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Έάν εύαρεστηθήτε νά καταχωρίσατε τήν κατωτέρω 
άληθή διήγησιν, τήν δποίαν ίί ’Αγγλικού περιοδικού 
μετέφρασα, έλπίζωδ’ δτι οί μικροί άναγνώσται τής έφ. 
τών Παίδων θέλουν εϋρει αύτήν άρκετά ένδιαφέρου- 
σαν καί ώφέλιμον, συνάμα δέ καί σύμφωνον προς τόν 
σκοπόν τού φύλλου σας.

Ώς γνωστόν είς δλα τά παράλια τής ’Αφρικής 
ςύρίβκονται καί κατοικούσιν Ευρωπαίοι, είς τό Εσωτε
ρικόν δμως τής χώρας δέν τολμούν νά υπάγουν, διότι 
είναι έπικίνδυνον. Έν τούτοις άνθρωποί τινες άφιε- 
ρώσαντες τήν ζωήν των είς τδν Κύριον θαρραλέως 
εισχωρούν μέσα είς τούς άγρίους έκείνους λαούς μέ 
κίνδυνον τής (δίας των ζωής διά νά φέρουν τήν χα
ροποιών άγγελίαν είς τούς έν σκοτία' καί ο^,ι^ θανά
του καθημένους, δτι δ Χριστές ήλθεν είς τδν' κόσμον 
διά νά έλευθερώση αύτοΰς άπδ τήν άγρίαν καί κτηνώ
δη κατάστασίν των. Οί άνθρωποι οδτοι όνομάίβνται 
Ιεραπόστολοι. Εΐς τοιοΰτος κατόρθωσε μέ πολλάς θυ
σίας νά ,άποκατασταθή μεταίύ Φυλής Τίνος καί νά 
φέρη είς πδν Χριστόν πολλάς άθανάτους ψυχάς, με- 
ταέύ τών δπίων ήτο καί ένας γέρων όγδοηκοντούτης 
Ονομαζόμενος Λίβας.

Ό ΛΙόας ήτο γέρων, θείος τοϋ βασιλέως τής 
Βασσούτας έν 'Αφρική, έβλεπε δέ τήν άφιίιν τών Ιε
ραποστόλων είς τήν χώραν του μέ μεγάλην δυσαρέ
σκειαν. «Διατί οί ςένοι αύτοί δέν Εμποδίζονται άπό 
τού νά έρχωνται είς τήν χώραν μας ;» έλεγεν ήμέραν 
τινά είς τδν έγγονόν του.

— ΠοΤος δ λόγος νά έμποδίζωνται, άπεκρίθη Ε
κείνος, « Δέν μάς βλάπτουν διόλου, τί βλάπτει τάχα 
νά άκούωμεν τδ τί λέγουν, έπειτα δέν μας άναγκά- 
ζει κανείς νά τούς πιστεύσωμεν.»

— « Μέ 'αύτδ δικαιολογεΤσθε πάντοτε σύ καί δ 
άδελφός σου. Θά έλθη έν τούτοις μία ημέρα κατά 
τήν δποίαν θά μετανοήσητε, άλλά φοβούμαι μήπως θά 
εΐναι τότε πολύ άργά.»

Ο Λίβας ήτο τότε σχεδόν όγδοηκοντούτης. Μέ 
τήν ττρόφασιν δέ δτι θά ζητήση καλήν βοσκήν διά 
τό ποιμνών του άνεχώρησεν μακράν, πράγματι δμως 
διά νά άποφύγη τά κηρύγματα τοϋ Εύαγγελίου.

Ή πρόοδός μας είς τήν χώραν του (ίγράφεν δ ψη
θείς Ιεραπόστολος) τόν έκαμνε νά όργίζεται έναντίον 
μας. Είς τδν ήχον τής φωνής μας σαρκαστικόν μει
δίαμα καί πλήρες μίσους διέτρεχε τά χείλη του' «Φεύ
γετε,» έκραύγαζε. « Δέν σάς γνωρίζω. Δέν θέλω ■ νά 
έχω νά κάμω τίποτε μέ σάς, ή μέ τδν Θεόν σας .' 1 
Δέν θά πιστεύσω εΐς Αύτόν, έως δτου δέν τδν ϊδω μέ 
αύτούς τούς όφθαλμούς μου I » Ήυέραν τινά τό μί
σος καί ή οργή του έναντίον μας τόν κατέστησε μα
νιακόν καί έν τή ιιανία του μοί είπε τ « Νέε, φθάνει 
βμέ πειράζης πλέον, καί άν θέλης νά μέ άκούσης 

κάμης καλά νά ύπάγης νά φέρης έδώ τδν πατέρα 
σου άπδ έκεΐ πέρα είς τήν θάλασσαν, δπου είναι. 
Αύτός Ισως κατορθώση νά μέ μεταβάλη διά τής δι
δασκαλίας του!»

Ή ΙΕαψις τού θυμού του Εδείχθη Ιδίως κατά τήν 
ταφήν μιάς τών θυγατέρων του, είς τήν δποίαν προσ- 
εκλήθην ύπό τού συζύγου της διά νά παρασταθώ. Ή 
κηδεία προηγείτο καί έγώ ήκολούθουν αύτήν μέχρι 
τού τάφου προσευχόμενος εΐς τόν Κύριον, ϊνα μή δώ- 
ση εύκαιρίαν νά δοίάσω Αύτόν, δτε έίαφνα είδα τδν 
Λίβαν να τρέχη πρός έμέ μέ τοιαύτην ταχύτητα, τήν 
δποίαν μόνον ή στιγμή τής παραφοράς ήδύνατο νά 
άναπτύςη είς γέροντα ώς αύτόν. Αί άπειλητικαΙ χει- 
ρονομίαι του Εοείκνυον καθαρά τήν σκοπόν του, δ δ- 
ποϊος μέ ίκαμε νά τρέμω, διότι θά περιηρχόμην είς 
τήν άναγκην νά υπερασπίσω τόν έαυτόν μου, Εΰτυ- 
χώς ο! υίοί του ΕτρεΕαν είς βοήθειάν μου. Μετά σε
βασμού out οι παρεκάλουν αύτόν ν’ άποσυρθή, Εκείνος 
βμωε έκώφευεν είς τάς παρακλήσεις τών υίών του, 
ένεκα δέ τούτου άναπόφευκτος άγών ήκολούθησε με- 
ταίύ των. Ό άθλιος γέρων έξαντλήσας τάς δυνάμεις 
του διά τών ματαίων προσπαθειών, δπως άπαλλαγή 
τών χειρών των καί έφορμήση έναντίον μου, έφερε 
τούς υιούς του είς τήν θλιβερόν άνάγκην νά τόν έία
πλώσουν κατά γής έπΐ τού έδάφους καί νά τόν κρα
τούν Εκεί καθ' ολην τήν διάρκειαν τής ταφής. Καί Εν 
Τοιαύτη καταστάοει ευρισκόμενος τοσοντον ήτο ίίω
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φρένων, ώστε Ετυπτε τήν κεφαλήν του ίσχυρώς Επί 
τού Εδάφους. Έπΐ τέλους Επαυσε, διότι δλως διόλου 
άπέκαμε καί Ερριψε κατ’ Εμοϋ Εν πολύ άγριον βλέμμα 
συνοδεύσας αύτό καί μέ πολλάς ύβρεις.

