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KTOS ΕΑ', ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1878 Λ,Ρ-ΙΟ. 131.

διευθύνεις

Έν όδφ ' Ερμοο. άριθ. 79.
Είς ούίένα, ΐκτάς τών ταχτικών «ΐ>τή; 
Ανταποκριτών, στέλλεται ή αΈφημερι; 
τών ΐΐαίδων» άνευ προπληρωμής.

Συνίρ. Ιτηΐία ’Αθηνών Δρ, 1.— 
b » Επαρχιών » 1,20 
■ β ’Εξωτερικού » 2,—.

Αίάττοντ.|ς αστέρες.

FtPOX.il ΔΙΑΤΤΟΝΤΜ ΑΣΤΕΡΏΝ

Είς τά έτη 1876 καί 1877 της έφημβρίδος τδν 
Παίδων εόρίσκουσιν οί νέοι σονΒρομηταί της πλήρη σει
ράν αστρονομικών Ανακαλύψεων καί Αληθειών, εκτε
θειμένων είς γλώσσαν άκλήν, κατάλληλον διά παί- 
δία καί Ανθρώπους μή εύτυχήσάντας νά σπουδα'σωσι 
γράμματα, Γ'Οθεν παραπέμπω έχει τους θέλοντας νύ 
γνωρισωσι περισσότερα περί Αστρονομίας, τής τόσον 
ωραίας καί ωφελίμου ταύτης επιστήμης.
'Είς το άρθρο ν τοΰτο θέλω έκθέσει ολίγα περί μιας 

άνακαλΰψεως τής Αστρονομίας, ήτις χαί ώραία εΐναι 
καί μεγάλης σημασίας.

"Ολοι κατά πάσαν εσπέραν καί νύκτα βλέπομεν 
αστέρας τινάς, οί όποιοι διασχίζουν τό στερέωμα, σχη
ματίζοντας ούράν φωτεινήν, καί έπειτα Αφανίζονται συ
νήθως άνευ κρότου, ένιοτε δέ καΐ μέ κρότον- οί ά- 
σ-έρες οΰτοι δνομάζονται διάττοντες, διότι διαπερνούν 
είτε διασχίζουν μέ ορμήν τδν ούρανόν- καλούνται δέ 
προσέτι και μετέωρα, καί είναι σώματα συνιστάμενα 
συνήθως έκ σιδήρου, ώς Απεδείχθη έκ τής έίετάσεως 

'πινών έξ αύτών, οΐτινες έπεσαν έπί τή;. έπιφανείας 
τής γης μας. Κατά δύο όμως έποχάς του έτους, ήτοι

FtPOX.il
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τδν ’Ιούλιον καί Νοέμβριον, ή έμφάνισις τών με
τεώρων τούτων είναι τόσον συχνή, και ό αριθμός αύτών 
τόσον μεγάλος, ώστε ή πτώσίς των ύμοιάζει με βρο
χήν, καί. διά τοΰτο ώνομάσθη βροχή διαττόν- 
τ ω ν Αστέρων.

Έπί πολ.ύν χρόνον ήτο μέγα ζήτημα μεταξύ τών 
Αστρονόμων, πόθεν ηρχοντο και' πώς Εσχηαατιζοντο 
τά σώματα ταΰτα· πρδ μικροΰ όμως άνεκαλύφθη, δτι 
πέριξ τοΰ Ήλιου κινούνται εν εΐδει ζώνης Ελλειψοει- 
δοΰς Αναρίθμητα τοιαΰτα σώματα, καί δτι δίς τοϋ έ
τους ή γή μας είς τήν περί τδν ήλιοχ πορείαν της 
διακόπτει την ζώνην ταύτην εί: δύο σημεία, καί διά της 
Ελκτικής αυτής δυνα'μεως σύρει τότε πρός τήν Επι
φάνειαν αύτής μέγαν Αριθμόν αύτών, καί ούτως Απο- 
τελεΐται τό ώραιόν φαινόμενον τής έν λόγφ βροχής.

Τά μετέωρα ταΰτα δέν είναι φωτεινά, Ενεκα δμως 
τής μεγάλης ταχύτητος, μέ τήν όποιαν τρέχουν, καί 
τής ύπερβολικής θερμότητα ς, ητις προξενεΐται έκ τής 
τριβής τοϋ' μετεώρου είς τήν Ατμοσφαιρών μας, γεννά- 
ται πΰρ, διά τούτου ταΰτα Αναφλέγονται, καί ουτω πα-
ρουσιάζονται είς τούς οφθαλμούς μας ώς Αστέρες φω
τεινοί πίπτοντες.

Ειπον ανωτέρω, ότι δίς τοϋ έτους ή Γή μας διέρ
χεται διά τής ζώνης τών μετεώρων τούτων, τδν Ιού
λιον καί Νοέμβριον έκ δέ τοΰ μεγαλειτέρου Αριθμού τών- 
διαττόντων Αστέρων κατά τδν Νοέμβριον, συμπεραίνε- 
ται, οτι τδ μέρος Εκείνο, δπου διατέμνεται ή ζώνη 
αυτή ύπδ τής Γης μας κατά τδν χρόνον τοΰτον, πρέπει 
νά ήναι παχότερον, ήτοι νά ύπάρχωσιν έκεΐ περισσό-, 
τέρα μετέωρα, καί διά τοΰτο καί περισσότερα Ελκύον- 
ται ύπδ της Γής μας· ό Αριθμός τών κατ' έτος έλκυομέ- 
νων ύπδ τής Γής μας μετεώρων Αναβαίνει είς 40 περίπ» 
Εκατομμύρια! Τώρα ύπολογίσατε πόσα άλλοι πλάνη, 
ται έλκύουσι, καί πόσα ό ήλιος, καί θά ίοητε πόσον 
Ακατανόητος πρέπει νά ήναι 6 Αριθμός των!

Τδ φαινόμενον τής βροχής αύτών κατά τόν Νοέμ
βριον είναι ώραΐον καί θαυμάσιον θέαμα καί προτρέπω 
πάντας τούς μικρούς Αναγνώσιας τής Εφημερίδας τών 
Παίδων νά Αγρυπνίσωσι κατά τάς νύκτας τής 9,10 
11, 12, καί 43 τοΐί Ελευσομένου μηνδς· Ελπίζω δέ, 
δτι θά Ανταμειφθώσι πλουσιώς διά τήν Αγρυπνίαν των.

