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ΠΑΠΥΡΟΣ.

Τόν παλαιόν καιρόν ηϋίανε πολυπληθές, εΐς τάς ί- 
χθας τοΰ ποταμού Νείλου, τό ώραΐον φυτόν, τό όποιον 
παριστα ή εικονογραφία αδτη καί τό όποιον ονομάζε
ται Πάπυρος. Λέγεται δτι έξ αΰτοϋ ήτο κατεσκευ- 
ασμένον τό σπάρτινου χ ι δ ώ τ ι ο ν, εΐς τό όποιον 
έθεσε τόν Μωΰσεα ή μή
τηρ του, άλείψασα αυτό μέ 
άσφαλτόπισσαν, άφοΰ έκρυ
ψε τό παιδίον έπί τρεις μή
νας, χαι ότι μεταξύ τοιοΰ- 
των φυτών τόν άπέθηκε χαΐ 
τόν ευρεν ή θυγάτηρ του 
Φαραώ, καταβασα είς τόν 
ποταμόν διά νά λουσθή. Έκ 
μίσυ τών μακρών καί ισχυ
ρών φύλλων τοΰ φυτοΰ έζέρ- 
χεται βλατός τριεδρικός,δςις 
φθάνει είς 15 ποδ. ύψος καί 
φέρει έπί τής κορυφής ώ- 
ράΐον χαί πυκνόν θύσανον 
(φένταν.)Οί Αιγύπτιοι συνεί- 
θιζον νά τό μασσοΰν· διότι 
ό χυμός του εΐναι πολΰ ευ
άρεστος καί νά τρώγουν τάς
μίσχους του ώς χορταρικόν είς τήν τράπεζαν. Μέ τάς 
ΐνας τοϋ στελέχους του κατεσκευαζον σ/οινια καί υφά
σματα χονδρά χρησιμεόοντα ώς ιστία, καί μέ τά φύλ
λα του καλάθια ή κιβώτιά καί πλοιάρια. 0 πάπυρος 
δμώς έγεινεν έίακουστός ούχΐ διά ταΰτα, άλλά διότι 
έκ τοϋ μυελου του (ψίχας) κατεσκευαζον τόν χάρτην 
των οί άρχαϊοι.

Πάπυρος,

Διά νά κατασκευάσουν δέ έξ αυτου χάρτην έκοπτον 
τόν λευκόν μυελόν τοϋ στελέχους κατά μήκος έίς λεπτά 
φύλλα καί τά έπίεζον έπί λείας έπιφανείας βρέχοντες 
μέ ΰδωρ. Έπί τών φύλλων τούτων, άφοΰ έστεγνόνοντο 
εγραφον οί άρχαΐόι τά βιβλία των, τά όποια δέν ώμοι- 
αζον ώς πρός τό σχήμα μέ τά ίδικά μας, καθότι έκεΐ- 
να ήσαν λωρίδες χάρτου μακραί, αί όποΐαι έτϋλίσσοντο 

κιλυνθρικώς εΐς βάβδους, έ- 
πίτηοες κατεσκευασμένας.

Σήμερον οί πυκνοί καΐ 
μεγάλοι θύσανοι (φουνται) 
τοΰ παπύρ» δέν κυματίζυσι 
πλέον είς τάς οχθας τοΰ Νή- 
λυ. Ουτω δέ πληρΰται λόγος 
προφητικός, καθ’δν «οί πά
πυροι παρά τους βύακας τής 
Αίγυπτο, οί παρά τά στόμια 
τών ρυάκων καί παν τό έ- 
σπαρμένον πλησίον τών ρυ
άκων θέλει ξηρανθή, άπορ- 
ριφθή καί άφανισθή.»

Πριν ■ ίμως λείψει άπό 
τήν Αίγυπτον δ πάπυρος, 
δστις σήμερον μόνον είς άλ
λα μέρη της ’Αφρικής ά- 
πανταται, ήρχισε *«  κατά,

σκευάζηται είς τήν Πέργαμον τής Μικρας Άσιας άλλο 
είδος χάρτου, πολό στερεωτέρου, έκ λεπτών δερμά
των, ό λεγόμενος περγαμηνές, ήτοι μεμβραναι, επί τοΰ 
όποιου σώζονται μέχρι σήμερον τά πολυτιμότερα χει- : 
ρόγραφα βιβλία. ’Ακολούθως ήρχισε νά κατασκευάζηται 
καί έκ βάμβακος καί έξ άλλων φυτικών ο όσιων· σήμερον , 
δέ, οτε ή μηχανική άνεπτυχθη, και έκ κορμών δένδρων · I
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ΟΙ ΕΝΤΑ>ΙΑΣ0ΕΝΤΕ8 ΚίϊΝΤΕΕ,

(Ίδέ προηγούμενων φύλλον)

ΚΕΦΑΛΑίϋΝ Γ.'
Ή λυπηρά. ό.πωλίια.

Τήν 8ην Φεβρ. ευρεν δτι τό γάλα τής 'Ρόζας εΐχεν 
Εντελώς ςειρεύσει! καθήσας δέ χατά γής πλησίον της, 
ένηγκαλίσθη αύτήν καϊ έκλαυσε πικρώς. ‘Η λυπηρά 
ώρα εΐχε φθάσει ήτο ήναγκασμένος νά σφάξη τήν 
'Ρόζαν, τόν ήμερον σύντροφον τών θλίψεων τοο, τό 
μονον ζών 3ν, τό όποιον έγλύκανε τήν μοναξίαν του! 
ναι, ήτο ήναγκασμένος νά φόνε όση τήν πιστήν σύντρο
φόν τοο νά βυθίση τήν μάχαιραν είς τόν λαιμόν της 
καί νά τής προξενήση πόνον, έν<ρ αύτή εΐχε τψ κά
μει τόσας καλωσύνας !

