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ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ

Έν ύδψ Αίολου άριθ. 39.
Εες Ουδίνιχ, πλήν τών τακτικών 
άνταποκριτών, στέλλεται «ή Έφημερΐς 
τΦν ΠαίίJttiv » avtu itpoitληρω

BATPAXOS, ΧΕΛΩΝΑ ΚΑΙ ΦΕΓΔΙ.

"Ενας βάτραχοί σηκώθη 
άπ’ τόν ύπνον του, καϊ νογώθει 

τή μυτίτσα του κλεισμένη, 
τή φωνή του βραχνιασμένη· 

είχε τρομερό συνάχι... .
—άρρωσταίνουν κ’ οϊ βατράχοι.—

Κ’ έπειδ’ ήτον ό καύ'μένοσ 
’λίγο καλομαθημένοι, 

κ’ έφοβεΐτο μήν αύξηση
— δν κατάχαμα π ατήση— 

ή βραχνάία, τό συνάχι, 
άναιβαίνει είς τή βάχη

μιάς χελώνας που περνούσε 
άπό ’κεϊ πού κατοικούσε.

Μέ τά τέσσερα πιασμένος 
κάθεται σδν κολλημένοι, 

νά μήν πέση έφοβιϊτο 
θαλασσινός σάν πού ήτο.

Ή χελώνα περπατούσε 
μά αύτός δέν το κουνούσε ....

πάτε ίσκυφτε λιγάκι 
γιά νά βρή λίγο φαγάκι.

ή νά πιή λίγο νεράκι 
σέ κάνένα χαντακάκι,

πότε πότε τραγουδούσε, 
οσο δυνατά ’μπορούσε·

πότε πάλι βλαστημούσε 
τή χελώνα που αργούσε,

κ' έλεγε, πώς τό συχάθη 
τάλογό του, καϊ α& μάθη

τήν καβάλα, βάβρη άλλο 
γρήγορο καϊ πγό μεγάλο 

Έγιατρεύθη τό συνάχι, 
μά ό φίλος μας τή ράχη 

δέν του άρεσε ν’ άφήση 
καϊ 'στό χώμα νά πατήση-

τού καλάρεσ' ή καβάλα, 
καϊ δέν ’φρόντιζε δι' άλλα, 

μοναχά γιά τό φαγί του. 
Φούσκωσαν τά μάγουλά του, 

φούσκωσε καϊ ή κοιλιά του, 
πάχυνε καί τό κορμί του,

χόνδρυνε καϊ ή φωνή του ... 
Έτρωγ', έπινε, γελούσε,

έκοιμδτο, έξυπνούσε, 
Σφύριζε, χοροπηδούσε,

όλους τούς περιγελούσε, 
κ έλεγεν; ο ή οκνηρία

είν’ ή μόνη εύτυχία » ...

Τέτοια ό φίλος συλλογιέται 
όταν έξαφνα πετγέται 

ένα φεϊδι πλουμισμένο, 
ένα φεϊδι πεινασμένο

από κάτ’ άπ' τό όυμάρι, 
κ>’ άλογο καϊ καβαλάρη

χύνεται εύθύς νά πιάση 
τήν κοιλιά του νά χορτάση.

Ή χελώνα ή καύμένη, 
άπό τέτοια μαθημένη,

καθώς είδε τόν έχθρό της 
χώθηκε στό καύκαλό της.

Κλαίει ΰ βάτραχος, φωνάζει,

μάλαμα, άσήμι τάζει, 
τήν καβάλα του άφίνει.. .

εΐχε πιά πολύ παχύνει!!

καΐ τά πόδια μουδιασμένα
κι’ άπό τάλογο πιασμένα 

δέν μπορεί νά τά κουνήση,
δέν 'μπορεί νά περπατήση.

Γίέθανε άόικημένος, 
πολύ νέος 0 καύμένος!

στοΰ φειδιοϋ 3έ τήν κοιλ ία 
έμαθ’ άπ’ τήν ό κ ν η ρ ί α, 

ότι πιό κακό μεγάλο
είς τόν κόσμο δίν ειν’ άλλο.

— Καί άλλοτε Ιλάβομεν τήν ευ
καιρίαν νά συστησωμεν εις τούς μι
κρού? άναγνώστας μα? τους Μύ
θους καί Διαλόγυ; τούς ύπό τού κ. 
Δ. Γρ. Κάμπο ύρογλου ποιηθέντας 
πρός χρησιν τών άνήβων και ήδη ευ
χαρίστως δημοσιεύομεν τόν προη
γούμενου μύθον, έλπίζοντες, οτι θέ
λει κάμει έπί τάς καρδίας αύτών 
τήν αγαθήν έντύπωσιν, τήν οποίαν 
ό άξιότιμος αύτών συγγραφείς προ- 
ετίθετο ποιων τους διαλόγους τού-' 
τους. Προτρέπομεν δέ πάντες νά 
άγοράσωσι τό φυλλάδιον τοΰτο, δ- 
περ είναι εύθηνόν, μόνον μιας δρ. 
διότι πεπείσμεθα, δ-α θά τό εορωσιν 
οί> μόνον διασκεδαστικόν, άλλά καί 
ώφέλιμον.
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— "Ενεκα της απουσίας τού συντάκτου, ή έκδοσις 

τοΰ παρόντος φύλλου τοΰ Αύγουστου ήργοπόρησεν ό- 

λίγον*  ή αργοπορία δμως αδτη δέν θά βλάψη έλπι- 

ζομεν τους μικρούς μας φίλους! 1 

γίου βήματος, τδ δ’ δπόλοιπον μέρος έκτισεν έκ 
νέου ό Κατακουζηνδς οτε άνέβη έπ! τοΰ &ρόνου. 
Ό Κατακουζηνδς ουτος, οστις ήτο εΐς τών τότε τριών 
ίσχορών μεγιστάνων τοΰ Κράτους , κατ’ άρχάς ήτο άν- 
τιβασιλευς, έν δσω ήτο ανήλικος έπ ό υιός της Άννης 
’Ιωάννης δ Παλαιολόγος. ’Επειδή δε έπι τής αρχής τυ 
είς τδ Κράτος συνέβησαν πολλαΐ έριδες κα! μάχαι έ
νεκα'τής διχονοίας τής Άννης] καί αδτου, άνηγορευθη

Άννα Ανδρονίκου τοΰΠαλαιολογου.

