
- - '

ο τών τοιούτωυ swat ή βασιλεία. των ούρανών.α

ΕΤΟΣ A.
ΑΡ1Θ. 1. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1868. ' '

ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΛΑΗΝΟΠΑΪΔΑ.

Μηροί μου φίλοι.

‘Υπάρχει καθιερωμένη συνήθεια όσοι έχδίδοο- 
σι νέαν έφημερίδα νά προτάττωσι τό πρόγραμ
μά των: νά δημοσιεύωσι δηλονότι τούς λόγους, 
οί όποιοι τούς παρακινούν ν’ άναδεχθουν τήν Ιζ· 
δοσίν τη;, νά γνωστοποιούν τάς Αρχάς των χαΐ 
νά χαράττουν τόν δρόμον, τόν όποιον σκοπεύουν 
ν’ Ακολουθήσωσι. Τούτο είναι καί χρέος των 
και δίκαιον· διότι τώρα οί άνθρωποι θέλουν νά 
γνωρίζουν πρώτον τί τρέχει, καί έπειτα νά δώ· 
σωσι τά χρήματά των.

Την συνήθειαν τούτην Ακολουθών και δ συν
τάκτης «τής 'Εφημερίδας των Παίδων» γνωστο
ποιεί είς τά Αγόρια καί κοράσια ίων Ελλήνων, 
ότι οί λόγοι, οί όποιοι συνήργησαν εις τήν έκδο- 
σιν τής έφημερίδος ταύτης ή σαν οί έξης*

α) 'Η μεταξύ όλων των τάξεων τής κοινωνίας 
έπικρατοΰσα μεγίστη δίψα προς μάθησιν, ήτις, 
δν μή σβεσθή διά καθαρού καί δγιεινοΰ διανοη
τικού ίίδατος, θάπληρωθή μέ Ακάθαρτον καί σε- 
σηπός.

δ) Ή παντελής Ιλλειψις καταλλήλων παιδι
κών Αναγνωσμάτων είς τήν γλώσσάν μας· καί

γ)'Η καθ’Ικάστην αύξάνουσα κυκλοφορία έ- 
ξαχρειωτικών μυθιστορημάτων μεταφραζόμενων 
ές άλλων γλωσσών χάριν κερδοσκοπίας.

'0 σκοπός δέ τής εχδόσεως τοιοότου φύλλου 

είναι νά θέση έντός τής συλλήψεως παντός παι- 
δίου τοιαόγην^ίίλην, δποία δμοΰ μέ ,τό τερπνόν 
θά ένόνη',κάΓ’Εό. διδακτικόν καί ώφέλιμον, συνο- 
δεύουσα πολλά τών δημοσιευομένων μέ εικο
νογραφίας πρός σαφήνειαν τών λεγομένων καί 
τέρψιν τών μικρών Αναγνωστών της, καί συνερ
γούσα τοιουτοτρόπως εις τήν κατά μικρόν μύρ- 
φωσιν δγιοΰς όρέςεως πρύς διδακτικά, πρακτικά 
καί ώφελιμα Αναγνώσματα.

Άφοΰ ή έφημερϊ; θά ήναι διά παιδιά, είναι 
πάντη περιττή πασα. διαβεβαίωσις, Szi δέν θά 
Αναμιγνύεται εϊς τά πολιτικά, ούτε θά δέχεται 
διατριβάς αλλας είμή τά; συμφωνούσα; Ακριβώς 
μέ τό πνεύμα «τής 'Εφημερίδάς τών Παίδων.» 
'0 δρόμος της δέ θά ήναι καθαρώς τοιοΰτος ό
ποιον ή δνομασία της δποδηλοι.

«'Η έφημερίς τών Παίδων» θά έκδιδεται ά
παξ τοΰ μηνός εϊς τό σχήμα καί μέγεθος τοϋ 
πρώτου Αριθμού. Διά νά ήμπορή δέ έκαστον 
πτιδίον νά τήν Αποκτήση, δρίζεται ή μέν έτησία 
συνδρομή της είς 5θ λεπτά, ή δέ κατά φύλλον 
εις πέντε.

«Ή έφημερίς τών Παίδων» δέν δίδεται: Ιπί 
πιστώσει εις κανένα, Αλλ’ Απαιτεί από πάντα; 
προπληρωμήν.

Πασα ή Αλληλογραφία καί πάντα τάφορών- 
τα έν γένει τήν έφημερίδα τών παίδων είναι Α
νατεθειμένα εί; τήν διεύθυνσιν αύτής καί προς 
αυτήν πρέπει ν άποτείνωνται οί ένδιαφερόμειιοτ^

Μ. Δ. ΚΑΛΟΠΟΘΑΚΗΣ.< /<ί
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ΣΤΟΡΓΗ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ.

