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> » » Έξβτιριχω φΡ·

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ, 

'Er άϊφ .ΣταόΙον άριβ.

Εος ουδένα,, πλήν των τακτικών 
ανταποκριτών, στέίλιται ή 
των Παΐδων» &vtv προπληρωμής*

Ή κίνησές τής ανθρώπινης σκέψεως διά τών 
αιώνων εΐναι σπουδή βαθέος Ενδιαφέροντος. "Εν 
εΐδος φιλοσοφίας ακολουθεί άλλο. Εΐς άνθρωπος 
εΐς αίαν εποχήν προσφέρει εν είδος λύσεως τοϋ 
προβλήματος τής ζωής, άλλος είς τήν αύτήν ή 
είς άλλην άλλο είδος.

Τοϋτο καταφαίνεται, έάν έξετάσωμεν τήν ιστο
ρίαν τής φιλοσοφίας. Αυτή διαιρείται είς 4 με
γάλας περιόδους τήν 'Α$χαίαν, τήν Ελληνικήν, 
τήν Γραικορωμαΐκήν καί τήν Νεω τέραν. Αί πε
ρίοδοι αΰται διαιρούνται και υποδιαιρούνται έως 
ού δ νους κουράζεται και συγχιζεται μέ τάς ατε
λεύτητους μεταβολάς τών σκέψεων και τών γνω
μών τών ανθρώπων. Ούτως ή ’Αρχαία φιλοσοφία 
Εμπερικλείει 7 μεγάλας σχολάς, παριστα δέ επτά 
μεγάλας μεταβολάς σκέψεως. Τούς ’Ιωνικούς φι
λοσόφους ήκολούθησαν οΐ Έλεάται, τούτους δέ δ 
Ηράκλειτος καΐ τον Ηράκλειτον οι ύίτομισται', οί 

οπαδοί τής θεωρίας τών «τόμων, τούτους δ ’ & ’Α
ναξαγόρας, τδν δέ Αναξαγόραν οί σοφισταί. Κατά 
τά τελευταία στάδια τήν σοφιστικήν φιλοσοφίαν 
οιεδεχθη ύ Στωϊκισμός , δ Έπικουριανισμός, δ 
Σκεπτικισμός, άρχαΐος καΐ νεότερος, δ Νεωπλα- 
τωνισμός,ό Σχολά τικισμός, ό’Ιδιεαλισμός, δ Πραγ- 
ματικισμός, δ Υλισμός, και διάφορα άλλα ήδη 
ισμοΰ. Ό Πλάτων έτροποποίησεν τήν διδασκα
λίαν τοϋ Σωκράτους. Ό δέ ’Αριστοτέλης διαφέ
ρει άπδ τδν Πλάτωνα.

Ή Νεωτέρα φιλοσοφία παριστάνει μεγαλειτέ- 
ρας καΐ ταχυτέρας μεταλλαγάς. Ό Δεκάρτης, 
Σπινόζας, Χιούμ, Λεΐβνίτιος, Κάντιος, Φίκτιος, 
Σέλλιγγ και "Εγελ, έκαστος εΐχε τούς ΐδίους αυ

τού οπαδούς καΐ νέαν καΐ πολύ διαφέρουσαν δο
ξασίαν περί ζωής άπδ εκείνην, τήν όποιαν ειχον 
οΐ προ αύτοϋ.

Τοιαϋται αΐ μεταβολαΐ είς τήν άνθρωπΐνην φι
λοσοφίαν καΐ μάθησιν. Αί ΐστορικαί αύται μετά- 
βολαΐ αποκαλύπτουν τδ άσταθές καΐ απατηλόν 
τού ανθρώπου καΐ τδ απολύτως Επισφαλές τής άν- 
θρωπίνης αύθεντικότητος. Οί διάσημοι ούτοι άν - 
δρες αντιπροσωπεύουν τάς άγχοινουστάτας διά
νοιας καί τδν βαθύτατου λόγον, τά δποΐα 6 άν
θρωπος δύναται νά μεταχειρισθή προς λύσιν τοϋ 
προβλήματος τής ζωής, καΐ όμως δ κόσμος άρνεϊ- 
ται νά δεχθή οΐανδήποτε τούτων, ώς έσχάτην 
αύθεντικότητα . Ό ιστορικός Δοβινιέ συνείθιζε 
νά λέγη, ότι θά tStot περισσότερον διά μίαν άκτι- 
να φωτός άπδ τόν λόγον τοϋ Θεοϋ—τήν Γραφήν— 
παρά δι’ ολην τήν άνθρωπΐνην σοφίαν. Ό λόγος 
τοϋ Θεοϋ ζή καί διαμένει εΐς τόν αιώνα, Διετη- 
ρήθη αμετάβλητος καΐ αδιάφθορος δι’ δλων τών 
περιπετειών, και Εν γένει τών ανθρωπίνων γνω
μών, και ήοη απολαμβάνει τήν Εμπιστοσύνην και 
άγάπην τοϋ κόσμου.

Ή ανθρώπινη σκέψις εΐναι καθώς ή παλλίρ- 
ροια — έν κύμα διαδέχεται έτερον — έκαστον δε 
κατά σειράν χάνει τήν άτόμικότητά του, όταν 
κτυπήση Επί τήν ξηράν. Οί διαλογισμοί τοϋ Θεοϋ 
εΐναι ώς δ ποταμός, δ'στις $έει εύσταθώς καί ά- 
διακόπως διά τής καρδίας στερεάς τίνος ηπείρου, 
ήτις σταματά τήν περαιτέρω πορείαν τής άνη- 
σύχου θαλάσσης.

Ή πορεία τής Γραφής διά τής ιστορίας άπο- 
δεικνύεται οτι είναι έκ τού θεοϋ. Δέν επιρρεάσθη 
ύπό τής πτώσεως αύτοκρατοριών, ύπδ τής μετα
βολής τών φιλοσοφιών, καΐ τών θρησκειών τών



2064 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ, 1893

άνθρώπων, ουδέ ύπ* οΰδεμιάς τών μεταβάσεων, 
αϊτινες st vat οι άνχγχΛΪαι όροι πάντων οσα είναι 
πεπερασμένα καί πρόσκαιρα. Δέν έχει οΰτω μέ 
την άνθρωπίνην σκέψιν. Έχάστη γωνία έχει την 
παλίρροάν της, ύπδ τής οποίας έπιρρεάζεται. 
Συζητήσεις και ε'ρευναι είναι αναγκαίοι παρά
γοντες εις τήν άνθρωπίνην πρόοδον.

Ο ωκεανός θά έβρωμοΰσεν άνευ τής κινήσεως 
τής ένεργουμένης είς τά ΰδατα αΰτοΰ ΰπδ τών 
καταιγίδων και τών παλλιρροιών. Οί ποταμοί δεν 
έχουσι χρείαν ούτε καταιγίδων, ούτε παλιρροίων 
προς διαιώνισιν τής ζωής έν αΰτφ. Όστις είναι
αραγμένος έν τώ Θεφ, δέν ανησυχεί ΰπό τών δια
μαχών και συνταράξεων, αϊτινες συμβαίνουν εις 
τήν άνθρωπίνην σκέψιν.

Η ΜΑΥΡΗ ΛΡΑΙΟΤΗΣ.
Λύτο βιογραφία ένός ίππου.

