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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΟΝ ΠΑΙΔΩΝ.

ΜΗΤΡΙΚΗ ΣΤΟΡΓΗ.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 18*6

ανεπαρκής πρδς έξήγησιν πάντων τών παρακολοοθούντων τδ φώς φαινόμενων, δι’ δ καί ό πολύς Ευ·

*0 πάνσοφος Δημιουργός καί Κτίστης των Απάντων

λερός, ό μέγας μαθηματικός εκείνος, έμβαθόνας εις
τήν δπδ του Καρτεσίου έχφρασδεΐσαν γνώμην, προ·

Π αν σό φως ένεχάραίεν έν ταις καρδίαις πάντων
Τών λογικών πλασμάτων τοο, καθώς καί τών άλογων
Τήν πρόςτά τέκνα των στοργήν κι
* άγάπην δπίρ λόγον.

Νεύτωνος—σύστημα γενόμενον ήδη παραδεκτόν ύπδ
τών πλείστων, Κατά τδ σύστημα τούτο τδ φώς 6έν

Ένεκα τούτου βλέπομεν πώς οί γονείς πασχίζουν

είναι ούσία, δέν είναι ρευστόν, άλλ
*

Πολύ διά τά τέκνα των νά τά δπερασπίζουν.
Τά γαλουχοΰν, ή άλλως πως τά τρέφουν, τά προσέχυν,

λεσμα ταχύτατων καΐ άλλεπαλλήλων κινήσεων ή δο
νήσεων. Καθώς αί χορδαί μουσικού τίνος όργανοο

Νυχθημερόν δέ δι’ αύτά κόπους καί μόχθους έχουν.

ή αί πλευραί κώδωνος δονούμεναι μεταδίδουσι τάς

Καί τούτο έξακολουθεί συνήθως πολόν χρόνον,

δονήσεις αυτών είς τδν Αέρα καί ουτω παράγονται

Οδχί ήμέράς δόω, τρεις, ή μήνας τινας μόνον.
Προ πάντων όμως οί γονείς τών λογικών πλασμάτων

ήχοι, φερόμενοι διά τοΰ αύτοϋ Αέρος είς τήν Ακοήν,

Πόσον, καΐ πώς φροντίζουσι διά τά φίλτάτά τωνί

τατα αύτών μόρια είς άδιακόπους καί ταχυτάτας δο

Ούχί δέ μόνον οί γονείς οί (οχυροί τών ζώων
Τών λογικών, τών πτερωτών, ή τών λοιπών άλογων,
Γενναίως τε καί τολμηρώς αυτών προκινδυνεύουν

νήσεις—δονήσεις μεταδιδομένας είς ρευστόν τι λεπτό

Καί προστατεόοντες αύτά φονεύοντ’ ή φονεύουν
*

τοΰ άέρος λεπτότερων καί έλαστικώτερον, τδ όποιον

’Αλλά καί οί δειλοί γονείς τών φύσει Αδυνάτων

Ονομάζεται αιθήρ. Μεταδιδόμεναι αί δονήσεις αυ-

Άνδρείως προστατεύουσι τ’ αθώα νεογνά των.
‘Ορμώντες κατά του έχθροΰ μέ τόλμην τδν προσβάλλυν

ται έκ τών λεπτότατων μορίων τών φωτεινών σωμά
των εις τδν λεπτοτάτον καί έλαστικώτατον αιθέρα

Κι1 ουτω τδν φυγαδεύουσιν ή και τδν καταβάλλουν.

παράγούσι τδ φώς, Απαραλάχτως όπως μεταδιδόμε

Τούτου δ’άπόδειζις τρανή ebat τη Αληθείφ.

νοι καί αί δονήσεις τών χορδών ή κωδώνων είς τδν

Αυτή ή όπισθεν δμών ώραία ζωγραφιά.

περιβάλλοντα ταΰτα Αέρα παράγούσι τους ήχους. ‘Ο

Βλέπετε πώς οί Ασθενείς κατ’ ίσχυροΰ όρμώσι,

αιθήρ, φέρων τάς δονήσεις ταυτας μέχρι τών Οφθαλ

Γενναίως τδν προαβάλλουσι καί τον κατανικώσιν.

μών μας, μας κάμνει νά βλέπωμεν. Ουτω βλέπομεν
τά σώματα τά φωτεινά. ‘Ο αυτός αιθήρ φέρων τάς

“Οθεν καθήκον εΐν’ ήμών πάντα νά ευλογώ μεν
Τδν ένδοξόν μας Ποιητήν και νά τδν προσκυνώμεν
*
Διότι ένεφύτευσεν είς δλων τάς καρδίας

Τδ αίσθημα τδ εύγενές τδ της φιλοστοργίας,

έτεινε σύστημα άλλο—σύστημα Ανατρέπον τό τοΰ

είναι αποτέ

ουτω καί τά σώματα τά φωτεινά έχουσι τά λεπτό

τατον— ρευστόν διακεχυμένον έντδς τών απείρων τοΰ
ούρανου έκτάσεων—ρευστόν χιλιάκις ή καΐ μυριάκις

αύτάς δονήσεις καί μέχρι τών σωμάτων τών μή φω

τεινών θέτει καί τούτων τά λεπτότατα μόρια εις Α
νάλογους δονήσεις δονήσεις μεταδιουμένας έπίσης

Καί μάς έχάρισε γονείς μέ αίσθημα τοιοΰτον,
Όπερ καί τιμιότερον εΐν
*
ύπέρ πάντα πλούτον
*

είς τδν αύτον αιθέρα καί οΰτω' καθιστώνται ορατά

Ταϋτα δπ
*

Τους φιλόστοργους σας γονεΐ; πρέπει καί ν’ αγαπάτε.

γονται έκ τών Αριθμών τών δονήσεων τών λεπτοτάτων μορίων έκάστου φωτιζόμενου σώματος, Απαραλλάκτως ώς καί οί διάφοροι ήχοι, βαρείς ή δξεΐς, πα

ΠΕΡΙ ΦΩΤΟΣ.

