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ΑΙΣΩΠΟΣ.

*0 περίφημος ούτος μυθοποιδς, δστις δποτίθεται. δτι 
ήκμασε τδ 620 π. X. λέγεται υπό τινων, οτι ήχο θρα£ 
τήν πατρίδα, δπ’ άλλων δέ Σάμιος, ή έκ τών Σάρ- 
δεων, άλλ’ ή πιθανώτερα γνώμη είναι, δτι κατήγετο έκ 
τής Φρυγίας, γεννηθείς έν Κοτυαίφ- ήτα δέ δουλικής 
καταγωγής.

Καί πρώτος μέν κύριος αδτοϋ δπήρΕεν ό Δήμαρχος 
ή Τίμαρχος, έΕ αύτοΰ δέ περιήλθεν εις τήν κυριότητα 
του Σαμίου Ξάνθου, δστις έπώλησεν αυτόν εΐς τδν 
Ίάδμονα, φιλόσοφον έκ τής αύτής νήσου, δστις εΐχε 
δουλην και την περίφημον'Ροδόπην. Ό δέ Ίάδμων 
οδ μόνον μετεχειρίσθη τόν Αίσωπον καλώς, άλλα καϊ 
τήν έλευθερίαν του τφ έχάρισεν έπί τέλους.

_ Λαβών τήν ελευθερίαν του δ Αίσωπος άπεφάσισε 
νά περιηγηθή πρδς άπόκτησιν καί μετάδοσιν γνώσε
ων ύπδ τήν ιδιότητα οέ ταύτην του μαθητου καί δι
δασκάλου περιήλθε τήν Περσίαν, τήν Αίγυπτον, τήν 
Μικράν ’Ασίαν καί τήν Ελλάδα· έν τη τελευταία ταυτη 
τδ όνδμα αύτου κατέστη περίφημον διά τούς μύθους, 
δι" ών περιέβαλε τάς διδασκαλίας τ«.

Ή φήμη τής σοφίας του έφθασε καί μέχρι του 
Κροίσου καί τδν παρεκίνησε νά τδν πρασκαλέση εις τήν 
αδλήν αότοΰ· ένφ δέ εύρίσκετο έχει, ήλθέ ποτέ καί 
δ 'Αθηναίος Σόλων εΐς Σάρδεις, μή εδχαριστήσαςδέ 
τδν Κροΐσον, διότι δέν τδν άνεγνώρισεν ώς τδν εύτυ- 
χέστατον των άνθρώπων ένεκα του πλούτου του, έπε- 
πλήχθη όπδ τοΰ Αίσώπου είπόντος, ■

«ώ Σΰλων, τοί; βασιλεΰαιν Jj ώς ήκιοτα ή ώί 
ήκιστα οεί λέγειν.ι»

Άλλ’ δ Σόλων τδν άπεστόμωσεν είπών ;
«Μά Δία! ή ώΐ ήκιστα, ή ώς άριστα οεΐ δμιλεϊν.»

* Ο Κρόισος τοσοΰτον έτίμα καί ένεπιστεΰετο τδν Αί
σωπον, ώστε άπέστειλεν αυτόν ποτέ εΐς Δελφούς με
τά μεγάλης ποσότητος χρημάτων, ινα προσφέρη μεγα
λοπρεπή τινα θυσίαν είς τδν ’Απόλλωνα· τιρ έ'οωκε δέ 
προσέτι καί άρκετδν άργόριον, ένα δωρήση άνά τέσσαρας 
μνας εΐς έκαστον τών κατοίκων τής ίερας πόλεως. Άλ-
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λ*  ό Αίσωπος δυσάρεστη θ εις [ώ αύτους προσέφερε μέν 
τήν θυσίαν, έπεμψε δέ δπίσω εϊς τδν Κροΐσον τάς 
διά τους κατοίκους μνας. Τοΰτο ήρέθισε τήν χολήν 
αύτών οθεν κατηγορήσαντες αύτδν έπί ίεροσυλίφ, λα- 
βόντες εφερον έπί τοΰ βράχου ιΤαμπέα καί τδν κα- 
τεκρήμνισαν άπ’ αύτοΰ καΐ απίθανε, διά το όποιον 
6 Θεός έπμώρησεν αύτους διά ποικίλων ασθενειών.

Ά λλοι τινές λέγουσιν, ότι οί κάτοικοι τών Δελφών 
ώργίσθησαν κατ’ αύτοΰ, διότι τους άπεκάλεσεν ανέστι
ους, μή έχοντας γαίας, έξ ών ν’ άποτρεφωνται, άλ
λ’ αναγκαζόμενος νά έςαρτώνται διά τά πρός τδ ζην 
αύτών έκ τών άπομηναρίων τών θυσιών, θέσαντες δέ 
ποτήριόν τι άφιερωμένον είς τδν Απόλλωνα έντδς τού 
δισακκίου του, τόν προέφθασαν, άφοΰ άνεχώρησε, κα'ι 
έρευνήσαντες τδν σάκκον καί εδρόντες τό ποτήριον 
τδν κατηγόρησαν έπί ίεροσυλίφ καί τδν κατεκρήμνισαν.

Συγγράμματα ίδια ό Ασωπός δέν άφήκεν' at δέ φέ- 
ρουσαι τδ όνομά του συλλογαί μύθων εΐναι προϊόντα με
ταγενεστέρων. (ίκ τοϋ Άστίρος τής ’Ανατολής.)

ΪΟ ΦΙΛΗΜΑ ΜΙΚΡΟΓ ΠΑΙΔΙΟΓ.

Ό περίφημος Ευαγγελιστής Μούδης θιηγήθη ποτέ 
τδ έξης άνέκδοτον, έκ της ιδίας αύτοΰ πείρας.

