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, Η ΔΗΜΗΤΡΑ

ΜΪΟΟΛΟΓΙΑ

'ϊ'ιώ τοϋ χαβηγητοϋ x. Κ. ΝΕΣΤΟΡΙΔΟΤ

'Η Δήμητρα μυθολογείται δτΐ ήτο θυγάτηρ; 
τοΰ Κρόνου καί τής Κυβέλης ή τής 'Ρέας καί άδελ 
φή τοΰ Διός'.Ανήκε .δέ είς τήν τάξιν εκείνην 

: τών θεοτήτων, τάς όποιας ώνόμαζον επιγείους 
θεότητας' έτιμάτο δέ τά μέγιστα ώς εύεργέ- 
τρία τοϋ Ανθρωπίνου γένους' διότι αύτή πρώτη 
έδίδαξε τούς Ανθρώπους τήν τέχνην τοΰ σπείρειν 
τδν σίτον καί κατασκευάζειν άρτον Εξ μύτού.

Διάφοροι μύθοι υπάρχουν περί αύτής, δ επιση
μότερος όμως εΐναι 0 περί τής περιοδείας της είς 
διάφορα μέρη τής γής πρδς άνεόρεσιν τής. Αρπα- 
γείσης θυγατρός της Περσεφόνης.

Κατ’ αϊτόν δ θεός τοΰ "^δου, Πλούτων, ήρ- 
πασε τήν Περσεφόνην, Ενώ έπαιζεν είς τήν νήσον 
Σικελίαν, πλησίον τοϋ 'Ηφαιστείου όρους Αίτνας 
μετά τών Νυμφών. 'Η Δήμητρα μαθοΰσα τήν 
αρπαγήν τής θυγατρός της καί μή γνωρίζουσα 
ποιος τήν ήρπασέν, άπεφάσισε νά περιέλθη τήν 
γήν πρδς Ανεύρεσίν της.

Άφοΰ δέ περιήλθε πολλά μέρη ήλθε καί είς τήν 
’Ελευσίνα, όπου έδεξιώθη καϊ έφιλδξένησ^ν αύτήν, 
δ βασιλεύς αυτής Κελεός*  αυτή δέ εύγνωμονούσα 
διά τήν φιλοξενίαν ταύτην, Εδίδαξε τδν μέν υίδν 
τοΰ βασιλέως Τριπτόλεμον τήν γεωργίαν., τάς 
δέ θυγατέρας α&τού τά μυστήρια καί τούς νό
μους, ετι δέ καί τδν τρόπον, καθ’ 8ν ζευγνύουν 
τούς βόας, Αροτρυοΰν, σπείρουν, θερίζουν καί κα
τασκευάζουν άρτον.

Μετά ταύτα δέ Εξηκολούθησε τήν Ανάζήτησιν, 
άλλ’ άφοΰ περιήλθε πολλά μέρη καί χώρας έπί 

. ματαίφ, έπέστρεψεν είς τήν Σικελίαν’ Ενταύθα δέ 
μή ΰποφέρουσα τούς πολλύς κόπους, ώργίσθη 
καί κατηράσθη τήν γήν δπως μή καρποφορήσω’ 
0 δέ Ζεύς φοβηθείς μή έπί τέλους έκλειψη άπδ 
τήν γήν δ σίτος καί ούτως άπολεσθώσιν οί άν
θρωποι καί τά ζώα, έμεσίτευσε πλησίον τοΰ Α
δελφού του Πλούτωνος ύπέρ τής Δήμητρος' ού- 
τος δέ συγκατένευσε νά άφήστι τήν Περσεφόνην 
νά υπάγω προς τήν μητέρα της, άλλά μέ τήν 
συμφωνίαν μήνας νά μένη μέ αύτήν καί 8ξ νά 
κατέρχεται εις τδν Άδην πρδς αυτόν.

'Ο μύθος ούτός άλληγορεΐται είς τδν σϊτον, 
τούς καρπούς καί τά άνθη, τά όποια ίξ μέν μή
νας εΐναι ύπδ τήν γήν καί Εξ άλλους, τήν άνοιξιν 
καί τδ θέρος, Αναφαίνονται. ’Επειδή δέ ό Αήρ καί 
ή βροχή Εχουσι μεγάλην Επιρροήν Επί τής γής 
καί συντελοΰσιν είς τήν καρποφορίαν αυτής, διά

τούτο έμυθολόγησαν, ότι ή Περσεφόνη ήτο θυ- 
■γάτηρ τοΰ Διδς, τοΰτέστι τοΰ Αίθέρος καί τής 
Δήμητρος, εϊτε τής Γής. ■ :. ■

'Η Δήμητρα παρίστατο ώς. γυνή μεγαλοπρε
πής, έχουσα δψιν σοβαράν, φέρουσα δέ πέπλον 
μακρδν καί Επί τής κεφαλής στέφανον Εξάστα- 
χύων, κρατούσα δέ είς τάς.χέϊράς άξίνην καί κα· 
λάθιον πλήρες σπόρων. - .. '

'Η εις τήν προηγουμένην σελίδα:-εικονογραφία 
έλήφθη εκτινος ζωγραφιάς, άνευρεθείσης εις -τήν 
Πομπηίαν και νΰν διατηρουμ.ένης εις τδ μουσεϊόν 
τής Νεαπόλεως, παριστ^ί δέ τήν θεάν καθημένην 
Επί θρόνου καί Εχουσαν είς μέν τήν δεξιάν χεΐρα 
άνημμΕνην λαμπάδα,· Εκ δύο Εμού συνημμένων 
καλύκων Εξηνθημένων, Έπί δέ τής άριστεράς 
δέμα Εξ άσταχύων. ■.

