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Έξ ίλών των γυναικών, αίπνές ποτέ ^καλλιέργησαν 
τήν ποίησιν, ή Σαπφώ ύπήρξεν ή μάλλον περιβόητος. 
Οί άρχαϊοι "Ελληνες έμαρτυρησαν περί τής μεγάλης 
ύπολήψεως, ήν έχαιρε παρ’ αύτοΐς διά τάς ποιητικές 
αύτής δυνάμεις, ύνομάσαντες αύτήν τήν Δεκάτην Μού
σαν. Πόσον μεγάλη ήτον ή φήμη αδτης, γίνεται κατα
φανές έκ της μαρτυρίας αύτοϋ τοΰ Σόλωνος, δστις ήτο 
σύγχρονος αύτής. Οδτυς, άκούσας ποτέ τδν άνεψιδν αύ- 
τοΰ Επαναλαμβάνοντα Εν έκ των ποιημάτων αύτής, λέ

γεται, δτι έξεφώνησε — «Δέν Επιθυμώ νά άποθάνω πρΙν 
δονηθώ νά έκστηθίσω αύτό !» ' ΕνΙ λόγιρ, ολόκληρος ή 
φωνή τής άρχαιότητο; μαρτυρεή δτι ή ποίησις αύτής 
ήτο άνευ Εφαμίλλου διά τε τδ χαρίεν καί τήν γλυκύ- 
τητα, τά δέ σωζόμενα λείψανα τών ποιημάτων της φέ- 
ρουσι τήν σφραγίδα τοΰ αληθούς ποιητικού πνεύματος.

'Η ιστορία τής Σαπφοΰς περιβάλλεται ύπδ μεγίστης 
άδεβαιότητος. Γνωρίζεται μεν, δτι Εγεννήθη έν Μιτυ- 
λήνη τής Λέσβου, άλλά συγχέεται ένίοτε μετά τίνος 
διεφθαρμένης τοΰ αύτοϋ δ νάματος, καταγόμενης ω
σαύτως έκ Λέσβου, ούχί όμως καί έκ Μιτολήνης, ή- 
τις ήκμασεν άργότερον, και ένεκα της όποιας ή ύπό- 
ληψις τής ποιητρίας έβλάφθη· διά προσεχτικής δμως 
έρεόνης' μεταγενεστέρων φιλολόγων άπεδείχθη, δτι ή 
Μιτυληναια Σαπφώ ήτον δλως διαφόρου χαρακτήρος, 
καί άξια της δνομασίας, ήν έοωκεν είς αύτήν ό ποιητής 
’Αλκαίος, τοΰ όποιου ήτο στενή φίλη. Αί συμφαραΐ 
αύτής ήσαν μάλλον πολίτικου χαρακτήρος, είναι δέ πι
θανόν, δτι έξωρίσθη έκ τής Λέσβου δμοΰ μετά τοΰ ποιη- 
του ’Αλκαίου καί τών συνεταίρων αΰτοΰ, Ενεκα συν ο*  
μοσίας τινδς κατά τοΰ Πιττακοΰ, τυράννου τής Λέσβου, 
Άπεσόρθη δ1 είς Σικελίαν καί έκτοτεούδέν γνωρίζεται 
περί τής ζωής αυτής.

’ Εξ όλων δσα διεσώθησαν μέχρις ημών κυριώτερα 
είναι τά Εξής τεμάχια·

1) «’$δή πρδς τήν ’Αφροδίτην,» κατά τδν Σαπ
φικόν ^υθμόν, τόν όποιον, λέγεται, δτι έφεϋρεν ή 
ιδία, — (ίυθμδν γλυκόν καί Επαγωγόν, καί τδν όποιον δ 
Κάτουλος καί δ Όράτιος είσήγαγον μετά ταΰτα είς τήν 
λατινικήν.

2) ’φδή Ερωτική, περιγράφουσα τάς ταραχώδεις συγ
κινήσεις τοΰ έρωτος.  Η φδή αυτή είναι ωραιότερα της*
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πρώτης, τεμάχια 5’ αύτής διετηρήθησαν άπδ τοΰ Λογ- 
γίνου. '

3) Διάφορα άλλα τεμάχια διεσώθησαν παρά τοΰ 
Άριστοτέλους, τοΰ Πλουτάρχου, τοΰ ’Αθηναίου, τοΰ 
Στοβαίου, τοΰ Ευσταθίου χαΐ άλλων.

4) Τρία διαγράμματα.
ΉΣαπφώ έγραψε προσέτι καί πολλούς υμνουςπρδς 

τοδς θεούς, ούδβις έκ τών δποίων δμως διεσώθη μέχρις 
ήμών. (Έκ τοΰ'Άοτίρος τής ’Ανατολή?.)

‘Ιστός αράχνης όπεράνω ποταμού.

Είς τδ παρελθόν φόλλον της Έφημ> τών Παίδων 
έδημοσιεόθη ώραία τις είκών φωλεάς Αράχνης, τά περί 
αύτής μυθολογηθέντα, καΐ δ τρόπος τής κατασκευής 
τής φωλεας αύτής/Η παρούσα είκών δεικνύει φωλεάν, 
κατεσκευασμένην όπεράνω ποταμού, ή δ’ έρώτησις έρ
χεται Αμέσως, πώς δΰνάται ή Αράχνη νά κατασκευάση 
μίαν τοιαότην φωλεάν ; διαπορθμεΰει άρά γε τήν κλω- 
ϊήν της κολυμβώσα, καί έπειτα ανέρχεται είς τά Αντίπε
ρα δένδρα καί τήν τεντώνει; ή πώς;

‘Η Αράχνη εΐναι προικισμένη ύπδ τοΰ θεοΰ μέ έν- 
ςικτον, μέ δόναμίν τινα οηλ., ή όποια τήν δδηγεΐ νά κά- 
μνη πάν δ,τι εΐναι άναγκαιον διά τήν διατήρησιν καί 
εύζωΐαν της, χωρίς νά σκέπτεται, νά γνωρίζη δηλονότι 
καί τδ διατί κάμνει οΰτω καί ούχί άλλως πως,

