
Ζ7/?άς τους συν&ρομητας της 'Εφ. των ΙΙαίοων. 

Αίιχροί μοτ> φίλοι.

Κατά πάσαν Αρχιχρονιάν τά παιδία καθ’ βλον τδν 
πεπολιτισμένον κόσμον άναμένουσιν άπδ τους συγ
γενείς καί φίλους των δώρα,—κάτι τι πρδς ένθύμη- 
σιν τών φίλων καί εδχαρίστησιν τών παιδιών.

Ό συντάκτης τής μικρά; Εφημερίδας τών Παίδων 
πολδ έπεθόμει, Αν ήτον είς τήν έ; ουσίαν του, νά δείίη 
είς τους μικρούς αδτοΰ συνδρομήτάς δτι όχι μόνον 
τους ένδυμειται, Αλλά καί τούς αγαπά· Αν ολοι ήσαν 
ένταΰθα, θά ήτο δυνατδν νά συναθροισθώμεν εις τινα 
έΕοχήν κατά τινα εΰήλιον ήμέραν καί νά εχωμεν 
μικρόν τι Αρχιχρονιάτικον πανηγύρι· Αλλ* έπειδή 
τοΰτο εΐναι Αδύνατον, τδ δέ ταμεΐον τής Έφ. τών 
ΙΙαίδων είσέτι δέν εδπόρησεν Αρκούντως, ώστε νά 
στέλλη δώρα Αγιοβασιλιάτικα εις τούς συνδρομητάς 
της, καταφεύγει, όπως πάντες οί άποροι κάμνου σιν, 
είς τδ εδκολώτερον καί ε&θηνοτερον; πέμπει δηλονότι 
είς πα'ντας όμοΰ καί είς ένα έκαστον χωριστά τάς 
έγκαρδίους του εδχάς διά τδ νέον έτος, δεόμενος, δ- 

ι_________ ________ . . ■ 

πως κάμνει καθ’ έκαστον μήνα, "να ή μικρά αυτή 
έφημερίς έξακολουβήση καί κατά τδ έτος τοΰτο νά 
εορίσκη αύτοδ; έν όγ£τα καί εύτυχίφ, αδΐάνοντας έν 
παιδεία καί νουθεσία Κυρίου, καί προξενόΰντας χα
ράν, πψηγορίαν καί καλήν έλπίδα είς τούς αγαπη
τούς· των γονείς οι* υπομονής καί αγάπης πρδς αδτους 
καί καλής διαγωγής προς πάντα;.

Έλπίζομεν προσέτι, δτι οί απανταχού φίλοι μας 
θά διπλασιάσω σι τάς προσπάθειας των, δπως τη 
βοηθείφ των δυνηθώμεν νά έκδώσωμεν αύτήν δίς 
του μηνάς, πρδς εύχαρίστησιν αυτών τε καί ήμων,

Σονιστώμεν καί.πάλιν τήν κατά τόπους σό στάσιν 
συλλόγων έκ 5 — 10—15 κλ. συνδρομητών πρδς εύ- 
κολιαν ήμών καί Ασφάλειαν αυτών.

"ΐνα δδ μή δαπανώσι ματαίως ταχυδρομικά οί θέ* 
λοντες νά γείνωσι συνδρομή ται πρέπει νά πέμπω σιν 
είς τήν Διεύθονσιν τήν συνδρομήν είς γραμματόσημα 
καί τότε αί παραγγελία! των θέλουσιν έκτελεΐσθαι,

0 ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ.
Ό λόγος τοΰ Χρίστου μας διδάσκει.
Τδ παράδειγμά του μάς έλέγχει.
Τδ πνεΰμά του μας οδηγεί.
Αί υποσχέσεις του μάς έμψυχώνουν.
*0 θάνατος καί τά πάθη του κάμνουν ίλασμδν 

δι’ ήμας
Ή ζωή του έν tip ουρανφ μάς δίδει βεβαίαν 

έλπίδα.
!Η μεσιτεία του μάς κάμνει ευσταθείς.
Ή δεύτερα παρουσία ταυ χαροποιεί πάσαν χρι

στιανικήν κάρο ία ν.
‘Η διαγωγή του ώς έσχατου Κριτοΰ θέλει έςιπ- 

πάσει άγιους τε καί Αμαρτωλούς. ’ :
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Ή άνταπόδοσίς του θέλει πλουτίσει τούς σεσωσμέ- 
νους,

'Η δργή του θέλει εΐσθάι ώς ή κόλασις της γεέννη; 
διά τόΰς άσεβεις.

