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Eli ούδένα,έζτός τών τακτικών αύτΐίς 
ανταποκριτών ςίλλεται ή έγημερίς 
τδν «Παίδων» ϊνευ προπληρωμές.

ΔΟΞΑΙ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΠΕΡΙ ΤΟΪ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ Ι1ΜΛΝ.

(Σιινίχεια. "Ιδε πρςηγ. ipt8.)
Οί ’Ινδοί έδόξαζον, δτι ί Γή ητο ημισφαι-

'Η ιδέα, ίτι ί γϋ εττέττ’Χεεν έπεκράτει πρδ 
πολλοΰ, ένηγκαλίσθη δ’αύτάν δ θαλίς εϊς τών 
έπτά βορών τ·ης άξ>χα.Ι<ΐζ 'Ελλάδος, καί δ Σε- 
νέκας δ λίγους αιώνας μετ’ αυτόν.

'Ο φιλόσοφος Αναξίμανδρος, δστις δζησε

'Η γί Ιξάιδρβς κατά Πλέΐβνβ.

S

*Η γί ουρψένη ini χιλώνης.

ρικώ καί δτι έπεβπηρίζετο έπί τών κεφαλών 
τεσσάρων ελεφάντων ίς-αμένων έπι της ράχεως 
δπερμεγέθους τινδς χελώνης!

Γενικώς έπιστεόετο, δτι ή χελώνη δέν έ?η- 
ρίζετο έπί τίνος, άλλ’ δτι έπέπλεεν έπί τΐίς 
έπιφανείας τοΰ παγκοσμίου ώκεανοΰ.

Οί πεπαιδευμένοι όμως τών ’Ινδών λέγου- 
σιν, δτι τά ζώα ταΰτα ησαν συμβολικά, καί 
δτι οί μέν τέσσαρες έλέφαντες έσήμαιναν τά 
τέσσαρα σημεία τοΰ ίρίζοντος, ί δέ χελώνη 
αιωνιότητα.

χατά τά 600 it. X. παρίστα τίιν Γ?,ν ώς κύ
λινδρον, τοΰ δποίου μόνον ί άνω έπιφάνεια 
ητο κατφκημένη. 'ί*  πελάγισε δέ καί τάς δια
στάσεις της, και εΰρεν, δτι ητο κατά tv τρί
τον τής διαμέτρου της ύψηλή’ έκήρυττε δέ, 
δτι έπλεεν έλευΟίρως είς τδ κέντρον τοΰ ού
ρα νί ου θόλου, διότι, ελεγε ν, δέν διί άρχει κά- 
νείς λόγος, διά τδν δποΐον νά μ^ κινίται Λρδς 
τδ tv μέρος μ&λλον ί πρδς τδ άλλο.

Ό Λεύκιππος, δ Δημόκριτος, δ 'Ηράκλειτος 
καί δ ’Αναξαγόρας, όλοι συνενώνουν μεΐ*  άύ- 
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τοΰ. Ό δέ Άναξιμένης προσέθηκεν, έξ αιτίας 
τις αναγκαιότητας χαΐ σπουδαιότατος τοΰ 
άερος έν τώ κόσμφ, ότι ή Γή ύπεστηρίζετο 
ύπδ συμπε πυκνωμένου άέρος!

Ό Πλάτων έκτος τοΰ ότι ήτο μέγας φιλό
σοφος, ήτο προσέτι χαΐ μαθημα7ικδς και 
καλός έπιστήμων. Θέλω? δέ νά εξήγησή πώς 
έδημιουργήθη ό κόσμος, έλεγε?, οτι ή ύλη αύ- 
τή καθ’ εαυτόν ούτε μορφήν, ούτε ιδιότητας 
έχει, άλλ’ ότι ό Θεός περιέβαλεν αύτήν μέ eV 
δός τι τριγωνικής συστάσεως. 
ότι δηλ, συνέστησεν αύτήν έκ 
τριγώνων' λαβών δ’ έπειτα ά- 
ριΟμόν τινα τών αρχικών τού
των τριγώνων έσχημάτισε τά 
τέσσάρα άρχικά στοιχεία.

Τδ πϋρ, τδ λεπτότατο?, 
σύγκειται έκ τοΰ έλαχίστου ά- 
ριθμοΰ τοιούτοίν τριγώνων καΐ 
έχει τδ σχήμα πυραμίδας. Τά 

Ή γή χολ ιν3ρ ική κατά 
Άναξίμ**^*·

αύτους,’ καΐ είναι μέχρι τήν σήμερον μεταξύ 
άγριων καΐ βαρβάρων εθνών. Ουτω κατά τήν 

. γνώμην τών Γρηλλανδών, ή Γή μας έστηρί- 
ζετο έπΐ στηλών, αΐ οποΐαι τόσον φθείρονται 
ύπδ τοΰ χρόνου, ώστε συχνά ^ήγνυνται καΐ 
ά.ν μή ύπεστηρίζετο ύπδ τών έπψδών τών μά
γων ή Γή πρδ πολλοΰ θά κατέρρεεν !