Τοιαότην Αποτρόπαιου άλλ’ απαραίτητον πράξιν δέν 
ήδόνατο Ακόμη ν’ Αποφασίση νά πράξη "Οθεν ανέ- 
βαλεν W τινα καιρόν τήν πραγματοποιήσω αύτής. 
Είχε τροφήν δι’ δλίγας είσέτι ημέρας και λοιπόν Απε- 
φάσισε νά τήν φεισθή.

Τήν 12ην Φεβρ. εγραψεν είς τό ήμερολόγιόν του 
ώς έξης: «Εΐναι άδύνατον είς τάς παρούσας θλίψεις καί 
ανησυχίαν μου νά γράψω όλα δσα συμβαίνουν. Αίτρο- 
φαί μου δλιγοστεόουν, καί όμως δέν δύναμαι χωρίς 
νά διακινδυνεύσω τήν υγείαν μου νά ελαττώσω τήν 
καθημερινήν τροφήν μου. ‘Η 'Ρίζα Απ’ έναντίας πα
χαίνει καΐ φαίνεται δτι μέ προτρέπει νά καταφόγω είς 
καλλιτέραν τροφήν, καί δμως δέν δύναμαι ν’ Αποφα
σίσω νά τήν σφάξω!

13η Φεβρ. «Ήρεύνησα πανταχόθεν είς τό κτηνο- 
στάσιον ίσως ευρώ τροφήν τινα Αποταμιευμένην, άλλ’ 
ούδέν εύρον, ό δέ κόπος συνήργησε μόνον είς τό ν’ αύ
ξηση τήν πέϊνάν μου. Τί θά γείνω έγώ καΐ ή πτωχή 
'Ρόζα!ΤΩ θεέ, βοήθησαν με!ν

17η Φεβρ. «Τό ψύχος ηϋξησε τόσον πολύ Από χθές 
τό έσπέρας, ώστε είμαι ήναγκασμενος νά Ανάψω φω
τιάν. ‘0 ψυχρός ούτος καιρός εΐναι κατάλληλος είς τό 
νά διατηρή τό κρέας τής 'Ρόζας, έάν τήν σφάξω, άλλά 

ί τίς ήξεύρει, πιθανόν νά μεταβληθή καί νά γείνη θερ
μότερος, καΐ τότε, έπειδή δέν έχω Αρκετόν άλας διά 
νά Αλατίσω τό κρέας της, θά χαθή έπί ματαίφ. *Οχι,  
θά περιμεινω μέχρι τής έσχατης Ανάγκης.

18η Φεβρ. «Τό ψύχος έπικρατει και μέ ένθυμίζέι 
τήν προσβολήν τών λύκων. Τίποτε δέν τούς έμποδίζει 
τώρα από τοΰ νά περιφέρω νται είς τά ορη. θεέ μου ! 
προφύλαξόν με Απ’ αυτούς ! Πόσον φοβερόν νά διασπα- 
ραχθή τις Από τά άγρια καΐ αίμοβόρα ταΰτα θηρία! 
Κάλλιον νά καταπλακωθή από σωρόν τινα χιόνος.»

20η Φεβρ. «Έκαμα τήν τελευταίαν μου Απόφασιν, 
Ναι, θά αφήσω τό κτηνοστάσιον αδριον, καΐ έάν μοι

συμδή Απευκταίον τι, θά σημειώσω τήν αιτίάν, ήτι<ς 
μέ ώθησεν είς τήν Απόφασιν ταύτην. Χδές τό βέλασμα ' 
τής 'Ρόζας μέ Αφύπνησεν Από τρομερόν τι δνειρον, Ώ- 
νειρευόμήν, δτι έκοπτον είς κομμάτια τήν 'Ρόζαν, αί 
δέχεϊρές μύησαν όλοαίμχτοι· έν ιρ δέέκαμν ον τοΰτο, ■ 
ή 'Ρόζα έξέφερε γοεράς κρανγάς καί μέ παρετήρειμέ 
πολλήν θλίψιν. Έξυπνήσας ευρον, δτι τά δάκρυα έρ- ί 
ρεον είς τάς παρειάς μου, Αλλ’ έχάρην Εδών, δτι ή 'Ρόζα- · 
ίζη ακόμη· στρεψας δέ πρός αύτήν τήν έχάϊδευσα : 
μέ πολλήν αγάπην ή χαρά μου αυτή ταχέως· ήφανί- 
σθη, ένΘυμηθείς, οτι έπί τέλους ήμην ήναγκασμένος νά 
καταφύγω είς τό έσχατον έκεΐνο μέτρον. Μετά δυο ή- | 
μέρας αί τροφαί μου θά έξηντλοΰντο έντελώς. 'ΌΘεν ■ 
έπρεπε ν’ Αποφασίσω Α/ιέαως περί τοΰ πρακτέου· έ- ; 
λαβα τήν μάχαιραν καΐ ΰψωσα τήν χεΐρά μου διά νά ; 
δωσω τό τελευταίον κτύπημα εις τό δυστυχές ζώον 
αντί τούτου όμως ή μάχαιρα έπεσεν έκ τής χειρός μ« 
καΐ Αντί νά τήν σφάξω, τήν ένηγκαλίσθην καΐ τήν κα- 
τεφίλουν.»

