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ϊ! Τ) Βξωτΐρικω ψΡ· Ένόδφ Σταδίου άρίΛίίβ. ανταποκριτών, <?τί>λ·τβι η «Έ^ημ<ρ1ς 

των Παίδων * ivtv προπληρωμή

ΊΓο oopuwietov τού Βαλτάσσαρ.

Πρϊν περιγράφω τδ περίφημον εις τήν ιστο
ρίαν τον κόβμου καταοτάν σνμπόΰιον τον τε
λευταίου βασιλέας τής Βαβυλώνας, έπιθυμώ νά 
δώσω βραχεΐαν ίβτορικήν ίκθεοιν τής μεγάλης 
ίκείνης π<5- 
λεως τον «ρ- 
χ α ί ο ν κό
σμου , §ιότι 
καϊ πολύ ρο
μαντική fl- 
vat. καϊ όχι 
όλιγώτερον 
διδακτική και 
ωφέλιμος.

Ή πρώτη 
μνεία τής πό
λε»? Βαβυ
λώνας , την 
6ποιαν ίγο- 
μεν, είναι είς 
τήν ΓένεΟιν 
(Γεν. ι. 10
Ό Νεβρώδ ό νιος τοϋ Χούς, νίον τοϋ Χάμ, 
υίοϋ τοϋ Αώε, offrij -ζτο ισχυρός κυνηγός, έ
κτισε τέσσαρας πόλεις τήν Βυβυλώνα, τήν’Ερέχ, 
τήν Άχάδ καϊ τήν Χελνέ, έν τη Γή Σενναάρ, 
ήτοι Χαλδαίαν. Τό πρώτον ’όνομα τής Βαβυ
λώνας ήτο Βάβ-ίλ, ήτοι ή Πύλη τοϋ ®εοϋ "Ιλ, 
ί} άπλούδτερον ή Πύλη τοΰ Θεοΰ

Κατά παϋαν πιθανότητα κατ’ άρχάς δ’Αεβρώδ 
έκτισε ναόν τινα, είς τήν πύλην δε τούτου έδι- 
κάξοντο αί διάφοροι υποθέσεις τοϋ νομαδικού 

εκείνον λαού. Ό Ναύς μετά τής περιοχής τον 
ηϋζησε ΰύν τώ χρόνφ διά συνοικισμού είς πό- 
λιν, είς τήν όποιαν μετεδόθη και τδ δνομα αύτού.

Κατά τινα παράδοσιν ή πόλις έκτίΰθη 2230 
π. X. Καϊ κατ’άρχάς μεν ή υπεροχή αύτής ίζε- 
τάθη πρδς τδν Περσικόν κόλπον, διά μέσου τού 
ίχθυοθεοϋ κίάννις, δστις εφερεν είς τούς Βα- 

βν λα> ν ίονς 
τδν πολιτι- 

ί ομδν καϊ τάς 
τεχνας ίκ τής 
θαλάοβης- 
Μετίπειτα τδ 
έθνος ί^η - 
πλώθη πρδς 
βορραν ακο
λουθούν τήν 
πορείαν τ&ν 
ποταμΆν, ή 
δε ί'ίρα τής 
Κνβερνήΰε - 
ως μετεκινή- 
θη πρδς τήν 
αύτήν διεύ- 
θννΰιν, καϊ 

τελευταίου ίδρύθη είς τδ μίρος, όπερ κατεϊχεν 
ή Βαβνλών. Τοϋτο δε’̂ έγένετο ούχί πρότερον 
τοϋ 1700 έτους π. X. Τοιαύτη ή άρχή της Βα
βυλώνας.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙ4 ruts βαβγαωνος.

Τάς περί τής τοπογραφίας τής Βαβνλ&νος 
γνώσεις ήμών όφείλομεν είς τούς δύο διαβή- 
μους "Ελληνας ιστορικούς ’Ηρόδοτον και Κτη- 
σίαν, οΐτινες έπεσκέφθη&αν αύτοπροοώπως τήν
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πάλιν. Έγώ θέλω ακολουθήσει τδν 'Ηρόδοτον. 
Kata τούτον ή πόλις ^το έκτιΣμέυη έν εϊ'δει τε
τραγώνου είς άμφοτέρας τάς ϊ>χ&ας τον ποτα
μού Εύφράτου, περιεβάλλετο δΐ ύπό δύο τει
χών, ενός Εσωτερικού καί ετέρου εξωτερικού, 
335 ποδ. τδ ύψος καΐ 85 τδ πλάτος, καΐ περι
φέρειας 56 μιλίων 1 'Ολόκληρον δέ τδ έμβαδδν 
ήτο περί τά 200 τετραγωνικά μιλιά, ήτοι εξάκις 
μεγαλείτερον τοϋ έμβαδοϋ τον Λονδίνου I Άλλ 7 
έξ δλον τοϋ μεγάλου τούτου χώρου μόνον τδ ?ν 
δέκατον κατείχετο ύπδ οικιών, τινες τ&ν Οποίων 
ήσαν τριώροφοι και τετραόροφοι, τά δέ έννέα 
δέκατα ύπό κήπων, βαθών, άλΣεων καΐ κατ’ 
αυτήν τήν λαμπρόν εποχήν της πόλεως,

'Εκτός τών τειχών τούτων, ύπήρχον καί δύο 
άλλα τείχη έφ’ εκατέρας τών οχθών τοϋ ποτά - 
μου, άπό τοΰ μέρους οπού είθήρχετο είς τήν 
πάλιν μέχρι τοϋ μέρους, καθ’ ο Εξήρχετο. Έπί 
τών τειχ&ν δέ τούτων ύπήρχον 25 πύλαι έξ 
Ορειχάλκου, εκάθτη τ&ν όποιων έφερε διά κλί
μακας μαρμάρινης είς Αποβάθραν κάτω πρός τόν 
ποταμόν και άντε στο ίχει πρός μίαν τ&ν διασταυ- 
ρουΣών οδών τής πόλεως. 7 Εκ τών Αποβαϋ·ρών 
τούτων διά πορθμείων ένηργεΐτο κατά τό πλεϊ- 
στον ή Συγκοινωνία τής πόλεως.

Τά δύο ταϋτα μέρη τής πόλεως ήνοϋντο 
προσέτι διά γεφύράς κινητής έπί τοϋ ποταμού 
1000 ποδών τό μήκος καί 30 ποδ. τδ πλατ, Στη- 
ριξομένης έπί μαρμαρίνων Στύλων, καί χρηΣι- 
μευούθης ώς μέσου Συγκοινωνίας κυρίως τ&ν 
δύο ανακτόρων, άτινα ησαν κατά τά άκρα αύτής, 
τδ μίν Επί τής άνατολικής πύλης, τδ δε έπι τής 
δυτικής' ή Συγκοινωνία μεταξύ τών δύο Ανα
κτόρων έγίνετο καί διά ύποχείου σήραχ^ος κά
τωθι τής κινητής ύπό τόν ποταμόν.

