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Ή*Αρτεμις  ητο θυγάτηρ τοϋ Διδς καΐ τής 
Αητοϋς καΐ Αδελφή τοϋ ’Απόλλωνος, περί τοϋ 
όποιου έν τώ φύλλω τοο 
Ίουλ. έγραψα μ εν. "Ο
πως δ ’Απόλλων, ουτω 
καΐ ή^Αρτεμις ήτο επι
τήδεια είς τδ τοξεύειν 
καΐ έργον αύτής ητο 
τδ κυνήγιον’παρίστα- 
το δέ ύπδ τών Αρ
χαίων ώς είκονίζουσα 
άλλοτε μέν τήν θεάν 
τοΰ κυνηγίου, άλλοτε 
δέ τήν Σελήνήν, καΐ 
τρίτον ώς θεά τοϋ αδου 
ύπδ τδ όνομα 'Εκάτη. 
Διά τας τρεις ταύτας 
ιδιότητας ή "Αρτεμις 
είκονίζεται τρίμορφος, 
ώς θίλομεν άλλοτε δη
μοσιεύσει περί τής'Εκά 
της ύπδ τάς τρεϊς μορ- 
φάς της. Ένταΰθα θά 
περιγράψωμεν τήν’'Αρ
τέμιο ύπδ τήν πρώτην 
ιδιότητά της, τ. έ. ώς 
θεάν τής Γης. Ως τοι- 
αύτη ή "Αρτεμις ήγά- αΡτεμιε- Ή "Αρτεμις έκαυχέ-
πα τά δάση καί τούς το διά τήν ωραιότητά
δρυμώνας, συνελάμβανε τάς έλάφους τρέχουσα της καΐ δέν ύπέφερε καμμίαν άλλην καυχω- 
ή διεπέρα αύτάς διά τών βελών της καΐ ήτο μένην ότι ήτο ωραιότερα αύτής. Διά τοΰτο 2-

ή προστάτίς τών κυνηγών. 'Ως θεάν τον κυ
νηγίου είκόνιζον αύτήν μετά έλαφροΰ φορέμα
τος, ολίγον πρδς τά άνω ύψουμένου καΐ περί ■ 
τήν ζώνην περιεσφιγμένου διά νά πήδα εύκό- 
λως τούς φραγμούς καΐ τούς θάμνους. Ούτω 

παρίς-ησιν αύτήν ή προ
κειμένη εικών, είς 
τήν οποίαν φαίνεται 
διά μέν της δεξιές 
κρατοϋσα απδ τών κε
ράτων έλαφον, ■ διά δέ 
τής άριςΐρας φέρουσα 
έπΐ τοϋ ώμου φαρέ
τραν.

'Η ’Άρτεμις ήγάπα 
τήν άγνίαν καί έθεω- 
ρεϊτο ώς προστάτίς 
των παρθένων. Ειχεν 
Ακολούθους 60 νύμφας 
καΐ άλλας εϊκοσιν, αί 
οπόΐαι έφρόντιζον περί 
τών όπλων τοϋ κυνη- 
γίου. Αί νύμφαι ώφει- 
λον νάφυλάττωσι τήν 
σωφροσύνην καΐ παρ
θενίαν των, άλλως βα
ρύτατα έτίμωροΰντο 
ύπδ τής θεές καΐ δι’ 
άύτδ τδ έλάχιστον καΐ 
Ακούσιον αμάρτημα.
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φόνευα; τήν Νιόβην,ήτις ύπερηφανέύθη,οτι ήτο 
ώραιοτέρα αύτής.. Καθοις είς τά βέλη τοΰ Α
πόλλωνος άπεδίδετο ό θάνατος των άρρένων, 
ουτω διά τών βελών τής Άρτέμιδός έπήρχετο 
& θάνατος τών παρθένων καί τών γυναικών.

*Η *Αρτεμις  έλατρεύετο πολλαχοϋτής Ελ
λάδος. Ό περιφημότατος ναός αύτής ήτο δ έν 
Έφέσφ,οστις κατετάσσετο είς τά έπτά θαύμα
τα τοΰ κόσμου. Τόν ναόν τοϋτον έκαυσεν. δ *Η-  
ρόστρατος, καθ'ήν νύκτα έγεννήθη δ μέγας 
’Αλέξανδρος.

Ιερά είς τήν ’'Αοτεμιν έκ μέν τών ζώων ή
σαν οί κόνες, αί έλαφοι, αί γάται και αί αί
γες' έκ δέ τής Γής αί πηγαΐ, τά λειβάδια καΐ 
τά δάση.

Έν τώ έπομένω φύλλω θά έξιστορήσωμεν 
τδν βίον τής Νιόβης καί τδν οίκτρδν θάνατον 
τών τέκνων αύτής, φονευθέντων ύπδ τοϋ ’Α
πόλλωνος καί τής Άρτέμιδός, διότι έτόλμη- 
σεν ή μήτηρ αύτών νά ύπερηφανευθή πρδς τήν 
Λήτώ διά τά πολλά τέκνα της.

~Τ~Ξ. jr ~ - .

ΠΕΡΙ ΙΝΔΙΩΝ.

' Προς νότον τής ’Ασίας είς τδν Ινδικόν ώ- 
κεανδν έκτείνεται μεγάλη τις χερσόννη'σος, 
καλουμένη ’Ινδική, είτε Άνατολικαί Ίνδίαι, 
αϊτινες ήδη άποτελοΰσι μέρος τής εύρείας Βρε
τανικής αυτοκρατορίας.

Τά μεγάλα κράτη τής Γαλλίας, Γερμα
νίας καί 'Ισπανίας φαίνονται μηδαμινά συγ- 
κρινόμενα πρδς τήν μεγάλην ταύτην χώραν, 
διότι εΐναι πολύ μεγαλειτέρα δλων τούτων δ- 
μοϋ, εχουοα έκτασιν 1800 μιλίων καί πα
ράλια ύπέρ τάς 4,000 μιλίων μακρά.