«Τό ψύχος ήτο μέγα· Ανάψας δέ φωτιάν, έκάθησα 
πλησίον καΐ έθέρμαινόμην, συλλ ογιζό μένος,» ’Εάν οί 
λύκοι δύνανται νά τρέχουν έπί της χιόνος, διατί καΐ 
έγώ δέν ήμπορώ νά πράξω τό αυτό;

«' 0 συλλογισμός οΰτος μέ έκαμε νά τρέμω έκ χα
ράς· αλλά ταχέως οί φόβοι μου έπανή«θον. Τί; διά 
νά φεισθώ τήν ‘Ρόζαν πρέπει νά έκθέσω τόν έαυτόν 
μου είς τους λύκους ;

«Άλλα, εΐπον κατ’ έμαυτύν, άς υποθέσω, βτι έσφαξα 
τήν 'Ρόζαν, δύναμαι τάχα νά ήμαι βέβαιος, οτι τό 
κρέας της θά διαρκέση μέχρις ού έλευθερωθώ από τό 
μέρος τοΰτο ι ’Ενίοτε τό όρος τοΰτο εΐναι έσκεπασμέ- 
νον από χιόνα καθ’ ολον τό θέρος, είς τοιαότην δέ πε
ρίσταση*  πώς θά διατηρηθώ έδώ χωρίς τροφήν ; Καλ- 
λίτερον, λοιπόν, δί έμέ είναι τώρα, οπού ή χιών εΐναι 
σκληρά νά κατασκευάσω μικρόν τι έλκυθρον, νά κα- 
θήσω δέ έπ αύτοΰ μέ τήν Ρόζαν καΐ ν’ αφεθώμεν είς 
τόν κατήφορον· τότε καί λύκοι Αν μάς προσβάλλουν, 
3έν θά δυνηθοΰν νά μας φθάσουν. διότι ή ταχύτης τοΰ 
έλκύθρου εις τόν κατήφορον, θά ήναι πολύ μεγαλειτέρα 
τής τών λύκων, καΐ ουτω σωζόμεθα αμφότεροι.»

«Ταΰτα συλλογισθεΐς έσηκώθην αμέσως και ήρχισα 
τήν έργασίαν, μετ’ ολίγον δέ κατώρθωσα, διά τών ξύ
λων καϊ τών σχοινιών, τά οποία ε&ρέθησαν είς τό κτη- 
νοσιάσιον, νά κατασκευάσω έλκυθρον τι Αρκετά μέγα, 
ώστε νά χωρη έμέ καί τήν'Ρόζαν.

«Άφοΰ έτελείώσα τήν έργασίαν, έπλησίασα τήν'Ρό
ζαν καϊ τήν έχάϊδευσα, είπών : Μή φοβοΰ, Αγαπητή 
'Ρόζα, μαζΰ ύπεφέραμεν έδώ, μαζί> καΐ θά σωθώμεν. 
Ποτέ δέν θά βάψω τήν χεΐρά μου είς τό αίμα της Α- ■
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γαπημένης μου 'Ρόζας, ή όποια έστάθη ή τροφός καΐ 
σύντροφος καί έμοΰ καί του σεβαστοί» μου Παππού έπί 
τόδυς μήνας ί "Οσον δ*  αφόρα τήν κατάβαβιν μας γνω
ρίζω πώς νά διευδύνω έλκυθρον, χαί δταν ακόμη δ τό
πος ήναι πολύ κατωφερής, ώστε νά μή -άναποδογυρι- 
σθώμεν. Έάν δέ ή Ρόζα γίνεται έμπόδιον, θά τής δέ
σω τούς πόδας καί θά τήν βάλω όπισθεν τοΰ έλκύθρου, 
ώστε νά χρησιμευη καί ώς ισοστάθμιζαν βάρος. Τά 
λοιπά άφίνω εις τήν αγαθήν χεΐρά του Θεού μου.

«Μέ τούς διαλογισμούς τούτος κατεχλίθην άποφασί- 
σας ένωρίς τήν έπομένην πρωίαν νά βάλω είς πράζιν 
τό σχέδιόν μου τοΰτο· άπεκοιμήθην δέ παραδώσας έ- 
μαυτόν είς τήν φροντίδα τοΰ ούρανίου Πατρός μου.»

(’Ακολουθεί)

Η ΜΙΚΡΑ ΦΑΚΗ ή ΤΟ ΚΟΡΑΧΙΟΝ 

Τό έμπωτιυίμενον εις τόν θεόν,

Τό άγαπητόν τοΰτο μικρόν κοράσιον, τό όποιον βλέ- 
πομεν κοιτόμενον έπί τής χιόνος έν τφ σκοτεινοί δά- 
σει, άπεδειώχθη τής οικίας ύπό τής μητρυιάς του, διότι 
ήρνεΐτο νά πράζη πράγμα, τό όποιον ένόμιζεν άτι
μου. Περιεπλανήθη πολλάς ημέρας, προσπαθούν νά 
φθάση είς τήν πόλιν, όπου κατφκει ή μάμμη του, ή 
οποία ήτο γυνή ευσεβής, και ή οποία έφρόντισε νά 
άναθρέψη τήν μικράν κόρην, άφ’ ου ή μήτηρ της άπε- 
θανε, καί τήν έδίδαζε νά φοβήται καί νά άγαπα τόν 
θεόν. Τό κοράσιον άδοιπόρήσεν εκατόν μιλιά χωρίς 
νά εχη λεπτόν, άλλ’ ό θεός, είς τόν όποιον ένεπιςεύετο,