ράγονται έκ τοΰ Αριθμού τών δονήσεων τών χορδών
*
τέλος ή έντασις τοΰ φωτός έξαρταται έκ τής ισχύος

δψιν έχοντες, τέκνα μου, νά τιμάτε

'Ο Νεύτων, μελέτήσας πολύ τά περί του φωτός, καί

θέλων νά έξηγήση τά φαινόμενα, τά όποια παράγει, ή
μάλλον έκ τών φαινομένων τούτων μαντεύων τήν ού·

καί τά μή φωτεινά σώματα
*

τά οέ χρώματα παρά

τών δονήσεων τών λεπτότατων τούτων μορίων. Πλήν
καί τά δυο ταΰτα συστήματα είναι δεωρίαι, εΐναι μάλ
λον ε ί κ α σ ί α ι, ούχί δέ πράγματα Αποδεδειμένα, δι’

αίαν του, δίπεν δτι τδ φώς είναι λεπτότατον τι ρευ

δ καί τό μόνον Ασφαλές είναι νά λέγωμεν ότι τδ φώς

στόν,—ρευστόν τό όποιον άδιακόπως παράγούσι καΐ

τδ βλέπομιν, ή μάλλον δι’ αύτοϋ βλέπομεν, τί δμως

χύνοοσι πρός πάσας' τάς δυνατάς διευθύνσεις σώματά

κατ’ ούσίαν είναι άγοοΰμεν. ’Αλλά, καί τοι Αγνό·

τινα, <£τινα ώς έκ τούτου ονομάζονται καί Φωτεινά.

οΰμεν τήν ούσίαν τοΰ φωτός, δυνάμεθα δμως νά βλέ-

Τοιαΰτα φωτεινά σώματα είναι ό ήλιος, και οί ά-

πωμεν τά Αποτελέσματα αύτοϋ καί νά γινώσκωμεν

σιέρες οί Απλανείς έν τφ ούρανφ καΐ αί διάφοροι

πολλάς ιδιότητάς του.

φλόγες έπί τής γης. Άλλ’ ή γνώμη αυτή τοΰ μεγάλα

Μία έκ τών πολλών καί θαυμαστών τοΰ φωτός
ιδιοτήτων είναι ή καταπληκτική ταχότης, μεθ’ ής δι-

αστρονόμου δέν ηύχαρίστησε πάντας, καθό φανεϊσα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, 1876.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

- ατρέχει τάί ούρανίους εκτάσεις. ‘Τπελογιαθή, δπ δια
τρέχει 80 χιλιάδας λεύγας ή 320 έκατομ. μέτρα
είς παν δευτερόλεπτον τής ώρας! Όποια καταπλη
κτική. τάχύτης! ταχύ της σχεδόν Ακατάληπτος, άλλ’
είς πλήρη καί εντελή Αρμονίαν μέ τάς Απείρους τοΰ
ούρανοΰέκτάσεις, τάς δποίας είναι διωρισμένον νά
διατρέχη- διότι διά νά φθάση Από τινας αστέρας είς
ήμας χρειάζεται πολλάς χιλιάδας καί Απδ άλλους
έκατομμόρια έτών !! «Πόσον θαυμαστά τά έργα σου,
Κύριε !' Πάντα έν σοφία έποιησας.·
(Ακολουθεί.)
(Έκ τοΰ Μ έλη τ ο ς ώραίου περιοδικού συγ
γράμματος έκδϊδομένου έν Σμύρνη.)
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ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ.
(Συνέχεια· ίδε άριΟμ. 103.)
ΠΕΡΙ ΚΟΜΗΤΑΝ.

Οί κομήται διαφέρουν τών άλλων γνωστών με
λών τοΰ ήλιακοΰ μας συστήματος κατά τά έξης.

1. Κινούνται οχι μόνον έκ Δυσμών πρδς Άνατολάς, Αλλά καί έξ ’Ανατολών πρδς Δυσμάς.
2. Αί τροχιαί των δεν εΐναι ομοιόμορφοι’ τινές

είναι ώοειδεΐς, άλλαι ’Ελλείψεις, καί άλλαι
Ύπερβολαί, αί δύο τελευταία! μορφαί δειχνόουσιν, δτι οί κομήται, οί δποϊοι κινούνται είς αύτάς,

*0 Πρόεδρος τών Ηνωμένων Πολιτειών της

είτε χρειάζονται Ανυπολόγιστον καιρόν νά κάμωσι

Άμεριχης στρατηγός Γράντ.

τήν περί τδν Ήλιον περιστροφήν των, ή προβαίνουσιν είς τδ Αχανές καί δέν έπιστρέφούν πλέον ποτέ

‘Ο στρατηγός Γράντ, ό νύν πρόεδρος των Ήνωμ.

Πολιτειών τής ’ Αμερικής, εΐναι Ανήρ ολιγόλογος, άλλ’

δταν Ανοίξη τδ στόμα του οί μεμετρημένοι λόγοι του
έχουσι μεγάλην σημασίαν καί μεγαλην βαρύτητα.

’Εσχάτως παρακληθείς νά γράψη ύλίγας λέξεις είς
τά παιδία τά συχνάζον τα είς τά Κυριακά Σχολεία

είς τδ ήλιακόν μας σύστημα, .
3. Ή ταχύ της των είς τδ περιήλιον εΐναι Ακατανό
ητος—Είς τδ άφήλιον έλαχίςη, τινών τρεις δάρδας είς

κάθε δεοτερόλεπτον.Ύποτέθεται δτι έντδς τοΰ χώρου
τοΰ Ηλιακού μας συστήματος, τοΰ διαςήματος δηλ. τοΰ

παιδιών καί κορασίων συχνάζουν είς τά σχολεία ταΰ

μεταξύ τοΰ ήλιου καί τοΰ Απώτατου πλανήτου Hoσειδώνος, ύπάρχουσι περί τά 500 έκατομμόρια κο

