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» » Έξωτιρικον >
ΑΙΕΤΘΓΝΕΠ:

‘Εν 6 Αψ'Ερμου Αριθ. ‘ΤΌ.
Είς ούΐίνα, ΐκτός τών ταχτικών βώτήί 
Ανταποκριτών, ατέλλίται ή «’ Εφημιρίί 
τών Παίδωνυ άντν προπληρωμής.

'UL Αριάδνη »οεμ.ωμ.&νιη.
«ΟΜΒΜΜΜΦ

ιΗ ’Αριάδνη λέγεται, δτι ήτο δυγάτηρ τοΰ βασιλέ
ας της Κρήτης Μινωος καΐ τής Πασιφάης, Όταν δ 
.θησεδς μετά καΐ άλλων νέων έστα'λη έξ ‘Αθηνών εΐς 
Κρήτην, ώς φόρος αίματος εΐς'τον Μινώταυρον, ή κα

λή’Αριάδνη ήγάπησεν αύτδν καΐ δοΰσα εΐς αύτδν κλω 
στήν, τδν σονεβοόλεοσε νά δέση τήν μίαν άκραν εΐς τδ 
στόμιον τοΰ λαβυρίνθου καΐ κρατών τήν άλλην νά 
εΐσέλθη εΐς αυτόν, Τήν συμβουλήν· αύτήν άκολουθή- 
σας δ θησεδς είσήλθεν είς τδν λαβύρινθον, ευρε τδν 
Μινώταυρον, καί φονεύσας αύτδν έςήλθε τή βοήθεια 
τοΰ μίτου. (Ίδέ εικόνα καΐ περιγραφήν τοΰ Μινώταυ

ρου έν τή Έφημεριδι τών Παίδων, φύλλον ’Απριλίου 
1878)

Κατά τά συμπεφωνημένα ή ’ Α ριάδνη έδραπέτευσβ 
μετά τοΰ Θησέως έκ Κρήτης, είτε δέ κατ’ ανάγκην, 
είτε έκ προθέσεως ήραξαν είς τήν νήσον Νάξον, καΐ έ
κεΐ κατά μέν τδν Όμηρον (Όδ. ια'. 323; έφονεόθη 
ύπό της Άρτεμιδος· κατ’ άλλον όμως μΰθον, οπερ 
φαίνεται πιθανώτερον, έγκατελείφθη, έγκυος οδσα, 
όπ’ αΰτοΰ τοΰ Θησέως, κατά διαταγήν της ’Αθήνας, 
ητις και τοι άτρωτος ύπδ τοΰ έρωτος, συνεπάθει όμως 
καΐ είχεν αντιπάθειας πρός τινας τών βρωτών.
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Ένιρ δέ ή ’Αριάδνη έόρίσκετΰ είς τήν έλεεινήν έ- 

χείνην κατάστασιν καΐ θέσίν, ή’Αφροδίτη τρυφβρωτί- 
ρα της Άθηνάς, έφάνη πρδς αύτήν καΐ τήν παρηγό 
ρήσε, διαβεβαιώσασα αύτήν, δτι εμελλέ νά γείνη νύμ
φη τοΰ Διονύσου. Τήν ειδησιν ταύτην έδέχθη, ώς 
φαίνεται, ή 'Αριάδνη οχι μετά δυσαρέσκειας'διότι άμα 
παρουσιασθέντος τοΰ θεού, ούδεμίαν έκαμεν ένστασιν, 
άλλά λησμονήσασα καί θησέα καί τδν πρώτον αυτής 
έρωτα, παρεδόθη εΐς τδν καλόν Διόνυσον, δστις ώς γα· 

μήλιον δώρον τή έχάρισε χρυσόΰν στέφανον, δστιί με- 
τέπειτα έτ'έθή μεταξύ των άστέρων.
' Ή Αριάδνη προφανώς είναι πρόσωπον μυθολογι

κόν, ή κάλλιον εΐπέΐν, ή ’Αφροδίτη ύπδ άλλην ίπο»· 
ψιν. σΟθεν καί έθεωρεϊτο - ώς έφορος τοΰ θανάτου καί 
τής γεννήσεως τών άνθρώπων, ώς δδηγοΰσα τάς ψυ· 
χάς διάτων πολύπλοκων στροφών του λαβυρίνθου τής 
ζωής, καΐ έπαναφέρουσα αΰτάς είς έλεοθερίαν καί νέαν- 
ζωήν.

Τό παρ»κκλή«ον ίν 'Αλογκβίλλη τής Νορμανδίας.
Η ΔΡΥΣ.

Τής δρυδς ύπάρχουσιν 150 περίπου είδη έκτεινό- 
μενα έφ*  δλων τών βορείων χωρών του βορείου ημι
σφαιρίου. Ένιρ εΐς τδ νότιον ήμισφαίριον σπανίως ά- 
παντώντ'αι.· Τδ ξύλον τινών έκ τών δρυών εΐναι πυ
κνόν καί έπιοεκτικδν μεγάλης στιλδώσεως, έχει δ δ 
ώράΐόν' άργύρόΰν χρώμα. "Οθεν καΐ γίνεται μεγάλη 
χρήσίς άύτδΰ' πρδς κατασκευήν έπίπλων τοϋ καλωπι- 
σμοΰ. Άλλως τδ ξύλόν διακρίνεταϊ δίά τήν δύναμιν καί 
διάρκειαν του, δθεν εΐναι πολύτιμον πρδς κατασκευήν 
πλοίων, ή δρυς μάλιστα, ένεκα τής πρδς τοϋτο χρή- 
σεώς, ώνομάσθη καί «πατήρ· τώό πεδίων.» Πρδ τής 
εισαγωγής τοΰ σίδηρου καΐ τοΰ χάλυβος πρδς κατα
σκευήν τών πλοίων, ταϋτα'κατεσκευάζοντό, ώς έπΐ τδ 
πλεΐστον, έκ ξύλο δρυός*  λέγεται δέ, δτι 2,000 δρυς έ· 
χρειάζοντο πρδς κατασκευήν 74 τηλεβόλων πλοίου ! 
"Αν καΐ ή δρδς ήναι πολύτιμος, κυρίως διά τό ξόλον 
αύτής, μ’ 5λον τούτο πάν μέρος άύτής εΐναι χρήσιμον 
καθ' ένα ή κατ' άλλον τρόπον εΐς τδν άνθρωπον. 10 