Περί τής Περσεφόνης θά γράψωμεν πλειότερα 
είς τδ δημοσιευθησόμενον βιβλίον.
- Οί ’Αθηναίοι πρδς τιμήν τής. θεάς Δήμητρος 
άνήγειρον Εν Έλευσΐνι ναόν περίφημον, είς τδν 
όποιον Ετελοΰντο καί τά λεγόμενα ’EJzvciri.a 

είς τά οποία, λέγεται, δτι Εδιδάσκε- 
το ή λατρεία τού άληθοϋς βεοϋ. 'Ο ναός οΰτος 
ματεστράφη καί μόνον τά Ερείπιά του σώζονται, 
κεχωμένα όμως τδ πλεΐστον ύπδ τήν γήν.

ΓΕΩΛΟΓΙΑ
[Συνέχιια ϊδι ττρ^ηγοΰμ,ίνΐν φύλλον.]

Ή 5λη,τήν όποιαν φέρουσι μεθ’Εαυτών οί ποταμοί, 
εναποτίθεται είς τάς δχθαςτων και άπο τελεί τάς 
χ.ατα$ρύτους ποτά μ ο χωστούς καλουμένας γαίας* ' 
Ενίοτε είς τδν πυθμένα τών λιμνών και τότε σχη- : 
ματίζονται αί ύποβρύχιοι Εναποθέσεις' συχνάκις 
αί δλαι' αύται Εναποτίθενται είς τά στόμια, εϊτε 
τάς Εκβολάς τών ποταμών είς μεγάλην ποσότητα 
και τότε σχηματίζονται ελώδεις προσχώσεις ή 
έλη, αϊτινες διά τήν όμοιότητά των με τό κεφα
λαίο? γράμμα τοϋ 'Ελληνικού Αλφαβήτου Δ, κα
λούνται όί.Ιτα' τοιαΰτα είναι τδ δέλτα τοϋ Νεί
λου, τδ τοϋ Γάγκου, τδ όποιον εΐναι220 μιλίων 
κατά μίαν διεύθυνσιν καί 200 μιλ. κατ’ άλλην, 
αί προσχώσεις αϋται μέ τδν χρόνον Αποξηραίνον
ται καί γίνονται κατάλληλαι πρός καλλιέργειαν' 
είναι δε πολύ εύφοροι.

Άλλ’ ί υλη, ήτις έναποτίθεται είς τάς δχθας 
καίτάς Εκβολάς τών ποταμών, εΐναι πολύ όλίγη 
παραβαλομένη με τδ ποσδν αύτής, τδ. όποιον 
μεταφέρεται είς τδν ώκεανόν. Ουτω λ.χ. ή πο
σότης τής άμμου καί τής ίλύος, τάς όποίας με-
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ταφέρειό Γάγκης είς τδν κόλπον τήςΒεγγάλλης κα
τά τήν εποχήν τών πλημμυρών, είναι τόσον πολ
λή, ώστε θσλοΰται ί θάλασσα είς άπόστασιν 
60 περίπου μιλίων άπδ τοΰ στομίου του. ΓΟ δε 
διάσημος» φυσιοδίφης άγγλος Λύελλ υπολογίζει 
τήν ποσότητα τής στερεά; υλνς, τήν οποίαν 
δ Γάγκη; μεταφέρει κατά πάσαν ήμέραν είς τήν 
θάλασσαν Ϊσην κατά. τδ μέγεθος μέ τήν μεγί
στων πυραμίδα τής Αίγυπτου ? Κατά ' δέ τδν 
στρατηγόν Σαβΐνον τά υδατα τόϋ μεγάλου πο
ταμού τής ’Αμερικής Άμαζώνος διακρίνονται 
έκ τοΰ χρώματός των είς ά πόστα σι ν 300 μι
λίων άπδ: τών έκβολών αύτοΰ!

'Η ένέργεια τής θαλάσσης έπί τής ξηρά; εΐναι 
καταφανεστάτή είς τούς, κατοικοΰντας είς τά 
παράλια*  ολόκληροι νήσοι ζατεστρά-ρησαν ύπδ 
τών κυμάτων, τών παλιρροιών καΐ τών θαλασ
σίων ρευμάτων, ένώ τά άπομεινάριά άλλων'νή
σων ΐστανται πολύ άνωθι τής έπιφανείας τής 
θαλάσση;, ώ; ερείπια ·έγκαταλελειμμένης τινδς 
πόλεως. Ύπάοχουσι πολλά παραδείγματα ζατα- 
στροφών,τά. όποια ή θάλασσα έκαμεν έπί τήν 
ξηράν*  οΰτω λ.χ/πανδοχεΧόν τι’, τδ όποιον έκτί- 
σθη είς τά παράλια τοΰ Νόρφολκ έν Άγγλίφ τΐέ 
1805 εκατόν περίπου πήχεις μακράν τής παρα
λίας, τδ 1829 έχωρίζετο άπδ τήν θάλασσαν 
μόνον διά μικρού τίνος κηπαρίου! 'Εκκλησία'τις 
έν τή παραλία τής Κέντ έν ’Αγγλία,ήτις έπι τής 
βασιλείας Ερρίκου τόΰ 8ου (ί 6ον αίώνα μ.' X.)· 
ϊστατο έν μίλιόν μακράν τής παραλίας,ήδη απέχει 
τής θαλάσσης μόνον 80 περίπου πήχεις. Έ νήσος 
τής Νορδς-ράνδης είς τήν έπαρχίαν τοΰ Σλέσβικ, 
ήτο κατά τδν 1 5ον αίώνα 50 μιλίων μακρά καί 
35 πλατεία, περί τά τέλη τοΰ 16ου αιώνας 
έσμικρύνθή έπί τοσοΰτον, ώς-ε περιελάμβανε μό
νον 20 τετραγωνικών μιλίων γήν. ;Οί κάτοικοι 
κατεσκεύασαν υψηλούς προμαχώνας, ΐνα σώσουν 
τούς άγρούς των άπδ τής καταποντίσεως, άλλ’ 
όμως τδ 1634 θύελλα τις κάτέστρεψεν 3λην τήά 
νήσον, συναπωλέσθησαν δέ μετ’ αύτής καί 134(1 
Ανθρώπων καΐ 50 χιλιάδες κτηνών!

