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2Εννδρ·’ έτηβ· έν Έλλάδι Φρ. 1.
Β ί » Έξωτερικψ β 5?,

ΔΙΕΪΘΓΝΣίε

Έν δδφ ΑΙόλου Iptfk 30.
Έςς θυμένοι, πλήν τών τακτικών 
ανταποκριτών, στέλλεται «ή ΈφημερΙς 
τών Παίδων» άνευ προπληρωμής.

ΧΑΜΟΚΕΡΑΣΟΝ
( Φράουλα.)

Τό φυτόν, τό όποιον παράγει τόν ώραΐον καΐ εΰχυμον τού
τον καρπόν, τον όποιον οί περισσότεροι τών μικρών μου άνα- 
γνωστών έχουσιν ϊδει καΐ γευθή, εΐναι φυτόν μικρόν, κισ- 
σοειδές, καλλιεργούμενου είς διάφορα μέρη τοΰ κόσμου. ‘Ο 
καρπός αύτοΰ εΐναι κωνοειδής, ώς φαίνεται καΐ έκ τή; προ- 
κειμένης είκόνος, ώραΐο: τήν όψιν, καΐ εύχυμος καί γλυκύς 
τήν γεΰσιν· τρώγεται δέ ώμος ή κατεσκευασμένος είς γλύ- 
κυσμα. Έν Τουρκία είδικώς κατασκευάζουσιν^έξ αύτοΰ‘’εΐδός 
τι ποτού τό λεγόμενον σ ε ρ π ί τ ι, ϊπερ εΐ
ναι πολύ δροσιστικόν τό θέρος.

Δυστυχώς όπως άλλα εϊδη καρπών, ο&τω 
καΐ τά χαμοκέρασα δέν καλλιεργούνται έν 
Έλλάδι. Τά πλεΐστα έν τ-q άγορά τών’Α
θηνών καί άλλων πόλεων μεταφέρονται έκ 
Κωνσταντινουπόλεως καΐ πωλοΰνται είς με- 
γάλην τιμήν.

Ίο φυτόν τούτο άπαιτεΐ γην παχεϊαν, άπα- 
λήν καί έλευΒέραν χαλίκων, πρέπει δέ νά 
άνανεοΰται κατά διετίαν ή τριετίαν.

Η ΑΓΡΑΜΠΕΛΗ· 
(Συμβουλή πρός τάς νέας.) Χαμοκέρασον.

Λέγ1 ή άγράμπελη μυργανθισμένη 
Στον άγριο πλάτανο πού τή θωρεϊ

Καί μέ τόν ίσκιο του συχνοδιαβαίνει 
Πάντοτ'έπάνω της βράδυ κι’ αυγή.

«Δένδρο περήφανο μέσ’ στόν άγέρα 
Τά φύλλα, οί κλώνοι σου θρασομανοΰν

Βρίσκεις στενόχωρη τώρα τή σφαίρα; 
Τάστρα, τά σύγνεφα δέ σε χωρούν;»

« Τρέχει στή βίζα σου νεράκι κρύο, 
Βυζάνειί άκοπα τήν καταχνιά,

Κ’ έμίνα έζήλεψες βύ τό θηρίο 
Γιατΐ μ’ έπότιζε λίγη δροσιά;»

«Ί ί θέλεις πλάτανε, τί μου γυρεύεις; 
Διώξε τόν ίσκιο σου κ’ είμαι μικρή.

Τάνθη μ’ (πάγωσαν, μήν τά παιδεύης, 
Ας τον τόν ήλιο μου νά τά χαρή ...»

«Ξανθή μου άγράμπελη, τί με φοίείσαι; 
θέλεις νά σέρνεσαι πάντα δρφανή,

Μονάχη σου έρημη, τήν νύκτα νφσαι, 
Νάχης κρεβάτι σου λιθάρια, γή ;»

“Τάνθη ζευγάρωσε μέ τήν άνδρειά μου, 
Γένου βασίλισσα κ’ έγώ θρονί,

Στηλώσσ έπάνω μου, στήν αγκαλιά μ»... 
Κάθε άλλο λουλουδο θά σέ φθονή,. ,ν

Τήν έξεγέλαβε τάγριο πλατάνι, 
Τήν (περίπλεξε μες ατά κλαριά...

Τί κρίμα πώοωκες, ξανθό βοτάνι, 
Γ;ά λίγο ψήλωμα τήν παρθενιά 1

Φτωχή κι' άνύπανδρη στήν έρημιά σου 
Μοΰτανε τάνθη σου κρυφή χαρά· 

Τώρα θ’ αρπάζουνε τή μυρωδιά σου 
Τά νέφη κι’ δ άνεμος, πούσαι κυρά. 

Α. ΒΑΛΑΟΡΙΤΒΣ.

— Ή εξωτερική επιφάνεια τοΰ σώματος ένός ανθρώπου 
μετρίου αναστήματος Υπολογίζεται δεκατεσσάρων ποδών τετραγ. 
έκαστος δέ ποΰί περιέχει έκτασιν 144 τετραγ. δακτύλων, είς τό 
μήκος δέ έκάστου δακτύλου Υπολογίζονται χίλιοι πόροι καΐ 
έπομένως ίν έκατομμύριον είς ένα τετραγωνικόν δάκτυλον 
άρα ό δλικός άριθμός τών έν τψ σώματι ήμών πόρων εΐναι 
2,018,000,000! 1
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ταί δέ του Αποβιώσαντος είναι δτι ουδέποτε έκ τοΰ οί
κου του έλειπε τδ κρέας, τδ βούτυρόν, τδ τέφ, ό ζύθος, 
τά έγκαιρα (άρτος έκ τέφ,) δτι πάντοτε ή &υρα του 
ήτο Ανοικτή πρδς πάντας, δτι ήτο άριστός ίππεΰς, λογ- 
χιστής καΐ Ανδρείος στρατιώτης*  έκφωνεΐ δέ θρήνων 
ό νεκρολόγος, «Ποϋ Αφίνεις τήν λόγχην σου, τδ ξίφος, 
τήν ήμίονον, τήν ασπίδα καί τούς δούλους σου ;» Έντα· 
φιάζεται δ’ έν τω περιβόλιρ τής εκκλησίας. Μετά 
τδν ένταφιασμδν έπιστρέφουσιν οί ίερεΐς καϊ φίλοι είς 
τήν οίκι'αν καί άρχονται τρώγοντες και πι'νοντες έπί 
οκτώ ήμέρας ύπέρ τής ψυχής τοΰ Αποβιώσαντος! Τρεις 
δέ ήμέρας μετά τήν ίϊανήν, είτα δέ και μετά τάς 40 
επαναλαμβάνονται τά αυτά, ώς παρ' ήμ.ϊν τά ζρσήμε
ρα καϊ τώ σαράντα. Μετά δέ εξ μήνας, τά εξάμηνα, 
τελούνται πάλιν περισσότερα, καϊ μετά έτος δ,τι άπε- 
μεινεν έκ τής περιουσίας του άποβιώσαντος καταβρο
χθίζεται ύπδ τών ιερέων καϊ Δεφτεράδων ύπέρ άνα- 
παόσεως τής ψυχής τοΰ μακαρίτου, και αδιάφορον άν 
τά τέκνα του πενωνται κατόπιν, διότι άλλως οί ίε
ρεΐς θά τδν καταρασθώσι καΐ δέν &ά ύπάγη. είς τδν 
παράδεισον!