Μετά τδ συμβάν τοϋτο δέν ύπήγαμεν πλέον νά Ε- 
πισκεφθώμεν τδν ΛΙβαν τώ Εστέλλομεν μ' δλα ταΰτα 
φιλικά χαιρετίσματα μέ τούς γείτονάς του. Άλλ’ Ε- 
«πλάγην ήμέραν τινά βτε Ελαβον πρόσκλησιν άπδ 
τδν ίδιον νά τδν έπισκεφθώ. Ό άνθρωπος, τδν δποίον 
Εστειλε πρδς έμέ νά φέρη τήν εϊδηφν ταύτην, ήτο 
χαρούμενος καί φαιδρός. « Ό Λίβας προσεύχεται,» 
είπε μετά συγκινήσεως, « καί σάς παρακαλεϊ νά ύπά- 
γητε νά προσευχήθήτε μετ’ αύτον.· Έννοήσας τήν 
δυσπιστίαν μου δ εύσεβής μαύρος ΕΕηκολούθησε τδν 
λόγον του. « Χθές τδ πρωί δ Λίβας προσκαλέσας με 
είς τήν καλύβην του μο( είπε : « Τέκνον μου, Εμπο
ρείο νά παοσευχηβής ; Γονάτισον κατά γής πλησίον 
μου καί πρσσευχήθητι είς τδν Θεδν να δείέη τδ Ε- 
λεός Του είς τδν μέγιστον τών άμαρτωλών, είς έμέ ! 
Φοβοΰμαι, τέκνον μου, τδν Θεδν τούτον, τδν όποιον 
Εως τώρα ήρνούμην. Αύτός μέ Εκαμε νά αίσθανθώ τήν 
δύναμίν Του είς τήν ψυχήν μου. Είέεύρω τώρα δτι 
ύπάρχει.Όύδεμίαν άμφιβολίαν έχω περί τούτου. Πι
στεύεις δτι δ Θεός Αύτδς θά μέ συγχωρήση ; Ταλαί
πωρος έγώ ί δέν ήθελα καί άπέ φεύγα νά πηγαίνω ν’ ά- 
κούω τδν Λόγον Του, Ενώ άκόμη ήμην ίκανδς νά πε
ριπατώ. Τώρα δέ δτε είμαι τυφλδς καί σχεδόν κωφός 
πώς δύναμαι νά ΰπηρετήσω τδν Κύριον ; »

’Εδώ, προσέθηκεν δ άποσταλείς πρδς έμέ Ά - 
φρικανός, Έδώ δ Λίβας έσταμάτησε πρδς στιγμήν 
καί. έπειτα Επανέλαβε, « "Εχεις, τέκνον μου, τδ βι
βλίου σου μαζί σου ; Ναί, τώ είπον, Καλά είπεν Ε
κείνος, άνοιίέ το καί δέσε τδν δάκτυλόν μου έκεϊ 
δπου είναι γραμμένου τδ όνομα τοϋ Θεοϋ.» Τδ έκαμα 
κατά τήν έπιθυμίαν του,

β Έδώ λοιπδν είναι, έφώναίε, τδ ώραΐον όνομα 
τοΰ Θεού 1 Τώρα παρακαλώ νά θέσης τδν δάκτυλόν 
μου καί είς τδ όνομα τοϋ Ίησοΰ τοΰ Σωτήρος.»

Τοιαύτη ύπήρίεν ή συγκινητική περίστασίς τής 
θαυμασίας Επιστροφής τοϋ Λίβα είς τδν Χριστιανι
σμόν, περί τής άληθείας τής δποίας Εβεδαιώθην μετά 
μεγάλης μου εύχαριστήσεως. Σχεδόν έπί έν έτος εΐ- 
χον τήν καλήν εύκαιρΐαν νά κηρύττω είς τδν γέροντα 
τοϋτον, τδν όποιον ή τοΰ Θεοΰ χάρις κατέστησεν ή
μερον καί άκακον ώς μικρόν παιδίον. ’Επί τέλους έδέ- 
χθη καί τδ βάπτισμα είς τδ χωρίον του. Ή τελετή 
προσείλκυσε πολλούς άπδ τά περίχωρα διά νά ϊδουν 
Εκείνον, δ όποιος μάς κατεδίωκε μίαν φοράν τώρα παρ
ρησία δμολογοϋντα τήν πίστιν, τήν όποίαν άλλοτε έ- 
ζήτει νά καταστρέψη διά παντός μέσου. Τέσσαρα γη
ραιό μέλη τής Εκκλησίας ώδήγησαν τδν νεοφώτιστου 
εΐς τδ μέρος έκεΐνο, διότι δ ταλαίπωρος σωματικώς 
ήτο τόσον άδύνατος, ώστε δέν ήδύνατο νά κινηθή μό
νος του, τδν έθηκαν δέ έπί στρωμνής έν τώ μέσιρ 
τής συναθροίσεως. Έθεωρήσαμεν τότε καθήκον νά ζη- 
τήσωμεν παρ’ αύτοϋ νά μάς εϊπη τήν πείραν τής π(- 
στεώς του. « Πιστεύω,» μάς είπεν άνευ τοϋ έλαχίστου 
δισταγμού « είς τδν Ίεχοβά, τδν άληθή Θεόν, δ ό
ποιος μέ έπλασε καί μέ διεψύλαίε μέχρι τής στιγμής 
ταύτης. Έφάνη ίλεως εΐς έμέ, δ όποιος τδν έμίσουν, 
καί έπέτρεψε νά άποθάνη δ Ίησοϋς διά τήν σωτηρίαν 
μου.»

Έγώ έν τοΰτοις έίηκολούθησα τάς έρωτήσείς μου. 
—«'Εχεις άκόμη καμμίαν έμιστοσύνην είς τάς θυσίας,

ίτάς δποίας Εσυνείθιζες νά κάμνης εΐς τά πνεύματα τών 
προγόνων σου ; »

—« Πώς είναι δυνατόν τοιοΰται θυσία ι νά καθα-’ 
ρίσουν καί άγιάσουν ψυχήν μεμολυσμένην ; Δέν έχω, 
δχη καμμίαν πλέον Εμπιστοσύνην εΐς αύτάς. Τδ αίμα 
τοϋ Ίησοΰ είναι ή μόνη μου Ελπίς.»

—« Έχεις τήν Επιθυμίαν καί τήν θέλησιν νά έκ
φρασής τήν πίστιν σου ταύτην και εΐς τήν οίκογέ- 
νειάν σου καί είς τούς δμοφύλους σου; »

— «Ναί, Επιθυμώ ούτοι ταχέως νά π,στεύσουν εις 
τδν Χριστόν καί νά μετανοήσουν. Επιθυμώ δλοί οί 
δμόφυλοί μου νά πηγαίνουν είς τδν οίκον τοΰ Θεοϋ 
καί νά άκούουν μετά προσοχής Εκείνο, τδ όποιον δι
δάσκεται Εκεί.»