Οΰ μόνον δέ ή χώρα είναι υπερμεγέθης άλ
λά καί πάντα τά έν αύτή κατ’ αναλογίαν εί
ναι μέγιστα. Οΰτω λ.χ. έχει τρεις ποταμούς, 
έκάς-όυ τών οποίων τδ μήκος είναι μεγαλείτε- 
ρον των 3,00 Ομ,ιλίων—άπεράντους έρημους κε- 
καλυμμένας υπό άμμου, όρη τών δποίων αί κο- 
ρυφαί εΐναι κεκαλυμμέναι υπό διηνεκούς χιόνος, 
ένφ αί έκτεταμέναι πεδιάδες της κατοικοϋνται 
ύπδ .300 περίπου έκατομμυρίων ψυχών !

Ή. ιστορία τής χώρας τούτης εΐναι πολύ 
περίεργος καί διδακτική. Πολλούς αιώνας π. 
Χρίστου διάφοροι βάρβαροι φυλαί είσέβαλον 
είς τάς Ινδίας έκ τοΰ βορειανατολικοϋ μέρους 
τής ’Ασίας καί ή έξεδίωξαν ή υποδούλωσαν τούς 

αύτόχθονας, έγκατα στα θέντές αυτοί είς τήν 
χώραν αύτών.

’Ολίγοι έκ τών απογόνων τών κατακτηθέν- 
των αύτοχθόνων ύπάρχουσι μέχρι τής σήμε
ρον είς τινα μέρη τών ’Ινδιών, άλλ’ εΐναι πολύ 
κατώτεροι κατά τήν διανοητικήν άνάπτυξιν 
άπδ τούς λοιπούς κατοίκους τής χώρας, καί 
τοσοΰτον έξηχρειωμένοι, ώστε μικρόν τι δια- 
φέρουσι τών άλογων ζώων, ένώ οί κατακτηταί. 
των, οι κυρίως λεγόμενοι ’Ινδοί (Hindoos) 
ηύξησαν είς δόναμιν καί πλούτον καί έβασί- 
λευσαν έπί πολλούς αιώνας μέ πολλήν ήσυχίαν,

'Ο κώδηξ τοϋ Λίαποΰ εΐναι συλλογή νόμων 
γραφέντων περί τδν έννατον πρδ Χρ. αίώνα καί 
θεωρείται ώς θεόπνευστου βιβλίον. Έξ αύτοΰ 
δέ μανθάνομεν τήν κοινωνικήν κατάστασιν τοϋ 
λαοϋ είς τήν εποχήν έκείνην.

Κατά τδν κώδηκα τοϋτον οί ’Ινδοί διηροϋντο 
είς τέσσαρας τάξεις, ήτοι ΐ) τούς Αμαγγιάκας· 
οϊτινες, οις ιστορείται, έξήλθον έκ τής κεφα
λής τοΰ θεόΰ Βράμα κάί άπετέλοον τήν τάξιν 
τών ίερέων’ 2) τούς ΚσατρίγΙας, οιτινες έξ
ήλθον έκ τών ώμων τοϋ Βράμα καί άπετέλοον 
τήν τάξιν τών στρατιωτών καί έν γένει τών 
πολεμιστών 3) τούς Βαισίας, οϊτινες έξήλθον έκ 
τών μηρών τοΰ Βράμα, καί είς τήν τάξιν αύτών 
άνήκον πάντες οί μετερχόμενοι τδ ιατρικόν, νο
μικόν καί έμπορικδν επάγγελμα*  4) τήν 
τών Σούδρων, οϊτινες έξήλθον έκ τών πο· 
δών τοϋ Βράμα καί άπετέλουν τήν τάξιν τών. 

;χειρωνακτών, οϊτινες κατεγίνοντό εις πάσας 
τάς τέχνας, αϊτινες ήσαν άπηγορευμέναι εις 
τάς άλλας τρεις τάξεις.

Ούδείς άνήκων είς μίαν τών τάξεων τούτων 
δόναται ν’ άλλάξη τήν κοινωνικήν του θέσιν, 
διότι κατά τδν 'Ιερόν κώδηκα 0 θεός έχει ί- 
,ρίσει εις έκαστον τήν οίκείαν θέσιν καί εΐναι' 
άμάρτημα νά τήν μεταβάλή. 'Υπάρχουν δέ 
τόσοι ειδικοί κανόνες καί έθιμοταξίαι είς έκά- 
στην.τάξιν, ώστε άποτελοϋν φραγμόν άδιάρ- 
ρηκτον καΐ άνυπέρβλητον είς τδν θέλοντα νά 
μεταβή άπδ μιας είς άλλην τάξιν.

(’Ακολουθεί)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΟΥ.

Έν Λονίίν^ τφ ΙΚφ Ννιιλίού 1877.
Ζλρόί ίοάς· γλυφούς σιιι-άμογεητάς· παί άζ'α- 

γκώσεας της *Ε<ριψβφί$ο<;  τώΡ Παίόωη
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Ά γα π η το ί μ. ο υ φ ί λ ο ι.
Υποθέσεις σπουδαΐαι μέ έκάλεσαν μακράν 

τής αγαπητής πατρίδας καί οικογένειας μου 
καΐ μέ κρατοϋσιν είσέτι είς τήν μητρόπολιν 
ταύτην τοϋ κόσμου — έλπίζω όμως, οτι at 
μικροί άναγνώσται τής Έφ. τών Παίδων δέν 
θά ζημιωθώσιν έκ τής πρόσκαιρου απουσίας 
τοΰ συντάκτου της.