’Ιοί φιλόστοργον μητέρα δπδ τών έαυτής πε- 
ρικυκλωμένην τέκνων* μ’ ευσεβή τρυφερότητα 
στρέφει πέρι; του; βφθαλμούς, καί ή ψυχή αυ
τή; άναλύεται από μητρικήν άγάπην. Τδ μέν 
φιλεΐ έπί τής παρειάς, τδ δέ σφίγγει επί τοΰ 
στήθους* τούτο καθίζει Ιπί τοΰ γόνατος, τό άλλο 
έπί του ποδός. Ένφ δέ, από τά κινήματα, τά 
ψελλίσματα, καί τους όφθαλμούς αύτών κατα
λαμβάνει τά πολυάριθμα των ζητήματα, εί; τδ 
μέν βίπτει εν βλέμμα, εις τό δε λαλεΐ μίαν λέ- 
ζιν* καί εϊτε συγκατανεύει, είτε άρνεΐται, μειδιά 
ή Οργίζεται, τδ παν γίνεται μέ τρυφεράν αγά
πην. Τοιαύτη είναι ή Πρόνοια είς ήμάς, καί- 
τοι άπείρως δψηλή καί φοβερά· δμοιοτρόπως 
έπαγρυπνεΐ, παραμυθοΰσα τούτους, προολέπυσα 
δι’ έκείνους, άκροαζομένη άπαντα;, καί βοηθού
σα £να έκαστον* άν δέ ποτέ άρνήται τήν σίτου - 
μένην χάριν, άρνεΐται διάνα παρακινήση εί; θερ
μότερα; ικεσίας· ή άν φαίνεται άρνουμένη ά- 
γαθόν τι, καί αύτή ή άρνησις άποβλέπει προς 
οφελος.

ΤΙΜΙΟΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΑΟΣΙΣ.

κ Πλάσατε τον! Πιάσατε αύτέν τον σκύλον! 
Άχ, μας ήρπασε τδ ψωμί καί έφυγεν! έφώναζεν 
0 Μαστρογιάννη; τρέχων κατόπιν ένδς σκύλου.»

«Υπομονή, τί νά’ γείνη* καλόν ή το νά μή γεί- 
νη* άλλ’ άφοΰ ίγεινεν, 3; νηστεύσωμεν και ή- 
μείς μίαν ήμέραν,» άπεκρίθη δ Πέτρος.

'Ο Μαστρογιάννης εΐχεν αγοράσει έναν άρ
τον καί 5 Πέτρος μίαν βέγγαν καί εσυμφώνησαν 
νά συγγευματίσωσιν· ένω δέ ήτοιμάζοντο νά κα- 

θίσωσίν είς τήν λιτήν των τράπεζαν, ήλθεν εις 
σκύλος κρυφίως καί άρπαζα; τον άρτον έφυγε 
τρέχων είς τήν καλύβην τοΰ κυρίου του. Έτε δέ 
έφθασεν έκεΐ έθεσε τδν άρτον εις τού; πόοας τοΰ 
μικρού του κυρίου Ιακώβου καί ήρχισε νά πηδφ 
καί νά σείη τήν ούράν του, ώς άν είχε πράξη 
μέγα τι άνδραγάθημα. 'Ο μικρός ’Ιάκωβο; λα
βών τον άρτον έχάρη καί Ιπήνεσε τδν σκύλον 
του, είπών, « Ιδέ, μήτερ, δ Κάρολος μά; εφε- 
ρεν ίνα άρτον. Πόσον καλό; σκύλος είναι!

«’Αλλά φοβούμαι,» άπεκρίθη ή μήτηρ του, 
«μήπως τον έκλεψε, και δεν έπιθυμώ νά έχω 
κλεμμένα πράγματα εί; τήν καλύβην, καί βταν 
άκόμη δ κλέπτη; ήναι σκύλος.» Έπειτα στρα- 
φεΐσα πρδς τδν σκύλον, «Κάρολε,—είπε,—μή
πως έκλεψε; τδν άρτον; »

Ό σκύλος έζάρωσε καί καταβιβάσα; τά ώτα 
καί τήν ουράν έτράπη εί; φυγήν.

«Μήπως έκλεψα; τδν άρτον τούτον, Κάρολε.» 
έφώναζεν δ ’Ιάκωβος πρδς τδν. σκύλον* « έλθέ 
καί είπε το εί; τδν κύριόν σου, καί αότδς θέλει 
ζητήσει άπδ τδ ξενοδοχειον έν κόκκαλον διά σε.» 
'Ο Κάρολος έπέστρεψε καί έκύτταζε πρώτον 
τδν ’Ιάκωβον, δεύτερον τον άρτον καί τελευταϊον 
τήν μητέρα τοΰ ’Ιακώβου.