Είς τάς 25 ταύτας Αποβάθρας, τάς Εκατέρω
θεν τών κατά τάς δχθας τοϋ ποταμού τειχών 
ύπήρχον πύλαι δρειχάλκινοι, αΐτινες ήνοίγοντο 
καΐ έκλείοντο τακτικώς κατά πάσαν πρωίαν καί 
εσπέραν. Επίσης καί έκεΐναι, αΐτινες ήβαν έπί 
τά δύο άκρα τής κινητής καί τής ύπογείου Ση- 
ραγγος, έκλείοντο τακτικώς καθ’ έκάβτην διά 
μηχανής. 'Εκτός τούτων είς τό μέρος 'όπου είΣ- 
ήρχετο καί εΐς τδ μέρος όπου εξήρχετο δ πο
ταμός ήσαν δύο πελώριαι πύλαι Εξ δρειχάλκου, 
αΐτινες ήνοίγοντο τήν ήμέραν καί έκλείοντο 
τήν νύκτα καί έν καιρώ πολέμου, ώστε κλειόμε
νων δλων τών πυλών, ή πόλις με τά ΰψιστο 
καΐ πλατύτατα αύτής τείχη καί τούς ισχυρούς 
αύτής πύργους ήτο έν άκρα Ασφαλεία άπό πά- 
βής Εχθρικής προσβολής Εξωθεν γινομένης.

4ιά νά κατασταθή δέ ή Από τοϋ ενός είς τδ
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άλλο μέρος τής πόλεως μετάβασις, δΣον τδ δυ
νατόν εύχαριστοτέρα καΐ είς τρύς οφθαλμούς, 
δ Ναβουχοδονόσωρ διέταζε νά στρωθή τό Εδα
φος τοΰ ποταμού καθ’ δλον τδ μήκος τών τει
χών τούτων διά πλίνθων έπίτηδες κατεσκευα- 
Σμένων, ώστε νά φαίνεται δ βυ&ός αύτοϋ καί 
οί έν τώ ποταμώ ιχθύες!

Έιπον ότι ή Βαβυλών είχε δύο Ανάκτορα, τό 
έν κατά τό Ανατολικόν ίίκρον τής κινητής γε- 
φύρας έπί τοϋ Ανατολικού μέρους, τδ δέ έπί τον 
δυτικού. Τό είς τδ άνατολικδν μέρος ήτο τό 
μεγαλοπρεπέστατου, καί έν αύτώ έκατοικούσεν δ. 
Ναβουχοδονόσωρ δ βαΣιλεύς.

Το ανάκτορου τοϋτο περιεβάλλετο ύπό τρι
πλού τείχους, τοϋ Εξωτερικού, τοϋ καΐ χαμηλό
τερου, τοϋ μεσαίου, 3περ ειχεν ύψος 300 ποδών 
καί κατά διαστήματα πύργους 450 ποδ. τό ύψος 
καΐ τδ έσώτερον, οπερ ήτο υψηλότερου πάντων. 
Τά δύο τελευταία ταϋτα ήσαυ κατεσκευασμένα 
έκ πλίνθων, έπί τών όποιων παριΣτάνοντο δι
άφοροι Σκηναί, ώς λ. χ. κυνήγια καί διάφορα 
πρόσωπα.

Τδ είς τήν δυτικήν άκραν τής γεφύρας καί 
έπί τοϋ δυτικού μέρους τής πόλεως έκτιΣμένον 
άνάκτορον ήτο μικρότερου, περιβαλλόμενου ύπό 
τείχους 3 μιλίωυ τήν περιφέρειαν, έπί τής 
Εξωτερικής καί εσωτερικής δ7 έπιφανείας αύτοϋ 
παρίσταντο χρωματογραφίαι κυνηγεσίων, Αν
δρών καί γυναικών κτλ. ’Εντός τού περιβόλου 
τοϋ Ανακτόρου τούτου ύπήρχον διάφορα κολοσ
σιαία Αγάλματα τοϋ Βήλου, καί ύπδ τά έρείπια 
τούτου Ανευρέϋησαν οί πτερωτοί λέοντες, μέ 
κεφαλήν Ανδρος πωγωνοφόρου καΐ σώμα λέον- 
τος πτερωτού, οΐτινες ήδη κοσμούσε τδ Βρετα
νικόν ΛΓουσείον.

ΜΥΡΤΙΣ-

ζ/ιήμημα τοϋ πρώτου αίώνος μ. X.

(“Ιδί προηγούμενο'* ψύλλον.)

Ό Κλεομένης εκώΟησεν έπι ανακλίντρου τινός, 
Μετά παρελευσιν όμως ολίγων στιγμών βλέπει νά 
εγείρηται τδ παραπέτασμα της Ούρας καΐ νά ει- 
σέρχωνται έκ της δδοϋ δύο κυρίαι καλώς μέν άλλ’ 
άπλώς ένδεδυμέναι. "Αμα εϊδον τον Κλεομένην, 
μία έζ αύτών άνετινάχΟη, καί ίστάθη ακίνητος, 
μέ έντεταμένον βλέμμα πρός τον παϊδα.

— Τί έχεις, άδελφή μου; την ήρώτησεν ή άλλη, 
παρατηρούσα τήν ταραχήν της· δ δέ Κλεομένης, 
ύπό τίνος μυστηριώδους συγκινησεως κατεχόμενος, 
έθεώρει κα'ι αΰτδς ακίνητος τήν κυρίαν. ’Επί μίαν
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στιγμήν εμενον ούτως άτενίζοντες άλλήλους. 
Τότε [il πνιγηρών φωνήν ή κυρία ε ψέλλισες. «Αύ- 
τος είναι!— δ Κλεομένης μου ! »

Εΐς άπάντησιν δ Κλεομένης άνεπήοησε και 
ένηγκαλίσθη την λιπόθυμου κυρίαν.

— Μητέρ μου ! μήτερ μου! «έτονθόρισε καΐ 
αΰτος πνιγόμενος εκ της συγκινήσεως* καΐ οί δύο 
ίΤυνέσφιγξαν άλλήλους τόσον περιπαθώς, ώστε ή 
Φοίβη εφοβήθη μή ή άδύνατος κράσις της ’Αντι
γόνης δεν άνθίζη εΐς την αΐφνίδιον ταύτην διατά- 
ραξιν, και εϊπεν εΐς τόν Κλεομένη ν’ — Πρόσεχε, 
διότι είναι φιλάσθενος. »

Ό παϊς άμεσως ΰπεβώστασε την λιπόθυμου 
μητέρα του καΐ θέσας θύτην έπί ανακλίντρου, 
έγονυπέτησε νά άερίση τό μέτωπόν της, οπερ ήδη 
είχε γείνει κώτωχρον. Ή Φοίβη ετρεξε νά φέρη 
βοήθειαν, καί έπανήλθεν άριεσως με τήν σύζυγον 
τοϋ ίεροκήρυκος, ήτις ίφερε ποτήριον οίνου, Ό 
Κλεομένης ήνάγκασε την μητέρα του νά πίη ολί
γον οίνον, οΰτω δέ συνήλθεν αυτή ολίγον τι, και 
βλεπουσα ότι καΐ αυτός έφαίνετο κουρασμένος, 
τφ παρήγγειλε νά πίη καΐ αύτός/Επειτα παρα
τηρούσα τήν χωρικήν του ενδυμασίαν, έ σκονι
σμένη ν καΐ κηλιδωμένην έκ τοϋ ταξειδίου, τόν 
προσεβλεψε μέ βλέμμα έρωτηματικόν.

