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Πρ'ός τούς μιχρούς μας φίλους.
Μέ τδ παρόν φύλλον κλείομεν καΐ τδ πέμπτον έ

τος τής μεταξύ μας αναστροφής. Πολλά άπδ σας, άγα- 
πητά μ« τέκνα, μάς παρηκολουθή σατε καθ’ δλον τούτο 
τδ διάστημα καί συμμετέσχετε. τής χαρας και λύπης 
καΐ τοΰ καρπού των κόπων καΐ προσπαθειών μας διά 
τδ καλόν σας* τινά μας ένισχυσατε διά τής παιδικής 
συμπάθειας καΐ^υνδρομής αας^.«αί άπαντα, ώς πι· 
στεύομεν, εύχαριστήθητε και ώφελήθητε έκ της μι- 
κρας ταύτης Έφημ. τών Παίδων.

Ημείς ήγωνίσθημεν νά τήν καταστήσωμεν ώφέλι- 
μον ού μόνον είς τά παιδία, διά τά δποΐα κυρίως συν- 
εστήθη, άλλά καΐ είς τούς γονείς, χαίρομεν δ’ άπδ 
καρδίας βλέποντες και άκοόοντες, οτι έκπληροΐ καΐ 
τδν σκοπόν τοΰτον. Αί εύρεΐαι χριστιανικά! άρχαί καί 
τά ήθικά αξιώματα τοΰ Ίεροΰ Εύαγγελίου, έπι τών 
όποιων συντάσσεται, έχυσιν ανοίξει είς αυτήν τήν Ου
ράν ού μόνον είς-χριστιανικές άλλά και είς Ιουδαϊκές 
οικογένειας,—δπερ δεν δόναται είμή νά μάς ευχάριστη 
καΐ νά μας ένθαρρυνη είς τήν έξακολούθησιν τών 
προσπαθειών μας.

Λυπούμεθα, δτι καΐ κατά τδ έτος τοΰτο ίχομεν νά 
μνημονεόσωμεν καΐ θρηνήσωμεν τδν θάνατον δύο έκ 
τών μικρών φίλων μας, τοΰ υίοΰ τοΰ άγαθοϋ συμπο
λίτου μας κ, θ. Βενιζέλου, και τοΰ έκ Ναυπλίυ μονο
γενούς υΕοΰ τοΰ έναρέτου κ. Φαρμακόπούλου—άμ· 
φότεροι ή σαν παίδες μεγάλα Υποσχόμενοι τη πατρίδι 
καΐ τη άνθρωπότητι, άλλ’ δ ουράνιός ήμών Πατήρ 
ηδδόπησε νά τους παραλαβή είς Εαυτόν. Εΐη τδ όνο
μά Ίου εύλογημένον.

Ή εκδόσις τής Έφημερίδος τών Παίδων θά έξα- 
κολουθήση ώς πρότερον, μέχρις ϋδ ό άριθμδς τών 
συνδρομητών δικαιολογήαη τήν δΐς τοΰ μηνδς εκδο- 
σίν της,

(. Δυπουμεθα, 5τι ένεκα ταχυδρομικών παρεκτροπών 
καί καταχρήσεων άπωλέσθησαν πολλά φύλλα. Εΰχό- 
μέθα καί έλπίζομεν, δτι τδ τοιοΰτον δέν θέλει έπα- 
ναληφθή είς τδ μέλλον* διότι ή μας ζημιόνει καί συγ- 
χιζει πολδ περισσότερον των συνδρομητών.

Εύχαριστοΰντες τούς απανταχού φίλους καί άντα- 
ποκριτάς μας διά τδ ένδιαφέρον και τάς προσπάθειας 
των υπέρ του μικρού τούτου φίλου τών παίδων, έλ- 
πίΟόμεν δτι και είς τδ μέλλον θά μας παρεξωσι τήν 
πολύτιμον αότών συνδρομήν.

