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ΑΜΕΡΙΚΗ.

Ή Αμερική είναι μεγάλη Ήπειρος καί άποτελεί 
όμοΰ μέ αναρίθμητους νήσους το δοτικόν ήμισφαίριον, 
είτε τδ ήμισυ μέρος τής όλης επιφάνειας τής γης.

'Η ’Αμερική άνεκαλόφθη κατά τδ 1497 άπδ τδν 
Γενουΐνσιον Χριστόφορον Κολόμβον, δ όποιος πρώ
τος έφαντάσθη, Οτι ήμπόρει τις ταξειδεύων πρδς ου ■ 
σμάς νά φθάση είς τάς Άνατολιχάς ’Ινδίας εύχολώ- 
τερα και συντομότερα παρά διά τής συνήθους όδου, 
διά τοΰ ακρωτηρίου τής Καλής Έλπίδο;· διά τοΰτο 
καί τάς πρώτας νήσους, τάς όποιας άνεκάλοψεν, ώνό- 
μασε Δυτικάς ‘Ινδίας καί του; αΰτόχθονας 
Ί ν δ ο ΰ ς, τδ δέ δνομα άμεριζανδς ίνδδς σημαίνει εκ- 
τότε τδν αΰτόχθονα και οδχί τδν μέτοικον.

Υπάρχει συνήθεια ά δ t κ ο ς καί κάκιστη, ή 
βποία Εξακολουθεί δυστυχώς άκόμη καί τώρα, 3ταν 
τά πλοία κάνενδς ίσχοροΰ έθνους άνακαλύψωσι χάμ- 
μίαν νήσον ή χώραν, ή όποια δέν ήτο γνωστή ίως 
τότε, νά τήν ΐδιοποιώνται έν δνόματι τοΰ βασιλέως ή 
τής Κυβερνήσει»; των!

Τούτο συνέβη καί είς- τδν καιρόν τοΰ Κολόμβου· 
δ βασιλεύς καί ή βασίλισσα τής Ισπανίας, of όποιοι 
έκαμαν τά έξοδα διά τδ μυθώδες Εκείνο ταξείδιον, έ- 
θεώρησαν ώς ίδιχάς των, καί πραγματικό; χαθεΐ- 
ίαν στρατιωτικός ολας τάς χώρας, ’δσας άνεκάλυ- 
ψεν δ Κολόμβος καί άλλοι, τους όποιους κατόπιν ά- 
πέστειλαν πρδς τούτο . Τδ παράδειγμα τής Ισπανίας 
έμιμήθησαν κατόπιν ή Πορτογαλλία, ή'Ολλανδία, ή 
Γαλλία καί ή ’ Αγγλία, ώστε είς όλίγα ετη δλαι αί 
νήσοι αί κείμεναι είς τά ανατολικά παράλια τής ’Αμε
ρικής, καί ολόκληρος ή ’Αμερικανική "Ηπειρος έγειναν 
κτήμα, τφ οικαιώματι Εννοείται ούχί τοΰ δικαίου αλ

ί λά τής μαχαίρας, τών πολιτισμένων καί χριστιανών 
βασιλέων τής Ευρώπης !

ΟΕ δυστυχείς αυτόχθονε;, οί όποιοι κατ’ άρχάς έ- 
δεχθησαν τους Ευρωπαίους μετά χαράς ώς άνώτερα 
οντα, καί σχεδόν τους έπροσκόνουν, έμαθαν μετ’ δλί- 
γον έκ πικρά; πείραςοτι οί λευκοί εκείνοι νεοφερμένοι 
ήσαν άρπαγες καί οχι θεοί.

Τοιουτοτρόπως λοιπόν όλη ή Νότιος ’Αμερική, αί 
περισσότερα!άπδ τάς νήσους τοΰ Μεξιαανικοΰ κόλπου, 
αί όποιαι διατηροΰσιν είσέτι τδ όνομα Δυτικαι Ίνοίαι, 
ή χώρα του Μεξικού καί μέρος τής χώρας, ή οποία 
άπο τελεί ήδη μέρος τών Έν. Πολιτειών κατελήφθησαν 
όπδ τών Ισπανών και Πορτογάλων. Τδ κέντρον τής 
Βορείου ’Αμερικής, τδ όποιον ήδη σχηματίζει τήν 
μεγάλην Δημοκρατείαν τών Έν. ΙΙολιτειών, άπδ τους 
Άγγλους* τδ πρδς. βορράν αύτυΰ και ίδίως τδ Καναδά 
άπδ τους Γάλλους, και τδ ετι βορειότερου άπδ τους 
"Ρώσσους, καί ήρ'χισαν νά τυραννώσι καί νά κακομε- 
ταχειρίζωνται τους δυστυχείς αύτόχθονας· νά τοΰ; άρ- 
πάζουν τάς γαίας των κα'ι νά τούς αναγκάζουν νά 
τους δουλεύουν ώσάν νά ήσαν σκλάβοι ίων.

