
TAP ΟΕ ΙΟΣ ΑΡΑΧΝΗ.Οί μικροί μου άναγνώσται έχουσιν ένώπιόν των μίαν α Αλλα δέν εΐ εικόνα παριστώσαν τδ περίεργον τοΰτο εντομήν ήσο- ύδωρ !» &ά άνακράςωσι, νομίζω χάζαν έντδς' τής φωλεας αύτοΰ ύπδ τδ ύδωρ I εΐναι δυνατόν νά ζήση ή αραχνη ύπδ τδ , πολλοί τών αναγνωστών τής ’ Εφημερίδας τών Παίδων, καΐ έχοοσι οί.
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έν αυτή άέρα ώς μέσον βοηθητικόν, είς τδ νά έπιπλέη έπί- 
τοΰ έναπομείναντος υδατος έν αύτή.

’Αλλά μένει είσέτι μία μεγάλη δυσκολία, τήν δποίαν 
πρέπει νά ύπερνικήση τδ μικρόν τοϋτο πλάσμα, άλλως 
άπόλλυται· ή δυσκολία αΰτη προέρχεται έξ αύτοΰ τοΰ 
εντόμου. Τά φυτά καί τά ζώα, .ώς γνωστόν, Χχουσι 
χρείαν άέρος διά νά ζήσουν — τά μέν φυτά τοΰ ένδς 
συστατικού τοΰ άέρος,— τοΰ ανθρακικού όξίος, τά δέ 
ζώα τού άλλου,— τοΰ οξυγόνου. Διά τής αναπνοής ή 
ί*ί >α"Ζ''7) ^ΰτη, ώς τά άλλα ζώα, άφαιρεΐ άπδ τδν άέρα: 
τδν έντδς της φωλεας της τδ ο ίάγονον, καί εΐναι ανάγκη 
νά άνανεωθή οδτος, άλλως αύτή δέν δυναται νά ζήση, 
Τί κάμνει λοιπόν; κενώνει τήν κόστιν της έκ τοΰ όποιου 
ήτο πλήρης ατμοσφαιρικού άέρος καί τήν πληροί έκ τοΰ 
άέρος τοΰ έντδς τής φωλεας, άνερχομένη δ· είς τήν έπι- 
φάνειαν τοΰ δδατος, τήν κενώνει καί τήν άναγεμίζει 
μέ καθαρόν ατμοσφαιρικόν άέρα, καί τούτον εισάγει 
είς τήν φωλεάν της· έπαναλαμβάνει δέ τοϋτο μέχρις 
ού ανανέωση έντελώς τδν άχρηστον έκεΐνον άέρα τδν 
έντδς αύτής.

Κατά τδν τρόπον τούτον έξακολουθει νά ζή, νά τε- 
κνοποιή καί νά πολλαπλασιάζηται, έκπληροΰσα οΰτω 
ένα τών άπειρων σκοπών τοΰ άκατανοήτου σχεδίου τοΰ 

j Πλάστου μας. Ούδείς δε σώας έχων τάςφρένας δυναται 
ίν’ άρνηθή, δτι ίπασαι αδται αί έργασίαι, αί τοιαότην·

καιον διότι ή άράχνη ούτε όδρόβιον εΐναι, ούτε άμφ ί
διον, Και δμως ή άράχνη αΰτη πραγματικώς ζή ύπδ 

’τό δδωρ χωρίς νά πνίγη, καί ίδοΰ πως,

1Η πρώτη φροντΐς αυτής εΐναι νά κατασκευάση τήν 
κατοικίαν της, τό όποιον πράττει έκτδς τοϋ ΰδα- 
τος, δίδον είς αύτήν, ώς φαίνεται είς τήν προκειμέ- 
νην εικόνα, σχήμα κώδωνος με τδ κάτω μέρος άνοι- 
κτόν τούτου γενομένου, ρίπτει αύτήν είς τδ ΰδωρ, φρον- 
τίζον συνάμα νά κράτη αύτήν διά νημάτων συνεχο
μένων μέ τδ άνω μέρος αύτής καί έμποϊιςόντων αύτήν 
άπδ τοΰ νά βοθισθή μέχρι τοΰ πυθ μένος, τδ όποιον 
ένεκα τοΰ βάρους της θά συνέίαινεν, άλλά μέχρις ώ- 
ρισμένου τινδς βάθους. Κατόπιν, ώς νά προέβλεπε 
τί έμελλε νά συμβή, λαμβάνει πρόνοιαν, ώστε νά έμ- 
ποδίση αύτήν άπδ του νά άναβή καί πρδς τά ανω, 
όταν είσαχθή είς αύτήν άήρ. Τήν έί ασφαλίζει δ δ διά 
νημάτων καί πρδς τά πλάγια, ώστε ή φωλεάτης κα
θίσταται οδτω στερεά.

Κατόπιν προετοιμάζεται διά τήν διασκευήν της· πρδς 
τούτο ανοίγει όπήν τινα ούσαν είς τδ ύπογάστριόν της, 
καί πληροί άέρος τδ έκεΐ ευρισκόμενον σακκιδιον τούτου 
δ δ γενομένου, λαμβάνουσα εν τών νημάτων τδ μεταχει
ρίζεται ώς κλίμακα, βυθίζεται ύπδ τδ ύδωρ 'καί τοποθε
τείται ύπδ τδν κώδωνα με τδ οπίσθιον μέρος τοΰ σώμα- 
τος της προς τά ανω εντός αύτοΰ*  είς την θεσιν ταύτην 1 Ζ " . ,· , , , ’ , '

. ; , , , , , . ,, , , εμφρονα σκοπιμότητα έμφαινουσαι, δεν άποδεικνύουν ού
μόνον τήν ΰπαρξιν, άλλά καί τήν πανσοφίαν καί τήν 
άγαθότητα τοΰ Ούρανίου ήμών Πατρδς, είς τδν όποιον 
πρέπει τιμή, μεγαλοπρέπεια καί σέβας είς αιώνας αί, 
ώνων. ’Αμήν.