Άννα ή σύζυγος ’Ανδρονίκου 
τού Γ' τού .Ιίαλαεολύγου*

Έχομεν έμπροσθεν ήμών τώρα τήν εικόνα τής βασί
λισσας ταύτης, καλούμενης πρότερον Ιωάννας, θυγα 
τρδς’Αμεδαιυ τοΰ Ε’, κόμητος της Σαβαυδίας (Savoie) 
χα! Μαρίας τής Βραβαντίνης, 'Η βασίλισσα αυτή μ=- 
γίστην έξήσκησεν έπιρροήν έπ! τής βυζαντινής αδ- 

! τοκρατορίας, ευρισκόμενης τότε είς ούχί καλήν χατάςα- 
j σιν.'Ότε κατά τδ 1315 κατέπεσεν ή πρδς άνατολάς 
j άψΐς του ναού τής 1 Αγίας Σοφίας, συμπαρασόρασα καΐ 

I! τδ μέρος τοϋ δώματος, οπερ έστηρίζέτο έπ’ αυτής, κα! 
: συντρίψασα τδ άγιον βήμα κα! τδ τέμπλεον,ή Βασίλισσα 
■ αδτη άνέκτισε τότε τήν μεγάλην στοάν μετά τοΰ ά-

τψ 13 £7 είς τδ Δίδυμό τειχον συνάρχων Αΰτοκράτωρ, 
ίως δτου βαρυνθεις πλέον ένεκα τών έρίδων καΐ περι
σπασμών, δ Κατακουζηνδς παρητήθη θεληματικώς 
τής Κυβερνήσεως τφ 1355, και άνέλαβε τδ μοναστι
κόν σχήμα. Έγραψε δέ 'Ιστορίαν τής Βυζαντινής αυ
τοκρατορίας περιγράφουσαν τά συμβάντα μεταξύ τοΰ 
1350 και τοΰ 1357. (Μέντωρ.)

Η ΤΥΦΛΗ ΛΟΥΚΙΑ.
(’Ife προηγούμενων φύλλον.)

Καΐ έπειτα αύτδς δραμων έξω τοΰ δωματίου ύ- 
πήγεν εΐς τήν σιταποθήκην, καΐ έστάθη έκεΐ μόνος δι’ 
όλης τής ή μέρας· διότι ήτον άθλιώτατος έκ τής Ιδέας 
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δτι αύτδς έτυφλωσε τους οφθαλμούς τής άδελφής to, 
ώστε δέν ήδυνατο νά βλέπη πλέον.

Μετά μεσημβρίαν, έπειδή ήθέλησεν ή Λουκία νά έ- 
ξέλθη τής κλίνης καί νά ένδυθή, ή μεγαλειτέρα της α
δελφή Ιωάννα τήν έσήκωσε, καί τήν έκάθισεν έπι τίνος 
μικρού θρανίου πλησίον της. Όλοι οί άλλοι είχαν όπα- 
γει, οί μεν είς έργασίαν, οί δέ είς τδ σχολεΐον, καί ή μή
τηρ ένησχολεΐτο είς τά τής οικίας. Μετ’ ύλίγον δέ έ- 
ζήτησεν ή Αουκία τά παιγνίδια της, καί πρώτην ήδη 
φοράν άφ’ δτ« έκάη, ήσθάνθη έαυτήν αρκετά ευρωστον 
καί εύδιάθετον ώστε νά φροντίζη περί παιγνιδίων.

‘Η ’Ιωάννα τής τά έφερεν είς §ν έλαφρδν κιβώτιον.
Τδ δέ πρώτον πράγμα, τδ όποιον εσυρεν άπδ τδ κιβώ- 

τιον ή Λυκία, ήτον ύάλινον κομβολόγιον πορφυρού χρώ
ματος, τδ όποιον ήτο πάντοτε τδ εύάρεστόν της παιγν ί
διον· τδ εσυρεν έλαφρώς διά τών δακτύλων της, καί έ
πειτα τδ Ισήκωνεν έμπροσθεν τών οφθαλμών της, και 
τδ έτίναζεν.

«Αύτά εΐχον ώραΐον χρώμα», είπεν αύτη, «καί δ
ταν τά έσεια κατά τούτον τδν τρόπον εστιλβον. ’Ιωάν
να, πότε θέλω έμπορέσει νά τά ϊδω πάλιν;»

«Δέν έξεό ρω, άγαπητή Λουκία,ν άπεκρίθη ή ’Ιωάν
να, «φοβούμαι μήπως δέν θέλεις τά ιδεΐ μετά πολλάς 
πολλοτα'τας ημέρας, καί ίσως ποτέ.»

Τότε ή Λουκία άναστενάξασα εΐπε, «λάβε,’Ιωάννα, 
αύτδ τδ ώραΐον κομβολόγιον μου.»

’Ακολούθως δέ έπιάσεν Ιν δχημάτιον, τδ όποιον έ- 
γνώρισεν έκ τής άφης τών τροχών. Τότε έσηκώθη βα 
στουσα τδ τιμονιάν του, και θέσασα τδ όχημάτιον 
έπΐ τοϋ έδάφους ήρχισε νά τδ περισόρη. ’Αλλά δέν 
έγνώριζε που ΰπήγαινε μετ’ αύτοϋ, καί έκτύπησε τήν 
κεφαλήν της είς τδν μοχλόν τής θόρας, καί έπειτα 
προσέβαλεν είς μίαν τράπεζαν, καΐ τέλος έσυρε τδ δ- 
χημάτιον κατά τής γωνίας ένδς μεγάλου κιβωτίου, ώ
στε έσταμάτησεν έκεΐ καΐ κατασυνετρίφθη.

«Ώ, έγώ δέν βλέπω πλέον νά περιφέρω τά πράγ
ματα, Άλλά, ’Ιωάννα, δος μοι τά ξυλάρια, διά νά 
κτίσω ενα οίκίσκον διά τδν θωμαν, πριν έλθη είς τήν 
οικίαν.»

