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Έν δδφ ΑΙόλο^ άριΑ. 30-
Et^ ούδένα, πλήν τών ταχτικών 
Ανταποκριτών, στέλλεται «ή ' Εφημιρίς 
τών Παίδων» άνευ προπληρωμής.

Η ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟΣ ΜΥΙΑ.

"Ολοι ήμεϊς εΐμεθα συνειθισμένοι νά βλέπωμεν την κατοικί- 
διον μυιαν τό περισσότερον μέρος τοΰ έτους είς τάς οικίας μιας, 
Ενοχλούμεθα δέ τόσον Απ' αύτήν καθ' δλας τάί ώρας τής ή- 
μέρας, ώστε καταφεύγομεν είς διάφο
ρα μέσα πρός Εξολόθρευσιν αύτής, ώί 
Ενοχλητικής.

Καί τιμ δντι αί μυΐαι, δταν ύπερ- 
πλεονάσουν, καθίστανται πολΰ Ενοχλη- 
τικαί καί Αηδείς καί πρέπει νά Εξολο
θρεύονται· Αλλ’ δμως έάν καλώς έξε- 
τάσωμεν τάς έξεις των, θά εδρωμεν 
δτι δέν εΐναι έντελώς* *άχρηστο r εΐς τόν 
άνθρωπον.

Τό περιεργότατον δμως μέρος τής μυίας εΐναι ή κεφαλή, 
ήτις εΐναι τόσον καλώς προσηρμοσμένη Επΐ τοΰ τραχήλου, 
ώστε δύναται νά περιστρέφηται έπ’ αύτοϋ μέ μεγάλην εύκο- 
λίαν χωρίς νά Εξαρθρώνεται.

Ακόμη περιεργότεροι κατά τήν κατασκευήν εΐναι οίδφβαλ- 
ιμοΐ της μυίας. Οίτοι, ώς γνωρίζουν οί 
’μικροί μου Αναγνώσται, είναι τοποθε
τημένοι είς τά πλάγια τής κεφαλής καί 
κατέχουν τό μεγαλείτερον μέρος αύ
τής, είναι δ’Ακίνητοι· διά ν’άναπληρω- 
6ή δέ ή Εκ τής Ακινησίας δυσκολία της 
όράοεως ή θεία πρόνοια Αντί νά προι
κίση τήν μυίαν μέ άπλοΰν όφθαλμόν, 
τη έχάρισε πολλούς όφθαλμοΰς καί τΰς 
έτοποθέτησεν ούτως είς τήν κεφαλήν, 
ώστε χωρίς νά κινώνται νά δύναται ή 
μυί« νά βλέπη τά Αντικείμενα καθ’β- 
λας τάς διευθύνσεις, Ανωθεν, κάτωθεν, 
δεξιά, Αριστερά, έμπροσθεν καί όπι
σθεν. 01 διάφοροι οΰτοι μικροί δφθαλ- 
μοί Εξετασθέντες διά τοΰ μικροσκοπίου 
εύρέθησαν ότι εΐναι περί τάς 4,000 
ήτοι 2,000 είς Εκαστον πλάγιον.

*0 λάρυγξ προσέτι τής μυίας είναι 
περίεργος ώς πρός τήν κατασκευήν, 
διότι φέρει κατά τό Ανοιγμα αΰτοΰ πρός 
τά Ανω είδός τι διύλιστήρος, (διαγ- 
γιστηρίου) δστις Εμποδίζει τήν σκόνιν, 
τήν δποίαν Αναπνέει ή μυΐα, Από τοΰ 
νά είσέλθη είς τά Αναπνευστικά της

όργανα καί Εμποδίση τήν Αναπνοήν καί ίπομένως τήν κυκλο
φορίαν.

"Αν καί γεννδται καί ζή Εκ τής Ακαθαρσίας, ή μυΐα εΐναι Εκ 
τών καθαρωτάτων ζωυφίων, τά όποια γνωρίζομε?, ούδέποτε 
&έ κοιμάται πρίν ή Εντελώς καθαρίση διά τώνποβώντης τήν 
κεφαλήν, τάς πτέρυγας, τήν κοιλίαν, τήν βάχιν καί έν γΕνει 
δλον τό σώμά της.

Έκ τών προ κειμένων εικονογραφιών ή μέν πρώτη πα-

Άλλ’ αί μΰϊαι εΐναι Αξιαι σπουδής 
κατά τόν Οργανισμόν των, τήν διάπλα- 
σιν τών ποδών, τών πτερύγων καί ι
δίως τών Οφθαλμών καί οίμένπόδε; 
είναι οδτω πως κατεσκευασμένοι, ώς 
τε δύναται νά περιπατή μέ τήν βάχιν 
πρδς τά κάτω καί τήν κοιλίαν πρός τά 
Ανω- έκάστη τρίχα έπί τής κάτω Επι- 
φανείας τοΰ ποδόί της εΐναι εΐς μυ- 
ζητήρ, όμοιος μέ τούς τοΰ όκταποδίου, 
καί κατά βούλησιν αύτής προσκολλαται 
είς τήν Επιφάνειαν όποιου δήποτε σώ
ματος, όλοι δέ έμοΰ συγκρατοΰσι τό 
σώμα της είς τό μέρος δπου ήθελε πα
τήσει, κατά βούλησιν βέ πάλιν Απο
σύρει αύτούς καΐ οδτω Ελευθερώνει τόν πόδα, τόν όποιον θέλει 
νά χινήση, Ενή! 6 Αλλος Εξακολουθεί διά τών μυζητήρων νά 
κράτη αύτήν Ασφαλώς Επί τοΰ μέρους έκείνου, μέχρις ου ό 
κινηθείς ποΰς τεβή πάλιν Επί τής έπιφανείας, κλπ.

Αί πτέρυγες συνίστανται άπό μεμβράνην τόσον λεπτήν, ώς- 
τε εΐναι σχεδόν διαφανείς, παρατηρούνται δέ είς αύτάς διάφο
ροι διακλαδώσεις Αγγείων, τενόντων κλπ. Εν τούτοις είναι 
στερεώταται.

