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ΔΟΞΑΙ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΠΕΡΙ TOP SXHMATOS ΤΗΣ ΓίΙΣ, 

(Συνίχειί ίΗ φΰλλον ’Απριλίου «fib. 116).
Ό εύπκίδευτος Βηδης (Bede) γνοιστδς όπδ 

τδ ονομα Σεβάσμιος, δστις εξησε κατά 8ον 
μ. Xpi αιώνα έθεόιρει τάν Γήν έχουσαν σχήμα 

ώοΰ, προσθέτει 0έ, «'II Γή είναι στοιχεΐον το
ποθετημένου είς τδ μέσον τοΰ κόσμου, καθώς 

δκρόζκος τοΰ 
ώοΰ κ ε ι τ α ι 
είς τδ κέντρου 
αύτοΰ’ πέριξ 
δ’αύτής είναι 
τδ ύόωρ, δ ζ 
πως πέριξ τοΰ (ί 
κρόκκου ύπάρ 
χει τδ λεύ 
κώμα’ έξωθεν 
δέ τούτου εί
ναι ό άηρ , 
καθώς ί μεμ
βράνη τοΰ ώ
οΰ, καϊ πέ
ριξ τοΰ άέρος 

εινε πυρ, το όποιον π< 
τδ κέ\υφος περιβάλλει -

'ίΐ Γή ι^ρίσκομένη ουτω> 

ίΡίϊΜΑΙΚ-ΟΓ-Κ

'Η κοσμογραρία’τοΟ Κοσμϊ.

■εριβάλλει άπαντα, δπως 
.ι τά έντδς αύτοΰ.

>ς εΐς τδ κέντρον υπο- 
βαστάζει δλον τδ. βάρος, καί μόλον δτι φυσικά 
είναι ψυχρά και ΰγρά,άποκτα κατά συγκυρίαν 
διαφόρους ποιότητας, διότι τδ μέν μέρος, τδ 
όποιον κεΐται είς την διακεκαυμένων ζώνην, 
κατακτιέται ύπδ τοΰ'Ηλιου, και διά τοϋτο εί
ναι ακατοίκητων, τά δύο άκρα αύτοΰ προσέτι 
είναι άκατοίκητα ένεκα τοΰ υπερβολικού ψύχους’

μόνον 3έ α; μεταξύ τών δύο τούτων μερών 
χώραι είναι κατοικημέναι,

Τδ ΰδωρ, τδ δποΐον περικυκλώνει αύτών, έν 
εϊδει ζώνης, των διαιρεί βες δυο μέρη, τδ drta, 
είς τδ δποΐον ημείς κατοικοΰμεν, και τδ κάτω, 
τδ δποΐον κεΐταιείς τούς άντίποδας-ίίμών, πρδς 
τούς οποίους ούδείς έξ ημών δύναται νά μεταβίξι, 
ούδ’ έξ αύτών νά £λθϊ) πρδς ίμάςI»

Επειδή δέ 
οί άνθρωποι 
δέν ήδύναντο 
νά έννοίβωσι 
πώς είναι δυ

νατόν νά ς·α“ 
τι εΐς τδν 

άέρα, χωρίς 
νά στηριχθή 
κάπου, πρδς 
ύποστ^ριξιν 
καί ίκανοποί- 
ησιν της γε
νικές ταύτης 
ΐδέας δ*Λραψ  
γεωγράφοςΈ 

δρίσης,οτις ήκμασε κατά τδν 11ον μ,Χρ. αΐώνα, 
διισχυρίζετο, δτι η Γή έιναι ομοία μέ ώδν, τοΰ 
όποιου τδ ημηυ είναι βυθισμένου έντδς τοΰΰδα- 
τος. Κατ’αύτδν ό τότε, γνωστός κόσμος άπε- 
τέλει ακριβώς τδ έν ήμισυ τοΰ ώοΰ, τδ όποιον 

πλέει έπι τοΰ ωκεανού.
Κατά την ιδέαν ταύτην έξεδόθησαν πολλοί 

γεωγραφικοί χάρτα,, οιτινες εξακολούθησαν 
νά ηναι ίν χρήσει έπί δύο περίπου αιώνας?

(ακολουθεί).
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Έν Θισσαλονίζη "ίρίου It; 1ST7.

-#(μ}<· τούς «ίλ·ροι>Γ άναγνύστας της ’£</) 
τΰκ ΠαίΛΐΰΥ.

Άφοΰ καΐ άλλοι τινές χορηγοΰτιν από και
ρού είς καιρόν μικρά τινα αρθρίδια εί; τήν Έφ. 
τών Παίδων, άπεφάσισα καΐ έγώ, οστις ώς έκ 
τού διδασκαλικού μου επαγγέλματος ένδιαφέ- 
ρομαι καΐ αγαπώ πολύ τά παιδία, νά σάς στεί- 
λω τάς ολίγας ταυτας γραμμάς, μέ την ελπί
δα, δτι Οά παρέξωσι μικράν τινα διανοητι
κόν τροφήν είς τούς πολυπληθείς αυτής άνα- 
γνώστας.

Μή παραξενεύατε δέ, κ. Συντάκτα, βλί- 
ποντες, δτι τό αντικείμενου, τό ίποϊον εξέλεξα 
είναι κοινότατου καΐ γνωστότατου, διότι ΐσα, 
ίσα οί άνθρωποι εις αύτά τά κοινότατα καί 
γνωσστότατα δεν δίδουν πολλών προσοχήν και 
διά τοΰτο καΐ δεν τά γνωρίζουν ακριβώς.