Τόσα πολλά αξιοπερίεργα καΐ ωφέλιμα είς 
πάντα άνθρωπον, μάλιστα δέ είς μικρά παι
δία υπάρχουσιν είς τήν πόλιν ταύτην, ώστε 
ΰχι μόνον από ξένας χώρας, άλλά καΐ από τά 
άλλα μέρη τής ’Αγγλίας έρχονται πολλοί διά 
νά τά ϊδωσιν' είμαι δέ βέβαιος, δτι όλοι οί 
μικροί «ναγνώσταί μου θά εύχαριστοϋντο πολύ 
άπό μίαν τοιαύτην έπίσκεψιν. ’Επειδή όμως 
τούτο εΐναι αδύνατον διά πολλούς λόγους, θά 
προσπαθήσω νά σάς περιγράψω τινά των αξιο
περίεργων' τούτων άντικειμένων, έλπίζων, δτι 
θά «ύχαριστηθήτε καΐ ώφεληθήτε, έκ τοιαύ- 

της τίνος περιγραφής-
Τό πρώτον πράγμα, τό όποιον προσβάλλει 

τήν ορασιν τοϋ ξένου είναι τό πλήθος τών άν
θρώπων καΐ αμαξών, τό οποίον εύρίσκεται είς 
άέναον κίνησιν καθ’ δλην τήν ή μέραν, άνευ 
τής έλαχίστης συγκρούσεως, ή δυσκολίας.

’Επειδή δέ δ πληθυσμός εΐναι μέγας, τρις 
φοράς μεγαλείτερος όλου τοϋ πληθυσμού τής 
’Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένων καΐ τών νή
σων, αί' συνήθεις δμαξαι δέν είναι άρκεταΐ 
πρός μεταφοράν τών άνθρώπων άφ’ ενός μέρους 
τής πολεως είς άλλο. "OS εν υπάρχουσιν έν χρή- 
σει δύο άλλοι τρόποι μεταφοράς.

ΐ) Ό διά σιδηροδρόμων, είς τούς οποίους 
αί άμαξαι σύρονται δ.πό ίππων' ούτοι οί σι
δηρόδρομοι εΐναι μόνον είς τάς πλατείας ο
δούς, όπου δέν εμποδίζεται δι’ αύτών ή κίνη- 
σις τών κοινών αμαξών καΐ λεωφορείων.

2) ΓΟ διά σιδηροδρόμων, όπου άντΐ ϊππων 
μεταχερίζονται άτμομηχανάς διά νά σύαωσι 
τάς μεγάλας καΐ βαρείας άμάξας, αί δποΐαι 
φέρουσι τούς έπιβάτας. Οί σιδηρόδρομοι ούτοι 
είναι εϊτε ύπεράνω τών οικιών, είτε ’ ύπό τό 
έδαφος — οί πρώτοι ώνομάζονται ίζαέριοι, οί 
δεύτεροι υπόγειοι. — Οί ■ τελευταίοι ούτοι δέν 
προξενοϋσι καμμίαν ευχαρίστησιν είς τόν τα- 
ξειδεύοντα δι’ αύτών, διότι τό ταξείδιον ώς 
έπί τό πλεϊστον γίνεται είς τό σκότος, έκάστη 
δέ αρΜζκ φωτίζεται διά λύχνου*  άλλ’ ή εύχα- 
ρίστησις διά τών έναερίων σιδηροδρόμων είναι 
μεγάλη, ίδίως κατά τάς εσπέρας, δταν όλαι αί 

δδοΐ ήναι φωτισμέναι μέ φωταέριον διότι φαίνε
ται ώς νά ταξειδεύφ τις ύπεράνω άπβίρων 
λυχνιών, βλέπων τούς άνθρώπους βαδίζοντας 
διά τών οδών ώς πιγμαίους !

Μετά τούς σιδηροδρόμους έρχονται τά διά
φορα μουσεία, δπου εύρίσκονται συνηθροισμέ- 
να πανταΐα φυσικά, καί τεχνητά άντικείμενα*  
ώς λ. χ. εικόνες, αγάλματα, δρυκτά, νομί-ι 
σματα, άπολιθώματα ζώων καΐ φυτών, καΐ τε- 
ταριχευμένα ζώα, πτηνά, ερπετά καΐ ίχθϋς.

Τό κυριώτερον τούτων, τό καΐ μέγιστον καΐ 
πλουσιώτατον καθ’ δλον τόν κόσμον, εΐναι τό 
λεγόμενον Βρετανικόν, όπου ευρίσκει τις συν- 
ηθροισμένα διά πολλών χρημάτων κάλλιστα 
καΐ σπανιότατα άντικείμενα. Είς τό μουσεΐον 
τοΰτο εΐναι έναποτεθειμένα καΐ τά Έ.ΐγί,νεια 
λεγόμενα γιάργεαρα, ήτοι τά ώραϊα ανάγλυφα, 
τά οποία δ λόρδος Έλγιν άφήρεσεν έκ τοϋ 

Παρθενώνος τής έν Άθήναις άκροπόλεως καί τα 
έπώλησεν είς τό μουσεΐον τοΰτο, άντΐ μεγά
λης χρηματικής ποσότητος. Κεκλεισμένα είς 
μίαν τών εισωγείων αιθουσών τοΰ Μουσείου, 
ιστανται μάρτυρες διηνεκείς τής πεπολιτι- 
σμένης βαρβαρότητας, ήτις άπέκοψεν αύτά 
άπό τής οικείας των θέσεως έν τφ άμιμήτιρ' 
έκείνω προϊόντι τής 'Ελληνικής μεγαλοφυίας 
καΐ τέχνης,—Εΐναι ώς άνθη εξωτικά, τηρού 
μένα ύπό ύελίνους οίκίσκους, ΐνα μή άμαυ- 
ρωθώσιν υπό τής ζοφεράς άτμοσφαίρας τοϋ 
Λονδίνου1— ώς νέοι ευειδείς κρατούμενοι μα
κράν τοϋ λαμπρού καΐ περικαλλούς στερεώμα
τος τοϋ πατρώου έδάφους.