Ή μυΐα ίπως'φαίνεται ύπό τό μικροσκόπιον.
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ριστς μυΐαν μεγιθυνθεϊβαν 5ιά τοΰ μικροσκοπίου, ή δέ όιυ- 
τέρα Ενα τών συνθέτων δφθκλμών της μετά τής προβοσκίδος 
τηί.

Όφθαλμός καί προίοσώΐ μυίας, όπως φ-χίνετΜ 
ύπό τό μικροσκοπίαν.

Οί μικροί άναγνώσται τή; β Εφημ. τών Παιδων» πρέπει 
νά μιμώνται τό παράδειγμα τήί μυίαί ώς πρδς τήν καθα
ριότητα καί νά μή πλαγιάζουν ποτέ, μηδέ νά Αρχίζουν τήν 
ήμέραν άνοιπτοι καί Ακαθάριστοι.

——-w>VOi"-----

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ.
(Έκτοϋ Γερμανικοί) 

ύπό Φ. Λ. Κ.

(Συνέχεια, ί5έ πραηγ.φύ?.λον).

ΚΕΦ. ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

ΙΙαραπλευρως μέ τήν οικίαν τοΰ κ, Βράουν έκατοι- 
κοΰσεν άλλος όφαντής Ονομαζόμενος κ. Ούτρεχτ. 'Η 
οικία του ήτο μεγαλοπρεπέστερα τής τοΰ κ. Βράουν, 
καί εΐχε καί περισσοτέρους πελάτας, ούχί διότι ήτο 
καλλίτερος όφαντής, άλλά διότι ήτο επιτήδειος είς τδ 
νά κολακεύω τους πελάτας τοο καΐ νά φαίνηται πολΰ- 
πρόθυμος καί υπηρετικός, ευκόλως κάμνων υποσχέ
σεις, τάς οποίας έγνώριζε καλώς οτι δέν ή δυνατό νά 
εκπλήρωσή. Οί δύο λοιπόν ύφανταί ήσαν έκ διαμέτρου 
αντίθετοι πρδς άλλήλους κατά τδν χαρακτήρα*  ό κ. 
Βράουν ήτο ειλικρινής άν καί δλίγον απότομος, άλλά 
καί αύστηρώς τίμιος καί ενσυνείδητος, ένφ ό Ούτρεχτ 
ήτο επιτήδειος κόλας καί άπατεών. Καί δ εΐς δέ καί 
ό άλλος άνέθρεψε τά τέκνα του κατά τδν ίδιον χαρα
κτήρα. Ό, Ούτρεχτ εΐχεν υίδν, δλίγον τι μεγαλείτερον 
τού Γεωργίου, όνομαζόμενον Γκόττληβ. Ό Γκόττληθ 
έθεωρειτο ύπδ τών γειτόνων ώς περιποιητικός καί εύ- 
γενής τους τρόπους*  άλλ1 ή ευγένεια αυτή δέν ήτο εί
μή έςωτερική, ούτως είπειν, βαφή*  διότι πρα'γματι 
ήτο δόλιος, κακότροπος, καί ψευστης*  πρδς τδν Γεώρ
γιον δέν είχε τήν παραμικρόν ομοιότητα, και ετι 0- 
λιγώτερον φιλίαν.

ΙΟΥΝΙΟΣ, 1883
Ημέραν τινά ό κ. Βράοον, έργαζόμενος τήν τέ

χνην του, ήκουσβν δξεΐαν κραυγήν έκ τοΰ κήπου όπι
σθεν της οικίας, δπου οί παιδες τής συνοικίας κατά τδ 
σόνηθες έπαιζαν.«Πήγαινε έξι», Αικατερίνη, μίαν στιγ
μήν», εϊπεν άμέσως είς τήν σύζυγόν του, «νάΐδης τί 
κα'μνουν τά παιδία καί είπε είς τδν Γεώργιον νά τηρή- 
ση τήν εΰταςίαν,))

.Έ μήτηρ τοΰ Γεωργίου έΰραμεν, έξω Οπότε είδε 
τόν υιόν της καταρρίπτοντα μεθ’ δρμής κατά γης τδν μα
κροσκελή Γκόττληβ Ούτρεχτ,

— ιιΓεώργιε, έτρελλάθης ;» έφώναξεν ή μήτηρ, 
διά τής βίας άπαλλάσσουσα τδν δλολόζοντα Γκόττληθ 

έκ τών χειρών του.
— Μητέρα, πρέπει νά κρεμασθή, είπε σοβαρώς ό 

Γεώργιος, «διότι έφόνευσε τον Χάνς Γρίδεν μέ ενα λί
θον. Ίδέ ί έχει κεΐται ό πτωχός Χάνς,»

Ή κ- Βράουν έξέβαλε κραυγήν φρίκης, διότι ό ά
τυχης Χάνς πράγματι έκειτο έπί τής χλόης, ώχρδς 
ώς νεκρός. Τρέξασα δέ έσήκωσε τδν παΐδα είς τάς 
άγκάλας της*  οδτος δέν ήτο νεκρός, άλλ' είχε λιπο
θυμήσει.

—Χάνς, Χάνς», άνέκραξεν αυτή,«άνοιξε τούς Οφθαλ
μούς σου 1» καί έφίλησεν αύτδν είς τδ μέτωπον. Άλλ’ 
ό Χάνς δέν έκινήθη.

Ό Γκόττληβ άνεχώρει λαθραίως, άλλ’ ό Γεώργιος 
πάλιν τδν συνέλαδε. «Στάσου έδώ, άθλιε!» τφ εΐπε, 
.ι θά πφς στήν φυλακήν δι’ αύτήν τήν δουλειά!»

— «ΤΩ, Γεώργιε, άφησέ με σέ· παρακαλώ», εΐπεν 
ίκετευτικώς και όλολόζων δ Γκόττληβ, «καΐ θά σοΰ 
χαρίσω τδ νέον μου τόξον. Δέν ήθελα νά κτυπήσω τδν 
Χάνς, άλλ1 έτυχε καί τδν έκτυπησεν ό λίθος· Γε
ώργιό μόυ, άφησέ με, καΐ θά σοΰ δώσω καί άλλα 
πράγματα.»

