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'Μ έλπ£$.

Κάρη γλυκεΓα 
τοΰ Παραδείσου, 

παραμυθία 
τής συμφοράς.

’Ελπίς ή μονή 
τερπνή φωνή σου 

άνανείνει
πηγήν χαράς.

Όπιίταν πλέω 
είς δυστυχίας*  

ίπίταν κλαίω 
ελεεινά,

Σύ μέ φωτίζεις 
μ’ άκτϊναί θείας, 

Κι’ άναχουφίζεις 
είς τά Βεινα

Μ1 ?ν βλέμμα μόνον 
παύεις τους θρήνους

Κακοδαιμόνων 
τής γης ψυχών

Καί ή ταχεία 
πέτα μ’ εκείνους

Έ πιθυμία 
τών δυστυχών.

Α. Κατακουζηνός.

—ι0 άρχήθεν κάκιστ’ άνατεθραμμίνος άνθρωπος, δσον πλει- 
οτέρας έπιστήμας δεχθή, τόσον γίνεται άχρειέστερος.

(Κοραής).

—’Οστις εξ οδεύει τδν καιρόν είςτά ανωφελή, ή πολ· 
λά δλίγου αξία, είς έ κείνον καιρός δέν μένει Βιά τά 
άξιά λογά. Και άν κατά δυστυχίαν δ si; έκείνα δαπα
νώ με να; καιρός ήναι καιρός τής νεότητας, οί τόποι 
τής ούτιδανασχολίας μενουσι διά παντδς ανεξάλειπτοι 
εις τήν κεφαλήν του, καί τδν κάμνουίιν ανεπιτήδειου 
πάσης φιλοσοφικής θεωρίας. (Κοραής).

ΟΙ ΕΝΤΑΦΙΑΣΘΕΝΤΕε ZilNTSS,

(Ίδέ προηγούμενου φΰλλον)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.'
Η λι>ηηρΐί άπώλζ’α,

Τοιοΰτον ήτο τδ ήμερολόγιον τοΰ πτωχού ’Ιακώβου 
είς τδ οποίον εξέθετε τήν εικόνα τών φοβερών ώρών, 
τάς όποιας διήλθε πλησίον τοΰ νεκρού έν τή τρομερά 
εκείνη μοναςίφ.

Μετά ταΰτα επεσεν είς φοβεράν μελαγχολίαν, άπδ 
τήν οποίαν ματαίως προσεπάθησε νά έλευθερωθή διά 
τής έργασίας, τήν οποίαν εΐχε διακόψει ένεκα τοΰ θα
νάτου τοΰ παποΰ του*  έπΐ ολοκλήρους δέ ή μέρας δκά- 
θητο πλησίον τής φωτιάς χωρίς νά δόναται νά συ μ. 
μαζεόση τάς ίδέας του.

’Εν τφ οιαστήματι τοϋτο δυο συμβάντα ίστοροΰ'νται 
είς τδ ήμερολόγιόν του, τά όποια τόν έξυπνησαν πρδς 
καιρόν άπδ τδν λήθαργον, είς τδν όποιον εΐχε πέσει, 
Τό πρώτον συνέβη μικρόν μετά τήν ταφήν τοΰ γέρον- 
τος. Νύκτα τινά, ένφ ήτοιμάζετο νά σβΰση τδ πΰρ, ή- 
κουσεν έλαφρδν τρίξιμον άνωθεν τής καπνοδόχης*  φο
βηθείς δέ μήπως ή καπνοδόχη πγάση φωτιάν, είσήλ- 
θεν είς αυτήν καίτοι θερμήν είσέτι ουσαν, καί έςήταζε 
διά τών δφθαλμών*  ένφ δ*  ΐστατο έκεϊ, έφάνη διά τίνος
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ανοίγματος τηί χαπνοδόχης άστήρ τις λαμπυρίζων— 
ήτο το μόνον φώς του ουρανοί, τδ όποιον μετά πολ
λά; Εβδομάδας κατά πρώτον προσέβαλε τήν ορασίν τυ, 
καί διά τοΰτο έστάθη έκεΐ παρατηρών αύτόν μέχρις ου 
έχάθη άπδ τών ύφθαλμών τοο.

Ή έμφάνισις τοΰ άστέρος τούτο» έφάνη είς αυτόν 
ώς σημεϊον πλήρες παρηγοριάς, έλπβος καί ύποσχέ- 
σεως παρά θεοί, δτι δεν εΐχεν έντελώς λησμονηθή, 
δθεν εδθυς, άφοΰ έξήλθε τής καπνοδόχης, κλίνας τά 
γόνατα ευχαρίστησε τδν θεδν διά τήν μικράν έκείνην 
Ακτίνα τής έλπίδος, τήν όποιαν τφ ίπεμψεν. Δυστυχώς 
ή μικρά αυτή παρηγοριά οέν διήρκεσεν έπί πολδ, ή δέ 
προτέρα μελαγχολία του έπανήλθε, και ίσως θά τόν 
κατέβαλλεν άν μή έλάμβανε χώραν έτερόν τι συμβεβη- 
κδς, τδ όποιον τδν έξήγειρεν έξ αύτής.

Τδ συμβάν τοΰτο έλαβε χώραν τήν 23 Ίανοοαρίοο. 
Έπί τιν«ς ή μέρας ό ’Ιάκωβος είχε παρατηρήσει, οτι 
δ καφδς είχε μεταβληθή έπΐ τό θερμότερον· ημέραν 
δέ τινα κατά τάς 2 μ. μ. ήκουσεν αίφνης ήχον τινα 
ώς προσεγγιζοόσης βροντής, καί διά μιας ήσθάνθη ίσχυ- 
ρδν κλονισμόν, όστις τδν έκαμε νά έγερθή εις τοδς πό· 
δας τοο έντρομος.