Ό Κλεομένης δμως, μη θέλων νά την διατα- 
ράξη διηγούμενος τάς περιπέτειας του αμέσως, 
ε’πιεν ολίγον οίνον ειπών «Εΐμαι πράγματι κου
ρασμένος, μητέρ μου, ήλθον πολλά στάδια σήμε
ρον πεζός.»

—Ποϋ—πού εΐναι ή Μύρτις μου ; έψιθύρισεν ή 
κυρία.

— Εΰρίσκεται υγιής καΐ άσφαλής εΐς ’Αθήνας, 
μητέρ μου, άπεκρίθη δ παϊς.

- Ή Αντιγόνη ε"μεινεν έπί μίαν στιγμήν μέ 
κλειστούς οφθαλμούς καΐ γλυκύ μειδίαμα χαράς 
έπΐ τών χειλέων της- έπειτα στρεφόμενη πρός τήν 
Φοίβην, είπε· «Δέν σοΐ είπα, άδελφή Φοίβη, ότι 
δ Θεός θά μοί απέδιδε πάλιν τά τέκνα μου; “Επει
τα άποτεινομένη πρός τήν Κλεομένην, « ’Αλλά 
σύ, υιέ μου, πώς ήξευρες ποϋ νά με άνεύρης ;»

— ΤΗλθον βεβαίως νά αναζητήσω καΐ σέ εΐς 
Κόρινθον άλλά κυρίως ήλθον ώς απεσταλμένος 
τής έν Άθήναις Εκκλησίας όπως φέρω τήν ει- 
βησιν τοϋ διωγμού τών χριστιανών έν 'Ρώμη,» 
άπεκρίθη δ Κλεομένης.

— Ήλθες άπό τήν έκκλησίαν τών ’Αθηνών ! 
έπανέλαβεν ή ’Αντιγόνη έκπληκτος, ώς έάν ητο 
ζαλισμένη. Καΐ πόθεν έγνώρισε; τήν έκκλησίαν 
τών ’Αθηνών;

— Είμαι χριστιανός, είμαι μέλος τής εκκλη
σίας τών ’Αθηνών, άπηντησεν δ Κλεομένης. |

Μειδίαμα άνεκφράστου χαράς έφώτισε τό προσ
ώπου τής ’Αντιγόνης και δάκρυα άγαλλιάσεως 
έξεχύθησαν άπό τών οφθαλμών της. Έπ'ι τέλους 
έψιθύρισε, «Καΐ ή μικρά του Μύρτις ;»

— Είναι καΐ αύτή Χριστιανή.
— Ώ άδελφή Φοίβη, άνεφώνησεν ή Αντιγόνη, 

δόξασον τόν θεόν έκ μέρους μου, διότι έγώ δέν ευ
ρίσκω λέξεις. Καΐ οί παριστάμενοι εφοβήθησαν 
μήπως ή αιφνίδια καΐ μεγάλη αυτή χαρά συντρί. 
ψη τάς ασθενείς της δυνάμεις, καΐ έστειλαν άμέ- 
σως νά καλέσουν ιατρόν.

(’Ακολουθεί.) 

Η ΓΥΝΗ TOY IEFOBOAM ΚΑΙ Ο 
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΑΧΙΑ.

« Σΰ Λοιπέ’· σηκωίεΤσα ίίπαγε εις ιήκ οικίαν σου, 
ένδ όί οί πο’ιίες σον efiftaivovr etc πο'Λιν, τό sai- 
Star θέ,Ιτι άπβθάνιι.» (A*. Βααιλίων ιδ*. 12).

Έκ τής Παλαιάς Διαθήκης μανθάνομεν οτι ό 
Ίεροδοάμ έπΐ κεφαλής τών 10 φυλών τού ’Ισραήλ 
άπεότάτησεν άπό τοΰ βασιλέως 'Ροόοάμ υιού τοΰ 
Σολομώντος καΐ ΐδρυσεν Ιδιαίτερον Βασίλειον, τό 
Βασίλειον τοϋ ’Ισραήλ.

Διά νά μή άναοαίνμ ό δ ’ λαός εΐς 'Ιερουσαλήμ 
κατά τάς ώρισμένας έορτάς καΐ ιδίως τδ Πάσχα 
καΐ οΰτω μέ τον καιρόν έπιστρέψονν εΐς την 
Κυδέρνηόιν τοΰ Ροδοάμ, δστις έόασίλευεν έπΐ 
τόν Ίοΰδα καΐ τόν Βενιαμίν, διέταξε νά κατα- 
σκευαόθώσιν δύο χρυσοί μόσχοι, καΐ τόν μέν 
ένα τούτων έστησαν έν Βαιθήλ, τόν δ* άλλον έν 
Δάν, καΐ διέταξε πάντα τόν λαόν, λόγων, ’Ιδού 
οί Θεοί όας, οΐτινες σάς έξήγαγον έκ χής Αίγύ- 
πτου. Πορεύεσθε εΐς τά μέρη ταϋτα καΐ λατρεύ- 
ετε αύτούς. Καί έκτιάεν οίκους έπί τούς ύφηλούς 
τόπους καΐ έκαμεν ίερεΐς έκ τών έσχάτων τοΰ 
λαοϋ, οΐτινες δέν ήσαν έκ τών υιών τοΰ Λενΐ. 
■Έκαμε προάέτι έορτήν, όμοίαν μέ τήν Σκηνο
πηγίαν, ήτις έωρτάζετοέν 'Ιερουσαλήμ, καί άνα- 
λαόών χρέη ΐερέως, ένφ δέν ήτο έξ Ιερατικού 
γένους, άνέδη έπί τό θυσιαστήριον διά νά θυ- 
μίάσμ.

Ένφ δέ ϊάτατο έπί τοΰ θυσιαστηρίου ήλθεν άν
θρωπος τοΰ Θεοΰ προφήτης έξ ’Ιούδα εΐς Βαι
θήλ και έφώνησε προς τό θυσιαστήριον μέ λόγον 
τοΰ Κυρίου, καί είπε. «Θυσιαστήριον, θυσιαστή
ριον, οΰτω λέγει Κύριος, ’Ιδού υιός θέλει γεν- 
νηθή είς τόν οίκον ’Ιούδα καί θέλει θυσιάσει 
έπάνω σου τούς ίερεΐς τών υψηλών τόπων, τούς 
θυμιάζοντας έπί σέ καί όάτά θέλουσι καυθή έ
πάνω σου,» καΐ πρός κύρωσιν τών λόγων του 
διέταξε νά σχισθμ καΐ έσχίσθη τό θυσιαστήριον.

Ταϋτα άκούσας ό Ίεροδοάμ, έξήπλωόε τήν χεϊ- 
ρά του διά νά συλλάδμ τόν προφήτην άλλ’ έξη- 
ράνθη ή χείρ τον. Τοϋτο παθών ό Ίερο6οάμ_πα- 
ρεκάλεάεν αύτόν νά τόν θεραπεύσμ, δπερ έκεΐνος 
επραξε.