Οΰτως εβαλεν έπί του εδάφους δυο σειράς ξυλαρί- 
ων, άλλ’ βταν ήθελε νά πρόσθεση καί άλλα διά νά 
κάμη τδν τοίχον, δέν ήμπόρει νά βλέπη πού νά τά 
θέση. Τά έφήρμοζεν ή πολΰ πλησίον, ή πολδ μακράν, 
καΐ δταν ήθελε διά τής άλλης χειρδς νά ψηλάφηση 
τάς βάσεις, τά έκρήμνιζεν όλα κάτω. ’ Αφοΰ δέ έπρο 
σπάβησεν ουτω δίς καί τρις, τά έββιψεν άπδ τάς χεΐ- 
ράς της, καί είπε λυπουμένη*  «Δέν έμπορώ νά παίξω 
μέ αύτά· δέν έμπορώ μέ κάνέν πραγμα νά παίξω. Άλ
λά, ’Ιωάννα,» έπρόσθεσεν αύτη, « στοχάζεσαι δτι δέν
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θέλει μέ άφήσει ή μήτηρ μου νά υπάγω αΰριον είς 
τδ σχολεΐον μέ τήν 'Ελένην;»

«Νομίζω ότι θέλει σέ άφήσει,«άπεκρίθη ή ’Ιωάννα.

«Ώ, χαίρω, » εΐπεν ή Λουκία· «θέλω νά ύπάγω 
είς τδ σχολεΐον, διότι θέλω νά ΐδω πάλιν τά κορά
σια, θέλω δέ νά ίδω καί την καλήν μου οιοασκάλισ- 
σαν, Δέν ήξεύρεις δέ ότι έμελλε νά μας φέρη μεγά
λους νέους χάρτας ζωγ ραφή μένους, διά νά μας διδάξη 
περί βωδιών, καί προβάτων, καί ίππων, καΐ λύκων, 
καΐ άρκτων; Αζ ’Ιωάννα, δός μοι τώρα τδ δεΐπνόν μβ, 
παρακαλώ, καί ύστερον βάλε με είς τδ κρεββάτιόν μου 
διά νά κοιμηθώ, καί θέλει έξημερώσει δ γρήγορα,»

ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ Β'.

Τήν ακόλουθον ήμέραν ή Λουκία ύπηγεν είς τδ σχο- 
λέΐον μέ τδν αδελφόν καί τάς άδελφάς της. Πολΰ ό
μως πρΐν τής ώρας τής σχολάσεως, ή μήτηρ της είδε 
τδν θωμαν οτι έφερεν αΰτήν εΐς τήν οΐχίαν κρατών 
άπδ τήν χειρα.

«Καί πώς!» έφώναξεν ή μήτηρ των, «μήπως είναι 
άρρωστον τδ θυγάτριόν μου;»

«Όχι, μήτερ» άπεκρίθη ή Λουκία, «άλλά δέν με 
άρέακει νά μένω είς τδ σχολεΐον, "Οταν υπήγα έκεΐ, 
όλα τά παιδία έσυσσωρεΰθησαν όλόγυρά μου, καί ή- 
κουσά τινα έξ αύτών λέγοντα, Ίδέ τί μάτια! καί 
άλλα έλεγαν, Δέν έξεύρετε βτι είναι τυφλή; Καί όταν 
ήθελα νά κυττάξω ολόγυρα πρδς έκείνους μέ τους ό
ποιους έπαιζα, ήδυνάμην μόνον νά τους ψηλαφώ μέ 
τήν χεΐρα. Καί όταν ήλθεν ή διδασκάλισσα, μ’ έφίλη- 
σε, καί μέ ώμίλησε μέ πολλήν γλυκυτητα, καΐ έγνώ- 
ρισα ότι S μειδιά μέ τδν χαρίεντα τρόπον μέ τδν όποιον 
μειδιφ ενίοτε, άλλά τδ πρόσωπόν της δέν ήδυνάμην 
νά βλέπω, "Οτε δέ ήρχισε τδ σχολεΐον, καΐ ή τάξις 
μου έστάθη διά νά παραδοθή τήν Γεωγραφίαν, έγώ 
δέν ήδυνάμην νά μάθω, διότι δέν έβλεπα τοδς χάρτας· 
καΐ βτβ έκαμναν τάς πράξεις τής άριθμητικής δέν έ
βλεπα τά σφαιρίδια ουδέ τους άριθμοΰς έπΐ τοΰ πίνα
κας. Αί, μήτερ, καί βτε ή κυρία διδασκάλισσα έσήμανε 
τδ κωδώνιον, καί είπε, Τώρα μέλλω νά σας παραδώ
σω άλλο μάθημα περί τοϋ λέοντος, καί θέλω σας θεί- 

1 ξει αύτήν τήν μεγάλην ζωγραφημενην εικόνα ένδς λέ
οντος· καί ήκουσα τά παιδία ψιθυρίζοντα, Τί εύμορ
φον ! πόσον άγρια βλέπει! τί δδόντια! τότε περισσό
τερον έπεθόμουν νά βλέπω, άλλά δέν ήμπόρουν. "Ο*  
θεν εκλαυσα διά νά έλθω είς τήν οικίαν μας, διότι τί 
με χρησιμεύει νά ύπάγω είς τδ σχολεΐον;»

(άκολουθεΐ.)
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‘Ο Κύκνος.

'0 κύκνος ανήκει είς τήν οικογένειαν τών στεγανο- 
πόδων, είς ήν ύπάγεται καί ή χήν, καί ή νήσσα. Ό
ταν θοωρώμεν τδ ώραΐον τούτο πτηνδ/κολυμβών ήρε 

άρμα της Αφροδίτη?. Ό κύκνος έθεωρέϊτο έπίσης 
καί ώς ιερόν πτηνδν τοΰ’Απόλλωνος καί τών Μουσών.

Έν τή Ανατολή τδ πάλαι τδ κύκνειον κρέας μετά 
μεγάλης πομπής παρετίθετο είς τάς δημοσίας τελε- 
τάς, λέγεται δέ οτι είναι νοστιμώτατον.

Ό Κύκνος.