Διάφορα έκ τών σκευών τοο κατέπεσαν, πυκνή κό- 
vti έπλήρωσε, τδ δωμάτιον έκ δέ τοΰ τριξίματος τών 
ξύλων τής στέγης ένόησεν, ότι τδ κτηνοστάσιον διήρ- 
χετο διά τρομερά; καταστροφής, Έν τή έχπλήξει τοο 
κατ’ άρχάς ένόμισεν, δτι πάντα τά δπέρ τήν κεφαλήν 
του έθραύσθησαν αλλά μετ’ ού πολδ έπεισθη, δτι τδ 
δωμάτιον του και αυτός ήσαν άβλαβε!;, άμέσως δέ πε- 
ριήλθε τδ κτηνοστάσιον διά νά 8η, αν τά πάντα έκεΐ 
ήσαν είς καλήν κατάστασιν.

Εισελθών δμως είς τδ τυροκομεΐον. εδρεν αυτό σω
ρόν έρειπίων· ΟΕ τοίχοι Γσταντο μέν είσέτι, άλλΓ έφαί- 

: νοντο ετοιμόρροποι. Μέρος τής στέγης είχε βοθισθή καΐ 
| καταπε'σει, ξύλα οέ καί λίθοι ήσαν διεσκορπισμένα καθ’ 

όλον τδ δωμάτιον.
Ήτο φανερόν, δτι ύπερμέγεθές τι σώμα, ή όγκος 

χιόνος άποσπασθεΐς έκ τοΰ ορούς είχε προσβάλει τήν 
ί στέγην τοΰ κτηνοστασίου κατ' έκέΐνο τό μέρος καΐ τήν 
ί κατέβριψεν.

'Ο Ιάκωβος ευχαρίστησε τόν θεόν, διότι έπροφυ- 
λαξε αυτόν καί πάλιν έκ βεβαίου θανάτου, ή δέ σωτη- 

! ρία το» τφ έφαίνετο νέον σημεΐον, οτι ό Πατρικός δ- 
φθαλμδς τοΰ θεού έπέβλεπεν επ’ αύτόν, "Οθεν άνέλαβε 

’ θάβρος καί αί περί τοΰ μέλλοντος έλπδες τού Ανεπτε- 
ρώθησαν.

Τήν νέαν ταυτην παρηγοριάν έχρειάζετ® 6 ’Ιάκωβος, 
διότι τά ατυχήματα’ τοο» δέν είχαν είσέτι τελειώσει. 
Ότι δ γέρων είχε προείπει, τοΰτο και έγένετο—τδ 
γάλα της 'Ρόζας ήρχισε κατά μικρόν νά όλιγοστεύη—

τοΰτο δέ ένεθΰμησεν εις αυτόν τοδς λόγους τοΰ Αγα
πητού του παποΰ, «Τί θά κάμωμεν, Αν ποτέ τδ γάλα 
τής 'Ρόζας στερεύση; Πρέπει νά τήν σφάξω μεν, διά 
νά ζήσωμεν μέ τδ κρέας της.» ■

Τί ϊ νά φονεύαη τήν ' Ρόζαν, τήν πιστήν σύντροφον 
όλων τών θλίψεών του! Ο ’Ιάκωβος δέν ή δυνατό νά ■ 
συγκατατεθή είς τοΰτο.! Η άπλή ιδέα τδν έκαμνε νά d- ί 
νατριχιάζη ! Άλλ’ δμως έξετάσας τήν οποίαν είχε τρο- | 

φήν, εΰρεν, δτι αυτή δέν ήδόνατο νά τδν έπαρκέση πε
ρισσότερον τών 15 ήμερων αύτδς δ’ ευρίσκετε είσέτι 
είς τήν καρδίαν του χειμώνος και ήτο Αδύνατον ν’ Α- 
φήση τδ κτηνοστάσιον. Όθεν Απεφάσισε νά διπλα- 
σιάση τήν τροφήν τής Ρόζας. μέ τήν έλπίδα νά αύ
ξηση έκ νέου τήν ποσότητα τοΰ γάλακτος, άλλά δυ
στυχώς δεν τδ έπέτυχε, τήν δέ 4 Φεβρουάριου ούδέ 
ςαλαγματίαν γάλακτος ήδόνατο ν” Αμέλξη. (Ακολουθεί)

ΤΟ ΚΟΧΝΕΛΙΟΝ ΕΙ3 ΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗΝ
(Μύθος ΊνΒικόί.)

Άλώπηξ, πίθηκος καί κουνέλιον έζων μίαν φοράν· 
είς έν δάσος πολύ ηύτυχισμένα, συζώντα είς τήν αύ
τήν φωλεάν. Μίαν ή μέραν ήλθε γέρων τις είς τήν κα
τοικίαν των, ό όποιος έφαίνετο πολδ κουρασμένος καί 
πεινασμένος, καί τδν ύπεδεχύησαν μέ πολδν χαράν, 
Άφ’ οδ έχάθησεν βλίγον, τοις είπε. «τέκνα μου, ή- 
κουσα εί; τήν πατρίδα μου, ή οποία είναι πολδ μακράν 
Απ’ έδώ, οτι σεις, μόλον δτι είσθε Απδ διάφορα είδη, 

ί καΐ έχετε διάφορα ήθη καί έθιμα, πάλιν ζήτε όμου ηύ- 
τυχισμένα, καί λοιπόν ήλθα διά νά ΐδω τοΰτο τδ πράγ
μα. Τώρα είμαι κουρασμένος και πεινώ’ έχετε τίποτε 
3ιά νά φάγω;υ Τότε όλα έκραξαν, «θάύπάγωμεν διά 
νά σοΰ φέρωμεν, καί αμέσως Ανεχώρησαν, λαβόντα 
μίαν διεύθυνσιν έκαστον. 1Η Αλώπηξ έπήγεν εις τδ 
δάσος, καί έπίασεν έν πτηνδν, ό πίθηκος άνέβη είς 
έν δένδρου καί εκοψεν ωραιότατα καρύδια, άλλά τδ 
κουνελάκι, έπεστρεψε χωρίς νά φέρη τίποτε. 'Ο γέρων 
τότε είπε πρδς τά-κουνέλι, «τέκνον μου λυπούμαι πολύ, 
ότι, έν ιρ οί σύντροφοί σου δύνανται νά πράττωσι κάτι 
πρδς άνακούφισιν ένδς κουρασμένου γέροντος, <ώ δέν 
φροντίζεις νά πράξης τίποτε.»