Είναι αληθές, ότι τό ώόν εΐναι η κοινοτάτη 
τροφή όλων ■— όλοι δέ καθ' έκάστην.θραυομεν 
<*>ά  καί βλέπομεν τό έμπεριεχόμενον αυτών’ 
άλλα πόσοι αρά γε έκ τών άνθριόπων γνωρί
ζουν άκρ.βώς ττ,ν φίσιν -καΐ ούστασιν τών 
διαφόρων μερών αύτοϋ ;

θέλω άρχίσει πρώτον μέ τόν φλοιόν, είτε 
τό κέλυφος. Τοΰτο πάντες τό βλέπομεν καΐ τό 
ψηλαφοϋμεν καθ’ έκάστην’ άλλ’ όλίγιστοι γνω- 

ρίζοοσιν έκ τίνος ούσίας συνίσταται καΐ Ιτι 
όλιγώτεροι οί γνωρίζοντας τό διατΐ είναι τό*  
σου δυνατόν, ώστε ό ισχυρότατος άνθρωπος δέν 
δόναται νά θραύσφ ώόν διά τών χειρών του, 
έάν θέσγι τά δύο άκρα αύτοϋ μεταξύ τών πα
λαμών του.

Τό κέλυφος συνίστάται έξ άνθρακοόχου ά- 
σβέστου, ή τιτάνου, τά δέ μόρια αύτής τής ύ
λης είναι κατά τόν αύτον τρόπον διατεθειμένα, 
καθ’ 3ν αί πλίνθοι τίθενται, δταν κατασκευ
άζεται γέφυρα, η άψίς’ η δέ διάταξις αυτή δί
δει είς αύτό τήν μεγαλην ταύτην στερεότητα.

Κατά τήν έπώασιν όμως τοΰ ώοϋ, διά τής 
Οερμότητος τής όρνιθας, τά μόρια ταΰτα μετα
τοπίζονται, και οΰτω τό κέλυφος καθίσταται 
εύθραυστον, τά δέ μικρά πουλάκια δόνανται 
νά τό θραύσωσι και έξέλθωσιν εις τό φώς.

Τό κέλυφος έχει πολυαρίθμους μικρούς πό
ρους, διά τών όποιων έξατμίζεταί μεν η υγρασία 
τοΰ ώοϋ, εισέρχεται δέ 5 εξωτερικός άτ,ρ, διά να 
διατηρή τήν ζωήν τών μή έκκολαφθέντων που
λιών. Τούτο γνωρίζοντες οι θέλοντες νά δια- 
τηρήσωσιν έπί πολύ ώά, τά θέτουσιν είς άλας, 
ή εις έλαιον, ή τά καλόπτουσι μέ άλλην τινα 
ουσίαν, ήτις κλείει τούς πόρους τοΰτους καΐ 
οΰτως έμποδίζει τήν είσοδον τοϋ ατμοσφαιρι
κού άέρος καΐ διαφυλάττει πρόσφατον τό ώόν.

Μετά τό κέλυφος υπάρχει μεμβράνη, κατά 
τόφαινόμενον απλή, άλλά πραγματικώς διπλή' 
τούτο δόναται νά παρατηρήσω τις εάν ανοίξω 
τό ώόν κατά τή,ν εμβλυτέραν άκραν, όπου ή 
μεμβράνη χωρίζεται είς δύο καΐ σχηματίζει 
θαλαμίσκον πλήρη άέρος*  έκ τοΰ μεγέθους δέ 
τοϋ θαλαμίσκου τούτου διακρίνεται καΐ τό 
πρόσφατον ή μή τοϋ ώοϋ’ διότι κατά μέν τήν 
γέννη,σιν αύτοϋ δέν ύπάρχει , σχηματίζεται 
δέ καΐ ευρύνεται διά τής έξατμίσεως τών υ
γρών του καΐ τής είσχωρήσεως άέρος πρός 
πλήρωσιν τοΰ κενού, τό οποίον ί έξάτμισις 
προξενεί.

Μετά την μεμβράνην έρχεται τό λεύκωμα, 
υγρόν γλοιώδες, τό όποιον αποτελεί περισσό

τερον του ίμίσεος τΟϋ <οοϋ.
Τό λεύκωμα, άν καί φαίνεται όμοφυές, συν- 

ίσταται όμως έκ διαφόρων στιβάδων, ώς έκεϊ- 
νας τοΰ κρομίου, άνομοίου πυκνότητας*  αί στι
βάδες αύται γίνονται καταφανείς, καΐ δύναν- 
ται μάλιστα κκΐ νά χωρισθώσιν άπ’ άλλήλων 
έάν βρασθω τό ιοόν καλώς. Έκ τής διατάξεως 
ταότης τοϋ λευκώματος κατά στιβάδας άνο- 
μοίου πυκνότητος προέρχεται καΐ ή δυσκολία 
τής ένώσεώς αύτοϋ μέ άλλα υγρά, έάν μ ή πρώ-
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τον κτυπηθή' είναι δέ χρήσιμος ή διάταξις αυ
τί) κατά την έπώασιν.

Μετά τδ λεύκωμα έρχεται 3 κρόκκος, ήrot 
ή κιτρίνη εκείνη οΰσία, ήτις είναι έν τω μέσω 
τοΰ ώοϋ καί συνίσταται έκ λευκώματος, ύπα
τος, μεγάλης ποσότητας κίτρινου έλαίου καί 
άλλων τινών θρεπτικών ύλών είς τοιαύτην ά- 
ναλογίαν, ώστε καθίσταται εύπεπτοτάτη καί 
θρεπτικωτάτη τροοή, καί ώς τοιαύτη κατάλ
ληλος ώς πρώτη τοΰ πουλιού ή τοΰ έμ.βρόου 
κατά την εποχήν τής έπωάσεως ή συλλήψεως.

Ό κρόκκος περικλείεται έντδς λεπτής μεμ
βράνης, ήτις εμποδίζει τήν άνάμιξιν αύτοϋ μέ 
τδ λεύκωμα, καί φέρει έπί του άνω αύτοϋ μέ
ρους στρογγυλόν τι στίγμα, δπερ εΐναι τδ σπέρ
μα, έξ ου κατόπιν Αναπτύσσεται τδ πτηνδν ή 
τδ ζώον.

