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ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ.

(*Ί3ε προηγούμενου άριθμόν.)

σ0στα λαμβάνει τον ’/ησοΰν Χρίστον ό>τ όΒηγ&ν 
τοο πρέπει νά πράττη άχριβΐοτ ο,τι καί οπω; αυ
τός λέγει.*

Ή;εόρετε ποιο; εινε 6 καλούμενο; ναυαγό; ή κυ
βερνήτη; (πιλότος) ένδς πλοίου; Είνε έκεΐνος, οστις 
διευθύνει ολας τά; κινήσεις τοΰ πλοίου καί τδ, ίδηγεΐ 
εις τον έπιθομητδν λιμένα, Ό τόιοΰτος γνωρίζει άκρι- 
βώςποΰ τά νερά εινε άδαθή ΡΙΧ1*, ποΰεϊνε ύφαλοι, που 
τά ρεύματα εινε Ισχυρά και που οί άνεμοι βίαιοι, καί 
κυβερνά τδ πλρΐον ουτω; ώστε διαφεύγει τδν λπα- 
πειλοΰντα αυτό κίνδυνον. Εί; πολλά μέρη του κό
σμου, οπού ή είσοδος εί; ίου; λιμένας εΐνε έπικίνΒυ- 
νος, άναμένουσιν έςωθεν αυτών έπϊ πλοιαρίων τοιοΰ- 
τοι ειδήμονες άνορες καΐ άμα Γδωόι πλοία ν ή ατμό
πλοιων ερχόμενον τδ πλησιάζουσι καί έπιβαίνουσίν 
έπ’ αυτού καί τδ όδηγοΰσιν ασφαλώς είς τδν λιμένα; 
Ποτέ δέν &ά λησμονήσω τήν οποίαν άφήκεν έπί τοΰ 
νοό; μου έντόπωσιν τδ άκόλουβον περίστατικόν. Ήρ- 
χομην έξ Αμερικής είς ’Αγγλίαν έπί ένδ; τών μεγά
λων και ωραίων ταχυδρομικών ατμόπλοιων, καί άφ 
ή; ήμερα; άπεπλεύσαμεν μέχρι τή; άφιςεώ; μας εί; 
τά παράλια τής Ιρλανδία; (8 ημερών διάστημα) τά 
πάντα έπαινον καλώς, ό άνεμος ήτον ούριο; και οί έ- 
πιδάται και τδ πλήρωμα έν ευθυμία, Μόλις δμως 
είσήλθομεν εΐ; τδν ’Ιρλανδικόν πορθμόν, ό άνεμο; με- 
τεβλήθη είς έναντίον, και άντι νά άποβιδασθώμεν, 
οπω; ένομίζομεν τήν ήμέραν έκείνην, εί; Λιβερποΰ- 

λην, εύρίθημεν εί; τήν ανάγκην νά παλαίσωμεν υπέρ 
τή; σωτηρία; μας,

«Διατρέχομεν τδν έσχατον κίνδυνον,— έφώναζεν 6 
πλοίαρχο;,—και δέν γνωρίζω πώς δυνα'με&α να σω· 
Οώμεν, εάν δέν μα; έλθη κάνεις πελότας.»

