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Είς οΰδένα ς-έλλεται ή εφημερίς. τών 

«Παΐδων· δνευ προπληρωμής.
Έ κ αστών, φύλλο ν τιματ^, jiTj. 10.

Π ΧΑΡΑ.

Ζητώ τήν χαράν π6τ’έδώ πότ’έκεΐ· 
Ποΰ είναι, είπέτε μοι, tw κατοικεί; 
Δεν είναι εις λόφους κ’ είς ϊρ’ ύψηλά. 
ΕΙπετε. μοι, ποΰ ή μορφή της γώφ ;

Είς βάθη κοιλάδων έπήγα ζητών
Τόν ^ύακα είδα ποΰ πίπτει κρότων, 
Καΐ παίζει.καΐ σύρει νερά καθαρά, 
Μαζί των δΐν επαιζε πλήν ή χαρά.

Έζήτησ*  αυτήν είς σκιάς των δασών. 
Έγέλων τά φώτα αστέρων χρυσών. 
Πτηνά έκελάδ’ είς μυρσίνην χλωράν, 
Πλήν έψαλλαν θρήνους καί οχι χαράν·

Έζήτησ’ αυτήν είς εύθύμους χορούς, 
Είς δείπνο V θαλάμου; λαμπρούς κ’ηχηροί; 
Είς φώτα, είς σκεύη χρυσά κι’ άργυρα, 
Πλήν οϊΐτ’ εις αυτά δέν εύρεθ1 ή χαρά.

Τήν εφΟασα τέλος, τήν εύρον μ.ακράν, 
Μακράν είς χωρίου κοιλάδα μικράν- 
Τριγύρω της είχε παιδί’ άρκετά, 
Κ’ έπήία μ’ εκείνα κ’ εγίλα μ’ αύτά.

Ποΰ είσβε καλοί, παιδικοί μου καιροί! 
Έφώναζα τότε μί στήθος βαρύ.
Πλήν μόλις τήν είδα,πετφ ή Χ®ρά, 
Καΐ σ.ίίτ’ ήν ή πρώτη κ’ ήσχάτή φορά.

GOETHE
Μετάφρασες A. Ρ. ’Ραγκα^ή.
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ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ,

«Σ^μ. Σ. ’Kjj. Jlal^r. Ό αξιότιμος καί ικα
νός καθηγητής τοΰ Β'. Γυμνασίου κ. Κ. Νεστο- 
ρίδης θέλει Από τοΰ παρόντος φύλλου έξακολου- 
θύσει νά δημοσιεύη διά της «Έφ. των Ηαίδων» 

συνοπτικήντιναέκθεσιν της αρχαίας μυθολο
γίας, ώραΐζων αυτήν καί μετά εικονογραφιών, 

προς χρήσιν καί ώφέλειαν τών παιδίων. Δέν άμ- 
φιβάλλομεν δέ, οτι όπως τά άλλα έργα του κ. 
Νεστορίδόυ, οότω καί δ μυθολογία αυτή θέλει 
εΰρει καλήν παρά τω κοινω υποδοχήν.

Έρ. ΤΙ sirs μυβοΛογΙα ;

Άπ.'Η λέξις Μυθολογία είναι σύνθετος έκ του ρή
ματος Μγω καί ^ιϋ^ος καί σημαίνει Λέγωμύβονς' 
είναι δέ ή έξιστόρησις καί γνώσις μύθων, εΐτε 
συμβάντων, τά δποϊα ή ουδέποτε υπήρξαν, ή 
πολύ μετεμορφώθησαν καί παρηλλάγησαν. Ε
πειδή δέ εις τούς μύθους περιέχεται ή θρησκεία 
τών άρχαίων, ή μυθολογία διδάσκει ήμάς καί 
περί τών διαφόρων θεών, εις τούς οποίους άπε- 
ύίδοντο διάφοροι' ιδιότητες καί ένέργειαι, περί 
της λατρείας αυτών, καί περί της μορφής, ύπό 
την οποίαν παρίστων αυτούς.

Έρ, Τί svi(itairs τδ κατ’ άρχάς ή .Ιάζις 
μΰθος ;

Άπ. Τδ κατ’ άρχάς ή λέξις μΰθος έσήμαινε 
πασαν διά λόγου γινομένην παρά στάσιν καί διή- 
γησιν, ύστερον δέ έφανέρωνε πάσαν διήγησιν μή 
βεβαιουμένην υπο τών πραγμάτων, άρα ψευδή 
ή πλαστήν, ή απλώς εικονίζουσαν τήν Αλήθειαν, 
κατ’άντίθεσιν τοΰ λεγομένου ^δγοίί, ήτοι διη- 
γήσεως αληθούς και ιστορικώς βεβαιουμένης.

Έρ. JSic zl χ^ησιιιεύίΐ ή Μυθολογία, ;

Άπ. Ή σπουδή τής Μυθολογίας οιφελεΐ Ί) 
διότι δεικνύει εις ημάς τήν τυφλότητα τών ε
θνικών, μεταξύ τών όποιων ήσαν οί προπάτορες 
ήμών, καί τοι είχον φθάσει εις υψιστον βαθμόν 
πολιτισμού καί άναπτύξεως, είς τήν όποιαν 3- 
φείλομεν τοσαΰτα άγαθά' 2) χωρίς τής μυθολο
γίας δέν δυνάμεθα νά έννοήσωμεν τούς Αρχ« ίους 
ποιητάς καί συγγραφείς, τά ίργα τής πλαστι
κής και ζωγραφικής καί έν γένει τά ύπό τής 
καλλιτεχνίας συμβολικώς παριστάμενα. Έκτος 
τούτου ή μυθολογία είναι, ώς παν άλλο είδος 
μυθιστορήματος, θελκτική καί έπαγωγός. Ουτω 