Μετά ταϋτα ό πρωτότοκος υίός τοΰ Ίεροδοάμ 
ήόθένηόε βαρέως, ο δέ πατήρ τον διέταξε τήν 
βασίλισσαν νά ύπάγμ είς τόν προφήτην Άχιά, 
οότις τφ είχε προείπει δτι ήθελε βαάιλεύσει έπί 
τόν ’Ιούδα, «και αύτός θέλει σέ φανερώσει, είπε, 
τί θέλει γείνει εΐς τό παιδίον."

Έσηκώθη λοιπόν ή γυνή τοΰ Ίεροδοάμ καΐ
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ήλθεν εΐς τόν προφήτην Άχιά είς 2ηλώ, καϊ μο- 
λονότι εϊχβ μετασχηματιδΟη διά νά μή τήν άνα- 
γνωρίόμ, ό προφήτης, καίτοι τυφλός ένώ ή γυνή 
είδήρχετο είς τήν θύραν, είπεν είς αύτήν, εΐ- 
δελθε, γυνή τον 'Ιεροοοάμ, διατί προσποιείσαι, 

κώθητι, ύπαγε είς τήν οΐκίαν σου, ένώ δέ οί πό- 
8ες Οου έμόαίνουν είς τήν πάλιν, τό παιδίον θέλει 
άποθάνει,καϊ θέλουν πενθήσει αύτό πας ό ’Ισραήλ 
καϊ αύτό μόνον έκτου Ίεροδοάμ θέλει ταφή, διότι1 
εύρον καλόν έν αύτφ.»

Ή γυνή τοΰ 'Ιεροδοάμ. καί ό προφήτης Άχεά.
δτι εΐδατ άλλη/Τπαγε καί είπέ είς τόν Ίεροβοάμ. 
Επειδή έγώ δέ ένΰψωΰα καΐ δέ κατέστησα ήγε- 
μόνα έπϊ τόν λαόν μου’Ισραήλ, σύ δέ ύπήγες καΐ 
έκαμες είς δεαυτόν άλλους θεούς καϊ χωνευτά 
είδωλα, διά νά μέ παρόργισης καϊ μέ άπέρριφες 
όπίδω τής' ράχεώς σου, διά τούτο έγώ θέλω άφα- 
νίδει τό σπέρμα δου άπό προσώπου τής γης. Sn-

Καί τφ δντι ένφ ή γυνή τού Ίεροδοάμ είδήρ- 
χετο είς τήν πύλην τής πόλεως τό παιδίον άπέ· 
θανε, κατά τόν λόγον τοΰ προφήτου Άχιά. Έόα- 
δίλευδε δέ ό Ίεροδοάμ 22 έτη καϊ άπέθανε, διε- 
δέχθη δ’αύτόν ό υιός του Ναβάδ, άλλ’ είς τό 
δεύτερον έτος τής βασιλείας του έθανατώθη ύπό 
τού Βααδδά αύτός καϊ όλος ό οΐκός του, ώστε δέν
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άπέμεινεν έξ αύτοϋ ούδείς. Ούτως έπληρώθη καί 
ώς προς τοΰτο ό λόγος τού προφήτου Άχιά.

Τοιαύτη εΐναι η τύχη όλων δόοι πολιτεύονται 
έναντίον τοϋ θελήματος τοϋ θεού, είτε άρχοντες 
είναι είτε άρχόμενοι, διότι ούτε θρόνος, ούτε οί
κος δύναται νά ηναι ότερεός, είμή διά της δυ- 
νάμεως τοΰ Κυρίου.

ΠΟΙΚΙΛΑ-

— Αξιομνημόνευτου χριστιανέ*άν παράδειγμα. 
Οί χριστιανοί τής νήσου Κεϋλάνης έχουσιν είς ενέργειαν 4 
μεθόδους είς ύποστήριξιν τοΰ Ευαγγελίου. Δίβουσι—1) τδ 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΑΝΑΜΝΗΣΗΣ.

ϊέκατον τών εισοδημάτων των. 2) Τό προϊόν ένός Κοκκοκα- 
ρύου δένδρου, βπερ άφιεροΰσι πρδς φιλάνθρωπους σκοπούς. 
3) Τδ προϊόν τοΰ κόπου ώρισμίνου καιρού πρδς τδ καλδν 
τής Εκκλησίας καί 4) Μίαν χεριάν δρύζης άπδ παν φαγητόνΙ

—‘Β έκμετάλλευσις του χρυσού καϊ τοΰ αργύρου, ώς 
και άλλων μετάλλων είς τήν Αμερικήν εΐναι υπερβολική, 
Οΰτω του μέν χρυσού ητο κατά τδ π. έτος 1629000 οΰγ- 
γιών, του ϊέ αργύρου58 έχατ.

—‘Β περί, μεγάλου ώνορύς Ιδέα. τοΰ Κινέζου Μεν- 
κίου. Χαρακτηριστικά αΰτοΰ . · Νά κατοική έν ά- 
γάπη, ήτις είνε ή ευρύχωρος οικία τοΰ κόσμου. Νά ’σταται 
εν πτωχία, ήτις είνε ή ορθή έδρα τού κόσμου, καϊ νά περί, 
πατη έν δικαιοσύνη, ίπερ εΐναι ή μεγάλη όδδς τοΰ κόσμου 
Όταν απόκτηση την θίσιν ήν επιθυμεί, νά βάλη είς πραξιν 
τάς άρχάς του διά τδ καλδν τοϋ λαού, καί όταν ψευσθη εΐς 
τάς ελπίδας του τοΰ νά άγαθοποιη τδν λαόν, νά ΐξακολουθη 
τάς άρχάς του καθ’.έαυτόν. Νά ηναι άνώτερος τοΰ πλού
του καϊ τών τιμών, καϊ ν’ αγωνίζεται νά δδηγή εΐς τήν ορ
θήν δδδν τούς παρελελυμένους, καϊ τούς καταβεβλημένους ύπδ 
τηζ πτωχείας καϊ τής άθλιότητος.

’θ Πρωθυπουργός της Αγγλίας Σώλσβουρυς εΐναι οχι 
μόνον δεξιός πολιτικός, άλλά καϊ διακεκριμένος επιστήμων. 
Εΐς ανάγνωσμά τι, τό όποιον ΐδωκεν ένώπιον της Χημικής 
’Εταιρίας του Λονδίνου, είπεν : Ή ’Αστρονομία εΐναι κατά 
μέγαν βαθμόν, ή ίπιστήμη,τών πραγμάτων, 3πως ταΰτα πι
θανόν είναι. Ή Γεωλογία απ’ εναντίας είναι ή επιστήμη τών 
πραγμάτων, όπως πιθανόν ησαν καΐ ή χημεία εΐναι ή επι
στήμη των πραγμάτων δπως πράγματι ήδη εΐναι. «Εΐς ταΰτα 
δέ προσθέτει τδ περιοδικόν «Ό 'Ηλεκτρικός Μηχανικός», 
έφημερϊς) ότι ό Ηλεκτρισμός είναι ή επιστήμη τών πραγ· 
(άτων, όπως πιθανώς θέλουσιν εισθαι.»