Το κουνελάκι έλυπήθη πολδ και παρεκάλεσε τοδς 
συντρόφους του νά τδ βοηθήσωσι, διά νά συνάξη με
ρικά ξύλα, καΐ νά άνάψη φωτιάν- τδ όποιον άφ’ οδ έπρα- 
ξε, έστράφη. πρδς τδν γέροντα καί είπε, «Καλέ μου, κύ
ριε, έγώ είμαι Αδύνατον ζώον καί δέν δύναμαι ούτε νά 
κυνηγώ, καθώς ή άλώπηξ, ούτε ν’ Αναβαίνω είς δέν
δρα καθώς δ πίθηκος. Έζήτησα παντοϋ διά νά ευρώ 
τι Αξιόν νά σοΰ φέρω, αλλά δέν ευρον διά νά σοΰ δεί
ξω όμως, ότι έπιθυμώ νά σέ ύπηρετήσω, ιδού δίδω
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τους -Ινδούς, τδ/κουν ελιάν α(

τόν . εαυτόν μου*»  άφοΰ είπε ταΰτα το ,κουνέλιον έβ 
ψίφθη είς τδ πυρ καί έψήθη διά νά τδ φαγη δ γέρων· 
'Ο γέρων δμως δέν ήτο άνθρωπος,- ά' λά εΐς. άπδ τους 
θεούς μεταμορφωμένος, καΐ διά νά άνταμείψη τήν αύ· 
ταπάρνησιν του κουνελιού, εθεσεν αύτδ εις τήν Σελή
νην, διά νά μή λησμονηθή ποτέ.

Εΐναι λοιπόν, κατά 
σκιαΐ, τάς οποίας 
βλίπομεν είς τήν ■ 
Σελήνην δ δέ μύθος 
ουτοί δεικνύει πό
σον οί Ίνοοΐ έκτι- 
μουν τήν αύταπάρ- ■ 
νησιν, δηλαδή τήν 
θυσίαν τής φιλαυ
τίας, πρδς λατρείαν 
τών θεών αύτών,

'Ότε' κατά πρώ- 
την φοράν ήκουσα 
τδν μΰθον τούτον, 

! μου ήλθεν είς τδν 
■ νουν ο λόγος τοΰ Ά· 
I ποστόλου, « προσ- 
ϊ f , - .φερετε τα σώματα 

σας θυσίαν ζώσαν, 
άγιάν , εύαρεστόν 
είς τδν θεδν, τδ ό
ποιον είναι ή λογι
κή σας λατρεία.»

Ζ.

Κουκουβάγια ή κοινωφελής.

Ο,ερδ 
Γλκυκών

Ή Γλαυξ εΐναι ' 
πτηνδν άρπακτικδν. 
νυκτόβιον άπαντώ- ί 
μενον είς ολα σχεδόν 
τά κλίματα, πλήν ξ 

τών κατεψυγμενων 
χωρών, καΐ άντιςοι- I 

ί χεϊ πρδς τάς τίγρεις, 
τας λεοπαρδάλεις καΐ τάς. άγρίας γαλάί ώς .πρδς το 
άρπακτικδν καΐ κρυψίνουν.

Τής Γλαυκός ύπάρχουσιν δπέρ τά 150 είδη, τινά 
τών όποιων, ώς ό Ώτος, ό Μπούφος, κλπ. εΐναι πολδ 
μεγάλα καί ίσχυρά· άπαντα δέ διακρίνονται κατά τοΰτο, 

■ 3τι Ινεκα τής κατασκευής τών δφθαλμών των δέν δό
να νται νά θηρεύω σι τήν ή μέραν είς τδ φώς τοΰ ήλιου,

άλλά ζητοΰσι τήν τροφήν-των κατά τδ λυκώφως καΐ 
λυκαυγές, άμα δέ άνατείλη ό ήλιος, καΐ δεν προφθά- 
σουννά έπιάτρεψουν είς τδν κρυψώνα, ή τήν φωλεάν 
των, κρύπτονται μεταξύ τών κλάδων δένδρου τινδς μέ
χρι της δύσεως αύτοϋ, οπότε έξέρχονται πάλιν εις τήν 
Θήραν των,

Έν τή Γραφή ή Γλαυξ σχεδόν πάντοτε συνδυάζεται 
μέ καταςροφήν καί 
έρήμωσιν ζωγράφοι 
δέ καί ποιηταϊ, καΐ 

μυθ ιστοριογράφοι 
τήν παριστώσιν ώς 
πτηνδν κακών οιω
νών, καΐ ώς σύντρο- ■ 
φον πνευμάτων, μα- ί 
γέιών,δαιμόνων καΐ ; 
μάγων· άπαντα δέ 
τά βάρβαρα έθνη 
θεωρούν τήν παρου
σίαν της ώς κακήν. 
Οί ''Ελληνες καΐ οί 
'Ρωμαίοι δμως τήν 
έθεώροον ώς σύμ
βολου σοφίας, τδ δέ 
μέγεθος τής κεφα
λής καΐ ή σοβαρό- 
της τών δφθαλμών ; 
της δίδεν άέρα τινά 
σοφίας, τήν δποίαν 
ή μικρότης τοΰ εγ
κεφάλου της δέν έ· ; 
πιβεβαιοι I Οί Άθη- j 
ναϊοι τήν εΐχον ώς :

J σύμβολον έθνικδν 
καΐ τήν μετεχειρί- 
ζοντο εΐς τά νομί
σματα των.