(Τδε προηγούμενον ψύλλον)

Είς τά ανοικτά λειβάδια ειχομεν πολύ ώραΪΆ 
παιγνίδια καλπάζοντες άνω καΐ κάτω καί κυ- 
νηγοϋντες το έν τδ άλλο γύρω, τριγύρω τοΰ άγροΰ 
επειτα σταματώντες ύπο την σκιάν τών δένδρων. 
Άλλ’ όταν ήλθεν δ καιρός τής έξημερώσεως, ήτο 
κακός καιρός δι’ έμέ. Διάφοροι άνδρες ήλθον νά 
μέ πιάσουν, δταν δέ μετά πολλάς προσπάθειας μέ 
συνεχλεισαν εΐς μίαν γωνίαν τοΰ άγροΰ, εΐς έξ 
αυτών μέ συνέλαβεν έκ τής ^ινός καί τήν έ’σφιγ- 
ζε τόσον δυνατά, ώστε μόλις ήμποροΰσα νά άνα- 
πνευσω. "Επειτα άλλως συνελαβε διά τής σκλη- 
ρας χειρός του τήν κάτω σιαγόνα μου, και ήνοιξε 
το στόμα μου, καί οΰτω διά τής βίας έβαλε είς 
το στόμα μου τήν χαβιά. “Επειτα μέ έσυρε διά 
τοΰ άγωγέως, ένφ έτερος μέ έμαστίγωνεν έκ τών 
όπισθεν. Α ΰτη ήτο ή πρώτη πείρά μου περί τής 
φιλοφροσύνης τών ανθρώπων, Τδ παν βία ! Δυ
στυχώς δέν μοί εδιδον ευκαιρίαν νά γνωρίσω τί 
ήθελον. Κατηγόμην άπδ εΰγενές γένος καί ήμην 
πολύ ζωηρά και πολύ άγρια, καί τοΰτο άναμ- 
φιβόλως τούς έπροξένησε πολύν ταραχήν. Άλλ’ 
όμως ήτο πολύ σκληρόν νά κλείωμαι εντός ενός 
ιπποστασίου ημέραν καί νύκτα, αντί νά ε"χω τήν 
ελευθερίαν μου, καί διά τοΰτο ήμην ήρεθισμένη 
καΐ έπασχον καί έπόδουν νά έλευθερωθώ. Σύ αυ
τός γνωρίζεις καλώς πόσον κακόν είναι τοΰτο, 
ένώ έχεις καλόν καί φιλόφρονα κύριον, καί πολ
λάς περιποιήσεις καί χαϊδεύματα, άλλ’ έγώ δέν 
εΐχον τίποτε άπ’ αύτά.

— «'Τπήρχεν όμως εις, δ γέρω αΰθέντης, δ κ. 
Ρύδερ* ούτος νομίζω ήδύνατο νά μέ ήμερώση τα
χέως, καί θά έκαμνε μέ έμέ δ,τι έπεθΰμει, άλλά

δυστυχώς εΐχεν άναθέσει, εντελώς το δυσκο- 
λώτερον μέρος τοΰ έργου είς τον υιόν του καί 
είς άλλον τινά πεπειραμένον ' άνθρωπον, αυτός 
δέ ήρχετο κατά καιρούς νά επιβλεπη, Ό υιός 
του ητο άνθρωπος ισχυρός, ύψηλδς καί θαρ
ραλέος, οθεν έκαλεϊτο Σαμψών, συνείθιζε δέ νά 
καυχάται ότι ουδέποτε εΐχεν εΰρει ίππον ικανόν 
νά τδν καταρρίψη. Έστερεΐτο τής τρυφερότητος 
τοΰ πατρός του, καί ητο ολως σκληρότης —σκλη
ρά φωνή, σκληρόν δμμα, σκληρά χειρ, ήσθάνθην 
δ’εκ πρώτης άρχής δτι εκείνο, τδ όποιον ήθελεν, 
ήτο ν’άφαιρέση άπ’έμοΰ ίλην τήν ζωηρότητα
καί νά μέ καταστήση ήσυχον, ταπεινήν, εύπειθή, 
κομμάτι ΐππειον κρέας I «Ναι, ΐππειον κρέας ! » 
Αυτό ήτο δλον,περί τοΰ δποίου έσκέπτετο,» προσέ- 
θηκεν ή Πιπερόρριζα καί έκτύπησε τό έδαφος διά 
τοΰ ποδός της, ώς έάν καί αυτός δ περί αΰτοΰ 
συλλογισμός τήν παρώργιζεν. Έξηκολούθησε δέ 
λέγουσα, « Έάν δέν έκαμνα άκριβώς ο,τι αυτός 
ήθελε, μέ έφερεν έξω εΐς τδ γυμναστήριου και μί 
έκαμνε νά γυρίζω γύρω τριγύρω διά τοΰ μακροΰ 
σχοινιού τής γυμναστικής έως ού μέ κατεκούραζεν. 
Μοί φαίνεται ότι έπινε πολύ, οσον δέ περισσότερον 
ε’πινε, τόσον σκληρότερου έφέρετο πρδς έμέ. Ημέ
ραν δέ τινα, μέ έκαμε νά έργασθώ σκληρώς παν- 
τοιοτρόπως,καί όταν επλαγίασα,ήμην κουρασμένη 
και ταλαίπωρος καί ώργισμένη; Τδ παν μοί έφαί- 
νετο πολύ σκληρόν. Τήν ακόλουθον ημέραν ήλθε δι’ 
έμε ενωρίς καί πάλιν μέ έκαμε νά γυρίσω έπι πολ- 
λήν ώραν, μόλις δ’εΐχον άναπαυθή μίαν ώραν και 
ΐδού παρουσιάζεται ε’χων άνά’χείρας το έφίππιον 
καί τδν χαλινόν καί νέον εΐδος χαβιά.Δέν δύναμαι 
νά εϊπωπώς άκριβώς συνέβη τοΰτο, διότι μόλις μέ 
ΐππευσεν εΐς τδ γυμναστή ριον, κάτι τι, το όποιον 
ε’καμα, τδν ΐξώργισε καί τον έκαμε νά σφίγξη 
τά ηνία τόσον ίσχυρώς, ώστε σχεδόν με έπνι
ξε. Ό νέος χαβιάς μοί έπροξένει πολύν πόνον 
καί αίφνης ώρθώθην τοΰτο τον έξώργισεν ετι πε
ρισσότερον καί ήρχισε νά μέ κτυπα. Ή διαγωγή 
του αΰτη διήγειρε το πνεΰμά μου εναντίον του 
καί ήρχισα νά λακτίζω καί νά κύπτω καινά όρ- 
θοΰμαι, όπως ποτέ πρότερον δέν εΐχον κάμει, πάλη 
δέ σφοδρά έξηκολούθησε μεταξύ αΰτοΰ καί ίμοϋ, 
καΐ έπί πολύν ώραν έμενε κολλημένος έπί τοΰ έφιπ· 
πίου, ιεέ έμαστίγωνε δέ σκληρώς μέ τό μαστίγιον 
καί μέ έκέντα μέ τούς πτερνιστήράς του, έως οί 
τδ αίμα μου ήρχισε νά βράζη και άπεφάσισα όπως 
ήμποροΰσα νά τδν £ίψω κατά γης. Μετά τρομε
ρόν δ ’ άγώνα τδν κατέρριψα προς τά όπισθεν, τον 
ήκουσα δέ νά πέση μέ κρότον έπι τής χλόης και 
χωρίς νά γυρίσω νά κυττάςω όπίσω μου έκάλ- 
πασα εΐς το αντίκρυ μέρος του άγροΰ. Άφοϋ έφθα-
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σα εκεί έγύρισα καί είδα, τον διώκτην μου αργά [ 
σηκωνόμενον εκ τοΰ ίδάφους και πορευόμενον εΐς 
τό ίππο στοίσε ον. Έγώ έστάθην ύπο κάτω μιας 
δρυος καΐ παρετήρουν, άλλ’ ούδεις ήρχετο νά με 
πιάσή, δ δέ καιρός παρήρχετο, 0 ήλιος ητο πολύ 
θερμός καΐ αΐ μυιαι κατά χιλιάδας άρχισαν νά 
κάθηνται εΐς τά αίμοστάζοντα πλευρά μου, οπού 
οί πτερνιστήρες εΐχον ίμπηχθή. Προσέτι άρχισα νά 
πεινώ, διότι δέν εΐχον φάγει τίποτε άπό ενωρίς το 
πρωί, εΐς δέ τόν αγρόν, εΐς τόν όποιον ήμην, οέν 
ητο χόρτος αρκετός διά μίαν χήνα νά χορτάση. 
Έπεθύμουν νά πλαγιάσω και νχ άναπαυθώ,άλλά 
μέ τό έφίππιον δεμένον σφιγκτά διά λωρίδος πέριξ 
τοΰ σώματός μου, δέν ήδυνάμην νά εΰρω ανάπαυ
α ιν,έπειτα ούοέ σταλαγματιά νεροΰ υπήρχε νά πίω} 
ώστε εΰρισκόμην εις αυτήν τήν άθλίαν κατάστασιν 
μέχρι σχεδόν τής δύσεως τοΰ ήλιου. Τά άλλα 
πωλάρια ηλθον οί ΰπηρέται καΐ τά ώδήγησαν εΐς 
τό ΐπποστάσιον, άλλά δι’έμέ κανείς δέν έφαίνετο.