μα έπι του υδατος, δέν θαυμάζομεν δτι οί ποιηταϊ τό· 
σον σοχνάκις έίύμνησαν αύτο ώς τδ ίδεώδες, ώς τδ πρω
τότυπον της έπιχάριτος ώραιότητος, ώς τδ πτηνδν τής 
αγάπης, δπερ παρίστανον έζευγμένον είς τδ πτερωτόν

Οί κύκνοι είναι μακροβιότατοι*  συνήθως δέ φθά
νουν είς ήλικίαν έκατδν έτών. ‘Τπάρχει δέ ή ίδέα δ- 
τι, δταν αϊσθανβώσι τδ τέλος τοΰ βίου επικείμενον, με
ταβαίνουν είς απόκρυφου μέρος, ένθα αποθνήσκουν 
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αδοντες λυπηρόν μέν άλλα γλυκύτατο*  |σμα·τδ τοιοϋτον 
5μως ώς μή άποδειχθέν αυθεντικός θεωρείται μΰθος.

Ήμεΐς εΐμε&α συνειθισμένοι νά βλέπωμεν λευκούς 
κύκνους, χλευάζομε*  δέ τήν υπαρζιν μελανών κύκνων 
τόσον, δσον καί τήν τών λευκών κοράκων. ’ Εν τούτοις,

Ο Άγιος Βαρθολομαίος.

Ό Βαρθολομαίος ήτον εις τών δώδεκα ’Αποστόλων 
τοΰ Κυρίου ήμών Ιησού Χριστού, καί υποτίθεται δτι 
εΐναι ο αύτδς μέ τδν έν τ«~ κατά Ίωάννην Εύαγγελίω

Ό "Αγιοί Β« ρθ ο’λο μαΐο ς.

όπως εις τοδς Πόλυς ευρηνται λευκοί κόρακες καί λευκαί 
άρκτοι, οΰτω καί έν τή Δυτική Αυστραλία ύπα'ρχουν 

κύκνοι αυτής τής νυκτος μελανώτεροι. Εΐναι δέ και ού- 
τοι πολύ ώραΐοι, καθ’ δσον τδ ζωηρόν έρυθρδν χρώμα 
τοΰ ράμφος των συμφωνεί ώραιότατα μετά τοΰ βαθέος 
καί στιλπνού μελανός χρώματος τών πτερών αύτών. 

όνομαζόμενον Ναθαναήλ. Τδ δέ «διατί» τής γνώμης 
ταύτης εΐναι δτι κατά τά τρία άλλα Ευαγγέλια ό Φί
λιππος καϊ ό Βαρθολομαίος άναφέρονται άπανταχοΰ έν 
σχέσει προς άλλήλους, ό δέ Ευαγγελιστής Ιωάννης 
αναφέρει τδν Φίλιππον πάντοτε έν σχέσει πρδς τδν Να
θαναήλ, ούδαμοΰ δέ μνημονεύει τδ δνομα ιιΒαρθολο*
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τοΰ έδάφους, ή είς τήν όροφήν, με τήν κοιλίαν πρδς 
τά αν ω καΐ τήν ράχιν πρόί τά κάτω ή μέ το δ? πόδας 
πρός τά ά'νω και μέ τήν κεφαλήν πρδς τά κάτω, άνευ 
too έλαχίστου φόβου ή δυσκολίας.

«θέλετε νά μάθητε τδ διατί; Ο θεός κατεσκεόασε 
τους πόδας μου τοιουτοτρόπως, ώστε δύναμαι νά κρα
τώμαι δι’ αύτών οπουδήποτε καΐ οπωσδήποτε καΐ άν 
περιπατώ. Έάν ποτέ λάβητε τήν ευκαιρίαν, εξετάσατε 
τούς πόδας μου μέ τό μικροσκόπιο ν καΐ ί)ά ίδητε πό
σον θαυμασίως πρός τοΰτο εΐναι κατεσκευασμένοι,

«θαυμάζετε πώς σας βλέπω, δταν έρχησθε άπδ τά 
όπισθεν μου καΐ ζητητε νά μέ πιάσητε, χωρίς νά ςρέ- 
ψω τήν κεφαλήν μου, άλλ’ άν έξετάσητε τδν οφθαλμόν 
μου δά ιδητε, δτι άντι νά έχω δύο δφθαλμοΰς, ώς

μαιος». Πιθανόν λοιπόν είναι δτι «Ναθαναήλ» ήτο τδ 
καθ’ «υιό όνομα του αποστόλου, τό δέ «Βαρθολομαί
ος» εΐναι πατρωνυμικόν, επειδή σημαίνει «υίός του 
Τολμαι.»

Πάντες έπιθυμούμεν νά μας συστήση καλώς μέγας 
η χρηστοί άνήρ- άλλά πόσιρ μάλλον επιθυμητόν είναι 
τό νά έχωμεν άγαθήν μαρτυρίαν ύπέρ ήμών έκ μέρυς 
του Παντοδυνάμου καρδιογνώστου. Άλλ’ ολίγοι μό
νον άνδρες ήξιώθησαν τοΰ προνομίου του του.
'Ο ’Αβραάμ ώνομάσθη «φίλος θεοΰ» (Ίακ. δ'. 23).Ό 

Δαυίδ ήτον άνήρ «κατά τήν καρδίαν τοΰ θεοΰ» (Πράξ. 
ιγ'. 22). Περί τοΰ Ίώβ ό θεός εΐπεν δτι ήτον «άνήρ ά
μεμπτος καί ευθύς· >■ πρός τόν Δανιήλ ό άγγελος τοΰ Κυ
ρίου έφώνησεν· «Ώ ά'νερ, σφοδρά άγαπητέ > κτλ.

