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ί Ek ο&δένα,έκτος τών τακτικών άΰτή^ 
I Ανταποκριτών, ςάλλεται ή έφημέρίς 
| τών «Παίοων» ανεο προπλη^μή;.

Ο ΑΠΟΛΛΩΝ

'0 ’Απόλλων ήτο άδελφδς τις Άρτέμιδος, 
υιός δέ τοΰ Διδς έκ τής Λητούς Ουγατρδς τού 
Κοίου ενός τών Τιτάνων. fH "Ηρα’μαθοΰσα 

τάς σχέσεις τοΰ Διδς μετά 
της Λητούς έξωργίσθη και 
ήιάγκασε τήν γήν νά ύ- 
ποσχεθή οτι ούδαμοΰ ή
θελε χορηγήσει άσυλον εΐς 
αύτήν/Ο Ποσειδών δμως 
συμπαθήσας δπέρτής κα· 
ταδιωκοαένη; Λητούς πα- 
ρήγαγεν έκ τής θαλάσσης 
τήν νήσον Δ ήλον, ή τις ύπδ 
τά ΐίδατα κεκρυμμένη δέν 
μετέσχε τών δρέων τής 
Γής. ’Εγέννησε δέ ή Λη
τώ τδν ’Απόλλωνα καί 
τήν ’'Αρτερ.ιν ύπδ τήν 
σκιάν Φοίνικας. Πρώτη έ- 
γεννήθη ή Άρτέμις, ήτις 
και έβοήθησε τήν μητέρα 
της εΐς τήν γένυησιν τοΰ 
’Απόλλωνος.

’Αμέσως μετά τήν γέν- 
νησιν τοΰ ’Απόλλωνος αί 
νύμφαι παρέλαβον αύτδν 
καί έλομσαν εΐς τήν θά
λασσαν, ή δέ θέτις τώ £- 
δωκε νέκταρ καί άμβρο- 
σίαν.

Ό Απόλλων ήτο δ θεδς τής καλλονής και 
τής χάριτος. Γβςύπδ τήν μορφήν τής-’Αφρο

ΣηξίεΙίύσις Συπάχΐον 
Παίδων.

Έν παρούστ) σελίδι εί- 
χομεν έτοίμην νά θέσωμεν 
τήν εικόνα τοϋ ’Απόλλωνος, 
άλλά διά τό άσκανδάλιστον 
είς τάς ήμέρας ταύτας της 
γενικής χαλαρώσεως τών η
θών, ένομίσαμεν συμφερώτε- 
ρον διά τούς μικρούς μας ά- 
ναγνώστας νά τήν παραλεί- 
ψωμεν, έλπίζοντες, οτι. ούτω 
πως ύπηρετρϋμεν κάλλιον τά 
συμφέροντα αύτών.

δίτης παρίσταται ή καλλονή τής γυναικδς,- 
ούτως ύπδ τήν μορφήν τοΰ ’Απόλλωνός παρί
σταται ή ώραιότης τοΰ άνδρός. Προσέτι .ήτο 
καί δ θεδς τής ποιήσω? καί διά' τοϋτο οί 
ποιηταί επικαλούνται αύτδν καί ζητοΰσι τάς 

εμπνεύσεις του. ’Ακόμη 
ήτο καί δ θεδς τής μου
σικής καί προστάτης τών 
Μουσών, νΗτο έπίσης καί 
δ προστάτης τών ώραίων 
τεχνών,, καί διά τούτο 
πάντες ' οί έζόχοι έπί τή 
μουσική, τή άγαλματο- 
ποιίι? καί τή ιατρική έ- 
νομίζοντο τέκνα τοΰ ’Α
πόλλωνος.

Άλλ’ όμως 4ν καί; δ 
’Απόλλων έθεωρεΐτο τοι- 
οΰτος, τινές ετόλμησαννά 
διαμφισβητήσώσι τά προ
τερήματα ταύτα καί νά 
τδν προκαλέσωσιν είς δια
γωνισμόν. Ούτως έπροκά- 
λίσεν αύτδν είς διαγωνι
σμόν δ θεδς Παν, δότις 
ήτο δεινός εΐς τδ παίζει ν 

τδν αύλόν. ΤΗ κρίσις άνε- 
τέθη εΐς τδν βασιλέα τής 
Λυδίας Τμώλον, ίστες καί 
άπέδωκε τά πρωτεία είς 
τδν Άπόλλωνα.Άλλά τήν 
κρίσιν ταύτην κατέκρι- 

νεν δ βασιλεύς τής Φρυγίας Μίδας, οστις ήτο 
παρών./G ’Απόλλων όργισθεΐς διά τοϋτο έ-
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τιμώρησε τόν Μίδαν δούς είς αύτδν ώτα δνου.
Ή αποτυχία τοΰ Πανός δέν Α-εθάρρυνε τόν 

Μαρσίαν, είς τόν όποϊον Απεδίδετοή ευρεσις 
τόδαύλαΰ/Ο ’Απόλλων νικήσας καί τόν αύθάδη 
Μαρσίαν έξέδαρε ζώντα καί έκρέμασε τό δέρ
μα του ϊν τινι σπηλαίω. ’Εκ τοΰ αΐματος τοΰ 
Μαρσίου ΐσχηματίσθη ποταμός δ Απ’ αύτοΰ 
Μαρσίας ίνομασθείς, τοΰ οποίου τά ύδατα ή - 
σαν κοκκινωπά. Διά τής τιμωρίας ταύτης 
VoG Μαρσίου ο ί Αρχαίοι ήθελον νά παραστήσω- 
σιν, δτι ή δικαιοσύνη πρέπει νά ήναι άύστηρά 
καί Αδυσώπητος.

*0 ’Απόλλων ή-ίο καί δεινός' τοξότης. Διά 
τδν βέλδν του έπνευσε τόν τρομερόν δφιν 
Πίθωνα,έξ ού καί Πύθιος ώνομάσθη καί πρδς α- 
νάμνησιν τής νίκης ταύτης έτέλοΟντο έν Δελ- 
φοίς κατά τετραετίαν οί περίφημοι Πυθικοί Α
γών^ - :■ ■ ■' ■ ■

Είς τά βέλη τοΰ ’Απόλλωνος Απεδίδοντο 
όί Αφνίδιοι καί πρόωροι θάνατοι τοΰ άρρενός 
φύλου καί πάσαι αί λοιμικά! Ασθένειαι.