«Τέλος όμως, ένω δ ήλιος έδυεν, εΐδον τόν 
γέρω αύθέντην έξελθόντα μέ κόσκινον είς τάς χεϊ- 
ρας/Ητο πολύ λαμπρός γέρων κύριος, κατάλευκος 
τήν κεφαλήν καΐ τό γένειον, άλλ’ή φωνή του 
του τοιαύτη, ώστε ηδυνάμην νά την διακρίνω 
μεταξύ χιλίων. Δέν ήτο ύψηλή, ούτε πάλιν χα
μηλή, άλλά πλήρης καί καθαρά, και καλή, καΐ 
δταν διέταττε ήτο τόσον σταθερά, καΐ αποφασι
στική, ώστε πάντες, ίπποι καΐ άνθρωποι, έγνώρι- 
ζον δτι περιέμενεν άπ’ αυτούς ύπακοήν. Αΰτος 
έπλησίασεν ήσύχως, κινών άπό καιρού εΐς καιρόν 
τό κόσκινον, καΐ δμιλών ΐλαρώς καΐ μέ αβρότητα 
προς έμέ, «Έλα κόρη μου. Έλα, "Ελα.«Έμεινα 
ακίνητη καΐ τόν άφήκα νά μέ πλησιάση. Μέ 
προσέφερε τήν βρώμην καί έγώ ήρχισα νά τρώγω 
άφόβως. Ή φωνή του άφήρεσεν ολους τούς φό
βους μου. Τστατο πλησίον μου χαϊοεύων καΐ πε
ριποιούμενος με, ένφ έγώ ε"τρωγον, ίδών οέ τά 
κομμάτια τοΰ αίματος εις τά πλευρά μου έφαί- 
νετο ώργισμένος. «Πτωχή κόρη! Σέ κακομετεχει- 
ρίσθησαν I Σέ κακομετεχειρίσθησαν I » Έπειτα 
ήσύχως έλαβε τούς χαλινούς καΐ μέ ώδήγησεν 
ήσύχως εΐς τό ΐπποστάσιον, εΐς την θύραν του 
όποιου τήν στιγμήν’ εκείνην ϊστατο δ Σαμψών, 
εΐς τήν θέαν τοΰ όποιου έτσίφωσα τά ωτά μου 
και τόν έβούτησα. «Παραμέρισε,» εϊπεν δ αύθεν- 
της, «καΐ μή πλησιάσης, διότι έκαμες κακήν ερ
γασίαν σήμερον είς τήν πτωχήν φορβάοα, ’Εκείνος 
ϊμουρμούρισε κάτι τι 3τι ήμην ΐππος τσινιάρης 
άλλ’ δ πατήρ τόν διέκοψεν, ειπών,α’Άκουσον! άν
θρωπος κακής ίιαθεσεως,ποτέ δέν δύναται νά κάμη 
ένα ίππον καλής διαθέσεως ! Σύ, ώς φαίνεται, δέν 
έμαθες «κόμη τό ε”ργον σου, Σαμψών !»

( ΑκοΛίίΙεΐ)

ΜΑΡΚΟΣ ΑΪΡΗΔΙΟΣ ΑΝ ΙΩΝΙΚΟΣ 

καί at αναμνήσεις αΰτοΰ.

Ό Μάρκος Αυρήλιος Άντωνϊνσς ήτο δ ευγεν ύστατο; των 
έθνιχών (ειδωλολάτρων). Ή χορωνϊ; καί τδ άνθο; τοΰ Χτωϊ- 
χιιψοϋ, έγιννήίη δί έν ’Ρώμη τω 121 μ. X. Τδ αρχικόν 
τον όνομα ητο Μάρκο; Αϋρηΐίος Βήρος. Ό πατήρ του *Αν- 
τωνΐό; Βήρος άπέθανεν ένω ητο Πραίτωρ ( . . . ) ά
φησα; τδν υίόν του Μάρκον νήπιον δντα ΰπδ τήν προστα
σίαν τη; αγαθή; καί ικανή; μητρά; του Λουχίλλης. Τδ κα
θήκον τοΰτο δέν άφήχε αυτήν μόνην νά ίκπληρώσνι δ αγαθό; 
πάππο; του ΆντωνΓο; δ επονομαστεί; ευσεβή;, άμφότεροι 
δέ ο,τε πάππο; καί ή μήτηρ ούτε κόπων ούτε Βαπάντς, 
ούτε άλλου τινδς μέσου έφείσθησαν όπως άνατραφξ δ Μάρ
κος καθώς ήρμοζβν είς τήν θίσιν καί τδ μέλλον του ΰπδ πα- 
σαν εποψιν.

"Οταν δ Μάρκο; ϊφίασεν τδ 17ον έτος τής ηλικία; του 
δ Αυτοκράτωρ Άβριανδ; υιοθέτησήν ώ; διάδοχόν του τδν 
Τίτον ΆντωνΓνον τδν ευσεβή, ίστις είχε νυμφευθή τήν αδελ
φήν τοΰ Μάρκου, ΰπδ τδν Spov νά υίοθειήση και αΰτδ; τδν 
ανεψιόν αυτου Κόμμοδον καί τδν Μάρκον.

Μετά τδν θάνατον τοΰ Άδριανοΰ καϊ τήν άνάβασιν είς 
τδν θρόνον του Άντωνίνου του ευσεβούς, δ Μάρκο; λαβών 
τδν τίτλον τοΰ Λαύχαρος, άφήκε τδ πατρικόν δνομά Βήρο; 
καϊ ώνομάζετο ίκτοτβ, Μάρκος, Αΰρήλιο; Άντωνΐνο; ΙΙΐδς,

Μνείαν ποιούμενο; τής ανατροφής αυ.τοΰ δ Μάρκος Αΰρή- 
λιος εκφράζεται οΰτω πω; εΐς « τα; Αναμνήσεις του. » 
«Εί; τούς θεούς είμαι ύπίχρεω; δια τούς αγαθούς προπάτο
ρας, τού; αγαθού; γονείς, τήν αγαθήν αδελφήν, τού; άγα. 
θου; διδασκάλους, τούς αγαθούς συντρόφους, τούς αγαθού; 
συγγενείς καί τού; αγαθούς φίλους — σχεδόν τά πάντα αγα
θά. » Συγχαίρει δέ tαυτόν, ίτι είς κανέν των δημοσίων σχο
λείων τη; 'Ρώμη; βέν ίφοίτηβεν I

"Οπως οί κλειστοί τής ’Ρωμαϊκής νεολαίας των ήμερων 
το.ν, δ Μάρκος ήρχισε τάς σπουδάς του μέ τήν Ρητορικήν 
καί τήν ποίησιν ΰπδ τοΰ; διδασκάλου; Έρώδην τδν ‘Αττι
κόν, καϊ Κορνίλιον Φρόντην παιδαγωγού; δέ είχε καλούς, 
ιδίως τδν Ρούστικον, 8στ<; κατά τήνόμολογίαν του τδν άπί- 
σπασεν από τήν σχολαστικήν φιλοσοφίαν καϊ τδν έκαμε νά 
έπιθυμή νά ζή πρεπόντως καϊ νά φθάση εΐς καλλιτέραν κα- 
τάστασιν ζωής.