π. χ. τά άνθη, τών όποιων τήν πολυποίκιλαν 
καί λαμπράν ωραιότητα θάυμάζομεν, απέδιδαν 
εις τά δάκρυα τής Ήοϋς*  το χρώμα τών ^όδων 

εις το αΐμα τής’Αφροδίτης. Ή γλυκεία τών φύλ
λων κίνησις προέρχεται κατ’αυτήν απο τής ά- 
ναπνοής τοΰ Ζεφύρου. Ό νάρκισσος, ή δάφνη, ή 
μυρσίνη, ή κυπάρισσος, ή δρυς καί τοσαϋτα άλλα 
είναι μεταμορφώσεις-άνθρώπων'καί πολλά τών 
πτηνών, ώς ή Αηδών, ή χελιδών, ό εποψ, ή νυκτε· 
ρις, ή αράχνη καί άλλα έντομα είναι μεταμορφώ
σεις Ανδρών ή γυναικών.

Έρ. Εϊνα,ι ή ΜυβϋΛνγΙα· IMaxztxdr μάδημα;

Άπ. Μάλιστα’ διότι διδάσκει τήν ύπαρξιν 
άλλης ζωής, όπου ή κακία τιμωρείται καί ή ά~ 
ρετή Ανταμείβεται. Ό Τάνταλος, ό Σίσυφος, 
ό Ίξίων, δ Λυκάων, ό Φλεγύας, δ Σαλμωνεύς 
καί άλλοι έτιμωρήθησαν ή διά τήν προς::τούς 
θεούς Ασέβειάν των, ή διότι ήσαν ωμοί καί Α- 
πάνθρωποι. Ό ύπερήφανος καί αλαζών καταπί- 
πτουσιν, οί δε θνητοί διδάσκονται νά μή φαντά- 
ζωνται τήν επίγειον εύδαιμονίαν διαρκή καί πο
λυχρόνιον. Ούτως έτιμωρήθη ή Νιόβη, ή Αράχνη 
καί άλλοι. Οί κατά τών άλλων στήνοντες παγί
δας έμπίπτουσιν είς αΰτάς καί τιμωρουνται.Οΰ- 
τως έπαθεν ή Αηδών, ή Πρόκνη, δ Τηρεύς καϊ 
άλλοι. Αί Δαναΐδες τιμωρούνται μετά θάνατον, 
διότι έφόνευίαν τούς συζύγους αυτών. Οί αγα
θοί τουναντίον Ανταμείβονται ·' καί μετά θάνα
τον μεταβαίνουσιν είς τά Ήλύσια πεδία καί εις 
τάς νήσους τών Μακάρων.

Κ. Ν.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΡΙΟΝ.

. [Σννέχ. Χ«ί· τέλος ϊ8; προηγ. iftO.]

Ό στρατηγός ,Λατουρέτ καί ή σύζυγός του έγ- 
κατεστάθησαν έκ νέου είς τήν παλαιάν αύτών 
κατοικίαν μεταξύ τών άπωλολότων Αλλ’ εύτυ- 
χών ήδη τέκνων των καί άπεφάσισαν νά προσ- 
καλέσωσιν όλους τούς καλούς των φίλους, όσοι ί- 
δείχθησαν αγαθοί καί φιλάνθρωποι εις αυτά.

’Ητο ήμ,έρα χαράς καί άγαλλιάσεως είς πάν- 
τας’ εκεί ητο ή δεσποινίς Έόζα Στάϊβενσων μέ 
το γλυκύ καί ώραϊον αυτής πρόσωπον, ο σοβαρός 

Αλλ’ εύγενής πατήρ αύτής, 0 πλοίαρχος 'Ιερεμίας 
καί ή Μαρία μετά τής μητρύς αύτής—Αλλά τον 
πρώτον τόπον έν τή όμηγύρει ταύτφ κατεΐχεν ή 
πτωχή μαύρη Καλή*  ή κυρία Λατουρέτ ήτοίμασε 
δι’ αυτήν Sv τών καλλιτέρων δωματίων καί το 
διεσκεύασεν ούτως, ώστε ή κυρά Καλή νά έχη πά
σαν Ανάπαυσιν. Έξ όλων όμως τών έπίπλων, μέ 
τά όπο'ία ή καλή της κυρία έστόλισεν αύτο, τδ 
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προσφιλέστατου διά τήν κυρά Καλήν, ήτο τρα
πέζιο? στρογγυλόν, επάνω τοΰ όποιου έκειτο ή 
'Αγία Γραφή χρυσοδεμ.ένη.

«Εύλογημένον Βιβλίου!»—έξεφώνησεν, όταν 
κατά πρώτον είσήλθεν εί; τδ δωμάτιον εκείνο και 
τήν έϊδεν επί τής τραπέζης' «πόσην παρηγοριάν 
δίδει; εις τού; τεθλιμμένου; και δυστυχεί; f καί 
πόσην ελπίδα χορηγεί; εί; τούς άπηλπισμένου; ! 
Έγώ σε εύρον πάντοτε τον κάλλιστον φίλον καί 
τόν Ασφαλέστατου όδηγόν !»

Αί ήμέραι καί οί μήνες παρήρχοντο ταχέως 
ύπο τήν σκέπην τή; ευτυχούς έκείνη; οικογένεια;,, 
δτε πρωίαν τινά ή κυρά Καλή δέν ίφάνη κατά το 
σΰνηθε; είς το εστιατορίου, δπου έγίνετο ή οικο
γενειακή προσευχή.