Έφώναξαν οί δυστυχείς, ΰπέμειναν καί τελευταΐον 
ήναγκάσθησαν νά καταφύγουν είς τά δπλα πρδ; υπε
ρασπίσω τής ιδιοκτησίας, τής τιμής καί τής Ελευθερίας 
των, άλλά τά θανατηφόρα όπλα και ή στρατιωτική 
γόμνασις τών εύρωπαίων τελευταίο ν ύπερίσχυσαν και 
οί έναπολειφθέντες ήναγκάσθησαν νά όποκόψωσω έίς 
τδν ζυγόν.

Τάς άδικους ταύτας κατακτήσεις έζήτησαν καί ζη
τούν νά δικαιολογήσουν μερικοί, λέγοντες, δτι Επειδή 
οί κάτοικοι τών τοιοότων χωρών είναι άγριοι, είναι 
βάρβαροι, είναι άνθρωπο φάγόι, είναι διά τδ καλόν των 
νά τεθούν όποχάτω άπδ μίαν πολιτίσμενήν καί χριστια-
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Ηζήν Κυβέρνηση/ καί νά μάθουν νά ζοΰν ώς λογικά 
οντα καί οχι ώς κτήνη.

ΑύτόχΒουες 'Αμερικανοί.
Άν τψ ον τι οί τοιοΰτοι έπιθομοον- τδ καλδν τών ά

γριων ανθρώπων, έχουν πολλά άλλα μέσα κατάλληλό* 
τέρα παρά τήν βίαν, παρά τήν σπάθην καί τον σίδηρον. 
Ή μπορούν νά στείλουν ιεροκήρυκας, διδασκάλους, τε- 
χνίτας και ουτω νά τους φωτίσουν και τους πολιτίσουν. 
Άλλ’ οί κατακτηταί Αγαπούν πάντοτε όχι τάς ψυχάς 
τών ανθρώπων, άλλα τήν χώραν καί τά χρήματά των, 
καί μεταχειρίζονται μόνον τήν θρησκείαν καί τδν πο
λιτισμόν διά νά σκεπάσουν τήν ιδιοτέλειαν καί Αδι
κίαν των.

"Αί μή νομίσουν όμως οί μικροί μου άναγνώσται, 
ότι δέν υπήρξαν και άνθρωποι εύσεβεΐς, οί όποιοι κα- 
τέκριναν τάς κατακτήσεις ταύια*. Ήγε'ρθησαν τότε, 
καθώς έγείρονται τώρα, πολλαί φωναι υπέρ του. δι
καίου και τής Αλήθειας, άλλ’ αί φωναι των ήσαν φω- 
ναΐ βοώντος έν τή έρήμιρ, ή κατεπνίγοντο άπδ τδν 
χείμαρρον τής ίδιο τελείας καί τοΰ έγωϊσμοΰ..

Είναι Αληθές ότι ό θεδς μετεχειρίσθη και μεταχει
ρίζεται τήν κακίαν ταύτην τών ανθρώπων πρδς όφελος 
τής Ανθρωπότητας,. άλλα τοΰτο δεν χρεωστεϊται εις 
αύτοΰς, άλλ’ είς τήν αγαθότητα καί φιλανθρωπίαν του.

Έλπίζρμεν δτι δλοι οί· μικροί άναγνώσται τής Έφ. 
τών Παιδ- δεν 9ά λησμονήσουν ποτέ τά χρυσά λόγια 
τοΰ Ίησου Χριστού, «Ό,τι συ μισείς, μή τδ κάμης είς 
άλλον,· και »β,τι θέλεις νά σέ κάμνουν οί άλλοι άν
θρωποι κάμνε και συ τοΰτο είς αυτούς.»·

Είς τδ έπόμενον φυλλον θά προσθεσωμεκ όλίγα 
Ακόμη περί Αμερικής.