—‘H Δανιμαρκία έχει ώραΐον σύστημα άγαθοεργίας, 
δια τοΰ οποίου οί έντιμοι έξηκοντούτεις πτωχοί έξασφαλί- 
ζονται από τής πενίας. ‘Υποτίθεται ότι οί τοιοΰτοι πάντοτε 
επλήρωσαν τούς φόρους των.

Μοσχοβολμ ή έξοχή, δ κάμπος πρασι
νίζει 

Στήν ώμορφη Πρωτομαγιά ίλος δ κόσμος χαίρει 
’Εγώ μονάχος θλίβομαι το μάτι^μου δακρύζει

Κ’ ή λυπημένη μου καρδιά τί’ναι χαρά δένξέρει.

Καΐ ομωί ήμουν μιά φορά αμέριμνο παιδάκι, 
Γλυκεία μανοϋλα μ’ έσφιγγε στήν τρυφερή αγκαλιά της

Σάν ώμορφο μ* άνάσταινε τής γαστρας λουλουδάκι 
Καϊ μέ τά χάδ^α μ’ έτρεφε μέ τά θερμά φιλιά της.

"Αχ, ή στοργή της ήτανε ατίμητη γιά μένα
'Ητανε θειος δδηγάς, φύλακας άγγελός μου.

’Ακόμη ’ναι τά λόγια της στά στήθη μου γραμμένα, 
Καί μέ λαχτάρα στρέφεται σ’ αυτήν δ λογισμός μου.

’Μ αλλοίμονο! τήν έχασα κ’ έκτοτε.. . συμφορά μου!
'Αρχισ* ή πάλη τής ζωής, τά βάσασα, ο! πόνοι

Μαζίι μέ τή μανοϋλα μου επέταξε’ ή χαρά μου 
Καί μαραμένοι πέρασαν^τής νειότης μου οί χρόνοι.

Πολλά ύπέφερα, πολλά καλά τόν κόσμρν εΐοα 
Στο ϊρόμο μου απάντησα τό φθόνο τήν κακία.

Πικρή Ζαρά δοκίμασα, καί ψεύτικη ελπίδα 
Καϊ μοναχή παρηγοριά εύρηκα τή θρησκεία.
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Καΐ τώρα 1 .. . τώρα τίποτε στον κόσμο Εέ μ’ ευφραίνει
Ειν’ ή ψυχή μου στεναγμούς και οακρυα γεμάτη. 

Τουκάκου λάμπ’ ή άνοιξη άνΟοστεφανομένη
Έγώ γερνώ περίλυπο κάτω στη γη το μάτι.

,ΚρΥΣΤΑΛΛΙΑ ^ζΡΓΣΟΒΕΡΓΗ·

ΑΡΧΑΙΟΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
(Αι4 την Έφημ των Παίδων).

Τπήρξεν εποχή, καθ’ ήν καΐ αύτοί οί ονομα
ζόμενοι Χριστιανοί έπίστευον εΐς τήν ΰπαρξιν 
ποικίλων φαντασμάτων, δντων ανυπάρκτων, τά 
όποια καί έπεκαλοϋντο καί οιά διαφόρων τρόπων 
προσεπάθουν νά τά έξευμενίσωσι.

Κατά τήν έπο-χήν ταύτην ε”ζη είς εν χώ- 
ριον τής ’Αγγλίας χωρικός τις, του όποιου ή 
σύζυγος είχε γεννήσει υιόν, διά νά έξασφαλίσωσι 
δέ την εύνοιαν φαντάσματος τίνος ύπέρ αύτοΰ, τό 
όποιον έπίστευον, οτι εξήσκει μεγάλην επιρροήν έπί 
τής τύχης τών παιδιών, μετά πολλήν σΰσκεψιν, 
πατήρ καί μήτηρ άπεφάσισαν νά επικαλεστούν 
τήν φιλίαν του, υποσχόμενοι σεβασμόν καί λα
τρείαν.

Τό φάντασμα ύπήκουσεν εΐ; τάς παρακλήσεις 
των και παρουσιάσθη ήμέραν τινά είς αυτούς έν 
μορφή γυναικός. «Ήκουσα, είπε, τάς παρακλή
σεις σας καί ήλθα νά κάμω κάτι τι διά τό παι
δίον σας. ’Ιδού ε”φερα δύο ζεύγη ύποδημάτων, τό 
εν έξ αύτών, όταν τό φορή, θά τό όδηγή είς κα
λόν δρόμον, τό άλλο εις κακόν. Λάβετέ τα καί 
άς τά φορή όταν μεγαλώση.

Άλλά παρετήρκσεν ή οξυδερκής μήτηρ, καί 
τά δύο ζεύγη δμοιάζουν τόσον πολύ, ώστε είναι 
αδύνατον νά γνωρίζη τις ποιον θά όδηγή εΐς τόν 
καλόν, καί ποιον είς τόν κακόν δρόμον.

— Αληθώς, άπεκρίθη τδ φάντασμα, άλλά 
τοϋτο έξαρτάται άπό τδ παιδίον.

Ταϋτα εΐπόν, έξηφανίσθη άπό τής δψεως αύτών.
Τδ παιδίον ηύξησε καί οί γονείς έ π ιθυ μουντές 

εύθύς έκ νεαράς ηλικίας νά βαδίση τήν καλήν 
όδόν, έβαλαν εις τούς πόδας του τδ εν ζεύγος, άλλά 
δυστυχώς ολην αύτήν τήν ήμέραν τδ παιδίον ήτο 
άτακτον και άνυπότακτον.

Τήν έπομένην ήλλαξαν τά υποδήματα,καί τφ 
έ φόρε σαν τό άλλο ζεύγος, άλλά καΐ μετά τήν 
αλλαγήν τό παιδίον δέν εβελτιώθη. "Οθεν άφή- 
καν αύτό νά φορή οποίον δήποτε ζεύγος ήθελεν. 
Άλλά καί οΰτω τό παιδίον έτρεχε πάντοτε είς 
τόν κακόν δρόμον, συνανεστρέφετο μέ κακά παι
διά, παρήκουε τούς γονείς του, μετεχειρίζετο ά- 
χρεΐαν γλώσσαν, έψεύδετο και ούχί σπανίως άφή- 

ρει κρυφίως καί πράγματα έκ τής οικίας, ώστε 
οΐ γονείς του ίν απελπισία ήρχισαν πάλιν νά πα- 
ρακαλοϋν τδ φάντασμα νά έλθη είς βοήθειαν των.

Ή παράκλησίς των είσηκοΰσθη, καί τδ φάν
τασμα παρουσιάσθη είς αυτούς έκ νέου.

Ή μήτηρ τότε ήρχισε νά παραπονήται κατ’ 
αύτοΰ, οτι τούς ήπάτησε και αντί νά βοηθήση 
το παιδίον τδ έβλαψε.

