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τοΰ Ώρίωνας, οί άποτελοίΐντες τά Ζώδια τοΰ Ζα>Έκτδ; «3 ήμετίροο ήλίοο, δτης μετά τών πλα διάκο^κύκλοι», κλπ.
νητών καί κομητών τών πίριξ αυτού ατρεφομίνων,
3. Είς άταχτα άθροΐαματα είτε σωρούς Αστέρων
Αποτελεί τδ ήλιαχόν μας σύστημα, καί άλλων τωων διαφόρων μεγεθών, πυκνοτέρων εΐς τδ κεντρον καί
Απλανών αστέρων, οιτινες, ως δ ήμίζερος ήλιο:, γιί· Αραιό τέρων εΐς τήν περιφέρειαν αυτών.

νονται άπλοι «Γτε

4' Είίνε^ας
*Γτ· άθροΰματα άπιφαρίθμαν άστέ
*
ρ«ν, οίτινκ 8ιά τήν
ψαχροομίνην αά
Ι*
τών άφ
* ήμών άπόςασιν φαίνονται
ώ,-χεοκώματα, β’τ*

μονοί, ίκάντες οί

λοιποί, οΐτινεςεΐςναι διεσπαρμέν ο(
χαΟ’ ~άπαν~τδ στε
ρέωμα, δ'.αιροΰντα'
$πδ τδν άοτρονόμαν «ίί τάί έξητ
τ«£ί!£.
1. Είί άοτέραί
όιπΧ3;· ή τραιάδς
ήτοι β?ς άατίρατ,
οί δποΐοτ άν καί
οιά τοΰ γυμνοΰ δφθαλμοΰ φαινωνται

νεφελοειδή Αθροί
σματα. Ίοιαδται
ντφέλαι είναι δΓαλτίάατ, αίΛία^βλ^avexai νεφέλας
κείμενοι ιερός νό.
τον, χαΐ άλλαι.
’Aozsptouoc

άπΖοΐ, διά τοΰ τηλεσκοπίου αναλύονται εί; διπλοί;
καΐ τριπλοΰΐ.
2. Εί; αστερισμούς, είτε

5. Είς npoffcoptv&oi είτε πρόσκαιρου;

Αστέρας:

ήγοον Αστέρας, οιτινες Αναφαίνονται καί πάλιν ά·

συμπλέγματα

περισσοτέρων τών τριών, οί όποιοι

άστίραον

είναι τοιουτο

φανίζονται άπδ τής δψτως τοΰ παρατηρητοΰ.
Ή έμφάνισις καί έςαφάνισις τών Αστέρων τού
τινες τών δποίων φαίνονται ισομεγέθεις μδ
τόν Πλανήτην Δια, είναι φαινόμενον, τδ όποιον ή

τρόπως τοποθετημένοι πρός άλλήλοος, ώστε άπατε·

των,

λοΰν διάφορα σχήματα, ίξ ών λαμδάνοοσι και τδ
Ανοματά των· τοιοΰτοι άστερισμοΐ]εΐναι ό4τής Πλΐΐά-

’Αστρονομία δέν ήουνήθη μέχρι τοΰδε νά έςηγήση.

do;, τής μαρας καί μεγάλης Άρκτου, τοΰ Κυνδς,

(Ακολουθεί·)

ΕΦΙ1ΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ.
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«θά κάμω,—είπε, — χαθώ; -μέ συμβουλεύεις- τιμή
; ovtt■ "ό Διάβολος'· μέ είχε..τυφλώσει χά· οεν έβλεπανγ.
τόν κρημνόν,; aίς τδν ό ποιαν ε rρεχα. Σέ ε ΰχα ρ: σ τώ,

διότι μέ' έσώσαί.'έκ' τής-άπωλείαςγ'τώρά· βλέπω πό-γ

■■

’

σαν' -άνηητο; ήμην-’κάι πόσον βεόαίά ’ ήτο - ή άπώ- .ί
;·ύ: Κειά .μο υ 1. Κ αλήν.,w χ τ.α'1 ό. Κ ύρ ι ας να ΐάέεύλογή! »..;

’Πιο μεσονύκτιον, ό αέ Κάρολος καιήΛο'-μζάή-

σαν βεδυθισμένα είς βα6ΰν ΰ πνον, ένω ή μαόρη: έ-

.καθητο : ίί<ζΐζ\ τίχ ®π τ ο μένή.. περί too,· μ eJ3to?Xpi .·..«ήτών

, 1 ά.5ιά :: είπο ϋαα έξή λθβ « άί οι ευθύ ν (J η εις τ ο δ ω μ ά ·
τιον, <$που έχειιο ή μήτηρ της ,’ογγίζουσα. '

—-γΈμπορώ. νά . σοϋ κάμω τίποτε,—σ.·,ατητή μου.ί

ζαί προ 3ευχομένη ειοομύχως eίς τόν θίύν νάιά δια ·:μητερ1; είπε πλησιάάάσά... είς τήν"κλίνην της χατ λα-,;
■
φυλά :τ·η και εύλογι~, ότι ήθίρα τόΰ δωματίου της -βοΰσα .πήν χεϊρα ήης;εΐ; ^τήν Χ&χήν. τής.
■.■ -γ- Σΰ είσαι»·. .Μαρία,—είπέν ή μήτήρ τής- «Ένό-;
ήνόίχθη ήσύχως καί εισέρχεται ή κόρη τής οίκοδΐ
σποίνης, Μαρία, κρατούσα ΰπό τήν μασχάλην της §ν
μικρόν δέμα.
·’··.■···'·■.··■..··■

— "Ωρα καλή, Μαρία μου! έζεφώνηοε μετά θαυ
μασμού η κυρά Καλή. Και διά που τ όχεις, σΰν
θεφ, αδτήν τήν ώραν :

μιζον, οτι έκοιμάσο είς τδ άλλο- δωμάτιον.»

