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ετοϊ ir' ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, 10ΓΝΙ0Σ 1880, ΛΙ»Ι&. 180.

SuvBp. έτησ· εν Έλλάδι Λρ. 1.1 AiKremsis 
η Έίωτερικφ » 13. Έν δ$<ρ'Ερμου άριβ.

Κίτρον το Παρκδείσιον.

Εςς οΰδένα, πλήν τών τακτικών
Ανταποκριτών, στίλλεται ή ΈφημερΙς L 
τών Παίδων» άνευπροπλη ρώμης, ί

τούτου δεικνόοσιν έντομήν τινα όπάρχβσαν βίς αδτδν τδν 
καρπόν,-ήτις, λέγουν, φέρει εΐβέτιτά ίχνη των δοόντων 
■της Ευάς! Άλλ’ έπειδή ό καρπός είναι δηλητηριώδης, 
δεν ήδύνατο νά ήναι καλός πρδς τροφήν, έκτδς &ν ά· 
ποδέσώμεν, δτι τδ δάγκαβμα τής Εΰας μετέβαλε καί 
τήν φόσιν του t

'Οπως και δν εχη τδ πράγμα, οΕ κάτοικοι της νήσου 
έκείνης θεωρούν τό δένδρον μέ μεγάλον σεβασμόν, &ν 
κοά δ καρπός του, ώς προειπομεν, έχει δσμήν κάί 
γεΰσιν ναυτιώδη.

Τύπος ίπιζών τοΰ γένους διαρκώς δ Ά5άμ κεΐται, 
καί τό ζών παράδειγμά του πιστώς Εκαστος μιμείται 

καί τήν φύσιν του δεικνύει.
■ Ώς οώτος φεύγομεν πάντες τοϋ θεοΰ τήν παρουσίαν, 

τρέμομεν είς τήν φωνήν του καί τήν δικαιοκρισίαν, 
πλήν ίλπίς μας Ενισχύει,

_Ουτως Ονομάζεται το έν τή προκειμένη εΕκόνι ώ- 
ράίον δένδρον, τδ δποΐον έλαβε την έπωνυμΐαν ταότην 
έκ τοΰ καρποί, δστις ονομάζεται & άπηγο ρεμμέ
νος καρπός, έκ τίνος, παραδόσεως, έπικρατοόαης 
έν Κεϋλάνη, δπου τδ δένδρον τοϋτο είναι αυτοφυές, 
δτι ουτος. ήτο δ καρπός & άπαγορ ευθείς δπδ του θερίϊ 
είς τοδς πρωτοπλάστες· πρδς ύποστήριξιν δέ τοΰ μύθου

‘Ο θεός ίχθρός δέν είναι, Αλλά φίλος τοϋ Ανθρώπου· 
τοϋτο Εοειξεν ’Εκείνος δι’ ένός θαυμαστού τρόπου, 

τήν Αγάπην άποδείξας.
Τόν Χριστόν ίν μορφή δούλου είς τήν γην καταδικάζει, 

καί αύτός Πλάστην καί πλάσμα ώς μεσίτης συμβιβάζει, 
έντελώς τήν ΕχΘραν λΰσας.

Έστειλε ν αύτόν νά δώση ζωήν εΐς-τοΰς τεβνεώτας, 
νά ζητήση καί νά σώση πάντας τούς άπολωλότας 

κ' αιωνίους αιχμαλώτους.
Έζαλείφων τήν κατάραν, καά άπογυμνών τόν “Αδην, 

καί τοΰ όφεώς συντρίβων το κρανίον, καί τήν πλάνην 
αψών άπό τοϋς Ανθρώπους.

Ώ .Θεέ τής ε&απλαγχνίας, Βατις δίοεις τόν Τίάν σου, 
ίνα μή τις άποΟάνη άλλά Εκαστον πιστόν σου 

τέκνον δι’ αύτοΰ νά ζήϊη,
Δίς μας δόναμιν νά ζώμεν είς αύτόν άναποσπάστως, 

καί τό άγιόν του αΐμα νά κηρΰττωμεν άπαύστως 
Ικανόν πάντας νά σώση! Α.
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Ά γ αμ,άμ. ν ω ν · τρόκλου τοσοΰτον έξηρέβισε τήν δργήν τοΰ Άχιλλέως,' 

ώστε λησμονήσας τήν ττρόσ τόν Άγαμέμνονα έχθραν 
του, έξήλθε κατά τοΰ "Εκτορος καΐ ύπερισχυσας τον 
κατέβαλε καΐ τδν έφόνευσεν.

Ή Τρωάς.έκυριεύθη κατόπιν, άλλ’ ό ανδρείος Ά- 
χιλλεδς έφονευθη οολίιυς ύπδ τοΰ Πάριδος.

Ό πόλεμος οΰτος διήρκεσε περί τά 10 έτη, δ δέ 
’Αγαμέμνων έπιστρέψας 
οικαδε, έφονευθη υπό της 
απίστου συζύγου του καί 
τοΰ έραστου της Αίγί- 
σθου, τήν δολοφονίαν 8- 
μως ταύτην έςε&ίκησεν 
0 υιός του Όρέστης φο- 
νεόσας Αμφοτέρους τού
τους.

Ό Τρωικός πόλεμος 
υποτίθεται, δτι συνέβη 
περί τά 1200 π. X., τά 
δέ ποικίλα αΰτοΰ περι
στατικά Εκτίθενται υπό 
τοΰ 'Ομήρου έν τψ ά- 
θανάτω αΰτοΰ ποιήματι, 
τή Ίλιάδι, τήν όποιαν 
Οά σπουδάσουν δσοι των 
μικρών αναγνωστών μας 
ευτυχήσουν νά μεταβουν 
είς τό Γυμνάσιον.

