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ΠΟΣΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΐ ΨΕΥΔΟΥΣ 
ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΤΟΥΤΟΥ ΤΙΜΩΡΙΑ;

’Επειδή τδ ψεύδος κατήντησε τόσον κοινόν παρά 
τοΐί άνθρωποι;, ώστε κάι αυτοί πολλάχι; οί θεωρού
μενοι έν άρε tot, έμπίπτουσιν είς τήν φριχτήν αύτήν 
αμαρτίαν, διά τής οποίας κατώρθωσεν ό διάβολος νά 
έςαπατηση τδν Άδάμ καί τήν Ευάν καί νά τους πεί
ση νά φάγωσιν έκ τοΰ άπηγορευμένου καρπού, καί 
οΰτω νά χάμωσι τόν θεόν νά καταρασθή αυτούς 
καί τούς άπογόνους των καί έπειδή καί τήν σή
μερον ακόμη ό έχθρδς τής σωτηρίας μας, ό διά
βολοί, διά τοΰ ψεύδους προσπαθεί πάντοτε νά έςα- 
πατήση τούς άνθρωπους καΐ νά τούς συρη είς τήν 
αμαρτίαν παρουσιάζων αύτήν υπό τάς πλέον εύχαρί- 
στους μορφάς, δεν ίίεωροΰμεν περιττόν νά λαλήσω- 
μεν δλίγα περί τοΰ ψεύδους καί νά έςετάσωμεν πόσα 
εινε τά είδη αύτοΰ, και ποια ή τούτου τιμωρία, ΐνα 
γνωρίζω μεν έναντιον ποιας τρομερά; αμαρτίας έ'χομεν 
νά παλαίσωμεν, καί φροντίσωμεν Ιχ τοΰ προτέρου 
νά δπλισθώμεν καλώς, "να μή ήττηθώμεν έν τή μά
χη, διότι τότε ή άπώλειά μα; βέβαια θά ήνε.

"Ας έςετάσωμεν λοιπόν πρώτον, κατά πόσους τρό
πους λέγομεν τδ ψευδός, διότι άλλος μεν έπαναλαμ- 
βάνει τδ ψευδοί, τό δποΐον ήκουΟε παρ’ άλλου, καί 
έπίστευσεν ώς αλήθειαν, χωρίς βμως νά φροντίση 
πριν ή τδ έπαναλάβη, νά πληροφορηθή άν τδ τοιοϋ- 
τον εΐνε πραγματικόν; αληθές· άλλος δέ λαλεΐ τδ ψευ
δός χάριν αστεϊσμού* άλλος υπόσχεται μυρία πράγ
ματα χαί ούδέν έκτελεΐ- άλλος μαρτυρεί κατά τοΰ 
πλησίον του μαρτυρίαν ψευδή· και άλλος πλάττει 
ψευδός. 'Τπάρχουσι δε καί άλλα πολλά είδη ψεύδυς 
τά όποια έπ* ίσης, ώς καί τά ανωτέρω, δφείλομεν νά 

προσπαθώ μεν νά αποφεύγω μεν πα'ντοτε, διότι μι
σθός αυτών εΐνε δ αιώνιος θάνατος. Τδ ψεύδος εΐνε 
έκ τών αμαρτιών έκείνων, αΐτινες καί τδν λέγοντα, 
καί τδν άκούοντα, βλάπτουσιν έξ ίσου* διότι τδν μεν 
λέγοντα βλάπτει τδ ψευδός κατα στ αίνον αύτδν μιση
τόν τοις πάσι, διότι τδν ψευδόμενον ούδείς ύπολή. 
πτεται, ούδείς τιμά, ούδείς άγαπφ, ούδείς ευχαριστεί
ται εί; τήν συναναστροφήν του, ούδεί; πείθεται είς 
τούς λόγους του εΐτε άλήθειαν λέγει, ούδείς τφ δα
νείζει τι, διότι φοβείται μήπως αργότερα άρνηθή τδ 
χρέος του, έν ένϊ λόγιρ οί πάντε; τδν περιφρονοΰσιν, 
οί πάντε; τόν άποστρέφονται. Τόν δέ άκουοντα τό 
ψευδός και βασιζόμενον έπ’ αύτφ βλάπτει, διότι άλ
λοτε μέν τδν κάμνει νά κοπιάζη ματαίως, άλλοτε νά 
φθείρη τήν περιουσίαν του, άλλοτε νά κινδυνευη τήν 
ζωήν του, καί τέλος ίσως καί αύτήν τήν ψυχήν του 
νά άπολέση.