« Πού είναι ή Καλή ; ήρώτησεν δ στρατηγό; 
τήν κυρίαν του, «Δένέφάνη σήμερον εΐς τήν προ
σευχήν. »

«Δέν πρέπει νά έξύπνησεν Ακόμη »,“Απεκρίθη 
ή κυρία Αατουρέτ. «ΕΪπα δέ εις τά παιδία νά μήν 
τήν έξυπνίσουν. Πρέπει νά άναπαύηται περισσό
τερον, διότι είναι γραΐα καί αί ήμέραι τη; είναι 
μετρημέναι πλέον καί τό έργον τη; τελειωμένον.»

«-Εϊθε και τό ίδικόν μα; έογον νά ήναι τόσον 
καλώ; τετελεσμένου όσον αύτής»,—είπεν δ στρα
τηγό; μετά σοβαρότητος.

Άλλ’ επειδή μετά τινας ώρα; ή αγαπητή μορ
φή τη; δέν έφάνη, τά παιδία ήρχισαν ν’ Ανησυ
χούν και παρεκάλουν τήν μητέρα των νά τά ά- 
φήση νά υπάγουν νά ΐδουν τί άπέγεινεν ή Αγαπη
τή το>ν Καλή,

«θά έλθω μαζύ σας»,—εϊπεν ή μήτηρ» διότι 
καί εις εμέ Φαίνεται παράξενου τώρα μεσημέρι καί 
Ακόμη νά μή ©ανή !»

Ουτω προπορευομένη; τή; μ,ητρός όλοι είσήλ- 
θον εί; τό δωματίου τής μαύρη;.

Αί Ακτίνες τοΰ ήλιου ερριπτον επί τοΰ πατώ
ματος ευχάριστου φως, Αλλ’ ήσαν Αμυδραί παρα- 
βαλόμεναι μέ τδ φως, τδ δποϊον ήστραπτεν έπΐ 
τοΰ προσώπου τή; κυρά Καλή;—ήτο τδ φώς τοΰ 
νοητού ήλιου, δστις ήδη εφώτιζε τήν αθάνατον 
ψυχήν τη; είς τον ουρανόν.

Τά παιδία τήν έπλησίασαν καί κατά τδ σύ- 
νηθε; τήν καλημέρισαν' άλλ’ ή Καλή δέν άπε- 
κρίνετο πλέον είς Ανθρώπινα; φωνάς, ουδέ εί; Αν
θρώπινα; έρωτήσει;*  ήδη έκοιμάτο τόν γλυκόν 
ύπνον τοΰ θανάτου, Από τδν δποϊον μόνη ή σάλ- 
πιγξ τοΰ Αγγέλου κατά τήν τελευταία? ήμέραν 
τή; κρίσεω; θά έξεγείρφ αύτήυ.

«Ευτυχή; μαύρη—πιτή δούλη τοΰ Κυρίου»,— 
εΤπεν δ στρατηγό; είσελθών καί ευρών τά παιδία 

■ κλαίοντα καί δδυρόμενα διά τήν στέρησιν τή; 

Αγαπητή; των Καλή; “«δέν έχει; πλέον χρείαν 
Επιγείου τινδς Αγαθού, διότι είσήλθες εί; τήν. 
χαράν τοΰ Κυρίου σου.

«Σεϊς δέ Αγαπητά μου τέκνα, έάν θέλητε νά 
έπανιδητε τδ πρόσωπον τή; γυναικδ; ταύτης, 
εί; τήν δποίαν χρεωστεΐτε τδ παν, ένθυμεϊσθε 
τά; νουθεσία; της καί μιμεϊσθε τδ παράδειγ
μά της.»

Σημ. Σ. Έ<ρ. Παίδίύν. Τδ ωραίου καί διδα
κτικόν ιστόρημα τής κυρά Καλής, τδ όποιον ώς 
πολλαχόθεν ήκούσαμεν Ανεγινώσκέτο μέ τόσην 
εύχαρίστνσιν καί ώφέλειαν. παρά πάντων θά έκ- 
δοθή εί; ιδιαίτερον φυλλαδίου οπώ; χρησιμεύση 
καί εΐς αλλού; μή Αναγνώσαντε; αύτδ εις τήν 
«Εφημερίδα τών Παίδών», : :

γουλαιελμος:
(Ό κατβκτητ>5;.)

fO Γουλλιέλμος δ καταχτητής, έγεννήθη εί; 
Φαλαίσην τής Νορμανδία; τδ 1027 καί έβασί- 
λευσεν έφ’ όλη; τής ’Αγγλία; Απδ τοΰ 1066 μέ
χρι του 1087' ήτο δέ Ανήρ. πολεμιστής καθ’ό
λου αυτού τδν βίαν, ενεργητικός,, φιλόδοξο; καί 
έραστή; τών ανθρωπίνων τιμών. Τδν θρόνον τής 
’Αγγλία; κατέκτησε διά πολλών καί επανειλημ

