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‘Ο ’Αλκιβιάδης ήτο υϊδς του Κλεινίου (St’ οδ καΐ 
τήν καταγωγήν του άνήγε μέχρι τοΰ Αίαντοΐ) καί 
της Δεινομάχης θυγατρδς τοΰ Μεγακλέους ίδρυτοϋ τήι 
οίκογενείας τών Άλκμαιωνιδών. Τοϋ πατρός του φονευ- 
θέντος είς τήν έν Κορώνείφ μάχην, δ ’Αλκιβιάδης τε
τραετής ών μετερφέθη είς τήν οικίαν τοΰ Περικλέοος. 
βπου καί άνετράφη.'Η ύψηλή αύτοΰ καταγωγή, ό μέ. 
γας του πλοΰτος καί τδ έκτακτον της φυσικής αυτοί 
καλλονής, προσείλκυσαν είς αύτδν πλήθος φίλων, κο- 

λάζων καί λάτρων δυστυχώς δέ έγένετο Απίσης πε
ριβόητος διά την ύπερβολικήν τοο άσωτείαν, βσον xoJ 
διά τά λαμπρά τοο φυσικά προτερήματα.

Κατά τήν έποχήν ταότην, δ Σωκράτης έλκυσθεις 
ύπδ τών έξαισίων διανοητικών προτερημάτων τοο νέοι», 
ίσχετύσθη μετ’ αύτοΰ στενώ?, καί έξήσκησε μεγάλην 
έπιρροήν έπ’ αύτόν*  τά πάθη δμως χαί ή κενοδοξία εϊ- 
χον τοσοΰτον έρριζωθή εί? την ψυχήν τοο, ώστε δέν 
ήτο δυνατόν νά άκολουθή τήν διδασκαλίαν έκείνην τοΰ 
φιλοσόφου, ήτις τοσοΰτον διήγειρε τόν τε &αυμασμδν 
καί τδ σέβας τοο. Τδ υπόλοιπον δέ τής ζωής τοο έ, 
φαίνετο άμφιταλαντευάμενος μεταξύ άσωτείας καί ά- 
ρετής. Τήν πρώτην τρανήν άπόδειξιν τής άνθρείας 
τοο, έοωκεν είς τήν έν Ποτιδαίφ μάχην, δπου καί έ- 
τραοματίσθη, μόλις σωθείς διά τής έγκαίροο έπεμβά- 
σεως τοο ΣωκράτΗί, δστις έμάχετο πλησίον αύτοΰ, χαί 
άπώθησεν άπδ τοο νέορ τδ ξίφος ένδς τών έχθρών. 
Τήν πραξιν ταότην άνταπέδωκεν δ ’Αλκιβιάδης χατά 
τήν έν Δηλίφ της Βοιωτίας μάχην άπομακρόνας άπδ 
τοΰ Σωκράτοος τδ ξίφος ένδς έκ τών Βοιωτών. 'Η 
άσπΐς, τήν όποιαν ό ’Αλκιβιάδης πάντοτε έφερεν είς 
τδν πόλεμον, ήτο κεκοσμημένη μέ χρυσόν καί έλε- 
φαντόδοντα, φέρουσα ώς έμβλημα τδν Δία χεραυνοβο. 
λοΰντα. Είς τάς δημοσία? τελετάς έλάμβανεν έπίσημον 
μέρος, είς τούς ’Ολυμπιακού? άγώνας ■ μάλιστα μή 
άρχουμε νος νά χορηγή μίαν άμαξαν, ώς οί λοιποί 
νέοι, έχορήγησεν έπτά, δι’ ών καί άπέκτησε τά τρία 
πρώτα βραβεία. Είς τά πολιτικά δλίγον άνεμιγνόετο 
μέχρι τοο θανάτου τοϋ Κλέωνος, τφ 422 π. X., τότε 
δέ έγένετο άρχηγδς τοϋ κόμματος, δπερ έπεθύμει τδν 
πόλεμον, άντιπολιτεοό μένος οΰτω πρδς τδν Νικίαν, 
βστις εΐχε τότε μόλις συνθηκολογήσει περί πεντηκον-
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ταετοΰς ειρήνης μεταξ υ των Άδη να ίων καί των Λα
κεδαιμονίων. Τήν ειρήνην ταότην προσεπάθησεν ό'Αλ
κιβιάδης νά διάρρηξη, νά σχηματίση Βέ συμμαχίαν 
των Ελληνικών πόλεων κατά τής Σπάρτης. Αί συμ· | 
βουλαί δέ αυτού Εκίνησαν τήν Εκστρατείαν Εκείνην 
κατά τής Σικελίας, ητις έπροξένησε τήν καταστροφήν 
τών Αθηνών, τήν όποιαν Εκείνος όμως Ενόμισεν άναγ, 
καίαν προς καθυπόταξιν τής Ιταλίας, ΚαρχήΒόνος 
καί τής Πελοπόννησου. Κατηγορηθείς υπό τών Εχθρών 
του περί άσεβείας πρδς τούς δέους, όλίγον πριν άνα- 
χωρήση διά τήν Σικελίαν έπί κεφαλής τοΰ στόλου, 
άνεκλήθη πα'λιν είς ' Αθήνας διά νά δικασθή, μόλις 
φθάσας είς Σικελίαν. Αυτός όμως χατέφυγεν είς τήν 
Σπάρτην, οπυ διά τελείας συμμορφώσεως πρδς τά Εθιμα 
τοΰ τόπου, απέκτησε τήν Εμπιστοσύνην τών Λακεδαι
μονίων, καί Επεισεν αύτους νά πέμψωσι βοήθειαν είς 
τήν Σικελίαν κατά τών ’ Αθηναίων, και νά βυνομολο- 
γήσωσι συνθήκην μεταξύ Σπάρτης καί Περσίας. Τα
χέως δμως ή μεγάλη ύπόληψις, ής άπήλαυεν Εξήγειρε 
τήν ζυλοτυπίαν τινών έκ τών διασημοτάτων Σπαρτια
τών, οίτινες καί Επεβουλευθησαν τήν ζωήν ταυ. Τότε 
ό Άλκιδιάδης κατεφυγεν είς τδν Τισσαφέρνην Εκεί
νος δέ, δστις Εθαυμάζετο όπδ τών Σπαρτιατών διά τήν 
άπλότητα τής ζωής του, τώρα διήγειρε τδν θαυμασμόν 
τών Περσών, δ.ά τής πολυτελείας καί μεγαλοπρέπειας 
του. ’Εξόριστος άπό τε τών ’Αθηνών καί τής Σπάρτης, 