'Ο φιλαλήθη; εΐνε δοΰλος τοΰ Θεοΰ, διότι ό θεός 
εΐνε αύτή ή άλήθεια: « Έχω είμι ή όάός χαί ή ά'λτμ 
θεία, χαί ή ζωή. (’Ιωάν, ιδ’, 6.) *0 φιλαλήθης 
πάντοτε καί πανταχοΰ πιστεύεται. Ό ψεύστης εΐνε 
δούλος τοΰ διαβόλου, διότι ά διάβολος εΐνε δ πατήρ 
καί έφευρετής τοΰ ψεύδους· ό λαλών τδ ψεύδος έκ 
τών ίδιων λαλεΐ, διότι καθδ υίδς καί δοΰλος τοΰ δια
βόλου μιμείται τδν πατέρα του, «διότι ψειίστη- έστϊ 
χαί ό πατήρ αύτοΰ» (Ίωάν. η', 44.) Δι* αυτό καί 
ό Ευαγγελιστή; ’Ιωάννης έκβάλλει έξω τής βασιλείας 
τών ουρανών τούς ψεύστας, καί τούς συναριθμεΐ μέ 
τούς χύνας, τους μάγους, τούς φονεΐς, τούς είδωλολά- 
τρας κλπ. (Άποχαλ. κβ', 15.)

Καί πολλά μέν παραδείγματα μάς παρουσιάζει ή 
Παλαιά Διαθήκη περί τών τρομερών τιμωριών, δ; 
έπεσυραν έφ’ εαυτούς οί ψεΰσται, άφίνομεν όμως αό- 
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τά, διότι εΐνε απειράριθμα, καϊ φέρομεν έν έκ τής 
Καινής Διαθήκης, τδ όποιον μόνον του δόναται νά 
έμποιήση φόβον καϊ τρόμον είς τήν ψυχήν τοΰ αν
θρώπου, καί νά τόν κάμη νά άπέχη τοΰ λοιποΰ τοΰ 
καταράτου ψεύδους.