τα όχι τόσον διά νά μάθουν γράμματα, οσον διά νά

μητών. Έκ τούτων 200 μέχρι τοΰδε παρετηρήθη-

σπουδάσουν τδ Εύαγγέλίον) έγραψε την έξης λακω

σαν καί έσημειώθησαν, καί έκ τών 200 τούτων μό

νικήν έπιστολήν· β Συμβουλεύω τά παιδία τά συχνά-

νον 40 έχει όρισθή ό χρόνος τής περί τδν Ήλιον

ζοντα είς τά' Κυριακά σχολεία, Αδιάφορον είς ποιαν
έκκλησίαν ανήκουν, νά . κρατώσι καλώς τήν 'Αγίαν

περιστροφής των.
Έκ τών τελευταίων τούτων πέντε δ χρόνος οδτος

Γραφήν και νά τήν &εωρώσιν ώς άγκυραν Ασφαλή

ποικίλλει Από 09—75 έτη’ άλλων Αν α βαίνει είς πολ

τώνέλευθεριών των. Νά γράψωσι τά παραγγέλματά της είς τάς καρδίας των καί νά τά πραγματοποιώσιν είς τήν ζωήντων. Είς τήν

λάς έκατοντάοας καί χιλιάδας· οΰτω λ. χ. ή περίο
δος τοΰ κομήτου, δστις έφάνη τδ 1860, καί οστις
ήλθε τόσον πλησίον τοΰ Ήλιου, ώστε έξετέθη είς

’Επιρροήν τής Βίβλου χρεώστου μεν ήμεΐς οί Άμε·

θερμότητα δύο χιλιάδας φοράς Ανωτέραν τής τοΰ πε-

ρικανοί δλην τήν 6ποίαν έκάμαμεν μέχρι τοΰδε πρόο

πυρακτωμένού σιδήρου, ύπελογίσθη είς 8814 έτη!

δον είς τδν Αληθή πολιτισμόν, και είς ταότην πρέπει
ν’ Αποβλέπωμεν δι’ δδηγίας είς τδ μέλλον.! «Ή δι

ή δέ τοΰ φανέντος τδ 1844 είς 100 περίπου χιλιά-

(καί πρέπει νά ήξεόρετε, δτι χιλιάδες καΐ μυριάδες

καιοσύνη Ανυψόνει τά έθνη, |νφ ή Αμαρτία εΐναι ί■ νειδος τών λαών!ο

10 Ίθιός Γράντ, δότις εΐναι πολύ έκδοτος είς τδ

δας έτών !!
Πολλάκι; δ πυρήν τών κομητών χωρίζεται είς δυο
καί τότε σχηματίζονται δύο κομήται, οΐτινες βσφ προ

θεσιν έν Φιλαδέλφεια τής ’Αμερικής καί Αν άψας τδ
συγάρον του, είδοποιήθη ύφ
*
ένδς τών υπαλλήλων

βαίνουν είς τδ Αχανές τοσοΰτον Αποχωρίζονται Απ’
αλλήλων.
Δΰνίςταΐ νά συγκρουαθη ή ΓήμέκΑνένα Απδ τούς
Απειρους τούτους κομήτας καί ποιον δά ήναι τδ

τής έκθίσιως, ο στις δέν έγνώριζεν αύτον προσωπικώς, δτι τδ καπνίζειν ήτο Απηγορευμενον· έξετάσας

Αποτέλεσμα;
Μέχρις έσχάτων ή δπόθεσις συγκρούσεως τής Γης

δέ καί μαθών, δτι Αληθώς τύιαυτη ήτο ή διάταξις,

μας μετά τίνος κόμήτου συνωδέύετο ύπδ πανικού

ερριψε το σίγάρον τού καί περιήλθε τήν έκθεσιν α-

φόβου, ένεκα τής όπΟτιθεμενης καταστροφής· ή ση

νευ ΐής ελάχιστης παρατηρήσεως. Τούτο δεικνύει

μερινή όμως Αστρδνομία διεσκέδασεν όλους τούτους

τήν πρδς τους νόμους καί τήν τάξιν Αγάπην καί 5-

τους φόβους, Αποδείξάσα, δτι ή μάζα τοΰί κομήτου

πάκΟήν τών Αμερικανών, ήτις εΐναι τδ πρώτον καί
ίσχυροτατον θεμέλιον τής δημοκρατίας.

είναι τόσον μικρά καί τόσον Αραιωμένη ή δλη τ«, ώςε

Χαπνίζειν, έπίσκεφθείς ποτέ τήν μεγαλην διεθνή εκ-

ή Γή μας δόναται νά διέλθη δι’ αύτής, χωρίς οί κάτοι-

:
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χοι νά αίσθανδώαι τόν έλβχιοτον