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΚΑΙ Η ΑΔΕΛΦΗ.

πρβηγ. άριθ. Αόγούστου.)

Κατά τήν προσδιωρισμένην ώραν ή 'Ισαβέλλα 
συνοδευομένη υπό τής θηρεσίας Εξήλθεν είς τήν πλα
τείαν, διά τής δποίας έμελλε νά Βιελθη ή παράταξις 
τών αιχμαλώτων καί ίερεών. Δέν ήναγκάσθη δέ νά 
προσμείνη έπί πολύν καιρόν, διότι μετά παρέλευ-

σιν ολίγων στιγμών αί βαρεϊαι σιδηραί θύραι τοΰ 
φρουρίου ήνεφχθησαν, Απόσπασμα δέ στρατιωτών Εξ- 
ήλθεν, δπως άνοίξη θέσιν διά τούς Ακολουθοΰντας ιε
ρείς, δικαςάς και αιχμαλώτους. Οι ιερείς προεπορευ- 
οντο τών αιχμαλώτων, τούτων οέ προεπορευετο ό πά- 
τερ ΦερΒινάνδος, τδν όποιον ίδοϋσα ή ’Ισαβέλλα Ε- 
κάλυψε τό πρόσωπόν της μετά τοΰ καλύμματος 
της, καί Απεσύρθη δλίγον είς τά ύπίσω. Μεταξύ τών 
ίερέων ήσαν οί ψάλται, ψάλλοντες τήν έπικήδειον τε
λετήν. Κατόπιν αύτών· ήρχοντο οί αιχμάλωτοι, καί 
Εμπροσθεν μέν ήσαν οί ύλιγώτερον ένοχοι, κατόπιν 
δέ αύτών οί ένοχώτεροι, Αλλά μέλλοντες ένεκα φό
βου ή Αδυναμίας νά Απορριψωσι δημοσίως τάς δήθεν 
πλάνας των, καί νά Επιστρέψωσιν. είς τούς κόλπους 
τής Μητρδς’Εκκλησίας, Μεταξύ τούτων, ή ’Ισαβέλλα 
ούτε ήλπιζεν, ούτε έπεθύμει νά ΐδη ούτε τον ’Εμμα
νουήλ ούτε τδν Κωνσταντίνον· ή καρδία της όμως 
έπαλλε φοβερώς, βταν οί πρώτοι οΰτοι είχον διίλθει 
καί οί εΐς θάνατον καταδεδικασμένοι ήρχισαν νά δια- 
βαίνωσιν. Οί Αποτελουντες τόν Αριθμόν τούτον ήσαν
λίαν διαφορετικοί τών προπορευομένων, τδ. βλέμμα 
των ήτο σταθερόν καί ύπεράνω τής παροόσης θλιβε
ρός στιγμής, πολλοί Εξ αύτών Εβάδιζον είς τόν θά
νατον μέ βήμα σχεδόν ίλαρδν, άλλοι δέ μετά υπομο
νητικού καί πρφου ύφους, πάντες όμως θαρραλέως 
καί σταθερώς. "Οπισθεν τούτων ήσαν οί δικασταΐ καί 
άλλοι Αξιωματικοί τής Τέρας Έξετάσεως, μεταξύ τών 
δποίων ήτον έφιππον παιδίον τι μόλις Εννεαετές, τδ 
όποιον ή θηρεσία διέκρινεν ώς ύίόν του Δδν Σεβα
στιανού δ’ Ίνέγρου, Ενός τών Τερεξεταστών, οΰς ή- 
κολοΰθει έιερόν τάγμα κληρικών, τότε δέ αί μεγάλαι 
θύραι τοΰ φρουρίου έκλείσθησαν καί έντδς ολίγου ή 
πλατεία ήτο κενή.

it Ούτε ό κύριος, ούτε ό φίλος του ήσαν έκεΐ,» είπε 
λυπ^ρώς ή θηρεσία*  — «τί νά κάμωμεν ;» — «’Αλη
θώς, καΐ έγώ δέν γνωρίζω,» απεκρίθη ή κυρία της, 
— τότε δέ, καλυψασα Εντελώς τδ πρόσωπόν της 
δια τοΰ καλύμματος της, Εστράφη μετά τής θεραπαι
νίδας πρδς τήν οικίαν, σκεπτομένη Επί τής πιθανότη
τας της Απελευθερώσεως Αμφοτέρων Εκείνων,' εΐς τούς 
οποίους πάντες οί πόθοι της συνεκεντροΰντο.

Ηδόνατο κάλλιστα νά εν νόηση τδν λόγον, διά τδν 
όποιον δ ’Εμμανουήλ, δέν έπέστρεψεν, Άπελθών είς 
τδ φρούριον καί ζητήσας τήν Απελευθέρωσιν τοΰ φί
λου του διά τής Εαυτού φυλακίσεως, είχε παρασυρθή, 
ώς φαίνεται, εις τδ νά Εκστομιση λόγους, οΐτινες Α- 
πεκάλυψαν τά αίρετικά αύτοϋ φρονήματα, αντί δέ νά 
Απόλαυση ο,τι έζήτει, Ερρίφθη και αύτδς είς τάς είρ- 
κτάς τοϋ φρουρίου, δπου ήδη Ανέμενε τήν δίκην του. 
Όταν δέ έμελλε νά φερθή Ενώπιον τών δικαστών του, 
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πάλιν, δέν ύπήρχεν Αμφιβολία, βτι ήθελε καταδικα- 
σθή είς θάνατον. Πλήν τούτου, ή ’Ισαβέλλα ήσθά- 
νετο μετά βεβαιότητες, δτι αφού απαξ κατεδικάζετο 
ό Εμμανουήλ, ουδέ φύτή θά ήτο Ασφαλής. Έν δσφ 
ό ’Εμμανουήλ ήτο είς θέσιν νά παράσχη χρηματι
κήν βοήθειαν είς τδν πάτερ Φερδινάνδον, δέν όπήρχε 
φόβος, έάν όμως έθανατώνετο ούτος, ούχΐ μόνον ήθε- 
λεν εύρει τόν εαυτόν της είς τάς χεΐρας τής 'Ιερά? 
Έξετάσεως, άλλά καΐ ολόκληρος ή περιουσία τοΰ Α
δελφού της θά περιήρχετο είς τάς χεΐρας τοΰ κλήρου.