·* «ίΐί®ίί>*«·
ΟΙ ΒΝΤΛΨΙΑΣΘΒΝΤΕΪ ζομτεζ,

(Αιήγημα Έλίιτικόγ)
Μιτάςφααις ίληβίρα 4κ τού ’Αγγλικοί»·.

(Ίϊί προηγούμενο? φύλλον.)

εύρισκομένη άνοίγει τήν περί ής δ λόγος δπήν, καί δ ί 
είς τήν κόστιν έκείνην έμπεριεχόμένος άήρ θλίβομε-ϊ 
νος έξέρχεται· έπειδή δε εΐναι ελαφρότερος τοΰ δδα
τος, φυσικά άρχίζει νά ανέρχεται πρδς τά άνω, άφοΰ 
δέ φθάση είς τδ άνω μέρος τής έσωτερικής έπιφα- 
νείας τοΰ κώδωνος, μή ουνάμενος νά προβή περαιτέ
ρω, διότι ή φωλεά είναι τόσον καλά κατεσκευασμέ- 
νη καί διά γλοιώδους τινδς όγροΰ έπιχρισμένη, ώστε 
ούτε ύδωρ, ούτε άήρ δυναται νά διέλθη διά τών τοι
χωμάτων της, μένει έκεΐ. Άλλ’ έπειδή δυο σώματα 
δέν εΐναι δυνατόν νά κατέχω σι τήν αύτήν θίσιν είς 
τδν ίδιον καιρόν, 0 έκεΐ έγκατασταθείς άήρ έκτοπίζει 
τδ ύδωρ vol τήν θέσιν αύτοΰ καταλαμβάνει αύτός.

Τδ ϊντομον τότε άνέρχεται πάλιν είς τήν έπιφάνειαν 
τοΰ δδατος καί άναγεμίζει τήν κόστιν τοΰ μέ νέον άέρα, 
κατερχόμενον δέ εισάγει αύτδν κατά τδν αύτδν τρόπον 
είς τήν φωλεάν του, έπαναλαμβάνει δέ τήν έργασίαν 
ταύτην, £ως Ου έκκενώση τδ μέγιστον μέρος τής φω
λεας του άπδ τοΰ έμπεριεχομένου υδατος. Τελεοταΐον 
δέ άν ερχόμενον είς τήν έπιφάνειαν τοΰ δδατος, ένα- 
σχολειται είς άναζήτησιν τροφής, καί άφοΰ καταπαόση 
καί τήν φυσικήν ταύτην ανάγκην, γεμίζει έκ νέου τήν 
κόστιν του καί κατέρχεται ούχί διά νά έκκενώση αύτήν 
έντδς της φωλεας του, άλλά διά νά μεταχεφισθγ τδν

ΚΕΦΛΔΑ10Ν Β'.
'Ο Παπποΰί *at  i εγγονος,

0 ’Ιάκωβος έξυπνήσας την άκολοοθον πρωίαν έ- 
θαύμασεν ίδών, δτι άκόμη ήτο σκότος, άν καί ij- 
σθάνετο, ?τι είχε κοιμηθή περισσότερον από τύ σύνη- 
δες. ’Εκτός τούτου έκ τών πατημάτων τοΰ παππού 
τοο ένόησεν, δτι είχε σηκωθή. .

— t Παππού, — είπε, — πότε έσηκώθης; ’Ακόμη 
δέν έξημερωσεν; »

— β’Εάν περιμένωμεν νά έζημερώση, τέκνον μοο, 
— εϊπεν ό γέρων, — έδώ βπου εϊμεθα χωσμένοι, θά 
πέραση πολλή ακόμη ώρα I  Ο ήλιος πρό πολλοΰ άνέ- 
τεάεν, άλλά φοβούμαι, δτι ήμέις έπί πολΐ> δέν θά τδν

*
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ίδωμεν, άφοΰ τδ παράθυρον καί ή θόρα μας εΐναι 
έντελώς σκεπασμένα ύπδ τής χιόνος.

— «’Αλήθεια !» ■—έξεφώνησεν 6 Ιάκωβος, — άνα- 
πηδήσας έκ τοΰ μέρους οπού ήτο πλαγιασμένος, διά 
νά άνάψη τδν λύχνον καί ιδη μήπως δ παππούς του 
ήτο ήπατημένος. «Είναι Αδύνατον είς μίαν νύκτα νά 
έπεσε τόση χιών, ώστε νά καταχώ ση έντελώς ολον τδ 

κτηνοστάσιον !»
«Άν δέν πιστευης, έξέτασε μόνος σου καί θά εΰ- 

ρης, δτι οΰτως έχει δυστυχώς τδ πράγμα,» — εΐπεν ό 
γέρων.

Μετά τινα έξέτασιν ό ’Ιάκωβος έπληροφορήθη ίδίοις 
δμμασιν, δτι πραγματικώς τδ κτηνοστάσιον ήτα έντε
λώς χωσμένον έντδς τής χιόνος και άλλη έξοδος δέν 
ύπήρχεν είμή διά τής καπνοδόχης.

' Η άνακάλυψις τής καταστάσεώς των ταύτης έπλή- 
ρωσε τήν καρδίαν τοΰ μικρού Ιακώβου μετά τρόμου, 
χαί ήρχισε νά κλαίη, αναφέρω» συχνά τδ όνομα του 
πατρός του. Άλλ’ ό γέρων τδν παρηγόρησε λέγων, ότι 
εΐχον καλλίτερον προστάτην άπδ τδν πατέρα του, τδν 
θεόν, τδν δποΐον ούτε άνεμοι, ούτε βροχή, οΰτε χιών, 
ούτε όρη, ούτε κανέν άλλο πράγμα ήδύνατο νά 
έμποδίση, όταν ήθελε νά στείλη βοήθειαν είς τοδς 
πιστεύοντας είς αύτόν. εΕίς αύτδν λοιπόν, τέκνον μου, 
— εΐπεν δ γερών, — 3ς άφιερώσωμεν δλας μας τάς 
έλπίδας καί αύτδς δέν θέλει μας Αφήσει, ούδέ μάς 
έγχαταλείψει.»

