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» ΈΕωτΕρινοϋ »
ΔΪΕΤΘΤΝΣΧΣ Είί οΰοίνα, πλήν τών τακτικών οΰτήί

ffc-n ίνταπο κριτών, ςίλλεται ή «Έφημερίς 
Ένδδφ Ερμου Λριΰ. τών Παίδων» άν ευ πρ ο πλη ρ ωμ.ήί.

Οεόφρ αστός.

‘0 Έρέσιος περιπατητικός φιλόσοφος θεόφραστος 
<Τ«νή6η έν Έρεσφ.τής νήσου Λέσβου τφ 382 π. χ. 
χαΐ χατ’ άρχάς μέν έμαθήτευσβ παρά τηή Άλκίππφ 
έν τή πάτριοι του, μετά δέ τοΰτο έστάλη παρά τοΰ 
πατρός του, πλουσίου έντο;, είς ’Αθήνας, χαΐ έτέθη 
ύπδ τήν διδασκαλίαν τοΰ Πλάτωνος πρώτον καΐ κατό

πιν τοϋ Άριστοτέλους. Τόσον 8έ γλυκύς χαΐ εύγλωττος 
περί τδ λέγειν ήτο, ώστε μετωνομάσθη πρώτον μέν 
Ε υφ ρ α στος, έπειτα δέθεόφραστος, ένφπρό- 
τερον έκαλεϊτο Τόρταμος*  έπΐ τέλους δέ έγένετο καΐ 
διευθυντής τής περιπατητικής Σχολής, ήτοι του Λυ
κείου, οπού ή δεινότης αύτοΰ είς τήν φιλοσοφίαν καΐ 
ιδίως τήν Ρητορικήν είλκυσε περί τάς 2,000 μαθητών, 
μεταΕδ τών δποίων άριβμουνται ό δια'σημος ιατρός Έ-’ 
ρασίστρατος καΐ Δημήτριος ό Φαληρεδς, έτι δέ Νικό- 
μαχος δ υίδς τοΰ Άριστοτέλους, δστις είχε τεβή ύπδ 
τοϋ πατρός τοο ύπδ τήν κηδεμονίαν αύτοΰ.

‘Ο θεόφρ αστός συν έγραψε πολλά συγγράμματα με
γάλης αξίας, άλλά τά πλεϊστα αύτών άπωλέσδησαν. 
Έκτων διασωβέντων οίήθικοί χαρακτήρες 
του, είναι φιλοσοφικά μάλλον ή ήθικά έργα.

Έγραψε προσέτι περί κολακείας, ήδονής 
καί εδδαιμονίας. Περί γεωλογίας καΐ 
βοτανικής, κ.τ.λ.

Έν γένει δέ, δπως δ ’Αριστοτέλης ήτο δ πατήρ τής 
φυσικής ιστορίας, ουτω καΐ δ θεόφραστος δόναται νά 
Οεωρηθή δ πατήρ τής Βοτανικής.

Άπέθανε δ’έν πλήρει γήρατι 85 έτών τήν ήλικί- 
αν, διατηρήσας μέχρι τέλους σώας τάς διανοητικάς αδ- 
τοΰ δυνάμεις,

Τό pSc χατά τούς δίαφόροος

aquoXeao

Τδ χημικόν στοιχεΐον τών άκτίνων τοΰ Ήλιου, τδ κα
λούμενο ν άκπνισμδς, είναι ένεργητικώτερον, συγκριτι*  
κώς πρδς τήν θερμότητα καΐ τδ φώς, τήν άνοιξιν παρά 
είς άλλην τινά έποχήν τοΰ έτους. Καθ’ δσον δέ τδ θέρος
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προχωρεί, ή δόναμιί αΰτη μειοδται, καί τδ φωτεινόν 
στοιχεΐον άόξάνβι, ένω κατά τδ φθινόπωρο» Αμφότερα 
β,τε Ακτινισμδς καί τδ φως μειοΰνται, ένφ τδ θερμαντι
κόν ςοιχεΐον αύξάνει.
' Αί μεταβολαί αύται τοΰ ή λιακοί» φωτός πρδί τοδί 

καφους χρησιμεύομαι πρδς τάς ανάγκας τής φυτικής 
ζωής. __

ΟΙ ΒΝΤΑΦΙΑΣΘΕΝΤΕΣ ΖΩΝΤΕΕ.

(Διήγημα ’Ελίετικόν)
Μιτάφραπις ίλιυθέρα ίκ τού 'Αγγλικού,

(Ίΐέ προηγούμενο» φύλλο».)
»οο*> ι>

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
Ό Παππούς καί δ έγγονός.

Μετά τον Αποχαιρετισμόν δ Γ εώργιος μετά τοΰ Πέ
τρου καί τών κτηνών ζατευθύνθησαν πρδς τά κάτω 
τοΰ βρους, δ δε γέρων μετά τοΰ Ιακώβου είσήλθον 
είς τδ κτηνοστάσιον. Ό καιρός κατά την παρελθοΰσαν 
νύχτα είχε μεταβληθή, άνεμος δ δ σφοδρός μετά χιόνος 
καθίστα την κατάβασιν δΰσκολον, καί μετ’ ού πολύ 
απέκρυψεν Από τής οψεως πατρδς καί έγγονοΰ τους ά- 
ναχωρήσαντας—καί δμως δ γέρων άστατο είς τδ πα- 
ράθυρον κοττάζων σύννους καί περίλυπος, ώς έάν προ- 
ησθάνετο κακόν τι διά τδν Απελθόντα υίόν του.