Ή πρόνοια τοϋ ν’ Ανέρχεται πάντοτε τδ 
στίγμα τοΰτο είς τδ άνω μέρος τοϋ κρόκου, 
δπιος δήποτε καί άν στραφή τδ ώόν, επιτυγ
χάνεται διά δύο παχειών πτυχών του λευκώ
ματος ευρισκομένων εκατέρωθεν τοΰ κρόκκου, 
ώς δόναται έκαστος νά ΐδη, καί χρησιμεύει 
διά δύο σκοπούς, πρώτον νά φέρη τδ σπέρμα 
τοΰτο είς στενωτέρκν έπαφήν μέ τδ θερμόν 
στήθος τής μητρός, καί δεύτερον νά έλευθερώ- 
ση τδ έκκολαπτόμενον πουλίον τοΰ βάρους τοΰ 
κρόκκου, τδ όποιον Οά τδ έπεβάρυνεν, άν ήτο 
υποκάτω.

"Όπως τδ λεύκωμα, ουτω καί δ κρόκκος 
σύγκειται έκ στιβάδων συγκεντρωτικών, όπως 
δύναται νά ΐδη τις έάν τδ ώόν βρασθή πολύ.

Διά τής σοφής καί Αγαθής ταύτης κατασκευ
ής τοΰ ώοϋ, 5 Πανάγαθος ημών Πατήρ Αφ’ 
ενός εξασφαλίζει μέν τήν διατήρησιν καί τδν . 
πολλαπλασιασμόν τών ζώων καί τών πτηνών, 
αφ’ έτέρου δέ μάς παρέχει τροφήν πλουσίαν, 
πρόχειρον, εόπεπτοτάτην και θρεπτικωτάτην.

'Οσάκις λοιπόν τρώγετε Α>ά, ένδυμεϊσθε τδν 
ποιητήν αυτών καί έστέ ευγνώμονες.

Δ. Λ.

ΕΚΑΣΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΥΤΤΑΖΗ ΤΗΝ
ΔΟΥΛΕΙΑΝ- ΤΟΥ

«"Οτε ήμην παιδίον», ε'ίπέ ποτέ γέρων τις, 
εϊχον διδάσκαλον, δστις ήτο πολύ επιτήδειος 
είς τδ νά συλλάμβάνη τού; μα^ητάς.παραβαί- 
νοντας τούς κανόνας.

'Ημέραν δέ τινα μάς είπε — «Παιδία, πρέ
πει νά δίδετε περίσσοτέραν προσοχήν είς τά 
μαθήματά σας.Ό δέ πρώτος άπδ σάς, ογκς ιδ·φ 

άλλον μή βλέποντα είς τδ βιβλίον του, πρέπει ! 
νά μοί τδ άναγγείλη Αμέσως, καί έγώ θά λάβω 
μέτρα, ώστε νά παυσω τήν αταξίαν.»

«’Α, εΐπον κατ’έμαυτόν, ίόού καλλή ευκαι
ρία ! ο Σταμάτης μοΰ κάμνει τόσα πράγματα’ 
θά παραφυλάξω, καΐ άν τδν ίδώ νά σηκώση τά ί 
’μάτια τουάπδ τδ β βλί·>ν, θά τδν μαρτυρήσω.» ί 
Μετ’ βλίγον εΐδον τδ*  Σταμάτην βλέποντα ο
λόγυρα τοϋ δωματίου καί. αμέσως τδ Ανήγ
γειλα εις τδν διδάσκαλον.

«Καλά, εΐπεν δ διδάσκαλος, άλλα πώς τδ 
έςεύρεις σύ ;

«Τδν εϊδα’» άπεκρίθην. -
«Τδνείδες; αΐ! καί σύ λοιπόν πού ίκΰττα- 

ζες, όταν τδν είδες;»
'Η εντροπή μου ήτο μεγάλη, καί τόσον έπη- 

ρεάσθην ύπδ τοΰ παθήματος τούτου, ώστε ποτέ 
πλέον δέν ήμέλησα τά ίδικά μου μαθήματα 
διά νά προσέχω είς άλλους.

Έάν προσΐχωμεν είς τήν ίδικήν μας δια

γωγήν, θά εύρωμεν δτι πολύ όλίγος καιρός 
μάς μένει νά κατηγορώμεν τούς άλλους. Ιίολ- 
λοί άνθρωποι φέρονται καθώς πρέπει μόνον ό
ταν νομίζουν ότι παρατηρώνται, άλλ’ έάν αυ
τοί έπρόσεχον πάντοτε είς εαυτούς, θά έφέροντο 
πάντοτε καλά.

Άλλ’ είτε προσέχομεν είς έαυτούς, ή όχι, 
υπάρχει εις, δ ίφθαλμός τοΰ οποίου είναι πάν
τοτε επάνω μας. ’Εκείνος βλέπει όχι μόνον 
δ,τι κάμνομεν, άλλ’ Ακόμη καί δ,τι συλλογι- 
ζόμεθα, κυττάζει μέσα είς τήν ψυχήν μας, 
και βλέπει όλους μας τούς διαλογισμούς, ποτέ 
δέ δέν δυνάμεθα νά κρυφθώμεν Απο τούς οφθαλ
μούς του, καί έάν τδν άγαπώμεν θά προσπα- 
θώμεν νά φερώμεθα πάντοτε τοιουτοτρόπως, 
ώστε νά βλέτη μόνον καλάς πράξεις καί κα
λούς διαλογισμούς είς ημάς » Μ. X. Κ.

ΖΙΙΛΑΝΔΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΙ Η ΓΥΝΗ ΤΟΤ.

'Η Νέα Ζηλανδία εΐναι ή μεγαλειτέρα όλων 
τών νήσων τοϋ Ειρηνικού ωκεανού, αί όπόϊαι φέ- 
ρουσι τδ όνομα πολυννησία.