Κατά τδ liov όμως ϊτο; τής ηλικία; του είσηλθεν εΐς άλ
λην πορείαν σπουδών, εις τήν όποιαν έξηκολούθησε κατά τδ 
μάλλον καϊ ήττον μέχρι τέλους ζωής, Συνοικειωθεϊς μέ τδν 
ΣτωΤκδν φιλόσοφον Διωγνητον, τόσον έθίλχθη ύπδ τής φιλο
σοφίας, την δποίαν έβίδασχεν, ώστε άνίλαβε τήν ίνΐυμασίαν 
τής σχολή; του καϊ εντελώς ίγκατέλειψε τήν ρητορικήν καί 
ποίησιν χάριν τής φιλοσοφίας καί των νομικών, λαβών ώς δι
δασκάλους τού τδν ίκ Χαιρωνείας Σέξτον καί Βολουσεανδν 
Μαρκιανδν, δστις ήτο διακεκριμένος νομικός. Έπεδόθη δέ 
όλοψόχως οΰ (μόνον κατά θεωρίαν, άλλά καϊ κατά πραξιν είς 
τήν θεωρίαν τών Στωίχων καί ϊζη τόσον λιτήν καϊ κοπιώδη 
ζωήν, ώστε έβλαψε τήν υγείαν του. Παρά τών ΣτωΤκών δι. 
δασκάλων του ίίιΒάχθη πολλά καί εξαίρετα μαθήματα. Νά 
έργάζηται πολύ, νά απαρνήται έαυτόν, ν* άποφεύγη ν’ ά- 
κούτ| διαβολάς, νά ΰπομίνη τά; δυστυχίας, ποτέ νά μή έκ- 
κλίνη άπδ τοΰ σκοπού του, νά ήναι σοβαρός άνευ έπιτηδεύ- 
σιως, τρυφερός εις τά; πρδς τούς άλλους, νουθεσίας, νά μή 
λίγη εΐς τούς άλλου; « δέν έχω ευκαιρίαν ,· ούτε νά διχαιο- 
λογήται διά τήν μή έκπλήρωσιν τοΰ καθήκοντος, ένεκα 
σπουδαίας εργασίας. Μέ δλην Εμω; τήν ΒτωΙχότητά του, δ 
Μάρκο; διετήρησε τήν γλυκύτατα καί τδ αξιέραστου τοΰ 
χαρακτήρα; καί τή; διαγωγή; του. Τόσον αξιέραστο; ήτο είς 
τδ λέγειν καί τήν συμπεριφοράν, ώστε καθ’ ολον τδ διά
στημα τών 23 ένών, καθ’ ά έβασίλευσεν ό θετό; πατήρ του 
Άντωνΐνο; δ ευσεβής μόνον 81; εκοιμήίη εις άλλην οικίαν. 
Τδ 146 μ. X. ένυμφιύθη τήν θυγατέρα τοΰ θετού πατρός του
Φαυστίαν.

] Τδ 161 μ.Χ. δ Άντωνίνος Πως άπίθανεν βίς τήν άγρσ-
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τιχήν του ϊπαυλιν 75 Βίων την ήλιχίβν, ττρίν 3’ «ποβάνη 
έχileus παρά τήν κλίνην τούς εύγινΐΐς της Ρώμης καί συν- 
ίοτηοΐν ίίς αυτους τον Μάρκον, τεασαραχονταετη τότ$ 
οντα, χωρίς νά αναρίρη τό όνομα του Κομμοί ου, τού άλ
λου θετού υίοϋ του, δα τις ςχαλίϊτο Λούχιος Βήρος. Καί ή 
μέν Σύγκλητος (Γίρουσία) απςράσιστ ν’ άναγοριύσνι τόν 
Μάρκον μόνον Αυτοχράτορα. Άλλ’ ουτος βςιξς την γςν. 
ναιοφροαύνην του ηρός τον Βήρον, άναίςίξας αυτόν συναυ- 
τοκράτορα, καί μολονότι ό χαραχτηρ αυτών ήτο άντίΟςτος, 

λάδμ μέρος οϋδέ κάν νά παρηγορηθμ, διότι ό 
θ ρ ύ μ, όΠαγετώδης Βασιλεύς,τω είχε κλέ-φει τήν 
ό φ;ϋ ρ αν, το δπλον τής δυνάμεώς τον -καί μετα
φέρει αϋτήν είς τό ύ π ερ βόρειον ^αόίλειόν του

Ό Λόκης, δότις έκαμνε χρέη κήρυκος, άνεδέ- 
χθη νά μεταδμ είς την χώραν τοϋ θρύμ καί νά 
ζητήΟη παρ’ αύτοϋ την άπόδοόιν τής όφΰρας. 
Άλλ’ η αϊτηδίς τον έγένετο Αποδεκτή μέ ειρω
νείαν παρά τοΰ γίγαντας βαθιλέως, δδτις δυγ-

*Ο Ίίρμ-ής καί ό Ορύμ.. (Νορβηγιανός μύθος).

0 Μάρκος ίια τής γλυχύτητος των τρόπων του κατώρβωσ» 
νά 3,άγη τίρηνιχως μ:τά τοϋ βττοΰ άίτλροϋ χοί συναυτο· 
κράτωρος θύτου ίπΐ 8 ίλα ϊτη.

(Άχολουβίΐ).

Η ΕΦΥΓΑ ΤΟΥ ΘΟΡ.
fTFopfijj'iawt; μΰθο^.}

Οί θεοί τοϋ Όλύμπον εύωχοΰντο ποτέ είς τά 
’Ολύμπια δώματα, άλλ’ έκ τής Συνοδείας των έ- 
λειπεν ό θόρ, ό Ύιξιιβρεμέτης, και δέν ήθελε νά 

κατένευάεν έπί τέλους είς τήν παράκληόιν τοϋ 
Ερμοΰ (Λόκη) έπί τώ δρφ ή βαδίλιδδα Φρυγία, 
ή Ούζυγος τοϋ βαδιλέως τον Όλυμπου Όδτίν, νά 
γείνμ ΰύζυγύς του.

Ή άπάντηΰις αϋτη τοϋ Θρϋμ έκαμε τόν θόρ 
νά άποφαδίΰμ νά τόν έκδικηθμ. ΜετεμφιεΟβείς δέ 
διά των ένδυμάτων τής Φρυγίας καί καλύβας τό 
πρόδωπον αύτοϋ μέ πυκνόν πέπλον μετέδη είς 
τήν χώραν τοϋ θρϋμ, ϊνα γείνμ δύζυγός αύτοϋ.