; ήρχισε νά Ενιποθή τήν πατρίδα τον χαταπείσας δέ τδν
Τισσαφέρνην νά Εγκατάλειψη τούς Σπαρτιάτας καί ακό
μη νάπαράσχη βοήθειας είς τούς ’Αθηναίους, άνεκλή
θη Εκ τής Εξορίας, Ετέθη δέ Επί κεφαλής τοΰ Αθη
ναϊκού στάλου είς Σάμον, δπυ άπέκρουσε τούς Λακε
δαιμονίους, κατεκυρί=υσε τήν Κύζικον, τήν Χαλκιδικήν 
καί τδ Βυζάντιον καί ούτως άνέκτησαν οί Αθηναίοι τήν 
κατά θάλασσαν κυριαρχίαν των. Μετά Βέ τά λαμπρά 
ταότα άνδραγαθήματα έπέστρεψεν είς τάς Αθήνας, 
διότι εΐχεν αποφασίσει νά μή Επανίδη τήν πατρίδα του 
πρδ, του νά πράξη τι, τδ όποιον ήθελεν Εξαλείψει τήν 
μνήμην τών κακών, άτινα εΐχεν Επιφέρει Επ’ αύτής.

’ ’Αλλά καί πάλιν μετά παρέλευσιν όλίγου χρόνου 
Εκβληθείς Εκ της θέσεώς του, έκουσίως έξωρίσθη είς 
τήν Βρφκην μετά ταύτα Βέ, άφοΰ ένικήθησαν οί’Αθη
ναίοι ύπδ τών Σπαρτιατών, Ενψ έπορεύετο πρδς τήν 
Περσίαν, Εθανατώθη υπό άνδρών τινων, οΐτινες περικυ- 

■κλώσαντες τήν οικίαν, είς την όποιαν κατφκει, εκαυσαν 
αότην καί τούς Εν αύνζ. Οδτω δέ άπέθανεν είς Εκ τών 
μεγαλειτέρων άνδρών τής' Ελλάδος, τοΰ όποίου δμως 
ή ίκανότης δέν έβασίζετο Επί τού ήθικοΰ μεγαλείου, 
ούτε ή άνδρεία καί ή τόλμη Επί τής σταθερότητος 
Εκείνης, ήτις προέρχεται Εξ αρχών ηθικών.

(Έκ τοΰ Άστέρος τής ’Ανατολής )

ΙΟΥΛΙΟΣ, 1879

ΊΙ τιόλεφ Ιΐίζ-κ.

Εΐς τδ βορειοδυτικόν μέρος της Ιταλίας Επί τοΰ 
Άρνου ποταμού πλησίον τής θαλάσσης κεϊται ή πόλις 
Πίζα, ήτις το πάλαι ήτα μία τών ισχυρότατων πόλεων 
τής Ιταλίας. Πόσον δμως μετεδλήθη από τής Εποχής 
τού μασαιώνος, δτε τά πλοία τών ‘Ινδιών έξεφόρτω- 
ναν τούς θησαυρούς των έπί της προκυμαίας της. δτε 
ή φήμη τοΰ. Πανεπιστημίου της είλκυε μαθητάς καί 
φιλοσόφους Εκ παντός μέρους τής'Ιταλίας, δτε Ενι 
λόγφ διά τήν πολυιέλειαν καί τήν δυναμίντης ήμιλ- 
λάτο πρδς πάσας τάς μεγάλας πόλεις τής Ιταλίας ί 
Τήν σήμερον ή προκυμαία της είναι ήρημωμένη, τύ 
Εμπόριόν της Επαυσεν, αί όδοί τη; εΐναι ήσυχοι, οί 
όλίγοι δέ κάτοικοί της όμοιάζουσι μέ κατοίκους κοτ- 
μωμένης πόλεως!

Δι’ όλων Ομως τών μεταδολών, τάς δποίας ίιπέστη 
ή Πίζα, τηρεί ετι τά κυριώτατα μνημεία του προτέρου 
μεγαλείου της, τήν μητροπολιτικήν δηλαδή Εκκλη
σίαν, τδ άρχαίον ■ νεκροταφείον καί τδ περίφημον κω
δωνοστασίων, τύ όποιον κλίνει άφ’ Ενός μέρους. Διε- 
σώθη δέ κάί άλλο .τι όλιγώτερον μέν σπουδαίον 
τούτων, άλλά τδ όποιον έγενετο αιτία τής άνακαλυ- 
ψεως μιας τών σπουδαιότατων αληθειών, δσαι ποτέ 
έφάνησαν είς τδν κόσμον’ μετ’ αυτής δ1 Είναι ατενώς 
συνδεδεμένον καί τδ Εξής ιστορικόν,