Μακάριοι οί έλπίζοντες έπ’ αυτόν.

Α1ΓΓΠΤΙΑΙ ΚΤΡΙΑΙ.
Ή Αίγυπτος, ώς μανθάνομεν έκ τής 'Αγίας Γρα 

φής καϊ τής ιστορίας, ήτο πλουσιώτατον καί ίσχυρό- 
τατον βασίλειο?· ή δέ παιδεία καϊ ό πολιτισμός ήσαν 
είς τοιαότην άνθηράν κατάστασιν πολλά; έκατοντά 
δα; έτών πριν ή συστηθώσιν αί 'Ελληνικά! Πολι 
τέϊάι, ώστε οί νέοι τής αρχαία; ' Ελλάδος μετέβαυ 
νον έκϊι, όπως τώρα ήμεΐς μεταβαίνομεν el; τήν 
Γερμανίαν,Γ αλλία ν, 11ι αλίαν κα I άλλαχο 5, ΐνα σ π ο υ ■ 
δάσωμεν φιλοσοφίαν καί αλλας έπιστήμας καί τέ- 
χνας. Οί βασιλείς τής Αίγυπτου ώνομάζοντο Φαραώ, 
καίτινες απ’ αυτούς έκτισαν τάς περίφημους πυραμί 
δ α ς, αί δποΐαι έχρησίμευον ώς τάφοι των και δια
μένουν καί μέχρι τής σήμερον.
* Οί Αίγόπαοι δν καΐ ήσαν πολιτισμένο? καί πεπαι
δευμένο? έθνος, εΐς τά θρησκευτικά όμως ήσαν μωροί, 
διότι έλάτρευον ώς θεούς οΰ μόνον βόας χαί γάτους 
καΐ κροκοδείλους, καί οφεις, αλλά καΐ σκόροδα και 
κρομμύδια καϊ τά παρόμοια ! I

Ή προκειμένη εΐκονογραφία παριστφ κυρίας πο
λυτελών ένοεδυμένας· πολλήν προσοχήν έδιδαν . εΐς 
τδν στολισμόν τής κεφαλής (κεφαλόδεσμα)· βλέπομε? 
δέ πόσα είδη συρμού ύπήρχον τότε. Μία άπδ τάς 
γυναίκας τοΰ Σολομών το ς, αΐτινες τόν άπεπλάνησαν 
άπδ τδν άληθή Θεόν, ήτο θυγάτήρ του Φαραώ καί 
έφερε μεθ’έαυτή; μεγάλην προίκα.

ΤΟ ΠΙΣΤΟΝ ΒΟΣΚΟΠΟΓΛΟΝ.
Ο μικρός Γερράρδος έβοσκε τά πρόβατα κυρίου 

τινδς έν Γερμανιφ καΐ μολονότι πτωχόν καΐ δυστυχές 
παιδίον, είχε? όμως εδγενή ψυχήν· καί ήτο τίμιον.

Μίαν ήμέραν ένιρ έβοσκε τά πρόβατα εί; έν λιβά- 
διον, τδ όποιον έχει το πλησίον πυκνού δάσους, αίφνης 
κυνηγός τις έξήλβε τού δάσους καΐ τδν ήρώτησ?·

«Πόσον μακραν είναι άπ έδώ τδ πλησιεστατον χω
ρίο? ;

•° Ε ζ μίλλια,κόριε, κ άπεκρίθη τδ πα13ίον · · άλλ’ή δ- 
δός είναι μόνον μονοπάτι διά πρόβατα καί ευκόλως δό- 
ναταινά τήν χάση τις.»

«Ό.κυνηγός έθεώοησε τήν άτραπδν, καί έπειτα εί
πε ν· ιΕίμαι πεινασμένος,κεκοπιακώς καϊ διψασμένος. 
έχασα τους συντρόφους μου καΐ τήν οδόν, άφησε λοιπόν 
τά πρόβατά σου καϊ όεϊςέ μου τήν οδόν- θά σέ πλη
ρώσω καλά διά τδ? κόπον σου.»