«Πρέπει νά 3ώση δπίσω δ Κα'ρολο; τδν άρ
τον,—εΐπεν ή μήτηρ τοΰ ’Ιακώβ»,—καί πιστεύω 
Sit θέλει Υπακούσει, 3ν δπάγη; μετ’ αυτού.»

Ό ’Ιάκωβος λαβών τδν πίλον του εκ του ξύ
λου βπου έκρέματο, εΐιτεν είς τδν σκύλον του* 
«Έλθέ, καλέ μου σκύλε, Κάρολε, έλθέ καί δ; ά· 
ποδώσωμεν τδν άρτον εί; τδν κυρών του, καί εί; 
τήν έπιστροφήν θά σέ φιλοδωρήσω με εν χόκ- 
καλον.» Ό Κάρολος κατά πρώτον 13ίσιαζε καί 
έπροσποιεΐτο άτι δεν ήδύνατο νά σηκώση τδν 
άρτον, άλλ’ έπειδή δ ’Ιάκωβο; έπεμενε καί μάλι
στα ήπείλει βτ: ήθελε τδν τιμωρήσει, δπήκουσε 
καί τον έλαβε. Προπορευόμενος 31 τοΰ ’Ιακώ
βου, έφθασε μετ’ δλίγον πλησίον τοΰ έργαςηρί», 

’βπου δ Μαστρογιάννης καί δ Πέτρος Ικάθηντο 
τρώγοντες καί άφήκε κρυφίως είς τούς πόδας 
των τδν άρτον.
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«Μπά! κυρ σκύλε· μας Επιστρέφει: λοιπόν τδν [ 
άρτον!» άνεφώνησεν δ εις’ *Σύ, βλέπω είσαι 
τίμιος σκύλος, τιμιώτερος από πολλοί»; άνθρώ- 
πους.» ’'Επειτα δέ αποταθεί: πρό: τδν ’Ιάκωβον 
Σύ εΐσαι Ιάκωβε; άνεφώνησεν. Ίδικό: σοι» εί
ναι δ σκύλος; Διατί δέν έκράτησες τδν άρτον;»

«Διότι ένομίσαμεν άτι δ Κάρολο: τδν εΐχε κλέ
ψει, καί ή μήτηρ μου δεν θέλει νά ίχη κλεμ
μένα πράγματα εις τήν καλύβην,» άπεκρίθη 6 
’Ιάκωβος.

«’Αλλά συ φαίνεσαι δα πείνας, διατί δέν έ
τρωγες από τδν άρτον, καί νά δώσης εν τεμά- 
χιον καί είς τδν σκύλον σου ;»

'■/ «Πώς ήδυνάμην νά τδ κάμω! Κατ’ άρχάς, 
οτε. 0 Κάρολος εφερε τδν άρτον ήμυν τόσον πει- 
νασ μένος, ώστε δέν έσυλλογίσθην βτι τδν είχε 
κλέψει· κατόπιν βμως τδ Εννόησα καί ήνάγκασα 
αυτόν νά τδν Επιστρέψη, άν καί δέν ήθελεν.»

Οί δύο εργάται συνεννοηθέντες διά βλεμμά
των Ιδωκαν είς τον Ιάκωβον ολίγα χρήματα 
διά νά άρράση άρτον, τδν δέ χλαπέντα άρτον 
δέν Εδέχθησαν, άλλά τδν έοωζαν είς αυτόν διά 
τδν σκύλον του, πρδς άνταμοιβήν τής τιμιότη
τάς του.

'Ο 'Ιάκωβος επιστρέφων εις τήν καλύβην του 
έπέρασεν άπδ τδ ςενοδοχεΐον, καί καθώς εΐχεν 
ύποσχεθή είς τδν σκύλον του, Εζήτησεν εν κόκ- 
καλον οι αυτόν* διηγηθείς δέ είς τδν ξενοδόχο» 
τήν ιστορίαν τοΰ άρτου, τόσον τδν ευχαρίστη
σε», ώστε ούτος του ϊδωκε καί εν κομμάτων χοι· 
ρομηρίου. 'Ο ’Ιάκωβος επανελδών εί; τήν κα
λύβην του ϊφερε μεθ' έαυτοΰ βσας τροφάς ή δυ
νατό νά σηκώση είς τάς χειράς του, καί οδτως 
έδείπνησε πλουσιοπαρόχως μετά τής μητρός 
καί τής μιχρας άδελφής του.