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, 1876

κλονισμόν, όπως

παν είδος άοθε'νείας, ίθεν καί συρρέουσι πανταχόθεν. οΐ. άσθενεΐς έκεΐ, όπως ίατρευθώσιν.
Είναι δλ είδός τι κούκλας ξυλίνης 18 δακτυλίων τό μή
κος καί τό ίχουσιν ένδεόυμένον ώς νήπιου καί τεθειμένο? ίνσίας το» ό κομήτης έκεΐνος άφήκεν είς τήν Γην τος μικράς κούνιας.
μας..
Έπί τής κεφαλής του φέρει, ώς φαίνεται είς τήν- οίκονο‘Ο πβιήσας τά πάντα έν τάςει καί όιατηρών αυτά γραφίαν, διάδημα,, λάμπον μέ πολυτίμους λίθους,
‘Από κεφαλής δέ μέχρι ποδών είναι κεκαλυμμένον μέ πολύ
έν. άρμονίιρ, δεν 8ά ά.φήσνγ βεβαίως ο&δέν μέρος τής
παγκόσμιοι» μηχανής νά συνταράξη καί κα.τα στρέψη τιμα βνδίνια, άμεθύσ.τους καί άοάμαντας, οΰτω πως διατεθει
μένους, ώστε άπυτελουν διάφορα σχήματα.
τήν αρμονίαν τοΰ Σόμπαντο;.
"Οταν κανέν ά^ωστον παιδίον φέρεται είς τήν Εκκλησίαν,
όπου. τδ Βρέφος τούτο εύρίσκεται,. δ Ιερεΰς σηκώνει αυτό άπδ τής κούνιάς του καί τό θέτει όρθων έπί τής «‘Αγίας
Τραπέζης, καί προσεύχεται Ιπ αύτου. "Επειτα μέ τόν μέγαν δάκτυλον τοΰ ποδός του σταυρώνει, είτε κάμνει τά σημεΐον τοΰ στραυροΰ έπί τής κεφαλής τοΰ ά^βώστου παιδίου.
Μετά τοϋτο 0. άζωστος φιλεί τόν δάκτυλον τούτον καί ούτως
ο τρόπος τής θεραπείας τελειώνει ούχί πάντοτε όπως. ό- άρ
ρωστος Επιθυμεί.
Ενίοτε «Τό Βρέφος» μεταφίρεται είς τήν οικίαν τοΰ ΰββώστου Εντός μεγαλοπρεπούς άμάξης, συνοδευόμενον ύπά ιε
ρέων ένδεδυμένων στάλάς λαμπρός, ένφ δέ διέρχεται διά τών
όδών ό λαός έκύάλει τόν πίλον και γονατίζει.
Λέγεται, ότι οί ιερείς λαμδάνουσιν άπό τούς ασθενείς, είς τών
όποιων τάς οίκίας μεταφέρουσι «τό Βρέφος,» διπλάσια τών
όσα συνήθως λαμθάνει δ κάλλιστος ιατρός τής πόλε ως.
Άλλα τό περιεργότερον πάντων είναι ή ιστορία τοΰ Βρέ
φους τούτου καί ταύτην Επιθυμώ νά διηγηθώ είςτούς μικροΰς
άναγνώοτας τ,ής ’Εφημερίδας τών Παίδων.
Τό ξύλινον τοϋτο άγαλμάτιον, λέγεται, Ετι κατεσκευάοθη
ύπό τίνος Μοναχού έκ μιας.τών έλαιών τοΰ. απέναντι τής Ιε
ρουσαλήμ όρους τών Έλαιών. Άφοΰ τδ κατεσκεύασεν, ήθέλησε- νά τό χρωματίση, άλλά δυστυχώς δέν είχε χρώμα καί
μετά πολλάς ματαίας προσπάθειας νά εΰρη τοιοΰτον, άπεφάσισε νά νηστεύοη καί προσευχηθή περί τούτου. ‘Ημέραν δέ
τινα μετά τήν προσευχήν έπεσεν είς δπνον βαθύ? καί έςυπνήσας εΰρεν Ετι τό βρέφος ήτο χρωματισμένου καί τόσον καλώς,
ώστε Εφαίνετο ώς νά είχε φυσικόν δέρμα.
Ό Μοναχός ώδηγήθη κατόπιν ούρα νόθε ν νά μεταφέρη «τά
Βρέφος» είς τήν Ρώμην, άλλά τό πλοίόν, έφ’ού έπεόώάσθη
μετ’αύτοϋ έναυάγησε καί όλος 0 κόσμος ένόμισεν, ότι άπωλέσθη. Αίφνης όμως άνεφάνη είς Λιδόρνον καί έκείθεν μετεφέρθη είς‘Ρώμην καίέτέθη είς τι μοναστήριον πρός μεγά
λη? εύχαρίστησιν τοΰ λαοΰ.

τοδτ» ctws€)j τδ. 1861, 0π0Τ5 έκτος μικρας τίνος φοσφορώδοο; δ<ψήί, οδδεν άλλα ίχνος της παρου

Μετά τούτο πλούσια καί εύσεόής τις Κυρία ϊλαβεν αυτό
είς, τόν οίκόν της, άλλα «τδ Βρέφος» δέν ήτο εύχαριστημέ·
νον μέ τήν άλλαγήν, και λοιπόν άφήκε τήν οικίαν τής κυρίας
καί διευθύνθη πρός τήν έκκλησίαν του.

TO BAMBINO (τδ Βρέφος,)
Ούτως όνομάζεται άγαλμάτιάν. τι, τό όποιον παριστα τόν
Ίησοΰν Χριστόν ώς βρέφος-καί τοΰ. όποιου. άκριδή είκόναπα.
ριστά ή προκειμένη εικονογραφία»

Ί’ό άγαλμάτιον τοϋτο εύρίσκεται είς μίαν τών εκκλησιών
τής ‘Ρώμης καί λέγεται, ότι έχει τήν δΰναμιν. νά ίατρεύη

Άφοΰ δ’ έφθασεν έκεΐ ήρχισεν.νά σημαίύη τούς κώδωνος τής
έκκλησίας· τούτο άφύπνισε τους μοναχούς, οι όποιοι είσελθόντ.ες είς τήν έκκλησίαν έξεπλάγησαν εύράντες, «τδ Βρέφος» καθήμενον έπί τής Άγιας Τραπεζης.
Είς τήν ιστορίαν ταύτην προστίθεται καί το.έςή,ς, οτι δηλ.
πρό διακοοίων περίπου έτών, «τό Βρέφος» τούτο έκλ.άπη
ίίπό τίνος, άλλα μετ’ολίγας ήμέρας επανήλθε περί τό μεσο
νύκτιον, οί δέ μοναχοί τοΰ- μοναστηριού τουι άκούσαντε; τόν
ήχον τών κωδώνων έβήλθονκαί εύρον αύτο έςω τής πόλις
άνυπόουτον.

ΙΟΥΛΙΟΣ,. 1876.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΏΝ ΠΑΙΔΩΝ

KeV ίτοί τηνήμέραν τών Χριστουγέννωντελείταιμεγα
λοπρεπές εορτή είς τιμήν τοΰ « Βρέφους, ο τούτου, οπότε;
πολλά! χιλιάδες προσκυνητών μεταβαίνουσιν c/ς Ρώμην όπως
ϊδωσι καί προοπυνήσωσιν αυτό.
Ή άξια τών άοαμάντων καί τών· λοιπών πολυτίμων· λί

'/I χαρά. KaA'q συρομ
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θων· ααλ αναθημάτων, τά δποΐα φέρει έκ’αΰτοΰ «τό μικρόν

τοϋτο ξύλινον άγαλμάτιον,» υπολογίζονται1 είς πολλά έκατομμύρια φράγκων. Πόσον μετεδλήθη ή πνευματική λατρεία

τοΰ Χριστοί έν τοίς καθλήμα; χρόνοες I

εΐς· την φυλακήν*.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΟΝ ΠΑΙΔΩΝ
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ή

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, 18ΐ6

ών αυνείθιζον νά τραγφδώσι, πρδς εύχαρίστήσιν τών

κυρίων των.