Συνιστώμεν καΐ πάλιν την κατά τόπους βύστασίν 
συλλόγων, έκ πέντε, δέκα χλ. συνδρομητών συνισταμέ- 
νων, πρδς ευκολίαν ημών καί ασφάλειαν της παρα
λαβής τών φύλλων. Όστις κάμη πέντε συνδρομή τάς 
και άποστείλη τάς συνδρομές διά γραμματοσήμου 
λαμβάνει Sv φύλλον δωρεάν.

Παραχαλοΰμεν νά έχωμεν έντδς τοΰ Δεκεμβρίου 
τάς απαντήσεις είς τάς ίερογραφικάς έρωτήσεις, ώς 
καΐ τά ονόματα τών βσοι θέλουσι νά λάβωσι τδ ψύλ
λον καΐ κατάτδ έτος 1873 πρδς τυπωσιν αύτών.

ASIA ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟΪΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ 
ΧΡΟΝΟΪΣ.

Ή έλάττωσις τής τιμής τών βιβλίων μέ τήν έφευ- 
ρεσιν τής τυπογραφίας, εΐναι άκαταλόγιστος.

'Ιστορείται 5τι ό Πλάτων ήναγκάσθη νά πληρώση 
διά τρία βιβλία, τά δποΐα ήγόρασεν άπδ τδν Φιλόλαον 
τδν Πυθαγόρειον δέκα χιλιάδας δηναρίων, ήτοι 
περίπου 9,000 δραχμών !

’Επίσης ίσιορεΐΐαι, δτι ό ’Αριστοτέλης ήγόρασεν 
δλίγα βιβλία, .τά όποια άνήκον είς τδν Σπευσιππον διά 
τρία άττικά τάλαντα, ή 18,000 περίπου δραχμών,

Ο Άγιος Ιερώνυμος, λέγεται, δτι έπώλησεν β,τι 
εΐχε διά νά άγοράδη τά συγγράμματα του Ώριγέν»ς ί
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Πόσον ευγνώμονες πρέπει νά ήμεθα είς τδν θεόν 
διά ιήν έφεύρεσΐ1' τής θεία; ταύτης τέχνης, διά τή; 
βοήθεια; τή; όποια; τάς γνώσεις ολοκλήρου τοΰ κό
σμου, τοοτε αρχαίου καί τοΰ νεωτέρου, δυνάμεθα ν’ σ· 
ποχτήσωμεν οι’ όλίγων χρημάτων—καί ιδίως τήν ‘Α
γίαν Γραφήν, άνευ τής οποίας ό άνθρωπος εύρίσκεται 
είς πνευματικόν σκότος I Ό έφεορετη; τη; τυπογρα- 
κής τέχνη; ήτο γέρμανός τις, Ονομαζόμενο; Γκοΰτ- 
τευδερ. δα τι ; ίζησε κατά τά μέσα τοΰ 15ου άίώνος 
καί πρώτος έτόπωσε τήν 'Αγίαν Γραφήν με στοιχεία 
έκ μετάλλου.

ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΓΑΠΗ.
• Καλόν είναι τό νά κατοικώσιν αδελφοί έπΐ τό 

αότό,» ,έλεγέ τις τών άρχαίων φιλοσόφων, καί ·ή 
ομόνοια αδελφών εΐναι ισχυρότερα παν ιό; τείχους,» 
καί εΐχε δίκαιον- άλλα δυστυχώς ή αμαρτία, ήτις ά- 
νέτρεψε πάσαν αγαθήν διάθεσιν είς τήν καρδιάν τρΰ 
ανθρώπου, διέστρεψε καί τά ώραΐα άδελφικά αισθή
ματα, τά όποια ό Δημιυργδ; ένεφΰτευσεν είς αυτήν. 
Έκτοτε. 3έ υπήρξαν είς τδν κόσμον πολλά τέρατα χει
ρότερα καί άπ’ αυτόν τόν Κάϊν,

Πόσον διαφορετικήν θέαν άδελφικής άγάπης πα- 
ριστα ή προκειμένη εικονογραφία από τάς λυπηρά; 
σκηνάς, τάς οποίας βλέπομεν καθ’ έκαστην είς οίκο- 
γενείας ! (Τεκνία αγαπάτε άλλήλους.»

ΩΡΑΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ,
Μίαν ήμέραν διδάσκαλός τις κυριαχοϋ σχολείου 

ήρώτησε τά παιδία τής πλάσεως αύτοΰ, «Τί εΐναι 
συνείδησιέ;» καί άφοο πολλά άπεκρίθησαν κατ’ ένα 
καί κατ’ άλλον τρόπον, σηκωθέν έπΐ τέλους μικρόν τι 
κοράσιον άπήντησεν ώς έξης - ·2!ννεί§ησις εΐναι ό 
Ιησούς Χριστός ψιθυρίζω» είς τήν ζαρδιαν ή.αών’.Β

ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΙΑ ENOS ΠΤΩΧΟΥ ΤΥΦΛΟΥ ΚΟΡΑΣΙΟΥ

Τυφλόν τι καΐ πτωχόν κοράσιον συνε-σέφερέ ποτέ 
πρός τινα ιεροκήρυκα σαράντα δραχμάς διά τινα ιε
ραποστολικήν Εταιρίαν, Έκπλαγεΐς έπΐ τοότφ ό ί:· 
ροκήρυΕ ήρώτησε τό κοράσιον, «Διατί κόρη μου συνει
σφέρεις τοσοΰτον μεγάλον ποσδν εις τήν Εταιρίαν ταύ
την, έν φ σΰ είσαι πτωχόν καί τυφλόν κοράσιον καί 
τά χρηματικά μέσα σου μικρά;» «Ναι,—άπήντησε τό 
κοράσιον,—είμαι πτωχόν καί τυφλόν καθώς μέ βλέ-. 
πεις, άλλά όχι τόσον πολύ πτωχόν δσον μέ υποθέτεις 
διότι δύναμαι νά σοΐ άποοείίω δτι είμαι εί; καλλιτέραν 
κατάστασιν άπδ τους έχοντας υγιείς τους όφθαλμού; 
των, ώστε δύναμαι να πληρώσω τα; σαράντα δραχ· 
μάς·» δ ίερευς ετι μάλλον έκπλαγεί; έκ μιας τοιαό. 
tηί ~άπαντή^εώς, έΐϊίε, · «Πω;χατο ρθώ νε: ς λοιπόν τό 
τοιοοτον;» «Ί.δ.ου πώς, — είπε τδ κοράσιον, — κατα
σκευάζω κοφίνια καί καλάθια, μετά μεγίστης έπιτη- 
δειότητος καί εόχερείας, και έν ω βεβαίως τδν πα
ρελθόντα χειμώνα πρέπει ,νά. έδαπάνησ.αν. τά κοράσια 
τά έχοντα τήν.δρασίν των ■ πλέον, τών σαράντα δραχ
μών εί; άγοράν έλαίου, έγώ βέν-έςώδευσα. ούτε πεν- 
τα'ραν διά φως, καί έπομένως εόχολόνομαι καί μεγα- 
λειτερον πόοόν άκόμη νά διαθέσω χαριν τής άποστο- 
λικής 'Εταιρίας τοΰ Χρίστου μου.. Λοιπόν εύαρεστή- 
θητι, παρακαλώ, νά κάμη; χρήσιν πρδί τδ παρόν τών 
χρημάτων μου τούτων διά του; ιεραποστόλου;.»

Τίνος ή καρδία, ανάγνώστά, δέν συγκινείται ύπδ 
μιας τοιαυτης άληθοΰς .χριστιανική; γενναιοδωρίας 
ένδς τοιοότου χριστιανικού πλάσματος! Καί όμως ή 
άγάπη ή άληθινή τοΰ Χρίστου καί μεγαλείτερα έργα 
άφοσιώσεως έως τώρα κατόρθωσε κάΤ εξακολουθεί 
νά χατορθώνη.