«Δέν άμφιβάλλω, —- εΐπον στραφείς ποτέ 
πρός κυρίαν τινά Οαυμάζουσαν τήν τέχνην τών 
άμιμήτων τούτων έργων τοΰ Φειδίου, —οτι 
θά έλθη ποτέ καιρός, καθ’ Sv τό ’Αγγλικόν έ
θνος θά άποδώση είς τήν Ελλάδα τά λείψανα 
ταΰτα τής προγονικής Εύκλειας της.«—«’Ελ
πίζω, — εΐπεν έκείνη, — διότι καΐ δίκαιον εΐ
ναι, ώς άρπαγέντα, καΐ έκεϊ μόνον εΐναι δ κα
τάλληλος αύτών τόπος.»

Πρό τινων ήμερων, τήν ημέραν τής Πεντη
κοστής ή είσοδος είς τό Μουσεΐον τοΰτο ήτο 
έλευθέρα, δηλ. άνευ πληρώμής καΐ κατά τούς 
γενομένους ύπολογισμούς περί τάς 80 χιλιάδας 
άνθρώπων τό έπισκέφθησαν τήν ημέραν έκείνηνί 
μεταξύ αύτών ή μην καΐ έγώ καΐ μ.ετά πολλής 
εύχαρις-ήσεως εΐδον μεταξύ τοΰ πλήθους άπειρα 
παιδία περιφερόμενα καΐ θεωροϋντα τά πολλά 
καΐ ποικίλα άντικείμενα τά έκεΐ έκτεθειμένα. 
Έξ όλων δέ τά ταριχευμένα πτηνά έφαίνοντο 
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δτι' εΐλκυον τήν προσοχή τών περισσοτέρων, 
ένεκα τής ποικιλίας καΐ ώραιότητος τών χρω
μάτων καΐ τοΰ σχήματος αύτών. ’Αλλά και 
τά διάφορα είδη τών τετραπόδων δεν είναι <5- 
λιγώτερον περίεργα. ’Αλλά θά με άπέλιπεν δ 
χρόνος, άν έπεχείρουν νά περιγράφω καί μόνον 
τά κυριώτερα τών περιέργων εκείνων. 'Όθεν θά 
μεταβώ εις έτερον είδος αξιοθέατων πραγμά
των — καί τοϋτο είναι οι ζωολογικοί καί ϊ- 

χθυολογικοΐ κήποι καί τά ανθοκομεία. Μεταξύ 
τών πρώτων δ Ζωολογικός κήπος τού Λονδί
νου είναι ό μέγιστος καί κάλλιστος έν τώ κό- 
σμφ. ’Εκεί βλέπει τις πολλά ζώα καί πτη
νά ζώντα, τά όποια μετεφέρθησαν άπο ολα 

τά μέρη του κόσμου ■— Ελέφαντας, Καμηλο- 
παρδάλεις 'Ρινοκέρους, 'Ιπποπόταμους, Λέον

τας, Τίγρεις, Ύαίνας, Άρκτους, καί αύτάς 
τάς πο.Ίιχάς, διάφορα είδη άετών, πολλά εί
δη πιθήκων, πάμπολλα είδη ψιττακών (πα
παγάλων) τά φαρμακερώτατα είδη τών δφεων, 
άγριοχοίρους, λόκους, άλώπεκας καί άπειρα 
άλλα σπάνια καΐ αξιοπερίεργα ζώα, πτηνά καί 
έρπετά, τά οποία περιποιούνται μέ πολλήν ε
πιμέλειαν καΐ μεγάλα έξοδα' τά έξοδα ταΰτα 
άπαντώνται διά τής πωλήσεως τών εϊσητηρίων, 
τά οποία οί έπιθυμοΰντες νά έπισκεφθώσι τδν 
κήπον πρέπει νά άγοράσωσιν εις την δόραν τής 
είσόδου.

Μεταξύ τών περίεργο τερών, τά όποια έλκύ- 
ουσιν είς έαυτά τδν περισσότερον κόσμον, εί
ναι αί «ρώκαι, οί ί.Ιίφαντας, οί ιπποπόταμοι 
καί οί πίβηχες. ’ΑΧλα περί τούτων θά ε'ίπω 
έλίγα εις την έπομένην μου επιστολήν, Θεού 
θέλο'τος. Έν τώ μεταξύ δέ εύχομαι εις ύμας 
μέν ύγείαν, φρόνησιν δέ εις τούς ήγήτορας τοϋ 
έθνους μας περί τά βουλεύματα των είς τάς 
κρίσιμους ταύτας περιστάσεις.

ΓΝΩΜΑΙ ΑΡΧΑΙΩΝ.
(Ί8ί <μ>λλά8ιον Τοονίου) 

μένον, εΐμή έκεΐνα, τά όποια ησαν γνωστά είς 
τούς άρχαίους.

Τδ σχήμα τοΰ κατοικημένου κόσμου έπί - 
στευεν, ότι ήτο δμοιον μέ ώρολόγιον, εχον μή
κος έξ άνατολών προς δυσμάς 70,000 στάδια 
(περίπου 8,000 μίλια) πλάτος δέ ούχί ίλιγώ- 
τερον τών 30,000 σταδίων (3000 μιλίων) καί 
οτι περιωρίζετο ύπδ άκατοικήτων χωρών άφ*  
ένδς μέν καθ’ υπερβολήν θερμών, άφ’ ετέρου δέ 
ψυχρό τάτων.

'Ο κατοικημένος κόσμος κατά τήν γνώμην 
νοΰ Στράβωνος ητο μακρότερος έξ άνατολών 
πρδς δυσμάς, καί βραχύτερος άπο βορρά πρδς 
νότον. ''Οθεν καί αί ονομασία ι μήκος καί π„1ά.- 
τος.