— ΰΑότοί απήλθον, καί πιθανόν νά μή τοδς ίδωμεν 
πλέον παποΰ!» εΐπεν δ ’Ιάκωβος κυττάζων τδ τεθλιμ- 
μενον πρόσωπον τοΰ γέροντος,

—«"Ας προσεοχηθώμεν δι’ αύτοός» — εΐπεν δ γέρων, 
θέσας τήν τρέμουσαν χεϊρά του έπί τής κεφαλής τοΰ 
παιδιού, «καί Ας σοστήσωμεν αότοδς είς τήν φροντίδα 
τοίϊ θεοΰ, τής δποίας εχοοσι μεγίστη ν Ανάγκην.»

— Ό ’Ιάκωβος κατέπνιξε τοδς λυγμούς του καί έγο- 
νάτισεν εις τά πλάγια τοΰ γέροντος, οστις έξέχεε τήν 
καρδιάν αυτου προς τδν θεόν δεόμενος, δπως κατευό
δωση το τέζνον του είς τήν οικίαν του· έγερθείς ο' έκ 
τών γονάτων του καί θεωρήσας τδ ώρολόγιον, βτρεΐςΐ 
είπε, — μετά μεσημβρίαν 1 εύχαριστώ τδν θεόν! δ 
Γεώργιος πρέπει ήδη νά κατηλθεν είς την κοιλάδα.»

Έν τοότοις δ καιρός εΐχε μεταβληθή είς καταιγίδα, 
ήτις ήπείλει νά καταστρέψη τδ κτηνοστάσιον, δ δδ 
γέρων ήρχισεν ήδη ν' Ανησυχή καί περί έαυτών· ένφ 
δέ εόρίσκετο όπδ τήν έπιρροήν τοιοότων σκέψεων, τδ 
βέλασμα τής Αγαπητής αίγδς ‘Ρόζας, τήν δποίαν έ- 
κράτησαν μεθ’εαυτών χάριν τοΰ γάλακτος αυτής, ένεθύ- 
μισεν είς τδν γέροντα, δτι ή ώρα ήτο πολδ περασμένη.

—«Δυςυχδς ζώον —, εΐπεν δ γέρων πρδς τδν ’Ιάκω
βον—, έν τή μερίμνημας περί του πατρόςσου έλη- 
σμονήσαμεν, δτι έπρεπε νά Αμελχθή! τρέξε λοιπόν τέ-

κνον μου, άναψε φώς .νά τήν Αμέλξωμεν, ίπειτα δέ θά 
βειπνήσωμεν.»

— « Καί νά γευματίσωμεν ! —, εΐπε γελών δ Ιά
κωβος —, Βιότι δδν έλάβομεν τίποτε μετά τδ προ- 
γεύμα, παποΰ.» ’Αφού ήναψε τδ φώς δ ’Ιάκωβος έ- 
κότταξε τδν παποΰ του είς τδ πρόσωπον, Αλλά με ί
λην τήν βίαν του Ανέμου, έπαπειλοοντος ν’ Αναρπά- 
ση τήν σκίπην τοΰ κτηνοστασίου, καί τήν βοήν τής 
καταιγίδος, τδ πρόσωπον του έφαίνετο ιλαρόν, άλλ’ ώς 
νά έμάντευσε τους διαλογισμούς τοΰ ’Ιακώβου δ γέρων 
έπρόσθεσε.

— «Μή φοβήσαη τέκνον μου —ή σκέπη αυτή Αντέςη 
κατά πολλών άλλων έτι χειροτέρων καταιγίδων διότι 
αί στέγαι τών ορεινών τούτων κτηνοστασίων κατασκευ- ■ 
άζονται έπί τουτφ στερεοί, διά ν  άνθίστανται είς τοδς 
Ανέμους καί τάς καταιγίδας. Προπορεόου λοιπόν άφό- : 
βως πρδς τδνσταΰλον τής’Ρόζας, διά νά ίδωμεν πώς 
εδρίσκεται τδ πτωχόν ζώον.»

*

Ό ’Ιάκωβος όπήκουσε καί μετ’ βλίγον αυτός καί 
ό γέρων ισταντο πλησίον τής Αγαπητής ‘Ρόζας, ήτις 
έδείκνυε τήν χαράν της λείχουσα τάς χεΐρας τοΰ ’Ια
κώβ», προσφέροντος είς αύτήν δλίγον Αλας, ένφ δ γέ
ρων ήμελγεν αυτήν.»

— «Πρέπει νά προσέχωμεν καλά τήν 'Ρόζαν,ί εΐπεν 
δ γέρων, λαβών τήν βεδούραν πλήρη γάλακτος, «διότι 
έξ αυτής έξαρτάται ή ζωή μας, έάν απακλεωθώμεν 
ένταΰθα δπδ τοΰ χειμώνος.»

— «Μδ τρομάζεις, παποΰ, — εΐπεν δ ’Ιάκωβος· φοβεί
σαι λοιπόν, δτι θά μείνωμεν έδώ περισσότερον Από β· 
λίγας ημέρας;»

— «Ιΐοΐος ήξευρει τΐ ήμπορεΐ νά συμβή;—εΐπεν δ 
γέρων. «Πιθανόν νά έλευθερωθώμεν αυριον—πιθανόν 
βμως νά περάσωσι πολλαί έβδομάδες, πρΙν δυνηθώ- 
σι νά μάς έλευθερώσωσιν βθεν καλόν εΐναι νά ήμεθα 
προητοιμασμένοι διά παν ένδεχόμενον. Ίδου Ακούεις 
καί βλέπεις, δτι ή καταιγίς έζακολουθεΐ, αί ψεκάδες 
τής χιόνος εισέρχονται καί έδώ Ακόμη, δ δδ Ανεμος 
έγεινε τόσον ψυχρός, ώστε δέν θά ζεσταθώμεν μδ τήν 
δλίγην φωτιάν, τήν δποίαν έκαμες· δθεν προτείνω, εύ· 
θδς Αφοΰ δειπνήσωμεν, νά πλαγιάσωμεν εϊς τήν κλί
νην μας- αύριον δέ, Θεοΰ θέλοντος, θά ίδωμεν τΐ μέλ
λει γενέσδαι.»