Οΐ άρχαϊοι Αιγύπτιοι, όπως φαίνεται έπί τί
νος παπύρου εύρισκομένου είς τήν Βιβλιοθήκην 

’ τών Παρισίων, παρίστανον τδ Σόμπαν ώς έξης’ 
*Η Γή παρομοιάζεται μέ γυ
ναίκα πλαγιασμένηνκαΐ κεκα- 
λυμμένγ.ν μέ φύλλα. Οι ούρα- 
νοΐ έκπροσωποΰνται ύπδ γυ- 
ναικδς, ήτις σχηματίζει τον 
δόλον διά του σώματος αύτής 
περιέργως πως εκτεταμένου και 
ύπδ άστέρων έμπεπαρμένου. 
Δύο δέ πλοία ή λέμβοι φέρου- 
σαι ή μέν μία τδν ήλιον άνα-

Ot Oifevol χαΐ ή γή κατά τούς Αΐ γυττίοοε.

wajmigflnpiifl^jnjiv'?

μόρια τοΰ υδατος είναι σώματα ιγερεά είκοσάε- 
δρα, ένφ τδ ς*θιχ ε^ο? τοΰ χώματος είναι κυβι
κόν, εϊτε περιορίζεται ύπδ Ορθογωνίων τρι
γώνων.

Τδ έξάεδρον έφαίνετο είς τδν Πλάτωνα το 
πάντων τών ς-έρεών καί διά τοΰτο 

τδ καταλληλότατο? σχήμα διά την Γήν, ητις 
έπρεπε νά ΐς·αται είς τδ κέντρον τοΰ Σύμπαντος!

Ου μόνον τδ σχήμα τις Γης μας ήτο άγνω
στον είς τούς άρχαίους άλλά καί τδ π&ς καί 
ποϋ έστηρίζετο, ήτο, ώς ειδομεν, άπορον είς 

τέλλοντα,.ή δ*  έτέρα αύτδν δύοντα, παρίσταν- 
ται κινούμεναι περί τδν ούρανδν έπΐ τοΰ σώ

ματος τής θεάς. Είς τδ κέντρον τής εικόνος 
ταύτης είναι δ θεός Μάων—δστις προΐσταται 
τής ισορροπίας τοϋ Σύμπαντος. (Άχολίνθιΐ)

ΓΕΩΛΟΓΙΑ.
('TSe προηγούμενων ψύλλον.)

Ή υπαρζις δυνάμεως, ήτις &rv-
fot τήν ξηράν εις πολλούς τόκους ύπεράνω 
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τοΰ ύδατος, Ανεκαλύφθη ύπδ τοΰ ’*\γγλου  Σίρ 
Λυέλλου, δστις δι’ iwSZ'j -jroipocτηρήσεων, 
γενομένων είς τον Β-.θνικον Κόλπον, Απέδει
ξε*?,  δτι κατά τδν παρελθόντα αιώνα αί άκταΐ 
ύψώθησαν πόδας τινάς ύπεράνω τν.ς ε’πιφανείας 
τής θαλάσσης, έτι δε καί Από του 1820 μέχρι 
σήμερον ή Ανύψωσις ηύξήνθη κατά τινας δα

κτύλους.
Έκτος τών Ανυψωτικών αίτιων, τών προερ- 

χομ.ένων εκ τοΰ ύπογείου πυρός, υπάρχου.σι και 
άλλαι αιτία*.  καταφανέστερα! τών πρώτων. 
Τοιαύτη τις λ. χ. είναι ή άμμος. ή ύπδ σφο
δρού Ανέμου φερομένη καί πολλάζις καλύ- 
πτουσα μ.εγάλας έζτάσεις και σχηματίζουσα 
λόφους ικανής έκτάσεως καί ύψους. Διά τοι
ούτων λόφων περιφράσσονται κατά τής θαλάσ
σης πολλά μέρη τής 'Ολλανδίας.

Μεγάλαι προσέτι έκτάσεις τών παραλίων 
τής Γαλλίας καΐ μεγάλη τις περιοχή εις τά 
άνατολικά παράλια τής Σκωτίας, αϊτινες άλ
λοτε Απετέλουν ώραίας καί ευφόρους γαίας, 
ήδη καλύπτονται ύπδ σωρών άμμου.

Εΐς πολλά μέρη τής Γής ή ξηρά Ανυψουται 
έκ τής θαλάσσης διά τής ένεργείας μικροσκο
πιών τινων ζωυφίων, καλουμένων πορα^ίωπ. 
Τά ζωύφια ταΰτα Απαντώνται Απειροπληθή 
είς τδν Ειρηνικόν ώκεανδν,δπου ολόκληροι σειραί 
νήσων σχηματίζονται Αποκλειστικώς έξ αύτών.

Εις τά παράλια τής Νέας'Ολλανδίας ύπάρ 
χει λωρίς τις ξηράς 4000 μιλίων τδ μήκος.