Κατά τδν πέμπτον, έκτον καΐ έβδομον μ. 
Χρ. αιώνα ή επιστήμη εκαμεν όλίγας προόδους 
ώς πρδς τδ σχήμα τής Γής" οί Πατέρες όμως 
τής Εκκλησίας κατεφέροντο κατά τής ιδέας 
τοϋ ότι ή Γή ήτο σφαιροειδής ύποστηρίζοντες 
τήν γνώμην των έκ. τής Γραφής,

Κατά τδ 53ί) μ. X. Κοσμάς ό έπωνομασθείς 
Ίνόοπ.Ιΐύστης, διότι έτάξείδευσεν είς τάς ’Ιν
δίας, συνέγραψε βιβλίον καλούμενου «.Χριντια- 
κιχή Τοπογραφία,»,. είς τδ όποιον διισχυρίζε
ται βτι ή Γή είναι τετράγωνος, στερεά δέ τεί-

'0 Στράβων, εις τών μεγίστων γεωγράφων 
τής . άρχαιότητος, γεννηθείς τδ Ί9ον έτος π. 
X. έδόξαζεν, οτι: ή Γή ήτο σφαιροειδής, άλλά 
τήν έθεώρει ώς τδ άκίνητον κέντρον τοϋ Σύμ- 
παντος. Τούς άστέρας καί .τήν σελήνην έθεώρει 
ώς μετέωρα, τρεφόμενα έκ τών άναθυμιάσεων 
τής θαλάσσης, καί ισχυρώς έπίστευεν, δτι κά- 
νέν άλλο μέρος τοΰ κόσμου δέν ήτο κατοικη- 

χη ύποστηρίζουσι τδν ούρανόν. Προσεπάθησε 
δέ νά καθυποβάλη εις μεθοδικήν τινα μορφήν 
τάς γνώμας τών Πατέρων τής Εκκλησίας καί 
νά έξηγήσνι τδν .Ουρανόν καί τήν Γήν κατά τάς 
'Αγίας Γραφάς" έκαμε δέ καί χάρτην τοϋ κό
σμου, τήν εξής περιγραφήν τοΰ οποίου χρεω- 
στοΰμεν είς τδν γάλλαν Φλαμαρίωνα.

«Κατά τδν Κοσμάν καΐ τδν χάρτην τοΰ κό
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σμου ταυ, ή κατοικημένη γή είναι επιφάνεια 
επίπεδος*  άλλ*  αυτί νά ήναι δίσκος, όπως 
έθεωρεϊτο είς τδν καιρόν τοΰ θάλητος, έχει 
σχήμα παραλληλογράμμου, τοϋ δποίου αί μα- 
κραί πλευραι είναι δΐς μακρότεραι τών· βραχει
ών, ώστε δ άνθρωπο; έπί τής γής είναι ώς 
πτηνδν είς κλωβίον.

«Τδ παραλληλόγραμμον τούτο περικυκλοϋται 
υπδ τοΰ ώκεανοϋ, δστις εισορμά είς αΰτδ διά 
τεσσάρων κόλπων, τοϋ τής Μεσογείου, τής Κα- 
σπίας θαλάσσης, καί τοΰ Περσικού;καί Άραβι- 
κοϋ Κόλπου.

«Πέρα τοΰ ώκεανοΰ καθ’ δλας τάς διευνθΰν- 
σεις όπάρχει άλλη ήπειρος, είς τήν οποίαν άν

θρωπο; δεν δύναται νά φθάσν), άλλ' έν μέρος 
τή; οποίας έκατοικεΐτό ποτέ ύπδ τοΰ άνθρώ- 
που πρδ τοϋ κατακλυσμόν. Είς τδ μέρος τοϋτο 
θέτει τδν ϊπίγειον Πιΐ(.·ά$ιισο>’ καί τοδς τέσ- 
σαρας ποταμούς, οΐτινες έπότιζον τήν *£όέμ.

«Μετά;τήν πτώσιν δ Άδάμ έξεδιώχθη τοΰ 
Παραδείσου, άλλ’ αύτδς και οι απόγονοί του 
εμενον είς τά παράλια τής ήπείρου εκείνης εως 
ού δ κατακλυσμό; μετέφερε τήν κιβωτόν είς 
τήν ήμετέραν Γήν!

«Εΐς τάς τέσσαρας εξωτερικά; πλευράς τής 
ηπείρου ταότής υψοΰντάι τέσσαρα κατακάθετα 
τείχη, τά όποια τήν περιβάλουν καί ίνοΰνται 
είς τήν κορυφήν, σχηματίζοντα θόλον, οί δέ ού- 
ρανοί είναι ό δόμος, εϊτε τδ καπάκι, ούτως εί~ 
πεϊν, τοΰ περιέργου τούτου οικοδομήματος!

«Κατά τδν κύρ. Κοσμάν λοιπόν δ κόσμος ήτο 
όμοιος μέ κιβώτιον μακρουλόν, διηρεΐτο δέ είς 
δύο μέρη. Τδ πρώτον, ή κατοι. ία τών άνθρώ- 
πων, εφθανεν άπό τής γής μέχρι τοΰ στερεώ
ματος, υπέρ άνω τοΰ οποίου οί αστέρες έκτελοΰν 
τάς περίστροφά; των*  έκεΐ κατοικούν οί άγγε
λοι, οϊτινες δέν δυνανταΐ νά άνέλθωσιν υψηλό- 

τερον. Τδ δεύτερον άνέρχεται άπό τοϋ στερεώ
ματος μέχρι τοΰ άνω θόλου, δστις στέφει αύτδ 
καί είς τδν όποιον άπολήγει τδ Σόμπαν. Είς τδ 
στερέωμα τοϋτο έρείδονται τά ύδατα τοΰ στε
ρεώματος.