Ταΰτα είπών δ γέρων έλαβε μέρος τοΰ Αμελχθέντος 
γάλακτος, εδωκε οέ καί είς τδν ’Ιάκωβον, καί Αφιε- 
ρώσας έαυτδν καί τδ παιδίον διά βραχείας, Αλλ’ έν- 
θέρμου προσευχής πρδς τδν θεόν, κατεκλίθησαν δ· 
μου έπί τής Αχυρίνου κλίνης των, καί μετ’ ού πολδ 
Αμφότεροι κατελήφθησαν δπδ τοΰ ύπνου. (Ακολουθεί.)

______- ■ , .. ____  ♦ ___ _ ■■ . - -



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 1879 ΕΦΗΜΕΡΙΧ TON ΠλΙΔίΙΝ.

Χυκοφαντία.

■ ‘Υπάρχει τι περί τήν συκοφαντίαν, καθιστάνον α&- 
τήν ιδιαιτέρως βλαβερών,— ήγουν, ή δυσκολία τοΰ να 
λογαριάσωμεν τάέξαύτής κακά Αποτελέσματα, Άφοΰ 
μίαν φορών προφέρης τούς συκοφαντικούς λόγους, δέν 
είναι πλέον είς τήν έξουσίαν σου νώ στήσης τήν πρό
οδον αυτών· δδεόουν από στόμα είς στόμα, έωσοϋ 
διασπαρώσι πανταχοΰ. « Ίδοΰ» λέγει δ Απόστολος, 
κ δλίγον πΰρ ήλίκην ύλην ανάπτβτ.» Πόσαι λόπαι 
πρόξενόΰνται από ψευδείς φήμας 1 πόσαι Από κακολό
γους όπερβολάς! πόσων οικογενειών ή ειρήνη Αφανί
ζεται ΐ Πολλών γειτονειών διχόνοια ι καί φιλονεικίαι 
προέρχονται πολλακις έκ τής κακοηθειας ταύτης. Αί 
κατακριτικαΐ ψευδοί ογίαι έκαμον έως και φίλους νά 
δπλισθώσιν έναντίον Αλλήλων, καί φόνος έστάθη πολ- 
λα'κις τδ έπακόλουθον. Είς πολλούς έφερεν όλεθρον ή 
Απερίσκεπτος καί κακόνους ομιλία τών γειτόνων των.

Φαντάσοο, ότι έμπορεις να γείνης το αίτιον κΑμ- 
μιας τών συμφορών τούτων· δποίαν συνειδήσεως τό- 
ψιν πρέπει νά ύποφέρης ί Πολλοί γίνονται τδ αίτιον 
αίΐτών. Χαλίνονε λοιπόν πρώϊμα τήν κλίσιν σ« πρδς 
τδ κακολογεΐν και διασύρει ν, ώστε νά μή σ’ έλέγχη 
Ακολούθως μέ πικρότατους έλέγχους ή συνείδησις, διά 
τήν δποίαν έπροξένησες Αθλιότατα.

Min e^j^o »«·*«

Περί τοΟ κεντρικοί Ήλιου.

Κατά τάς παρατηρήσεις τοΰ σοφόΰ Καθηγητοΰ τής 
Δορπάτ τής Λιβωνίας Κ. Μάεδλερ, τδ ήμέτερον πλα
νητικόν σύστημα έχει ώς κέντρον του τδν Αστερισμόν 
τδν καλοΰμενον Πλειάδες (Πούλεια), πέριξ του δποίου 
κινείται- ώς κέντρον δέ της βαρύτητας θεωρεί τήν ’Αλ
κυόνην, τήν δποίαν καί Αποκαλεΐ Κεντρικόν νΗλιον.

Λαβών δέ ώς βάσιν τΑς παραλλάξεις τοΰ Κύκνον, 
έτέρου καί τούτου Αστερισμού, δ Κ. Μάεδλερ δπελό- 
γισε κατά προσέγγισιν τήν Απόστασιν τοΰ κεντρικού 
τούτου ήλιου Από τοΰ ήμετέρου πλανητικού συστήμα
τος, καί συνάγει έξ έπαγωγής, δτι ή ’Αλκυόνη απέ
χει άφ’ ήμών 34 έκατομμόρια φοράς περισσότερον, 
παρ' δσον Απέχει ή γή ήμών Άπδ τοΰ ήλίου ! Ατι τό 
φώς τοΰ κεντρικού τούτου ήλίου δαπανφ ύπέγυ τούς 
πέντε αιώνας μέχρις ου φθάση είς ήμας ί ότι δ όγ
κος του κεντρικού τούτου ήλιακοΰ συστήματος είναι 
ίσος μέ 117 έκατομμόρια φοράς μεγαλείτερος τοΰ όγκου 
τοΰ ήμετέρου ήλιακοΰ συστήματος I καί δτι ό κεντρικός 
ουτοςήλιος έξοδεύει Ί8 έκατομμόρια έτών, ινα οιατρέ- 
ξη τήν Απέραντου αδτοΰ τροχιάν, καί τοι τρέχων δέκα 
καί δκτώ τετραγωνικά μίλια κατά δεύτερό λεπτόν ί!

«4Αββ*
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<Α,σμ.ιχ ήρωϊκόν.

(Ψαλλόμενο» όπύ τών άγριων ‘Αμερικανών 
πριν όπάγωσιν είς πόλεμον),

■ ?»8

Πτωχός έγώ! ποΰ τόν έχθρόν ΰπάγω νά χτυπήσω, 
Καί δέν γνωρίζω, Sv ποτέ ΰπίσω θά γυρίσω, 
Κίς τάς άγκάλσς νά χαρώ γυναίκα καί παιδία 

Έν πατρική έστίφ

Πλάσμα ταλαίπωρου έγώ! ποΰ τήν ζωήν μ’ άζόμα 
Δέν ίχω Αί τάς χεΐράς μου ρηδέ αότο τδ σώμα, 
Μέ τήν έοχάτην ίκπληρών τοΰ αίματος ρανίδα 

Τό χρέος 'τ τήν πατρίδα.