Καί τ<« δντι τδ άτμόπλΟιόν μα;, με 6’ ίλα; τά; : 
προσπάθεια; τόΰ πλοιάρχου καί τήν ίσχδν τών μη
χανών του, έφαίνετο άδόνατον ν* άντιπαλαίση, κατά ■ 
πάσαν στιγμήν έκινδυνεόαμεν έιίι τίνος τών πολλών 
νησιδίων, τά όποια εδρίσκονται κατά τά μέρη έκεΐ- 
να, οτε αίφνης ό σκοπός έφώναςεν. »Ή πίλο τίνα 
πρδ; άνατολά;.· "Όλων οί δφΟαλμοι έστράφησαν 
προ; τό όποδειχθέν μέρος καί μετ’ δλίγον οδδεμία έ- 
μεινεν άμφιβολία, δτί ΐιυ όντι ήτον έκείνη, καί μειν 
δίαμα χαρά; έφάνη έπι τών προσώπων πάντων. ‘ Η 
χαρά όμως αυτή ήτο στιγμιαία, διότι ένεκα τοΰ ΰ- 
ψου; καί τής όρμής τών κυμάτων ?.αΐ τοΰ άνέμου, 
ήτον αδύνατον νά μα; πλησιάση χωρίς νά έκτεθή είς 
τδν κίνδυνον τοΰ νά ριφθή ύπ’ αύτών κατά τών πλευ
ρών του άτμοπλοίου μα; καί νά κατασυντριφθή. 
‘Υπέρ τήν μίαν ώραν ήγωνίσθημεν ουτω νά τήν πα- : 
ραλάδωμεν, άλλ* έστάθη αδύνατον. ’Εν τούτοι; τδ 
άτμόπλοιον παρεσΰρετο δπδ τών άνεμων καί τών κυ- ■ 
μάτων, ή δέ σωτηρία μα; έκρέματο ήδη έχ μιας 
καί μόνη; άποφάσεω; τοΰ πιλότου νά είς την ■ : 
βάλσσσαν καί νά τήν παραλάδωμεν διά σχοινίου, 
Τδ έσχατον τοΰτο καταφύγιου εί; τδ όποιον κατα 
φεύγουσιν οί γένναϊοι ουτοι άνθρωποι, συνοδεύεται 
μέ μέγαν κίνδυνον, και πολλοί άπώλεσαν τήν ζωήν 
των Βι’ αυτή;. Άλλ’ ό κίνδυνος αυτό; δέν άπεθάρρυ-. ,. 
νε τδν ήμέτερον σωτήρα, τδ θέαμα τοσούτων άνΟρώ··/ 
πων έπΐ του καταστρώματος τοΰ άτμοπλοίου 
πρέπει νά τδν συνεκίνησε μεγάλω;· ο ιό τι χωρίς καν 



86 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 1869.

περιμείνη νά τφ βιφθή τό σχοινίον, πίριζωσΟει; την 
σωτήριον λεγάμενη ν ζώνην, ήτοι ταινίαν έχ γούτας 
πέρκας, πεπληρωμενην άέρο;, έρρίφΰη εί? τήν θά
λασσαν καΐ μετά τινων λεπτών διαπάλην μετά τών κυ
μάτων άτινα έφαίνοντο άμιλλώμενα χαΐ διαγωνιζό- 
μενα νά τον καταποντίσω σι, κατωρθώσαμεν νά τήν 
άνασύρωμεν έπι τοΰ καταστρώματος!

ΦαντασΒήτε, μικροί μου φίλοι, τήν χαράν όλων 
ήμών, όταν τόν εΐδομεν ασφαλώς έπΐ τοΰ καταστρώ
ματος τινάσσοντα τόν άφρόν τής θαλάσσης, όπό τοΰ 
όποιου έκαλόπτοντα οί οφθαλμοί πάντων πεπληρω- 
μένοι δακρύων ευγνωμοσύνη; είς τον ίσχυρότερον καί 
αγαθώτερον εκείνον σωτήρά μας, τόν ουράνιον ήμών 
Πατέρα, έστράφησαν ήδη πρδς τδν μιζρόσωμον, 
άλλά γενναίοι* τούτον θαλασσοπόρον. Ό πλοίαρχος, 
οί αξιωματικοί, ό πηδαλιούχο; και άπαν τδ πλήρω
μα έτέθησαν όπό τάς άμεσους διαταγά; τοο, αυτό; 
δ’ άναοάς έπΐ τήί γέφυρα; τής τρικυμίας αγγλι
στί λεγομένης hurricane bridge, έπΐ τής όποιας 
ισταται ό κυβερνήτης τοΰ άτμοιτλοίου καΐ δίδει 
τά; Βιαταγάς εις του; μηχανικού; και τόν πηδα
λιούχον, άνελαβεν άταράχως τήν οιτόθυνσιν τοΰ 
άτμοπλοίου καί μετ’ όλίγας ώρας οχι μονον έκ τών 
περικυκλούντων ήμάς υφάλων καΐ σκοπέλων εξέβαλε 
καί έσωθεν, άλλά καί είς τόν λιμένα τής Αιοεοπού- 
λη; ασφαλώς μας ώδήγησε τήν έαπέραν εκείνην!