Ac οΰτω πως άποχωριζόμεναι άπδ τών ύψω- 
μένων μερών τοΰ, φλοιού τής γής δλαι κατερχό- 
μεναι διά τών ποταμών καί τών ^υάκων είς τήν 
θάλασσαν βυθίζονται καΐ εκτείνονται είς τδν βυ
θόν αύτής κατά στρώματα, τά όποια κατόπιν 
διά τής ένεργείας τής θερμότητος καΐ τής πιέ- 
σεως σζληρύνονται καΐ μετασχηματίζονται είς 
βράχους.

ΊΗ έργασία αΰτη άδιαλείπτως εξακολουθούσα 
θά μετέφερε σύν τφ χρόνφ άπασαν τήν ξηράν 
γήν είς τδν ώκεανδν καΐ θά μετέβαλε τδν πλα
νήτην είς Απλήν σφαιροειδή μάζαν, Sv δέν δπήρ-

χον άλλαι δυνάμεις άνταγωνιστικαΐ καί άντίπεγ 
ρισπαστικαΐ τής καταστρεπτικής ταύτης ένεργ 
γείας,διά τών όποίων άνυψοϋνται αί οΰτω πώς κα4 
τα τι θ έ με νά ι ΰ λα ιέ ν τώ βυθφ τώ ν θαλασ σ ώ ν, 

Κατά τούς τελευταίους τούτουςί χρόνους με
ταξύ τών καταστρεπτικών δυνάμεων συγκατατ’· 
ριθμέϊτάι καϊ-ό: πάγος*  μεγάλαι ποσότητες πε-? 
στηγότες ΰδατος σχηματίζουσαι τού; λεγομένους:, 
glaciers εϊτε πεπηγότας ποταμούς, ξεσχίζουσβ 
τά πλευρά τών φαράγγο>ν καΐ κοιλάδων, διά.' 
τών όποίων κατέρχονται, φέρούτές μεθ’ εαυτών' 
βράχου;, πέτρας, χαλίκια καΐ χώματα, τά όποια 
εναποθέτουν είς τήν θάλασσαν. ··■,

Τδ τοιοΰτον έξακολούθει νά γίνέται ετι καί: ' 
νυν είς τάς ”Αλπεις καΐ είς τήν Γρηλλανδίαν, είς: 
άρχαιοτέράν δέ έποχήν τής γής ως έκ τών ση
μείων τής διαβάσεως τοιουτων παγωμένων ποτά-: 
μών έπί τά πλευρά τών βράχων κάταφαίνετα:, οί 
τοιοΰτοι πάγοι έξετείνοντο μέχρι τής 40 μοίρας 

^βορείου πλάτους κάϊ ετΐ νοτιώτέρόνϊ Έκ τούτου ’ 
δέ άυμπεράίνεταιζότι υπήρξενέποχη είς τήν ίστο- ■ 
ρίάντήςγής μας,κατά τήν όποιαν ολόκληρος ή έπι- 
φάνειά της ήτο κεκαλυμμένη άπδ πάγους, δθεν 
καΐ καλούν τήν έποχήν εκείνην ίποχήν Λαγετώδ?/.

/ ΊΌΒΑΤΙΚΑΝΟΝ.

Τδ Βατικανδν έλαβε τήν Ονομασίαν του έκ 
τοΰ λόφδυ,έπΐτοΰ όποιου εΐναι έκτισμένον'έϊναιδέ 
κτίριον άκανόνιστον, άκομψον έξωτερικώς, άλλ’ : 
έν τών μεγαλοπρεπέστατων είς τδν κόσμον έσω- : 

τερικώς.
Τδ κτίριον τοΰτο χρησιμέψει ως κατοικία τών 

"Παπών καΐ ώς βιβλιοθήκη. ’Εντός τούτου ύπάρ- : 
χουσι καΐ άπειραι άλ,λαι.»βϊθουσα.ι, εί; τάς όποιας ; 
εΐναι έναποτεθειμένά. πολικάί’. ποικίλα άντικεί- : 
μένα τών ώραίων ,τεχνών'^ϊ τής Αρχαιολογίας. :

Ή Βιβλιοθήκη είναι μία τών μεγίστων και . 
πλουσιώτάτων έν τω κοσμφ' διότι περιέχει 300 
χιλιάδας έντύπων συγγραμμάτων άάΐ 24 χιλιά- ; 
δες χειρογράφων, κυρίως "Ελληνικών, Λατινικών 
και έν γένει των άνατολικών γλωσσών .Μεταξύ δέ 
τούτων ύπάρχει καΐ έν χειρόγραφόν τής 'Αγίας ί 
Γραφής, τδ όποιον έγράφη' κατά τδν 4ον μ. X. . 
αίώνα καΐ φέρει τδ όνομα Βαζικανόκ. Προσέτι ■· 
έν άντίτυπον τών συγγραμμάτων τοΰ Βιργιλίον
τής αύτής χρονολογίας μέ τδ τής Αγίας Γραφής’ 
τδ χειρόγραφον τοΰτο εΐναι έστολισμένον καί μέ 
χρωματισμένα; εικόνας. '
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Επιστροφή; veu Βασιλίως Σαούλ ίκ τής σφαγής,των Φιλισταίων καί προί™4ν«ισις αύτοϋ 
ύπΐ των γυναικών, αϊτιν(ί τψαλλον, »ί· Σαοΰλ έπάταξε τάς χιλιάδα'; του 

καί ί Δα^ίδ τάς μυριάδας τοιυ»

Τά περί της ίρω'ίκης άποφάσεως τοΰ Δαβίδ νά μάθωσιν άγαγινώσκοντες τδ 17ον καί 18ον 
κατά τοΰ Φιλιοταίου Γολιάθ καί τών μετ’ αότήν κεφ. τοΰ Α\ βιβλίου τοΰ Σαμουήλ.
συμβάντων οί μικροί μας ά,ναγγ&νται δύνανται 
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ΒΙΚ,ΤβΡΪΑ βασίλισσα τής ’Αγγλίας.