Είς τήν πόλιν τάύτην έγεννήθη τφ 1S64 Εξ εύγε- 
νών άλλά πτωχών γονέων παιδίον τι, 0 μετά τούτα 
περίφημος φιλόσοφος Γαλιλαίος. ‘Ο πατήρ του, δστίί 
εΐχεν Εκτεταμενην παιδείαν καί πολλά άριστα διανοη
τικά πρότερήματα, μή Εχων τά μέσκ νά Εκπαίδευση 
τδν υιόν ταυ δπως Επεθόμει, άν έλα δεν ό ίδιος τήν 
φροντίδα τών σπουδών του, Εωσοΰ προητοίμασεν αυ
τόν διά τδ Ιΐανεπιστήμιον, Ό Γαλιλαίος Εκαμε μεγά
λα; προόδους, διότι όχι μόνον έμάνθανεν 5σα Εμπε
ριείχαν τά βιβλία του, άλλά καί Εξέταζε καί Εσκέ- 
πτετο κατ’ ίδιαν Επί τών διαφόρων αντικειμένων τών 
σπουδών του, τά πράγματα δέ τής φόσεως Εζήτει νά 
Εννοήση δι’ άκριβούς παρατηρήσεως. Οί καόηγηταί 
του πολλάκις δυσηρεσιούντο χατ’ αύτοΰ, διότι ΕΒίστα- 
ζε νά παραδεχθώ ώς άληθή άκόμη καί πολλά πράγ
ματα, τά οποία ό ’Αριστοτέλης είχε διδάξει,

Ο Γαλιλαίος οσάκις ήθελε νά σκεφθή Επί τίνος 
άν τι κειμένου, συνείθιζε νά είσέρχηται είς τήν μητρο
πολικήν Εκκλησίαν, βπου ήοόνατο νά κάθηται έν ή- 
συχίφ χωρίς νά τδν Εμποδίζη τις. ‘Ημέραν δέ τινα, 
Ενφ κατά τδ σόνηθες Εκάθητο Εκεξ εΐλκυσε την προ
σοχήν τού πολυέλαιός τις κρεμάμενος οι’ άλΰσου άπό 
τού δόμου τού ναού, δστις είχε κάπως τεθή εις κίνη- 
σιν.· παρετήρησε δέ. οτι αί δονήσεις τοΰ πολυελαίου.
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καθίσταντο βραχύτεραι, καθ' όσον τδ διάστημα το ο 
χώρου τδ δποΐον διήρχετο ήλαττούτο. Παρατηρήσας 
δέ άκριδέστερον, ευρενδτι ό χρόνος μεταξύ δύο δονή
σεων ήτον ό αύτδς, είτε μεγαλείτερον ήτο διάστη
μα τοΰ χώρου, τδ όποιον δ ι έτρεχε ν δ πολυέλαιος, 
είτε μικρότερο». Άφοΰ δέ δι’ έπανειλημμένων πει
ραμάτων έβεβάιώθη περί της άληθείας τών παρατη
ρήσεων του, έπέστρε^εν είί τήν οικίαν του καί κατε- 
βκευαάε μικρόν τι έργαλεΐον έχον βάρος τι κρεμάμενον, 
διά των δονήσεων δέ τούτου ήδύνατο νά εξακρίβωση 
τδν χρόνον τοΰ σφτγμοΰ. Τδ μικρόν τούτο έργαλειον 
όπηρξε τδ πρώτον, διά του όποιου ήρχίσε νά μετρήται 
δ χρόνος, ήνοιξε δέ καί τήν όόδν πρδς κατασκευήν τών 
ώμο λογιών. τά όποια τήν σήμερον άποτελοΰσι τοσυΰτον 
άναγκαων μέρος πάσης οικίας. "Ωστε βλέπομεν, δτι 
ακόμη καί πράγμα τοσοΰτον άσήααντον, όσον αί δο
νήσεις πολυελαίου τινόί, προσεκακώς έξεταζόμενον δυ- 
ναται νά παραγάγη άποτελέσματα σπουδαία και χρή
σιμα είς τδν κόσμον.

*Ο ΙΙελαργός.
Μ4Μ

ΈΟ Πελαργός εΐναι πτηνδν πασίγνωστου καθ’ δλας 
τάς θερμός χώρας, κτίζων τήν φωΐεάν του έπί της 
δροφής οικιών, καπνοδόχων, ή γηραιών δένδρων. Εί
ναι δέ πτηνδν χρησιμώτατον είς τδν άνθρωπον, διότι 
καθαρίζει τδν τόπον άπο όφεις, βατράχους και άλλα 
έρπετά, σκώληκας, ποντικούς, μικρά πτηνά, ίχθύας 
κλπ. καί διά τούτο ού μόνον δέν καταδιώκεται, αλλά 
καί τδ περιποιούνται οί κάτοικοι τών χωρών τούτων, 
οί δε ’Οθωμανοί καί τδ σέβονται ώς ιερόν.

Εΐναι πτηνδν άποδημητικδν έρχόμενον είς τήν Ευ
ρώπην κατά τδν Μάρτιον καί έπανακάμπταν χαιά 

κοπα'δια είς τήν Αφρικήν τδν Σεπτέμβριον. *Οταν  
αναπαύεται, ή κοιμάται, Εσταται έπί τοΰ όνος ποδδί 
καί στρέφων έπακουμβεΐ τήν κεφαλήν του έπί τής 
ράχεως· φωνήν δέν έκδάλλει καμμίαν, κάμνει δμως 
διά τοΰ ράμφους του κρότον τινά, οστίς δέν εΐναι δυσ
άρεστο; είς τήν άκοήν. Είναι δέ πράος καί έςήμερο5- 
ται ευκόλως, άλλα τότε δέν τεκνογονεμ χάνει δέ καί 
τήν ζωηρότητά του καθιστάμενος μελαγχολικός!

