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ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 1876

ό δεύτερος κατά την λαμπρότητα άστήρ έν τφ έστε-

ρισμιρ Λύρα· καί ουτω καθεξής.
Αί πρώται δξ τάξεις τών άστέρων, τάς όποιας πα·

(Συνέχεια· E8e άριθμ. 104,)

ριστφή ύπ’ άριθ. 3 είκών, περιλαμβάνει πάντας τούς-

διά τοΰ γυμνού ύφθαλμοΰ φαινομένους άστέρας. Πάρί
*

ΟΙ ΑΣΤΈΡΕΣ.

στανται δε ώί δίσκοι έν τη οίκονογραφίφ, ούχί διότι

Ούδέν θέαμα εΐναι τόσον θαυμαστόν, τόσον ύψη
*
λδν, τόσον μέγα χαί τόσον χα τα π ληκτικόν, δσον ο άστερόεις ουρανός είς νύκτα άνέφελ.ον καί καθαράν. Χιλιά

δες φωτοβόλα σημεία παρατηρύνται έμπε πηγμένα είς
τδν ούράνιον θολον, κοσμοΰντα κάλυμμα κύανοΰν κεν
τημένοι διά χροσοειδών άχτινοβόλων αστέρων. Τά

σημίΐα ταϊτα εϊναι οί κοινώς καλούμενοι αστέρες.
Κατ’ άχριβεις καταμετρήσεις, γεν ο μ ένας ίν Βέρολίνφ καί αλλαχού, δ άριθμδς τών διά τοΰ γυμνοί
δφδαλμοΰ φαινομένων τοιοότων αστέρων δέν υπερ

βαίνει τάς 4,000.
’Οταν όμως θεωρήσωμεν τδν ούρανδν διά τίνος

τηλεσκοπίου καί μέτριας δυνάμεως, ούτος φαίνεται
πλήρης αστέρων ποικίλων μεγεθών καί λαμπρότη-

τος. Ή δπ’ άριθ, 1. εικονογραφία παριστα μέρος τοΰ

ουρανίου θολού δπως φαίνεται διά τοΰ γυμνού ύ·

φθαλμοΰ, Ινιρ τδ αύτδ μέρος διά τηλεσκοπίου φαί
νεται κατρίπυχνον με άστέρας όπως παρίαταται έν τή
6π’ άριθ. 2 είκονογραφίφ.
Οί Αστέρες ώνομα'σθησαν ύπδ τών αστρονόμων

πραγματικώς τοιούτοι φαίνονται, άλλά διά νά καταδειχθή σαρέστερον ή δΰναμις είτε λαμπρότης τού
φωτός, τδ όποιον έκπέμπουν.
Αλλά καί μεταξύ τών άστέρων της πρώτης τάςεως

δπάρχει διαφορά ώς πρδς τήν ποσότητα καί λαμπρό
τητα τοΰ έκπεμπομένου φωτός. Ουτω λ. χ. τδ έκ
του Σηρίου έκπεμπόμενον φώς υπολογίζεται τέσσα-

ρας φοράς μεγαλείτερον του έκ τοΰ Α Κενταύρου,
καί δμως άμφότεροι εϊναι τής αύτής τάςεως.

Κατάταξής των άστέρων πατά την λαμπρότητά των.

1. Σήριος
2. ΤΗτα (η) Άργου,
3.

Κάνοπος.

4. 'Αλφα (α) Κενταύρου.
5. Άρχτοΰρος.
6. Έίγελος.
------- -----------------------------

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΣ ΤΌ ΠΑΝΕΡΙΟΝ.

απλανείς ■ πρδς δ.ιάχρισιν άπδ τών πλανητών, διότι

ή

φαίνονται δτι δεν μεταβάλλουσι τήν πρδς άλλήλους

* Η χορό. Καλή χαι ή παραχαταθηχητης.

σχετικήν αύτών δέσιν έπαιοθητώς, είς ήμας τουλάχι

στον, ένεκα τής μεγάλης αύτών άφ
*

ήμών άποστά-

σεως.

(Συνέχεια· ίϊε προηγούμενου Αριθμόν.)
Ένφ ταΰτα συνέβαινον έν τή Άστονομιφ ή δε

Έκτδς τής διαφοράς όμως ταύτης οί αστέρες δια-

σποινίς 'Ρόζα έλθοΰσα κατά τήν ύπόσχεσίν της είς

φέρουσι τών πλανητών και κατά τά έςής. 1) ’Οπτό
φώς αύτών τρέμει,—δπερ' προέρχεται έκ τής μεγα-

τήν οικίαν τής κυρίας Σμίθ: καί μαθούσα παρά τών
παιδιών καί αύτής τής κυρίας Σμίθ τά γενόμενα, ϊ·
δραμεν είς τδ γραφείο ν τοΰ πατρός της-καί τψ διηγήθη τήν συμφοράν τής μαύρης.

