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αίΐΐώκ.
'’Οπως αί διαλυτικαί είτε καταςφεπτικαί αί- 

τίαι άνάγονται κυρίως 
είς τό ύδωρ, οίίτω καί 
αί άνυψωτικαϊ άναφέ- 
ρονται κατ’ Εξοχήν είς 
το Εν τοΐς σπλάγχνοις 
τής γής ευρισκόμενον 
πϋρ. Τούτου ένεκα τά 
άποτελέσματα τών 
αιτιών τούτων Ονο
μάζονται πυρογί->·ή, 
ώς τά εκ τοΰ δδατος 
ύάατογε >'ή.

'Η ύπαρξις τοΰ υ
πογείου πυρδς εκδη- 
λοϋται κατά τρεις 
διαφόρους τρόπους*

1) Διά τών λεγομέ
νων 'Ηφαιστείων <5- ; 
ρέων, 2) διά τών σει
σμών καί 3) διά τής 
καταμικρδν άνυύώσεως διαφόρων μερών τής έ-

. Ό κρατίρ to5 Βίζονίίου.

πιφανείας τής γής.
'Ηφαίστεια είναι λόφοι η όρη έχοντα σχήμα 

κώνου,εκ τής κορυφής τοΰ οποίου εξέρχεται πϋρ, 
καπνός, μύδροι διάπυροι, στάχτη, βράχοι καί 
λάβα, είτε πέτραι διαλελυμέναι.

"Οταν τά φαινόμενα ταϋτα ήναι άδιάκοπα

το ηφαίστειου ονομάζεται Αερχδν, οτανδέ παύ

ω σι πρός καιρόν καλείται, · άργόχ, είτε eWs-

σμέ^οζ.
Οί γεωγράφοι άριθμοΰσι μέχρι τοΰδε περί τά 

200 ενεργά ήφαίστεια καθ’ δλην τήν Επιφάνει
αν τής Γής. Τά περισσότερα τούτων εύρίσκονται 

κατά τά δυτικά παρά
λια τής Νοτείου κάΐ 
Βορ. ’Αμερικής*  πολ
λά ύπαρχου σι προσέτι 
είς τάς νήσους τοΰ Ει
ρηνικού ώκεανου καί 
είς τήν κεντρικήν ’Α
σίαν. Είς τήν Ευρώ
πην ύπάρχουσι μόνον 
τρία, ή Αίτνα καί δ 
Βεζούβιός είς τήν Με
σόγειον θάλασσαν, καί 
ή "Εκλα είς τήν νή
σον Ισλανδίαν, είς τό 

βόρειον μέρος τής Εύ- 
ρώπης. Τδ μέγιστον 
Ενεργόν Ηφαίστειου 
ίϊναι είς τάς Σανδου'ί- 
κάζ νήσους.

Ό άριθμδς τών I-
σβεσμένων είναι πολύ μεγαλείτερός*  Sv τοιόΰτον 
ύπάρχει καί είς τήν Θήραν, μίαν τών Κυκλά
δων νήσων, 6περ άπδ καιροϋ είς καιρόν ίκρή- 
γνυται καί άνυψόνε: τδ έδαφος τής θαλάσσης 
σχηματίζον νέα νησίδια. Πρό τινων ετών συνέβη 
μία τοιαύτη εκρηξις καί άνυψωσις υλών,διά τών 
δποίων έσχηματίσθη νησίδιον,τδ όποιον πρδςτι·
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μήν τοΰ βασιλέως Γεωργίου ώνομάσθη Γεώργιός.
'Η δύναμις τών Ηφαιστείων ορέων τοΰ νά έκ- ' 

; ρίπτουν ρεγάλας ποσότητας στερεών υλών εί
ναι τρομερά. Είς μίαν έκρηξιν τη; Αίτνης τά 
πέριξ. ΐοϊϊ κρατήρος μέρη, 4 50 μιλιών την πε
ριφέρειαν, έκαλύφθησαν υπό στρώματός τίνος 
άμμ.ου-καί στακτής 12 περίπου ποδών παχέος! 
Κατά τόν πρώτον αιώνα μ. Χριστόν, αί πόλεις 
'Ηράκλειον και Πομπηία είς την ’Ιταλίαν έτά- 
φησαν ύπό τοιοΰτον στρώρια ύλης, έκριφθείσης 
έκ τοΰ κράτηρος τοΰ Βεζούβιού.

Τό. 1600 ό φιλόσοφος Κίερχερ (Kiercher), 
έξετάσας έπιτοπίως τό Ηφαίστειου Αίτνα ύπε- 
λόγισεν, ότι ή ύλη, τήν οποίαν κατά διαφόρους 
έποχάς έξέμεσεν, ήτο τόσον πολλή, ώς·ε ήδύ- 
νατο νά σχηματίσφ όγκον εικοσάκις μεγαλεί- 
τερον αύτοΰ τοΰ Ηφαιστείου όρους, δπερ είναι 
10,870 ποδών ύψηλόν και 30 ριιλίων τήν διά
μετρον κατά την βάσιν !

Κατά τό 1775 τό Ηφαίστειου τοΰτο έξέμεσε 
τοσαύτην λάβαν, ώστε έσχημάτισε ποταμόν 
12 μιλίων μ,ακρόν, ενός καί ήμίσεως πλατυν 
καί 200 ποδών βαθύν, είτε παχύν ! Κατ’ άλ
λην δέ προγενεστέραν έκρηξιν, ή έξερευχθεϊσα 
λάβα έκάλυψεν όγδοΗκοντα τετραγωνικών μι
λιών διάστημα !

Τό 1ο 38 άνυψώθη εις τά περίχωρα της Νεα- 
πόλεως έν μι£ νυκτί μέγας τις λόφος ώνομα- 
σθείς Neor δφο<·.

Τό 1559 περιοχΗ τις έν Μεξικφ τής ’Αμε
ρικής, ητις πρότερον έκαλόπτετο υπό ωραίων 
αγροκηπίων, διά τής ένεργείας τοΰ υπογείου 
τούτου πυρός μετεβλήθη είς λοφώδη χώραν, 
φέρουσαν έξ λόφους, τών οποίων ό χαμηλότα
τος ητο 300 ποδών, 5 δέ ύψηλότατος 4 600 
ύπεράνω τής πρώτης έπιφανείας τής περιοχής.