Οί μικροί ούτοι Αρχιτέκτονες δέν αρχίζουσι 
τάς έργασίας των είς μεγάλα βάθη ύπδ τδ 
ύδωρ’ τδ μέγιστον βάθος ούδέποτε υπερβαίνει 
τους 100 πόδας.

Πολλαί τών νήσων τούτων έχουσι σχήμα 
κυκλοτερές, ή ώοειδές έκ τούτου πολλοί νομί- 
ζουσιν, ότιτά κοράλια κτίζουσι τάς κατοικίας 
των έπί τού χείλους τών κρατήρων ύποβρυ- 
χίων ηφαιστείων προ πολλοϋ έσβεσμένων.

Τδ εξωτερικόν τείχος τών νήσων τούτοιν 
Αναφαίνεται κατά πρώτον ύπεράνω τοΰ 3δα- 
τος, σχηματίζον ούτω περίβολον, έντδς τοΰ 
όποιου περικλείεται εϊδός τι Jayoir είτε λί
μνης γαληνιαίας.

Τά ζωύφια ταΰτα δέν κτίζουν τά τείχη 
ταΰτα έκ πετρών καί πηλοΰ, άλλ’ έζ ύλης τι- 
νδς τιτανώδους καί ιξώδους, κολλητικής, ητις 
έκκρίνεται έκ τοΰ σώματος αύτών. Επειδή 

ζώσι συγκεκολλημένα προς άλλη λα καί πολ- 
λαπλασιάζονται έπ’ άπειρον, ό σχηματισμός 

τών τοιούτων νήσων είναι ταχύς,

Άφοϋ ύψωθώσι τά τείχη ή θάλασσα φέρει 
διά τών ρευμάτων της, γήν διαλελυμένην, καί 

εναποθέτει αύτήν έντδς ·· τής οΰτω σχηματι- 
σθείσης λίμνης καί έπί ~ών τειχών αύτής, 
σχ.;ματίζουσα ούτω ϊωρίδα ξηρας, έπί τής 
οποίας φύονται φυτά καί Ακόμη δένδρα, φοι- 
νίκη, κλπ. έκ σπόρων, τούς οποίους διάφορα 
πτηνά μεταφέρουσιν εκεί.

At ούτω. πως σχηματιζόμεναι κοράλιοι λί- 
μ.ναι, έχουσι συνήθως άνοιγμά τι, διά τοΰ ο
ποίου.. δύνανται πλοία νά είσέρχωνται είς αύτάς 
ώς είς ασφαλέστατου όρμον.

Ούτως ή θεία πρόνοια προετοιμάζει τόπους 
κατοικίας διά τδν αχάριστου άνθρωπον και 
διά τοιούτων ποταπών καί μηδαμινών είς τά 
ομματα ημών ζωΰφίοιν.

Αί νήσοι αζται είναι τόσον στερεαϊ, ώστε 
αντέχουν είς τάς σρμάς τών ισχυρότατων κυ
μάτων. ’Ενίοτε όμως ή τρικυμία είναι τόσον 
ισχυρά, οδστε τά κύματα ύπερπηδώσι τά ουτω 
πως σχήμα τι σθέντα τείχη, παρασύρουσι τήν 
έπ’ αύτών συναχθεϊσαν ύλην, καταστρέφουσι 
τά δένδρα καί φυτά, καί αύτδν τδν Ανθρωπον, 
Αν τύχη νά ήναι έπ’ αύτής.

Τοιαΰται καταστροφαί Αναφέρονται ύπδ τών 
ιεραποστόλων, είς μίαν τών όποίων Απώλεσαν 
παν δ,τι εΐχον καί έσώθησαν καταφυγόντες εΐς 
τι πλοϊον, τδ όποιον έτυχε νά ήναι προσωρ 
μισμένον έκεΐ. Τούτου ίίνεκα πάντες οί κάτοι
κοι τών τοιούτων νήσων είναι προμηθευμένοι 
μέ λέμβους, είτε μονόξυλα, έπί τών όποίων 
έπιβιβάζονται αυτοί καί τά τέκνα των, είς 
παρομοίας περιστάσεις. (’Ακολουθώ)

Η ΚΓΡΙΑ ΔΕ ΣΤΑΕΛ
Μ— * '