Έν τφ μεταξύ τδ βέλασμα τής'Ρόζας ειδοποίησε» ' 
αύτους, 5τι ήτο καιρδς νά τήν άμέλξωσι χαίάμφότεροι· 
διευθΰνθησαν πρδς αύτήν,

— «Πρέπει νά μάθης νά τήν άμέλγης, — εΐπεν δ 
γέρων είς τδν Ίάχωδον, — ίσως μέ συμβή τίποτε καί 
δέν ήμπορώ νά τήν άμέλξω, έάν δέ καί σύ δέν ήξεόρης, 
τί θά γείνη τότε ; Έκτδς τούτου, ώς βλέπεις εΐμαι γέ
ρων καί τδ γονάτισμα με κουράζει, ώστε άρχισε άπδ 
σήμερον τήν έργασίαν ταύτην.»

*0 Ιάκωβος ύπήκουσε καί γονατίσας ήρχισε νά τήν 
άμέλγη, άλλά μέ τόσην βίαν, ώστε ή' Ρόζα μέ όλην 
τήν Αγάπην, τήν δποίαν εΐχεν είς τδ παιδίον ήρχισε νά 
κλοτσφ και νά πήδα, ώστε έκόντευσε ν’ Αναποδογυρίσω 
τδ βεδοόρι, έντδς του δποίου ύπήρχεν άρκετδν γάλα.

— εΣιγά, σιγά, τέκνον μου, — εΐπεν ό γέρων, — 
καθώς κάμνεις προξενείς πόνον είς τήν δυστυχή ' Ρό, 

' ζαν. Προσπάθησε ήσυχώτερα χαί θά ιδης, δτι θά έπι-
τύχης καλλίτερον.»

Καί τφ δντι μετά τινας προσπάθειας ή καλή' Ρόζα 
ήσΰχασε καί δ ’Ιάκωβος ήδυνήθη νά τήν Αμελξη. ’Α
φού δέ έπρογευμάτισαν, ήθέλησε διά τοΰ παραθύρου 
νά μάθη τδ πάχος της χιόνος, άλλά 3ν χαί έχωσε τδν

βραχίονα του είς αύτήν έως είς τδν ώμον, δέν ήδυνήθη 
δμως νά φθάση μέχρι της έξωθεν έπιφάνείας αύτής.

— «Δεν σέ τδ εΐπον,» — εϊπεν ό γέρων, — δτι ή 
μόνη έξοδός μας τώρα είναι ή διά τής καπνοδόχης, 
άλλά δυστυχώς καί αυτή εΐναι σκεπασμένη ώς βλέ- ί 
πεις, ώστε πρέπει πρώτον ν’ Απομακρΰνωμεν τήν χιό- 
να άπδ τήν οπήν, καί έπειτα ν’ άνέλθης.»

— « Αυτό εΐναι είίκολον,» — εϊπεν δ ’Ιάκωβος, —
καί αμέσως ήρχισε ν’ άναρρυχάται ώς καλδς ναύτης ■ 
έντδς τής καπνοδόχης, φθάσας δέ είς τδ άνω μέρος | 
αυτής, άπεμάκρυνε διά του πτυαρίου του τήν χιόνα 
καί αμέσως αί Ακτίνες του ήλιου εισήλθον διά τής κα- , 
πνοδόχης καί έφώτισαν τδ δωμάτιον. ί

— «Πρόσεχε, ’Ιάκωβε, ■— έφώνησε πρδς αύτδν 6 ί 
γέρων, ένφ έξήρχετο τής καπνοδόχης, — νά μή πό
σης έξω και τότε θά χωθής είς τήν χιόνα καί καμμία 
Ανθρώπινος δόναμις δέν θά δυνηθή νά σέ ξεχώση.» i

— «Μόνον θέλω νά ΐδω, άν έρχεται δ πατήρ μου, !
καί πάλιν καταβαίνω, εΐπεν ό ’Ιάκωβος.» |

— «Πτωχδν παιδίον, — ^μουρμούρισε καθ’ έαυτδν
ό γέρων, — δέν έμαθε» είσίτι έκ πείρας, δτι εΐναι ά- , 
δυνατόν όχι μόνον εδώ νά έλθη, άλλ' ούτε έως είς ; 
το'ος πρόποδας τοΰ όρους τούτου νά φθάση. 'Η χιών 
πρέπει νά ήναι τώρα καί έκεΐ κάτω πολλά μέτρα 
βαθεΐα I»

Έν τφ μεταξύ ό Ιάκωβος εΐχεν έξέλθει τής κα- ι
j πνοδόχης καί άφοΰ περιέφερε τδ βλέμμα του καθ’ βλα 
I τά σημεία τοΰ ορίζοντος καί έκαθάρισε τήν καπνοδόχην 

)άπδ τήν χιόνα, ήρχισε πάλιν νά καταβαώη.
— «Λοιπόν, Ιάκωβε, τί είδες;» — ήρώτησεν αύ

τδν ό γέρων, — εύθδς άφοΰ έπάτησεν είς τδ έδαφος.
— «Τίποτε I "Ολα εΐναι μία πλάκα κατάλευκος, ό

σον βλέπει τδ 'μάτι τοΰ ανθρώπου !» — εΐπεν δ Ίά- I 
κωβος. Καθώς φαίνεται, έδώ θά άπεράσωμεν τδν χει
μώνα ! (ακολουθεί.)

ΒΪΓΒΛΜΟΪΪΝΗ.

