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ΜΗ ΓΙΝΈΣΘΕ ΟΦΘΑΔΜΟΔΟΤΛΟΙ.
Ό απόστολος Παΰλος γραφών πρδς τούς Έφεσίβς 

συμβουλεύει αυτούς νά μή πράττωσι τά έργα αυτών 
κατ’ δφύαλμο δουλείαν ώς άνθρωπάρεσκοι, άλλ’ ώς- 
δούλοι του Χρίστου. Τήν συμβουλήν ταύτην εΐναι κα
λδν νά έπαναλάβωμέν σήμερον. Αυτή άνάφέρεται μέν 
είς άπαντα; ή μας, πρδ πάντων όμως είς έσας τά παι
δία. Σας διδάσκει νά μή πράττετε τδ δίκαιον καί τδ 
καλδν μόνον όταν οΐ γονείς σας ή οί διδάσκαλοι ύμώ^ 
σας βλέπωσιν^ άλλά νά ήσθε έν παντί καιρφ είλί- 
κρινή, έπιμελή; τακτικά κάί δραστήρια. Πρέπει νά 
ένΰυμήσθε οτι β δφδαλμδς τοΰ Θεού εΐναι πάντοτε 

ivdvta βάς, οτι Αύτδ; είναι ό έρέυνών τήν καρδίαν, 
χαί δτι Αυτός θά φέρη είς φως χα i εις κρίσιν πάντα 
κρυπτόν λογισμόν, πάσαν άργήν λέξιν χαί πάσαν κα
κήν πράςιν. Μερικά παιδιά έάν δέν περιορίζωνται, 
έάν δέν προσέχονται χαί έάν δέν προ τρέπονται είς 
τά καθήκοντα αυτών γίνονται άμέλή, δκνηρά, άποε>· 
οιάζουν άπδ τό σχολεΐον καί φέρονται ύποκριτικοί. 
'Οποία αισχύνη ί Τά παιδία τά πράττοντά τοιαυτας 
ανοησίας τιμώσι τούς γονείς αυτών; Δόνανται νά ήναι 
εύτυχή ; Δέν δόνανται βεβαίως. '0 Θεός δέν δργίζε- 
ται κατ’ αυτών πάσαν ήμέραν; Λοιπδν τέκνα άν θέ* 
λητε νά ήσθε ευτυχή καί καλά πράττετε δσα λέγει δ 
άπόστολος “ύπακουετε είς τού; γονείς κατά πάντα* 
διότι τοΰτο εΐναι ε δ αρεστόν εΐς τδν Κύριον.»

ΤΟ ΑΡΧΙΖΕΙΝ ΤΙ ΟΡΘΩΣ.
Μικρόν τι κοράσιον εΐπέ πότε “ώ μήτερ πόσον ξ.ύσ- 

χολον εΐναι νά πράττη τις τδ καλόν 1 Δέν πιστεύω' βτι 
θά δυνηθώ ποτέ νά τδ πράξω.„

ε’Επάσχισάς ποτέ πραγματικώς άκριδή μου ;·
•Ώ ! μάλιστα* πασχίζω καθημερινώς σχεδόν. Ό

ταν έξυπνώ, πριν ή σηκωθώ άπδ τήν κλίνην, λέγω 
είς τδν έαυτόν μου* σήμερον θά ήμαι καλή καθ’ δλην 
τήν ήμέραν* θά είμαι πραεΐα και εΰμενήί' θά υπα
κούω είς τούς γονείς καί διδασκάλους μου, καί δέν 
θά φίλον εικήσω, ούτε θά μαλώσω μέ κανένα καί θά 
εΐπω πάντοτε τήν άλήθείαν, Άλλ’έπειτα, μήτερ, δέν 
ή ί ευρώ πώς συμβαίνει τοΰτο, πλήν δμως συχνά κι; 
λησμονώ δλα ταΰτα, ώστε, βταν βραδιάση, εχω νά 
εΐπω κατ’ έμαυτήν* ιδού πάλιν. Τί ωφελεί νά προ- 
σπαθή τις όπως γεινη καλό;; Έγώ σήμερον έ κύριε ό- 
θην πάλιν δπδ της δργής, παρήκουσα, καί άπαξ ή δίς 
μήτερ, ώ; γνωρίζεις εΐπά τι τδ όποιον δέν ήτο άλη- 
θές.» Τδ φίλτατον πάιδίον έφαίνέτα όπερβολικώς χα-
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■ηρχυμένον όταν έλεγε-.τοΰτο·. ΤΙ μήτηρ του λοιπόν 
ένατενί&ασα προ; αΰτό. μετ’εύμενεία; είπε,. «νομίζω 
οτι δεν, ήρχισας όρθώ;. · Τό κοράσιον ήνοιξε.τού; δφ· 
δαλμ.οό; του μετ’ απορίας· ή δέψήτηρ του, έξηκολού- 
θησε· «Τδ. πρώτον πράγμα είναι νά εχη τιςνέα.ν καρ·
δίαν, Έζήτησα; τοΰτο εί; τήν προσευχήν σου.;* 

