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, I Άν οο<ρ Ερμο» αριΰ. ·?'“· ] τ(£,ν ϊϊαίδωνί άνΐν προπληρωμής

0 ΟΜΗΡΟΣ,

Έπιθυμοΰντες νά παρέχωμεν ε’ς τάς οίκογενείας έ- 
κείνας, αίτινες λαμβάνουσι τδν ’Αστέρα, Αναγνώσματα 
ποικίλα ϊχ τε του Αρχαίου και νεωτέρου κόσμου, Αρ- 
χίςομεν μέ τό πρώτον φόλλον τοΰ νέου έτους σειράν 
τινα άρθρων πραγματευόμενων περί τών περίφημων 
Ανδρών τής Αρχαιότατος έν γένει· τούτων δέ προτάτ- 
τομεν τδν γέροντα ραψφδδν "Ομηρον, Αί βιαιογραφίαι 

αύται αί δημόσιευόμεναι οιά τοΰ ‘Αστέρος Οά ή vat 
φυσικά βραχεΐαι καί κατάλληλοι πρδς δημώδη χρήσιν 
μάλλον ή είδικώς δι’ εγγραμμάτους αναγνώστας.

Ό "Ομηρος ήτο δ πρώτος έπικδς ποιητής της Αρ
χαιότητας καϊ οιά τοϋτο ονομάζεται δ πατήρ τής 
π ο ι ή σ ε ω ς. Ούτε ό χρόνος,- καθ’ 3ν εζη, ούτε ή 
πόλις, έν ή έγεννήθη, εΐναι d.xptf>ai> γνωστά. ‘Η πι- 
θανωτέρα γνώμη εΐναι οτι έζη περί τά 800 π. X. 
καϊ δτι κατήγετο έκ τής ’Ιωνίας· ή Σμύρνη μετά ές άλ-
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λων πόλεων άντεποιεϊτο τής τιμής της έν αύτή γεννή- 
σεως abxw.

"Αν και ζωγραφίζεται τυφλός, έκ των δύο δμως ά- 
θανάτων ποιημάτων του, τής Ίλλιάδος καί Όουσσείας, 
καταφαίνεται, δτι είχε περιηγηθή ολην την μικρόν ’Α
σίαν, ιοίως τους περί τήν Τρωάδα τόπους, τάς νήσους 
τοΰ ’Αρχιπελάγους, τήν Ελλάδα, τάς Ίονίους νήσους, 
μάλιστα την ‘Ιθάκην, τήν ’Ιταλίαν, τήν Αίγυπτον καί 
αύτδν τδν Νείλον. Ίσως άφοΰ άπώλεσε τήν ορασιν του 
περιήρχετο τάς πόλεις, όπως οί σημερινοί τυφλοί, μέ 
τήν λύραν του καί έψαλλε τά ποιήματα του, έξοικονο- 
μών ουτω τά πρδς τδ ζην αναγκαία.

Είς τδν "Ομηρον άποδιδονται διάφορα ποιήματα, 
μεταξύ τών όποιων ή Ίλλιάς καί’Οδύσσεια κατέχουσι 
τήν πρώτην θέσιν· έν αύτοΐς δ ποιητής φαίνεται ότι 
συνέλαβε πάσαν τήν γνώσιν τής έποχής του καΐ συμ- 
περιέλαβεν ολόκληρον τήν έκτασιν τής ανθρώπινης 
ζωής κατάτε τδ ύψος καί βάθος αυτής. Έμέτρησε τήν 
ΐσχυν τών ανδρικών παθών, καί έβολιδοσκόπησε τάς 
άβύσσους τής άνθρωπίνης καρδίας, ήτο δέ καί άκρι- 
€ής παρατηρητής τής φύσεως καί έκέκτητο εύγενοΰς 
καί τρυφερός καρδίας· τούτων ένεκα αί βαψιρδίαι του 
αύται ουδέποτε χάνουσι τδ πρόσφατον καί έπαγωγδν 
αύτών καί είναι ποιήματα τής άνθρωπότητος.

Έν τη Ίλλιάδι έκτίθενιαι αΐ περιπέτειαι τής κατά 
τής Τρωάδος έκστρατείας τών ' Ελλήνων διά τήν άρ- 
παγήν τής‘Ελένης καί ή κυρίευσις καί καταστροφή 
αύτής, Τών συμβάντων τοΰ δεκαετούς τούτου πολέ
μου κύριον στοιχείον αποτελεί ή ίργή τοΰ Άχιλλέως, 
ένεκα της ύπδ του Άγαμέμνονο; άρπαγής τής ώραίας 
Χρυσηίοος. Έν δε τή Όδυσσείφ αί περιπέτειαι τοΰ 
Όδυσσέως, άφ’ ής άνεχώρησεν άπδ της Τροίας μέχρι 
τής έπανόδου του εΐς ’Ιθάκην, μετά τών περιπλανή
σεων τοΰ υίοΰ του Τηλεμάχου πρδς άναζήτησιν αύτοϋ.

Αΐ ραψφδίαι του διετάχθησαν εΐς ήν ήδη έχομεν 
αύτάς τάξιν .ύπδ τοΰ Ιίεισιστράτου, τοΰ τυράννου τών 
’Αθηνών, περί τδ 500 έτος π. X. οί δέ Άλεξαν- 
δρεινοί γραμματικοί έθεσαν έν αρχή έκάστης καί §ν 
γράμμα τοΰ αλφαβήτου,

'Η ίστορία τοΰ κόσμου αναφέρει τέσσαρας έξόχους 
επικού; ποιητάς, τδν "Ομηρον, τδν Βιργίλιον, τόν Δάν- 
την καί τδν Μίλτωνα. (Έ« τοΰ Άστέρος ’Ανατολή;,)

Ο U*IOS.
Α'.