Λέων π.αέ Μΰς.
Σ’ αύτά τά χρόνια που γοργά διαβαίνουν άπ’ όμπράί σας, 

Χωρίς μαυρίλα δύστυχη ν’ αύξάνη σ’ τδ πλευρό σας-
Σ’ αύτά τά χρόνια τ’ ώμορφα π’ άνβίζιι ή ζωή σας, 

Σ’ αύτά τά χρόνια συμβουλαΐς γνρεύςι ή ψυχή σας.
Τώρα, παιδιά μου που ή καρδιά τής νς^της εΐν’ περβόλι, 

"Ολοι 9ά σπείρουνε σ’ αύτδ, iii νά φυτέψουν βλοι.

Κάτου σέ δένδρου τόν κορμό κοιμότανε λιοντάρι, 
'Ολώμορφο περήφανο γιομάτ’ άπό καμάρι.

Μ’ άπό σιμά του ποντικός πέρνα καί τό ξυπνάει, 
Κι’ αύτδ τά νύχ^ά τ’ άπλωσε τόν άμοιρο νά φάη.

Πέφτει σ’ τά πόδια και ζητφ τή χάρι νά τοΰ δώση,
Κ1 αύτόί τοϋ λίγ’ Ινας καιρός άάρβή νά τό πληρώαη.
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’ΐήέ'ί&ϊε περήφανα τό ώμορφο λιοντάρι,
Καΐ άφησε τόν ποντικό τήν συντροφιά του y^jprj, ·

ΙΙίρασαν ’μ.ίραι; και καιροί, καιρός δυστυχισμένος,
Κ?αϊ ριιά φνρά fi 'ΐά.ν^ζΊ.^ οΐ ώχτυα μπερδεμένος,

)'Λ/ε -ι-51-sft' ύ~ί> wwfi’rii ν.ΐ ό έρημος λϊρτνύς, 
Ίόστέναζε, ί μούγκριζε σ’ φυλακή κλεισμένος.

Παιδία' μου τλ~> διαβάσατε αΰτή τήν ίsτορία, 
Ιιίφα άκοϋϊτε τί δηλοΐ, σ’ αύτή τήν ήλικία.

Πόσαις δέν κρύπτει συμβου/.αϊς, καιπόσους δέν διορθώνει,·
Σ’ τή γή αΰτή τήν δύστυχη πού τήνε δαίρνουν πόνοι Γ 

Σ’ τή γή αύτή τοϋ έκαστος αχαριστία χύνει,
Λίχι&ζ ΰ' Τ'-ί οτίβεια Ιλεο^ διχω; εύγνωρίύ^ύνη

Λίων και Μΰί

’AxouJ ό γέρο ποντικό; τό ο'ρλιτμα καί τρέχει, 
Νά ’δή σαν τί ό λέοντας ό φίλος του νά Εχγ).

Δέν ίλησι^νιρε ποτέ τήν γάρι ν’ άποδώοτ,,
IC έτριςε τώρα άπ’ τόν σκληρό ζίνδονο νά τόν σώση.

Καί μέ τά όοντιά τ’ άρχιν^ νά τρώγη τό σχοινί του, 
Καί κιά έλΐύΟερο; πετή ώπό τήν φυλακή του.

Εύγνωμοσόν1 άδέλφνά μου, παιδιά μ’εύγνω^τύνη, 
Σ’ όοους σ’ τή γή μάς δώκανε ποτέ τους καλωσύνη.

Εόγνωμοσύν’ οποίος ’μπορεί σ’ τόν κόσμο νά άποδίδη. 
Πόσα, ώ ΐ πόσ άπ’ τονωθεί μιά μέρα δέν έλιτίζει!

Εύγν<ν|Αθαύνη σ’ τοΐις γονείς, σ’ τον; γέροντας, παιδιά μου,
Αύτήν, αύτή.ν τή συμβουλή σά; δίδει ή καρδιά μου.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΙΓΓΛΕΣΗΣ,
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ΕΘΝΙΚΟΙ ΗΓΕΜΟΝΕΣ ΜΝΗΜΟΝΒΓΟΜΕΝΟΙ 
ΪΝ ΤΑΙΣ ΑΓΙΑΙΣ ΓΡΑΦΑΙ2.

1,
Κΰρος 0 πρεσόύτερος, ό και μέγας δνομασθείς, ήτο 

κατά μεν τον c Ηρόδοτον καί Ξενοφώντα υιός τού 

κής τίνος φυλής έν Περσία, χαι δτι νιχήσας Άστυά- 
γην τδν βασιλέα των Μήδων ένυμφεόθη Μανδάνην 
τήν θυγατέρα αύτοΰ, καί ούτως ήνωσε τά δύο βασί
λεια τών Μήδων καί Περσών εΐς έν.

‘ Ο Κΰρος ούτος κατακτήσας κατά σειράν τήν Λυ
δίαν, τήν Μιχράν Ασίαν καί τήν Βαβυλώνα, διοικητήν

.Ktpoi ό Μέγαί’βασιλεύς της Περσίας.

. Καμβόσου, ήγεμόνο; τής Περσίας, και τής Μανδάνης 

ί τή; δυγατρδ; τοΰ βασιλέως τών Μήδων Άστυάγους. 
j ' Ο Κτησίας, άπ έναντίας, "Ελλην τις ιατρός, δστις ’

ζησεν ίκανά έτη Ιν τοΐς άνακτόροις ώς βασιλικός ια
τρός, διισχυρίζεται, δτι δ Κΰρος κατήγετο έκ τής η
γεμονικής οίχογενειας τών Άχαιμενιδών, στρατιωτι- 

τής οποίας διώρισε Δαρειον τδν Μήδον, καί μεταγαγών 
τήν πρωτεύουσαν τοΰ βασιλείου του άπδ τάς Πασαρ- 
γάδας είς τά Σοΰσα, έκίνησε πόλεμον κατά τών Βακ- 
τριανών καί Σακιανών, φυλής Σκυθικής κατοικούσης 
παρά τλν ποταμόν Όζον, δπου πληγωθείς είς μάχην 
τινά άπέθανε, τό δέ σώμα του μετακομισθέν είς τάς-
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Πασαργάδας, έτάφη είς μνήμα- μεγαλοπρεπές, χί> ό
ποιον μετά δυο αιώνας ήνοιξεν δ τροπαίοΰχος βασι
λεύς τών Μακεδόνων ’Αλέξανδρος 6 Μέγας,