"Ολοι οί Αναγνώσταί μας ίσως έχετε Ακού
σει περί τής κυρίας δέ Στάελ τής περιφήμου 
έκείνης γυναικδς, τής οποίας-τήν εικόνα βλέ
πετε, ένταϋθα, .Αλλ*  ίσως δέν γνωρίζετε, δτι 
ενώ αύτή ήτο'κοράσιον, όχι μεγαλείτερον παρά 
εσάς ήρχισε νά σκέπτηται καί νά γράφη περί 
Αντικειμ.ένων, είς τά όποια συνήθως ένδιαφέ- 
ρονται μόνον οί μεγάλοι άνδρες. 'Ο πατήρ της 
καλούμενος Νέκερ ήτο περίφημος οικονομολό
γος καί υπουργός τοΰ Ατυχους Λουδοβίκου 16ου*  
ή μήτηρ της ήτο γυνή εύσεβής καί πολύ πετ 
παιδευμένη' οί γονείς της αύτοί ήσαν έκ τών 
έναρετωτέρων Ανθρώπων τοΰ χρόνου εκείνου 
τής απιστίας*  διό Ανέθρεψαν τήν Άνναν είς τήν 
Αληθινήν πίστιν τοΰ Χρίστου.
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Ή κυρία αύτη έγεννήθη έν Παρισίοις χατά 
τδ έτος 1766, δτε ή Γαλλία εύρίσκετο είς 
σπαραγμούς καΐ τά θεμέλια τού χριστιανισμού 
έκλονίζοντο- διά τοΰτο ή εκπαίδευσές της άπο- 
κλειστικώς ένηργήθη ύπο τής μητρός της διά 
τρόπου συστηματικού και αυστηρού- άπο τού 

αύτΐ] τόσον εύγλωττος χαί πρωτότυπος, ώστε 
οι άκούοντες αύτήν έλησμόνουν την Ηλικίαν 
της χαί ωμιλουν ώς πρδς δμοίαν με αύτούς.

Τύ 16ον έτος της ήλικίας της έγραψε φι
λοσοφικόν άρθρον περί νόμου, καί μετά τοΰτο 
έγραφε περί διάφορων υψηλών άντικειμ.ένων.

II ΚΥΡΙΑ ΑΕ ΪΤΑΕΛ

9ου ϊτους τής Ηλικίας της Μαθημένη έν τή 
αιθούση, πλησίον τής μητρός της, ήκουε τήν 
συνομιλίαν τών έκεϊ συνερχομένων σοφών καί 
διπλωματών- ή σόνεσις καΐ ί εύνοια, μέ την δ- 
ποίαν ήκροάζετο, εϊλκυσε πολύ τήν προσοχήν 
αύτών ούτως, ώστε πλαγίως προεκαλεΐτο νά 
λάβρ μέρος είς τ·?ίν συνομιλίαν*  αί παρατηρή
σεις της συνήθως ή σαν τόσον έμβριθεϊς καί

Τό 20ον έτος ένυμφεύθη τον κ. Δέ Στάελ 
πρεσβευτήν τής Σουηδίας έν Παρισίοις’ κατά 
τήν έπανάστασιν μένουσα έν Παρισίοις κατέ
βαλε πάσαν προσπάθειαν,ώς σύζυγος πρέσβεως, 
νά σώση τινάς έκ τών άγαθών μέν, άλλ’ άδί- 
κως πασχόντων συμπολιτών της*  άλλα τέλος 
καί αύτή ήναγκάσθη ν’ άναχωρήσφ καί άπήλ- 
θεν κατά πρώτον είς τήν ’Αγγλίαν καΐ έπειτα
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είς τήν Γενεύην, οπού δ πατήρ της είχε κατα
φύγει, δπύθεν μετά τινα χρόνον έπέστρεψεν 
εΐςΙΙαρισίους.Άλλ’ δ πρώτος Ναπολέων μαθών, 
δτι αί ίδέαιτης δέν ύπεστηριζον τά σχέδιά του,

τελευταϊβα της λέξεις ήσαν, «ό θεδς εΐναι ά- 
νγάπη’θέλει πραΰνει τδν αγώνα τοΰ Θανάτου’ 
«εύσπλαγχνε Σώτερ συγχώρησών με». 

| Η αναληψις του

I τήν ήπείλησεν, έάν ήθελε τολμήσει νά κατοική 
είς ΙΙαρισίους. Κατά τδν χρόνον τών δυστυχιών 
της συνέγραψε τά καλλίτερα συγγράμματώ 
της, τήν Κόρινναν, Λελφίναν κλπ. διετήρησε ι 
πάντοτε τήν πίστην αύτής αγνήν είς τδν Χρι- ■ 
στιανισμδν καί άπέθανε 14 ’Ιουλίου 1817' αί

ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Η ΑΝΑΛ11ΨΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Άφοΰ δ Χριστές μετά τήν άνάστασίν ταυ 
έφανερώθη πολλάκις είς τούς μαβητάς του, την 
τεσσαρακοστήν ημέραν έξήγαγεν δλους έως τήν j! 
Βηθανίαν’ καί άφ’ ου τούς εύλόγησεν άνελήφθη ?