<Όχι μήτερ: φοβούμαι δτι οέν τό, έζήτησα.* 
•ΛοιπόνΑκριβή μου κάμε τοΰτο,διαμιά;.* 
«Καλό; καρπό;,, ώ; γνωρίζεις, γΰ εται άπό.τά καλά 

; δένδρα, Έάν ή καρδία, σου σφάλη και ή- διαγωγή- θά 
j σφάλη· δέν δόνασαι νά τήν διορθώσης. μόνη σου μέ 

ίλην σου τήν καλήν απόφα σιν. Άλλά παρακάλεσον 
τον θεόν, διά χάριν. τοΰ Ίησου Χριστού, νά σέ-βρη- ' 
θήση. ’Εκείνο; θά σοΐ δώση τό'Άγιόν του Πνεύμα, 
ώστε δέν θέλει πλέον σο! φανή αδύνατον τό' νά πρα'τ- 
Γη; τό εύθέ;.* Χαίρω δέ. λέγων δτι τό παιδίον έδέ- 
χθη τήν τή; μητρός του συμβουλήν καί τήν αυτήν 
ή μέραν έζήτησεν, έξ δλη; ψυχή; καί καρδία;, παρά

i του Θεού νά μεταβάλη τήν καρδιάν, ίου, καί νά,τό 
; βοηθήση νά πράττη τό καλόν. Ό δέ ευσπλαγχνο; Θεό;

ήκουςεν, ώ; πάντοτε άκοόει, τήν προσευχήν του, 
ώστε ποτέ πλέον δέν ήκρόσθη νά λέγη δτι «δέν ώφε- 

λ λεΐ νάπασχίζη τι;·» διότι έκτοτε πρόσηόχετρ, ,έγρη- 
• γίρ·ι και ήγωρίζετο δσον ήδΰνατό νά ,νικήςη τά; ά .

μαρτία; του,■ και ήουνήθη, με-τήν χάριν του Θεοΰ, 
νά ζήση· ζωήν, άρμόζουσαν εί; καλήν καί έρασμίαν

’ χριατιανήν νεάνιδα- Ε, Κ.

Ο ΒΟΝΑΣΟΣ:
Τό , ζώον, τοΰτο τό περιπλανώμενον. ε’.; τάί έκ-; 

τεταμένα; πεδιάδα; τάς. κείμενα; εις τό ουτικόν μέ
ρος τή; Βόρειου Αμερική; είναι άνοικτοΰ κοκκινω
πού χρώματος.' Ομοιάζει κατά τι, τόν λέοντα, έ.π.εν 
δή έχει μακράν και καταπρλλά δασείαν χαίτην, Τό 
μέν πρόσωπον τ« είναι μικρόν, οίδφθαλμοίτυ όμως, 
οντε; έρυθροί. καί καταπολλά ζωηροί, παριστάνουν

αότό άγριώτατον. Έπΐ τοΔ μεγάλου καί προ έχοντας 
^μετώπου του, τά κέρατα ένίοτε τόσον μακράν άπέ- 
^χουσιν άλλ ήλιον, ώστε 3όω άνθρωποι- δόνανται νά 

■ καθήσωσι μεταξύ αότών.
Το., κρέας του έπΐ τή; ράχεώ; του κυρτώματος,.

: τό όποιον είναι σχεδόν, τόσον υψηλόν, ώς το τής κα
μηλού, θεωρείται ύπό τών έντοπίων- ώ; τρυφερώ- 
τατον καί νοστιμώτατον, Τά ζ_ώα-ταΰτα.· είναι πολύ 

Άγρια και π-εριπλανώνται άγεληδόν ουλλαμ.βα'νονται 
■δε εί; λάκκου; έπίτηδες έσκαμμένου; ύπό τών κυ
νηγών πρό; τόν σκοπόν-τοΰτον.