ΤΗτο τω δντι θαυμαστόν νά βλέπη τις τόν άνθρω
πον εκείνον, έκ του όποιου έςήρτηντο αί ζωαι (500 
περίπου ανθρώπων, ποτέ μέν διά τής φωνής, άλλοτε 
δε διά τής χειρός, άλλά πάντοτε άταράχως καί έν 
καιρφ διευθύνοντα τάς κινήσεις ατμομηχανή; εξαίσιου 
Βυνάμεως (GO0 ίππων) καί πλοίου υπερμεγεθους 
(400 και έπέκεινα ποδών τό μήκο;) προς τό οποίον 
ήθελε μέρος είς τό πείσμα της σφοορότητο; τοΰ ανέ
μου καΐ τής αγριότητας τών κυμάτων, Άλλά μέ ο- 
λην τήν ικανότητα καΐ έπιδεξιότητά του οίτε θά ήδΰ- 
νατο νά μας σώση, οϋτε θά ήθελε ν’ άναδεχθή τό 
εργον τοΰ οόηγοΰ, 3ν τα προστάγματα τοο δέν έξε* 
τελοίντο προθόμως και κατά γράμμα ύπό πάντων 
τών έν τφ πλοίιώ

Οΰτως έχει καΐ με τόν Ίησοΰν Χριστόν εινε πρό
θυμος καί γνωρίζει άριστα πώς καΐ που νά οα; όδη- 
γή ασφαλώς καθ’ δλας τάς περιστάσεις τής ζωής σας, 
απαιτεί ομω; απο σας ύπακοήν και πρόθυμον εκτέ
λεσή τών διαταγών του. Σας προστάζει νά μή κλέ- 
πτητε, να μή ψεύδησθε, νά Ιπιζητήτε καί γυμνά- 
ζησ§$ είς τόν αγιασμόν, ν* αγαπάτε τόν Θ·όν μέ ο- 
λην τήν καροιαν σας καί τόν πλησίον σας ώ; εαυτούς, 
πρεπει άνευ δισταγμοί, άνευ αντιλογίας, άνευ ανα

βολής νά το κάμνητε, «διάφορον άν έΐνε κατά τήν 
γνώμην καί τήν αρέσκειάν οας ή ΰχη Οΰτω κάμνον- 
τες θά εόρεθήτε είς τό τέλος τής ζωής σας εί; τόν 
ασφαλή καί άκυματον λιμένα τής αιωνίου μακαριό- 
τητος. Ι’ένοιτο, γένοιτο. (Αμήν. Αμήν.)

ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ Η ΠΤΡΙΠΝΟΑ ΟΡΗ.

Οΰτω; ονομάζονται ορη ή βουνά τινα, βκ τής κορυ- 
ιοής τών οποίων εξέρχεται πυρ καί καπνό; κάποτε δε 
καΐ λάβα· ώνομάσΟησαν Βέ λρριΰατειη., διότ- οι πα
λαιοί ενόμιζον, οτι ή σαν χαλκεία, ή σιδηρουργεία 
τοΰ χωλοί Θεοΰ Ήφαιστου, οστις κατά τήν μυθο
λογίαν ήτον ό άρχισιδηοουργο; του Όλυμπου, τής 
κατοικίας τών ουρανίων θ·ών!

Κυρίως δμω; τά καίοντα και καπνίζοντα ταΰτα δρη 
δέν εϊνε άλλο παρά όπαΐ (τρόπαι), διά τών όποιων 
ευρίσκει δίοδον τό πΰρ, τό όποιον εΐνε έγκεκλεισμέ- 
νον είς τά σπλάγχνα τής γης, καΐ τό όποιον άνευ 
τών δρέων τούτων θά έπέφερε .βεβαίως τρομερά? 
καταστροφάς έπι τής έπιφανείας τής γης.