Ώ μίγα Πνεύμα φςίσβητι συζύγου καί παιδίων, - 
Νά μή θρηνήσουν δι’ έμέ πιαόντα ’ς τό πιδίον 
Τής μάχης· ώ, εόδόκησον νά τύγμο του σκοπού μου 

Πρδς 8-ραΰσιν τοΰ έχβροΰ μου.

Νά φέρω είς τδν οίκόν μου τά λάφυρα πολέμου, 
’2 τούς συγγενϊΐς καί φίλου; μου βοή&ησον, Θεέ μου ί 
Δός ίμοί θάρρος καί ίσχύν έχόρούς μου νά νικήσω 

Καί πάλιν νά γυρίσω

'Σ τά τέκνα μυ, *ς  τήν σύζυγον καί ιίς τούς συγγινεΐς με, 
Καί μετά πάντων νά χαρώ τών φίλων τής ζωής μου.
Θιέ εδσπλάγχνως φύλαξαν έμέ τής άπωλιίας 

Νά φέρω Σοι θυσίας,

ΒΘΝΙΚΟΙ ΗΓΕΜΟΝΕΣ ΜΝΗΜΟΝΒΓΟΜΕΝΟΙ
ΕΝ TAIS ΑΓΙΑΙΣ ΓΡΑΦΑΙΣ.

ΛΓαδουχόΘονόβορ,

Ναβουχοδονόσορ δ Μέγας ήτο υίός τοΰ Ναβοπαλα- 
σάρ βασιλέως τής Βαβυλώνας , βστις διά τής^ βοή
θειας τοΰ Κοαίάρυ, βασιλέως τών Μ ήδων καθυπέταξεν 
είς έαυτδν τδ βασιλέων τής 'Ασσυρίας καί κατέστρεψε 
τήν πρωτεύουσαν αύτου Νινευή,

’Ήτο δέ δ Ναβουχοδονόσορ Ανήρ πολεμιστής, Αγέ
ρωχος καί σκληρός, καί τοσοΰτον φιλόδοξος, ώστε ανευ 
αίτιας έκίνει πόλεμον έναντίον άλλων χωρών, δπως 
κατακτήση αύτάς καί οδτως αύξηση τήν δόξαν καί τά 

πλούτη τής βασιλείας του.
Πρδς τόν σκοπόν τοΰτον έπολέμησε καί υπέταξε 

τότε βασιλεών τοΰ Ισραήλ καί τό του ’Ιούδα, καί 
μετεφερε τούς ’Ιουδαίους είς τήν γην τών Χαλδαίων. 
Προς τδν αύτύν σκοπόν έκίνησε πόλεμον καί κατε-
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στρεψε τήν Τυρόν, χαί έξεστράτεοσε καί καθυπέταξεν! 
είς εαυτόν 0λην τήν -[ήν τής Αίγυπτου.

Αυτό: είναι δ λαβών τού: τρεις παΐδας Άζαρίαν, 
Άνανίαν χαί Μισαήλ καί άναθρέψας αύτοδς βασι- 
λικώς είς πάσαν τήν σοφίαν τών Χαλδαίων, κατόπιν

ηοε/ια-ττων λεγομένων κήπων χαί διά πολλών μνη
μείων, μεταξύ τών όποιων ήσαν ό ναός τοΰ Βήλου καί τά 
ανάκτορα, τά υψηλά χαί ισχυρά τείχη τής πάλεως 
χαί αί χαλχαί αυτής πάλαι.

Αύτδ: εΐναι ό*  Ναβουχοδονόσορ, 5σ?ις είδε τδ ένύπνι-

Ναίουχοϊονόσορ δ βααιλεδς τή: Βαδυλώνος.
έρριψεν αύτβς είς τήν κάμινον τοΰ πυρδς τήν χαιομένην, 
διότι δέν ήΟέλησαν νά προσκυνήσωσι τήν εικόνα του 
τήν χρυσήν.

Αύτδς εΐναι 0 λαμπρυνας τήν Βαβυλώνα διά τών 

ον τής είχόνος τής^έχούσης τήν κεφαλήν έκ χρυίοΰ, τδ 
στήβος καί τοδς βραχίονας έξ άργόρου, τήν κοιλίαν καί 
του; μηρού: έχ χαλκού, τάς κνήμας έκ σιδήρου καί τούς 
πόδας μέρος μέν έκ σιδήρου μέρος δέ ίκ πηλαΰ, καΐτδ 
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έν ύπνων τοΰ κριοΰ καΐ τράγου, τά όποια τφ έξήγησεν 
δ Δανιήλ.

Αύτδς ήτο τέλος ό Ναδουχοδονόσορ,, ο στις ένεκα 
της όπερηφανείας του παραφρόνησε, καΐ έπί επτά έτη 
ίζη ώς κτήνος, έως οΰ μετανοήσας έπανέλαδε τρις 
φρένας το ο και έδόξασε τδν αληθή θεόν.

ΑΡΟΝ ΤΟ ΔΡΑΚΟΝΤΕΙΟΝ.

Τδ φυτόν τούτο εΐναι κοινότατοι» καθ’ δλην τήν 
‘Ελλάδα, κάμνει δ’ άνθος τι βαθέος έρυθροΰ χρώμα 
τος, μέ τδ δποΐον συνήθως παίζουσι τά παιδία- δνο- 
μάζεται δέ κοινώς δρακοντιά. Εΐναι φυτόν ώραΐον 
τήν δψιν καΐ άνήκει είς τήν οικογένειαν τών λεγομέ
νων Κολοκασίών, πολλά είδη της'όποιας εΐναι λίαν 
χρήσιμα εΐς τδν άνθρωπον.