Εί; τά; άρχά; τοΰ κηρύγματος τή; χριστιανική; 
π ιστέ ως, έπειδή ολίγοι ή σαν οί εί; Χριστόν πιστεύον- 
τε;, καϊ ήγαπώντο άναμεταςύ των πολύ περισσότερον 
παρ δτι άγαπώνται τήν σήμερον οί χριςιανοϊ, διότι αί 
κοιναϊ συμφορά!, και οί κοινοϊ διωγμοί τούς κατέσται- 
νον ώ; μιαν οικογένειαν, εΐχον και τά υπάρχοντά των 
κοινά, διότι οστις προσήρχετό εί; τήν χριστιανικήν 
πίστιν έπώλει ο,τι εΐχε, καϊ τδ έφερε, καϊ τδ κατέθε
τε παρά τού; πόδα; τών Αποστόλων Τήν έ κόχήν 
λοιπον εκείνην άνθρωπός τι; ίνόματι Άνανία; εΐχεν 
άγρδν, τον όποιον συμφώνησα; μετά τή; γοναικόςτου 
Σαπφείρης έπώλησε καϊ έφερε μέρο; τή; άξία; του 
προ; του; ’Αποστόλου;, λέγων δτι μόνον τόσον έλα- 
δεν έκ τή; πωλήσεω; του άγροΰ. Ό Πέτρο; δμω; 
γνωριζών δτι έψεύοετο, τφ λέγει: Άνανία, διατϊ έ- 
πλήρώσεν δ Σατανά; τήν καρδίαν σου, καϊ έψεύσθη; 
εΐ; τδ Πνεΰμά τδ "Αγιον; 6 άγρδς, καί ή τιμή του ήτον 
εί; τήν εξουσίαν σου, διατϊ ή θέλησα; νά ψευσθή; καϊ 
νά χωρίση; δι’ έαυτδν έκ τή; τιμή; τοΰ άγροΰ σου; 
Άν τδ έκράτει; δέν ήτον εί; σέ; καί άφ’ ου τδ έπώ- 
λησα; δέν ήτον εί; τήν έςουσίαν σου; διατϊ έβαλε; 
τοΰτο τδ πράγμα έν τη καρδίφ σου; δέν είπα; ψεΰδο; 
εί; ανθρώπου; άλλά εί; τδν Θεόν. Καί δ Άνανία; 
άφ’ ου ήκουσε τοΰτο έπεσεν άμέσω; καϊ άπέθανε. 
Μετά τρεις ώρα; δέ έλθοΰσα ή Σαπφείρα, καϊ μή 
γνωρίζουσα τά διατρέξαντα έβεβαίώσε και εκείνη οτι 
τόσον έπώλησαν τδν άγρδν, τότε ό Πέτρο; τή είπε! 
διατϊ έσυμφώνησα; μετά τοΰ άνδρό; σου νά έξαπατή- 
σητε τδν Κύριον; ίδού οί θάψαντες τδν ανδρα σου, 
τώρα θά έκβάλωσι καϊ σέ. Καϊ παρευθύ; πεσοΰσα 
έξέπνευσε. (Πράς. τών άποστόλών κεφ. Ε', 1 κλπ.)

Άλλά βιατζ θά ειπωσί τινε;, τότε δ θεό; έτιμώρει 
τόσον τού; ψεύστας, καϊ τήν σήμερον τού; άφίνει άτι- 
μωρήτους; Διότι υπάρχει άλλη ζωή, εί; τήν οποίαν 
&ά γείνη άνταπόοοσι; τών πράξεων έκαστου, έπειτα 
ποιο; μά; βεβαιώνει οτι καϊ εί; α&τδν τδν κόσμον δέν 
παιδεύει ό θεό; τού; ψεύστας; μία φθορά τών υπαρ
χόντων, μία άνιατο; άσθένεια, άλλεπάλληλοι ζημίαι, 
δέν εΐνε ίσως ή δίκαια τιμωρία διά τά ψεύδη μας, καϊ 
τήν λοιπήν ήμών κακίαν άλλ’ ήμεΐς, μή θέλοντε; νά 
προσηλώσωμεν τδν νοΰν ήμών πρδς τδν Θε&ν, τά ά- 
ποδίδομεν εί; τήν τύχην.

Άλλά καϊ 5ν αδιαφορώ μεν διά τάς πρόσκαιρου; 
ζημία; ή δυστυχίας, καϊ άν άδιαφορώμεν διά τήν ύπό- 

ληψιν καϊ τά; τιμά; του κόσμου, τουλάχιστον οιά τδν 
φόβον τή; αιωνίου κολάσεω;, διά τδν φόβον μή άκοό- 
σωμεν τήν τρομερόν φωνήν του Κυρίου, λέγουσαν 
πρδς ήμά; κατά τήν φριχτήν τή; κρίσεω; ημέραν; 
ε Πορεύεσβε άττ’ ίμοΰ οί χατηραμέντη είς τό πνρ τό 
αιώνιον, τό ητοιμασμένου τφ οιαβά'/.<ρ χαί τοίς άγ· 
γέλαις αύτοΰ,» (Ματθ. κε', 41.) τουλάχιστον δι* αδ- 
τδ, ά; προσπαθήσωμεν τδ έφ’ ήμΐν νά μή έμπέσω- 
μεν πλέον εί; τήν φρικτήν αυτήν αμαρτίαν, τδ κατά- 
ρατον ψευδό;, τδ όποιον θά μά; ζημιώση πολύ περι
σσότερον, παρ’ δ,τι θά μα; ώφελήση.