λειτέρας ή μιχροτέρας ποκνότητος, θερμοκρασίας καί
καθαρότητος τής άτμοσφαίρας τής ήμετέρας γης, καί
2) δτι καί δι’αύτών τών ισχυρότατων-τηλεσκοπίων

Ό κ- Στάϊδενσων ήτο δχι μόνον εις τών μεγάλων

φαίνονται; ώς σημεία;· Ινώ οί πλανήται,'ώς ειδομεν,

τραπεζιτών, άλλά καί μέλος τοΰ δημοτικού συμβου

φαίνονται ώς δίσκοι.

λίου τής πόλεω;, γνωστός διά τδ άκέραιον καί φι

Οί αστέρες άναλόγως τής μικρότερες ή μεγαλειτέρας λαμπρότητος τοΰ φωτός αυτών διαιρούνται είς
διαφόρους1 τάξεις· έκαστη δέ τάξις παρίσταται δι
* έ-

λάνθρωπον τού χαρακτήρος, καί τιμώμενος διά τήν

άρετήν του παρ’ δλων τών κατοίκων τής

μεγάλης

έκείνης πόλεως.

νδς γράμματος τοΰ Ελληνικού άλφαβήτοο τιθεμέ-

— Μή άργοπορής,—πα'τερ,— σδ παρακαλώ προ-

νου πρδ τοΰ λατινικού δνόματος τοΰ άστερισμοΰ, είς
δν δ άστήρ, δ φέρων τδ έλληνικδν γράμμα, άνήκει·

σέθηκεν ή άγαθή 'Ρόζα, βλέπουσα τδν πατέρα της

ουτω π. χ. α κενταόροϋ (a ceiitauri) σημαίνει τδν
λαμπροτερον άστέρα τδν ευρισκόμενον έν τφ άστε-

νουν της, έάν τήν άφήσωμεν νά διανυκτερεύση είς

ρισμφ τφ καλουμένφ Κένταυρος—6 Λύρας (β Lyrae)

— Μή φοβήσαι, άγάπη μου,—εΐπεν δ κ. Στάϊβεν-

είσέτι καθήμενον. ·Ή πτωχή μαύρη θά χάση τδν

τήν φυλακήν τής άστυνομίας, ώς έάν ήτο κακουγος 1
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σων έγερθείς καί φιλήσας τήν χόρην του έπι τού με
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ρέτησε μετά σεβασμού τδν κ. Στάϊβενσων καί ήρώ-

Αμέσως κάί &ά τά)ν οδηγήσω

τησε τδν Διευθυντήν περί τοΰ αποτελέσματος των α

είς τά παιδιά, τά όποια οί» πρέπει νά τρέξης νά πα·
ρηγορήσης, διαδεβάιουσα αυτά, δτι έντδς δλίγου &Α

νακρίσεων του.
—Ό X. Στάϊβενσων, ας σάς Αποχριθή Av? έμοΰ,—

ή?αι πλησίον των ή κόρά Καλή.

έΐπεν ό χ. Διευθυντής.

τώπου. θά ύπάγω

Ταυ τα είπών έλαβε τδν πΐλόν του

καί έξήλθε

διευθυνθεις πρδς τήν Αστυνομίαν, ένφ ή δεποινίς 'Ρό
ζα έπορεύθη σπεύβουσα πρδς τά παιδιά,'τά όποια

— Ήδίκησας μίαν Αγαθήν γυναίκα κύριε,— εΐπεν δ
κ. Στάιοενσων στραφείς πρδς τδν ιατρόν,—καί έπροξένησας λύπην εις δύο τρυφεράς καρδιάς, συλλαβών

εΰρε χλαίοντα χαί όδυρομενα διά τήν σχληράν καί α
πάνθρωπο ν Απαγωγήν, ώς έλεγαν, τής Αγαπητής των

τοιαότας ύποψίας περί τής μαύρης ταύτης· διότι ή
ίστορία της είναι τοιάότη, ώστε καταισχύνει πολλούς

Καλής.
Τδν κ. Στάϊβενσων δπεδέχθη, μέ πδλλήν φιλοφρο

Απδ ήμάς τους πολιτισμένους χαί λευκούς. Ή γυνή
αυτή είναι δχι ’ μόνον ή σώτειρα, Αλλά ;και ή τρο

σύνην δ Διευθυντής τής ’Αστυνομίας καί μετά τους
συνήθεις χαιρετισμούς ήρώτησε τδ αίτιον. τής έπι-

κατεχρεουργήθησαν ύπδ τών μαύρων κατά τδν ατυχή

φός τών δύο έχείνων δρφανών, τών οποίων οί γονείς

σκέψεώς του προσθέσας, « ΟΕ διευθυνταί τραπεζών,

πρδς τούς Νοτίους ήμών έμφόλιον γιόλεμον. Πρέπει

σπανίως έχουσι καιρόν νά επισκεπτωνται τήν ‘Αστυ

δέ νά ήσαι προσεκτικός είς τάς ύποψίας καί έκθέ-

νομίαν!»
• Ήλθα,—εΐπεν δ χ. Στ., νά σάς παρακαλέσω νά

σεις σου, δίότι άλλως ΐίά ,ύποπίπτης είς διηνεκή

απολόσητε μαόρην τινά -γυναίκα, τήν-όποιαν σήμερον
συνελάοετε ώς ύποπτον μεγάλου καί στυγεροί έγ-

σφάλματα, βλάπτοντα ,κάί,ζημτόΰντα τους όμοιους
σου, τούς όποιους παράγγελλόμεθα ,ν’ αγαπώμεν ώς
έαυτούς.