«Άπετάθη ποτέ» — είπε — «κύριός τις πρΐς έμέ, 
παρακαλών με νά λάβω ύπδ τήν προστασίαν μου άν- 
δρα τινά, δστις δέν ήδύνατο νά έπιδοθή εις τι έργον, 
διά τήν όποίαν ήσθ άνετο αισχύνην διά τά παρελθόντα 
έγκλήματά του. *Εφερεν  αύτδν λοιπόν κατά συμφω
νίαν τήν έπαύριον είς τδγραφεϊόν μου, άφοΰ δέ έχαι- 
ρέτησα αύτδν μετά φιλικού τρόπου, τφ εΐπον,— «έλα 
νά γευματίσης είς τήν οικίαν μου.»

Τά δάκρυα ήλθον είς τούς δφθαλμοός του, διότι δέν 
ήλπιζενά λάβη πρόσκλησιν τοιαύτην, έπειδή πρδ μικρού 
μόνον εΐχεν έξέλθει έκ τής φυλακής. Φθάσας είς τήν 
οικίαν, εΐπον είς τήν μικράν μου τριετή θυγατέρα,— 
«Έμμα, ό κύριος ούτος εΐναι φίλος τοΰ πατρός σου. Δέν 
θά τφ δώσης έν φιλί;» ’Αμέσως ή μικρά έρριψε τούς 
βραχίονας αύτής περί τδν τράχηλον αύτοΰ καΐ έφίλησεν 
αύτδν, καΐ έξήλθεν έκ τοΰ δωματίου.

Ό άνήρ έστρεψε πρδς έμέ πρόσωπον, έπί τοΰ ό
ποιου έρρεον τά δάκρυα, καΐ εΐπε - «Ή καρδίαμου 
άνελύθη. Τδ φίλημα έκεΐνο εΐναι τδ πρώτον, τδ όποιον 
έλαβα άφ’ δτου άπέθανεν ή μήτηρ μου!»

Διά νά μή πολυλογώ έβοήθησα αύτδν κατά δύ- 
ναμιν, έκεΐνος 3έ έ-ήλθεν είς τδν κόσμον, προ δλίγου 
δέ ήκουσα περί αύτοΰ, δτι κηρύττει τάς χαροποιός 
άληθείας τοΰ Ευαγγελίου!»

Φοβοϋ τήν άμαρτίαν έκ νεαράς ήλικίας. Έάν ήσαι 

φίλος τής αμαρτίας, νέος ών, δέν θέλει εΐσθαι εύκολον 
νά γείνης έχθρδς αύτής δταν γηράσης.

Δεξου τήν άγάπην τοΰ Χρίστου έκ νεαρας ήλικίας. 
"Ας εισχώρηση ή άγάπη αυτή είς τήν καρδίαν σου 
έκ τών παιδικών σου. έτών. Ούδέν άλλο δόναται νά 
σέ καταστηση αληθώς ευτυχή.

ΠΕΡΙ ΑΔ ΑΜΑΝ ΤΩΝ.

(Ίβέ προηγ, ψύλλον).

I. Όρλώφ.
1. ' Ο Όρλώφ έρχεται μετά τδν Δοΰκα τής Τοσκά

νης, άν καί ήναι μεγαλείτερος αύτοΰ’ εΐναι δέ είς τήν 
κατοχήν τοΰ Αύτοκράτορος τής 'Ρωσσίας, καΐ έχει βά
ρος 193 καρατίων, όγκον δέ ήμίσεως ώου περιστεράς.

Ή ίστορία του άδάμαντος τούτου εΐναι περίεργος. 
Ούτος μετά τίνος άλλου άδάμαντος έσχημάτιζον τούς 
δφθαλμούς αγάλματος τίνος τοΰ θεοΰ δράμα. Γάλλος 
δέ τις άνήκων είς τδν γαλλικόν τρατδν, τδν φρου- 
ροΰντα τάς γαλλικός- κτήσεις, άπεφάσισε νά τούς κλέ- 
ψη· έπειδή δέ ήτο αδύνατον καΐ νά είσέλδη κάν είς 
τδν ναόν έκεΐνον, ένεκα τής αύστηρας έπιτηρήσεως 
τών Βραχμάνων, άπεφάσισε νά έναγκαλισθή τδν Βραχ
μανισμόν χαΐ μετά μακράν άσκησιν καΐ δοκιμασίαν 
ώς νεόφυτος κατετάχθη είς τήν χορείαν τών Βραχμά
νων, καΐ κατά τδ συνηθες άπδ καιρού είς καιρόν έπρε
πε νά υπηρέτη και αύτδς είς τδν ναόν. Τόσον δέ κα
λώς ύπεκρίθη τδν άγιον, ώστε οί συνάδελφοί του, 
όχι μόνον καμμίαν ύποψίαν δέν εΐχον περί αύτοΰ, 
άλλά καί τδν έθεώρουν μέ εΐδός τι σεβασμού, διά 
τήν άγιωσύνην του 1

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων, είσήρχετο καΐ έξήρ- 
χετο τοΰ ναού έλευθέρως· καιροφυλακτήσας δέ νύκτα 
τινά βροχεράν καΐ θυελλώδη, έπεχείρησε τήν έκτε- 
λεσιν τοΰ άγαπητοΰ ταυ σχεδίου· μέ δλας δμως τάς 
προσπάθειας του, μόνον τόν ένα ύφθαλμδν ήδυνήθη νά 
έκβάλη, καΐ λαβών τδν άδάμαντα άνεχώρησε· διά πολ
λών 6έ κακουχιών καΐ κινδύνων κατώρθωσε νά φθά- 
ση είς τήν Ευρώπην, δπου έπώλησεν αύτδν άντΐ 
50,000 φράγκων. Άπδ χειρδς δέ-είς χεΐρα ό λαμ
πρός ούτος λίθος περιήλθε τελευταΐον είς τάς χεΐρας 
τής αύτοκρατείρας Αικατερίνης της Β’., ήτις τδν 
ήγόρασεν αντί 2,500,000 φραγ. καΐ δι’ ισοβίου συντά
ξεως 100,000 φρ.!
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2. ΝότΜο; Άστήρ.

2. Ό Νότιος * Α σ τ ή. ρ εόρέθη όπό τίνος μαύ- 
ρου έν Βραζιλίφ, είχε δέ βάρος 254 καρατίω'·, άλλά 
διά τής έδρεοποιήσεως ήλαττώθη είς 125. Εόρίσκεται 
ήδη έν Παρισίοις.