ί ' 0 Κύρος οδ μόνον Επέτρεψεν είς τους έν Βαβυ- 
: λώνι αιχμαλώτους ’Ιουδαίους νά έπιστρεψωσιν είς τήν
■ πατρίδα των, άλλά καί μέ χρήματα καί εφόδια τούς 
1 έφωδίασε διά τδ ταξείδιον καί πρδς άνέγερσιν τοΰ ναοΰ

έν Ιερουσαλήμ, καί δώρα βασιλικά τοΐς έδωκε· καί 
διαταγάς πρδς τοδς πέραν τοΰ ποταμού τοπάρχας καί 
διοικητάς, ώατοΐς χορηγήσωσι πάσαν βοήθειαν καί παν 

| τδ άναγκαΐον έκ τών βασιλικών δασών και αποθηκών 
ί πρδς έκτέλεσιν τοΰ σκοπού τούτου, πληρώσας οΰτω 

τήν πρδ πολλών περιπο έτών λεχθεΐσαν προφητείαν περί 
ί τής έπιστροφής τών Ιουδαίων είς τήν χώραν αΰτών.
■ (Πρδς περισσοτίραν πληροφορίαν τούτοι» παραπίμπο- 
1 μεν τοδς άναγνώστας ήμών είς τδ Βιβλίον τοΰΈσδρα·)

Καρκίνος ο ερημίτης.

Οί μικροί άναγνώσταί μου δέν έχουσι χρείαν νά 
τόΐς εΐπω» τι περί τών καρκίνων (καβούρων), διότι πάν- 
τες γνωρίζουσι καλώς αυτούς' περί τοΰ περιέργου δ- 
μως τούτου είδους, ίσως οί πλεΐστοι δέν γνωρίζουσι 
πολλά, καί διά τούτο &ά τοΐς ειπω τινά πρδς διδασκα
λίαν καί εύχαρίστησιν τής περιέργειας των·

'0 καρκίνος οΰτος ωνομάσθη Ερημίτης, οχι διότι ζή 
μεμονωμένος, δπως οί άσκηταζ διότι άγαπφ τδν κό
σμον βσον καί οί λοιποί συνάδελφοι' του καρκίνοι, άλλά 

’ διότι φέρει πάντοτε έπί τής ράχεώς του τδ κελλίον 
του. * Η φύσις δυστυχώς δέν τδν έπροίκισε. μέ σκληρδν 
σώμα, δπως τούς άλλους καρκίνους, διά τούτο είναι 
ήναγκασμένος νά προμηθεύεται ό ίδιος σκέπασμα προ- 
.φυλακτικδν κατά τών Εχθρών του καί κατά τών μετα
βολών της ατμόσφαιρας, είς τάς οποίας είναι έκτεθει- 
μένΟν τδ μαλακδν σώμα του. Πρδς τούτο περιέρχεται 
πανταχοΰ πρδς άναζήτησιν τοιοότου μεταξύ τών κογ- 
χυλίων, και συνήθως μέν ευρίσκει κελόφη άρμόζοντα 
είςτδ σώμά του άνεο κτήτορας, ένίοτε δέ έχει νάπα- 

- λαίση μέ τδν κτήτορα αυτού, καί άφοΰ τδν καταβολή,

οπερ Επιτυγχάνει εύκόλως, διότι είναι ισχυρότερος τών 
κογχυλίων, τότε καταλαμβάνει τήν κατοικίαν τόυ κάί 
γίνεται κύριος αυτής, ’ Επειδή δέ κατ’ έτος αυξάνει κατά 
τδ σώμα, κατ’ έτος είναι ήναγκασμένος νά άλλάζη καί 
κατοικίαν τήν σπουδαίαν βμως ταυ την έλλειψίν του άνα- 
πληροζ ώς προείπομεν, εύκόλως, καί ούτως Εξακολουθεί , 
νά ζή έκπληρών καί αύτδς τδν σκοπόν, διά τδν οποίον ! 
ό Πλάστης εφερεν αυτόν είς τδ εΐναι-

»·*■  *··  ^

fO Χμ,ίλαξ (Yew)

Ό Σμίλαξ άνήκει είς μεγάλην τινά τάξιν δένδρων 
περιλαμβάνουσαν διάφορα γένη· ομοιάζει δέ πολύ μέ τά 
κωνοφόρα, είτε Ελατοειδή, 3ν καί 0 καρπός του δέν ήναι 
ώς Εκείνων κώνος, άλλά ερυθροί κόκκοι αύξάνοντες Εκα
στος χωριστά. Εΐναι δέ φυτδν τής Βορείου’Αμερικής, 
αύξάνον είς μέγα Ξψος, ώραϊον τήν δψιν καί πολύ χρήσι
μον είς τδν άνθρωπον διά τήν σκληρότητα και διάρ
κειαν τοΰ ξύλου του, έξ ου κατασκευάζονται διάφορα 
έπιπλα διά οικίας, πλοία κλπ. Είς τήν ’Αγγλίαν καλ
λιεργείται Ενικά τής ποιότητος ταυτης του ξύλου του, 
καί άποφέρει ίκανδν κέρδος είς τους καλλιεργητάς 
αΰτοΰ.

•ΜΗ*  ******

ΪΒέντε καλά. «ράγμ.χτχ.

Έκ τών πολλών άγαθών, τά όποια ό άνθρωπος ά-
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πολαμβάνει έν τφ κόσμφ τοότιρ, τά έπόμενα πέντε 
εΐναι τά ούσιωδέστερα καί Αναγκαιότερα.