JT ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ.

'Η ιστορία τοϋ κόσμου μας χορηγεί έλίγα πα
ραδείγματα αληθώς έναρέτων άνδρών καί γυναι
κών καΐ μόνον δύο ή τρία έναρέτων βασιλέων, 
μεταξύ τών όποιων συγκαταριθμοϋνται είς τών; 
αύτοκρατόρών τής 'Ρώμης, δ Μάρκος Αύρήλιος,' 
καΐ ή νϋν βασίλισσα τής ’Αγγλίας Βικτωρία.

'Η Βικτωρία εϊν.αι θυγάτηρ τοϋ Έδουάρδου 
τοϋ Δουκός τής Κέντ, τετάρτου υίοϋ Γεωρ
γίου τοϋ 3ου βασιλέως τής ’Αγγλίας καΐ τής 
πριγκιπέσσης Βικτωρίας Μαρίας Αουίζης τοϋ 
2'αξ^άδουρ Σάαλφελδ, εις τήν ευσεβή ανατρο
φήν τής οποίας οφείλεται δ ενάρετος χαρακτήρ 
αύτής.

ΤΙ εις τον θρόνον άνάβασις τής Βικτωρίας έχει' 
πολύ τύ δ<^ακτικάν..·''(ϊ.π·.α?πί'ρ τ·ηζ είχε τρεις 
άλλους πρεσβυτέρους έάυτοΰ'άδελφοδς, οί -όποιοι; 
έϊχΟύ δ'-ζαίωμαπροτεραίότητος έπίτοϋ Opdtiou τή; : 
’Αγγλίας*  SstM^iSW· βϊχέν έλπίδα ή Βι
κτωρία νά'·κάθ.ιί·τήέπί τοϋ^θρόνοί» τής πατρίδσς 
της’ καί όμως δ είς κατόπιν τοϋ άλλου οί τρεις 
πρεσβύτεροι άδελφοΐ άπέθανον μή άφήσαντες κα
τόπιν αυτών τέκνα καΐ ούτως δ κλήρος έπεσεν έπί 
την ορφανήν κόρην Βικτωρίαν νά βασιλεύση έπί 
τοϋ ισχυρότατου και πλουσιωτάτου έθνους τής 
γής. Πόσον άστατος ί φορά τών επιγείων' πραγ
μάτων ! κα'ι πόσον άνεξιχνίαστοί αί δδοΐ καΐ 
βουλαϊ τής θείας Μρονοίας!

Τί βασίλισσα Βικτωρία άνέβή είς τον.θρόνον τλ
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4838 μόλις τί» 1 9ον έτος τής ήλικί,ας άγουσα, 
ηΰτύχησε δέ μετ’ ού πολύ, τδ 18ί0,νά συζευχΟή 
τον ’Αλβέρτον πρίγκηπα' τοΰ Σαξ-Οβουργ- Γόθα, 
άνδρα ού μόνον’ ίνάρετον, αλλά καί νοήμονα, 

δστις συνετέλεσε πολύ πρδς μόρφωσή» ΐοδ.πολι
τικού χαράκτήρός της. ’Ο ’Αλβέρτος ητό ό πρώ
τος δ προτείνας την ϊδρυσιν διεθνών Εκθέσεων, 
αϊτινες άπεδείχθησαν τόσον ώφέλιμοι εις τδν 
κόσμον' δυστυχώς άπέθανε προ;ωρως τό 1864, 
άφήσας μνήμην καλού κάγαθοΰ άνδρδς καθ’ απα- 
σαν τήν Αγγλίαν. - ■ ·'.·,·

Ή Βικτωρία έγεννησεν ξ*  τού ’Αλβέρτου ίννέα 
τέκνα, ή πρωτότοκος, Βικτωρία, ΰπανδρεύθη τον 
διάδοχον τοΰ γερμανικού /θρόνου, το δεύτερον 
τέκνο ν είναι δ πρίγκηψ τής Ο δαλίας ’Αλβέρτος 
δ καί διάδοχος τοΰ’Αγγλικού θρόνου, δστις ένυμ- 
φεύθη τήν ώραίαν αδελφήν του βασιλέως τής Ελ
λάδος Γεωργίου, ’Αλεξάνδραν" έκ τών άλλων τέ
κνων της δ ’Αλφρέδος, νΰν δούξ τοΰ ’Εδιμβούργου, 
άνεκηρύχθη βασιλεύς τών Ελλήνων κατά το 
1863, άλλ*  άπεποιήθη νά δεχθήί τδ ’Ελληνικόν 
στέμμα διά λόγους πολιτικούς" ένυμφευθη. δέ 
τήν θυγατέρα- τοΰ αύτοκράτορος τής ’Ρωσσίας, 
Άλεξαντρόβναν.

Ή Βικτωρία είναι ού μόνον καλή και άγαθή 
βασίλισσα,- άλλα και καλή μήτηρ καί εΰσεβής 

■χριστιανέ, αγαπά δέ τόσον τήν-’Αγίαν Γραφήν, 
δύστε, πολλάκις άρέσκεται ν’ άνάγινώσκή αυτήν 
είς πτωχούς άσθενεΐς, τούς όποιους Επισκέπτεται.