ιΟ ’Αγαμέμνων ήτο 
άνήρ μεγαλοπρεπής τδ 
σώμα και τό φρόνημα, 
γενναίος δέ καΐ τολμη
ρός είς τάς μάχας· δθεν 
δικαίως καλείται υπό 
τοϋ Όμηρου Ή γ ή- 

|τωρ λαών.
Εσχάτως ό παρ’ ή- 

μΐν γνωστές διά τάς άρ- 
χαιολογικάς αΰτοΰ έρεύ- 
νας καί Ανακαλύψεις κ. 

Σλήμαν, ένεργήσας Ανασκαφάς είς τήν Ακρόπολιν τών 
Μυκηνών,άνεκάλυψεν έντδςπέντε τάφων διάφορα χρυσά 
κοσμήματα, δπλα καί διάφορα Αλλα πράγματα,τά όποια 
αΰτάς μέν διισχυρίζεται, δτι ανήκον εΐς τδν Άγαμέ- 
μνονα, τδ βέβαιον όμως είναι, δτι είναι λείψανα τής 
προϊστορικής Εποχής, καί συμβουλεύομεν δλους τούς 
έπισκεπτο μένους τάς ’Αθήνας νά υπάγω σιν είς τδ Πο- 
λυτεχνεΐον νά τά ίδωσιν. 

-------------—

'Ο ’Αγαμέμνων, δ καΐ Άτρείδης δνομαζόμενος, 
ήτο υίδς του Πλεισθένους καί έγγονος τοΰ Άτρέως 
βασιλέως τών Μυκηνών, έγγόνου τοΰ Πέλοπος.

Ό ’Αγαμέμνων ήτο, ώς φαίνεται, ό ισχυρότατος και 
πλουσιώτατος ήγεμών οχι μόνον της Πελοποννήσου, 
άλλά καΐ δλης της ' Ελ
λάδος, διά τοΰτο, δταν 
δ Πάρις δ υίδς τοΰ Πριά
μου βασιλέως τής Τρψά- 
δος, καταχρασθεϊς τής 
φιλοξενίας τοΰ Αδελφού 
του ’ Αγαμέμνονος Μενε- 
λά«, βασιλέως τής Σπάρ
της, Απεπλάνησε τήν σύ
ζυγόν του Ελένην είς 
τήν Τρφάδα, λ ’Αγαμέ
μνων έξεστράτευσε κατά 
τής.Τρφάδος παρακολυ- 
θούμενος ύπδ τών έπιση 
μοτάτων ήγεμόνων τών 

* Ελλήνων, ώς λ. χ, τοΰ 
Νέστορος, βασιλέως τής 
Πύλου, τοΰ Όδυσσέως 
βάσιλέως τής ’Ιθάκης, 
του Άχιλλέως, τοΰ Διο- 
μήδους καΐ άλλων.

Δυάτόχώς διά τους 
"Ελληνας, ευθύς άφοΰ 
έφθασαν είς τήν Τριρά- 
δα καΐ συνήψαν τάς πρώ- 
τας μάχας, αίτινες κατά 
τήν τότε συνήθειαν δέν 
ήσαν είμή μονομαχίαι, 
0 ’Αγαμέμνων δυσηρέ- 
στήσε τδν άνδρειότατον " 
τών συμμάχων του, τδν 
Αχιλλέα,&ελήαας νά τψ 

αφαίρεση τήν Βρισηίοα, ’Αγαμέμνων,
την όποιαν είχε λάβει ώς γέρας διά τήν Ανδρείαν του.

’ Εκ τούτου δε προήλθεν έρις, ήτις δέν έληξε μέν 
είς φανεράν Εχθροπραξίαν, έγένετο βμως αίτια του νά; 
απόσχη δ Άχιλλευς Απδ τής μάχης, καί οΰτω νά 
στέρηση τους ’Ελληνας της Ανδρείας του, ήτις ήδύ- 
νατο ν’ άντιπαραταχθή κατά τοΰ τρομεροΰ "Εκτορος, 
δστις έπΐ πολλά έτη πολλούς τών Επισήμων Ελλήνων 
έφόνευσεν.

Τέλος όμως 0 φόνος τοΰ Αγαπητού του φίλου Πα-
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'II επιγραφή τής ‘ΙΌσέτης

Γράψαντες είς τό προηγούμενου φύλλον περί τοΰ 
βράχε του Βεχιστάν, Ανεφέραμεν και τήν επιγραφήν τής 
Ροσετης, ή όποια Ανεκαλόφθη είς Αίγυπτον, κατά τά 