Δύο ήμέραι είχον παρέλθει μετά τήν έκτέλεσιν τής 
ποινής τών αιχμαλώτων, — ήμέραι διά τήν ’Ισαβέλλαν 
θλιβεραΐ καΐ σχεδόν Ανυπόφοροι. Τό παν, οπού καΐ αν 
έστρέφετο, έφαίνετο σκοτεινόν. Δέν είχεν ούδένα, είς

ΛΓοόβδοος οτζογένεεχ.

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ THS ΝΙΟΒΗΣ ΚΑΙ ΤΠΝ 
ΤΕΚΝΩΝ ΑΧΤΗΧ.

ΰπδ τοΰ κκθηγητοΰ 
κ. Κ. ΒΕϊΤΟΡΙΑΟϊ,

Τό παρόν σύμπλεγμα είκονίζει τήν δυστυχή Ji ιό ■ 
βην μετά τών τέκνων αύτής φονευθέντων ύπδ τοΰ 
Απόλλωνος καΐ τής Άρτέμιδος. Ή Νιόβη ήτο θυ- 
γάτηρ τοΰ Ταντάλου καί Αδελφή τοΰ Πέλοπος, μεθ’ 
ου έφυγεν έκ τής Φρυγίας φαί ήλθεν είς τήν Πελο

πόννησον. Έν ‘Ελλάδι έλαβε σύζυγον τόν βασιλέα 
τών Θηβών Άμφίωνα, έξ οΰ κατά τινας μέν έγέν- 
νησεν εξ υιούς καΐ _2ξ θυγατέρας, κατ’ άλλους δέ 
πλείονας. Οί δύο σύζυγοι εζων ζωήν εύδαίμονα χαΐ 
μακαριάν έν μέσφ τών θέλγητρων τών παίδων αύ
τών. Άλλ’ έπειδή ή έν τφ χόσμφ τουτιρ ευδαιμο
νία δέν είναι μόνιμος Χαί διαρκής, καΐ έπειδή τών δυσ
τυχιών ήμών ειμεθα και ημείς ώς τό πολύ παραί
τιοι, καΐ ή εότυχία τής Νιόβης καΐ τοϋ Άμφίωνος 
έμελλε νά παρέλθη. ' Η Νιόβη ύπερηφανεόθη έπί τή 
πολυτεκνίφ της, και έχλεύασε διά τοΰ τρόπου της τήν 

τδν όποιον τουλάχιστον νά έκφραση τους φόβους της, 
καΐ Απδ τοΰ δποίου νά ζητήση συμβουλήν.

Ήτον εσπέρα, καί έκάθητο μόνη είς τδν κήπον 
έπί τοΰ συνήθους αύτής καθίσματος, διότι ή θηρεσία 
είχε λάβει άδειαν νά όπάγη είς τήν μητρόπολιν. Τό 
πάν έσω ήτο σιωπηλόν καί σκοτεινόν, όλίγον δέ κατ’ 
δλίγόν ό έ'ςωθεν θόρυβος τών πολιτών τών πορευο- 
μένων είς μέρη διασκεδάσεως έπαυσεν, ή νύς έπηλ- 
f)sv έπΐ της πόλεως, ή δέ ’Ισαβέλλα εΐχε χάσει πά
σαν αΐσθησιν τών πέρις αυτής συμβαινοντων, — τόσον 
βαθέως έσκέπτετο, όταν αίφνης κρότος τις έξωθεν τών 
κιγκλιδων ■ τοΰ κήπου διήγειρε τήν προσοχήν της.

(Ακολουθεί-.)

θεάν Λητώ, ητις δυο μόνον τέκνα είχε τδν Απόλλωνα 
καΐ τήν Άρτεμιν, οί όποιοι ύργισθέντες έφόνευσαν τά 
τέκνα διά τών βελών των, τ. ί*  έπεμπαν λοιμικήν 
ασθένειαν καΐ άφήρπασαν αυθημερόν καί τά άρρενα 
καΐ τά θήλεα. τέκνα τής Νιόβης.' Η Νιόβη Απαρηγό
ρητος γενομένη καΐ μή δυναμένη νά μένη έν τφ τόπφ 
τής τόσης συμφοράς, έφυγεν είς τήν πατρίδα της τήν 
Φρυγίαν. ‘Αλλά και έκεΐ δέν έδύνατο νά παρηγορητή. 
10 Ζευς, εύσπλαγχνισθείς αύτήν έπΐ τέλους τήν μετε- 
μόρφωσεν είς λίθον, Αλλά καΐ λίθος οοσα δέν έπαυσε 
χόνουσα δάκρυα I Τά πάθη τής Νιόβης κατέστησαν 
έν τή Αρχαιότητι παροίμιώδη.

Τδ παρδν σύμπλεγμα είναι ειλημμένου έκ τοϋ έν 
Φλωρεντία ύπάρχοντος άπδ τοΰ 1775 συμπλέγματος, 
δπερ εύρέθη τ<ρ 158S έν ‘Ρώμη, καίτοι δέ Ανάγε
ται εΐς 'Ρωμαϊκήν έποχήν, είνα, ούχ ήττον έξαίσιον 
τήν τέχνην.

«Μακάριος 4 άνθρωποί, τόν έποϊον σωφρονίζεις, Κύριε, 
καΐ ίιά τοΰ νόμου σου διδάσκεις αότόν.»

(ψαλμ. ή®': 12.)
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ΊΓο άγα.πητόν κανάρτ.

Δές τε τήν κόρη τήν μικρή, παιδιά μου, μέ τί χάρι 
Me τί αγάπη τρυφερή, 
Ωσάν μανουλα του

* Ποτίζει τά καναρ».

"Εχει ’στά ίτόμα της νερά, καί ζάχαρι κροτάει, 
K? δ φίλος της ο φτερωτός, 
'Ολόχρυσος, κυματιστός, 
’Στα χείλη της πετάει....

θαρρείς πως γέρνει χρυσσαλλίς σε ρόδο ανθισμένο, 
Καί τά χαρούμενο πουλί

Πίνει νερά μέσ1 ’στά φιλί, 
Άπ την καρδιά βγαλμένο....