Μιάν ήμέραν δ Μ. Δ. έμπροστά εΐς τδν καθρέπτη 
Έλεγε τάς λέξεις ταύτας,--καί νομίζω ήτο Πέμπτη.

Είμαι νέος πνευματώδης, ευφυής, χαριτωμένος,
Έχω κάλλη, έχω πλούτον, κ'είμαι τετραπερασμένος.

Ερωμένας έχω δέκα, ’ κ εΐς μυρίας κάθε βράδυ, 
Μέ τά όργανα τα^ς κάμνω πατινάδες στδ σκοτάδι, 

Καί μ’ αύτάς παιζωγελώ.
Γράμματα έγώ θά μάθω;—δέν πηγαίνεις στδ καλό I 

Β*.
Έξυπνώ κάθε ήμέραν τδ πρωΐ περί τήν έκτην, 

Καί βολίζομαι τρεις ώρας έμπροςά εΐς τδν καθρέπτην.
Πίνω τότε τδν καφέ μου,—κι*  αμελέτητο;, ώς είμαι, 

Εΐς τδ μάθημα πηγαίνω· ξυλον έπί ξύλου κείμαι.
Μ’ είπεν δ διδάσκαλός μου ταΐς προάλλνίς, οτι πρέπει 

"Οσος ώρας έξοδεόω έμπροστά εΐς τδν καθρέπ τη, 
Νά λαμβάνω έν βιβλίον καί νά τδ φυλλολογώ· 

Κ’ έπειδή μοΰ τό παν κι’ άλλοι, τδ ύπήκυσα κ’ έγώ, 
Κι’ δταν άλλο τι δέν εχω,

Εΐς τβ χέρι μ’ έν βιβλίον πέρνω καί φυλλολογώ, 
.Καΐ γελώ, γελώ, γελώ.

Γ ράμματα έγώ &ά μάθω ; - δέν πηγαίνεις στδ καλό I 

Γ-
Μ’ έρωτάει ό πατήρ μου, άπορων πώς στήν άράδα, 

Μένω εΐς έκάστην τάξιν άπδ μιάν ’Ολυμπιάδα.
Μή σε μέλει, λέγω, πάτερ, είναι διά τδ καλόν μο υ, 

Επειδή πολλή μελέτη βλάπτει τδν έγκέφαλόν μου, 
Μ’ άναβάζει καί τό αίμα εΐς τό στήθος φυσικώς, 

Καΐ φοβούμαι έπί τέλους νά μή γείνω φθισικός.
Καΐ γελώ, γελώ, γελώ.

Γράμματα έγώ θά μάθω; - δέν πηγαίνεις στδ καλό!

Δ'.
Τελείωσε τδ μάθημά μου, έπιστρέφω στήν οικίαν, 

Στήν πλουσίαν τράπεζάν μας κάθημαι μέ προθυμίαν.
Κι' όταν τήν παραδαρμένην, ώσάν Λούκουλος γεμίσω, 

ΤΩ γονείς μου, λέγω, ώρα είναι καί νά μελετήσω.
Στο δωμάτιόν μου τότε εισερχόμενος κλειδώνω,

Κ’ έν τώ άμα εΐς τδ στόμα έν καλδν τσιγάρου χώνω. 
Καΐ καπνίζω, καί γελώ.

Γράμματα έγώ θά μάθω; - δέν πηγαίνεις στδ καλό ! 

Κ'.
Καΐ άφου τοιουτοτρόπως άρκετά καλοπεράσω, 

Πρέπει καΐ ώς έργολάβος τώρα νά διασκεδάσω.
Πλήνθάπής πώς ώς τοιδτος έχω καΐ χρημάτων χρείαν, 

Τά δέ χρήματα ύπάρχυν στοΰ πατρός μου τδν ταμίαν.
Άλλ’ ό άγαθδς πατήρ μου, μή γνωρίζων τί άξίζω, 

Μέ έψήφισε ταμίαν, καί τά χρήματα τ’ δρίζω. 
Καΐ τά τρώγω, και γελώ.

Γράμματα έγώ θά μάθω;—δέν πηγαίνεις στδ καλό!

ΪΤ.'
Όταν δέ κοπιασμένος άπ’ τήν κψτε uw γυρίσω, 

Λέγω πάλιν στους γονείς μου, οτι θε νά μελετήσω· 
Κ1 έπΐ τή προφάσει ταότη κλείομαι στδν θαλαμόν μου, 

Έχων δύω παλικάργια τών καλών συμμαθητών μου,
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Ών δ μέν φιλολογία λέγ| δτ’ εΐν’ ή άμιλλα του,
*0 δέ άλλος τδν Εύκλείδη παίζει είς τά δάκτυλά του. 

Και οί τρεις μας τά χαρτάκια παίζοντες συμμελετώμεν,
Καί δασκάλων παραινέσεις καΐ μαθήματ’ άψηφώμεν. 

Και καπνίζω καί γελώ.
Γράμματα έγώ θά μάθω; — δέν πηγένεις ς’ τδ καλό! 

Ζ'·
Άλλά καΐ τδ χαρτοπαίζειν καταντφ μονοτονία,

Κι’ δπως άλλην τροφήν νέαν δώσωμεν τή δίαν ο ία, 
Είς τδ θέατρον πηγαίνω, ή καΐ είς τάς πατινάδας,

Καί τρελλαίνω τάς ώραίας καί καλάς μου φιλενάδας, 
Κι’ οΰτω πάντοτε διάγω τήν ζωήν έν ευφροσύνη,

Κ’ οί διδάσκαλοι 5ς λέγουν, οτι είναι αφροσύνη. 
Ξεκαρδίζομαι, γελώ.