— Παράξενος εΐναι αδτή ή μαύρη,—εΐπεν 6 κλη-

Ή xupa Katy xai ή παραχαταθήχη της.

τήρ πρδς τδν διευθυντήν, δστις έξήλθε τοΰ δωματίου

(Συνέχεια· Κε προηγούμενου άριθμόν.)

του, διά νά άκούση τδ φσμα.
—Ναι πολδ παράξενος, καί διά τοΰτο εΐμαι Ιτι πε-

—Ό ίατρδς με ταβάς είς τήν ’Αστυνομίαν έκοινοποίησεν τάς υποψίας του είς τδν Διευθυντήν, δ-

στις λαβών

δύο έκ τών κλητήρων μετέβη εις τήν

οικίαν τής κυρίας Σμίθ, δπου ή κυρά Καλή έκατοίχει.
Ή δυστυχής μαύρη oav εΐχεν είσέτι άναλάβει και

έκοίτετο έξηπλωμένη έπί τής ψάθης της, δπως τήν
είδομεν είς τήν εικονογραφίαν τοΰ προλαβόντος φύλλο.
— Εΐναι αυτή ή μαύρη, ήτις έχει δπδ τήν έπιτή-

ριεργότερος νά μάθω τδ μυστήριον, τδ δποΐον συνδέει
αυτήν μετά τά δύο εκείνα εύγενή μικρά πλάσματα,
τά όποια έχει δπδ τήν προστασίαν της. Δέν αμφι

βάλλω δέ, δτι θά ήναι τοιοϋτον ώστε νά δώση αιτί
αν εις τινα τών μυθιστοριογραφιών νά γράψη κάνέν
μυθιστόρημα, ή είς τινα ποιητήν νά πόιήαη τραγίρδίαν τινά. Πρόσεξε όμως μή τήν ένόχληση τις καί

δόσε είς αδτήν τδ γεΰμά της, έως όύ διαφωτισθώ-

ρησίν της τά δύο ταϋτα παιδία; ήρώτησεν ό ’Α

μεν καλλίτερα περί αύτής έντδς τής ημέρας.

στυνόμος τήν κυρίαν Σμίθ, ήτις τδν ώδήγησεν είς τδ

(άκολΟυθεΰ)

δωμάτιον γης κυρά Καλής.

—Μάλιστα, — εϊπεν ή κυρία Σμίθ,

—Λοιπόν, Καλή,—εϊπεν 6 ’Αστυνόμος έπιτίικτι

κώς,—βρίστε, άκολούθησέ με εϊς τήν ’Αστυνομίαν.
—Είς τήν ’Αστυνομίαν! έξεφώνηοεν ή κυρά Καλή,
καί τί δουλειά έχει μία πτωχή μαύρη είς τήν ’Α

στυνομίαν, κύριέ μου;
■—Έκεϊ θά ευρωμεν τί δουλειά έχεις· τώρασηκώθητι καί μή πολύλογης.
—’Αλλά, κύριε, δεν βλέπεις, δτι εΐμαι άρρωστη;
ΙΙώς ήμπορώ νά υπάγω είς τήν ’Αστυνομίαν;

—Αυτή ή άσθένεια ούκ έστι πρδς θάνατον,—εΐπεν δ εις τών κλητήρων καί έσυρε τήν μαύρην έκ
τοΰ Ρραχίονος έκτος τής ψάθης τη;.
Ή έπάκολουθήσασα σκηνή ήτο αληθώς τραγικο-

κωμική. Ή Λοδ έκρεμάσθη άπδ του φορέματος τής
μαύρης καί δέν ήθελε κατ’ ούδένα λόγον νά τήν ά·
ποχωρισθή), δ δέ Κάρολος, άφοϋ μετεχειρίσθη άρκβ-

τά τούς γρόνθοος του, έν τη άπελπισίφτου έπήρε τήν

ΑΣΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΕΑΡ
4

Ποιηθέν ΐιπά τοΰ καθηγητοΰ τής φιλοσοφίας |ν”τφ έθνικιρ
Πανεπιστημίφ, κ. Φιλίππου ’ Ιωάνν ου, καί βημοσιευθέν έν τή
Γενική έφημερίδι τής Ελλάδος τήν 10 ’Οκτωβρίου 1828.
Ό σεβάσμιος διδάσκαλος έπεβεβαιωσίν ίμπράκτως S.tt έν ταΐ
ποιήματι τούτοι πρά πεντήκοντα περίπου έτών έξίφρασεν—
ουδέποτε άποχωρισθεϊς τών τέρψεων τών Μουσών I

Τδ Έαρ μ
*

άνθη καί πρασινάδας,

Τερπνώς στολίζει τάς πεδιάδας.
Τά δένδρ’ ανοίγουν, άνθη εκφύουν,
Καρπούς ωραίους μας προμηνύουν.
Αί άηδόνες λιγυρά μέλπουν,
Αλλά τδν νοϋν μου αί Μοΰσαι τέρπουν.
Ή ζεφυρΐτις αδρα κλονίζει

Σιγά τά φύλλα καί ψιθυρίζει.

λεκάνην τοΰ νιψήματος καί τήν έσφενδόνισε καθ’ έ·

Νοχτδς αί δρόσοι τήν γην υγραίνουν,

νδς τών κλητήρων, Άλλ’ ούτε ή άντίστασις τής κυοά

Τέττιγεΐ έξω αύτής προβαίνουν
Νά τερετίσσουν ’ς τά δένδρα άνέρπουν·

Καλής, οϋτε αί οίμωγαΐ καί τά δάκρυα τής Λο'υ, ού

τβ ή γενναία δπεράσπισις του Καρόλου, ήδρνήθησαν

’Αλλά τδν νουν μου αί Μοΰσαι τέρπουν.