- 'Οχι, μήτερ, δέν έκοιμώμην ήλθον διά νά ιδω ;
πώς έχεις καί άν δύναμαι νά σέ βοηθήσω είς τίποτε. ,;
Πρέπει νά υποφέρης πολΰ ; Δέν είναι έτσι μητέρα ; β 3

— Ναι, υποφέρω πολΐ> και πολλάκις ενεκα τού- ;
— Ω I ,—εΐπεν ή Μαρία μετ’ δλολυγμών,—είναι; του φέρομαι καί εις σέ Μαρία μου, σκληρά καί δυ- ά
στροπός. Ειθέ νά άπέθνησκον διά νά μή τυράννου- ή
αυυνατον νά υποφέρω έπί πλέον αυτόν τδν τύραννον —

τήν μητέρα μου. Σΰ γνωρίζεις τί ύποφέρω: χαθημέραν άπ’ αυτήν. 'Όθεν ήλθον νά σέ άποχαιρετήσω.

μαι καί. εγώ καί βασανίζω καί σέ μέ ταΐς παραζε·

Εχε υγείαν λοιπόν, κυρά Καλή, καί δ θεός να σε

δ
— "Ω ! αγαπητή μου μητέρα, —εγώ πρέπει νά λυ- [

άνταμείψη δι’ δλας τάς πρδς έμέ εΰεργεσίας σου. Έ
χε υγείαν. "Ισως δέν 8ά ζαναίδωθώμεν εις τδν χό

ποομάι, διότι δέν έδείςα ίσως περισσοϊέρανύπομονήν ή
κάί αγάπην πρδς τήν μητέρα μου-' άλλά σόγχώρησέ ■/

σμόν τόΰΐ'.ν.»
—Άχ ! Μαρία, Μαρία !,— έκραςεν ή μαύρη. Πόσον

με, καλή μου μητέρα, καί' ελπίζω εις τδ έςή; νά μή ί
σέ δώσω τοιαύτην αφορμήν παραπόνου.

νιαΐςμου! »

σε τυφλώνει ό Σατανάς ! Νά φΰγης από τήν μητέρα;
— Πρέπει νά ήναι πολΰ «ργά,—είπεν ή'μήτήρ ■
σου καί άπδ τδ σπήτι σ« εί; τοιαύτην ηλικίαν Τ θά. πέ-· της,— Πήγαινε ,νά κοιμηθής καί όταν έζοπνησής to
σης θύμα τοΰ πρώτου τραμπούκου, δστις ήθελε σέ α π ρ ωί, κά με με, σέ πα ρ α κ αλώ, δλ ίγ ο ν- ζω μ ό ν,' ο ιό τι έχω !

παντήσει χαί τότε είσαι τοΰ οντι χαμένη καί σώματικώς' πολλήν διάθεσιν ■ δι’-αύτόν. Καλήν νύκτα.»
'
χαί ψυχικώς. ’Οχι δέν σέ άφίνώ νά φυγής αδτήν τήν
Τήν άκόλουθον πρωίαν ή δεσποινίς'Ρόζα έπεσκέώραν. Γνωρίζω δτι ή μητέρα σου είναι δύστροπος φθη καί τήν κυρίαν Σμίθ καί τήν εΰρεν είς καλλιςέραν
καί σκληρά, άλλα δέν πρέπει νά λησμονης, δ·τι είναι

κατάστασιν. ‘Η Μαρία τής είχε κάμει ολίγον ζωμόν,

καί ασθενής καί ή ασθένεια κάμνει τδν ώνθρωπον.πο'Λΰ

ώς έπεθυμει, καί έφαίνετό πλέον εύδιάθετοί ν' ά-

παράΐενον. Έπειτα έτσι ανταμείβεις αύτήν διά τοΰς

κούοη τάς ουρανίας διδασκαλίας, τάς οποίας ή κα

κόπους, τάς αγρυπνίας καί τους πόνους, τους ίάιοίους

λή Ρόζα εήήε πάντοτε έτοιμους είς πάσαν περί-

ύπέφερε διά σέ ένφ ήσουν νήπιον ; "Οχι Μαρία μου,
δέν κάμνεις καθόλου χαλά. Ό Χριστός μας λέγει νά
συγχωρώμεν καί άγαπώμεν καί άγαθοποιώμεν καί

στασιν.
— Είσαι τίρ δντι πολΰ καλή νά έρχεσαι άπδ χαιροΰ εί; καιρόν νά βλέπης καί έμέ τήν πτωχήν ! -ν-

αυτοΰς τους εχθρούς-μας, «ολΰ περισσότερον τούς

είπεν ή κυρίά Σμίθ πρδς; τήν'Ρόζαν.

γονείς μας. Ποϋ θά άφήσης τήν κατάκοιτων μητέρα
σου; Ποιος θά τήν περιποιήται και τήν συνοράμη
έάν συ φυγής;

Μή χάμης τοΰτο, κόρη μου· άλλα

έπίστρεψε είς τήν μητέρα σου χαί προσπαθεί νά ήσαι

τοΰς ασθενείς καί διδάσκων τοΰς αμαρτωλούς, χαί
χριστιανή πρέπει νά κάμνω

εγώ άν ήμαι αληθής

ύ πο μονητικω τέρ α.
Ή άπλή άλλα θερμή αυτή

— Αύτό εΐναι χρέος μου χριστιανικόν καί προνόμιον πολΰ πολυαμον, εΐπεν ή κυρία Ρόζα. Ό Χριστό; περιήρχετο είιεργετών τοΰς πτωχούς, ίατρευων

συμβουλή της μαύ-

τδ ίδιον.
— Πόσον ώραΐα τά λόγια τοΰ Εΰαγγελίου ! βΐπεν

ρη< είχε μεγάλην ισχΰν μέ τήν Μαρίαν χαί τήν έκα
με ν’ άλλάίη γνώμην σηκωθεισα Ξ’ έκ τοΰ μέρ«ς οπού

ή κυρία Σμίθ· άλλ
*

έκάθητο πλησίον τής κυρά Καλής.

διότι είμαι μεγάλη αμαρτωλή.

είς εμέ δέν φέρουν παρηγοριάν

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 1876.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ.