622 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

είς τδν ούρανόν, ενώ αΰτοϊ έβλεπον, καί νεφέλη 
ύπέλαβεν'αύτδν άπδ τών όφθαλμών αΰτ&ν, έν φ 
δέ ήτένιζον προς τδν ούρανόν, αίφννς παρουσ ά- 
σθζσαν δΰώ λευκοφόροι άνδρες (άγγελοι) καί εΐ- 
πον,β άνδρες Γαλιλαϊοι'ουτος δ’Ιησοΰς,δςτς άνε- 
λήφθη άπδ σας,πάλιν θά έλ.θη,καθ’ίν τρόπον ει- 
δετε αύ τδν άνερχόμε*Όν  είς τον ούρανόν». Μετά 
τοϋτο έπέστρεψαν οί Μαθηταί είς 'Ιερουσαλήμ 
μέ χαράν μεγάλην. Έκ τούτων μανθάνουσιν οί 
μικροίμαςάναγνώφαι,Ι )δτι οίιΜαθηταί,μολονότι 
έχασαν σωματικώς τδν Χριστόν, Ιχαιρον όμως*  
διότι, άφοΰ τδν εΐδον άναστάντα καί τώρα άνα- 
ληφθέντα, εΐχον καί διά τδν έαυτόν τους άλάν- 
θαστον πληροφορίαν και διά τδν κόσμον άξιό- 
πιστον μαρτυρίαν, δτι ί Χρίστος ζή*  2) οτι δ 
Χρίστος δι’ ήμας δέν είναι διδάσκαλος, ό ό- 
ποιος μας άφήσε την διδασκαλίαν του, αύτός 
δέ άπέθανεν, άλλ’ βτι ζή καί ενεργεί μέ τδ 
Πνεΰμά του είς τάς καρδίας τών αμαρτωλών 
αυτή δέ ή ένέργεια είναι ή ψυχή τοΰ λόγου του*  
καί 3) δτι άλλην μίαν φοράν θά έλθ^ μέ δό
ξαν μεγάλην διά νά κρίνη τδν κόσμον.

Λοιπόν, μικροί μου άναγνώσται, άγαπατε 
τδν ζώντα Σωτήρά σάς, δστις τόσον τρυφερά 
εΐπέ ποτέ περί τών παιδιών «αφήσατε τά παι- 
»δί« νά ϊρχωνται προς έμέ*  διότι τών τοιοΰ- 
των εΐναι ή βασιλεία τσϋ Θεοϋ».

Η ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ.
('Τιώ της Setf-rteiνίΜσρίσς X. Κ.)

ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ

"Οστις έπεσκέφθη τή Αίγυπτον, εκείνος μό
νος δόναται νά έννοήση κατά τι τδν βαθμόν 
τού πλούτου καί τής ίσχύος, είς τδν όποιον 
ειχον φθάσει οί άρχαϊοι Αιγύπτιοι. Ή ίδέα 
αυτή έπικυροϋται υπό τής θέας τών υπερμε- 
γέθων καί στερεών μνημείων, τά όποια έπί 
τοσούτους αιώνας διασώζονται, καί κάμνουσι 
τόν βλέποντα νά θαυμάζω δι<Α τήν σταθερά ν 
καί τελείαν μηχανικήν διασκευήν, ήτις ήτο 
άναγκαία πρός άνέγερσιν αύτών.

Πρώτον έξ αύτών τών μνημείων ϊστανται 
αί ΕΚφαμίδες, ή μνημεία τών βασιλέων τής 
Αίγυπτου. Ύπάρχουσι δέ εΐς τήν Αίγυπτον 
έβδομήκοντα Πυραμίδες, αί πλεϊσται τών ο
ποίων κεϊνται πλησίον τής Μέμφιδος’ έκ τού
των, δύο κατ’ εξοχήν εΐναι άξιοσημείωτοι, "Η 
άρχαιοτέρα τών δύο τούτων, ύποτίθεται ο τι 
έκτίσθη υπό τού Χέοπος, ο στις έβασίλευσεν 

ύπέρ τάς 2000 έτών προ Χριστού, ή έτέρα 
είναι έργρν τοϋ Χέφρενος

Η βάσι: μιας εκάστνς.εχει ίκτασιν 5δ,2ί·0 
τετραγωνικών υαρδών ’Αγγλικών, τδ δέ ύψος 
είναι 500 ποδών.

'Ο 'Ηρόδοτος μας λέγει,. ότι έκτίσθησαν είς 
διάστημα. είκοσιν έτών, καί δτι 100,000 
άνθρωποι, τους οποίους ήλλαζον κάθε τρεις 
μήνας, εΐργάζοντο είς αύτάς καθ’ όλου τό διά
στημα τοϋ χρόνου τούτου.

"Οταν συλλογιζώμεθα περί τοΰ μεγέθους 
αύτών, θαυμάζομεν τήν υπομονήν καί έπιδε- 
ξιότητα, άτινα έχρειάζοντο διά νά τελεσθή 
τοιοΰτόν τι έργον.