1. Σώμα ύ γ t έ ς. Ουδέν ή όλίγον γνωρίζουσι 
περί τής Αξίας τής υγείας, ίσοι δεν ήσθενησάν ποτέ  
Αλλ’ οί δοκιμάσαντες τους πόνους τών νόσων, συναι
σθάνονται τδ πολύτιμον καί γλυκ'υ τής δγείας.

*

2. Φ ρ έ ν ε ς σ ώ α ι. ’Οποίον ανεκτίμητο ν δώρον, 
αντί νά ζή τις ώς τά άλογα ζώα, νά εχη την ιδιότητα 
νά συλλογίζηται χαί τήν δόναμιν νά συνομιλή μετά 
τών όμοιων του, νά έννοή δ’ έν μέρει τήν σοφίαν, τήν 
Βυναμιν καί Αγάπην του θεοΰ, αί όποιαι φαίνονται είς 
τήν δημιουργίαν καί τήν κυβέρνησιν τοΰ κόσμο»! Πό
σον δέ Αξιοκατάκριτοι είναι οί έξευτελίζοντες καί κα- 
ταστρέφοντες τδ θειον τούτο δώρον κάμνοντες άπρεπή

»3πποκράτηφ·

'Ιπποκράτης, δ διάσημος ιατρός καί σογγραφευς τής 
αρχαιότητας, ήτα Κώος τήν πατρίδα καί "Ελλην τήν t 
καταγωγήν εκ πατρός τε καί μητρδς, Αν καί πολλοί ' 
ήμφισβήτησαν ού μόνον τδν τόπον καί χρόνον τής γεν- 
νήσεώς του, άλλά καί αυτήν τήν υπαρξιν αυτοί».

‘ Ο ' Ιπποκράτης ωνομάσθη πατήρ της Ιατρικής, όχι 
διότι ήτο δ πρώτος ιατρός, άλλά διότι αυτός πρώτος 
περιελθάν τά διάφορά μαντεία καί ναούς, συνέλεξε τά 
έχει είς πίνακας έχτεθειμένα φάρμακα καί χατέταξεν 
αυτά κατά τρόπον έπιστημονικδν, ώστε ή Ιατρική κα
τέστη ίκτοτε έ π ι σ τ ή μ η.

καί ζωώδη χρήσιν αύτου I
3. 0  ν ο μ α καλόν. Έν 5σ<ρ είναι τις νέος δλί- 

γον φροντίζει περί τούτου, άλλ’ άφοΰ Ανδρωθή, ευρί
σκει, ■ ότι ή Αξία του είναι ανεκτίμητος. ’ Εάν δέ ποτέ 
δ φθόνος, τδ μίσος, ή συκοφαντία, ή άλλο τι τοιοΰτον 
ήθελον άφαιρέσει άφ’ ήμών τδ καλόν ήμών όνομα, ή 
τδ χειρ ιστόν, Αν ήμεΐς αδτοί ήθέλομβν Απολέσει αύτδ 
ένεκα κακής διαγωγής, τί δέν ήθέλομβν δώσει διά νά 
τδ Ανακτήσωμεν I Τδ νά ήναί τις μάταιος, ή νά έπί' 
ζητή δόξαν, τής όποιας δέν είναι άξιος, είναι Ανοησία, 
άλλά τδ νά έκτιμφ καί νά προσπαθή νά χερδήση τήν 
καλήν γνώμην τών φρονίμων καί έναρέτων Ανδρών καί 
φρόνιμον είναι καί έπιζήτητον.

*

4. Συνείδησις Αγαθή. Χωρίς νά ίχη τήν 
συνείδησή» του έλευθέραν ενώπιον θεοΰ καί Ανθρώπων, 
κάνεις θνητός δέν δόναται νά ήναι εότυχής είς τδν κό
σμον τούτον. Συνείδησις ελεύθερα προξενεί Αταραξίαν 
βίς τήν ώραν τών κίνδυνων καί μεταβάλλει καί αύτδν 
τδν θάνατον είς ΰπνον γλυκόν καί ευχάριστον.

5. Κ α λ ή έλ π ί ς. Χωρίς αύτήν ολα τά άλλα, 
ούδέ αύτής τής καλής σονειδήσεως έξαιρουμένης δά 
ήναι μάταια. Τοιαυτη έλπίς περί μελλούσης σωτηρίας 
είναι βάλσαμον είς τάς λόπας τοΰ βίου, ισχύς είς τάς 
Ασθένειας, σκέπη είς τάς ταραχάς καί περιπετείας τής 
ζωής καί καταφυγιον είς τους κινδύνους.' Η καρΒία, ή 
δποία κατέχει τοιουτον θησαυρόν δέν φοβείται τίποτε.

Διάσημός τις Άγγλος πολιτικός είπέ ποτέ τοδς ί- 
ξής αξιοσημείωτους λόγους; «Όλη ή πείρα καί αί 
γνώσεις, τάς δποίας έχω περί τών πραγμάτων, μέ φέ· 
ρουσιν βίς τδ συμπέρασμα τοΰτο, ότι δηλ. ήσπου- 
δαιότης είναι ή μεγίστη σοφία, ή έγ- 
κράτεια τδ κάλλιστον ιατρικόν, καί ή 
Αγαθή συνείδησις ή καλλίστη περιουσία.»

Λοιπόν, τέκνα μου, προσπαθήσατε νά άποκτήσητε 
τοδς πέντε τοότους θησαυρούς καί θά ευρητε έκ πεί
ρας, δτι είναι διά τδ καλόν σας.

'0 'Ιπποκράτης ήτο έμπειρότατος περίτήν διάγνωσιν 
τών Ασθενειών καί είς τήν πρόγνωσιν αυτών οί δέ κα
νόνες, τοδς όποιους αφήκε περί τών δυο τούτων με
ρών τής ιατρικής, μεθ’ ολην τήν πρόοδόν της, εΐναι μέ
χρι τής σήμερον Αξιώματα Αλάνθαστα.