’’
—’Αλλά διά τοιοΰτου; ήλθεν ό Χριστοί, — εΐπεν
? ή κυρία ‘Ρόζα, οΰχί διά δικαίου;./Όλοι ημείς ειμεθα

·. :έ
*

φύσέως καί έκ ιτράξεω; αμαρτωλοί. “Ολου; δε

προσκαλεϊ ανεξαιρέτως λέγιυν αέλθετε πρός με π ά ν·
τες οί κοπιασμένοι χα'ι πεφορΐισμένοι καΐ έγώ θέ

λω σας δώσει ανάπαυση»,» “(λλον τδ όποιον έχομεν
■ νά κάμωμεν είναι νά ύπακοόσωμεν καί νά υπάγω -

’Απόστολο;,· πρώτον έλιθοβολήθη,. έ

Ματθίας,: 6

πειτα δ*
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άπεκεφαλίσθη.

Βαρνάβας, ό ’Απόστολος τών έδνών, έλιθοβοληθη υπό τών ’Ιουδαίων εί; τήν Σαλαμίνα.

Παύλος, δ ’Απόστολος, άπεκεφαλίσθη έν'Ρώμη

υπό τοΰ τυράννου Νερωνος.

μεν πρδς αδτδν όπως είμεΟα. Αύτδς θά μα; υεχθή,
θά μας συγχώρηση καί θά μας εδλογήση, Τοΰτο κά

με καί σΰ, κυρία Σμίθ, καί θά ευρης τδ Ευαγγελίαν

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑ1 ΕΝΑΣΧΟ

πολύ παρήγορον. “Εχε' υγείαν· αέριον θά σέ έπανίδω.

ΛΗΣΕΩΝ.

(άκολουθεΐ.)

ΘΑΝΑΤΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.

Τής μεγάλης σοφίας καί πρόνοιας του Παντοκρά

τορας είναι οτι διέταξεν ουτω τάς διαθέσεις καί κλί
σεις τών άνθρώπων. ώστε καί διαφόρους τέχνας νά
μετέρχωνται, καί διαφόρους ήδονάς νά έπιθυμώσιν.

Ματθαίος, ό’Απόστολο; καί Ευαγγελιστής, κομί

ζεται δτι έμαρτόρησεν, ή έφονεύθη μέ ξίφος, εις τινα
πάλιν τής Αιθιοπία;.
Μάρκος, ό Ευαγγελιστής, έξέπνευσεν εί; τήν έν
. Αίγύπτφ ’Αλεξάνδρειαν, συρθείς ένθεν κ^κεΐθεν διά

μέσου τών οδών της.

Λουκάς, δ Ευαγγελιστής, έκρεμάσθη έπί έλαια;,
εί; τήν Ελλάδα.

Οί μέν αγαπούν τήν διά χειρδς εργασίαν, οί δέ τήν
νοηηκήν ένασχόλησιν· δ μέν θέλει τήν ξηράν, δ Os

τήν θάλασσαν· οΰιος δίδεται εί; τήν γεωπονίαν, έκεΐ·
νος είς τδ έμπορων ό μέν γίνεται άρχιτέκτων, ό δε

ράπτης· δ μέν αλιεύς, δ.δέποιμήν καί είς τά; έλευΘεριού; τεχνας, ό μέν άκολουθεϊ τήν δέσποιναν τών
επιστημών, τήν θεολογίαν, δ δέ τήν νομικήν, είτε

πολιτικήν, είτε άστυκήν- άλλος δέ τις καταγίνεται είς

Ιωάννης, ό Απόστολος και Ευαγγελιστής, έβλή-

τήν έρευναν τών άποκρόφων τής φύσεως, καί είς

θη είς λέβητα βράζοντας έλαίου έν ‘Ρώμη, άλλα, δια

τήν θεωρίαν καί πραξιν τής ιατρικής· καί έκαστη τού

σωθείς, άπέθανε μετά ταΰτα φυσικόν θάνατον έν Έ-

των όποδιαιρεΐται είς πολλά καί διάφορα είδη. Ί δ αυ
τό συμβαίνει καί ώς πρδς τάς ήδονάς· ό μέν χαίρει

φέσιρ,
Πέτρο;, ό Άπόστοέ.ος, έσταυρώθη έν ‘Ρώμη μέ τήν
κεφαλήν αύτοΰ κεκλιμένην πρδς τά κάτω; κατ’ ίδιαν

ακολουθών τδν ίέρακα καί τδν κυνηγετικόν κύνα· 0
δέ άκροαζόμενο; τήν έναρμόνιον μουσικήν ό μέν θε

αύτοΰ αιτησιν διότι έστοχάζετο, δτι δέν ήχον άξιος
ν’ άποθάνη είς τήν αδτήν θεαιν καί κατά τδν αδτδν

ωρεί τδν κήπον αύτοΰ ώς παράδεισον, καί άγάλλεται

τρόπον ώ; δ εύλογητδς Κύριός του.

εόχαριστεΐται είς έκλεκτήν βιβλιοθήκην οΰτος άγα·

’Ιάκωβος, ό Μείζων, δ ’Απόστολος, άπεχεφαλίσθη

έν ‘Ιερουσαλήμ.

Ιάκωβος, δ ’Ελάσεων, δ ’Απόστολος, έββίφθη άπδ
τήν πτέρυγα τοΰ ναοΰ, έπειτα δ Ιφονεύθη μέ ρόπα

βλέπων θάλλοντας τούς ώραίοϋς υακίνθους του, ό δέ

πφ τδ ποτηριού, έκεΐνος τδ τόξον, άλλος ηδύνεται έν
υπομονή κάλαμιδεύων. Διότι βέβαια, ά.ν άπαντες με-

τήρχοντο μίαν καί τήν αδτήν τέχνην, ή έοίδοντο είς

μίαν καί τήν'αδτήν διασκέδασιν, ήθελεν είαθαι αδύ

λων γναφέώς.

νατον νά ζήσωσιν δ είς διά τοΰ άλλου· ούτε ήθελε
χρησιμεύει ποσώς τδ έαπόριον, δι’ ο5 ή ζώή τοΐταϊν-

Φίλιππο;, ο Απόστολος, έκρεμάσθη,είς .τήν Έράπολίν τής Φρυγίας.