φλοιός λ. χ. χρησιμεύει εΐς τήν βυρσοδεψίαν, τά δέ 
βαλανίδια, είδους τινδς δρυδς εύρισκομένου κυρίως εΐς 
τήν Ελλάδα, έμπεριέχουσι μεγαλείτερον ποσόν ταννί- 
νης αναλόγιο; του μεγέθους των, ή άλλη τις φυτική 
ούσία. Αί πολυειδεΐς βάλανοι χρησιμεύουσι προσέτι ώς 
τροφή διά τά ζώα, έκ δέ τών κικίδων τής δρυός, αι- 
τινες δέν εΐναι φυσικόν πρωϊον, άλλ’ ύπερσάρκωμα 
σχη ματίζομε νον ύπδ ζωϊφίου τινδς, έξάγετατ ώραία βα- 
φή μελανή, ήτις άναμιχθεΐσα μεθ’ άλάτων τινών σχη
ματίζει τήν καλλίστην μελάνην. ΑΕ πλεισται τών κι- 
κίδων τοΰ έμπορίου έρχονται έκ τής μικράς ’Ασίας. 
' Εν Κουρδιάν ύπάρχει εΐδός τι δρυδς, (Ivusracus Ma- 
unaferae), έκ τών φύλλων της δποίας κατασκευάζεται: 
γλύκυσμά τι, διά τής έμδρέξεως τών κλάδων είς ύδωρ 
βράζον, καΐ τής έξατμίσεως τοϋ ϋδατος τούτου. Τδ γλύ- 
κυσμα τοϋτο δνομάζεται «Γλύκυσμα τοΰ Ούρανοϋ.η

'Η 3ρί»ς πολλάκις φθάνει είς μεγάλην ήλικίαν. ‘Υ
πάρχει τις είς τήν ’Αγγλίαν, ήτις δπολογίζεται, δτι εΐ
ναι 1500 έτών τήν ήλικίαν. Ή μεγίστη δρδς τοΰ κό
σμου εύρίσκεται έν Yorke hire, έπαρχίαν τής ’Αγγλίας, 
Αυτή έχει 78 ποδών περιφέρειαν.
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'Εν Alotigrille της Νορμανδική δπάρ^ει δρυΐ I- 

χ'οΟσα περιφέρειαν 95 ποδών. Τδ έσωθεν τοΰ δένδροί» 
τοότοο εΐναι έντελώς κοΐλον. Έν άύτφ δέ έχτίσθη πά· 
ρεχκλήσιόν η, ώς φαίνεται ίν τή προκειμένη είκόνί. 
Πιστεύεται δέ, δτι ή δρδς αΰτη ΐβχίασε τοδς Νόρμαν- 
δοΰς, οΐτινες είσέβαλον είς την 'Αγγλίαν τφ 1066, ff- 
θεν εΐναι 813 έτών τήν ήλικίαν.

■ Ή δρος πάντοτε συνεδέέτο μέ Βρησχευτιχάς τελετάς 
παρά τοϊς άρχαιοτέροίς λάοΐς καί ακόμη μετά Χρι
στόν, οπουδήποτε ή είδολωλατρεία έπεκράτει. Τδ δει- 
σίδαιμον σέβας, μέ τδ ί ποιόν έθεωρεϊτο, έλαβε τήν αρ
χήν too μεταξύ τών έθνών τής 'Ανατολής, καί ίχεΐθεν 
μετεδόθη χαί είς τά Δοτικά έθνη*  διότι δ προφήτης ‘1ε- 
ρεμίας, έπιπλήττει τοδς Ιουδαίους διά τοϋτο (Ήσαι. ά. 
29). Οί Δρυΐδαι έδίδασχον τήν λατρείαν τής δρυός είς 
τοδς Βρεττανους.

wh tarn*

Ανέκδοτά τεναε «ερέ τοΰ Βύρωνος·
«••4444Ο0·

Ό περίφημος "Αγγλος Φιλέλλην, λόρδος Βύρων, 
δέν ήτο πάντοτε πλούσιος, ούτε εΐχε τδν τίτλον του 
ίκ γεννετης. Άμφότερα ο τε τίτλος καί ή περιουσία πε- 
ριήλθον είς αύτδν διά τοϋ θανάτου του θείου τοΰ πα- 
τρός του, δτε ήτο δέκα έτών τήν ήλιχίαν. Ότε δέ ά· 
νηγγέλθη είς αύτδν, δτι ήτο πλέον λόρδος, δ Γεώργιος, 
διότι ούτως ώνομάζετο, ήρώτησε τήν μητέρα του λό
γων, «Μήτερ, βλέπεις χαμμίαν διαφοράν είς έμέ σή
μερον, άφ’ δτου έγεινα λόρδος;»
. Τήν αύτήν ήμέραν είς τδ σχολεΐον, δταν δ διδά
σκαλος άνέγνωσε τδν κατάλογον τών μαθητών καί 
έφθασεν είς τδ όνομα τοϋ Βύρωνός, άντΐ νά είπη κατά 
τδ σΰνηθες, «Γεώργιος Βύρων» προσέθηκε καί τδν 
τίτλον του, λατινιστί «Dominus George Byron,» ‘Ο 
Γεώργιος, τοσοΰτον συνεχινήθη ύπδ τοΰ μεγαλείου τοΰ 
τίτλου, ώστε δέν ήδυνήθη νά άπαντήση, όπως πάντοτε 
adsum (παρών εϊμι), άλλ’ ΐστατο σχεδδν παραλελυ- 
μένος ύπδ της σφοδρότητο; τών αισθημάτων του, έω- 
σοΰ εύρεν άνακοΰφισιν είς.τά δάκρυα.