—Τόσον ανόητοι εισθε,εΐπε τδ φάντασμα γελών 
είς τήν έκπεπληγμένην μητέρά, ώστε νά πιστεύ- 
σητε δτι δέρμα ζώου έν εϊδει ύποδημάτων ήδύνατο 
νά έχη τοιαύτην θαυματουργόν δύναμιν επί ανθρώ
που λογικού ; Δέν βλέπετε καί δέν εννοείτε δτι 
οέν είναι τά υποδήματα, άλλ’αύτό τδ παιδίον—ή 
θέλησις του —ήτις τδ ύδηγεϊ εΐς τό κακόν; Εΐς τήν 
καρδίαν του λοιπόν διευθύνατε τάς προσπάθειας 
σας, καΐ έάν κατορθώσητε νά βελτιώσητε αύτήν, 
το παιδίον είναι ασφαλές, άλλως εΐνε χαμένον.

Ταϋτα εΐπόν, άπεπτη, οί δέ γονείς έμειναν 
εκστατικοί. Την στιγμήν εκείνην εΐσήλθεν ή ά- ■ 
δελφή της μητρός τοΰ παιδιού, άκούσασα δέ τήν ’ 
ιστορίαν τοϋ φαντάσματος, « έχει δίκαιον, εΐπε, ■ 
το φάντασμα, συμβουλεΰσάν σας νά προσπα- 
θήσητε νά βελτιώσετε τήν καρδίαν του παιδιού. ’ 
— Ό δέ Δαβίδ είς ένα τών ψαλμών του ( τόν ! 
51 ) μάς λέγει δτι δυνάμεθα νά έπιτύχωμεν 
τοϋτο, προσευχόμενοι είς τδν Κύριον νά δη
μιουργήσω είς τδ παιδίον καρδίαν καθαράν.«Καρ
δίαν καθαράν κτίσον έν έμοί, θεέ, καΐ πνεύμα 
εύθές άνανέωσον έντός μου ». Είς τον Θεόν λοι
πόν, αγαπητή μου, πρέπει καί σύ καϊ δ σύζυγός 
σου νά προστρέξετε καΐ νά προσευχηθήτε νά άλ- 
λάξγι τήν άμαρτωλήν καρδίαν τοΰ παιδιού καί 
νά τφ δώση νέαν, καί τούτου γενομένου, το παι- 
οίον θά βαδίζη άπαρεγκλίτως εΐς τδν καλόν δρόμον.

Τήν συμβουλήν ταύτην αποτείνει ή Έφημ. 
τών Παίδων εΐς δλας τάς μητέρας καί εΐς όλους 
τούς γονείς — Είς τδν Θεόν καταφεύγετε, φίλοι 
μου, καΐ τδν θεόν έπικαλεΐσθε διά τήν καθο- 
δηγίαν τών τέκνων σας. ’Εάν δέ πράττετε τούτο 
μέ πίστιν είς τόν I. Χριστόν, ό Κύριος θά σας 
είσακούση καΐ θά δδηγήσγι τά τέκνα σας εις τδν 
δρόμον τής άληθείας, τής αρετής καϊ τής σω
τηρίας.

Ευθυοικη.

Η ΟΔΟε ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ.

’Λ-ίηάέθ διηγημα.

{tail τΰν Έψ. τών Παίδων).

Πρό τινων έτών μικρά παιδία έχρησίμευον ώς κα- 
πνοδοχοκαθαριοταί τοϋ Λονδίνου, είσερχομενα είς τάς
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καπνοδόχους καϊ καθαρίζοντα αύτάς, διότι ήλικιωμένοι 
δέν έχώρουν νά είσέλθουν είς αύτάς. Τά τοιαΰτα παι
δία Εψερον μαζύ touc τάς βούρτσας των καί τά άλλα 
6βα ήσαν Αναγκαία πρδς τδν καθαρισμόν των καπνό- 
δοχών, καί Εψαλον τό Αγαπητόν τους άσμα, «Καθά
ρισμα, Καθάρισμα ί 1 »

Πρωίαν τινά κύριός τις άπαντήσας Εν τοιοΰτον 
παιδίον καθ’ δδόν, τω είπε, « ΔεΐΕον μοι τήν δδόν είς 
τδ Χάΰδ Πά*ρκ καΐ θά σοΐ δώσω μίαν δεκάραν.

—Εύχαρίστως, είπε τό παιδίον, καί Εάν μοί δώσης 
άλλην μίαν δεκάραν θά σέ δείέω τόν δρόμον καί είς 
άλλον τόπον.

—Ποιον; ήρώτησεν δ Κύριος.
—Τήν δδόν πρδς τδν ούρανόν, άπεκρίθη άψελώς τδ 

παιδίον.
Παραέενευθείς δ κύριος μέ τήν άφέλειαν τού παι

διού, « ΔεϊΕόν μοι τήν δδόν ταύτην είπε, καί θά σοΐ 
δώσω τήν δεκάραν.

—Ό I. Χριστός εϊναι ή δδός, κύριε, τό ήΕεύρω δέ 
δτι εϊναι Αλήθεια, διότι τδ λέγει αύτδς δ ίδιος.

Ό κύριος εύχαριστήθη πολύ μέ τήν άπάντησιν του 
παιδιού, ώστε τώ Εδωκεν Αντί μιδς δεκάρας μισό σε- 
λίνιδν άργυροΰν.

Ή θέα τοΰ νομίσματος ήλέκτρισε τδ παιδίον καί 
ήρχισε νά συλλογίζεται τί νά κάμη μέ αύτό. ΉΕεύρω 
τί θά κάμω, είπε καθ’ Εαυτό, θά άγοράσω Εν κομμάτι 
κρεατομπούρεκο, καΐ θά τό ψάγω είς υγείαν τού κα
λού έκείνου κυρίου. Άλλά μετά βραχείαν σκέψιν, 
«Έάνάγοράσω τδ κρεατομπούρεκο, είπε, καί τδφάγω, 
τά χρήιιατα θά πάνε τού κακού, καί κανείς δέν θά ώψε· 
ληθή. ’Ιδού τι θά κάμω· θά Αγοράσω όλίγα φυλλάδια 
θρησκευτικά καί θά τά διανείμω είς τούς Ανθρώπους 
Ιαϋτα συλλογισθείς, διηυθύνση είς τδ κατάστημα τής 
Φυλλαδικής Εταιρίας καί δείΕας τδ μισό σελίνιον είς 
τδν βιβλιοπώλην, Νά, είπε, πάρε αύτό καΐ δός μου 
Αντί τής άέίας του δλίγα ψυλλάοια μέ Ιστορίας καλάς 
καί εικονογραφίας.

—Καί ποΰ ηύρες αύτό τδ μισό σελίνιον σύ, μάγκα ; 
εϊπεν δ βιβλιοπώλης.

—"Ενας κύριος μοί τό Εδωκεν, εϊπεν δ παΐς.
—Αλήθεια; ή νά μή τδ Εκλεψες άπδ κανέν σπίτι 

όπου ί καθάριζες ;
—Όχι, μοί τδ Εδωκε, διότι τοΰ Εδειξα τόν δρόμον 

είς τδν ούρανόν. Έάν δέ θέλης καί σύ νά τδν μάθης, 
θά μέ δώσης άλλο μισό σελίνιον.