θρώπου διατηρείται
*

Βαρθολομαίος,..δ .’Απόστολος, έξεδάρθη ζωντανός

ίι

καί προσέτι ό φθόνος ό έκ ·τα,ς·ι

άναπό'φεόκτόυ άντιζηλίας ήθ=λεν έπιφέρει βλεθριαό
δεινά.· Τήν ■ Φιλάνθρωπον ‘δέ ταύτην καί προνοητικήν'■•■ι.

κατά προσταγήν., βαρβάρου τινδς.βασ.ιλεως. . .....

διανομήν τοΰ Πάντοκράτόρός δφέίλξΐ έκαστος ημών ’
ί. Άνδρέα»,’, ό Απόστολος, έδέθη ει’ς σταυρόν, έξ οΰ: νά προσεχή μή καΐαχραται, αλλά τ$ς·'· διαφόρους'ή- ■

^κήρυττε πρδς τδν λαόν μέχρι; βτου έξέπνευσε.·
ίί. Θωμάς, ϊό Ά?πυστολος; έτρυπήθη μέ λόγχην διά

μώ ν.- διαθέσεις- «αΐ· δύνά μειί-νά’ μετάχεt ρι ζ ώμ εθα π ρ δς
οφελος τής ΊόΟινωνίας,· καί προσέτι μήΐβώά.'έπερίβαέ·

άοΰ .-σώματός, έν. Κοραμανδέλ;είς τάς Άκατολικά;Λ νώ μέν ώ ■ ε t;■ ε το ΰ :τίλλσυ- το έπάγ γ=/μα. μήτε νά.
:ΐΛ
Λ
;·.·. '■ κλίνωμεν-' είς ·τό -νά μεμτρώμέθ.α· άλ>ήλων τσς δια- ’

‘,νδίας^ς

ί ίΊάΰδάί'ώ'Άπόστόλος;· έθανατώθη μέ "βει η. ' ’ " ·■'■ ■’σκεδάσεις;'·"
Σιμών, ό Ζηλω-τής,'^ίάΐάάρώθή 'έίς τήν Περσίαν.

·.
'■

ίΐ

-

:'··;

. '■'. 1·

-

■'■■■ ■- ί
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* Όταν άνεχαλΰφθη ή Άμ^ιχή ΰπδ τοδ Κολόμ
δου ευρέδη, ξτι Ιχατοικΰτο άπδ φολάς «να: Ανθρώ
πων διαφόρων των μ-iypt tor
*
γνβατών.
Τδ χρ»μά τα» ήτο χαλκόχρουν, αί τρίχες τής
κεφαλής τ«ην μακραί, εϋθεΐαι, μαϊραι καί χονδραί· οί
χαρακτήρες τοΰ προσώπου έξέχοντες καί ο σκελετός
τοΰ σώματος ισχυρός.
Έκτδς δέ τών κατοίκων τα3 Μεξικού οί λοιποί
εζων είς άγρια
*
χατα'σιασιν ένεδόοντο μέ δέρματα
ζώων, τά ίποΐα έφόνεοον έτρεφαν:ο έχ τοΰ χυνη-

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 1876

χαί πολιτίσωσι, τοΰ: έκαμαν νά μισούν. χαί αδτοΰς
χαί τήν θρησχείαν των καί νά^προτιμοΰν νά φευγωσι τδν πολιτισμό» των χαί νά ζώσιν είς τήν δ ποιαν
ήσαν άγριαν κατάοτασιν μέχρι σήμερον.
Εότοχώς εύρέθησαν χαί μεταξύ τών Ευρωπαίων
άποιχων άνθρωποι εύσεβεϊς, οΓτινες έζήτησαν Αφι
λοκερδώς τδ χαλδν τών άγριων έχείνων τής έρή.
μα» χαί διά τής άγιας αυτών ζωής έδειξαν, δτι b
χριστιανισμός είναι τφ όντι θρησκεία θεία χαί ίχεί
τήν δύναμιν νά μεταποτ§ τδν’άνθρωπον είς άγιον

Παιδία χαι χοράαια. άγριων άμζριχανων eXi Κνριαχόν τι βχολάον.

χίοώγ τοΰ δψαρεόματος χαί τών καρπών χαί ριζών

δένδρων, χαί δέν ειχον οίχίας.

Οί ευσεβείς ουτοι άνθρωποι διά τών ^προσπαθειών
των κατόρθωσαν νά έξημερώοωσι χαί έχπολιτίαωσι τινάς τών άγριων έχείνων, νέ τους συνοικίσωσιν είς Ζ«Ρ!® *“ί νά τοΰ; διδάξωσι γράμματα
χαί τέχνας είρηνιχάς χαί βιοποριστικός χαταστήσαντες
οδτως αυτούς χρήσιμα μέλη τής ’Αμερικανικής συμ
πολιτείας.
j

• Δέν ήσαν μέν χονδροειδείς εΐδωλολάτραι, 3ν χαί
ίκαστος έφερε με(Γ έαυτοΰ χομμάτιον έχ ξυλου, τδ
δποΐον έσεδβτο χαί έθεώρει ώ; φβλαχτήριον, άλλ
*
ή
περίθεοδ Ιδέα των ήτο αόριστος χαί ασαφής καίδπως
εις άλλα έθνη μεμιγμένη μέ πολλοΰς μύθους. Δι>«τοχώς οί άναχαλόψαντες τήν χώραν Εδρωπαΐοι χαί
Ή προκειμένη εικονογραφία παριστφ τινά των τί
*
τοι χριστιανοί δέν έφερθησαν ίπως ή άγίατοΰ Χρί χνων αύτών εδρισχόμενα είς Κυριάκόν τι σχολεΐον. Πό
στο» θρησκεία διατάττει χαί διά τοΰτο άντί νά σι>· σον δέ διαφέρει ή άψις αυτών άπδ τών παιδίων έχεί
στήσανοί διά τής διαγωγής των αύτήν είς τοος ά νων, τά όποια εύρισχονται είσέτι είς άγριαν χατα'στασιν!
γριους έκείνοος, χαί οντβ (νά τούς έκχριστιανίσββι

j

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 1876
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Ούτως έκαλεΐτο μεγαλοπρεπές τι

*
κτίριο

ύΐ τήν

’Αλεξάνδρειαν τής Αίγυπτου. Πτολεμαίος ό πρώτος
site ό υιός του Λίγου, διαταχθει; of οράματος ΐπεμ-