Είς μίαν δέ τών έκρήξεων τοΰ Ηφαιστείου 
όρους Μάουνα Αόα εις τάς Σανδουϊκάς νήσους 
λόφος όσον ή Άκρόπολις τών ’Αθηνών μέγας, 
έξερριζώθη σύσσωμος έσφενδενίσθη ύπεράνω 
παρακειμένου τινός δάσους καί έ^ρίφθη είς άπό- 
στασιν ϊ 1 [ί! περίπου μιλίου! <ί(’Ακολουθεί.)

Η ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ.
[Έκ τοΰ ’Αγγλικού. '1'ito τής1». Μαρίας X, Κ.]

Ή Αίγυπτος, άν καί μικρά κατά τό μέγε
θος, είναι έν τών άρχαιοτάτων βασιλείων του 
κόσμου. "Οταν άναγινώσκωμεν είς τό Βιβλίον 
τής Γε νέσε ως περί τών χρόνων τοΰ Αβραάμ, 
τοΰ πλουσίου εκείνου ποιμένος, καί περί τών 

άπειρων αύτοΰ ποιμνίων,και πώς ό άγγελος Κυ
ρίου ηλθεν είς αυτόν, φέρων τήν όπόσχεσιν, δτι 
ήθελε γείνει πατήρ μεγάλου έθνους, νομίζομεν, 
ότι άναγινώσκομεν περί τών άρχαιοτάτων χρό
νων τοϋ κόσμου. Άλλ’ όμως, δτε ό Αβραάμ 
κατέβη είς τήν Αίγυπτον διά νά εύρη νομήν διά 
τά ποίμνιά του, εόρε λαόν, οστις έζη εκεί έπι 
πολλούς αιώνας, κυβερνώμενος υπό βασιλέων, 
οϊτινες έκτισαν τά ύπερμεγέθη παλάτια, τάς 
πελωρίους πυραμίδας καί τούς στερεούς ναούς 
τών θεών, τούς οποίους έλάτρευον. ’

Ευτυχώς μένουσι μέχρι τής σήμερον πολλαί 
εξιστορήσεις τών αρχαίων εκείνων χρόνων.Άλλά 
πώς;— δύναταί τις, νά εϊπη —πώς είναι δυ
νατόν νά διασωθώσι τά υπομνήματα ταΰτα 
επί 4000 ετών, και πώς έγράφησαν προ τής 
έφευρέσεως τοΰ κονδυλίου καί τής μεμβράνης ; 
fH μεμβράνη, τήν όποιαν εΐχον, ήτο ή σκληρά 
πέτρα, καί τό κονδύλιον ή σμύλη τοΰ γλύπτου' 
διά τούτων διεσώθησαν τά ύπομνήματα ταΰτα, 
ένώ άλλα άργότερον γραφέντα έχάθησαν εντε
λώς. Δέν έγράφοντο δέ μέ γράμματα, είτε χαρα
κτήρας, άλλά πάσα ιδέα έξεφράζετο διά μιάς 
εικονογραφίας, ώστε ευκόλως δύνανται τήν σή
μερον νά έξηγηθωσιν.Αί εικόνες αύταικαλούνται 
Ιερογλυφικά' έξ αυτών δέ μα,νθάνομεν πολλά 
περί- τής καταστάσεως τής αρχαίας Αίγυπτου, 
τής τε οίκογενιακής, πολιτικής και θρησκευ
τικής. Οί πλούσιοι εζων έν μεγάλη πολυτελείς. 
Αί οίκίαι των ήσαν κτισμέναι έξώραίου μαρ
μάρου καί περικυκλωμέναι μέ κήπους καί άμ- 
πελώνας, και μικράς λίμνας, όπου ήσαν όψά- 
ρια. Έμβαίνων είς τήν οικίαν ό ξένος προΰ- 
παντάτο ύπό άνδραπόδων (σκλάβων), άτινα 
έξέβαλον τά σανδάλιά του, καί ελουον τούς 
πόδας του μέ ύδωρ χυνόμενον έκ χρυσοΰ άγ- 
γείου. Είς τήν τράπεζαν 0 κύριος τής οικίας τώ 
προσέφερεν άνθοδέσμην καί έκρέμα στέφανον 
άνθέων είς τόν λαιμόν του. Τά σκεύη ήσαν όλα 
έκ χρυσοΰ, τά φαγητά πολυποίκιλα, καθ’ ολον 
δέ τό διάστημα τοϋ γεύματος έπαιάνιζε μου
σική. Είς τό τέλος τοΰ γεύματος, μικρόν τι 
άγαλμα τοϋ θεοΰ Όσίριδος έφέρετο είς τό δω- 
μάτιον, καί ένεχειρίζετο άπό τον ένα είς τόν 
άλλον διά νά τούς υπενθυμίζη, οτι όσον καί άν 
διεσκέδαζον έν τώ κόσμω τούτω, έπρεπε μίαν 
ημέραν νά άποθάνωσιν. 'H ίδέα τοΰ θανάτου 
δέν ήτο δυσάρεστος είς αύτοΰς—και όχι σπα- 
νίως εθετον είς τήν τράπεζαν μεταξύ τών προσ
κεκλημένων τό βαλσαμωμένον πτώμα συγγε
νούς τίνος ή φίλου. Είς όλα τά ιστορήματα οι
κογενειακής ζωήςζ τά όποια έχομεν, εύρίσκο- 
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μεν, οτι μεταξύ τών Αιγυπτίων, ή γυνή ητο 
πάντοτε παρούσα, καί κατεϊχεν ϊσην θέσιν μέ 
τον άνδρα. Πόσον βέβαια άπόδειξις πολιτισμού 
είναι τούτο, μόνον έκεΐνος, οστις εχειταξει- 
δεύσει, εις τήν ‘Ανατολήν δύναται νά έννοήση. 
Την σήμερον, ό ’Άραψ, βταν κατά τύχην άνα- 
φέρη το όνομα της γυναικός του, άμέσως προσ
θέτει—«Ό Θεός νά σέ φυλάξη}» έκ τής μιάν- 
σεως δηλαδή τοιούτου τινό; άντικειμ.ένου,