Έρωτηθεϊσά πότε δι’ επιστολής παρά τίνος 
’Αφρικανού ήγεμόνος, είς τί, συνίστατο ή ίσχύς 
και τδ μεγαλείου τής Αγγλίας, διέταξε νά χρυ- 
σοδέσωσιν έν άντίτυπον τής ’Αγίας.Γραφής καί 
έπί τοΰ έξωθεν μέρους τοΰ Πινακίου νά γράψω σι 
μή χρυσά γράμματα

ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΙΒΛΟΝ Τ ΑΪΤΗΝ ΣΥΝ 1ST AT ΑΙ
Vf ισγό<· και τό μβγαΜΐον της *ΛγγΜας1

Ευτυχή τά έθνη, τά έύτυχήσαντα νά έχωσιν 
εύσεβεΐς καί έναρέτους βασιλείς. Ευτυχής δέ ή 
’Αγγλία ή έχουσα έπί τοΰ θρόνου..της τοιαύτην 
βα σ ίλ ι σσαν, φο βουμέ νη ν τδν Θεόν καί άγαπώσαν 
καί τηρούσαν τδν άγιον Αύτοΰ Λόγον.

Η ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΩ ΓΟΡΙΛΛΑ.

Γορίλλα Ονομάζεται τδ μεγαλείτερον, ίσχυρό- 
τερον καί κατά τινας Επόψεις νοημονέστερου εί
δος τών πιθήκων, είναι δ’αύτόχθων τής ’Αφρικής" 

εικόνά ταύτης εδρίσκει δ άναγνόιστης είς τδ 7ον

ψύλλον τής Έφημέρίδος τών Παίδων τοΰ έτους 

1868. ’■.···■'
Ιδού τί. άναγινώσκομεν’περί νεαράς τίνος Γο- 

ρίλλας ευρισκομένης ήδη έν τώ ζωολογική- κήπιρ 

τοΰ Βερολίνου. ■ ■ ,
Κλίνει τήν κεφαλήν καί κροτεί τάς χεϊρας 

πρδς τούς έπισκεπτομένους" Εγείρεται δέ καί 
πλαγιάζει ώς 6 άνθρωπος. Ό,φύλαξ της πρέπει 
;νά μένη πάντότε πλησίον της καί να συντρώγω 
μετ’; αύτής" τρώγει δέ δ,τι καί δ φύλαξ., τούτου 
ένεκα, συγγευματίζουν και συνδειπνοΰν-; όμοΰ" δ 
φύλαξ. πρέπει νά μένη πλησίον της μέχρις ου 
αύτη άποκοιμηθΐτ δ δε ύπνος της διαρκεϊ περίπου 
δκφω ώρας.

Άσθενήσασά ποτέ έκ πνευμονίας έπήρεν ευ
χαρίστως τήν δποίαν δ Ιατρός διώρισε κινίνην 
καί έγεινε καλλίτερα’ όταν δέ τήν έπομένήν ή-, 
μέραν δ ιατρός τήν έπεσκέφθή'-τφ. έξέτεινε τήν 
χεΐρα καί εσφιγξε τήν'ίδικήν του ώς έάν ήθελε 
νά τώ εϊπη, «Σέ · εΰχαριστώ -ιατρέ μου" είμαι 
καλλίτερα!» Μετά τούτο τφ έδειξε τήν γλώσ
σαν της καί κατά τήν άναχώρησίν του, έκρότήσε: 
τάς χεϊράς της, είς σημείου .έύχαριστήσεώς καί. 
άποχαιρετισμοΰ !

’Η Γορίλλα αυτή φέρεται πολύ καλλίτερα' άπδ 
πολλά παιδία καί κοράσια, τά δποΐα· ήξιύρω, και 
τά δποΐα, όταν άσθενοΰν, γίνονται τόσον δύ-' 
στροπα, ώστε ούτε ιατρικόν θέλουν νά πάρουν,: 
ούτε με ευγένειαν καί ευγνωμοσύνην μεταχειρί
ζονται τδν ίατρδ.ν, δστις τά Επισκέπτεται.
Ό Διευθυντής, τοΰ ζωολογικού κήπου πρδς 

εύχαρίστησιν τής καλής ταύτης Γορίλλας διέταξε 
καί κατασκεύασαν δΓ αύτήν Εν ιδιαίτερον περί-: 
βολάκι, τδ όποιον έφύτευσε μέ φοίνικας (κουρ-; 
μάδες) καί άλλα δένδρα τής πατρίδος της καί 
τδ Εσκέπασε μέ δαλία διά νά μή τήν βλάπτγ, τδ: 
ψύχος.

Ούτως άνταμοίβονται οι καλοί καί φιλόφρο- ·: 
νες, καί διά τούτο συμβουλεύομεν πάντας τούς · 
μικρούς μας άναγνώστας νά μιμηθώσι τδν μικρδν: 
τούτον πίθηκον τοΰ Βερολίνου.

Η ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.

Ή.γλώσσα τών Κινέζων είναι ή περιεργοτάτη 
άμα δέ καί δυσκολωτάτη πασών τών γλωσσών 
τοΰ κόσμου, διότι τδ άλφάβητόν της άριθμεΐ 33 
χιλιάδας γραμμάτων, ή κάλλιαν είπεΐν, δέν έχει 
άλφάβητόν" διότι ολαι αί λέξεις της εΐναι μονο
σύλλαβοι καί προφέρεται έκάστη δι’ ένδς μόνου 
φθόγγου. ^Οταν όμως γράφεται, έκάστη λέξις εϊ



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ναι έϊδ0; τι ιδιαιτέρα; εικόνα;, ή οποία φανερώνει 
τήν σημασίαν τη;" φέρει δέ σημεία τινα, τά ό
ποια δεικνύουν ποίά είναι ή άρχή καί ποϊον τδ 
τέλος τή; προφορά; της.