μένων αιματηρών μαχών.
Έστέφθη. έν τή εκκλησία τοΰ Ούεστμίνστερ, 

τήν ήμέραν τών Χριστουγέννινν, τδ 1066. Καθ’ήν 
δέ στιγμήν έτίθετο τδ διάδημα έπί τή; κεφα
λής του, όδέ αρχιεπίσκοπος τοΰ 'Τόρκ ήρώτησε 
τού; παρόντα; εύγενεΐ; Αγγλους, άν :έδέχοντο 
αύτδν διά βασιλέα των καί άπαντες ' έζέφρα- 
σαν τήν συγκατάθεσίν των μέ ζητωκραυγάς, οί 
στρατιώται, οΐτινε; ήσαν παρατεταγμένοι έ
ξωθεν, Ακούσαντε; τά; έσωθεν κραυγάς καί 
νομίσαντες, ίτι ήτο συνωμοσία, χωρίς νά έρω- 
τήσωσιν, έπέπεσαν κατά τοΰ λα.οΰ καί έθεσαν 
πυρ εΐς τά; παρακειμένα; οικίας, Οί ίερεϊς μα- 
θόντε; τά γινόμενα έξωθεν έσπευσαν νά τελειώ- 
σωσι τήν Ακολουθίαν, δ δέ βασιλεύς τεταραγμέ- 
νος καί έντρομος Ανεχώρησεν έκ τοΰ ναοϋ.

fO Γουλλιέλμος ήτο είς Αδιάκοπου πάλην μέ 
τού; Σάξωνα; εύγενεΐ;' μή δυνάμενος δέ νά έκδι- 
κηθή αότού; έξέχεε τήν οργήν του επάνω είς τδν 
δυστυχή λαόν' υπολογίζεται, ότι πλέον τών 
100 χιλιάδων ψυχών έφρνεύθησαν καί απεδι(ό
χθη σαν Απδ τά; εστία; των, πολλαι δέ πόλει; 
ώραϊαι καί χωρία καί έξοχαί μετεβλήθησαν εί;

' σωρούς ερειπίων καί ήρημώθησαν.
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> Ά^λά τδ στέμμαδέν έφερε μεθ’ εαυτοΰκαΐ ει- 
; ρήνην καί εύτυχΐαν, αύτος δέ άπέρασε τήν ζωήν 
' του υποπτευόμενος καί φοβούμενος τούς πάντα;. 
I Πολεμών δέ πΰτε μέ τούς Γάλλους ήλθεν είς τήν 

; πόλιν τί; Νάντνις καί διέταξε νά τήν καύσωσιν. 

*Εν6> δέ διεύθυνεν αυτοπροσώπως το εργον τής 
καταστροφής, ό ίππος του έπάτησεν εις σωρόν 
θερμής στάκτης και έτινάχθη τόσον βιαίως, 
ώστε τό έφίππιον έπλήγωσεν αυτόν θανατήφό- 
ρώς καί μετ’ ολίγον άπέθανε μέ μεγίστην ψυ

χικήν άγωνίαν ένεκα τών τύψεων τής συνειδή- 
’ σεως, τάς όποιας ή ένθύμησις τών κακουργη
μάτων του τώ έπροξένει.

Έτάφη δέ είς τήν πόλιν τής Γαλλίας- ΊΡουέν, 

καί ένφ τύ σώμά του κατεβιβάζετο εις τον τά
φον, άνθρωπός τις έκ τοΰ πλήθους εκραξεν, «ό 
άνθρωπος, είς τον όποιον έψάλατε τόσα εγκώμια, 
είναι ληστής. fH γή, έπΙ τής οποίας ϊστασθε,
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τδν Καίσαρα, έκαμε δηλ. έκζλησιν, εϊτεέζή-' 
τησε νά σταλ^ είς ’Ρώμην ζαϊ νά διζασθή ύπ’ 
αύτοϋ τοϋ αύτοκράτρος.

Ή έζζλησίς ταυ είσηζούσθη καϊ μετ’ ού πολύ 
έστάλη διά τίνος πλοίου είς ’Ρώμην, όπου αντί 
νά βληθή είς φυλακήν, τώ επετράπη νά ενοικιά
σω ιδιαίτερον δωμάτιον, ίίπου έδέχετο τούς φί
λους του ζαϊ έδίδασκε τά περί τοΰ Χρίστου και 
τή; βασιλείας του, ’έχων πάντοτε ώς φύλακα 
ίνα στρατιώτην (Πράξ. ζη: 30, 31)

Τόσον δέ έπιτυχής ήτο είς τδ εργον του, ώ
στε τη συνεργεία τού Αγίου Πνεύματος, κατόρ
θωσε νά φέρω πολλούς είς. τδν Χριστιανισμόν καί 

. τινας έξ αυτής τις οικογένειας τοϋ αΰτοζράπορος.
Είς τήν φυλάκισιν ταύτην τοϋ Παύλου εχομεν 

Sv άξιόλογον παράδειγμα τής δυνάμεως τοϋ 
θΐοϋ τοΰ νά έξάγνι ζάλον έζ τοϋ κάζου. Ο: φίλοι 
και συγγενείς τοϋ Παύλου έθλίβησαν βεβαίως, 
ίδίντες αυτόν άλυσσόδετον έπιβιβαζόμενον είς τδ 

:Άδραμητινόν ίκεΐνο πλοΧον διά τήν’Ριου.ην, και 
. πιθανόν νά έθεωρουν αύτδν χαμένον δι’ εαυτού; 
καί τδ Εΰαγγέλιον’ άλλ’ή θεία Πρόνοια ειχεν 
άλλως πως δρίσεί τά πράγματα, καί δ δέσμιος 
Παύλος προώριστο νά γείνφ τδ μέσον τοΰ φωτι
σμού και της επιστροφής πολλών άθανάτων ψυ
χών καϊ τής ιδρύσεώς χριστιανικής έκζλησίας 
είς τήν μητρόπολιν τοϋ τότε γνωστού κόσμου.