Γράμματα έγώ θά μάθω; — δέν πηγαίνεις σ’ τό καλοί 

Η.
Έλησμόνησα νά είπω, 3τι κ’ είς τά καφενεία,

Κ’ είς τήν λέσχην μας συχνάζω, κ’ είς τά ζαχαρο- 
(πωλεια). 

Ήμην μάλιστα Εσχάτως σένα ζαχαροπωλεϊον,
t Κ'έκεΐ βλέπωστδτραπέζιτήνΑύγήνκαΐδνβιβλίον ‘0 πατήρ ώμίλει έτι, δτ’αύτδς έπιτηδείως,
Ό διάβολος το φέρνει τήν λαμβάνω άνά χεΐρας, 

Κ’ είδα νά μέ σατυρίζοον τάχα πώς δέν έχω λίρας..
Μ’ έψαλλε καί τόσα άλλα., πλήν πρδς τί νά τ’ άναφέρω Ιτί δψαΑΑο XWt CUUU tA/W'.V.v» MAIJV »WWW Al X UVWfC-UW * ΐ ’ C/I / γ ft» x i·. -v, z a r > y x , Ο υως osv περιμένει, xat γυρίζουν τάάλωη,

Αφού πρώτον παρωργι<ϊ6ην, υατερ aovtaa να Υαίρω. κ < η,* · Γ k γ» ι ’ ι >λ λ γ ? 2.Την έΥΧτηίλΙΠν ωΐΊΟΓΖν του-fife t-au HnfijTu rfrivn-fi
Επειδή πολύ ρεγαλην συλλογισθηχα τιμήν,

Τέτοιον νέον ’σάν έμένα νά περάσουν ’ς τήν άόχήν.
Κ’ εΐπον άν μέ σατυρίζουν δέν είναι δουλειά μεγάλη, 

Επειδή αότδ παθαίνυν κ’ δποργοΐ καΐ πολλοί άλλοι.
Κ’ οί καθηγηταΐ άσαύτως, οσοι λέγουν —πάντως οήπζιιι

Έξυβρίζουσιν άλλήλους συνεχώς διά τοΰ τόπου.
Τούτων ένεκα γελώ.

Νά, τά γράμματα τί κάμνυν!—Δέν πηγαίνεις στδ καλό!

’ θ'-
Είναι όντως μακαρία ή ζωή όπου διάγω.

Τους γονείς μ1 άπδ τήν μύτη καΐ τους φέρω καΐ τούς
(άγω.

Έί οδεύω όσα θέλω, Εντρυφώ, διασκεδάζω,
Κι’ δλα ταΰτ’ έπιτηδείως μέ μιαν λέζιν τά σκεπάζω,

Ότι είμαι μαθητής’
Κ’ είναι δλα γάλα μέλει,

Δέν φροντίζω δέν μέ μέλει, 
Καΐ γελώ, γελώ, γελώ.

Γ ράμματα έγω θά μάθωδέν πηγαίνεις στδ καλό!

Τ.
Ταΰτα είπεν δ γεννάδας, κ’ Εξαφνα άνοίγ’ ή θυρα,

Καΐ Εμβ αινεί ό πατήρ του μ' Ενα βουν sup ον στήν

(χεΐρα·
Καΐ τφ λέγει·—«Ευγεί ε&γε I είδα τέλος τήν άχρείαν,

Καΐ τήν βδελυράν ψυχήν σου, είς αύτήν τήν μονιρδίαν [φθαλμοί της είναι οΰτω πως τοποθετημένοι, ώστε δό-

Άχ I σκυλί· κατηραμένε· ταΰτα ήλπιζ’ άπδ σένα... 
Τώρα όμως θά σου δείςω .. νά γνωρισης καΐ έμένα.. 

Έκτης κόμης τδν αρπάζει, καΐ χαμαί πρηνή τδν ρίπτει.
Καΐ τδ βουνεύρον ταχέως πανταχόθεν καταπίπτει, 

Κ’ είς τήν ράχην κ’ είς τους κώλους, ώς ή χάλαζα τδ
(θέρος.

Αί ζυλιάΐς άλλεπαλλήλως έπιπτον είς κάθε μέρος. 
*2χ πατέρα μου, φωνάζω, φθάνει,. φθάνει.. στήν 

(ζωήν σου.
“Ημαρτον τδ έλεος σου φθάνει, πάτερ μου, λυπήσου.
*Αχ I σκυλί χαρτιά μου παίζεις, καΐ μοΰ κάμνεις

(πατινάδες*
Τρέχεις είς τά καφενεία, καΐ μοΰ έχεις φιλενάδες.

Κλέπτεις καΐ τά χρήματά μου, και φωνάζεις τώρα 
(φθάνει;

Πλήν κατά καλήν του τύχην νά κ’ ήμήτηρ του 
(προφθάνει.

Καλέ άνδρα μου, τφ λέγει, τδ παιδί μας θά σκοτώσης ; 
Φεΰγα γρήγορα, σοΰ λέγω... βρέ σκυλί δέν θά 

Ιγλυτώσης...

Στά δπίσω τής μητρός του καταφεύγει αίφνιδίως. 
Ο πατήρ του τδν διώκει, καΐ τήν σύζυγον μαλώνει,

’Στήν Εγκύκλιον φοράν του είς τήν θύραν πλησιάζει, 
Καΐ τήν κλ ίμακα πηδήσας άπδ της αύλής φωνάζει 

[ Πάτερ, πάτερ μου, δέν πταίω, πάτερ μου δέν σέ γελώ.
Γράμματα έγώ θά μάθω ;—δέν πηγαίνεις στδ καλό 1 

ύπδ Σ.