*0 'Απόλλων έθεωρείτο ως έξέικόνίζων τόν 
ήλιον καί ώς τοιοΰτος έζωγραφεΐτο καθήμενος 
έπί'άρματος φωτοδόλου, συρομένόυ ύπό τεσ
σάρων ίππων. ‘Ως θίόν δέ τών ωραίων τεχνών 
είπονίζουσιν ώς νέου γυμνόν, εύειδέστατον,^ω- 
μαλέον, φέροντα έπί μέν τής κεφαλές στέφα
νον δάφνης, διά δέ τής χειρός κρατούντα λύ

ραν-
‘Η παρούσα εικών Ιλή'φθη έκ τοΰ Αγάλμα

τος τοΰ Βελβεδέρε έύρεθέντος τφ 1803 έν Ι
ταλία. Παριστά δέ τόν θεόν, Αμέσως μετά τόν 
φόνον τοΰ δράκοντος, στηριζόμενον έπί κορ
μού δένδρου, περί τό όποιον στρέφεται δφις, 
σύμβολου τών ύπό τοΰ θέοΰ κατάβαλλομένων 
δυνάμεων τοΰ σκότους. Έν τή αριστεροί φέρει 
τήν αιγίδα, σύμβολον τοΰ τρόμου καί τής φρί
κης, ή κατ’ άλλους τό τόξον.

. ‘Ιερά τοΰ’Απόλλωνός ήσαν ή δάφνη, δ κύ
κνος, 0 δελφίν^ οί τέττιγες, έ κόρας, δ πετει
νός, δ λύκος καί άλλα.

■ Τόποι Αφιερωμένοι τφΆπόλλώνι ήσαν οί 
Δελφοί, δπου υπήρχε καί τό περίφημου μαν
τείου,.ή Δήλος, ένθα έγεννήθη, δ Ελικών,.έπΐ 
τοϋ δποίου διέτριβον αί Μοΰσαι καί άλλοι.

Σομ. Σ.· Έφ. Παίδων. Π«ρίχ«ντ5ί ιύχαρΐστωΐ .φιλο- 
ξινίαν ιΐ< νι τήν ί-πιιττολήν κ«1 τήν έπιτυχη μιιά- 
βρνωιν τ' υ ίπιστέλλοντοΐ Κ. . Γ . Κ . είς τάς στήλ«;

·,’έφ. τβ>ν Πϊίίων, τόν πϊρακαΐάίρεν πρώτον μίν 
'-· V»'7pi<f ρεις γλώσσαν χαμηλοτεραν, ϊιότι ή Έφ. των 

Πκίίο,ν εΐνει διά τά itaiihi όλων των τάξεων της 

κοινωνίας, δεύτερον νά μας γνωστοποιήση τό 
τόν—διότι SJv. έπιΟυμοΰμεν νά νίμεθα έν αγνό ία των 
προσώπων, «τινα συνιισφίρουσιν τήν σύνταξιν τής 
Έφ. ναύτης· τόν συγχαίρομε? 5ί εκμέοης κβρδίας διά 
τήν πρός τά καλά αύτοΰ εφεβιν και τ<ϊ> εύχίμεβ*  μι- 
γαλιιτέραν χρησιμότητα είς τό μέλλον.

. ’Αθήνησι τφ SO ’Ιουλίου 18Τί.
Πρός τόν σοζτάκετ,τ τής 

κΈ<ρημ&ρΙ<$ος τώπ ίΖαίδωζ».

Ά ξ ι ό τ ι μ ε Κ ύ ρ ι ε,

’Ήμην δεκαετής, δτε Αγγελία τις περιήλθεν 
είς χεΐράς μας, άγγέλλουσα τήνέκδοσιν έφημε- 
ρίδός συντασομένης διά παιδία. Μέ τήν Αγγε
λίαν είς χεϊρας καί πριν ίτι Αποπερατώσω τήν 
Ανάγνωσιν αύτής έτρεξα πρός τόν έν τοΐς κόλ
ποι? Αβραάμ ευρισκόμενον ήδη πατέρα μου 
καί'θερμώς παρ εκ άλεσα αύτόν νά συνδράμω 

τό έργον.
Διά νά μή μακρηγορώ, λέγω μόνον οτι δε- 

καετηρί; έκτοτε παρήλθεν, καθ’ ήν τακτικώς 
έλάμβανον τήν ίφημερίδα ταύτην, καί σήμε
ρον εξακολουθεί νά λαμβάνη αυτήν ο Αδελφός 
μου. Έκτος δέ τής μεγίστης ώφελείας, ήν 
Απέκτησα κατά τήν παιδικήν , μου ήλικίαν, 
νεανίας τώρα, δέν διστάζω νά ομολογήσω, δτι 
καί νΰν ετι πολλάκις, φιλαναγνώστης ώς είμαι, 
Αναγινώσκων τήν έν λόγφ ’Εφημερίδα, πολ
λά ς έξ αυτής ώφελίμους Αρύομαι γνώσεις. Πρός 
έλαχίστηνδέ Αντιστάθμισιν τής ώφελείας ταύ- 
της, ένόμισα δτι ήδυνάμην κάγώ ένίοτε νά 
συνεισφέρω τό έπ’ εμο'ι εί; ένίσχυσιν τοΰ ίεροΰ 
σκόποΰ, δν ή Έφημερις σας προτίθεται.

.Κύριε συντάκτα, πολλοί ένταΰθα περιφρο- 
νοΰντες τάς μεταφράσεις, προσπαθοΰσιν, άν 
ποτέ γράψωσί τι, νά ήναι,' ή τούλάχιστον νά 
φανή δτι εΐναι, γέννημα, τής ίδιας αυτών κε
φαλής καί Απόρροια τών γνώσεών των. Δέν 
κατακρίνω αύτούς*  έκαστος ίχει τάς Ιδέας 
του*  λέγω μόνον 2τι έχω τήν εύτυχίαν ή τήν 
δυστυχίαννά μή συγκαταλέγομαι μεταξύ έκεί- 
νων. Νομίζω δτι πολύ ώφελιμώτερος Ισομαι 
μεταδίδων δσα καλά καί ωφέλιμα Απαντώ 
είς ξένους συγγραφείς, ών τά ένδοξα Ονόματα 
ει*αι  τό άριστον έχέγγυον υπέρ τής Αδιστάκτου 
παραδοχής τών σκέψεάν των, παρ’ ήμών τού
λάχιστον, τών καθορώντων τήν ήμετέραν σμι- 
κρότητα Απέναντι τοΰ δψους εκείνων.