ήνοιγε τάς καρδίας τών άνθρώπων νά φέρωνται συμ- 
παθητικώς πρός αυτό, καί ένίοτε χωρικός τις τό έλάμ- 
βανεν είς τό άμάίιόν του, άλλος δέ τφ εδιδεν δλίγον 
άρτον διά νά μή έξαντληθή έκ τής πείνης, και πάν
τοτε ευρισκε μέρος νά κοιμάται τήν νύκτα. Άλλ’ έ- ; 
νίοτε έχανε τόν δρόμον καί έπλανάτο, καί οδτω 3ιήρ- ί 
χετο ό καιρός. Τέλος εφθασε πλησίον τοΰ μέρους, &■ 
που ή μάμη της κατφκει, άλλ’ ή νΰξ τό κατέλαβεν, έν ί 
φ ήτο είσέτι είς τήν όδόν, ή όποια διήρχετο διά τοΰ ] 
δάσους. Τυ κοράσιον ήτο πολύ κουρασμένου καί δέν ί 
ήούνατο νά προχωρήση έπί της χιόνος, καί έπί τέ- ι 
λοος έπεσε παγωμένον ύπό τοϋ ψύχυς, έτρεμε δέ καθ’ | 
δλον του τό σώμα καί ένόμισεν, ότι ήθελεν άποθάνει. | 
«Άλλ’ έάν άφιερωθώ είς τόν θεόν μέ ύλην μου τήν ί 
καρδίαν, εΐπε, Αύτός θά φροντίση δι’ έμέ, είτε νά μέ ! 
σώση, είτε νά μέ λάβη είς τόν ουρανόν· έκεΐθά ΐδω τήν 
αγαπητήν μητέρα μου, έάν δεν δυνηθώ νά ιοω τήν : 
καλήν μου μαμήν έδώ. Έπεθύμουν ο πατήρ καϊ ή 
μήτηρ νά μέ συγχωρήσουν, άλλ’ έμπιστε υομαι εις 
τόν Θεόν, καί διά τοΰτο, όλα Θά ήναι καλά έπί τέ
λους.» Οί δφθαλμοι της είχον κλεισθή και αί δυνάμεις 
της σχεδόν έκλείψει,. δταν ήχος ήκούσθη και φώς έ
λα μψε, καί φωνή ήκούσθη γνωςή, ή οποία έλεγε « Παιδί 

ΐ μου Φανή !» τό δέ κοράσιον εύρεθη είς τάς άγκάλας τοΰ 
! πατρός του, μόλις 3έ ήδυνήθη νά εΐπη, «Πόσον ό θεός 
ί είναι καλός !» καί έλειποθύμησεν.
; Ο πατήρ της, οστις δέν ήτο είς τόν οίκον, όταν τό 
• παιδίον έςεοιώχθη, ετρεζε πολλάς ημέρας είς τήν χώ- 
' ραν πρός άναζήτησίν του, καϊ εδρών αότό τό έφερεν 
■ είς τήν καλήν του μάμμη ν, ήτις περιεποιήθη αυτό έως 
δτο» ανέλκυε τάς δυνάμεις του.

Ούτως ή ύπόσχεσις τοΰ θεοΰ έςεπληρώθη, διότι όχ( 
μόνον έσώθη τό παιδίον από τοΰ κινδύνου, άλλά καί 
ή προσκόλλησίς του είς τό καλόν, έπροςένησε τήν με
τάνοιαν του πατρός καί τής μητρυιάς, οιτινες έπιστευσαν 
έκ καρδίας είς τόν Θεόν, και έκτοτε Ιζησαν ευτυχείς.

ΑΛΚΗΔΩΝ Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ.

Τό περίεργον πτηνόν, τό οποίον παριστα ή παρούσα 
εικονογραφία, καθήμενον έπί κλάδου ύπεράνω τώνύ- 
δάτων καϊ κρατούν είς τό στόμα του ίχδυν, ονομάζε
ται είς τήν ζωολογίαν Άλκηδών, Ημείς δέ δυνάμεθα 
νά τφ δώσω μ εν τό όνομα του 1 Αλιέωί, έπειδή άλιεύε 
ίχθΰς καί τρέφεται μέ αύτους.

Ύπάρχουσι διάφορα πτηνά του είδυς τούτυ, ζώντα, 
άλλα μέν εις τήν Αυστραλίαν, άλλα δέεις τήν Ινδίαν 
καί άλλα είς τήν Αγγλίαν. Είναι ώραΐον θέαμα νά 
βλέπη τις αύτά πετώντα κατά μήκος τών ρευμάτων 
μέ μεγάλην ταχύτητα, ή καθήμενα έπί κλάδου έκ-
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τεινομένου όπεράν» τοΰ ποταμού χαί αίφνιδίωί ^ιπτά

μενα είς τδ δοωρ, διά νά άρπάίωσιν ίχθΰν, τδν δποΐον 

άμα συλλάίουν φέρουν είς τήν όχθην, τδν κτυπουν δόο 

ή τρεις φοράς κατά γης, τδν ύψώνον εΐς τδν άέρα, έ-

Τδ πτηνδν τοϋτο κτίζει τήν φωλεάν του ώς τάς ο*  

χδας τών ποταμών κα'ι κατασκευάζει αυτήν μέ δστά 
ιχθύων, τά δποΐα έςεμεΐ άπδ τήν γοόλην του ! Ή 

περίεργος αυτή φωλεά είναι μικρά καί'πολδ άβαθής,

Αλανών ή άλιευτική.

πειτα θέτοντες τήν κεφαλήν έντδς τοΰ στόματος τδν 
καταπίνουσιν ολόκληρον!

Ενίοτε, όταν δ ίχθδς ήναι πολδ μεγάλος, ζητοΰντα 
*ά τδν καταπιούν πνίγονται! 

έχουσα μόλις ήμισυ δακτύλου βάθος, Είς αυτήν γεννφ 
το πτηνδν όκτώ περίπου ώά ολοστρόγγυλα καί λίυκά, 
τά δποΐα έπωάζει ή ζήλεια, καθημένη έπ’ αυτά.