’Εκτος τοϋ καλού, τδ όποιον επραξεν έν 'Ρώ- 
S7), εγραψεν έκεΐθεν και πολλάς έπιστολάς εις 

ια φόρους εκκλησίας καϊ πρόσωπα, αί όποια ι ά- 
ποτελοϋσι μέρος τοϋ Ίεροϋ Ευαγγελίου καί είναι 
πλήρεις ουρανίας διδασκαλίας, παρηγορ'ας καί 
φωτισμού εις πάντας τούς Χριστιανούς. Πολύ 
ένδιαφέρουσαν καί διδακτικήν ιστορίαν τ'ής ζωής 
και τών πράξεων τοϋ ’Αποστόλου Παύλου θά 
ευρωσιν οί μικροί μας άναγνώστ.αϊ είς τάς Πρά
ξεις τών Αποστόλων άπδ τοϋ 7 κεφαλαίου κα> 
εφεξής καί προτρέπομεν αυτούς νά τάς άνα- 
γνώσωσι. 'Υπδ τής κυρία? Ε. Γ. Α.

ΤΕΡΜ1ΤΑΙ
Ο! πλανήτες.

Τοϋτο είναι τδ τρίτον και περιεργότατον εί
δος τών λευκών μυρμήκων, ώς έκ τοϋ ονόματος 
δ*  αύτών καταφαίνεται, δέν έχουσι μόνιμον κα
τοικίαν, άλλα περιπλανωνται άπδ τόπου είς τό
πον. ΕΤνάι δέ πεοίεργον τδ είδος τοϋτο διά τδν 
τρόπον, καθ’ δν οιαπράττουσι τάς καταστροφάς 
των- είς παν δ,τι είναι ξυλώδες. Επειδή δέ έκεΐ 

αί οίκίαι συνήθως κατασκευάζονται έκ ξύλου, οίχϊ 
σπανίως ούχί μία άλλά πολλαϊ, καταστρέφονται 
μέ δλα τά έν αύτάϊς ξύλινα σκεύη και έπιπλα 
έν διαστηματι μιας μόνης νυκτός !

'Ο τρόπος δέ, καθ’ όν ένεργοϋσι τήν κατα
στροφήν, είναι ό έξής. Άρχίζουσι πάντοτε άπδ 
τών θεμελίων καϊ άντι νά καταφάγωσι τά ξύλα 
άπδ τών έξωθεν, κατατρώγουσι τδ έσω μέρος 
αύτών καϊ άφίνουσι τδ εξω, ώστε αί δοκοί, αί 
θύραι, τά παράθυρα, τά πατώματα, αί καθέκλαι 
καί πάν άλλο ξύλινον σκεύος φαίνονται μέν ακέ
ραια καϊ άβλαβή έξωθεν, τό έλάχιστον όμως 
πιάσιμον, ή ή πνοή άνεμου μεταβάλει αύτά είς 
σωρόν ερειπίων.

Έάν ή οικία' ήναι κατεσκευασμένη έκ λίθων 
προσβάλουσι τά ξύλινα μέρη αυτής καϊ ταχέως 
τά μετάβάλουσιν είςκόνιν.

Κυρία τις άφήσασα τήν οικίαν της ημέραν τιιά 
διά νά έπισκεφθή φιλικήν τινα οικογένειαν κα
τοικούσαν όλίγας ώρας μακράν, έπέστρεψε τήν ε
πιούσαν πρωίαν καϊ εύρεν άπαντα τά έπιπλα τής 
οικίας της ένκαλή καταστήσει κατά τδ φαινόμε
νου, άλλά θέλησασα νά λάβη μίαν καθέκλαν διά 
νά καθηση εύρεν, ότι δέν ήτο είμή σκελετός έκ 
λεπτοϋ φλοιού ξύλου, δστις διελύθη εύθύς άφοΰ 
τδν ήγγιξεν! Αιά τοϋτο παν ο,τι δύναται νά 
καλυφθη μέ τενεκέ τδ καλύπτουσιν οί κάτοικοι 
τών μερών εκείνων καϊ ούτω τδ ποοφυλάττου- 
σιν άπδ τής καταστροφής.

Καϊ όμως ζα! αύτά τά τόσον καταστρεπτικά 
έντομα ή θεία Πρόνοια τά μεταχειρίζεται, ώς 
φαίνεται, προς τδ καλόν τοϋ άνθρωπον, διότι 
κατατρώγουσι τά σηπόμενα ξύλα, άπδ τά όποια 
άφθονοΰσι τά θερμά εκείνα κλάματα, ένεκα τών 
υπερβολικών βροχών καί τής θερμότατος, καϊ τά 
όποια άφιέμενα, θά έγίνοντο αιτία άναπτύξεω; 
μιασμάτων θανατηφόρων διά τδν άνθρωπον' ώστε 
τδ κακόν, τδ όποιον προξενοΰσιν είς αύτδν, άν- 
τισηκόνεται, τρόπον τινα, διά της υπηρεσίας 
ταύτης.

Τά ώά τών λευκών τούτων μυρμηζων είναι 
έπ-ζητητα' δι’ αύτών τρέφονται τά είς διαφόρους 
χώρας είς κλωβία έγκεκλεισμένα πτηνά’ τούτον 
ένεκα πολλοί ένασχολοϋνται είς άνεύρεσιν τών 
φωλεών αύτών, καί συνάγοντες τά ώά είς αγγεία 
πρός τδν σκοπόν τοϋτον κατεσζευασμένα τά 
άποστέλλουσιν ούτως είς τδ έμπόριον.