«ΙΙρέπει νά εύχαριςήσωμεν τδν Κάρολον οιά 
τδν καλόν τούτου δεΐπνον,» ειπεν δ ’Ιάκωβος προς 
τήν μητέρα τιι· άλλά σκεφθείς έπί μικρόν, «Όχι® 
εΐπε, «νομίζω, δτι άντί τούτου πρέπει νά εδ- 

χαριστήσωμεν σέ, αγαπητή μήτερ, διότι, αν σύ 
δεν μας έδίδασκες νά ήμεδα τίμιοι, δεν ήθέ-

λαμεν έπιστρέψει τδν άρτον, ο ύβε ήθέλαμεν έ’χει 
τούς δυο τούτους άρτους καί τδ προσφάρον.»

«Ή καλλιτέρα πολιτική είναι ή τιμιότης.»

ΚΑΛΟΝ ΑΝΤΙ ΚΑΚΟΪ.

«Σέ παρακαλώ, μήτερ, σήμερον νά μου δώ
σης δύο μήλα διά προσφάμον·» εΐπε πρω
ίαν τινά ή μικρά Άννα πρδς τήν μητέρα της, 
«διότι σκοπεύω νά δώσω εν ές αύτών είς τήν 
Ιωάνναν.»

Ευχαρίστως, θόγατερ* άλλά διατί θέλεις νά 
δώσης εν Εξ αυτών είς τήν ’Ιωάνναν;» ήρώτη- 
σεν ή μήτηρ.

«Διότι,» άπεκρίθη ή Άννα, «χθές αύτή <κλε- 
ψεν άπδ τδ καλα'θιον τδ μήλον, τδ δποΐον μοΰ ε- 
δωκας καί δέν Επιθυμώ νά δοθή εις αυτήν α
φορμή νά έπαναλάβη τήν κακήν ταύτην πράξιν 
και σήμερον. 'Η δώασκάλισσα μάς ειπεν βτΐ 
τότε προσευχόμεθαείλικρινώς λέγοντες, «Και μή 
φέρης ήμάς είς πειρασμόν, βίαν προσπαθώμεν 
οχι μόνον ήμεΐς νά άποφεύγωμεν πάντα πειρα
σμόν, άλλά καί νά βοηθώμεν καί τούς άλλους νά 
μή δποπίπτουν είς πειρασμόν.»

Ή μικρά Άννα λαβουσα τά δύο μήλα εοω- 
κεν εν έζ αύτών είς τήν ’Ιωάνναν αδτη βμως 
μετ’ δλίγον τδ έπέστρεψεν είποΰσα, «Πάρε το 
δπίσω, ακριβή μου Άννα, διότι έπιθυμώ διά τού
του ν’ αντικαταστήσω έκεΐνο, τδ δποΐον χθές σοΐ 
έκλεψα.»

ΓΗ μεν ’Ιωάννα εκτοτε δ'παυσε νά κλέπτη, ή 
δέ Άννα διά τής άγαδής αύτή; ψυχής £σωσε τήν 
φίλην της.
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ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΑΛΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ.

Λέγεται δτι δ Άγγλος Γουλιέλμος Μάρσος τε
τραετής τήν ήλιχίαν ών, ενεκα μιχροΰ τίνος 
σφάλματος, έκλείσθη δπδ τής τροφού του εις τδ 
κελλάριον, foou εμεινεν ικανήν ώραν μετά τδ 
γεύμά του. fH τροφός ένθυμήθη εν τω μεταξύ 
ότι έχει ήσαν τινά πινάκια μέ πορτοκα’λια, μήλα 
καί άλλα γλυχάσματα, τά όποια τδ παιδίον έμ· 
πόρει νά φθάση. ffO6sv είσπευσε πρδς τδ χελλά- 
ριον και πλησιάσασα έκύτταξε δι’ ένος παραθύ
ρου* δποία δ’ δπήρξεν ή χαρά τη: ίδοΰσα τδ πει- 
νασμένον παιοίον, άτενίζον προς τά δπωριχά μέ 
τάς χεΐρας όπισθεν, καί άχούσασα αυτό νάλέγη, 
«Γουίλη δέν πρέπει νά έγγίξης τά δπωριχά έ- 
κείνα — αύτά δέν είναι τοΰ Γευΐλη! »

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΟΪΑΛΤΕΡ ΣΚΩΐ ΠΡΟΣ 
ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΤΟΤ.

