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"Εκτοτε άνεκτίσθη καί ύπεστη αλληλοδιάδοχοι;
διαφόρου; καταστροφές άπδ τού; διαδόχου; τοΰ με
γάλου Άλίςάνορυ, του; ' Ρωμαίου;, τού; Σαράκηνους
τού; Φράγκου; καί του; Τούρκου;.
'Η προκειμένη εικονογραφία παριστά τήν άλωσιν
αΰτη; ύπδ τοΰ Τίτου στρατηγού των‘Ρωμαίων ου τι;
τήν έΐεπόρθησε τδ 70 μ. Χ„ Τήν καταστροφήν ταυ·
την προεΐπε καί προ έγραψε λεπτομερώς ό Κύριο;
ημών ’Ιησούς Χριστδ; καί τήν προφητείαν καί πε
ριγραφήν ταυ την εύρίσκουσιν οί μικροί άναγνώσταί
-μα; είς τδ κατά Αουκαν Εΰαγγ. κεφ. κά. και τδ
κατά ΜατΟ, τά όποια συν.ςώμεν εί; τήν άνάγνωσιν των.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΤ ΤΔΑΤΟΣ.

liUAltiPKIA KAI KMlUeHHiih ΙΕΡυϊΔΑΔιιίΜ.

‘Η πόλις‘Ιερουσαλήμ ήτο πρωτεύουσα τών Ίου·
έουσαίων, ένδς τών αρχαίων έθνών τής Χαναάν, ‘Γπ ο τίθεται δτι έπτίσθη ύπδ του βασιλέω; Μελχιοεδέκ
τδ 1913 πρ, Χρ. "Ενεκα τής ισχυρά; τοποθεσία;
της δέν έκυριεύθη ύπδ τών Ισραηλιτών μέχρι τής
έποχής τοΰ Δαδΐδ 1048 π. X. Οΰτος τήν εχυρίευσε
καί τήν κατέστησε πρωτεύουσαν τοΰ βασιλείου του,
Τί Ίερυσαλήμ μόνον 477 ετη διετηρήθη εν άνδηρα
χαταστάσει ώ; πρωτεύουσα του Ιουδαϊκού έθνους!
ήτοι άπδ τοΰ Δαέΐδ μέχρι τοΰ Σεδεκίου βοσιλεω; τοΰ
’Ιούδα, οτε έςεπορθήδη ύπδ τοΰ Ναβουχοδονόσορος
ς τή; Βαουλώνος καί κατεστράφη.

Ό θεδ; έδωκεν εί; έκαστον πράγμα κάτι τι, τδ ο
ποίον τδ διακρίνει άπδ ολα τά άλλα πράγματα* ε
πειδή 3ε τά πάντα εκαμε 3ιά νά χρησιμΐόωσι πρδς
σκοπόν τινα, τά έπροίκισε καΐ με τινα; δυνάμει; καί
χαρακτηριστικά τά όποια δνομάζομεν ιδιότητα; καί
ποιότητας.
Τδ ύδωρ έχει τινά; πολύ περιέργου? καί σπου
δαιότατα; ίοιότηταί* ές αύτών οέ ή πρώτη εΐναι τδ
νά προσκολλάται είς παν πράγμα, μέ τδ όποιον έρ
χεται εί; επαφήν. Τοΰτο ήμπορεϊ έκαστον παιδίον
νά τδ οοκιμάση, έάν έγγίςη ΰοωρ μέ τδ άκρον τοΰ
δακτύλου του, ή άλλου οποιοσδήποτε πράγματος, καΐ
τδ ύψωση ολίγον τδ ΰδωρ προσκολλάται είς τδν δα'-'
κτυλον ή τδ άλλο έκεινο πράγμα καί συνυψώνεται.