τέλη .της παρελθρύσης ίκατονταετηρίδος. Είναι δε αυ-

έπειδή δέ ελεγον Ακριβώς δ,τι καΐ τά σφηνοειδή, οΐ Αρ
χαιολόγοι ήρχισαν νά σκέπτωνται πώς νά Αναγνώσουν 
αύτά. Παρατηρήσαντες δέ, δτι δπήρχον πολλά κύ
ρια όνόματα έπΐ τής έπιγραφής, πρώτον έξηκρίβωσαν 
τήν προφοράν αύτών διά τής Περσικής, και Ακολούθως 
ανέλυσαν αύτά είς τά σφηνοειδή καΐ οδτως Ανεκάλυψαν 
100 περίπου Άσσυριακοδς χαρακτήρας, διά τών όποιων 
Ανέγνωσαν δλα τά γράμματα. ‘ H Ανάγνωσις έδειξεν, ότι 
ή γλώσσα τών Άσσυρίων ήτο πολύ συγγενής πρός τήν 
Αρχαίαν Εβραϊκήν. Καΐ λοιπόν διά ταύτης έννόησαν 
καΐ έκείνην. Τοιουτοτρόπως ήλθον εις φώς πολλά πράγ
ματα σπουδαία καΐ περίεργα, τά όποια έως τότε ήσαν 
άγνωστα καΐ μερικά, τών δποίων δύναται δ Αναγνώ
στης νάεΰρη είς τόν ’Αστέρα της’Ανατολής, δστις με- 
τέφερεν αύτά καΐ είς τήν γλώσσαν μας, δημοσιεύσας τά 
θρησκεύματα τοΰ Αρχαίων Αιγυπτίων, Άσσυρίων καί 
Βαβυλωνίων.

Λαμβάνομεν δέ καΐ ένταΰθα πάλιν τήν εύκαιρίαν νά 
τη, ώς καί έν τη εικονογραφία; φαίνεται, λίθος μελά- ϊυστήσωμεν εΐς τάς οικογένειας τόν’Αστέρα της’Α- 
νός, έπΐ τοΰ οποίου εορίσκονται χαραγμένα γράμματα.! νατολής ώς λίαν χρήσιμον καΐ διδακτικόν.
Τά γραμματα ταΰτα είναι τριών είδών τά μέν Ιλλη- 
νικα, τά δέ ιερογλυφικά, δηλαδή διάφορα σχήματα 
ζώων καΐ άλλων πραγμάτων, έκαστον τών όποιων £■ 
χει καΐ νόημα, καί έπειδή μετεχειρίζοντο αυτά οί ιε
ρείς ωνομασθησαν ιερογλυφικά, καΐ τά τελευταία γράμ
ματα, αγνωστα έως .τότε, τά όποια ήσαν τά δημώδη, 
ήτοι κοινά γράμματα τών‘Αιγυπτίων. Τά πρώτα, δη
λαδή τά έλληνικά, δλοι οΕ Αρχαιολόγοι ήδόναντο νά 
Αναγνώσουν καί νά έννοήσουν,- τά δεύτερα, ήτοι τά ιε
ρογλυφικά, ήσαν γνωστά, Αλλά δυσκολότατα Ανεγινώ- 
σκοντο και έννοοΰντο, τά δέ δημώδη ήσαν άγνωστα 
?ως τότε καΐ Ακατάληπτα.

Λαβών τήν έπιγραφήν ταύτην δ κύριος Σαμπολιών 
μετά πολλήν μελέτην κατόρθωσε νά ανακαλύψη τό 
1799, ότι τά ιερογλυφικά έσήμαινόν Ακριβώς δ,τι καΐ 
τά έλληνικά. Τότε είπε καθ’ έαυτόν «πρέπει καΐ τά 
τρίτα νά έχουν τό αύτδ νόημα· δηλαδή ή έπιγραφή 
είναι δμοία καΐ είς τάς τρεις γλώσσας.» Τοΰτο δέ S- 
δωκευ Αφορμήν νά Ιξετασθοΰν καΐ -αύτά καΐ ίκτοτε 
ήρχισαν νά άναγινώσκωνται καΐ νά έξηγώνται.

Όπως δέ ή έπιγραφή αυτή έχρησίμευσε διά τά αιγυ
πτιακά, τά όποια έξήγηθη σαν διά τών έλληνικών, τοιου
τοτρόπως καΐ δ βράχος τοΰ Βεχιστάν διά τά σφηνοειδή 
τών δποίων παρέχομεν ένταΰθα §ν μικρόν δείγμα.

iWWltyl
Γράμματα σφτροειδή.

Εις τον βράχον έκεΐνον τά Περσικά ήσαν γνωστά 
δπως τά έλληνικά είς τήν έπιγραφήν της 'Ροσέτης·

ΒΟΡΕΙΟΝ ΣΕΛΑΣ.

Είς τό φύλλον του μηνός Φεβρουάριου του 1875 
της Έφημερίδος των Παίδων, ευρίσκει δ Αναγνώστης 
εικόνα τινά, παριστάνουσαν τδ Ζωδιακόν καθού
μενον φως, μετά βραχείας περιγραφής καί έξηγήσεως 
αύτοϋ.

Είς τήν προκειμένην εικόνα έχουσιν Απεικονισμένου 
άλλο τι φυσικόν φαινόμενον, τό καλούμενου βόρειον 
σέλας (φώς)· Ονομάζεται οέ βόρειον, διότι κυρίως 
είς τά βορεινά κλίματα φαίνεται έν δλη αΰτοΰ τή λαμ- 
πρότητι.

Είναι δέ τδτο κατά τάς παρατηρήσεις τών Αγρονόμων 
ήλεκτρικόν ή μαγνητικόν φαινόμενον προερχόμενου έκ 
τής έπιρροής τοΰ ήλιου έπΐ τών μικροσκοπικών μορίων 
δλης τινός μεταλλικής, ήτις δπάρχει διακεχυμένη εΐς τά 
μετάξι» τών πλανητών διαστήματα, καΐ τήν δποίαν οί 
Αστρονόμοι ονομάζουν ά σ τ ρ ι κ ή ν κ ό ν ι ν, διότι τι- 
νές αύτών δποθέτουσιν, δτι έκ τοιαότης τινός κόνεως, 
συνισταμένης έκ τών Αρχικών μονάδων όλων τών 
στοιχείων, τών Αποτελούντών τήν γην μας κλπ., έγει- 
ναν δλα τά ουράνια σώματα.