κλήματος, διότι βχι μόνον δέν είναι τοιαύτη, Αλλά

.—’Έχετε δίκαιον,—χυριε ’Στάϊβενσων,—εΐπεν δ ί

καί Αξίζει τιμής χαί ύπολήψεως παρά πάντων, διά

ατρδς—Αλλά τά πολύτιμα έχεΐνα πράγματα μέ ένέ-

τήν όντως χριστιανικήν αύτής αύταρπάρνησιν, κόπους,

βαλον εις μαρίας ύποψίας—Σάς ευχαριστώ όμως διά

καί φροντίδα, ήν έπί τοσαΰτα έτη λαμβάνει διά τά

τήν καλήν συμβουλήν σας χαίύπόσχομαινά τήν βά

δρφανά έκεΐνα παιδία, τά όποια μέ κίνδυνον τής ι
δίας της ζωής, έσωσεν,έκ βεβαίας σφαγής· έν δλιγο-

λω είς τδ έξης είς πράξιν.
Μετ’ δλίγα λεπτά ή κ υ ρά ‘Κ αλή δ 6 η γου μεν η ΰπδ

λογίφ δέ διηγήθη είς αυτόν τήν Ιστορίαν αδτής χαί

τοΰ Αγαθού κ. Στάΐβινσων έφάνη-είς τήν -δέραν τοΰ

τών, παιδιών.
«Λυπούμαι,—εΐπεν ό Διευθυντής,—διά τά γενόμενα,

δωματίου τών παιδιών, τά όποια μετά τής δεσποινίδας
Ρόζας έτρεξαν είς προύπάντησίν άης καί τήν άκά-

Αλλ’ δ ιατρός καί Ακόμη ή οικοκυρά τής Μαύρης, έ·
ξέφρασαν τόσας υποψίας, ώστε δέν ήδυνάμην, εί μή

λυψαν μέ -φιλήματα.
’
—Τί νά τούς.χάμω,— εΐπεν ό μικρός .Κάρολος,

νά ζητήσω νά έξιχνιάσω τήν δπόθεσιν· χαλέσας δέ
ένα τών κλητήρων, ε Φέρε,— εΐπεν,— έδώ τήν μαό
*

καί τεντωθείς ώς νά ήτο έτοιμος διά πόλεμον, — δν

βαλών τάς χεΐράς τού είς τάς τσέπας τού βρακιού του

ρην εκείνην.»
Ή διαταγή "του έν Ακαρεΐ -έξετελεσθη καί ή μαύ

ήμην όλίγον μεγαλέίτερος &ά τούς έκαμνα νά μή

ρη ώδηγήθη ένώπιον τοΰ Διεθυντοΰ.

σέ τδν έφτιασα τδν ένα έξ αύτών μέ τήν λεκάνην!
— ’Ας Αφήσωμεν τους φοβερισμους καί τάς Αντεκ
δικήσεις,—εΐπεν ό X. Στάϊβενσων χαί δς ευχαριστή

. Λο,πδν, Καλή,—εΐπεν δ κ. Στάϊβενσων σηκω
θείς καί δώσας εις αυτήν τήν χεΐρά του, άμα είσήλθε,—λοιπόν, ήλθες νά ΐδης και τήν Αστυνομίαν, τήν
όποιαν δέν ή ξ εύρες ! »
— Μάλιστα,— εΐπεν ή μαύρη μετά άυγχινήσεως
είς τήν δεαν τοΰ Αγαθού φίλου της,—μ’ έφεραν χω

ΐδουν πώς.νά καταβούν τήν; κλίμακα· Αλλά, χαί πάλιν

σω μεν τδν ουράνιον ήμών Πατέρα διά τή|> ταχεΐαν
Απελευθε'ρωσιν τής Καλής. Ταϋτα δέ είπών, έκλινε
τά γόνατα, καί προσ έφερε βράχε ιαν τινά προσευχήν.

(Ακολουθεί.)

ρίς νά &έλω καί χωρίς τουλάχιστον νά γνωρίζω τήν

αιτίαν καί τοιουτοτρόπως έσπ άραξαν

τήν καρδιάν

τών δύο έκείνων δρφανών.
— Ίδοΰ σέ άπολόομεν πάλιν, — εΐπεν, 6 Διευθυν

X I Ω Ν.
Όλοι οί μικροί Αναγνώσται τής Εφημερίδας τών

τής,—δ κ. Στάϊβενσων μοί διηγήθη τήν ίστοριάν σου,

Παίδων εϊναι τόσον καλώς συνοικέιωμεναι μέ τήν

και σέ έπαινώ διά τήν διαγωγήν σου.