ψεν είς Σινώπη
*

και έφερε κολοσσιαίο
*
τι άγαλμα, το

όποιον κατά τήν άφιξίν του είς Αλεξάνδρειαν έκη

ρα μέρη τής γής, κατά τδ κλίμα καί τήν τοποθεσίαν.
Ή ποσότης τής βροχή; καί τής χιόνος εΐναι μεγί

στη έπί τών όρεων, άτινα καί περιέχουσι τάς κυριωτέρας πηγάς τών ποταμών. Νήσοι καί παραθαλάσσιοι
τόποι ύπόκβινται φυσικφ τφ λόγω μάλλον εί; βρο-

χάς καί ύγρασίαν παρά τά μεσόγεια μέρη.
‘Η

ποσότης τής βροχής διαφέρει και κατά τδ
Ζώνην ή έξάτμισις

ρόχθη οτι παρίσια τό
*
Θεόν Σέραπιν.
Πρδ; υποδοχή
*
τοΰ άγάλματος τούτου άνήγειρεν 6

πλάτος. Είς τήν Διακεκαυμένη
*

Πτολεμαίος τδν έν λόγφ ναόν, δοτιί ήτα τφ δντι με

εΐναι άφθονωτέρα έξ αιτίας της δερμότητος, καί ή

γαλοπρεπής καί ή τελευταία προσπάθεια τής ειδωλολατρεία; νά διατηρηθή είς τήν 'Αλεξάνδρειάν μετά

μεγίστη ποσότης τής βροχής πίπτει έπί τοΰ μέρους
τούτου τής γής. Καταβαίνει δε μόνον έν μια ώρφ τοΰ

τήν εισαγωγήν τοΰ Χριστιανισμού· τόσον δέ έκτετάμενος ήτο, ώστε είς τοδς θαλάμους του ζατετέθη ή

ενιαυτού, κατά δέ τόν έπίλοιπον χρόνον δέν βρέχει
διόλου. ’Εντεύθεν ό άριθμός τών βροχερών ημερών

περίφημος βιβλιοθήκη τής ’Αλεξάνδρειάς.
‘Ο περίφημο; ουτος ναό; κατεστράφη ύπδ τοΰ Ι·

ναλόγως

πίσκόπου Θεοφίλου κατά διαταγήν τοΰ αυτοκράτορος
τής Κωνσταντινουπόλεως Θεοδοσίου τδ 389 μ. X. τδ

οέ κολοσσιαίο
*

άγαλμα τοΰ Σεράπιδος ουγκατεστρά-

φη μετ’ αυ^σΰ.
‘Η έν τη προηγούμενη σελίδι είκονογραφιφ πα-

ριστφ τά έρείπια τοΰ περίφημου έκείνου ναοΰ, οστις
έγένετο παρανάλωμα του φανατισμού χριστιανού
αδτοκράτορος
θήκη

επισκόπου,· δπως

καί

τής ’Αλεξάνδρειάς

ή

βιβλιο

έγένετο παρανάλωμα

πυρδς τοΰ άναφθέντο; ύπδ

τοΰ

τοΰ Μωαμεθανικού φα

νατισμούΈκτο; τοΰ Σεραπίου τούτου

ύπήρχε καί ετερος
ναδ; τοΰ Σεράπιδος, είς τήν πόλιν τής Αίγυπτου
Μέμφιν, τά έρείπια τοΰ οποίου άνεκάλυψε τδ 1850

ό γάλλος Μαριέττης,

εΐναι έλάχιστος κατά τδν ισημερινόν- αυξάνει δέ άτής έξ αύτοΰ άποστάσεως. Άπδ βόρειον
πλάτος 12° έως 43° ό κατά μέσον δρον αριθμό; τών
βροχερών ήμερ. είς εν έτος εΐναι 78 ήμέραι.—άπδ 46°
—48° εΐναι 103.— άπδ 46°— 50°, είναι 134.—
άπδδέ 51 °—βθ®, εΐναι 161,
Ό βροχερός καιρός είς τήν Διακεκαυμένη
*

Ζώνην

εΐναι κατά τδ διάστημα τοΰ θέρους, δπότε δ ήλιος
άναβ ιβάζει τήν μεγίσττην τών άτμών ποσότητα-φυσι-

κφ δέ τφ λόγφ διαφέρει εκατέρωθεν τοΰ ισημερινού.
Αί άστραπαϊ καί βρονταί γίνονται σφοδρότεροι είς
τήν Διακεκαυμένη
*

Ζώνην, είς 3έ χώρας έγγυς τών

πόλων ούδέποτε συμβαίνουσιν. Είς τήν Γρηϊ,λανδίαν καί τόν Ιδσόνειον Κόλπον δέ
* βροντά ποτέ. Είς
τάς εύκράτους ζώνας

αί βρονταί εΐναι συχνότεοαι

καί βιαιότεροι, καθ οσον τδ κλίμα εΐναι δερμότερον.
Εΐς τινας χώρας μόλις ποτέ βρέχει, καθώς είς τήν

Αίγυπτον καί είς διάφορα άλλα μέρη τής ’Αφρικής
και ’Ασίας. Ταύτας ποτίζουσι ποταμοί έκ τών όρέων

ΠΕΡΙ ΒΡΟΧΗΣ.
’Ατμοί άναβαίνουσιν άοιακόπως έκ τής ξηρά; καί

τών ύδάτων.

Τοΰτο καλείται έξάτμισις. Όταν δε

ουμπυκνωθώσιν οί ατμοί πλησίον τής γής, άποτελουσι τήν λεγομένην ομίχλην.
Όταν ή ομίχλη ύψω "ή εί; τόν άέρα, λέγεται νέ

*
φος
■

■

δταν δέ συμπυκνωτή ειι μάλλον, πίπτει έν εΐ·

και άφθονώταιαι δρόσοι.

‘Η κατά μέσον δρον ποσότης τής βροχής έν δια

στήματα ενός έτους,

είς διάφορα1 πλάτη, εΐναι ύπδ

τόν ισημερινόν 96 δακτύλων πάχυς- είς 19°, βόρειον
πλάτος 80 δακτύλων παχύς-1 είς 45° πλάτος, *27 1 δα

κτύλων πάχους· είς δέ 60 ° πϊ.αιος, 17 δακτύλων
πάχος.