«II Ι£αμ.ν)λοπάρδΐχλίς.

Τδ περίεργον καΐ ώραιον τοΰτο ζώον είναι Εγχώ
ριον τής Κεντρικής ’Αφρικής καΐ δέν όπαρχει είμή Sv 
καΐ μόνον είδος αύτοϋ*  είναι δέ θαυμασίως καί καταλ
λήλως διωργανίσμένον πρδς τάς περιστάσεί,-, είς τάς 
οποίας ζή· Τά μακρά σκέλη καΐ δ μάκρος αΰτοΰ τρά
χηλος φθάνων πολλάκις μέχρι 13 ποδών, καθιστώ- 
σιν αυτήν ικανήν νά τρέφηται έκ τών τρυφερωτάτων 
καΐ καλλίστων κλώνων καΐ φύλλων τών δένδρων.

Έχειδέ χρώμα έρυθρόφαιον μετά ςιγμάτων άνοικτο- 
τέρου, άλλά τοΰ αύτοίϊ χρώματος*  Ή διάταΕις αυτή 
τών κηλίδων καΐ τών χρωμάτων χρησιμεύει είς τδ 
νά προφυλάττη αυτήν άπδ πολλών Εχθρών, διότι τήν 
καθιστά όμοίαν μέ τδ χρώμα των δένδρων τών πα
λαιών δασών, είς τά όποια ένδιαιταται.

‘Η Καμηλό πάρδαλις είναι πολδ δειλή*  άλλ’ οί δ- 

*ί
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ναται νά βλέπγ; πανταχόΟεν χωρίς νά στρέφη την 
κεφαλήν.

Τδ μόνον δπλον πρδς υπ’ράσπισιν αύτής εγει τό 
λάκτισμα διά τών δπισδίων σκελών, τά όποια εΐναι πο· 

ταρρίπτει είς τήν γήνδι’ επανειλημμένων λακτισμάτων.
Ζή δε κατά κοπάδια, δπως φαίνεται εις τήν προ- 

κειμένην εικονογραφίαν, και μολονότι εΐναι πολύ προ
φυλαχτική, οΰχΐ σπανίως ό λέων διαφεύγει τήν προ-

Ή Καμηλοπάρδαλη

λΰ ίσχυρά· Λέγεται δέ, οτι πολλάκις και αΰτδν τδν λέ
οντα, άφοΰ πηδήση έπί τών νώτων της, καΐ έμπήςη 
τους ε?οδεροϋς του όνυχας εις τήν σάρκα της, έάν δέν 
προφΟάση νά πιασΟή άπδ τδν τράχηλόν της, τδν κα- 

σοχήν της καΐ αίφνης πηδά έπί τδν τράχηλον μιας ές 
αυτών, δπως φαίνεται εις τήν εικόνα τοΰ φύλλου τοΰ 
μηνδς ’Ιουνίου τοΰ έτους 187'2 και μετά τινα ματαίαν 
άπόπειραν νά τδν ξεφορτωθή, άπηυδημένη έκ τοΰ κό- 
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ποο χαΐ τοΰ τρόμου καταπίπτει a?; την γην καί γί
νεται βορά τοο άναβάτοο της.

"Αν και ίχη μακρά σκέλη εΐναι δμως βραδόποοί, διό- 
τι τά έμπρόσύια σκέλη εΐναι οδτωπως συνηρθρωμένα 
πρδί τδ σώμα, ώστε ού μόνον τήν κίνησιν καθιστούν 
βραδεΐαν, άλλά καΐ τήν κεφαλήν Εμποδίζουν άπδ τοΰ 

νά φθάση μέχρι τοΰ έδαφοοςκαίνά τρέφεται έκ χόρ» 
των καΐ χλόης.

ΈΕημεροΰται ευκόλως καΐ δεικνύει πολλήν άγάπην 
.είς τούς φύλακας καΐ πρδς πάντας τοδς περιποιοομένβς 
αύτήν.

‘Άγαλμα τοΰ Βούδα.

ο βουδαε.
Οί μικροί άναγνώσται της ’Εφ. τών Παίδων οί άπ’ 

άρχής τήι» έκδόσεως αύτής παρακολουθοϋντες αύτήν 
άνέγνωσαν καΐ άλλοτε ύλίγα τινά περί τηί Ίνδικήί 

ταότης θεότητος/Ηδη έπιθομώ νά δώσω λεπτομερε- 
στερας πληροφορίας περί τοΰ θεοΰ τούτο» τής λατρεί
ας των πρδ; οφελος καΐ εύχαρίστησιν αύτών.

(Ο Βούδας κατά τά ίερά βιβλία τών ’Ινδών καΐ τήν
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ίεράν παράδοσιν έζησεν είς 400 εκατομμύρια κόσμων 
πρΐν ή κατέλθη είς τήν γην μας. Όταν δέ έφάνη είς 
αύτήν έφάνη ώς σ κ ώ λ η ξ, έπειτα έγένετο μ υ ϊ α, 
κατόπιν ιχθύς, μετά ταΰτα άλλο τι εΐδος ζώου καί 
τελευταίου άνθρωπος! Όταν δ’ έγεννήθη ώς άνθρω
πος, έξεφώνησεν, κ Ίδοο τώρα εΐμαι ο εύγενέστατος τών 
ανθρώπων ί Αυτή είναι ή τελευταία φορά, καθ’ ήν θά 

γεννηθώ!»
Διατΐ, νομίζετε, πιστεύουσιν, δτι αύτδς εΐναι θεός;Όχι 

βεβαίως, διότι έδημιομργηύε τόν ώραΐον τούτον κόσμον 
καί παν δ,τι εΐναι έπ’ αύτοϋ, ούτε, διότι εΐναι αγαθός 
καί φιλόστοργος πατήρ είς όλα τά πλάσματά του, άλ
λά διότι εΐναι έννέα πηχών τδ ανάστημα ί διότι τά 
ώτάτοο εΐναι τόσον μακρά, ώστε φθάνουν μέχρι τών 
ώμων, καί αί χεΐρές του μέχρι τών γονάτων· διότι οί 
δάκτυλοι τών χειρών του εΐναι δλοι ισομεγέθεις καΐ 
διότι ή γλωσσά του εΐναι τόσον μεγάλη, ώστε δόναται 
δι’ αύτής νά έγγίζη τδ άκρον τής ρινός του !