Καί έν τφ μεταίύ προσεκάλεσε τούς υίούς του,εΐπών;
— «Μόσχε, τέκνον μου, ποϋ είσαι ;

Είς τήν Ερώτησιν ταύτην δ Μόσχες έκάλυψε τούς όφ- 
θαλμούς μέ τάς χείράς του διά νά άποκρύψη τήν συγ- 
κίνησιν του. « Καί σύ, Λέτσι, (ήτο τδ όνομα τοϋ πρε- 
σβυτέρου υίοΰ του) ποϋ είσαι ; 'Ακούσατε τοϋςτελευ- 
τελευταίους μου λόγους. Διατί Εναντιόνεσθε είς τδν 
Θεόν ; Μήπως αί γυναίκες σας είναι τδ πρόσκομ
μα;»

« Αί γυναίκες αΰται είναι αί άδελψαί σας- δέν είναι 
πλέον ’αί σύζυγοί σας. Ό Θεδς έπλασε κατ' άρχάς 
μίαν μόνην γυναίκα καί ένα μόνον άνδρα καί τούς 
ήνωσε είς σάρκα μίαν, Ώ, παραδόσατε τδν Εαυτόν 
σας εΐς τδν Ίησοΰν καί Αύτδς θέλει σάς σώσει 1 Πα· 
ραιτήσατε τάς έριδας, τούς πολέμους καί τάς άλλη- 
λοσφαγάς μέ τούς δμοίους σας ί »

—« Διατί θέλεις νά βαπτισθής ; » τδν ήρωτησα 
πάλιν.

—« Διότι δ Ίησοϋς διορίζει τοϋτο· καί άφοΰ τδ 
λέγει Εκείνος, δφειλω νά το κάμω. Έμπορώ έγώ νά 
γνωρίζω καλλίτερα άπδ τδν Κύριόν μου ; »

Κατά τήν συνήθειάν μας ήμεΐς οί χριστιανοί Εν τή 
τελετή τοϋ βαπτισματος έπαναλαμβάνομεν τδν άρ- 
χαΐον τύπον τής άποτάέεως τοϋ Σατανά καί τών έρ
γων αύτοϋ. Έγένετο ή διασάφισις τοϋ τύπου τούτου 
εΐς τδν Αίβαν καί αύτδς πολύ καλά τδν Εννόησεν, άλλ’ 
ήτο άδύνατον εΐς αύτόν νά τδν έκστηθίση ή τούλάχι- 
στοννά τόν Επαναλάβη μετά τοϋ ίεροκήρυκος «Ά- 
π ο τ ά σσο μ αι τ ό ν κόσμον καΐ τήν δό- 
έ α ν αύτοϋ,» είπεν δ συνάδελφος μου διά νά τδ έ- 
παναλάβγ] δ Λίβας. « Όχι 1 » έφώναζεν Εκείνος, « δέν 
τδν άποτάσσομαι τώρα, άπεταέαμην αύτόν πρό πολ- 
λοίζί » «Αποτάσσομαι τδν Σατανά ν καί 
δλατάέργα αύτοϋ.»» Τδν Σατανά ; » διέκο- 
ψεν δ εύσεβής πιστός, « τ! Εχω νά κάμω πλέον μέ αύ
τόν. Μέ ήπάτησεν έπΐ τόσα Ετη καί θέλει άκόμη νά 
μέ παρασύρη μαζί του καί εις τδ βάραθρδν του ; Ά- 
φίνω τήν κόλασιν εΐς αύτόν 1 'Ας τήν κατέχη αύτδς 
μόνος ! » Καί δ συνάδελφός μου έίηκολούθησε, «’Α
ποτάσσομαι τήν σάρκα καΐ τάς Επι
θυμίας αυτής.»

Καί πάλιν δ Λίβας έκραύγασε ! « ΔΕν ύπάρχουν 
άλλαι ήδοναΐ Εκτός τών τού κόσμου τούτου ; Δέν Ε
χομε ν χαράς καί ήδονάς έν τφ Ίησοΰ, αί δποϊαι μάς 
εύχαριστοΰν καλλίτερου ; »

Κατά τήν γενικήν έκφρασθεΐσαν Επιθυμίαν δ Λί
βας έπωνομάσθη ’Αδάμ, δ πατήρ δηλονότι τής πι
ο.· εως τών Βασούτων. Άπέθανε δέ δ γέρων Εκείνος 
κατά τήν πρωίαν τής Κυριακής όλίγας Εβδομάδας ύ
στερα άπδ τδ βάπτισμά του. Εΐς δ* Εκ τών πρεσβυτΕ-
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ρων υΙών του, κβτάτάς τελευταία^ στιγμάο τού πα· 
τρίο του, έσχε τήν εύκαιρΐαν ν’ ά να γνώση etc αύτόν 
άλίγα τινα έδάφια ΐκ τοϋ Εύαγγελίου, « Είέεύρεις, » 
είπεν δ υίδς πρδί τδν πατέρα του, · ότι σήμερον εί
ναι ήμέρα τοϋ Κυρίου ; » « τδ ε’ώευρω,» είπε μέ έέη- 
οθενημένην φωνήνά γέρων, «Είμαι μετά τοϋ Θεοϋ·.· »

Ύστερον άπδ όλίγας στιγμάς έζήτησε νά ρίψουν 
έπάνω του κάλυμμά τι, ώσάν νά ήσθάνετο δτι τδν 
κατελάμβανεν ύπνος, καί έκοιμήθη διά νά μήέέυπνίση 
πλέον εις τδν κόσμον τούτον.

Τοιαύτή ή ιστορία τής έπιστροφήο τού έσχατο- 
γήρου έκεινου μαύρου t Είθε δέ κανείς άπδ τούς μι
κρούς άναγνώσταε αυτής νά μή εύρεΟή άποκεκλει
σμένοι άπδ τήν άνω ’Ιερουσαλήμ, εΐς τήν δποίαν άν- 
ήλθεν δ γέρω Λίβας πιστεύσας εΐς τδν Κυρ. Ίησούν 
Χριστόν καί ΰπακούσας εις τδ Εύαγγέλιόν του. Είθε 
νά μ ή άναστηθή ούτος είς τήν ήμέραν τής Κρίσεως 
καί κατακρίνω κανένα άπδ αύτούς, δτι αύτδς έπίστευ- 
σεν είς τδ δλίγον φώς, τδ δποίον είχεν,ένω αύτοί γεν- 
νήθέντες καί άνατραψέντεο είς τδν Χριστιανισμόν 
έπέμεινον είς τήν άμαρτίαν.

-------------- ππ Β —ι--------------

ΑΙ ΗΜΒΡΑΙ THS ΕΒΔΟΜΑΔΟΕ.

Ή διαίρεσις της έβδομάδος εΐς επτά ήμερος 
είναι παν αρχαία. Οΐ ’Εβραίοι παρέλαβον αύτήν 
έκ τής Παλαιάς Διαθήκης κατά μίμησιν τοϋ 
Πλάστου, δστις έδημιούργησε το σόμπαν εΐς εξ 
ημέρας, τήν δέ έβδόμην κατέπαυσεν,

Τά ονόματα τών ήμερων τής εβδομάδας, τά 
όποια μεταχειριζόμεθα ήμεΐς σήμερον, είναι ευε
ξήγητα,

Κυριακήν δνομάζομεν τήν πρώτην εΐς άνάμνησιν 
τής Άναστάσεως τοΰ Χριστού, ήτις ε’λαβε χώραν 
κατ’ αύτήν. Παρασκευήν δέ κα'ι Σάββατον τήν 
έκτην και έβδόμην, άπδ τοϋ ’Ιουδαϊκού Σαββά
του καέ τής προηγούμενης ημέρας, ήτις ήτο ή
μέρα προετοιμασίας.