Κατά τήν άρχάίαν μυθολογίαν ή ’Αντιγόνη, ή ά- 
δελφή του Πριάμου, βασιλέως τής Τρωάδος, μετε- 
βλήθη gif Πεκαργόν όπδ τής "Ηρας, διότι έκαυχήθη 
8τι ήτο ωραιότερα έκιίνης*  άλλ' ή φθονερά θεά δέν 
τής άφήρεσε καί τάς. άρετάς καί τάς λόιπάς αυτής 
άζιεράσιους ιδιότητας· έπομένως έθβωρεϊτο όπδ τών 
άρχαίων ώς προσωπεποιημένη εδσέόεια, συζυγική καί 
υίική άγάπη, ευγνωμοσύνη καί έγκράτεια· είς τινας 
δέ χώρας καί έλαιρεύετο· είς τήν Αίγυπτον παρί- 
στατο διά τών ιερογλυφικών ώς σύμΰολον εύσεβείας 
καί φιλανθρωπίας^

Οί‘Ολλανδοί, τών όποιων ή χώρα εΐναι πλήρης υ
πάτων, περιποιούνται μεγάλως τούς Πελαργούς, διότι 
ώς εϊπομεν, καθαρίζουσι τήν χώραν άπδ παντδς είδους 
έρπετω».

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΣ ΕΤΏΝ.
004 Η»

Περίφημός τις άστρο νόμος, ό Άγγλος Huggins, είχε 
κύνα Τινά όνομα ζό μεν ον «Κέπλερ,» δστις ήτό προ txt- 
σμένος μέ έκτακτον εύφυίαν, καί διά τούτο έθαυμάζε*  
το άπο όλους. Μεταξύ τών πολλών έπιστηρόνικών γυ·. 
μνάσεων, διά τάς όποιας έθαυμάζβτο, ήτό καί ή δπ’ 
αδτοΰ λόσις σειράς τίνος αριθμητικών προβλημάτων, 
τά όποια τφ έπρότεινεν 6 κύριός του. Ουτω λ; χ. έάν 
ήρωτατο ποια ήτον ή τετραγωνική ρίζα τοΰ 9. άπε- 
κρίνετο διά τριών γαυγισμών, έάν έζητεΐτο παρ’ αύτοΰ 
ή τετραγωνική ρίζα τοΰ ίβ, ή άπόκρισις ήτο τέσσα- 
ρα γάυγίσματα. Πρδς τούτοις έλυε καί προβλήματα έτ^ 
δυσκ-λώτερα, ώς λ. χ. τδ νά προσθετή ί καί 8, νά 
διαιρή τό άθροισμα αυτών διά τοΰ 3, νά πολλαπλασιάζω 
δέ τδ έςαγόμενον διά τού 2. Είς τοιαΰτα ζητήματα δ κυων 
Κέπλερ έδιδε περισσοτέραν προσοχήν, δεικνύω» ένίοτε 
και δλίγην αμφιβολίαν ώς πρδς τδν άριθμδν τών γαυγι- 
σμάτων,πάντοτε όμως ή λύσις ιβ ήτον ύρθή. Η ανταμοιβή 
τής δρθής λόσεως έκαστου προβλήματος ήτο τεμάχιο» 
πλακουντίβ, τδ όποιον ό κύριός του έκράτει είς τήν χει- 
ρά του. Ουδέποτε όμως διεύθυνεν ό Κέπλερ τά βλέμ
ματά του πρδς τδ πλακούντιο», άλλ’ έτήρει τους 6- 
φθαλμούς του προσηλωμένους είς τδ πρόσωπο» τοΰ κυ
ρίου του μέ^ρι της Χύσεως τοΰ προβλήματος, δτε καί 
έλάμόανε την ανταμοιβήν τής υπομονής του !
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ΜελχίίίΕέχ, βασιλώς. Σαλήμν
E9NIKCI ΗΓΕΜΟΝΒΕ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΟΙ 

Elf TAIS ΑΓΙΑΙΕ ΓΡΑΦΑΙ£.
Β\‘Ο Λ1ελχ:σεί)ίχ·

vM«e«
Παν ίζτι ήξεΰρομεν· περί το5 Μελχισεδέκ σογκε- 

φαλαιοΰται εί; τά όλίγα ταΰτα, ότι ήτο βαβιλείίς 
πόλβως τινδς καλούμενης Σαλήμ, ήτις μετέπειτα ώ· 
νομάσθη‘Ιερουσαλήμ - δτι ήτοίερευς τοΰ βεοΰ τοΰ'Τ- 
ψίστου ~ ο μόνος έκ τών έθνικών, δστις ρητώς άναφέ- 
ρεται, δτι δέν ήτο· ειδωλολάτρης — ίτι καί αυτός ό 

'Αβραάμ τδν έγνώριζε καί τόν άνεγνώριζεν ώ; τοιο σ
τον, ο6εν· καΐ τιρ έδωκε -ώδέ-κατον έχτών λαφόρων, 
'τά δποΐα· ελαδε κατά τήν κα-ταδίωξικ τών- βασιλέων, 
"οί όποιοι' ειχον- αιχμαλωτίσει τδν- άνεψιάν- του· Λώτ.