νά έμποδίσωσι τους άστυνομικους ύπαλλήλους άπδ
τοΰ νά μεταφερωσι τήν μαύρην είς τήν ’Αστυνομίαν,

δπου έτέθη δπδ κράτησιν μέχρι περαιτέρω έξετάσεως τής δποθέσεως.
— Ό Παντοδύναμος Κύριος,—εϊπεν ή μαύρη είς

τδν κλείσαντα τήν θύραν τής φυλακής της αστυνο

μικόν κλητήρα,—θά μέ έλευθερώση καί έχ ταύτης
τής στενοχώριας· διότι γνωρίζει, οτι είμαι άθώα. ’’Ε

πειτα ήρχισε νά ψάλλη ένα έκ τών ώραίων εκείνων
ύμνων, τοίιί οποίους οί μαύροι τών Νοτίων Πολιτει

‘Ο γεωπόνος τδν δφθαλμόν ταυ

‘Ηδυνει στρόφων πρδς τδν άγρόν του.
Τά σπαρτά βλέπει νά κυματίζουν,

Τοδς στάχυ; ήδη νά καλυκίζουν.
Παρθένοι άνθη εύοσμα δρέπουν,

’Αλλά τδν νουν μου αί Μουσαι τέρπουν.
Αρνιών πλήθη και έριφίων,
Σκιρτούν με χάριν ει> τδ πεδίον.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, 1876.

*0 βοσκός έχει τήν χλόην στρώμα
Καί τόν αύλόν του κρατεί 'ς τδ στόμα.

*
Παίζει
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γεμόνες συνεισεφερον πρδς τήν άνοικοδόμησίν του με
γάλα ποσά. "Οθεν δικαίως έθεωρεΐτο ώς έν τών έπτά

τά δένδρα κύκλω συρρέπουν,

θαυμάτων τοΰ κόσμου· ήτο δέ τό μέν μήκος 425 ποδ.,

’Αλλά τδν νοΰν μου αί Μοΰσαι τέρπουν.

τδ δέ πλάτος 220, καί εΐχε περιστήλιον έξ 127 λαμ

Πρίαποι, νόμ.φαι αί τών δασέων,

Και τώνοδάτων και τών δρέων.

πρών μαρμάρινων κορινθιακών στηλών.
Τδ έσωτερικδν τοΰ ναοΰ τούτου έκαλόπτετο δπδ
χρυσού και άργόρου, πάντα δδ τά σκεύη του ήσαν έκ

Χορού; συσταίνουν, πανηγυρίζουν,

τών αδτών πολυτίμων μετάλλων.

Τδ έαρ ψάλλουν καί λιγυρίζουν.
Τά θεία κάλλη αυτών έκπρέπουν

Έντδ; τοΰ περιφήμου τούτου ναοΰ ΐστατο τδ
τής θεάς άγαλμα, τδ οποίον κοινώς έπιστευετο, ότι

Αλλά τδν νοΰν μου αί Μοΰσαι τέρπουν.

Έκ των λιμένων ήδη τά πλοΐα
Οί ναΰται λύουν, κάμνουν πανι'α·
Τήν γαληναίαν θάλασσαν σχίζουν,
Τρίτωνε; κύκλω τά τριγυρίζουν,

Τ’ άγρια κύματα άποτρέπουν·
'Αλλά τδν νουν μου αί Μοΰσαι τέρπουν.

Έαρ μου έχε τά; καλλονάς σου !
Ζέφυρε παίζε μ£ τά; πνοάς σου I
Τέττιγες, κόραι έςόχου κάλλους ί

Βοσκοί καί νόμφαι θέλγετε άλλους!
Τδν νουν μου ταΰτα δδν παρ εκ τρέπουν·.
Τδν νοΰν μου πάντα αί Μοΰσαι τέρπουν.

Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΕΝ ΕΦΕΣΩι.
Ό περίφημος κατασταθείς είς τήν ίστορίαν ναός
οδτος έκτίσθη τδ πρώτον κατά τδ 570 π. X. Έκάη
δδ κατά τά τετρακόσια, π. X. ήτοι καθ’ 3ν χρόνον επιε

τδ κώνειον δ Σωκράτης.
Άνηγέρθη όμως αμέσως· άλλά καί δ δεύτερος ουτος ναδς μετά 34 έτη, ήτοι τδ 356 π. X. ύπέστη

έπεσεν ές ουρανού, οθεν καί ώνομάζετο Δ ι ο π ε τ έ ς! καί τοΰ όποιου εικόνα καί περιγραφήν θέλομεν

δημοσιεύσει

είς τδ έπόμενον

ψύλλον τής Έφημ.

τών ίΐαίδών-

Έπί τέλους δ ναδς ου το; κατεστράφη δπδ τών
Γότθων ή Σκυθών κατά τδ 266 ή 262 μ. X. καί
έκτοτε μένει σωρός έρειπίων.
Ήδη ή “Εφεσο; δνομάζεται Άγιασουλουκ.

ΑΝΑΜΙΚΤΑ.
— Μή όνειόίσης κανένα διά τήν συμφοράν του, διότι ή
τύχη είναι κοινή καί τό μέλλον αόρατον.

— Πυθαγόρας δ Σα'μιος πρώτος μεταξύ τών 'Ελλήνων έτάλμησε νά εΐπη, δτι τό μέν σώμα Αποθνήσκει, ή ίί ψυ
χή πετώσα πρδς τά άνω Απέρχεται διαμένουσα Αθάνατος
καί Αγήρατος,
— Τότε πόλις τις θά ίχη Αγαθούς άνδρας καί 8ά εδτυχ-jj, ίταν οί πολϊταί της ίεικνύουσι τόσην άδιαθεεάαν ώά τά
Αξιώματα, όσην συνήθως φανερώνουσιν Αρχομανίαν.

— ‘Οποίος δ Αρχών, τοιοϋτοι καί οί Αρχόμενοι, καί όποι
οι οί άρχόμινοι, τοιοΰτος καί δ «ρχων.
— Καί όταν ήσαι μόνος μήτε λίγε, μήτε πράττε τι Α
πρεπές ή κακόν.