Οί Αίθίοπες είναι και κατ’ αύτάς τάς οδοιπορίας Ανυ
πόδητοι. Μόνον αί γυναίκες τής Ανώτερα; τάξεως φί- 
ρουσι σανδάλια, όταν μεταβαίνωσιν είς τήν Εκκλησίαν 
ή ώς στολισμόν, οσάκις τάς Επισκέπτεται ξένος κατ’ οί 
κον*  αί γυναίκες ύπερτεροΰσι τούς άνδρας είς τάς όδ οι 
πορίας, Αν καΐ είναι πεφορτωμεναι. Δέν είναι τόσον κα
θαροί είς τά ένδόματά των καΐ τδ σώμά των, Ενεκα 
τοΰ Αενάως ζέοντος έκ τών κεφαλών αύτών βουτύρου, 
ούδ έχουσι σάπωνα πρδς πλύσιν τών χειρών των.

Τι είναι κοχλιάριον καΐ περόνι ον, άγνωστον δλως παρ’ 
αύτοις. Ποιούνται δέ χρήσιν ίδιών μαχαιρών μετά ίΐη 
κών πρδς τομήν τοΰ μπρόντο. "Οτε μετέβην είς τδ στρα 
τόπεδον τοΰ αϋτοκράτορος, Εν έκ τών περιεργοτέρων 
επίπλων τής οίκίας, τήν οποίαν μοϊ παρεχώρησεν, ήτο 
καϊ δερμάτινος θήκη περιέχουσα είκοσι μαχαίρας διά τδ 
μπρόντο. Καθ’ δλην τήν οδοιπορίαν μυ ούδέποτε Από- 
λεσάτι, ουδέ μοϊ έκλάπη τι, καιτοι ύπήρξαν ήμέραι,κατά 
τάς όποιας συνωδευόμην ύπό30 0—400 στρατιωτών, 
καϊ εϊχον μετά τοΰ Γενναδίου περί τους 20 ύπηρέτας. 
Κατά τήν Επιστροφήν μου όμως δτε έπλησιαζα εις τά 
σύνορα καθ’ έκάστην σχεδόν έχανον Εν μαχαίρια ν, 
ώστε όταν έφθκσα είς Μασσόβαν μοϊ έμειναν Από 
Εξ μόνον Εν, και τοΰτο διότι ήτο τεθραυσμένον, ένω 
τά κοχλιάρια καί τά περόνια καΐ άλλα τοιαυτα ήσαν 
αφα. Τρώγουσι μέ τάς χεΐρας ώς οί ’Οθωμανοί.

(’Ακολουθεί.)

— Κανείς δέν είναι έλεύβερος, οβτις δέν ΐξουοιιίζτι τόν 
έοωτόν του.

ΠΕΡΙ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ.
Έζ τής Ιίεριηγήσεως τοΰ Έλληνοί Προξένου 

X. Δ. Μητσάζη τό 1879.

(Συνέχεια, ίόέ προηγ. άριθ.;

BIOS.

Ευκόλως συζευγνύονται καί διαζευγνΰονται,διότι 6 γά 
μ°ς 6iv είναι παρ’ αύτοΐς ούτε πολίτικου συνάλλαγμα 
ούτε μυστήριον. ‘Ο γάμος θεωρείται Απλώς Εορτή, 
καθ ήν προσκαλούνται οί φίλοι νά συνοδεύσωσιν έπί 
ημιόνου τήν νύμφην είς τήν οίκίαν τοΰ γαμβρού, οστις, 
άν εύπορη, σφάζει αγελάδαν όπως διασκεβάσωσιν έπί 
επτά ημέρας τρώγοντες, πίνοντες, χορεύοντες καΐ α- 
δοντες. Καί εΐ μέν ή νύμφη εχει προίκα, μετρεΐται, ό
ταν δέ διαζευχθώσι πρέπει νά έπιστραφή. Διαζευγνυ- 
ονται οέ ή διά τής πολιτικής ή διά τής εκκλησιαστι
κής άρχής διά τοΰ πλέον φιλικού τρόπου, καί τήν 
έπιουσαν δυνανται νά συζήσωσι μετ’ άλλων.’Εάν έχω· 
σι τέκνα, δ πατήρ τά Αναγνωρίζει καΐ τά Αφίνει είς 
την μητέρα.' Εάν δμως οί ουτω συζευχθέντες κοινω- 
νήσωσι τών Αχράντων μυστηρίων δμοΰ, δηλ.κατά τήν 
προσκομιδήν, τότε ό γα'μος αύτών είναι νόμιμος καί αδι-1 
αιρετός. Χωρίζονται μέν άπδ κοίτης καί τραπέζης καί 
δόνανται νά συζώσι μετ’ άλλων, άλλ’ οόχί νομίμως, 
μή δυνα'μενοι μετά του νέου συζύγου νά μετκλάβωσι 
τών Αχράντων μυστηρίων! Πάντες σχεδόν οί τών άνω- 
τερων τάξεων κοινωνουσι τών άχράντων μυστηρίων!