χϊόνα, ώστε &ά τοΐς φανη ”σώς παράξενου, βλέπον

Έν τω μεταξύ είσήλθε καί ό ιατρός, δστις έχαι-

τας ίπι κεφαλής τοΰ άρθρου τούτου τήν λέξιν Λϊων·
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άλλα? ατμοσφαιρικά;

καί δμω; μικρσί μού φίλοι, ή μεταμόρφωσή αυτή

κρασίας καί

τοΰ δδατας, τήν οποίαν δνομάζομεν χιόνα, είναι §ν

καταστάσεις.
1 ούτο άποδεικνόει προσέτι δτι ό θεός φροντίζει- και

τών περιεργοτάτων καί ωραιότατων φαινομένων τή;
φΰαεωί—Άπ'όδειξιν δέ πρόχειρον τής άληθείας τών

μεταβολάς χαι

Βιά τά μικρά, ώς καί διά τά μεγάλα,· καί διά τά φαινό

λόγων μοο εχετε τήν έμπροσθεν σας εικονογραφίαν,

μενα άσήμαντα, ώ; και-διά τά σημαντικά τών έργων

ΈφαντάαΟητί ποτέ, άγαπη-τά μοι παιδία, 5τι αί λβυ-

*
του

καί έκ είναι παμποΰλαμ ή. νιφάδες·, αΐτινβτ πολλά κι;

νά πιστιύωμιν Ετι ’Εκείνος, διά τής δυνάμεως χαί

μα? παρέχει δέ καί παρηγοριάν καί μάς κάμνει

τόν χειμώνα, ήδΰναντο νά

σοφία; τοΰ όποίοο τοσαύτη άπειροί ποικιλία παρου

συνίστανται άπό τοιαυτα πολυποίκιλα καί ώραΐα σχή

σιάζεται εν τή. φύσει, ώστε οίτε δύω έκ τών μυριά

Βεβαίως οχι· διόη θιά τοΰ γυμνού δφβαλ·

δων φύλλων όλων τών δασών τής οικουμένη;, ούτε

πίπτουσιν έπί τή? γή;

ματα;

Κρύσταλλα χιόνος ο πω; φαίνονται ίιά τοΰ μικροσκοπίου.
μου αί νιφάδες έκείνάι φαίνονται άμορφοι ογΧόί πε·

δύω. έκ τών άπειρων κρυστάλλων όλων τών νιφά

πήγότος υοατο?, άνευ ούδεμιά; συμμετρίας ή ωραιό δων τής καθ’ ολην τήν γην πιπτοΰσης χιόνος είναι τά
τητα;, Διά τοΰ μικροσκόπείου όμως έζεταζόμεναι πα- αΰτά κατά τό σχήμα, ή τό μέγεθος — Εκείνος, δστις

ρίστώάιν άπειρίαν σχημάτων συμμέτρων καί ωραίων. έχ.ει ευκαιρίαν νά κάμνη τόσον ύαλιστερά τά λέπη
Είναι δέ περίεργον; οτι ένφ ή ΰλη είναι μία καί τών άναριΟμήτων ζωύφίων, αιινα κολυμβώσιν είς
ή αυτή,—τό ύδωρ,— καί το σχέοιον,καβ’ 8 σχημα μίάν σταγόνα υδατος, βεβαίως ποτέ δέν 9ά παρίδη
τίζονται τά τής χιόνος κρύσταλλα, εν καί τό αύτό, τάς άνάγκας τών λογικών καί αθανάτων πλασμάτων
έιίάστή πτώσις χιόνος παρουσιάζει νέα σχήματά ο- τού. Αύταί αί τρίχες τής κεφαλής παντός άν&ρώπου

λωί διάφορα τών προ αυιής, οπιρ δεικνΰεμ ότι δ ό Κύριος Ίησοίς μάς βέβαιοι, οτι είναι δλαι ήριθνόμο? ό φυσικό:,· δι’ ου τό ΰδωρ μεταβάλλεται είς μημέναι.
χιόνα, εΐ·-άι διάφορο; είς τά διάφορα υψη, θερμό1
Είναι λοιπόν λογικώτατον νά πορευώμεθα είς τόν

*
■Ok
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θεόν μεό’ δλων τών άναγκών μα;,

καί αυτών ετι χαΐ νά χατασχεοάζη τόσον ποικίλα και ώραΐα χρΰ·
σταλλα, δά έχη βεβαίως άπειρον ευκαιρίαν· νά προ

τών ίλαχιστων, καί νά τον σαμβουλευώμεδα έν παντι

διαλογισμφ χαΐ αχεδιφ τής ζωής. ’Εάν ό θεός εχη σεχή είς τά; άνάγχα; τών τέκνων τοι>.

xatfov νά χρωματίνη τόσα ώραΐα έντομα καί πτηνά

cyotviou

Η ΜΙΚΡΑ ΜΗΤΗΡ.

διά νά στεγνώσουν.