Οί Αιγύπτιοι είχον πολλά παιγνίδια, τινά 
τών όποιων είναι τήν σήμερον εύχρηστα παρ’ 
ήμϊν. *Έν  έξ αυτών τώρα γνωρίζεται είς τήν 
’Ιταλίαν οπό τό όνομα Μοίρα. Τδ ζατρίκι, ώς 
φαίνεται, ητο κοινόν παιγνίδιον,καίτό «τόπι», 
τό όποιον τόσον άγαποΰν τά παιδιά, έσυνειθί- 
ζετο ύπό τών κυριών. "Οταν έχρειάζοντο ένερ- . 
γητικωτέρας διασκεδάσεις, οι Αιγύπτιοι εύρι- 
σκον αύτάς είς τό κυνήγιον και είς τό όψάρευμα. 
Τά δάση τά έπι τοΰ χείλους τοΰ Νείλου ποτα
μού ήσαν πλήρη κυνηγίου, ώς λ, χ. δορκάδων 
καί άγριων βοών. Λέοντες προσέτι ήσαν πολ
λοί καί άγριοι, καί έκυνηγοΰντο μετά μεγά
λης προθυμίας. Είς τών βασιλέων τής Αίγυπτου 
έκαυχάτο δτι είς μίαν ημέραν έφόνευσεν 1 02 !

Αί ενασχολήσεις τών Αιγυπτίων ήσαν πολ- 
λαϊ καίδιάφόροι. Τά μέλη τής άριστοκρατείας 
έξέλεγον το στρατιωτικόν ή τό ιερατικόν ε
πάγγελμα, δ δέ κοινός λαός τάς τέχνας. Λέ
γεται δτι υπήρχε νόμος άναγκάζων πάντα άν
θρωπον ν’ άκολουθήση τό έπάγγελμα τοΰ πα- 
τρός του’ άλλ’ δπως καί άν έχη τοΰτο, τό βέ
βαιον είναι οτι άφοϋ άπαξ έξέλεγε τό έπάγ- 
γελμά του, δέν τώ ήτο συγκεχοιρημένον νά τό 
άλλάξη. Τό έπάγγγελμα τοΰ γεωργού ήτο έν 
μεγάλη ύπολήψει μεταξύ τών Αιγυπτίων, ενώ 
ό ποιμήν έΟεοιρεΐτο ώς βδέλυγμα, διότι νομα
δική τις φυλή έπέδραμέ ποτέ, είς τήν Αίγυπτον, 
ένίκησε τούς Αιγυπτίους καί έτυράννησε τόν 
τόπον επί πολλούς αίώνας. Θαυμάζομεν εύρί-, 
σκοντες Ετι πολλά πράγματα, τά οποία θεω- 
ροΰμεν ώς νέας Ιφευρέσεις, ήσαν γνωστά είς 
τούς Αιγυπτίους.

Ή υαλουργία, όχι μόνον έγνωρίζετο υπ’ αυ
τών πρό 4000 έτών, άλλά καΐ εϊχε φθάσει είς 
βαθμόν τελειότητος άγνωστον ήδη είς ή μάς. 
Σώζεται μωσα’ίκόν τι έξ ύέλου, τοΰ οποίου ή 
λεπτότης είναι τοιαότη, ώστε μέρη τινά δια- 
κρίνονται μόνον διά τοΰ μικροσκοπίου. Τά υ- 
φάσαατα τής Αΐγύπτου προσέτι ήσαν περί
φημα, τά δέ λινά πανία ήσαν είς μεγάλην 
χρήσιν καΐ μετά τον θάνατον? τά πτώματα έ- 
τυλίσσοντο είς αυτά.

Οί Αιγύπτιοι ήσαν περίφημοι έργάται είς με
ταλλεία. Τά μεταλλεία τής Λυβίας παρεϊχον 
χρυσίον} καί έκαλλιεργοΰντο ύπό τής κυβερνή- 
σεως. Χιλιάδες αιχμαλώτων είργάζοντο είς 
αυτά, καί, καθώς οί Ίσραηλϊται, ύπέφεραν πολ- 
λάς κακώσεις ύπό τών έργοδιωκτών. 'Η ζωή 
των ήτο άκατάπαυστος βάσανος δέ 0 θάνα
τος ήτο έπιθυμητός, διότι έ'φερεν άνάπαυσιν.

Η ΑΘΗΝΑ.

Άθηνά, ή πολιούχος καΐ προστάτρια τών ’Α
θηνών, ήτο ή θυγάτηρ τοΰ πατρός τών θεών καί 
τ&ν (>&>', Λ ιός έχ ΐη<: κεφαΛης
aizoii, τήν οποίαν δίέσχισεν δ πέλεκυς τοΰ Η
φαίστου. 'Ως θά ίδωμεν, δ Ζεύς κατέπιε τήν 
Μήτιν έγκυον ουσαν’ δτε δ’ ήλθεν ό καιρός τής 
γεννήσεως,' 5 Ζεύς ήσθάνετο τρομερές ώδϊναί 
καί άπηλλάγη αύτών ύπό τοΰ'Ηφαίστου. Έκ 
τής κεφαλής τοΰ Διός έξήλθεν ή Άθηνά, νέα 
καί ένοπλος.

'Η έκ τής κεφαλής τοΰ Διός γέννησις τής 
’Αθήνας διδάσκει ήμας ότι έκ τής κεφαλής διά 
τής φρονήσεωςέξ έρχεται ή σκέψις, άλλά διάνα 
εΐναι αυτή τελεία καί ακμαία πρέπει νά έγκυ- 
μονήται έν τώ έγκεφάλω,νά καλλιεργήται πολύν 
χρόνον, ν*  άναπτύσσηται καί τότε μΑνον νά 
έξέρχηται, όταν τελειοποιηθή. 'Η’Αθηνά έξήλθε 
παρθένος, νέα καί ένοπλος, διότι καί ή φρόνη . 
σις εΐνε πάντοτε ώπλισμένη, καθαρά και άνω- 
τέρα τών παθών τοΰ σώματος.