Οί Λατινικοί λαοί τής Ευρώπης ήκολούθησαν 
ώς έπΐ τό πλεΐστον τάς παρά τοϊς Χαλοαίοις έν 
χρήσει ονομασίας τών πλανητών. Αί δέ Γερμα
νικά! Φυλαί παρέλαβον αύτά άπδ τών Σκανδι- 
ναυικών θεοτήτων τά ονόματα.

Ή Πρώτη ήμέρα τής έβδομάδος ήτο αφιερωμέ
νη εις τδνΉλιον, δθεν καλείται ήμέρα τοΰ ήλίου.

Οΐ Γάλλοι καέ οί ’Ιταλοί ήκολούθησαν τδ Χρι
στιανικόν έθος, όνομάσαντες αύτήν ήμέραν τοϋ 
Κυρίου.

Ή ζ/ευτέρα ήτο αφιερωμένη εΐς τήν Σελή
νην, δθεν οί Γερμανοί καί οί "Αγγλοι καλούν αύ
τήν, ήμέραν τής Σελήνης. ’Επίσης οι ’Ιταλοί καί 
οί Γάλλοι.

Ή ϊ’ρίτη ήτο άφιερωμένη εις τόν "Αρην, δθεν 
ονομάζεται παρά τών "Αγγλων, Γερμανών, Γάλ
λων καί ’Ιταλών ήμέρα τοϋ "Αρεως.

2001

Ή Τετρά? ή Τετάρτη τής Έβδομάδος ήτο 
άφιερωμένη είς τον Έρμήν, οθεν ώνομάσθη ήμερα 
τοΰ Έρμου

Ή ίϊεμπτη ήτο άφιερωμένη εις τδν Δία, δθεν 
ώνομάσθη ήμέρα τοϋ Διάς.

Ή Παρασκευή ήτο άφιερωμένη εΐς τήν Ά- 
φροδίτην, οθεν ώνομάσθη ήμέρα τής ’Αφροδίτης.

Τό Σάββατον ήτο άφιερωμένον είς τδν Κρό
νον, δθεν ώνομάσθη ήμέρα τού Κρόνου.

Πρδς συνοπτικήν τών ήμερών τής έβδομάδος 
Ικφρασιν οί ’Αστρονόμοι έφεϋρον σημεία, συμβο
λικά έκάστης τών ίν λόγφ θεοτήτων. Ούτως :

Ή μΐν Δευτέρα ήμερα παριστάνετο διά τοϋ 
σημείου (* οπερ καλείται μήνη· δθεν ή σελήνη 
κατά τδ πρώτον αυτής Τέταρτον ώνομάζεται μη- 
νογενής ή μονοειδής.

Ή Τρίτη διά τοϋ cf άσπίδος καί λόγχης έμ- 
βλημάτων τοϋ "Αρεως.

Ή Τετάρτη διά τοϋ Τ κηρυκείου, τδ όποιον ήτο 
τδ έμβλημα τοϋ Έρμοϋ.

Ή Πέμπτη διά τοϋ Ιέ τού άρχικου ψηφίου τοϋ 
ονόματος τοϋ Διός.

Ή Παρασκευή διά τοϋ q κατόπτρου μετά λα- 

βίδος, τδ όποϊον ήτο έμβλημα της ’Αφροδίτης.
Τδ Σάββατον διά τοϋ τοϋ δρέπανου τοϋ 

Κρόνου.
Ή Κυριακή διά τοϋ θ εμβλήματος τοΰ Ή

λίου. Τδ σημεϊον τοϋτο ητο έν χρήσει καί παρ ’ 
Αΐγυπτίοις.

Οΐ ’Αρχαίοι είχον προσέτι άφιερωμένην είς 
έκάστην ώραν τοϋ ήμερονυκτίου και μίαν θεότητα, 
Οΰτω λ.χ. ή πρώτη ώρα τοϋ Σαββάτου ήτο κα
θιερωμένη είς τδν Κρόνον, ή δευτέρα εις τδν Δία, 
ή τρίτη εΐς τδν "Αρην, ή τετάρτη εΐς τδν "Η
λιον, ή πέμπτη εΐς τήν Άφροδίτην, ή έκτη εΐς 
τδν Έρμήν, ή έβδόμη είς τήν Σελήνην, ή όγδοη 
καΐ δεκάτη πέμπτη και εικοστή δευτέρα εΐς τδν 
Κρόνον, ή έννάτη, δεκάτη έκτη καί εικοστή τρίτη 
είς τδν Δία, ή δεκάτη, δεκάτη έβδόμη καί εικο
στή τετώρτη εΐς τδν "Αρην, ή ένδεκάτη, δεκάτη 
όγδοη καί εικοστή πέμπτη, δηλ. ή πρώτη τής 
Κυριακής εΐς τδν "Ηλιον καί οΰτω καθ* έξής, 
τής πρώτης ώρας πάσης ημέρας άνηκούσης είς 
τήν προστάτιδα τής ήμέρας θεότητα' δηλ, τής 
Δευτέρας εΐς τήν Σελήνην, τής Τρίτης είς τδν 
"Αρην κτλ.

Έπί τής Γαλλικής ίπαναστάσεως ή έβδομάς 
άντικατεστάθη ύπδ τής δεκάδος, έκάστη ήμέρα 
της όποιας έφερε καΐ τδ όνομα ένός φυτού, το ό
ποιον εβλάστανεν ή άνθιζε κατά τήν έποχήν εκεί
νην, ή τελευταία δέ, ήτοι ή δεκάτη, έφερε τδ δ- 
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νομα ένός εργαλείου , Εκτός τούτου έκάστη 
ημέρα. τής οεκάοος εφερε γενικήν τινα ονομασίαν, 
ή οποία έφανέρωνε τήν θέσιν, τήν όποίαν κατεί
χαν εις τήν δεκάδα.

Οί Κινέζοι εχουσιν εβδομάδα έξ εξήκοντα ημε
ρών, ή όποια διευκολύνει τόν ύπολογισμόν μεμα- 
κρυσμένων ημερομηνιών,

Οί Εβραίοι, οι αρχαίοι Αθηναίοι, οί Κινέζοι, 
και οί Ίταλοΐ ΰπελόγιζον τήν ήμέραν άπό τής 
δύσε ως τοϋ Ήλιου, ήδη δέ μόνον οΐ ’Οθωμανοί, 
οί δέ λοιποί άπδ τοϋ μεσονυκτίου.

Οΐ Βαβυλώνιοι οι Σύριοι, οΐ Περσαι, οΐ Έλ
ληνες ΰπελόγιζον τήν ήμέραν άπδ τής ανατολής 
τοϋ Ήλιου,

Οί Αιγύπτιοι καΐ μετ’ αυτών ό μεγας καί πο

— 'οηλανήτης ’'Αρης εΰρίσκεται ήδη εί< τή-j περιήλιον 
αυτοϊ θέσιν (ίηλ. είς τό σημείου ίκείνΟ τής τροχιάς του, τί 
όποιον είνε πλησιίστατα του ήλιου, οτ* άπίχει άφ’ ήμών

λύς "Ιππαρχος, οί 'Ρωμαίοι, οί Γάλλοι, οί Άγ
γλοι, οι Ισπανοί, ώρισαν ώς άρχήν τής πολιτι- 
κής ημέρας τό μεσονύκτιον, Οί Άραβες, οί Πτο
λεμαίος καΐ πάντες οί ’Αστρονόμοι λαμβάνουν 
ώς άρχήν τής ήμέρας τήν μεσημβρίαν,

Οΐ Ιουδαίοι αριθμούν τήν χρονολογίαν άπδ κτί
σεως κόσμου—ήτοι προ 5645—οί Χριστιανοί άπδ 
τής γεννήσεως τοϋ Χριστού 1892. Οΐ Μωαμε
θανοί άπδ τής Έγείρας, δηλ. τής επιστροφής τοϋ 
Μωάμεθ έκ τής Με δίνης εΐς τήν Μέκκαν 622. 
μ ', Χριστού,

ΧΕΛΙΔΟΝΟΨΑΡΑ.