Τούτου ένεκα τήν μέν γραπτήν γλώσσαν πάν- 
τε; οί Κινέζοι έννοοΰοι καί. δύνανται ν*  άναγινώ- 
σκωσιν' άλλ’ επειδή εί; διαφόρου; έπαρχία; ή 
προφορά διαφέρει, οί κάτοικοι τών διαφόρων ί~. 
παρχιών δέν δύνανται νά συνεννοώνται πού; άλ- 
λήλου; διά ζώση; φωνής.

Ουτω π; χ. δ.άριθμό; 22 εί; μέν τάς βορείου; 
έπαρχία; προφέρεται ουρ-σι ούρ-, εί; ,τά; κεντρι
κά; γνε-αχ-γνέ, καί'εί; τά κατά τά παράλια 
η-σα-πή. ’Απαράλλαχτα δπω; συμβαίνει μέ τά 
άραβικά λεγόμενα ψηφία, τά όποια δταν μέν 
ηναι γεγραμμένα εννοούνται παρ’ δλων τών 
εθνών τή; Εύρ'ώπη;, δταν δμωζ πραφέρωντάι, 
επειδή προφέρρντάι διαφοροτρόπως, δέν είναι κα
ταληπτά. 03τω λ,χ. τδν άριθμον 2 ό μέν "Ελλην 
προφέρει δύο, ό Γάλλο;· deux, 5 Ιταλό; duo, 
ό "Αγγλο; two κλ. Έπί τή; εύκολία; ταυτη; 
σταριζόμενο; άμερικανό; τις πρό τινο; έδημο- 
σίευσεν, 3τι ένησχολεΐτο περί τήν έφεύρεσιν παγ
κοσμίου τινο; γλώσση; διά σημείων, ήμεϊς δέ πι- 
στεύομεν,ότι θά εύρεθή ποτέ τοιαύτη τι; γλώσσα, 
τήν δποίαν νά δύνανται νά; άναγινώσκωσίν .όλοι 
οί άνθρωποι.

Εί; τήν Κίναν ύπάρχουσι 200 διάλεκτοι, άλλ’ 
ώ; προείπομεν, ή γραπτή μόνον-γλώσσα είναι κα
ταληπτή ’όταν δέσυναντώνται άνθρωποι έκδιαφό-’ 
ρων έπαρχιών μεταχειρίζονται πολύ τήν παλά
μην καί τά δάκτυλά τωνάντί πλακδ; καί πλακο- 
χονδύλου καί ουτω γίνεται ή συνεννόησιςί !

Τινέ; τών διαλέκτων τούτων δμιλοΰνται υπό 
8—ΊΟ εκατομμυρίων ψυχών, ώστε δ ιεραπόστο
λο; δ έγκατασταθεί; εΐ; τινα επαρχίαν δέν δύ- 
ναται νά μεταβή καί κηρύξφ τό Εΰαγγέλιον εί; 
άλλην, διότι ή προφορά τή; γλώσσης έκέΐ είναι 
δλως διάφορο;. -

"Ενεκα τή; διαφορά; ταύτης εί; τήν προφοράν 
συμβαίνουν καί πολλαί παρεννοήσει; καί πολλά 
ιστορούνται περί τούτου άνέκδοτα. 03 τω π, χ. 
ιεραπόστολό; τι; έστειλε μίαν ήμέραν τόν ύπη- 
ρέτην του εί; τήν άγοράν νά άγοράση μίαν όρ
νιθα, έπρόφεοε δέ φαίνεται τήν λέξιν δρνι; ού
τως,ώστε δ υπηρέτη; άντί νά φέρν) όρνιθα, ύπή- 
γετ εί; τήν έκκλησίαν καί’τοΰ έφερε τήν'Αγίαν 
Γραφήν! !

« 'Ο φόβο; τοΰ Κυρίου προσθέτει ήμέρας’ τά 
δ’ ’έτη τών άσεβών θέλοϋσιν έλαττωθή.»

, " , (Παροιμ, Ι'.·27).

5 ι

Η ΚΟΡΗ ΙΑΝΝΕΤΑ.

Εί; τό Βερολίνου, τήν πρωτεύουσαν τής Πρωσ- 
σίας, έμελλε νά γείνη μίαν ήμέραν μεγάλη πα- 
ράτάξις όλου τού στρατού τής πρωτευούση; καί 
όλη ή πόλις έξήλθε νά θεωρήση αύτην.

Μεταξύ τοΰ πλήθους ήτο καί ή μικρά Ίαννέτ- 
τα, ή-οποία κατόρθωσε νά πιάση μίαν έξαίρε- 
τον’θέσιν, άπύ τήν όπ'οίαν ήδύνατο νά βλέπη 
πολύ καλά τά διάφορά σώματα τοΰ στρατού 
διαβάίνοντα έμπροσθεν τού αύτοκράτόρος. ’

’Αλλά μόλις ήρχϊσεν ή παράταξις κάί ή μικρά 
κόρη παρετήρησε' μίαν.γραίαν, ή δποία έσπρώ- 
χνετό έδώ καί εκεί άπό τό πλήθος χωρίς νά ήμ- 
πορή νά ϊδφ τι, καί διά μιά; τήν έκάλεσε πλη- 
.σίον τ;ης καί τή; -παρεχώρησε τήν θέσιν της, 
σταθελσα πλησίον τη; χωρίς νά δύναται αύτή νά· 

βλέπή τι.
Λεν άπέρασαν όμως πολλαί στιγμαί καί άν

θρωπός τι; διάσχίσας τό πλήθος ήλθεν εί; τό 
μέρος, όπου ϊστατο ή μικρά Ίαννέττα 'καί λα- 
βών-αύτήν άπό τήν χεΐρα, τήν ίφερεν -είς ίν δ- 
ψηλαν μέρος, οπού έκάθηντο διάφοροι- κυρίάι' 
μία δέ τούτων προσκαλέσάσά τήν μικράν κόρην 
πλησίον της, «Ιίάθησε,—'τή; είπε,—κόρη μου, 
εδώ, άφ’ οπού θά ϊδή; καλά τήν πάράταξίν' διότι 
σέ Μδα, ότι παρεχώρησε; τήν θέσιν σου εί; τήν 
■πτυχήν εκείνην'γραίαν, ή δποία δέν ήδύνάτο νά 
τήν ϊδη' έξ'ακολούθει δ,έ νά τιμά; τούς γέροντα; 
καί δ Θεό; θά σέ εύλογή.^ ' '