Τδ ύδωρ εΐναι §ν άπδ τά αναγκαιότατα πράγματα
διά τδν άνθρωπον, τά ζώα καΐ τά φυτά· 30sv ό Δη
μιουργό; τω έπροίκισε με τήν ιδιότητα ταυτην πρδς
χρήσιν όλων τούτων· άνευ τή; ίδιο τη το; ταυ τη; δέν
ήδυνάμεΟα νά γράφωμεν, νά καόαρίζωμεν τά φόρε*
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μα τα και τά αλλά πράγματά μας, νά μαγειρεύωμεν
την τροφήν μα*, νά χωνεύωμεν τδ φαγητόν μα; κλπ.
|
Άλλη ίδιοτης του εΐναι νά έκτείνηται διά τής
| θερμότητας καΐ νά μεταβάλλεται εις ατμόν· άνευ τής
I ιδιότητας ταότης δέν θά ειχομεν νέφη, διότι τά νέφη
δέν εΐναι άλλο είμή ατμός υδατος, ούτε βροχάς, έπομένω* ούτε ποταμούς, ούτε Ατμόπλοια, ούτε άτμομήχανάς· δέν ήδυνάμεθα νά στεγνώνωμεν τά φορέματα
μας, ούτε νά διατηρώμεν στεγνός τάς οικίας μας.
Τρίτη ίδιο της είναι δτι εΐναι Ελαστικόν άνευ τής
ίδιότητος ταότης ούτε ή θάλασσα, ούτε αί λίμναι,
ούτε οί ποταμοί θά ήσαν πλευστοί, ούτε θά ήδΰναντο
νά κινώνται τά υδατά των καί οδτω νά ζώσιν έν αυ
ταις τά απειράριθμα είδη τών ένΰδρων ζώων, τά ό
ποια ύπάρχουσιν εί* αυτά* οοτε θά ήδυνάμεθα ήμεΐς
οί άνθρωποι νά μεταχειριζώμεθα το ύδωρ εί; υδραυ
λικός Εργασίας, αί όποΐαί τόσον διευχολύνβσι τάς Ερ
γασίας μας και συνεισφέρουσιν είς τήν ευημερίαν τοΰ
Ανθρώπου.
"Έχει χαι άλλα* Ιδιότητα* τδ ύδωρ, τάς όποιας οί
μικροί μα; άναγνώσται θά μάθω σιν, δίαν σπουδάσωσι
περισσότερον. Εντούτοις εχομεν χρέος νά εύγνωμονώμεν τδν- Θεόν διότι έκαμε τδ υδωρ καί τδ έπροί
κισε μέ τοιαότας Ιδιότητας.

1ΒΙΣ Ο ΙΕΡΟΣ.
Μεταςΰτών Αντικειμένων, τά όποια έπρο σπάνουν οί
Αιγύπτιοι, ήτο καΐ τδ πτηνδν Τβις, τδ όποιον παρίσταται είς τήν προκειμίνην εικονογραφίαν. 'Ο Τβις
άνετρέφετο καΐ έφυλάσσετο ύπδ τών ιερέων είς τοΰ;
ναού*, καΐ οστις τδν έφόνευε, έτι καΐ κατά τύχην, έτιμωρεΐτο με θάνατον.
Μετά θάνατον έβαλσαμόνετο μέ πολλήν φροντίδα
καΐ εθάπτετο είς Ιδιαιτέρας’ νεκρόθήχας. Τούτο μάς
δεικνύει πόσον αληθές εΐναι Εκείνο τδ όποιον δ Από
στολος Παύλος λέγει είς την πρδ; 'Ρωμαίους έπιστολήν κεφ. ά. 21—23 περί τών έθνικών, «δτι έματαιώ-
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Θηααν είς τού* διαλογισμού* αυτών καΐ έσκοτίσθηη
ασύνετος αύτών καρδία .. . »
'Τπάρχουσι δύο είδη τοΰ πτηνού τούτου—τδ§>
μεγαλείτερον καΐ τδ άλλο μικρότερον. Ό ίεχώς Τίι*
εΐναι τδ μικρότερον και εΐναι Ισομεγέθης με κοινήν
όρνιθα, —Ί δ χρώμα τών πτερών του εΐναι λευκόν
Εκτός τοΰί λαιμόΰ καΐ τών άκρων τών πτερύγων, ατινα
εΐναι μαύρα μετά κηλίδων ίοχρόων. ’Ολίγα δέ με
ταξοειδή πιέρά εκφυόμενα έπΐ της ράχεως π ίπ του σιν
έπ| τών πτερύγων καΐ τής οδράς και σχηματίζουσιν
ώραϊδν θύσανον. Του ράμφους τδ μέν άνω μέρος εΐναι
πράσινον, τδ δέΓκάτω μαΰρον.