Κατοικεϊται δέ άπδ φυλήν άγριων πολεμι
στών καί άνθρωποφάγων, άλλ’άύγενών καί μέ 
πολλάς φυσικάς σωματικά; καί διανοητικά; ά- 

ρετάς προικισμένων.
Οί -άγγλοι άφ’ ενός-, είς τήν κατοχήν τών 

δποίων ή νήσος εΐναι, καί κατ’ εξοχήν οί χρι
στιανοί ιεραπόστολοι,, οί όποιοι ίστάλισαν ίξ 
Αγγλία; μεταξύ αύτών, κατώρθωσαν νά φέ
ρουν πολλούς είς τδν πολιτισμόν καί «ί; 
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χριστιανισμόν, ώστε τήν σήμερον υπάρχουσιν 
έπί της νήσου πολλαί χριστιανικαι εκκλησία!, 
συνιστάμεναι έκ πολλών καϊ ευσεβών ανθρώ
πων, τών οποίων ό χριστιανικός βίος είναι τω 
οντι αξιέπαινος.

fH προκειμένη είκών παριστα, ένα τών αρ
χηγών τής νήσου είς τήν άγρίαν αυτού κατά- 
στασιν, κρατούντα ρόπαλον καί φέροντα. χλα- 

Ζηλανοός αρχηγός και ή γονή τον.

t Uiv WhrtJ ? iαυς έφονευσεν.

διά &St ,0’J έζωγρα^ισμένον
ν 'Ραίνεται Αγριώτερος.

* Πλησίον αύτοο ϊστάτάι ή ^υνή τόυ, ή οποία

αν κα Υ?ία είναι αληθώς ώραία*  αμφότεροι 

δέ φαίνονται, δτι Αγαπώνται περιπαθώς.
Δυστοχώ,ς διά τήν ταλαίπωρον εκείνην γυναί

κα ή Αγάπη τού αιμοχαρούς συζύγου της ε- 
φΟασεν είς τόσον βαθμόν διαστροφής, ώστε διά 
να τήν εχη πάντοτε μ.αζύ του απεφάσισε νά 
την φαγγ; ! και λοιπόν την έφόνευσε μίαν ήμ.έ- 
ραν και τήν κατέφαγε! Πόσον σκοτίζει, καί 
τυφλώνει τόν νοϋν καί καυτηριάζει τήν συνεί- 

ταστρέφη καί αύτά τά Αγαπητότατα εΐς αυ
τόν Αντικείμενα ύπδ τήν έσφαλμένήν ίίεαν, τί 
οΐίτω πως Οά τά Απολαμβάνω πληρέστατα έν 

δσω ζή!!
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Η ΜΙΚΡΑ ΡΟΖΑ ΚΛΕΠΤΟΥΣΛ ΟΠΩΡ1ΚΑ.

Ίδέτε τήν μικράν ταύτην κόρην, μέ τά 
ωραία της ενδύματα καί τήν περιποιημένην 
κόμην, διατί εξαπλώνει τόσον περίφοβος τήν 
χεϊρά της πρός τό καλάθιον, κρύπτουσα τόν 
εαυτόν της ίπισθεν τοΰ παραπετάσματος;

πρέπει νατά έγγίξη.» «Όχι, πατέρα, δέν Οά 
τά πειράξω,»—καί ή 'Ρόζα έξηκολούΟει νά 
βλέπη είς τό ωραϊον βιβλίον, τό δποΐον δ 
πάππος τη είχε χαρίσει. Άλλ’ οσάκις ύψωνε
τούς οφθαλμούς καί έβλεπε τά νόστιμα καί 

^σπάνια δπωρικά περικυκλωμένα ύπό φύλλων,

Ή 'Ρόζά καϊ τά όπωρίκά.

’’Οταν δ πατήρ της έφερε τό καλάθιον τούτο 
πλήρες ωραίων οπωρικών, εϊπε, «Θά άφήσω 
τά δπωρικά εδώ, άλλ’ ή μικρά μου ’Ρόζα 3έν 

Ισκέπτετο—«*Α,  πόσον είναι ώραϊα ! "Αχ, νά 
είχα ολίγα !» Τέλος ήγέρθη ησύχώς και πλη- 
σιάσασσα ε’ς τήν τράπεζαν, περιέμενε τήν 



654 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

στιγμήν, δτε κανείς δέν τήν παρετήρει, καί 
άρπάξασσα μερικά, έσπευσεν εις τδν κήπον 
διά νά τά φάγη, καθώς ενόμιζε, μέ ησυχίαν. 
Άλλά τά οπωρικά άν καί σπάνια καί ώραΐα, 
δέν της έφάνησαν ουδέ κατά τδ ήμισυ τόσον 
νόστιμα ίσον επί τής τραπέζης, καί πάσαν 
στιγμήν έφοβεΐτο μήπως ελθ^ κανείς καί τήν 
ϊδη. Άλλ*  ούδείς ήλθε, καί μετ’ ολίγον ίπέ- 
στρεψεν είς τήν αίθουσαν συλλογιζομένη, «ΓΟ 
πατήρ μου δέν θά τδ μάθη ποτέ, καί έπειτα 
δέν εΐναι δυνατδν νά τδν μέλγι δι’ ολίγα 3πω- 
ρικά ! *

Ό πατήρ της Ανεγίνωσκεν, Εταν ή 'Ρίζα 
έμβήκεν, άλλ’ ύψωσε τους Οφθαλμούς καί τήν 
έκύτταξε μέ τόσον λυπηρόν βλέμμα, ώστε 
αύτή ϊέν έγνώριζε τί έτρεχε. Μετ’ όλίγον ή 
μαμμά της έμβήκεν είς τήν αίθουσαν καί πα- 
ρατηρήσασκ τδ καλάθων, Ανέκραξε, «Ποιος 
έπεσκέφθη τά όπωρικά, τά δποΐα είχα θέσει 
τόσον καλά είς τδ καλάθων διά τήν εορτήν 
τοΰ πάππαυ ;» «'ίσως ή 'Ρόζα έμποροί νά σοί 
εϊπη,» άπεκρίθη ό πατήρ. «Έγώ παπά !» ανέ- 
κραξεν ή Ρόζα, «Έγώ δέν ήξεόροι τίποτε’» 
άλλ*  ενώ ώμίλει, τδ χρώμα τοΰ προσώπου τη; 
ήλλαξε καί σχεδδν δέν ήδόνατο νά κυττάξν) 
τδν πατέρα της. «Έλα έδώ, παιδίον μου,» 
ειπεν δ πατήρ της, «εΐπέ μοι τώρα, δέν ήγγι- 
σες τά δπωρικά;» «Έγώ έκύτταζα τάς εικο
νογραφίας είς τδ βιβλίου, τδ οποίον μοΰ ίστει-. 
λεν ό πάππος, καί έπειτα υπήγα είς τδν 
κήπον.»