ΧΕΔΠΔΩΝ.
Άπαντες οί-μικροί μας άναγνώσται γνωρίζουσι τήν 

χεληδόνα καλώς, ώστε δέν εχουσι χρείαν νά τους τήν ■ 
περιγράψωμεν. Ούτε εΐναι ανάγκη νά του; εΐπωμεν, δτι 
εχει τόσον θαυμαστόν ένστικτον, ώστε άν καί απόδημη 
είς τόπους μακρονοδς έπΐ πολλούς μήνας, γνωρίζει 
όμως ακριβώς τδν καιρόν τή; επιστροφής καΐ τδν τό
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πον τη; φωλεάς της, (Ί3έ τί λέγει περί αύτή' δ 'Ιε
ρεμίας κεφ. ή. 7.) Καί δμω; ή χελώών μα; χορηγεί 
ώραΐα μαθήματα.

Κοριός τις θέλων νά ιδη άν ή κατ’ έτος κατασκευά· 
ζουσα τήν φωλεάν τη; όπο τδν έίώστην τή; οικίας 
τοο χεληδών ψο ή αυτή, τήν έιτίασε καί έρραψεν εί; 
τδν ένα τών ποδών τη; κομμάτιον κόκκινης τσόχα;· 
παρετήρησε 3ε, δτι έπΐ S κατά συνέχειαν έτη έπανήρ- 
χετο τακτικώ; κατά τήν άνοιςιν.

Αί χεληδόνες είναι πολύ ταχεΐαι· περνούν έν μίλιον 
κα,τά παν λεπτήν τή; ώρα; — ταζειδεύουν δέ συνήθως 

■ 10 ώρα; τήν ήμέραν καί ζοΰν περίπου ΙΟετη· ώστε 
καθ’ δλον τδν βίον των διατρέχουν 2,100,000. μίλια !

Ή χελώών δέν γνωρίζει τί.έστι χειμών· διότι ευ
θύς άφοΰ αρχίσει νά μεταβάλλεται δλίγον ή θερμο

ί χρασία μεταβαίνει εί; θερμό τέρα κλίματα.
Ή περίστασις αυτή τή; χελιδόνα; μά; υπενθυμί- 

; ζει τήν τοΰ εΰσεβοΰς χριστιανού, 2σπ; άπέρχεται τοΰ 
κόσμου τούτου τών θλίψεων, καί μεταβαίνει εί; τδν 
ουρανόν, ένθα βασιλεύει αιώνιο; χαρά, ειρήνη καί 
«γαλλίασις.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ.
•Βλέπετε τδ μέρος τοΰτο ;» είπε ποτέ πατήρ είς 

τά δύο τοο κοράσια, ίστάμενο; έπΐ μια; γέφυρας. 
•Άπ’ έδώ έρρίφθη πρό τινο; χρόνου κοράσιον δε
καετές εί; τδν ποταμόν, διά νά τιμωρήση του; γονείς 
του, διότι δέν τφ έκαμνόν τά; δρέζεις του'· Τδκο- 
ράσιον έκεΐνο, δν όπήκαυεν εί; τήν έντολήν του Θεοΰ, 
δέν θά έφθανεν εΐς τοιοΰτον λυπηρόν τέλος.
■ Τίμα τδν πατέρα σου και τήν μητέρα σου 3ιά νά 
γείνη; μακροχρόνιος έπΐ της γής, τήν όποιαν Κύριος 
ό Θεό; συ σέ δίδει.»

ΧΕΛΩΝΙ!
Τήν χελώνην γνωρίζουσιν δλοι οί μικροί μας άνά

γνωστοι, ώστε δέν είναι χρεία νά τοΐ; δώσω μεν τήν? 
εικόνα τη;. Θά εΐιτωμεν μόνον δλίγα περί αυτή;, τά 
όποια πιθανόν πολλοί δέν ήςευρουν.