'Η Άθηνά έφάνη χρήσιμος είς τόν πατέρα 
αυτής κατά τόν πόλεμον πρός τούς Γίγαντας, 
διότι αύτή έφόνευσε τον φρβερώτατον τών Γι
γάντων, τόν Πάλλαντα, έξ ού ώνομάσθη καί 
Παλλάς. Διά -οΰ δέρματος τοΰ γίγαντος τούτου 
έκάλυψε τήν ασπίδά της, έν μέσω τής. όποιας 
έθηκε βραδύτερου τήν. κεφαλήν τής 'Μεδούσης, 
τήν όποίαν βλέποντες οί έχθροί απελιθοΰντο.

Η Άθηνά έφιλονίκησε πρός τόν ΙΙοσειδώνα 
περί τής επωνυμίας τών Αθηνών. Οί.,Θεόϊ, είς 
τούς όποιους άνετέθη ή διαφορά τών δύο τού
των Θεών, άπεφάνθησαν υπέρ τής Άθηνάς, ή 
όποία διά τοΰ σιδήρου τής λόγχης κτυπήσασρώμ 
τήν γήν έξήγαγεν έλαίας πλήρη καρπών, σύ^/ 
βολον τών ειρηνικών έργων. Ούτω δέ ή πόλίίρ ΐ 
τοΰ Κέκροπος ώνομάσθη άπο τής Άθηνάς Ά-ε’ρ 
θήναι. 'Η δέ Άθηνά ύπό τό όνομα τής Παλ-
λάδος ήτο ή προστάηρΜ&^ών ήρώων. Ούτως 
έπροστάτευσε τον Έράκλέα^ είς τούς αγώνας
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του*  έβοήθησε τον Περσία νά καταβάλη τήν 
Γοργόνα καί νά έλευθερώση τήν ’Ανδρομέδαν' 
έβοήθησε τδν Διομήδην καί Όδυσσέα έν τώ 

Τρώ'ίζώπολέμωυπδ τδ Ονομα τού Μέντορος 
Ηαΐ ώδήγησε τδν Τηλέμαχον εΐςτάς περιηγήσεις 
του. *Η  Άθηνα έδίδαξε τδν Βελλεροφόντην νά 
δαμάση τδν πτερωτόν ίππον Πήγασον, καί νά 

καταβάλω τήν χίμαιραν καί έπροστάτευσε τούς 
Αργοναύτας εΐς τήν έκστρατείαν αύτών.

Αλλ*  ή ’Αθήνα άν καί έπροστάτευε τούς ή· 
ρωας και τούς φρονίμους, έκόλαζεν όμως αύ- 
στηρώς τούς άλαζόνας καί αύθάδείς, ώς έτι- 
μώρησε τήν ’Αράχνην, τήν Τιρεσίαν, τδν Μαρ- 
σίαν καί άλλους. '■

'Η ’Αθήνα έθεωρεΐτο ή προστάτι; τών τεχνών 
καί επιστημών*  εΐς αύτήν άπεδίδετο ή εΰρίσις 
τοδ νήθειν καί κεντάν' αυτή έδίδαξεν εΐς τούς 
άνθρώπους τήν χρήσιν τών άρμάτων καί τήν 
καλλιέργειαν τής έλαίας’ αύτή τέλος έδίδαξε 
τδν ’Απόλλωνα τήν λύραν.

Διά τάς ιδιότητας ταύτας ή Άθηνά έλα- 
τρεύετο πολλαχοϋ τής 'Ελλάδος, έξαιρέτως 
όμως έν Άθήναις. Οί ’Αθηναίοι ευγνωμονούντες 
έσύστησαν εΐς τιμήν αύτής τά Ιϊαναθήναια, τά 
μικρά καί τά Μεγάλα, κατά τά όποια έκτος 
άλλων έτελοϋντο καί άγώνες μουσικής, τών 
άοιδών καί τών ρητόρων. ’Έκτισαν εΐς τιμήν 
αύτής τδ Έρέχθειον, οπού εύρίσκετο τδ αρ
χαιότατου καί έξ ουρανού πεσδν ξύλινον ά
γαλμα (ξόανον) και ή ιερά ελαία, καί τδν λαμ- 
ποοτατον καί μεγαλοπρεπέστατον τών ναών, 
Παρθενώνα,

Ή προκειμένη εΐκώνπαρις-φτδ περιφημότατου 
τών άγαλμάτων, εργον τού διάσημου Φειδίου. 
Τδ άγαλμα ήτο έκ χρυσού καί έλέφαντος και 
έιχεν ύψος 36 πήχεων. Έν αυτώ παρίσταται ή 
θεά σοβαρά καί. μεγαλοπρεπής*  διά μεν τής 
μιας, χειρδς κρατεί λόγχην, διά δέ τής έτέρας 
στηρίζεται επί τής άσπίδος αυτής. Τδ στήθος 
περιβάλλεται αιγίδα καί λεπιδωτόν θώρακα, 

■φέρόντα έν τώ μέσω τήν κεφαλήν τήςΜεδούσης. 
’Επί τής κεφαλής έφερε γρύπας (είδος πτηνού) 

■ έκατέρωθεν και έν τώ μέσιρ σφίγγα.
Εις τήν ’Αθήναν ιερά ήσαν ή ελαία καί ή 

γλαύξ, σύμβολον τών νυκτερινών σκέψεων.

ΙΝΔΟΣ ΓΥΜΝΟ ΣΟΦΙΣΤΗΣ.

Οί μικροί άναγνώστάι τής «’Εφημερίδας τών 
Παίδων» έχουσιν ενώπιον αυτών έν έκ τών πολ
λών παραδειγμάτων θαυμαστής αύτο^αίκώσεως 
(άν δύναταί τις νά μεταχειρισθή τήν λέζιν 
ταότην) ήτις. μέχρι τού νΰν ένε^γεϊται ύπδ τών 
πεπλανημένων οπαδών τού Βούδα.