---“-ΚΨ-------
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Ιί,ανΠάκη η βποόλεσβα xij; Αιθιοπία;. |π01 έχ5«'ω» siXw προχωρήσει πολύ είς τόν πολιτισμόν 

—— ! και ένήργοον εκτεταμένων έμπορων μέ τάς Ινδίας,

ΑιΌωπίάν ώνόμαζον οί Αρχαίοι τό μέρος έκεινο τής | "Εν μέρος τής Αιθιοπίας είχε πρωτεύουσαν τήν πο· 
’ Αφρικής, τό όποιον σήμερον όνομάζομεν Νοοδίαν καί; λιν Μερόην καί έπί πολλάς έκατονταετηρίοας έκο- 
Άβυσσινίαν. 'Η λέξις Αιθιοπία είναι σύνθετος έκ δύο ' θερνάτο ύπδ γυναικών, αί δποΐαι δλαι Ιφερον τό 3-

Ή β^σίκιεια τή; Λ?' ιππίας Κα'/ΐάκη.
λέξεων, Αίθή τό όποιον σημαίνει κεκαομένος, καί £ψ, 
οπός, τό όποιον σημαίνει πρόσωπον. Οί κάτοικοι τής 
χώρας ταύτης ίχοντες τί> πρόσωπον μελανόν ώς ήλιο- 
καυμένον, ώνομάζοντο Αίθίοπες, και έξ αύτών ή χώρα 
έκλήθη Αιθιοπία. Καίτοι όμως ήσαν μαοροι οί άνθρω- 

νομα « Κανδάχη. » ’ Η πρώτη τών βασιλισσών τού
των, ή οποία άναφέρεται ύπδ της ιστορίας, ήτο γεν
ναία καί φιλοπόλεμος γονή, είσέβαλεν είς τήν Αίγυ

πτον καϊ έπολέμησε κατά τών 'Ρωμαίων, περί τό 24 
έτος π.Χ. Καί ένικήθη μέν είς τόν πόλεμον έκέινον, άλλά 



950 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΟΝ ΠΑΙΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 1880
τους πρέσβεις, τους όποίυς έπεμψεν, ύπεδέχθη καλώς 
δ Αυγυστος καί έχάρισε τόν φόρον, τον όποιον έπρεπε 
νά λάβη. ‘ Η διάδοχοί αύτής είναι πιθανώς ή Καν*  
δάχη, τής όποίαί 0 Ευνούχος βδαπτίσθη ύπδ του Φι
λίππου, καί περί του όποιου άναγινώσκομεν είί τδ όγ
δοον κεφάλαιον τών Πράξεων τών ’Αποστόλων.

[ Η πόλις Μερόη σήμερον είναι κατεστραμμένη καί 
μόνον έχτεταμένα έρείπια αυτής σώζονται, μεταξύ τών 
οποίων άπαντώνται πολλαϊ μικροί πυραμίδες περιέρ
γου σχήματος. Μεταξύ τών έρειπίων εόρέθησαν προσέτι 

καί -πολλά Ανάγλυφα, παριστώντα τάς βασίλισσας τής 
Αιθιοπίας, ώς προσφερούσας δώρα είς τάς θεότητας 
των. Και ναι μέν έξ άρχαιοτάτων χρόνων ύπήρχεν 
είς τήν Αίθιοπιχήν γλώσσαν μετάφρασις τών Παλαιών 
Γραφών, ό λαός όμως της Αιθιοπίας δέν ελάτρευε τδν 
Αληθινόν θεόν. Καί τοΰτο μή σάς φανή παρ άξενον 
διότι και σήμερον είς πολλά έθνη είς τήν γλώσσαν τών 
δποίων υπάρχουν αί θεΐαι Γραφαί καί πωλοΰνται 
τόσον εύθυνά, οί πλΐίστοι τών Ανθρώπων δέν γνωρί
ζουν ουδέ λατρεύουν τδν ουράνιον ήμών Πατέρα.

Γιάκ δ θινέτειος.

ΓΙΑΚ ή ΒΟΥΒΑΛΟΣ ©ΙΒΕΤΕΙΟΣ.

Ή παρούσα εικονογραφία παριστα εΐδός τι βουβά
λου, ευρισκομένου είς τήν θιβετίαν καί δνομαζομε'νου 
Για'χ. Τδ ζώον τοΰτο κατοικεί έπί τών υψηλών ορίων 
τών κειμένων 10 έως 20 χιλιάδας ποδών ύπεράνω τής 

ί επιφάνειας της θαλάσσης. Τά όρη ταΰτα φυσικώς είναι 
j πάντοτε πολύ ψυχρά, τδ δέ ζώον δέν δά ήδυνατο έπ 
; αύτών νά ζήση, έάν ή &εία πρόνοια δέν τί> είχεν έ- 
\ φοδιάσει μέ μακράς, πυχνάς, έριώδεις τρίχας και μέ 

πολύ πάχος. Αί λιπαροί τρίχες του, έπί τών όποιων 
δόναται νά κυλίηται καί νά κοιμάται, συντείνουν πρδς 

ί Ασφάλειαν καΐ άνάπαυσίν του. Οΰτω δέ καλώς προ-: 
: φυλαγμένον δέν φοβείται τάς χιόνας, χαΐ έν περιπτώ- 
: σει, καθ’ ήν πέση, αί μαλαχαί τρίχες του τδ πραφυ-

λάττουν άπδ βλάβην καί σώζουν τήν ζωήν του. Ού
τως ό θεδς είς ολα Αύτοϋ τά πλάσματα Ιδωκεν δ,τι 
είναι χρήσιμον είς αύτά.

Τδ κρέας τοΰ ζώου τοότου δόναται νά χρησιμεόση 
ώς διαιρετός τροφή διά τδν άνθρωπον, τδ δέ δέρμα 
είς διαφόρους αύτοϋ χρείας.

H ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ.

Πρέπει νά κάμνωμεν τδ καλών, πρέπει νά αποφευ- 
γωμεν τδ κακόν.