«Δέν δύναμαι, κύριε, ν’ άφήσωτά πρόβατα, »άπε· 
κρίθη δ Γερράρδος,· διότι, θά σκορπισβώσιν είς τδ δά- 
σοςκαΐ κατάσπαραχθώσιν υπδ τών λύκων ήάρπαγώσιν 
ύπδ κλεπτών.»

«Καϊ τίπρδς τοΰτο ; «είπεν.ό κυνηγός.» Δέν είναι 
ιοικάσου· ή απώλεια ένδς ή καί περισσοτέρων δεν ζη
μιώνει πολδ τδν κύριον σου· έγώ 3έ θά σου δώσω 
περισσότερον αφ’ δ,τι λαμβάνεις είς έν έτος. · ·

• Δέν δύναμαμ κύριε,», άπεκρίθη τδ παιδίον μετά
σταθγρότητος. «Ό κύριός μου .μέ πληρώνει διά τδν 
καιρόν μου καΐ μοΐ έμπιστεύθη τά πρόβατά του. ’Εάν 
πωλήσω τδν καιρόν μου, οστις δεν με ανήκει καί τά 
πρόβατα χαθώσι, θά ήναι τδ αυτό, ώς έάν τά έκλε 
πτα εγώ,» ... .

• Καλά,» είπεν δ κυνηγός, «Δέν θέλεις τοϋλάχι. 
στον νά έμπιστευθής είς έμέ τά πρόβατά και α'υ νά 
ύπάγη; είς τδ χωρίον νά μοί φέρης όλίγον άρτον καΐ 
ύδωρ καί ένα ^όονγγόν ; Έγώ θά φροντίσω διά τά 
πρόβατα είς τήν.. απουσίαν σου.»

« Τά πρόβατα, » παρετήρησε τδ παιδίον, σεΐσαν 
τήν κεφαλήν του, — δέν γνωρίζουν τήν φωνήν σου,» 
καΐ έπαυσε νά ομιλή.

«Αί I Καί τί μέ τοΰτο, δέν με έμπιστεύεσαι; Σοΰ 
φαίνομαι άραγε άτιμος άνθρωπος;» είπε μετ’ δρ- 
γής εκείνος.»

«Κύριε»,είπεν ίντόνως τδ παιδίον· «κατ’άρχάς ήγω- 
νίσθης νά μέ πείση; νά γείνω άπιστος καί ψευστη; 
εΐς τδν κύριόν μου, καΐ πώς θά ήξεύρω, οτι συ θά 
φύλαξης τδν λόγον σου εΐς έμέ; ν

'Ο κυνηγός έγέλασε καί συνησδάνθη, δτι τδ παι
δίον τδν ένίκησεν. Όθεν μετέβαλε τόνον.

« Βλέπω,—είπε,—τέκνον μου, οτι είσαι τίμιον καί 
πιστόν ποιοιον καΐ δέν θά σέ λησμονήσω. Δεΐξέ μου 
μόνον σέ παρακαλώ τδν δρόμον, καΐ θά προσπαθήσω 
νά τδν ευρώ μόνος μου.»
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Ό Γερράρδος' προσέφερεν ήοη τό έμπερίεχόμενον 
τοΰ σακκουλίοο τοο είς τόν πεινών τα «ονηγόν, οστις 
χατεβρόχθισε τόν μαύρον καί ξηρόν άρτον μέ μι- 
γάλην ■ δρεξιν.

Αίφνης βμως έρχονται τοο δάσους οι σύντροφοί 
τοΰ κυνηγοί καί τότε μέ έχπληξίν τοο ό μικρός Γερ- 
ράρΒος έμαθε ν. δτι δ κυνηγός εκείνος ή τον ό Μέγας 
Δούξ, ή βασιλεύς της πατρίδας τοο, χαί οπ όλα έ 
χεΐνα τά χωράφια χαί τό δάσος χαί τά πρόβατα ήσαν 
jStxa τοο χαί αύτός ήτον ό κοριός τοοί»

‘Ο Δούς ευχάριστή 6 η τόσον με τήν τιμιότητά τοΰ 
παιδιού, ώστε τό έπήρεν από τά πρόβατα χαί τό έ- 
δαλεν είς τό σχολειον διά νά σπουΒάσηί

Ο ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ.