‘Η ιστορία τοΰ μονάρχου τούτου εΐναι 3ι3ακτικω· 
τάτη, και συμδουλεόομεν πάντας τους άναγνώστας 
ήμών νά άναγνώσωσι τδ βιδλίον του προφήτου Δα
νιήλ, είς τδ όποιον ιστορούνται διάφορα γεγονότα τής 
ζωής αύτοΰ πολύ άξιο περίεργα.

‘Η Δράκονπά εΐναι φυτδν δηλητήριον, καΐ διά τοϋτο 
οί παΐδες, πρέπει νά προσέχωσιν, όταν παιζωσι μέ 
τδ άνθος του, άλλως άν τυχόν φέρωσιν αύτδ εΐς τά 
χείλη, ή τούς όφθαλμους, ή τρίψωσι μέ αύτδ τδ προ
σώπου, άμέσως ταϋτα φλογίζονται, προίσκονται και 
καθίστανται δδυνηρά.

Δηλητήριος κατ' έξοχήν εΐναι ή βίζα του, ήτις δ- 
μοιάζει τάς κοινάς πατάται, καΐ τρωγομένη δυναται 
νά έπιφέρη θάνατον. Έάν δμως ξηρανθ'ή, λειοτριφθη 
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καί τεθή είς φούρνον πεπυραχτωμένον, διά τής θερμό
τητας τί δηλητήριο? έζατμίζεται χαΐ ουτω καθίστα

ται αβλαβής καί θρεπτική.

Ή είς τήν προκειμένη? εικόνα παριστανομένη Δρ α
κόντιά φύεται είς τήν Αίγυπτον παρά τάς δχθας τοΰ 
Νείλου, έξ ού έλήφόη ή προκειμένη οίκονογραφία.

IMlSiMkH ΚΛΑΦΟΣ
■ΚΙΒ·Μ>*

Ιό κλίμα, τδ είδος τής τροφής καί 6 σχηματισμός 
χώρας τινδς, έπενεργοΰσι πολύ οχι μόνον είί τάς έ- 
ίεις, άλλά καί είς τήν μορφήν τών ζώων αύτής. Τούτου 
ένεκα τα αύτδ είδος τών ζώων διαφέρει είς διαφόρβ; 
χώρας τής γής*  δ ίππος λ. χ. τής ’Αραβίας είναι διά
φορος τοΰ’Ιαπωνικού, τοΰ Γαλλικού, τοΰ Γερμανικού 
καί τοΰ τών παγωμένων χωρών*  ή έλαφος τών βο
ρείων κλιμάτων διαφέρει τής έλάφου νοτιωτέρων χω
ρών κτλ.

‘Η προκειμένη είκών παριστά είδος τι έλάφου ά· 
πακτωμένης έν Ιαπωνία, ήτις φέρει χαίτην θυσανω
τήν, άρχομένην άπδ τής κάτω σιαγόνες καί περιίά- 
λουσαν ολόκληρον τδν λαιμόν και τράχηλον μέχρι τών 
ώμων, οιδοοσαν δέ είς τδ ζώον πολδ περίεργον όψιν.

‘Η Ιαπωνική αυτή έλαφος ένδιαιταται είς τά υψη
λότερα ορη μιας τών νήσων τής Ιαπωνίας, δυσκόλως 
δε συλλαμβάνεται ζώσα καί: ετι δυσκολώτερον έςη- 
μερούται. Μία μόνον βόρισκεται είς τδν βοτανικόν κή
πον τού Λονδίνου.

«»**  «*

Βίρός τηύφ μ,-.κρτΛφ αιινδοομ,ητάφ 
τ5}ς *ΜΓφ.  τών Παέδων·

•eftrtCPW
’ Αγαπητοίμοο μιτρο'ι (pilot.

Χάριτι δείφ έφθάσαμεν καί πάλιν είς τδ τέλος καί 
άλλου έτους, τοΰ 12'‘? σώοι καί άΰλαβεΐς. Κατά τδ διά
στημα τών 12 περίπου μηνών, οί όποιοι παρήλδον, 
πολλοί άπδ τούς συμπολίτας μας, άπδ τους φίλους 
μας καί τινες τών συγγενών μας έκαλέσθησαν είς τδν 
άλλον κόσμον, καί δί αύτοΰ; έτελειωσεν ό καιρός τής 
δοκιμασίας καί προετοιμασίας των ήμας εύσπλαγχνί- 
σύη ό Θεός καί διά τούτο χρεωστοΰμεν νά ήμεθα 
εΰγνώμονες είς αυτόν.

Ό συντάκτης τής Έφ. τών παίδων Ιδίως έχει αιτίαν 
νά εύγνωμονή τόν Θεόν, οτι ούδείς τών πολλών συν
δρομητών αύτής άπέόανε κατά τδ λήγον τούτο έτος, 
καί οτι αύτδς άνέλαδεν έκ τής άσόενείας, έκ της ό
ποιας ύπέφερεν έπί πολλούς μήνας.

’Εκφράζει δέ καί τάς ευχαριστίας του ·είς πάντας 
τούς μικρούς αύτοΰ φίλους, διά τδ όποιον έζηκολοό- 
Οησαν νά δεικνύουν ένδιαφέρον είς τήν ’Εφημερίδα 
τών Παίδων καί κατά τδ έτος τοϋτο.
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’Οπω; δέ πάντοτε, οοτω χαΐ κατά τό έλευσόμενον 
έτος, ή Έφ. τών Παίδων θά εξακολούθηση τ))ν ώφέ- 
λιμόν πορείαν της, βελτιουμένη καί προσπαθούσα νά 
άνταποχριΰή είς τήν κατάστασιν καί τάί Ανάγχας τών 
Απανταχού τής Γής ‘Ελλη νοπαίδων, παρέχουσα είς 
ά ντους εικόνας ωραίας χαΐ αναγνώσματα, εΐς τά όποια 
τό τερπνόν θέλει εΐσθαι συγκερασμόν ον μετά τοΰ δι
δακτικού καί ώφελιμου.