«Ό Κοσμάς δικαιολογεί τδ σύστημα τοϋτο 
κηρύττων, δτι κατά τά δόγματα τών ΙΙατί- 
ρων καί τών Ερμηνευτών τής Γραφής, ή Τή 
είχε τδ σχήμα τής σκηνής, τήν οποίαν ό Μωϋ 
σής κατεσκεύασεν είς τήν έρημον, καί ή δποία 
ώμοίαζε μέ κιβώτιον μακροσκελές, δύο. φοράς: 
μακρότερον τοϋ πλάτους του.

«ΓΟ Κοσμάς προσθέτει, δτι δ Θεός δημιουρ- 
γήσας τήν Γήν, δέν τήν έστήριξεν εΐς κάνέν. 
πράγμα. 'Επομένως αύτη κρατείται διά τής 
δυνάμεως τοΰ θεοΰ, τοΰποιήσαντος καίσυγ- 
κρατοΰντος τά πάντα διά τοΰ λόγου τής δυ
νάμεως αύτοϋ.

- (’Ακολουθεί).

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΣΑΜΟΥΗΛ ΚΑΙ Ο ΓΕΡΩΝ ΠΑΕΙ- 

(Α'. Σαμουήλ β',)

Έξ δλων τών βιογραφιών, τάς οποίας ευ-; 
ρίσκομεν είς τήν 'Αγίαν Γραφήν, ή του προ-, 
φήτοΰ Σαμουήλ είναι ή καλλίστη καί διδα-;: 

κτικωτάτη.
'Ο Σαμουήλ ήτο τδ πρώτον τέκνον ευκατά

στατου τινδς ’Ιουδαίου, ονομαζομένου Έλκανά: 
καί τής δευτέρας αύτοΰ γυναικδς ’'Αννας*  έδω- 
οήθη δέ είς αυτούς παρά· θέοϋ εΐς άπάντησιν1 
τών θερμών δεήσεων τής ''Αννας.

Πριν είσέτι γεννηθή ή μήτηρ του τδν άφι-' 
έρωσεν εΐς τδν Κύριον, καί διά τοϋτο, δταν έ- 
μεγάλωσεν άρκετά, ώστε νά δύναται νά κάμννι 
μικρά; τινας δπηρεσίας εΐς τδν ναόν τοΰ θεοΰ,· 
είς τήν Σηλώ, ή μήτηρ του τδν έφερεν έ- 
κεϊ καί τόν παρέδωκεν εΐς τδν 'Ιερέα Ήλεί, και 
έάεϊ έμενε πλησίον του ώς ύπηρέτης τοΰ ναοΰ.

*Αν καί παιδίον μικρόν, είχε διδαχθή παρά 
τής μητρό; του νά άγαπγ καί νά σέβεται τδν 
Θεδν τοΰ ’Ισραήλ, ένεκα δέ τή; εύσεβείας του, 
δ Θεός τδν ηΰνόησε και τδν ήγάπησε καί τδν· 
ηδλόγησεν, άρχίζων νά φανερώνεται εΐς αύτδν 
δι’όραμάτων έξαύτής τής παιδικής ήλικίας του.

Άφοΰ δέ ήλικιώθη έγένετο μέγας παρά Θεφ 
καί μεταξύ τοΰ έθνους του, έκυβέρνησε δέ τδν 

’Ισραήλ, ώ; Κριτής έπί πολλά έτη καί άκόμη



ά<ρο5 κατά δ;α^αγήν τρϋ.Θεοΰ έχρισε. τδν 5α- 
ούΧ βασιλέα ΐξηκοΧοί^ί νά ηναϊ ο προφήτη;

,' τοδ: θεοΐϊ καί; ί' ισχυρός άνήρ τοδ ’Ισραήλ·
Ολη ή·ξΐ»^>, τοΐ/Σαμουήλ ε’να.1 σειρά τα- 

’ vreivlj; υποταγή; καί άφόσιώσεω; εΐ; τόν 
Κύριαν. Είς τδν. Σαμ.ουήλ Αποδίδεται καί ή 

.‘σύστασι; τών σχολειών τών προφητών, κυρι- 
ώτερα τών οποίων ήσαν τδ έν Ραμα χαι Ίε~ 
Ρ.ιΧ^> ®*ί  τέ·’ δποίί^ΐξέ5Γά»ϊ?έ&'Γθ .'γ&ί,~®ρρ»^Λ 

ρισαένοι διά τδ επάγγελμα τοΰ κηρδττειν καί 
(ξηγεϊν τδν λόγον τοϋ Θεοΰ εί; τδν λαόν.

Ή ιστορία τοΰ Σαμουήλ μώ; διδάσκει διά^ 
φορά ωραία μαθήματα δθεν προτρέπομεν πάν*  
τα; τού; μικρού; μα; άναγνώστα; νά ανοίξωσι 
τήν 'Αγίαν Γραφήν καί ν’ άναγνώσωσι τδ Πρώ
τον καί Δεύτερον Βιβλίον τοΰ Σαμουήλ, οπού 
εδ^ίσκε^αι ,δλη ή βιογραφία τοϋ μεγάλου έκεί- 
νου Κργτόϋ καί προφήτου.



ΕΦΗΜΕΜΣ TON ΠΑΙΔΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ. I γνώσται, τήν πρβκειμένην εικονογραφίαν*  «'ς
__  Ι αύτήν περίσταται. ίμέγα δωμ.άτών ·βΜ£ς μέ 

*Η ΕύπείΟεια τών παιδίων είς τούς γονέϊς W>f« οικιακά έπιπλα, άλλ’έχέτνο, τδ 3*oUv  
των είναι' μία από τάς μεγάλας άρετάς, α: I ^γει τήν δρασιν καί συγχρόνως σογκίνεί τήν 
δποϊαι εκφράζουν το σέβας της καρδίας των | ίκαρδίαν τοδ θεατού εΐύαι τοδΐο,‘^tt νίί^ιίν'?

rff jtcxpti Μαργαρίτα χαί %$εΛφός της.