Όταν οί μικροί άναγνώσται τής Έφ. τών Παίδων 
ήλικιωθώσι καΐ μεταοώσιν είς ανώτερα σχολεία, θά 
μάΟωαιν έχει, οτι τό εσωτερικόν, είτε κέντραν τής 
γης μας εινε πλήρες άπό διάπυρους υλας, αί όποιαι
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περικαλύπτονται από πολλά λεπτόν φλοιόν (φλούδαν) 
λεπτότερον συγκριττχώς πρδς τδ μέγεθος τής γης μας 
•χαί άπδ αύτόν τόν φλοιόν ώσεΐ καλού πορτοκαλιού· 
έπΐ τής επιφάνειας δέ τοΰ φλοιοί τούτοι* ύπάρχουβιν 
οί ωκεανοί, αί θάλασσα;, οί ποταμοί, τά δάση, αί 
πόλεις, οί άνθρωποι καί τά κτήνη. Ιίόσον τρομερόν 
τδ νά συλλογίζεται τις, δτι ημείς έπικαθήμεθα έπΐ 
τοιαΰτη; φοβέρας πορίνης αδύτου 1 και όμως ό πα
νάγαθο; ήμών άημιουργός οϊτω πιο; διέθεσε τά 
πάντα, ώστε μας έίησφάλισεν άπδ τού κινδύνου 
τούτου διά τών ηφαιστείων τούτων ορεων.

Καθ’ δλην τήν γήν ΰπάρχουσι περί τάς τρεις χι
λιάδας τοιαΰτα ηφαίστεια, τινά τών οποίων εινε πολ
λών χιλιάδων ποδών υψηλά, καΐ όταν εΐνε είς ενέρ
γειαν φαίνονται άπδ μακρόθεν ώς στήλαι πορό; ύ- 
ψούμεναι εν τιρ στερεώματι. Έν Ευρώπη τδ περι
φημότερου εινε ό ό’εζοάυΜς·, οστις κεΐ,αι έν τω βα
σιλείαν τή; Ιταλίας. ‘ΕΙ προκειμένη εικονογραφία 
παριστΰ αυτόν όλοκαυτούμενον καί καπνίζοντα.

Έξ όλων τών εκρήξεων τοΰ Βεζούβιού ή κατά 
το 79 μ. Χρ. συμβάσα εινε ή περιφημότερα διά τά α
ποτελέσματα της· διότι δι’ αύιή; κατεστράφησαν δύο 
επίσημοι πόλεις,—τό Ύήοώοϊειον καΐ ή ίίομτζηία. ή 
κατ’ άλλου; τδ Πομηεϊον κατα-λακωθείσαι υπό τή; 
λάβας καΐ τής στακτή;, αίτινες έξημέσθησαν έκ τοΰ 
κρατημός του. Είς δέ τήν κατά τδ 4(2 μ. Χρ. συμβά- 
σαν έτέραν έκρηξιν ή στάκτη ήτο τόσον πολλή, ώστε 
έκάλυψε μέγα μέρος τή; Εύρώπή; και εφΟασε μέχρι; 
αυτής τής Κωνσταντινουπόλεως, προξενήσασα ρίγαν 
τοόαον εις τους δεισιδαίμονας κατοίκους της.

Εις τήν νήσον Θήραν ή Σαντορήνην, ή κάλλιαν εί- 
πεΐν αυτή ή νήσος Θήρα εινε 6ν τών τοιούτων ηφαι
στείων καί από καιρού εις καιρόν εκρηγνύται καί επι
φέρει μεγάλα; βλάβα; έπι τή; νήσου καΐ τών παρα
κειμένων τόπων, καί όμως πολλαΐ κωμοπόλεις και 
χωρία ευρίσκονται έπ’ αυτής, δ δέ οίνος τη; εινε έκ 
τών καλλίστων του κόσμου.