Όταν ήτο 40 έτών τήν ήλικίαν πρδς άμοιβήν τής

άγιωσΰνηςτου έμηδενίσθη ! καΐ τώρα τδ άγαλμά του 
πρέπει νά προσκονήται μ^χρις οί δ δεύτερος Βούδας 
φανή, δπερ θά συμοή είς 7 ή 8 χιλιάδας έτών.

Έκ τών άγαλμάτων τούτων τινά εΐναι μικρά, άλ
λα δέ μέγιστα, ώς τδ περιστανόμενον διά τής προ- 
κειμένης είκόνος. Ναοί δέ μεγάλοι καΐ μεγαλοπρε
πείς εόρίσκονται απανταχού τής χώρας, ένθα φυλάττον- 
ται τά άγάλματα ταΰτα και δπαο μυριάδες προσκυνη
τών καθ’ έκάστην προσφεύγουν, ΐνα προσφέρωσι τήν 
λατρείαν των είς τον έκμηδενισθέντα τούτον θεόν, ή 
δέ μεγίστη έπιθυμία τής καρδιας τών λατρευτών αύ
τοϋ εΐναι νά φθάσουν καΐ αύτοΐ είς τήν έκμηδένισιν 
διά τής άγιωσύνης· οθεν καθοποβάλλοον εαυτούς είς μυ- 
ρίας σωματικάς σκληραγωγίας, όπως δι’ αύτών φθά- 
σωσιν είς τδν βαθμόν έκεϊνον τής άγιότητος, 5ςις θά τους 
καταστήση καταλληλότερους πρδς έκμηδένισ>ν !!

‘Οποία τρομερά απάτη ! καί δμως περί τά 150 ε
κατομμύρια ψυχών ουτω πιστεόουσι καί ou-ω ζώσιν

’-άχχεων χατασχευασθεν ύπδ τοϋ Παλιαίω/ 
(Ίδέ προηγοόμενον φύλλον.)

ΘΝΗΤΟΤΗΣ.
‘H θνητότης εΐναι μείζων είς τάς πόλεις ή τά χω

ρία καΐ τήν έξοχήν. ’Οσον προβαίνομεν άπδ τοΰ μέ

σου τής εύκρατου ζώνης πρός τε τήν διακεκαυμένην 
καΐ τάς κατεψογμένας ή θνητότης έπίσης αύξάνει. Οΰ-
τως είς μέν τά βόρεια μέρη τής Εύρώπης ή ετήσια 
θνητότης εΐναι 1/41’ είς δέ την κεντρικήν Εύρώπην 
1/40, καΐ είς τά νότια 1/33.

Κατά τάς διαφόρους περιόδους της ζωής ή θνητό
της διαφέρει μεγάλως. Είκοσιδυο τοΐς έκατδν έξ άμφο- 
τέρων τών γενών άποθνήσκοοσι πριν συμπληρώσωσι τό 
πρώτον έτος τής ηλικίας αυτών, καΐ 37 τοις έκατδν, 
πρΐν φθάσωσι τδ πέμπτον έτος. Τά αρρενα ύπόκεινται 
είς θάνατον πλειότερον τών θηλέων εύθΰς μετά τδν 
τοκετόν, άλλά μετά τδ· τέλος δύο περίπου έτών ή 
θνητότης άμφοτέρων εΐναι σχεδόν ή αύτή. Εννέα εί-
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κόστα τοϋ όλου άριθμοϋ τών είς εν έτος γενομένων 
άποθνήσκουβι πρδ τοϋ 15 έτους της ηλικίας αύτών, 
πριν ή γείνωσι, δηλαδή, χρήσιμοι εί; τήν πατρίδα.

‘Η θνητότης τών μέν κορασίων αύξάνει άπο τοϋ Ο 
έως τοϋ 18, τών νέων άπδ τοϋ 21 έως τοϋ 26 έτους 
της ήλικίας αύτών. Έν Γαλλία καί Βελγίφ ή έποχή 
πρδς γάμον £ΐναι ή μεταξύ τοϋ 26 έως 30, καθ’ ήν ή 
Ονητότηί είς άμφότερα τά φύλα εΐναι ή αύτή. ’ Εν' Ε\- 
λάδι έκ τών άνδρών οί πλούσιοι νυμφεύονται, όταν βού- 
λωνται, οί οέ πτωχοί όταν αί περιστάσεις έπιτρέπωσιν, 
άλλ’ είς τάς γοναΐκας μετά λύπης ημών παρατηροϋμεν, 
5τι αί τύχαι της υπανδρεία; ύλιγοστεόουσι μετά τό ει
κοστόν έτος τής ήλικίας αύτών.' Η συνήθεια τοϋ νυμ- 
φεόεσθαι μεταξύ τοϋ 15 καί 20 πλησιάζει νά γείνη 
συρμός παρ’ ήμΐν - συνήθεια ύλέθριος εΐς τε τους γο
νείς καί τά γεννώμενα τέκνα. Είς τάς γυναίκας ή θνη
τότης αύίάνει διαρκοόσης της τεκνοποιίας, μετά δέ τούς 
κλημακτηρικοΰς χρόνους είναι ή αύτή είς άμφότερα 
τά φύλα· Είς τδ 25 έτος τής ήλικίας τδ ήμισυ τών έν 
τφ αϋτφ έτει γεννηθέντων δέν ύπάρχουσιν έν τη ζωή. 
Άπδ τοΰ 30 μέχρι τοΰ 60 ή θνητότης μειουται, άπδ 
δέ τοϋ 6(1 μέχρι 65 αύζάνει πάλιν.