Οί μύρμηκες ούτοι χορηγοϋσι και είς τήν ια
τρικήν Sv πολύ χρήσιμον ιατρικόν, ,τδ λεγόμενον 
μυρμηκικόν οξύ, τδ όποιον άπολαμβάνεται διά 
της έπιχύσεως ζέοντος οινοπνεύματος είς άγγεϊον 
περιέχον μύρμ.ηκας’ χρησιμεύει δέ τό όξύ τοϋτο
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είς διαφόρους νευρικά; παθήσεις, είς ρευματι
σμού; κλπ. έντριβόμενον έπί τοΰ πάσχοντος μέ
ρους. Ούτως ό ουράνιος ήμών Πατήρ τά πάντα 
έποίησεν 'ίνα ύπηρετώσι τον άχάριστον άνθρωπον.

ΓΕΩΛΟΓΙΑ
(Συνίχ«ι«· ίϊ; προγούμ.εν·ν"> ifiSjiiv).

Το ύδωρ όχι μόνον, όταν πίπτη έν εϊδει βρο- 
χής, άλλά καί άφοΰ συναθροισθή εΐς τι μέρος 
άκολουθόυν την γνωστήν αυτού τάσιν τοΰ νά 
^έτρ πρός τά κατωφερή μέρη, ενεργεί μηχανικώς 
μετά μεγαλειτέρας άκόμη δυνάμεως έπί τά μέρη, 

διά των οποίων διέρχεται.
Καί κατά μέν τήν άρχήν τής πορείας του έπί 

των όρέων σκάπτει μόνον το χώμα, καί παρα
σύρει τά χαλίκια τά μεμιγμένά μετ’αώτοΰ. Όσον 
δέ περισσότερον κατέρχεται τόσον ή ορμή του 
γίνεται μεγαλειτέρα καί ή μηχανική του δύναμις 
ίσχυρο τέρα; ’Αφοΰ δέ σχηματισθή είς χείμαρρους, 
τότε μετά ραγδαίαν βροχήν κατασυντρίβει καί 
παρασύρει και πέτρας, καί βράχους, καί δένδρα 
καί μεταφέρει αυτά είς τά κατώτερα μέρη, ή καί 
είς αύτήν τήν θάλασσαν.

"Οταν οε σχηματισθή είς ποταμούς, ενεργεί 
ούχί τόσον διά τής όρμής καί ταχύτατος, όσον 
διά τής ποσότητάς του έπί τάς όχθας αύτών, 
άποσπών χώματα, καί λίθους καί κατατρώ- 
γον καί αυτούς τούς σκληρούς βράχους, καί 
οΰτω σχηματίζει πολύ βαθείας πολλάκις κοίτας.

Ποταμός τις τής ’Ινδίας, Νερβούδας καλούμε 
νος, άνέσκαψε κοίτην 400 ποδών βαθεϊαν είς 
βράχον έκ βασάλτου. Ό ποταμός Μοσσέλλας 
είς τήν ’Ιταλίαν κατέφαγε βράχον σκληρό τα τον 
καί έσχημάτισε κοίτην 600 ποδών το βάθος! Είς 
δέ τάς ’’Αλπεις ύπάρχουσι μεταξύ τών βουνών 
κοίται 600—700 ποδών βαθεΐς σχηματισθεΐσαι 
διά της έπιρροης τών καταρρεόντων ύδάτων ! Ό 
δέ ποταμός τής Σικελίας Σιμέτων, τοΰ όποιου 
τήν κοίτην ’ διεσταύρωσε £εΰμα λάβας έξερευγ- 
χθέίσης άπύ τής Αΐτνης τδ 4603, έχει κόψει έκ 
της έποχής εκείνης μέχρι σήμερον κοίτην διά μέ
σου της λάβας ταύτης 40—50 τό βάθος καί 
200 περίπου ποδών το πλάτος!

Ό δέ καταρράκτης τοϋ Νιαγάρα είς τήν βό
ρειον ’Αμερικήν έχει κατά τά τελευταία 60 έτη 
καταφάγει βράχον σκληρότατοι» περί τάς 50 
ύάρδας τό μήκος, 4 50 πόδας το βάθος καί 4 60 
υάρδας τδ πλάτος, Τόαύτο ίχεικάμει είς παρελ
θόντα; αιώνας καί κάτωθεν του καταρράκτου είς 
διάστημα έπτά περίπου μιλίων !

,504

Ύπελογίσθη ότι, όταν τό ύδωρ διατρέχει 
τριών δακτύλων έπόστασιν κατά παν δευτερό
λεπτου, δύναται ν*  άνασκάψφ γην συνισταμένην 
έκ πηλ.οΰ. "Οταν διατρέχφ έξ δακτύλων άπόστα- 

σιν σηκώνει και παρασύρει κόκκους άμμου ισο
μεγέθεις με τούς τοΰ λινοσπόρου, όταν διατρέ
χω 20 δακτύλων άπόστασιν, κατακυλίει στρογ
γυλά χαλίκια ένδς δακτύλου τήν διάμετρον, καί 
οτάν διατρέχω 36 δακτύλων διάστημα κατά 
παν δευτερόλεπτου δύναται νά άνασηκώσφ καί 
παρασύρφ πέτρας ισας μέ ώόν δρνιθος.

Μετά μεγάλας καί ραγδαίας βροχάς καί πλημ
μύρας τά ρεύματα τών' ύδάτων πάρασύρουσι 
πολλάκις μεγάλους όγκους βράχων, ώς συνέβη 
ποτέ έν Έλβετίγ, όταν βράχοι ισομεγέθεις με 
μεγάλας οικίας παρεσύρθησαν υπό τών ρευμά
των είς άπόστασιν ένός περίπου τετάρτου τής 
ώρας I (ίκολουθεΐ).

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
(’iSi άριΟ. 88 σιλ. α' ιίχονογραφί»ν ε').