"Οταν λοιπδν θέλη νά κατασκευάση τήν φωλεάν της 
είς κανένα ποταμόν, καΐ τδ κάμνει πολλάκις, διότι ό- 
περάνω τών ποταμών διέρχονται πολλά έντομα, έκ- 
λέγει μέρος, δπου ύπάρχουν δένδρα ύψηλά, καί αντίκρυ 
είς την άλλην όχθην άλλα· έπειτα άναβαίνει είς τήν 
κορυφήν ένδς καΐ Αρχίζει, όταν φυσφ άνεμος έπιτήδειος, 
νά Απολόη κατά μικρόν τδ νήμά της.' Ο άνεμος τότε 
πέρνει τδ νήμα, καί εύ&δς Αφοΰ φθάση είς τήν Αλλην 
όχθην προσκολλαται- είς τά έκεϊ δένδρα καΐ οϋτω 
σχηματίζει γέφυραν, έπάνω τής δποίας ή Αράχνη δι
αβαίνει μέ πολλήν κατ’ άρχάς προφΰλαξιν καΐ κά- 
μνει τό νήμα ίσχυρότερον, προσθέτουσα νέας -κλωστάς, 
δως ο5 καταντήση Αρκετά ισχυρόν νά βαστάζή το 
μέλλον της δίκαιον ί

Πόσον μεγάλα καΐ θαυμαστά εΐναι τά έργα τοΰ Κυ
ρίου 1 Πάντα έν σοφίφ καί αγαθότητι έπραξε.

ΜΥΘΟΣ ΙΝΔΙΚΟΣ.

’Ινδός τις ευσεβής, δστις έΐχεν ΑσπασΘή τδν Χρι. 
στιανισμόν, έξηγών ποτέ είς φίλον τυ τινά, τήν ένότητα 
τών πιστών μετά τοΰ Χριστού, ώς μελών τοϋ αότοΰ σώ
ματος, διεσαφήνισε τήν μεγάλην ταύτην Αλήθειαν διά 
τοΰ εξής μυθου;

«Οί δάκτυλοι τής χειρδς» — εΐπεν — «έφιλονείκουν 
ποτέ περί τής υπεροχής, τής χρησιμότητας καΐ της Α
ξίας ένδς έκαστου αύτών.» — «Έγώ,» —εϊπεν δ Αν- 
τι·ΧειΡ»—«είμαι δ μέγιστος μεταξύ ήμών πάντων. Ε
πειδή, άνευ τής έμής βοήθειας, δέν δόναται δ άνθρω. 
πος νά συλλαβή ούδέν πραγμα, ούτε νά έκτελέση 
εργασίαν τινά.» — « Ούχί, » — ύπέλαβεν δ λιχανδς, 
—«Αλλ’ έγώ είμαι δ κυριώτατος*  διότι δσάκις θέλει 
τις νά δείξη τήν δδδν, κάμνει χρήσιν έμοϋ. Έγώ, ώς 
οδηγός είμαι δ πρώτος» — «καλώς, εΐπεν ό μεσαίος 
δάκτυλος, — αάλλ' έάν Αναγνωρίζετε τήν δπεροχήν 
τών μαθηματικών καταμετρήσεων, θά δμολογήσετε, 
δτι έγώ είμαι δ κυριώτατος, διότι είμαι καΐ 0 υψιστος 
πάντων υμών.» — «"Α,»—δίέκοψεν δ παράμεσος δά
κτυλος, — «πρδς τί αί φίλον εικίαι αδται, ένιρ ύπάρχει 
τι δψηλότερον καί σπουδαιότεροι της έπιτηδειότητος, 
ή τής γνώσεως, ή τών φυσικών προτερημάτων ; — ή 
Αγάπη ! —’Οταν πρόκηται' νά έπισφραγισθή τδ συμβό
λαιο ν έκεΐνο τής ύψίστης καΐ Αγιωτάτης Αγάπης,—δ 
γάμος,—έγώ έ«λέγομαι ώς δ καταλληλότατος διά νά 
φέρω τό σημεϊον αύτοΰ, — τδ 5 άκτ υ λ ί § ιο ν !»— 
«Υπάρχει δμως καί τι ύψηλότερον αύτής τής Αγά
πης,»—όπέλαβεν ό μικρός δάκτυλοί, — «τοϋτο δέ εΐ
ναι ή θρησκεία. "Οταν προσεόχωνται οί άνθρωποι, ύ-' 
ψοΰντες χεΐρας ίκέτιδας πρδς τδ θειον Πνεύμα, έμέ 
παρουσιάζουσι πλησιέστερον είς τδν Ούρανόν, πρδς δν 
Αποτείνουσι τάς ικεσίας των. Έγώ λοιπόν εΐμαι 0 πρώ
τος.» — «Ουτω φίλε μυ.» — εΐπεν ό Ίνδδς, - «βλέπεις 
καλώς, δτι έκαστος δάκτυλος ήτον Αναγκαίος είς τούς 
άλλους, ούδείς δμως έξ αυτών ήδύνατο νά απόλαυση 
τήν δπεροχήν, διότι ο&δεΐς μόνος του ήδύνατο νά ένερ- 
γήση, Αλλά πάντες δμοΰ απετέλβν τελείαν χεϊρά !»

ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΟΪ ΚΟΛΟΕΧΒΙΟϊ·.