Ότι δε τό φαινόμενον τοΰτο έχει σχέσιν μέ τόν 
ήλιόν μας, ή είναι Αποτέλεσμα της έπιρροής αύτοϋ, 
Υποδεικνύεται έκ τούτου, δτι είναι φωτεινότερου καΐ 
παρουσιάζει λαμπρότερα χρώματα, δταν ά£ λεγόμεναι 
κηλΐδες είς τήν σφαίραν τοΰ ήλιου ήναι περισσότερα!. 
Περί τών κηλίδων τούτων παραπέμπομεν εΐς τό έτος
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1874, μήνα Νοέμβριον της ’Εφημ, τών Παίδων, βπου 
γίνεται αρκετός λόγος περί αύτών, Τό βόρειον τδτο φώς 
Αναφαίνεται μετά την δύσιν τοΰ ήλιο ο καΐ χρησιμεύει 
έν μέρει πρδς άναπλήρωσιν του ηλιακού φωτός, ιδίως 
χατά τας Αρχάς καΐ τδ τέλος τοΰ χειμώνας, δταν αί 
νύκτες ήναι πολύ μακραί. 

ριδος, φερούσης διάφορα χρώματα, τά όποια Αντανα
κλώμενα έπί τοϋ πάγου και της χιόνος προξενούν θέα*  
μα μαγευτιχώτατον.

Ούτως δ ούράνιος ήμών Πατήρ παρέχει είς ή μας 
διά τοϋ φαινομένου τούτου νέαν ένδειξιν της πανσοφίας 
καί άγαδότητός του, ή δέ θεωρία τών φυσικών φαινο-

Οί ίδόντες τδ φώς τούτο περιγράφουν αύτδ ώς-μενών πρέπει 'νά δίεγέίρη πάντοτε έν τη’χαρδία μας 
θέαμα έξαίσιον Αρχόμενον Απδ τοΰ δρίζοντος καΐ έν αισθήματα ευγνωμοσύνης, σεβασμού χαί Αγάπης πρδς 
ριπή δφθαλμοΰ φθάνον μέχρι τοϋ Ζενήθ, είτε κατα- ^-ών.

χορΰφου σημείου, λαμβάνει δέ διάφορα σχήματα, ώς 
λ. χ. σταλακτητών, ώς έν τή προκειμένη είκόνι, ή Ί- — Πρέκι ι νά καταργήται πας νέμος, ίνευ τοΰ δποίου ιίναι 

ιΰτυχέστιροι οί λ«οί. (Κοραης.)
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Τεβέροο?.

Τυ πλήρες ονομα τοΰ αδτοκράτορος τούτου τής 
'Ρώμης ήτο Τιβέριος Κλαυοιοί Νερών Καΐσαρ*  έγεν- 
νήδη δέ τδ 42 έτος π. X. έκ πατρδί μέν τοΰ Κλαυ- 
δίου Νέρωνος, μητρδς δέ της Λυδίας, ήτις μετά τδν 

Τιβΐρως 2οί «ίιτοκρώτωρ τής 'Ρώμης.
θάνατον τοΰ συζύγου της δπάνδρεύβη τδν αδτοχράτορα 
Αδγουστον.

'Ο Τιβέριος ήτο νέος ώραΐός καί πολύ δημοτικός 
διά τάς άρετάς αύτοΰ, άλλ*  όπισθεν τής φαινομενης 
ταύτης φυσικής καλλονής ένεφώλευε ψυχή φέρουσα 

τά σπέρματα πολλών έλαττωμάτων, τά δποΐα άνεπτυ- 
χδησαν εύθδς άφοΰ άνηλθεν είς τήν ύπερτάτην Αρχήν, 
έπιδεβαιών οδτω τδ αξίωμα, «’Αρχή άνδρα δείκνυσι·» 
διότι μεταξύ τών άλλων, οΓτινες έφονευθησαν κατά δια
ταγήν του, ήτο καί αδτή ή μήτηρ του, είς τήν δποίαν 
έχρεώστει τδ διάδημα.

Μετά τδν θάνατον τοΰ Αύγουστου (14 π. X.) άνε. 
κηοόχθη αύτοκράτωρ· καί κατ’ αρχάς μέν έκυβέρνησεν 
ήπιως και δικαίως, άλλά μετ’ οδ πολύ ϊδειξε τδν Αλη
θή του χαρακτήρα έκτραχειλισθείς είς πολλά Ανοσι
ουργήματα.
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Πρδς άκώλυτον κόρεσιν τών παθών του άπεχώρη- 

σεν είς την νήσον Κραπρέαν, έκειθεν οέ μετέβη είς 
τδ άκρωτήριον Μικώνου καί έκεΐ έπεδόθη είς παν εί
δος άσωτία,ς.

Τελευταίο ν δμως άσθενήβας βαρέως άπβπνιγη κατά 
διαταγήν τοΰ αρχηγοί τών Πραιτωριάνών στρατευμά
των, διατάζαντος νά ^ιφθουν έπ αυτού πολλά σκεπά
σματα.

Έπ! της ήγεμονώίς του έσταορώθη δ Κύριος ’Ιη
σούς Χριστοί κατ’ άπόφασιν τοο Ποντίου Πιλάτου. 
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περιφρόνηΰιν, τδν δέ ληστρικόν βίαν καί αυτήν τήν κλο
πήν θεωρούν λίαν έντιμα.