Τά μεγάλα εΐδίη 
τών Γλαυκών πριο- 
ξενοΰσι μεγαλην κα- 

κατοικίδια , πτηνά 
χά’ι ζώα, άλλά τά 

μικρότερα είναι πολύ χρήσιμα είς τδν άνθρωπον, διότι 
καταςρίφυσι μέγαν αριθμόν σαυρών, πτηνών και άλλων 

επιβλαβών ζώων, και διά τοΰτο δέν πρέπει: νά φονευων- | 
ται· μία μόνη Γλαυξ ύπο λογίζεται, οτι καταβροχθίζει :· 
κατ’ έτος έκτος άλλων ύπέρ τοδς 300 ποντικούς ί
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’Λρέτοις ό βαβελεύς.

Ή ’Αραβία είναι χερσόνησοί μεγάλη κειμένηπρός τό 
νότιον μέρος τής Άσιας· διηρεΐτο δέ τό πάλαι είς τρία 
μέρη, τήν Πετραίαν, τήν Εύδαίμονα καί τήν "Ερημον

Άντίπας, άλλα μετ’ οο πολύ τήν έγχατέλειψε χάριν 
τής 'Ηρωδιάδος τής γοναικδς τοΰ άοελφοο του Φιλίπ
που, περί ■ τής όποιας Ιωάννης ό βαπτιστή; τον έπέ-· 
πληξεν.

Ό Άρέτας θελων νά έκοικηθή τήν 56ριν κατά τη;

’Αρέταί i βΐσιΛεΰς.

θογατρόςτου, έκίνησε πόλεμον κατά τοΰ "Ηρώδοο καΐ 
ένίκησεν αότον είς μεγάλην τινά μάχην, μετά τήν δ
ποίαν έκστρατεόσας κατά τής Δαμασκού έκυρίεοσεν αϊ>- 
τήν, διορίσας έν αύτη ίδιον Εθνάρχην*  ενώ δ εύρίσκετο

χαΐ κατφκεΐτο και τότε, όπως καί τώρα ύπδ διαφόρων 
φολών ανεξαρτήτων άπ’ άλλήλων.

'Η Πετραία ’ Αραβία ήτο υπό τήν κυριαρχίαν διαφό- 
ρωνβασιλέων, ο’τινες εφερον τό κοινόν όνομα Ά ρότα. 
Ενός τούτων τήν θυγατέρα ένομφεόβη Ηρώδης ό εισέτι ή Δαμασκός όπό τόν ’Εθνάρχην τοΰτον ήλθέ ποτέ
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έκεΐ δ Παύλος, δ δέ’Εθνάρχη; έβουλήθη νά συλλαβή 
αυτόν καί τδν θανατώση. άλλ’ οί έκεΐ αδελφοί κατεβί- 
βασαν αύτδν έντδς κανίστρου διά τοΰ τείχους και ούτως 
τδν έσωσαν. Ο ' Ηρώδης μή δυνάμενος ν’ άντισταθή 
κατά τοΰ Άρέτα έζήτησε τήν βοήθειαν τών 'Ρωμαίων, 
δ δέ Βιτέλλιος, ό τότε ρωμαίος διοικητής τής Συρίας, δ 
αΰτδΐ, οστις απέλυσε τον Πιλάτον τής θέσεώς του, έ
νεκα τής κακής του διοικήσεως, λαβών διαταγάς. έκ 
‘Ρώμης νά τιμώ ρήση τδν Άρέταν, έξεστράτευσε κατά 

της Πέτρας, τής πρωτευουσης της ’Αραβίας*  άλλά καθ’ 
δουν μαθών τδν θάνατον τοΰ αΰτοκράτορος Τιβερίου, 
παρητήθη τής εκστρατείας καί έπέστρεψεν εΐς Συρίαν.

Ή προκειμένη είκών παριστα τδν έν λόγφ Άρέταν, 
έλήφθη δέ έκ τίνος νομίσματος, βπερ φέρει την εικόνα 
αΰτοΰ, καί έμεγεθυνδη, δημοσιευθεΐσα τδ πρώτον είς 
τδ άραϊον άγγλικδν περιοδικόν διά παιδία Prize, εξ ου 
καί ήμεϊς τδ έλάβομεν.

‘Ο ϊώσημο; ’Ιταλό; ποιητής Δάντηί.

ΐ
;Ι|,

UtvivjOti ν,νλ ττοεγ)τα.£.

Ή ποίησις έν γένει διαιρείται είς τρεις μεγάλος διαι
ρέσεις 1) είς 'έ'πιχήυ, ήτις έμπεριλαμβάνει ποιήματα, 
ΐίτινα περιστρέφονται είς τήν ιστορίαν έθνικών καί ιστο

ί  · 

ρικών συμβάντων καί γενικώς εϊς πάντα τά έξοχα διηγη- 
ματικά ποιήματα*  2) εΐς ά/>α^ατ«ήν, τήν περιλαμ- 
βανουσαν τά λεγάμενα δράματα, ήτοι τά ποιήματα τά 
παριστάνοντα εικόνα τινά τής ζωής καί παριστανόμενα 
είς τδ δέατρον*  τδ είδος τοΰτο τής ποιήσεωί περιλαμ-



942 ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΟΝ ΠΑΙΔΩΝ ΟΚΤΩΒΙΊΟΣ, 1880 j