Ή προκειμένη εικονογραφία παριστάνει συμβεοη- 
κός λαβόν χώραν είς τήν Βαβυλώνα πρό 2500 έτών. 
Ή Βαβολών ήτο τότε ή μεγίστη, πλουσιωτάτη καί 
ισχυρότατη πόλις τοΰ κόσμου, αλλά πρό πολλοΰ χα· 
τεστράφη ές όλο κλήρο ο, καθώς προεΐπεν ό θεός διά 
τοΰ προφήτου Ήσαΐου.

Ό καθήμένος έπίτου θρόνου εΐναι δ βασιλεύς Να 
δουχοδονόσορ—είς τά δεξιά ιστανται οί άρχηγοί τής 
σωματοφυλακής του, είς τους πόδας του κάΟηται 
δούλη κρατούσα ριπ ίδιον, καί έμπροσθεν του "στα- 
ται ό προφήτης Δανιήλ.

Ή αίτια, διά τήν όποιαν; όβασιλεύς προσεχάλεσε 
τόν Δανιήλ ένώπιόν του, ήτονέν δνειρον, τό οποίον 
ονειρεόθη, άλλα τό οποίον Αλησμόνησε χαί ουδείς από 
τους σοφούς του ήδυναιο νά τό εύρη, ού3έ τήν λΰ- 
σιν του νά τφ 6ώσγμ Βιά τοΰτο ήτο πολύ άργισμέ· 
νος καΐ 3ιέτάξε νά φονευθώσιν δλοι. Δέν νομίζετε, 
δτι ά μέγας έχεΐνος βασιλεύς ήτο μωρός νά ζητη 
τοιαύτα πράγματα από θνητούς.; καί δμως τά έζή- 
τησε καί τό' πράγμα ήιον έκ θεοΰ, διά νά φανερωτή 
ή .Μεγάλειότης τοΰ άληΰοΰς θεοί, - .

10 Δανιήλ ήταν, έδραΐος αιχμάλωτος, φερθείς-είς 
τήν Βαβυλώνα ένφ, ή το. .παιδίον,. έφοβεΐτο δμως :καΐ 
ήγάπα καί ύπήκουε τόν αληθή Θεόν καί διά τοΰτο 
έλαδεν έξ δψοος σοφίαν ■ καί σονεσιν ύπεράνδρωπον. 
Οσιος ό Δανιήλ Βιά τήΐί θείας βοήθειας ευρε τό 
δνειρον καί έδωκε χαί τήν έξήγησίν του εις τόν βα
σιλέα.

Τ ό δ ν ε t ρ ο ν αυτό ήτο θαυμαστόν· ήτο περί 
ένόςμεγάλ» άγάλματος κατεσκευασμέναυ έκ χρυσοΰ, 
άργόρυ;χαλκού, σιδήρου καί πηλ οϋ (ιδε Δαν. κεφ. 6' 
27—35.) Τό άγαλμα τοΰτο πρέπει νά έξίππασε πολύ 
τόν βασιλέα· ήτο θαυμαστόν προσέτι, διότι είχε 
σκοπόν νά ΒιΒάςη αδτόν έν ώραιον καί ωφέλιμον μά
θημα — νά φανέρωση ποια έθνη θά οιεδέχοντο άλ' 
ληλα μετά τήν πτώσιν τής Βαβυλώνος μέχρι τής 
στερεώσεως τής βασιλείας τοΰ. Χρίστου Ιπί τής γής.