Ύπό τοιούτων σκέψεων όρμώμενος, Αποφά
σισα, τή υμετέρ^ βεβαίως σύγκαταθέσει, Α- 
πανθίζων τά μάλλον ταϊς Αρχαΐί τής ΰμετέ- 
ρας Εφημερίδάς συνψδοντα τεμάχια νά πέμπω 
ταΰτα ύμΐν πρός δημοσίευσιν ώς ,καί άλλοτε, 
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παιδίον ίτι, έλοβον δις τήν τόλμην νά πράξω.
’Ελπίζω, κύριε, ότι εύμενώς θέλετε δεχθή 

τήν έλαχίστην ταύ.την προσφοράν, ώς καί τήν 
ίκφρασιν τής διακεκριμένης πρδς υμάςύπολή- 
ψεως, νέου, σήμερον εισερχομένου πράγματι 
είς τδν βίον χαί άνα.γράψαντος έπί τής θύρας 
αύτοΰ τήν Εύ αγγελικήν ταύτηναρχήν, «Αγα
πάτε άλλήλους.» /

Κ. Γ. Κ.

ΠΦΕΛΙΜΟΤΙΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
(Έκ τοϋ *Ρίλλίν)

Βεβαίως ούχί άνευ λόγου ή ιστορία πάντο
τε άνεγνωρίσθη ως σο φώς τών καιρών, ή ά- 
ποθήκη: τών γεγονότων, ό πιστδς μάρτυς τής 
άληθείας, ή αρχή τών καλών - συμβουλών καί 
τής συνέσε'ως, ό κανών τοΰ πολιτεύεσθαι καί 
τών ηθών.

Άνευ αύτής, περικεκλεισμένοι είς τά όρια 
τοΰ αίώνος καί τής χώρας, έν οϊς ζώμεν, πε- 
ρικεκ,λεισ μόνοι είς τδν στενδν κύκλον, τών ί
διων ημών γνώσεώ.ό: καί τών ίδίών αντιλήψεων 
ήθέλομεν μένει πάντοτε έν εΐδει νηπιότη- 
τος, άποςενούσης ήμάς τής παρατηρήσεως τοΰ 
λοιπού κόσμου, καί εν άγνοια πάντων τών 
πρδ ημών γεγονότων καί παντδς τοΰ περιστοι- 
χοΰντος ήμδς. ' .

Τί είναι ή μακροτέρα ζωή, ήν άνθρωπος δύ- 
ναταινά ζήση ; τί είναι ή έκτασις τής χώρας 
ήν κατέχόμεν, ή ήν δυνάμεθα νά διατρΕξώμεν; 
τί άλλο, ή £ν σημεΐον άπαρατήρητον απέναντι 
τών εΰρυχώρων χωρών τή; οικουμένης, καί τής 
μακράς σειράς τών αιώνων, οϊτινες διαδέχον
ται υέλλήλους άπδ καταβολής κόσμου ;

Έν τούτοι; είς τδ άπαρατήρητον εκείνο ση
μείου ήθελον περικλείεσθαι αί γνώσεις μας, 
άν δέν επεκαλούμεθα είς βοήθειαν μας τήν 
σπουδήν τής ιστορίας αύτής, ήτις μάς περι
γράφει πάντας τούς αιώνας και πάσας τάς χώ
ρας*  ήτις μάς σχετίζει μεθ’ δλων, οσοι υπήρ
ξαν'μεγάλοι έν τή άρχαιύτητΓ ήτις θέτει πρδ 
τών ύφθαλμών μας πάσας αύτών τάς πράξεις, 
πάσας τάς Επιχειρήσεις, πάσας αύτών τάς'ά- 
ρετάς καί πάντα τά σφάλματα’ ήτις τέλος 
διά τών σκέψεων, Ας μάς χορηγεί, ή μάς α
ναγκάζει νά κάμνωμεν, μάς παρέχει έν όλίγω 
χρόνορ προβλεπτικότητα, πολύ άνωτέραν τών 
μαθημάτων τών έμπειροτάτων διδασκάλων.

‘Η ιστορία καλώς διδασκομένη καθίσταται 
σχολείον ήθικής δι’ όλους τούς άνθρώπους. Αυ
τή μάς περιγράφει τά Ελαττώματα, άφαιρεΤ
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τδ προσωπείου τών ψευδών, άρετών.καί τών ■ 
δημοτικών προλήψεων^ δχασκεδάζέι .τήν μα- 

γείαν τοΰ πλούτου, τήν ματαίαν ταύτήν λάμ- 
ψιν τήν άποτυφλοϋσαν τούς άνθρώπους, καί ά- 
ποδεικνύει δι’ άπειρων παραδειγμάτων, πιστι- 
κωτέρων δλων τών συλλογισμών, δτι ούδέν 
άλλο είναι μέγα καί έπαινετδν, ή ή τιμή καί ή 
χρηστότης. Έκ τοΰ θαυμασμού, τδν· ίποιον καί 
οί μάλλον διεφθαρμένοι τών ανθρώπων δένδύ- 
νανται ν’ άρνηθώσιν είς τάς μεγάλας καί ω
ραίας πράξεις,· τάς· δποία; ή ιστορία παρουσι
άζει, μας κάμνει νά συμπεράνωμεν δτι ή αρε
τή είναι τδ Αληθές άγαθδν- τοΰ ανθρώπου, καί 

' δτι αυτή τδν άναδεικνύεί Αληθώς μέγαν καί άξι- 
ότιμον. ‘Η ιστορία έπί τέλους μάς διδάσκει, 
σεβόμενοι τήν; αρετήν, νά διακρίνώμέν τήν. ω
ραιότητα καί τήν λάμψιν διά'.μέσου τ^ίν fa- 

κών τής πενίας,'-τοΰ σκότους, τής κατ'άφορδς 
τής τύχης καί αύτής Ενίοτε τής' δυσφημϊας καί 
Ατιμώσεως'-ώς τουναντίον Ενσπείρει Αποστρο
φήν χαί φρίκην κατά τοΰ έγκλήματο;, καί άν 
τοΰτο ήθελε τύχη νά ύπάρχη έν άτομον έκλαμ
πρου, περιπόρφυρον καί καθήμενον έπί τοΰ θρό
νου. - j; . Κ. Γ. Κ. . ;

. - •■•Λ; ■ —--i—— ■■■ J

Η ΜΑΝΑΤΗ. ': >

«Τί περίεργον ’ψάρι !» Ακούω τινάς τών μι · 
κρών Αναγνωστών μου έκφωνοϋντα; είς τήν 
θέαν τής προκειμένη; είζόνος. Καί δμώς,μικροί 
μου φίλοι, τδ περίεργον τοΰτο κατά τδ φαι
νόμενου ’ψάρι δέν είναι ίχθύς, άλλά ζώον άνή- 
κον είς τήν αδτήν ΰμοταξίάν είς τήν δποίαν 
καί σείς Ανήκετε,— τήν τών θηλαστικών.