η την χαράν της ψυχής των, δταν ύπαζούω- 
σιν είς ’Εκείνον, δστις εϊπε «τίρ/α τόν πατέρα 
σου καί τήν μητέρα σου», ζαι έίς τούς αγαθούς 
γονέΐς των. Παρατηρήσατε, μικροί (ίου άνα- 

οαίνετα'· κοιμώμινον έντδς κοιτί^ος, (χούνίας) 
[Λίκρύν 5^ κοράσιον, δν καί ύπ’ οΰδενύς-βλεπ<5- 
μενον, εχτελεΐ δλην τήν διαταχθεΧοαύ έίς αύτύ 
ίργασίαν, ίτοι κάθηται ήσυχον ΐπΐ θρανίου

s=s=^sea^»sm=a«3n^e««s8c=ne?naw>ajesaMBWw
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χαΐ έχει -τδν ττδδα του έπΐ τοΰ κάτω άκρου 
τίς κοίίίδδς έτοιμον νά κοΰνηση το μωρδν 
ίάν κλαυ ση ' άφ’ έτερουί έδ: ά τ ί>ν χε: pSν του 
πλέκει τδ έργδχειρον αύτοϋ, μαίνεται . δ*.δτι ' 
εχει προτκΛωμένουί' .καΙ νοΰν: κά^άφ'θαλμο.δς· 
«ίί.τά;^γα του.ταΰτα;. ,.

ϊπαρχει δυστυχώς γενικά σχεδόν ίδέα, δτι 
.τά μικρά παιδία δέν δύνανται νά r.vat χρκάίμα 
έΕς οΐκογενιακάς δπνιρέσίας^'άλλ*  όμως πα-' 
ρετηρηΟη, δτι τά ίΰσεβως άνέίϊ'ρέφδμετ'α είναι 
™λύ χρήσιμώτερτ ε’ς διαφόρους ΰπ-ορεσίας 
παρ’ δσον-κοινώς νομίζουσιν οί άνθρωποι.

Τδ ευπειθές παιδίον είναι εξάπαντος η χα
ρά τ^ς . μτιτρδς του, δ στολισμός τής οικο
γένειας του καΐ τδ παράδειγμα εις τά λοιπά ττίς 
οικογένειας τέκνα’ μιμεΐσθε, λοιπόν, μικροί 
^,ου πάίδες, τάν διαγωγήν τών ευπειθών, καΐ 
έργατικών. παιδίων, έάν θέλετε νά ίσθε ευτυ
χείς σείς καΐ νά κάμετε καΐ τους γονείς σας τοι- 
ούτους.

Αίνιγμα.

Δύϊ συλλαίαί μΐ' τίσσαρά γράμματα μ.’ άπ«ρτίζουν, 
Χίλια τρακ όσια τόβσ.αραςόλα. άμοΰ. Αξίζουν, 
Μεγα/Λος ·αυνετΐλέσα. .πρέ^-.'άύσ'ϊί.φσίν τώ'νοντων, 
’Οργανικών πάντων όιαί μή άτί Σόμπαν υπαρχόντων. 
ΚΓ αύτήν τήν γήν πληρώ σχέΒξν καί ό'λην πιριόάλλω, 
Καί συγκρατώ τά έν αίίτφ καί πανταχοϋ εισβάλλω.
Ειμ’ εντελώς άπλούστατονς πλήν χρήσιμον συγχρόνως, 
Διό εόρίμκομαι παντόϋ προχέίρως καί άφθόνως. 
Δέν δΰναται ό άνθρωπος «νευ έμοΰ νά ζησφ, 
Ούδ’ά,ίος, 8όν8ρον,ί φυτόν ςήν γήν μας νά βλας-ήσφ, 
K? it άνθρωποι, καί.οΐΐχθΰς, τά τι πτηνά καί κτήνη, 
Ζωύφια χαί ίρίίιτά καί των εντόμων σμήνη, 
Ώς καί-τά ΐένΒρα, τά φυτά νφ’ ί,τι ή γή βλαστάν'{). 
Κι’ ο,τι καλόν κι’ ώφέλιμον γεννάται και «ύίάνφ, 
Πάντα καί πάντες ύπ’ έμοΰ προάγοντ’, ώφελοΐνται, 
Ιΐήρίζοντ’ ένισχΰονται κι’ ο’ύτω Βιατηροΰνται.

.Καθ’ ολα είμαι χρήσιμον, καθ’ -Κλα άναγκαϊον, 
Κ’είς εύζωϊαν συντελώ, άλλ*  όμως περιπλέον. 
Άν «ιτι λιίψω έκ τής γής, παραχωρήσει θεία, 
Τά -πάντα θά άπολεσθοΰν, ώς έν τη συντελεί». 
"Εχω καί ΙΒιότητας λαμπράς καί θαυμασίας, 
Μεγάλης σπουδαίο τη το ς, τωόντι έξαισίας.
Συχνάκις μεταβάλλομαι κι’ άλλάσσω τήν μορφήν μου, 
Ώς καί τό σχήμα καί αυτήν χροιάν τήν ίΒικήν μου. 
Ποτέ μέ βλέπετ’ άπαλόν, ώς μαλακόν βαμβάκι, 
Ποτέ 8’ώς μάρμαρον σκληρόν κΡ ώς βράχου κομματάκι. 
Ποτέ 8’ Είμαι 81 αφανές, .ή κι’ άφ.ανές πολλάκις, 
’ΛτμωΒες, νεφελοειϊές καί ώς άήρ συχνάκις. ,\ 