Είς άλλα μέρη τής γης τά ηφαίστεια εΐνε πολύ 
μεγαλείτερα τοΰ Βεζούβιού και αί εκρήξεις των επο
μένως τρομερώτεραι. Οΰτω λ. χ. ή έκρηξις ένδς 
τών ηφαιστείων ορεων τών Σανδουΐκών νήσων είς 
τον Ειρηνικόν Ωκεανόν, ήτις συνέβη πέρυσιν, ήτο 
τοιαΰτη, ώστε ό κρότος της ήκούσθη εί; άπόστασιν 
χιλίων μιλίων ! ή δέ στάκτη ή έκ τοΰ κρατήρος έξεμε- 
σθεΐσα έφθασε μέχρι τή; Ίαύας, μιας τών νήσων 
τοΰ Ίνδικοΰ πέλαγους,· ήτις άπέχει περί τά 800 μι
λιά ! Προσέτι ή δύναμις τής έκρήξεως ήτο τόσον 
μεγάλη, ώστε εν τών πλησίον τοΰ ηφαιστείου κεί
μενων βουνών, 1000 περίπου ποδών υψηλόν, έςερ- 

ριζώθη σύσσωμον, και μετεφέρθη ύπεράνω τής κο
ρυφής τών δένδρων του παρακειμένου δάσους, εις ά- 
πόστασιν ένδς περίπου μιλίου!!

Πόσον εύγνώμονες πρέπει νά ήμεθα είς τόν ούρά- 
νιόν μας Πατέρα, δστις οχι μόνον μας έςασφαλίζετ 
από τών φυσικών τούτων κινδύνων, άλλά μας προ
μηθεύει καί τόν Χριστόν, ώς τό ασφαλέστατου κατα- 
φύγιον κατά τοΰ μεγίστου καΐ τρομερωτάτου τών κιν
δύνων,— της αιωνωυ χολάσειηζ! καΐ πόσον έτοί- 
μως πρέπει νά τδν άγα.τώμεν καί νά τδν ύπακούω- 
μεν! Αμήν! 

---- ·—

Ο ΤΡΩΚΤΠΣ.

Οί γαστρίμαργοι λαλοΰσιν ένθουσιωοώς περί τοΰ 
ιχθύος τούτου, ον ή κοινή ήμών γλώσσα άποκαλεϊ 
ίΐεστροφα». 'Όσης άνέγνωσε βιβλία γαλλικά ή συν- 
ανεστράφη Γάλλους, πάντως είδε και ήκο υσεν έπαι- 
νουμένους τούς Τρώκτας (truites) ώς εκλεκτόν φαγη. 
τόν φαίνεται δέ δτι έχουοι δίκαιον. Τουλάχιστον ό 
Τρώκτης εινε ιχθύς καθαριώτατοΐ και ό μόνο; ον δύ. 
νανται νά έχωσιν είς τήν τράπεζαν των οί κάτοικοι 
τών ορεινών τόπων, επειδή εύρίσκεται είς τά ψυχρά 
καΐ διαυγή ΰοατα τών χειμάρρων, εόαρεοτούμενος 
νά διαιταται οπού ά'μμος άνευ βορβόρου, ή οπού λε
πτά χαλίκια.

Τρώατης, ή κοινώς Π έ σ τ ρο φ α.

'Ο Τρώκτης γνωρίζεται ευκόλως έκτων έρυθρών 
καί μελανών στιγμάτων άτινα εινε διεσπαρμένα εί; 
τά πλάγια αύτοΰ· έχει δέ τήν κεφαλήν μικράν, ώς 
καΐ τά δμματα.