Είναι αληθές, οτι τδ πλεϊστον τής ζωής του· 
ζή έντδς τοΰ δδατος, δπου κολυμβφ μέ μεγί- 
στην ευκολίαν, Αλλ’δμώς είναι θερμόαιμου καί : 
αναπνέει ούχί διά- σπαράχνων, όπως οί"ιχθύς, 
άλλά διά πνευμόνων όπως καί ό άνθρωπος. ■

Είναι δέ τω δντι περίεργον ζώον" διότι ούτε 
λαιμόν ίχει ούτε Εξωτερικά ώτα1, πλήν δύο Ε
πών, ούτε σκέλη, οδτέ βραχίονας καί οφθαλ
μούς μικρότατους, τδ δέ δέρμα του φέρει πο
λύ Ελίγας τρίχας καί ταύτας Επί τής ράχεώς,

Άλλ’ ενώ δέν ίχει βραχίονας, έχει χεϊρας 
καί πόδας πολύ χρησίμους.- Ώνομάσθη δέ Μα- 
νάτη, διότι τά Εμπρόσθια μέλη του ίμοιάζουν 
μέ χεϊρας*  καλείται προσέτι κα1^α7ασσ/α ά- 
γεΛάς' ζή δέ συνήθως είς τάς άκτάς τών'τρο
πικών θαλασσών καί ποταμών, ώς λ. χ. τήν 
’Αμαζώνα, τδν Όρινάκον κλ, καί συχνάκις κά-
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μνει μακρινά ταξείδια πρός τάςπηγάς τών πο
ταμών1 -τούτων πρός άνοιξήttjclv τροφής, ή τι ς 
συνίσταται είς χόρτα καί1 φυτά,

‘Η Μανάτη εΐναι- ζώυν άκακον καί ζή κατ’ 
αγέλας’θηρεύεται δέ διά τδ -λίπος αύτής/Οταν 
κτυπηθή μία Ιζ· αύτών διά τριαίνης, αί &.Κ- 
λαι. πρασπαθοΰν νά έξάγάγώσι τήν τρίαιναν έκ 
τοϋ σώματος άΰτής, ή νά κόψωσι τό σχοινίον, 
μετά- τοΰ οποίον ή τρίαινα είναι συνδεδεμένη’ 
τό κρέας της δμοιάζει κατά την γεϋσιν μέχοί- 
ριόνκαΐ τό δπβραγαποΰν οί άγριοι Αμερικανοί.

■ Πρό τινων ετών δ Πρόεδρος τής Δημοκρα-

0 Σ1Ρ ΙΣΑΑΚ ΝΕΤΤίΙΝ
*Γπό Μαργαρίτας. Κ.

'Ο 21ρ Ίσάάκ Νεότων, τάΰ δποίου τήν ει
κόνα προσφέρομεν ένταΰθα, ήτο εΐς τών με
γίστων φιλοσόφων Snot ποτέ υπήρξαν έπί τής 
γής, ή δέ ιστορία τοΰ βίου του εΐναι πλήρης 
διδασκαλίας διά πάντας,

Έγεννήθη είς τήν ’Αγγλίαν, τήν ή μέραν τών 
Χριστουγένων < 642, καί Αληθώς, υπήρξε πο
λύτιμον δώρον είς τόν κόσμον, διότι κατά τήν 
μακροχρόνιον ζωήν του προσέθεσε τόσον πλού
τον εις τό ταμεΐον τών Ανθρωπίνων γνώσεων,

Η ΜΑΝΑΤΗ

τίας τής Νίκάράγγας. είχε μίαν τοιαύτην Μα- ■ 
I νάτην εί; τήν τεχνητήν αύτοΰ λίμνην, ήτις οϊ ■ 
,: μόνον ήρχετο είς τήν οικίαν δταν εκαλείτο νά 
ί’ γ·ευματίση, άλλ’έπέτρεπε καί νά τήν καββα-

λικεύόυν άνθρωποι καί νά τοό; μεταφέρνω άπό - 
τό έν μέρος τής λίμνης έίς τό άλλο—ήδύνατο 
δέ: νάμεταφέρη διά μιάς περί τούς 20 ανθρώ
πους έπίτής ράχεως ,αΰτής !

■‘Η έν τή προκειμένη εικονογραφώ Μανάτη 
«υρ’ίσκεται έν τώ περιφήμω κεντρικώ κήπω τής 
■Νέας ‘Γόρκής, καί -παρέχει διασκέδασιν είς 
πολλά παιδία, τά δ ποια επισκέπτονται τόν 
κήπον εκείνον πάσαν ήμέραν.

■ όσον ούδε'ις άλλος ποτέ. ’Εκείνος πρώτος άνε- 
κάλυψε τόν νόμον τής Βαρύτητος,παρατηρήσας 
'τήν πτώσιν μήλου εκ τίνος μηλέας, ύπό 'τήν 
σκιάν τής δποία'ς ήτο εξαπλωμένος,τάς κινήσεις 
καΐ τό σχήμα τών πλανητών,τάς τροχιάς τινών 
κομητών καί πολλάς άλλας Αλήθειας φυσικάς, 
τάς δποίας δ καιρός δέν μάς ίπιτρέπει νά περί- 
γράψοψ,εν.

Καί μόλον τοϋτο δ Νεύτων εΐχε τήν τα
πεινοφροσύνην Αληθοϋς ευφυΐας’:μνημονεύεται 
δέ περί αύτοΰ δτι είπέ ποτέ, «’Εάν ήδυνήθην 
νά ϊδω μακρύτερα τοϋ Δεκάρτ, τοϋτο προέρ
χεται, έπειοή ίσταμαι έπί ώμων γιγάντων,»
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έννοών μέ τοϋτο, δτι οί πρό αύτοδ φιλό
σοφοι είχον προετοιμάσει την οδόν δι’ αότόν.