ΤΙΜΑΤΕ ΤΟΤΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΑΣ.
Παιδίον τι, έςελθδν δρομαίως άπδ μίαν οικίαν, επε- 

σεν έπάνω μου και ολίγον έλειψε νά μέ βίψη κατά 
γής· κατόπιν του έτρεχε γυνή κατά τδ φαινόμενο? 
θυμωμένη μέ ράβδον είς τήν χεΐρά της. Ή σκηνή 
αυτή μοΰ έκίνησε τήν περιέργειαν και ήρώτησα τί έ
τρεχε· μέ λύπην δέ έμαθα ότι τδ παιδίον έκεΐνο ή το 
οίδς τής γυναικδς και on δργισθέν είχε τήν χτυπήσει.

Τοιαυτα τέκνα ουδέποτε θέλουσιν εΰημερήσει, διότι 
ή δργή τοΰ θεοΰ θά είναι έπάνω των. ·Τίμα τδν 
πατέρα καί τήν μητέρα σου, διά νά γείνης μακροχρό
νιος καί διά νά εύημερής έπί τής γής» κ.τ.λ. λέγει δ 
θεός elf τδν νόμον του, (Δεύτερο νόμιον έ. 16.)

Ό Γεώργιος Οΰασιγκτών, τοΰ οποίου τδ όνομα εί
ναι ένδοξον καθ'δλον τδν κόσμον διά τήν τιμιότητα, τήν 
ε&σεβειαν καί τά λαοσωτήρια ανδραγαθήματα· του, »· 
σέβετο καί ήγάπα τους γονείς του έκ νεαρά; ηλικίας. 
Μίαν φοράν, ένιρ* ή το Ακόμη νέος, έπρόκειτο να' άνα- 
χωρήση ώς δόκιμοί έπΐ πολεμικού πλοίου. 'Η ήμε
ρα της άναχωρήσεως έφθασε, τδ δέ πλοΐον Εστατο 
ήγκυροβολημένον πλησίον τής οικίας τοΰ πατρός του· 
ή λέμβος, ή οποία έμελλε νά τδν παραλάοη, ήτο ήδη 
είς τήν Αποβάθραν, τδ κιβώτιον του έτέθη. έντδς αδτής 
καί οί ναυται περιέμενον τήν έλευσίν του διά νά Ιπ«· 
νέλθωσιν είς τδ πλοΐον.

'Ο Οδαοιγχτών, ώς καλός υίδς, υπήγε νά άποχαιρε- 
τήση τήν μητέρα του* εδρών δ’ αύτήν χλαίουσαν καί 
κατα τεθλιμμένη?, είπε? αμέσως είς τδν όπηρέτην νά εί- 
πή είς τους ναότας νά εκβάλουν έξω τδ κιβώτιό? του, 
καί νά άπέλθουν* «διότι,— είπτν,— οδδέποτε θά Απο
φασίσω νά πράςω. τι, τδ. όποιον δόναται νά θλίψη τήν 
μητέρα μου.»

Ή μήτηρ του ΐδοΰσα τήν φιλοστοργίαν τοΰ υιοΰ 
της καί τήν άπόφασίν του είπε, «Γέώργιε, 6 θεδς 
υπόσχεται νά εΰλογήση τους αγαπώντας τους γονείς 
των, καί πιστεύω δτι θέλει ευλογήσει καί σέ.»

’Αρχιεπίσκοπός τις τής ’Αγγλίας, Ιωάννης Τίλοτ- 
σον ονομαζόμενος, κατήγετο άπδ ταπεινήν μέν άλ
λ’ έντιμον οικογένειαν. Συνέβη δέ ποτέ νά ύπάγη δ 
πατήρ του είς τήν οικίαν του καί νάέρωτήση ένα άπδ 
τοδς όπηρέτας, άν δ Ιωάννης, έννοών τδν έπίσκοπον, 
ήτο μέσα^Ό όπηρέ'της μή γνωρίζω? αδτδν, έθεώρησε 
τήν Απλήν ταύτην έρώτησίν του ώς προσβολήν κατά 
τοΰ Επισκόπου καί έδιωξε τδν γέροντα έκ τής οι
κίας. Άλλ’ ό Επίσκοπος ε βρεθείς κατά σόμπτωσιν 
έχει πλησίον, έφώναξεν, «Αυτός είναι 0 πατήρ μου» 
καί τρέξας έγονάτισεν ενώπιον του καί έζήτει τήν εό- 
χήν του. Ί1 ύψηλή θέσις, είς τήν οποίαν είχε φθά- 
σ.ει, δέν άφήρεσεν άπδ τδν Ίωάννην τήν πρδς τους 
γονείς του Αγάπην καί σεβασμόν.