δει βροχής, χιόνος. ή χαλάζης. Ή χιών συνίσταται
άπδ τοδς άτμού;,

οΐτινε; παγώνουν ένφ τά μόρια

είναι μικρά , Ή δέ χάλαζα συνίστσ.ται άπδ σφαιρίδια

ΑΝΕΚΔΟΓΟΧ ΠΕΡΙ

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓί Τ Γ.

• πάγου, καί σχηματίζεται άπδ τάς σιαγόνας τής βρο
ί χής, άίτινες παγώνδυ,ν. ένφ πίπτοοσί.

Γ’., παππού τής σημερινής βαάιλίσσης τών Άγγλων,

Οί έκ τής γής άναβαίνοντες άτμοι δέν φθάνουσιν

οτι, κυνηγών ποτέ πλησίον του Ούίνδσορ, διέκοψε

ί

ύπεράνω ϊϊρόσδιωρ'.σμόνου τινδ; ύψους- επέκεινα δέ

τδ κυνήγιον άμό συμπάθειαν, .πρός--τδν άπηυύημέ-

τούτου ούτε βροχή πίπτει, οίίτε χιών. Τδ συνηθίς

νον ίππον του- ένφ δ’ έπορεύετο άργά μόνος διά τί

ΰψο; τών νεφών δέν ύπερβαίνει έν ή δυο μιλιά.
μ

• Ιστορείται π'ερί τοΰ άγαθοΰ βαίιλέω; Γεωργίου του

Διάφοροι ποσότητες βροχής πίπτουσιν είς διάφο

νος στενωπού έν τφ δάσει, ήκουσε τεθλιμμένην κραυ

γήν, καΐ δ-,εοθονθείς προ; αυτήν έφθασεν είς υπαι-

'
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ό

θμόν τι. οίκο ύπδ τους κλάδους δρούς, έπί μικροί
τίνος άχυροσιρώμα.τρς,ιεύρήκέ κόιταμενηνίκαΐ.ά^.οθνή

άηόμη, διεφημίμθη διά τήν. πολυμα'θειαν και σοφίαν
του. . Τρία. |ςή·,·: καθ’ α ήτόν.,,άποσορμένος έκ τοΰ

;

ακόυσαν Γύφϊισσα.νή-'ίπεζευσατ, χαΐ· δ μαμών πλησίον

κόσμου πενθών διά την μητέρά ταμ,αφιέρωσε? ές 6-

χ

αύιή;, ήρώτησί μετά προθυμίας χόρη» τινά κλαίου;

·:

λακλήραο είς τδ- σπουδάζειν καή-Αμλλογίζεσθαι. Μεσαν διά τήν ά θε-, ή ,· Λ. ■ ί i οίανβ όήή «ιαν. δ υ. α μαι ν ά . τά ταΰτα περιήλθε κολλάς χώρας, και έγνώρισεν
σέ κάμω αγαπητά1/· μου τέχνον ; · » ςΗ μήτήρμου, ηγεμόνας καΐ σοφούς, και. σμνή^.αγεν £· αυτών
z jριε, » ά π sχρίθή ·. ή χ.όρ η, « r/J έλησ τ ν ά φ -φ ώ πρός■ ■ ό,τι ήδυνήθη. Επομένως προσφδραμον είς αΰαύτήν Εερέα, Ξστις./νά. τήν δ.ίδάξγι.κφΐ.νά^δεηθή ·δ· ' τδν πλειστοι μαΟηταί, τους- όποίόρς έδιδασκεν είς

.!

πέρ αυτής πριν άπΑθάνφ’ΕδραμοΥ αέ τήν αύγήν πριν

τδ /διάστημα/τής περιοδείας, τού?:.' Διωρίσθη ποτέ ί

|

έΐημ»ρώση είς τό Ούίνδσορ, καί έζήφήσ α- ίερέα· αλ λα
κανένα δέν εόρήζα-να έ/.θη και νά πρεσευχηθ-ή μετά

πρώτος υπουργός ηγεμόνας τινός, χα: υπό τήν
οιοικησιν' αυτό ΰ-ύπερευδαιμόνησεν'·ήΓ-χώρα. Άπέθα-

ι

τής ψϋχορραγούσης μητρός μου.» Τβ-ΐεταράγμεά^. νε δέ είς το 73ον έτος τής ήλ,ικίαί του. Οί Σΐναι εόπρόσωπον τής άποθνήσκόυσης έμάρίύρέι οτι ίννοοΰ· λαδοΰντκι μεγάλως τήν μνήμην και τά συγράμματά

•ί

σε καί ήσθάνετο τήν πικρόν άποτυχίαν, 'Ο -δέ.βα-

ί

σιλεδς,, βασιλι^ώς φερόμενος. ·’Εμέ, κόρη μου»,—έ

ςεφώνησεν, — ».έστε.ιλ εν ό θε δς ν ά διδάξω καί π α ρ αμυθήσ.ω γήν-μητέρα σου»./Επειτα, ζαθήσας είς. δέ·
μα τί- φορεμάτων,: έπίασε τήν χειρα-τής γυναίκδς, έ'

οτι έκαμαν'βαθίϊαν έντύπωσιν εις τήν'καρδίαν τής

’

,

>
ι
-

ί
'

ΦΙΑίΠΠΟΣ Ο ΜΑΚΕΔΩΝ, ΚΑΙ Ο ΚΩΜΙΚ'ΟΣ ΔαΤΙΈΟΣ.