Όυτως ή μικρά Ίαννέττα έκάθήσε πλησίον 
τή;' καλή; έκείνη; κυρία;, εω; ού έτελείωσεν ή 
παράταξις, καί δταν'έμελλε ν’αναχώρηση, έλαβε 
καί δν τάλληρον ώ; άμοιβήν τή; καλοσύνη; τη; 
εί; τήν γραίαν!

Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ'
ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΣΣΑ1ΈΣ ΜΙΚΡΟΙ ΥΠΗΡΕΤΑΙ ΤΟΥ,

Ό Θεόδωρος άν καί μικρόν παιδίον έχει όμως 
τέσσαρας ύπηρέτα; —- τού; πάντα; ευπειθείς εί; 
τά; προσταγά; και τάνεύματά-του. Πηγαίνουν 
δπου τού; διατάξη, τρέχουν κάΐ του φέρουν δ,τι- 
δήποτε τοΐς εϊπη- άπο πρωία; δέ έσπέ- 
ρα; ευρίσκονται εί; κίνησιν, εκτός άν δμικρό; των; 
κύριο; τύχη νά κοίμηθή εί; τδ διάστημα τούτο.

Οί πιστοί όδτοι ύπηρέται έξυπνούν μαζύ μέ: 
τδν κύριόν των, έγείρρνται δταν καί αϊτό; καί’ 
είναι έτοιμοι την στιγμήν, καθ’ ήν τού; χρεία’ 
σθή. Πύσον καλοί καί ευπειθείς ύπηρέτας· πρέπει: 
νά ηναι! ’ "Ω j
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θέλετε νά μ,άθήγε ηοΈ^&ϊναι ρί καλοί ουτοι 
ύπηρέται. Ίδοΰ σας τούς λέγω. Ό. πρώτος αύτών 
είναι ή χείρ του, καί ολοι ήξεύρομεν πόσον 
επίδενα καί χρήσιμος είναι*  δ δεύτερος είναι ή 
άρισζερά χείρ, ούχί τόσον επιδέξια, ώς ή δεξιά, 
άλλ’ δμως χρησιμότατη καί .a?TJ)*  δ τρίτος καί 
τέταρτος εΐναι οί δυο πόόε-, οί όποιοι έκτ^λοϋν 
δλ'ον τύ τρέξιμον τη; ήμέρας. ’Εάν δέ<ν^έτε 
νά· μάθετε ποίου είδους παιδί ον εΐναι 0 κυρ θεο- 
δωράζης κυττάξετε ςιώ; ψέρονται ' οϊ τέσ^άρες· 
ούτοι υπηρέται τσυ.

’Εάν ή δεξιά χεΙρ πέρνη δ,τι δέν τής α
νήκει, $| σπάζη καί άφίνη πράγματα έδόί καί 
έκεί,: ή κτυπ^ $ γρατζουνίζη, 51 τσιμπά 5) 
β^ρώχυγι, πρέπει νά συμπεράνετε, δτι δ θεοδω- 
ράκης 'είναι κακόν καί άτακτου παιδίον. καί δτι 
τό νά συγκατοικεί τις μέ αύτδν εΐναι πολύ 
ίχληρόν.

.’Εάν άπ’ έναντίας ή δεξιά χείρ χαϊδεύή τό 
βρέφος, καίβοήθη τήν μητέρα, καί 'παίζη ήσύ- 
χως, καί ήναι καθάριος, καί έάν πάσαν έσπίραν 
ή δεξιά καί αριστερά σταυροϋνται είς προσευ
χή ν> ένώ ή γλώσσα παρακαλεϊ τόν Θεόν νά συγ
χωρά κάθε πταίσμα καί πάσαν αταξίαν του 
καί νά τόν κάμη ίν άπό τά άρνάκια τοΰ Κυρίου 
’Ιήσοΰ. Χρίστου, καί έάν πάσαν πρωίαν οί δύο 
πόδεςτου γονατίζουν, ένώ τά χεί λη ταυώΟ- 
χαριστοΰν τόν θεόν διά τήν άνάπαυαιν τής γυ- 
κτός, καί διότι τοΰ εδωχε καλόν ^ατέρα 4αί 
καλήν μητέρα διά νά τόν περιποιούνται, καί προ
σέτι προσεύχονται νά τόν βρηθήση νά ήναι ί$ίην 
τήν ήμέραν καλόν καί εύπέιθές παιδίον, έάν,λέ-L 
γ<φ,θί 'τέσσαρες ούτοι ^ήρ^αι κάμνουν ούτως, 

. έστέ £έ|?αιο^ δτι δ Θερδωράκης προσπαθεί νά 
ήναι καλός κύριος.

Έάν δμως οί πέδες τρέχουν άνω καί κάτώ, 
ή ποδοκτυπΟΰν, ή κλωτσούν, ή κάμνουν ταραχήν, 
τότε είναι φανερόν, δτι'0 κύριός των δέν είναι 
καλόν παιδίον, διότι ούτος δέν εΐναι S τρόπος, 
καθ’ 3ν πρέπει τά καλά παιδία νά μέταχειρίζων*  
ται τούς πόδας των.