Αδτή τοϋ δίδει ζάχαρι, νεράκι τά ποτίζει, 
Κ’ έκεΐνο τά φτερά κινεί, 
Καί ή γλυκεία του ή φωνή, 
Τραγούδια τής χαρίζει,

’Έτσι, παιδιά μου, κι’ δ θεός ό ειίσπλαγχνος ακόμα, 
Τρέφει μεγάλο καί μικρά, 
Καί μέ αθάνατο νερό 
Δροαίζει κάθε στόμα 1

Α. ΠΑΡΑΣΧΟΣ.



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 757

Ο ΠΑΠΥΡΟΣ.

Τήν καλλιέργειαν τοΰ φυτού τούτοι) έπεμελοϋντο
μεγάλως είς τήν Αίγυπτον, δπου είς τοΰς αρχαίους και
ρούς έθεωρεΐτο λίαν πολύτιμον, ούχί μόνον διά τήν 
έξ αύτοΰ κατασκευήν τοΰ χάρτου, άλλά καί ώς ία. 
τρικόν. Ή χρησιμότης αύτοΰ ήτο πολυειδής και έκ·

ρίματα, ύποδήματα διά τούς ίερεϊς, κτλ. αίδέ ρίζαι αϊ
τού έκα'ο' το αντί ξύλων, ή έξ αύτών κατεσκευάζοντο
διάφορα έπιπλα· Διά της κεφαλής τοϋ φυτοϋ, ήτοι τοϋ 
άνθους, έστόλιζον τάς κεφαλάς τών αγαλμάτων τών 
θεών καί τοΰς ναούς. 'Ο Πλίνιος προσθέτει, οτι έ*  
χρησίμευε καί ώς τροφή.

τεταμένη· έξ αύτοΰ κατεσκευάζοντο λαμπάδες και κη- Κυρίως δμυνς ό πάπυρος ήτο έν χρήσει πρδς παρα- 
ρία, λέμβοι, ίστία καί σχοινία, ένδυματα καί σκεπά-| γωγήν τοϋ χάρτου, δστις κατεσκευάζετο είς τήν Άλε-
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ξάνδρειαν έπί πολλούς αιώνας μετά Χριστόν, καί ά· 
πετέλει μέγα μέρος τοΰ έμπορίου τών χωρών της Με
σογείου θαλάσσης.' 0 ακριβής χρόνος, καθ’ 8ν έπαυσεν 
άπδ τόΰ νά ήναι έν χρήσει είναι άγνωστος, γνωρί
ζομεν όμως, δτι κατά τον 11 ον αιώνα δ χάρτης δ 
έκ λινών καί βαμβακίνων πανιών κατασκευαζόμενος 
ήρχισε νά λαμβάνη τήν θέσιν τοΰ παπύρου. Ή έπο- 
χή προσέτι, καθ’ ήν δ πάπυρος κατά πρώτον έχρη. 
σίμευσεν ώς χαρτίον, είναι άγνωστος ή γχρησύς του 
όμως ήτο κοινή εΐς τήν έποχήν τοΰ Χέοπυς, τοΰ 
κτίστου της Μεγάλης Πυραμίδας. Οί έπιτύμβιοι πά
πυροι, ιερογλυφικοί τε καί άλλοι, έθεωροϋντο ύπδ τών 
Αιγυπτίων ώς είδος διαβατηρίου μετά θάνατον εις 
τδν άλλον κόσμον, είς δέ τους σαρκοφάγους της Αίγυ
πτου εύρέθησαν τοιοΰτοι πάπυροι έπί τών πτωμάτων 
τών έν- αύτοΐς ταφέντων. Γάλλος τις, δ κ. Μαριέ- 
της, εύρε 150 παπύρους είς τδ έν Μέμφιδι Σερά- 
πέιον, οΐτινες είναι μεγάλης αξίας ένεκα της έπ’ αυ
τών γεγραμμένης θρησκευτικής και πολιτικής ιστορί
ας της Αίγυπτου,·

(Έκ τοΰ «Αστέρας τής ‘Ανατολής »

ΤΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ (ΚΑΟΡΕΠΤΑΙ) ΗΜΛΝ.

Πάντες οί μικροί μου άναγνώσται γνωρίζουσι τ·’ 
σημαίνει ή λέξις· κάτο πτρο ν, έάν δέ τις ή ρώτα 
£να έξ αύτών νά περιγράψη αδτδ, θά Απηντα,— 
«Εΐναι ύαλί, τδ δποΐον αντανακλά παν ο,τι φέρε
ται έμπροαθέν του, εχει δέ τριγύρω συνήθως στεφά
νην έκ ξύλου χρυσωμένου ή άπλώς χρωματισμένου.» 
Έχει καλώς! ’Αλλ*  δμως ίσως δέν γνωρίζουν, δτι πλήν 
τούτων δπάρχουσι καϊ άλλα τινά κάτοπτρα, τά όποια 
μεταχειρίζονται καθ’ έκάστην, καΐ ανευ τών οποίων 
δέν θά ήτο σχεδόν δυνατόν ν’ Απεράσωσι μιαν ήμέραν, 
καϊ περί τούτων έπιθυμώ νά εΐπω ολίγα τινα.

Άς λάβωμεν §ν παράδειγμα πρδς έξήγησιν. Άς 
ύποθέσωμεν, οτι σΐ>, Μαρία ή Αικατερίνη, όπωσδή- 
ποτε καί άν δνομάζεσαι, έγείρεσαι μίαν πρωίαν μέ 
την Απόφασιν νά κώμης ο,τι δυνασαι, διά νά ευχαρί
στησης τους γονείς σου, καϊ νά καταστήσης πάντα τά 
μέλη της οικογένειας εύτυχή. Ένούεσαι μέ προσοχήν, 
κάμνεις τήν πρωινήν προσευχήν, καί έςερχεσαι τοΰ 
δωματίου σου πρός άπάντηειν τών γονέων σου. Εί- 
σερχομένη είς τήν τραπεζαρίαν, ευρίσκεις τόν Αντώ
νιον καϊ τδν Κωστήν, τούς δύο σου Αδελφούς, φιλο- 
νεικουντας θιά βιβλίο ν τι ε?ς μίαν γωνίαν, τήν μικρά ν 
τριετή Άνναν κλαίουσαν καί ζητούσαν τήν μητέρα, 
τδν δέ πατέρα σου προσπαθοΰντα είς μάτην νά Ανά
γνωση τήν πρωινήν έφημερίδα του είς τδ μέσον δλου 
τούτου τοΰ θορύβου.