ΥΠΟ ΜΑΡΙΑΣ Ν. ΣΑΡ1Π0Α0Τ.

Ναός του 4αι§οότς ίν Ίαπωνφ.

Ειχον άποφασίσει νά έκοώσω διά τή; Έφ. τών Παί- 
δων βραχεΐαν περιγραφήν τή; ΒαοαρΛας, αγάλματος 
όρειχαλκίνου κολοσσιαίου, τδ όποιον εύρίσκεται εί; 
τδ Μονάχον και παριστάνει γυναίκα κρατούσαν στέ
φανον, δτε περιήλθεν εί; χεΐρά; μου- φυλλάδιο ν πε- 
ριέχον τήν προκειμένην εικονογραφίαν, και μέ έκαμε 
νά τήν προτιμήσω ώ; μάλλον έν διαφόρου σαν.

Έκ πρώτη; δψεω; κάνεϊς δέν φαντάζεται τί πραγ
ματικών εΐνε ή εικονογραφία αυτή, 9ά θαυμάσωσι
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της έφημερίδο; τών παίδων πρέπει νά τδ μελετώσι 
zat νά τδ ύπακοΰωσι.

ΠΑΡΑΔΟΞΟΝ ΠΤΗΝΟΝ.
"Εν δζ τών θαυμάσιων τη; φυσική; Ιστορίας εΐνε 

καί ή πτήσι; τών πτηνών. ’Αλλ’ ημείς ολον τδν βών 
μα; συνειθίσαμεν τόσον πολύ εί; τήν θέαν τών πτη
νών, ώστε δέν μα; κινοΰσι παντάπασιν εί; θαυμα
σμόν όσάκι; βλέπομεν αύτά νά πετώ σι. Πρέπει νά 
σπουδάσωμεν τά; ωραία; ιδιότητας τοΰ δργανισμοΰ 
διά τοΰ όποιου τά πτηνά δόνανται καί υψώνονται 
άφ’ εαυτών εί; τδν αέρα χαί προχωροΰσιν ουτω δια- 
σχίζοντα αυτόν, χαί πρέπει νά μή λησμονήσω μεν 
ποτέ πάσαν μάταιαι άπέβησαν ολαι αί προσπάβειαι 
τών ανθρώπων διά νά κάμωσι πτητικά; μηχανάς, διά 
νά δυνηθώμεν νά ix τιμήσω μεν τδ καθ’ έκάστην προ 
τών δφθαλμών ήμών θαυμαστόν τοΰτο,

ιΗ παρούσα είκών παριστάνει πτηνόν τι τών τροπι
κών κλιμάτων, δπερ Φρεγάτα πτηην χαλουσι. Τδ πτη- 
νδν τοΰτο εΐνε πεπροικισμένον με θαυμασίαν πτητικήν 
δόναμιν, Αί πτέρυγες του οσάκις τά; έχτεινει χα- 
ταλάμδάνουσιν έκτασιν δίχα ή δώδεκα ποδών* τδ 
σώμα του έχει μήκος τριών ποδών, τδ δέ ράμφος του 
εΐνε ίσχυρότατον και αρμόδιον πρδς αρπαγήν οί πέ
δες τυ όμοιάζυσι τοΰ; τή; χηνδς, άλλ’εΐνε πολύ μικροί* 
τά; μεταχειρίζεται δέ και πολύ δλίγον, διότι τδ πτη- 
νδν αύτδ εχει τήν κατοικίαν του διαρκώ; είς τδν αέρα 
χαί χιλιάδα; λεύγα; μακράν τή; ξηρά;. Φαίνεται 
ιπτάμενον υψηλά όπεράν» τοΰ ώκεανοΰ, άλλ’ οδδέ- 
ποτε καταδαίνει δ πω; άναπαυθή έπ’ αύτοΰ, διότι τήν 
άνάπαυσιν εύρίσκει εί; αυτά τά ΰψη τοΰ άέρος. ‘Ο 
που; του σπανίω; έγγίζΜ τήν ξηράν έχτδς μόνον κατά 
τήν ώραν καθ’ ήν ζγιεΐ σύντροφον, χαι όταν κτίζη 
ήν φωλεάν του διά ν άναθρέψη τά μικρά του. ’Αλλά 
πώς γίνεται τοΰτο ; Ίδαΰ αί πτέρυγες του εΐνε τό
σον μεγάλοι το δέ σώμά του τόσον έλαφρδν ώστε