Ό*Ιπποκράτης  ήτο όχι μόνον ίκανδς καί έπιτήδειος : 
ιατρός καί συγγραφευς, άλλά καί Αγαθός καί φιλάιτ 
θρωπος Ανήρ, άφιλάργυρος τό ήθος καί Ανεξάρτητος ί 
τδν χαρακτήρα. Τουτου ένεκα άπέρριψε διαφόρους προ
τάσεις γενομένας αύτω όπδ βασιλέων νά γείνη αιολικός 
ιατρός των, μόνον καί μόνον διά νά ήναι ίλεόθερος νά 
μεταχειρίζεται τδν καιρόν καί τήν έπιστημην του υπέρ 
τής πασχοόσης Ανθρωπότητας.

Έάν οί Ιατροί έμενον πιστοί είς τδν όρκον, τδν όποιον 
δ'Ιπποκράτης προτείνει βίς πάντα Ιατρόν, μέγα μέρος 
τής έπικρατούσης Αγυρτείας περί τήν έξάσκησιν της Ια
τρικής δέν θά υπήρχεν έν τιρ κόσμφ.

ΜΜ--
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ΠΟΙΚΙΛΑ.

— Ό ’Επίκτητος λέγει—Έάν σοϊ εΐπη’τις, 8τι 6 τάδε έΐπί 
τι κακόν περί βοΰ, μη άρχίσης δικαιολογεί τόν έαυτόν σου, 
άλλά πρόσθετον —. βέάν έκεΐνο; έγνώριζε πάντα τά σφάλματά 
μου, δέν ήθελεν αναφέρει έκεΐνο μόνον !μ

— Έρωτηθείς ποτέ ί> Διογένης, τίνος"διορίου το δάγκασμα 
ήτο τό έπικινδυνωδέστατον, άπεκρίθη, τ'Εκ μέν τών άγριων 

τό τοΰ σ υ κ ο φ ά ν τ 0 υ, έκ δέ τών ή μ έ ρ ω ν, τό τοΰ κ ό- 
λ α κ ο ί t »

—At ΐστορίαι κάμνουσι τούς ανθρώπους, πλήν των βασιλέων, 
σ ο φ α ύ ς. 01 ποιηταϊ άγχίνοας, ήθικοΰς, σοβαρούς. 
Ή δέ λογική καϊ Ρητορική δ ε ι ν ο ί> ς είς τό νά έρίζουν καΐ 
ου ζητούν t

·~ Κινεζική τις παροιμία λέγει, ότι διά νά ήναί τις ευτυχής, 
πρέπει νά γεννηθή έν Ταοΰν-Σοΰ, νά ζή έν Καντών καί νά άπο- 
θάνη έν Μαγχάν, διότι εί; μέν τήν πρώτην πόλιν είναι οί ω
ραιότατοι άνθρωποι, είς τήν δευτέραν αί γλυκύταται ήδοναΐ 
καί είς τήν τρίτην αί κάλλισται νεκροθήκαι 1

K.vas;Es^; tvhov
περί τοΰ Άστέρος τ$ίς Άνχτολίί<; χαέ 

*Ι£φϊ}μ.ερ£δος τών ϊΒχίδων.
e*  ee*

— Εύχαρίςω; βλέπομεν όλονέν βελτιούμενα τά είς τήν νεαράν 
ηλικίαν Αποτεινόμενα περιοδικά ταΰτα, άτινα είσΐ καί τά Αρχαι
ότερα παντός άλλου τοϋ είδους αύτών, Άμφότερα διά καταλ- 
ληλοτάτου τρόπου καί πάνυ εΰμεθόδω; ύποίάλλουσι λάθρα, 
ούτως είπεϊν, εΐ<τάς ώυχάς τών παίδων γνώσεις ού μόνον χρη
σίμους πρός τόν. μέλλοντα βίον αύτών, άλλά καΐ, 8περ και τό 
ούσιωδέστερον, οίκοδομητικά; .τοϋ νοϋ καί τής καρδίας. Δύναταί 
τις είπεϊν, οτι ανεξαιρέτως τά θέματα,άτινα μέχρι τοΰδε άπησχό- 
λησαν τήν σύνταξίν των, είναι μετά πολλή; προσοχή; έκλελεγ- 
μένα και εκτεθειμένα μετά σαφηνείας, ήτις ήτο απαραίτητο; 

. οροί αύτών διά τήν ήλικίαν, πρός ήν Αποτείνονται, Έπί πλέον ή 
συχνοτάτη χρήσις ποικιλωτάτων καί ίΰαγωγοτάτιυν εικόνων, 
όυναμένων νά περιποιήσωσι τιμήν καΐ εί; ευρωπαϊκά περιο
δικά, άναμφιέόλως προκαλεϊ τήν προσοχήν τών μικρών Αναγνω
στών, οϊτινες ώς διά παγίδας ήδείας φέρονται διά μέσου αύτών 
είς τήν άνάγνωσιν καϊ τήν έξ αύτής ωφέλειαν. Τοιαΰτα τά 
δύο ταΰτα περιοδικά, τά όποΐα συνιστώμεν είς πάσαν οικογέ
νειαν, καθ’ οσον διά τό μικρότατου τής τιμής αϊτών εΐυοιι προ
σιτά είς πάντα;. ζΝέαι ’Ιοέαι.)

■ — ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΑΙΔΩΝ. Ευχαρίστως εΐοομεν καϊ τό πρώ
τον φύλλον τοΰ νέου έτους τής λίαν ταύτης χρησίμου έφημερίδος 
τών παίδων. Συγγαίοομεν δέ τόν συντάκτην αυτή; κ. Καλοπο- 
θάκην διά τάς όποιας κάμ.νει βελτιώσεις εί; αύτήν κατ’ έτος. 
10 χάρτης, αί εικόνες, ή ΰλη, τά πάντα είναι έκλεκτά καί σκοπί
μως εκλεγόμενα καί εύλήπτως έκθετόμενα πρός διδασκαλίαν’.καί 
εύχαρίστησίν τών παιδιών άμφοτέρων τών γενών.