Πάντες ούτοι καΐ δσοι άλλοι ήξιώθησαν νά λάβω σι σεις, εχω πολλάς εκατοντάδας μικρών δφθ αλμών τοι· 
καλήν μαρτυρίαν παρά του θεού ήσαν πρό καιρούί ουτοτρόπως τεθειμένων έπί τής κεφαλής μου, ώστε 
δούλοι Αύτοΰ· άλλ’ δ Ναθαναήλ μόλις ήκουσε περί I χωρίς νά κινώ αδτοϋς δύναμαι νά βλέπω καθ’δλας τάς 

τοΰ Χρίστου παρά τοΰ φίλου αύτοΰ Φιλίππου καΐ ά-1 διευθύνσεις.
μέσως ήλθεν "ναΐδη Αύτόν. Ίδών δέ αυτόν ό Ίησΰς. «Οί πόδες μου χρησιμεύουν όχι μόνον πρός βάδι. 
έρχόμενον εΐπεν· «Ιδού άληθώς’Ισραηλίτης, έν ω ούκ σμα, καί σόλληψιν, άλλά καΐ ώς ψήκτραι (βούρτσας) 
έστι δόλος.» Όποια καλή μαρτυρία, ού μόνον έπαινου- διά τών οποίων καθαρίζω τάς πτέρυγάς μου, τό σώμα 
σα τόν χαρακτήρα αύτοΰ, άλλά καΐ δεικνόουσα ποιον μου καΐ τούς Οφθαλμούς μου άπό τήν σκόνην καί άπό 
εΐναι τό κύριον χαρακτηριστικόν τοΰ αληθούς Χριστι πάσαν άκαθαρσίαν, διότι ί!ν καΐ ώς μυΐα άναγκάζομαι 
ανοΰ· διότι οί Χριστιανοί τήν σήμερον διατελοδν έν νά τρέφωμα.ι άπό πράγματα όχι τόσον καθαρά, δμως 
τή αΰτή σχέσει πρός τόν θεόν, έν ή καΐ τό πάλαι ό | αγαπώ τήν καθαριότητα καΐ ποτέ δέν πηγαίνω είς τήν 
λαός αύτοΰ ό ’Ισραήλ. κλίνην μου χωρίς πρώτον νά καθαρισθώ άπό πάσαν

Πολλοί κρίνουσιν δτι εΐναι «εξυπνάδα» νά ήναί τις άκαθαρσίαν, ήτις έκόλλησε κατά τό διάστημα της ή. 
πονηρός, άλλ’ άλλη ή κρίσις τοΰ Θεού. μέρας εΐς τό σώμά μου.

Περί τοΰ Χριστού έλέχθη δτι «ούχ ευρέθη δόλος έν ί
τιρ στόματι αύτοΰ·» καί τοΰτο πρέπει νά ήναι το χα-παι6ία νά πηγαίνουν είς τό κρεββάτι μέ 
ρακτηριστικόν τού άληθοΰς Οπαδού Αύτοΰ.

μέρας εί<
«Πολλάκιί μάλιστα παραξενεύομαι βλέπουσα πολλά 

ακάθαρτον 
πρόσωπον, μέ χειρ ας δέ καΐ πόδας άνίπτους, καί νά 
κάθωνται είς τήν τράπεζαν άνιπτα καΐ λερωμένα.»

ΤΙ ΛΕΓΕΙ ΜΙΑ ΜΠΓΑί |

"Ολοι οί μικροί άναγνώσται τής Έφημ. τών Παίδων 
γνωρίζουσι καλώς τάς μυίας, ώστε δέν εΐναι ανάγκη 
Ούτε εικόνα αύτών νά οώσωμεν, ούτε περιγραφήν 
αύτών νά κάμω μεν. Έκεΐνο, τό όποιον νομίζομεν δτι 
οί κλειστοί τών μικρών άναγνωστών μας δέν γνω
ρίζουν, εΐναι ή κατασκευή τών διαφόρων μερών τοϋ 
σώματος τής μυίας. Άς άκοόσωμεν λοιπόν τί αυτή ή 
μυΐα θά έλεγε περί έαυτής, άν ήδυνατο νά λαλήση.

«Ό Θεός μοΐ έδωκε πτέρυγας πολύ λεπτάς, τόσον δέ 
καλά έφαρμόζονται είς τό σώμά μου, ώστε δύναμαι 
νά πετώ ή νά περιπατώ, χωρίς νά έμποδίζωμαι, κατά 
βοόλησιν.

«Ήμπορώ νά τάς άνοιγω καί νά πετώ είς τόν αέρα 
ώς τά πουλιά, ή νά τάς μαζεύω καΐ περιπατώ οσά
κις μοι άρέσει, ώς τά τετράποδα.

«Δύναμαι νά περιπατώ μέ τήν αύτήν ευκολίαν έπί

Το ρίνόμ,ακτρον.

«Άρκεΐ μόνον νά ρίψη τις τδ βλέμμα του έπι τοΰ 
προσώπου πολλών παιδιών,» λέγει ό κ. Petit Senn είς 
μίαν τών εόφυών περιγραφών του, «δπωςπεισθή δτι τό 
ρινόμακτρον εΐναι έκ τών αναγκαιότατων εις τόν άν
θρωπον πραγμάτων.» Τό άντικείμενον τοΰτο του στο
λισμού εΐνε έν έκ τών πλέον σπουδαίων, ενεκεν τών 
πολλών λειτουργιών τάς όποιας απαιτείται νά έκπληροΐ. 
Είναι τό ρινόμακτρον εκείνο τό όποών καθημερινώς 
διέρχεται έπί τών λεπτότατων ύργάνων τών αισθήσεων 
ήμών.

Δυνάμεθα νά λησμονήσω μεν τό βαλάντιον ήμών, 
τό μαχαιριδίου ήμών, καί πολλά άλλα πράγματα,χω
ρίς νά δρκιμάσωμεν έκ τούτου μεγάλην στενοχώριαν, 
άλλά τό νά άπολέσωμεν τό ρινόμακτρον δύναται νά 
φέρη σοβαρός συνεπείς, Οπως δλοι γνωρίζομεν.
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'Ως προς τό όγιεινδν μέρος ή απώλεια τοΰ ρινομά- 

κτρου πολλάκις έπ ακολουθείται ύπδ σπουδαίων απο
τελεσμάτων.

Οι πλειότεροι όμως δίδουν δλιγίστην προσοχήν είς 
τό Αντικείμενου τοΰτο τό τόσον Απαραίτητον. Πολλοί 
τό θέτουν έντος του αύτοΰ θυλακίου μέ τάς κλείδας 
των, τό βαλάντιό ν των, τήν. ταμπακοθήκην των, μηδό
λως Ανησυχουντες περί τών ξένων ούσιών μετά τών 
οποίων τό ρινόμακτρόν των έρχεται είς έπαφήν, ευ
ρισκόμενον μετά τοιούτων συντρόφων, οί όποιοι δό- 
νανται νά κηλιδώσουν τήν καθαρότητα τήν όποιαν τα 
ρινόμακτρον δφείλει νά έχη.