Ό Μέγας Φρεδερΐκος ευρών ποτέ τδν μικρόν του
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όπη οέτην κοιμώμενον είς τήν είσοδον τοΰ βασιλικού 
δωματίου χαί ίοών τεμάχιον χάρτου έςεχον έκ τοΰ θυ
λακίου του, εσυρεν αύτδ ελαφρώς χαί τδ άνέγνωσεν.

Ήτο ευχαριστήριοί επιστολή παρά τής μητρός του, 
διά μερικά χρήματα, τά όποια τής είχε στείλει. Τοΰτο 
δέ τόσον ευχαρίστησε τδν Βασιλέα, - ώστε όχι μό
νον έπήνεσε τδν υπηρέτην, άλλά καί τδν έπροβίβασε 
Χαί τήν μητέρα του συνέδραμε γενναίως.

Ό Θεδς ευλογεί χαί βοηθεΐ τοδί άγαπώντας Αυ
τόν χαί έκτελοΰντας τδ θέλημά του· τά δέ τέκνα τά 
σεβόμενα καί τιμώντα τούς γονείς των &έλοοσι, κατά 
τήν όπόσχεσιν του θεοΰ, γείνει μακροχρόνια καί εδη- 

- μερήσει καί είς τούτον τδν κόσμον.

Ζ A X A ΡI Σ.
Δέν υπάρχει, νομίζω, κανείς άπδ τους μικρούς άνα- 

γνώστας τής «'Εφημερίους τών Παίδων,» οστις δέν έ
χει ίδεΐ καί δοκιμάσει τήν ζάχαριν. — "Ολα τά μικρά 
παιδία ήξεόρουν πόσον γλυκυΐα είναι καί πόσα ώραια 
καί ευχάριστα φαγητά καί γλυκύσματα κατασκευάζουν 
μέ αδτήν καί πώς όταν τους τύχη τήν νοστιμεύονται.

Ή ζάχαρις είς τήν σημερινήν της μορφήν δέν ήτο 
γνωστή είς τους άρχαίους. Είς τήν Παλαιάν Διαθή
κην άναφέρεται ή λέξτς γλυκύς κάλαμος, καί 
τινες τών'Ελλήνων συγγραφέων όμιλοΰν περί ένδς 
είδους μέλιτος, τδ όποιον άποκτάτο άπδ Sv καλάμι, τδ 
όποιον έφΰετο είς τάς 'Ινδίας, άλλ’ ή γνώσίς των δέν 
έκ τείνε το περαιτέρω.

Είς τήν Κίναν δμως ή καλλιέργεια του ζαχαροκά
λαμου καί ή, άπ* αυτό κατασκευή τής ζαχάρεως φαί
νεται ο τι έγνωρίζετο καί ήτο έν χρή σει δυο χιλιάδας 
Χαί έπέκεινα ετη πριν εισαχθή είς τήν Ευρώπην,

Οί Κινέζοι έκράτουν πολύ μυστικήν τήν υπόθεσιν 
ταυ την έως είς τά μέσα τοΰ δέκατου έκτου αίώνος 
βτε ό περίφημος περιηγητή; Μάρκος Πόλο; τήν έκα
με γνωστήν είς τήν Ευρώπην.

Τδ ζαχαροκάλαμων μετεφυτεύθη έπειτα είς τήν 'Α
ραβίαν, τήν Αίγυπτον χαί Αιθιοπίαν, τήν Σικελίαν, 'Ι
σπανίαν, Μαδέραν καί τάς Καναρίους νήσους· μετά 
δέ τήν άναχάλυψιν της ’Αμερικής είς τάς Δοτικός ’Ιν
δίας, καί τήν ’Αμερικανικήν Ήπειρον. Είς τήν ’Α
μερικήν απολαμβάνουν ζα'χαριν άπδ εν δένδρου ο- 
μοιον μέ τήν ήδικήν μας πεόκην, χαράττοντες τδν 
φλοιδν καί συνάζοντας τδν ζέοντα χειμόν,

Τήν σήμερον κατασκευάζουν μεγάλας ποσότητας 
ζαχάρεως άπδ τά κοκκινογούλια καί άπδ άλλα φυτά, 
τών οποίων δ χυμδς περιέχει γλυκεϊαν ουσίαν.