Τδ ύπερμέγεθες τοϋτο κτίριον, τδ τοσοΰτον στενώς 
συνδεδεμένον μετ’άμφοτίρων τής τε δόξης καΐ πτώ
σεως τηςτε είδωλολατρικης καΐ χριστιανικής‘Ρώμης, 
έθεμελιώθη τφ ΊΊ μετά Χριστόν-έτει ύπδ' τοΰ αύτοκρά- 
τορος Οΰεσπεσιανοΰ, ίστις καΐ Ανόψωβεν αύτδ μέχρι της 
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τρίτης σειράς ίων Αψίδων*  τών δύο άνω σειρών τελείω- 
θεισών δπό τοΰ Τίτου, μετά τήν έξ 'Ιερουσαλήμ θριαμ
βευτικήν αύτδ έπιστροφήν, Λέγεται, δτι ύπέρ τάς 12,000 
Ιουδαίων αιχμαλώτων ειργάσθησαν εί; τύ έργον τοϋτο, 
καϊ δτι έπί των έξωτερικών μόνον τοίχων έδαπανήθή 
ποσόν Ισον πρός 17,000,000 φράγκων ! Τύ κτίριον 
συνίσταται έκ τεσσάρων Οροφών , ών ή πρώτη είναι 
Δωρικής Αρχιτεκτονικής, ή δευτέρά Ιωνικής, ή δέ 
τρίτη καί ή τέταρτη Κορινθιακής, Ή περιφέρεια αύ
τοΰ είναι ί ,64 1 ποδών, τύ μήκος 287 καϊ το ΰψος 157. 
Ή παλαίστρα περιεβάλλετο ύπύ τοίχου ίκανώς ύψη- 
λοΰ, ίνα προφυλάττη τούς θεατάς από τών άγριων θη
ρίων, ατινα είσήγοντο είς αύτήν 8ι ύπογείων διόδων. 
Τδ Πόδιον έμπεριε'χε τάς θέσει; τής τιμής,, διά τδν 
Αύτοκράτορα, τοδς Γερυσιαστάς καϊ τάς Έστιάδας Παρ
θένους. Αί θέσεις τών λοιπών θεατών 0τηρούντο είς 

δπως παλαίώσι μετά τών Αγρίων θηρίων. Ό ’Αγιος 
’Ιγνάτιος ύπήρξεν δ πρώτος, δστις ύπέστη μαρτυρικόν 
θάνατον ένταΰθα· πολλοί δέμετά ταύτα ήκολυθησαν 
αύτόν.

Τδ κτίριον Εμεινεν Ακέραιον μέχρι τοΰ 8°υ αίώνος 
μ. X.,- Ακόμη δέ καϊ μετά τήν έποχήν έκείνην έχρη- 
σίμε·εν ώς φρουριον, Έκ τοΰ 14ου δμως αίώνος ήρ- 
χισε νά θέωρήται σχεδόν ώς λατομείου, τά δέ Ανά
κτορα τών μεγάλων οίκογενειών Φαρνέση καϊ Βαρδε- 
ρίνη, ώς καϊ τά κτίρια Canoellaria καϊ San Marco, 
έκτίσθησαν ές 5λης ΑφαιρεΘείσης έκ τών τειχών αύ· 
του. Ό πρώτος, δστις Ιπραίε τοϋτο λέγεται, δτι ήτον δ 
Καρδινάλιος Φαρνέσης, δστις λαοών άδειαν παρά τοϋ 
θείου αύτοΰ, τοΰ Πάπα Παυλου τοΰ Γ.', νά λάδη έκ 
του Κολοσσείου δσην ύλην ήδύνατο νά σηκώση έντος 
δώδεκα ώρών, έμίσθωσε 4,050 έργάτας, ο’τινες Αφη'

τρία μέρη, καϊ τύ μέν πρώτον ήτο διά τους ίππότας 
καϊ τούς κριτάς, τύ δεύτερον διά τύν κοινόν λαόν, καϊ 
τύ τρίτον διά τοΰ; στρατιώτας. Of άνδρες καϊ αί γυναί
κες έκάθηντο κεχωρισμένοι· έπίσης έχωρίζοντο οί έγγα
μοι καί ϋί άγαμοι, Τό κτίριον ήδύνατο νά περιλάδη 
100,000 θεατάς 1

Η έγκαινίασις τοΰ Κολοσσέ ίου έδωκεν Αφορμήν είς 
τύν Τίτον νά έπιδείξη πολυτέλειαν άγνωστον μέχρι 
τοΰδε καϊ Απαράμιλλων. Έτι δέ έλαβον χώραν ξιφο
μαχία, καϊ πάν είδος Αγώνος- ή δέ παράστασή έστέ- 
φβη διά τής είσαγωγής ΰδάτός είς τήν παλαίστραν, καϊ 
ναυμαχίας παριστανοόσης τούς Αγώνας τών ΚορινΘιών 
καϊ τών Κερκυραίων, τούς μνημονευόμενους ύπύ τοϋ 
Θουκυδίδου,

Οί ‘Ρωμαίοι δπερηγάπων τάς ξιφομαχίας. ’ Ο Αύτο- 
κράτωρ Κόμμοδος έπάλαισε' πολλάκις δ ίδιος είς άύ· 
τάς. Οί πρώτοι Χριστιανοί έξετίθεντο έν τφ Κολοσσείω, 

ρεσαν έκ τοΰ κτιρίου έκείνου μεγα ποσόν ύλικου, δι’ ου 
έκτισε τύ ίδιον αύτοΰ παλάτιον!

Τό'Κολοσσεΐον έχρησίμευσε διά πολλούς καί δια
φόρους σκοπούς. Πάπας Σίξτος δ Ε/ προσεπάθησε νά 
χρησιμοποίηση αύτό, τρέπων τάς στοάς είς έμπορικά 
καταςήματα, καί ίδρόων εργοςάσιον μάλλινων υφασμά
των. Κ-λήμης δέ δ ΙΑ.' έσόστησεν έν αύτφ έργοστά- 
σιον νίτρου, ’Αμφότερα δμως τά σχέδια ταϋτα εύτυχώς 
Απέτυχον. Κατά τόν παρελθόντα αιώνα ήρχισε νά οιε· 
γείρεται τύ ένδιαφέρον είς τήν διατήρησιν αύτοΰ, οί δέ 
πέντε τελευταίοι Πάπαι συνεισέφερον πάντες πρός έν- 
δυνάμωσιν καϊ συντήρησιν τών σωζομένων τοίχων.

Τύ μέρος, όπου οί Χριστιανοί μάρτυρες ύπέστησαν 
θάνατον διακρίνεται δι’ υψηλόϋ σταυρού, πέριξ δέ τής 
παλαίστρας ύπάρχουσι μικρά τινα παρεκκλήσια, έν οις 
γίνεται θεία λατρεία καθ’ έκάστην Παρασκευήν,
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ΕΘΝΙΚΟΙ ΗΓΕΜΟΝΕΣ! ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΝ ΤΑΙ£ ΑΓΙΑ1Σ ΓΡΑΦΑΙ3

Λ'. *Ο  Λίεβρώδ ρΜϊμ.ρ<Μ5].