Ό Βύρων ήτο χωλός, τδν ένα πόδα, ήμέραν δέ τινα, 
ίδών σκληρόν καί τυραννικόν τινα σομμαθητήν του, 
δστις ήτο πολύ μεγαλείτερος καί ισχυρότερος έαυτοΰ, 
βασανίζοντα μικρόν τινα παΐδα, διά βαπισμάτων έπί του 
έσωθεν μέρους τοϋ βραχίονας, βπου τδ κρέας είναι τρυ
φερόν, έπλησίασεν αύτδν μέ δάκρυα δργής καί οίκτιρ- 
μου είς τοδς δφθαλμοΰς του, καί είπε « — πόσους ρα- 
πισμούς άκόμη σκοπεύεις νά τφ δώσης

— Καί τί σοϊ μέλλει; άνεφώνησεν ό τύραννος,
— Διότι θέλω νά μοί δώσης τοδς ήμίσεις, — εΐ- 

πεν 6 Βύρων έχτείνας τδν βραχιονά του.' Ο μικρός του

ψίλοέ; δπέρ τοΰ όποιου έπραίέ τουτό, ήτόν 6 μετά 
ταϋτα περίφημος ’Αγγλος πολιτικός, βίρ 'Ροβέρτος 
Πήλ!

At «ρίλίαΐ τοΰ Βύρωνος είς τδ σχολείον ήσαν ισχυ
ρά ί. Όταν άπαξ άπέκτα φίλον, τδν ήγάπα θερμώς, χαί 
ίμενε πιστός είς αύτόν. Μεταξύ τών Επιστολών του- σώ
ζεται καί μία, είς τήν δπΰίαν έπιπλήττει συμμαθητήν- 
του τινά, διότι ουτος είς τήν τελευταίάν του έπιστολήν 
τδν έκάλεσεν, «αγαπητόν Βύρωνα,» άντΐ «ύπεραγαπη- 
τδν Βύρωνα!»

ΑΛΗΘΗΣ ΕΤΓΕΝΕΙΑ.

Ήμέραν τινά Γσταντο έν τή δενδροστοιχίφ, πλη
σίον τοΰ ξενοδοχείου τής Μεγάλης Βρεττανίάς έν Άθή- 
ναις, τρεις παΐδες, κομψά ένδεδυμένοι καί μέ ύφος 
εύγενές· ή συμπεριφορά τών ήτο καλή χαί έφαίνοντο, 
δτι ήσαν καλώς άνατεθραμμένοι· διότι ούτε έγέλων, 
ούτε ήστιευοντο άπρεπώς, ουιε έφώναζον ,ύπέρ τδ δέον, 
ούτε παρατηρήσεις έκαμνον έπί. τών διαβατών, ούτε 
άλλο τι άπρεπες.

Ένφ λοιπόν συνωμίλουν ίκε" παρά τή γωνία, διήλ· 
θε γραΐά τις Άλβανή, φορτωμένη ξύλα χαί κρατούσα 
είς τάς χέΐράς της μανδΰλιον, έντδς τοΰ δποίου εΐχεν 
δλίγα χάλκινα νομίσματα, Ένφ δ’ έπορεΰετο, αί
φνης ό ποΰς της έγλόστρησεν, αί άκραι τοϋ μανδολίου 
έφυγον άπδ της χειρός της, τά χρήματα έσχορπίσθησαν 
κατά γής, καί αύτη δλίγον ελειψε νά πέση κατά πρό- 
σωπον. '

«"Ω , ή μαύρη, τί θά χάμω τώρα! ’Οκτώ δε
κάρες χαί τρεις πεντάρες, ήσαν βλα! καί πώς θά τά 
μαζέψω;» καί ή δυστυχής γραία, έσκυψε μέ τδ φορ- 
τίον της, χαί ήρχισε μέ κλονιζόμενα γόνατα νά ζητή 
τά χρήματά της είςτήνσκόνιν τής όδου.

«Ώ, τήν ταλαίπωρο» !» είπε συμπαθητικώς εΐς έκ 
τών παίδων, δστις πλησιάσας αύτήν είπε — «Στα- 
σου κυρά, σου τά μαζεύω έγώ’» σκύψας δέ, άνεζήτη- 
σεν Ιπιμελώς καΐ ευρε τά έσχορπισμένα χρήματα, τά 
όποια καί τή ένεχείρισε, λέγων.

— «Ορίστε, κυρά,—μία, δύο, τρεις, πέντε, έπτά 
καί μία ύκτώ δεκάρες- ιδού καί αί τρεις πεντάρες.»

— «’Α, παιδάκι μου ! Νά ’χης τήν εύχή τοΰ θεοΰ ί 
Χαρά ’στή μάνα ποο σ’έγέννησεν! α άνεφώνησεν 'ή ευ
γνώμων γραϊα, τυλίζουσα τά χρήματα έντδς τοΰ μαν- 
δυλίου, χαί έναποθέτουσα αύτδ έντδς τοΰ κόλπου της.