τήν αδτήν τύχην, πυρποληθείς υπό τίνος άχρείου

— Ζήνων δ Κιτιευς μετερχόμενος τδ έμπόριον τής

άνθρώπου, καλρυμένου Ήρωστράτοο, δστις ήθέλησβ

πορφύρας άπδ τής Φοινίκης πλησίον τοΰ Πειραιώς

διά τής πράξεω; ταότη; ν’ άποθανατίση τδ όνομά

έναυάγησεν· άναβάς δε είς τάς ’Αθήνας, τριάκοντα

του. 'Η δεύτερα αδτη πορπόλησι; συνέβη καθ’ ήν

έτών τήν ήλικιαν ήδη ων, έκάθησε πλησίον βιβλίο-

νύκτα έγεννήδη ό Μέγας ’Αλέξανδρος.

πώλ« τινδς, δστις άνεγίνωσκε τό δεύτερον βιβλίον τών

Επειδή δε ή Άρτεμις έπιστευετο βτι ήτο μαία

Απομνημονευμάτων τοΰ Ξενοφώντος κα’ι ήκροάζετο·

τών θεών, συγγραφεός τις έλλην ειρωνευόμενος αύ-

ευχαριστηθείς δέ έκ τής άναγνώσεως ήρώτησε cov

τήν, ειπεν, δτι δέν ήδονήθη νά σώση τδν ναόν της,

βιβλιοπώλην πού διέτριβον οί άνδρες, περί τών ό-

διότι ένησχολεΐτο εί; τήν γένναν του Μεγάλου Ά·

ποιων έγραφεν ό Ξενοφών, ’Επειδή 6έ κατά συγ

λεξάνδρου ]
Μετά ταΰτα ήρχισεν έκ νέου ή άνέγερσις αύτοΰ·

κυρίαν διέβαινεν έκεΐΟεν κατά τήν στιγμήν έχείνην ό

άλλά τήν φοράν ταύτην έχρειάσθησαν 2'20 έτη, ώς

λη; δειξας αυτόν τω είπε νά τδν παρακολούθηση.

Κράτη;, φιλόσοφος κυνίκδς έκ θηβών, ό βιβλιοπώ

ΐστορεΐ δ Πλίνιος, πρδς έπιτελεσιν του έργου. 'Ο δδ

Έκτοτε ήκροάζετο τδν Κράτητα καΐ έγένετο μέν

τρίτος οδτος ναδς, ήτο πολύ μεγαλείτερος καί λαμ

δυνατός είς τήν φιλοσοφίαν, ήτο δέ έντροπαλός ώς

πρότεροι τών πρδ αύτοΰ, διότι πολλοί βασιλείς καί η

πρδς τήν κυνικήν Αναισχυντίαν.
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θόλων δέ ό Κράτητος JCa τλν έλτυθερώση καί από

ταύχην την άδυναμίαν τοΰ ϊδωκε ποτβ μίαν χύτραν
μέ φακήν νά τήν φέρη διά τοΰ Κεραμεικοί. ’Επειδή
δέ τδν είοεν, δτι έντρέπετο καί έ κάλυπτε την χύτραν,
κτοπήααί αύτήν διά τής βακτηρίας τοο τήν εσπαοεν,
καί έπεώή δ Ζήνων εφευγσ, ή δέ φακή ίρρεε κάτω

εχομεν δέ δι’· έλπίδος, δτι θέλει έξακοολουθεΐπαρέχουσα ψυχαγωγίαν καί διδασκαλίαν είς ϊτι πλείονας, εως
ου, θείφ συνάρσεί, γείνη οικογενειακή έφημερίς μετα

ξύ τών άπανταχοΰ ομογενών ήμών.
Έν Κωνσταντινουπόλει τή 14/56 ’Ιουλίου 1876.

’Αξιότιμε Χΰριε Συντάκτα τής Έφημ, τών Πάϊδων.

είς τά σκέλη τοο, σ Διατί φεύγεις, Φοχνικίδιον;» έφώ
*
ναΐεν ό Κράτηί, «άφοΰ κάνέν κακόν δέν έπαθεί;»
— Χαρίλαος ό βαάιλεος τής Σπάρτης έρωτηθείς

διατί τόσον ολίγους νόμους ό Λυκούργος εθηκεν, άπεκρίθη, δτι οί μεταχειριζόμενοτ όλίγοος λόγοος δέν

έχουαι χρείαν πολλών νόμων,
{’Εκ τοΰ Άοτέρ. τής ’Ανατολής.)

,ΥΙΤ^ΐΓ.νΪΛ..
Εις τά χωρία κατοικώ, ’στάς έξοχάς συχνάζω,
Είί πόλεις δμως πώποτε τδν πόοα μοο δέν βάζα».
Είς τάς χαράς είς τούς χορούς πρώτος έγώ πηγαίνω,

Εις οΐκον πένθους καί κλαυθμών οΰδέποτε έμθαίνω.
Δέν πλησιάζω βασιλείς, τούς φέροντας πορφύρας,
Άλλ’ εΐμαι φίλος τοΰ πτωχέ καί σύντροφος τής χήρας.
Έγώ ϊιμώ τούς αρχηγούς, έθνάρχας, Πατριάρχάς,
Άρχιρραδβίνους, άρχοντας καί τούς αίρεσιάρχας.