’Ελπ|ζω, δτι δλρι of μιαροί μου άναγνώσται 
μεταχειρίζονται πάντοτε τούς τέσσαρας τούτους 
καλούς- καί πιστούς ύπηρέτας είς καλάς καί χρη
σίμου; υπηρεσίας διά τόν εαυτόν των καί διά 
τούς δμοίομς των

1ΕΡ0ΓΡΑΦ1ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

V Ποιαν Ιδέαν εΐχεν ό Ίώδ.περΙ τής άμοιίής τής 
ρετήρχαί κακία; είς τόν. παρόντα κόσμον;
ϊ:4 Roisv fti-SpeTi φίλοι του;

3)-Ποϊον έδικαίωσεν ό θεό;;

ΛΪΣΙΣ
■τ<?? έζ'τώ tfppqyov/ttra φν.Ι.Ιω αΐνίγμα,τορ 
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Τύ έλυσαν οί έξης

Πατρδν, ■ Κάτίνα Π. Παππαθανασίου, I. Ν.. Xft'ifio- 
πούλου, Γ. Τζίνη, Κατίνα Παρθενοπούλου-—Κερκύ- 
ρας, θεοδώρα Μαρτζρύκου—-ϊύρόο, Μαρία Στα ματι- 
άβου, Φραγ. Φραγγεσκάκη—Πειραιώς, Σοφία Σαντου 
—Κυπαίυσίας, Γ. Ε. Δημητριάδη.— “Γαρας. Ζωή Π, 

-Δημητριάοου—’Αθηνών, ’Ιούλιος 'Εσλ^.ν, θεοδώρα Ν. 
Μαγκά-Χη, Π. Κ. Χαέοϋλος, Σταύρο; ΣαλοΟστρος, ’Αν- 
δρέας Π. Ε. Γιαννόπουλος, Εύλ, ί Μασσαλάς, Νικό
λαος, Σκοομπουρδής, Φωτεινή S. Μάρίνη.· Λ, Ν. Χα
ριλάου, ’Ιωάννης ’ΑπελοΟ, Δημ. ‘Ρουσόπουλος, Κων- 
σταντίν. Καλλιοντζής—Κωνσταντινουπόλεως, ’Ελένη ; 
Μεσσαρίτη, Έλ. Λαμπρίΐη χαΐ Ζαφειριού Κάφογλου.

ΑΙΝΙΓΜΑ.
"Ονομα ουσιαστικόν συνήθως μ*  ονομάζουν
"Οσοι καλάγραμματικά καί σήμερον σπουδά

ζουν.
Δέν λέγω όμως φανερά καί ποίορ γένους είμαι. 
Καί ποιας εΐμαι κλίσεως, τί είμαι, καί ποΠ κείμαι. 
Διότι οΰτω πιθανόν νά μέ εΰρή; ευκόλως, 
Ένφ έγώ έπιθυμώ νά μέ εύρής δυσκόλως.
Εΐμαί τι φύσει ένοχον, μεγάλης σημασίας, 
Μεγάλης, σπουδαιότητος xj*  άνεκτιμήτ’ άξίας. 
Διότι μόνο; έκαμαν καί κάμνω, καί έξάγω, 
Πολλά; καλά καΓχρήσιμα αείποτε παράγω, 
θάμνοι καί δένδρα, καΓσπαρτά, άνθη καρποί καί χλόη, 
Κασσίαγ καί κιννάμωμον, γαρούφαλον, άλόη, 
Πλάτανοι τρι-πελώριο·., κέδροι οδρανομήκεις, 
*ΕοιαΙ, μήλίαι, φοίνικες, κοπάρισσοι εΰμήκεις, 
’Ενγένει πάν φυόμενον, 5,τι έκ γής βλαστάνει, 
Κάί έγειναν καί γίνονται πάντα έμή δυνάμει.
Καί τά πτηνά το® ούρανοθ, κ’ ίχθδς οί τής θαλάσση;, 
θηρία,-κτήνη, έρπετά κ’ έντομα τής γής πάσης, 
Κροκόδειλος,'^ινόκερως, έλέφας, άρκτος, λέων, 
Δορκάς,άλώπηξ, αΰο.υρος, έλαφος,χαμαιλέων, 
Φάλαινα, ίπποπάταμος, θώ;, τ.ίγρις, πάνθηρ, σκύλος, 
Γ-αλή, μΟς,’.ππος, κάμηλος, φθεΐρ, χοραιό; καί ψύλλο;· 
Συντόμως πδν ζΑΓν «’έμψυχον,πτηνόν, νηκτόν ή κτήνος 
Τε τρόπου ν, δίπουν, έρπετλν καί πάν έν τόμων σμήνος 
*Έγειναν πάντα ί>π' ίμοΟ μετά πολλή; σοφία;, 
Κ’ είς τό ίξής θά γίνωνται μέχρι τής συντελεί?;· 
’Αντάρα κάμης εί; έμέ στοιχείων μεταθέσεις, 
Ki*  ότέ φωνήεν στην αρχήν, ή άλλο γράμμα θέσγιζ· 
Καί πότε μέν όξύτονον ή άλλως πως μέ κόμης, 
Κι*  ότέ ψιλήν είς τήν αρχήν, κχ*  ότέ δασείαν ράληΐ, 
’Εμπρός σου θά παρασταθοΠν,βουνόν,κανών καί πόρος. 
Σκοπός, στενόν, τέρμα, πορθμός, κρεβάτι, στήλη,όρος, 
Μνημείο ν, καί τυρόγαλου καί πολιός τις γέρων, 
Τόν τρέμοντ’ ένα πόδα του εντός το5 τάφου εχων.

\ Κ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-
— Είς τόν δστις ήθελε κάμει β συνδρομητάς καί 

άποστείλει τάς σύνδρομά; πέμπεται Sv φύλλου δωρεάν 
είκσσιπ^ντε δέ τοίς άκατόν έκπίπτονται »1ς τόν 3στις 
κάμει περισσοτέρους τών Β συνδρομητάς.