Κατασκευάζουν προσέτι ζάχαρι άπδ τδ γάλα, διά 
τά νεογνά καί πρδς ιατρικήν χρήοιν, Κοινώς πιστεύε
ται, on ή χρήσις τής ζαχάρεως βλάπτει τους όδόντας, 
άλλ’ ή ίδέα αυτή είναι Εσφαλμένη· ή κατάχρησή; της 
βλάπτει τδν στόμαχον, καθώς πάσα άλλη κατάχρη- 
σις καί τά μικρά παιδια δέν πρέπει νά τήν τρώγουν 
κατά κόρον.

Είς μετρίαν ποσότητα είναι όχι μόνον υγιεινόν άλ- 
λά καί θρεπτικώτατον φαγητόν,

ΣΤΟΜΑ ΚΑΪ ΣΤΟΜΑΧΟΣ.
ΣυνΒιάλε&ί γινωμένη κατά τήν πρώτην πρωίαν μετά τήν 

άφιξιν είς ’Αθήνας.
Στ άμα — Είσαι έτοιμος διά τδ πρόγευμα;
Στόμαχος — Μάλιστα. Τί σκοπεύεις νά μέ φι- 

λεόσης.
Στόμα — Τώρα δά ιδης. Ετοιμάσου. Ιδού δ 

κώδων τοΰ προγεύματος σημαίνει,
Τδ στόμα τότε άνοίγει και ροφφ ταχέως και βιαστικά 

Sv φλιτζάνιον καφφέ, β ρ α σ τ δ ν καί καυτόν I
Αίφνης όμως δ στόμαχοί συστέλλεται και άρχίζει 

νά φωνάζη.
Στόμαχ. — ’Εκάην !
Στόμα.— Τί τρέχει; φίλτατε· τί σε συνέβη;
Στόμαχος.—Τί τρέχει; Τί νά τρέχη· μ δ κατε ζε

μάτισες! ή Αλησμόνησες δτι δέν ήμπορώ νά δποφέρω 
τέτοια καυτά ζουμιά;

Στόμα. — Έλα δά καί σό! τόσον συνήθη πράγμα
τα νά σε πειράζουν ! “Ελα, δεξου ακόμη εν ψητόν με 
δ λίγα; πατάτας, δλιγην σαλάταν άπδ κάρδαμον καί 
δλίγου; λουκουμάδες μέ μέλι. “Ολα αδτά είναι μα
λακτικά καί θά σέ θεραπεύσουν τάς πληγάς, τάς ό
ποιας σοί επροξένησε-ν δ καυτές καφφές.

Στόμαχέ—’Αλλά . ,. στάσου δά καί λιγάκι! μήπως 
μέ ενόμισες χοίρον καί μέ τά σωρεόης 8λα διά μιας ;

Στόμα—Λάβε καί ένα άλλον καφφέ.
Στόμαχ. — Με ήφάνισε.ς! δεν μέ άφίνεις νά άνα- 

πνεΰσω δλίγον ;
Στόμα — Λάβε καί δλίγας σαρδέλας-, έλαίας καί 
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όκταπόδι διά νά άνοιξη ή δρεξις, διότι βλέπω, οτι δέν 
έχεις πολλήν.

Στόμαχοί— Νερό! Νερό!
Στόμα — Έτρελάθηκε;, βλέπω· συ νομίζει;, ότι 

ειμεθα είς κανένα χωριό ! ’Εδώ, φίλε, είς τήν πρω
τεύουσαν οί άνθρωποι δεν συνειθίζουν τέτοια χωριά
τικα ποτά είς τδ πρόγευμα- εδώ πίνουν καφφέ — 
καφφε βραστόν καί γλυκόν'— καφφλ με γάλα !

Λάΰΐ τώρα §ν γλύκισμα καί ίνα τρίτον καφφέ- και 
πρόσεξε είς τδ εξής νά φέρεσαι καθώς πρέπει, διά νά 
μή μάς περιγίλφ ό κόσμος.