Ό άναγινώσκων τάς Γραφά; ευρίσκει, οτι συχνή μνεία 
γίνεται τών Έ θ ν ι κ ώ ν. Ή λέςΐ; έ θ ν ι κδς δέν 
είναι ονομασία ώρισμενου τίνος έθνους*  άλλ’ οροί γε- 

I νικ'.ς έφαρμαζομενος ύπδ τών ’Ιουδαίων είς πάντας 
τους μή. όντας τή; αύτής πίστεω; μέ αύτοός.

| "Οπως δ’ οί "Ελληνες διήροον απαν τδ ανθρώπινον 
ί Ί'ΐνος είς Έλληνας και βαρβάρου;, οδτω.καί οί’Ιου- 
j οαΐοι οιήρουν πάντας ανθρώπου; είς ’Ιουδαίους καί Ε

θνικούς. Οί πρώτοι έλα'μβανον ώς στάθμην τής διαιρώ 
σεώς των τήν διανοητικήν, κοινωνικήν καί πολιτικήν 
κατάστασιν τών άνθρώπων, οί δεύτεροι τήν θρησκευ
τικήν. Όπως δέ οί βάρβαροι περιεφρονοοντο ύπδ τών 

‘ Ελλήνων, οδτω καί οί ’Εθνικοί όπδ τών ’Ιουδαίων. 
Άλλ δμως είς τούς περιφρονοομενους τούτους ’Εθνι
κούς δφειλομεν την ύλίγην γνώ.σιν, ήν Εχομεν περί 
τής μορφής τών ’Ιουδαίων τών προ τοΰ Χριστοΰ χρώ 
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νων. ' Η έλλειψις αγαλμάτων καϊ εικόνων βασιλέων καί 
άλλων μεγάλων άνδρών το5 Ιουδαϊκού έθνες Οφείλε
ται είς τήν απέχθειαν, τήν δποίαν οί ’Ιουδαίοι εΐχον 
κατά παντδς ειδώλου καί δμοιώματος, ένεκα τής /ρή
σεως αύτών υπό τών ειδωλολάτρων ώς αντικειμένων 
προβκυνήσεως,

Ή πρώτη ανθρώπινη· μορφή, ήν εχομεν, εΐναι ή τδ 
Νεβρώδ, του ίδρυτοΰ της Βαβυλωνίκης μοναρχίας. Ου- 
τος οίν φαίνεται, δτι ήτο κατ’ άρχάς βασιλεύς, άλλ’ έ-

Πολλοί τών κυλίνδρων καί σφραγίδων τούτων άνευ- 
ρέβησαν εΐς τά έρείπια της Νινευή καί Βαδυλώνος, 
έπί τούτων δέ δ Νεβρώδ παρίσταται ώς άνήρ νεβρώ- 
δης, μέ θισανωτά καί σγουρά μαλλιά, μαχόμενος ίναν- 
τίον λεόντων καί ταύρων, καί ένίοτε κρατών εΐς τήν 
χεΐρά του μεγα δόρυ μετά κεφαλής. Κατά την Γρα
φήν 6 Νεβρών ήτο δεύτερος άπόγονος τοΰ Χάμ, 
υίοΰ τοΰ Νώε καί ήκμασε τό 2347 π, X. Ή προκει
μένη βίκων έλήφόη έκ μιας τών σφραγίδων, αί όποΐαι

Γεγάντειο; Άχσιχέα.

θεωρείτο μάλλον ώς ήρως, είς δέ τήν παναρχαίαν έκεί- 
νην έποχήν ή σωματική Ισχύς έθεωρειτο τδ παν· έπειδή 
δέ κατέβαλλε τά θηρία καί ύπερήσπιζε τήν φυλήν, εΐς 
τήν δποίαν άνήκεν, άπδ τάς έπιδρομάς τών γειτόνων 
των, έγένετο έπί τέλους άρχηγδς καί ήγεμών αύτών, 

Έν ταΐς Γραφάΐς (Γενέσ, ΐ. 9 ) βλέπομεν, 8τι δ Νε- 
6ρώδ ουτος έδεμελίωβε την Βαδέλ, ή δποία κατό
πιν ώνομάσθη Βαδυλών. ϋί δέ Βαβυλώνιοι έσέβοντο 
αύτδν τοσοΰτον, ώστε έσκάλισαν τήν εικόνα αύτοΰ έπί 
κυλίνδρων καί σφραγίδων. 

εύρέθησαν είς τά έρείπια της Νινευή, καϊ ήδη εδρί- 
σκεται έν τφ Βρεττανικφ Μουσείιρ.

ΓΙΓΑΝΤΕΙΟΞ ΑΚΑΚΙΑ-

Είς τδ φυτικόν βασίλειον εύρίσκονται τά μέγιστα 
προϊόντα τής φύσεως· μετάξι» δέ τδν γιγαντιάίων δέν
δρων ή οικογένεια τών άκακιών μας παρέχει τινά έκ 
των μεγίστων.
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°Εν τούτων των γιγαντιαίων δένδρων παριστ^ ή 
προκειμένη εικονογραφία, Τδ δένδρο» τοΰτο εόρίσκε- 
ται έίς Sv των δασών τής Νοτείου ’Αμερικής καί ό- 
πολογίζεται, δτι εΐναι 8—4 χιλιάδων έτών τήν ηλι
κίαν» Τό δψος τοο είναι ΰπέρ τους 300 πόδας καί ή 
κατά τήν βάσιν περιφέρεια τοΰ κορμοΰ τοο τόσον με
γάλη, ώστε μόλις 15 άνδρες ίχοντες έκιεταμένας τάς 
χεΐρας των δΰνανται νά τδν περιβάλοον I

Τοιαΰτα γιγαντιαΐα δένδρα, άνήκοντα είς τήν οικο
γένειαν τών έλατών, τών δροών, καί τών πλατάνων, 
εύρέθησαν καί έν τή Καλιφορνία, καί είς άλλα μέρη 
της γής. !