"Οταν γυνή τις τέκη άρρεν, τά αίματόφυρτα ενδύ
ματα μεταφέροοσιν εις τόν ποταμόν γυναίκες καί κο
ράσια διά νά τά πλυνωσιν, φδουσαι κατά τήν κάθοδον 
καϊ άνοδον πρδς τιμήν αύτοΰ, όταν δέ θήλυ, σιωπηλός 
πλόνυσιν αδτά.

1 ους νεκρούς περιτυλίσσουσιν έν σινδόνη καϊ προς- 
δένουσιν άπδ κεφαλής μέχρι ποδών, ώς οί άρχαΐοι 
Αιγύπτιοι. Αί γυναίκες μυρολογοΰσι παθητικότατα έξυ- 
μνουσαι τάς άρετάς αυτών. Τά μυρολόγια είναι Αρμο
νικότατα καϊ συγκινητικότατα. ’Εγώ οσάκις έτυγχα- 
νον είς έκφοράς νεκρών, καίπερ μή έννοών τάς θρη- 
νφδίας, δέν ήουνάμην δμως νά κρατήσω τά δάκρυα. 
Χορος έκ μουσικών Ευρωπαίων δέν'δύναται ν*  άποτε- 
λέση τοιοΰτον Αρμονικόν ρυθμόν*  ψάλλουσι μέ φωνήν 
τοΰ στήθους καΐ ούχΐ τής ρινός. Ένω δ νεκρός μετα
φέρεται έκ τής οικίας είς τδν ναδν όπου είναι καϊ τδ 
νεκροταφείου επτάκις σταματά ή κηδεία. Έν τω ναφ 
ψάλλεται ή νεκρώσιμος Ακολουθία ύπδ τών ιερέων, 
περί τάς 50—100 οέ γυναίκες τής πόλεως ή τοΰ χω
ρίου παρακολουθουσι μυρολογοΰσαι*  διαιρούνται είς υψι
φώνους καί μεσοφώνους. Είτα έξυμνοϋνται αί άρεταί 
παρά τίνος ρήτορος έκ τών παρακολουθουντων· αί άρε-
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'Χ-ίΜΰμ.α,-Μβμ.ένοι ήλι,οι.

Εις τον άπλοΰν οφθαλμόν δλοι ανεξαιρέτως οί Αστέ
ρες φαίνονται δτι έχουσι σχεδόν τδαΰτδ φως καί on 
είναι άπλοι. Διά του τηλεσχοπείου δμως τινές τών φαι
νομένων άπλών αστέρων είναι διπλοί, φαίνονται δέ ά
πλοι ένεκα τής μεγάλης άπδ ή μας άποστάσεώς των,

Τδ περίεργον δέ είναι δτι οί δύο οδτοι αστέρες ή 
ήλιοι, διότι πας άστήρ είναι ήλιος, διαφέρουσι καί 
κατά τδ χρώμα, άμφότεροι δέ κινούνται πέριξ κοινού 
τίνος κέντρου, δηλ. άλλου τίνος ουρανίου σώματος.

Ί ά χρώματα τών διπλών τούτων άστέρων είναι κί 
τρινον ή πορφυρουν, κυανουν ή λευκόν ώς τδ τοΰ iSt- 
κοΰ μας ήλιου. ' Εάν δέ ύποβέσωμεν, ώς εΐναι βέβαιον, 

νων άστέρων ή ήλίων φωτίζονται διά χρωματισμένου 
φωτός, άλλά καί αί νύατες των!

ιιΠόσον θαυμαστά τά έργα σου Κύριε, πάντα έν σο
φία έποίησας!»

Τά ανάκτορα τών Βερσαλλιών.

Αί Βερσαλλίαι εΐναι πόλις τής Γαλλίας περί τά έν
δεκα μίλια άπδ τών Παρισίων άπέχοοσα· κατά τάς 
άρχάς τοΰ 17ου αΐώνος μ. X. ήτο μικρδν πολίχνιον, 
οπού οί βασιλείς τής Γαλλίας συχνάκις μετέβαινον 
πρδς κυνηγεσίαν.

Λουδοβίκος δΙΓ. πρώτος κατεσκεύασεν έκεΐφροΰ- 
ριον πυργωτόν, ό δέ διάδοχός του Λουδοβίκος ό ΙΔ'.

Ιάάνακτορα τών Βερσαλλιών.

δτι έκαστος τών Άστέρων τούτων έχει πλανήτας, φαν- 
τασβώμεν δέ τόν εαυτόν μας έπί τής έπιφανείας ένδς 
τών πλανητών τούτων, ή έκέΐθεν θέα τών άνατελλόν ■ 
των καί δοόντων δόο έκεινων ήλίων πρέπει νά ήναι 
λαμπρά. -

Μόλις κρύπτεται ύπδ τδν ορίζοντα ό κίτρινος ήλιος 
λ. χ. καί ιδού άναφαινεται είς τήν άνατολήν ό πορφυ
ρούς, άπαντα δέ τά αντικείμενα περιενδύονται μέ χρώμα 
πορφυρουν άφου δέ καί ουτος φθάση είς τήν δΰσιν, 
ανατέλλει έκ νέου ό κίτρινος ή ό κυανούς καί τδ πάν 
λαμβάνει κιτρίνην ή κυανήν χροιάν.1 Εάν δ’ ό πλάνη 
της έκεΐνος έχη σελήνας ώς τήν ήμετέραν, έκαστη τών 
σελήνών θά αντανακλά τδ φώς, τδ όποιον λαμβάνει έκ 
του ένδς τών δύο έκεινων ήλίων, ώστε όχι μόνον αί 
ήμέραι τών κατοίκων τών πλανητών τών διπλών έκεί- 

τδ μετεποίησεν έπί τδ τεχνικώτερον άφαιρέσας καί 
προσθέσας διάφορα κτίρια, καί οΰτω θέσας τά θεμέ
λια τών περίφημων άνακτόρων, τά όποια κοσμοΰσι 
τάς σημερινα'ς Βερσαλλίας, αΐτινες ηυξησαν είς πά
λιν περιέχουσαν 70 περίπου χιλια'δας ψυχών.