Ούτως ονομάζονται οί ίχθύες, δείγμα τών ό
ποιων παριάτμ ή, προκειμένη είκών. Οί Ιχθύες 
ούτοι Απαντώνται έν άφθονίμ είς τάς μεταξύ τών

τροηνκ&ν θαλάάάας, καί είς αύτην τΐιν. Μεσόγειον 
θάλασσαν, φαίνονται δέ πολλάκις πετώντες ύπε- 
ράνω τον νοατος καί διανύοντες είς τόν άέρα δι
άστημα 200 περίπου μέτρων, tai πάλιν βυθίζον
ται είς τό ύδωρ, διότι δέν είναι οϋτω οιωργανω- 
μένοι, ώστε νά ζούν καί έκτός τού ύδατος. Εύρί- 
όκονται δέ συχνά κατά άγέλας 100 περίπου τόν 
άριθμόν, πετούν δέ ταχύτερου καί αύτοϋ τοΰ 
ταχυτάτου άτμοπλοίου.

Ενίοτε έν καιρώ νυκτός, έλκνόμενα ύπό τοΰ 
φωτός τών πλοίων, πετοϋν έπί τοϋ καταστρώ
ματος, καΐ σνλλαμδανόμενοι ύπό τών ναυτών ά- 
ποτελοϋν άξιόλογον γενμα ίι δεϊπνον, λέγεται δέ 
δτι εϊναι νοστιμότατοι, .

35,000,000 μιλίων, ένώ εις τήν άφήλιον αΰτοΰ ίίσιν απέχει 
141,000,009 μιλίων, ,

Ίο φαινόμενον τοΰτο συμβαίνει άπαξ κατά δεκαπενταε
τίαν. "ΟΟεν συμβουλεύομεν τους μικρούς μας άναγνώσται 
νά κυττάξουν άνω είς τδ στερέωμα κατά τήν 8ην ώραν τής 
νυκτδς καΐ βά ϊόωσιν αυτόν άνατέλλοντα έρυβρόν το χρώμα 
και σχεδόν μι γάλον ώς τόν Δία δστις ήδη φαίνεται ΰπεράνω 
του όρίζοντος.

Ό Διευθυντής τοϋ ‘Αστεροσκοπείου Λή, τό όποιον ώς 
γνωστόν έχει τό μεγαλείτερον καί ισχυρότερου τηλεσκόπιου 
βοηόούμενον καί ύπό φωτογραφικής τίνος μηχανής βυνδίο- 
μένης μί τό τηλεσκόπιον τοΰτο, βα κάμη ειδικός παρατηρή- 
εις επί τοΰ πλανήτου τούτου. Επειδή το τηλεσκόπιου τοΰτο 
8ά μεγεθυντή αυτόν τόσον, ώστε νά φαίνηται τόσον δπως 
Οά έφαίνετο έάν απείχε μόνον 17,000,000 μιλ. άφ’ ήμων, 
τα αποτελέσματα τών παρατηρήσεων τούτων δά ηναι σπου
δαία.

— Κατά τινα ύπολογιάμόν γενόμενον έν Λον- 
οίνω ολόκληρος ό πληθυσμός της γης δύναται 
νά σταθμ είς πεδιάδα δέκα τετραγωνικών μιλίων 
τΐιν δκταάιν.
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Ή φύσι; ιδού βαθμηδόν παρακμάζει 

Καίβδάκρυα βίνε αύτής η βροχή.
Παν δμμα βολοϋται, παν στήθος στενάζει 

Κ' αισθάνεται άλγος βαθύ ή ψυχή.
8θ8

Καΐ όμως άν τώρα μαραίνεται, φθίνη 
Ή φύσις, ταχέως θα ελθη καιρός

Καθ’ Sv θ’ αναθάλλουν τά ψόδα, οί κρίνοι, 
Κι’ 4 ήλιος πάλιν 0ά λάμπη φαιδρός.

ίθϊ
Καθώς πλήν ή φύσις μαραίνεται, φθίνει, 

Τ’ ανθρώπινον σώμα, ώς άνθος μικρόν
Μαραίνετ* επίσης, τόν κόσμον άφίνει 

Καί κλείεται τέλος είς τάφον ψυχρόν.
8^9

Άλλ' όπως κατόπιν χειμώνος προ^άλλη 
Τό έαρ καί λάμπει ώραΐος καιρός,

’Ομοίως θά ϊλθη ημέρα μεγάλη 
Καθ’ ήν θ’ άναστήση κ' ήμάς ό Θεός.

6@» '
Ό δίκαιο; τότε φαιδρός θ’ απόλαυση 

Ζωήν αίωνίαν, χαράν αμιγή.
Θά παυσουν ο! πόνοι, ή ΐλίψι; θά παύση 

Κ’ εύφρόσυνον ύμνον θά ψάλλη ή γή.
,ΚρϊΣΤΑΛΛΙΑ '^ΡΓΣΟΒΕΡΓΗ.

Η ΜΑΥΡΗ ΩΡΑΙΟΤΗΕ.

ή
ή αύτοβιογραψία ένός ίππου.

Τήν επιγραφήν ταύτην φέρει βιδλίον, τό όποιον εσ
χάτως περιήλθεν εις τάς χεΓρας τής διευθύνσεως τής 
Έφ. τών Παίδων ναι τό όποιον εχει ήδη διέλθει διά 
34 εκδόσεων, εκ 4,000 αντιτύπων έκάστης, τόσον δέ 
κατέθελξεν ημάς, ώστε άπεφασισαμεν νά παράσχωμιν 
τήν ευκαιρίαν καί εις τούς μικρούς άναγνώστας τής'Εφ. 
τών Παίδων νά τό άναγνώσουν καΐ αυτοί ϊχομεν δέ ελ- 
πίδος ότι οΰ μόνον τά παϊδία άλλά καί αυτοί οί γονείς 
θά εΰρωσι τό άγνάγνωσμα τοϋτο οΰ μόνον λίαν ευχά
ριστο ν, άλλά καΐ λίαν διδακτικώτατον.

ΚΕΦ. I.
πρώτη κατοικία.

Ό πρώτος τόπος, τον όποιον καλώς ενθυμούμαι, 
ήτο μεγάλου τι ευχάριστου λειβάδιον με λίμνην 
τινά διαυγούς ΰδατος έν αύτφ. Σκιερά τινα οέν- 
δρα έ κρέμαν το άνωθι αυτής, καί νερόκρινο! ίφυόντο 
εις τδ βαθύ άκρου.