Ό Μελχισεοέκ- λέγεται είς- τήν Γραφήν άπάτωρ, 
άμήτωρ, άγενεαλόγητος, ούχί διότι, πραγματικως ήτο 
τοιοϋτος, άλλά διότι ούτε οί γονείς του,, οότε- ή γενεάν 
λόγια· του αναφέρεται, ούτε· ποτέ έγεννήβη, ούτε πόσ® 
έτη έζησεν*  Επειδή, δέ ήτο Ιερεΰς τοΰ 'Τψίστου κατ’ 
έκλογήν καί οόχΐ κατά διαδοχήν ώς οί ίερεΐς τών
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’Ιουδαίων, δ Χριστός xaKswxi ίερεός κατά τήν τά'ΐν άλλ’ έπιτυχές, δπως φαίνεται έχ τών χαρακτηριστικών 
Μελχισεδέκ καίούχΐ τοΰ Άαρών. αύτοΰ.

‘Η παρούσα είκών παριστφ πρόσωπόν· φαντασιώδες, ’ —

Ή Κ,λάρτ. r.«.V ί Κ«6 ρέκτης της.

‘Ο ζάλλ’.στος καθρέπτη^-
twtw

Οί μικροί μου βίναγνώσται έχοσσιν ένώπιον των κό
ρην έχοοσαν άνά χε’ραΐ καίΙρίπτην· έ-κ της έκφράσεως 

δε τοΰ προσώπου της φαίνεται, οτν αρέσζεται μεγάλως 
είς τά κ-άλλη της!

Βεβαίως σκοπόν δέν ?χω νά Ιπικρίνω τήν κόρην 
ταύτην, διότι θεωρεί είς τόν καθρέπτην-, ή, διότι άρέ-
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σκεται είς τδ κάλλος της, έπειοή εΐναι φυσικόν είς πάν
τα άνθρωπον νά θέλχ νά θεωρ^ τδ πρόβωπον αύτοΰ 
είς τδν καθρέπτην, άλλως τε το κοράσιον είναι πραγ- 
ματικώς ώραΐον· ουδέ επιθυμώ νά έπιχρίνω τδν κα
θρέπτην τοο, διότι καί ούτος φαίνεται ώραιος χαι κα
τάλληλος πρδς τδν σκοπόν του.

Ό σκοπός μου προσφέροντος είς τούς μικρούς μου 
ά^αγνώστας τήν προκβιμένην εικόνα εΐναι νά σόρω 
τήν προσοχήν των είς άλλον τινά καθρέπτην, πολύ ώ- 
ραιότερον καΐ άπειρως πολύτιμό τερον τών όεΛ,ίνων κα- 
θρεπτών καΐ άναγκαιότατον διά πάντα άνθρωπον.

Λέγω δ’ άτι ό καθρέπτης ούτος εΐναι ώραιότερος, πο
λυτιμότερος καΐ άναγκαιότερος οίουδήποτε ύελίνου, 
διότι ούτοι μέν δεικνόουσι τήν Ιξωτερικήν μορφήν 
του ανθρώπου —του προσώπου, και ένγένει τοΰ σώμα
τος, έκεΐνος δέ τόν έσωτερικδν άνθρωπον—τδν χαρα
κτήρα. ' Ο καθρέπτης ούτος έχει τήν ιδιότητα

Μά SstzvAv; τά σφχλμ,χτχ τοΰ άν· 
βρώπον,—πράγμα, τδ όποιον κάνεις άλλος καθρέ- 
πτης δέν δόναται νά δείξη. (Ji ύέλινοι καθρέπται θειχνό- 
«σι τήν ωραιότητα ή ασχήμιαν τοΰ προσώπυ κλπ. άλλ' 
ούχΐ καΐ τήν κατάςασιν τής καρδίας - τι εΐναι κακδν χαΐ 
απρεπές εΐς τους διαλογισμούς, τά αισθήματα, τούς 
λόγους καί τάς πράξεις του ανθρώπου.

Ό καθρέπτης οΰτος μάς λέγει περί τών αμαρτιών 
μας, περί τοϋ κακού τής άμαρτίας καΐ τών καταστρε
πτικών άποτελεσματων αύτής — μας λέγει τί άπαιτει 
ό θεδς παρ’ ήμών καί μας δεικνύει τά μέσα, διά τών 
δποίων δυνάμεθα νά άρέσωμεν είς αύτόν.

Το δύνκτκε νά «ά διόρθωσή,— 
μας δεικνύει τά έλαττώματα καΐ τάς άχαθαρσιας τής 
ψυχής μας, καΐ μας λέγει ποΰ νά διευθυνθώμεν καί 
τά νά κα'μωμεν, διά νά έξαλείψωμεν αυτά χαΐ καθαρι- 
σθώμεν—μας δεικνύει τήν πηγήν έκείνην του αίμα
τος, τδ δποΐον καθαρίζει άπδ πάσης άμαρτίας,

Νχ Λρολέγν) τήν τύχην τοι>. — Έξ 
άμνημονεΰτων χρόνων οί άνθρωποι έδειξαν έπιθυμίαν 
μεγάλην νά γνώρίσωσι τήν τύχην των — νά μάθωσι τί 
θά τούς συμβή μετά ταΰτα, βθεν κατέφευγον είς τους 
άστρο λόγους καί μάγους, καΐ έπαοιδούς, οί όποιοι ό- 
πβκρίνοντο, ότι ήδόναντο νά προείπωσι τά μέλλοντα, 
έξαπατώντες τοιουτοτρόπως τούς ανθρώπους· ακόμη δέ 
και σήμερον & κόάμος εΐναι γεμάτος άπδ τοιούτους ;

λώμεν καΐ παρακούωμεν αύτδν, θά ήμεθα δυστυχείς 
καΐ ταλαίπωροι.