δέ οί μικροί μου άναγνώσται, δτι τδ όπερμέγεθες 
τοΰτο άγαλμα εΐνε ναδ; μεγαλοπρεπής, έστολισμένος 
έσωθεν με πολλά; εικόνας και αγάλματα θεών καί 
ηρώων. 'Η θυρα και τά παράθυρα εΐνε όπισθεν εΐ; 
τήν ράχιν. Τδ ύψος τοΰ ναού τούτου, ήτοι άπδ τήν 
βάσιν μέχρι τής κορυφή; τής κεφαλής εΐνε 43 πο
δών· ή δέ έσωιερική διάμετρο; τής βάσεω; 50 πο
δών, Έξωτερϊκώ; εΐνε άραιότατον χαι ώ; φαίνετα1 
έξωτερικώ; παριστφ άνδρα καθήμενον σταοροποοητί· 
Λέγεται δέ, ότι τδ εξής περιστατικό? έγεινεν αιτία 
τοΰ λαμπρού καί περιέργου τούτου ναού.

Άνθρωπό; τι; κατεδικάσθη ύπδ τοΰ δικαστηρίου 
είς θάνατον* ή δέ θανατική ποινή ώρίσθη νά έκτελε- 
σθή κατά τδν άχόλουθον τρόπον. Νά δεθή 0 άνθρω
πος έπΐ ξυλίνου υψώματος σταυροπόδι, νά ξυρισθή 
δέ ή κεφαλή του χαί νά έχτεθή εί; τά; ακτίνα; του 
ήλιου, οστις εί; τήν ’Ιαπωνίαν εΐνε πολύ χαυστικός. 
Αί άρχαΐ έπραξαν καθώς εΐχεν άποφασίσει τδ δικα
υτή ριον καί έξέθηκαν τδν άνθρωπον είς, τδν ήλιον 
άλλά μόλις έξετέθη, χαι ώ του θαύματος! μυριάδες 
μυριάδων χοχλιών (σαλιγγαραον) έκάλυψαν τήν κεφα
λήν του καί τήν έπροφόλαξαν άπδ τάς άκτΐνας τοΰ ή
λιου. ’Επειδή δέν έθανατώθη χατά τούτον τδν τρό
πον, τδ διχαστήριον διέταξε νά βληθή πυρ εί; τδ ξύ
λινο? ύψωμα έπί τοΰ οποί» έκάθητο καινά καή* μόλις 
όμως έβαλαν πΰρ καί αμέσως έφότρωσαν άπειροι 
λωτοι (Lotus Flowers) οί όποιοι έσβησαν τδ πυρ.

Άποτυχόντο; καί τούτου του μέσου αί άρχαΐ με* 
τεχειρίσθησαν διαφόρου; τρόπους, άλλά χωρίς έπι- 
τυχίας, ώστε ήναγκάσθησαν αντί κακούργου νά τδν 
θεωρήσωσιν ώ; άγιον καί πρδς τιμήν του νά κατα- 
σκευάσωσι ναδν, παριατάνοντα αύτδν είς τήν οποίαν 
εΐχε δέσιν, δτε κατεδικάσθη εί; θάνατον.

'Ο περιγράψας τδν ναδν τούτον άμε ρίκα νδς αξιωμα
τικός τοΰ ναυτικού διηγείται, δτι έμέτρησε τήν πρώ
τη? φάλαγγα τοΰ άντίχειρος καί εΰρεν, δτι ή το 34 
δακτύλου; παχεΐα* και ότι 12 άνθρωποι ήδύναντο νά 
χαθίαωσιν έντδ; τή; παλάμη; τή; χειρός του.