Ό Τβι* δέν εΐναι έγχώριον πτηνδν τής Αίγΰπτου*
άλλ’ έρχεται είς τήν Αίγυπτον κατά τάς άρχάς της
άνοίξεως, δτε ό Νείλος πλημυρεΐ. Τρέφεται έκ σκωλήκων και οφεων καΐ έντόμων παντός είδους, δθεν
καΐ είναι πολύ χρίσιμος είς τήν Αίγυπτον.
Ή είς τήν Γραφήν (Αευιτ. ια'. 17. καί Δευτ. ιέ.
16) άναφερομένη μεγάλη γλαΰς υποτίθεται δτι ήτο
τδ πτηνδν τοΰτο.

■ΠΕΙΝΛΣΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΡΤΑΣβΗΣΑΝ.
Μίαν χειμερινήν πρωίαν γυνή τις χήρα ώμίλησεν
εί; τά πένιε ανήλικα τέκνα τη; ώ; Εφεξής*.
«Τέκνα μου, δέν εχω τίποτε νά οά; δώσω σήμε
ρον τδ πρωί νά φάγητε—Δέν έχω ούτε ψωμί, ούτε
αλεύρι, ούδέ-έν αΰγδν τουλάχιστον. Παρακαλέσατε
τδν Θεόν νά μας έςαποσιείλη βοήθειαν. ’Εκείνος εΐ
ναι πλούσιο; καΐ ισχυρό;, κάΐ μάς λέγει είς τήν Γρα
φήν, «Έμβλέψατε εί; Εμέ όταν ήσθε εί; στενοχώριαν^
και εγώ θέλω σας Ελευθερώσει. ·
Ό μικρός Ιωάννης, οστ·ς δέν εΐχεν είσέτι κλείσε
•τά
έτη, έπήγεν εί; τδ σχολεΐόν του πεινών και λυ
πημένος. Καθ’ οδόν διέβη πλησίον Εκκλησίας, τής
οπθία; τήν θόραν εύρών ά* όι κτήV' έ ίσηλθε καί γονά
τισα; πλησίον τοΰ άμβωνος, ήρχίσενά προσεύχεται
μεγαλοφώνως, άφοΰ πρώτον- έκύτταξε τριγύρω καΐ
δεν εΐδέ τινα· '.
« Έπουράνιε Πάτερ* ήμ'έΐς τά παιδιά σήμερον δέν
εχομεν νά φάγωμεν τίποτε. Ή μήτηρ μας δέν έχει
ούτε άρτον, ούτε αλεύρι, ούτε έν αΰγόν — Παρακαλώ
δδς είς ήμά* καΐ τήν Αγαπητήν μας μητέρα κάτι τι
νά φάγωμεν. Είσαι πλούσιος καί δυνατός καί ευκόλως
δΰνασαι νά μά; βοηθήσης. » ’
Άφοΰ έτελείωσετήν παιδικήν του ταότην προσευ
χήν, έπήρε πάλιν τδ βιβλίον του καΐ έπήγεν είς τδ
σχολεΐόν. Όταν δέ έιελείωσεν έπίστρεψεν είς τήν οίκίαν καί μέ μεγάλην του ευχάριστησιν εΐοεν έπΐ της
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τραπέζης 2ν ψωμίον, £ν πινάκιο ν αλεύρου χαί όλιγα
αυγά είς Sv κοφφίνιον.
Τρέςα; δέ πρό; τήν μητέρα του μέ χαράν, «Ο
θ εδς, — silts,—καλή μου μη τη ρ, ήκουσε τήν προσε υ·
χήν μου καΐ ίσι:·.λε τδν άγγελόν του·μέ δλα ταΰτα τά
πράγματα.»