Πιστεύοντες, οτι τδ ταλαίπωρου σώμα είναι 
ή αιτία καί ή πηγη πάσης κακίας καί αμαρ
τίας καθυποβάλλουσιν αύτδ εΐς παντοειδείς κα
κώσεις και βασάνους, νομίζοντες, ότι διά τών 
μέσων τούτων ευαρεστούν τδ θεϊον καί καθί
στανται ίίζιοι τής εύνοιας καί εύλογίας του. 
Τούτου ένεκα πολλοί νηστεύουν πολύ, άπέ- 
χοντες εντελώς άπδ πάσης τροφής, ένίοτε έπι 
τοσούτον, ώστε αποθνήσκουν τής πείνης 1 άλ
λοι άνάπτουν πυράν ύποκάτω δένδρου τινδς, 
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έπειτα κρεμούν εαυτούς όπεράνω αύτής μέ τήν 
κεφαλήν προ; τά κάτω, και μένουν εΐς τήν θέ- 
σιν έκείνην έως ότου πραγματικώς ψηθοΰν! 
άλλοι μετρούν τήν άπόστασιν άπό τού μέ
ρους, όπου κατοικούν, έως των αγίων τό
πων των μέ το σώμά των, ήγουν εξαπλοόμενοι 
έπΐ τοΰ έδάφους, καί άλλοι κρατούν τάς χεΐρας 
ή τούς πόδας είς τήν αύτήν θέσιν έπι τοσοΰτον, 
ώστε ξηραίνονται και δέν δόνανται να τά; κι

νήσουν έπΐ πλέον.
"Ενα τοιοΰτον παριστ^ ή προκειμένη εικο

νογραφία*  δ ταλαίπωρος άνθρωπος εκαθησε 

το καταφανέστερου μέρος τή; πόλεως καί έκεΐ οί 
ταλαίπωροι’Ινδοί προσέρχονται ινα λάβωσι-τήν 
ευλογίαν του και άκούσωσι παρ’ αύτοΰ λδγους 
σωτηρίας, προσφέροντες είς αυτόν είς άνταλλα 
γην πάν 5,τι δύνανται έκ τών Υπαρχόντων των!

Πόσον διάφορος ή θρησκεία τού Ευαγγελίου, 
ήτις Αποκαλύπτει βΐς.ήμ«ς τόν,θεόν είς τό 
πρόσωπον τοΰ Κυρίου I. Χριστού ώςθεόνά- 
γάπης, ελέους καί οίκτιρμών, μή θέλοντά να 
άπωλεσθή τις Αλλά πάντες νά μετανοήσω σιν 
άπό τών αμαρτιών των και νά σωθώσι ί

IWOi ΓΓΜΚΟΣΟΨΙΪΪΉΐ ij ΨΑήΙΡΗΪ

σταυροποδητί καί έκράτησε τάς χεΐράς του είς 
τήν οποίαν φαίνεται θέσιν επί τοσοΰτον χρό
νον,ώστε κατές-η Αδύνατον νά τάς κίνηση πλέον.

Ή πράξις αύτη έθεωρήθη ώς υψίστη ενδειξις 
αγιοσύνης καί άνύψωσεν αυτόν είς τήν περιω- 
πήν μεγάλου άγιου. "Οθεν άν καί αδύνατή νά 
βοηθήση έαυτόν κατ’ έλάχιστον,οί πολυάριθμοι 
πιστοί τοΰ Βούδα τόν σέβονται καί τον περι
ποιούνται μέ πάσαν δυνατήν περιποίησιν, έν- 
δύοντες, νίπτοντες, τρέφοντες και παρέχοντας 
είς αύτόν κατοικίαν και κλίνην,

Καθ’έκάς-ην ήμέραν μεταφέρεται έπι τραπέ- 
ζης κεκαλυμμένης μέ δέρμα λεοπαρδάλεως είς

Πόσον δέ εύγνώμονες πρέπει νά ήμεθα ήμάϊς 
οί έχοντες τόν θησαυρόν τούτον τής γνώσεως 
ε:’ς τό Εύαγγέλιον τοΰ J. Χρίστου και πόσον 
πρέπει νά συμπαθώμεν μέ τούς πεπλανημένους 
εκείνους Αδελφούς μας καί νά φροντίζωμεν νά 
τούς έξαγάγωμεν έκ τής πλάνης των!

mPATHS ΚΑΙ ΛΑ9ΗΡΟΚΑ112
(Διάλογος)

Ίόων ποτέ δ Σωκράτης, οτι δ μεγαλείτερος 
υιός του, Ααμπροκλής, έφέρετο άπειθώς είς τήν 
μητέρα του,
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— Είπέ μοι, — εϊπεν, — υιέ μ,ου, γνωρίζεις 
Ανθρώπους τινάς,τούς δποίομς δνομάζομεν Αχά
ριστους;

— Βεβαιότατα,— απήντησενό νεανίας.
— Παρετήρησας δέ διατί δίδεται ί όνομα- 

σία αυτή είς αυτούς·,
1— Μάλιστα, — εϊπεν ό Αάμπροκλής. ’Α

χάριστους δνόμάζομεν τούς δσοι εύεργετηθέντες 
Από τινα,ένώδύνανται ν’αποδώσωσιν τ^ν χά
ριν, δέν τήν Αποδίδουν.

—Δέν'εϊσαι δέ τής γνώμης, ότι οι Αχάριστοι 
πρέπει νά ζατατάττωνται μεταξύ των αδίκων;

—— Βεβαιότατα, — Απεκρίθη δ νεανίας. .. .
— "Οσον λ.οιπόν εύεργετηθή τις από τινα 

καί φανή αχάριστος, δέν είναι περισσότερον ά
δικος

——"Ομολογώ και τοΰτο, — εϊπεν δ Ααμπρο- 
κλής.

— Ποιους λοιπόν άλλους καί Από ποιους 'θά 
.εΰρωμεν, δτι ευεργετούνται περισσότερον ή τούς 
παίδας όπό τών γονέων των; Οι γονείς-δέν πα- 
ρήγαγον αυτούς καί δέν τούς έκαμαν νάΐδωσι 
καΐ απολαύσω σι τόσα άγα^ά, βσα ή θεία Πρό
νοια παρέχει είς τούς Ανθρώπους; τά δπόϊα καί 
τόσοι πολύτιμα μάς φαίνονται; ώστε λσπούμε- 
θα νά τά άφήσωμεν; .. . . Παρατήρησαν δέ καί 
πόσον ή μήτηρσου ύπέφερέ δία σέ. Σέέβάστα- 
σεν έίς τούς κόλπους της, σέ έφερεν είς το φώς 
μέ πόνους καί ωδίνας, σέ Ανέθρεψε, σέ έδίδαξε 
πρώτον τά είς τον βίον χρήσιμα. . .. Καί τί δέ 
δέν δαπανώσιν οί γονείς διά τά τέκνα, φροντί- 
ζοντες ν’ Αναθρέψωσι καί εκπαιδεύσω σιν αύτά;

•— Ναί, ναι,—εϊπεν $ Λαμπροκλής, τήν εύ- 
χαριστώ δι’ δλα ταΰτα, Αλλά ποιος δύνκται νά 
ύποφίρ ρ τάς ΐδιοτροποίας καί τήν Αγριό τητάτης;

— Και τί στοχάζεσαι, δτι εΐναι δυσκολότε
ρο7 νά υποφέρωμεν τήν Αγριότητα τοϋ θηρίου, ή 
τήν τής μητρός;

— Έγώ στοχάζομαι,—εϊπεν δ Λαμπροκλής, 
οτι εύκολώτερον δύναμαι νά υποφέρω τδ θηρίου 
ή τοιαύτην μητέρα.