3. Κοχινούρ (ίρος φωτίς.)

θ. ' Ο Κοχινυυρ εόρέθη είς τά μεταλλορυχεΐα τής 
Γολκόνδης πρδ τής χριστιανικής εποχής· διήλθε διά 
τών χειρών διάφορων ήγεμόνων τής Ινδικής και τε
λευταίο*  τδ 1849, δτε ή έπαρχία τής ίϊουντζά προ- 
σελήφθη είς τάς κτήσεις τής έταιρίας τών ’Ανατολι
κών ’Ινδιών, μετέβη είς τήν κατοχήν τής βασιλίσ- 
σης Βικτωρίας. Τό βάρος του κατ’ άρχάς ήτο 186 
καρατίων μετά τήν έαχάτην αύτοΰ έδρεοποίησιν δ- 
μως τδ βα'ρος του ήλαττώθη είς 83 καράτια.

ΕΥΓΕΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΕΙΟΥΣ.
Τδ παιδίον έκεΐνο, τδ όποιον φέρεται εύγενώς πρδς 

τοδς γονείς αδτοΰ, δέν δόναται νά φερθή άπρεπώς καί 
πρδς τους ξένους. Τδ παιδίον έκεΐνο, τδ όποιον φέρε
ται άπρεπώς πρδς το'υς γονείς του, δυνατόν μέν νά εχη 
τδ ύφος τής εδγενείας έν τή κοινωνία, ουδόλως όμως 
έχει τδ πνεύμα τής άληθοος εδγενείας, διατρέχει δέ ■ 
τδν κίνδυνον νά φανέρωση τήν έλλειψίν του ταότην 
καθ’ ΰσον σχετίζεται στενότερου μετά τών άλλων. 
Πάντες κινδυνεόομεν νά ζώμεν ύπέρ τδ δέον διά τδν 
έξωτερικδν κόσμον, διά τήν έντΰπωσιν, τήν όποιαν δυ
νάμεθα νά προξενήσωμεν είς τήν κοινωνίαν έκτιμώ- 
μεν μάλλον τήν υπόληψιν τών ξένων, καΐ Θεωρού
με*  ώς άσήμαντον τήν καλήν ιδέαν έκείνων, μετά τών 
όποίων ήμεθα ατενώς συνδεδεμένοι, καί οίτινες Θέλοο- 
σι πάντοτε έξακολουβή νά άγαπώσι καΐ νά όπερα- 

σπίζωνται ήμάς, Soav καθαρώς καΐ δν βλέπωσι τά 
πφάλματα ήμών. Λέγομεν λοιπόν είς πάντα παΐδα κσΛ 
;ίί παν κοράσιον, Καλλιεργείτε τήν ίξιν τής εϋγε- 
νοΰς καΐ ευπρεπούς συμπεριφοράς πρδς τοδς οικείους 
σας φέρεσθε έπίσης καλώς πρδς τά μέλη τής οίκο- 
γενείας σας ώς καΐ πρδς τούς ξένους, καί τότε θέλετε 
φυσικά ς καί άπρομελετητως φέρεσθαι μετ’ εύπρεπείας 
δταν ήσθε καΐ μεταξύ ξένιον. Όταν τδ παιδίον έχη Ιλα
ρόν μειδίαμα καί χαρίεσσαν συμπεριφοράν, εΐναι εδχά- 
ριστον νά γνωρίζη τις, δτι ταΰτα δέν εΐναι προσπεποι- 
ημένα, άλλ’ άποτελοΰσι μέρος τοΰ χαρακτήρας καΐ 
αναφαίνονται πάντοτε καΐ ύπδ πάσαν περίστασιν.

ΑΡΑΧΝΗ.

‘Η’Αράχνη, καθώς διηγείται ή νόστιμος μυθολογία 
τών 'Ελλήνων, ήτο κόρη πτωχοΰ τίνος βαφέως άπδ τήν 
Κολοφώνα, πόλιν σημαντικήν τδ πάλας δλίγον άνωθεν 
τής Εφέσου. Ταότην έλυπήθη διά τήν πτωχείαν της 
ή θεά Άθηνά καί τήν έδίδαξε νά ύφαίνη τάπητας 
(κιλίμια) τόσον ώραίους καΐ μέ τόσον ώράΐα κεντήμα
τα, ώστε άπδ όλα τά μέρη έτρεχαν νά τήν βλέπουν, 
δταν είργάζετο. ’Αλλά ή Αράχνη, άντΐ νά δοξάζη διά 
αύτο τήν θεάν, όπερηφανεόθη καΐ έφέρετα μέ μεγά
λην περιφρόνησιν πρδς έκεινους, οί όποιοι έπηγαιναν 
νά θαυμάσωσι τήν τέχνην της. 'Η Άθηνά μεταμορ- 
φωθεΐσα είς γραίαν, μετέβη είς τήν οικίαν της καί 
πολύ ^προσπάθησε διά τών συμβουλών της νά διόρ
θωση τήν φαντασμένην νέαν, άλλ’ είς μάτην. Τότε 
άναλαδοϋσα τήν θείαν μορφήν της, άπήτησε παρ’ αδ- 
τής ώς θεά νά παραιτηθή άπδ τδ βαρδ τοΰτο άμάρ- 
τημα' άλλ’ έκείνη τόσον ήτο κυριευμένη άπδ τήν οΐη- 
σιν, ώστε έτόλμησε καΐ νά προκαλέση είς διαγω
νισμόν. τήν διδάσκαλον και εύεργέτριάν της. ’Γφαναν 
άμφότεραι άνά ένα πέπλον (γυναικείου έπανωφόριόν) 
καί. κατά δυστυχίαν της ή Αράχνη τφ δντι ένίκησεν. 
‘Η θεά λοιπόν Άθηνά άγανακτήσασα διά τήν αυ
θάδειαν τής μαθήτριας της καΐ έντραπεΐσα, διότι έφάνη 
κατώτερα αυτής, τδν μέν πέπλον έσχισε, τήν δέ Αρά
χνην κτυπήσασα μέ τήν κερκίδα (τήν σαγίταν), τήν 
προσέβαλε τόσον, ώστε υπήγε καί έκρεμάσθη διά νά 
πνιγή. ' Η Άθηνά όμως δέν τήν άφήκε ν’ άποθάνη, 
άλλά πρδς μεγαλειτέραν τιμωρίαν της τήν μετεμόρ- 
φωσεν είς τδ έντυρόν αΰτο, τδ όποιον καΐ ήμεΐς σή
μερον όνομάζομεν άρ άχνην.