Βασίλεια 1 ί.
’Αγγλία. *Αναμος.  Βέλγων. Δανία, ‘Ελλάς ’Ιταλία. 

•Ισπανία. Μαδαγασκάρη. ‘Ολλανδία. Πορτογαλλία. 
Σιάμη. Σουηδία καί Νορβηγία. Χαβάη.

Αημοχρατεΐαι 20,

‘Αΐτης. ‘Αγίου Σώστου. ’Αργεντινής.‘Αγίου Δομε- 
νίκου. Βενεζουέλας. Βολιβίας. Γαλλίας. Γουατεμάλας, 
h quote ur (’Ισημερινού.) ’Ηνωμένων πολιτειών βορεί
ου ’Αμερικής. Κολομβίας. Κοσταρίκας. Λιβερίας. Με
ξικού. Νικαραγουης. Ούραγουάης. Παραγουάης. Πε- 
ρουίας. Χιλής. Χονδοΰρας.

'Βγεμονίαι ανεξάρτητοι 5.

Χαντσιβάρης. Λιχτενστείνου. Μαυροβούνιου. ‘Ρου
μανίας. Σερβίας.

Κράτη Ιλεύθερα 1.
Όράγης (Orange)

ίΟμοσπον§ΐαι 1.
'Ελβετική.
Κατέχουσι δ’ έν ολφ 101,110,090 τετραγωνικών 

μιλίων έκτασιν καί 1,207,644,862 ψυχών.

ΪΠΕΡΗίΑΝΙΑ.

‘Τπερηφανίά είναι διαφθορά, ήτις φαίνεται, ένεκεν- 
τρίσΐη σχεδόν έκ πρώτης άρχής έν τή ήμετέρφ φύ
σει, Άρχεται τών ένεργειών αύτής καά τά πρώτα έτη 
της ζωής ήμών, καί έπηρεάζει ήμας μέχρι θανάτου. 
Έτερα ίλατώματα τυραννουσιν ήμας κατά τινα μόνον 
έποχήν, καί θριαμβεύουσιν είς τινας μόνον χώρας. ‘Η 
ύργή είναι σφάλμα τής νεότητος, ή δέ φιλαργυρία τοϋ 
γήρατος. ‘Η έκδίκησις είναι τδ ύπερισχυον πάθος ταυ ■ 
της ή έκείνης τής χώρας· άλλ’ ή δπερηφανία είναι 
αύτόχθων πάσης χώρας, ενσκήπτει είς παν κλίμα, καί 

, διαφθείρει παν έθνος· έκτείνεται έπίσης είς τε τους 
κήπους τής ’Ανατολής, καί τάς έρημους τοΰ Νότου’ 
καί βασιλεύει ούχ ήττον έν τφ καπηλείφ τοΰ ήμι. 
βαρβάρου, ή τφ άνακτόρφ τοϋ Έπικουρίου. Μίγνυται 
μεθ’ άπασών τών λοιπών κακιών, καί ανευ συνεχούς 
καί έπιμελοϋς φροντίδας μιχθήσεται έπίσης καί μετά 
τών αρετών ήμών. Δρ. Ίόνσων

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Μ4ΓΚ0ΣΜΙ0Σ
Καθ άπαντα τόν κόσμον ύ.τάρχουσιν

Αδτοχρατσρίαι 8.
Αυστροουγγαρία. Βραζιλία. Γερμανία. ’Ιαπωνία. 

Μαρόκου. Ρωσσία. Κίνα. Τουρκία.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΝΩΑΩΝ ΠΕΡΊ ΠΡΑΙΟΤΗΤΟΖ.

Πόσον διαφόρως φρονούν διάφορα έθνη περί τής ώ- 
ραώτητος τοϋ ανθρωπίνου σχήματος καί προσώπου I 
‘Ροδοκόκκινος όψις είναι άσχημοσυνη φρικτή έπί τών 
παραλίων τής Γουινέας· χείλη παχέα καί ρΐς σιμή λο
γίζονται ώραιότατα, ένφ παρά τοΐς Ευρωπαίοι; τδ τοι- 
οϋτον θεωρείται δεισιδέστατον. Εις τινα έθνη μακρά 
ώτία κρεμάμε να έπί τών ώμων έλκύουσι θαυμασμόν, 
είς άλλα ή μικρότης τούτων θεωρείται λίαν εύπρεπής 
στολισμός. Είς τήν Κίναν γυνή έχουσα πόδας ίκανώς 
μεγάλους, ώστε νά περιπατη μετ’ ευκολίας θεωρείται 
ώ; ασχημότατη. Τινές τών άγρίων φυλών της ’Αμε
ρικής δένουσι δέκα τέσσαρα σανίδια περί τάς κεφαλάς 
τών τέκνων αύτών, καί οΰτω ένφ τά ώστα είσιν έτι 
τρυφερά καί χονδρώδη, συνθλίβουσιν αύτά; είς τετρά
γωνον σχεδόν μορφήν. Τδ αύτδ δόναται νά λεχθή καί 
περί πολλών άλλων, έξ ου γίνεται δήλον δτι έκαστη 
τών άνθρωπίνων φυλών θεωρεί έαυτήν ώς τόν τύπον 
τής καλλονής του είδους της, τάς οέ λοιπά; ώς άσχήμυς, 
‘Η άλήθεια δμως εΐναι, δτι ή Καυκασία φυλή προέ. 
χει τών λοιπών είς ώραιότητα καί έκφρασιν προσώπου.