Μερικαι άπδ. τάς χελώνα; είναι /εχαταΐαι, ήγαυν 
ζοΰν μόνον εί; τήν ΐηράν, καΐ άλλαι άμφΙΑιηι^ δηλ.ι 
ήαποροΰν νά ζήσουν καΐ εί; τήν ζηράν και εί; τδ 
ύδωρ.

Μεταςδ τών αμφιβίων εδρίσκονται τά περισσότερα 
καί περιεργότερα εΚη, άπαντα όμως έχουσι τήν αύ- 
τήν κατασκευήν καί τά; αυτά; έι εις—εΐναι δέ. σαρκο
βόρα». καί τρέφονται έξ έρπετών, ίχδόων καΐ άλλων 
ζωυφίων, τά'δπόια εύρισκουσιν' εί; τά δδατα.

’Άν καί άσχημος καΐ άηοή; ή χέλώνη χρησιμεύει 
πολύ είς τδν, άνθρωπον; Το· κρέα; πολλών χελωνών 
εΐναι έπιζήτητον διά το τρυφερόν, έύχυμον καί γλυκό 
αύτοΰ' τά δετά, ίδίω; τής πρασίνου, .χρησιμεύσει πρδ; 
κατασκευήν δ ιαφό ρ ων σκευών καί σΐόλιδίων! καΐ τ δ 
πάχος των διά κατασκευήν έλάίου'. ■■

Αί’χελώνάί κόλυμβοΰν ταχύτατα καΐ είς τινα μέρη 
ώς ε ί; . τά· μεσ ημβρ ιν ά - μέρη τ ή; ’Α μερ ική ;, ζο δν. ε.ίς 
μεγάλα; άγέλα;:7

ώιηγοΰνται,ί>τι--πΐ..ο~-ίν-« σ-υνέλαβό-Ώοτε-μίαν-χε-- 
λώνήν ΐκαν.οΰ μεγέθους εί; τήν 'Αγίαν ‘Ελένήν,. β δέ. 
πλοίαρχό; εΐχε χαράζει εί; τδ κάτω κελυφο;τδν. και
ρόν κά;ά τόν όποιον σύνελήφθή, έπιθυμών νά τήν οω- 
ρήση εί; ένα φίλον του μετά τήν άψιζίν του έίς, ’Αγ
γλίαν.

'Ολίγα; ήμερα; πριν φθάσωσιν· εί; ’ Αγγλίαν του; 
έπρόφθαρε μεγάλη, τί; τρικυμία, τά δέ κύματα τής 
θαλάσση; έςέπλυναν τδ πλοίον άπδ τής πρώρα; μέ
χρι τή; πνόμνη; καί μέ τά άλλα πράγματα, τά όποια 
παρέσυρον άπδ τοΰ καταστρώματος, έπήραν ’·. καΐ τήν 
κυρά χελώνην.

Μετά §ν περίπου έτος ^ιλάνη τις έπιάσθη υπό 
άλλου πλοίου εί; τήν αΰτήν νήσον, ‘Αγίαν 'Ελένην, 
καί έγνωρίοΟη άπδ τους άριθμοδς, οί όποιοι ήταν 
χαραγμένοι είς τδ ύποκα'τω αδτή; κέλυφος, οτι ήτο ή 
περί ή; 0 λόγο; χελώνη’

Έκ τούτου φαίνεται, οτι διέπλευσε πολλά; χιλάδα; 
μιλιών διά του άκρωτηρίου τη; Καλής Έλπίδος, ίνα 
φθάση εί; τδν τόπον τής γεννήσεώ; τη;· ώστε αί χε- 
λώναι δέν είναι, ά» φαίνεται, εντελώς έστερημεναι 
νοδς καΐ οίκοστοργία;!

Πόσα παιδία ήλικιούμενα απέρχονται τής πατρι
κή; οικία; καΐ όχι μόνον τήν πατρίδα καί τδν πατρι
κόν οΐκον λησμονουσιν, αλλά καΐ αδτους του; άγαπη-Λ·< 
τού; των γονείς I

»I
Μ.