Ό πατήρ τη; έλυπήθη πολδ δτι ή μικρά 
του θυγάτηρ όχι μόνο» είχε παρακούσει, άλλ*  
άκόμη καί ψευσθή.Άλλ*  ούτως έχειτδ πράγμα’ 
μία Αμαρτία φέρει πάντοτε καί δευτέραν. 'Ο 
πατήρ της τότε τής ειπεν δτι τήν ειχεν ίδιΐ 
διά τοϋ αντίκρυ καθρέπτου, δταν ελαβε τά δ*  
πωρικά, καί άφοΰ ώμίλησε μέ αυτήν περί τής 
αμαρτίας καί τοΰ αίσχους τής διαγωγής της, 
προσέθηκεν, «Είχομεν σκοπδν νά σέ πάρωμεν 
είς τήν εορτήν τοϋ πάππου, δπου θά ήναι καί 
αί θεΐαί σου και τά έξαϊέλφίά σου, καί διά 
τήν δποίαν είχομεν άγοράσει τά ωραία καί 
σπάνια έκεΐνα δπωρικά, άλλά τώρα δέν δυνά- 
μεθα νά σοί έπιτρίψωμεν νά ύπάγνις, διότι 
πρέπει νά συναισθανθής πόσον τρομερδν καί 
βδελύρδν πράγμα έκαμες.»

Ούτως ή ’Ρόζα διά άλίγην εύχαρίστησιν 
έστεοήθη τής συναναστροφής τών συγγενών της 
καί τόσων άλλων καλών πραγμάτων, τά 
όποια εΐχον τήν εσπέραν έκείνην, ■

Τώρα, αγαπητά μου παιδία, εΐναι αληθές 

δτι δέν ύπάρχει πάντοτε καθρέπτης πλησίον 
μας, είς τδ όποιον αί κακαί ήμών πράξεις 
νά Αντανακλώνται, άλλ’ υπάρχει τι πολΰ 
σπουδαιότερου τοΰ καθρέπτου, βιβλίον τι, είς 
τδ όποιον τά πάντα γράφονται, καί μίαν ημέ
ραν πρέπει νά δώσ^,μεν λόγον δι’ αύτά. (Ά- 
ποκαλ. κ'. 12).

ΛΥΔΙΑ

ΓΕΩΛΟΓΙΑ
φύλλον (άριθ, 114)

Α"αμακτημιστίκά χαί θίσις τ&κ <)ια<μϋζ><ί)ν 
πετρωμάτων.

Άπαντα τά άποτελοΰντα τδν φλοιδν τής 
Γής πετρώματα διαιρούνται κατά τδν τρόπον 
τής μορφώσεως αυτών είς πυρογενή καί είς 

ύδατοχεζί/.
Καί τά μέν πρώτα παρήχθησαν διά τής έ- 

νεργείας τοΰ εσωτέρου πυρδς τής Γής, καί διά 
τοΰτο λέγονται καί άργέγο/α, τά δέ δεύτερα 
έσχημ.ατίσθησαν εκ κατακαθισμάτων διαλύ
σεων πυρογενών πετρωμάτων έντδς τοϋ ΰδα- 
τος συνεργείμ χημικής συγγένειας, θερμότη
τας, θλίψεως είτε πιέσεως κτλ. καί καλούνται 
άεντερόγονα.

Τά πυρογενή πετρώματα Αποτελούνται έκ- 
κρυστάλλινων καί άλλω'< υλών φύρδην μίγδην 
άναμερι ιγμίνων. Είς τά ύδατογενή Απ’εναν
τίας παρατηροϋμεν τάξιν τινά. Τά εύρίσκομεν 
δηλ. κατατεταγμένα καταστρώματα είτε στι
βάδας έκ καθαρού γραφίτου, άμμου, μαρμάρου 
κτλ. Οΰχΐ σπανίως όμως ευρίσκονται καί με
ταξύ αύτών φλέβες Αποτελούμεναι έκ μίγμα
τος ετερογενών υλών.

Τά ύδατογενή στρώματα ένεκα τοϋ τρόπου 
τοϋ σχηματισμού των έκ κατακαθισμάτων 
διαφόρων πυρογενών υλών έντδς τοΰ υδατος, 
λαμβάνουσι φυσικά θέσιν όριζοντίαν' συχνάκις 
όμως ή θέσις αύτη διασπάται ύπδ τών Ανυ
ψωτικών δυνάμεων, περί ών εις τά προηγού
μενα φύλλα έπραγματεύθημεν, καί τότε ταΰτα 
λαμβάνουσι θέσιν κατά τδ μάλλον καί ήττον 
κεκλιμμένην.

Γενικώς τά πυρογενή πετρώματα Αποτε- 
λοΰσι τά όρη, έπί τών πλευρών δ*  αυτών ευ
ρίσκονται ίπβκουμβισμένα τά ύδατογενή στρώ
ματα, ώς φαίνεται έν τή κατόπιν είκόνι.

Ή διάταξις αυτή τών ύδατογενών στρωμά
των εΐναι λίαν σπουδαία ύπδ γεωλογικήν επο- 
ψιν, διότι μάς παρέχει τδ μέσον τοϋ νά δια- 
κρίνωμεν τήν συγκριτικήν ήλικίαν έκάστου. 
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05τω λ. χ. τά κατώτατα είναι καί τά αρ
χαιότατα, ένφ τά Ανώτατα είναι τά νεώτατα.