Ευχόμενος είς πάντας πάν επιθυμητόν Αγαθόν, έλ- 
πίζει, δτι θά εχη τήν εύχαρι'στησιν νά τους έπισχεφθή 
χαΐ πάλιν κατά τήν πρωτοχρονιάν χαι νά τοΐς εόχηθή 
τά κ είς έτη πολλά. »

‘Ο Συντάκτες

Μ. Δ. ΚΑΑΟΠυθΑΚΙΙΪ.

··**"  £1®>3

Ο ΚΑΛΩΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΚΏΣ ΑΝΑΤβθΡΛΜΜΕΝΟΣ.

' Η συναίσθησις τών καλών ποιοτήτων έκαστου πράγ
ματος χαΐ τών Αποτελεσμάτων αύτοΰ γίνεται ζωηρό
τερα είς τήν ψυχήν μέ τήν συγκρισιν τών έναντίων· Αί 
θεωρώ μεν λοιπόν τόν άνθρωπον είς τάς έποχάς της Α
δυναμίας του, είς τάς Αποπλανήσεις της Αμα θείας καί 
τών παθών του, δχι διά νά περιφρονώμεν και έξαχρεί
ο νωμεν αύτδν· άλλά διά νά άναπτυσσωμεν έπιμελώς 
τά σπέρματα τών δυνάμεών του, νά διευθόνωμεν αύ- 
τάς καλώς πρός τόν μέγαν σκοπόν τοΰ κοινωνικού 
βίου, καί ουτω νά αίσθανώμεθα βαθύτερα τήν γλυ- 
κυτητα τών προόδων του καΐ τά $χ τούτων Αγαθά Α
ποτελέσματα.

Είς τήν Απαίδευτου καΐ Απολίτιστου κατάστασίν του 
ό άνθρωπο; δεν εΐναι παρά θέαμα ελέους καΐ φρίκης. 
Οί παλμοί τής καρδίας του εΐναι άς έπΐ τό πλεϊστον 
παλμοί δειλίας, φόβου, ή μυστηριώδους σκληρότητας. 
Περιέρχεται έπάνω είς τάς πλέον ευφόρους πεδιάδας γυ
μνός καΐ πεινασμένος, ή περιπλαναται είς τά δάση· έ· 
νεδρεΰων είς τούς δρόμους ως δηρίον ώπλισμένον, διά 
νά τραφή ολίγας ήμέρας, χΰνων αΐμα Ανθρώπινον.

.Μέσα είς τόν κοινωνικόν βίον δ Απαίδευτος καΐ διε
φθαρμένος άνθρωπος παριστάνεται έλεεινότατον Ακόμη 
καΐ φρικωδέςατον θέαμα. Δέν αισθάνεται τήν γλυκυτά- 
την σκιάν, οόδέ έπιμελείται ν’ απολαμοάνη τούς ζωο
φόρους καρπούς τής ευνομίας, έργαζόμενος ώφέλιμόν 
τι έργου εΐς τήν κοινωνίαν. ’Απάτη, ψεύδος, δολιότης, 
συκοφαντία, έπιορκία, ανδραποδώδης κολακεία, ιδού ή 
βιομηχανία του, ιδού τά μέσα τής ζωής .του! νόμος 
δέ, καΐ πατρΐς, καΐ έθνος, καί θρησκεία, εΐναι λέξεις 
Ασήμαντοι είς τόν νοΰν, καΐ ψυχραΐ είς τήν καρδίαν 
του*  ή καί άν ποτέ φανή, δτι τιμά καΐ έπικαλεΐται τά 
ίερά ταΰτα ονόματα, δέν κάμνει τοΰτα, παρά διά vd

παγιδεόη, ν’ Αδική καί νά ταράττη τούς Αληθώς τι
μώντας καί σεβομένους Λυτά.

Ό δέ καλώς Ανατεθραμμένος καΐ πεπαιδευμένος πο
λίτης στοχάζεται τήν Ανθρωπίνην κοινωνίαν, κατά τήν 
Αληθινήν έννοιαν τής λέξεως, ένωσιν Ανθρώπων είς έν 
σώμα, τοΰ οποίου τά μέλη πρέπει νά ήναι είς Αρμο
νίαν μεταξύ των, νά ΰποτάσσωνται εΐς μίαν θέλησιν, 
τήν θέλησιν τοΰ νόμου, νά χινώνται καΐ νά ενεργώσιν, 
έκαστον κατά τήν τάξιν καΐ δύναμίν του, όχι .διά μό
νον τό ίδικόν του, Αλλά χαΐ δι' έν κοινόν τέλος, διά 
τήν ζωήν του 3λου, διά τήν ασφάλειαν του δλου, διά 
τήν ευημερίαν του δλου, Από τά δποΐα κρέμαται καΐ 
ή τών μελών ζωή, Ασφάλεια καΐ εδ η μέρια· 8θεν πας 
τοιουτος πολίτης έχει χαΐ Sv έπάγελμα τίμιον, καΐ ώ- 
φέλιμον είς τας χρείας τών άλλων, έμπόριον, γεωρ
γίαν, τέχνην τινΑ, τήν οποίαν έργαζόμενος όπό τήν ό- 
πέράσπισιν τών νόμων, ζή ήσυχος καί έλεόθερος. Σέ
βεται καΐ αγαπα τούς νόμους ως θείους φύλακας καΐ 
εύεργέτας του. Αισθάνεται Ατάραχα μέσα είς τήν καρ
διάν' του τά γλυκύτατα αισθήματα τής συγγένειας, τής 
πατρίους, του έθνους, θεωρεί τούς συμπολίτας καΐ δ- 
μοεθνεϊς του ώς άλλους αδελφούς. Συντρέχει προθύ- 
μως είς τά κοινά συμφέροντα, νομίζων αύτά ίδικά του 
συμφέροντα. Επιμελείται τήν ανατροφήν τών τέκνων 
του, διά νά καταςαθώσι τίμιοι καΐ ώφέλιμοι συμπολΐται.