Άπδ τδ εν μέρος τοϋ λειβαδιού τούτου ύπε- 
ράνω τών φραγμών έφαίνετο ήροτριωμένος τις 
αγρός, άπδ δέ τδ άλλο ύπεράνω πυλώνός τίνος ή 
οικία τοϋ Κυρίου μας. Είς τήν κορυφήν τοϋ λει
βαδιού ΰπήρχεν άλσος πεύκων καί είς τδ βάθος 
αύτοϋ έρρεε χείμαρρος, τοϋ όποιου αί όχθαι ησαν 
λίαν κατωφερείς.

’Εν σσω ήμην νέος έτρεφόμην έκ τοϋ γάλακτος 

τής μητρός μου, επειδή δέν ήρεσκόμην νά τρώ
γω χόρτα. Τήν ήμέραν έτρεχονεΐς τδ πλάγι της, 
τήν δέ νύκτα κατεκλινόμην πολύ πλησίον αυ
τής. Όταν ητο θερμότης συνειθιζομεν νά ίστάμεθα 
παρά τήν λίμνην εΐς τήν σκιάν τών δένδρων,· 
δταν δ ’ψύχος εΐχομεν ώραίαν, θερμήν σκιάδα, πλη- ι 
σίον τοϋ αγροκηπίου.

Άφοϋ δέ έ μεγάλωσα καί ή δύναμην νά τρώγω 
χόρτα, ή μήτηρ μου συνειθιζε τήν ήμέραν νά πη- 
γαίνη εξω νά έργάζηται και τήν εσπέραν νά έπι- 
στρέφη.

Έκτος έμοϋ ήσαν εΐς τδ λειβάδι έξ άλλα μι
κρά πωλάρια μεγάλε ιτερα άπδ εμέ τήν ήλικίαν, 
Τινα αύτών ήσαν μεγάλα δσον καΐ οί εντελώς ανε
πτυγμένοι ίπποι. Συνείθιζα νά τρέχω μέ αύτά 
καί εΐχομεν όμοϋ πολύ ευχάριστου καιρόν. Συνει- 
θίζομεν ολοι νά τρέχωμεν γύρω τριγύρω είς τον 
αγρόν, οσον ήδυνάμεθα ταχύτερου. Ενίοτε δμως 
εΐχομεν καΐ δυσάρεστα παιγνίδια, διότι τά άλλα 
συχνά έδάγκανον καΐ έλάκτιζον ώς τρελά ένφ 
έτρεχον. .

Μίαν ήμέραν, ένφ δ λακτισμδς διήρκεσε περισ
σότερόν τοϋ συνήθους καί ήτο σφοδρότερος, ή μη
τέρα μου, μέ έκάλεσε διά χρεμετισμοϋ νά υπάγω 
εΐς αυτήν. Τήν ΰπηκουσα. "Οταν δέ ήλθον προς I 
αυτήν, μοί είπε:

« ’Επιθυμώ νά προσέξης εις ο,τι θά σοΐειπω, | 
τέκνου μου. Τά πωλάρια, τά όποια είναι εδώ, 
είναι μέν πολύ καλά, άλλά είναι πωλάρια φορ- 
βάδων διά κάρα, καΐ διά τοϋτο δέν γνωρίζουν πώς 
νά φέρωνται. Σύ όμως καΐ καλούς προπάτορας 
ε*χεις καί καλούς γονείς. Ό πατήρ σου ε’χαιρε με- ί 
γάλην ύπόληψιν εις τά μέρη ταϋτα, δ δέ πάπ- 
πος σου έκεροησε τδ βραβείου εΐς τάς ιπποδρομίας · 
τής Νιουμάρκετ. Ή κυροϋλά σου προσέτι ήτο ή 
ήπιωτάτη φορβάς, τήν όποιαν ποτέ ίγνώρισα, πι
στεύω δέ ότι ούτε είδες έμέ ποτέ νά δαγκάσω ή νά 
λακτίσω τινά. ’Ελπίζω επομένως οτι σύ θά με
γαλώσεις ήπιος καΐ καλός,. μή ακολουθών ποτέ 
τούς κακούς δρόμους τών άλλων πωλαρίων. Κά- 
μνε το έργΟν σου καλώς, σήκωνε τούς πόδας σου, 
όταν τροχάζης καΐ ποτέ μή δάκνε, ουδέ λάκτιζε, 
ακόμη καΐ όταν παιζης. »

Τήν συμβουλήν ταύτην τής μητρός μου ποτέ 
δέν έλησμόνησα, άλλά πάντοτε τήν έ'βαλον εΐς 
πράξιν, διότι έγνώριζον δτι ήτό φρόνιμος φορβάς, 
δ δέ κύριός μας τήν ήγάπα και τήν ΰπολήπτετο 
πολύ. Το όνομά της ήτο, Ήχεμονίς, άλλ’ δ κύ
ριός μας συχνά τήν όνόμαζεν ύάκφέβω.

Ό κύριός μας ήτο καλός κάγαθδς άνθρωπος. 
Μάς ίχορήγει δέ καλήν και αρκετήν τροφήν καΐ α
ναπαυτικόν σταϋλον και μάς ώμίλει πάντοτε μέ
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γλυκύτατα. Τόσον γλυκύ; ητο είς ήμάς δσον καί 
εΐς τά τέκνα του. "Οθεν τόν ύπερηγαπώμεν, ή 
οέ μήτηρ μου περισσότερον άπό όλους μας. 'Όταν 
τόν έβλεπε» εις την έξω Ούραν, έχρεμέτιζεν άπό 
χαράν, καΐ έτρεχε πρός αΰτόν. Αΰτος δέ την έχώΐ- 
δευε, λόγων, « Καλώ, Άκρίβώ μου, και πώς έχει 
ό Μαυρούλης σου ; (έννοών ίμέ, διότι ημην κατώ- 
μαυρος καΐ διά τούτο μέ ώνόμαζε Μαυρούλην) 
"Επειτα δέ ε"διδεν εΐς έμε μέν κομμάτιον ψωμιού, τό 
όποιον ητο πολύ καλόν, εΐς δέ την μητέρα μου ?ν 
καρότον. Όλοι οι ίπποι ηρχοντο πρός αΰτόν, άλλ’ 
ήμεϊς νομίζω εΐμεθα τά αγαπητά του άλογα. Ή 
μητηρ μου πάντοτε έφερεν αΰτόν είς την πόλιν 
κατά τάς ημέρας τού παζαριού είς τό αμαξάκι 
του.

(’Ακολουθεί).

ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΛΟΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.

Μεταξύ τών ιστιοφόρων τήν πρώτην θέσιν κατέχει 
« ή Γαλλία,# πεντάϊστος. Έναυπηγήθη τό έτος 1890, 
έχει δέ μήκος 361. ποδ,, πλάτος 49 καΐ βάθος 29. Είναι 
3ε τόννων 3,626, τά δέ παν ία της άπλούμενα επί τοΰ 
εδάφους δύνανταινά καταλάβωσιν έκτασιν 49,000 τετρ. 
ποδών J δύναται νά παραλαβή φορτίον ισοδύναμον με 
5,400, τόννων. Οί ίστοί της εΐναι 160 ποδών τό ύψος.

Τό μέγεστον ’Αγγλικόν πλοιόν είναι 3330 τόννων. 
Έναυπηγήθη εΐς τόν ποταμόν ΚλάϊΒ καΐ είναι 330 
ποδών τί μήκος, 48 τό πλάτος καΐ 28 τό βάθος. Είναι 
δί κατεσκευασμένον εκ σιδήρου.