Διότι πρώτον μέν, οι πελώριοι λίθοι έπρεπε 
νά κοπώσιν άπδ τοϋ λατομείου και νά κομι- 
σθώσι διά τοϋ Νείλου είς τόν σταθυ.όν των. 
Έπειτα, επειδή αί Πυραμίδες κεϊνται μακράν 
τοΰ ποταμού, ήτο ανάγκη νά μεταφερθώσι 
καί έκεϊθεν νά υψωθώσιν εΐς τήν θέσιν των. 
Τοϋτο έγινε το διά μέσου κεκλιμμένου έπιπέ- 
δου, τό όποιον όψοϋτο καθ’ οσον προεχώρει ή 
εργασία, καί έπί τοΰ όποιου οί μεγάλοι λίθοι 
άνεβιβάζοντο, Τδ κεκλιμμένον τοϋτο έπίπεδον 
διετηρεϊτο ακόμη, δτε ό "Ηρόδοτος έπεσκέφθη 
τήν Αίγυπτον, καί ούτος όμιλεΐ μετά θαυμα
σμού περί τών τεραστίων αΰτοϋ άναλογιών, 
θεωρών αυτό ώς ούδαμώς όλιγώτεραν άξιοθαύ- 
μαστον καί αύτών τών Πυραμίδων.

Στενή καί έλικοειδής διάβασις ώδήγει διά 
τών ύπερμεγέθων τούτων όγκων εΐς τό ένδον 
τής Πυρά είδος, όπου εντός μικροϋ δωματίου 
ετίθετο τό νεκρόν πτώμα τοΰ βασιλέως. Μετά 
τήν τοιαύτήν ένταφίασιν τοΰ όποιου, αί είσο
δοι έκλείοντο μέ τόσην έπιτηδειότητα, ώστε 
ουδέν ίχνος τής ύπάρξεώς των νά φαίνηται*  
ήλπιζον δέ οί Αιγύπτιοι, δτι τό πτώμα ήθελε 
μείνει ήσυχον έως δτου τό πνεΰμα έπέστρεφεν 
εΐς αύτό. Ματαία έλπίς ί Διότι ούτε ή ψυχή 
τίνος έπανήλθεν ούτε έκ τών μνημείων αύτών 
μένει έν τούλάχιστον σώον . ή άκέραιον, διότι 
ή πλεονεξία τών ’Αράβων καί ή περιέργεια τών 
περιηγητών κατέστρεψαν εκείνο, τό όποιον έπί 
τοσούτους αιώνας είχε διατηρηθώ άθικτον.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ

Έν τώ προηγούμενοι φύλλω είπομέν τινα 
περί τής χρήσέως καί τής παραγωγής του πυ
ρές, περιγράψαντες τρεις έκ τών τρόπων, δι’
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ών οί κάτοικοι άγριων τινών χωρών παράγουσι | πΰρ αποκτάται, αλλά καί τρύπαι κατασκέυά- 
το πΰρ’ δύο δέ έκ τών τρόπων τούτων πάρε· I ξονται είς ξύλα, λίθους καί μέταλλά.

στήσαμεν διά εικονογραφιών" 
τδν τρίτον τρόπον, τδν όποιον 
έκεί περιεγράψαμεν, πα.ιιοτα 
ή εν τω παρόντι φύλλφ εΐκών 
υπ’ άριθ. 3.

*11 δέ ύπ’άριθ. 4 είζών δει- 
κνόει έτερον τρόπον, τδνόποϊον 
συνηθέστερον τοϋ πρώτου καί 
δευτέρου μεταχειρίζονται οί 
κάτοικοι τής. Ταχίτης, τών 
Εανδαυικών νήσων καί τήςΝέας 
Ζηλανδίαςι

Αί εικόνες 5 καί 7 παριοτώ- 
οιν έργαλεϊα, δι’ών ού μόνον

Ή είκών 6 τέλος τυάριστφ 
έργαλεϊα δι’ ών κατασκευά- 
ζουσι τδ πϋρόί’Εσκιμώ,εϊτεκά- 
τοικοι τών-παγωμένων χωρών.

Tot πε πολιτισμένα έθνη έχου- 
at πολλούς καί διαφόρους τρό
πους δι’ών παράγουσι πύρ.Πρέ
πει δέ νά εϊμεθα πάντες εύ- 
γνώμονες διά τδ δώρον τούτο 
τής Θείας Προνοίας, διά τής 
χρήσεως τοΰ όποιου τοσαϋτα 
καί τηλικαϋτα άπολαμβάνο- 
μιν άγαθά>Είζώ ν 3.

6.

Είκών 4. Εΐκών Κ.

Είκών

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
('Επί τβΰ καΰηγητιΰ κ. Κ. Νιστορίϊιν) 

[”Ιδε προηγ. άριΟ,]

ΠΕΡΣΕΥ2

Ό Ιίερσεύς ήτο υίδς τής Δανάης κάί ϊγγο- 

Είκών 7.