Πολλοί κάμνοντες επισκέψεις πριν παρουσιασθώ- 
σιν είς τδ πρόσωπον, τδ όποιον επιθυμούν νά έπισκε- 
φθοΰν, πλειστάκις άπο τιν άσσουν τόν κονιορτόν τών ύ- 
ποδημάτων των διά του ρινομάκτρου. Πολλαι κυρίαι 
μόλις παρατηρήσουν μόριά τινα κονιορτοΰ, Απομείναν- 
τα έπί τών έπιπλων των, καί Αμέσως τά αποτινάσ- 
σουν 3ιά του ρινομάκτρου των. Τά παιδία είς τδ σχο
λείου καθώς και πολλοί ανδρες καθαρίζουσι τά καθί
σματα των ή δ,τι άλλο χρειασθοϋν δι’ αύτοΰ, κατά δέ 
τάς ώρας τοΰ παιγνιδιού τδ ρινόμακτρον εΐναι Αναγ
καίου είς πλήθος παιγνιθίων.

Δέν έπιθυμοΰμεν, Αλλ’ οόδέ κάν ουνάμεθά νά Απαριθ- 
μήσωμεν ένταΰθκ δλας τάςπεριέργως χρήσεις, τάς όποι
ας οι άνθρωποι καμνουν του ρινομάκτρου, καί δπόσα 
έξ αύτοΰ πολλάκις προέρχονται αρκούντως κακά Απο
τελέσματα· π. χ. πολλαι νόσοι, τών οποίων Αδυνατυ· 
μεν νά μαντεόσωμεν τήν αιτίαν, διάφορα νοσήματα 
τών οφθαλμών και τής ρινός. Ευτυχής δέ έκέΐνος, είς 
τδν όποιον δέν συμβαίνει τίποτε χειρότερον, διότι έκ 
τής κακής χρήσεως κυρίως του ρινομάκτρου προκύ
πτει ένίοτε διφθεριτις, τήν όποίαν δόνάται τό |ινό- 
μακτρον εύκολώτατα νά μεταδώση.

"Ας μή μεταχειριζώμεθα πλέον τδ ρινόμακτρον δί 
άλλο τι είμή διά τδν ιδιαίτερον αύτοΰ σκοπόν άς Αφι
ερώσω μεν είς αύτδ ιδιαιτέραν θέσιν, άς το άλλάσσω- 
μεν δσον τδ δυνατόν συχνότερου, καί άς έμφυτευσωμεν 
είς τά τέκνα μας μεγάλην Αηδίαν πρδς τδ ξένον ρι- 
νόμακτρον, βπως Απο φύγω μεν τάς δυσάρεστους, Γνα 
μή είπωμεν έπικινδόνους, συνέπειας, αίτινες δόνανται 
νά προκόψουν.

Πολλά Ακόμη ήδυνάμεθα νά ειπωμεν περί του Αντι
κειμένου τόότου, Αλλ’ ικανά ταϋτα όπως παρακινήσουν 
τοδς μικρούς Αυαγνώστας μας νά σκεφΟοΰν περί τής 
σπουδαιότητος αύτοΰ.

Ilspi τοΰ μ-οσχοπαρύου.

Ένταΰθα παρουσιάζομεν είς τους μικρούς ήμών Αναγνώ
τας τήν εικόνα του μοσχοκαρυου, τό όπ ,ΐον τόσον συχνά

μεταχειριζόμέθα εις διάφορα φαγητά καί γλυκόσματα. 
Τδ δένδρον Από τδ όποιον συνάγεται τδ μοσχοκάρυ ο ν, 
φύεται είς τάς Μολοόκκας νήσους*  τό φόλλον αύτοΰ 
εΐναι πράσινον βαθύ και στιλπνόν, τά δέ άνθη εΐναι 

; λευκά καί ίχβσι σχήμα κυπέλλου, δσμήν δέ εύωδε- 
στάτην. Τδ παρ’ ήμΐν γνωστόν μοσχοκάρυον εΐναι ό 
έντος του καρπού σπόρος. "Οταυ ό καρπός, δστις εΐναι 
ώς ροδάκινου κατά τδ μέγεθος, ώριμάση, σχίζεται αυ
τομάτως είς τδ μέσον καί φαίνεται εντός αύτοΰ τδ 
μοσχοκάρυον. Τδ δένδρον τούτο εύρίσκεται ετι είς τάς 
Άσιατικάς νήσους καί είς τήν περί τούς τροπικούς ’Α
μερικήν καρποφορεί δέ έπί 70 ή 80 έτη συνεχώς, 
καρποφορεί δέ τρις κατ’ έτος. 'Υπάρχει μάλιστα έν 
Ίαμαϊκή, νήσφ τών Δυτικών Ινδιών τής 'Αμερικής, 
μεγάλη μοσχοκαρυά, ήτις φέρει 4000 καρύων τδ 
V I έτος I

Πρότερον οί 'Ολλανδοί εΐχον τδ μονοπώλιον τοΰ 
καρπού τούτου, έπειδή κατεΐχον τάς Βοόνδας νήσους 
έν Ωκεανία, έπί τών όποιων σχεδόν Αποκλειστικώς έ- 
φόοντο αί μοσχοκαρυαι· ίνα δέ μή έλαττωθή ή τιμή 
τών καρύων, έκαυσάν ποτέ άπειρον ποσδν καρυών.