Αλλά τί τδ καλόν ; τί τδ κακόν ;
ί Τούτου ό δικαστής είναι έντδς ήμών, Αποφασίζει
• δέ, καί ή Απόφασίς του εΐναι καταφανής.

Ή θλίψις είναι έν τή κάρο ία έκεινου, δστις επραξε 
τδ κακόν, τδ έρυθημα είναι είς τάς παρειάς του, φευ-
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γει τήν ήμέραν χαί κρύπτεται Ιντροπιασμένος.
Διότι δ λογισμός του έγείρεται έναντίον του, καί 

τφ δεικνύει τδ κακόν, καΐ τήν ασχήμιαν τοΰ κακού.
’Εκείνος, δστις πράττει τδ καλόν, έχει τήν ψυχήν 

ήσυχον, καί δέν φοβείται τά βλέμματα τών ανθρώπων.
Διότι 0 λογισμός του τδν υποστηρίζει, τδν φωτίζει 

καί τφ δεικνύει τήν καλήν ύδόν.
Υπάρχει έντδς ήμών αΐσθησις, ήτις μας λέγει· «Ι

δού τδ καλόν, καί ιδού τδ κακόν.» Αυτή ή αΐσθησις 
είναι ή αυνείόησις.* 1Η συνείδησις είναι ό τρόμος τών 
χαχών, ή χαρά τών καλών.

‘Η συνείδησις τοΰ κακού τδν καταδικάζει, καΐ όταν οί 
άνθρωποι τδν επαινούν. Ή συνείδησις τοϋ χαλοΰ τδν 
δικαιώνει, καί δταν οί άνθρωποι τόν χαταδικα'ζουν.

Η συνείδησις είναι ή φωνή τοϋ θεού, ήτις ακούε
ται έντδς ήμών.

Έκ τοΰ Γαλλικού I. Δ. Ζ.

ΟΙ ΚΑΛΜΟΥΚΟΙ ΤΑΡΤΑΡΟΙ.

Μεταξύ τών Καλμούκων Ταρτάρων αί γυναίκες ύ- 
•ί περτεροϋσι τους άνδρας είς τήν ίππικήν. Καλμοΰκος 
j έφιππος φαίνεται ώς μεθυσμένος, καί ώς έτοιμος νά πέ- 
j ση κατά πάσαν στιγμήν, άν καί ουδέποτε πίπτη. Άλλ1 
ι αί γυναίκες κάθηνται μετά πλείονος έλευθερίας, και ίπ· 

πεύουσιν αξιόλογα. Τήν τελετήν τοΰ γα'μου τελοΰσιν 
οί Καλμοΰκοι έφιπποι. Πρώτη ιππεύει ή κόρη, και τρέ
χει ταχύτατα. Ό έραστής έπιδιώκει και άν προλάβη 

ί αυτήν, θεωρούνται νενυμφευμενοι, καί έπιστρέφουσιν 
; όμοΰ είς τήν σκηνήν τοΰ γαμβρού. Άλλ’ ενίοτε συμ- 
: βαίνει ή κόρη νά μή νοστιμεύηται τόν έπιδιώχοντα, χαί 
; τότε καταβάλλει πασαν προσπάθειαν, νά μή προληφθή. 
! Διηγούνται δδ, οτι ούδέποτε Καλμουκίς τις πρόελήφθη, 

έάν μή είχε κλίσιν πρδς τδν διώκοντα αύτήν.

ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΣΥΝΗΘΕΙΑ.

‘Υπάρχει μεταξύ τών Ιν Βιέννη κάτοικουντων ’Ιου
δαίων ή συνήθεια νά. ενταφιάζουν έπισήμως κατά παν 
όγδοον έτος πάσας τάς 1 Ιεράς αύτών Γραφάς, αΐτινες 
χατήντησαν άχρηστοι· ένταφιάζουν δ’ αύτάς Ιν πομπή 
καταθέτοντες έν λάκκφ έπί τουτφ κατασκευασμένφ, 
άφου τάς βάλουν είς λινούς σάχκους. Μετά τοΰτο εκθέ
τουν είς δημοπρασίαν τδν τόπον τής ταφής, καί τδ 
προελθδν άργύριον άφιερούσι πρδς τήν διατήρησιν τών 
δημοσίων σχολείων. Ή πρδ μικρού γενομένη τοιαύτη 
δημοπρασία έχορήγησεν είς τά μνησθέντα σχολεία 
περί τάς 10i>0 δρ, "Ωστε ή‘Αγία Γραφή καί διά της 
ταφής αύτής ώφελεΐ τδ ανθρώπινον γένος!

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΒΡΕΦΟΥΣ,

‘Ως άστρον φαεινότατον άνέτειλας, ώ βρέφος· 
Πλήν αίφνιδίως ζωφερόν Ικάλυψέ σε νέφος. 
Είς τής ζωής τδ στάδιο ν παρουσιάσθης μόλις, 
Καί θάνατος άνηλεώς σ’ άφήρπασεν έξώλης. 
Πρΐν έτι φθάσης έπί γής νά θέσης πρώτον βήμα, 
Μέ άπηνη ή Άτροπος ψαλίοα τδ σδν νήμα 

Άπέκοψε, χαί τάφος
Ζοφώδης σ’ υποδέχεται, ψυχρόν, μοιραΐον σκάφος [ 

Άνίτειλας άλλ’ έδυσας σχεδόν πριν άνατείλης, 
Καΐ χωρισθεισα ή άγνή ψυχή σου έκ της δλης 
Άπεπτ’ είς τά ουράνια τοΰ Πλάστου ύπερφα 
‘Ως άσπιλος περιστερά, άκήρατος, άθώα. 
‘Ως βρέφος έκ τοΰ μηδενδς προήχθης είς τδ είναι, 
Προτού πλήν σέ κατάσχωσιν αί λύπαι- και δδυναι, 

Πριν σέ λύπηση πόνος,
Τήν πρόσκαιρον χατέλιπες κοιλάδα τοΰ κλαυθμώνος, 
Καί είς τοΰ Πλάστου τάς μονάς άπηλθες έν ειρήνη, 
"Ενθα ούκ έστι στεναγμός, οδ λύπη, ούκ δδόνη, 
Καί τής άγνείας τδν λαμπρόν έκεΐ φορούν χιτώνα 
θά ψάλλης σδν τοΐς Χερουβείμ τδν άπαντα αίώνα 

Τδν ύμνον τόν Τρισάγιον, 
Βρέφος αγνόν καί άγιον.