Ό παΐς έπέστρεψε πρδς τους συντρόφους του, χαί οΕ 
τρεις ήρχισαν νά βαίνωσι πρδς τήν πλατείαν τοΰ Συν
τάγματος.

— «Αί καλά, χδρ Γαλάντη,» — εϊπεν δ εΐς,—«τδ 
' παράκαμες δμως μέ τήν γρηά! »
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ριστάσεις. «Έρχεσθε νά πίωμεν μίαν λεμονάδαν ;» Κρί
νατε σεις τώρα, μιαροί άναγνώσται, ποιος εΐχε δίκαιον, 
καί τίς έδειξε» δτι εΐχεν αληθή και έμφυτον ευγένειαν 
δ καις, δστις οδν έπηρεάζετο άπδ τάς κατηγορίας τών 
άλλων, ή οί σύντροφοί του; Μ. Κ.

■ iij» ι ■

■ __ «’Αδίκως έλέρωσας τά γάντια σου,» εΐπεν ό άλ- τδ έξης περί τοϋ τί χρεωστώ νά πράττω είς τοιαυτας πε-
λος, — «άλλοτε θά κάμης καλά νά μή γίνεσαι τί·\ 
σον γελοίος! Σ’ έκότταζε μία κυρία καί έδάγκανε τά 

χείλη της διά νά μή γέλα.
— «Ευχαριστώ, ευχαριστώ,» είπε μβιΒιών 0 παϊς. 

είς τον όποιον αί παρατηρήσεις αδται άπηυθόνοντο, 
θά μοί έπιτρέψητε δμως έγώ νά κρίνω δι έμαυτδν εί,

Μ*  έϊτειλεν ο πατέρας μου στήν πόλιν· μδ τδ γάλα, 
καΐ τ’ άλογο μέ έσυρε μεσ’ στ’ άλογα τά άλλα. 

Αύτδ εΐν’ τδ παράπονο της κόρης πού θωρεΐτε, 
καί δίκιο έχ’ ή άμοιρη γιά- νά παραπονηται.

Διέτε καπέλο καί μαλλιά, οιετε τρεμουλ’ άπδ ’χει, 
μέσα στδ πλήθος της φρουράς ένα δειλδ νά τρέχη

Κορίτσι άγγελόμορφο στήν πόλιν γγά νά πάη, 
τραντάφυλλο άμυριστο μέσ’ στήν άρχήν τοϋ.Μοπ, 



ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, 1879. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΪΔΟΝ 829

Πολδ σεμνοί χαί ντροπαλά άνέδη στ’ άλογό της, 
καΐ τέργταζεν ό τρόπος της καί μέ τδ στολισμό της.

Χαμογελούσαν είς αύτήν τά δένδρα μέ τα άνθη 
καΐ τ’ άλογο ποΰ σήκωνε τέτοια δεά προσπαθεί 

προσεχτικά νά περπατή κι’ άπδ τδν ίσιο δρόμο 
μήταραχθή τδ άγαλμα ποΰ έφερε στδν ώμο.

χαϊδεύει τδν αδχένα τοο καί τά πλευρά τάθώου, 
Όμως αδτδ παραφρονεί στης μουσικής τδν ήχο 

και τρέχει νά παραταχθή στοΰ ίππικοϋ τδν στίχο. 
Ούρρά ! ούρρά! στής μουσικής αντήχησε τδ μέλος, 

ώί άγγελος είς τήν φρουράν έφάνη είς τδ τέλος.
Είς ταΰτα αποκρίνεται τδ άλογο μέ θάρρος

ζΟ δρόμος έτελείώνε, στήν πόλιν εΐχον φθάσει, 
δτε ήκοόσθη μουσική φρουράν νά παρατάσση.

Έξαφνα τδ φιλήσυχο άλογο άγριώνει, ' 
πηδφ, φρομάσσει, χαίρεται, τήν μουσικήν γορεόει.

Τρα&? ή νέα δυνατά τους χαλινούς τοΰ ζώου·,

γιά νά ’λαφρυνη τήν κυρά άπ’ τής ντροπής τδ βάρος, 
καΐ έπειδή μονάχο του έγνώριζβ νά είπη

τι σχέσιν έχουν μέ αδτδ φρουρά, κλαγγή καί ίπποι. 
«Έγω τά νειάτα πέρασα στδν πόλεμο, αδέλφια, 

καί τώρα πού έγήρασα μέ πήραν τέτοια χέρια 
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Νά μέ κρατούν, νά κουβαλώ: δλημερΐς τδ -γάλα - 
έγώ ποΰ έκατώρθωνα έργα πολύ μεγάλα ;» · 

«Άλλ’ άν ό λύκος γήρασε κι’ άλλαξε τδ μαλλί το», 
ούτε τήν γνώμη τ’ άλλαξε, ούτε τήν κεφαλήν too,»
.; . Λ.

““8<βΐ9"·“
ΕΘΝΙΚΟΙ ΗΓΕΜΟΝΕΣ: ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΟΙ

ΕΝ TAIS ΑΓΙΑΙ2 ΓΡΛΦΑΙΕ.

Γ'. Ί?άμ,εσσες

Κατά τούς άρίστους Αίγυπτιογράφους 'Ράμεσσις δ 
Β'. εΐναι ό αδτδς μέ τδν Σέσωστριν καλείται Βέ ένιοτε 
‘Ράμεσσις δ Μέγας, ένεκα τών μεγάλων αύτοϋ άνορα- 
γαθημάτων διότι έπ’ αύτοϋ ή Αίγυπτος Άνήλθεν είς· 
τδ υψιστον σημεΐον τοϋ μεγαλείου καΐ τής δοξής της.