Μέ τά ανάκτορα ταΰτα συνέχονται καί έκτεταμένοι 
κήποι, οίτινες διά τήν ώραίαν διαρρΰΟμισιν αύτών, 
τήν ποικιλίαν τών δένδρων, φυτών καί άνβέων, καί 
διά τήν πληβυν τών πιδάκων, άγγείων καί άγαλμά- 
των κατατάσσονται μεταξύ τών πρώτων κήπων τοΰ 
κόσμου

Μετά τόν Γαλλογερμανικδν πόλεμον αί Βερσαλ- 
λίαι έχρησίμευσαν ώς έδρα τής Γαλλικής δημοκρατίας. 
Ή προκειμένη είκών παριστά τά έν λόγφ διάσημα 
άνάκτορα.
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ΚΑΛΛΙΣΤΕΙΑ.

Ούτως ώνομάζετο παρά τοϊς αρχαίοι; Έλλησιν αγών, 
είς τόν όποιαν συνηθροίζοντο αί έξοχοι κ άλλο ναι μετά
ξι» τών γυναικών, έβραβεύετο δέ ή κριθεϊσα ώραιοτάτη 
πασών.

Οί αγώνες οοτοι φαίνεται οτι ήσαν Αρχαιότατοι καί 
κοινοί μεταξύ τών ‘Ελλήνων, διότι καί ό “Ομηρος 

Αγώνα γενόμενον χάριν τοΰ Βασιλέως τής Περσίας 
Άσσου ή ρ 8, διά νά έκλέξη μεταξύ τών συναθροισβεισών 
παρθένων τήν ώραιοτάτην πρδς Αντικατάστασιν τής 
άποβλη θείσης βασιλίσσης του Άστήν, ή δέ Έσθήρ κρι- 
θεΐσα τοιαότη έγένετο σύζυγος του Μεγάλου έκείνου 
βασιλέως.

Είς τάς ήμέρας μας τρεις τοιοΰτοι Αγώνες έλαβον 
χώραν μέχρι τοΰδε, ό πρώτος έν Αμερική δπδ τοΰ δια-

‘Η διά τήν ώραιότητά της βραβευβοϊσα ΟδγγαρΙς κόρη.

Αναφέρει αδτοΰς, καί ό Ευριπίδης καΐ ό Λουκιανός, 
ίδρύθησαν δέ ώς μέσα προόδου πρδς καλλιέργειαν τοΰ 
κάλλους ού μόνον μεταξύ τών γυναικών, άλλά καΐ τών 
άνδρών, έκεΐνος δέ μόνον, δστις έλάμβανε τό βραδιών, 
ήδύνατο νά γείνη ίερευς τοΰ Διός έν Αίγιφ πόλει της 
Άχαιας, ή του ’Απόλλωνος έν Θήβαις, ή νά όδηγήση 
πομπήν τοΰ Έρμου είς Τανάγραν τής βοιωτίας, τοι- 
αύτης δέ τιμής ήξιώθη εις τήν νεότητά του δ Σοφοκλής.

Έν τή Άγια Γραφή εδρίσκομεν ένα τοιοδτον 

σημου έκθέτου Βάρνοομ, άλλά μόνον διά φωτογραφι
ών, διότι αί εδειδεΐς ’Αμερικανίδες τδ έθεώρησαν τα
πεινωτικόν νά παρουσιασθώσιν αυτοπροσώπως· δ δεύτε
ρος έν Παρισίοις κατά τήν παγκόσμιον έκθεσιν τοΰ 1867, 
άλλά καΐ ουτος ώς καΐ έκεΐνος άπέτυχεν ό τρίτος τέ
λος πέρυσιν έν τή πρωτεοοΰση της Ούγγαρίας Πέστη, 
είς τδν όποιον έλαβε τδ βραβεΐον ή Κορνηλία, τής 
όποιας τήν εικόνα έχοοσιν ένώπιον αδτών οί μικροί 
μου άναγνώσται καΐ άναγνώστριαι, τους δπο &ς παρα- 
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πέμπομεν εί; τδ ’Αττικόν ημερολόγιων τοΰ καλοί κ. 
J Ασωπίοο, δπου γίνεται έκτενέστερον λόγος περί των 
αγώνων τούτων, ώί καΐ πολλών άλλων λίαν ευάρε

στων και χρησίμων πραγμάτων.

Ό κυριώτερος ναός της πόλεωί ταύτης εΐναι ό κα
λούμενος Σκλός, ύπεράνω τών δορών τοΰ οποίου δ 
Λούθηρος έκρέμασε τά 25 αύτοΰ έπιχειρήματα κατά 
της Παπικής ’Εκκλησίας, προκαλών πάντα βουλόμενον 
νά σοζητήση μετ’ αύτοΰ έπί τούτων.

‘0 έν Γουτεμίέργη ναός Σκλ<ί {.

Ο ΓΟΥΤΕΜΒΕΡΓΕΙΟΣ ΝΑΟΣ ΣΚΛΟΣ.

'Η Γουτεμβέργη εΐναι πόλις τής Γερμανίας κείμενη 
παρά τόν ποταμόν”Ελβαν καί περιέχουσα 12περίπ8 χιλ. 
κατοίκων.'Η πόλις αΰτη κατέςη διάσημος διότι εΐς αύτήν 
έγεννήθη ό Μαρτίνος Λούθηρος,ό μέγας άρχηγδς τής’ Α
ναμορφώσεις, τοΰ όποιου έδημοσιεύθη ή τε είκών και 
βραχεία τις βιογραφία είς τόν Άβττρα της ’Ανατολής.

*Εν τφ κέντρφ .δ’ αύτής εύρίσκονται δύο πλάκες, 
αίτινες φέρουσι τά ονόματα τοΰ Λουθήρου καί Μελάγ- 
χθονος, καί όπ' αύτάς εΐναι ενταφιασμένοι οί δύο μεγάλοι 
έκεινοι άνδρες τής’Αναμορφώσει»ς και στενοί φίλοι.

Εκτός τών τάφων τοΰ Λουθήρου καί Μελάγχθονος, 
τών ευρισκομένων είς τόν ναόν τούτον, ύπάρχουσι καΐ 
τά μνημεία Φριδερίκοο του Σοφοΰ καί Ίωάννου τοϋ 
Εδσταΰοϋς, οΐτινες άμφότεροι ήσαν ίσχυρο'ι συνήγο- 
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pot χαί όπερασπισταΐ των διδασκαλιών τοδ Λουθήρου.