'Ο Νεότων ητο τόσον έπιμελλς σπουδαστής 

ώστε πολλάκις έλησμόνει τό φαγητόν του, 
άκόμή καΐ δταν ητο έμπροσθεν του. Πολλά 

λέται, αιτινες έλυαν τά .μεγάλα ,ίίροβλ^ματα, 
είς τά όπολά ένησχολείτο. ' λΛ L

Ό Βοφών Ιλεγεν δτι ·ή ευφυΐα είναι ύ.πο 
μονή' δ Σ.ττ,βενσόν, ό έφευρετης τοϋ ατμοκίνη
του, ο τ^ύπερ έβαινε τους πολλούς μόνον εΐς τ—

. ·.ο<

ύ Ο ΣΙΡ ΙΣΚΑΚ ΝΕΥΤίΙΝ

περίεργα ανέκδοτα διηγούνται περί αύτοΰ ■ ώς 

πρός τοϋτο, ώς π. χ. δτι πολλάκις έκάθητο έπί 
της κλίνης του, μέ τά νυκτΐκά του, βυθισμέ
νος εις τάς σκέψεις του, αί ίπόΤαι δμως δέν 
ησαν μάταιοι ρεμβασμοί, άλλά σπουδαΐαι με-

δτι είχε περισσοτέραν υπομονήν, καί εΐς την 
άρετην ταύτην άπέδιδε τΐιν έπιτυχίαν τού. 
*0 Νεύτων είχε μεγάλην υπομονήν — ’Fρω
τηθείς ποτέ πώς άνεϋρε τόν νόμον τής [βαρό- 
τητος, άπε’κρίθη « Διά διηνεκούς σκέψεως.

■ ο 
\σ:\

■ί·/·

Λ
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*Ητο πολύ Ακριβής εις τάς δοσοληψίας 

του, άλλά καΐ πολύ έλευθέριος πρός τούς φί
λους του. Κατά το διάστημα τοΰ χρόνου, δτε 
έκαμνε τάς μεγίστας αύτοΰ ανακαλύψεις, ήτο 
τόσον πτωχός ώστε ήναγκάζετο νά έπισκευάζτρ 
μόνος τάς καμίνους του.

Εΐναι ολίγον παράξενου οτι τοιοΰτος μέ
γας ανήρ έδωκε τοσαύτην - προ&οχην: είς τήν 
άΤγη^ίακκαί κατέτριψε τέσσάρα ετη. προ σπά
θών νά μεταοάλη τά κατώτερα μέταλλα είς 
χρυσόν. "0 καιρός, ουτος βεβαίως απωλέσθη, 
άλλ’ ή Ακριβής γνώσις τλς χημείας,· τήν, ο
ποίαν οΰτω πώς Απέ.κτησε,τφ έγεινε πολύ χρή- 
σιμός, ότε διωρίσθη ύπό της κυβερνήσεώς Δι
ευθυντές τοΰ Νομισματοκοπείου μέ ετήσιον 
μισθόν 1000 λιρών, οστις εις τήν εποχήν ί- 
κείνην.ήτόν ικανός νά διατηρή τινα πολύ καλά.

Είναι αξιοσημείίοτον δτι τάς μεγίστας 
άυτόΰ Ανακαλύψεις έκαμεν, Οτε ήτον έτι νέος 
—‘■τόν νόμον της Βάρυτητος Ανεκάλυψεν, οτε 
ήτο 23 ετών,τό δέ,σύγγραμά του «Περί Αρχών» 
«ύνέγραψε πρό τοΰ 40 έτους. Περί τοΰ συγγράμ
ματος τούτου 0 Αά Πλάς λέγει δτι είναι ά
νω τερον παντός άλλου συγγράματος, τόδποϊ-

■■ όν -ποτέ ώττίτρ^π.. "Απαντα τά συγγράμματα ■ 
τοΰ Νέύτών.ος έγ-ραφησαν εις την Λατινικήν 
γλώσσαν, ήτις ήτο τότε έν χρήσει μεταξύ τών 
πεπαιδευμένων.

Ό Νεύτων είχε προικισθή ύπό τής φόσεως 
; μέ ήσόχιον .πνεύμα. Λέγεται δέ περί αύτοΰ 

ότι μίαν ήμέραν 0 υ ικρός του κύων, Άδάμας 
ίρ^ιψΐ κμτά τήν Απουσίαν του Ανημμένον 
κηρίον επάνω είς τήν τράπεζαν καί κατέκαυσεύ 
πολλά πολύτιμα χειρόγραφα. Έπιστρέψκς 0 
Νεύτων και ίδών τοΰτο είπε λυπσρώς, άλλά 
χωρίς νάΛργισθ^, «^Ω ’Αδάμα, ’Αδάμα, δέν 
γνωρίζεις πόσων ετών κόπους μέ κατές·ρεψες!» 

' Ό Νεύτων ήτο όχι μόνον μέγας φιλόσοφος, 
άλλά καί ευσεβής Ανήρ*  λέγεται δέ περί αύ
τοΰ, δτι ούδέποτε έπρόφερε τό όνομα τοΰ 
Θεοΰ χωρίς νά έκβάλη'τόν πίλον του, ώς ση
μείου σεβασμού, καΐ. ολίγον χρόνον πρό τοΰ 
θανάτου του, είπε τάς έξης αξιομνημόνευτους 
λέξεις*  «’Αγνοώ πώς φαίνομαι είς τούς οφθαλ
μούς τοΰ κόσμου, άλλ’ είς τούς ίδικούς μου, 
φαίνομαι ώς παιδίον παΐζον παρά τήν Ακρογια
λιάν, καί κατά τάς διασκεδάσεις ταύταςεύρίσκον 
Απόκαιροΰ είς καιρόν κανέν κογχύλιον άραιότε- 
ρον ή μεγαλείτερον τοΰ συνήθους, ένφ δ άπειρος 
ώκέανός τής κεκρυμμένης Αλήθειας κε’.ται έ- 
νώΐϊϊόνμουί » απεβίωσε τό 4727,

11 ι <!'*·'■

Η Α3ΙΝΗΣΙΚΑΚΙΑ.

Είς μικράν τινα πόλιν της Γερμανίας έζων 
ποτέ δυω- άνθρωποι σχετικοί πρός άλλήλους 
και Ομότεχνοι, έχοντες επάγγελμα νά σχίζω- 
σι καΐ πριονίζωσι ξύλα, fO είς τούτων Ονομα
ζόμενος Χάνος ήτον άνθρωπος Απότομος, βά
ναυσος καί παρά πολύ μεμ.ψίμοιρος καΐ διά 
τόΰτο δυσκόλως εδρισκεν έργασίαν καί κατά 
συνέπειαν, έστερεΐτο πολλάκις καΐ τοΰ επιού
σιου άρτου. "Ο δέ έτερος’Ερρίκος καλούμενος 
είχε χαρακτήρα ήπιον καΐ συμβιβαστικόν καί 
συνάμα εργατικός ων .καΐ έπιμελής, πάντοτε 
ευρισκεν εργασίαν,· ευχαριστών δέ τούς έργοδό- 
τας, έλάμβαιε πολλάκις πλειότερον τοΰ συμ- 
πεφωνημένου ποσοΰ' καΐ ούτως είχε-τά πρός 
τήν ζωήν Αναγκαία έν άφθονίιμ ‘,0 Χάνος Αν- 
τΐ νά παραδειγματισθή καΐ ώφεληθ^ Από τόν 
καλόν χαρακτήρα τοΰ δμοτέχνου καΐ φίλου 
του, επειδή ήτο δύστροπος καΐ κακός ύπό τό
σου μεγάλου φθόνου έκυριεύθη, ώστε .μανιώ
δης γενόμενος έβλαπτε τόν αγαθόν ’Ερρίκον 
όσάκις καΐ δπως ήδόνατο. ‘Ο δέ άγαθός Ερ
ρίκος εχων πεποίθησιν είς τόν.θεόν καΐ είς τήν 
εόσυνείδη-ιον εργασίαν του μέ υπομονήν ύπέ- 
φερεν τάς ζημίας λέγων, δτι ουδέποτε' ήθε- 
λεν έπιτρέψει 5 θεός νά στερηθή τοΰ άρτου 
διά τόν φθόνον τοΰ Χάνου.