Τά ύδατογενή στρώματα είναι προσέτι 
σπουδαία καί κατά τοΰτο, οτι έμπεριέχουσιν 
έν έαυτοΐς Απολιθώματα ζώων καί φυτών, τά 
όποια έζων ή έφύοντο έν αύτοΐς καί παρά 
τάς όχθας των. Ούτω πως δε λαμ.βάνομεν 
γνώσιν τής μορφής καί τοΰ τρόπου τών ζώων 
καί τών φυτών, άτινα ίζων είς τάς με- 
μακρυσμένας έκείνας έποχάς της γής,—γνώ- 
σιν, τήν όποιαν άλλως πως δέν θά ήδυνάμεθα

Πυρογενή ‘Ύϊατογενή.
στρώματα

ν’ Αποκτήσωμεν, Αφοΰ ούδέν τών γενών καί 
είδών, εις τά όποια τά Απολιθωμένα ταΰτα 
ζώα καί φυτά Ανήκον, υπάρχει ήδη έν τή ζωή.

Τά Απολιθώματα ταΰτα μόίς διδάσκουσιν 
έτΐρας δυο σπουδαίας Αλήθειας' 1) οτι δσω 
παλαιοτέρα εΐναι ή εποχή, καθ’ ήν έσχηματί- 
σθησαν ταΰτα, τοσοΰτον πολυπληθέστερα η- 
σαν καί τά είδη τών ζώων καί φυτών, είς 
τά ίπολα ταΰτα Ανήκον, καθ’ όσον δέ προ-, 
βαίνομεν είς τά νεώτερα, κατά τοσοΰτον όλι- 
γοστεύουσι καί ταΰτα καί 2) ίτι μέρη τινά 
της ξηράς είχαν Ανωτέραν θερμοκρασίαν εκεί
νης, ήτις επικρατεί σήμερον είς τά αότά μέρη.

Μέχρι σήμερον Αριθμοΰνται περί τά δέκα
τοι*  η δεκατέσσαρα τοιαΰτα στρώματα, όνο- 
μασθέντα έκ τοΰ είδους τών ύλών, έξ ών είναι 
έσχηματισμένα.

Κατά δέ τήν Ηλικίαν αύτών διηρέθησαν είς 
.πρωτεύοντα, Αεμτερεύοκτα καί τριτεύοκτα καί 
κατά τά έν αύτοϊς Απολιθώματα τών ζώων, 
είς παλαιοζωικά, μισοζωΐχα και Νεοζωΐκά.

Ο ΣΙΡ ΘΩΜΑΪ ΓΡΕΧΑΜ.
Έσκέφθητέ ποτέ, πόσην μεγάλην επιρροήν 

μικρά πράγματα δυνανται νά ίξασκήσωσιν επί 
μεγάλων ; Ήκούσατε βεβαίως, πολλάκις νά 
λέγουν,— <’Α; αύτο εΐναι μικρόν πραγμα!»— 
Άλλά δέν πρέπει ποτέ νά περιφρονώμεν τά 
μικρά πράγματα, διότι ό θεός πολλάκις φέρει 
μεγάλα Αποτελέσματα διά μέσου αύτών, καί 
διά νά καταστήσω σαφεστέραν την αλήθειαν 
ταύτην, θέλω σας διηγηθή έν πολύ περίεργον 

αλλ’ Αληθές Ανέκδοτον. Πρδ 330 περίπου 

ετών, πτωχή τις γυνή, κρατούσα βρέφος είς 
τάς αγκάλας της, έπορεύετο δι’ εξοχικής τίνος 
όδοΰ διερχομένης μεταξύ ώραίων δενδρώνων 
καί Ανθώνων, όποιοι μόνον είς τήν Άγγλί- 
αν εύρίσκονται' αντί δέ νά ήχη τήν καρ
διάν της πλήρη εώγνωμοσόνης είς τον θεόν 
διά τά τοιαΰτα τεκμήρια τής Αγάπης του, 
έτρεφεν έντδς τής ψυχής της κακήν τινα άπό- 
φασιν, τούτ’ ίστι νά Αφήση τό μικρόν καί 
τρυφερόν της βρέφος είς τήν όδδν’ μέ τον σκο
πόν τούτον, Αφοϋ έκύτταξε καλά παντού διά 
νά βεοαιωθή, οτι ούδεϊς τήν εβλεπεν, έστράφη 
έκ τής όδοΰ καί τυλίξασα τό βρέφος μέ £ν 
σάλιον, τό έθεσε πολύ σιγά ύπό τήν σκιάν ενός 
δένδρου καί Αμέσως Απομακρυνθεΐσα μήπως 
έξυπνήση, έξηκολούθησε τόν δρόμον της,, χω
ρίς νά ρίψη ούδέ κάν βλέμμα πρός τό ταλαί- 
πωρον παιδίον !