Έπί tw μέρους ένθα ό Λούθηρος εκαυσε τήν περί 
φημον Βουλλαν τοΰ Πάπα (Παπικήν εγκύκλιον), διά 
τής όποιας τδν άφώριζε καί τδν άνεθεμάτιζε τδ 4 520, 
υπάρχει ήδη γηραιόν δένδρον περικλειόμενου έντδς κιγ- 
κλίδων.

'6ς?-Β

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ,

’Ενταύθα έχομεν τήν είκόνα τοΰ μεγάλου Άμε 
ρικανοΰ πατριώτου καΐ έναρέτου άνδρδς, τοΰ «πα- 
τρδς τής Μεγάλης Δημοκρατίας τής Αμερικής Ούα-
σιγκτώνος.» Είναι δέ ώ. 
φέλιμον διά τά παιδία 
καΐ ιδίως τους νεανισκυ·; 
νά μελετούν τους βίους 
τοιούτων άνδρών, καϊ να 
παρατηρούν διά ποιου 
τρόπου έγειναν μεγάλοι 
και έίακουστοι.

Ό Γεώργιος Ούασιγ- 
κτών έγεννήθη έν Βιργι- 
νίφ τή 22 Φεβρουάριου 
1732' ένιρ ήτο ακόμη 
πολδ μικρός ταχε'ως θιε- 
κρίθη μεταξύ τών συμ
μαθητών του είςτδ σχο
λείου, ώς φιλαλήθης, δί
καιος και τίμιος, καΐ τήν 
όπόληψιν ταότην ^διετή- 
ρησε μέχρι τέλους τής 
ζωής του. Μεταξύ τών 
χειρογράφων τής παιδι
κής του ήλικίας σώζεται 
έν, τα οποίον έγραψεν, 
δτε ήτο άκόμη ήλικίας 
13 έτών, καί τδ όποιον Γεώργιος Ούασιγκτών.

είναι τφ δντι θαυμαστόν καί προεμήνυε μεγάλον άν- 
δρα. ’Επιγράφεται δέ «Κανόνες εύγενοΰς καΐ κοσμίου 
συμπεριφοράς έν τή συναναστροφή καΐ τή συνομιλίφ.» 
Οί κανόνες ουτοι εΐναι 110 τδν άριθμόν. Έάν συνέλε- 
ξεν αυτούς άπδ διάφορα βιβλία, ή ήκουσεν αύτούς άπδ 
τους γονείς του, δέν εΐναι γνωστόν, δπως δήποτε πε
ριέχουν κανόνας συμπεριφοράς, τους οποίους ήκολού 
θησε καθ’ δλην του τήν ζωήν. *

‘Ο Γεώργιος ήτο παράδειγμα σωφροσύνης, έγκρατεί- 
ας, ευγενείας και αξιοπρέπειας, καΐ διά τών αρετών 
τούτων έξήσκει μεγάλην έπιρροήν έπΐ πάντων, οί όποιοι 
εΐχον σχέσιν μέ αύτόν.

‘0 πατήρ του άπέθανεν, ένφ ήτο άζόμη δωδεκαετής, 
δθεν την άνατροφήν του άνέλαβεν ή μήτηρ του, ή όποια 
ήτο γυνή μεγάλων διανοητικών δυνάμεων καί σταθε
ρού χαρακτήρας, άνέθρεψε δέ τδν Γεώργιον είς έξεις 
λιτότητος, έργατικότητος, εύπειθείας είς τάς νομίμους 
εξουσίας, φιλαλήθειας, καί θεοσεβείας.

0 Ούασιγκτών άπδ παιδικής ηλικίας έδείκνυε κλί- 
σιν πρδς τά στρατιωτικά, έλαβε μάλιστα έπιφανές μέ
ρος είς τδν έν Αμερική πόλεμον τών Γάλλων και Αυ
τοχθόνων. Ότε δέ έξερράγη ή’Αμερικανική Έπανά- 
στάσις τδ 1775, τήν 5’Ιουνίου τοΰ αύτοϋ έτους ό (λύα- 
σιτκτών άνηγορευθη άρχιστράτηγος τοΰ ’Αμερικανικού 

στρατού και διηύθυνε τδν 
στρατόν τής πατρίδος του 
έπΐ έπτά δλα ετη. Άφοΰ 
δέ ή έπανάστασις έτε- 
λείωσε καΐ άνεγνωρίσθη · 
σαν αί Ένωμέναι) Πόλε- 
τεΐαι τής Αμερικής ώς 
ανεξάρτητος δημοκρατία, 
ό μέγας στρατηγός αύ
τής Ούασιγκτών άπεσύρ- 
θη ώς άπλοΰς πολίτης 
είς τδ υποστατικόν αύ- 
τοΰ, άλλ’ οί συμπολιταί 
του άμέσως _τόν έκάλε- 
σαν εις τήν άνωτάτην 
οιοίκησιν τής χώρας, τήν 
οποίαν εΐχεν ελευθερώ
σει , έκλέξαντες αύτδν 
πρόεδρον τών ‘Ηνωμέ
νων Πολιτειών τής ’Α
μερικής ^τήν 30 Άπρι-ί 
λίου 1789. Τήν αύτήν 
τιμήν τφ άπένειμαν καΐ 
κατά τήν δεύτερον τε
τραετίαν , παρελθοόσης

δέ καΐ ταύτης, καί τοι ή προεδρεία τφ προσεφέρθη καΐ 
τρίτην φοράν δέν την έδέχθη, προτιμήσας ν’ άποσυρθή 
είς τδν ιδιωτικόν βίον, διότι ένόμιζε καλλίτερον διά 
τήν πατρίδα του νά μή θέση τήν άνωτάτην έξ ουσίαν 
πλέον είς τάς χεΐρας ένδς άνδρός. Ό αποχαιρετισμός, 
τδν όποιον έκαμεν είναι πλήρης σοφωτάτων συμβουλών. 
‘Η ήμέρα τών γενεθλίων του, ή 22 Φεβρουάριου, εΐ
ναι εορτή έθνική τών ‘Ηνωμένων Πολιτειών, όδέ άπο- 
χαφετισμός του άναγινώσκεται τήν παραμονήν τής έορ- 
τής ταότης εΐς βλα τά σχολεία τοΰ Κράτους- ‘Ο Ού- 
ασιγκτών άπέθανεν έν τή άγροτική του έπαυλει τήν 14 
Δεκεμβρίου 1799 έν ήλικίφ 67 έτών.
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Δικαίως λοιπόν έλέχθη περί τοΰ Γεωργίου Οδασιγ· 

κτώνος οτι ήτο «πρώτος έν πολέμφ, πρώτος έν είρή. 
νη καί πρώτος έν τή άγάπη τών συμπολιτών του!»