—’Εμπρός, θά σοΐ τό δώσω—Λέγε.
— Ό Ιησούς Χριστός, κύριε, είνε ή δδός, καί είμαι 

βίόαιος περί τούτου, διότι Ετσι λέγει αυτός.
Ό βιβλιοπώλης κατηυχαριστήθη μέ τδ παιδίον 

τώ Εδωκε τδ μισό σελίνιον, τφ Εέέλείε δέ καί διά
φορα φυλλάδια μέ ώραίας εικόνας διά τό άλλο μισό 
σελίνιον, δπου είχε.

Λαόδν τά φυλλάδια καί τδ μισό σελίνιον τδ 
παιδίον, ήρχισε νά τρέχη, είς τδν πρώτον δέ άνθρω
πον, πού άπήντησε καθ’ δδόν, προσέφερεν Εν άπδ τά 
φυλλάδιά ταυ, εΐπόν, δέν θέλεις Εν άπδ αύτά, κύριε;

Ό κύριος ΕΕιππασθείς ίδών τόσον μικρόν παιδίον 
νά μοιράζη φυλλάδια έίς τους δρόμους, Εσταμάτησε 
καί τδ ήρώτησε, «Καϊ πού τά ηύρες αυτά τά φυλλάδια;»

—Τά ήγόρασα, κύριε.
—Καί ποΰ ηύρες τά χρήματα ;
—Mol τά Εδωκαν δύο άνθρωποι, είς τούς δποίους 

ΕδειΕα τήν δδόν πρδς τδν ούρανόν.
—Καί είμπορεΐς νά τήν δεΙΕης καί είς έμέ ;

—Βεβαιότατα IΌ Ιησούς Χριστός εϊναι ή όδός, διότι 
λέγει αύτός,κ’Εγώ είμαι ή δδός, η Αλήθεια καί ή ζωή.»

Ό κύριος τόσον εΰχαριστήθη έκ τών λόγων τοϋ 
παιδίον, ώστε Αφού τοϋ Εοωκεν έν σελίνι ον, τοΰ είπε 
νά ύπάγη τήν Ακόλουθον ήμέραν νά τδν εύρη είς τήν 
οΙκίαν του, τοΰ Εδωκε δέ καί τά Επισκεπτήριόν του, 
είε τδ όποιον Εση μείωσε τήν διεύθυνσίν του.

Τήν Ακόλουθον πρωίαν τό παιδίον οιηυθΰνθη είς 
τήν οίκίαν τοΰ κυρίου καί έζήτησε παρά τοΰ θυρωρού 
νά τφ δείΕη τάς καπνοδόχους, τάς δποίας έπρεπε νά 
καθαρίση.

— Ποιας καπνοδόχους, ήρώτησε ν δργίλως δ θυ
ρωρός. Δέν Εχομεν καπνοδόχους διά καθάρισμα καί 
τράβα τδν δρόμον σου.

—Άλλά δ κύριος τής οΙκίας μέ είπε νά Ελθω σή
μερον έδώ καΐ ίδού καί τδ έπισκεπτήριόν του.

—Καλά, τότε δός μοι τδ έπισκεπτήριόν καί θά 
ύπάγω έπάνω νά τδν έρωτήσω.

Τό παιδίον Εδωκε τδ έπισκεπτήριόν καί μετ’ όλίγον 
δ υπηρέτης έπέστρεψε μέ τήν παραγγελίαν νά δδη- 
γήση τό παιδίον είς τό γραφείου τοΰ κυρίου. Τδ 
Αποτέλεσμα τής συνεντεύΕεως Εκείνης ήτο δτι δ κα
πνοδοχοκαθαριστής παίς Εστάλη είς τδ σχολείου καί 
μετ' δλίγα Ετη ΕΕήλθε τής Θεολογικής Σχολής κατηρ- 
τισμένος διά τδ Εργον τοΰ Ιεροκήρυκας, καί ήδη κη
ρύττει τδν λόγον τοΰ Θεοΰ είς μίαν άπό τάς Εκκλη
σίας τού Λονδίνου, δδηγών τούς Ανθρώπους διά τοΰ 
Εύαγγελίου εΐς τήν δδόν τήν φέρουσαν είς τδν ούρα- 
νόν. Τό παιδίον έκεΐνο είχε μάθει τήν δδόν Εκείνην 
είς Εν άπό τά Κυριακά Σχολεία, τά όποια κατά 
Κυριακήν οί ευσεβείς άνθρωποι τοϋ Λονδίνου έχουν 
ΑνοίΕει διά τά άπορα καί Εγκαταλελειμμένα παιδία, είς 
τά όποια καί γράμματα διδάσκονται καί είς τήν δδόν 
τής Εύαγγελικής αλήθειας δδηγοΰνται ΰπδ εύσεόών 
διασκάλων καί οιδασκαλισσών.

Είθε τά σχολεία ταϋτα ν& είσαχθώσι καί παρ’ ήμίν, 
πρδς όφελος τών έγκαταλελειμμένων παιδίων.

ΖΖΟίΚΙ-έΧ^-

— Ε1$ την «όλιν ΓκάΧθεοτον εΰρέβη άργυροϋν δη* 
νάριον των χρόνων 2ίμωνοί τον Μαχχαβαίου, δστις Εζηνε 
κατά τό 142 Ετος «ρδ Χρίστου, Επομένως εϊναι 2033 έτών. 
Τό νόμισμα τοϋτο ίχτιμάται άντϊ 30,000 φράγκων, ένω ή 
αξία του δέν ύπερβαίνει τήν των τριών φράγκων.

—’®χ τών Αριθμών των παιδιών, τών φοιτώντων είς τα 
σχολεία Χρίνοντες αί ‘Ηνωμένοι Πολιτείαι τής Αμερικής 
είναι ή ευπαιόευτοτάτη χώρα τοϋ χόσμου. Έχ χιλίων παι
διών (αρρένων τε χαΐ βηλίων) τά 400 περίπου, ήτοι τό ήμι- 
συ σχεόόν φοιτώσιν είς τά σχολεία. Ένφ εΐς τήν ‘Ελβετίαν 
179 είς τά χίλια. Εΐς τήν Αυστρίαν καί Ουγγαρίαν 17! — 
Εΐς τήν Νορβηγίαν 142—Είς τήν ‘Ολλανδίαν 125—Είς τήν 
Δανιμαρχΐαν 123—·Είς τήν ‘Ισπανίαν 105—Είς τήν ’Ιταλίαν 
87— Είς τήν Έλλίΐα 72—χαΐ είς τήν ‘Ρωσσίαν 241

— Τά έπτά θαύματα τών ‘Ηνωμένων Πολιτειών. Οί 
χαταρράχται τοϋ Νιαγάρα—Ό χήπος τοϋ Γέλλοστον—* Τλ 
σπήλαιον Μάμουΐ —χαΐ οί χήποι τών Θεών εν Κολοράόφ.— 
Τά γιγάντια δένδρα ίν Καλιφορνΐα.—‘Η φυσική γέφυρα έν 
Βιργινίιγ.—Καί ή Γιοσεμίτη Κοιλάς.

1ΕΡΟΓΡΑ*ΙΚΑΙ EPETHXEIS.