«Καλήμέρα πατέρα,» λέγεις άσπαζομένη συγχρόνως 
αδτδν, ■—«καλημέρα παιδιά. Άζ τί τρέχει; τδ βι
βλίο ν σου θέλεις Κωϊτή ; Άντωνάκι μου, δώσε τοϋτο 
σέ παρακαλώ, καί μετά τδ πρόγευμα θά σου δώσω τδ 
(δικόν μου βιβλίου μέ τους ώραίους Εκείνους μύθους' 
τρέξε τώρα νά είπής τή; Φρόσως νά φέρη τδν καφέ, 
καί πάτει σιγά, ώστε νά μή έξυπνήσης τήν μαμά. 
Σΰ Άννα μου τί θέλεις ; τήν μαμά ; καλά μά ή μα
μά κοιμάται άκόμη, έπειδή δέν έκοιμήθη Ολην τήν 
νύκτα καί τής πονεϊ τδ κεφάλι. Δέν τήν λυπεϊσαι τήν 
μαμά; Σϋ δέν είσαι πλέον μωρό, είσαι μεγάλο κο
ρίτσι, καϊ τά μεγάλα κορίτσια δέν κλαίουν μέ είδες 
ποτέ νά κλαίω; όχι*  και ούτε συ δέν πρέπει λοιπόν 
νά κλαίης· έλα νά σέ βάλω είς τδ τραπέζι νά πίη; 
τδ γάλα σου, θά σου δώσω δε πολλήν ζάχαριν ώστε 
νά τδ κάμης γλυκύτατονί Νά, ήλθεν ή Φρόσω· έλατε 
παιδιά, ορίστε πατέρα είς τδ τραπέζι.»

"Οταν καθήσετε πέριξ τής τραπέζης, ευρίσκεις οτιτδ 
πρόσωπον της Άννας έγεινεν ίλα>δν, ό Κωστης έντρε
πόμενος διά τδν εγωισμόν του, λέγει — «άν τδ θέλης, 
πάρε τδ βιδλίον, Άντώνη·»' ό δέ Άντώνης λησμό
νησα; τδ βιβλίον καταγίνεται είς τδ πρόγευμά του μέ 
μεγάλήν εδχαρίστησιν, ένιρ δ πατήρ, οστι; εΐχε τε
λειώσει, έν ήσυχίφ τήν έφημεριοα του, σέ Αν ταμείβει 
ίκανώς διά τοΰ ευχαριστημένου αυτού προσώπου. Τοι
ουτοτρόπως τδ ίδικάν σου ίλαρδν πρόσωπον καί ό εύ- 
μενής σου τρόπος Αντανακλώνται εί; τά πρόσωπα καϊ 
είς τδ φέρσιμον τών Αδελφών σου, τούτο δέ εΐναι Sv 
εΐδος κατόπτρου, τδ όποιον καθ’ έκάστην μεταχειρί
ζεσαι. Έάν, Αντί νά φερθη; μετά τοσαύτης κρίσεως 
καϊ υπομονής, εΐχε; έπιπλήςει τοΰ; Αδελφούς σου μέ 
λόγους τραχείς, ή Αφαιρέσει καί Απδ Αμφοτέρους τδ.· 
βιβλίον, τήν δέ μικράν Άνναν είχες προστάζει νά ή- 
συχάση, Απειλούσα αυτήν διά του «λύκου,» έάν δέν 
επαυε κλαίουσα, πόσον διαφορετικόν θά ήτο τδ Απο- 
τέλεσμα I πόσον δέκαθαρώς ήθελεν αντανακλά τό κά- 
τοπτρον έκεΐνο τήν δυστροπίαν καί τδν θυμόν σου ! 
"Ετερόν τι κάτοπτρον εΐναι ή έίς τήν ίδικήν σας δια
γωγήν Αντανάκλασις τών χαρακτήρων, περί τών όποιων 
αναγινώσκετε. Καλδν εΐναι νά ΙνΘυμήσΘε τοϋτο, καϊ 
νά προσέχητε τί Αναγινώσκετε. ’Οσάκις Απαντάτε χα
ρακτήρα, βστις σας Αρέσκει, σημειώνετε τά καλά αύ- 
τοΰ προτερήματα, και προσπαθήτε νά μιμήσθε αύτά. 
Αξιόλογος δέ μέθοδο; πρδς ταΰτα εΐναι νά έχητε τε
τράδων, είς τδ οποίον νά σημειώνετε πάν ένδιαφέρον, 
τδ όποιον αναγινώσκετε. Έάν Αναγνώσητε τήν βιο
γραφίαν περίφημου τινδς Ανδρδς, σημειώσατε τά προ- 
τερήματά του, τί ένήργησε πρδς τήν υψωσιν ή τήν 
πτώσιν αύτοΰ, πώς Απέκτησε φήμην., καί τί εΐδος φή
μης ήτο, είτε καλή είτε κακή, προσέτι δέ καϊ κατά
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τί Επιθυμείτε νά δμοιάζητε μέ αυτόν. ‘Η συνήθεια 
αυτή οΰχΐ μόνον θέλει σας ωφελήσει, άλλά καί θέ
λει σας κάμει νά Εννοήσητε καθαρώτερον, ότι σεις μέν 
αντανακλάτε τούς χαρακτήρας τών άλλων, οί ΐοικοί 
σας δέ χαρακτήρες αντανακλώνται εΐς άλλους· τούτο 
δέ θέλει σας κάμει προσεκτικούς, ώστε πάντοτε νά 
λάμπετε Επί τών άλλων, αντί νά ρίπτεται σκότος πέ- 
ρις υμών. (Έ*  τον Άστέρο; τής 'Ανατολής )

01 ΜΑΝΔΑΡΙΝΟΙ.