Μετ’ όλίγον τδ βρέφος έξυπνησε καί ίρχιβ» 
νά κλαίη, διότι ήτο μόνον καί δέν εϊχε τρο
φήν, καί δ ήλιος εϊχε φθάσει είς τδ μέρος, 
δπου έκειτο, άλλά ούδενδς άποκρινομένου πά
λιν άπεκοιμήθη. Μετ’ ου πολύ δωδεκαετής 
παΐς έξερχόμενος έκ τοΰ σχολείου ελαβε τήν 
όδδν ταύτην έπιστρέφων είς τήν οικίαν του. 
*ΙΙτο πολύ εύθυμος, διότι εϊχε τελειώσει καλά 
τά μαθήματά του, καί διά τοΰτο έτρεχε καί 
έπήδα καί ίκυνήγει τάς πεταλούδας καί τά 
πτηνά καί τέλος Ακούων ίνα τέττιγα νά τετ- 
τιρίζη κατελήφθη ύπδ έπιθυμίας νά τδν εύρη*  
δθεν έστράφη πρδς τδ μέρος όπόθιν ήρχετο δ 
ήχος. Φαντασθήτε, έάν δύνάσθε, τήν έκπληξιν 
τοΰ παιδιού, όταν είδε πλησίον τοΰ τέττιγος 
το μικρόν κόκκινον πρόσωπον τοΰ ταλ.νιπώ
ρον έκείνου παιδίου τυλιγμένου έντδς τοΰσαλ- 
λίου! Κατ’ Αρχάς δέν εγνώριζε τί νά πράξη, 
διότι σχεδόν έφοβεΐτο νά τδ ίγγίξη, Αλλά τε
λευταίου Αποφάσισε νά τδ φέρη είς τήν μη
τέρα του, καί επομένως τδ έλαβε ν εΐς τάς 
Αγκάλας του. Τδ μικρόν έγγισθέν έξύπνησε, 
καί ήρχισεν ίκ νέου νά κλαίη, τδ δέ παιδίον 
συσφίγ ρον αότδ καλά μήπως τού πέσφ, ήρχισε 
νά τρέχη πρδς τήν οικίαν του. fH μήτηρ του 
ήτο καλή καί Αγαθή γυνή, καί άν καί εϊχε τρία 
τέκνα ίδικά της, Απεφάσισε νά κράτηση καί τδ 
δυστυχές ορφανόν καί νά τδ Αναθρέψη ώς ίν έκ 
τών ίδικών της.

’Έτη παρήλθον, τδ βρέφος ίγεινεν είρωστον 
παιδίον, καί τδ παιδίον έγεινεν Ανήρ, καί όπή- 
γεν είς τδ Αονδίνον, δπου, διά τής έπιμελείας 
καί τιμιότητας αύτοΰ, κατώρθωσε νά γείν$ 
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μέγας έμπορος. 'Ο Θεύς εδλόγει δ,τι εκα^νε, 
καί δλίγον κατ’ δλίγςιν, ίγεινεν 5 pt άλλον δια- 
κεκρίρ^ίνος όλων τών πολιτών τοΰ Λονδίνου. 
ΓΗ βασίλισσα ’Ελισάβετ τδν εκαμ.εν ίππότγιν, 
καί «ολλάκις έξήττι ττ)ν συμβουλήν του εΐς 
Τ#ί μεγάλας ύττοθέσεις τοΰ ϊθνους. Έπΐ τϋς 
βασίλισσας τβύτχς, ή ’Αγγλία άρχισε τδ μέγα 
σταδιον τής άναπτόξεως καί τοΰ έκπολι- 

τισαοΰ, άτινα τΐιν σήμερον τήν καΟιστώσι 
τόσον ένδοξον, καί ώς τεκμήοιον τής προόδου 
ιαύτζς, 0Σίρ Θοψ.ό-ς Τρέσας, τδ άλλοτε τα
λαίπωρου βρέφος, έκτισε τδ βασιλικόν Χρηρια- 
τιστήριον, Ήτο ένδοξος εποχή διά τδν Σιρ 
Θωμ«ν, δταν ή βασίλισσα ήλθε νά γευματίση 
με αύτδν, ζαΐ νά θέσφ τδν άκρογωνιαΐον λίθον 
τοΰ κτιρίου ! "Όταν δέ τδ έργον έτελείωσεν, 
δ Σιρ θωμδς Γρέσαμ εθεσεν έπΐ τοΰ κορυφαίου 
αετώματος, ϊνα «Τέττιγα» διάνα διδάξω τούς 
παντας, δτι ποτέ δέν ποέπει νά περιφοονώσι 
τοιαΰτα μηδαμινά πράγματα, και οτι ό Θεδς 
δύναται νά σώση πολύτιμον ζωήν, άκόμτι καί 
διά τοιούτων ποταπών πλασμάτων, ώτοΐος <5 
τίζιζ.

ΑΙΝΙΓΜΑ.

Ερχομαι, άναγνώσΐα μου, νά σέ διασκεδάσω 
Καί έμαυτον ώς αίνιγμα νά σσ; παρουσιάσω*  
Δέν είμαι κτίσμα του Θεού, δέν μ’ έπλασε τό Θειον 
Είμαι έν&ρώπου εύρημα χρήσιμον «ίς τον βίον, 
Έμέ καί τού; ίταιρου; μου απαξ άνακαλύψας 
Κ*  βι; ΐήν σπουδήν τή; φύσβω; 6 άνθρωπο; έγκύψα;, 
Έγΐνετο ύπέρτερος σύ μόνον των αλόγων, 
Άλλά καί τών όμοιων του, καί το; έχόντων λόγον, 
ΓΤρόσίχί νϋν στοό; λόγου; μου, Γνα τού; έννοήσ^ς 
Κι*  «ν σολ φανούν παράξενοι ποσώς μή άπορήσ·^;*  
Άλλά κοσχίνισον αυτούς κ’ έξίτασον έπίση;
ΚΡ άναμφιίόλως Οά μ’ βύ^ς, καλώς άν έρβυνήσης. 
01 σύντροφέ; κ*  οί ^ίλοι σου μέ φερουσι μαζύ των*  
Θά μέ βυρ^ς αν καλώ; ζητήσφς μεταξύ των.
Στο φώ; μέ βλέπει; φαναρά στό σκότος «λήν διόλου. 
Και β;ς αυτό τό λυκαυγές δέν φαίνομαι καθόλου*