Ό συγγραφείς, έξ ο ΰ ήρανίσθημεν τήν παρούσαν 
εικόνα, προσθέτει περί τοΰ δένδρου τούτου καί άλλων 
όμοιων αύτφ τά έξης:

«Μοί έφάνη, ώς έάν ήμην ένώπιον τών πυλών με
γαλοπρεπούς τίνος ναού, κατασκευασμένου ούχί δπδ 
χειρών ανθρώπου, άλλ’ ύπ’ αύτοϋ τοΰ θεού, θέλοντος 
τρόπον τινά,, νά μεταδώση είς τδν παρατηρητήν άγιόν 
τινα τρόμον τής παρουσίας του. Ουδέποτε πρότερον 
εΐδον οί όφθαλμοί μου τόσον υπερμεγέθη στελέχη· μοί 
έφαίνοντο μάλλον ώς ζώντες κορμοί, παρά δένδρα· 
τόσον ζωηρά καί μεγαλοπρεπή παρίστανται ένώπιον τοΰ 
δεατοΰ I»

’Εάν δέ τοιαΰτα ήναι τά δένδρα τής σημερινής 
βλαστήσεως, δποϊα πρέπει νά ήσαν τά τής πλούσιας 
καί δαψιλούς έκείνης, ήτις έκάλυπτε τήν έπιφάνειαν 
τής γής μας πολλά έκατομμόρια έτών πριν ή άναφανή 
ό προπάτωρ τής σημερινής βλαστήσεως, καί τά όποια 
ήδη σχηματίζουσι τά τοσοΰτον χρήσιμα διά τδν άνθρω
πον στρώματα τών λιθανθράκων !

Ο ΙΑΤΡΟΣ.

Γέρων τις παρεπονέθη είς τινα ιατρόν, ότι βπασχε 
δυσπεψίαν. «"Οχ, υ εΐπεν 6 ίατρδς « μή φροντίζης 
περί δυσπεψίας, διότι εΐναι συνακόλουθον τοΰ γήρα
τος.» Ό γέρων, πάλιν άνέφερεν αΰτφ περί τής αδυ
ναμίας τοΰ βλέπειν. «Μή σέ μέλει περί τοιαύτης ά- 
δυναμίας», εΐπεν δ ιατρός, «διότι εΐναι έπίσης έκ τών 
συνακολουθών του γήρατος.» ΤΙαρεπονέθη έτι περί 
βαρυκοιας. «Άλοίμονον ! πόσον άπαντες οί άνθρωποι 
άπέχουν άπδ τοΰ ν’ άκούωσιν έντελώς,» εΐπεν δ ιατρός. 
«Βαρυκοΐα, μόλον τοΰτο, εΐναι ευσταθής σύντροφος τοΰ 
γήρατος.» Παρεπονέθη κατόπιν, περί έλλείψεως ΰπνου, 
«Πόσον άποκεχωρισμένοι άπ1 άλλήλων εΐναι δ ύπνος 
καί οί γέροντες!» παρετήρησεν δ ίατρδς, «διότι έλλει- 
ψις υπναυ εΐναι συνακόλουθος τοΰ γήρατος.» Παρεπο- 
νέθη έπειτα περί έλαττώσεως σωματικής ισχύος. «Εΐναι 
κακόν, δπερ ταχέως επέρχεται έφ’ δλων τών. γερόντων,» 

I εϊπεν 6 ιατρός, «διότι ή ελάττωσις της σωματικής ισχύος | 
παρακολουθεί άναγκαίως τό γήρας, s ‘Ο γέρων άδο· 
νατών νά κράτηση πλέον τήν ύπομονήν του, πρόσεχα'· 
λεσε τους συντρόφους αύτοϋ νά συλλάβωσι τδν ιατρόν,· 
λέγων· «συλλάβετε τδν άγόρτην, τδν ιδιώτην, τδν ά· 
μαθή, οστις ούδέν έννοεΐ, καί δ δποΐος ούδέν τοΰ ψιτ-1 
τάκου διαφέρει ή κατά τήν μορφήν. Σόρειε αύτόν έξω 
μέ δλα τά συνακόλουθα αυτΰ, τάς μάνας λέξεις, τάς 
όποιας γινώσκει νά προφέρη.» Ό ιατρός έμειδίασε καί 
εΐπεν «Έλθέ παιδίον, μή ερεθίζεσαι, διότι καί τοΰτο, 
προσέτι εΐναι συνακόλουθον τοΰ γήρατος !»

ΝΑΥΤΙΛΟΣ.

Ό ναυτίλος ώνομάσθη ούτως έκ τοΰ ότι κατά μυριά· 
δας αναφαίνεται έπί τής έπιφανείας τοΰ ώκεανοΰ έν 
καιρφ γαλήνης, όταν δ Ζέφυρος πνέη γλυκά, έχων 
τά πανία του ήπλωμένα πρδς τδν άνεμον ώς καλός τιρ 
δντι ναυτικός. ’Ανήκει δέ είς τήν οικογένειαν τών δκτα- 
πόδων, καί- ή, τε κατασκευή τής κόγχης καί ή χρήσις 
αυτής καθιστώσι τδ μικρόν τοΰτο ζωΰφιον λίαν πε
ρίεργον,

Πρδς πλείονα πληροφορίαν περί τούτου παραπέμπο- 
μεν τδν άναγνώστην είς τδ φυλλ. τοϋ μηνδς Φεβρ. τοϋ 
1868 τής « Έφημ. τών'Πάίδων,» δπε δίδομεν λεπτομερή 
περιγραφήν τήςτε κατοικίας καί τών έξεων τοΰ μικρού 
τούτου ναύτου μετά είκόνος, ούχί δμως τόσον καλής 
όσον ή προκειμένη, χάριν τής οποίας καί τήν άναδημο- 
σιεύομεν είς τδ παρόν φύλλον.

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ.