Ή ’Αράχνη, λοιπόν, έξακολουθοΰσα έκτοτε τήν θεο- 
δίδακτον τέχνην της, υφαίνει έντδς ήμισείας ή τδ 
πολδ μιας ώρας τήν φωλεάν της μέ τόσην τέχνην, 
συμμετρίαν καί κανονικότητα, ώστε κινεί τδν θαύμα- 
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σμδν και τήν περιέργειαν τοΰ άνθρώποο. Τό θαύμα- 
στότερον ο’ εΐναι, δτι έκαστη κλωστή τηί αράχνης σχη
ματίζεται έκ 18 —20 χιλιάδας νημάτων, άτινα εξέρχον
ται έξ ίσου άριθμϋ πόρων τοΰ σώματός τηί. Οί πόροι 
ουτοι, άς έχοντες ταότην τήν ιδιότητα τοΰ νά άνα
δρό οιιν, ούτως είπειν, τά νήματα ταΰτα, ονομάζονται 
πόροι έκκριτικοι.

‘Η άράχνη, άφοΰ μέτοθς έμπροσθινοθς πόδας ένώση 
τά πολλά ταΰτα λεπτότατα νήματα καΐ κατασκευάση ι 
μίαν κλωστήν, τότε προσκολλα αύτήν είς Svt μέρος καί | 

νά φροντίζη περί της τροφής των. Είναι αρκετά νό
στιμος, δταν έπανέρχεται φορτωμένος διάφορα έντομα 
ώς μυίας καί άλλα.' Η θήλβια, μένουσα εντός, τά μέν 
μικρά έντομα έξ έκείνων, τά όποια πιάνονται είς τήν 
δίκτυο ειδή φωλεάν της, παρευθύς προσφέρει είς τά 
παιδία της, τά δέ μεγαλείτερα άφινει έκεΐ έμπερδευ- 
μένα μέχρις ου ύπδ τοΰ κόπου, του φόβου και της 
πείνης άποθάνωσιν, οπότε καί αύτά λαμβάνουσι τήν 
αύτήν τύχην των μικροτέρων.

Ή αράχνη προβλέπει τδν άφευκτον κίνδυνον έν

οΰτω θέτει τδ θεμέλιον τής οικίας της. ’Ακολούθως 
κρεμάζεται άπδ της κλωστής ταότης, άναβαίνουσα 
δέ, καταβαίνουσα καΐ κινούμενη καθ’ δλας τάς διευ
θύνσεις, υφαίνει τήν έκκρεμή φωλεάν της άπαράλλα- 
κτα ώς ώραιόν τι δικτυον.

Τδ μέσον του δικτύου τούτου, τό όποιον εΐναι πυ- 
κνότερον παρά τά άλλα μέρη και τελειόνει είς κοιλον, 
χρησιμεύει κυρίως ώς κατοικία τής αράχνης, Έντδς 
δέ τής φωλεας ταότης φυλάττει ή θήλεια τά νεογνά 
της, ένφ ό άρρην περιφέρεται πέριξ και μακράν, διά 

ώρα χειμώνας καί έγκαταλείπεί τήν έκτεθειμένην έκ
κρεμή φωλεάν της*  καταφεύγει δέ οίκογενειακώς εις 
τρύπας, είς ^ωγμάς ( χαραμάδας ) ή είς κοιλώματα 
πετρών ή ξύλων, δπου κατασκευάζει αύτήν πυκνότεραν 
και στερεωτέραν ώς σάκκον, έντδς τοΰ όποίυ σοζή μετά 
τής οικογένειας της.

Αί άράχναι εΐναι είς ύπερβολήν σαρκοφάγοι. Τό δέ 
περίεργον, οτι τρώγονται καΐ αναμεταξύ των , οθεν 
ζώσι μακράν ή μια τής άλλης. Μόνον δταν πρόκηται 
νά τεκνοποιήσωσιν, ό άρρην πλησιάζει τήν θήλείαν, 
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άλλά χαί πάλιν μετά δισταγμοί! καί προφυλάξεω;. ’ Εάν 
δέ δέν τήν εΰρη εύδιάβετον εί; τδ νά τδν όποδεχθή, 
φεύγει ταχέων άλλά καί δεκτό; έάν γείνη, πάλιν υπεκ
φεύγει όσον τδ δυνατόν ταχυτερον, φοβούμενο; μήπως, 
ίάν μεινη περισσότερον, καταφαγωθή άπδ τήν do η- 

φάγον ερωμένην του ! 'Τπάρχουσιν ομω; καί είδη τινά 
δλιγώτερον άγρια, τά όποια ζώσιν δμοΰ και φαίνον
ται μάλιστα, δτι έργάζονται άπδ κοινοΰ.1Η Οήλεια γεν- 

δυνον άλλά κα'ι πάλιν, άμα δ κίνδυνο; παρέλθη, έπι- 
στρέφουσιν δπβ άφήκαν τδ φορτίον των καί τδ παίρνυσι 
μέ του; οπισθίους των πόδας.

Πριν άρχιση ό χειμών, ή πολλάκι; άφοΰ παρέλθη, 
τδ κουκούλιον σχίζεται ή όπδ τη; μητρδς ή μόνον του 
καί διέρχονται τά μικρά, τά όποια αδξάνουσι πολδ άρ- 
γά, δθεν αί άράχναι ζώσιν δχι ολίγον ό μέσο; δρος 
τη; ζωή; των λέγεται δτι είναι 5 δω; 6 έτη.