ΙΙόοον δμως έξεπλάγη, δταν ώφαιρέόας τόν πέ
πλον άπό τοϋ προόώπου τής νομιζομένης Φρυ
γίας άνεκάλυψε τό τρομερόν πρόδωπον τοϋ Ύ-
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ψιΰρ ερέτου Θόρ ί Πριν δέ δυνηθη νά ύπεραϋπίδρ 
έαυτόν, ό Θόρ λαβών τήν ΰφνραν έκτύηηδεν αυ
τόν κατά -κεφαλής καί τδν έξήπλωΟε νεκρόν· λα
βών δέ τήν αφόραν τής δυνόμεως αϋτοίί έπα- 
νέότρεφε μετά τοϋ Έρμον εις τά ’Ολύμπια δώ
ματά του καά ούτως έπανίίλθεν Ή εύφροάύνη εις 
τό όυνέδριον τών ’Ολυμπίων Θεών I

m ■ »

KOAOMBOS.
("Ι3< ψύλλον Μαοτίου.)

πεζαν καί άκούων τινάς τών αύλικών νά ύποτιμώσι τήν 
άέίαν τής άνακαλύψεώς του, ώς .έργον οίουδήποτε 
ναυτικού, ό Κολόμβος λαβών έκ τής τραπέζης ώόν, 
ένεχείρισεν αυτό είς αύτούς παρακαλέσας νά τό στή- 
σωσιν έπί τής όξίας αΰτοΰ άκρας. Τούτων δέ μετά 
πολλάς προσπαθείας άποτυχόντων, λαθών αύτό ό Κο
λόμβος έστησε θραύσας τό όέύ ,άκρον.

«Άλλ’αύτό πάντες ήμείς ήδυνάμεθα νά πράέωμεν,» 
έξφώνησαν διά μιας οί αύλικοί. «Τό όμολογώ, εΤπεν 
άταράχως ό Κολόμβος, άλλ’ άφοΰ έγώ σάς έδειέα τόν 
τρόπον 1»

Τήν 3ο Μαρτίου ιφαδ έπεχεϊρησε τό τρίτον αύ- 
τοΰ ταξίδιον είς τόν Νέον κόσμον άπό τοΰ ’Αγίου 
Λουκάρ μέ 6 πλοία. Τήν φοράν ταύτην διευθύνθη 
μάλλον πρός νότον καί άνεκάλυψε τό στόμιον τοΰ πο- 
ταμο Όρινόκο, τόν όποιον έέέλαβεν ώς τόν ποταμόν 
Σιών, δστις είχε τάς πηγάς του έν τώ Παραδείσφ 
τής Έδέμ. Άνεκάλυψε προσέτι τά παράλια τής Πα- 
ρας καί τάς νήσους τής 'Αγίας Τριάδος, τής Μαργα
ρίτας καί τής Κοναμπάκουα, έκέϊθεν δέ διηυθύνθη πρός 
τήν νήσον “Ισπανιόλαν, πρός άνάρρωσιν τής βλαφθεί- 
σης ύγεϊας του, φθάσας ο’ έκεΤ εύρε τήν άποικίαν είς 
άποσύνθεσιν σχεδόν. Προσπαθήσας δέ νά έπανορ- 
θώση τά κακώς έχοντα έπέσυρε καθ’ έαυτοΰ μόνον τήν 
όργήν τών έκεΐ φιλάρχων, οΐτινες κατήγγειλαν αύτόν 
είε τόν Μονάρχην τών ‘Ισπανών ώς σφετεριστήν τών 
βασιλικών δικαιωμάτων, ό δέ Φερδινάνδος πεισθείς είς 
τάς κατηγορίας ταύτας έστειλε Φραγκισκανόν τινά 
Βοβδίαλλαν Ινα έίετάση τήν ύπόθεσιν ταύτην, άν 
έχηται άληθείας.

Τό πρώτον ίργον τοΰ άπεσταλμένου τούτου ήτο νά 
θέση τόν Κ,ολόμβον καί τόν αδελφόν αύτού είς τήν 
φυλακήν καί νά τούς στείλη εις τήν Ισπανίαν, δταν 
δέ άέιωματικός τις μετέβη είς τήν φυλακήν του διά νά 
τόν έέαγάγη καί τόν εΐδόποιήσγι δτι έμελλε νά σταλή 
είς Ισπανίαν, «Λοιπόν, εΤπεν, μέ φέρεις είς θάνατον, 
Βαλλέτζο ;» Ούτως ό άνακαλυπτής τής Αμερικής με- 
τεφέρΟη είς τό πλοϊον σιδηροδέσμιος, έπειδή δέ οί 
άξιωματικοί τοΰ πλοίου προσεφέρθησαν νά τόν έλευ- 
θερώσουν άπό τά δεσμά του, άπεκρίθη μεθ* ΰπερηφα- 
νίας, «Θά φέρω τά δεσμά ταΰτα είς ένθύμησιν τής 
άχαριστίας τών ήγεμόνωνί»

Ή όργή, ήτις έξδηλώθη έν Ισπανία εύθύς μετά 
τήν βφιέιν τοΰ Κολόμδου έκει μεταίύ του λαού κατά 
τής έγκληματικής έκείνης πράξεως τοϋ άπεσταλμένου 
ήτο μεγάλη καί έκαμε τόν' βασιλέα νά κηρύέη 6τι δέν 
ήνήχετο ποσώς είς τήν σκευωρίαν έκείνην καί δτι οί 
μεγιστάνες έκ ζηλοτυπίας εϊχον πράξι ταΰτα. Άλλ’ 
δμως ήτο φανερόν δτι ο! εύγενείς άφ’ένός, οϊτινες έφθό- 
νουν αύτόν δ α τήν ύψηλήν θέσιν, είς τήν όποιαν τό
σον αίφνιδίως εϊχεν άνέλθει, καί ό βασιλεύς άφ’ έτέ- 
ρου, δστις δέν ηύχαριστήθη άπό τά άποτελέσματα τών 
άνακαλύψεών του, συνώμοσαν νά τόν έξντώσωσιν. 
Όθεν μετά παρέλευσιν φ μηνών, καθ’ οΰς ό βασιλεύς 
3t ’ εύγενών τρόπων ήρνεΤτο νά τόν ίκανοποιήση, ό 
βασιλεύς Φερδινάνδος διώρισε τόν Νικόλαον Όβάν- 
δην, Κυβερνήτην τής'Ισπανιόλας.’Εν τφ μεταέύ όΒο- 
βαδίλλας άνεκλήθη καί καθ’ όδόν έρρίφθη είς τήν θά
λασσαν καί έπνίγη. Ό δέ Κολόμβος, γέρων ήδη ών, 
έστάλη έπί κεφαλής φ πλοιαρίων μετά ιύο άνορών 
είς τόν Μεέικανικόν κόλπον πρός άνακάλυψιν νέων 
τόπων! (Άχολουθει.)

--------- ο —--------

Μετά πολλάc περιπλανήσεις καί έρεύνας πρός άνεύ- 
ρεσιν χρυσού καί μαργαριτών, κατά τάς όποιας άνε- 
κάλυψε καί άλλας νήσους, δ Κολόμβος λαβών μεθ’ 
ί αυτού τινάς έκ τών έντοπ ίων, άπέπλευσεν έτ»1 τής 
Κίνας διά τήν 'Ισπανίαν τήν 4 Ίανουαρίου ιφρ}, 
άφοΰ άφήκεν έπί τής νήσου 'ΐσπανιόλας, έν τψ φρου- 
ρίω τό όποιον έκτισεν μέ τήν έυλείαν τής Αγίας 
Μαρίνης, 3μ φρουρούς· (Σημ. Σ. Έφ. Παίδων) ή 
παράγραφος αύτη άνατυποΰται έν τώ παρόντι ψύλλω, 
διότι έν τή άπουσία τοΰ Συντάκτου έδημοσιεύθη λίαν 
έσφαλμένως.