ιΟ Πρ’.γχηψ Έρρϊχος δοχιμάζων έπΐ τής κεφαλής- 
τοί) τό στέμμα το» πατρός. του...

Καθ’ον. καιρόν 'Ερρίκο; ό Εος, ό. υιός τοΰ Έρρι- 
κου Δου βασιλέω; τή; Αγγλία; ήτο πολύ,νέο; πα, 
ρεΐχε πολλά δείγματα ανδρεία;, γενναιότητα;, καί με
γαλοψυχίας, Άλλά δυστυχώς συνανεα,τρέφετο μετά-, 
συντρόφων αχρείων καί κάκιστη; διαγωγής, οϊτινες 
τόν παρέσμραν- ει; πολλά;, άσωτε ία;, καί εί; άλλα;? 
απρεπείς, και ακολάστου; πράξεις, περ'ι-τών όποιων 
(άλλοτεί-γράψαμεν εί; τήν’Εφημερίδα τών Παίδων<

Λέγεται δ.έ δτι είσελθών ά Ερρίκο; ήμίραν τινα είς; 
τόν κοιτώνα τοΰ πατρό; του, ένφ έκεινος έκείτο έπΤ 
τής κλίνη;, του θανα'του καί βαθέω; έκοιμάτο, ήρπα;-. 
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<3ΐ μετά παραφόρα; τό έπΐ τοΰ προσκεφαλαίου κείμε
νον στέμμα χαί τό έθεσεν έπΐ τή; κεφαλή; το». Έ ξύ
πνησα; ό βασιλεύ; χαί μαθών ταότην τήν άπερίσκε- 
πτον χαί σχεδόν κακεντρεχή πράίιν τοΰ υιοΰ too, τόν 
ήρώτησε, μετά πολλή; λύπη; πώς έτολμησε ν’ άρπα· 
ση καί νά θέση έπΐ τή; κεφαλή; το» διάδημα, έπΐ 
τοΰ όποιου καί αύτος άκόμη ό πατήρ του· είχε πολύ 
δλίγον δικαίωμα ; «Όπως, σύ. διά τοΰ ξίφους σου ά- 
πέκτησα; αδτό» άπεκρίθη ο νέο; Ερρίκος, ε ουτω 
καί έγώ διά το3 ξίφους μου θά τό διατηρήσω.» 'Ο 
θνήσκω? μονάρχη; ηύχαριστήθη μέν άπδ ταότην τήν 
γενναία? καί άφελή άπόκρισιν τοΰ διαδόχου, τόν έ· 
πέπληξεν όμως διά τον βάναυσον· τρόπον του καί τήν 
άπρεπή διαγωγήν του. Ό δέ νέο; Ερρίκο; συναι 
σθανθεί; τήν δρθότητα τών επιπλήξεων. του πατρό; 
του, έζήτησε παρ’[αύτοϋ· συγγνώμην- καί πράγμα;’ 
μετε νόησε. Καί μάλιστα μετά τόν θάνατον τοΰ πα- 
τρό; τυ ολωσδιόλου μετεβλήθη. Άπεστράφη και απε- 
μάκρυνεν άπό πλησίον τυ πάντα; τοΰ; κακού; συντρό-1 
φου; του· έγκατέλιπεν άπατα; τά; κακά; και άκολά-j 
στου; έξεις και πράξεις "του- καί οΰτω; έγεινε λαμ
πρόν παράδειγμα άρετής, σωφροσύνη; κα! δίκαιο 
συνη; εί; πάντα; τού; ύπηκόους του.