"Οπως τήν σήμερον οί ηγεμόνες έθνών τινων κα
λούνται μέ γενικόν τι όνομα, ώς λ. χ, οί τής 'Ρωσ- 
σίας Τσάροι, οί τής Τουρκίας Σουλτάνοι, κλπ. Οΰτω 
καί είς τούς άρχαίους χρόνους οί βασιλείς τής Αίγυπτου 
ώνομάζοντο Φαραώ f Ηλιος).

Έκ τοΰ 'Ηροδότου καί άλλων ιστορικών μανθάνο
με ν, δτι ό 'Ράμεσσις οδτος συναθροίσας ύπέρ τάς 600 
χιλ. πεζών, 21 χιλ. ιππέων καί 27 χιλ. άρμάτων, 
καί έτοιμάσας στόλον έκ 400 πλοίων, άπεφάσισε δι’ 
αύτών νά κατακτήση τήν οικουμένην.

Καί πρώτον μέν έξεστράτευσε κατά τής ’Ασίας καί 
έξέτεινε τάς κατακτήσεις του πέραν τοΰ ποταμού Γάγ- 
γου, έπειτα Βιαβάς είς τήν Εύρώπην ένίκησε καί κα
θυπόταξε τούς Σκόθας καί θρφκας καί τελευταΐον έ- 
πέστρεψεν είς Αίγυπτον φέρων μεθ’ έαοτοΰ άπειρους 
αιχμαλώτους, τούς όποιους μετεχειρίσθη ώς έργάτας 
πρδς οικοδομήν πυραμίδων, παλατιών, ύβελ ίσκων, πό
λεων, διωρύγων, μνημείων καΐ τάφρων πρδς έξασφά- 
λισιν τών έν τή κάτω Αίγόπτιρ πόλεων άπδ τών πλημ. 
μυρών τοΰ ποταμού Νείλου.

Είς ολας τάς χώρας, τάς όποιας καθυπέταξεν, έστη
σε στήλας, έπΐ τών όποιων άνέγραψε τό όνομά του καί 
τδν χρόνον, καθ’ δν έκαστη τούτων κατεκτήθη· άλλ’ 
αί πλεΐσται τούτων τών στηλών είχον έξάφανισθή καΐ 
είς τάς ήμέρας του' Ηροδότου δέν ύπήρχον πλέον.

Έπ) τής βασιλείας τοΰ'Ραμέσσεως τούτου οί ’Ιου
δαίοι κατεπιέσθησαν δι’ υπερβολικής έργασίας, 8τε βοή- 
σαντες πρδς Κύριον τδν θεόν των, 'είσηκοόσθησαν, καΐ 
διά τοΰ Μωύσέως μετά δέκα τρομεράς πληγάς, δι ών 
έπεσκέψατο τήν Αίγυπτον, έξήγαγεν αύτούς έκεΐθεν καΐ 
διά τής Έρυθρας Θαλάσσης, ένθα κατεπόντισε τά άρ
ματα καΐ τούς ίππεΐς τών καταδιωξάντων αύτούς Αι
γυπτίων, έσωθεν αύτούς άπδ τής δουλείας αύτών.

Όπως όλοι οί κατακτηταΐ, οΰτω καΐ ό "Ράμεσσις ήτο 
άνήρ σκληρός καΐ αίμοχαρής, καΐ καθ’ ύπερβολήν φιλό
δοξος καί άγέρωχος. Όθεν καΐ δταν έχασε τδ φως του, 

ηύτοκτόνησε μή δυνάμενος νά ύποφέρή τήν άπ’ άλ*  
λων έξάρτησιν, είς τήν όποιαν ή τόφλωάις τδν καθυ- 
πέοαλε.

Ό καλύγηρος καέ τί> πτηνών.

Μΰθοί έκ τοΰ Γερμανιχοΰ. (Μιτάφραοΐί έλευβίρα.)
Πρό πολλών έτών έζη εΐς τι μοναςήριον νέος τις κα- 

λόγηρος, δνομαζόμενος Ούρβανδς, δστις τοσοΰτον διε· 
κρίνετο μεταξύ τών συντρόφων του, διά τήν εύσέοειαν 
καί σύνεσίν του, ώστε τήν βιβλιοθήκην του μοναστηριού 
ένεπιστεύθησαν εΐς τήν έπιτήρησίν του, αύτδς δέ έκρά- 
τει τήν κλείδα αύτής. Ούχΐμόνον ήτο πιστός καΐ προ
σεκτικός φύλαξ τής βιβλιοθήκης, άλλά καΐ έπιμελής 
σπουδαστής τών έμπεριεχομένων είς αύτήν συγγραμμά
των ιερών τε, καΐ άλλων,; Ημέραν τινά άναγνώσας τάς 
λέξεις έκείνας, αΐτινες εδρίσκονται εΐς τάς Έπιστολάς 
τοϋ Άγιου Πέτρου. «Είς τόν Κύριον μία ήμέρα είναι 
ώς χίλια έτη, καΐ χίλια έτη ώς μία ήμερα»» ήρχισε 
νά σκέπτηται περί τής σημασίας αύτών, όσον όμως 
περισσότερον έσκέπτετο, τόσον ύλιγώτερον ήδυνατο νά 

' έννοήση πώς ήτο δυνατόν νά γείνη τό τοιοϋτον. Είς 
τήν κατάςασιν ταύτην εύρισκόμενος,κατέβη πρωίαν τινά 
είς τδν κήπον, δπου συνείθιζε νά περιπατή· έκεΐ δ’ 
έπΐ κλάδου δένδρου τινδς έκάθητο μικρόν τι πτηνδν, 
κελαδών γλυκά ώς Αηδών άμα δμως έπλησίασεν 0 
καλόγηρος, έπέταξεν έκεΐθεν καΐ έκάθησβν έπΐ άλλου 
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δένδρου κειμένου βλίγοντι μακρότερον, καΐ ήρχισεν έκ 
νίου νά κελαδή. ‘Ο Ούρβανδς, έλκυόμονος ύπδ τής 
γλυκύτατος τοΰ κελαδήματος του, ήκολόυθησβ' τδ πτη- 
νον άπδ δένδρου εΐς δένδρον, έωσοΰ έίήλθε τοΰ κήπου.