Έπί τή; κεφαλή; παριστάνονται οί χοχλίαι, τά σα- 
λιγγάρια, εΐ; δέ τήν βάσιν τά άνθη, τά όποια διά τοΰ 
ΰδατο; τδ όποιον περιείχαν έσβησαν τδ πΰρ.

Ή ιδέα τοΰ άρχιτέχτονο; ήτον εύφυής και ή κατα
σκευή ωραία· άλλ* άντΐ· νά άφιερωθη είς τδν ΰψιστον, 
άφιερώθη εί; άνθρωπον κακουργον.

Οί Τάπωνες εΐνε πολΰ έξυπνοι άνθρωποι, άλλ’ ή 
δεισιδαιμονία τυφλώνει τδν νοΰν καί χάμνει καί αύ-

. του; του; σοφούς νά φαίνωνται μωρού. Μόνη ή ά- 
λήθεια τοΰ Ευαγγελίου δόναται νά κάμη του; άνθρώ- _ ____ _ _

Κ που; άληθώ; σοφούς καί όλοι οί μικροί άναγνώσται δόναται νά μετεωρίζεται εί; τδν άέρα μέ μικράν ή
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καΐ έλαχίστην στενοχώριαν. Έν τούτοι; εΐνε δΰσκο- 
λον νά ύποθέσωμεν πώς διά τούτ« τοΰ τρόπου πραγ- 
ματιχώς δύναται νά κοιμάται έπΐ τών πτερύγων του, 
ώ; πιστεύεται οτι κάμνει. "Ας εξετάσω μεν λοιπόν 
άχριβέστερον το πράγμα· τά οστά του εΐνε κοίλα, με- 
γα τι δέ θυλάκων το όποιον ύπάρχει έν έαυτιρ συγ
κοινωνεί μέ τούς πνεύμονας χαί τάς κοιλότητας τών 
δστέων. Τδ θυλάκιον τοΰτο πληροΰμενον ευκόλως 
όπ’ άέρος άποκαθιστα τό ολον σώμα αρκετά έλαφρόν 
ώστε νά μετεωρίζεται άφ’ έαυτοΰ' οΰτω 3έ Αποκτώ
μενη ή υποστηρικτική αΰτη δόναμις και προστιθέμε
νη είς τήν τών πτερύγων αποβαίνει ικανή όπως κρά
τη τδ πτηνον διαρκώς εί; τόν αέρα,

Άλλ’ εάν τδ πτηνον τοΰτο έχει τήν κατοικίαν του 
είς τον αέρα, έάν δέν εισδύει έντδς τής θαλάσσης 3ιά 
νά άγρεύση ίχθόας, οδδέ είς τήν Εηράν ύπάγει πρό; 
Αναζήτησιν τροφής, πόθεν πορίζεται αύτήν; άπδ 
αέρα ; οχι βέβαια· άλλ’ δταν κοριευθή άπδ πείναν, 
καταβ αινεί άπδ τά δ ψηλότατα στρώματα του άέρος 
δπου άρέσκεται νά μένη, και περιφέρεται ήσύχω; ά
νωθεν τής θαλάσσης, άδιάφορον Αν αυτή συνταράσ
σεται ή γαλήνια· πας οέ απερίσκεπτος ιχθύ; δ ο τις Α
νέρχεται είς τήν έπιφανειάν, μόλις παρατηρεΐται υπδ 
τοΰ όςυδερκοΰς δφθαλμοΰ το ο, καΐ συλλαμβάνεται 
πάραυτα καΐ καταπίνεται.