ΓΟ ’Αγαμέμνων ήτο βασιλεύς τών Μυκηνών, 
πόλεως σημαντικής πλησίον τοΰ "Αργους κειμέ- 
νη, καί άδελφός τοϋ Μενελάου, τοΰ σίιζύγου τής 
ώραίας θυγατρύς τοϋ Τινδάρου, βασιλέως τής 
Σπάρτης, Ελένης. "Εζησε δέ περί τά 4200 π.Χ. 
καί ήτο αρχηγός τής κατά τής Τρφάδος εκστρα

τείας, τήν ύποίαν 0 γέρω "Ομηρος τόσον θαυμα- 
σίως περιγράφει είς τήν ’Ιλιάδα του.

Μετά τό τέλος τοΰ Τρωικού πολέμου, δστις 
διήρκεσε δέκα έτη, έπέστρεψεν οϊκαδε, ούχί διά 
νά άναπαυθή άπό τούς κόπους καϊ τάς ταλαιπω 
ρίας τοΰ μακροΰ εκείνου πολέμου, άλλά διά νά 
πέση ύπο τήν μαχαίραν δολοφόνου' διότι ή σύ
ζυγος αύτοΰ Κλητεμνήατρα έρασθεϊσα κατά τήν 
άπουσίαν του τόν Αϊγισθον, βοηθουμένη ύπ’ αυ
τού έδολοφόνησε τόν σύζυγόν της εΐς τι συμπό- 
σιον, τό όποιον ό Αΐγισθος ήτοίμασε δι’ αύτόν.

At Μυκήναι ή σαν περίφημοι διά τά κυκλώ
πεια τείχη των καί έξηκολούθουν νά ύπάρχωσι 
μέχρι τοΰ 400 π. X-, δτε κατεστράφησαν ύπό 
τών Άργείων καί έκτοτε εμενον λησμονημέναι 
καί μόνον άγροΐκόν τι ανάγλυφου δύο λεόντων 
έντετειχισμένον είς μίαν τών πυλών αυτής, έ- 
δείκνυεν τήν θέσιν, οπού εκεί το ή έδρα τοΰ δια- 
σήμου Άτρείδου Άγαμέμνονος.

Κατά τόν παρελθόντα όμως Ιούνιον 6 παρά 
τφ αρχαιολογικοί κόσμω γνωστός γενόμενος διά 
τών είς τήν Τρωάδα άνασκαφών αύτοιΰ κ. Σλή- 
μαν, ήρχισε μέ ίδιά του έξοδα καί είς τάς Μυ- 
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χήνας άνασκαφάς, αΐτινες έστέφθησαν pi πλήρη 
επιτυχίαν’ διότι πλησίον τοΰ μέρους, δπου ήσαν 
οί έν λίγοι λέοντες, είς βάθος 30 περίπου πο- 
δών, εύρέθη §ν δωμάτιον περιέχον τρεις τάφους, 
Εντός τών οποίων ήσαν τεδαμμένοι τρεις άνθρω- 
τιοι, άλλ’ εξ αύτών μόνος 5 σκελετός τοΰ ενός 
διετηρέίτο έν μέρει.

Ε^ρέθησαν δέ είς τους τάφους εκείνους διά
φορα χρυσά σκεύη, ξίφος, ζώνη, περικεφαλαία, 
θώραξ, περιδέραια χαΐ άλλα πολύτιμα κειμήλια, 
άξίας πολλών χιλιάδων δραχμών. Τά κειμήλια 
ταΰτα Εφωτογρ^^^χν καΐ όταν αί φωτογρα
φία! αυτών δή'μόσιεύθώσι, θά δημοσιεύσω μεν. καί 
ήρεΐς τινας τών περιεργοτέρων πρδς ευχαρίστη- 
σιν τών άπανταχοΰ μικρών ήμών φίλων καί συν
δρομητών.

γρά,^ιατα.

Τό έτος, είς τό όποιον είσήλθομ.εν, δυνάμεθα 
νά θεωρήσωμεν ώς συρτάριον, περιέχον 365 
έπιστολάς, διευ&υνομένας πρός ήμσίς—μίαν δι’ 
Εκάστην ήμέραν, γνωστοποιούσαν είς ήμας τάς δο
κιμασίας, καΐ πειρασμούς, καΐ διαγράφουσαν τάς 
Ενασχολήσεις καί Εργασίας' περιέχει δέ προσέτι 
καΐ διαταγήν αώστηράννάμή άνοίγωμεν είμή μίαν 
μόνον Επιστολήν καθ’έκώστ'Λν,—τήντής ήμέρας, 
τής δποίας φέρει τήν ή με ρ σμηνίαν.

’Εάν„ δέ ποτέ πειρασθώμεν καΐ Οελήσωμεν νά 
δοκιμάσωμεν ν’ άνοίξωμεν καΐ άλλην, εύρίσκο- 
υ.εν, ότι δέν δυνάμεθα ούτε τήν σφαγΐδα, ούτε 
τδν φάκελλον, Εντός τοΰ δποίου εύρίσκεται ή ε
πιστολή, νά διαρρήξωμεν. Πολλοί ήθέλησαν 
νά εικάσουν τδ Εμπεριεχόμενου τών Εσφράγι- 
σμένων τούτων Επιστολών, άλλά άντ’. νά ω- 
φεληθώσιν Εβλάφθησαν περισσότερον. *Ας  συμ- 
μορφωθώμεν λοιπόν μέ τήν συμβουλήν τοΰ Κυ
ρίου Ιησού Χρίστου, οσ.τις μας παρα^γέλλει, 
«νά μή.μεριμνώμεν περί τής αύριον, διότι άρ- 
κετή είναι είς τήν ήμέραν ή κακία αυτής.»