< ΝαI,—εϊπεν ή μήτηρ του,—ό θεός ήκουσε τήν
προσευχήν σου. Ένιρ σύ προσεόχεσο εί; τήν εκκλη
σίαν, κυρία τι; άκαμνε τδ αΰτδ εί; άλλο μέρο; αυ
τή; καΐ ήκουσε τήν δέησίν σου. Αδτή εΐναι ό άγ
γελο;, τδν όποτον εστειλεν ό θεό; διά νά μάςπροφθάση εί; τήν άνάγκην μα;. "Α; εδχαρισ-ήσωμεν λοιπόν
τώρα δλόι όμοΰ τδν Κύριον καΐ ά; μή λησμονώ·
μέν ποτέ νά πηγαίνωμεν πρδ; τδν θεόν εί; τήν ήμέ·
ρ αν τή; σ ιενο χω ρ ία ; μ ας.»
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γνώσθη ή άπόφασι; ό ‘Ερρίκο;, δστις ήτο εί; τδ δικαστήριον, επλήσθη ύπδ &υμοΰ και έξύβρισε τδν δικα
στήν διατάξα; αύτδν νά άθωώση τδν φίλον του.
«Ή φυλακή,—είπε,—δέν εΐναι κατάλληλο; τόπο;
διά τού; φίλους, τοΰ Διαδόχου. Είμαι δ Διάδοχος του
θρόνου καί δέν οοΐ έπιτρέπω νά τδν στείλης είς τήν
φυλακήν.»
«Διάδοχος, ξεδιάδοχος, έγώ δέν ήξεύρω,—άπεκριθη ό δικαστής—δέν έχει; κανέν δικαίωμα νά δμιλη;
οδτω πρδ; τδν δικαστήν τοΰ βασιλέως· άρκίσθην νά
δικάζω δικαίως καΐ δικαίως θά πράξω.»
’Επειδή δέ ό Διάδοχο; έζήτησε νά άρπάση τδν κατάΒικαν άπδ τή; χειρδ; τή; δικαιοσύνη; διά .τής βία;
καΐνά τδν φέργγ έξω, ό δικαστή; διώρισε τους κλη
τήρας· ,νά όδηγήσωσιν άμφοτέρου; είς τήν φυλακήν,
είπών, «τοΰτο κάμνω, οχι διότι προσέβαλε; έμε, άλλά
διότι παρενόμησες κατά τών νόμων τοΰ Κράτους.»
Στραφείς δέ πρδς τδν Διάδοχον. »Νέε,—είπε,—μίαν
ημέραν θά γείνης βασιλεύς, καί πώς δόνασαι νά περιμένης τότε νά σέ ύπακοόωσιν οί υπήκοοί σου, έάν
τώρα σύ καταφρονεί; τούς νόμους του βασιλέως;»
Απούσας τοΰ-ρ ό Διάδοχο; έφάνη κατηαχυμένος,
καΐ χωρίς νά εΐπη λόγον παρέδωκε τδ ξίφος είς τούς
κλητήρα; καί έπορεύδη ήσυχως εί; τήν φυλακήν.
Τδ περιστατικών τοΰτο μαύών ό βμσιλεΰς Ερρίκος
δ Δ' έςεφώνησεν, «Εΰτυχή; ό βασιλεύ; ο στις έχει δι
καστήν μή φοβουμενον νά καταστήση του; νόμου;
σεβαστούς, καΐ υίδν γνωρίζοντα πώς νά τυς ύπακ^ηΐ ν
Μετ’ ολίγον ό βασιλεύ; άπέθανε καί ό διάδοχος
άνέβη είς τδν θρόνον. Πολλοί άπδ τού; υπηκόου;
του ήλθον νά τον συγχαρώσι διά τοΰτο* μεταξύ δέ
τούτων ήσαν χάί,οί πρώτοι του σύντροφοι, οΐτινε;
περιέμενον ήδη νά ευρώ σι πλησίοντόο δ,τι έπεθυμουν,
άλλ’ ήπατήθησαν, διότι τού; εΐπεν, οτι εΐχεν αφήσει
τά; άνοησία; του, καΐ τού; έσυμδοΰλευσε νά κάμωσι
καΐ αυτοί, τδ αυτό.