*11 Κόρνη — Ό Μάϊοφ — 'Μ*β}Λβασμ.όφ.

νφ κατά τδ φθινόπωρον αρκετά ώά, τά όποια έμπερι- 
κλείει έντδ; σακκουλιου· τδ δέ σακκουλιον τοΰτο άλ
λοι μέν άποθέτουσιν εί; τδ βαθύτατον μέρο; τή; φω
λεό; των, άλλαι δέ τδ προσκολλώσιν έπΐ πέτρα; ή 
έπί φύλλου τινδς, άλλαι τδ έγκαταλείποοσιν, άλλαι τδ 
προφυλάττουσι μακρόθεν, άλλαι τδ φέρουσι μαζη των 
όπου ύπάγωσι, τδ δένουσιν είς τήν κοιλίαν των καί δέν 
τδ άφίνοοσιν, είμή όταν εδρεθώσιν ει; πολδ μέγαν κίν-

Άπδ τά πάμπολλα είδη αύτών μάλλον άξια σημει
ώσει»; είναι ή άράχνη τη; Αμερική;, ή όποια έχει 
μηκο; άπδ τοΰ άκρου τοΰ ένδ; ποδό; τη; μέχρι τοΰ 
άκρου τοΰ άλλου έως έπτά δακτύλων καί κυνηγέ” 
όχι μόνον έντομα, άλλά καί μικρά πτηνά. Τδ δάγκαμα 
τη; άράχνη; ταΰτη; λέγουν, δτι εΐναι Οανατηφόρον εί; 

τόν άνθρωπον*
(Έκ τοΰ «Μέντορο;.»)
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II Κόρη — ΌΜάϋος — ‘ Ρβμ,δαβμ,ό;.
(δπ<> AWZ Γ. ’/γγ-Λέση.)

Ή ώύγούλα χβράξϊΐ στά βράχια,
Τραγουδάει ’στή φτίρι τ’ άηδόνι.

Καί μονάχο τρελλό χελιδόνι 
ϊοΰ Μαγιού χαιρέτα τή δροί,α.

Καλώ; ήλθατε πάλι πουλάκια,
Καλώς ήλθες χρυσόμαλλε Μάΐ,

Ή Μυρτιά καί ή Δάφνη ’ατό πλάι, 
Σκόρπια χύνουν ’ατό διάβ’ ώ μορφιά.

Σάν τήν νειότη ό ήλιος προβαίνει, 
1ά διαμάντια ’ατούς κάμπους σκορπάει,

Καί ή γή ’ατή χαρά της γελάει, 
Γλυκά όλοι γελούνε μαζύ.

Ιΐίρα ’ ζεϊ ’ατού γιαλού τ’ Ακρογιάλι, 
Γαλανό ταξειδεύει τδ ζϋμα.

Καί άντάμα δ ναύτης. Άχ ί κρίμα !
Νά μήν ήναι ατό Μάϊ ζί αυτός.

ΕΔΑΦΟΣ-

Φύσα, φύσα άγΐρι ζαϋμίνο,
Σ’τέ λευκά τής βαρκούλας πανάκι, 

Έγία μόλα, ζτυπφ τ’ άγεράζι,
’Εμπρός ναύτη, μαζύ α’ ό Χριστός.

Τά τριαντάφυλλα χύνουνε μόσχους,
Τά πλατάνια ψυλλιάζουν, οί κάμποι, 

Μ’ άπδ βλα ποιο ώμορφα λάμπει
Κ’ εύωδ]άζει ή νειοτη στ ή γή.

Γοργά ίλα πετδτε ’στδ Μάϊ, 
Δρέψατ’ άνθη ζαϋμένα μου νεγάτα.

" Αχ 1 βαγίζουν τά χρό-ηα τ’ άφράτα, 
Καί χειμώνας προβαίνει βαρύς.

Περνούν όλα, διαβαίνουν ’στον κόσμο, 
Γιά μιά άνοιΕ’ άνθίζουνε μΐνο, 

Μιά τήν άλλη ’ στδ χώμα μέ πόνο
Γίρνουν, ζγ άλλα προβαίνουν’μπροστά.

Μη βτά μάταια, μή ώ παιδιά μου 
Μή ’στής νειότης γελάτε τά κάλλη· 

Ποιο γλυζεχά. ώ! ποιο άμορφη άλλη 
Ζωή είναι, ’στον J Ιλάατη σιμά.

εις τά βόρεια κλίματα, οπού ή χιών καί ό πάγος έπτ 
κρατούν κατά τδ μεγαλείτερον μέρος τοΰ έτους.

Τδ μεγαλείτερον είδος τούτων είναι ή Έλη, τής 
όποιας τδ ύψος κατά τους ώμους φθάνει μέχρι τών 8 
ποδών, ώστε είναι ίσομεγέθης μέ κοινοΰ μεγέθους έ· 
λέφαντα!

’Αλλά καί τά κέρατα τών ζώων τούτων είναι τόσον 

μεγάλα, ώστε είναι απορίας άςιον πώς δόνανται νά 
φέριοσι τόσον μέγα βάρος.

Ή έλαφος δέν φθάνει τήν τελείαν αύτής άνάπτυίιν 
πρδ τοΰ 14ου έτους τής ήλικίας της.

Είς τά βόρεια κλίματα μεταχειρίζονται τους ταράν
δους, οΐτινες Ανήκουσιν είς τήν οικογένειαν ταότην, άντι 
ίππων πρδς μεταφοράν ανθρώπων καί πραγμάτων δι’ 
έλκόθρων συρομένων έπί τής χιόνος καί τοΰ πάγου.

Είναι δέ τάζώαταΰτα ταχύποδα, ισχυρά, καί άγρυ
πνα, και προικισμένα μέ λεπτήν καί δίεΐαν δσφρησιν, 
ώστε δι’ αύτής δυνανται ν’ άνευρίσκωσι τους ύπδ τήν 
χιόνα ευρισκομένους λειχήνας, έκ τών οποίων συνί- 
σταται ή τροφή των, έν δσφ τδ έδαφος είναι κεκαλυμ- 
μένον ύπδ χιόνος.