«Ναι,

άχοΰ; τί ooj

λέγω : Είσαι πολΰ άτακτη, διότι λερώνει; το λευκόν

«Μέ "φαίνεται, οτι εΐσαι πολύ άταχτον παιδί, κο σου ωάρεμα κατ’ αυτόν τον τρόπον. ΚύτταΕε αύταϊ;
;
*
κάλτσαις! πόσον χαδαραι; καί λβυχαΐ; ησαν
κόνα Κληοεντίνα,
*
ελεγε μίαν πρωίαν ή μιχρά Κα- τα
ίγγο εί; τήν κούκλαν τη;, τή; όποια; τά φορέματα χδλ; και πώ; τά; §χαμε; σήμερον !·

ΐχε πλύνει καί έπροσπα'βει

νά χρεμάση άπό τινο;

Άλλ’ ή Κλεμεντίνα έκάθητο εί; τήν κούνιά

τη;
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μειδιώσα χωρίς ν* άποκριθή ποσώς· τοΰτο δέ εκαμνε
τήν μικράν Κατίγγο ν' άπορη.

Μόλις εΐχεν απλώσει τά φορέματα τής κούκλας
της καί ίδοΰ εισέρχεται είς το δωμάτιον της τρέχων

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 1876

δχι μόνον έπλασε τά σώματά μας τόσον ώράΐα, άλλά
καί μας έπροίκισε μέ ζωήν, μέ ψυχήν καί μέ νοϋν,

διά νά ήμεθα ήμεΐς ευτυχείς και νά κάμνωμεν άλ

λους εύδαίμονας.

0 άδελφός της Κάρολος, καί πρίν ή ή Κατίγγο προ

φθάση νά σηκώοη τήν κούκλαν της, αύτός τήνήρπα
σεν είς τάς χειράς το ο καί τήν ίδάγκασεν είς τδν
βραχίονα τόσον δ ον ατά, ώστε έξήλθον εξ αύτοο το
ρινίσματα τοΰ ξύλου, μέ τά όποΐα ήτο παραγεμισμέ
νος. Έπειτα δέ, ώς νά ίκαρε καμμίαν μεγάλην πα·

λικαριάν, «Κΰτταξε έδώ, — έφώναξε τής άδελφής

του,—κότταξε πώς τρέχουν τά αίματά της [·
«Είσαι τιρ δντι κακόν παιδίον, Κάρολε!® έξεφωνησεν, ή Κατίγγο. Πόσον σκληρός είσαι νά δαγκά'

σης τήν καύ'μένην τήν Κλημεντίναν τόσον δυνατά!
"Αν ήσουν ο!> είς τήν θέοιν της καί σέ έδάγκανε κά

νεις κατ’ αύτδν τδν τρόπον, θά έπήγαινον αί φωναί

σου είς τήν Πάλιν!»
«’Εννοείται! είπε γελών & Κάρολος,—» διότι έγώ

έχω αΐσθησίν, ένψ ή κούκλα σου δέν έχει.»

• Τί τρέχει; τί τρέχει; ήρώτησεν ή μήτηρ τών
παιδίων, έλκυσθεΐσα έκέϊ αϊτό τάς φωνάς.
«Τί νά τρέχη,ν εΐπεν ή Κατίγγο. «'Ο Κάρολος έ·

δάγκασε τήν κούκλαν μου τόσον δυνατά, ώστε τής

έξέσχισε τδν βραχίονα καί ίδοδ διέρχονται τά ρι
νίσματα τοΰ ξύλου, τά όποια χωρατεύων δνομάζει,
τά αίματα τής Κλημεντίνας. Έγώ νομίζω, δτι εΐναι
πολύ σκληρόν παιδί καί ασπλαγχνον, διότι δέν τήν

λυπεΐται ποσώς.»
«Νά λυπηθώ ένα άναίσθητο πράγμα !» έφώναξεν

δ Κάρολος,—εΐναι άνοησία. Δέν βλέπεις, δτι δν καί
τήν έδάγκασα τόσον δυνατά καί έδγήκαν τά αίμα
τά της, πάλιν χαμογέλα ώς νά μή Ιπαθε τίποτε. Μέ

ωαίνεται δέ, δτι έπόνεσε περισσότερόν τής κούκλας

ή προκομμένη άδελφή μου!
•Άλλά, μητέρα,—ήρώτησεν ή Κατίγγο σΐραφεϊσα
πρός τήν μητέρα της,—διατί ή Κλημεντίνα ή όποια

φαίνεται καθ’ όλα ώς §ν μικρό κορίτσι νά μήν δμι-

λη, ούτε νά κινήται, ούτε νά αισθάνεται ;·

ΔΙΟΠΕΤΕΣ ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ ΕΦΕΣίΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ.
Είς τδ προλαδδν φύλλον ύπε-σχέθημεν νά δώσωμεν είς τούς μικρούς μας άναγνώστας εικόνα τοΰ Διο
*
πετους αγάλματος τής θεάς τών Έφεσίων ΆρτέμΓ
δος, καί ταυ την παραθέτομεν έν τη σελίδ.ι ταυ τη.
Τδ αγαλμα τοΰτο, δπερ έπιστεΰετο, δτε ίπεσεν έξ

ούρανοΰ, η το άγροΐκόν τι δμοίωμα γυναικός1 έάν δέ
κρίνωμεν έκ τών αρχαίων νομισμάτων, τοΰτο δέν ήτο

είμη άπλή κεφαλή μέ αμορφόν τινα κορμόν, ύπο-

στηριζόμενον έκατέρωθεν ύπδ ράβδων. Λέγεται,
δέ, δτι ήτο χατεσκευασμένον έκ ξύλου άμπέλου, καί
ήτο τόσον άρχαιον, ώστε έπέζησε νά ιδη επτά άνοικοοομήσεις τοΰ ναοΰ.
Κατά τδν Ξενοφώντα όμως τοΰτο ήτο έκ χρυσοϋ,

«Διότι,-— άπεκρίθη ή μήτηρ, — δέν έχει ψυχήν.