ΗΡΑΝΘΕΜΟΝ (κοινώς Μίφτολο'όλαυΒον.)

Ουτω καλείται το είς τήν προκειμένην είκόνα πα- 
ριστανόμενον άνθος, το όποιον ελαβε τήν ονομασίαν 
του έκ τούτου, δτι είναι τδ πρώτον άνθος τοΰ έαρος.

Τ ό ’ Η ρ ά ν θ ε μ ο ν.

Γιατ’ είχε γυιό στήν πάντα του καί νύφη στό πλευρό του, 
είχε καί τάγγονάκια του μέσ’ στό προσκέφαλό ταυ.

Χύστε του δάκρυα, χύστε του, πέτε του μυρολογια, 
θέλει κι’ ό νεΐός τά χάδγα του κι’ ό γέρος τήν τιμή του.

Γούτο; δέν θέλει κλάμματα, δέν θέλει μυρολογια, 
ρνίν’θέλει Οκάδες τό κερί κι’ Οκάδες τό λιβάνι.

Μαντατοφόρος φρόνιμος πού πάει στον κάτου κόσμο, 
ό'π’ έχει λόγια άς τοϋ τά είπή, παραγγελιαις κγ’ άς στείλη 

‘Ώρα καλή σας, γέροντες, καί γειά σας, παλ/,ηκάρια, 
σάς έρωτώ καί ’πέτε μου, ό Χάρος πώς σάς δέχθη ;

Σάς έχει στρώματα παχειά σάς έχει σκεπασίδια; 
οσο καλά μάς δέχθηκε, τόσο καλό νά ί,η

Μάς έχει στρώμα χώματα καί πέτραις σκεπασίδια, 
μας έχει καί προσκέφαλα αγκάθια καρφωμένα.

Χτωπηλαέ

Ό τρόπος, καθ’ ον κόπτουσι τούς βράχους εις τά 
λατομεία είναι πολύ περίεργος και διδακτικός. Όσα. 
κις οί λατόμοι θέλουν νά διασχίσουν βράχον τινά, 
ιδίως άπδ μάρμαρον ή γρανίτην, κάμνουν εις τήν έ· 
πάνω έπιφάνειάν του αύλακα δόο ή τριών δακτύλων 
τδ πλάτος, καΐ σφηνώνουν είς αύτήν σφήνας ξυλίνας, 
τάς σφήνας δέ ταυτας βρέχουν μέ ΰδωρ, έως ου πο· 
τισθοΰν έντελώς· έπειτα άφίνουν αύτάς ήσυχους. Τδ 
ΰδωρ, είσερχόμενον είς τους πόρους του ξύλου, φου
σκώνει αύτδ, κατά μικρόν δέ τά μόριά του, μή ευ- 
ρίσκοντα τόπον νά εκταθούν, σιωπή λώς αναγκά
ζουν τδν βράχον νά σχισθή άπδ άνωθεν μέχρι τής 

βάσεως.
Κατά τδν τρόπον τοΰτον έκοπτον οί αρχαίοι τά με

γάλα τεμάχια του μαρμάρου, τά όποια βλέπομεν είς 
τήν Άκρόπολιν τών ’Αθηνών, εις τδν καλούμενου τά
φον τοΰ Άγαμέμνονος είς τάς Μυκήνας, είς τάς Πυρα
μίδας τής Αίγυπτου, καί κατ’ έξοχήν είς τήν άρχαιαν 
Έλιουπολιν (Βααλβέκ), δπου έκαςον τεμάχιον είναι 75 
ποδών τό μήκος καί 35 τό πάχος! καί κατά τόν αύτδν 
τρόπον κόπτουσι καΐ σήμερον τά μάρμαρα καί τους 

γρανίτας.
'Ό,τι δέ συμβαίνει είς τά λατομεία μέ τδν σκλη

ρόν γρανίτην καΐ τό μάρμαρον δόναται νά συμβή καί 
είς άλλα πράγματα, "Ο,τι ταραχή καί φανερά προ
σπάθεια δέν ήμποροΰν νά κατορθώσουν, τδ κατορθώ
νει ήσυχος τις δυναμις, όταν έφαρμοσθή καθώς πρέ
πει» Οί γονείς καΐ οί διδάσκαλοι πρέπει νά έχουν τοΰ
το πρδ οφθαλμών, δταν έχουν νά κάμουν μέ πρόσω
πα δυσπειθή, θά ευρωσι δέ πολλάκις δτι δπου ή αύ· 

' στηρότης καΐ ή τιμωρία άποτυγχάνουσι, τά δάκρυα, 
αί προσευχαΐ καΐ τδ όπομονητικδν παράδειγμα θριαμ
βεύουν.

Τοΰ ήρανθέμου ύπάρχουσι διάφοροι παραλλαγαί 
άπδ τοΰ λευκοΰ, τοΰ στικτού καί τοϋ έρυθροΰ, τοΰ κί
τρινου και του πορφυρού’γίνεται δέέκτοΰφυτοΰ τοΰ 
καλουμένου’άνέίε/.ιις, δπερ καλλιεργείται καθ' δλην τήν 
Ευρώπην.

EIS ΓΟΝΕΙΣ KAI ΕΙΣ ΘΥΓΑΤΕΡΑ.

(Έκ τών Λακωνικών μυρολογίων τών όημοβιευθέντων 
ύπό τής κυρίας Στ. Π. ’Ραζέλοώ.)