Άλλά καΐ είς άλλα καταφεύγει μέσα δ κάτοικος 
ούτο; τοΰ άέρος δπω; τρέφηται. "Αν καΐ, ώς εΐπο- 
μεν, δέν δύναται νά είσδόση είς τήν θάλασσαν, διά 
νά συλλάδη ίχθύας, δμως δύναται νά ώφελήται έκ τών 
κόπων άλλων πτηνών. Ιδού λοιπόν τί κάμνει· πα- 
ραφυλάττει κάνέν έκ τών πτηνών εκείνων τά δ ποια 
βϋτοΰσιν είς τήν θάλασσαν και ουλλαμβάνεσιν ίχθύας, 
καΐ 3ταν τδ ιδη Ανερχόμένον καΐ φεΰγον μετά της 
λείας του, είς τήν στιγμήν τδ Φρεγάτα-πτήνδν κατέρ
χεται έπ’ αΰτοϋ έπιθετικώ; καΐ μετά τοσαότης ορμής 
καΐ ταχότητος, ώστε τδ πτωχόν πτηνδν χαταπληχθέν 
Αναγκάζεται καΐ Αφινει είς τδ κενόν τδν ίχθύν τδν ο
ποίον συνέλαβε· τότε δε ό άρπαΕ ουτος σταματά πρδ; 
στιγμήν παρατηρεί τήν χαταπίπτουσαν λείαν, έπερ- 
χεται καΐ πάλιν κατ’ αυτής, έπ’ ίσης μεθ’ ορμής και 
τήν συλλαμβάνει πριν ετι πέση είς τήν θάλασσαν.

ϊΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ 

(jiixp&v μαθητών χατά τάς έςετάσεις)
Μέ μέλος έναρμόνιον
'Υμνοΰντες τον αιώνιον,

Δοτήρα τής σοφίας,

Πρδςτδν θεόν στρεφόμεθα 
Κ’ είς σέβας αίσθανόμεθα

Παλλοΰσας τάς καρδιάς.

Θεέ, ό Ακροώμενος
Καΐ ύμνον έχδεχόμενος

Έχ στόματος νηπίων,
* Ημών ιόν ΰανον αχουάε 
Καΐ Γλεως έπάχουσε

Αινούντων αε παιδιών.

Σύ, δστις πλήρη; χάριτος . 
’Αθέατο; καί άρρητος 

Τον κόσμον διευθύνεις, 
Δεινών ήμας απάλλαξε 
Κ’ είς τάς ψυχάς μα; στάλαζι

Τά μόρα τής ειρήνης.

Σδ, οστιί νοΰν έπότισας
Κ1 έκ πνεύματος έφώτισας 

Τούς άλιεΐς μ’ εν νεύμα, 
Ως άρτον έπιούσιον 

Πέμπε ήμϊν τδ πλούσιον 
Καΐ άγιόν σου πνεύμα.

Εις τούς ευεργετοϋντά; μας 
Καΐ τούς ποοηγετοΰντάς μα;

Πρό; φώς καΐ προ; παιδείαν* 
Τήν θεϊκήν σου χάριτα 
Καΐ τάγαθά σου ταρρητα 

Παράσχου μ’ αφθονίαν.

A. ΚΑΤΑΚ0ΤΖΗΝ02.

ΕΚ ΒΕΛΟΝΗΣ ΘΑΝΑΤΟΣ.

ΊΡάπτου τινός έν Λον δίνω ήλικ^ις 45 έτών 
βάπτοντος έχώθη ή βελόνη είς τόν μηρόν του 
ίως ενα δάκτυλον $ χειρουργός τήν έξη ςε πα- 
ραγγείλας ν’ άναπαυθή κατ’ οΐκον, δ δέ μή πόνων 
έκάβισεν έργαζόμενος. Τήν Ακόλουθον αισθα
νόμενος πόνους εϊσήλθεν εΐς τδ νοσοκομεΐον, ή 
φλόγωσις τής πληγής ηΐίςηάεν, έίπαθεν έρυσί- 
πελας καΐ έντδς τεσσάρων ήμερων άφ’ ής έπλη- 
γώθη, άπέθανεν.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ, Ειδοποιούνται πάντες οί συνόρο- 
μηταΐ καί άνταποκριτώ τής Έφ. τών Παίδων, δτι τοΰ λοι
πού θ’ άνταποκρίνωνται κατ’ εΰβείαν μέ τόν Συντάκτην.

Ό Συντάκτης Μ. Δ. ΚΑΛΟΠΟΘΑΚΗΣ.