Οί Μανδαρίνοι, ήτοι πολιτικοί άνορες της Κίνας, 
Εκλέγονται άπδ τάς τάξεις τών εΰπαιδευτων δλων τών 
μερών της Αυτοκρατορίας. Οί άνδρες- ούτοι πρέπει 
νά εχωσι τά διπλώματα των, πριν ή έγγραφώσιν εΐς τδν 
κατάλογον τών υποψηφίων.'Ότζν δέκενωθη άξιώμά 
τι, τά δνόματα Εκείνων, οίτινες ΐστανται πρώτοι έπϊ τού 
καταλόγου παρουσιάζονται εΐς τδν Αδτοκράτορα, οΰτος 
δέ Εκλέγει δποιονδήποτε επιθυμεί εΐς την κενήν θέσιν,

' Ο πολιτικές διοργανισμδς τών Κινέζων καθισιά εύ
κολου εΐς τδν Αδτοκράτορα νά Ενεργή άκωλότως Επί 
τοΰ άπεράντου Εκείνου λαού. Ύπάρχουσιν Εννέα τά
ξεις πολιτικών άξιωμάτων, Εκαστη τών όποιων ύπο- 
τάσσεται εΐς τήν άνωτέραν αυτής. Οί τή; ύψίστης 
τάξεως ονομάζονται ΛοΛάσι, ισοδύναμοΰσι δέ μέ τους 
πρωθυπουργού; κα! ύπουργοΰς άλλων Εθνών. Οί ά- 
νήχ,οντες εΐς τήν δευτέραν είναι οί διοικηταί. Οί γραμ
ματείς τοΰ Αύτοκράτορο; άνήκουσιν εΐς τήν τρίτην, 
οί διοικοΰντες πόλεις εΐς τήν τέταρτη ν, καΐ ουτω κα
θεξής.

Τήν περ! τδν διορισμόν τών υπαλλήλων τοΰ Κράτος 
τάξιν τών Κινέζων καλά θά έκάμναμεν άν Εφηρμό- 
ζομεν καΐ ήμεΐ; και άλλα της Εΰρώπης £θνη.

ΟΙ WAJfTAI ΗΓΒΜΟΝΟΠΑΙΔΈ2,

Οί δυο μικροί πρίγκιπες ’Αλβέρτος Βίκτωρ καΐ Γε
ώργιος, υίοι τοϋ πρίγκιπας τής Ούάλλίας, άν«τρέφονται 
ήδη ώς ναΰται έπΐ τού πλοίου «Βρεττανία,» 
λαμβάνουσι δέ τδν αύτδν μισθόν ώς κα! οί άλλοι ά
πλοι ναΰται, ήτοι 18 λίρας S σελίνια κατ’ έτος.

”Αν καΐ μετά ταΰτα ίσως δέν θ’ άκολουθήσωσι τήν 
ναυτικήν Επιστήμην, μ’ δλον τοϋτο ή αυστηρά των 
αυτή ανατροφή, ήτις επιβάλλει τά δυο Εκείνα κάλλι- 
στα μαθήματα, τήν τ ά ί ι ν καΐ τήν δ π α κ ο ή ν, θά 
άποβή λίαν χρήσιμος εΐς αυτούς έν όποιφδήποτε θέσει 
καΐ άν εδρεθώσιν, έάν δ Θεές εδδοκήση νά χαρίση εΐς 
αύτοΰς μακρδν βίον.

Τρχγουδάκο σπείροντος σπόρους 
άν04ων.

Μικρέ σπόρε, τόν όποιον ήδη θέτω εΐς τό χώμα, 
Τνα κοιμηθή προ; ώραν si; παχύ κί άφράτον στρώμα, 

μή δυσφόρε·, τοΰ 'Ηλιον στερηθείς τήν λαμπρόν θέαν· 
Μή φοβού, ζεστό; θά ήσαι έπί τής γηίνης κλίνης, 

ύπνον ήσοχον θά βχης μακράν λύπης καί όδύνης, 
καί ώς άνθος ίπί τέλους είς ζωήν θά ίλθης νέαν.

Καί τό ίδικόν μου σώμα μετ' ολίγον θ’ άποθάνη, 
μικρέ σπόρε, κ’ είς τό χώμα θά ταφή, δέν εΐναι πλάνη· 

πολλά άνθη τό γνωρίζουν εί; τεύς τάφους φυτευμένα.
Άλλά τέκος τοΰ ’Αγγέλου ή φωνή θά τό ίγείρη 

ίκ τοΰ τάφου καί θά λάβη ζωήν νέαν ΕόΕης πλήρη.
ΌΘεν άνθρωπος καί άνθος μόνον μεταμορφωμένα, 

διαπλάττονται ’στόν τάφον ώς εί; χόανον βαίμένα.
Λ.

ΠΟΙΚΙΛΑ

ΔΥΝΑΜΙΕ THS ΠΡΟΣΕΥΧΗ 2,

Ή καλλίστη άπόθιι;·ς περί τής δυνάμεω; τής προσευχής 
είιρίσκεται έν τή Ίερα Γραφή.

'Ο υπηρέτης τοΰ ’Αβραάμ προσεύχεται· ή ‘Ρείβέκα έμ- 
φανίζεται.

Ό Ιακώβ προσεύχεται· ό άγγελος ήττάται, καί ή έκβίκησις 
του Ήσαΰ μεταβάλλεται είς άδελφικήν Αγάπην.

Ό ‘Ιωσήφ προσεύχεται· Ελευθερώνεται έκ τή; φυλακής 
τής Αίγυπτου.

Ό Μωυσής προσεύχεται· ό Άμαλήκ κατατροπώνεται καί 
δ Ισραήλ θριαμβεύει,

Ή”Αννα προσεύχεται· S προφήτη; Σαμουήλ γεννδται.
Ό Δαβίδ προσεύχεται· ό Άχιτόφελ Εξέρχεται καί κρεμαται.
Ό Άσά προσεύχεται· οί Ίσραηλΐται κερδίζουν λαμπρόν 

νίκην.
Ό Ίωσαφάτ προσεύχεται· ό θεός παύει άπό τής όργή; καί 

μειβιγ.
Ό Ήλίας προσεύχεται· μικρόν νέφος ώς παλάμη Εμφανί

ζεται καί βροχή σχεδόν κατακλύζει τήν γήν.
*0 Έλισσαιλ προσεύχεται· τά βδατα τοΰ Ίορδάνου χωρί

ζονται καΐ ή ζωή μικρού παιδιού ίπανέρχεται είς αυτό.
Ό Ήοαΐας προσεύχεται· Εκατόν όγόοήκοντα καΐ τέσσαρες 