Ό ‘περί ο5 δ λόγο; δικαστής παρουσιάσΒη επίσης,
φέρων μεβ’ έαυτοϋ τήν παραίτηαίν του- άλλ’ ό ‘Ερρί
κος, άντΐ νά τήν δεχθή, τδν εδχαρίστησε διά τδ όποιον
τψ έδωκε μάθημα καΐ τδν παρεκάλεσε δε νά μείνη
είς τήν θέσιν του, προσ&εαας, «Εύχομαι έάν ποτέ ό
Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ.
υίός μου φερθη όπως έγώ, νά εύρεθή δικαστή; γεν
Έρρΐκο; δ Ε' βασιλεύ; τη; ’Αγγλία; ήτο άνδρεΐο;
ναίο; καΐ πιστδς ώς σέ διά νά τον διορδώση !»
βασιλεύς—άλλ* εί; τήν νεαράν του ήλικίαν πολύ τρε
λό;· συνανεστρεφέτο δέ μέ κακού; καΐ διεφθαρμένου;
— Ήμπορεΐ τι; νά όπάγη είς τδν Παράδεισον χωρίς
νέου;, οΐτινε; τδν ώδηγουν εί; πράξεις άναιδεις και
παιδείαν, χωρίς πλούτον, χωρίς υγείαν, χωρίς φί
κακά;.
.
·.
Εΐς μίαν περιστασιν εις των συντρόφων του τού λο;* άλλά ποτέ, ούδέποτε δύναται νά ύπάγη έκεΐ χω
των είσήχδη ένώπιον τοΰ πλημμελειοδικείου καΐ κα· ρίς τοΰ Χρίστου.
τεδικάσθη δια' τινα έγκληματικήν πραΐιν. "Οταν άνε-
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σοφίαν τ», άν καϊ δεν ήτον άμοιρο; παιδείας, όχι τόσον:
διά τήν στρατηγικήν ή πολιτικήν τ» ικανότητα. άν καϊ
Διδάσκαλός τις Κυριάκου τίνος σχολείου ή ρώτησε δέν, έστερεΐτο καϊ τούτων — όσον διά τήν ευσεβειαν,
μίαν Κυριακήν μετά τό μάθημα ένα τών μαθητών διά .τάς άρετάς τοιζ. ■
Όταν άκόμη ήτο μικρόν παιδιον έπροτίμησε νά τι·
τής τάξ’ώς του, παιδίον δεκαετές τήν ηλικίαν,
μωρηθή μάλλον, παρά νά ειπη ψέύματα. Όταν ήν-,
Προσεύχεσαι Γεωργίες
δρώθη καΐ-ήδόνατο- νά γείνη βασιλεύς τής πατρίδας τ«
— Μάλιστα, κύριε,
—■ Και πότε -κάμνεις τοΰτο, διότι σείς έξυπνάτε επρο τίμησε τή ν ησυχίαν καί άφάνειαν τής γεωργικής
ζωής παρά τήν λαμπρότητα και τδ μεγαλεΐον τοΰ θρό·
πολύ πρωί.
νου.
/Ητα καλός καϊ ευπειθής υίός, αγαπητός σύζυ— ’Αληθώς, κύριε, ήμεΐς έξυπνοομεν πολύ πρωί
γος,
φιλόστοργος
πατήρ, ειλικρινή; φίλος, άγαθος καί
καϊ πολλάκις εΐμεθα μισοέξ ύπνοι, όταν έξερχώμεθα
τής οικίας, Όθεν συλλογίζομαι περί θεού, άλλά δέν πιστός πολίτης, ταπεινόφρων καϊ δίκαιος Κυβερνήτης,
δύναμαι νά είπω, 3τι προσεύχομαι.
καϊ εΰσεβής χριστιανός, Διήλθε τήν ζωήν του ύπηρε·
— Πότε λοιπόν προσεύχεσαι;
τών τήν πατρίδα του, και αγαθοποιών τούς όμοιους
— ’Ιδού -±ότε,—είπε τδ παιοίον. Ό κύριός μας του· απίθανε δέ τιμώμενος και εΰλόγούμενος παρά
μδς οιατάττει νά άναβώμέν τήν καπνοδόχην άλλά δέν πάντων, καί έν οσω ύπάρχή τό έθνος του, τό όνομά
μάς απαγορεύει νά ξεκουραζώμεθα δλίγον άφοΰ άνα του θέλει εισθαι σεβαστόν παρά πάει.