"Οτε ό Φίλιππο; έπανηγύριζε τήν νίκην τής Ό-

της, καί τδ πνευμά της άπήλθΐ,φέρον μαρτυρίαν είς

τδν Βααιλέα-τών βασιλέων περί τής πιστότητος τοΰ ε

κού;, καί τιμών μέ .στεφάνους του; δσαι ές αυτών
έφάνησαν τεχνικώτεροι είς τοΰ; θεατρικούς αγώνας

πίγειου δούλου τόυ. Έν τφ μεταξύ, οί μετά τοΰ βα-

ήρώτησε καί τινα όνομαζόμενον Σάτυρόν,

σιλέω;, οιτινες, άγνόουντεί ποΰ υπήγε, περιήρχον-

ύπο κριτήν, δια τι μόνος αυτός δέν ζητεί οΰδεμίαν χά-

κωμικόν

το πρδ; ζήτησίν του, φθάσαντες, δ’ εύρηκαν αυτόν κα-

ριν ή τάχα διέκρινεν εις τον Φίλιππον μικροπρέ

θήμενον πλησίον, τοΰ. νεκρού, καί παρηγοροΰντα τά

πειαν,, ή πρός τήν τέχνην αύτοΰ απαρέσκειαν ; Ό Ά·

κλαίοντα παιδία. ’Εκείνος άνεστη, ένεχείρισ» φλωρία

Αηναΐο; κωμικός άπεκρίθη, on, οσα μέν οί άλλοι ζη>

τινά είς τάς τεθλιμμένα; κόρας, ύπεσχέθη τήν προ

τοϋσι, τούτων δέν είχεν οΰδεμίαν χρείαν υ,ττ ο’ αύ-

στασίαν του, καί τάς έσυμβούλευστ νά άποδλέπωσιν
είς τά έπουράνια. Έπειτα, έίαλείψας τά δάκρυα από

;τδς ήθελε ζητήσει μετά χαράς, τοΰτο ήτο μέν εϋκο-

τους οφθαλμούς του, άνέβη εις τδν ίππον. Οί όποιουί
του ΐαταντο θαυμάζονταςέν σιωπή. 'Ο Λόρδος Λ — έ

τήση δέν έτόλμα φοβούμενος μή άποτόχη. Τέλος πάν 

λον είς τδν Φίλιππον νά δώση, αυτός όμως νά ζητων άφοΰ ό βασιλεύς, ανήσυχος νά άκουση τδ ζή
τημα τοΰ κωμικού, έπρόοταςΐν αύτδν έλευθέρως νά

εΐπη τί θέλει, δέν ΐζήτησεν άλλο, παρά &ά έλεοΟερώσφ τάς θυγατέρας τοΰ δολοφονηθέντος φίλου αύ

σεως, χ Μυλόρδε, ΙΙοΐος σέ φαίνεται, δτιεγεινε πλη

τοΰ, Άπολλοφάνους τοΰ Πυδναίου, αΓτινες ευρίσκον-

σίον τών ανθρώπων τούτων;»

το είς τήν "ϋλυνθον, σιαλεΐσαι έκεϊ άπδ μικρά; ηλικί

Ο ΚΟΜΦΟΪΚΙΟΣ.

■

ή σημερινή ή.'-έζ3ομηκρστή·ιετάρτη γΐνεά., Ό άρχη(δς τής οικογένειας .καλείται ,ό "Αγιος Λυός.

λΰνθου, προσεκάλεσεν είς οεΐπνον δλους τους σκηνι

και τά κλαίοντα κοράσια, εΐπε μετά ίσχυρας συγκινή-

ΐ
ι

ούτοι συμποσοΰνται ήδη έί; 11,00(ί ά^ρένων, είναι οέ

δφθαλμοί της έφαιδρΰνθησάν, ει

μελλε νά όμιλήση· άλλ1 ή αύτοΰ μεγαλειότης, στρέ
ψας πρδς τους Γύφτους, καί δείξας τδ άπνουν σώμα

(
ί

ί

ρηνικόν os μειδίαμά έλαμψεν έπί τών ωχρών χειλεων

'<,ί
*
άπο6νηοκουση;

'

ί&

του,- ώς καί του; απογόνους του, ή γενεολογία τών
οποίων διατηρείται μέχρι τής σήμερον. Οί απόγονοι

δειςβ τί εΐνα’f άμάρ τttt, ’: και τ ίν ι τρ όπιρ -καθαρίζεται
τις άπ’ αύτήν διά πίσιεως εις τδν Ίησοΰν Χριστόν
τδνΧωτήρα'τών ανθρώπωνί Οί λόγυί του έφάνγραν

r.

ας ύπδ τών συγγενών, φοβουμένων τους φονεις τοΰ
πατρδς αύτών, καίέζήιησεν αύτάς, διά νά .νύμφευ

ση ές ίδιων. Τδ ζήτημα έφάνη είς τους παρόντα; το

Ό Μέγας φιλόσοφος τών Δινών Κομφούκιος,τδ σύ

συν παράδοξον, ώστ’έγεινε κρότος πολύς και ευφη

στημα τοΰ όποιου δέχεται μεγαλειτέρα πληθΰς αν
θρώπων παρά τδ οίουδήποτε άλλου φιλοσόφου, ήτον

μία παρά πάντων, καΐ αύτδς δ’ό Φίλιππος, κινηθεί; είς
φιλανθρωπίαν, έχα'ρισεν είς τόν Σάτυρον τάς νέας,

υίδ-ς έπαρχου τινδς είς τήν έπαρχίαν, τήν νυν λεγο

καίτοι ό πατήρ αύτών είχε φονεΰσει ’Αλέξανδρον τδν

μένων Σαντούγγ και έγεννήθη 550 πρδ Χρίστου, Νέος

αδελφόν τοΰ Φιλίππου-

ΕΦΠΜΕΡΙΣ ΤΟΝ ΠΑΙΔΟΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 1876
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Δερίχα, Μαρία Ρήγου, |Μαρία Μεσσηνέζη,’ Ιωάν. 4ημ«χό
παύλας, θ.'Τουρπάκης, — Χανιών Κρήτης Αγλαΐα Γιαννου
ίάχη— Σμύρνη: 'Αλ. Α Βόμεληί — Σύρον 'Χμμ. Κ. Βα
φέας,—Πεφριώ: Σοφία Σάντου—Κνρχύρας N.JL Άνοωναρόπουλοί —-Κυπαρισσίας Π. 2. ΠαΛαπαναγιώτΟο.