'Ιεραπόστολός τις έρωτήσας Κ,οίϊδρόν τινα έπανελ- 
6 όντα έκ Καλκούτας, πώς του έφάνη ή πρωτεύουσα 
τής ’Ινδίας, «'Ωραία πόλις, — είπε, — διά άρπαγήν !»

Τά τέκνα των νομφεοουσι πολδ μικρά 10—12 έ
τών, τοδς δέ γάρους των πανηγυρίζουν διά συμποσίων 
χορών καί μουσικής.

Άλλά και μεταίδ αδτών τδ Εΰαγγέλιον ήρξατο έπ 
έσχατων νά κάμνη άρκετάς προόδους.

Οίκογένεια Κούίρων.

θό Κ.αύΐΐροο-

Οί Κοΰδροι κατοικούν τά πρδς νότον τής Μαύρης 
θαλάσσης βρη, ή τήν έπαρχίαν του αρχαίου Πόντου, 
ήτις κεΐται είς τά μεθόρια τής Περσίας κα! Τουρκίας 
καί άριθμοΰνται είς 50,000 περίπου ψυχών, διανεμη
μένων είς 120 χωρία.

Είναι δέ λαός ποιμενικός, κυβερνώμενος ύπδ διαφό
ρων άρχηγών, όξινες άν κα! έχουν άπόλυτόν έξου- 
σίαν ζωής καί θανάτου έπ! τοδς υπηκόους των, πάν
τοτε όμως μεταχειρίζονται αύτοδς μέ καλόν τρόπον 
κα! μέ οικειότητα, διά τοΰ τρόπου δέ τούτου έλκόοο- 
σιν είς έοωτοος τό σέβας καί τήν αγάπην αδτών.

Εΐναι δέ υπερήφανοι διά τήν καταγωγήν των, την ό*  
■ ποιαν ανάγουν μέχριί αδτοΰ τοΰ Νώε! τούτου ένεκα 

όμιλοΰν και φέρονται πρδς πάντας τοδς άλλους μέ

ΟΙ ΕΝΤΑΦΙΑΧθΕΝΤΒΕ ZENTES^

(Διήγημα Έλίετικΐν) 
Μιτάφρασις ‘ίλενθέρα έκ τοΰ ’Αγγλικού,

(Ίόί προηγούμενων φΰλλον)
νΜ44Λ VA · f ■

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I”.

Ή λυπηρά Απώλεια.

— εΣήμερον αρχεται δ χειμών,η — εΐπεν δ γέρων 
τήν πρωίαν της 21 ης Δεκεμβρίου, έν φ 6 ’Ιάκωβος 
έπροσπάβει νά άνάψη δλίγην φωτιάν είς τήν έστιαν.

— « Ο χειμών αρχεται!» έίεφώνησεν δ ‘Ιάκωβος 
μέ έκπληξιν· «ένόμιζον, ότι πρδ πολλών εβδομάδων 
εΐμεθα είς τήν καρδίαν τοΰ χειμώνος!»

«Άληΰώςι διότι τό ψύχος καί ή χιών δέν έρω- 
τοΰν πότε θά έλθουν, άλλ’ έρχονται, όταν τοΐς άρέση, 
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έρχονται δέ πολύ πρωϊμώίερον είς τά όρη παρά είς 
τάς κοιλάδας, >> — εΐπεν ό γέρων, — άλλ’ έγώ δέν εΐ- 
χον σκοπόν νά ομιλήσω περί τούτου. ΕΙπον, 2τι σή
μερον εΐναι- ή άρχή το δ χειμώνος, επομένως ή βρα
χύτατη ήμέρα του έτους, άπό αυριον δέ αί ήμέραι 
άρχίζουν νά αυξάνουν, αί δέ νύκτες νά σμικρύνώνται, 
ώστε καθ’ έκαστην θά έχωμεν ολίγον περισσότερον 
φως καί μετά 90 ήμέρας.,τήν Άνοιξιν. Nod, ’Ιάκωβε, 
τήν Άνοιξιν μέ πουμπούκια καί τά άνθη ■ της — τάς 
Οερμάς ακτίνας τοΰ ήλίου καί τάς γλυκυίας αύρας τοΰ 
Ζέφυρου — τήν ίϊνόιξιν, ήτις θ’ άνοιξη τάς θύρας τοΰ 
κτηνοστασίου καΐ μας έλευθερώση από τήν φυλακήν 
ταότην καί μας έπαναφέρη είς τούς κόλπους της άγα- 
πητής .οικογένειας μας. Μετά 90 ήμέρας, τέκνου μου, 
ίσως θά δυνηθώμεν νά καταβωμεν είς τήν κοιλάδα, 
οπού κεΐται ή οικία μας με όλους τούς αγαπητούς μας 
συγγενείς.

■ — «Έννενήντα ήμέραι, παππού, — εΐπεν δ ’Ιάκω
βος,'— εΐναι πολύ, παραπολύ μακρύς χρόνος — έπε- 
θυμουν νά εΐχον παρέλθει!»

— «θά άπεράσουν, όπως πολλαι άλλαι ήμέραι πα- 
ρήλθον καί τόσον ταχύτερρν, όσον γενναιότεροι φανώ- 
μεν ήμεΐς· πρέπει δέ νά σκεφθώμεν' όπως έξεόρωμεν 
τρόπον, διά του όποιου νά σμικρΰνωμεν αδτάς· άναμ- 
φιβόλως ή εργασία κάμνει τδν καιρόν νά παρέρχεται 
πολύ ταχέως,» — εΐπεν δ γέρων.