Πιστεύω, δτι οί μικροί μου φίλοι έννόησαν ήδη 
ποιος εΐναι δ καθρέπτης οΰτος — οτι είναι ή Ά γ ία 
Γραφή — τδ Ευαγγέλιο ν*  έάν δέ έπιθυμώσι 
νά γνωρίσωσι τον χαρακτήρα των, τά σφα'λματά των 
καΐ τδ πώς νά διορθώσωσιν αύτά, ώς καΐ τδν προορι- 

1 σμόν των, άς λάβωσι καΐ άναγνώσωσι τδ βίβλων τούτο, 
τό όποιον εΐναι δ μόνος παρά θεού δοθείς καθρέπτης 
τής ψυχής, διά νά μεταχειρίζωνται αύτδν οί άνθρω
ποι ώς κανόνα τής πίστεως καί τών έργων των καί 
ουτω γείνωσι μακάριοι.

ι I

®&ρχπ&£κ κάκολογόας.
4MSQ·

Παρουσιάσθη ποτέ είς τδν Άγιον Φίλιππον Νέριον 
κυρία τις διά νά έξομολογηθή τά αμαρτήματα της, 
κύριον μεταξύ τών δποίων ήτον ή έξις τής κακολογίας, 

«Πίπτεις πολλάκις εί; τδ άμα'ρτημα τούτο ;» ήρώ- 
τησεν δ'Άγιος Φίλιππος.

«Μάλιστα, πάτερ, συχνότατα.»
κΤέκνον μου,»— ειπεν δ Άγιος Φίλιππος, — «μύ

γα τδ άμάρτημά σου, μεγαλειτερον δμως τό έλεος τοϋ 
θεοΰ. Ώς κανόνα λοιπόν σοΐ επιβάλω τδ έξής : Πή
γαινε είς τήν άγοράν καΐ. άγόρασον πτηνδν νεοσφαγ- 
μένον, έν τή δδφ δέ, ένφ έπιστρέφεις είς τήν οικίαν 
σου, μάδα αύτδ, ρίπτουσα τά πτερά έδώ καΐ έκεϊ. 
Τοϋτο οέ άφοΰ έκτελέσης, έπίστρεψον πάλιν πρδς έμέ.»

Ή κυρία καί τοι θαυμάζουσα πολύ δ,ά τήν παρά
ξενου ταύτην ποινήν, δπήκουσεν δμως. Εντός ύλίγου 
δέ έπέστρεψε πρός τδν "Αγιον Φίλιππον, καί τδν έπλη
ροφόρησε ν, δτι έξετέλεσε τήν παραγγελίαν του.

«Έχει καλώς,» εΐπεν δ άγιος πατήρ, έξετελεσας 
καλώς τδ πρώτον μέρος του κανόνος σου· έκτέλεσον 
τώρα καΐ τδ δεύτερον, και ούδέποτε πλέον θέλεις ό- 
ποπέσει είς τδ αμάρτημα έκεΐνο τής κακολογίας. Έπί
στρεψον τώρα είς τήν άγοράν διά τής δδου, διά τής 
δποίας ήλθες, καί σύναξαν άνά Sv δλα τά πτερά, τά 
δποΐα έσκόρπισας καθ’ οδόν.»

— «Άλλά πάτερ,» έξεφώνησεν ή δυστυχής κυρία, 
— «τούτο εΐναι άδύνατον, διότι ερριψα τά πτερά βπω; 

ετυχε, δ δέ άνεμος έπαιρνε καϊ έσκόρπιζεν αύτά εις 
πάσαν διευθυνσιν. Πώς δύναμαι νά συνάξω αύτά πά
λιν ;»

— «’Α, τέκνον μου,» άπεκρίθη δ Άγιος Φίλιππος,
γοητας, οί όποιοι εξαπατούν καΐ αύτούς τούς χριστια-1 
νούς. ' Ο καθρέπτης ούτος μάς δείχνει τί θά σϋμβή | 

είς ημάς όχι μόνον είς τδν κόσμον τούτον, άλλά καί ’ «τδ αύτδ συμβαίνει μέ τάς κακολογίας, τάς όποιας διέ- 
είς τδν μέλλοντα· μας λέγει, δτι άν αγαπώ μεν καΐ δ- δωκας παντού. Καΐ ταύτας έσκορπισεν δ άνεμος είς 
πακούωμεν τδν θεόν, θά ήμεθα εύτυχεΐς, έάν δέ άμε- ' πάσαν διεόθυνσιν, ώστε τώρα, άν καϊ θέλης νά άνα-
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■ζαλέση; αύ ιάς, δέν δύνασαι. "Υπαγε λοιπόν καΐ μή 
άμάρτάνε πλέον !u

ΜΙβρίεργος
WM>M

Νίεταςΰ twv περιέργων ποικιλιών τών ιχθύων διά 
τε τδ χρώμα, τά πτερύγια καΐ τά; έξεις, τά έξη; ειΰη 
είναι λίαν άξιοπερίεργα.

■ ■ Τδ Κιγγίγγο, τδ όποιον παρισταται εί; τήν προκει- 
μένην εικόνα καΐ απαντάται εί; τά ΰδατα τή; Ιαπω
νία;· όμοιάζει δέ κατά τε τδ σχήμα και τδ χρώμα τά 
‘ήμέτερα χρυσά όψάρια, άλλ’ έχει είδιχδν χνρακτηρι- 

διά τε τήν ώραιΰτητα καΐ τδν .τρόπον μέ τδν όποιον 
σολλαμβάνοοσι τάς.μοίας, ρίπτοντα κατ’ αυτών διά τοΰ 
στόματος αρκετήν ποσότητα ίδατος μέ τόσην όρμήν 
καΐ ακρίβειαν, ώστε καταρρίπτουσιν αύτά; έπΐ τη; 
έπιφανεία; τοΰ δδατο; καΐ δταν πολλάκις αδται διέρ- 
χωνται 2—3 πόδά; ύψηλότερον τοΰ υδατος! Τδ δεύ
τερον καλείται χάιτόδους δ ραμφοειδή;·· 
ώνομάσθη δέ οΰτω, διότι ή άνω σιαγών τοο σχημα
τίζει είδό; τι ράμφους στρογγυλού καΐ κοίλο», διά τοΰ 
όποιου, ώ; διά πυροβόλου, δία ποντίζει κατά τών μυιών 
καί άλλων έντόμων, ούχΐ ώ; 6 προμνημονευτείς, πο
σότητα ΰδατο;, άλλά μόνον μίαν σταγόνα- τόσον δέ

Περίεργοι 'Ιχθύς.