χιλιάδες Ασσυριών πίπτουσι νεκροί
Ό Έζεκίας προσεύχεται· ή σκιά στρέφεται δέκα βαθμούς 

όπίσιυ καϊ ή ζωή του Επιμηκύνεται.
Ό Μαρδοχαίος προσεύχεται· ό Αμάν κρεμάζεται καί ό 

’Ισραήλ Ελευθερώνεται.
‘Ο Νεεμίας προσεύχεται· τού βααίλέως ή καρϊία άμέσως 

μαλα'σσεται.
Ό "Εσδρας προσεύχεται· τά τείχη τής ‘Ιερουσαλήμ αρχίζουν 

νά άνεγιίρωνται.
Ή Εκκλησία προσεύχεται· τό Άγιον Πνεύμα Εκχίεται.
Ό Παύλος καϊ ό Σίλας προσεύχονται· ή φυλακή' σείεται, 

αί θύραι ανοίγονται καί τά δεσμό πάντων τών Εν αΰτή 
λύονται.
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ΑΓΧΙΝΟΕΕ ΑΠΑΝΤΗΕΕΙΕ.

To 1J89 Φίλιππος δ δεύτερος, βασιλεύς τή; ‘Ισπανίας ά 
πέστειλε τον νεαρόν Κομητα τής Κααΐιί.λίας είς τήν ‘Ρώμην: 
ίνα συγχαρή τόν λέξτον πέμπτον έπί τη άναγορεύσει αύτοΰ: 
είς τό παπικόν άξίωμα, Ό 11 άπας οί>τοί δμσμρεστηθε 1; δια 
τήν Αποστολήν τοιούτου νεαροί) πρέσβεως, είπε μετ’ όργης,·. 
ίΐΚύριε, ό κύριός σου έστερεΐτο άνδρών, καί διά τοΰτο μοΐ ϊ-: 
πεμψ.ίν άγένειον πρέσύυν.μι « Εάν δ κύριός μου έφρόνει,» 
άπεκρίνατο ό ύπερήφα,νος ‘Ισπανός, ΐ'ίτι ή άξία ουνίστατο εέςί 
τά γένεια, ήθελε σάς πίμψει τράγον, καΐ Οχι εύγενή κύριον, 
ώ; έμέ. ρ " .

—Νέο; ,τις.πρίγκηψ ένω έταξίδευέν, αισθανθείς τό ώύχος, 
εΐπεν έί; τδν παιδαγωγόν τορ. «io; μοι τόν μανδύαν μου.» 
‘Ο παιδαγωγός-.τότε άπεκρίθη, Κύριέ μου, οί μεγάλοι πρίγκη. 
,πες ομιλοΰντες περί εαυτών έκφράζονται εί; τόν πληθυντι
κών ά,ριθμόν, £ιά τούτο έπρεπε ν,ά εϊπη; «υιός μα; τόν μαν
δύαν μα;,» Ό πρίγκηό ενθυμούμενος τοΰτο ήμέραν τινά εΐ
πεν είς αυτόν, «Οί ίδόντε; ήμών πονοΰσιν.σ «‘Ο (δικός μου, 
Κύριέ μου,» άπεκρίνατο ,δ παιδαγωγός τοο μειδιίύν, ούΒόλως 
πονεΐ.» Ό πρίγπηψ λυπηθεί; διά τήν άπόκρισιν ταύτην, εΐπεν 
εί; αύτόν, Βλέπω, δτΓό μανδύας πρέπει νά ήναι .ίδ ικ ό ; 
μας, άλλ’ ή Οδονταλγία ί δ ι κ ή μοο μόνον!»

— Πρίγκιψ τι; τό πάλαι έπεσκέφθη ποτέ μίαν έκ τών τριή- 
ρεών τοο, μέ τήν άπόφασιν νά άπελευθερώση όσου; έκ τών 
έν αύτή αιχμαλώτων ήθελεν εύρει όλιγώτερον ένόχους. “Ινα δέ 
πληρ,οφορηίή περί τούτου, ήρχισε νά έρωτα αύτο'υς κατό σει
ράν περί τοΰ έγκλήματος, διά τό όποιον έτιμωροΰντο τοι
ουτοτρόπως. "Εκαστο; δέ, είς τόν όποιον άπευθύνθη, ήρχισε 
νά άπολογήται διά τά; κακός αύτοΰ πράξεις, καΐ νμ ζητή νά 
δικαιολογή έαυτόν. Τέλος άποταβεΐ; καί πρός νέον τινά, τόν 
ήρώτησε, ,«Σύ δ|,~ φίλε μου, τί λέγιι; περί σε αυτού ;» «Ώ 1» 
άνέκραξεν έκεΐνος μέ ψυχικήν αυγκίνησιν, *’ Εγώ είμαι άλη- 
βώ; έιοχος! Έπραξα πολλά κακά καΐ είμαι καθ' ύπερβολήν 
διεφθαρμένο; I» «Λοιπόν,» εΐπεν δ πρίγκιψ,— «νέος τοσοδτ 
τον κακό; και άχρεϊο; δέν πρέπει νά μένη μέ όίνδρα; τοσαυ
τόν άγαθοής καΐ αθώους!» —καί αμέσως διέταξε νάθραυ- 
σθώσι τά δεσμά του καΐ νά έλευθερωθή.

_‘Η έν ’Ρωσοία όρθάδοξος έκκλησία εχει 38,602 ναούς, 
(συμπεριλαμβανομένων τών μητροπόλεων) 12,860 ιδιωτικούς 
ναούς καΐ παρεκκλήσια, 18,887 άρχιμανδρίτα;, ιερείς, διακό
νους καί άλλου; κληρικούς, μέλη δέ 5 6, SO Ο,1100, έκ τών ό
ποιων 29,000,000 εΐναι γυναίκες, 27,000,000 δέ άρρενες. Τό 
δλον τών συνεισφορών, αΐιινες εισέρχονται είς τό ταμείου 
ιιύτή; κατ' έτος άναίαίνει είς 54,000,000 περίπου δραχμών 1

— Ό έπίσκοπος τής Δούρχαμ (έν Άγγλίφ) λαμ
βάνει 8,000 λίρα; κατ’έτος έκ. τή; έπισκοπής του, έξαδεύει 
δέ εί; έλεημοσόνας περισσότερον τοΰ ποσού τούτου I Ή ήγε- 
μονική αΰτη έλευθεριάτης συμφωνεί καλώς πρός τοιοΰτον ή- 
γεμονικΰν εισόδημα.