— βΐίόσον άξίζει τό ίκκλησιαβτικόν σου υπούργημα; » ήρώ- 
ιησί ποτέ ίπίσκοπίς τις ίφημίριόν τινα. «’Οσον καί τδ Ιπι_ 
σκωηκόν σας, σείασμιώτατε,» άπεκρίδη δ έφημίριο;· «κο
λάσεις ή παραδείσου.»
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— Αμερικανική τις έφημερΐς συμβουλεύει τά έξης είς 
τους θέλοντας νά παχύνωσι τούς χοίρους των. «Μετά τή; 
τροφής μίγνυε καθ' Εκάστην όλίγην ποσότητα λείο τετριμμέ
νων Ανθράκων μετά §ς Εβδομάδα; οί οΰτω πως τρεφόμενοι 
χνΐρολ δέν θά δύνανται νά κινώνται ύπά τού πάχους.ν

— Αόρατος Πρόνοια κυβέρνα τά πάντα, καί άν καί βρέχη
Επί δικαίους καί άδικους Αδιακρίτως, όμως διακρίνει τσς γοε- 
ράς δεήσεις τών άδικουμένων, άπό τάς θριαμβικάς δοξολο
γίας τών Αδικούνταν. Κοραής.

— Εΐναι εύτύχημα νά κατάγεται τις ΐξ εύγενών, άλλ  εΐ
ναι μεγαλείτερον εύτύχημα νά ήναι κάτοχος τοιούτων προ
τερημάτων, ώςε ούδείς νά έρωτά άν ήναι τοιοϋτος ή οΰ

*

— Ή θρησκεία τοΰ Εύαγγελίου είναι ή βάσ.ς τή; ιδιωτι
κής Αρετής καί τής δημοσία; πίϊεως, τής Ατομικής εύ· 
δαιμόνιας καί τής ευτυχίας τοΰ Έθνους.

— Τά θεμέλια τής καλής Ανατροφής πρέπει νά τεθώσιν είς 
τήν κούνιαν καί εΐς τήν οικίαν. Έσαι δέ μητέρες παραδί- «ν·**  · 'J ' r. ·υ« - VVU; «χ LLT, fW * »Ά
δουσι τά τέκνα των είς ξένους νά τά έκπαιδεύσωσι χρεω- ! Διότι μεταβάλλεται ή πρώτη μου ή ®ύ 
ςοΰσι νά άπαιτώσι παρ’ αύτών πρό παντός άλλου χριςια- 
νικήν Ανατροφήν.

Περιφημότεροι Νομοθίται.

Νομοθέται έκλήθησαν οί Εξοχοι Εκείνοι νόες, τών ίποίων 
οί νόμοι διεφημίσθησαν καϊ διά τήν Εσωτερικήν αύτών Αξίαν 
καί διά τά Αποτελέσματα, άπερ έπήνεγκον είς τήν τύχην τών 
πόλεων ή τών Εθνών, χάριν τών όποίων έτέθησαν. Ί'οιοΰτοι 
έγένοντο ό Μωΰσή; παρά τοϊς Ίσραηλίται;, 4 Κομψούκίος παρά 
τοϊς Σίναις, ό Μανοΰ παρά τοϊς Ίνδοϊς, ό Ζωροάστρης πορά
τοϊς Πέρσαις, ό ‘Ρωμύλο; παέ Νουμάςό Πομπίλιος παρά τοϊς; ΕΙΔΟΠΟΙΙίΣΕΙΣ
Ρωμαίοι;· παρά δέ τοϊς ‘Έλληαιν 4 Μίνως ίν Κρήτη, ό At*.  [
κοΰργος έν Σπάρτη, ό Δράκων καί ό Σόλων ίν Άθήναις, 4 ! ~τΦν τά ««Τ^α δημοσιεύονται
Πίττακός έν Μιτυλήνη, καί ό Ζάλευκός καί 0 Χαρώνδας, δ ΚΑΗΡΟΓ.
μέν νομοθέτης τών έν Ιταλία Λοκρών, ό δέ των Σικελιωτών/[ ^συνδρομή των είς τάς’Επαρχίας^ τή; "Ελλάδος συνδρο- 
Πολλοί δέ καί Αλλοι έτιμήθησαν διά τής κλήσεως ταύτης, είτε 
διότι ίβελτίωσαν τών οικείων πόλεων τού; νομούς, είτε διό
τι διά τών συγγραμμάτων, τών συμβουλών καί τοΰ παρα
δείγματος των είσήγαγον ςερεά; ήθικάς Αρχάς μεταξύ τών 
συμπολιτών των, όποιοι είναι Φείδων ό ’Αργείος, Θαλής 4 Μι- 
λήσιος, Βίας δ Πριηνεύς, Χίλων 4 βελτίωσα; τούς νόμους τοΰ 
Λυκούργου, Πλάτων, Πυθαγόρας καί άλλοι.