'Σ δλον τδν κόσμον γύρισα νά βρώ γλυκό σταφύλι, 
καί πούπετα δέν εύρηκα σάν τοΰ γονειοΰ τάχεΐλι.

"Οπως μυρίζ’ ή λεϊμονιά 5τ’ είναι στ’ άνθισμα της, 
έτσι μυρίζει κγ δ γονείς ί'τ είναι στά παιδιά του

Άπ’ ούλα τά λαλούμενα κάλλγα λαλ’ ή καμπάνα, 
κγ’ άπ’ ούλα τά μυριστικά κάλλια μυρίζ’ ή μάνα.

Μάνα, το μέλι τό γλυκό,μάνα, τό ζαχαρένιο, 
μάνα, τό σεντουκάκι μου τό κατακλειδωμένο.

Μάνα, κασέλα κάρυνη καί κλειόωνγά άσημίνια, 
πού λέγαμε τά λόγια μας κ’ ήτανε κλειδωμένα.

’Σ Ελον τόν κόσμον γύρισα νά βρω γλυκό λεμόνι, 
μά πούπετα δέν ηΰρηκα σάν τή ’δική σου γνώμη,

’Πήρ’ ό θεός τό πλάσμα του κι’ άγγέλοι τήν ψυχή του, 
κι’ άφίνει ’γεγά στο σπίτι του καί γειά στή γειτονιά του.

Κι’ άφίνει τήν εύχούλα του μεσ’ τά παιδώγγονά του. 
τούτος ’γεννήθ’ άνάστασι καί τή λαμπρή έχάθη,
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—Έΐς περιστάσεις κακά; εύδοκιμοΰν όσοι προσέχουν πε
ρισσότερον είς τό καθήκον καί έλάχιστον είς τήν ιδίαν των ά- 
σφάλειαν.

Ηταν ήσαι μόνος, φόλαττε τάς σκέψεις σου· 5ταν ήσαι 
έν τή οικογένεια σου, φόλαττε τόν θυμόν σου- καϊ έν τη μετά 
τών άλλων συναναστροφή σου, φύλαττε τούς λόγους σου

— Η συκοφαντία ήθελεν έκλείψει καϊ άποθάνει τής πείνης, 
έάν ούδιϊς ήνοιγε προς αύτήν τήν θύραν τυ καϊ τήν ϊτρεφεν,

— Όμέγας Άγγλος στρατηγός, δ δούξ Οόελλιγκτών, συν 
είθιζε νάλέγη, οτι ούδέν, έκτό; τής ήττης, εΐναι λυπηρότε. 
ρον τής νίκης έν πολέμφ.

—Έτερός τις διάσημος πολεμιστής είπε περί τοΰ πολέμου· 
βΕΰχομαι ούδεϊς πόλεμος ^νά έκραγη, ’Αρκετόν εΐδον εΐναι 
τρομερά ασχολία καΐ είς έμέ άηδής. Τίποτε δέν δύναται νά 
μέ πείση νά.πιστεύσω ότι άνθρωπός τις oUaδήποτε, Βστις εί
δε μάχην ίδίοις όφθαλμΰΐς, δύναται νά έ πιθαμή νά παρευρεθή 
είς τοιαύτην καΐ δευτέραν φοράν. Ούαΐ είς τόν άνθρωπον βα
τ (ί μάχεται, ένφ δύναται νά άποφύγη τήν μάχην ! Εΐναι κα
κούργος δολοφόνος, έργαζόμενος ένεκα τής ιδίας του μοχθη- 
ρίας!

— Έκάστη παρερχομένη στιγμή εΐναι ϊν μόρων τής αιω
νιότητα; !

— Ή σωματεμπορία κατηργήθη έν Γαλλία τφ 1779, έν 
Άννοβέρφ τφ 1831 καϊ έν Πρωσσίφ τφ 181(1.

— Οϊ Πέρσαι συνείθιζον νά έχωσι βωμούς μέ πϋρ είς τάς 
όροφός τών οίκων των, διό κατεσκεύαζον αΰτάς επιπέδους.

— Έπήρχον 22 μαντεία τοϋ ’Απόλλωνος ένόλη τή Έλλάδι 
κατά τήν άρχαιότητα.

— Άνάκτορον έκ πάγου έν Καναδή. Πρό τί
νος καιρού έν Μοντρεάλη τοΰ Καναδά άνηγέρβη έν τφ μέσφ 
τής κεντρικής πλατείας τής πόλε ως μέγα άνάκτορον καλύ- 
πτον έκτασιν 10,000 τετραγωνικών ποδών καϊ φέρον είς τάς 
τέσσαρας γωνίας πύργους ΰψους 30 ποδών, μέγαν δέ πύργον έν 
τφκέντρφ τοΰ κτιρίου 100 ποοών ύψους ! Τό οικοδόμημα ήτο 
κατεσκευασμένον έκ μεγάλων τετραγωνικών τεμαχίων πάγου 
συγκεκολλημένων δι  δδατος άντϊ πηλοΰ. Τό διαφανές τής ύλης 
τοΰ μοναδικού τούτου κτιρίου τφ έδιδε ζωηροτάτην λαμπρό
τητα υπό τάς άκτΐνας τοϋ ήλίου, δστις δέν ήτον ικανός νά 
τήξη τόν πάγον ένεκα τού υπερβολικού ψύχους, τήν δέ έσπέ- 
ραν τό ήλεκτρικόν φώς τό έκαμνε νά φαίνηται ώς μαγικόν 
έργον 1

*

*Ε* lx tfou *Ανί|?ίοΐϊ xeu _ Β', £$10,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΪΣ1Σ ΕΝ ΤΟΪΡΚΙΑι.
Σημ. Σ. Έφ. Παίδων. Προς εΰχαρίστησιν τών μικρών μας 

άναγνωατών καϊ τών γονέων αύτών δημοσιεύομεν ένταΰβα 
τδν άριθμόν και τό είδος τών έν Τουρκίφ έλληνικών 'Εκπαιδευ
τηρίων.