'Η Πάτμο; aTvat χήσος ξηρί χαί βραχώδης »ί;
τδ Αϊγαΐόν];Πέλαγοί αντίκρυ της μιχράί ‘Ασίας
χιιμίνη.’Ενϊκα δέτήί ξηρότητος καί ίρημότητός τηί
οί Ρωμαίοι τήν μηιχτιρίζοντο ώς τόπον Τςορίας·
Λόσΐζ τοο ϊν τψ ιτροηγουμίνφ ρόίΐρ ΓρίρΜϊ
Ή νήσο; αύςη κατέστη πσριφημοί ίν τή Εατοριφ
« Ό μηϊΐν άθιχών οδϊενίς ίεΐταε νόμον».
τοΰ χρισπανισμοϋ, Stitt σίς αΰτην έξωρισθη ό άγα·
* έλυσσν & έχ Σμύρνης ’Αλ. Α θέμεληί.
Τδ
πητδς μαθητής τοΰ Χριστού ’Ιωάννης καί έκσΐ έΐδ»
τάς φοβέρας προφητικός δπτασίας του, τάς δ ποιας
Γρίφοι
έξόήηχϊν οίί^τήν λογομίνην Άκοχάλυψιν (Άπ. ά. 9.)
Ήδη χατοιχέϊται ύπδ όλίγων κατοίκων έλλήνων,
Τ4 όνομά μου σσνίσταται ίχ πέντε γραμμάτων.
Τό πρώτον μ#υ είναι άρχικδν μιί: τών ίσιων τσλεώτήτων,
οΓπνβς μδ 5λην τήν -πτωχίαν των διατηρούν βΐδόί τι
Τό δεύτερον τοΰ άέρος «ίς χίνησιν._
Σχολίίου χαί μικρόν βιβλιοδήκην τιβριόχουααν διάΤδ τρίτον θεού τίνος τής Ανατολής.
Τό τέταρτον γυναιχος ήρωίδος τώνάργαίων χρόνων, χαί
/«‘βόγραφα.
Τό πέμπτον ανθρώπου, δστις (χάσε την *ρέλ
υθίαν
του‘Η προχοιμίνη αίχών έλήφβη έχ τη» πϊριηγή- εΐναι ΐί όνομα βαοιλέως -τίνος τοΰ Ισραήλ. Ποιος δ βασιλεύς
σβως γάλλου τινδ; πβριηγητοΰ.
ούτος;

ΛΙΧΙΓΜ-Χ.

ΙΕΡ0ΓΡΑΦΙΚΑ1 ΕΡΠΤΗΣίΙΣ.
1 Κατά τίνωνήγέρθησαν ψευδομάρτυρες χαί έμαρτόρησαν

Είμ’ έχοϊνο, όπου κ’ έχτις χαι γυρϊύϊΐί νά τδ βΰρηί,
Καί τδ όνομά τοο λόγων, πώς τδ λέγουν δον ήίεύρεις.
Είς τδ χέρι σου τδ φέρει;, απορείς χαι τδ κυττάζςις,
Εϊμ’ έχεϊνο, λοιπδν, φίλε, τί με βλέπεις χαί διστάζεις;
Έμπροστά στους όφθαλμού; σου, δφΰαλμοδς δν έ/ηί,
κείμαι,
Ήδη μέ τάς τρεις φωνάς μ» είς τήν πρόσούίν an εΐμαι.
Μέτήν πρώτην μου στενάζω, με τήν τρίτην μ» όμάνω,
Μέ τήν πρώτην χαΐ τήν τρίτην αΐμα, βλέπεις, φάνε·.
ρόνω, ί
Εϊν’ εύνόητος έκαστη της έχφράσόώ; μου λέζις,
Όπισθεν τών λέςεών μου κρύπτομαι έάν προσέξης.
Φανερά, φανερά θέλεις, νά αέ ψάλλω τον σκοπόν μου ;
Τ’ όνομά μου χαραγμένο
,
*
χύτταξε στδ μέτωπόν μ«.
,
Μ.

ότι έίλασφήμηοαν;
2 Ποιος ο-υνίλιϊε τά Κανονικά βιόλία τής Παλαιός Διαθή
κης είς ϊν, χαί πότε ;
3 ϊίοΐον κεφάλαιον τοΰ ‘Hootou περιγράφει τόν Μεσσίαν
όπως πραγματικής ήτο καί έφάνη ίπί τής γης -,

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

Παραχαλοΰνται οί βέλοντες ν’ άνανεώσωσι τήν συνθρομήν των χαί διά τό έλευσόμενον ίτος 1377 νά είοοποιήσωσι
περί τούτου τήν Διεύθ'υνσιν πρό τοΰ τέλους τοΰ έλιυσομένου
Δεκεμβρίου άποστέλλοντες συγχρόνως καί τήν συνδρομήν των
ίιά γραμματοσήμων οιά τοΰ ταχυδρομείου. Ινα τοϊς άποσταλή έγκαίρως τό ψύλλον του Ιανουάριου 1877.
— Συμμορφούμενοι μέ τήν έπιθυμίαν πολλών ίκ τών
μικρών μας συνδρομητών και συνόρομητριών θά άρχίσωμεν
όημοσιεύοντις άπό τοΰ επομένου φύλλου σειράν τινα άρθρων
περί γεωλογίας πρώτον, έπειτα όέ καί ζωολογίας μετά καταλ
λήλων καΐ ωραίων εικονογραφιών.
Τά άρθρα ταΰτα οπω; καί τά άστρονομικά θά ήναι γεΛάσα ΐοΰ έν τω προηγοιψ. φύ'Μ-φ αινίγματος
γραμμένα εί: γλώσσαν απλήν καί εόληπτον, ώότε νά τήν ίννοοΟν τά παιοία όχι μόνον τών πόλεων, άλλά καΐ τών χωρίων.
* Σιδηρόδρομος
*
— Είς ούόένα στέλλεται ή έφημερίς τών εΠαίϊων» άνευ
Τδ ίλυσαν οί εςή;· Άγγελ. Βενιζέλον, Έί.ίνη 3ι0έρη, ‘Ελένη προπληρωμής.

Διεύθυνσι: Άσΐέρο; Ανατολή; χαι Έφ. ίΐαίδων έν θδφ Έρμοϋ άριθ. 20Ϊ,