Μαχροβΰτηζ ζώων.
Ό κ. ΣοϊΑτζ, περίφημος σοφός τής Γερμανίας, λέγει, δτι 

Sv καί τά πτηνά είναι όλιγώτερον μακρόβια τών άλλων ζώων,, 
ύπάρχουσιν όμως μεταξύ αύτών παραείδγματα μακροβιότητο; 
σχεδόν άπίςευ τα. Τό 1633 είχε μεταφερθή ίξ Ιταλίας είςΓαλλίαν 
ψιττακός, όςις Εξη τό 1843, είχε δηλ. ήλικίαν άνωτέραν τών 
110 έτών! Ιχθύς τις άγρευθείς τά 1497 Εντός τίνος δεξαμενής 
Εφερε περί τον λαιμόν κρίκον χαλκούν, έφ’ ο5 ήτο κεχαραγ- 
μένον ότι εΐχεν έμίληθή ίκεΐ πρό267 Ετών!‘Ο Βυφφών βέβαι
οί ίτι αί φάλαιναι ζώσιν 1006 Ετη-άλλ’ 4 χ. Σοΰλτς έποθέτει 
δτι άπατάταιό ένδοξος ουτος φυσιολόγος.

Λοΰΐζ τοϋ ίν τφ φύλλφ τοΰ Jtxspffpiou αινίγματος. Χριστός.
Τό ϊλυσαν οί έξ Άβηνών Α. "Ρόδιος, Ν. Β. Σαλίβεργος καί

Φραγκίσκος Φραγκισκάκης, καί 4 έκ Σύρου Κομΐήνός Κ. 
Βαφϊας.

Λόσΐί τοΰ εν τφ προηγουμένφ φύ/.λφ αΙνιγματος. ί Hip— βέλο ς—π ό ρ α θ λ t> ί.

Γ4 Ελυσε μόνος ό ές 'Αθηνών Κ. Μ. Δημητριάδης.

ΑΙΝΙΓΜΑ
Είμαι στιλπνή, διαφανής καί εύθραυστός τις Ελη, 

"Ρευςή κατά τήν γέννησιν ςερά δέ είς τόν βίον, 
Κατάλληλος είς ποίησιν παντοειδών Αγγείων,

Κ’ ίν γένει ίΐν’ ή χρήσίς μου μεγάλη καί ποικίλη. 
Εύρίσκομ’ έν τφ οϊκψ σου, εύρίσκομαι κ’ έν Αλλοι;.

Μέ είδες· μέ Απέθεσας καί πρό τών δφθαλμών σου, 
Πλήν μέρος δεν Αποτελώ ποτέ τοΰ σώματός σου, 

Έν ίσιφ τά ςοιχεΐά μου καί σύ δέν μεταβάλεις, 
Άλλά καί τά ςοιχεϊά μου φυλάττων ώ; τό τέλος,

■ υύδέ έν π. ώ; ςέμμα μου νά θέσης μή τολμήσης, 
φύσις,

Καί γίνομ’ άναπόσπαςον τοΰ σώματός σου μέλος. 
ΙΙοσάκις μ’ έψηλάφησας, κ’ έν τούτοι; δέν μ' έξεύρεις.

Καί Αμφιβάλλω, φιλίατε, τήν λύσιν μ’ δν θά εΰρης.
Σ.ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

], Υπάρχει νόσος τι; παγκόσμιοί, καί ποία είναι;
2. "Υπάρχει Ιατρικόν παγκόσμιον, καί ποιον ;
3. Ποΰ βύναται νά εύριθή καί πώς δύναται ν’ Αποκτηθή.

μητών κατείιβάσθη είς δραχμήν ΜΙΑΝ.
— °Οςις ήθελε κάμει ΠΕΝΤΕ συνδρομητές καί άπσςείλει 

τάς σύνδρομά; διά γραμματοσήμου είς τήν Διεύθυνσιν λαμ
βάνει τήν Εφημερίδα ιών Παίδων έπί Εν έτος δωρεάν.

"Όςις ήθελε κάμει 20 σονδρομητάς λαμβάνει τόν Άςέρα 
τής ’Ανατολής έπί έν Ετος δωρεάν.

— Τά παρελθόντα Ετη τή; έφημερίβος τών Παίδων δύνανται 
νά ςαλώσι ταχυδρομικώς είς πάντα τόν έπιθυμοΰντα αύτά. 
"Έκαςον έτος άπό του Ετους 1368 μέχρι τοΰ 134-  τιμδται 
λεπτών 80 βιά τήν ‘Εί.λάδα καί 1,50 3ρ. διά τό Εξωτερικόν 
άπό δέ τοΰ 1874 καί Εφεξής ΜΙΑΣ δραχμής διά τήν ‘Ελλάδα 
καί ΔΪΟ διά τό Εξωτερικόν συμπεριλαμβανομένων καί τών 
μαχυδρομικών.

*

— «Ό Άστήρ τής Ανατολής», ίφημερίς Εβδο
μαδιαία δι’ οίκογενείας, έπί 22 Ετη τακτικώς Εκδιδομένη. 
’Εφέτος ού μόνον μεγάλως έβελτιώβη, άλλά κάί ςολίζεται 
μετά εικονογραφιών- Τιμή έτησία διά τήν “Ελλάδα δραχ. 6. 
προπληρωτέοι κατά ίξαμηνίαν, είς ΐίτό έξοστερικόν δραχ. 10, 
συμπεριλαμβανομένων καί τών ταχυδρομικών. Όςις ήθελε 
κάμει πέντε συνδρομητά;, λαμβάνει Εν ψύλλον δωρεάν έπί 
Εν Ετος. ‘Ο Άςήρ είναι ή μόνη έφημερΐ; τοΰ είδους της 
διά οικογένειας έν τη γλώσση μας.

— Οί λύσαντες τάς ίερνγραφικάς Ερωτήσεις τοΰ παρελθόν
τος Ετους ήσαν ό έκ Βώλου Μιχ. Μιχαηλίδης καί ό έξ "Α
θηνών Δ. Καλοποθάκης καί Ελαβον τό βραβείου.