Κατόπιν ΐρχεται ή Παλγράβη, 3078 τόννων.
Ή Σεναδόα τών Ηνωμένων Πολοιτειών τής Αμε

ρικής, 3,288 τόννων, δυναμένη νά φέρη φορτίον ισονμί 
5,000 τόννους είναι τό μέγ ιστόν σιτοφόρον πλοΓον εν τω 
χόσμω ξύλινον.

Ή ‘Ραπαχάνκ, 3063 τόννων, εστίχισε 560,000 φρ. 
έδαπανήθησαν δέ εις κατασκευήν της 106 τόννοι ξυ
λείας δενδρΐνης, καΐ 1,200,000 τόν ελάτων.

— Σπουδαία άνακάλυψις. Εις τήν ‘Ρώμην άνε- 
καλύφθη κιβώτιου περιέχον δλόκληρον σειράν εργαλείων 
χρησίμων εΐς άγαλματοποιόν εργαζόμενον εΐς χαλκόν 
η ορείχαλκον. Τά εργαλεία ταϋτα άντΐ νά ηναι έκ σι
δήρου είναι έξ όρειχάλκου σκληρού κατασταθίντος διά 
τίνος μίξεως, τήν δποίαν προσπαθούν ν’ ανακαλύψου» 
άνάλύοντες ίν τών εργαλείων τούτων.

ISTOPIKAI Π ΕΙΝΑΙ.

— Ή Ιστορία μας αναφέρει τάς έξής συμβάσας πείνας 
καθ’ δλον τόν κόσμον.

Τών Αιγυπτίων έπί ’Ιωσήφ, Βιαρκέσασαν 7 ετη.
Τήν έν Ίταλίφ τό 436 π. X. Κατ’ αυτήν μυ

ριάδες ανθρώπων ΐνα άποφύγουν τους πόνους τής πείνας 
έρρίπτοντο εΐς τήν θαλασσαν και τούς ποταμούς καΐ 
έπνίγοντο.

Ή κατά τό 42 π. X. συμβάσα έν Αΐγύπτω καί 
*Ρ ώμη._______ _____________ _____________

Ή τό 262. μ. X. Έν ’Ρώμη.
• · 272. » » Εΐς τάς Βρεττανικάς νήσους.
» β 306. » » Εις Σκωτίαν δτε ί λαός ϊτρωγε

ρίζας καί φλοιούς δένδρων.
» » 450. » » Κ.αθ’δλην τήν Νότιον Ευρώπην.

Κατ’ αύτήν οΐ γονείς έτρωγον 
τά τέκνα των ιδίως έν ’Ιταλία.

» » 733 » Είς Άγγλ. Σκωτίαν καΐ Ουαλίαν.
» » 854. ν δπότε τά γεννήματα άπέτυχον

κατά τρία συνεχή ϊτη,
» υ 1193 καΐ 1195. Καθ’ άς ή απώλεια τής ζωής 

καί al πόνοι ήσαν τρομερά I Έν Άνγλίφ καί Γαλλίφ 
δ λαός έτρωγε σκύλους, γάτας καΐ άλλα τοιαϋτα ζώα 
καί τινες σπανίως 6 εΐς τόν άλλον.

Αΐ κατα τά 1251, 1315, 1336,1348χαΐ 1505 συμβα- 
σαι τρομερά! πεΓναι έν Άγγλίφ ένεκα τής αποτυχίας τών 
πατατών.

Άλλ’ αί πείνας αυται εκμηδενίζονται παραβαλλόμε
να! μέ τάς Άσιατικάς πείνας.

Τό 1837. ύπέρ τάς 800000 ψυχ. άπέθανον τής πεΐ- 
νης εΐς τα Νοτιοδυτικά μέρη τών Ινδιών.

Τό 1860. ίτέρα πείνα έφόνευσεν ύπέρ τάς 500,000 
ψυχ. εΐς τήν Βεγγάλην.

Τό 1865.1000,000 άπέθανον έκ πείνης εις Βεγγάλην 
καί Όρίσσην.

Τό 1868, άπέθανον έκ πείνης 1,500,000 ψυχ, εις 
‘Ρατζπουτίκα τών ’Ινδιών..

Τό 1827, άπέθανον έκ πείνης περί τάς 500,000 ψυχ. 
εΐς Βομβάην, Μαδράς καΐ Μισυρήν.

Τό δέ 1827 καΐ 1828 ή καθ’ δλας τάς Βορείους ’Ε
παρχίας τής Κίνας έπισυμβασα πείνα έθέρισεν 9,500, 
000 ψυχ. ί

ΙΙΟΙΚ.Τ.Δ-Α..

— ’Ανθοδέσμη έκ σιδήρου. Περίεργον δώρο» ίδόθη 
κατ’ αυτός είς Άν Πρίγκηπα ΒΙσμαρκ, μεγάλη δέσμη άν· 
θέων τριών ποδών τό ΰψος, εύχΐ θμως έκ φυσικών άνθίων 
μέ τήν εΰωΐίαν των, άλλ’ έκ σιδήρου. Τά άποτελοϋντα αυ
τήν πολυποίκιλα άνθη, χλόη, φύλλα «λ. ΐλα είναι διά λε
πτής τέχνης κατεσκευασμένα έχ σιδήρου λεπτοτάτου ώς τό 
φύλλα χάρτου τοϋ γραψίματος. Προητοιμάσθη δΐ δ μεν σί
δηρος είς τό δμώννμον σηδηρουργεΐδν εις τήν πόλιν Σιλεαίαν, 
τά φύλλα δέ καί άνθη χλ. εις τό ίργοστάσιον τον Χριστιανού 
Τζών ίχ Βρεβλάου. Τό θαυμαστόν είναι ΐτι ούδεμία παρά 
φΰσιν γραμμήν έν αυτή βιαταράττει τόν οφθαλμόν τοϋ πα
ρατηρήσου, φύλλα βαλανιδιάς, καΐ πικροδάφνης κλάδοι, τρι
αντάφυλλα καΐ γαρούφαλα καί πάντα τάάλλα είναι ώς νά 
ησαν φυσικά,

— Τό Πανεπεστήμιον τών Παρισέων είναι τό μΐ- 
γιστον έν τω χόσμω. Περιέχει 9,715 φοιτητάί. Κατόπι» ΐρ
χεται τό τής Βιέννης ϊχον 6,220. Τρίτον δέ τό τοΰ Βε. 
ρολίνου.

— Είς τήν κατασκευήν συράγγων διά τούς σιδηροδρόμους 
τών Ήν. Πολιτειών οί έργάται ηλθον είς στρώμα έκ χαβά
ρου άλατος, έντός τοϋ όποιου εΰρίθησαν ιχθύς εντελώς δια
τηρημένοι .

ΙΕΡΟΓΡ.ΚΛΙΚΑ· EPttTHSEIS.

1. Ποϋ έσφάγησαν αί 10 χιλ. Χαναναΐόι ;
2. Ποια είναι τά 4 ϊρη είς τήν έρημον Παράν ;
3. Ποιος έκρύφθη είς ϊν σπήλαιο» είς τό ίρος Χωρήδ ί



2006 ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 1892

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ, ΓΡΙΦΟΙ, ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ.