— «Δέν θά σαλεόσης οόδέ βήμα», άπήντησεν εύ- 
σταθώς ό Γεώργιος, «έωσοΰ ίδωμεν άν ζή άκόμη 
ό Χάνς. Έάν άπέθανε, θά σέ ύπάγω είς τήν άστυ- 
νομίαν.»

Έπί τέλους ό Χάνς ήρχισε νά άναπνέη, καί άνα- 
στενάξας ήνοιξε τούς όφθαλμούς του καί εΐπεν «Ώχ! 
τδ κεφάλι μου! πώς μέ πονει!»

—’«Τώρα πήγαινε, εΐπεν ό Γεώργιος είς τδν αιχ
μάλωτόν του, άλλά πρόσεχε μή ρίψης είς τδ έξης 
λίθους πρδς τό μέρος τοΰτο, διότι θά τδ μετανοήσης. 
Καί κράτησε το τόξον σου καί τά άλλα σου μασκα- 
ρελικια διά τδν έαυτον σου, διότι έγω δέν δέχομαι δώρα 
άπδ ένα κακόν άνθρωπον.»

Καί τοΰτο είπών, έφιλοδώρησε τόν Γκόττληβ δι’ 
ένδς λακτίσματος, δπερ τδν έβριψε πέρα τοΰ φραγμού, 
Άλλά μόλις έφθασεν έκεΐ, καί άμέσως στραφείς άνέ- 
κραξε σκωπτικώς*
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καί άν τά ήθελες ακόμη;’Ελπίζω μάλιστα δτι, άν 

άλλοτε ρίψω λίθους αύτοϋ, θά σημαδεύσω καλλίτερο» 
'Ο λίθος έκεΐνος ήτο προωρισμενος διά το ίδικόν σου 
κεφάλι, νά σοΰ ’πώ τήν αλήθειαν !a

‘Ο Γεώργιος προσεποιήθη δτι τδν διώκει ουτος δ’ 
έφυγε δρομαίω; είς τήν οίκίαν, ένφ δ Γεώργιος καί 
οί λοιποί σύντροφοί του συνώδευσαν τδν τραυματίαν 
Χάνς μέχρι τής κατοικίας του

'Ημέραν τινά, δτε δ Γεώργιος ήτο ήλικίας δώδεκα 
περίπου έτών, ό κ. Ούτρεχτ ϊστατο είς τήν θυραν του 
άργδς, θεωρών τοΰ; πάΐδας παίζοντας «τοΰ; στρα- 
σκότας», εΐχον δέ οιαιρεθή εί; δυο σώματα και μέ
γας σωρδς λίθων, είς το μέρος δποο έκτίζετο μία οί- 
κοδομή, ήτο «τδ φρούριον,» τήν κατοχήν του όποίου 
τά δυο άντιμαχόμενα μέρη 0ιεφιλονείκουν. '0 «μικρός 
στρατηγός», έπί κεφαλής τοΰ στρατού τής πολιορκίας, 
έδείκνυε μεγάλην ευφυΐαν καί θάρρος, ώς άν τδ παιγνί- 
διον ήτο σοβαρά πραγματικότης.

Ό κ. Ούτρεχτ έστρεψε τδ βλέμμα πρδς τδν υιόν 
του, δστις ΐστατο άκουμβημενος εΐς τδν τοίχον καί 
περιστρόφων τους μάκρους του βραχίονας ώς ανε
μόμυλον.

Ή μεγάλη διαφορά μεταξύ τών δυο παίδων διήγει- 
ρεν άγανάκτησιν έν τή ψυχή τοΰ κ. Ούτρεχτ.

— «Βρέ τεμπέλη!,» άνέκραξεν εΐς τδν υιόν του,
«διατί κάθεσαι έχει ώς μουμμια καί άποτρίβεις τδ άσβέ- · 
στωμα τοΰ τοίχου; Δέν είμπορεΐς νά σαλεόσης όλι-1 
γον τά πόδια σου, καθώς τά άλλα έκεΐνα τά παιδία · 
Ικεΐ, τά όποια εΐναι ή είκών τής ύγιείας; Πήγαινε νά 
παιξης μαζό τους!» ι

— «Δέν με θέλουν,» εΐπε παραπονητικώς ό Γκότ-·
τληβ, χασμώ μένος. ί ΕΕχτ μόνη φορεσγά της

— «Διατί νά μή σε θέλουν; έπανέλαβεν ό πατήρ· πάντα βτίφα καί μ;τάςι 
του, «φοβείσαι, δρνιθόχαρδε! έντροπή σου ! σΰ είσαι δ Καί άπό τήν ξιππασιά της 

πρεσβυτέρας όλων αύτών.»
— «Άλλ’ ό Γεώργιος εΐναι δυνατώτερος καί μέ Mj4 ή'Ελένη

δερνει.» ’ ώραΰίν τινα στύλον,

— «’Αλήθεια ! Γεώργιε, έ’λα έδώ,» έκραξεν δ 05-1 Γαυριώσα άναίαίνει 

τ?2/Λ
Ό μικρός άρχηγδς έρριψεν §ν βλέμμα πρδς αότδν 

έζάρωσε τδ πρόσω πόν του καί κατ’ άρχάς δέν ήθελε 
νά ύπακουση. Άλλ’ ένθυμηθείς τήν έντολήν τής'μη- 
τρός του, δτι πρέπει νά φέρεται μέ εύγένειαν πρδς δ- 
λους, άπεδιωξε τδν θυμόν του καί ετρεξε πρδς τδν κα- 
λέσαντα αΰτόν.

— βΤί με θέλετε, κύριε Ούτρεχτ;» εΐπεν.

— «‘Ο Γκόττληβ λέγει δτι δεν τον θέλεις νάπαί- 
ζη μαζό σας — εΐναι αληθές;» Πάρε τον μαζό σου, εΐ-

Η ΦϊΛΛΓΤΙΑ the μγκρας ΕΛΕΝΗϊ.

Επτά μίλι; χρόνων ήτο 
,ν, ζηλότυπο; Ελένη 

ι Καί παρ’ όλων έμισεΓτο 
ώς ψυχή διεστραμμένη.