Τδ δέρμα καί τά κέρατα τών έλαφοειδών μεταφέ
ρονται είς τό έμπόριον, καί χρησιμεΰουσιν εΐς διαφό
ρους χρείας τοΰ ανθρώπου καί έτι ώς κοσμήματα.

γπερηφανια.

Η όπερηφανία είναι διαφθορά, ήτις, ώς φαίνεται, 
ένεκεντρίσθη έκ πρώτης Αρχής έν τη φύσει ήμών. Άρ- 
χεται δέ τών ένεργειών της έκ νεαρας ήλικίας καί έπη- 
ρεάζει ή μάς καθ' βλην μας τήν ζωήν μέχρι αύτοΰ τοΰ 
θανάτου.

Άλλα έλαττώματα τυραννοΰσιν ήμας κατά μίαν πε
ρίοδον μόνον τής ζωής μας, καί έπικρατοΰσιν είς τινας 
μόνον χώρας*  οδτω λ. χ. ή όργή είναι σφάλμα τής νεό- 
τητος, ή δέ φιλαργυρια τοΰ γήρατος. Ή έκδίκησις εΐ 
ναι τδ ύπερισχόον πάθος ταΰτης τής χώρας, ή δ’ άμα- 
θεια-τδ χαρακτηριστικόν στοιχεΐον έκείνης· Αλλ’ ή ύπε- 
ρηφανία είναι αύτόχθων πάσης χώρας, Απαντάται είς 
παν κλίμα καί διαφθείρει παν έθνος I ’Εκτείνεται έπί- 
σης είς τούς κήπους τής’Ανατολής καί είς τάςέρήμυς 
τοΰ Νότου, καί βασιλεύει δχι δλιγώτερον είς τδ καπη- 
λεΐον τού ήμιβαρβάρου ή είς τδ άνάκτορον τοΰ 1 Επι- 
κουρίου. ’Αναμιγνύεται δέ μέ δλας τάς άλλος κακίας 
καί χωρίς Αδιάκοπου καί επιμελούς φροντίδος καί προ
σοχής θέλει Αναμιχθή καί μετά τών Αρετών μας.

*Η οικογένεια τών έλαφόειδών περιέχει διάφορα 
6Ϊδη διαφέροντα μεγάλως Αλλήλων κατά τε τδ μέ
γεθος, τά κέρατα, τήν μορφήν κτλ. Είς τήν οικογέ
νειαν ταυτην άνήχουσι καί τά άποίιθώματα τών σκε
λετών τών προκατακλυσμιαίων έκείνων ελαφοειδών, 
ΐά όποια άνεκαλόφθησαν είς διάφορα μέρη τής γης.

Είναι δέ ζώα χρησιμότατα είς τδν άνθρωπον, ιδίως

[ζίύκτωο ’/όναων].
— Έκαστον ατομον συνεισφέρει διά τής ίδιας εαυ

τού διαγωγής είς τήν ήθικοποίησιν, ή τήν έςαχρειώ- 
σιν, τήν Αρετήν, ή τήν κακίαν τοΰ έθνους, είς τδ ό
ποιον Ανήκει καί ζή. Ή κοινωνία λοιπόν, Απαιτεί 
παρ’έκαστου ημών ν’ άποφευγη τήν κακίαν, νά πράτ- 
τη δέ τήν Αρετήν διά τδ γενικόν καλόν καί νά ένερ- 
γή τδ καθ’ έαυτδν, δπως έςασφαλίση τάς ευλογίας, τάς 
ύποσχεθείσας παρά θεοΰ είς τά ένάρετα έθνη, Αντί νά 

συνεργή είς τήν πλήρωσιν τοΰ μέτρου τής Αδικίας καί 
ανομίας του έθνους του.

— Μάταιαι είναι αί έπιστήμαι καί τά γράμματα είς 
τδν άνθρωπον, δστις δεν σέβεται τδ 'Τπέρτατον καί 
Άκατανόητον "Ον, δπερ πληροί τδ Σόμπαν διά τής 
παρουσίας του.

— Ό κορυφαίος τών Άγγλων έπικών ποιητών, δ 
Μιλτων, ομολογεί, δτι δέν όπάρχουσιν όίσματα όμοια 
κατά τδ ύψος καί τήν γλυκότητα πρδς τά φσματατα τής 
Σιών,—τους Ταλμούς, οΰτε λόγοι ίσοι τών λόγων τών 
Προφητών, ούτε πολιτική τόσον ύψηλή, όσον ή παρά 
τών Γραφών διδασκόμενη.

— Λουδοβίκος, ό ΙΑ’., βασιλεύς τής Γαλλίας, ήγά- 
πα καί έπροστάτευε τήν ποίησι*  καί ένίοτε διεσκέδαζε 
κάμνων στίχους. Οί δ*  αύλικοίτου θέλοντες νά τδν 
κολακεόωσιν ύπερεπαίνουν πάντα στίχον, τδν δποίον 
ή Μεγαλειότης του έκαμνε. Τούτο δέν διέφυγε τήν 
παρατήρησίν του καί άπεφάσισε νά θέση πέρας είς τάς 
ποταπάς κολακείας των.

Μίαν λοιπδν ή μέραν συνθέσας μικρόν τι ποιημάτων 
καί μή εδρών αύτδ πολύ έπιτυχημένον τδ μετεχειρί
σθη διά νά έμπαίξη τούς κολακεύοντας αΰτδν αδλι- 
κούς. Όθεν, όταν τήν έπαύριον ήλθεν εΐς πρωινήν 
έπίσκεψίν του ό αρχιστράτηγος Γραμών, «κύριε Αρχι
στράτηγε, — εΐπεν ό βασιλεύς, — λάβε καί άνάγνωσον, 
σέ παρακαλώ, τδ ποιημάτων τούτο καί ίδέ, έάν άνέ- 
γνωσες είς τήν ζωήν σου Ανοητότερον άς φαίνεται έ- 
πειδή ήίεόρουν, δτι Αγαπώ τήν ποίησιν μέ φέροσι καθ’έ- 
κάστην δ,τι τύχη.»