Έπΐ τέλουί έσταμάτησκ χαΐ έστρεψε τά βήματά του 
πρδς τδ μοναστήριον·· άλλ' its έπλησίασεν, όποιος 
ύπήρίεν δ θαυμασμός του, ΐδόντος τά πάντα μεταβε
βλημένα ! τδ κτίριοΫ παλαιόν καΐ τδν κήπον πλήρη 
άρχαίων δένδρων, Ενψ εΐς τήν θέσιν ταυ μικρού καΐ 
ταπεινού παρεκκλησίου ,ίστατο νέος τις καί ώραΐος 
ναδς μέ ύψηλδν χωδωνοστάσιον ! ’Ενώ δέ έθαΰμαζε 
πολύ χαΐ δέν ήδυνατο νά έννοήση τί εΐχε συμβή, έ· 
πλησίασε καΐ.έχρουσε.τήν θύραν τοΰκήπου,ήτΐί ήνοί- 

:·χθη πρδς αύτδν ύπδ θυρωροΰ τίνος, τον όποιον δέν 
Εγνώριζε, καΐ δστις έθεώρει αυτόν μέ ; εκπληίιν. Εί- 
σελθών είς τδν ναδν δ Ούρβανδς πάντοτε θαυμάζων, 
πάρε τήρησε πολλά μνημεία, τά όπόΐα δέν ήσαν έκεΐ 
πρότερον, φέροντα έπιγραφάς γνωστών ονομάτων' ένφ 
δέ προσεπάβει νά έννοήση τί είχε συμβή, οί καλόγηροι 
τοΰ μοναστηριού είσήλθαν διά νά λειτσυργήσωόιν, άλλ’ 
ίδύντες τδν Ούρβανδν έσυρθησαν πρδς τά όπίσω, καΐ 
Γσταντο θεωροΰντες αύτδν έκθαμβοι, 'Ο ηγούμενος S- 
μως (οχι Εκείνος, τδν όποιον έγνώριζεν δ Ουρβανδς) 

■ πλησιάσας αύτδν καΐ έκτείνας πρδς αύτδν τδν σταυ
ρόν εΐπεν «Έν δνάματι τοϋ Χριστού, τί είσαι, πνεύ
μα ή άνθρωπός; Καί τί ζητείς Εδώ έπανελθών έκ 
τών νεκρών;»

Τότε ό Ούρβανδς διά πρώτην φοράν στρέψας τους 
δφθαλμους του πρός τά κάτω, εΐδεν, δτι έκ τοΰ πώγω- 
νός του κατέβαινε μακρά καΐ κατάλευκος γενειάς, πί- 
πτουσα έπΐ τής ζώνης του, έκ τής δποίας και έκρέματο 
δι*  άλόσεως ή κλεΐς τής βιβλιοθήκης. Οί περικυ- 
κλοϋντες αύτδν καλόγηροι, ώδήγησαν αύτδν τότε είς 
τήν έδραν τοΰ ήγουμένου, έφερον δέ έκ τής βιβλιο
θήκης τδ βιδλίον τών χρονικών, καΐ έθεσαν αύτδ Ενώ- 
πιόν αΰτοΰ, αύτδς δέ άνοίξας άνέγνωσεν, 5τι πρδ τρια- 
κοσάυν έτών,, νέος τις καλόγηρος τοΰ μοναστηριού, 
Ούρβανδς τδ όνομά, εΐχε χαθή, καΐ ούδεΐς έγνώριζε 
τί έΐχεν άπογείνει.

— «Ά, πτηνδν του δάσους! Ήτο λοιπόν ή φδή 
σού, ήτις μέ ήπάτησεν I είπεν άναστενάζων δ Ούρβα- 
νδς, — «σέ ήκόλοόθησα άκροαζόμενός σου έπΐ τρεις 
στιγμάς, καΐ έν τούτοις τριακόσια έτη παρηλθον. Μοί 
Εψαλλες τήν φδήν της αίωνιότητος, τήν δποίαν δέν 
ήδυνάμην νά μάθω. Τώρα Εννοώ αύτήν, χώμα δέ ών, 
παρακαλώ τδν θεόν, είς τδ χώμα νά έπιστρέψω.» 
Ταΰτα λέγων, έπεσε χαμαί καΐ έξέψυίεν, ή δέ ψυχή του 
άνεβη είς τδν ούρανόν-

*Ο πρργκ6Ψ Λία,«ολέ<»>ν.
********

Ή προκειμένη είκών παριστφ τδν πρδ μικροί ύπδ 
τών Ζουλοδ φονεοθέντα άτυχή πρίγΧηπά Ναπολέοντα 
Δ', ή βραχεία ζωή του όποιου είναι λίαν διδακτική.

Ήτό ό μονογενής υΐδς Ναπολέοντος τοΰ Γ\ Εγεν- 
νήθη δέ είς έποχήν, καθ’ ήν ό πατήρ του ήτο σχεδόν 
παντοδύναμος Εν Εύρώπη, τδ μέλλον επομένως Εφαί- 
νετό ύποσχόμενον μεγάλα καΐ πολλά είς αυτόν.