στικδν τδ τριπλό ΰν τή; ούρα; τοο, ήτις, ένφ δ ιχθύ; 
πλέει, φαίνεται ώ; λεπτότατη μεταξωτή μεμβράνη.

"Ετι περιεργότερον εΐναι τδ ύπδ τών Κινέζων δνο- 
μαζόμενον Τσινγ-γιού- ό ιχθύ; ούτος άνήκει εί; την 
οικογένειαν τών χρυσοειδών Σάλμων, εΐναι χρώματος 
μέλανο; καΐ έχει τέσσαρα;' ούρα';.

’Ακόμη περιεργοτερα εΐναι δύο άλλα είδη ίχθυων, 
άμφότερα διακρινόμενα διά τδν τρόπον, μέ τδν όποιον 
συλλαμβάνουν μυίας καϊ άλλα έντομα, καθήμενα πλη
σίον τοΰ υδατος, ή· διερχόμενα άνωθεν τή; έπιφανεία; 
αύτοΰ. Τδ πρώτον όνομάζεται Τοξότη; καί όμοιάζει 
μέ τήν ίδικήν μα; πέρκαν. Οί Κινέζοι τά φυλάτ- 
τουσιν εί; υέλινα αγγεία, βπω; ήμεΐ; τά χρυσά οψάρια, 

καλό; σκοπευτή; εΐναι, ώστε σπανιώ.τατα αποτυγχά
νει ! ά; έκ τούτου δ’ ώνομάσθη κα'ι σκοπευτής. 
, Έπ αλήθειας τά ΰδατα, δπω; καΐ ή ξηρά, εΐναι 
πλήρη τών θαυμασιών έργων τοΰ αγαθού ήμών θέοΰ, 
οστι; έν σοφίφ έπροικισεν έκαστον τών πλασμάτων του 
διάτοιούτων μέσων, άανα εΐναι κατάλληλα πρδς συν- 
τήρησιν, ευζωίαν καΐ διαιώνισιν τοΰ είδους των.

ΝΟεΤΑΔΓΙΑ.
MUM

ΕΒει τάν τίπον’ποΰ ΐνθοΰν 
Τό κίτρα καίτά μήλα, 

Τά πορτοκάλια. .παν φωτοΰν 
*λτα πράσινα tav- φύλλα ;
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Είβές ποτέ καΐ τό βουνόν 
Έκεΐνο Ταΰγέτου, 

“Οπου τόν μέλαν Ούρανόν 
Ψαύουν αί κορυφαί του; *

’Εκεί έπιθυμώ 
Mi σέ νά εύθιμώ.

'Ψηλά τί νέφη κυλινδοΰν
‘βς αΐ σκιαΐ γιγάντων 

Καΐ είς τά σπήλαια τηρούν 
Δράκοντες τήν φωλιάν των. 

Είς τάς κοιλάδας άντηχοΰν 
Τ φσματα τών ποιμένων 

Έχει άσμένως εύθυμοΰν 
Καρδί’ ίρωτευμένων.

'Εκεί Επιθυμώ 
Μέ αέ νά εύθυμώ.

ΤΗσαν ίκεί καμμ$άν φοράν 
ΟΙ πύργοι πού ίξέχουν, 

Καΐ είς τό πέλαγος μακράν 
Τήν λάμψιν των παρέχουν. 

Πήγα! τρυγύρω δροσερά! 
Τό δδωρ πλημμυρίζουν 

Έκίϊ παρθένοι τρυφερά! 
Τάς στάμνας των γεμίζουν. 

’Εκεί έπιθυμώ 
Μέ σέ νά ευθυμώ.

A. Κ.

Ι1ΟΙΚΙΑΛ,

’ Επιχειρήματα χατά τήί δπερηφανείας.

Ένθυμοΰ, τί ήσο πριν γεννηθής; Ούδέν,
Τί δέ άφοΰ ίγεννήθης; ’Ασθένεια.
Τί ίφ’ ίλης σου τής ζωής; Μέγας άμαρτωλΐς.
Τί ώς πρός τά προτερήματα καί τήν υπεροχήν σου; 'Οφειλέ

της μόνον είς τόν θεόν, τούς γονείς σου, τήν γήν καί πάντα 
τά χτίσματα.

Λοιπόν μή ΰψηλοφρόνεμ άλλ’ ίσο ταπεινός.

— Άνθρωπός τις έπήδησεν άπδ τήν ίπΐ τοΰ Νιαγάρα νέαν 
κρεμαστήν γέφυραν, βιήνυσε δέ τδ δψος τοΰτο τών 190 πο- 
δών είς τέσσαρα δευτερόλεπτα καί ίπεσεν είς τδ ύδωρ άνευ 
τής έλαχίστης βλάβης 1 ένδυμά τι, τδ όποιον ϊφερεν, έκράτει 
αύτδν είς όρθίαν θέσιν καταδαίνοντα, καΐ έμπόδισεν άπδ τοΰ 
νά βυβισθή, άφοΰ ίπεσεν έντός τοΰ 3βατός I

— Είς τό Λονδίνου δημοσιεύονται 300 ίφημερίδες καΐ πε  
ριοδικά, άλλ’ έξ ίλών τούτων μόνον 10 είναι ήμερήσια.