Προστοότοις δέ ακολουθώ Βραχμάνας, Χάνας, Σα'χας,
Δέν γίνεται δ’ άνεο έμ&υ οΰδέ άδτδς ο Χάχας !
Δέν είμαι είς περισπασμούς, είς τύρβην, καί ανίαν,

Ζώ πάντοτε μέ τήν χαράν καί μέ τήν ήσοχίαν.
Δέν άγαπώ τούς άμελεΐί, τούς οκνηρούς, τούς φαύλους,

Πρό τινων ήμερων ε&ρισκόμενος μετά τινών φίλων μου
ήκουοα πολλούς έπάίνους περί τής άξιολόγου «Έφημερίδος
τών Παίδων» καί κατά συνέπειαν παρέα άλεσα αυτούς ΐνα μοί
δανείσωσι φυλλάδια τινά πρός άνΐίγνωσιν, παρά τών όποιων
και είσακούσθην πράγμάτικώς.
Μετά τήν άνάγνωσιν τών δοθέντων μοι φυλλαδίων έπΐ τοσοΰτον κατεγοητεύΟην, άξιότιμε Κύριε, έχ τής σπουσαιότητος
καί τής ποικιλίας τής έν αϋτοΐς πνευματικής τροφής τών
παίδων, ώστε σπεύσας άμέσως παρά τφ ένταΰθα έπιστάτη
τής ίφημερίδοϊ ίιμών, κΰρίφ Χρυσάκη, έπρομηθεΰθηύπαρ’ άδ·
τοΰ δλόκληρον,τήν σειράν τοΰ ό,ςιολόγΒ τούτου περιοδικού άπΰ
τοΰ 1868 μΐχρις Ιουλίου τοΰ τρεχ. έτους, καί ίνεγράφην συν
δρομητής καί διά τό τρέχον έτος. Τοΰτο δ’ ίπραξα ύπέρ τής
ήβικής προαγωγής καί μορφάσεως έκ τοιούτων Αναγνωσμάτων
τής προσφιλούς έννεατοΰ; θυγατρός μου, Τονίνας, ύπΐρ ής
βεβαίως θά εύχησθε καί ύμείς, καί τής δποίας τό όνομα έγγράψατε, παρακαλώ, άντί τοΰ έμοΰ έν τφ καταλόγφ τών μι
κρών συνδρομητών ύμών,
Δέξασθε, Αξιότιμε Συντάκτα, τήν διαδεΕαίώσιν τήν πρός υ
μάς έξαιρΐτου ίιπολήψεως, μεθ’ ής διατελώ
'Όλος ύμέτερος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝ1ΚΟΣ
πλοίαρος τής Άτμοπλοϊκής 'Εταιρίας
<ι Σ ιρκέτ-1 - Χαϊρ ιέ,»

JtiirtC αινίγματος

φόλλου Ιούλιον

Τούς άναιδεις, καί ποταποος μικρούς τε καί μεγάλους.

Βιΰλίον — v/w.

Διάγω δέ μέ τούς χρηστούς, έχεφρονας, χρησίμους,

Το ίλύσαν
Οί Κ. Π. Πορτοκάλογλους ίκ Κωνσταντινουπόλει—Π. Κ.
Παπαπέτρου Γαλαξειδίου— Α. θεμέλης Σμύρνης — L Α.
Κουρτάκη; Καλαμών— I. Κ. Βαφιάς Σύρου —Σοφία Σάντου, Έρριέττα Μηΐαράκη καί Α. Γεώργαντάς Πειραιώς καί
Ν. Ναδίρης, Γ. Σκουμπουρδής καί Ίωαν, Δημακόπουλος
"Αθηνών.
Μιίάιΐ Γρίφοι) Α'·.

Τεχνίτας ή μηχανικούς, χειρουργούς έπισήμους,
Τδ φώς δέ καί τδν ήλιον ποσώς δέν υποφέρω,
Πλήν είς τδ ψύχος πάντοτε κ’ είς τήν Ομίχλην χαίρω.
Μ’ εύρίσκεις πάντα ’στήν βροχήν, χάλαζαν καί χιόνα·

Μέτούς χείμαρρους φέρομαι καθ’ δλον τδν χειμώνα.
"Αν δέν μέ έκατάλαβες άκόμη εως τώρα,

Καλήν νά δώσης προσοχήν είς τά εξής είν’ ώρα.
Μέ έχεις είς τά; χεϊράς σου, ’στδν τράχηλον μέ φέρεις,
’Στονστόμαχόνσβ μέ κρατείς, ’σταχείλη μέ προφέρεις.

Ακόμη δέν μ’ ένόησας; ακόμη συλλογείσαι;
Στην ,ράχιν σ» μέ κ»βάλεις ύπατος και εάν ήσαι!

Μυς—θ—οσσα —ρ—έτη—ς—«π—αίνο ς
Μισθός Αρετής έπαινος,
Τδ έλυσαν δ έκ Γαλαςειοίου Π. Κ. Παπαπίτρος καί δ έκ
Κωνσταντινουπόλεως Δ. Π. Πορτοκάλόγλους.
Σημ. Σ. Έφ. Παίδων. Είς τήν λύσιν τών Γρίφων δέν πρέπει
νά λαμβάνεται άκριθώς ΰπ ίίψιν ή όρθόγραφία τών λέξεων.

Κ.
ΙΕΡΟΓΡΑΦ1ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

Σ. Σ. Έφ. Ιϊαίδων. Καϊαχωρίζοντες ευχαρίστως
τήν έπομένην επιστολήν too έν Κωνστανΐίνουπόλει

γνωάτου όμογενοδί πλοιάρχου κ. Δεδομενίκου, δέν δο
ν ά μέθα είμή νά αισθανθώ μεν χαράν βλέ πόντε ς τήν ήσυχον άλλά στάθεράν υγιεινήν έπίρροήν τής μικράς έ*
φή^ερίδος τών Πάίδων μεϊαΐύ τοο ’Ελληνικού φόλοο,

1. Πόσους βασιλείς τής Βαβυλώνος και τής Περσίας εΐδεν
δ προφήτης Δανιήλ;
2. Διατί δ βασιλεύς Άσσουήρος άντί νά άνακόλέό'η τήν
κατά τών "Ιουδαίων ήιαΐάγήν του, έξέδωκε νέαν, εξουσιοδο
τούσαν τούς "Ιουδαίους νά ίπιπίσω σι κατά τών έχθρών αυ
τών καί καταστρέψωσιν αΰτούς ;
■S. Είς ποιον έτος τής ήλίκίας τ'ου ήρχισεν ΐ Χριστός τό
δημόσιον έργον τής έπί γής άποστολής του καί πώς διήλθε
τόν μί,χρις έκείνου χρόνον τής ζωής τού;

Διεύθυνσίς Άότεροί Άνατολήΐ καί Έφ. Παίδων έν όδηϊ Έρμού άριθ. 26ί.