— «Θά έργάζωμαι ευχαρίστως, — εΐπεν δ ’Ιάκω
βος, — άλλά καθώς ήξευρεις εΐμεθα ήναγκασμένοι νά 
άπερνώμεν πολλάς ώρας τήν ήμίραν χωρίς φώς, ώστε 
δέν 9ά ήμποροΰμεν νά έργαζώμεθα είς τδ σκότος, η

— «Ποιος ήξεΰρει Ι» εΐπεν δ γέρων. «‘Ημείς εόρι- 
σκόμεθα είς τήν αυτήν κατάστασιν, είς' τήν δποίαν καί 
οί δυστυχείς τυφλοί, καί δμως καί αύτοί γνωρίζουν νά 
κατασκευάζουν πολλά πράγματα, ή έντέλεια τών οποίων 
διεγείρει τδν θαυμασμόν εκείνων, οί όποιοι βλέπουν. 
Άς προσπαθήσωμεν νά τούς μιμηθώμεν.»

'0 Ιάκωβος έννόησε τδν γέροντα καί ήρχισε νά 
έργάζηται είς τδ σκότος μέ τά ψαθάκια του. Καΐ κατ’ 
άρχάς μέν.δέν έπέτυχε πολύ, άλλά διά τής άσκήσεως 
τό εργον έγίνετο κατά μικρόν εόκολώτερον, ώστε με? 
δλίγας ήμέρας· κατώρβωσε νά πλέκη έπίσης καλώς είς 
τδ σκότος, ώς καί μέ τήν βοήθειαν τοΰ φωτός.

Τέλος τά Χριστούγεννα έφθασαν, άλλά διά τούς 
δυο τούτους δέν ήτο ήμέρα χαράς. Ή ένθύμησις τών 
δώρων, τής μουσικής, τής εδθυμίας καί τής χαρας 
καθίστων τήν θέσιν των πολύ όχληροτέραν, άλλ’ ούτε 
δ γέρων, ούτε δ ’Ιάκωβος ήνοιξαν τδ στόμα του νά παρα- 
πονεθοΰν, άλλά διήλθον τήν ήμέραν συνομιλοΰντες περί 
τής γεννήσεως τοΰ Κυρίου Ίησου Χρίστου καί τών ά- 
άποτελεσμάτων αότής έπί του κόσμου.
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Άλλ’ ήδη νέα λύπη ήγέρθη, ήτίς κατέστησε τδν 
’Ιάκωβον λίαν περίφροντιν. Ό γέρων άπό τινων ήμε
ρων ήρξατο νά αίσθάνηται μεγάλην άδυναμίαν καί πό
νους naff δλον τό σώμα· δ δέ ’Ιάκωβος, καί χωρίς νά 
τό θέλη, ήρχιβε νά φοβήται, ότι δ άγαπητός του παπ
πούς έμελλε μετ’ ολίγον νά τδν άφήση, κάΓ τότε τί θά 
έκαμνεν αυτός μόνος είς τδν τάφον έκεινον ;

(άκολουθεΐ.)

At αφορά μ,βταξΐν 8εδασζάλοο 
καό δασκάλου.

Έάν καί μία συλλαβή' τούς δύο διακρίνει,
Όμως αυτή ή συλλαβή ούσιωδώς βαρύνει.

Απέχει δέ ό Δ ά α κ α λ ο ς πολύ τοΰ Δ ι δ α β κ-d λ ο υ, 
"Οσον τής σφαίρας πόλος είς κείται μακράν τοΰ άλλου*  
. “Οσον ή γή τοΰ ούρανοΰ, καί διαφέρει Γσως, 
Όσον τδ σκότος καί τό φώς, δ ίρως καίτδ μίσος, ■

Τό ψευδός κ’ ή Αλήθεια, Παράδεισος καΐ Άδης.
Ό Δάσκαλος ψοφοδεής, ή γαύρος καί αύβάβης, 

Σκοπόν του ίχων ■ κύριον τήν άργυρολογίαν,
Πωλει ώς άλλος κάπηλος τήν νάθον του σοφίαν.

Μαστίζων μέ τάς λέξεις του καίτάς μισοστιγμάς του 
Τδν νοΰν σου, φθείρει τήν ψυχήν, ήν ή πνοή τοΰ Πλάστου

Έκόσμησε μετ’ ήθικοΰ καϊέναρέτου πλούτου,
Κ’ εΐν' ίργανον τοΰ Σατανά έπί τοΰ κόσμου τούτου.

Ό δέ Δ ι δάσκαλος, λαμπάί φωτίζουσα τά βάθη,
. Όπου φωλεύουν τ’ άγρια ίν τη ψυχή μας πάθη, 

“Εσω ήμών άντανακλφ ίδέάς καί έννοιας,
Δΐ ών θά διαπρΐψωμεν έντός. τής κοινωνίας, 

Πρόίος, σεβάσμιος, γλυκύς, μάς.έλκει, μάς μαγεύει,
Κ' είς τήν άδδν τής αρετής αυτός μάς συνοδεύει.

Πρδς παν γενναίου φρόνημα αύτδς μας άνυψβνει, 
Τδν νοΰν καλλύνει, τήν ψυχήν δι’ αρετών μορφόνει.

Καί ϊείκνυί’ Αφιλοκερδώς ώς πλάστης τοΰ νοός μας, 
Πατήρ σεβασμιώτερος τοΰ φυσικού πατρός μας.