Πριν είς λειμώνα εΰανθή πατησης ίτι πόδα, 
Πριν τά ώραΐα δσφρανθής κ’ ευώδη τούτου .βόδα, 

■ Πριν έτι χεΐρα έπ’ αύτών Ικτείνης, ΐνα δρέψης, 
Καί μέ έν στέμμα έξ αύτών τό μέτωπόν σου στέψης, 
ΜΙ πόδα άγαλλόμενον πριν έπ’ αύτών σκιρτήσης, 
Πριν είς τά χείλη σου τ’ αγνά τδν κύλικα έγγίσης 

Τών ήδονών καΐ τών δεινών,
Ό θάνατος σ’ έμάρανεν ώς τ’ άνθος τδ Ιαρινόν. 
Μόλις τδ φώς ήτενισας ήλίου Ιφημέρου, 
Καί τοΰ Φωτός Ιπόθησας έκείνου τ’ άνεσπέρου 
Τήν λάμψιν τήν άίδιον, καί τους αιθέρας σχιζών 
Πτερόεις άγγελος φωτός, έξ ούρανού κομίζων 
Τδ πρόσταγμα τδ ίερδν καί άγιον του Πλάστου, 
Τάς απορρήτους Ικτελών καί κτίσεις καΐ βούλας του, 

Τάς Πτέρυγας άνοίγων
Σέ φέρει Ιναέριον έπί λευκών πτερύγων.
Καί διαβαινων μετά σου αέρας καί νεφέλας, 
Είς τ’ ούρανοΰ τ άν έσπερον σ’ αναβιβάζει σέλας, 
Κ’ έκεΐ σελαγιζόμενον μέ θείας λαμπηδόνας, 
Τδν Πλάστην θά υμνολογής είς πάντας τους αιώνας, 
Καί ή άγνή σ’ εύπρόσδεκτος θά ήναι ίκεσία, 
Ώς εύοσμος λιβανωτός καί σμύρνα καί κασία,

Έκεΐ εύδαιμονίαν, 
Έκεΐ μακαριότητα θά χαίρης αίωνίαν.

I. ΙΣΗΓΟΝΗΣ.



952 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΤΙΟΙΚΙ-Δ-,Α.
ΤΰΐνΰΤΊήξ· Ό άνθρωπος κανονικοί; περιπατών διανύει

είς έκαστον δευτερόλεπτου πόδ. 4
ταχυδρομική Αμαξά .«
οί πλεϊστοι τών ποταμών 5—6
πλοϊον ίστιοφΐρον > 14
ΐππος Αγγλικός - > 45
κύων κυνηγετικός » 80
ά άετό; » 100
ή περιστερά 129
άνεμο; σφοδρός » 1200
6 ήχος 1» 1080
σφαίρα τουφεκίου » . 1500

» τών 24 λιτρών 2399
ή Γή έν τή τροχιγ της (4 μίλ.) 90,000
τό φώς (42,000) μιλίων

Έξ ή έπτά δ Κύριος βδελύόσεται,ώ φίλοι, 
υπερήφανους όφθαλμοΰς, γλώσσαν ψευδή καί χείλη, 

χεϊρας, αϊτινές χύνουσι τό τών άθώων αίμα· ■ 
Καρο(«ν, κακούς λογισμούς XufiSdvoucav ώς θέμα·

Πίδαί, οϊτινες τρέχουσιν ϊνα κακοποιώσι1 
’Ανθρώπους συνειθίζοντας νά ψευδομαρτυρώσι*

Κ’ έκεΐνον, Εστις έριδας εί; αδελφούς Εμβάλλει.
Αύτοί δέν έχουσι ποσώς είς τήν ψυχήν των κάλλη.

Φώς ιλαρόν δέν πίπτει
Είς δντινα είς τά κακά τά άνω υποπίπτει.

(Παροιμ. -Χεφ. ς'. 18—19).
(Έκ τοΰ ’Αστέρας τής ’Ανατολής),

Συμβουλή νΑραβο- ηοιητοΰ.

"Αν ίχης τίτλον πατρικόν π’ εΐσ’ εύγενής, άγάλλου· 
’Αλλά προσπάθησαν καί σύ νά στολισθής μετ' άλλου,

Άμφότερ’ οί τής Αρετής καί τής οικογένειας 
’Αποτελούν τήν άληθή στολήν τής εύγενείας,

’Αμφότεροι διαφοράς δέν ϊχουν μικροτέρας 
Άφ’ βσας ή σημερινή τής χθεσινής ήμέρας.

Σήμερον μέ τήν χθεσινήν τροφήν σου δέν χορταίνεις, 
Ούδ' έξ έκείνης αδριον δυνάμεις περιμένεις.

(Έκ της Μνημοσύνης)

Γρίφος
Ίήΐ θέτιδος ύπάλληλος Ακέραιος υπάρχω, 

Καί τοϋ δικαίου είς λαούς πολιτισμένους άρχω.
’Αμφισβητήσεις, άδικα, διαφοράς, βρέξεις,

Επί τροφών παντοδαπών, έμπορων διενέξεις,
Καί άλλων έριδας πολλών,—τά διαλύω μόνος.