Άλλ’ ήφόσις Αντέπραττεν είς τάς προσπάθειας των 
ταύτας, καθότι αί περιστεραί, αίτινες πολύ αγαπούν τά 
μοσχοκάρυα, ήρχοντο καί ήρπαζον άπειρα τοιαΰτα και 
μετέφερον αύτά είς τάς πέριξ χώρας καί νήσους, έφύ- 
οντο νέα δένδρα άτινα πάλιν παρήγον τδν καρπόν 

τΰτον.
---- -κΟβίο·-—

—Ήμέραν τινά 3όο μοναχοί ήλθον πρόί τόν Γουλιέλμον 
τόν Ερυθρόν τής ’Αγγλίας, ϊν« 5ιά χρημάτων αγοράσουν θέ
σιν ήγουμένου*  έκαστος ό’ αύτών προσεπάθει νά τήν λάίϊη προ
σφορών περισσότερα χρήματα παρά ό άλλος. ‘Ο Βασιλεύς, τρα
φείς πρός τρίτον τινά μοναχόν, όστις παρίστατο, «καί σϊ> τί δί- 
όειςρ τφ εΐπεν. «ϋΰόέ μίαν πεντάραν, Μεγάλειότατε,ν άπε
κρίθη ό μοναχόί- «Και ίιατί;» «Διότι εΐναι έναντίον τήςσο- 
νειόήσεώς μου, Μεγάλειότατε, νά Αγοράσω ίεράν θέσιν Βιά χρη
μάτων,» άπήντησε βταθερώς ό καλόγηρος. «Ίότε σύ έκ τών 
τριών είσαι ό μάλλον άξιο; τής θέσεως,β άνεφώνησεν ό βασι
λεύς Καί Αμέσως τφ τήν έχοοήγησεν.
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—’Εσχάτως Επωλήθη ίν Άγγλίζι μικροσκοπική είκών τοΰ 

βασιλέως Ιακώβου τοΰ Λ* 1 2 3, άντΐ 2835 λιρών στερλινών, κα- 
θώς καΐ έν γραφείον τή; Εποχής Λουδοβίκου τοΰ ΙΕ', πρός 
1407 λίρας. ‘Ωσαύτως δύο κομμωτικαΐ τράπεζαι της αύτής 
Εποχής Επωλήθησαν άντΐ 3150 λιρών, Sv Ανάκλιντρου της αύτής 
Εποχής πρός 1176 λίρας· μία μεγάλη, ώραιότατα Εςολισμένη; 
γεγλυμμένη καί κεχρυσωμένη κλίνη τής έποχής Λουδοβίκου 
τοΰ ΙΕ', άντΐ 1155 λιρών στερλ.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ερωτήσεις"
1. Ποία πόλις άναφέρεται ίν ταΐς Γραφαϊς ώς σπαρθεΐσα 

μέ άλας-,
2. Ποίας πόλεως άπηγορεύθη ή Ανοικοδόμησή, καΐ ποιος 

παρέβη τήν άπαγόρευσιν ;
3. Έκ ποίας πόλεως έξεδιώχθη b Χριστός ύπό τών κα

τοίκων αύτής;

— Εΐς Καθηγητής έν Νέοι ‘Υόρκη δίδει τάς άκολούθους δ- 
δηγίας ίν περιπτώσει Ανάγκης.

“Οταν είσέλθη κόνις είς τούς οφθαλμούς σου, άπεχε τοΰ 
νά τούς τρίβη; καί ήίψον ΰδωρ είς αύτοίις, ινα μή πρησθώσιν.

Έάν τΟχόν είσέλθη ζωύφιόν τι είς τό ού; σου, έκβαλε 
αύτδ διά χλιαρού υδατος, μηδέποτε μεταχειρίζου πρός τούτο 
Εργαλείου σκληρόν.

Έάν κοπή άρτηρία τις, σφίγξον τό μέρος άνωθεν τής το
μής, Εάν δέ φλεώ, τό μέρος κάτωθεν τής τομής.

Έάν σοΐ Επέλθη βήξ, κατάπεσον ίπΐ τών γονάτων καϊ 
τών χειρών σου καΐ βήχε.

Έν περιπτώσει μικρά; πυρκαϊάς, σβέαον τό καιόμενον μέ
ρος διά τής Επιθέσεως ύγρή-ς πατανίας ή Εφαπλώματος· καΐ 
μηδέποτε χύσης ΰδωρ διότι, Εάν π. χ. καίηται πετρέλαιον 
τό ύδωρ τό άραιώνει καί οΰτω διαδίδεται τό πυρ Επί πλέον, 
Όταν δέ πρόπηται νά διέλθης διά μέσου πυκνοΰ καπνού, λά
βε μίαν καλήν Αναπνοήν, καΐ σκύΦας δίελθε, έάν όμως εύ- 
ρίσκηται έκεΐ Ανθρακικόν όξύ, τότε περιπάτει όρθιο;

Έάν σοΐ Επέλΐΐη Αποπληξία, τείνε τήν κεφαλήν καΐ τό 
σώμά σου όρθιου, Εάν δέ λιποθυμία, πέσον ύπτιος.

Αλλ’ Απερ πάντων τελεσφορώτατον « μία ούγγιά πρό
νοια; εΐναι καλλίτερα μιας όκάδος θεραπείας.»

~ 01 Αιγύπτιοι τό πάλαι παρίστων τό Αδύνατον, ώς Αν. 
θρωπον περιπατοΰνια έπί τής θαλα'σσης. Ήμεΐς όμως γνωρί
ζομε ν "Ενα, “Οστις περιεπάτηαεν έπί τών κυμάτων. Ή είκών 
λοιπόν τών αρχαίων Αιγυπτίων πκριστα μέν τό άνθρωπίνως 
Αδύνατον, μάς διδάσκει όμως ότι «τά Αδύνατα παρ’ άνθρωποι; 
δυνατά είναι παρά τφ θεφ.»

— ‘ϊπήρχέ ποτέ έν Κίνα Μανδαρίνος (Κυβερνητικός ύπάλ- 
ληλος) ϊστις πολύ ύπερηφανεύετο διά τά πλούτη του καΐ 
ήγάπα νά παρουσιάζηται δημοσίως κεκαλομμένος ύπό Αδαμάν
τιον καΐ άλλων πολυτίμων λίθων.

Γέρων τις πονηρός, όταν τόν έβλεπε καθ’ όδόν τόν ήκολού- 
θει πάντοτε καί τφ έκαμνε πολλάς υποκλίσεις. ‘Ημέραν τι- 
νά τόν ηύχαρίστησε βητώ; διά τά «διαμάντια» όπου τού έδωκε.

«Τί λέγεις, Ανόητε,« άνέκραξεν δ Μανδαρίνος, «πότε σοΰ 
Εχάρισα Εγώ άδάμαντος;»

«Δέν μου τά έχάρισεί τφ όντι,» άπήντησεν ό πονηρός 
γέρων, «Αλλά μέ ΑφίνεΚ καΐ τά βλέπω- Επειδή δέ καΐ σύ 
8έν κάμνεις άλλην χρησιν αύτών είμή νά τά κυττάζης, διά 
τοΰτο καΐ Εγώ καί σύ Εξ ίσου τά έχομεν- ή μόνη διαφορά εΐ
ναι ότι σύ μέν κάμνεις τον κόπον νά τά φυλάττης, Εγώ βέ 
ώς άπηλλαγμένος τής τοιαύτης φροντίδας οΰτε σέ ζηλεύω, 
ούτε αύτά Επιθυμώ!»