Συλλαμδάνεται δέ κατά τόν επόμενον τρόπον. Στε . 
νοΰνται αί διέξοδοι τοΰ χειμάρρου διά πετρών, και 
είς έκάστην διέξοδον δένεται κρεμαζόμενος μέγας τις 
κάλαθος αραιός ή δικτυωτός, έχων τό στόμα έςραμ-

μένον προς τό ρεΐθρον. Ουτω δέ, βσοι Τρώκται κα-
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τέρχονται άνωθεν τοΰ ορού; μετά τοΰ ρεύματος. χυ- 
νόμενοι μετ’αυτοΰ εί; too; καλάθου;, κρατούνται ι>π 
αύτων, (Μυρία ’Οσα.)

60 μικρό; ’Εμμανουήλ, έσυνήθιζε πάντοτε νά έρ· 
γάζεται εις τδν μικρόν του κήπον, εί; τδν όποιον υ
πήρχε λίμνη, μέ νησάκι ωραιότατον, κεκοσμημένον 
έκ φύσεω; με διάφορα φυτά- καθ' έκάστην δε πρωίαν 
έσυνήθιζε νά τδ επισκέπτεται μέ τήν κομψήν too λέμ
βον, οπού παντοια πτηνά επί των φυτών too έκελα- 
δοΰσαν καί τδ εκαμναν τώ £vtt μαγευτικόν. Μίαν ή- 
μέραν λοιπόν έλθών είς τδ νησάκι του κατά τήν συ
νήθειάν τοο με τήν μικράν αδελφήν too ' Ελένην, καί 
εχων ανά χεΐρα; τδ ιερόν Ευαγγελίαν άνεγίνωσκεν. 
Αφ’ ου δέ άνέγνωσεν άρζετά χωρία τοΰ ίεροΰ Ευαγ
γελίου, έφθασε καί εί; τδ κ. κεφ. καί 19 έδάφιον 
τοΰ Εδαγγελιστοΰ Ματθαίου καί άναγινώσκων αυτό, 
εΐδεν δτι, άφ’ ου ήλθεν εί; τήν Βηθ ανίαν* δ Ίησοΰ; 
Χριστό;, καθ’ όδδν έ; ή ράνε μίαν συκήν, διότι έλθών 
εί; αδτήν καί μή εδρών καρπόν τήν κατηράσθη. 'Ο 
Εμμανουήλ καθώς τδ έτελείωσεν έτρεςεν εδθυς εί; 
τδν Πατέρα του μετά μεγάλη; άγανακτήσεως νά τω 

I ευτη διατί έςήρανε τήν συκήν ό Ίησουςι Τφ είπε 
ί λοιπόν, «Πάτερ, ό Ίησοΰ; Χριστό; μα; διδάσκει νά 
ί μή καταρώμεθα ποτέ, άλλά νά ευχώμεθα καί άν μα; 

κακομεταχειρίζωνταΐ οί άνθρωποί και αύτά άκόμη τά 
χτίσματα* διατί λοιπόν ό Ίησοΰ; Χριστό; έςήρανε 
τήν συκην είς τήν δποίαν έλθών δέν.ευρεν έπάνω τής 

ι καρπόν, άλλά μόνον φύλλα! τί έπταιεν ή συκή ; » 
! Ακούσε λοιπόν, λέγει τότε ό Πατήρ too πρδ; τδν Έμ- 
■ μανουήλ καί μή άγανάκτει. «'Επειδή, οίέμου, καθώς 
| χθέ; σέ είπα, βη ίμελλεν ό Κύριο; νά πάραδοθή εί; 
Ιτδ έκοόσιον πάθος καί νά σταυρωθή, νά διασυρθή, 

νά έμπτυσθή κτλ. διά νά μή νομίσωσιν οί μαθηται του 
Stt δέν ήδυνατο νά κάμη θαύματα και διά τοΰτο 
πάσχει, οιά αυτό τούτο έδειξεν 0 Ίησοΰ; τήν δΰνα- 