'Ο μέγαςΆγγλος μυθιστορωγράφος τοΰ οιω
νός μας, Σχώτ, ίδωκε τήν έπομένην συμβουλήν 
είς τον υίόν του.— «Άναγίνωσχε, άγαπητέ μου 
Κάρολε, τά ώφελιμώτερα. 'Ο άνθρωπος διαφέ
ρει άπό κτήνη χαί πτηνά μόνον χατά τοΰτο, ίτι 
έχει τά μέσα τοΰ ώφελεΐσθαι άπό τάς τών προ
γόνων αδτοΰ γνώσεις. 'Η χελιδών κτίζει τήν 
αυτήν φωλεάν, τήν δποίαν δ πατήρ καί ή μήτηρ 
αυτής ίκτισαν, καί ’τδ στρουθίον δέν κερδαίνει 
τίποτε άπδ τήν πείραν των γεννητόρων του. Ό 
υίδς τοΰ σοφοΰ χοίρου, Sv είχεν υίόν ήθελεν εΐ- 
όδαι άπλοΰν κτήνος, καλόν μόνον διά τά χοιρο- 
μήριά του. Άλλως Ιχει τδ πράγμα μέ τδν άν
θρωπον. Οί πρόγονοι ήμώυ διέτριβον εις σπή- 

Kata χαί βχηνάς, έκβΐ foou ήμεΐς χατασκευάζο- 
μεν παλάτια διά τούς πλουσίους χαί αναπαυτικά; 
καλύβας διά τού; πτωχού;· δ taxi δε τοΰτο; διότι 
έχομεν τήν δύναμιν, θεωροΰντες τά παρελθόντα, 
νά έπιβελτιόνωμεν τά; βελτιώσεις τών προγόνων 
ήμών, καί ν’ άποφεύγωμεν τά σφάλματά των. 
’Αλλά προς χατόρθωσιν τούτου απαιτείται ή σπ8- 
δή της ιστορίας, καί ή σύγκρισις αυτής με τά 
γενόμενα.»

ΚΑΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ.

’Εάν επιθυμής τά χείλη σου νά μή σφάλλβν, 
είς πέντε πράγματα πρέπει νά προσέχη;· περί 
π ο ί ο υ δμιλεΐς* πρδς ποιον· πώς· π ο ΰ 
καί π ύ τ ε.

— Τά καλά παιδία είμποροΰν νά γείνουν πο
λύ ώφέλιμα καί δν ήναι πολύ μικρά.

ΦΙΛΟΦΡΟΣΥΝΗ.

Πολλά παιδία καί κοράσια άρέσκονται νά μα- 
λόνουν καί νά Ουμόνουν, άλλά τά καλά παιδία 
etvat πολύ φιλόφρονα τδ §ν πρδς τδ άλλο καί ε- 
χαστον προσπαθεί νά κάμη τδ άλλο εδτυχές.

Ως τά φυτά τόν στόμαχον πρόσεχε νά ποτίζης, 
Αλλά ποτέ μέ πλησμονήν νά μή παταποντίζη;· 
1 ήν ζωήν χαΐ τήν υγείαν συντηρεί’ μέν ή τροφή, 
Κατατρύχει 6έ καί κόπτει αιωνίως ή τροφή' 
Δέν τρέφοοσι τδν άνθρωπον όσα άποθηκεΰει, 
Αλλ’ δσα εΰκολώτερα δ στόμαχος χωνεύει’ 

Όσοι τοΰ Βάκχου τδν χυλόν πίνουσι μ’άμετρίαν, 
Ούτοι θά ύποφερωσι χωλών τήν τιμωρίαν, 
Ποδάγραν καί. παράλυσιν καΐ τήν αποπληξίαν. 
Είς δέ τήν οικογένειαν φέρουσι δυστυχίαν.
Έχων του; πόδα; συ ζεςοΰ;, τήν κεφαλήν 3έ κρόαν, 
Καί τήν κοιλίαν ελαφράν, ’ιατρού δέν έχει; χρείαν. 
Αδύνατον εΐνάΓποτε λαός νά συνεώίση 
Προ&υμως και έπιμελώς τδ μέλλον νά φροντίση, 
"Αν ίσως ήν' άβέοαιο; τοΰ δτι αί σπουδαίτου, 
Οί κόποι του οί τίμιοι καί αί προσπάθειαί του, 
Θά λάβουν έκοασιν καλήν x? ωφέλειαν τελείαν, 
Καί νά προσμένη μάλιστα καλήν αντιμισθίαν* 
Καί ότι ου’ απέκτησε καί οσα άπ ο κτήση, 
Δίκαια νομοθέτησις θέλει τά άσφαλίσεΐ.

ΤΤΠΟΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ.