Όπου δ’ή άνοια εύρΰ τδ στάδιον Ανοίγει
Έπαρχον Δ ά σ κ α λ ο ι πολλοί Δ ι δά σκ α λ ο ι δ’ όλίγοι· 

Κι’ άς τδ όμολογήσωμεν, εύάρίθμ’ είναι κγ' όσοι
Ώς άληίείς Διδάσκαλοι είς τήνΕλλάδα ζώσι.

θ. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ.

Η ANOISIS.

Ώ ζωογόνε Άνοιξις, χαριεστάτη ώρα, 
Νεότης τοΰ ίνιαυτοΰ, τής φύσε ως όπώρα 1

Οί έκλεκτοί σου ζέφυροι, ώς έκλεκτοί ζωγράφοι, 
Πολυειδώς έποίκιλαν τό δροσερό χωράφι.

Μοσχοβολεΐ ήδύοσμος, βασιλικός μυρίζει, 
Είς τδν Αέρα φέρεται, καί τδν Αρωματίζει,

Ό οίφανδς έγέλασεν, ή θάλασσα ΐχάρη, 
θεία φαώρότης πρόδηλος είς βλα ένεσπάρη.

Οί ναϋται είς τά πλοΐά των τήν άγκυραν, έπήραν, 
Κ’ έτοίμως έρμενίζοντες, Ασμένως παίζουν λύραν.

Α.
---- «—J3SU------
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ΧΙΟΙΚΧΔ^Δ..

— Είς τά παράλια τής ’Αλάσκας, χώρας «ιμίνης είς τά 
βόρεια μέρη τής 'Αμερικής, ύπάρχει ιχθύς 8 περίπου δακτύ
λων τό μήκος σχεδόν διαφανής καί πολύ παχύς, τδ δέ πάγρΐ 
του εΐναι λευκότατον καί πολύ γλυκύ. Τόν ίχθύΐ τούτον οί 
αύτόχθονες Αμερικανοί ξηραίνουν, ϊπως ήμΐϊς τούς τσίρους, 
καΐ έπειτα τδν μεταχειρίζονται ώς κηρίον, δίδει δέ φλόγα ισχυ
ρών, τήν δποίαν ό άνεμος δίν θύναται vd σόύση.

— Τρεις ύπάρχουσι τάζεις Εργατών καί μόνον τρεις είς τόν 
κόσμον τούτον 1) 01 καταστροφέϊς, 2) οί άνορθωταί καί 3) 
οί μίμοι, Οί πρώτοι εΐναι οί επιτυχέστατοι, οί δεύτεροι οί μάλ
λον αύταπάρνητοι, άλλ' οί τρίτοι άποτελοϋσι τό μέγιστον μέρος 
τού άνίριυπίνου γένους. Είναι περιττόν νά εΐπωμεν δτι ή δευ- 
τέρα εΐναι ψ καλλίστη καί ώφελιμωτάτη.

— Ή Σινική αύτοκρατορία είναι τό άρχαιότατον ίθνος τοΰ 
κόσμου—περιέχει Si πληθυσμόν περί τά 439 Εκατομμύρια 
ψυχών.

— Εί; τήν άρχήν τοϋ παρόντος αίώνος ΰπήρχον καθ' 5λον 
τδν κόσμον 3,000,000 άντίτυπα τών Αγίων Γραχών  ίκτοτε ή 
’Αγγλική καί Αμερικανική Βιβλική ‘Εταιρία, έτύπώσαν περί 
τά 116,000,000.

*

—Ό Δουξ Θεόδωρος τής Βαυαρίας λαθών τδ δίπλωμα ια
τρού είς ϊν τών Πανεπιστημίων τής Γερμανίας.εΐναι δ πρώτος 
έξ ήγεμονεκοΰ οίκου, δστις άπεφάσισε νά μετίλθη τό ιατρικόν 
Επάγγελμα 1 Πολύ φρόνιμος άνθρωπος 1

— ‘Υπολογίζεται, άτι υπάρχουν καθ' ίλον τόν κόσμον ύπέρ 
τάς 26,000 άβελφών τού έλίουςΐ

—Κύριός τις έν Βεστώνη τής Αμερικής Εγραψε μίαν Επι
στολήν μί τήν δεξιάν χείρα γαλλιστί, καί άλλην μέ τήν άρι- 
στεράν άγγλιστί είς τόν αύτδν καιρόν, ώστε δ διισχυρισμδς 
ότι βέν βύναται νά κόμη δύο πράγματα είς τόν αύτδν καιρόν, 
δέν εΐναι πλέον άληθήί.

— Οσοι φθείρουσι τήν ΰγείαν των δι’ άκρατε&ς καί άτά- 
κτκ βίου,, γίνονται όχι όλιγώτερον αύτόχειρες εκείνων, οί όποιοι 
κρεμώντιαι, ή δηλητηριάζονται, ή άλλως πως άφαιρούσι τήν 
ζωήν των.

—‘‘Ο άριθμδς τών μέχρι τοϋδε άνακάλυφθίντων κομητών 
Υπολογίζεται είς 170 περίπου.

—;,0 έπίσκοπος τής Μόλας Παυλΐνος λέγεται, ότι εΐναι δ 
έφευρέτης τών έν ταΐς έκκλησίαις κωδώνων.

— ‘θ σχολαστικός Άόδάς Πορκέτος, Γάλλος τήν. καταγω
γήν έγραψε περί έαυτοΰ τό έξης Επιτύμδιον:

'Υπήρξα μέγας κτενιστής πεζών καί ποιημάτων 
Στήν τέχνην δε έδάθυνα τών τόνων καΐ κομμάτων.

'Εστάθμισα καί ήνοιξα τών γνώσεων τούς δρόμους 
Καί περί τοϋ Λακωνισμού συνέγραψα τρεις τρόμους.