Είναι ή κρίσις μου κανών, ή έγκρισίς μου νόμος!
’Αποκαλύπτω τ’άνομα, καί νόμους έφαρμόζω, 

Κ’ είς έθνος φιλοδίκαιου καί δεσποτών δεσπόζω.
Καί δμως είμαι άψυχον!,. . πλήν κ’ έμψυχον έμμέσως, 

"Αν τις θελήση, γίνομαι, έν άκαρεΐ άμέσως·
’Αρκεί, δ θέλων, Οάτερον τών άκρων μου νά κόψη, 

.. Έν Σ νά θέση, ένθα Βεΐ, καί πάραυτά με όψη, 
Έάν μέν θέλη έμψυχον, άνδρ*  άρ ιστόν τοξότην,

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 188<
Τόν βίον καταστρέψαντα όδυνηρώς, δεσμώτην1

Έάν δέ θέλη άψυχον, ώς πρότερον νά μένω,
Τήν θέλησίν του έκπληρώ, καί άψυχον προβαίνω.

Άλλ' έπειδή άπ έκοψε τό έτερόν μου μέλος,
Έπί της γής άποθανών, μεταναστεύω τέλος1

’Ανέρχομαι πρός ούρανόν, καί μένω είς αιώνα
Περικαλλής, ποιητικός, ώς βόδον είς £οδώνα.

—Πλήν συλλογεΐσαι, κύριε, καί σχηματίζεις κρίσιν, 
Καί βλέπων πρός τόν οόρανόν, έκεϊ ζητείς τήν λύσιν.

Ώΐ αφεςΐ ώρες! πρός Διός, τον ούρανόν, καΐ δεύρο 
Επί τής γής έπάνελθε· διότι δέν έίξεύρω

Πώς, τίνι τρόπψ καί εγώ έπί τής γής*κατήλθον,  
Καί δύσνουν οϋτω βλέπων σε, είς χειρός σου είσήλθον.

Ώ! άφες με έλεύθερον. . . . μέ θλίβεις, μέ κατέχεις .... 
Καί όμως έτι μ’ Αγνοείς, διότι δέν προσέχεις.

Σ. .. . .

Αύσις των αινιγμάτων ταΰ μην'ος Σεπτεμβρίου.

Αον το βτοιχειρν Α.
Βον λ « Β.

Τά έλυσαν οίέξής1 ’Αθηνών Π. Α. ’ Αντωνόπ ουλος, Ε. Μα- 
νωλακάκης, I. Κ. Δαμηανος, Ν. Α. Ζαφειριού, Άλ. Α, Δου- 
ρούτης, Κ. Βουρνάζος, Δ. X. Βουρνάζο ς, Χρ. Ήρ. Μητσόπου- 
λος, Στεφ. Έμ. Νικολούδης, Β. Γ. Άριστεύς, Καλλιόπη Ταμ
πού ραντζή. Ναυπλίου Άθ, Σ. Σωτηριάδης. Λεβαδείας Ν. Εύ- 
ρυπαϊος. Λαμίας Κ. 1. Πρασσάς. Ληςουρίου Αικατερίνη Βου· 
τσίνα. Λεωνιδίου Κ. θ. Καλλιγάς. Γαργαλγάνων Π. Κοντό- 
πουλος, Κωνσταντινουπόλεως Ήλ. Χρ. ‘Ραπτόπουλος. Λιμέ
νας (Σάμου) Σ, Α. Αίγινήτης, Λειψίας Καλλιόπη Ναούρι,

1ΕΡ0ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

— Πόσα ασματα έγραψεν έ Σολωμών;
— Ποιος εΐναι ό νέος ύμνος, τόν όποιον 8ά ψάλλουν οί ά

γιοι έν ούρανψ ;
— Ποίος ήτο ό έσχατος ψαλμός τοΰ Δαβίδ;

Εςδοποίησες.
Β

Παρακχλ<Λ'έτ®Χ οί απανταχού άνταποκριταί, συνδρο- 
τηταί καΐ φίλοι τής Έφημ. τών Παίδων καΐ Άστέρος νά'φρον- 
τίσωσι ν’ άνανεωθώσιν αί σύνδρομα! εγκαίρως, τό πολΰ μέχρι 
τής 15 Δεκεμβρίου, διά νά μή έπέλθη διακοπή του φύλλου,

ΒΙρομ,ηΟευΗέντ^ έξ’Αγγλίας καί Αμερικής ει
κόνάς λαμπράς, στοιχεία νέα τοΰ Βερολίνου καί χάρτην ώ- 
ραίον, ίτι δέ προσλαβίντες καί συνεργάτην Ικανόν, έλπίζομεν, 
ότι θά δυνηθώμεν νά προσφέρωμεν είς τάς οικογένειας καί 
τά τέκνα αύτών άμφάτερα τήν τε Εφημερίδα τών Παίδων 
καί τόν ’Αστέρα τής Ανατολής βελτιωμένα κατά τε τήν βψιν 
καί τήν ύλην.

Ή άποδοχή, ήν έλα So ν άμφότερα τάφύλλα, ένθα^ύνουν,τόν 
συντάκτην των νά έλπίζη. βτι καί κατά τό έλευσόμενον έτος 
&ά τύχουν τής αύτής καί καλλιτέρας υποδοχής.

‘Η εύρυτάτη κυκλοφορία τών έφ η μερίδων τούτων, αριθμού- 
σών πολλά; χιλιάδας συνδρομητών καί έπισκεπτομένων άπά- 
σας σχεδόν τάς χώρας τής ύφηλίου, εΐναι ικανή άπόδειξις τής 
χρησιμότητα; αύτών καί άρκίΐσα ικανοποίησες είς τόν συντάκτην 
αυτής.