— Έκ τοΰ ’Ημερολογίου τής Ανατολής έρανιζόμεθα τάς 
έξής πολυτίμους πληροφορίας, Τήν άνωτέραν έκπαίδευσιν έκ- 
προσωποΰσιν αί έξής σχολαί, 1) Ή έν Φαναρίφ Μεγάλη τοΰ 
γένους Σχολή, 2) ΤΙ έν Χάλκη ’Εμπορική Σχολή, 3) Ή έν 
Χάλκη Οεολογική Σχολή, 4) Ή έν Ίωαννίνοις Ζωσιμαία Σχο
λή, 5) Ή έν Σμύρνη Εύαγγελική Σχολή, 6) Ίο έν Χίφ Γυ- 

μνάσιον, 7) Τό έν Σάμφ Πυθαγόρειον, 8} Τό έν Μυτιλήνη 
Γυμνάσιον, 9) Ι ό έν Τραπεζοΰντι Φροντιστήριον.

'Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια έν Κων)πόλει ύπάρχουσι 2, τΰ 
Ελληνικόν Λ ό κ ε ι ο ν Α. Ταγή καϊ Χρ. Χατζηχρήβιου 
καϊ τδ Ελληνικόν Έκπαιδε υτήριο ν, 1. Βασμα- 
τοίδου.

Ανώτερα θηλέων έκπαιδευτήρια ύπάρχουσι δύο έν Κων- 
σταντινουπόλει: τό Παρθεναγωγείου τής Φιλομούσου Εται
ρίας «ίίαλλάδος.ι καΐ τό Ζάππειον Παρθεναγωγείων· τρίτον υ
πάρχει έν Σμύρνη, τό τής Αγίας Φωτεινή ς καϊ τέταρ
τον έν Θεσσαλονίκη.

Διδασκαλεία ύπάρχουσι 4. Τά Ζωγράφ ε ι α έν Καστο- 
ρατίφ τής Ηπείρου, τά έν Σέρραις τής Μακεδονίας, τά Ζ α- 
ρ ί φ ε ι α έν Φιλιππουπόλει καϊ τά Ά ρ χ ι γ έ ν ε ι α έν Έ
π ι Βάτα ις.

Περί τής μέσης καΐ κατωτέρας έκπαιδεύσεως έλλείπουσιν 
άκριβεΐς πληροφορία!, άλλ’ ή σημείωσις τών έν Κωνσταντι- 
τινουπόλει ύπαρχόντων παντοειδών έλληνικών σχολείων άρ- 
ρένων καϊ θηλέων περιλαμβάνει ύπέρ τά 100 τοιαΰτα μετά 
μαθητών καϊ μαθητριών ύπερδεχακισχιλίων.

— Ζάππειον Παρθεναγωγεΐον. Τό κτίριον τοΰ 
Ζαππείου Παρθεναγωγείου, ούτινο; άρτίως κατετέθη ό θεμέ
λιος λίθος, έσται τΰ λαμπρότατου τών έν Κωνσταντινουπόλει 
έλληνικών καθιδρυμάτων. Ή κυρία οικοδομή τοΰ Παρθενα
γωγείου έγερθήσεται έπϊ χώρου έχοντας έμβαδυν 2050 πήχε- 
ων τετραγωνικών, παρ’ αύτφ δέ έγερθήσεται τό Νηπιαγωγεί
ου έπΐ έκτάσεως 270 πήχεων, ύπολειπομένων Ιτι 700 πή- 
χεων πρός καταρτισμόν κήπου. Ή όλική δαπάνη τής οίκοδο- 
μής προϋπελογίσθη είς 25,000 λιρών τουρκικών, έτι βέ 3,000 
λίραι ώρίσθησαν διά τά έπιπλα, σκεύη τοΰ καβιδρύματος, πλήν 
τής όργανοθήκης, συλλογών καϊ λοιπών χρειωδών, δΓ άπερ 
δαπανηθήσεται έπίσης ούκ εύκαταφρόνητον ποσόν. Τό Ζάπ- 
πειον ώςοικοδόμημα έκπαιδευτικόν έσται κατηρτισμένον πλη
ρέστατα, καθότι πλήν τών διά τάς παραδόσεις, διά τάς με- 
λέτας, διά τά ύπνωτήρια καΐ διά τάς τελετάς αιθουσών, θά 
ύπάρχωσιν έν αύτφ πάντα τά άπαιτούμενα δωμάτια διά τό 
προσωπικόν τής Διευθύνσεως καϊ τάς οίκοτρόφους διδασκά
λους. Ή χωρητικότης τοΰ καθιδρύματος έσται άρκοΰσα διά 
200 μέν οίκοσίτους μαθητρίας, 100 δ’ ήμιτροφίμους καΐ 200 
έξωτερικάς, ήτοι 500 έν 0λφ μαθητευομένας έν τφ έκπαι- 
δευτηρίφ,

Έν τφ Ζαππείψ ΠαρΘεναγωγε ίφ έκπαιδεύονται σήμερον 
180 κοράσια, έν οΐ; 20 ύπότροφοι τοϋ ιδρυτοϋ, ϊτι δέ καϊ 30 
υπότροφοι έκ τών έπαρχιών, δαπάναις έπίσης τοϋ αύτοΰ φι- 
λανβρώπου άνδρός. Ή όλική έτησία δαπάνη τοΰ καθιδρύματος 
συμποσοΰται σήμερον είς λίρας τουρκικός 4,500, έξ ών ό κ. 
Κ. Ζάππας καταβάλλει δι’ ένοίκιον καϊ διά τάς Υποτρόφους 
αύτοΰ λίρας 2,500. Έν τώ νέφ κτιρίφ, άναπτυσσομένου τοΰ 
Παρθεναγωγείου, ή έτησία δαπάνη ίσται 0,000 περίπου λιρών.

Πλήν τοΰ ποσοΰ 30,000 λιρών, οπερ διά τήν οικοδομήν καΐ 
διακόσμησιν τοΰ Ζαππείου προσήνεγκεν ό Ιδρυτής, θέλει προι
κίσει τούτο καϊ διά κεφαλαίου, άποφέροντος έτησίαν πρόσοδον 
1,000 λιρών. (άκολουθεί.)ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Ποία ήτο ή μήτηρ τοΰ Μωϋσέως;
2. Ποία οικογένεια άναφέρεται ώς ή μουάικωτάτη έν τή 

Γραφή;
3*  Ποία ή όρχαωτείτη παραβολή εΐς τον κόσμον ;