Ό πρίγκιψ Ναπολέων*

Άλλά φεΰ! 'Οποία ή άστασία τών ανθρωπίνων 
πραγμάτων. Ό ποτέ διάδοχος μιας τών Ισχυρότατων 
μοναρχιών τοϋ κόσμου πίπτει άσήμως είς τάς έρημους 
της ’Αφρικής ύπδ τδ δολοφόνον βπλον τών άγριων 
Ζουλου ! Μετ’ αύτοϋ δέ έίηφανίσθησαν πάντα τά σχέ
δια τοΰ πατρός καΐ κατεστράφησαν πάσαι αί έλπίδες 
τής μητρδς' αύτοϋ.

«Μακάριος ό άνθρωπος ό έλπίζων έπΐ Κύριον.»

Π ο I Κ. ι Λ.

ΊΓο ψεΟΒος.

Τό ψεύδος Εχει έκτασιν μεγάλην xai πολλήν, Πολιτεύεται 
είς τήν αγοράν, κατοικεί είς τά εργαστήρια, έμβαίνει είς τάς 
οικίας, εισέρχεται είς τάς αυλός τών βασιλέων καί μεγιστά
νων, παρίσταται είς τά δικαστήριο. Όπου καΐ άν σταθής, έκεΐ 
ευρίσκεις ψεύδος· προχωρεί άκίμη καΐ έπΐ τού‘Αγίου Βήματος· 
διότι καί αΰτοΐ oi Ιερωμένοι ένίοτε ψεύδονται-

Τδ ψεύδος έξίρχεται έξ ίνύς στόματος καΐ καταντά είς μύ
ρια, Τδ ψεύδος λέγεται, γράφεται, τυποΰται είς τά βιβλία, άνα- 
γινώοκεται, διέρχεται έκ πόλεως εις πάλιν καΐ περιέρχεται 
πάσαν τήν οικουμένην. Όθεν τίς βύναται νά περιγράψη % 
βιηγηθή πόσην βλάβην προξενεί τά ψεύδος;

Αύτδ καί τόν λέγοντα βλάπτει «αΐ είς τόν άκούοντα προξε
νεί ζημίαν. Όστις λαλεΐ τό ψεύδος, έκεΐνος γίνεται μιση
τός, δποπτος, άτιμος. Ζητεί δάνειον, άλλ' ούδεΐς ίμ· 
πιστεύεται αύτδν υπόσχεται, άλλ*  ούδένα πείθει· γράφει ίμο- 
λογίαν, άλλά πας τις διστάζει. Καί τήν αλήθειαν ίνίοτ» λέγει
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4 ψιϋστης, ίλλ' ούδείς πιστεύει αύτόν. Τό ψεύδος πολλάκις 
Εξαφανίζει όλοκλήρους πόλεις, καΐ άνω κάτω στρίψει κραταιάς 
βασιλείας· έχθρεύει τούς φίλους, ταράττει τήν συγγένειαν, χω
ρίζει τά συνοικέσια, Τά ψεύδος σχίζει καί Εξαφανίζει καί αυτά 
τήςΕκκλησίας τά μέλη. θεοτόκης.

— Κυρία τις έρωτηθεϊσα διατί τόσον Ενωρίς είς τήν Εκκλη
σίαν; Διότι, άπεκρίθη, μέρος τή; θρησκείας μου είναι νάμή 
Ενοχλώ τήν θρησκείαν τών άλλων.

— Ούδέν μικρότερου τής φιληδονίας καί φιλοκερδίας καί ά- 
λαζονείας. Ούδέν καλλίτερου τή; μεγαλοφροσύνης καί ήμερό  
αητός, τής φιλανθρωπίας καί άγαθοποιίας.

*

Επίκτητος.
— Ό ’Ιωάννης Λάγκ, έξοχος Γερμανός νομοδιδάσκαλος, 

ήτο άνήρ ευφυέστατος. Εύγενής οέ τις ‘Ισπανό; έπήνει ποτέ 
ίνώπιόν του τήν γλυκύ τη τα τής Ισπανικής γλώσσης, κατέ- 
κρίνε δέ τήν τραχύτητα τής Γερμανικής. «Νομίζω, — Ελε- 
γεν, w δταν άκοΰω Γερμανικά, ότι βροντή καΐ πιστεύω, δτι 
ό Θεός, δταν έδιωξε τοΰς προπάτορας ήμών άπδ τοΰ Παρα
δείσου, Ελάλησε Γερμανιστί, διά νά τοΰς φοβίση περισσότερον β 
«Τοϋτο ήμπορεΐ νά ήναι πιθανόν,—άπεκρίθη ψυχρώς ό Δάγκ, — 
άλλά μοΐ φαίνεται έπίσης πιθανόν, ότι καί 4 δφις διά νά άπα- 
τήση τήν Ε5αν μετεχειρίσθη τήν Ισπανικήν, άφοΰ κατά τό 
λέγειν σου εΐναι τόσον γλυκεία I*

— Τά παρεπόμενα τοΰ πλούτου. Τψ δντι πρέ
πει νά ήσθε πολΰ ευτυχής, κύριε ‘Ρίθσχιλο.» — είπε ποτέ 
κύριός τις είς τόν Νάθαν ‘Ρόθσχιλδ, τόν έκατομυριοΰχον έ- 
κείνον Ισραηλίτην καί τραπεζίτην τής ’Αγγλίας. — «Εύτυ- 
χήί I ’Εγώ είμαι εύτυχής!»— άπεκρίθη, — «Καΐ πώς δόνα  
μαι νά ήμ«ι ευτυχής λαμόάνων έπιστολάς τοιαύτας, ώς τάς 
ίϊής, — «’Εάν δέν μοΐ στείλη ς 600 λίρας θά σέ 
φ ο ν ε ύ σ ω.» — Ίδοΰ τί φέρει 6 πλούτος,

*

ΑΙΝΙΓΜΑ·

Είμαι Ενυδρος καί Εχω 
’Αδελφόν χερσαΐον άλλον, 

‘βς έμέ κι’ αύτόν μεγάλου, 
Μέ μικρόν διαφοράν.