SO'
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ΠΡΟΣΕΧΕ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΟΤ.
Πας άνθρωπος καί αυτά ακόμη τά μυίρά-παϊδ’ία 

πρέπει νά ένθυμώνται, 3τι τδ παράδειγμά των έ/γι 
καλήν ή άακήν Επιρροήν εί; τούς άλλους— όδηγεΐ αλ 
λους νά σέοωνιάι καϊ ύπαζοό(υσ·ν, ή νά περιφρο'νώσι 
καϊ παραβαίνωσι τάς έντολά; τού Ηιοΰ

Τδ επόμενον ανέκδοτον συνιστώμεν εί; τήν μελέτην 
τών μικρών μας φίλων.

Περίφημο; τι; ιατρός ϊτυχε νά καταλύ'ση ήμέραν 
τινά είς Βν ξνοδοχείόν τής ’ Αγγλία; βπου ήσαν διά· 
φοροι άλλοι κύριοι. Τήν έπΰμένην ήμέραν, ή δποία 
ήτο Κυριακή, έςελθών του δωματίου του διά νά δ 
πάγη εί; τήν εκκλησίαν, είδε τινά; τούτων νά διασκε
δάζουν παίζοντες χαρτιά, είς τδ παρακείμενον δω 
ματιάν.

«Κύριοι;—ήρώιητεν αύτου; πλησιάσας,— δ’χετε 
κλειδώσει τά κιβώτιά σας καλώς ;»

•Όχι,— άπεκρίθησαν έκείνοι·» π άλλά - διατί μα; 
έρωτφς, μήπως ύπαρχον έδώ εί; τδ ξένο δοχείου κλέ- 
πται;»

ίΔέν είπα τοΰτο,—εΐπεν δ ίατρός, — μόνον έσυλλο- 
γισθην, δτι, έάν οί ύπηρέτατ έλθω σι καϊ σας ίδωσι 
παραβαίνοντας τήν Τετάρτην έντολήν, πιθανόν νά πα· 
ραπινηθώσιν άπό τδ παράδειγμα σας, νά παρ αθώοι 
καί αυτοί τήν’Ογδόην!»

•Έχει δίκαιον, δ κύριος,—εΐπΰν οί παίζοντες,—καί 
άμέαως καταθέσαντες τά χαρτία άπήλθον.

Etc τών θεών τής ’Ινδίας ζητών Ελεημοσύνην άπό 
τούς Βίαόάταςί

ΑΤΑΡΑΞΙΑ.
Ημέραν μίαν προτιμώ γαλήνης κ’ εύτοχίας 

Άπδ ήμερα; έκατδν σκληρά; άνησυχίας.
Εί; τήν ψυχήν μα; ή πηγή τής ευτυχίας κεΐταφ

Καϊ ζστι; τήν ζητεί άλλου, τδν ’’Γψιοτον άρνεΐται· 
Σκοποί μου, πόθοι, όνειρα είς μίαν στρέφουν σφαίραν,

Τήν ήρεμίαν τή; ψυχής, δέν πρόχωροΰσι πέραν, 
Οί ποταμοί καλλίρροοι πρδς τά πέλαγη τρέχουν,

Εις τήν πηγήν των στρέφονται, κ’ είς ρίλλο δέν προσ
έχουν, 

'Ομοίως κ’ ή καρδία μου τδν δρόμον της χαράττει
Χωρίς τοΰ κόσμου ή βοή ποσώς νά τήν ταράττγμ 

Πυξίς μου ή αλήθεια κ' έλπίς ή μετριότης·
Με κάθε άνεμον φαιδρός πετώ ταξιδιώτης.

Μακράν τά νέφη άν πετοΰν ή χόνωνται ραγδαία,
’Επίσης ή καρδία μου σκιρτά: γαληνιαία,

Και Sv τδν ήλιον ποτέ μοΰ κρύπτουν τής ημέρας,
Τήν νύκτα μόνος αγρυπνώ μέ too; γλυκείς αστέρα».