*

ΑΙΝΙΓΜΑ-
Στάς'ίκτάσεις τής θαλάσσης ΐνυπάρχω πρό αιώνων 

Ψυχήν, αΐσθησιν, καρδίαν είς τά σπλάγχνα μου δέν ίχω.
Ψυχάς δμως τρισχιλίας είς τδ σώμά μου συνέχω

Καΐ αισθήσεις καί καρβίας... ’Αλλ’ αύτό βέν εΐναι μόνον 
"Αν τήν κεφαλήν μου κόψης, παρευβΰς μεταμορφισμοί, 

Μεταβάλλω’είδος, σχήμα, μεταλλάσσω φυσιν, χώρον,

Καΐ τετράποδον χερσαίου γίνομαι τών κερασφόρων;
Καΐ ώς κτήμα κερβαλέον παρά πάσι θεωρούμαι!

Έάν πάλιν άποκόψης καί τό δεύτερον ψηφίου
Κι’ αντί τούτον ,τό πρό τούτου γράμμα δεύτερον μοΐ Θέσης, 

Άλλα πάλιν J άλλο είδος, άλλη φύσις, άλλη Θίσις, ί
Καί καταλαμβάνω ήδη τό πραγματικόν στοιχεΐον. J 

Τήν στιγμήν αύτήν μέ βλέπεις... πρό τών όφδαλμών σου
[κείμαι,

Πλήν, συγχώρησαν, διστάζω, 3ν θά εδρης τό τί είμαι.
Σ, . . .

Αύαιτ γοο Ιν τφ φύλλα» τοΰ Μάιο» αΙνίγματος. 

Φαβιανός -’Ασιανός -Φανός.
Τβ έλυσαν οι Αθηνών Δ. X. Βουριάζος, Κ. Π. Καβάλης, 

ί. Γαλάνης, Ελισάβετ Γ, Δούκα, Γ. Χαϊμαντάς καί A, Ν. 
Κυριάκός, ό ίκ Πειραιώς X. Μωλός, ή δ’ έκ Γυϋείου Χρυσηίς 
Μαγγιόρου ίμμίτρως ώς έφεξής;

'(} Ίάσων είς ‘Ελλάδα συνεργείς τής Κηδείας 
Τό χρυσόμαλλου τό δέρας ίφερεν έκ τή; ’Ασίας.

Έφερε καΐ τδ πτηνόν, 
Τόν καλόν Φασιανόν.

"Αν τό πρώτΐν του στοιχείου έκ τοΰ όλου του χωρίση; 
Γίνεται ‘Ασιανός

Έν τφ μέσφ πάλιν τρία νά έκίάλης άν θελήσης, 
Τότε γίνεται φανός, 
'Οδηγός έν τή σκοτίγ. 1

Τοΰ αινίγματος ή λύσις αυτή εΐναι, ώ παιδία.
1—

ΙΕΡ0ΓΡΑΦ1ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Είς ποιον μέρος τής Γραφής ή λέξις ’Ιουδαίος άπαν  
τάται κατά πρώτον;

*

2. Εί; ποιον μέρος τής Γραφής ή λέξις ‘Ιερουσαλήμ ά- 
πανταται πατά πρώτον;

3. Είς ποιον μέρος τής Γραφής ή λέξις ‘Ιερουσαλήμ μνη. 
μονεύεται διά τελευταίαν φοράν ;

Εςζοηοιήϋεδς.
01 μικροί συνδρομηταΐ τής «Έφημ τών Παίδων» ειδο

ποιούνται, δτι μία στήλη' τοΰ «Άστέρος τής Ανατολής, a 
έκ τής όποιας ή «Έφημ. τών Παίδων» πολλάκι; ίρανίζετσι 
διάφορα τεμάχια,τό Παιδικόν μέρος, ώρίσθη διά 
δημοσιεύσεις, όποίας παιδία ή κοράσια νεώτερα τών 16 έτών 
ήθελαν στείλει είς τήν Διεύθυνσιν αύτοΰ.Ώς άπαραίτητοι όροι 
πρός βημοσίευσιν τοιούτων αρθριδίων εΐναι οί έξη;;

1. Νά ήναι σύντομα, τό πόλΰ ίως 20 άράβες τής «Έφημ 
τών Παίδων.»

2. Νά ήναι καθαρογραμμένα.
3. Νά ήναι ίργον αύτών, τών όποιων φέρουσι τά όνόματα.
4. Νά μή περιέχωσιν άπρεπή πράγματα.
5. 'Ό,τι θέλει κάθε παιδίον καΐκοράσιον δόναται νάγράφη 

ύπό τού; άνωτέρω όρους, καί έπειδή ό σ’Αστήρ» δημοσιεύε
ται πάσαν ίβδομάδα, τούλάχιστον 10 παιδίων τά άρθρα #ά 6η· 
μοσιεύωνται δι’ αύτοΰ κατά μήνα. Εμπρός λοιπόν μικροί μού 
φίλοι καΐ φΟ.αι. ”Ας Ιδωμεν τά προϊόντα τών εύφυών κεφα
λών σας !

Είς τό τέλος τοΰ έτους πέντε έκ τών γραψάντων τά καλ
λίτερα άρθρα θά λαμίάνωσιν ϊν δώρου κατάλληλον τής εύ- 
φυίας των.