J. Τί άπέγειναν τά πράγματα τοΰ Κορέα χαΐ Άίιρών ; 
. Ποιος έτυφλώθη ύπο τον βασιλέως τής Βαβυλωνοε ;

3. Πέτο Επαυσε τά μάννα ;
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ, ΓΡΙΦΟΙ, ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΙ ΛΓΣΕξΣ ΑΪΤΩΝ.

Αινίγματα.

I—Το ολον είμαι νήσος, τό ήμισυ βεά.
Κ’ ίσος γνωστή 6ά είμαι εις όλα τά παιδιά.
Άλλ’άν την κεφαλήν μου καί τράχηλον εκδάλλης.
Άλλην 8ά εΰρης νήσον χωρίς νά άμφιβάλλης.

Έ»· 'Ροατοβίω (’Ρωσσίτ), Γ4 I, Μπλίτσςς.

2—ΠρΜεσις εΐν’ τό πρώτον μου ποσώς μην άμφιβάλλης, 
Έάν βμως πλησίον μου πόλιν γνωστήν μοί βαλλης, 
θά γίνω πάνυ μισητόν καί βά μ ιτανόησης, 
Καί άνθυμώσης, φίλε μου, νά μή μί μελετήσής.

Έν Πάτραιζ, ’χριστοί. Γ. Γατίποτ>λος.

Τετράγωνον.

4—Νά σημπληρωόη τό παρόν τν- · Υ * ·
τράγωνον, διά τοιούτων λέξεων, Υ Γ Q Ρ
αέτινες αναγιγνωσκόμενα! δρι- « Ω · ·
ζοντίως ή καβέτως νά ϊίδωσι τά · Ρ · ·
αΰτάς λέξεις.

Έν Κορίνθφ, Κ. Π. Ταυμπανάκηφ.

Άκροβτιχίς.

5— Συνίσταμαι έκ πέντε λέξεων, τούτων ή μέν πρώτη είναι 
τό ίνομα Κριτοϋ τινός τοϋ Ίβραηλ οστις έόνσίασε τήν 
θυγατέρα του, ή δευτέρα τό ύνομα τοϋ πρώτου υίοϋ τοϋ 
Άρχηβάμου, ή τρίτη τό όνομα πόλεως τινός τοϋ νομοϋ 
Λαρίσσης, ή τβτάρτη τό ονομα στρατηγού τινός των 
Θηβαίων, ή δέ πέμπτη τό ονομα νήσου τινός του Αι
γαίου πιλάγους.

Τά αρχικά γράμματα των λέξεων τούτων άποττλοΰσι τό 
ονομα ένός των υιών τοϋ Νωε,

Έν 'Μα, Εΰθ Ε. Άμοϋντζας.

6— Συνίσταμαι έκ πέντε λέξεων, τούτων ή μέν πρώτη εΐναι 
τό όνομα περιφήμου ζωγράφου τής άρχαιότητος, ή Βευτέρα 

τό ονομα Βασιλίως των Ιουδαίων, ή τρίτη πόλεως τινός 
τής ’Ιταλίας, ή Τετάρτη τό όνομα τοϋ υίοϋ τοϋ Ποσει- 
δώνος, καί ή πέμπτη τό όνομα νήσου τινός τής Έλλάΐος. 
Τά αρχικά γράμματα των λέξεων τούτων άποτελουσι τό 
ϊνομα περίφημου φιλοσόφου τής Άρχαιότητος.

Άθήνηιτι, I. Ζ. Χατζηλουκίίς,

1 Ελλιπο&ύμφωνον.

7_ .ι. αι. ο ΰ. η. οΐ. ο.,. η, ί. ει, ά, ι, ία. έ. α. αι. είΐ

’Λίή,.ησι, Άμχ, Ζωγράφου.

Αΰϋεΐζ των Αινιγμάτων 
των έν τ& φύλλω τοϋ μηνί>§ Μαρτίου 1891.

1. —Άνεμος. 4.—Β—αοα—Β
2. —Λίρα—Λύρα. A—σι— A
3. —Άπιον—άπ—"Τον. A—βην—A

______  Β—αδελμανό-Β

5—Ε—κάβη 
Κ—αλλιόπη 
Τ—ηρισία 
Q—ράτιος 
Ρ—ωξάνη

6—®—εΜωρος 
Ε —καταίός 
Σ—αιξ—πηρος 
Π—-ινδαρος 
I—ωάς.
Σ—επτέμβριος.

Αύται.

Α. Λ. Βαλμας 1.2.3. Άνβ. ’Γω. Συνίσιος 1.2.3. Ίω. 
Ζ. Χατζηλουκας 1.2.3.4. Πιεροϋλα Σπτετσιώτου 1.2.3.5. 
Ίοομενεύς Δ. Ψύχας 1.2.3.5.Ί». Κ. Πετρόχειλος 1.2,3.4. 
Χρήστος Παπαδύπουλος 1. 2. Ανάργυρος Παπής 1, 2.5. 
Γ. S. Σκριμιζέας 2. 4. Δημ. I. Άσημάκης 1. 2. 3. 5. 6. 
’Αδαμάντιος Γ. Άγγελόπουλο; 1, 2. 3. Ή ένδοξος "Υδρα 
1. 2. 3. 4. Σϊμος Λ. Βουσκουδάκης 1. 2. 3. Άγγελος Ε. 
Εΰαγγελίδης 2. Γ. I. Μπλέτας 1. 2.3.4.4.5. Ηράκλειό* 
της 1. 2. 3. 4. 5. Γεώρ. Ν. Κ άλογε ρας 1.2. Μα ριγώ Δ. 
Βαλσάμη 1. 2. 3. Νικολ. Τριανταφυλόπουλος 1. 2. 3. 4. 
Είρηνοϋλα Κ. Κανέλλου 1.2.3. Βεργινία Δ. ΓεωργιάΒου 1.2.3.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

Κήρυγμ.» Ευαγγελίου έν Άθηναις κατά 
Κυριακήν άπό 10—11 π. ρ,. και άπό 5—6 pt. [t. 
έν τγί κατά την Πύλην τοΰ Ακριανού καί τούς 
Στύλους τοΰ ’Ολυμπίου Διος 'EXXvjvoxiJ Εύ- 
&γγελοκ?5 ’Εκκληηίκ.

— Έν τ^ ’Αποθήκη τών Άγιων Γραφών ύπάρ* 
χουύχ ύώμάτα τοϋ Άστύλος τΐις ’Ανατολής, όλΰ· 
κλήροι cJsxpαχ Έφημ. Παίδων καί αί τρεις ςϊειραι 
τών Παιδικών Διηγημάτων.

—Προάέτι λόγοι διά ίεροκ-Λρνκας καί άλλα θρη
σκευτικά βιβλία.

Ζνονίρομή «ίίαιίικ&ν Αιηγημάτα>νμ> β κατ έτος, έν Έλέάδι ίο λίπτ. έν τ& ’Εξωτίρικφ 60 Λδ«' 
Έν Άίήναις έκ του Τυπογραφείου τών καταστημάτων ANESTH ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΤ 1892.—3050. "