Φοβούμενος δέ μήπως ή γνώσις τής άνακαλύψεωε 
αυτού άπολεοθή, ήτοίμασε γραπτήν ίκθεσιν αύτής 
καί κλείσας αύτήν έν φιάλη, τήν έρριψεν εϊς τήν θά
λασσαν. Οί ναΰταί του καί πιθανόν καί αυτός ό Ιδιος, 
έκαμον εύχήν, πράγμα τι έάν έφθασον ύγιεΤς είς τόν 
πρός δν Spov τών, να δρομολογηθούν καί νά μεταλά
βουν είς τήν πρώτην έκκλησίαν, τήν όποίαν ήθελαν 
εύρει, καί ταύτην τήν εύχήν έπλήρωσαν ευθύς άφοΰ 
ίφθασαν είς τάς Άζόρας νήσους, τήν δέ ιθ Μαρ
τίου ιφθ3 έλ.μενήσθησαν εϊς τόν λιμένα Πάλος τής 
Πορτογαλίας, όπου ό βασιλεύς’Ιωάννης ύπεδέχθηαύ- 
τούς εΰγενέστατα.

Μετά τούτο μετέβη είς Βαρκελώνην, όπου ό Μο
νάρχης τήο 'Ισπανίας έδέχθη αυτόν Λνευ έθιμοταζίας, 
έπιτρέψας εϊς αύτόν νά καθήσηκαϊ νά διηγηθή είςαύ- 
τόν καί τούς αΰλικούς του τά τής έπιχειρίσεώς του, 
έκύρωσεν δλας τάς τιμάς, δ σας εϊχεν έπιδαψιλεύσει 
είς αύτόν πρότερον καί θέσας αύτόν έπΐ κεφαλής 
ιγ πλοίων καί 1500 άνδρΰν άπέστειλεν αύτόν όπίσω 
είς τήν νέαν γήν πρός έίακολούθησιν νέων άνακαλύ- 
ψεων. Μέ τά πλοία ταΰτα ό Κολόμβος άπέπλευσεν 
έκ τοΰ Κάδιέ τήν ί 5 Σεπτεμβρίου ιφθϊ· Αλλά δυσ
τυχώς άπό τής ήμέρας ταύτης ή τύχη τόν έγκατέλει- 
πε, οιότι πολλοί άπό τούς συνταξιδεύοντας μετ’ αύ- 
τού ήσαν άνθρωποι τυχοδεώκται, μή βλέποντες δέ 
τά όνειρά των πραγματοποιούμενα συνεταιρίσθησαν 
μεταίύ των καί ήγειραν έπανάστασιν κατά τοϋ Κο- 
Κόμβου, εύθύς δ’ άφοϋ άνεκάλυψαν καθ’ όοόν τήν 
νήσον ΊαμαΓκήν καί Πόρτο Ρϊκο, ήνάγκασαν τόν 
Κολόμβον νά άγκυροβολήση είς τήν νήσον Ίσπα- 
νιόλαν, καί έκεί ίδρυσαν τήν πρώτην έν 'Αμερική 
άποικίαν.

Στερηθείς τής βοηθείας των δ Κολόμβος δέν άπε- 
θαρρύνθη, άλλ’ άφήσας ώς Διοικητήν τής νήσου ταύ
της τόν αδελφόν αύτου Βαρθολομαίον έπέστρεψεν 
όπίσω εϊς τήν 'Ισπανίαν καί έφθασεν εϊς τό Κάδιέ 
τήν ιι ’Ιουνίου ιδρό, δπου κατώρθωσε νά άθωωθή 
τής κατ’ αύτοϋ κατακραυγής διά τήν άποτυχίαν τοΰ 
ταξί δ ίου έ κείνου.

Λέγεται ότι καθήμενός ποτέ εϊς τήν βαοιλικήν τρά
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ΤΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΕΝΟ2 ΗΡβΟ£.

(Διήγημα διδακτικόν) 
Sli τήν ’Εφημ, τ&ν Παίδων,

(Συνέχεια ναι τέλος* ΐδέ ψύλλον Φεβρουάριου.)

Λίετά ήμίσειαν ώραν cπιθτρίφει δ κιίριος μου 
άκολον&ούμενος υπό των χωρικών, οΐτινες 
Φρονούν 1)01) τήν απώλειαν τ&ν κτην&ν των. 
Ή χαρά των ότε είδον αύτά βόσκοντα έκεΐ 
πλησίον, σ&α καί ί)0υχ«, ήτο μεγάλη’ έσπευσαν 
δε μ'ξ θίίρροδ «ρσ? άπόσβεσιν τοΰ πυρός. r Ο
λόκληρος ή ήμίρα παρήλιεν οΰτωρ, καί πρό 
μιας μόλι$ ώρα§ ήδυνήθτ)μεν νά άκοχαιρετίσω- 

μεν τού? χωριχοΰί, οΐτινες θ*ά κοιμηδωσιν ύ«ό 
τήν στέγην των τήν νύχτα ταύτην, χάρι§ sig 
τόν κύριόν μας καί υΐόν Σας, ΰερτράνδον I 
'Η Κυρία Ελεονόρα, λίαν συγκεχινημένη ή- 

κροώξετο μετ’ ένδιαφέροντος.
— « νΗτο είς κίνδυνον δ vuig μου; — » ή- 

ρωτησεν.
— « Ουδόλως, — » άπεκρί&η δ Βερνάρδος. 

— « 'Έδειξε τόσην ούνεοιν καί ψυχραιμίαν, 6- 
σην τόλμην καί άφοσίωσιν. Άνέβη έπί ύψηλοϋ 
τινορ τοίχου, οθεν ή δυνατό νά έπιτηργ τά 
πάντα καί έκεΐ&εν μάς ώδήγει πως καί πού νά 
διεν&ύνωμεν τάς ένεργείας ήμών. t θά τδν 
ίδωμεν μέγαν καί διαβόητου στρατάρχην, έάν 
ζήοωμεν ! »

« — φωνάξατε τδν Βερτράνδον — » εΐπεν 
ή κυρία Ελεονόρα, σπογγίζουσα κρυφίω? τά 
άάκρυά της. — « "Ας έλ&η νά μοι ξητήση συγ- 
χώρησιν, Λϊία Οτι^μή δρ/ής, όσον χαί &ν ήναι 
άδικαιολόγητος, δίν δύναται νά εξάλειψη πρα- 
ξιν τόσον αξιέπαινου. »

Ό Βερτράνδος ταπεινές ίξήτηΟε συγχώρη- 
σιν, χαί ύπεσχέ&η νά μή ένδάση ποτλ πλέον είς 
την δργήν. Τήν ύπόσχεσιν δε ταύτην ίτήρησεν 
έν μέρει μόνον, διότι ήτο φύσεως οργίλου 
καί ένέδιδεν ένίοτε είς τήν ΰρ^ήν, άκόμι) καί 
άφοΰ ήνό'ρώΟτ; καί εγεινε, καθώ? τδ αροτΐπεν 
ό Βερνάρδος, μέγας καί περίφημος στρατηγός, δ 
Μέγας Κοντόστανλος τής Γαλλίας Αουγγουσκίν, 
άλλ’ ή οργή τον δεν έζημίωσέ ποτέ ούδενα, καί 
τδ φυσικόν τούτο ελάττωμα τοϋ μεγάλου ήρωο? 