Και διά τί τοΰτο; διότι ή ευσεβής μητήρ του τόν
βώμεν. Τότε και έγώ κάθημαι ίπι τής κορυφής τής άνεθρεψε χριστιανιΧώς με τάς άρχάς του Ευαγγελίου,
καπνοδοχης καϊ προσεύχομαι.
τό όποιον είναι δόναμις καϊ σοφία θεού *ίί πάντα
— Καϊ τί λέγεις;
τόν πιστεόοντα.
— ’Ολίγα λόγια κύριέ, διότι δέν.ήςευρω μέγάλας
Ο ΙΠΠΟΣ ΚΑΙ Η ΟΡΝΙΣ.
λέξεις νά είπω' είς τόν θεόν. Συχνότατα επαναλαμ
βάνω ένα στίχον, τδν όποιον εμαθον ένταΰθα είς τδ
Ίππος τις συνείδιζε νά βοσκη είς εν λει6άδιον, είς'
σχολεϊον,
τό οποίον έσύχναζε κα'ι μία όρνις. Κατά μικρόν τά
— Καϊ ποιόί εΐναι αδτός;
δυο ταΰτα άλογα ζώα ήρχισαν νά συνοέωσι φιλίαν
— «Ό Θεός ίλάσθητί μοι τφ άμαρτωλιρ.*
ήτις μετ’ ού πολύ έγεινε στενωτάτη. Πάσαν πρωίαν^
ή δρνις έπλησίαζε τόν ίππον μέ κα χαρίσματα χαράς
καϊ έτριδ ·το είς τους πόδαί του’ ένψ δ ίππος τήν
έμυρίζετΟ και έκινεϊτο μετά προσοχής , φοβούμενοςμήπως τήν πατήση !
Ή αγάπη γέννα άγάπην έτι και μεταξύ τών άλο
γων ζώων πόσω μάλλον μεταξύ τών ανθρώπων. Καλ
λιεργείτε λοιπόν, μικροί μου φίλοι τήν αρετήν ταυτην.
Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΪ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΠΝΟΔΟΧ0ΚΑΘΑΡΙΣΊΌΥ.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

— Έρ. Ποιος ήτο δ πιστός υπηρέτης, του όποιου
δ θάνατος είλικρινώς έθρηνήθη ;
— Ποιος ήτον fir βασιλεύς, έναντίον τής ζωής του
όποιου έπεχείρη σε μία γυνή ;
— Πώς ώνομάζετά δ ευσεβής έκεΐνος ’Ισραηλίτης,
τοΰ οποίου ή παράκλησις έγένετο έτοίμως παραδεκτή
ύπδ έθνικΟΪΪ τίνος Μονάρχου ;
Παρακαλοΰνται όσοι τών μικρών μας συνδρομητών
θέλουσι νά λάβωσι τά όρισθέντα βραβεία νά μας
πέμψωσι τάς αποκρίσεις των είς τάς δοθείσας έρωτήσεις, καθ’ δν τρόπον έδημοσιεύθησαν είς τήν Έφημ,
τών Παίδων. 'Έκαστος δηλ. μήν μέ τάς ερωτήσεις του
ΟΤΑΣίΓΚΤΩΝ.
νά γραφή έπί του ένός μέρος ίου χάρτου, και αντίκρυ
Είς τήν προκέιμενην εικονογραφίαν βίδόμεν τόν αύτοΰ αί άποκρίσεις, Έπιθυμοΰμεν δέ νά τά; έχωμεν
τάφον καϊ τήν εικονογραφίαν τόΰ περίφημου’Αμερι εντός τοΰ έλευσόμένου μηνός Φεβρουάριου. Έκαστος
κανού Οδασιγκτώνος.
δόναται νά κάμη τοΰτο μόνος του, διότι δέν θά σΐει*
Ο Ούασιγκτών ή το μέγας άνήρ όχι τόσον διά τήν λομεν ήμεΐς έντυπον σχέδιον έφέτος.