‘Ημέραν τινά ένεκα μέθης έξω φρενών γενό- 
μένος ό Χάνος έπυρπόΧησεν άκουσίως τήν μΐ- 
κράν οικίαν του μέ δλα τά έν αύτή πτωχικά 
έπιπλα, μόλις δυνηθεΐς νά διάσωση τήν οί- 
κογένειάν του. Οί συμπρλίται του λυπηθέντες 
διά το δυστύχημα, τώ προσέφερον Β,τι έκα
στος είμπόρει καΐ τοΰ παρεχώρησαν ύπερφόν τι 
ίδιά νά κατοική μετά τής οικογένειας του. ‘Ο 
δέ ’Ερρίκος πορευθεΐς μίαν εσπέραν έκρουσε 
την θόραν. ·Ο Χάνος Ανοίξας καί ίδών τόν άν
θρωπον, τόν όποιον πολλάκις είχε ζημιώσει, 
ένόμισεν, ότι ύπήγε νά όνειδίση τήν δυστυχίαν 
του, καί διά τόΰτο: ,ήθέλησε βιαίως καί Απο- 
τόμως νά τόν έκδιώξη*  Αλλ’ ό καλός ούτος φί
λος προ λαβών ειπεν είς τόν Χάνον, «Αδελφέ, 0- 
»χωνδύω πελέκεις,έκ τών όποίων ό είς μόνονμοΐ 
«χρησιμεύει, σοΐ έφερα δέτόν άλλον διά νά με- 
«ταχειρισθ^ς . μέχρις ού εέπορήσης' ήγόρασα 
»δέ καΐ νέονπριόνιον καί έχω κάΐ τό παλαιόν 
νδιωρθωμένον, Αλλά είς Αργίαν*  μεταχειρίσου 
»καΐ τοΰτο χωρίς νά νομίζης δτι έχω σκοπόν 
«νά σέ ύποχρεώσω. Σέ ειδοποιώ δέ προσέτι, 
»Βτι δ γείτων έμπορος, έχει ■ έργασίαν καί 
«ζητεί έργάτην, Ύπαγε λοιπόν ν’ άναλάβης 
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sαύτήν πρός έξο ικονόμησιν .τής τροφής τών 
«τέκνων σου.»

‘Ο Χάνος ταΰτα άκούσας, καίτοι τραχύς, 
συνεκινήθη δμως έκ τού τρόπου τοϋ μεγαλό- 

φρονος καί άμ.νησικάκου Ερρίκου, καΐ τείνας 
τήν χεΧρα είς τόν εύεργέτην του, τόν εΰχαρί- 
στησεν άπδ καρδίας καί έκτοτε ήρχισε ν*  ά- 
γαπα και νά σέβηται αυτόν.

Τήν ήθικήν ταύτην διήγησιν θέτομεν ύπ*  
ώψιν τών μικρών άναγνωστών τής Έφημερί- 
δος τών Παίδων έλπίζοντες, δτι θέλουσι μι- 

μτιθή τδν αγαθόν .’Ερρίκον βλέποντες-πώς ή 
υπομονή καί άμνησικακια του εη€^<τε τήν 
κάμινοντοΰ φθόνου,ήτις ίκαιεν είς τήν καρδίαν 
τοΰ Χάνου, καί άντ*  αύτοΰ είσήγαγεν άγάπην 
καί σέβας πρδς αύτόν, έπιμέλειαν είς τδ έρ- 
γον. καί μεταβολήν τοΰ κακού εις αγαθόν πο
λίτην.

Η ΜΙΚΡΑ ΚΟΡΗ
ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΗ ΥΠΕρ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΣ ΤΗΣ.

Θέλω σάς διηγηθή, μικροί μου άναγνώσται, 
περί μιας μικρ&ς κόρης, ήτις προσηύχετο μέ 
τρόπον διάφορον άπδ άλλα παιδία καί δ Θεός 
ευηρεστήθη, φαίνεται,νά είσακούση τήν προσευ
χήν της. Ό πατήρ της ήτο κακός άνθρωπος 
καί οσάκις ευρισκεν αύτήν προσευχομένην κα
τά τήν συνήθειάν της ώργίζετο και τή έλεγεν, 
δτι δέν έπρεπε νά προσεύχεται καί ότι, έάν 
ήθελε κάμει τοΰτο πάλιν, ήθελετήν ξυλίσει. Τδ 
πτωχόν άλλά καλόν παιδίον τί έπρεπε νά κά· 
μη; Τά παιδία δφείλουσι νά ύπακούωσιν είς 
τούς γονείς των, άλλ’δ Θεός‘είναι μεγαλείτε- 
ρος όλων καί αύτδς διατάτει πάντας νά προ- 
σεύχωνται. ^Οθεν θέλω σας εϊπει τί εκαμεν ή 
μικρά αυτή κόρη’ έπήγε μίαν ήμέραν έντδς τοΰ 
κήπου των,υποθέτω, καθ’ήν ώραν ίδυεν ό ήλιος, 
ό δέ καιρός ούτος είναι ό κάλλιστος πριν 
πορευθή τις είς τήν κλίνην. Έπήγε δέ μέ 
σκοπόν νά προσευχηθή εκεί καί κλίνασα κατά 
γής τά γόνατα προσηύχετο χαμηλή τή φω
νή, έπειτα μέ φωνήν δυνατωτέραν καί τέ
λος έκ συγκινήσεως μέ άκόμη ζωηροτέραν 
φωνήν’ άλλά κατά ταύτην τήν ώραν έλθών δ 
πατήρ αύτής είς τήν οικίαν ήκόυσε τήν φωνήν 
τη; προσευχομένης και δργισθείς ελαβε μίαν 
ράβδον διά νά ξυλίση αύτήν, άλλ*  είσελθών ή- 
σύχως είς τδν κήπον έστάθη νά άκροασθη τί ή 
κόρη έλεγεν είς τήν προσευχήν, της, καί.εύτυ< 
χώς κατ’ εκείνην τήν στιγμήν έκείνη προσευ- 