Μέ κουνήματα καί κρότον 
λαίμαργα νά ροκανίζη.

Εύθύ; τότ*  ένα παιδάκι

Ορφανό χωρίς μητέρα. 
Πού δέν είχε κάν ψωμάκι

φάγει Ελη τήν ήμέρα,

Μέ λαχτάρα άτενίζει
’κεϊ απάνω είς τόν στύλον 

Καί μέ δάκρυα άρχίζει 

νά ίητη δλίγον μ ήλον.

Άλλά ή σκληρά 'Ελένη 
γίνεται άγριωτέρα

Kai τψ λέγει ώργισμένη.
«φύγε, φύγ’, άπ’έίώ πέρα.»

Δ.

νόμιζε πώς θά πιτάζη

και κρατούσα ένα μήλον

Είςτά; φίλας άφοΰ πρώτον 
τοΰτο έίειξεν, άρχιζες

Kai τώρα, Jtoji άπό έβα;, άγαπητά παιύία, 
δέν άποστρέφετ’ έντελώς τέτοιαν άπανθρωπ/α ;

Έάν λοιπόν σεΐί θέλετε θεοΰ τήν εύλογίαν, 
φέρεσθ' άεΐ πρδς τού; πτωχούς μ’ άγάπην καί φιλίαν.

Εν Πείραιεϊ τη 2 Μαίου 1883.
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ΓΕΝΤΙΑΝΗ javoov, τδ κίτρινον, τδ λεοχοειδές, τδ λεοκοκίτρινον χαί

__ άλλα, άπαντα δ δ εΐναι ώραΐα τήν δψιν, ώς βλέπει ό 
Τδ φοτδν τοΰτο απαντάται είς τά ορεινά μέρη τής Αναγνώστης είς την προκειμένην εικόνα.

’Ασίας, Εΰρώπης χαί Αμερικής, ώνομάβθη δέ οδτως I Είς τήν ’ Ιατρικήν μεταχειρίζονται τήν ρίζαν καί τά

! έκ τοΰ^βασιλέως τών ’Ιλλυριών Γεντίου, δστις’πρώτος'φύλλα ώς τονωτικά διά τδ’πικρόν στοιχεΐον, τδ όποιον 

μετεχειρίσθη αδτδ ώς ιατρικόν. έμπεριεχοον.

Τής Γεντιανής ύπαρχοοσι δίφορα είδη διακρινό- Λ,Τίί προβϋ^Μ, eis^iVj θίλει ίπολβ6„( d 

μένα έκ του χρώματος των άνβεων, ως λ. χ. τδ κο· ώιλ' δστίς ίητεϊ τδ κ«κδν, θέλει έπέλ9ει Ιπ’ αδτόν.»
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Μυθολογείται οτι προς έκδίκησιν τής κλοπής τοΰ πυ- 
ρός όπό τοΰ Προμηθέως έξ ούρανοΰ, & Ζευς, τδν όποιον 
ο (Έλληνες ποιηταΐ πα- 
ρίστανον εχοντα τά αυ
τά πάθη καί τάς αύτάς 

κακίας, τάς οποίας καί 
οΕ άνθρωποι, δργισθείς 
όιίταςΐ τόν υίόν του "Η
φαιστον, δστις κατά την 
μυθολογίαν ήτο ο σιδη
ρουργός τοΰ Ούρανοΰ, 
νά κατασκευάση μίαν 
γυναίκα,την πρώτην γυ
ναίκα.

Είς την γυναίκα ταύ- 
την όλοι οί θεοί έδωκαν 
εν δώρον, όλα οέ τά δώ
ρα κλείσαντες είς έν μι
κρόν κιβώτιου τό έθεσαν 
είς τάς χειράς της καί 
διέταξαν τόν Έρμήν νά 
παραλαβή τήν γυναίκα 
καί τό κιβώτιόν της καί 
νά δωρήση ώς άπό μέ
ρους τοΰ Διός είς τόν 
’Επιμηθέα, τόν αδελφόν 
του Προμηθέως, δστις 
κατα τόν νοΰν δέν ώμοί- 
αζεν, ώς φαίνεται, ποσώς 
τόν αδελφόν του.

Ό Έπιμηθευς, παρά 
την συμβουλήν τοΰ ά· 
δελφου του νά μή δε- 
χθή παρά τοΰ Δώς δώ- 
ρον, δελεασθείς ύπό του 
κάλλους τής Πανδώρας, 
διότι τούτο ήτο τό όνο

μα τής γυναίκας, τήν έ- 
δέχθη.

Ό Προμηθεύς, φο
βούμενος δόλον’ τινά 
ιμέρους τοΰ Διός,δι- 

οτι^κατά τάς παραστάσεις τών ποιητών, δ πατήρ ουτος 
τών θεών καΐ τών άνδρών ήτο έξοχος πανούργος, 
συνεβουλευσε την νύμφην του Πανδώραν νά μή ά
νοιξη τό κουτίον, τό δποΐον τή έχάρισεν ό Ζευς.

Αλλ’ ή γυναικεία περιέργεια ύπερίσχυσε τής κα-

Η ΕΛΠΙΣ!· 
(ληφθεωα ίκ^τοΰ ’ Αττικού Μουσείου φιλοφροσύνη τοΰ Συντάκτου)

·,ηρΓΤ»=:.·ι ,-μ --Τ., _

_ ini
λής συμβουλής του Πρύμηθέως καί ή κυρά Πανδώρα 
ήνοιξε τό κατηραμένον έκεΐνο κουτίον, εντός του ό
ποιου πρός το κάτω μέν μέρος εΐχον θέσει βλα τά κακά, 
άνω δέ τούτων τά καλά.