--------κψ.------

■ Ά t ν c γ μ. α.

Είμαι σύνθετον έκ δύο λέξεων σημαντικών 
Οικισμός σ’ τήν πρώτην είμαι αγαθών τε καΐ κακών,

’Σ τήν δευτέραν θί Δεσπότης δίκαιος, πλήν αυστηρός, 
Καί α’ τδ £λον θεωρούμαι Ενας άγρυπνος φρουρός.

Το· τί είμαι καί δεν είμαι άπειρα μέ τραγφδοΰν 
‘Σ τά υπόγεια νά πέσουν όσοι δέν μέ έννοοΰν.

'AnMJ άζροοτιχίς.

Συνίσταμαι έξ έννέα γραμμάτων άποτελούντων τδν άριθμίν 
664. Τούτων τά μέν 4, 3, 1, 7 καί 5 κάμουν τδ όνομα πτω
χού τίνος άνθρώπου, δολοφονηθέντος ύφ’ Ενός Μονάρχου Ενεκα 
της συζύγου του.

Τά. 3, 6, 4 καί 8 τό όνομα τοΰ πρώτου βασιλΐως τών ’Ιου
δαίων.

Τ«2, 9, 6, 4 καί 5 τό όνομα πολυχνίου συνεχομένου μέ 
τήν άνάστασιν τοΰ Ίησοΰ Χριστού.

Καί τά 8, 3 καί 6 τδ όνομα μεγάλης τινδς θεάς τών 'Ελ
λήνων. "Ολα Βέ δμού περιφανή πόλιν τής Ιουδαίος,

ΠοΓα τά πρόσωπα, καί ποϊαι αί πόλεις j .

Λύτης τοΰ αΜγματος τοΰ μηνος 'Απριλίου.

Κοίτοπτρον.

Τό Ελυσαν Αθηνών, Κ. Γ. Δούκας, Π. 'Ρομποτσάνοί, 
Μαριάνθή Δρακονταειδή, Α, Μανταράγκάς, .Μαριάνθή Άργέντη, 
Γ. Ν. Άόάζος, Άλ. Α. Δουρούτης, ’Αλ. Φιλαδελφεύς, Γ. Π. 
ΠαπαζαφειρόπΟυλος, Άγ.' Δοτοράτος,'Ελένη Γ. Σταύρου, Βιρ- 
γινία Βλαχάκη, Π. Α. Βακαλόπουλος, Α. Πρόκας καΐ Γ. Ν, 
Φλέγκας. Λ η ξ ο υ ρ ί ο υ, Αικατερίνη Βουτσινά. Ν α υ π λ ί σ, 
Κ. Ε. Βελίνης. Μεσολογγίου, Κ. L Χατζόπουλος καί Ι· 
Κουρκουμέλης. Λεωνίθίου, Κ. θ. Καλλιγδε. Νάξου, 
Άνδρονίκη Βάίερ. Α ί γ ί ο υ, Γ. Π. Κω ν στ α V τ < ν ου π ό
λε ω ς, Π. Μεταξας, Π. Στυλιανού, Ν, Ε< Νικολαίδης καί'Αλ· 
Γ. Κ. Σ μ ύ ρ ν η ς, Δημ. Στάης.

, Λύαις της & τφ 1$ίφ φύλλφ άχροστιχίδος,

Δ —ελφοί.
Ή—ρα 
Λ—ημνος 
*0—νος 
Σ —ωκράτης

Τήν έλυσαν ’Αθηνών, Α. Πρόκας, Χρ.Έρ. Μητζόπουλες, 
θ. Γ. Σκούφος, Π. ‘Ρομποτσάνος, A. L Δασκαλάκης, Κ. Γ· 
Δούκας, Μαριάνθή Δρακονταειδή, Άρχ, Ματαράγκας, Μαρι- 
άνθη Άργέντη, Γ. Ν. Άδάζος, Άλ. Α. Δουρόύτης, Άλ. Φι- 
λαδελφεύς, Γ. Π· Παπαραφειρόπουλοί, Άγ. Δοτοράτος, ‘Ελένη 
Γ. Σταύρου, Βιργινία ί Βλαχάκη, Π. Α. Βακαλόπουλος καί Δ. 
Χατζή διάκου. Έρμοοπόλεως, I. Δ Μυροαγκόπΰυλος, I, 
Κούρκουμέλης καΐ Κ. I. Χατζόπουλος. Λ η ξ ο υ ρ ί ο υ, Αικατε
ρίνη· Βουτσινδ κάί Σ. Δ. Τσαγκαρόπουλος. Ναυπλίου Κ. 
Σ.Βελίνης καί A. Ε. Σωτηριάδης.Δ ε ων ι βίου, Κ. θ. Καλ- 
λιγας. Νάξου Ανδρονίκου Βάίερ. Α ί γ ί ρ υ Γ. Π. Άλ ε ξ α ν- 
δρείας Κ. Άδραμίδης Γ. I. Λύδδης. Κωνσταντ ινουπό- 
λ ε ω ς Α. Δ. Άποστολίδης Π. Στυλιανού. Άλ. Γ., Κ. Π. Με- 
ταξδς καί Ν. Ε. Νικολάίδης. Σμύρνης Δ. Στέκος.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕίΡΏΤΗΣΕΙΣ.

1. Ποιος Εκτισε τήν Νινευή;
2. Ποιους αδελφούς ειχεν ί> Δαόίδ;
3. Μέ τί ομοιάζει ύ Εκκλησιαστής τόν έμπαίκτην ;