Ότι ή μήτηρ είναι ή μορφόνουσα τδν χαρακτήρα, ■ 
οστις είς τδν μετέπειτα βίόν άναδεικνύει τόν άνθρωπον I 
άγαθδν ή πονηρόν, χρήσιμον ή Ανωφελή έν τή κοινώ
ν ίφ καί πατριδι αύτοϋ, ούδεΐς δόναται ν’ άρνηθή.

Εύτυχεϊς, λοιπόν, αί χώραι,- έν αΐς ύπάρχβσι μητέ- 

μες ίκαναί πρδς τήν άκριβή έκπλήρωσιν τοΰ καθήκον
τος τούτου, καί τής μετά γνώάεως άσκήσεως τών μήτρι ί 
κών αύτών προνομίων. Ή’Αμερική δφείλει τδ κλέος 
αύτής είς τόν θεμελιωτήν τής‘Ομοσπονδίας Γ. Ούασιγ- 
κτώνα· άλλ’ ή 'Αμερική δέν ήθελεν άξιωθή τοιοότου 
άνδρδς, άν ή μήτηρ αύτοϋ εδιδεν αύτφ διάφορον Ανα
τροφήν. ‘Η ’Αγγλία μεγαλαυχεί διά τδν Μίλτωνα αύ
τή ί· άλλά καί· αύτή χρεωστεΐ τδ δώρον τοΰτο είς τήν [ 
μητέρα τοΰ άνδρός έκείνου. Πόσον Αναγκαία λοιπόν 
καθίσταται ή Ανατροφή τών νεανίδών, αΐτινες μετ’ ού I 
πολΰ θέλουσι λάβει τήν θέσιν μητέρων, καί διά τής 
έπιρροής αύτών μορφώσει άνδρας είτε έπ’ άγαθφί ή | 
πρδς βλάβην τής πατρίδας!

—'Η Κόπρος διαιρείται είς 17 έπαρχίας, δ δέ πλη
θυσμός αύτής συμποσδται είς 168 χιλιάδας κατοίκων, 
έξ ών 36 χιλιάδες 'Οθωμανοί, 1,000 δυτικοί, 1,000 
Μαρωνΐται, οί δέ λοιποί, ήγουν σχεδόν 130 χιλιάδες 
’Ορθόδοξοι Χριστιανοί, έχοντες 22 έλληνικά σχολεία, 
4 αλληλοδιδακτικά, 29 μοναστήρια μέ 230 μοναχούς, 
καί 435 έκκλησίας καί 696 ίερεΐς.

Τά Εκκλησιαστικά διέπουσιν ό Μακαριώτατος Αρ
χιεπίσκοπος Κόπρου καί τρεις’Αρχιερείς (Αιτίου, Πά
φου καΐ Κυρηνείας), διατελοΰντες κανονικώς ανεξάρτη
τοι άπδ τής έν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης ’Εκκλη
σίας. ί

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΟΣ.

Ό Άγιος ’Αντώνιος έκατοίκει είς τάς έρημιας τής 
Αίγυπτου, διάγων έκεΐ βίον σκληρότατον καί άκριβέ- 
στατον, ώστε δέν τδν ώμοίαζε κανείς τοΰ καιρού έκείνυ· 
είςαύτόν ήλθέ πάτε (ιστορεί έπίσκοπόςτις) φωνή έξ 8*-  
ρανοΰ λίγΒσα, «’Αντώνιε, δέν είσαι τόσον έντελής, οσον 
ύποδηματοποιόςτις, κατοίκων είς τήν’Αλεξάνδρειαν.» 
Άκούσας δ ’Αντώνιος τοΰτο, έσηκώθη εΰθυς, ελαβε 
τήν βακτηρίαν τβ καί ώδοιπόρει, έως οδ έφθασβν είς τήν 
’Αλεξάνδρειαν, όπου εΰρε τδν υποδηματοποιόν- Ό ύπο- 
δηματοποιός έξεπλάγη, ίδών πατέρα τόσον σεβάσμιον 
νά Ιμβη είς τήν κατοικίαν τ». Τότε είπε πρδς αύτόν δ 
’Αντώνιος, «Έλθέ διηγήσ» μοι δλην σ» τήν πολιτείαν, 
καί πώς δαπανφς τόν καιρόν σ».» Κύριε, εΐπεν δ υπο
δηματοποιός, βσον τδ κατ’ έμέ καλά έργα δέν έχω πο
σώς, διότι δ βίος μυ εΐναι άπλούστατος. Δέν είμαι παρά 
πτωχός δποδηματοποιός. Τό πρωί, βταν σηκωθώ, προσ
εύχομαι διά δλην τήνπόλιν, είς τήν δποίαν κατοικώ, 
μάλιστα δέ διά τούς γείτονας καί πτωχούς μβ φίλους· 
έπειτα καθίζω είς τδ έργον μ«, οπού έξοδεύω δλην 
τήν ήμέραν, προσπαθώ» ν'άποκτήσω τά. πρδς τδ ζ^ν*  

φυλάττομαι δέ άπδ παν ψεύδος, διότι δέν μισώ τίποτε 
όσον τήν άπάτην· δθεν, βταν όποσχεθώ τι, δέν παρα
βαίνω τδν λόγον μυ, άλλά τδν έκτελώ άληθινά. Καί 
ουτω περνώ τόν καιρόν μκ πτωχικά μέ τήν γυναίκα καί 
τά τέκνα μο, τά δποία διδάσκω, καθόσον τδ πνεύμα μ« 
μέ συγχωρέή νά φοβώνται καί νά σέβωνται τδν θεόν. 
Τοΰτο εΐναι τής άπλής μυ ζωής τδ κεφάλαιον. Είς τήν 
ίστορίαν ταότην, — προσθέτει ό έπίσκοπος,— βλέπετε, 
πώς δ θεός άγαπα τ«ς δσοι ακολουθούν τήν τέχνην των, 
καίζοδν δικαίως, χωρίς ψευδός καί άπάτην. Ό’Αντώ
νιος οΰτος ήτο μέγας άγιος, πλήν καί δ όποδηματοποιδς 
εΐχεν ΐσην μέ αύτόν ύπόληψιν ένώπιον τοΰ θεού.

ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ Ο ΟΛΗΓΟΕ.