. Δβν Είμαι «;ς τόν άνεμον ουδέ εί; τόν αιθέρα*
"Αν x’ iv τοΓς νέφεσιν οϊκώ και έν τή ατμόσφαιρα*  
"Ορη κρημνού;, δάση, δρυμούς κι*  ΛνΟη δεν πλησιάζω, 
Καί τοι εί; λόφο.;;, φάραγγα; κ*  βις φυλλ’ Επιπολάζω. 
Εΐς τους πολέμου; δέν πατώ, ατά; μάχας δέν πηγαίνω, 
Άν καί ς·ούς φόνους f ά; σφαγές προΟύμως έπίμίβΐϊνω, 
Έζοΐκων πένθους και κλαυθμών πάντα απουσιάζω, 
Άνκ’βις ταφές καί συμφοράς άκων έκών σι-χνάζω. 
Δέν άγαπώ τήν άνοιαν, τήν εχβραν τήν κακίαν, 
Άλλά τιμώ τήν φρόνησιν χαθώ; χαί τήν φιλίαν*  
Δέν πλησιάζω τού; αισχρούς, μέθυσους κι*  άγελαίους, 
Σέβομαι 3έ τούς σώφρονα; ώς καί τους νη®αλέους*  
Χτό εαρ 3έν ευρίσκομαι, χειμώνα τι καί ύερος, 
Άλλα, ες; τό φθινόπωρο? μέ άπαντφ; εγχαίρω;.

Εις θαλασσαν, ωκεανού; και λίμνα; δέν συχνάζω, 
K? etc ^υακα; καί ποταμούς ποτέ δέν πλησιάζω. 
Kat εί; σκηνές δέν κατοικώ, η πενιχρόν χωρίον, 
ΟυΒ*  εΐς καλύία; ποταπά; βαρβάρων η άγριων. 
Άλλ*  όμως εις τά; κορυφές οίκώ τών ήφαιστείων ! 
Μή τό «κλάέ^; χωρατά ! Λ κάτι tt άστεϊον*·  
Διότι καί εντός φλογών πάντοτε σώος μένω*  
Κ5 εντός φαράγγων φοί«οών αλώβητος εμμένω*  
Κ*  εί; φυλακές Εισέρχομαι, κ’ etc. φροίρι*  ίνάβαινω*  
Kai at; φρικώδη φρέατα άφόβω; καταβαίνω*  
Έλέφας, φώκη, φαλαινέ,. οφις καί μαστοφόρα 
Είναι στήν Εξουσίαν μου, ώς-,χαί τά κερασφόρα.
Εί; τήν φωνήν του 'Άρεως, στό ξίφος τ’Άχιλλέω;., 
Είς τήν σοφίαν του Διός, φαρέτραν τ<ιυ Νηλέως, 
Στους οφθαλμουςτής’Αθήνας κ’είς τήν όσφυντη;*Ηρα;  
Μ’ ευρίσκεις, έάν δύνασαι, ώς κ*  έν βαφ’^ πορφύρας*  
Ό Φαραώ κ’ ό ’Ιωσήφ μέ είχον σύντροφόν των. 
Φωκίων δέ και Φίλιππο; φίλον πολύ πιστόν των*  
Σοφοί τε καί φιλόμουσοι καί ή φιλοσοφία · 
‘Υπάρχουν σύν τ-J άρωγφίμηκαί προστασία*  
Ζωγράφοι τε κα; συγγραφή; κι/ αυτοί δέ ο Φειδίας 
Θά ήσαν άνευ τή; έμή; άφευκτου παρουσία; ;
"Οχι*  είναι αδύνατον καί άλογον επίσης, 
Διότ’ αν ιλίΐΐΐο^ ιγώ Οά ί7.5tit? κ’ ίι φύσι;! 
Θά sittn*  και ij φακίι ! ί> φά6ι I τΐ -πιλάφι! 
Κι’ αυτό SJ το -πορίφημιο τϊ τοιίρκικο χιΰΆαφί. 
Τι γείγί ί τέκ'/ον, τί γτλφο ; ώί τώρα Sen μ,’οΐφίίκτί ; 
Γί1; τώρα τΐς τήτ ϊννοιαν τών λόγων Κίν έ[α®ηκίΐ. 
Άκό^η συλλογίζ.σαι και ίίρκατα-πίνΒΐζ ;
Ειν*  cKxoXoy νά μ,ΐ τύρης και στϊν καφέ ποϋ nivsii.

Λ Υ Σ I Σ 
τον ϊν τώ -προηγουιαίνω φύλλφ αινίγ^ατοΐ 

Άρα γωνία — "Αρα -ι- Γώνια -— 
’Αγωνία — Άραγώ.

ΙΕΡΟΓΙ’ΑΦϊΚΑΙ ΕΡαΤΠΣΕΙΣ.

> 1. Έα τίνος γυναικος -τοΰ Ααίιϊ ΐγεννήΟη ί Σολομών ;
2. Αιατί ό Δα^ίδ νά έκλέ^η τον Σοάοαώντα έξ όλων 

τών ιιίών του ώς διάδοχον τοΰ θρόνου του ;
3. "Efiiivt ττάντοτο ό Σολομών αίσιοί τις τον Κοριον ;

ΑΣΤΗΡ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ,
’EifV)u.sρίς έέδομ,αδιαία, 5ι’ οϊιιογτντίας ext 20 ετη 

έκϊ.δο|αίvvj. Συνδρομή ίτιςσία διά τήν Ελλάδα ίραχ. β, 
διά τήν αλλοδαπήν 10. Είναι ή ^.όντς έφνιριερις τοΰ οι- 
δον; τούτου έν τΐί έλληνικ^ γλώαα·^.

Εις τό γραφίΐον της Διενήΰνσεως τής Έφκρι., τών 
ΙΙαίδων έν δδφ 'Ερμιοιί άριΟ. 2ί>4 τΰρίσκονται τιρός αώ- 
λν,αιν διάφορα ώραία κτριοδικά εΐς τήν αγγλικήν γλώσ
σαν ώς καί ώραϊαι τΐκόνος χρ ωιι ατισριί ναι κτηνών τών 
τοοπικών κλιμάτων, ζώων, άνΟέων κλ. τίς ριττρίας τι— 
[ΐάς. Αί τικόνις αΰται -ί,ωλοΰνται τρτΐς δραχρτ.άς κατά 
δωδεκάδα ή 25 λςπτά ίκάστη.