Έκυδέρνησε τό βασιλεών του μετ’ εΰθΰ.τητος, δι
καιοσύνη; καί δραστηριότητος, καί ώδήγηαε πολλά' 
κι; αυτοπροσώπως τόν στρατόν του εις πολλά; σπυ- 
δαίας καί νικηφόρου; εκστρατείας. Έξ όλων όμως 
τών λαμπρών αδτοΰ νικών ή ένδοςοτέρα βεόαίω; ήτο 
η κατα τών κακών έξεων καί άχαλινώτων παθών τής 
νεότητόςτου έντελή; νίκη. "Ενεκα λοιπόν όλων του 
των τών άρετών του τόν ήγάπα ό λαό; του περιπα- 
θώς’τούτέστιν,έΰασίλευσεν είς τά; καρδία; τών πιστών 
του υπηκόων. Αίφνης άσθενήσα; ο Ερρίκοςάπε§ίω 
σεν εί; τό άνθος τή; νεότητά; του κατά τό τριακοστόν 
τρίτον έτο; τή; ηλικίας του'. Έόασίλευσε δέ τό δλον 
Εννέα έτη, ώστε δλίγα μόνον έτη Εφόρεσε τό όποιον 
τόσον πολύ έπεθυμει στέμμα.

Είΐ καί-μόνος στέφανο; είναι άιδιο; καί αμάραντος, 
6 τή; αιωνίου ζωή; τον, όποιον θά δΐώση ό Κύριος 
ημών Ίησοίς Χριστό; εί; πάντα; τούς άγαπώντας 
Αυτόν.

ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ.
Υπάρχει τι περί τήν συκοφαντίαν,, καδιστάνον αό- 

την ιδιαιτέρως βλαόεράν,—ήγουν, ή δυσκολία του νά 
λογαρια'σωμεν τά Εξ αυτής προερχόμενα, κακά αποτελέ
σματα, Άφοΰ μίαν φοράν προφέρης τού; συκοφαντι 
κουςλά'γες, οέν είναι πλέον εί; τήν εξεσίάν συ νά ςήση;

τήν πρόοδον αυτών* οδεόυν άπό ςόμα εί; <ςόμα, έωσοΰ 
' νά διασπαρώοι πανταχου. ’Ιδού, «λέγει ό άπόατολος, 

δλίγο-ν πυρ πόσον μεγάλην ΰλην άνάπτει.» Πόσαιλΰπαι 
προξενοΰνται άπό ψευδείς φήμας! πόστα άπό κακολό- 

. γου; ύπερβολά;! πόσων οικογενειών ή ειρήνη αφα
νίζεται J Πολλών γειτονιών διχόνοιαι καί φιλονεικίαι 
προέρχονται πολλάκις έκ τή; κακοηθείας ταότης. Αί 
κατακριτέοι ψευδολογία! έκαμαν έως και φίλους νά 

: όπλισθώσιν εναντίον άλλήλων, καΐ φόνο; έστάθη πολ- 
. λάκις τό επακολούθημα. Εις πολλούς έφορεν όλε.· 
’ Ορον ή απερίσκεπτος καί κακόνους ομιλία τών γειτό
νων των. *

Φαντά σου δτι Εμπορεϊ; νάγέ'νη; τό αίτιον κάμ- 
μιάς τών συμφορών- τούτων, και οποίαν συνειδήσεως 
τύψ’.ν πρέπει νά ύποφέρης! Πολλοί: γ ί ν ο ντ α ι τό 
αίτιον αυτών. Χαλίνονε λοιπόν πρώιμα τήν χλίσιν 
σου πρό; τό κακολογείς καί διασόρειν, ώστε νά μή 
σ’ Ελέγχη ακολούθως μέ πικρότατου; Ελέγχου; ή συ- 
νείδησι; οιά την όποιαν επροξένηφες αθλιότητα.

Ο ΖΕΒΡΑΣ (εΐδος όναγροί»)»

Ές όλων τών διαφόρων ειδών τών άγρίών όνων, 
ό Ζέορας είναι τό ώραιότερον καί περιφημότερο».

Τό σύνηθε; χρώμα του Ζέρβα είναι λευκόφαιο? 
(άσπρουδερόν) πεποικιλμένον μέ κανονικά; μαύρα;' 
γραμμές, αίτινε; καλύπτουν ολόκληρόν τήν κεφαλήν, 
τόν τράχηλον, τό σώμα-καί τά σκέλη, καί έκτείνον. 
ται μέχρι τών ονύχων. Το μέγεθύ; του εΐναι ώς τα 
τού ήμιόνου· έχει μικράν χαίτην και όρθια ώτα. Η' 
κοιλία του κοί τό Εσωτερικόν μέρος τών σκελών είναι 
λευκόφαια, ή οε άκρα τή; ούρα;· εΐναι μαυρουδερή 
και έχει-μεγάλη? ομοιότητα μέ τήν του κοινού όνου. 
Τα δέ χρώμα του έχει τόσον παράδοξον ομοιότητα μέ 
τό τής Τίγρεος, ώστε ένεκα? τούτου πολλάκις: όνομά- ■ 
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ζτται όπό τινων ζωολόγων, Αρχαίων τέ καΐ ντωττρων 
ίππό-τιγρις.