Διά τάς άρετά; της ταύτας συνιστώμεν αύτήν είς πάντα; τούς 
μ,ίκρο ύ;.

— ΑΣΤΗΡ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ; Καΐ ή έφημερϊςαΰτη στολι- 
σθεΐσα άπδ πέρυσι μέ εικόνα;, καθίσταται έλκυβτικωτέρα καΐ 
χρησίμωτερα είς πάσαν οικογένειαν,πρός όφελος τή; οποίας καϊ 

J έκοβε τα ι έπϊ 23 ήδη έτη· συνδρομή έτησία 6ρ.β. (’Αλήθεια.)

A I ν t γ μ α. ’
Μ«ΜΚ4

Τό Ονομά μου σύγκειται έξ ίνομάτιον δύο,
Καΐ μέ τό πρώτον άπιστον 'Οθωμανόν δεικνύω· 

Μέ τ' άλλο δέ αιρετικόν δεινόν τής έκκλησίας,
Καϊ μέ τό όλον στρατηγόν κλεινόν τή; ιστορίας. Κ.

'Λσΐλή ακροστιχίς·

Συνίσταμαι έκ πέντε γραμμάτων, άποτελούντων τόν άριθ- 
μόν 6ΐ), · ΐ

Τούτων τό μέν πρώτον είναι τό αρχικόν γράμμα τοΰ όνόμα- : 
το; ζώου τινός 8εοΰ, τό δεύτερον διασήμοβ τινός δυσπίστου, 
τό τρίτον ζηλοτύπου τινός θεάς, τό τέταρτον μακροΰ τινο; πο
ταμού, τό δέ τελευταίου είδους τροφή; άναγκαωτάτης προς δια- ' 
τήρησιν τής ζωής. Είμαι όνομα προσώπου, ή πράγματος;

ΐ 
Τάς ίερογραφικάς Ερωτήσεις τοΰ 1879 έλυσαν οί έξης: :

1. Εύθυμία Πετρούλη i .
2. Φ. Δ. Καλοποθακης | Α“θ''ων
θ. X. Εήγας Βώλος ί
4. Σπ. Ν. Ιραβασάρου Αλεξάνδρεια. ’

Άπενεμήθησαν δέ είς μέν τήν πρώτην καΐ τόν τέταρτον ΐν 
αντίτυπον τής Γραφής χρυσοδεμένον, είς τόν δεύτερον καί τρίτον . 
δώρα ίσης αξίας μέ τό άντίτιμον τής Άγιας Γραφής. Ό Σπ. Ν. ■ 
Τραόασάρου παρακαλεϊται νά μας είδοποιήση ποΰ θέλει νάπα- 
ραδώβωμεν τό βραίείόντου. .

Δΰσκ τοΰ αινίγματος τοΰ μηνύς Δεχεμϊΐρΐου 1879.

Άρταξέρςη c—Ά ρ τ α—Ξ έ ρ ξ η ς.

Τό έλυσαν οι Αθηνών Π. Άλεξιάδης, Γ. Ν. Άίάζου, Ά/τω- ■ 
νία Καστελάνου, Γ. 11. Παππαζαφειρο'πουλος, Δ. X. Βουρνάζος, ; 
Κ. Ν. ΙΙήλικας, Κ. Π. Ζάβαλης, 1. Δ. Ζώταλης, Μάσιγκα Σα- ί 
ριδάζη, [J. 1.‘Ρόδιος. Αλεξάνδρειάς ί. Γαλανός, Γ. I. Λύδόης, ; 
Α. Άρχιτεκτωνίόης. Σπ. Ν. Τραδασάρου. Αεωνώίου θ. Κ. Καλ- 
λιγάς. Μεσολογγίου Κ. 1. ΧαντζόπουΛος, Χίου Μ. Γ. Βιτιάδης.

Λόαις τοΰ εντφ φόλλφ τομ lO^oiuu ΙΗΪί) Γptyou.

Λ ή 0 η—η θ η.

Τόν έλυσαν αί δεσποινίδες ’Ασπασία Φ. καί Μελπομένη Σταυ- 
ρίδου.

ΙΕΡ0ΓΡΑΦ1ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Ποια μήτηρ έδωκε κακήν συμβουλήν εί; τόν’ υιόν της ;
2. 11οία ήτο ή μεγίστη τιμή ή πληρωθε ίσα δι έν φαγητόν ’ 

φακή;;
3. Ποιον ό Πέτρος,άνέστησεν έκ νεκρών;

» Iΐύςδοποςήαεςς.
— Αϊ λύσει; τών αινιγμάτων ούχΐ τοΰ παρελθόντος, άλλά ί

τοΰ.προπαρελθόντο; μηνάς θά.δημοσιεύωνται, διά νά δίδεται ■ 
τοιουτοτρόπως καιρός πρός τούς μακράν των ’Αθηνών διαμέ- 1 
νοντας νά πέμπωσιν έγκαίρω; τάς- λύσεις των. |

— Ένεκα τοΰ θανάτου, τής άναχωρήσεως καϊ άλλων αιτιών 
τών έν Άλεξανδρείη, Καλάμαις, Πάτριας καϊ άλλαχοΰ άνταπο- ■ 
κριτών μας, παρακαλοΰνται οί έκεϊ συνδρομήταΐ νάπέμψωσι 
πατ ευθείαν είς τήν Διέύθυνσιν τής Έφημερίοος τών Παίδων 
τήν συνδρομήν των, άν θέλουν νά λάαουν τά φύλλα τοΰ 1880.

— Κατά λάθος έδημοσιεύθη είς τό παρελθόν φύλλον αίνιγμα
άλλοτε δημοσιευθέν. ,