— Καί σέ έδάγκασεν αράγε ή μήτηρ σου πο
τέ, ή σέ έλάκτισε (έκλώτσησε) καθώς πολλοί 
τδ έπαθον Από τά θηρία ;

~ ’Αλλά, μά τήν Αλήθειαν, μέ λέγει τόσα 
κακά, δσα τις δέν ήθελεν Ακούσει είς ολην τήν 
ζωήν του, εϊπεν δ Λαμπροκλής,

Καί σύ δέν συλλογίζεσαι,—Απεκρίθη ό Σω
κράτης, — ποσάκις τήν ήνώχλησας καΐ τήν έ- 
πείραξας Απο τήν βρεφικήν σου ηλικίαν νύκτα 
κ.αί ή μέραν μέ τάς φωνάς καί τάς Αταξίας σου, 
καί πόσάς πικρίας επι? διά σέ «αί εις τάς Αρ

ρώστιας σου καί καθ' δλον τόν καιρόν τής Α
νατροφής σου; σύ δέ Αντί νά αποδίδης άπειρον 
εύγνωμοσύνην ζητείς νά τήνλνπής;

— Καί έγώ δέν ζητώ νά τήν λυπώ, — Α- 
πήντησεν δ λαμπροκλής.

— Καί μικρόν τάχα πραγμα εΐναι αύτή ή 
Απείθεια, τήν όποίαν δεικνύεις; Δέν γνωρίζεις, 
§τι ή μήτηρ σου θέλει τό καλόν σου καΐ διά 
τοΰτο σέ έπιπλήττει, ή φαντάζεσαι οτι ζητεί 
τό κακόν σου ;

— Ποτέ δέν φαντάζομαι, οτι ή μήτηρ μου 
ζητεί τό κακόν μου,—εϊπεν δ Λαμπροκλής.

— Μητέρα, λοιπόν, ή δποία σέ αγαπ^ καί σέ 
'περιποιείται τοσοΰτόν καί είς τάς άσθενείας σου 
καίπώς νά μή έλθης είς ενδειαν τών Αναγκαίων 
σου φροντίζει—μητέρα ή οποία τόσα υπέμεινε 
διά σέ—μητέρα, ή δποία νύκτα καί ήμέραν καί 
σέ εύχεται ν’Απολαύσης όλα τά καλά τοΰ κόσμου 
—μητέρα τοιαύτην, Αν δέν δύνασαι νά ύποφέ- 
ρης, διότι σέ επιπλήττει διά τό καλόν σου, εΐ- 
σάι-Αναίσθητος, ούδέ γνωρίζεις τί είναι τό συμ
φέρον σου.

Διά τούτο βλέπεις, οτι είς τούς νόμους, τούς 
όποιους ο περίφημος νομοθέτης τών ’Αθηναίων 
Σόλων διώρισέν έίς τήν πόλιν περί όποιασδήποε 
άλλης αχαριστίας ούτε λόγον κάμνει, ούτε εις 
’δίκην καλεϊ, Αλλά παραβλέπει τούς οσοι λα- 
βόντες χάριν δέν τήν Ανταποδίδουν" Αν όμως 
δέν περιποιείται τις τούς -γονείς του δικάζεται 
καί τιμωρείται αΰστηρώς, ούδέ τώ είναι συγκε- 
χωρημ.ένον νά γείνη άρχων, διότι πώς δύναται 
ό τοιοΰτος νά εύεργετή τήν πόλιν, ενώ φέρεται 
Αχαρίστως πρός Τούς γονείς του ;........ Προσέτι
δέ άν τις δέν περικοσμή τόύς τάφους τών γο
νέων του, Αφοΰ Αποθάνωσι καί τοΰτο λαμβά
νει ύπ’ δψιν καΐ έξετάζει\ήίπόλις, όταν πρόκη- 
ται νά έκλεχθή τις άρχων,.

Σύ λοιπόν, ώ παϊ, εάν εχφς τάς φρένας σώας 
παρά μέν τοΰ Θεοΰ ζήτησαν νά σέ’ συγχώρηση, 
έάν παρημέλησας τήν ιδίαν σου μ.ητέρα, ή έφέο- 
θης κακώς προς αύτήν, μή καί ούτος σέ ϊδη, 
οτι είσαι Αχάριστος καί Αποστρέψφ τό πρόσω- 
πόν του Από σοΰ.

Πρόσεχε προσέτι μήπως καί οί άνθρωποι μα- 
θόντες, ότι είσαι Αχάριστος είς τούς γόνεϊς σου 
σέ Ατιμάσωσι, καί οΰτω μείνης,έρημος φίλων. 
Διότι άν σε νομίσωσιν αχάριστου, ούδείς θά 
ύποθέση, οτι άν σε εύεργετήση θά φανής εύγνώ- 
μων προς αυτόν.

ρ^τάφρασίι; έκ τών ’Αΐϊ^ν^ΐΑονείψ,άτων
Ta·?
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Οι μικροί μου Αναγνώσται θά γελάσουν βε- 
βαίως βλέποντες τάς παρατεθειμένας ενταύθα 
εικονογραφίας καί αναγινώσκοντες, δτι αύται 
παριστώσι τά σχήματα, τά δποία οί Αρχαίοι 
έφαντάζοντο, δτι εΐχεν η γη μας" καί όμως αί 
γεωγραφικαί καί Αστρονομικά ί των γνώσεις 
ήσαν τόσον έλίγαι, ώστε έφαντάζοντο αύτήν 
ύπδ παντοϊα καί ποικίλα σχήματα. Ουτω λ.χ. 
κατ’αρχάς. μέν τήν ένόμιζον ώς επίπεδόν τι 
άμορφαν πλέον είς τδν αέρα ή τδ Αχανές, όπως 
φαίνεται είς τήν πρώτον εικονογραφίαν.