χομένη δπέρ αύτοΰ ίλεγε πρδς· τδν θεόν ταΰ-, 
τα, «*Ω  Κύριε εύλόγησον τδν αγαπητόν μου, 
τδν προσφιλή μου πατέρα!. » Οί λόγοι οότοι 
εκαμον έντύπωσιν όχι μόνον είς τά ωτα, άλλα 
καί είς τήν καρδίαν τοϋ πατρδς, δστις πάραυ-. 
τα fiψας κατά γής τήν ράβδον έτρεξε πρδς το ■ 
καλόν κοράσιόν του, τδ ελαβεν είς τάς άγκάλας- 
του καί έπέστρεψεν είς τήν οίκίαν του μετ αυ-. 
τοΰ’ γονυπετήσας δ’ήρχισε μόνος νά' προσε^'/ή" 
ται λέγων, «ώ Κύριε, ‘λάβε οίκτον εις εμέ τον 

, πονηρόν καί διεστραμμένου πατέρα! » Τινες τών 
γονέων όδηγοΰσιτά τέκνα των πρδς τδν ο'.’ρα- 
νόν λέγοντες,« Ιδού έγδι,Κύριε,καί τά παιδία.,· 
»τά ίποΐα Σύ μοί έδωκάε,» άλλά πόσον ώριιον 
θέαμα είναι τοΰτο! παιδίον νά δδηγή τδν πα
τέρα, εις τδν ούρανδν λέγον, «Ιδού έγώ, Κύριε, 
»καϊ δ άγαπητός μου πατήρ, τδν δποίον Σύ 
μρι έδωκας! » Μικρά μου παιδία, έάν .οί γο
νείς σας πορεύωνται πρδς τδν ούρανδν πρέπει 
καί σείς, νά τούς άκολουθήτε είς τδν ευδαίμονα 
εκείνον κόσμον*  άλλ’ έάν οί γονείς σας δέν 
λουσι νά σάς όδηγήσωσι ποδς τδν ούρανδν,.άεΐς 
πρέπει-νά προσπαθήτε νά δδηγήσητε ‘ τούς γο
νείς σας έκεϊ, μιμούμενοι τήν διαγωγήν τής κό- 

.ρης, περί τής. δποίας .έγένετο ένταΰθα λόγος..

, , ΤΟ ίΙΡΟΛΌΓΪΟΝ ΚΑΙ Π ΘΓΧΗ ΤΟΥ.'

Εύσεβής τις άνθρωπος εϊπέ πο-ε ■·; μικρόν, 
'παιδίον, Παρατήρησε τδ ώρολό'Ίον τοΰτο, τδ 
όποιον συνεχώς δουλεύει, δέν κάμνει .τίκ,. τίκ.; -, 
άφ’ οΰ δέ τδ παιδίον τδ παρετήρησε, καί τδ 
ήκροάσθη, ό κύριος έκεΈνος άφήρεσε τήν θήκην 
άπ’αύτοΰ καί τήν έκρυψε,τδ δέ παιδίον μέ θαυ
μασμόν παρετήοησεν, δτι τδ ώρολόγιον έξην.ο- - 
λούθει άκόμη νά δουλεύη καί νά κάμνη τίκ, 
δπως καί πρότερον, δτε ήτο είς τήν θήκην. 
Τότε 0 εύσεβής άνήρ εϊπεν είς τδ π.αιδίόν δτι . 
καθ’ δμοιρν τρόπον καί ή ψυχή σκέπτεται καί . 
ένεργεΐ καί έν έσω είναι έντδς τής θήκης-- . 
τοΰ σώματος, — καί άφοΰ έξέλθη άπ*  αύτοΰ. 
"Οταν τις άποθάνη, τδ σώμά του μόνον- ά- 
πο θνήσκει καί βάλλεται έντδς τοΰ τάφου, ή 
ψυχή του όμως δέν άποθνήσκει άλλά πάντοτε 
ζή. «Τώρα παιδί μου, εϊπεν, άς βάλωμεν πάλιν ; 
τδ ώρολόγιον έντδς τής θήκης του, δέν έξα- . 
κολουθεΐ νά κάμνη τίκ, τίκ, ώς έκαμνε καί . 
έκτδς τής θήκης του ; Τδ αύτδ θά ’ συμβή ποτέ 
Ζαί.μέ τήν ψυχήν καί τδ σώμα*  μετά τόν θά
νατον θέλουσι συνέλθει πάλιν όμοΰ. Ταχέως ή , 
άργά δ ’Αρχάγγελος θέλει σαλπίσει μέ πήν.

1 ' —.............. ... - 
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σάλπιγγά χάΐ τί» σώμα θέλει έξέλθει έκ τοΰ 
τάφου κάά άφ’οΰ ένωθή πάλιν μετά τής ψυχής 
θέλει συζή αιωνίως άχώριστόν' τώρα, παιδί 
μου, παρατήρησε τδ ώρολόγιο'ν καΐ εΐπέ μοι 
ποιον τδν δύω εΐναι ώξιόλογώτέρον. Τά ώρο- 
λόγιών ή ή θήκη τόυ ; «Τί» ώρόλόγιον.» «’Ορ- 
θώς άπεκρίθης· καΐ ή ψυχή έπίσής είναι πολύ*  
τιμά τέρα τοϋ σώματος. Άλλ*  ύπόθες, δτι 
ίγώ στοχάζομαι πολύτιμοτέραν τήν θήκην 
άπδ τά ώρολόγιυν και χαίρω μάλλον έπ’ αύτή 
κάΐ θαυμάζων αύτήν -ουδόλως φροντίζων διά 
τδ ώρολό γιον*  υπόθίς δΐι τόσον παρέβλεπαν, 
τδ ώρολδγιον, ώστε δέν ήθελαν δύσαρεστηθή 
καΐ έάν έχαναν αύτδ, τί ήθελες φαντασθή δι*  
εμέ; στοχάζομαι, δτι ήθελες νομίσει, οτι δέν 
έχω πολλήν κρίάιν*  καΐ θά έκρινες όρθώς. Καΐ 
όμως υπάρχου» ιν άνθρωποι, οϊτϊνες έκτιμοΟν 
μάλλον τδσώμα παρά τήν ψυχήν‘επιμελούνται 
τήν θήκην περισσότερον άπδ τδ ώρολδγιον' 
φροντίζουν περι τίς ευεξίας τοΰ σώματος, 
άλλ’ ουδεμί'αν περ’. τής· υγείας τής ψυχής 
λαμβάνουσι φροντίδα. Τί νομίζεις σύ περί τών 
-τοιοΰτ'ών ανθρώπων ; Νά σοΐ εΐπω τί στοχά
ζομαι 2γώ ί^ρΐ άότών. Νομίζω, δτι δέν εύρί- 
σκονταί ήίς τά σωστά των·-— είς τά λογικά 
των. Τοΰτο είναι σφάλμα και σφάλμα μέγα*  
άλλά συ, τέκνον μου, μή κάμνης, καθώς αύτοΐ 
κάμνουσιν, άλλ’ένθυμοΰ, δτι καθώς τδ ώρολό- 
γιον εΐναι άξιολογώτερον τής θήκης του, οδτω 
καΐ ή'ψυχή σου είναι πολύ άξιολογωτέρα τοΰ 
σώματος καΐ φρόντιζε πάντοτε περί αυτής,προ- 
σέχων μή χάσης αύτήν.