Μόλις ήνοίχθη τό 
κουτίον καί τά καλά 
ήρχισαν άνά §ν νά έ- 
ξέρχωνται έν εΐδst πτη
νών. Ή Πανδώρα, είς 
τήν θέαν τούτων έξιπ- 
πάσθη καί έζαλίσθη,δι- 
αρκούσης δέ τη; παρα
ζάλης της τά καλά Απέ
ταξαν ! Όταν δέ έκείνη 
έστοχάσθη νά τό κλει- 
ση καί τό έκλεισε, δέν 
έμειναν έντος αότου εί- 
μή τά κακά καί έκ τών 
καλών μόνον ή έλπί'ς

Τοιαύτη ή μυθολο
γία τή; Πανδώρας καί 
τοΰ κουτίου της, ευκό
λως δ’ είς τό πρόσω- 

, πον αυτής διακρίνει δ 
άναγνώστης τής 'Αγιας 
Γραφής τήν Εΰαν καΐ 
τό έργον τής παρακοής 
αύτής έν τφ Παραδεί- 
σφ τής Έδέμ.

Και τφ όντι έξ δλων 
τών καλών, μέ τά ό
ποια ό Πλάςης ήμών 
έπροίκισε τόν άνθρω
πον, μετά τήν παρα
κοήν δέν τφ άπέμεινεν 
είμή μόνη ή έλπίς. 
Αυτή τόν συνοδεύει άπό 
τής κούνιας μέχρι τοΰ 

του τάφου, παρακολου
θούσα καί έπιστηρίζου- 
σα καί έμπνέουσα θάρ
ρος είς δλας τάς περι
πέτειας τής ζωής του, 
εύθυς δ’άφου άπολεση 

αύτήν καταφεύγει είς τήν αύτοχειρίαν.
Είς τόν χριστιανισμόν ή έλπίς εΐναι μια τών τριών 

χαρίτων, τάς όποιας δ Ουράνιος ήμών Πατήρ χαρίζει 
είς τους άληθεΐς χριστιανούς, λέγεται δ’ δτι ή έλπίς 
δέν καταισχύνει, διότι στηρίζεται είς τόν Χριστόν, 2-
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τη μέναι, δπως καί αί έκκλησίαι, έκ τών κτημάτων τών | 
όποιων συντηρούνται οί ίερεΐς καί διάκονοι. Είς τάς έκ- ί 

κλησίας ύπάρχουσι θησαυροφυλάκια, Ατινα είνε καΐ βι- 
βλιοθήκαι.έχουσαι διευθυντήν κρατούντα τακτικόν κατά
λογον τών έν τφ θησαυροφυλακίφ. Οί ίερεΐς του ναού ■ 
έδέν άλλο διακριτικόν σημέιον φέρουσιν, έκτος μόνον δτι- 
κρατοΰσιν είς χεΐρας σταυρόν έξ Αργύρου, χαλκού ή σι*  
δήρου. Είναι ένδεδυμένοι ώς δλοι οί Αίθίοπες μέ τήν ί 
έθνικήν των χλαμύδα, καί έπί κεφαλής έχουσι κεφα*  
λόδεσμον μέγαν έκ λεπτής βαμβακεράς λευκής μου- 
σεέίνης, Ίερουργοΰντες φοροΰσι φεέόντον μεταξωτόν 
καί χρυσοί φαντόν, δμοιον σχεδόν πρδς τό τών ήμε- 
τέρων, έν είδει πουρνουζίου, άνευ πεηοαχηάώί), είναι 
δέ Ανυπόδητοι και κρατοΰσι πάντοτε τόν σταυρόν είς 
τάς χεΐρας. Οί Αιθίοπες φέρουσι πάντοτε περί τόν τρά
χηλον σεηοίτων μεταξωτόν χρώματος κυανοΰ βκθέος 
ώς σημεΐον οτι εΐναι Χριστιανοί, ένφ οί Μωαμεθανοί 
εφερον κομβολόγιον πρός διάκρισιν καί έντδς δέρμα-? 
τίνης μικρας θήκης (χαμαϊλί) έγγραφήν έπί μεμβράνης*  
ώς φυλακτήριον κατά τών Ασθενειών καί τής βασκα 
νιας. Έν Αιθιοπία μέχρι τοΰ παρελθόντος έτους όπήρ 
χον περί τάς 160 χιλιάδας Αΐθίοπες ιθαγενείς Μωα 
μεθανοί, άλλ’ ό αύτοκράτωρ Ιωάννης έξέδωκε διά
ταγμα, δι ου τοις έγνωστοποίησεν δτι, έάν έπιθυμώσι 
ν’ άπολαυωσι τών προνομίων έλευθερων πολιτών, πρέ
πει ν’ άσπασθώσι τήν επικρατούσαν θρησκείαν τού έ
θνους, άλλως ταΐς δίδει προθεσμίαν δυο έτών, όπως έγ- 
καταλείψωσι τδ αίθιοπικόν έδαφος. Μετά παρέλευσιν 
έξ μηνών Από τής δημοσιευσεως τοΰ διατάγματος ήρ- 
χισαν δλοι νά προσερχωνται εΐς τόν Χριστιανισμόν 
καί έντδς τών μηνών Αύγουστου, Σεπτεμβρίου καί 
’Οκτωβρίου ήσπάσθησαν πάντες αύτόν*  έκ δέ τών πρου
χόντων οί παρουσιασθέντες πρός τόν αύτοκράτορα έ. 
τυχόν τιμών καί δώρων, ένφ πριν έθεωροΰντο ώς δού
λοι καί δέν ήδύναντο νά καταλάβωσι δημοσίας θέσεις 
στερούμενοι τής τιμής τοϋ στρατεόεσθαι. Είσί δέ έν 
Άβυσσινίφ περί τόν Γόνδρ καί τήν λίμνην Τσάναν ώ- 
σεί 2 2 χιλιάδες Ιουδαίων, οίτινες εισλ κτίσται καΐ 
ξυλουργοί. 'Επίσης παρά τάς πηγάς τοϋ Νείλου έπί 
τής λίμνης Τσάνας κατοικουαι περί τους 1500 Όϊτώ, 
οίτινες ζώσιν έκ τής Θήρας τών ίπποποτάμων καί οί
τινες βαθμηδόν Ικλείπουσιν. (Ακολουθεί.)

στις εγχέει τήν άγάπην είς τήν ψυχήν καΐ οΰτω *α-  
θιστφ τόν άνθρωπον ευτυχή.

-- «--- --------
ΠΕΡΙ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ.

Έκ τής Περιηγήσεως τοΰ Έλληνος Προξένου 
κ. ά. Μητσάπη τό 1879.