Μετά ταΰτα τήν έφαντάζοντο, πιθανόν έκ 
τοϋ κυκλοτερούς οχήματος τοϋ ορίζοντος, ώς 
κυκλοτερές τραπέζιου μέ ρίζας καί ριζίδια ΰπ’ 
αύτδ, διά τών οποίων συνεκρατεϊτο ε?ς τήν θέ- 
σιν της καί έμενε σταθερά, δπως φαίνεται είς 
τήν δευτέραν εικόνα.
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Οί ιερείς τής Ινδίας καί άλλων χωρών 
έφαντάζοντο αύτήν ώς πινακίου έστήριγμένον 
έπί στηλών. Τήν ιδέαν ταότην εύ ρίσκο μεν εκ
τεθειμένων καί έν τώ βιβλίφ τοΰ ’Ιώβ κεφ. λή’. 
4—7 καί έν τώ ρβλ 25 ψαλμω.

'II Γί κα.ά τήν ΐ?έ«ν των Ιιρίων τοο Βίδα.

«Πόσον ανόητοι πρέπει νά ήταν οί άνθρωποι 
εκείνοι! » ίσως θά άνακράξη τις έκ τών ζωή··! 
ρών μικρών Αναγνωστών. Μέ τάς όποίας ήμεϊς 
εχομεν γνώσεις καί ΐδέας περί τοΰ σχήματος 
τής γής, βεβαίως οί άνθρωποι έκεϊνοι φαίνον
ται Ανόητοι, παιδαριώδεις" Αλλ’ όμως δέν 
Αμφιβάλω, βτι καί ήμεΤς, άν έζώμεν είς τδν 
καιρόν των δέν;1θά εΐχσμεν καλλιτέραν ΐδέαν 
απδ αυτούς περί τούτου. Μετά τόσους αιώνας, 
κατά τούς όποίρυς πολλοί άνθρωποι είργάσθη- 
σαν, βεβαίως ήμεΐς γνωρίζομε? περισσότερα 
καί όρθότερα όχι μόνον περί τής γής μας,Αλλά 
καί περί τοΰ 'Ηλίου και περί τής Σελήνής καί 
Ακόμη περί αύτών τών Αστέρων, καί διά ταΰτα 
πρέπει νά ήμεθα εύγνώμονες εις τούς καλούς 
έκείνους Ανθρώπους τούς κοπιάσαντας δι’ήμάς, 
καί είς τδν Θεδν, όστις ήύδόκησε νά γεννηθώ*  
μεν είς εποχήν, καθ’ήν αί τέχναι καί αί έπι- 
στήμαι εΐναι τόσον Ανεπτυγμέναι.

(’Ακολουθεί.) 

Ή Γή μϊ ρίζας,

ΤΡΕΙΣ ΕΐΛΟΓΤΑΙ.

σϋτείόηΰ·ις, ύγεία, καί χρήματα εί
ναι τρία Ανεκτίμητα Αγαθά τής θείας Προνοίας. 
’’Εκαστος άνθρωπος πρέπει νά έργάζηται πρδς 
Απόκτησιν τοΰ τελευταίου, Αλλά πρέπει νά πόο- 
σέχφ ώστε ή Απόκτησις τών χρημάτων νά μή 
παραβλάπτφ ούτε τήν συνείδησίν του, ούτε τήν 
σωματικήν ύγείαν του.

Συμβουλεύομε? λοιπδν πάντας .τούς μικρούς
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μας άναγνώστας ταΰτα .* «Προσέχετε εΐς τίιν 
συνείδησίν σας*  διότι δς-ις χάση τήν συνείδησίν 
του δέν τώάπομένει τίποτε άξιον τχρήσεως.■» ■' 

«Προσέχετε εις τήν δγείαν σας.Έάν έχετε κα
λήν ■ υγείαν, δοξάζετε; τον Θεόν διά τοϋτο1 καί

■ έκτ ι υ. α τ έ α ΰτην με τά τ ην συνε ίδη σίV σας * διό τι 
ή .υγεία είναι αγαθόν, τδ σποέον δεν αγοράζε
ται :δΐά χ^ί^ίτων.;

; ■< «ΊΙερϊ δέ τών χρημάτων ■ .φροντίζεΐέ νά άπο - 
. κτή σητε :οσά'εϊναί ά να γοςαλ α διά τον βcάχέΐα ν. ■ 
επίγειον ζωήν σας*  άλλά μή κάμνετε αυτά τδ 
ύψ’.στον αγαθόν σας*  τά χρήματα είναι τά .μέ
σα και οίχί τδ τέ.Ζος· τής ζωής τοΰ ανθρώπου*  
διά τούτο καί δέν δύνανται νά τδν καταστή
σω σ ιν ευτυχή.» « Εΐναι δυσά ρ εσ τ ο ν, έγρα φέ πύ τε 
ό βαθύπλουτος +ραπεζίτηςΈοσχίλδ εΐς ένα τών 
φίλων του, νά κοιμάταί τις μέ πολύκροτου πι- 
στόλιον δπδ τδ προ ακέφαλα ιόν του καινά λαμ
βάνω πολλά ς άπειλητικάς έπιστολάς καθ’ έκά- 
στην, μόνον καί μόνον διότι έτυχε νά εχη πε
ρισσότερα χρήματα άπδ-τους γείτονας του!»

Καί άρχαϊός τις φιλόσοφος,, εΐς τδν όποιον 
ίδωρήθη Sv τάλαντον (6,000 δραχμών) έπι- 
στρέψαςαϋτδ μετά τρεις ήμέρας είς τδν φίλον 
του, έγραφε, «Αάβε όπίσω τδ άργύριόν σου*  

.•■■fcisB μισώ δωρεάν, ήτις μέ κάμνει ν’αγρυπνώ!» 