Ή προκειμένη είκών τοΰ Διοπετοΰς άγάλματος εΐναι
τρόπον τινά Πάνθεον τών Ασιατικών καί Αιγυπτια

Εΐναι απλώς έκ πηλού έν μορφή άνθρωπίνη, άλλά

κών θεοτήτων. Είναι δέ μούμια Αιγυπτιακή μάλλον

δέν εχει τδ πνεύμα τό όποιον ζωοποιεί, Τοιοΰτος
ήτον δ πρυπάτωρ ήμών Άδάμ, πριν ή ό Κύριος

ή ώραιον Ελληνικόν ά’γαλμα. Έκ τών πολλών έπ’

έμφυσήση είς τους μυκτήράς του και τδν κάμη ψυχήν

τής κεφαλής αυτής πύργος, δστις παρατηρεΐται καί

ζώσαν. Εΐχεν δλα τά χαρακτηριστικά τοΰ άνθρώπου,

είς τά άγάλματα τής Συβήλης· ό όπισθεν τής κε

αύτοΰ παραστάσεων ή άξιοσημείωτάτη είναι δ έπί

άλλά δέν ήτο ζών, έως οΰ ό Πλάστης του τφ με-

φαλής κύκλος παριστφ τήν σελήνην· τά δέ ζώδια τοΰ

τέδωκε τήν ζωήν διά τής έμφυτεύσεως τής ψυχής

ταύρου, τών διδύμων καί του καρκίνου έπί τοΰ στή

είς τδ σώμα του. «Πόσον εύγνώμονες, λοιπόν, πρέ

θους της, οί κάτωθι τούτων δύο στέφανοι, δ είς έξ άνθέων καί δ έτερος έκ βαλάνων, οί πολυάριθμοι μα

πει νά ήμεθα είς τδν Ούράνιόν μας Πατέρα-, δστις
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στοί, οί λέοντες, αί έλαφοι καΐ at άγελάδες, Ιπΐ τοΰ

σκαλεΐ τους συγγενείς καΐ φίλους του είς συμπόσιον,

σώματος αύτοΰ καί αί μέλισσαι καί τά άνθη έπί τών

καΐ τότε δίδει είς τδν υίόν του τό δνομα τοΰ γάλα-

πλευρών του είναι παραστάσεις μυθολογικαΐ ή άλληγοριχαι συνδεόμενοι μέ τάς διαφόρους ιδιότητας

χτοΐ, ή τδ βαπτιστικόν του, δπως ήμεΐς λεγιομεν έάν

ή πράξεις της θεάς, περί τών όποιων θά μάθωσιν

άφοΰ ύπανδρευθή.

οί μικροί μας φίλοι, δταν ήλικιωθώσι καί μεταβώ

ήνε κοράσιον δέν λαμβάνει τδ όνομα τοΰτο

είμή

Τά άρσενικά λαμδάνουσι προσέτι καί έτερον ονο-

σιν είς τά άνώτερα έχπαιδευτήοια της πατρίδος μας.

μα, δταν κατά πρώτον είσέρχωνται εις τι σχολεΐον

Οί ίερεΐς τής θεα; έκαλοοντο Μεγάβοζοι καί ήσαν

ώς μαθηταί.
Τδ όνομα τοΰ γάλακτος έχετ συνήθως καλήν τινα

ευνούχοι.

ΠΟΙΙίΙΛί

σημασίαν ώς λ. χ. πολύτιμος μαργαρίτης, ειρηνο
ποίος, ευώδες ρόδαν κλ.

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΘΕΟΥ,

Τί> πνεύμα είναι αδαίιοδέατερον της πράζεοις.

Εΐναι πολΰ ουσιώδες καί καλόν νά πράττη τις τδ

'Όλοι ήμεΐς άνήκομεν είς τδν Θεόν διά τής δ η μι
*

καλάν, άλλά πολλαΐ καλαϊ πράξεις χάνοοσι πολ'υ άπδ

ουργίας. Ήμεΐς χαλοΰμεν παν δ,τι κα'μνωμεν, Ιδιχδν

τήν αςίαν των δνεκα τοΰ πνεύματος, μέ τδ όποιον

μας, 5ν καί τδ κάμνωμεν άπό τινα ύλην, τήν ο

γίνονται. "Εκαστον παιδίον π. χ. δφειλει, καί είναι

ποίαν εύρίσκομεν είς τδν κόσμον. Πόσον μάλλον ή

ουσιώδες, νά υπακούς τοΰ: γονείς του· άλλά τδ νά
πράττη τοΰτο άπδ φόβον τιμωρίας, ή μέ συνοφρυω-

μεΐς άνήκομεν είς τδν θεόν, δστις μας έδημιούργησεν έκ τοΰ μηδενός! Σώμα, ψυχή και πνεύμα,—

μένον πρόσωπον, ή μέ τρόπον δεικνύοντα αδιαθε

παν δ,τι έχομεν καΐ παν δ,τι εΐμεθα ανήκει είς τδν

σίαν, κάμνει τήν όπακοήν μικρά; αξίας.