Στόμαχος — Νά σέ ειπω τήν άλήθειαν, φίλε μου; 
κάλλιον έχω νά με περιγελφ ό κόσμος παρά νάπαθαί
νω αΰτά οποΰ πάσχω τώρα. Έκτδς τούτου άν έξα- 
κολουθής νά με παραγέμιζες οΰτω πως, δέν θά ήμ- 
πορώ νά χωνεύω καί τότε τδ σώμα δεν θά ζήση ούτε 
τδ εν τρίτον τής ζωής, τήν δποίαν ά'λλως πως θά εζη. 
Προτιμότερον είναι δι ημάς νά ζήσωμεν περισσότε
ρον καί άς μας είπουν χωριάτας, παρά νά φανώμεν 
εύγενεΐς και μετ’ολίγα έτη νά καταβώμεν είς τδν τά
φον. Λιτό της και έγκράτεια είναι άπαραιτήτως αναγ
καία διά δλους τους ανθρώπους, πολιτισμένους καί 
χωριάτας, ήμεΐς δε οί "Ελληνες, οί όποιοι άνετράφη- 
μεν είς αότήν, άκόμη περισσότερον εχομεν χρέος νά 
προσπαθήσωμεν νά τήν διατηρήσωμεν.

'Όταν 5 άνθρωπος ήναι νέος χρεωστει νά φυ- 
λάττεται άπδ ήδυπάθειαν άφοΰ γείνη άνήρ άπδ στά
σεις, κάι άφοΰ γηράση άπδ φιλαργυρίαν.

Κυρία τις έρωτηθεΐσα διατί τόσον ενωρίς έ?ς τήν 
εκκλησίαν. Διότι, - είπε, — θρησκευτικόν χρέος μου 
είναι νάμή ταράττω τους άλλους, δταν καταγίνωνται 
είς τά θρησκευτικά των καθήκοντα. Πας άνθρωπος 
πρέπει νά πηγαίνη έγκαίρως είς τήν εκκλησίαν.

Κωφόν και άλλαλον παιδίον εδρισκόμενον είς τδ 
διά τους κωφαλάλου; σχολεΐον τών Παρισίων έφα- 
νέρωσε τήν ίδέαν, τήν οποίαν είχε περί τής αίωνιότη- 
τος του θεοΰ οΰτω πως-

«Είναι διάρκεια χωρίς άρχήν ή τέλος.
«Είναι ΰπαρξις χωρίς ρρια ή μέτρον.
«Είναι νεότηί χωρίς νηπιότητα ή γήρας.
«Είναι ζωή χωρίς γέννησιν ή θάνατον.η 
Πόσον ύψηλά ΰψώθη τό παιδίον εκείνο!!

Ή γή σδ φαίνεται στενή ; ’ςτδν ουρανόν ύψωσσυ.
Οί άνθρωποι ς’ αδίκησαν ; ’ς τδν Πλάστην προση- 

[λώσο υ
Αί χήνες αί βαρόπτεροι τά χαμηλά γυρεύουν. '
Τοΰ Άθωνος οί αετοί *ς τά νέφη ταξειοόουν.

Π. ΣΟΤΤΣΟΣ.

Γ ν ώ σ ι ς καί νΑ γ ν ο ι α. — 10 πεπαιδευμένος 
ζή αιωνίως καί μετά τόν θάνατόν του- ενώ δ α
γράμματος καί ένιρ άκόμη ζή είς τδν κόσμον τούτον 
είναι άποθαμμένος- άριθμειται μέ τους ζώντας καί ό
μως δέν όπάρχει.

'Η φιλοδοξία, ή φιλαργυρια καί ήφι 
λ η δ ο ν ί α είναι αληθείς σειρήνες, αί δποϊαι 
δελεάζουν καί σύρουν τους άνθρώπους είς δυστυχίαν 
καί θάνατον.

R rpo.if'ij παραβάλλεται με λι6ά3\ον εόανάές.

Καθώς λιοάδιον εύανθες δεικνύει έν έαυτφ 
διάφορα καί ποικίλα τά άνθη, ούτως ή θεία Γρα
φή μάς δεικνύει τών δικαίων τάς άρετάς* ούχϊ 
δέ διά νά άπολαόσωμεν, καθώς είς τά άνθη, 
έπϊ δλίγον τήν ευωδίαν, άλλά διά νά λάόωμεν 
παντοτινήν τήν ίς αυτών ωφέλειαν.

Χρυσόστομος.
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