ϊή^ζ’θήσάυρίζεΐέ θησαυρούς έά-ντ^ς.'γής, ·. ^αΰ·*·  
τκ^λήξ καί σκωρία καί κλέπταά διάφθ'είρόόσί 

καί κλίπτουσιν, άλλά θησαυρίζετε . θησαυρού;. 
ίνούμανώ, δ που ούδέν τών τοιούτων υπάρχει.λ

ΤΟ ΚΑΑΛΙΣΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑ. · ; \ ■

Τουδαϊός τις διδάσκαλος ή^ρόάήίίέ'ρποτε τοδς 
μαθητάς τΰυ, «Ποιον ήτο τ.δ κάλλιστον πράγ
μα, τδ ίποιον ήδυνατό τις ζΜ’έπΐθ^μή^ΐ /

Εΐς τών μαθητών είπε, .<^8^,’^«Γαιδδω-- 

μο< xai α&τ&ρκης διάθεσις.» "'Ετερος, 
σύντροφος.» Τρίτος, «χαΛόςγνίτωχ.» Τέταρ
τος πάρε τήρησε ν, δτι έπροτίμα «άΓάρωποζ, 
δσζις ήδύχατο >*ά  τά ^ιέΛέοχεα.»
Τελευταίου ήγέρθη πέμπτος, δνόματι Έλεάζαρ, 
καί. αΰτδς είπεν, δτι κάλλιστον πάντων ήτο 
«καμά/α χαόαρά.»

Ό διδάσκαλος ήκουσε πάντας, άλλ’ άπε- 
κρίθη μόόον εΐς τδν Έλεάζαρ, εΐπών, «Σύ α
ληθώς περιέλαβες εΐς δύω λέξεις πάν δ,τι οί 
άλλοι συμμαθηταί σου έξέφρασαν*  διότι, όστις 
έχει καρδίαν καθαράν, θά ήναι καί αύτάρκης 
καί καλδς σύντροφος καί καλδς γείτων, καί 
ευκόλως θά βλί·Λ^ τί πρέπει νά κάμνη καί τδ 
πως νά τδ κάμνη κάλλιστα.»

ΛΙΟΡβΩΣΙΣ ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΩΝ
ί οίς τό αίνιγμα τοΰ προηγουμένου, φύλλου. <
\ Ένεκα παραδρομής τοΰ τυπογράφου είς τήν 25ην 
σειράν Αντί νά τεθΤί

■ ' «Έγειναν πάντα'ΰπ’ίμοδιβοολή.αοφί:ας 6ε ία ί,’ 
έδίιμοσ;$ύΟη ,·

«’Έγειναν . .. ί ... μετά πολλής σοφίοι; »

'' "’ΑΙΝΙΓΜΑ. ν· λ'Χ'··:/'

; Εΐμαι νήσος κάί. ανήκω είς τήν- γήντήντής-Έλλάσος' 
χαί ποτέ έτέλουν ωόρον είς τήν πόλιν τής Έαλλάδός"- 
άλλά νΟν ότείκω όλη,είς φυλήν έσκήνωμένην, 
’Εν- Ευρώπη, πλήν άλλ’ ΰμως έκ Χζυύων καταγρ- 

μίνην.
*Αν τό πρώτον κχ’άλλα τρία 
κόψης άπισύεν στοιχεία, 
χαϊ είδώς επιχειρήσης, 
τάς χορδάς μου νά κινήσης, 
θά σέ θέλΐη άρμονία, 
ϊσως άρκέτά ή3εϊά.

Άλλ*  έάν τά τρία πρώτα έκ τοΰ δλου άφαιρΐσης, 
τόν δέ τόνον στήν δευτέραν συλλαβήν μου έπιθέσης, 
τότε τρέμε, τότε φεΟγε, έάν πυΟ με άπαντήσης, 
ίπειδή ένόσφ μ’ έχεις, πολυστένακτα θά ζήσης.

Έάν δέ κ’ έκ τρίτου πάλιν 
έ>κοπήν μοί κάμης άλλην, 
τότε, φίλε, θά μέ ΐδήί, 
άπαράλλακτον τής ’Ίδης, 
τιμωρούμενου ματαίως 
ύπό κούφου βασιλέως.

^ϊ^'ήΑλλλ'έάΐΐή^ϊίάΐμ^τύί^σρυ χειρ κάΐ άλλην.ίπιφέρη 
έκκόπήν τής κεφαλής μου, θά μέ ΐδης τότ’έν μέρε 
οπισθέν τινων θηρίων; προσδοκΟντα τήν τροφήν μου, 
Κ’ έχοντα ταχείς τοος πόδαςς άπεχθή 8έ τήν μορ ·

■ φήν !Χ0υ·
Έάν τώρα δέν μέ θέλής γράφοντα ανοησίας, 
μή πολβ, πολύφροντίζης τάπερί ορθογραφίας.

ΔΙ Π. Σ.

•ΛΈϊΊΧ·
: τόυ'έν τω πρόηγ’ϊυμένφ φόλλω αινίγματος

- ■ΣΠΟΡΟΣ—ϊρας—ορ«—πόρος—όρός. κτλ.
;·· 'ΤοΛυ,βαν i ;έξ--Αθήνων Κ. Χαλοϋλος καί ή ·ξ Έδρας 
' Ζωή Δτ,μητριάδιυ.

' —0—

■ ΛΥΣΕΙΣ
Ιερογραφικδν ερωτήσεων τοΰ 1876.

Τάς ίερογραφικάς ερωτήσεις, τοΰ παρελθόντος έτους, 
έλυσαν ί έκ Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Μιχαηλίδης καί ΐ 
έκ Βώλου Γ. Παππαδόπουλος, εΐς έκαστον δέ εδίθη άνά 
εν άντίτυπον τοΰ Ζωολογικού κήπου τοΰ X. Ψαρα με ω
ραίας χρωματισμένας εικόνας.

.—ο—

1ΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
.—Τίς τών βασιλέων τοΰ.’Ιούδα και Ισραήλ υπηρζεν 

ί κάκιστος; „
— Είς ποια μέρη τίς'Αγίας Γραφής άναφερεται, Οτι 

υίίς τις ένυμφεύθη τήν μητρυιάν του ;
— ^σαν $ί avSfii τ&ΰ ι;ολε|Λθΐ> δλον .Τον 

- Ισραήλ είς τόν καιρόν τοΰ βασιλίως Δαίίδ;