(Συνέχεια. ίόέ προηγ. άριθ )

Ή Εκκλησία διοικειται όφ’ ένδς Μητροπολίτου Κό·- 
πτου, έδρεόοντος οπού και 0 βασιλεύς, δστις καλείται1 
' /!βσυναί (πατήρ ήμών) καί διορίζεται υπό τοΰ έν Κα- 
ΐρφ πατριάρχου τών Κοπτών. Ούδείς άλλος Μητροπο
λίτης ή έπίσκοπος υπάρχει έν Αιθιοπία, διό και δ κλή
ρος είναι Αμαθέστατος καί είς άχρον Απαίδευτος. Ά- ■ 
παξ μόνον υπήρξε Μητροπολίτης Αίθίοψ, ό άγιος Γαϊ·' 

κλαϊμανότ, δστις θεωρείται όπδ τών Αίθιόπων άς ό 
μόνος αυτών άγιος. Ουτος οέ κατέλιπεν άφορισμδν Απα- 
γορευοντα τήν είς τδν Μητροπολιτικόν θρόνον Ανάρρησιν1 
Αιθίοπας και διατάσσοντα, δπως μή προχειρίζηται άλ
λος ή λευκός*  χάριν δέ τής ίδίας αύτοΰ μνήμης Αίθίοψ 
νά λαμβάνη μόνον τδν τίτλον τδν ’Ατσεχιέ, δστις έρ
χεται μετά τδν τοΰ Μητροπολίτου. Είναι δέ ό’£τσεχιέ 
είδος βασιλικού έπιτρόπου τής Εκκλησίας, διεοθύνον- 
τος πάσας τάς πολιτικάς αύτης υποθέσεις καίδικάζον- 
τος τάς περί έκκλη σι αστικών- κτημάτων διαφοράς. Πρώ
τον τιμητικόν τίτλον μετά- τον βασιλέα έχει ό Μητρο
πολίτης, δστις δπεται αύτφ, είτα δέ ό Άτσεχιέ. Μό
νοι ουτοι κεκτηνται τδ δικαίώμα τοϋ Εππεύειν ήμίονον 
μετ’ έφιππίων όμοίων πρδς τά τοϋ βασιλε'ως, καί νά 
κρατώσιν άλεξήλιον μεταξωτόν, χρώματος ιώδους, ένφ 
6 βασιλεύς κρατεί ερυθρόν καί μεγαλείτερον. Ούδείς 
έτερος, έστω και' Ράς (στρατάρχης), δόναται νά φέρη 
άλεξήλιον τών αυτών χρωμάτων, ’ Εν Αίθιοπίφ ό κρα
τών άλεξήλιον Ευρωπαίος είναι μέγας καΐ εύγενής, δι*  
δ και κατά τάς οδοιπορίας μου ευρισκε τδν διάβολόν 
του τδ άτυχες άλεξήλιόν μου, οπερ οί όπηρέται μου 
μοί έπεταττον νά κρατώ, ένφ έγώ δέν ήδυνάμην νά 
τό βλέπω άπό τό βούτυρον, δπερ έφερεν άπό τάς χεΐ- 
ρας αύτών!

Αί έκκλησίαι είναι άσυλα, άτινα ούδεϊς δόναται νά 
παραβιάση. Ό μεγάλείτερος κακούργος, έάν προφθάση 
καί είσέλθη είς τόν ναόν, είναι σχεδόν Ασφαλής*  ή ςρα- 
τιωτική καί πολιτική αρχή δέν δυνανται νά είσέλθουν 
και τόν συλλάβουν. Μόνον οί ίερεΐς, Αν κρίνωσι καλόν, 
τόν παραδίδουσιν, άλλως αδύνατον. Εις τάς εισόδους τών 
περιβόλων τών εκκλησιών ύπάρχει οίκίσκος μετά χθα
μαλών Ουρών, είς δν διαμένουσιν οί Ανάπηροι καί έν- 
δεέΐς άσθενέΐς, οίτινες προξενούσε τδν οίκτον καΐ τήν 
Αηδίαν. Διάτηροΰσι μονάς άνδρών καί γυναικών, αΐτινες 
συντηρούνται διά τών κτημάτων, διών είναι προικοδό

Η ΑΛΚΪΏΝ.
■ 4

‘ϊπό βόλον ερήμου σπηλαίου
Καί πλησίον μανραί παραλίας, 

“Ην τό κύμα τερπνόν τοΰ Αιγαίου
Περιβρέχει έν ώρα εόόίας,
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Άλκυών ποικιλότερος έχει
Έκ πηλού τήν κομψήν φωλεάν της 

Καΐ τά πέριξ αυτής περιτρέχει
Καΐ ζητεί τόν καλόν σύντροφόν της.

Πλήν αυτόν δέν ευρίσκει Εκείνη 
Νά τονίσουν ώς πριν τάσματά των,

Καΐ άπέλπώας όρήνουί άιρίνει 
Έν τφ μέσφ κρημνών καΐ κυμάτων. 

Ζεύς πώς ήτο ό Κΰηξ ίφριίνει 
άλαζών έκ πολλής εύτυχίας, 

Ήρα δί ή θνητή Άλκυώνη 
καί ήψηφουν θεών τιμωρίας.

Άλλ’ έζαίφνης ούραίαν πρωίαν 
ένφ ίπλεε μόνος, τό κΰμα 

έξογκοΰται μ’ άνέμου μανίαν 
καΐ τοϋ Κΰηκος γίνεται μνήμα.

Ή Άλκυών περιπετώσα πρδς άνεΰρεβεν λείας·

Πίθον άλλοτε Εζων όλβίως 
Ευτυχείς έν γαρφ καΐ γαλήνη

Άλλ’ έσίέσβ’ ή χαρά αίφνιδίως, 
Καΐ πικρά τους έκάλυψ’ ίδόνη.

Τοΰ Αιόλου θυγάτηρ ώραία 
Συνεζεύχθη τόν Κάηκα, νέον

Εδειδή, πλήν στιγμή άπευκταία 
Τόν κατέπνιξ1 είς κΰμα μοιραίου.