θεόν.

Δυνάμεθα νά πράξωμεν ευεργεσίαν ή. άλλην τινα

Άλλ’ εΐμεθα έτι μάλλον ίδικοί του διά τής άπολυ-

καλήν πραξιν μόνον καΐ μόνον διά νά έπαινεβώμεν

τρώσεως. Ήμεθα νεκροί είς τά παραπτώματα καί

ύπδ τών άνθρώπων άλλ’ό σκοπό; ουτος άφαιρβΐ το

τάς άμαρτίας—άξιοι αιωνίου θανάτου, ’Εάν μας έκρι

μέγιστον, άν ούχΐ ολόκληρον

το αγαθόν τής πρά-

ξεως ταύτης,
Άφ’ έτερο» πραξίς τις λίαν έπουσιώδης δυναται
νά ήναι πολύ άξτέπαινος, δνεκα τοΰ πνεύματος, βπερ
έκίνησε τδν πράξαντα είς αότήν. Τοιουτοτρόπως τά
δύο λεπτά τής χήρας, ήσαν περισσότερα; άξίας ένώπιον τοΰ θεού, παρά τά πολλά χρήματα, τά όποΐα
οί πλούσιοι έ^ριπτον είς τδ Γαζοφυλάκιον τοΰ Ναού.

νε» δπως μάς ήξιζε, θά ήμεθα αιωνίως χαμένοι.’Αλ
λά μάς έλοπήθη, μα: έφείσθη, καΐ μας έλύτρωσε διά
τοΰ θανάτου

τοΰ Υίοο

αυτού, τοΰ Κυρίου Ίησοΰ

Χρίστου, Όδεν δικαίως δ Παύλος λέγει,

Δέν άνή-

κετε πλέον είς έαοτου;' διότι ήγοράσθητε μέ τιμήν.
Δοξάσατε λοιπόν τδν Θεόν είς τδ σώμα κ.αΐ είς τδ

πνεύμα σας, τά όποΐα εΐναι τού θεού.

ΒΛΕΠΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ.

Ο ΘΕΟΣ ΜΕΘ’ ΗΜΩΝ.

’Εάν θέλης νά σέ τιμούν οί άνθρωποι, δταν γη-

Οί ταλαίπωροι είδωλολάτραι όσάκις ταξειδεόωοι,

ράσης, μή λησμονής νά τιμάς του; μεγαλειτέρους συ,

φέρουσι μεθ’έαοτών καί τά είδωλά των, διά νά δό-

δταν ήσαι νέο;· έσο δέ βέβαιος, δτι μέ δποιονδή-

νανται οπουδήποτε ύπάγωσι νά προσκυνώσιν ο,τιπι-

πότε μέτρον μέτρησης θέλεις σοί άντιμετρηθή καί περισευθή (Ματθ. ζ'. 2.)

στεύουσιν δτι εΐναι Θεοί.
Ημείς οί Χριστιανοί γνωρίζοντες, δτι ό Θεός εΐναι

θά ήναι δε πολύ πικρόν είς τδν άνθρωπον, δταν γή

Πνεύμα κά'ι πάνταχοο παρών, δυνάμεθα π αν τοΰ καί

ρα τη καΐ παραμελήται, νά ένθυμήται, δτι δταν ήτο

πάντοτε νά τον προσκυνώμεν.

νέο; παρημέλη,σε νά οείξη σέβας πρδς τους γέροντας 1

Μία άπό τάς πολλά; έντολάς, τάς όποια; δ θεός

ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ,
Μεταξύ τών πολλών περιέργων συνηθειών μία
εΐναι καΐ ή έξης. Όταν τδ άρσ ενικόν παιδίον κινέζου

τίνος γείνη ένδς μηνδς τήν ήλικίαν, δ πατήρ τον προ·

έδωχεν είς τους Ίσραηλίδας ήτο και αυτή, «θέλεις
προσηκώνεσαι ένώπιον τής λευκής κεφαλής, και τιμφ

τδν γέροντα.» (Λευιτ. ιθ'. 32)
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ΓΡΙΦΟΣ Β'

Η ΜΗΤΗΒ ΜΟΓ.

Λ,ΙΝίΙΓΜΛ.

• Τίδέν θά έδιδαν, — εΐπέ ποτέ διάσημος τις άνήρ,—

Έχω ποδάρια καί πατώ-

άν ήδυνάμην νά επαναφέρω τήν μητέρα μου είς τήν

Έχω καί ΰπλο καί χτυπώ.