Ό Αρχιστράτηγος λαβών καί Αναγνώσας τδ ποιη
μάτων, έίεφώνησεν, «Ή Μεγαλειότης σας κρίνει θαυ
μάσια περί δλων τών πραγμάτων ! διότι πραγματικώς 
άηδέστερον καί γέλοιωδέστερον ποίημα Απδ τούτο οδ· 
δέποτε είς τήν ζωήν μου άνέγνωσα!»

' Ο βασιλεύς έγέλασε, καί πάλιν τδν ήρώτησε· «Καί 
δεν είναι Αληθές, δτι 6 στιχουργήσαί αύτδ ήτο Α
νόητος;»

— «Άνοητότατος !» εΐπεν ό Αρχιστράτηγος.
— «Έχει καλώ;,» εΐπεν ό βασιλεύς, καί σέ εδχα- 

ριστώ διά τήν ειλικρινή γνώμην σου’ διότι έγώ είμαι 
ό ποιητής του !»

— Άχ, Μεγαλειότατε! όποια προδοσία! Σάςπαρα- 
καλώ νά μοί τδ δώσητε νά τδ άναγνώσω έκ δευτέρου, 
διότι έπιτροχάδην τδ Ανέγνωσα.»

— «Όχι, κύριε Αρχιστράτηγε, αί πρώτα ίσου έντυ- 
πώσεις είναι αί φυσικώτεραι καί έπομένως αί δρθότε- 
ραι,» εΐπεν 6 βασιλεύς, γελάσας άπδ καρδίας διά τήν 
σόγχυσιν τοΰ αρχιστρατήγου. Πάντες δ’ ώμολόγησαν, 
5τι τοϋτο ήτο μικρόν μέν, Αλλά σκληρόν παιγνίδιον 

πρδς κόλακα αύλικόν.
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— Έρωτηθείς ποτί δ περινούστατος φιλόσοφοί ’Ιωάννης 
Λόκκιος, πως δόναταί τις ταχότερον χαί άσφαλέστερον νά φθά· 
ση είς άληθή έπίγνωσιν τοΰ Χριστιανισμό, άπεκρίθη «*Ας  σπβ 
βάζη έπιμελώς τάς'Αγίας Γραφάς, μάλιστα δέ τήν Νέαν Δια 
θήκην. Έν αύτή περιέχονται λόγοι ζωής αιωνίου, 
θεό; είναι ό αυτουργό» της, σωτηρία δ σκοπός της, κα' 
άλήθειαι άμικται πλάνη; αί διδασκαλίαι της.
~ Εί; τών άριστων φιλοσόφων τής’Αγγλίας είδήμων 2δ 

γλωσσών λέγει, “Έπιμελώς καί τακτικώς έξετάσας τάς ‘Αγίας 
Γραφάς είμαι γνώμης, δτι 6 τόμος ούτος περιέχει ίψος, καθα· 
ρωτέραν ήθικήν, άςιολογωτέραν Ιστορίαν καί ώραιοτέραν εύ 
γλωττίαν, ή όσα δόναται τις νά συνάθροιση έκ πάντων τών βι
βλίων οίασδήποτε γλώσσης τοϋ κόσμου.

Χαιρετισμοί ’Αφγανών. 01 ’Αφγανοί χαιρετώ· 
σιν ώς έφεξής: 'Όταν ανώτερος άπαντήση άλλον κατωτέρα; 
τάξεως τόν χαιρετά λίγων, “Εύχομαι ποτέ νά μή κουρα- 
σθής,» είς τοϋτο δ άλλος άποκρίνεεαι,«καί ίγώ εύχομαι ποτέ 
νά μή πτωχεόσης.»

r~Εύθϋ; άφοϋ ξένος τις φθάση είς τι χωρίον, άμίσως δδη- 
γεϊται εί; τό οίκημα, τό όποιον είς πάν χωρίον εΐναι ώρι- 
σμένον διά τοϋς ξένους, καί άφοϋ τοποθετηθή εί; αύτό, χρέος 
του είναι νά έκφραση τήν ευγνωμοσύνην του εί; τοϋ; κα
τοίκους τοϋ χωρίου, λέγων “Ή είρήνη τοϋ θεοϋ νά ήναι μα- 
ζύ σας·” εκείνοι δέ·άποκρίνονται, “εύχόμεθα νά σέ βλέπωμεν 
πάντοτε.”

'Όταν δέ άναχωρήση πρέπει νά άποχαιρετήση τοϋς φίλο- 
ξενήσαντας αύτόν, λίγων “ϊ«ς άφίνω εί; τήν φύλαςιν τοϋ 
θεού,’’ έκεϊνοί δέ Αποκρίνονται, “ό θεός μαζύ σου.»

01 ‘Αφγανοί είναι Ινδοί τήν καταγωγήν, άλλά Μωαμεθανοί 
τήν θρησκείαν.

—Ή κα λ λ ί στ η δβόςπρός ε ύ τ υ χία ν. Έάν θέλη; 
γνώσιν, πρέπει νά κοπιάσης 6ι’ αύτήν—Έάν τροφήν, πρέπει 
νά έργασθής δι’αύτήν—Έάν διασκέδασιν, πρέπει νά προε- 
τοιμάσης αύτήν δι’ έργασίας, διότι καί αυτή ή διασκέδασις, 
διά νά ήναι αληθώς ώφέλιμος καί εύχαριστος, πρέπει νά προ- 
ετοιμασ&ή δι*  έργασίας. Έάν θέλης νά θερίσης, πρέπει νά 
σπείρας_ Έάν έπιθυμής νά ϊδης τδν κόσμον καλλίτερον, πρέ-
νά συνεισφέρη; τό καθ’ ίαυτόν έργαζόμενο; διά τοϋτο.