1— “Αν χαυίνας μια φορά μονάχα μί Xafi-rj
Είμαι ίίΐιβος ιυχβρι.

Έάν μέ πάρ$ βυό φοραΐς ίϊμ«<, τί;
Είμαι Πέλαγος πλατύ.

2— To πρώτον είναι πρόβεσις.
Τά άλλα πόλις στρογγυλή, 

■ Τό σύνολον μέ κόλασιν 
Την οικουμένην άπιιλςΓ.

3— Της Έλλάΐος αΐμαι όρος.

"Αν την κςφαλήν μ* έχόάλλης, 
Καί τόν τόνον μεταίάλλ^ς.

Τό όχημα μεταλάττω
Καί μ* ευρίσκεις ’ς τήν Ασίαν 

Που τά δάση της φυλάττω.
Έν ΧαΛχίΰι, Ανάργυρος Π«*«βΐ·

τοΰ Λυκούργου, ή τετάρτη ήρωύς τίνος τής Αρχαιό
τητάς, ή πέμπτη σύνδεσμος, καί ή έκτη το άνομα τής 
μητρός τοϋ Φρίξου.

Τά αρχικά δέ γράμματα τών λίξςων τούτων άπονελοϋσι 
βνομα τοΰ υίοϋ τοϋ Ήλιου.

Έν Βά2α>, "Αγγελος Ε. ’Αγγελίβης.

4— Ευλλαόαί μέ κάμνουν δύο,
Καί μ’ «τιμούν οί αρχαίοι. 

Κι ότι τώρα ίέν υπάρχω, 
Λέγουν πάλιν οί σπουδαίοι. 

“Αν τό πρώτον μου στοιχείου, 
Μιταβέσ^ς τελευταΐόν, 

θ απόκτησης άναγιώστα, 
Ευβιον καιρόν ώρα ιόν.

Έν Ιθάκη, Ν, Κ. ΗαυλΑτος.

Νήσος μικροσκοπιχή 
αλλ’ ιστορική 

"Εν τι τή αρχαία 
Είμαι χαΐ τή νέα 

Ιστορική Ελληνική.
"Αν ϊυο γράμματ’ άφαιρέσν,ς, 
Άντ’ αυτών δ* ϊν άλλο δέσης. 
Συχνά, πυκνά 6ά μ’ άβαντας, 

Είς γιροντίων χείρας,
Πιΐανόν ί" άν ϊχης πάππον, 

θά μέ ίχη άνά χείρας.
Έν Μαγνησία, 1. Γ. Μαρβαϊ,ΰγλυυς·

L/nrAg Άκροβτιχίς.

6— Συνίσταμαι έκ λέζιων Εξ. Τούτων ή μεν πρώτη οΐναι
τό όνομα του υίοϋ του Άδάμαντος, ή ϊευτέρα μη
νάς τινός τοΰ ίνιαυτοΰ, ή τρίτη τό όνομα τοϋ πατρός

Πρόβλημα.

Ί— Νά τιΐώσι στοιχιϊα ιΐς τάς ♦ 
δέσεις τών στιγμών οΰτως, 
ώστε νά άναγνωσβωσιν ύπ’ 
αυτών. Καβέτως πόλις ήτις 
μνημονεύεται ίν τή νέα δια
θήκη, όριζοντίως τό όνομα * 
ίνδόΐου νήσου τή πάλαι ι
στορία. Διξιόδεν πόλις με- 
γάλη Ελληνική. Αριστερό, 
δον, ΐρος ευρισκόμενον επί
σης παρ’ αυτή. ·

Έν 'Ροστοβίφ ‘Ρωσσία, Γ. Ιω· Μπλίτας.

Avett$ τ&ν Αίνιγμάτην 
τ&ν έν τ& φύλλο) τοϋ μηνος Αύγονβτον 1892.

1— Ήμιος—ΤΗλος—Ίος—Ίος
2— Λεξικόν—Μεξικόν
4— "Αρτεμις
3— Ν Η Μ Α

ΗΣΑΝ 
ΜΑΙΑ 
ΑΝΑΞ

&— Π—αρίσιρν 
I —ωάννης 
Τ —ιμφιστός 
Τ —ένιδσς 
Α — βηνα 
Κ—λεοπάτρα 
Ο—χταβεανός 
S—ωχράτης

Αύται.
Νικόλ. Γ. Μαυροκέφαλος 1. 2. 3. 5. Πολιτικός Άστήρ 

Μαριάνθη Κ. Νιχολαράχου 1.3.5. "Ενδοξος "Γβρα 2.3.4.5. 
Ηρακλειώτης 1. 2. 4, 5. Γεωργίτσα Ίω. Βελισσαρίου
2.4,3. Γιώρ. 1. Μεταλλικός 1.2.3.4.5. Κατίνα Ν. Α
ναγνοστοπούλου 4,2.3.5. Ν. Μπαρτζουχύπουλος 1.2,3.
4.5. Μαρία Γεωργαντα 2.3. *Ιω. Κ, Βραχνός 1.2.3.5. 
Φωτιινή Π. ’Ροζάχου 1.2.3.5. Ελένη I. Δρίτσα 1.2.5. 
Σωτήριος X. θεοδόσης 1.2.3,4.5. Κλεομένης Λ Σιόερίδης
1.2.3.4.5. Άίανασοΰλα Γ. Παυλοπούλου 1.2.3, Ευβα- 
λία Γ. Κρυστάλη 2.3.5.

• Α

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

Ι£ήρΐ>γμ.αι Εΐλαγγβλίου έν Άθήναις κατά 
Κυριακήν άπο 10—11 π. μ. κλϊ ά-reo 5—6 [λ. ja. 
έν τή κατά τήν ΠύΑην τοϋ Ακριανοί καί τούς 
τύλους τοϋ ’Ολυμπίου Διος *Ελλι^νοκίί Εύ- 
αγγελοχ$ Έκκληβόα.

— Έν τή Άκοθιϊκμ τών Αγίων Γραφών ΐιπώρ- 
χουδχ δώματα τον ‘Αδτέρος τής Ανατολής, όλό-. 
κλήροι όειραί ’Εφημ. Παίδων καί αί τρεϊς δειραί 
τών Παιδικών Διηγημάτων. |

—Προδέτι λόγοι διά Ιεροκήρυκας καί άλλα θρη
σκευτικά καί ήθικά φυλλάδια καί βιβλία.

—Καϊ πάλιν όυνιΰτώμεν είς τάς οίκογενείας τών 
συνδρομητών τής Έφ.τών Παίδων τΐ> Έγ κυκλο- 
παιδικδν λεξικόν τώνκ.κ. ΜπάρτκαίΧίράτ 
ώς λίαν άναγκαιον διά πάσαν οίκογένειαν.

— Τό Σπήλαιον τών ληστών διήγημα τερπνό
τατου καί διδακτικώτατον διά οίκογενείας μέ εί-

I
VV^WV **%·“ " 0 — «συ Τ Trow ν ν* ν ν r ν V ν nV j V I VW V- 
κόνας· τιμή μόνον μία δραχμή δυμπεριλαμδανο- 
μένων τών ταχυδρομικών.

Συνδρομί) «HatSut&v Αιηγημάτων^ 8 αα? ίτορ, έν Έλλάίι 4ο Xsjvs. έν τφ 60 λεπ
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