σωπον άνευ μειδιάματος, συμπόσιον χωρίς φιλοφροσό· ί 
νης. Δέν εΐναι τά άνθη οί αστέρες τής γης, καί δέν είναι' 
οί αστέρες τά άνθη τοίϊ ουρανοί: δέν δόναταί τις-νά έξε- 
τάση τήν κατασκευήν άνθος, καϊ νά μή άγαπήση αυτό. 
Τά άνθη παριστάνουν και δηλοποιούν τήν άγάπην του 
θεού πρός τήν δημιουργίαν, καί δι’ αύτών λαμβάνει ό 
άνθρωπος καί φανερόνει άγάπην . πρδς τδν πλησίον αύ
τοΰ· διότι ταϋτα πρώτον διεγείρουν είς τδν νουν τήν αί- 
σθησιν τοΰ ώραίου καί άγαθοΰ. Τό κοινωφελές τών άν- 
θίων είναι ή μεγάλη κομψότης καί ώραιότης αύτών· 
διότι δδηγουσιν ήμας είς διαλογισμούς γενναιότητας 
καί ήθικής καλλονής, άποκεχωρισμένους καί ανώτερος 
πάσης ίδιοτελείας· ώστε εΐναι ώραΐα μαθήματα είς τής ;

βάνειτήν τραγιρδίαν καί κωμωδίαν καί 3) είς jioptxqv, 
είς τήν όποιαν άνήκουσι τά ποιήματα τά ψαλλόμενα 
διά λύρας, διά.τών οποίων έκφράζονται αΐ άτομικαί συγ 
κινήσεις τοΰ ποιητου.

Μεταξύ τών ’Επικών ποιητών οί ξιασημότατοι ήσαν
ό"Ομηρος, δςις έγραψε τήν «Ίλιάδα» καί «’Οδύσσειαν,» 
δ Βιργίλιος, βστις έγραψε τήν «Αίνειάδα», δ Μίλτων, 
οστις έγραψε «τδν ’ Απολεσθέντα καί άνακτηήέντα Πα-

( ράδεισον,» ό Τάσσος, βστις έγραψε «τήν 'Ιερουσαλήμ
I άπελευθερωθεΐσαν» καί & Δάντης, δστις έγραψε «τήν

■ θείαν Κωμφδίαν.»
! Ο Δάντης, τδν όποιον παριστάνει ή προκειμένη εί*  

κών, θέτει τήν σκηνήν τοΰ ποιήματος αύτοΰ είς τδν
t άλλον κόσμον, καί παριστά διά ζωηρών χρωμάτων τήν! φύσεως τδ βιβλίον, διδάσκοντα τδν άνθρωπον, δτι δέν j 
ξ κατάστασιν καί ταλαιπωρίαν τών είς τήν γέενναν άπε-'ζήέπ’ άρτφ: μόνφ, άλλ’ έχει καί άλλην έκτος της σω-

ματικής ζωήν.

θυμ,αβοφία στοβήκοΐί·

Κυριός τις εΐχε πίθηκον, τδν όποιον έδίδαζε νά βοηθή 
τδν μάγειρον μαδών τά πτηνά, τά όποια ετρωγον. Η- 

! μέραν τινά δ μάγειρος ένεχείρισεν είς τδν βοηθόν του

• γνωσμενων ψυχών—τάς καθαρτηρίους φλόγας του Κα-' 
ί θαρτηρίου πυρδς, καί τήν μακαριότητα τών ψυχών είς 

τδν ουρανόν.
Μέ τόσην δέ ίσχύράν φαντασίαν έκφράζει όλα ταϋτα, 

ώστε φαίνεται ώς εάν τά εΐχεν ίδέΐ δφθαλμοφανώς· δ 
δέ κοινός λαός σονείθιζε νά λέγη περί αύτοΰ, «Ιδού 
δ ποιητής, δστις καταβαίνει είς τήν κόλασιν οσάκις 
έπιθυμεΐ!» |

θεωρήσατε τήν είκόνα του, πόσον εύγενή χαί όψη- τούτον δυο πέρδηκας νά μαδήση*  αυτός δέ μαδήσας τήν 
λήν, άλλά καί πόσον μελαγχολικήν οψιν παριστά! 1 Ο μίαν άπέθηκεν αύτήν έπί τοΰ παραθύρου καί έπήρε νά 
Δάντης ύπέφερε πολλά είς τήν ζωήν του. Ήτο είλι- μαδήση τήν άλλην μόλις όμως είχε λάβει αύτήν άνά 
κρινής πατριώτης καί είλικρινώς έζήτει νά φανή ώφέ- χειρ ας καί νυκτο κόρας τις, κρυμμένος κάπου μεταξύ 
λιμός είς τήν πατρίδα του, άλλ’ δμως έξωρίσθη εξ αυ· τών δένδρων, πετάξας ήρπασε τήν μαδημόνην πέρδηκα 
τής καί είς τήν έξοριαν άπέθανεν. Ό Δάντης είναι & 
&έσας τά θεμέλια τής Ιταλικής γλώσσης.

καί πριν ή ό πίθηκος συνέλθη έκ της έκπλήξεως αύ
τοΰ τήν έφερεν έπί του πλησιεςέρου δένδρου πρδς 
εύωχίαν. Ή θέα του άρπαγος εύωχουμένου έπί τής 
πέρδηκος τοΰ κυρίου του καί πιθανόν καί ό φόβος της 
τιμωρίας, έκαμαν τόν κυρ πίθηκον νά σκέπτεται τί νά 
κάμη πρός έκδίκησιν αύτοΰ καί σωτηρίαν έαυτου· μετ 
όλίγων δέ στιγμών σκέψιν. έξηκολούθησε μαδών τήν 

ψ δευτέραν πέρδηκα έν ησυχία, άφοΰ δέ έτελείωσε, τήν

Άνθηί

Τά *4  ν-Ο-η είναι τά άθωότατα καί άπλούστατα πάντων 
τών δημιουργημάτων,—παιθιαί της παιδικής^ ήλικίας, 
καλλωπίσματα του τάφου, καί σύντροφοι τών κρυερών 
Α _..ι S. . . Λ f * Τ'! w 4 λ τ λ. /’ λειψάνων έν τη νεκροθήκη I Τά Άνθη εΐναι πρόσφιλέ- έβαλΐν είς τό αύτδ μέρους, δπου καί τήν άρπαγεΐσαν 

ςατα είς τόν χυδαίον, καί περισποόδαςα είς τόν βαθύνοα δκρόφθη όπισθεν τοϋ παραθύρου παραφυλάττων*