Ίδοΰ μέ συντομίαν αί ποιότητες και οί χαρακτήρες 
τοΰ καλώς Ανατεθραμμένοο καί πεπαιδευμένου πολί
του, Αντιπαρατιθεμένου πρός τόν Απαίδευτον και διε
φθαρμένου. Χαίρεις είς τό έν, καΐ μεγαλύνεσαι βλέπων 
τόν άνθρωπον είς τήν Αληθινήν λογικήν του μόρφωσιν' 
λυπέϊσαι είς τό άλλο καΐ αίσχυνεσαι, βλέπων τόν άν
θρωπον είς τήν έλεεινήν και φριχώδη παραμόρφωσίν τυ. 
Ανάλογα εΐναι καί τά Αποτελέσματα τής λογικής μορ- 
φώσεως του Ανθρώπου. Αί πόλεις, αί συνιστάμεναι 
Από οικογένειας καλώς μεμορφωμένας, εΐναι έμψυχος 
είκών τής ευδαιμονίας. Δέν Ακούονται έκεΐ δδόναι καΐ 
στεναγμοί βίας ή πτωχείας. 'Ο χρόνος τής ζωής των 
πολιτών μερίζεται είς Ασχολίας -ώφελίμους, καΐ Ανέ
σεις τιμίας, καΐ είς λογικήν λατρείαν θεού. Ο ήλιος 
Ανατέλλει διά vd φωτίζη τάς Ιόγασίας τών λογικών 
πλασμάτων του Ποιητοΰ του*  δύει, διά νά δίδη είς 
αύτά καιρόν αναπαόσεώς. ΤΑ έθνος, τό συγκροτουμε- 
νον Από τοιαότας πόλεις εόημερεΐ άφευκτα κατά τούς 
Απταίστους νόμους του αιωνίου νομοθέτου τών Ανθρω
πίνων κοινωνιών. Προχωρεί άς Ανέφελος ήλιος είς τόν 
δρόμον τής Αναπτυίεως τών έθνικών του δυνάμεων· καΐ 
άν ποτέ είς τήν πρόοδόν του Απάντηση νέφη παθών, 
διασκορπίζει αυτά μέ τάς Ακτίνας του λογικού φωτός. 
Τελειοποιείται είς τάς τέχνας τής εδζωΐας. θάλλει είς 
τό έμπόριον. ’Ακμάζει είς τήν γεωργίαν. Κραταιοΰται 
είς τά μέσα της εθνικής του διατηρήσεως, (Βάμβας.)
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ΠΟΙΚΙΛΑ,

Γνωμιχά τοΰ περίφημοι Σίνον φιλοοόφον

Κ.ομ.φο\»κίου.

Ή έντελή; υίική αγάπη συνίσταται είς τό νά ήναι τι; έ- 
νάρετο; καΐ νά μή κάμνη τόν πατέρα του νά έρυθριγ- νά 
μεταβίβαση δέ είς Ικτίνον καί μέρος τι τής ίδιας αύτοΰ δόςης.

'—"(να δυνηθή τις νά διόρθωση τά έλαττώματά τον, πρί- 
πει νά παρατηρώ τάς έαυτού παρεκτροπές καί ούχΐ τά; τών 
άλλων.

— Έάν είιρεθώ μεταξύ δύο άνθρώπων, τοΰ μέν καλού, 
τού δέ κακού, καί έκ τών δύο δύναμαι νά ώφεληθώ έάν θέλω- 
καθότι δ μεν θά μοΐ δώση παραδείγματα αρετής, άτι να θέλω 
ακολουθήσει, δ Βέ κακίας, άτι να έν σιγή θέλω παρατηρήσει· 
τότε θέλω εξετάσει έαυτδν, καί άν ήμαι μεμολυσμένος ίκ τί
νος κακής πράξεως, πρέπει νά διορθωθώ.

—Ίί άμιλλα είς τούς τίμιους άνθρωπον; εΐναι ώφέλιμος. 
εις τούς κακούς όλ^θρία.

__ Είναι ίδιον ψυχής γενναίας τδ ν' άπωθτ, τάς ββρεις διά 
ίύεργεσιών.

— Εΐναι γλυκύ νά κάμνη τις φίλον τόν έχθρόν αύτοΰ.
— ‘Ο άνθρωπος, όταν πράττη τι, πρέπει νά αποθέτη, βτι 

θπάρχουσιν ένώπιόν του δέκα όφθαλμοί, αϊτινες τόν βλέπού
σι καΐ δέκα χεΐρες, αϊτινες τόν δεικνύουσι

— Καθάρισαν τάς σκέψεις σου  ίταν αύταΐ ήναι καθαοαΐ 
καΐ αί πράξεις σου θέλουν εΐαθαι επίσης καθαραί.

*

— Μάθε νά ζής καλώς οιά νά άπαθάνης καΐ καλώς.
—"Αν κακός τις ϊλθη είς τήν δδόν τής άρετής, δίχθητι 

αύτόν ώς νά μή ίπραξί ποτέ τό κακόν.
— Όταν ήααι ώργισμένος κατά τίνος, λάμθανε ύπ’ όψιν 

τάς κακάς συνεπείας τής έκδικήσεως, ώστε νά μή πράξης τι, 
τό όποιον θά έπισύρη αύτήν κατά σου.

— Είσαι μόνος; ϊσο μετριόφρων· πλησιάζεις τούς άνβρώ· 
που;; ίσο ειλικρινή;.