καλύπτεται ύπό ολοκλήρου βίου λαμπρ&ν πρά
ξεων καί άφρσιώσεως είς τήν υπηρεσίαν τής 
ποτρίδο$ αύτού.

■ — Εΐς τά περίχωρα τής Παβίας ίν ’Ιταλία φύεται 
κυπάρ ισσος, τήν όποιαν ή χαράίοσις Θεωρεί" σύγχρονον τοϋ 
’Ιουλίου Καίσαροι. I

ΙΙοιζίλα.

— Τά έξοδα τής Ιτοιλικής σχολής κατά τήν ύβο. 
ίοχήν τοϋ γιρμανικοϋ αΰτοχρατορικοϋ ζεύγους άνήλθον είς 
2 1(2 ίκατομμύρια φράγκων, κοσόν υπερβολικόν, εάν ληφθά 
ύ«’ οψει ό συνήθη; οικονομικότατος βίος τής ιταλικής βα
σιλικής οικογένειας, καί όμως μυριάδες ’Ιταλών ψωμοζητούν.

—Ή ’Αντιβασίλισσα τής 'Ισπανίας αποφάσισε νά πα- 
ραχωρρ ύπέρ τοΰ κράτους Εν ίκατομμύριον έκ τής ετησίου 
επιχορήγησε ώς της.

— "βς γνωστόν, ή αυτή άντι βασίλισσα είχε παραιτηθή 
υπέρ του κράτους αύβις, των πεντακοσίων χιλιάδων φράγ - 
κων, τάς όποιας ίά ίλάμβανεν ώς χήρα τοΰ βασιλίως Άλ- 
φόνσου IB'.

•— Ό ίν ’ίνδίαις αγγλικός στρατός άποτελεϊται ήδη έξ 
190,000 άνδρών περίπου, ών 130,000 αυτόχθονος καί 60,000 
ούρωπαΐοι.

— 'Η συντήρησες τοϋ στρατού τούτου στοιχίζει εις τόν 
ινδικόν προϋπολογισμόν περί τά 17 ίκατομμύρια αγγλικών 
λιρών.

— Οί 'Ρώσσοι βιατηροΰσιν περί τήν Σαμαρκάνδην στρα
τόν 200,000 άνδρών.

— Κατά τούς φυσιοδίφας μία χελιδών καταβροχθίζει 
ήμερησίως 6,000 μυίας,

— Πρό όλίγων ίτι ετών έγίνετο χρήσις έν ’Αγγλία 15 
Εκατομμυρίων βδελών έτησίως.

— Μαθηματικός μετ’ άχριίεΓς υπολογισμούς ενρεν 8τ< 
εϊς ποδηλατιστής καταβάλλει ολιγώτερον αγώνα 8πως διανύσ^ 
άπύστασιν 15 μιλίων έπί τοϋ ποδηλάτου ή 3 μιλίων πιζδς.

— *Ο ίππος καί δ ίνος ζωσι 33 έτη, ό βοϋς 28, δ χοί
ρος 18, ή afy καί τό πρόβατου 15, δ πύων 22, ή γαλή 16, 
δ χήν 20, δ κδνικλος 9, δ λαγός 8, ή μελεαγρίς 12, ή ά- 
λώπηξ 14, ή άρκτος 21, καί ή φάλαινα 1000 Ετη !

— Κατάλευκας κόραξ διατηρείται εις τόν κήπον τών 
ανακτόρων τοϋ Κοβούργου. Φέρει ράμφος καί όνυχας κίτρι
νους, είνε δί αδελφός Ετέρου λευκού χύρακος έκκολαφδίντος 
ταυτοχρίνως,

— Παμμέγιβτυν ύρνεθοτροφεΐον ύπάρχεί ίν τή πο
λιτεία τής Όριγούης τής βορείου ’Αμερικής.

— Ύπολογίζουσεν 8τι τό Jpvifl ο τροφείαν τούτο άριδμεΓ 
90,000 όρνιθας, 20,000 Ινδιάνους, 3,000 χήνας, 10,000 νή- 
σας καί αναρίθμητους περιστεράς.

— Λόγοι τής μειώσεως του πληθυσμού τής Γαλλίας 
κατά τόν Λιβασσέρ πρός τοίς άλλοίς είνε ή νοθεία τών πο
τών, ή πρός άλεσιν τών γεννημάτων χρήσις σιδηρών κυλίν
δρων δι’ ών αφαιρεΐται από τών κόκκων τό φύτρον (έμβρυον), 
Επερ περιέχει 40 ο[ο αζώτου χαί τέλος ή κατάχρησις του 
καπνού, οστις Εκνευρίζει καί άφαΕριΐ* πάσαν ζωτικότητα.

— ’Εν ’Αγγλίςρ ήγοράσθη χοίρος ήλικίας μόλις 18 μη. 
νων Εχων έν τούτοίς βάρος μέν 380 χιλιογράμμων, μήκος δέ 
270 μέτρων καί περιφέρειαν 1.90 μ,

'Η Χωουδή τής γραφής αυξάνει τήν πρός τόν ®εόν αγά
πην μας· ή αγάπη δ’ αΰτη βίπτει νέον καί ifijiaiiw <ρ®ς έπί 
τάς αλήθειας τάς γεγραμμένας, εις τάς σελίδας της. Οντως 
ώστε ίσον περισσότερον την αναγίνώσκει τις, τόσον περισ
σότερον φωτισμόν λαμβάνει πρός κατανόησιν πλοιοτέρων καί 
λεπτό τέρων νοημάτων.

Προσέτι ή σπουδή τής Γραφής ευρύνει τήν διάνοιαν ήμων 
ώστε νοοϋμεν έ'τι περισσότερον τόν χαρακτήρα του μεγάλου 
συγγραφέως της, καί νά ίδωμεν πάντα τά πράγματα δτι 
περισσότερον όπως τά βλέπει αυτός.

1ΕΡΟΓΡΑΦ1ΚΑ1 EPHTHSEIS.

1. Πσϊα δένδρα ήτο άπηγορευμένον νά κόπίωνται '
2. Ποΐός Εθεσε φόρον 50 σίκλων κατά άνθρωπον ;
3. Ποιος ήδύνατο νά τρέχη ώς δορκάς ;
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ, ΓΡΙΦΟΙ, ΑΚΡΟΣΤΙ
ΑΙνίγματα.

{ — Όταν ζφ κανίνα πράγμα βέν τολμά νά μέ ΐγγίσνι, 
Καί αν ήθελε το ττρΐξν) πικρώς θά μετανοηση.

Ένω πρίν μεγάλην λάμψίν ϊχυνεν. & ΐφθαλμός μου, 
Κ' ύπερ βολική θερμότης άνεπαΰετο εντός μου, 

Όταν άποθάνω ίλως άλλοιοϋται ή μορφή μου, 
Κ’ ή Αιθιοπία λέγεις ότι εΐνε ή κστρίς μου. 

Καί νεκρές έν τούτοις ϊχω την τιμήν μεγαλειτίραν, 
‘Επειδή λαμβάν* ευκόλως υπσρξίν μου τήν προτέραν.

’'Αν τό ξίφος τώρα λάβης καί μϊ άποκεφαλίσης, 
Άνθρωπον τινά εμπρός σου παρευθύς θ’ αναστησν|ς.

Όστις θά σοΊ ίνθυμίση τήν προσφιλιστάτην γήν, 
Είς τήν μνήμην τής δποίας ή καρδία σου άλγεΓ.

Έν ΜαραθΆτι, I. Ν, Ζ.