όπαοδν της έπιστήμης. Τά’Άνθη εΐναι παντός φθαρτού, 
πράγματος τά μάλλον έπουράνια. Τά Άνθη, τά όποια 
άδιαλείπτως άνυψοοσιν είς μέν τους ουρανούς τά εΰ- 
γνώμονα, είς δέ τδν άνθρωπον τά ίλαρά αυτών βλέμ 
ματα, είναι μίτοχα τής άνθρωπίνυ χαράς, παρηγορηταί 
τής ανθρωπίνου λύπης καί σύμβολα κατάλληλα καί τών 
θριάμβων τοΰ νικητοΰ καί τών έρυθημάτων τής νεάνι- 
δος νύμφης, εύπρόσδεκτα εις τάς πληθούσας αύλάς, και 
χαρίεντα είς τους μονήρεις τάφους. Τά άνθη σημαί- 
νουσιν είς τδ βιβλίον τής φύσεως ο,τι εΐς τήν Άποκά- 
λυψιν ή φράσις, «6 θεός αγάπη έστίν.» ' Οποία έρημος 
ήθελεν εΐσθαι ό1 κόσμος άνευ άνθ«ς! Ήθελε? εΐσθαι πρό-

Μετ ού πολύ ό καλός νυκτοκόραξ φαγών την πρω- 
την πέρδηκα καί μή χορτάσας, ώς φαίνεται, ήθέ- 
λησε νά έπαναλάοη τό πείραμα καί είς τήν δευτεραν. 
"Οθεν πετάξας πρδς τό παράθυρον συνέλαβε καί αύτήν 
τήν φοράν δμως ταύτην πριν προφθάση νά φυγή μέ 
τήν λείαν του, δ κΰρ πίθηκος τόν συνέλαβε και χωρίς 
νά χάση καιρόν του άπέκοψε τήν κεφαλήν καί τους 
πόδας διά τών οδόν των, · τόν έμάδησε, καί ήσόχως πα- 
ρέδωκε τήν έναπολειφθεΐσαν πέρδηκα καί τόν μαθημέ
νο? νυκτοκόρακα είς τδν μάγειρον· οότος δέ χωρίς νά 
ύποπτευθή τίποτε, άφοΰ έκαθάρισεν άμφότερα τά πτηνά, 
τά έμαγείρευσε καΐ τά παρίθεσεν είς τήν τράπεζαν.
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Εύτυχώς δ κύριος τοΰ πιθήκου, καθήμενος έπί τίνος 

παραθύρου αντίκρυ τοίϊ μαγειριού, ειδΐ πάντα τάγε- 
νόμενα, καί έπήνεάε μέν τον πίθηκα διά τήν έξυπνάδα 
τοο, έγέλασε δέ και έπέπληξε τδν μάγειρον, δστις έξ 
Απροσεξίας έμαγείρευσε καΐ έθεσεν έπί τής τραπέζης 
τόν νυκτοκόρακα άντί πέρδηκος !

ΑΡΤβΚΑΗΙΟΣ

Ή προκειμένη είκών παριστά δένδρον, Ανήκαν είς 
τήν πλουσίαν, ύλαιαν καί χρησιμωΐάτην οικογένειαν 
των φοινικοειδών- είναι δέ αυτοφυές είς τήν Καφφρε- 
ρίαν γην, κατά τήν Νότιον ’Αφρικήν, καί χρησιμεύει

Άρτόκαρπος 4 Καφφρικιίς.

πολύ εΐς τάς Ανάγκας τών κατοίκων τών μερών έκεί- 
νων διότι έκ τής εντεριώνης (ψίχη;) αύτοΰ κατασκευά- 
ζουσιν εΐδός τι ψωμιού, τό όποιον ομοιάζει πρός τόν 
κατασχευαζόμενον παρ ήμιν έχ τών δημητριακών καρ
πών άρτον.

Ή άγαθή χειρ τοΰ ούρανίου μας Πατρός έχει προ
μηθεύσει διά τάς άνάγκας τοΰ ανθρώπου είς παν κλίμα 
καΐ πάσαν χώραν τής γης.

ΚΟΡΩΝΩΝ ΑΪΚΑΕΤΗΡΓΟΝ

«Αί παράδοξοι έκεΐναι συνελεύσεις,—λέγει φίλαλή- 
δης τις συγγράφεις,—τάς όποιας δόνάτάί τις νά δνο- 
μάση κορωνών δικαστήρια, παρατηρούνται ’ είς τάς 
Φαρηνσίας Νήσους, ώς και εΐς τάς Σχωακάς.Κορώ- 
ναι πολυάριθμοι συναθροίζονται, ώς έάν προσεκλήθη-

σαν διά σποοοαίαν τινά δπόθεσιν. Όλίγαι τινες κά· 
θηνται περίλυποι και κατηφεΐς τάς κεφαλάΐ εχουσαι 
κεκλιμένας*  άλλαι φαίνονται σύννοες καΐ σοβαραί, ώς 
έάν ήσαν διχασταΐ, χαΐ άλλαι πα'λιν είσί λίαν δραστή
ριοι καΐ θορυβώδεις, ώς δικηγόροι.χαΐ μάρτυρες. Έν 
διαστήματι μιας περίπου ώρας τελειόνει γενικώς τό 
συμβούλων, καί διασκορπίζονται τά πτηνά· συμβαίνει 
δέ πολλάκις ενίοτε νά εύρη τις δύο ή τρεις Αφειμενας 
νεκρός είς τον τόπον τής σονελεόσεως.η

"Ετερός τις συγγραφείς σμιλών περί τών Σχετλαν- 
δικών Νήσων, λέγει, δτι «ένίοτε ή συνάθροισις τών κο
ρωνών δέν λαμβάνει τέλος πρό τής παρελεύσεως μιας 
ή δύο ήμερων, είς τό διάστηιια τών όποιων έρχονται 

. κορώναι πανταχόθεν είς τήν συνεορίασιν. Εδθός άφοΰ 
φθάσωσιν βλαι, ακολουθεί γενικώτατος θόρυβος, σχη
ματίζονται είς δικαστήριον, ή δίκη αρχεται καΐ μετ’ δ- 
όλίγον Απαααι έπιπίπτουστ κατά μιας ή δύο, αΓτινες 
ύποτίθενται, δτι κατεδικάσθησαν, καΐ θανατόνουσιν αυ
τές· έπειτα δέ διασκορπίζονται είς τά ίδια.»