Tie μ’ ϊδειξεν, δτι υπήρχε θιός,
Opb γιώη τό ΰϊωρ, καί γή, κχ’ οίφανός, 
Καί νόμους Βιώρια’ θπέρ τοΰ παντός ) (S*

Ή Ί«ρά Γραφή.

Τίς μί Μηγιΐ ιίί αύτήν τήν Αρχήν,
Καί μέ προοκαλϊΐ ώς προσκυνητήν, 
Συνείΐηοΐί op μέ γλνκιίαν φωνήν;

Ή Ίιρά Γραφή,

Ένφ ίΰτυχώ, ή καί πάβω κακά,
Κ’ίνθίρμως ποθώ τ’ οώρανοΰ τά καλά, 
Τίς -θέλει μέ δείξει πώς ναΐρω αύτά;

Ή ‘Ιερά Γραφή.

Όπόταν τά πάθη μου, κ οί πειρασμοί
Ζητούν ή ειρήνη μου νά τάραχθή,
Είς θείας δυνάμεις τίς μέ οδηγεί;

Ή Ιερά Γραφή.

Καί άν ίνοχλήσει:, άγώνες, φροντίς
Μ’ Αρπάζουν ποτέ τήν χαράν τής ζωής, 
Τίς κάμνει καί τότε νά ήμ’ εύτυχής;

‘Η ‘Ιερά Γραφή.

Άφοΰ συζητήσει; ΰπέρ λογικόν.
Νικούν καί σογχέονν κγ’ αύτόν τόν σοφόν, 
Τίς μοι προμηθεύει καλό» δδηγάν;

Ή ‘Ιερά Γραφή.

Καί δτάν διά τού θανάτου σβεοΐή
Ή μόνη κ' ίσχάτη τοΰ στήθους πνοή,
Παρήγορίαν τίς δίδέή ή σύ,

ΤΩ Ιερά καί τιμία Γραφή I
Φ.

— Κωνσταντίνος ύ Μίγάς εϊπί ποτέ πρδς τούς περί αυτόν, 
ίτι ή ζωή αύτοϋ ήτο μέν κατά τι ίντιμοτέρα τής τών.ποι- 
μίνων, άλλά καί πολύ όχληροτίραί
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ΠΟΙΚΙΛΑ,

’Ανήρ καί γυνή.
Ό άνήρ είναι δυνατός- ή γυνή ώραία. *0  άνήρ ?χει τόλ

μην καί πεποίθησιν· ή γονή δειλίαν καί μετριοφροσύνην. *0  
άνήρ είναι μέγας, όπόταν ένεργή· ή γυνή, ίπίταν πάσχη. ‘Ο 
άνήρ λάμπει είς τήν άγοράν ή γυνή είς τήν οίκον. Ό άνήρ ό
μιλε! ϊνα πληροφορή· ή γυνή ϊνα πείθη, καί ήδύνη. Ό άνήρ 
ϊχει τραχεία ν παρΒίαν ή γυνή μελανήν, καΐ τρυφερόν.‘Ο ά
νήρ ίμποδίζει τήν άθλιότητα· ή γυνή άνακουφίζει αύτήν. Ό 
άνήρ έχει Επιστήμην· ή γυνή φιλοκαλίαν. Ό άνήρ κρίσιν· ή 
γυνή εύαιοβησίαν, Ό άνήρ θέλει δικαιοσύνην· ή γυνή έλεος.

Φίλομ.ά^€6«. τών 'Ελλήνων·
*Η 'Ελλάς ήγάπησε πάντοτε καί έτίμησε τήν σοφίαν καί 

Βημοσίφ καί άεομικώς. Είς τήν ‘Ρώμην ,ήσαν ναοί τής τύχης, 
άλλ’ είς τήν Ελλάδα τής σοφίας κ«ΐ τών μουσών Πτωχεία 
Bi, καί περιφρόνησις, καί άμάβεια, καί προλήψεις, καί Βεισι- 
Βαιμονίαι, δίν ήδυνήθησαν τοσούτους αιώνας συναγωνιζόμεναι 
νά έξαλείψωσι τό προγονικόν τούτο καΐ έμφυτον αίσθημα τής 
φιλομαβείας, ούδ’ ίλλειψάν ποτέ, ώς είς τά άλλα έθνη, νά 
έκλάμπωσι σπινθήρες έκ τοϋ σκότους. Β ά μ 6 α ς.

ε·^

ΑΙΝΙΓΜΑ·

Είμαι γυνή κ’ είς ίνδοΕόν ποτέ άνήλθον θρόνον
Μέ τής ψυχής τά θέλγητρα καί τής μορφής μου μόνον. 

Σκληρής άνήρ τό γένος μου ζητών νά καταστρέψη
Ήτο έγγυς άνευ έμοΰ τάς Βάφνας μου νά Βρέύη.

Πλήν τώρα, φίλε μου μικρέ, Sv μέ οιχοτομήσης, 
’Αμέσως μεταβάλλεται ή πρώτη μου ή φύσις, 

Καΐ έν άρχή ή πρόβεσις ποσώς Βέν σέ πειράζει, 
Άλλ*  ώς θηρίον άγριον ίν τέλει σέ τρομάζει.

Χρυσηίς Μ.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Ποΰ καλείται 0 λόγος τοΰ Θεοΰ μάχαιρα καί ίιατί;
2. Ποϋ καλείται λύχνος καΐ Βιατί;
3. Πο5 καλείται κάτοπτρου καΐ Βιατί;

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.
Είς τό πρώτον ψύλλον τής Διαπλάσεως τών Παίδων (ψύλ

λον φεδρ ) έΒημοσιεΰθη, δτι ή Έφημ, τών Παίδων άπηγο- 
ρεύθη θπό τε της Συνόδου καί τοϋ Υπουργείου τής Έκπαι- 
Βεύσεως.

Ή Έφημ τών Παίδων ίζήτησε παρά τής καλής Συνα. 
Βέλφου της νά δημοσίευση τά περί τούτου ίπίσημα Εγγραφα.