νος τοΰ Άκρισίου βασιλέως τοΰ *Αργθυς.  Ό 
’Ακρίσιος νομίζων, δτι δόναται νά προλάβ^ τήν 
πρόρρησιν τοϋ μαντείου, το όποιον προεϊπεν 
δτι Οά φονευΟή έξ υίοϋ μέλλοντος νά γεννηθήέ 
έ*  τής Δανάης, ίκλέισεν αϋτήν εντός 0Ικήμα-;i 
τος χάλκινου. Άλλ’ ή Δανάη έγέννησεν έκ τοΰ| 

f
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Δώς αεπαΛορφωθέντος είς ^υσήν βροχήν τδν 
Περσί|. Βδίτί δέ μαθών δ Άζρίσιος εθηζε τήν 
Δανάην?ΐΑ πδ βρέφος έπί πλοιαρίου χμϊ έξέ- 

θηζεν εις τήν θάλασσαν. Τά κύματα έφερον τδ 
πλδί^ον είς τήν νήσον Σέριφον. Ό βασιλεύς 
τήΐ^σρίφου Πολυδέκτης ύπεδέχθη τους έν τφ 
πλοιαρίφ καΐ παρέσχεν είς τήν Δανάην πασαν 
περιποίησιν.

"Οταν δ Περσεύς ήλικιώθη, δ Πολυ§ έκτης, 
δστις έφοβείτο αύτΰν, θέλων νά τδν άπομα
κρύ ν η, συνεβούλευσεν αδτδν νά άπέλθη,δπως τω 
φέρνι τήν κεφαλήν τής Μεδοίσης, ελπίζω ν δτι δ 
Περσεύς δέν θά έπέστρεφεν.

'Ο Περσεύς πριν ή άπέλθρ είς τήν χώραν τών 
Γοργόνων καί άποκόψη τήν κεφαλήν τής Με- 
δούσης, διά νά επιτυχή ίίλαβε παρά [/.έν τοΰ 
Έρμοϋ τά πτερωτά πέδιλά του, τ. ί πλοϊον 
ταχύπλοον, παρά δέ τοΰ Πλοδτωνος περικεφα
λαίαν, διά τής οποίας καθίστατο άόρατος, τ.Ι. 
έφύλαξε μυστικήν τήν έπιχεί ρησιν, παρά δέ 
τής ’Αθήνας τήν άσπίδα, τ. έ. τήν φρόνησιν. 
Ούτως Οχυρωμένος δ Περσεύς κατώρθωσε ν’ 
άποκόψ’ρ τήν κεφαλήν τής Μεδούσης, έκ τοϋ 
αίματος τής δποίας έξήλθεν ίππος πτερωτός, 
δ γνωστές Πήγασος. ’Επί τοϋ Πηγάσου άνα
βα ς δ Περσεύς καί έχων τήί κεφαλήν τής Με- ' 
δοίσνις κατώρδωσε μεγάλα καί τεράστια' πρώ- 
τον άπελίθωσε τδν Άτλαντα είς τδ δρος, τδ 
δποΐον εκτοτε φέρει τδ δνομά του’ δεύτερον 
έφίνευσε τδ τρομερόν κήτος, τδ δποΐον ήθελε 
νά καταφάγή τήν ’Ανδρομέδαν' τρίτον άπελί- 
θωσεν δλους τούς έχθρούς τοΰ πατρδς τής Αν
δρομέδας, τήν δποίαν έλαβεν είς γυναίκα’ καί 
τελευταίου άπελίθωσε τδν Προϊτον τδν άδελ- 
φδν τοΰ πάππου του καί τδν βασιλέα τής Σε
ρίφου Πολυδέκτην ύβριστικώς προσφερόμένον 
είς τήν μητέρα του.

*Αλλ’ όμως δ Περσεύς άκουσίως ξεπλήρωσε 
τήν προφητείαν τοΰ μαντείου. Έν Θεσσαλίφ 
δπου κατέφυγεν δ πάππος του Άκρίσιος, έτε- 
λοΰντο αγώνες έπιτάφιοι είς μνήμην τοΰ βα- 
σιλέως τής Ααρίσσης. Ό δίσκος, 3ν έρριψεν δ 
Περσεύς, έκτύπησε τδν Άκρίσιον είς τδν πόδα, 
καί τδν έφόνευσεν.

*0 Περσεύς παρίσταται έπι τοΰ Πηγάσου 
κρατών διά τής δεξιάς τήν κεφαλήν τής Με- 
δούσης. Τήν εικόνα αύτοΰ Οά δημοσιεύσωμεν έν 

τω φίλλφ τοΰ ’Ιουλίου.
,.ΙΜ Α II

ΤΑ ΡΟΔΟΧΡΟΑ ΔΙΟΠΤΡΑ
«Μητέρα, μητέρα, κάτταξο τί μέ ςδωκτν 3 θοΐοΐ,» τΐπέ

■ποττ ι/ικρόν τι παιδίον πρός τήν μητέρα του.
«Τί ιιναι τέκνον μου ;» ώιώτησον ή μ’ίτηρ. '
«Ένα ζευγάρι κόκκινα γ£ΗΛ|ά, 'τοΰ κάμνουν ίλά τά 

■πράγματα κόκκινα ’σάν τΐπφΐϊά φύλλα, τά σπήτια, τόν 
ούρανόν, τά δένδρα, τά φυτά, τά φορέματα μας καί. τά 
’μάτια σου ακόμα που ιϊναι γαλανά φαίνονται κόκκινα· 
τί ώραΐα ;»