μίν τορ είί τήν άψυχον αυτήν συκήν, διά νά δείςη 
βτι ήδύνατο νά ξηράνη πάντα; του; αντιλέγοντας κατ’ 
αϋτοΰ* άλλ έπειδή δέν ήλθε νά κρίνη τδν κόσμον κα- 
θώ; εΐπεν,- αλλά διά νά τδν σώυη, δι’ αότδ εοειςεν 
εί; αύτδ τδ άψυχον δένδρρν τήν δόναμίν τ«· ακόμη δέ 
οίέ μου, έπειδή οί προπάτορες μα; έκάλυψαν τήν αμαρ
τίαν των μέ τά φύλλα τή; συκής, δίαν παρήκουσαν 
τδν θεόν καθώς ήςεΰρει;, δι’ αυτό έΐήρανε τδ κάλυμμα 
τή; αμαρτία; ώ; τά φύλλα τή; σοκή; τά όποια έφό- 
ρεσαν μετά τήν παρακοή?.* Ήκοοσε; υίέ. μου διατί 
έςήρανεν ά Ίησοΰ; τήν συκήν ; διά ιουιο λοιπόν μάθε 
άπδ τήν σήμερον ποτέ νά μή άγανακτήςεί; τίποτε πριν 
ήδη ερώτησης, καί δχι χαθώ; έκαμε χθέ; ή αδελφή 
σου Ελένη, ή τι; άναγινώσκουσα έν τή 'Αγία Γρα
φή τήν πλάσιν τοΰ άνθρώπου, και ίδουσα οτι ό μέν 
Άδάμ έπλάσθη άπδ τήν γην, ή δέ Εύα έπλάσθη άπδ 
τήν πλευράν του, ώργισθη είποΰσα· διατί ό Άβάμ νά 
πλασθή άπδ τήν γην, χαί ή Εΰα άπδ τήν πλευράν 
τύυ ; καί διά τί νά μή πλασθώσι χαί οί δυο έκ τής 
αδτήςγή;; καί είδε; βτι τή; έλυσα όλην τη; τήν 
απορίαν, έίπών πρδ; αδτήν δτι, διά νά μή λέγωσιν 
οί άνθρωποι' δτι δ μεν.Άδάμ έπλάσθη άπδ χαλλίτε- 
ρον χώμα, ή δέ Εδα άπδ χειρότερον, ή τάνάπαλιν, 
Δι’ αυτό, ό θεό; έ’πλασέν έκ τή; πλευρά; τοΰ Άδάμ 
τήν Ευαν, έκ τή; ίδια; δηλαδή δλη; καί έκ του αδτοΰ 
σώματος.» Αίαν λοιπόν ευχαριστηθεί; τότε 0 Πατήρ 
του άπδ τήν φιλομάθειαν τοΰ Εμμανουήλ τψ έδώρι- 
σεν έν ωραιότατον χρυσφ δεμένον βιβλιάριον, τδ ό
ποιον εΐχεν αγοράσει έκ Γαλλίας, καί τδν προέτρεψε 
νά καταγίνηται πάντοτε εί; τήν μελέτην τών θείων 
γραφών, καί εί; τήν άνάγνωσιν διαφόρων ήθικών βι
βλίων* πρδ; τούτοι; δέ τφ ύπεσχέθη βτι προθυμότα
τα θά του λύη πάσαν άποριαν του.

Έγραφαν £ν μην'ι "ίαμίω έν Άίήυαίς.

Γεώργιος Λαμτιάχης (μαθητής.)

’Αγησίλαος δ βασιλεύ; τής Σπάρτης, βτε ή- 

ρωτήθη τί πρέπετ νά μανθάνωσι τά παιδία κατ’ 
έξοχήν, άπεκρίδη. «Εκείνο, τδ όποιον πρέπει 
νά κάμνωσιν, όταν μεγαλώσαοσιν.»

aGST" ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ, Βδοποιούνται πάντε; οί συνδρο- 
μήταΐ καί άνταποκριταΐ τή; Έφ. τών Παίδων, Ζτι τοΰ λοι
πού θέλουσιν άνταποκρίνεσθαι κατ’ εδθεϊαν μέ τόν Συντάκτην,

‘Ο Συντάκτη; Μ. Δ. ΚΑΛΟΠΟΘΑΚΗΣ,