;·Πλήν όό8έν τούτων γίνεται άλόγως αόθαιρέτως, 
■Κατά 8έ’νόμους φυσικούς γίνονται πάντ’ εόθετως. 
"Οθεν καί οί γνωρίζοντες καλώς τήν έμήν φύσιν, 
-Καί καμνοντίς έμοΰ καλήν καί άρμοΒίαν χρήσιν. 
Κ*  οί ΐ8ιοι εΰΒαιμονοΰν καί άλλους ώφελοΰσι, 
Κ’ εϊρ τήν ευημερίαν 3έ «πάντων συντελόΰσι.
Πασχίσατε λοιπόν, παιΒ^ά, νά ευρητε τί είμαι· 
Ιϊοία ή φυσίς ή έμή, τί κάμνω καί που κείμαι. 
Συγχρόνως 8έ φροντίσατε καί νά ώφεληθήτε, 

Έκ τής καλής μου χρήσεως πολύ νά προαχθήτε. 
:· Προσέτι νά συντείνητε κ’ εΐς -ευτυχίαν ϊλλων, 
: Είς τών τεχνών-τήν πρόοδον και τόΰ άνθρώπου μάλλον.

KV οϋτω νά γοίνητ’ αίτιοι ξάντες νά εΰλογώσι, 
: Θεόν τόν παντοδύναμον άπαύστως νά ύμνώσιν*  
Όστις έ προίκισε? έμέ μέ ταΰτα τά πρόσόντφ,; 
,Ιζ’.ΛΒημιούργησεν όμ’άς καί'άπαντα τίο.ντα.

ΑΝΑΓΝΩΣΙΣ ΤΠΣ ΓΡ.λ'Μιλ:

.... Γάλλος φις. έΰγςνής, :·καλοίμέν.ός<. .Δέρήν-ττι.ς ■ συνεί^ιζ® 
1»ά άναγινώσκη κ«6’ εκάστην τρία κεφάλαια τής' Γρα
φής ά σκι τι, ςζ.αίγον χ τ ι συ.: νο;. '·■.' ":· ’ .·

*11 Λά3υ Χόέαρή άνεγΐνωσχε τούς ψαλβάΰς 3ω8εκα 
φορά; τό ετος, τήν 'Νέμν Διαθήκην- τρεις, κώ··τά λοι
πά μέρη τής Παλαιας Διαθήκης: άπαξ;

*11 Δόκτωρ Γεώργιος άνεγίνωσκε 15 κεφάλαια τής 
Γραφής καθ’ έκάστην, πέντε τήν πρωίαν,.. πόντε τήν 
μεσημβρίαν καί πέντε τήν έσπέραν πριν πλαγιαση.

‘Ο *Ιερ.  Χουίττακερ άνεγίνωσκεν ό'λάς τάς έπιστολάς 
άπαξ είς 8όκα καί πόντο’ ήμέρας.·

*0 I. Βάρνε άνέγνωσε τήν νΐαν Διαβήκην 120 φοράς.
*Ο κ. *Ρ.  Κόττον άνεγίνωσκεν όκόκλήρον τήν Γραφήν 

8ώ8εκα φοράς τό έτος.
Πάντες 3’ οΐίτοι καί κλειστοί άλλοι, των όποιων τά 

ονόματα 0’ άπετελουν πολλούς τόμους, ομολογούν, οτι 
ευρού τήν Γραφήν πάντοτε εύχάριστον, Λιϊακτικήν και 
πάρήγορον-

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ καί ΛΠΟΒίίλΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

... .’.Η. s -ΐυ—Πληίυσμ ός-Λ $"λί■'"?; Λ""
1877).—.’ϊποβιώσεις άπό τής 13-—1ΐέ:’Τουλ.’'1877, 889.

Λ ο ν 8 ΐ ε ο ν.—Πληθυσμός 3,533,ά8ά. ~Άποβιωσεις 
άπό τάς 8—14 ’Ιουλίου 1877, 1,449.

Βερολίνο ν.—Ιίληόυσμός 998,394. —Άποβιώίεις 
ίπϊ τής 1—7 ’Ιουλίου 1877, 1,077.

Νέα *ϊ  ό ρ κη.—Πληθυσμός 1,076,618. —’Αποδώ
σεις από τής 10—16 ’Ιουνίου 1877, 441.

Β ι έ ν νη.—Πληθυσμός 714,548. — Άποδιώσείς άπό 
τής 1—7 Ιουλίου 1877, 393..

Ν ε ά π ο λ ι ς.—ΙΙληθυσμός 454,984. — Άποβιωσεις 
ίπό τής 18—24 ’Ιουνίου 1877, 270. .

’Αθηνών. — Πληθυσμός 44,510, (άπογραφή 1870) 
η8η 65,000.—Άποέιώσεις άπό 10—14 Ιουλίου 25.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Τίς διεδέχθη τόν Ίησοΰν τοΒ Νάυή;
.2. Τίς ήτο ό έσχατος Κριτής τοΰ ’Ισραήλ ; t
3. Τί σπου3αΐον γεγονός συνέβη εΐς τόν Ίσλαήλ εις 

τάς ήμέρας του ;

ΕΙλόΠΟΙΗΣΙΣ.

Έπιιϊή ΐιαραπονοΰνται οί έν ταΐς Έπαρχίαίς καί τω 
Έξωτερικφ συνδρομηται, οτι.Βέν προφτάνουν νά πέμ
πουν τάς λύσεις των αινιγμάτων καί ουτω τά ονόματα 
τωνλν Άθήναις καί Πείραιεΐσυνήθως δημοσιεύονται, ίια 
τούτο άπεφασίσαμεν νά Βημοσιεύσωμεν τήν λυσιν του 
έν τω τελευταίοι άριθμφ αινίγματος είς το έπόμενον 
φύλλο ν' θέλομε ν 8’ εξακολουθήσει τοΰ λοιπού νά.σήμο- 
σιεόωμεν τάς λύσεις τών αινιγμάτων είς τό τριτσν 
φύλλον άπό τής Βημοσιεύσεώς των. , II