ΠΡΟΣΟΝΤΑ TOT ΚΑΛΟΪ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ.
Α'. Ο Δημοδιδάσκαλος δέν Αρκεί νά γνωρίζη μό

νον τά μαθήματα, βσα μέλλει νά διδάξη, Αλλά καΐ 
νά έννοή κατά βάθος αυτά καΐ νά έχη γενικωτέραν 
χαΐ υψηλότεραν θεωρίαν βλων.

Β'. ’Εκτός τών γνώσεων πρέπει νά έχη κάΐ δόνα- 
μιν ικανήν καΐ έπιτηδειότητα είς τό νά διδάίκη*  διότι 
πολλοί όπάρχουσι πεπαιδευμένοι διδάσκαλοι, οί όποιοι 
δέν έδειξαν καρπόν δι’ έλλειψιν τής Εκανότητος ταύτης,

Γ’. Ο διδάσκαλος έχει προσέτι καΐ έτερον έργον 
ή τήν καθ' αυτό διδασκαλίαν,—Ιργον έπίσης ουσιώ
δες, — τήν όιοίκφσιν, λέγω, τοΰ σχολείου. Άνευ ταό- 
της, οσψ καλάς καΐ ύψηλάς καΐ Αν εχη γνώσεις περί 
τοΰ έργου αύτοΰ, ού μόνον δέν δόνανται νά προοδαύ- 
δωσιν οί μαθηταΐ, άλλ' έξ άπαντος θέλουσιν δπισβίο- 
δρομήσει ιδίως είς τά ήθη. Φ, Δ. Ε,

’ΑνΦραΜίος ΰίυ£υ Ορησζεέα,ς.

Ή θρησκεία είναι δ σύνδεσμος, βςις ένόνει τδν άν
θρωπον μετά τοΰ ΙΙλάς« αύτοΰ, καΐ κρατεί αυτόν πρός 
τόν θρόνον Αύτοΰ. Έάν ό δεσμός ούτος διαιρεθή ή 
θραυσθή, ό άνθρωπος πλέει ώς Ανωφελές τι άτομον, 
είς το Σόμπαν, ίπασαι αί Αληθείς αύτοΰ έλκυτικότητες 
Αφανίζονται, ή τύχη αύτοΰ καταατρίφεται, καί «παν 
τό μέλλον δέν είναι είμή σκότος, καταστροφή καί θόί- 
νατος. Δανιήλ Ούέβςερ, ’

:ί ■ 
ίΐ 
;ί;
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— 0 ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ; ήγουν, ίάτις Απώλεσε τήν συνιίδη- 
σιν, ούδέν έχει πλέον Αξιόν νά στερηθή, Αυτήν, λοιπόν, πρό
σεχε μή Αμελής. Δεύτερον, επιμελοΰ τήν ύγείαν σου  Sv ίέ 
έχησ αότήν, δοξολογεί τόν οοτήρα θεόν, καί τίμα αύτήν μετά 
τήν εύσυνειδησίαν- διότι ή υγεία εΐναι τό δεύτερον Αγαθόν 
τοΰ όποίου οί θνητοί ουνάμεθα ν’ άπολαύσωμεν,—αγαθόν, ίί- 
περδιά τοΰ Αργυρίου αδύνατον ν’άγορασθή.

*

— Ό περίφημοι διδάκτωρ Ίόνσων πλησιάζω ν ν' Αποθάνή 
τρία τινά έζήτησε παρά τοΰ φίλου αδτοΰ Σίρ ϊ, ‘Ρέύνολδς· 
πρώτον νά χαρίση αύτιρ τάς 30 λίτρας, τάς όποίας έδανείσθη 
παρ’ αύτοϋ  δεύτερον, ν’άναγινώσκγ] τήν Γραφήν καί τρίτον 
νά μή μεταχειρισθή ποτέ τό κονδύλων αύτοΰ τήν Κυρ ιαχήν. 
Ό Σίρ I. ‘Ρέίίνολδς Ασμένως παρεόέχθη πάντα.

*

Η KSOXH
- *e  ■

θεέ μου 1 πως ή έξοχή ζωογονεί κ' ήδύνει!
Πόσον ή δρόσος τής αύγήςτόν κόσμον'Αναστήνει! 

‘Η μήτηρ — φύσι; χαίρουσα, στολίζεται καί θάλλει·
Πόσον ήδέα καί καλά εΐναι αυτής τά ζάλη ί

^1 ■
’Εδώ τά άνθη τρέχουσιν έκαστον νά προσφέρη

Τά φύλλα του, τούς κάλυκας, τό είδος του νά φέρη. 
Λευκόν τό μέν, ή κόκκινου, τό άλλο κιτρινίζει,

Τ’ άλλο φαιόν, ή γλαυκωπον, τό άλλο πρασινίζει,

Φιλοτιμεΐται έκαστον όπίσω νάμή μείνη·
’Οσμήν ήδεΐαν νέκταρος τό άλλο έζεΐ χύνει I 

Κι’ όλα όμοϋ συνέρχονται τήν φύσιν νά στολίσουν,
Τά μεγαλεία τοΰ θεοϋ, τοΰ Πλάστου νά ύμνήσουν.

(Άχ τοΰ Μέϊτορος). ,‘ί. Λ.