Καΐ οι δυό ώς στρατιώται
ΕΐμεΘ’ Ελως ώπλισμένοι,

Όλω ; τεθώ ρ ακισμένοι, 
Πλήν έγώ χωρίς ούράν.

‘Η οΰρά τοΰ άδελφοΰ μου 
Βέλος πεπειρακτώμένον, 

Φέρει πόνον ώργισμένον, 
Όσον φαντασβής σκληρόν.

Βίον 6’ άγομεν μονήρη, 
Κεκρυμμένον ΰπό λίθων,

"Αν δ’ άκούσης καί τόν μύθον, 
"Ας μή σοί φανή μωρόν,

Ότ’ είς ούρανοΰς μάς πέμπει, 
Καί Εκεί μας δίδει Εδρας, 

Όπου νύκτας καί ήμέρας 
Καθεζόμεθα καλώς.
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Καί φαινόμεθα τάς νύκτας, 
Φεΰγομεν δέ τάς ήμέρας, 

Είς τάς ούρανίας σφαίρας 
Κ «κρυμμένοι έντελώς.

Σ. . . .

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ.

1. Τίς κατέστρεψε τόν οίκον τοΰΤεροΕοάμ;
S. Τίς τδν τοΰ ΆχαάΕ;
3, Τίς τόν τοΰ Ίηοΰ;

Βίδλςογραφία.

Περίεργος μάς φαίνεται S τρόπος τών συντακτών τής «Δια- 
πλάσίως τών Παίδων, ο έκήρυξαν έπισή μως διά τοϋ πρώ
του φύιλου της, ότι ή «Έφημερίς τών ΙΙαίδων» άπηγορεύθη 
ΰπό τής Συνόδου καί τοΰ ΰπουργείου τής Έκπαιδεόσεως, άφοϋ 
δέ Επανειλημμένα»; Εζητήθη παρ’ αύτών νά τό άπσδείξη διά 
πραγμάτων καί δέν ήόυνήθησαν' διότι δέν ήτο άληθές, άντί 
νά συναιαθανθώσι τό λάθος των καί πάλιν διά τής «Διαπλέ- 
σεως» νά δμολογήσωσι τήν άπάτην των καΐ νά έπανορθώσωσ1 
τήν άοικίαν, τήν δποίαν ίκαμον είς τήν λίαν άναγκαίαν καί 
ώφέλιμον «’Εφημερίδα τών Παίδων,» διά μέν τοϋ «Τηλε
γράφου» κατέφυγον είς συκοφαντίας καΐ δδρεις, διά δέ τής 
«Διαπλάσεως» μάς κατηγορούν ώ; μή Εχοντες θάρρος νά ά- 
ποκριθώμεν 11

Άλλ’ εί; τί ν’ άποκριθώμεν ; Είς δόρεις ; Άλλά τοιοΰτόν τι 
οίτε έπράςαμεν, οΰτε θά πράξωμέν ποτέ, άφίνοντες αύτάς 
είς τοΰς κυρίους των. Τό ζήτημα είναι ά π λ ο υ ν καί μόνον 
ή ειλικρινής ό μ ο λ ο γ ία τοΰ λάθους έκ μέρους 
τών συντακτών τής «Διαπλάσεως» δόναται νά τό λύση. Ή 
«Έφημερΐς τών ΙΙαίδων» λυπεϊται- διότι ή συνάδελφός της 
δέν θέλει νά τή άποδώση δικαιοσύνην.

ϋΐδαποτήίεύτ*

Οί μικροί συνδρομηταί τής «Έφημ τών Παίδων» ειδο
ποιούνται, Ετι μία στήλη τοΰ «Άστέρο; τής Ανατολής,» 
Εκ τής οποίας ή «Έφημ. τών ΙΙαίΒω.» πολλάκις Ερανίζεται 
διάφορα τεμάχια, — τό ΙΙαιδικόν μέρος, ώρίσθη 6ιά 
δημοσιεύσεις, δποία; παιδία ή κοράσια νεώτερα τών 16 έτών 
ήθελον στείλει είς τήν Διεύθυνσιν αύτοΰ.‘Ώς απαραίτητοι δροι 
πρός δημοσίευσιν τοιούτων αρθριδίων είναι οί έξης:

1. Νά ήναι σύντομα, τό πολΰ Εως 20 σειράς τής «Έφημ 
τών Παίδων.»

2. Νάήναι καθαρογραμμένα.
3. Νά ήναι Εργον αύτών, τών δποίων φέρουσι τά ονόματα·
4. Νά μη περιέχωσιν άπρεπή πράγματα.

’’ 6. 'Ό,τι θέλει κάθε παιδίον καί κοράσιον δόναται νά γράφ^ 
ΰπό τοΰς άνωτέρω όρους, καί Επειδή δ «Άστήρ» δημοσιεύεται 
κατά πασαν Εβδομάδα,τούλάχιςον 10 παιδιών τά άρθρα θά δη*  
μοσιεύωνται δι*  αύτοΰ κατά μήνα. ’Εμπρός λοιπόν, μικροί μω 
φίλοι καί φίλαι. "Ας ίδωμεν τά προϊόντα τών εύφυών κεφα· 
λών σας!

Είς τό τέλος τοΰ Ετους πέντε έκ τών γραψάντων τά καλ-; 
λίτερα άρθρα θά λαμβάνωσιν Εν ΐώρον κατάλληλον τής εύ- 
φυΐα; των. ί

_______