ζωήν διά μίαν ημέραν, διά νά τής ζητήσω αογχώ-

’Μέρα στοός κάμπους περπατώ,

ρησιν έπί τών γονάτων μου διά πάσαν πραξιν μου,

Νύχτα στά κάστρα κατοικώ.
Γυναίκα εχω στρατηγό,

διά τής όποιας έλόπησα τήν τρυφερόν καρδίαν της!»

Ένθυμεΐσθε τους λόγους τούτους, άγαπητοί μου

Γεννφ στρατό καί άρχηγό·

φίλοι, καί έστέ φιλόστοργοι καί φιλάφρονες είς τάς

Δέν έχω’ φρένας, ούτε νοΰν,
Κι’ δλοι τόν νουν μου έπαινοΰν.

μητέρας σας.

Τρώγει τους κόπους μου φωτιά,

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΤΥΜΠΑΝΙΣΤΗΣ.

Kf άνδρες, γυναίκες καί παιδιά.

Κ. Ν. Γ.

Εΐς ένα λόχον το δ πεζικού έν ’Αμερική υπηρετεί

ώς τυμπανιστής παίδιον δεκατριών έτών. Τδ παιδιον

τούτο εΐχε μαθητεύσει έπί τινα καιρόν είς εν τών
Κυριακών σχολείων τοΰ χωρίου του καί έκεΐ εμαθε

γίιίάις τοΰ έν τώ προηγ, <ρύλλ<ρ αινίγματος.

Οί έξής έλυσαν τό αίνιγμα τοΰ μηνός Αύγουστου.

ν’ αγαπφ καί νά ύπσκοΰη τήν 'Αγίαν Γραφήν,
Ημέραν τινά, ένφ ό λόχος του διέβαινε δία τίνος
κωμοπόλεώς, ό λοχαγός παρεΐήρησεν ώραίαν τινά
σημαίαν κυματίζοοσαν έξωθεν ίνός βακόπολείοο, καί

διέταξε τόος στρατιώτας του νά σταματήσωσι και

χαιρετησωσιν αυτήν.
Μόνος ίξ όλων τών στρατιωτών ό μικρός τυμπα
νιστής δέν ύπήκουσεν, άλλ1 εμεινεν ακίνητος. Τοϋτο

Αθηνών Κ. Μ. Λεθίόης, Κατίνα Κουτσοόημοπούλου, καί
Κ. Λαγγες— ΣμύρνηςΆλ. θίμελης— Κώνοταντινουπολ Γρ.
Λαμπίκης— Χίου ’Αλ, Κιτροίφ— Πειραιώς Σοφία Σάντου—
ίίατρών Ελένη Δερΐκα,—Σύρου I. Χαρικλής, Μαρία Σταματια 0ου,—Λευκά® ος Επ. Γκίνης—X αν ίων Κρήτη; Ελ. Κ. Βενιζέλου—Καλαμών I, Α. Κουρτα'πης.
ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑί ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ,

οχι μόνον έξίππασεν, αλλά και παρόργησε τδν λοχα

Ζ7ο3 είιρίσχονται τα έχόμινα χωρία;

γόν, καί τδν έκαμε νά έπιπλήξη τό παιδίον διά την

ι.

ανυποταξίαν του.
«Ήμπορεις οχι μόνον νά μέ έπιπλήξης, άλλά καί

νά μέ τιμωρήσης, κύριε λοχαγέ, διά τήν ανυποταξίαν
μου ταύτην,—εΐπεν ό παΐς, άλλα δέν δύναμαι νά χαι

Λ.

αΌ κυίερνών τό πνεύμα τον εϊνάι μεγαλείτερος τοΰ
κυριεύοντο; πόλιν,»
2. ■Ό άνθρωπος βλέπει τό Εξωτερικόν. άλλ’ ό Θεός τήν
καρδίαν.»
8. «"Ελεσν δίλω καί ού θυσίαν.»

ρετήσω διά τοΰ τυμπα'νου μου μέρος, δπου δέν κα
ταδέχομαι νά είσέλθω.»

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ

Είς τον άναδεχόμενον vd κάμη συνόρομητάς χαΐ άποοτείστιγμών σκέψιν δ λοχαγός,—και έγώ άδικον.» Είς τάς λη τάς σύνδρομά; είς τήν Διεύθυνσιν τής Έφημ. τών Παίδών, θά έκπίπτωνται έκτος τών ταχυδρομικών καί είκοσιπόλεις μας δμως αύτοί οί αξιωματικοί τόυ στρατού
πέντε τοΐς έ-ζατόν πρός όφελος αύτοΰ.
καταδέχονται νά έπιάκέπτωνται πολλάκις ΐής ήμέρας
Είς τόν δστις ήβελί νομή 25 ουνδρομητάς θά στέλλεται ό
τάς ταβέρνας I
Άάτήρ τής Άνατολήί, ίθδομαδιαία ίφημερίς ποικίλης ΰλης
■ ®ι
* οίκογενείας, δωρεάν έπί ϊν ΐτος.
•Έχεις δίκαιον οδ, τέκνόν μου,—είπε μετά τίνων

Διεύθυνσις Άστερος 'Ανατολής καί Έφ· Παίδων έν όδφ Έρμου άριθ. 20ϊ.