Εϋτυχεΐς Εαυτούς έθεωρούν, 
τόσον ώστε θεοί έκαλοΰντο.

Κι’ αλαζόνες πίκρώς έδυσφόρουν, 
Πώς έν μέσφ θνητών ήριβμοϋντο.

ίΐαντοΰ τρέχει μέ Εν δάκρυ όμμα
καΐ ό νοδς της σχεδόν θά σαλεΰση.... 

Αίφνης βλέπει εκείνου το πτώμα, 
καΐ δρμά εΐς τδ κΰμα νά πέση.

Εύθύς τότε τό θειον μέ ζώνην
φωτοδόλον αύτήν περιβάλλει 

Κ' έν βραχεί τήν πτωχήν Άλκυώνην 
είς ώραϊον πτηνόν μεταβάλλει.

ίίτηνόν ίκτοτε τρέχει, καί μόνη
είς τούς βράχους φρενήρης στενάζει, 

Καΐ ή πριν εύτυχής Άλκυωνη 
μετά θρήνου τον Κύηκα κράζει.

Εν Πειραιεϊ τήν 1 Μαίου 1883 Δ. Κ. Σ,
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nzOTJKII-ZkJVΗ ASIA ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΘΤΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Διάσημός τις ’ Αμερικανός διχαστής ήγάπα νά διηγήται τό. 
έξήί ανέκδοτον, πρός μαρτυρίαν τήί άξίας τής πιστής καϊ εΐ- 
λικρινοΰς έκπληρώσεως τής έργασίαΐ, ίδίως δταν τοϋτο μή γίνη- 
ται ές ανάγκης, άλλ' αύτοθελήτως, καί μάλιστα, δπω; κατά 
τήν περίστασιν ταύτην, ενώπιον έμποδίων.

Ό δικαστή ί ούτος κατψκει είς τά προάστεια μεγαλοπό- 
λτώς τίνος μιάς τών Δυτικών Ιίολιτειών, όπισθεν δέ τής οι
κίας του, καϊ είς μεγάλην άπόστασιν άπ’ αύτής, ήτο φράκτη; 
έκ σανίδων, δστις έχρησίμευε πρός παρεμπόδισιν τών κτη 
νών άπδ τοΰ νά είσέρχωνται είί τόν κήπον. ’Επειδή τινές τών 
σανίδων έθραύσθησαν ήμέραν τινά, δ δικαστής ήναγκάσθη νά 
στείλη καϊ φίρη ξυλουργόν, δπως έπισκευάση τδ άνοιγμα, δ δέ 
παρουσιαστείς τεχνίτης ήτο νέος τις εύρωστος.

ν Ο φράκτης ούτος θέλει έπιδιόρθωσιν, εΐπεν είς αύτόν δ 
δικαστής, ίδοΰ σανίδες τινές άρροκάνιστοι, τάς όποίας θέλω 
νά μεταχείρισής. Δέν φαίνεται δ φράκτης άπό τής οικίας, 
καϊ έκτος τούτου μέλλε t νά καλυφθή ύπδ κλημάτων, ώστε πε
ριττόν είναι νά δαπανήσης πολύν χρόνον καϊ κόπον είς τό νά 
κόμης καλήν έργασίαν διότι δέν θά σέ πληρώσω περισσότερον 
τοΰ ένας καί ήμίσεος ταλλήρου.»

Ούτως είπών άπήλθεν, ΐνα γευματίση, μετά δέ τδ γεϋμα 
έπιστρέψας πρός τδν νέον εύρεν αύτδν ροκανίζοντα προσε
κτικός τάί σανίδας' ύποθέσας δέ δτι έζήτει νά χρονοτριβή, 
διά νά λάβη περισσοτέραν άντιμισθίαν, προσέταξεν αύτδν νά 
παύση τό ροκάνισμα καϊ νά άρχίση νά προσαρμόζη τάς σα
νίδας δπως ήσαν. Ταΰτα είπών άπήλθεν είς περίπατον πε- 
ρατωσας δμως τόν περίπατόν του, καϊ έπιστρέψας έκ νέου είς 
τόν κήπον, εΰρε τδν ξυλουργόν καταμετροϋντα κα! άριθμοδντα 
τάς σανίδας, πρίν ή έφαρμόση αύτάς είς τήν θέσιν των, όργισθεί; 
δέ τότε, τφ λέγει άποτόμως. «Σοϊ εΐπον δτι δ φράκτης ούτος 
έμελλε νά καλυφθη ΰπό κλημάτων, ώστε δέν μοι μέλει άν 
ΐέν θά γείνη καλή ή έργασία I»

— «Μέλει δμως έμέ I» άπεκριθη συντόμως δ νέος, έξακο- 
λουθών τήν καταμέτρησίν του.

Ιέλος έπερατώθη ή έργασία, τό δέ έπισκευαοθέν μέρος ήτο 
πολΰ καλλίτερου καϊ τελειότερον τοΰ λοιπού φράκτου.

— «Έ, πόσον θέλεις ;» ήρώτησεν δ δικαστής.
— «Έν καϊ ήμισυ τάλληρον» άπεζρίθη δ νέος. Ί) δικαςής 

ίμείνεν έκθαμβος.
«ίΐώς ; Διατί λοιπόν έδαπάνησας τόσον χρόνον καϊ 

κόπον είς τήν έργασίαν σου, άφοΰ δέν το έπραξαί χάριν πλη
ρωμής ;»

■— «Τδ Ιπραξα χάριν αύτής τής έργασίας,» εΐπεν 1> νέος.
— «Καλά, άλλ’ ούβεϊς θά έβλεπε τήν έργασίαν σου, έάν ήχο 

καλή ή όχι.»
.— «Έγώ δμως θά τδ έγνώριζον, κύριε· θότε μοι έν τάλληρον 

καϊ ήμισυ, καϊ άφετέ με νά άναχωρήσω.»
Δέκα έτη μετά τδ συμβεβηκός τούτο, ό δικαστή; έζήτει 

έργολάίον πρός οικοδομήν δημοσιών τινών οικοδομημάτων 
πολυτελεοτάτων. Πολλοί ξυλουργοί παρουσιάσθησαν ζητοϋντες· 
τήν έργολαβίαν, μεταξύ δέ άλλων καϊ είς, ού τίνος τδ πρό
σωπον ίφείλκυσε τήν προσοχήν τοΰδικαστοΰ. «Ήτον ά πα
λαιός έπισκευαστήί τοΰ φράκτου μου,» εΐπεν. Έγνώριζον 6' 
δτι ή εργασία του ήθελεν εϊσθαι άκριβής καϊ τελεία. Τόν 

έσυμφώνησα έπομένωί, καϊ έκ τής έργολαβίαί έκείνης δγεινε 
πλούσιοί.