ΠΟΙΚΙΛΑΒΙΒΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ.
Ή έταιρία αδτη σκοπόν Ιχει τήν έ νίόάρρυνσιν τής τακτι

κής καΐ συστηματικής Αναγνώσεω; τών 'Αγίων Γραφών. Πρός 
τοΰτο έχει τυπώσει κατάλογον, είς’τόν όποιον προσδιορίζει έν 
τεμάχιονίτής ‘Αγίας Γραφής διήέκάστην ήμέραν· ίν δ' αντίτυ
που τοΰ καταλόγου τούτου δίδεται οί; έκαστον μόλος τοΰ Συν
δέσμου. Είναι ευχάριστου τφ όντι είς τά παιδία νά γνωρίζω- 
σιν ότι τόσα άλλα παιδία, είς διάφορα μέρη τοΰ κόσμου, κα*  
διαφόρους όμιλοΰντα γλώσσας άναγινώσκουν τδ αύτό χωρί
ου τής Άγ. Γραφής τήν αύτήν ήμέραν. Όπισθεν έκαστου κα
ταλόγου εΐναι τυπωμένοι διάφοροι ερωτήσεις, τά; δποία; πρέ
πει έκαστον παιδίον νά κάμνη είς Εαυτό μετά τήν ήμερησίαν 
άνάγνωσιν τής Γραφής· μεταξύ τούτων εΐναι καΐ αί Εξής·.

Α'. Τί Ανίγνωσα σήμερον περί τοΰ Χριστού καί ίμαυτον;
Β'. Τί Ανίγνωσα σήμερον, μέ τό όποιον πρέπει, διά τής 

θείας Βοη θείας, νά προσπαθήσω νά συμμορφωθώ ;
Ρ. ίίερί ποιων άμαρτιών άνίγνωσα σήμερον, τάς όποιας 

πρέπει νά Αποφεύγω ;
Α'. Έχω άναγνώσει σήμερον κάμμίαν ΰπάσχεσιν τοΰ θεού 

πρδς έμέ;
Ε', ‘Υπάρχει κΑμμία προσευχή έν τφ χωρίιρ, τδ όποιον 

άνίγνωσα, τήν όποιαν νά δύναμαι νά Απευθύνω πρδς τόν 
θεόν μέ πίστιν; κτλ. κτλ.

Αί έρωτήσεις αυται ούδέν άλλο σκοπούν είμή τΰ νά βοη
θούν τά παιδία, νά ωφελώ νται άφ’ δία άναγινώσκουν έκ τών 
θείων Γραφών.

Ό Σύνδεσμος ούτος συνεστήθη τφ 1879 Εν Άγγλίφ, ήδη δέ 
περιλαμβάνει ώς μέλη 90,600 παιδίων ίν μόνη τη Μεγάλη 
Βρεττανίφ, έχει 8έ κλάδους ίν ταΐς ‘Ηνωμέναις Πολιτείαις, 
Γαλλίφ, Ισπανία, Βελγίφ, Γερμανία, ’Ιταλία, Ελβετία, Ρωσ- 
οία, Αύστραλίφ, καΐ ίν αυτή ακόμη τή Κίντε, καΐ ταΐς Ίνδίαις.

Ημείς έλπίζομεν, δτι καΐ μεταξύ τών Ελληνοπαίδων 
θά εύρεθοΰν πολλοί Επιθυμοϋντες νά γείνουν μέλη τού καλού 
τούτου συνδέσμου. Προτείνομεν δέ είς τούς μικρούς συνδρομη- 
τάς τής Έφ- τών Παίδων νά σχηματίσουν κατά πόλεις ίπι- 
τροπάς λαμβάνοντες τήν πρωτοβουλίαν οί ίν τή πρωτευούση 
τής Ελλάδος—ταΐς Άθήναις· τούτου γενομένου,δς έλθουν είς 
συνεννόησιν μέ τόν ίν ’Αγγλία καΐ τούς άλλους κλάδους πρός 
άναγνώριβιν αύτών.

—Κατά τάς έσχάτως γενομένας εξετάσει; τών άνωτέρων 
εκπαιδευτηρίων τής Νέας Ύόρκη; έκ τών 800 άρρένων, 360 
μόνον ήξιώθησαν τού βαθμού 75ο/ο (ύπολογιζομένκ τοϋ 100 ώς 
«άριστα») καΐ προήχθησαν, ένώ ίκτών 923 κορασίων τάθδΟ 
έλα δον τόν βαθμόν τούτον καΐ έκ τών λοιπών τινά ίλαβον 
καΐ 95 καΐ μία 98. Έκ τούτου δύναται νά κρίνη τις δτι τά κο
ράσια τής ’Αμερικής είναι Εξυπνότερα άπό τά Αγόρια !

— Κατά τινα στατιστικήν, ό πληθυσμός τής’Ιαπωνίας εΐναι 
36,358,984. Αΐ τρεις κυριώτεραι αύτής πόλεις, τό Τόκιό, τό 
ΚίΟτό, καΐ ή Όσάκα, μεταξύ τών μεγίστων τού κόσμου 
πόλεων, ίχουσι πληθυσμόν ή μέν πρώτη 979.084, ή δέ 
δευτέρα 830,829 καΐ ή τρίτη 587,988·

—Υπάρχει ίν Όσναβρύκκη τοΰ Αννοβέρου Φιλική Εται
ρεία ίξ 684 μελών, ήτις προτείνει νά Επιχείρηση τήν λΰσιν 
τών Ερίδων χωρίς νά καταφεύγωσιν οΐ άνθρωποι είς τά δικα
στήρια.

Κατά τό παρελθόν δ’ έτος ίκ τών 25 διαφορών, ίν αΐς άπε- 
τάθησαν πρόςτήν Έταιρίανταύτην, αί 23ε ίρη νικώ ς διελύθησαν.
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