Απλή άχροβτεχίς

Είμαι όνο (Λα Ανθρώπου συν ’Ιούδα έκλεχθέντος, 
Καί όπό τών ’Αποστόλων σ' ’Αντιόχειαν πεμφθέντος.

Πέντε δ' άλλων ονομάτων τ' Αρχικά μ’ άποτελοΰίι, 
Τετρακόσια σαράντα κ’ έν ώς Αριθμοί δηλοΰσι.

Πρώτον εΐναι τοΰ Ανθρώπου, ϊστιί έλιθοβολήθη, 
Καΐ ίιπέρ τών διωκτών του εύχηθεΐς Απεκοιμήθη.

Δεύτερον έκείνου, ίστις ώς Μεσσίας ένομίσθη, 
Καΐ ύφ οί είς Ίορίάνην ό Σωτήρ μας ίίαπτίσθη.

Τρίτον πόλεως Αρχαίας, ήν 0 Πέτρος έπεσκέφθη, 
Κ>' όπου παραλυτικός τι ς ύπ' αί>τοϋ έθεραπεύθη.

Τό δέ τέταρτον ίμφαίνει τ’ όνομα τοΰ ίαθίντος, 
Ένόνόματι Κυρίου τοΰ Χριστοί, καί έγερθέντος.

Καί τό τελευταίου ϊνα ώς τόν Παύλον έν Άσίφ, 
Ήκολούθησε πιστεύσας τον ούρ Ανιόν Μεσαία.

1 Δ. 2.

Λ £ ν c γ μ. α.

Εντός λάκκου κεχωσμίνος, ζώ, μονάζω, κατοικώ. 
Πότε κρύπτομαι διόλου, καί έν γίνει Αγρυπνώ.

Είμαι ΰίίυμος, καί έχω Αδελφόν, καί οΰτος ζή, 
‘Ως έγώ, πλήν δέν τόν βλέπω, δν καί τρέχωμεν μαζή.

Χωρίς κίνησιν καί κόπον πρόσεχε μή Απορήσης 1

’Επισκέπτομαι έν τάχει ίσα μέρη σύ θελήσης.
: Τό πολύτιμον ές δλών τών κτημάτων,‘θησαυρών, 
Είμ*  ίγώ τό μικρόν κτήμα καί φρονίμων και μωρών.

Β.

Λύσιςτοΰ αινίγματος τοΰ μηνάς Αΰγούβτου.

Αίμα,

Τό έλυσαν οί έξης. ’Αθηνών Μαριάνθη Δρακονταειδή, Στεφ. 
Έμ. Νικολούδης, Γεώρ. Γ. Λίόερτ, Γεώργιος Μέρικλης, Γ.-,π- 
s Ian tin (Ν. Piliica, Μ. Ν. Μαλθακή, Γ. Παπαζαφειρόπου- 
λος, Γ. Άβάζος, I. Ν. Φορτούνας, Ν. Κ. Τζίνης, X. Μητσό- 
πουλος, Β. Γ. Άριστεύς Δ. Π. Γρηγοριάδης, Άντ. Πρόκας, 
Αλέξ. Ά. Δουρούτης. Ήλ· X- Ραυτόπουλος. Πεφαιώς Κ. I. 
Χριστοφίδης. Ληξουρίου Αικατερίνη Γ. Βουτσινα. Λαμίας 
Κωνστ. Πρασσας. Λεωνιδίου Κ. Γ. Καλλιγαί. Αίγίνης Γ. Δ. 
Ανταλής. Σμύρνης Στάης. Κερκύρας Σ- Ζούλας. Λιγουδιστης 
Π. Κοντόπουλος.

Αύσις της Ιν τφ αΰτα> φόλλφ αχροατιχίδος.
Α δάμ .
Γ ολγοθά 1
Α θραάμ 1
Π αΰλος |
Α αρών 1
Τ όρος |
Ε σθήρ f ί
Α νδρεας \ Άγαπάτεάλλήλους. ι
Λ εία ' ?
Λ ώτ |
Η λείας ί
Λ ευί 1
0 υρίας 1
Υ μένα ιο ς 1
Σ άρρα |

Τό έλυσανοί έξής:’Αθηνών Άλέξ. Δουρούτης, Ηλ. X.Ραυ
τόπουλος, Μαριάνθη Δρακονταειδή, Άντ. Πρέκας, Δ. Π, Γρη- 
γοριάδης, Γ. Άδάζος, X. Μητσόπουλος. Ληξουρίου Αικατε
ρίνη Γ. Βουτσί να. Λεωνιδίου Κ. θ. Καλλιγάς. Σμύρνης Δ, 
Στάης, Ναυπλίου Άθ. Σ. Σωτηριάδης. Κερκύρας Σπ. Έμ. 
Ζούλας. Λιγουδίστης Π. Κοντόπουλος

ΙΕΡΟΓΡΑΦΠίΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1' Τίς ήτο ό πρώτος διδάσκαλος τής θεολογίας ;
2. Τίς μετά τον Δαβίδ ήτο ό ευσεβέστατος βασιλεύς τών 

’Ιουδαίων ι
3. Τίς ήτο ό χείριστοί βασιλεύς του ’Ισραήλ ;

Εέτϊοποίησος·

Άοτήρ τής Ανατολής, έφημερίΐ διά οικογέ
νειας, μέ ώραίας εικόνας, έπί 23 ήδη ϊτη έκδιδομένη κατά πά
σαν έβδομάδα· τήν Ουνιίτώμεν είς πάσαν οικογένειαν· συνδρομή 
έτησία δρ. &, έζαμηναία 3, τριμηνιαία 1,50. Δοκιμάσατε έπί τρεις 
μήνας καί θά τήν εΰρητε Αξίαν καί κατάλληλον δι’ Αλα τά μέλη 
τής οίκογενείας σας.

—"Οστις κάμει 20 συνδρομητάς είς τήν ’Εφημερίδα τών 
Παίδων λαμβάνει τόν Αστέρα δωρεάν έπί ίν έτος.