. Τό δνειρον ήτο; θ α υ μ α σ τ ό ν καί κατά τόν τρό- 
πον, κατά τόν όποιον τά μέλλοντα νά συμδώσι ταΰ
τα γεγονότα διεκοινώθησαν Oev έγέν,ετο δι’απλής 
καί καταληπτής γλώσσης, αλλά διά τίνος συμβόλου, 
— τοϋ συμβόλου μιας είκόνος ή. ένός αγάλματος· 
τά διάφορα έθνη, άτινα (Αντιπροσωπεύονται είς τό 
άγαλμα τοΰτο άναφέρονται κατ’ ο·<ομα, άλλά παρί- 
στανται Βιά διαφόρων μετάλλων, ώς λ.χ, χρυσοΰ, αρ
γύρου, χαλκοΰ, σιδήρου κτλ. έκ τών όποιων τοΰτο ήτο 
κατεσκευασμένον. 'Ο Θεός ήδόνατο νά στείλη άγγε
λον ή προφήτην νά γνωστοποίηση ταΰτα είς τόν βα
σιλέα, ή ήδόνατο νά τοϋ όμιλήση Βιά φωνής έξ ου· 
ρανοΰ, άλλα δέν το ίπραςεν άντί τούτων έξέλεξε 
τό δνειρον, — δπως έπραςε καί πρότερον. πολλά
κις είς τόν ’Ιωσήφ, φανερώσας είς αυτόν τό αξίωμα, 
είς τό όποιον έμελλε, ν’ άναβή μίαν ή μέραν, καί είς 
τόν Φαραώ, βασιλέα τής Αίγυπτου, καί είς άλλους.' Ο 
Θεός έχει πολλούς τρόπους, διά τών οποίων μας διδά
σκει καί κοινοποιεί 5,τι θέλη ήμεΐς νά γνωρίζωμεν, 
καί τοός τρόπους τούτους τούς μεταχειρίζεται βπως 
καί 3τε Αύτός βούλεται.

(ακολουθεί.)
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ. Α
Ή καρδιά κατά μέσον ορθν ζυγίζει έννέα λίτρας 

καΐ ήμίσειαν. Ή δέ καθημερινή έργα s ία της ίσοδυ- 
ναμειμέ δόναμιν άυνααενην νάδψώνή' 124 τόνους ή 
119,200 δχάδας §ίνα πόδα ύψηλά!! Τδ ίίψος, είς δ 
δύνάται νά ύψωση τδ ΐδιρν αύτής βάρος εις μίαν' ώραν- 
θά ήτο ίσον με 19754 ·πό8·α>!! ’Εργάζεται δ'άκα 
ταπαυάτως νύχτα' καί ημέράν άποστίλλουσα τδαΐμα 
είς ολα τά μέλη τοΰ σώματος διά νά θρέψη αυτά. 
Καί όμως πόσον χαχομεταχειοιζόμεθα ήμεΐς τδ πο
λύτιμον τοΰτο δργανον τοΰ σώματος ’

’Τπερηφανία καί ταπεινοφροσύνη.
Μετά πολλής ε&χαριστήσεως δημοσιεόομεν είς τάς 

στήλας τήί Έφ. τών Παίδων τήν προκειμένην είκο 
νογραφίαν, τήν δ ποιαν έσκάλισε καί άπέστειλεν είς 
ήμά; κυρία τις έκ Σκωτίας (Miss Hoguej πρδςώφέ 
λείαν τών άναγνωστών μας.

Τδ μάθημα τδ όποιον προτίδβται νά μεταοώση 
εΐναι πρακτικόν καί σπουδαίου δι1 δλους ή μας, ίοίως 
κατά τήν άρχήν τοΰ νέου έτους, είς τδ όποιον ήδη 
είσήλθομεν.

"Οσοι θέλουν νά ήςεύρωαιν ακριβώς τί ή είκών 
αυτή διδάσκει, 3ς άναγνώσωσιτδ Ι8ον κεφάλαιο  ν τοΰ 
κατά Λουκάν Ευαγγελίου άπδ τοΰ 9ου μέχρι τοΰ 14ου 
έδαφίου.

ΤΠΕΡΗΦΑΝΙΑ.
Ήζεΰρετε πώς δ θεδς συλλογίζεται διά τους &πε· 

ρηφάνους ; ’Ακούσατε το.
«Ό ύπερήφανος ΐή καραίφ εΐναι βδέλυγμα είς 

τδν Κύριον.»
·*Αν καί ό Κύριος εΐναι ύψηλά, άρέσκεται δμως είς 

τους ταπεινούς· τδν δέ ύπερήφανον δεν θέλει νά έ- 
ξευρη.»_

.'Ο Κύριος θέλει αφανίσει τδν οίκον τοΰ ύπερη- 
φάνου,·

.'0 Θεδς έναντιώνεται είς τοδς υπερήφανους, είς 
δέ τούς ταπεινούς δίδει χάριν.»