Παρά τω εμω δμοίαν
Έν τφ στίρνφ μου καρδίαν

“Αν τις θέση ίτι μίαν,
Κι’ Sv μοΰ κόψη τό κεφάλι, 

Κ' έν τφ μέσω των τό βάλλ^, 
Άπ’ τά ύψη θά κατέλθω, 

’Σ τάς οικίας θα εΐσέλθω, 
Καί μέ μετριοφροσύνην 

θά ασκώ δικαιοσύνην.
Έν ΚαρίαμύΛ^. Μανβρόνης Σαφςολέας.

3— Εΐμ* άσχημος, άλλ’ εύμορφα τά τέκνα μου γεννώνται,
Διά τήν ευ μορφιάν των άπ* όλους αγαπώνται.

01 ϊγγονοί μου γίνονται τρελλοί ’« τήν κοινωνίαν, 
Καί βλάπτουσι τούς έχοντας [ί’ αυτούς πολλήν φιλίαν.

Λΰταιί προσέξατε πολύ μή τούς εΐπήτε φίλους, 
Διότι ή φιλία των σας καταντά γελοίους.

"Αν όμως ίχετε μ’ αυτούς μετρίαν γνωριμίαν, 
Αυτό σας ωφελεί" πολύ χωρίς αμφιβολίαν,

Έν Χρισσφ Αρισσης. “Ολγα Α. ’ΑθαναβεΑδου.

"Εμμετροί άπλΐ} άχροβτιχίς.
4— Τό ϊλον μου, 1κ λέξεων, οκτώ αποτελείται,

Κ’ή λΰσις τούτου, φίλτατοι. άπό υμάς ζητείται.
Ή πρώτη είμαι τό άνομα του Ευαγγελιστοΰ, 

Όστις εΐργάσθην κ’ ϊζησα ώς μαθητής Χρίστου.
Καί ή δευτέρα βασιλεύς αρχαίος τής 'Ιθάκης,

Ή τρίτη πόλις ξακουστή, γιά τά θερμά λουτρά της. 
Καί ή τετάρτη βασιλεύς των τότε Βυζαντινών, 

Ή πέμπτη τ’ όνομα θεάς προστάτιθος 'Ελλήνων.
Ή έκτη εΐνε νήσος τις, κ’ έν Μεσογείφ πλέει, 

Ή δέ ίίδόμη ποταμός κ* έν Κασπία ρέει.

ΧΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ.
Καί ή όγδοη παριστα Εν* ανδρα συνετόν, 

Όστις είς τάς άγπάλας τον ίβέχθη,τόν Χριστόν, 
Τά. αρχικά ίΐ γράμματα τούτων έάν ηξεύρ^ς, 

“Ανδρα ύπερασπίσαντα αλήθειαν θά εΰρης.
Έν Μαγνησία, ........Ν' Κ" Γο1®ν·Ρ*Ι5·

Άπλη 'Αχροΰτιχί$,

5— Συνίσταμαι ΐξ Ιννέα λέξεων τούτων ή μέν πρώτη εΐνε 
όνομα πόλεως τινός τής Μικρασίας, ή διυτίρα όνομα 
ίνός ευσεβούς βασιλέως του ’Ισραήλ, ή τρίτη όνομα 
ένός έκ τών προσώπων τής τραγωδίας Σουτσου « βίοι- 
πόρος, » ή πέμπτη αρχαίου βασιλέως τής Αίγυπτου, 
ή έκτη κωμόπολιν της ’Ηπείρου, ή έβδομη’ϊν ίκ τών 
στοιχείων τής άτμοσφαίρας, ή όγδόη όνομα ένός των 
δώδεκα πατριάρχων, καί έννάτη όνομα θεάς τής άρ- 
χαιότητος- ,

Τά αρχικά γράμμπτα τών λέξεων τούτων, απονελοΰσι τό 
όνομα κωμοπύλεως γνωστής τής Πελοπόννησου αναφερομένην 
ύπό τοϋ ‘Ομήρου, καί έξ ής ίξήλΐον άποικοι κατ’ άρχαίαν 
έκόχήν κτίσαντβς εΐς Χίον κωμόπολιν μέχρι σήμερον κατοι- 
κουμένην, τά βέ τελικά τό όνομα έθνους τίνος τής Αιθιοπίας, 
Έν ΚαρόαμύΛφ, ΕύΑγγ. ΜαρτΛκης.

Λυθείς τ&ν Αινιγμάτων
τ&ν έν τω φύλλω τοΰ μηνδς Άαριλίον 1893.

1— Πήρα—Χήρα—“Ηρα—®ήρ“
2— Νέφος—φώς 4— Σ— ολω — Ν
3·—Π—ρουθος Α — ρτ — Α

Δ—ρατοϋρος 0 — νυ — S
Ρ—αμνουσία Γ —. π — 0
I—σαάκ Λ—υκοΰργ—Σ
Σ—«λαμίς 5 — Τό έτος.

Αΰται.
’Αντώνιος Σαμαρτζής 4.3.5. Νικδλ. Μ. Κορές 4.2.3. 

4,5. I. Χατζηλουκάς 1 .ΐ.3.4.5. Πετρούλα Σπετσιώτου
1.2.3.4. Κ.(Σ. Κουβαράς 3.5. Γεώρ. Σ. Άργαλείας 3.4. 
Άγγελος Ευστ. Άγγελίβης 1.2.3.4.5. Άντ, Δ. Γιαχνής 
2.3. Γεώργ. Σκριμιζέας 1.2.3.4,5. Μανβρ. Σαφιολίας 1,
2.3.4.5. Παναγ. Μπενέας 1.2.8.4.5. Δημοσθ. Χανζάκης 4.
4.5. Ευάγγ. Μαρτάκης 1.3.5. ’Αλεξάνδρα Χατζηπανάγου 
{,2.3.4. “θΥϊ« Α. Άϊανασιάδου 1,2.3.4.5.Γεώργ. Πα- 
πακίτρου 1.3.3. Μαριγω Α. Παπαβάκη i 2.3.4.5. Κα
τίνα Ε. Πετροπούλου 1.3.4. ΒασιλικήΝ, Καλλιπολίτου. 1.
2.3.5. Δ. I. Άσημάκης 1.3.5. Σΐμος Λ. Βουσκουβάκης I.
2.5. Κ. Ε. Καραμπέλλας 1,3.

ΕΙΔΟΠΟ

Κήρυγμ-α Εύαγγβλίου έν Άθηναες κατά 
Κυριακήν άπό 10—11 π. μ. καΐ άπό 5—6 pc, μ. 
έν τη κατά τήν Πύλην τοΰ Άίριανοΰ καΐ τούς 
Στύλους τοϋ Όλυ^πίου Δέος Έλληνεχγϊ Εύ- 
αγγελεκ^ Έκκλησςα. Προσέτι κατά Πέμ
πτην άπό 8—9 μ, [λ.

— 'Εν τή. Άποθήκμ τών 'Αγίων Γραφών ΐιπάρ- 
χουόι δώματα τοΰ Άότέρος της Ανατολές, όλό- 
κληροτ ϋειραί Έψημ. Παίδων καίαί τρεις ΰεχρατ 
τών Παιδικών Διηγημάτων.

I Η Σ Ε I Σ.
—Προσέτι λόγοι διά Ιεροκήρυκας καΐ άλλα θρη- 

όκενηκά καί ήθικά φυλλΑδια καΐ διδλία.— «ΌΠαππα Τρέχας» τοΰ Kopa.fi,.— Ή Κνρά Καλή.— Παγκόσμιος φιλολογία,
— Τό Σπήλαιον τών λχιύτών διήγημα τερπνό

τατου καλ δχδακτικώτατον διά. οί,κογενείας μέ ει
κόνας· τιμή μόνον μία δραχμή όυμπερχλαμδανο- 
μένων καί τών ταχυδρομικών.

Kopa.fi