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ

^’Οτάν ό Δημοσθένης <5 ρήτωρ ειπεν εις τδν 
' Φωκίώνα, «Θά σέ φονεύσουν οί Αθηναίοι, έάν 
τρέλαθώσί,» «Ναί, ειπεν δ Φωκίων, «εμέ θά 
φονέόσώσιν, έάν τρελαθώσι, σέ δέ, άν σωφρο- 

νώσι.»
— ΓΟ Δημήτριος ο Φαληρεύς έσυμβούλευε 

τδν βασιλέα Πτολεμαίον νά φροντίζη νά απο
κτά κάΐ νά άναγινώσκη τά: βιβλία, τά δποϊα 

πραγματεύονται περί βασιλέων καΐ ήγεμόνων, 
«δίό.τι, εΐπεν, δσα οί φίλοι δέν τολμώσι νά 
σύμβοϊΑεύωσιν είς τους βασιλείς, ταΰτα εΐναι 
γραμμένα είς τά βιβλία.«

-λύκοΰργος 5 Λακεδαιμόνιος συνείθισε τούς 
πολίτας νά κομώσι, λέγών, . δτι τούς μέν ώ- 
αίόυς ή κόμη κάμνει εύπρεπεστέρους, τούς 

■ δέ-άσχήμους, φοβερωτέρους.

— Χάριλλος δ βασιλεύς, ε ρωτηθείς διατί 
τόσον ολίγους νόμους δ Λυκούργος ένομοθέτη- 
σεν ;-— εΐπεν, « οί μεταχειριζόμενοι δλίγους 
λόγους δέν χρειάζονται πολλούς νόμους.»

’·— ”θταν δ Διονύσιος δ τύραννος έστειλέ 
ποτέ πολυτελή ενδύματα είς τάς θυγατέρας 
τοϋ Λυσάνδρου, οδτος δέν τά έδέχθη είπών, 
ότι έφοβεϊτο, μήπως δι’ αύτά αί θυγατέρες 
του φανώσιν αίσχραί.

— Αγησίλαος ό βασιλεύς τών Λακεδαιμο
νίων έρωτηθείς ποτέ τίς ήτο καλλιτέρα, ή ών- 
δρία ή ή δικαιοσύνη ; άπεκρίθη, «έάν όλοι ή- 
μεθα δίκαιοι, δέν θά εϊχομεν χρείαν τής άν- 
δρίας.»

ΑΙΝΙΓΜΑ.

"Ονομα χώρας σύνθετον νά μ’ ευρης «οι προβάλλω- 
Εΐναι τδ πρώτον σύνδεσμος καί σχήμα είναι τ' άλλο. 
Άλλ’ οί διδάσκαλοι το ΐν αέρας νά μελετώσι
Καί οί σοφοί εύκλεΐδαί μας τδ άλλο νά μετρώσι· 
Σύ δί τά δύο γράμματα. τά πρώτα ΐν άφησες 
Πρόσεχε τότε εως ου τδ αίνιγμά μου λύσης.
Μή 8,τι τδ ύπαλοιπον σημαίνει δοκιμασνμ, 
Πριν καν εις τδ συμπέρασμα τών σκέψεων σου φθασ^ς. 
*11 ίν τά πρώτα πέντ’όμοΰ ζητήσει νά ένώσης 
Tiy -Γάλλον,.περ ιηγητήν τοΰ κόσμου ft’ ά να γνώσης. 
’Εγώ οίλήν τ"λόν σοι ζητώ· σοι ήνοιζά τάς πύλας, 
Διά8α εΰελπις καί σΰ τάς 'Ηρακλείους στάλας.

ΛΥΣΕΙΣ
τοΰ έν τώ φύλλφ τοΰ ’Ιουλίου αινίγματος 

ΣΦΑΙΡΑ,
τοΰ έν τω φύλλφ τοΰ Αύγοίστου

ΥΔΩΡ

1ΕΡΟΓΡΑΦ1ΚΛ1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1. Περί τίνος πόλεως προελέχθη ότι ήθελε καταστα- 

θή ώς λειόπετρα, καί ώς τόπος, έπι τδν όποιον θά έζη- 
πλώνοντο δίκτυα ;

2. Περί τίνος πόλεως έλέχβη, δτι ήθελον, αΰτή τε και 
i βασιλεύς αΰτης, άφανισθη ώς άφρός επί τοϋ υδατος ;

3. Περί τίνος -ιώλεως «ροεφητεύθη οτι ήθελε κατα- 
σταβη κατοικία τών θηρίων, κα'ι ό'τι σά τυροί ήβελον χο
ρεύει έκεϊ καΐ αίλουροι φωνάζει είΐ τάς ήρημωμένας οι
κίας της;

«Κάλλιον είς τόν άνθρωπον νά άκοώ^ έπίπληξιν σοφοΰ, 
παρά νά άκούη ασμα αφρόνων (Έκλησ.ζ'.β.)Όστις σκά
πτει λάκκον,θέλει πέσει εις αύτόν'καϊ οστις χαλφ φραγ
μόν, οφι; θέλει δαγκάσει αυτόν·ί’Εκκλησ. ι'.8.)Καί έν- 
θυμου τόν Πλάστην σου έν τάις ήμέραις της νεότητάς 
σου· πριν ελθωσιν αΐ κακαί ήμέραι, καί φθάσωσι τά 
ΐτη, εις τά όποια θέλεις είπε?, Δέν εχω εύχαρίστησιν 
εις αύτά.» (Έκκλ.ησ. ι8'. 1.)
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