Είθε νά έδιδάσκοντο απανταχού οί παΐδες, έκ τρυφερωτά- 
τηί ήλικίας, δτι ή ύψίστη έπιτυχία άκολουθεΐ έκείνους μόνον, 
οΐτινες, ϊστωσαν κτίσται ή γεωργοί, συγγραφείς ή ζωγράφοι, 
ή δ,τι δήποτε άλλο έπαγγέλλονται, έκτελοΰσι τήν έργασίαν 
των εύσυνειδήτως καί καλώς.

— Συγκινητικόν έπεισάδων μητρικής φιλοστοργίας, συμ
βάν κατά τήν τελευταίαν έκραγεϊσαν πυρκαϊάν τοϋ έν Βερο- 
λίνιρ ’Εθνικού θεάτρου. Ή ήρωϊί είναι μία γαλή. Ίο ζώον 
τοϋτο—τό έκτελοΰν άγρύπνως καί μετά ζήλου τήν έν τοΐς 
παρασκήνιοις άστυνομίαν κατά τών πανούργων μυών, άπή- 
λαυε τών συμπαθειών καί τών θωπειών παντός τοΰ θεά
τρου, κατ’ έκείνας δέ τάς ή μέρας εΐχε ποιήσει πολυάριθμον 
όπωσοΰν τεκνογονίαν Κατά τήν στιγμήν τής πυρκοϊαί, ίν 
τφ μέσφ τή; ταραχής, τινές διέκριναν καί τήν γαλήν τρέχου ■ 
σαν πρός τό παράθυρον καΐ μιαουρίζουσαν. “Εκαστος ένόμιζεν 
δτι ή γαλή έσώθη, άλλά πρό τινων ημερών οϊ έργάται καθα- 
ρίζοντες τά ίρείπια, άνεΰρον εϊς τινα γωνίαν τά πτώματα τής 
γαλής καϊ τών γαλιδέων άπηνθρακωμένα. Ή μητρική φιλο
στοργία ένίκησε παρά τφ ζώφ· π ροσε πόθησε νά σώση τά νεο
γνά της, άλλά δέν έδυνήθη καϊ προετίμησε ν' άποθάνη μετ’ 
αύτών παρά νά τά έγκαταλίπη.

— Tip 1707 έχρειάζοντο τδν χειμώνα 6ύο ήμέραι καϊ τδ 
θέρος μία ήμίρα, ΐνα μεταΐή τι; “έκ Λονδίνου είς Όξωνίαν, 
δπερ διάστημα σήμερον βιατρέχεται έν μια ώρα.

— Ό ναός τών Σαμαρειτών τοΰ δρους Γερεζίμ ΐκτίσθη τφ 
332 π, X. ύπό τοΰ Σουμπαλα, κατεστράφη δέ ύπδ τοΰ Ίω- 
άννου ’Τρκανού 130 π. X.

— Ίο παλαιότερον γνωστόν σύστημα στενογραφίας άνέρχε- 
ται είς τδ 1412, άλλ’ ή τέχνη αΰτη ήτο έφηρμοσμένη καί παρ’ 
Έλλησι, παρ’ <&ν παρέλαβον αύτήν οί Ρωμαίοι.

— Οϊ πόλεμοι τών Ρόδων τής ’Αγγλίας μεταξύ τής φα
τρίας τής Λαγκαστερ καϊ τοϋ δουκός της Γιόρκ διήρκεσανάπδ 
τοΰ 1455— 1485. Έν τοΐς πολΐμοις τούτοι; έφονεύθησαν 12 
πρίγκηπες τοΰ βασιλικού αίματος, 200 εύγενεΐς καϊ 1,000,000 
στρατιώται· έληξαν δέ ούτοι μέ τόν γάμον τής Ελισάβετ θυ- 
γατρδς τοϋ Έδουάρδου Δ', νυμφευθείοης τδν ’Ερρίκον τόνοΖ'.

— Έν νήσφ τοϋ κόλπου τής Βερμιλλιον έν τοΐς παραλίοις 
τής Λουϊζιάνης τής 'Αμερικής υπάρχει άκτή στερεού άλατος 
20 ποδών βάθους. Είναι δέ έπΐ τοσοϋτον άκληρόν, ώστε θραύ- 
ουσιν αύτδ διά τής δυναμίτιδος καϊ άλέθεται δι’ άτμομόλων! 
Έξάγουσι 200 τόννους τήν ήμέραν,

— 01 άριθμοί έφευρέθησαν ύπό τών 'Αράβων Μαυριτανών 
τφ 900 μ. X., είσήχθησαν είς Ισπανίαν τφ 1050, είς δέ τήν 
’Αγγλίαν τφ 1258-

—Ταχεία ΰπήρξεν ή αΰξησις τοΰ πληθυσμού τών ‘Ηνωμέ
νων Πολιτειών, άλλά 6έν ΰπήρξεν όλιγώτερον ταχεία ή έν 
αύταις αΰξησις τών κωφών, αλάλων, τυφλών καϊ φρενοβλα
βών. Ό άριθμός αύτών τφ 1860 άνήρχετο είς 68, 151, τιρ 
1870 άνήλθεν είς 88,594, τφ δέ 1880 είς 251,6581

ΙΕΡΟ ΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1. Ποιος ί κίνδυνος τοΰ πλούτου;
2- Ποιος ό τής πτωχείας;
3. Ποία ή προσευχή τοΰ Άγγούρ;

ι, ωεβςμινιων 'Avlflou Κορμηλιί Ιό63. II', 549-