«Μάλιστα τέκνον μου, είναι ώραϊα, άλλά έλα νά σου 
δοίξω καί it5$ νά άφελυθό;; άπΐ τά γυαλιά αίιτά καί νά 
ευχαριστείσαι, ίταν τά μεταχειρίζεσαι· νά ένθυμήσαι 
πάντοτε, ΐτι όλα τά γυαλιά όμοιάζουν.μέ τάς διαθέσεις 
σου, ότι όταν έχ^'ς καλήν διάθςσιν όλοι οί άνθρωποι κάΐ 
έλα τά πράγματα θά σοΰ φαίνωνται καλά, καί δταν 2— 
χιρΐ κακήν διάθίσιν, ίλα θά σοΰ φαΐνωνται κακά και 
μαύρα, καθώς όταν φορέσ^ς μαύρα γυαλιά 6ά σου φαί— 
νων * μαΰρα· προσπαθεί λοιπόν νά ήσαι πάντοτε είς 
καλήν διάθεσιν, διά νά ήσαι ευχαριστημένος καί νά εύ- 
χαριστ^ς καί τοΰς άλλους.

ΑΙΝΙΓΜΑ.
Βρωτόν είμι καί άίρωτον μενρίως άγαπωμαι, 

Τέκνον ς-ερρδν εκ μή στερρας μητρός εγώ γοννωμαι,
Αϊτήν πλήν τήν μητέρα μου εάν τυχόν έγγίσω 

Ί.-Ι καί μέ συγγενή τινα αύτή; συγκοινωνήσφ
Φθείρομαι φεϋ ! κατά μικρόν καί τήν μορφήν μου χάνω 

Κ1 είς τό έξης ούδέιτοτε αυτήν αναλαμβάνω.
Τό πρώτον τών στοιχείων μου άν άφαιρέσνις δ'λωί 

Γενναταί μοι εχθρός σκλήρός.και μί νικφ ευκόλως· 
Άλλά καί του εχθρού αύτοΰ τό κράνος δν σηκώσιρς 

Άσήμαντίν τι μόριον κατήντησα τής γλώσσας.
Γ. Δ.

—0—

.ζ/υσγς tgv ir τοΰ '‘Απριλίου

Αινίγματος,
ΚΑΡΠΑΘΟΣ, ΑΡΠΑ, ΠΑΘΟΣ, ΑΘΩΣ, ΘΩΣ.

Τό έλυσαν έξ Αθηνών μέν οί Δ. Γ· Πλαιτοι/τας, Π. 
'Ρόδιος, Ελένη Σ. Σκουμπουρδή καί θεοδώρα Σ. Μαγ- 
κάχη. Έκ (Ιατρών Αγγελική Σισσύφου, Ήλιας Π. Κα- 
λαμογδάρτης, I. Ν. Χαϊδόπονλος, καί Π. 1. Μαλεβίτης. 
Έκ Κ(πόλεως ή Μαρία Αραγάτση. Έκ Σάμου ό Άλεξ. 
Σφοίνηΐ. Έξ Άμφίσσης 4 Κ. Βυθούλκαί*  και εκ Θήρας 
ί Άντ. Βαΐλας.

Λϋΰΐς τοϋ Ιν τω φΰΙΛψ τοϋ Matov 
Αινίγματος.

ΧΡΗΜΑΤΑ, ΧΡΗ, ΜΑ, ΤΑ.

Τό έλυσαν εξ ’Αθηνών οί Μ. Σκαλιστήρης, I. Πα«α~ 
ζής, I. Α. Γρηγοριάϊης. Έκ ΙΙατρών οί Γ. Σκλαβουνος, 
Άνδ. Θ. Ίωαννίδης, καί ©. Πετραλιας. Έκ Κερκΰρας 
Ελένη Λύτσιχα. Έκ Σύρου ό Θ. Μ. Μαρκιδης, καί Ί. 
Άμσιριδάκης. Έξ ’Ιθάκης ή Τερψιχόρη Κ. Δρακοιίλη 
Έκ Θήρας ό Ν. Β. Σαλίίερος. Έκ Κεφαλληνίας ό Σκ. 
I. Μλλιδόνης. Έκ Κύετρου ό Νήφων Θωμόπουλος, καί έξ 
’Αλεξανδρείας ό Στέφανος Σχυλίτσης.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑί ΕΙ’ΛΤΗΣΕΙΣ.
1) Ποίκ εΐναι ή πρώτη τεροσευχή ή ίναφερομίνη 1ν 

τη Άγίφ Γραφ^ ; . -
'2) ΐίοϊα είναι ή έκτενεστάτη προσευχή έν τφ Γραφ·^,
3) Τίνος ονομα μετεβλήΟη διότι έσχεν έκιρροήν παρά 

τώ θεφ έν ποσευχφ ;