«'Ή ύπερη φαν ία προπορεύεται τοΰ δλέθρου· καί 
ίδ ύψηλόφρον πνεύμα πρδ τή; πτώσεως.· ' '

Πόσον μισητόν πράγμα, πρέπει νά ήναι αυτή ένώπιον 
του Κυρ is! "Ας άγωνιζώμεθα λοιπόν οί πάντες, κατά 
τήί αμαρτίας ταύτης και τών άποιελεσμάτων αύτής.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ,
- Μετα'τινας Κυριακάς άφοΰ ό πενταετής ’Ιωάννης 

ήρχισε. νά συχνάζη είς τό Κυριάκόν.Σχολεΐον, τδν ή- 
κουσεν δ πατήρ του νά μεταχειρίζειαι τήν λέίιν έν; 
τι/ιος.

■ Κάΐ τί θά εΐιτη ε ν τ ι μ ο ς, Ιωάννη;» τδν ήρώτη- 
σεν ό πατήρ του.

Μετά τινα δισταγμόν δ Ιωάννης άπεχρίθη, «’Αλή
θεια.»

«Καΐ τί θά εότη άλή^εια ;» έπανελαβεν δπατήρ- 
Άτενίσας τδν πατέρα του μετά σοδαρότητος, ό μι 

κρδς’Ιωάννγ^ς άπεχρίθη «Νά υπάκουη τις τδν Θεόν.»
Καΐ τφ Ο"τι! αληθώς έντιμος μόνον εΐναι δ φο

βούμενος χαί όπαχοόων τδν Θεόν.

ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ.
Τά χρήματα δύνανται νά ήναι άγγελοι φωτός ή 

άγγελοι σκότους· δ δέ κάτοχος αδτών κύριος ή δού
λάς των. Ό ευσεβής Χριστιανοί; μεταχειρίζεται τδν 
Μαμωναν τοϋτόν της άοικίας πρδς δόςαν Θεού καΐ 
οφελδς τών όμοιων του.

ΧΡΟΝΟΣ.
Τά νήπια λογαριάζουν μέ στιγμάς* τά παιδιά μέ 

ώρας χαΐ ήμερά;· οί άνδρες μέ έτη κάι αιώνας· τά ε- 
θνη μέ εποχάς.—Mi τδν θεδν τδ παν εΐναι παρόν Π—

ΠΡΟΣΕΥΧΗ.
Τά πτηνά κελφΐουν,τά άνθη ευωδιάζουν, τά δέν- 

ορα, τάρρη, ή θάλασσα, δ ήλιος, ή σελήνη, οί άστε- 
Ρ-ί, τά πάντα ύμνουόι τδν Δημιουργόν αύτών. Κά- 
μνουσι τδ αύτδ τά μικρά παιδία διά προσευχής ;

ΙΕΡ9ΓΡΑΦ1ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1. [Τοϊον εΐναι τό θανασιμώτατον παράδειγμα πιριεργτίας 

δπερ μνημονεύεται έν τη Γραφή ;
2 Ποία πόλις μνημονεύεται έν τη Γραφή ώς περίφημος 

διά τήν περιέργειαν τών κατοίκων της ;
3. Είς ποιον μέρος τής Γραφής λέγεται 5τι ή έύχαρίςησιςτή; 

περιεργείας δόναται νά κατασΐήση τόν άνθρωπον δυστυχή;

Παραχαλοΰμεν τους άνταποκριτάς καΐ συνδρομητάς μας 
νά δηλώσουν άν θέλουν νά έζ.δίδέται ή Έφημ, τών ΙΙαίδων 
εί; διπλοΰν άντΐ μια; δραχμής.

Οί άποστέλλοντες πέντε σύνδρομά; διά γραμματοσήμου είς 
ϊν όνομα λαμβάνουσιν Sv φύλλον δωρεάν.
^γ^Βγ^Διά τήν συνδρομήν ίδέ τήν πρώτην σελίδα. ,