'Η χελιδών είς τήν θερμήν πολλάκις φωλεάν της
Τδ αΐμά βλέπει τών γοπών χυνόμενον μακράν της.

Ώ, 3; νικήση έξ αύτών βστις ποτέ νικήσω-
Μυΐαι καί σκώληκες άρχουν ώ; πρδς α&την νά ζήση. 

Τδ ένδυμά μου ύφασμα κοινόν, πλήν μέ θερμαίνει·
'Απλοΰν τδ δεΐπνόν μυ, φροντΐς κάμμία δεν πικραίνει, 

Μδ φύλλα τήν καλύβην μρυ καΐ άχυρα σκεπάζω,
Καϊ Sv τά φθείρη δ καιρός, μέ τδν καιρόν τάλλάζω.

Αζ μήπως ευτυχέστερος θά ήμουν τήν πρωίαν
Έάν έφόρουν σήμερον χρυσοϋφη μανδύαν, 

Ή τήν λιτήν μου τράπεζαν έβάρυνε κραιπάλη;
Στέγη χρυσή τήν μέριμναν σπανίως αποβάλλει, 

Και είς αίφν ίδιον σεισμόν Sv πίπτουν άλλοι θύμα,
Τήν ταπεινήν καλύβην μόυ διέρχομαι μ’ Ιν βήμα. 

Εντός τών δύω μου χειρών ή ευτυχία κεΐται,
Καΐ τής ημέρας τάγαθά ή φόσις δέν μ’ άρνεΐται, 

"Αν ήναι χαύσων, ή σκιά τής λεύκη; με προσμένει*
Χειμων, ό κόπος κ’ ή έλπίς τδ σώμα μου θερμαίνει.

Τδ γήρας έρχεται ταχύ, πλήν εχω παΐδας νέους
Νά μ* 1 2 3 αποδώσουν τους καρπούς τοΰ ίερου των χρέυς. 

'Αγνοί καί σώφρονεί, ζωήν θά ζήάουν γλυκυτάτην

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑ1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1) Τίς ήτον & πραότατος πάντων άνόρωπων.
2) Τις άλλος πλήν του Χριστού ώμοίαζε τοΰ ίίέλχίσέολκ 

καϊ κατά τι;
3) Ποϊος τών προφητών ίκαμίτά μιγαλτίτιρα θαύματα;

Καϊ μόλις θά στενάί-ωσι τήν ώραν τήν έσχάτην, 
Αί, -δσαι θέλουν S; φυσούν πνοαϊ τής τρικυμίας,

Εΐν’ ή γαλήνη άσυλον είς τά; άγνάς καρδίας.
Χαΐρε, γαλήνη, θέλγητρον τών Ιπι γής άγώνων I 

Θά σ’ άνεζήτουν βασιλείς, έάν σ’ εννοούν μόνον.
'Ω; τήν ζωήν ηύδοκησες φαιδρώς ν Απολαμβάνω, 

Βοήθησε με πάλιν συ ομοίως ν’ άποθάνω.

Τοιαΰτα λέγει ποιητοΰ είδωλολάτρις Μούσα,
Τήν- ήρεμίαν τής ψυχής άρμονικώς υμνούσα, 

Πλήν ποιας θά ήσθάνετο έκστάσεις ούρανία;
Τήν γλώσσαν έάν ήκουεν αυτήν τής Εκκλησίας !

«Ειρήνην δίδω έίς ύμας, ειρήνην ουρανίαν*
Ούχϊ τοΰ κόσμού, τήν έμήν άγάπην κ’ εύλογίαν.

Μή ταραττέσθω μετ’ έμοΰ ούδ ή διάνοια σας,
Ούδ* ή καρδία. Ό Χριςδ; έλπίς καϊ στήριγμά σας.» 

—-...... ■ Γ. Π.