— Τό μετά τή; Γαλλίας έμπορων τών Ηνωμένων Πο
λιτειών υπολογίζεται είς 100,000,000 τάλληοα κατ’ έτος, κα 
τέχει δέ τά βευτερεΐα μόνον τοϋ μεταξύ ’Αγγλίας καί τών 
‘Ηνωμένων Πολιτειών ένεργουμένου.

— «Άφήσατέ μοι τού; προγόνους μου είς τόν κήπον 
τή; Έδέμ,η άνεφώνησεν ΐερεύς τις τής Άγγλικανής έκκλη 
οίας, κηρΰττων ποτέ κατά τοΰ Δαρουινισμαΰ, — «καί έγώ 
είμαι εύχαρω τη μένος νά σάς άφήσω τούς ίδικού; σας εί; τδ  
Ζωολογικόν Κήπον !ι> '

*

Λύσις rou eV τφ προηγοομίυφ φύ/.λφ αΙνίγματος.Άλ ί ί α ν δ ρ ο
Γράμματα 1, 2, 10 = άλ;

» 5, 6, 7, 8, 9, 10 Άνδρο;
ύ 7, 5, 6, 1, 9, 10 == Δαναός
» S, 6, 7, 8, 3, 1, 10= Άνδρέας
» 7, 3, 8, 5, 10 == Δέρα;
» 4, 3, „6, 9, ΙΟ = Ξένος
» 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10= Λέανδρο;
» 1,2,3; 4,5.6,7.8,9,10= ’Αλέξανδρος.

Τδ ίλυσαν. Άθ η ν ώ ν, Α. Δαμουλιάνος, Αρετή Ρωμαΐ- 
δη, Ν. Ε. Μαρ.ίνης, I. Γρηγοριάβης. J. Α. Καντακίδης, Κ. 
Α. Μπίρας. Π ε ι ρ α ι ώ ς. Γ. Π. ΚορωναΓνος, Σ. Στρατή. 
γης, "Αργους, Κ. Α. Μπακοδημήτρης. Σμύρνης, Δ. 
Γαόριηλίδης, ,Φιλαδελφεύς, Σ .ό ρ ο υ, Γ. Ε. Μαυρογορδάτος. 
Ιίαραμαοΰνας. Κεφαλληνίας, Αικατερίνη Γ. Βουτσινά, 
Ούρανία Κάλογερα Χαλκίδος,_ Στ. Γ. Κακκαρας. Τρί
τα ο ΰ λ α Κωνσταντινουπόλεως,Ν.Ε. Νικολαΐδης. Ί 6 ά η η ί, 
Μαριάνθη ΪΙιέρου. Σάμου, Π, I. ’Αλεξανδρινής,

■ ~υΐΒ·

ΑΙΝΙΓΜΑ-
Τοΰ δδοιπόρου σύντροφο; τά βάρη του βαστάζω 

"Οσα; αλλάζω μεφαλάς τόσα; μρρφά; αλλάζω.
Ένφ μέ μίαν κεφαλήν μέ βλέπει νά στενάζω,

Μέ άλλας φόνου; προξενώ καΐ λέοντας δαμάζω, 
'Ακέφαλο; ϊέ παντελώς 3ν μείνω άνυψοΰμαι

]ζί; "Ολυμπον καΐ μέ σεπτόν διάδημα κοσμούμαι
I. Γ.■ ΙΚΡΟΓΡΑΦΪΚΔΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Ποία τών προφητειών έν τή Παλαιά Διαθήκη έπληρώθη 
τήν αύτήν νύκτα καθ' ήν έλέχθη;

2. Τίνος ή προσευχή είσηφούσθη εύθΰς άφοΰ έγένετο;
3. Ποιος τών Αγίων άνδρών. έστάθη μεγαλείτερος πάντων 

τών γεννηθέντων έκ γυναικός;

ΕίΔΟΠϋΠΙΣΕΙΣ.
Παρακαλούνται οΐ θέλοντε; νά πέμψωσιν εί; τήν Διεύθυ-νσιν 

τής Έφημερίδος τών Παίδων τήν λόσιν τών Ίερογραφικών 
έρωτήσεων, (πρέπει δ’ούτοι νά ήναι νεώτεροι τών 15 έτών 
τήν ηλικίαν,) νά πέμψωσιν αύτάς πρό τής λήξεω; τοΰ Δε
κεμβρίου.

— (Ji έπιθυμοΰντε; νά έξακολουθήσωσι τήν συνδρομήν αύ
τών καί κατάτδ έλευσόμενον έτος 1879 πρέπει νά άποστεί- 
λωσιν εί; τήν Διεύθυνσιν τήν συνδρομήν των ταχυδρομικά); 
διά γραμματοσήμων, πρό τή; 25 Δεκεμβρίου, άλλως δέν θά 
αποστολή εί; αύτοΰ; τό φύλλου τοΰ Ιανουάριου- διότι κατά 
τα όποια πολλάκις διεκηρύξαμεν, καΐ διά τήν Διεύθυνσιν καΐ 
ΐ(ά τοΰ; συνδρομητάς είναι καλλίτερου νά μή στέλλωνται φύλ
λα έπί πιστώσει εί; ούδένα, έκτο; τών τακτικών ήμών κατά 
τόπους ανταποκριτών,

—Τπενθυμίζομ.εν τδν όποιον κάμνομεν έκπεσμόν τών είκοσι 
πέντε τρις έκατόν πρό; πάντας όσοι ήθελον κάμει πλέον τών 
πέντε συνδρομητάς καΐ έξαποστείλει τά; σύνδρομά; διά τοΰ 
ταχυδρομείου εί; γραμματόσημα.

— ‘Η Διεύθυνσις είναι έφωδιασμένη μέ νέας καΐ ώραίας 
εικόνα; ήιά τό 1879 καΐ διηγήματα τοιαΰτα, ώστς νά κατα- 
στήσωσι τήν Έφ. τών Παίδων ότι νο.στιμωτέρφν. SiW- 
κτικω τέραν.