Είς τό ψύλλον τοΰ Μαρτίου ή Διάπλασι; παρίπεμψεν είς 
τάς ύπ*  άριβ. 2985, 3118. 4064, καί 4209 Εγκυκλίους.

'Η Έφημ. τών Παίδων είς τό ψύλλον τοϋ Μαΐου άπήν- 
τηβε λίγουσα, δτι αΐ έγκύκλιοι έκεΐναι ούΒέ γρυ λίγουσι περί 
τής Έφημ τών Παίδων.

Είς τών συντακτών τής Διαπλάσεως διά μέν τοϋ Τηλε
γράφου, γράφει «Είναι άληβίς, δτι ή έν τ<ρ ύπό τοΰ ύπουρ-
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γείου έπισηναπτομίνφ καταλόγιρ δένάναφίρεται £η- 
τ ώ ς οδτε ή Έφημ. τών Παίδων, ούτε δ Άστήρ τής 'Ανα
τολή:, ούτε άλλα ίργα τοΰ Εύαγγελικοΰ Καποποβάκη.»

Toa, ίσα αύτό τοΰτο διισχυρίσθημεν καΐ ήμείς, καΐ θά 
ίκλείομεν ένταΰβα τήν βϋζήτησιν, δν δέν προσέθετε τά έξης:

Ή Σύνοδος δέν τά έμποδισε, διότι, «βεε έξέδοτο τήν ίαυ
τή; έγκύκλιον ήγνόει πάντα τά έργα, ..... τούς όίακούρ. 
γους σκοπούς κ.τ.λ. τοΰ κ. Καλοποβάκη,»

Άλλά Βύναται τοΰτο νά ήναι άκριθές, άφοΰ ό μέν Άστήρ 
τής Ανατολής ύπήρχεν είς κυκλοφορίαν 20, ή 8έ Έφημερίς 
τών Παίδων 10 περίπου έτη πρό τοΰ χρόνου καθ’ βν ίδεΒόθη 
ή Εγκύκλιος έκείνη;

Τελευταίου είς τό ψύλλον τοΰ ’Απριλίου ή Διάπλασις λέ
γει ι «Τά ύπό τοΰ Συντάκτου τής Εφημερίδας τών Παίδων 
ζητηθίντα έγγραφα Έδ η μ ο σ ι ε ύ β η σ α ν διά τοΰ 
«‘Τηλεγράφου» τής 18 ’Απριλίου (άριθ. 971.) 11

Τώρα οί μικροί μας άναγνώσται καί φίλοι Βόνανται νά 
κρίνωσι περί τούτου άφ’ έαυτών.

Είδοποεήΐϊεες.

Οί μικροί αυνδρομηταΐ τής «Έφημ τών Παίδων» ειδο
ποιούνται, ότι μία στήλη τοΰ «’ Αστέρας τής Ανατολής.· 
έκ τής δποίας ή «Έφημ. τών Παίδων» πολλά εις ερανίζεται 
διάφορα τεμάχια, — τό Παιδικόν μέρος, ώρίσθη διά 
δημοσιεύσεις, δποίας παιδία ή κοράσια νεώτερα τών 16 έτών 
ήθελον στείλει είς τήν Διεύθυνσιν αύτοΰ.Ώς απαραίτητοι δροι 
πρός δημοσίευσιν τοιούτων άρθριδίων είναι οί έςής :

1. Νά ήναι σύντομα, τό πολύ έως 15 άράδες τής «Έφημ 
τών Παίδων.»

3. Νά ήναι καθαρογραμμένα.
θ. Νά ήναι ίργον αύτών, τών δποίων φέρουσιν τά όνόματα.
4. Νά μή περιέχωσιν άπρεπή πράγματα,
β. "'Ο,τι θέλει κάβε παιδί καί κοράσιον Βύναται νά γράφη 

ύπό τούς άνωτέρω όρους, καΐ έπειΒή ό «Άστήρ» δημοσίευε- 
ται πάσαν ΐδδομάδα, τουλάχιστον 15 παιδιών τά άρθρα θά δη- 
μοσιεύωνται Βι*  αύτοϋ κατά μήνα. Εμπρός λοιπόν μικροί μου 
φίλοι καΐ φίλοι. 'Άς Ιδωμεν τά προϊόντα τών ευφυών κεφα
λών σας .

Είςτό τέλος τοΰ έτους πέντε ίκ τών γραψάντων τά καλ
λίτερα άρθρα βά λαμΒάνωσιν έν δώρον κατάλληλον τής ευ
φυΐας των.

1—Άστήρ Ανατολής περιοδικόν έίδομαδιαΐον μί 
ώραίας εικόνας καΐ ίλην ποικίλην καί διδακτικήν είς πάντα 
τά μέλη τής οικογένειας, είναι ή άρχαιοτάτη έκτων ύπαρχου- 
σών έν Έλλάδι έφημερίΒων (22 έτών) καΐ ή συνδρομή της 
είναι μόνον 6 8 ρ α χ μ ά ς τό ί τ ο ς.

Τήν έφημερίδα ταύτην θά εΰρωσιν αληθώς κατάλληλον Βιά 
πάσαν οϊκογένειαν.

— Ή λύσις τών αινιγμάτων πρέπει νά ήναι είς χεΐρας τής 
Διευθύνσεως είς τάς 15—16 έκαστου μηνός,

— 'Όστις κάμει 5 συνδρομητάς είς τήνΈφ. τών Παίϊων 
λαμβάνει ϊν ψύλλον δωρεάν· δστις Βέ 20, τόν Αστέρα τής 
Ανατολής έπί ίν ίτος.

— Μέλλων ν’ άπουσιάση δ συντάκτης· έπί τινα χρόνον, καί 
έπιθυμών, ώς πάντοτε, οί αυνδρομηταΐ τής Εφημερίδας τών 
Παίδων νάίχωσιν έγκαίρως τό άγαπητόν των ψύλλον, ίθεω· 
ρήβη καλόν νά δημοσιευθή τό ψύλλον τοΰ ’Ιουνίου πρό τοΰ 
συνήθους χρόνου· Βθεν ή λύσις τών αινιγμάτων άναδάλλεται 
είς τό ψύλλον τοϋ ’Ιουλίου.