— Πράγμα τί, τό όποιον προξενεί άτιμίαν παρουσιάζεται 
πρό τών όφθαλμών σου; μή τό βλέπης· προσβάλλει τήν ά- 
κοήν σου; μή τό άκούης*  έρχεται είς τά χείλη σου; σιώπηαον.

-Ό Φεβρουάριος τοΰ 1880 έχει πέντε Κυριακές· τδ γε
γονός τοΰτο συμβαίνει άπαξ κατά τεσσαρακονταετίαν,

—*0  πρίγκκψ Βίσμαρκ έχει 470 παράσημα, ώστε άν θέ
ληση νά τά φέρη ολα θά καλυφθή άπδ κεφαλής μίχρι ποδών 
έμπροσθεν καί όπισθεν καΐ πάλιν νά μή ύπάρχη τόπος βι’ βλα!

ΑΙΝΙΓΜΑ·

Μέγας τδ πάλαι βασιλεύς άρχαίου ήμην έθνους, 
μεγίστου Κράτους ένταυτώ, πλήν νυν μικρού μεγάθους.

Άπόκοψον τό δλον μου είς δύο ίσα μέρη, 
είς μέν τό πρώτον ήμισυ πόλιν τής Θεσσαλίας, 

είς δέ τδ άλλο κραταιόν μονάρχην τής ’Ασίας, 
προπάτορα τού δλου μου, καΐ έκ τής Ιστορίας 

τοΰ ίθνους σου, άχώριστον μέχρι τής συντελείας.
Π. Α.

ΓΡΙΦΟΣ.

Κατέχω τόπον ιερόν έν τή μυθολογία.
"Οταν έγώ μεσολαβώ, έκδίκησις καμμία!

Άν μοΰ κοπή ή κεφαλή, άκόμη β,τι μένει ' 

Στερούμενος δ άνθρωπο; θηρίον αποβαίνει. Σ.

Λΰσις τοΰ τφ φόλλφ τοΰ Σεπτεμβρίου αίνίγματοτ.

Τππας -Ποταμός -Ιπποπόταμος.

Τό έλυσαν οί Αθηνών Μ Γ. Δομεστίνης, Γ. Ν. Άβάζου, 
Ί. Άπελλής, Μαρ. Ιαριδάκης, θ. I. Σκαλιέρης, Ί. Ιωσήφ, 

Π. Γ. Ααζαρέτου, θεοδ. Ν. Μαγκάκης, καΐ Γ. Π. Παππαζα*  
φειρόπουλος, ή έκ Ληξουρίου Αίκατ. Βουτσινα, οί ίκ Μέ
σο λογείαυ Κ. Τ Ναππαδημήτρης καΐ Κ. 1. Χατσόπουλος, δ 
Έρμουπόλεως Άλές. Κιτρόεφ, β Σύρου Ν. Α. Παρασκευή;, 
καί δ έκ Γαλαξειδίου Π. Κατσούλης. δ Κωνσταντινουπό
λεως II. Άλεξιάοη; καΐ Αλεξάνδρειά; Ν. Τραβασάρου, 
Χίου Μ. Γ ’Βιτισίδης.

Λΰσις τοΰ iv τφ προηγοομένφ φόλλφ γρίφον.

'Ρ ώ μ η — Έ ρ ω ς.

Ιό έλυσαν οί ’Αθηνών Καλλιγας καί Ληξουρίου Αίκατ. 
Βουτσινά.

ΙΕΡ0ΓΡΑΦ1ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Ποιας έξώρυξε τού; δφθαλμού; τοΰ βασιλέως Σεδεκίου;
S Ποιον έμπόδισεν δ άγγελος Κυρίου άπδ τοΰ νά τόν προ- 

σκυνήση ;
3. Ιίοΐον εΐναι τό ξίφος τοΰ Χριστιανού ;

ϊΤοοσϊοεήσεςς.
pojttape

ΌτΠαρακαλοΰνται οί θέλοντες ν'άνανεώσουν τήν συνδρομήν 
των καΐ κατά τδ Επόμενον έτος, νά φροντίσουν κατά τότέ
λος Δεκεμβρίου νά μα; στείλ.ουν αύτήν ταχυδρομικών διά 
γραμματοοήμσ, διά νά μ ή διακοπή ή άποστολή ταΰ φύλλυ των.

— Οί άπανταχοΰ άνταποκριταί καΐ πράκτορες ήμών πα- 
ρακαλοΰνται νά μάς γνωστοποιήσουν έγκαίρως τόν άριθμόν 
τών φύλλων, άτινα θέλουσι κατά τήν πρώτην τοΰ νέου ί. 
τους πρός όΒηγίαν μας.

— Όστις κάμει 5 συνδρομητές καί άποστείλει τάς σύν
δρομά; θά λαμβάνη έν ψύλλον δωρεάν έπΐ έν έτος· ί δέ σύ
ναξα; καί άποσιείλας 2» σύνδρομά; λαμβάνει τόν ‘Αστέρα τής 
’Ανατολής, έφημερίδα οικογενειακήν έβδομαΒιαίαν μέ εικόνας, 
δωρεάν έπΐ έν έτος. Τδν 'Αστέρα συνιστώμεν είς πάσαν οι
κογένειαν ώς καταλληλότατου καΐ χρησιμότατον Bt’ όλα τά 
μέλη της οίκογενεία;· ή έτησία συνδρομή το» εΐναι μόνον 8 
Βραχ. άποστέλλεται δέ καί έπί τρεις μήνα» είς τούς θέλον
τας νά έξετάσωσιν αύτήν.

ί ένασχοληθέντες είς τήν λύσιν τών ίερογραφικών ΐ- 
ρωτήσεων του λήγοντας έτους 1879 πρέπει νά στείλωσε τάς 
λύσεις περί τάς άρχάς τοΰ προσεχούς Ίανουαρίου 1880, ΐνα 
λάβωσι τό όρισθησόμενον βραβεΐον, έάν εύρεθουν «I λύσεις 

των όρθαί.