Σ η μ. Κατά παραδρομήν τοΰ τοπογράφου έτίθη 
ΰπό τήν εϊκόνκ τήν είς τήν τετάρτην σελίδα τοβ πα
ρελθόντος φύλλου ή όνομασία <Χροσόρραβδος ή ιαμα
τική, άντΐ τοβ Στερεάνθειον τόΧρυσόβραβδον»τοϋ κα- 
θηγητοβ κ. Όρφανίδου, δστι; εϋρε τύ φυτΰν καΐ ίπί 
τοβ .οροός τής Τσακωνιά; Μαλεβώ.

ΑΙΝΙΓΜΑ.
Τρεις συλλαβαΐ μέ γράμματα ϊξ μέ άποτελοϋσι, 
Πάντα δέ έπτακόσια έςήκοντ’ άριθμοϋσιν.
Εΐμαι τεχνίτης άριστα; καί φίλεργος συγχρόνως, 
Δέν μέ πτοεί παντάπασι τό έργον καΐ ό πόνος. 
Άν σήμερον τό έργονμου έχθρό; τις καταστρέψη, 
Τό κάμνω πάλιν άριστα ή αϋριον πριν φέςφ. 
Πλέκω καΐ στήνω δίκτυα, ούχλΐχθβς ν' άγρεύσω, 
Άλλά μικρότατ’ ϊντομα διά νά σαγηνεύσω.
Εντός δε των δικτύων μου, έχω τήν κατοικίαν, 
Εκεί φυλάττω άγρυπνος σκοπός διά τήν λείαν. 
Έπέτυχον ; ώς αίλουρος τό θθμα μου σταθμίζω, 
Καΐ έπιπίπτω κατ’ αΰτοΟ καΐ τό καταβροχθίζω. 
"Ηγγισέ τι τό δίκτυμου ; άφεύκτω; θ’άποθάνη*  
Διότι ή τα χύτης μου ώς βέλος τό προφθάνει, 
ΤοιοΟτος ών δέν κυνηγώ έξω, ουδέ πλανώμαι, 
Άλλ’ έν τή κατοικίφ μου θηρεύω, διαιτώμαι. 
Δέν στέργω νά συγκατοικώ οόδέ μέ δμοιόν μου. ■ 
'Ως τόν εχθρόν μου πολεμώ κι’αότόν τόν άδελφόν μου. 
Εΐς τάς λαμπρά; οικοδομάς συνήθως δέν συχνάζω, 
Άλλ’ είς σαθρά; καί πενιχρά;, έκεϊ έπιπολάζω. 
Ή πρώτη μου ή συλλαβή καΐ θαυμασμόν έμφαίνει, 
Καί οίκτον, καΐ όνειδισμόν κχ’ άλλα πολλά σημαίνει. 
Τά; δύω πρώτα; συλλαβάς τής τρίτης ΰίν χωρίσης, 
Δέξιν θά ’δής παράδοξον ώστε θά άπορήση;· 
Δέξιν καλόν τε Λαΐ κακόν σημαίνουσαν επίσης. 
Τό μέν νά χαίρη; σέ ποίεΤ, τό άλλο δέ νά φρίσσης, 
'Η πρώτη μέ τήν τρίτην μου άν τώρα ένωθώσι, 
Πολλά κα'ι χρήσιμα και μή θά παρουσιασθώσι.
Τώρα έάν άνάποδα, φίλε, μέ συλλαβίσης, 
Τι η ν χ α ρ ά ή έν έμοΐ καλώς Οά έννοήσης. 
Γνωρίζω μέν ί>τι καλώς μέ είδες, μέ ήξεύρεις, 
Άλλά δέν εΐμαι βέβαιος έάν καΐ θά μέ ε'ύρης.

Α. Γ. Ζ.
--- -iivs.---

ΛΥΕΙΣ

TW έν τω φόλλω τοΰ παρελθόντος Δεκεμβρίου αινίγματος. 

ΚογχύΛη η ϋοφφνρα.
Τό έλυσαν οί εξής. ’Αθηνών, Ε.Θ. Βενιζέλος, Ν. Σκουμ- 

πουρδής, Θ. Λ Ζουνάκης, Λάζαρος Πλαπούτας, Μαρία 
'Ρήγου καί Θεοδώρα Μαγγάκη —Ναυπλίου, Π. I.'Ρόδιο; 
—Χίου, Άλ. Κιτρόεφ— Ύδρας, Ζωή Π. Δημητριάδου — 
Κερκιίρας 'Ελένη Λύτσικα—-Τριπόλεως, Δεσποινοϋλα Ξην- 
ταράκου.

ΛΥΣΙΣ
τοΰ έν τφ φιίλλφ τοΰ ’Ιανουάριου αινίγματος.

Κύριον.
Τό έλυσαν οί έξης· Κωνσταντινουπόλεως, Καλλιόπη καΐ 

Φράντζα Δραγάτση — Πύλου, ’Ασπασία Βερροίου—Πατρών, 
Κατίνα Παρθενοπουλου — ’Αθηνών, Π. Κ. Χαλοΰλος.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Ποιοι ήσαν οί Κριταΐ, οί κρίναντε; τούς ’ϊσραη- 
λίτας άπό τοΰ Ίησοβ τοΰ Ναυή μέχρι τοβ Σαούλ ;

2. ΠοΤος έξωλόθρεοσεν έντελώς τόν οίκον τοβ Ίερο- 
βοάμ ;

3. Holo; προφήτης προεφήτευσε τοΰτο ;