ΑΙΝΙΓΜΑ·
Είς τήν Ελλάδα μ’ Εφερε τδ πάλ’ έκ τής ’Ασίας 

Ό 'Αργοναύτης έραστής τής άτυχούς Μηδείας.
Φημίζομ’ έπί καλλονή, πολλάκις θ' είς πλουσίων 

Τραπέζας παρατίθεμαι ώς έξοχον σιτίον.
"Αν χωρισθη ή κεφαλή τοϋ ϊλου σώματός μου,

*Σ τοϋς κόλπους έπανέρχομαι τής γηραιδς μητρός μου. 
θέλεις νά γείνω δδηγός καί φώς έν τή σκοτίφς

Σδύσον τά τρία κεντρικά τοΰ στήθους μου στοιχεία.
Γ. Π.

Αυσις το5 έμ τώ ~ρολα66ντι φύλλφ αΙνίγματος. "Όνοξ — ν ύ ξ.
Τδ έλυσαν οί ’Αθηνών, Π. I, Μαζαράκης, Ελένη Μορεζίνη,

I. Κ. Σάθας, Μαρία Αεοντίδου, 'Αγγελική θ. Βενιζέλου, Δ. 
Γέροντας, Πηνελόπη Λαζαρέτου, U. Α. Βακαλόπουλος, 3ενο-
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φών Ι.Στελάκης, Κωνς. Π. Ζάβαλης, θ. Γ. Γαδαλδς, Άρ.Ν. 
Κυριάκός, Ελένη Δημητριάβου·— Μιτυλήνης, Δ. Π. Καρά,— 
Πειραιώς X, Μωλός καί Έρμρυπόλεως I. Δ Μυριαγόπουλος..

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Δύνασαι νάειπης το όνομα άγγέλου τινός ;
2. Έξέπεσάνποτε άγγελοι τινές έκ τής όψηλής των θέσε ως;
3. Ποία εΐναι ή τιμωρία των ς

Εςθοποίησος βηοι>ΐ5α£α.

01 μικροί συνδρομηταί τής «Έφ. τών Παίδων# ειδοποιούν·! 
ται, ίτι μία στήλη τοΰ «Άστ. τής ’Ανατολή;», έκ τή; όποιας- 
ή «Έφ. τών Παίδων» πολλάκις έρανίζετσι διάφορα τεμάχια, 
ώρίσόη διά τοιαύτας δημοσιεύσεις, όποιαι παιδία ή κοράσια 
νεώτερα τών 1β έτών ήθελον στείλει είς τήν Διεύθυνσιν αύτοΰ. 
Ώς απαραίτητοι δροι πρός δημοσίευσιν τοιούτων άρθριδίων εί
ναι οί έξης·

1. Νά ήναι σύντομα, τό πολύ έως IS άρόδες τής «Έφ. τιόν 
Παίδων.»

2. Νά ήναι καθαρογραμμένα. '
3. Νά ήναι εργον αύτών, τών Οποίων φέρωσιν τάόνόματα,
4. Νά μή περιέχη άπρεπή πράγματα.
5. ■' Ο,τι θέλει κάθε παιδί καί ζο ράσων δύναται νά γράφ| 

ύπό τούς άνωτέρω όρους, καί έπειδή ό «Άστήρο δημοσιεύεται 
πασαν έδδομάδα, τούλάχιστον 15 παιδίων τά άρθρα θά δη. 
μοσιεύωνται δι  αύτοΰ κατά μήνα ! ’Εμπρός λοιπόν μικροί μον 
φίλοι καί φίλαι. Άς ίδωμεν τά προϊόντα τών εύφυών κεφα
λών σας !

*

Είς τό τέλος τοϋ έτους πέντε έκ τών γραψάντων τά καλλί. 
τέρα άρθρα θά λαμβάνω σιν θν δώρον κατάλληλον τής εό· 
φυΐας των.

Αί έπιστολαί πρέπει νά διευθύνωνται πρδς τήν Διεύθυνσιν 
της «Έφημ. τών Παίδων» εί; ’Αθήνας.

— Ή «Έφημερί; τών Παίδων» χαιρετίζει τήν έμφάνωιτ 
καίτοΰ νέου περιοδικού “Άθηνά», δπως ΐχαιτέτισε καί τήί 
«Έςίαν», τήν «Άθηναΐϊα» καί τήν «Διάπλασιν τών Παίδων,» 
εύχεται δέ είς αύτήν δπως ηύχήθη καί είς αύτάς έπιτυχία» 
καί χρησιμότητα καΐ τήν συνιατφ είς πάντα;»

Ή « Εφημερίς τών Παίδων» πιστεύει εί; τόν έντιμον δια- 
γωνισμόν, διότι έξ αύτοΰ πολλαί καί μεγάλοι έγένοντο καί (Η 
γείνωσιν ώφέλειαι είς τόν κόσμον. Όθεν θά χαιρετίση καί εί; 
τό μέλλον τήν έμφάνισιν πάσης νέας έφημερίδος, τήν διανοη
τικήν άνάπτυξιν καί τήν μόρφωσιν τοϋ λαού σκοπουσης.

Μίαν μόνην παραίνεσιν έπιθυμοϋμεν νά κάμωμεν είς τού; 
συντάκτας καί διευθυντάς τή; «’Αθήνας», «Έργάσθητε ένί· 
μονοίφ, προτιμώντας άλλήλους έν άγάπη, καί έστέ βέβαιοι, ΐά 
θέλετε ίπιτύχει.»

—Ά στήρ 'Ανατολής περιοδικόν έβδομαδιαίον |ά 
ώραίας εικόνας καί ΰλην ποικίλην καί διδακτικήν είς πόντε 
τά μέλη τής οικογένειας, είναι ή άρχαιοτάτη έκ τών ύπσμ 
χουσών έν Έλλάδι έφημεριδων [22 έτών) καί ή συνδρομή 
της εΐναι μόνον 6 δραχμάςτό έτος.

Τήν έφημερίδα ταύτην θά ευρωσιν άληθώς κατάλληλον διά 
πασαν οικογένειαν όσοι θέλουν νά κάμωσι τήν δοκιμήν διά 
τρεις τούλάχιστον μήνας.