Τά ζώα ταΰτα εύρίσκονται ώςεπιτόπλε ιστόν εΐς τδ 
νότιον μέρος τής ’Αφρικής, περιπλανώνται αγεληδόν 
καί βόσκουν συνήθως εί; κρημνώδεις λόφους. Είναι 
καθ’ ύπερβολήν ταχυποοκ, όςυδερχή,' ΐροόεκτικά καί 
πονηρά· ένεκα δέ τούτου πολΰ δοσχόλω; δΰνανΐαι οί 
χονηγοί νά τά πλησιάσουν. Εΐναι σχεδόν αδύνατον νά 
ήμερωθή δ Ζέβρας, έχτδΐ έάν πιασθή είς πολύ vail· 
ράν ήλικίαν.

Ο ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ ΚΑΙ Η ΜΗΤΗΡ ΤΟΥ.
Είς τδν βίον τοΰ μεγάλο» τούτου πολίτου τη; Α

μερικής εύρίσκομεν πολλά χαί τρανά δείγματα τήί 
πρδς τήν μητέρα του μεγάλης άγάπη; καί δπαχοής.

Περί τδ δεκατόν τέταρτον έτος, τής ήλικίας τόυ λέ 
γεται δτι έπεθυμησε ν* άφιερωθή εί; τδ ναυτιχδν στά 
διον, τδ όποιον καθ'υπερβολήν ήγάπα, χαί εΐπεν εΐς 
την μητέρα τού τήν έπιθυμίαν του, χαΐ τήν παρεκά- 
λει νά τφ δώσγ] τήν άδειαν. Ή μήτηρ του όμως, ή- 
τι; χαΐ άπδ τδν υίόν της δέν ήθελε ν’ άπόχωρισθη, 
χαΐ τους κινδύνους χαΐ τά δεινά τοΰ ναυτικού βίόυ 
έγνώριζε χάλλιον τοΰ άνευ πείρας οίοϋ της, άπέχρόυε 
σταθερώς τά οχέδια τοΰ νέου Οόασιγχτώνος χαΐ 
προσεπάθει νά τόν πειση όπως παραιτηθή του άχο- 
που του· άλλ’ αυτό;, έπιμένων πέισματωδώ; εΐς τήν 
άπόφασίν του, συμφωνεί κρυφίως μετά τίνος πλοιάρ
χου όπως τδν παραλαβή έντδς τοΰ πλοίο ο του, έτοί- 
μου ήδη οντος πρδς άπόπλοον, μετακομίζει δε χαΐ 
τό μιχρόν του κιβώτιον είς την λέμβον,^.χαί τότε πα
ρουσιάζεται ένώπιον τής μητρός του δπως τήν άπο- 
χαιρετήση χαΐ λαβή τήν εΰχήν της· ή μήτηρ του δ- 
μως σιωπώσα ήρχησε νά χλαίη. Ταΰτα τά σιωπηλά 
δάχρυα τής Αγαπητής του μητρδ; έκαμαν τοιαυτην 
έντόπωσιν είς τήν εύαίσθητον ψυχήν τοΰ νέου Οΰα- 
αιγχτώνος, ώστε αμέσως τρέχει είς τδ παραθαλάσσιον 

έπάνάφέρεί τδ χιβώτιον άπδ τήν λέμβον έΐς τήν οι
κίαν, χαΐ θυσιάζει προθόμως τδν ναυτικόν -ta έρωτά είί 
τήν υΐίκήν τόυ φιλοστοργίαν.

'Η θυσία αυτή τοΰ ε δ αισθητού χαί φιλοστόργου 
υιοΰ, χαί επομένως άί εύχαί χάί εδλογίαι τής φιλ- 
τάτης καί φιλόστοργου μητρός τού, ήΐίωσαν έπΐ τέ- 
Ka; τδν Ούασιγκτώνα νά άναδέιχθή δ πρώτος πολίτης 
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τήί ’Αμερικής, χαΐ νά έπο- 
νομαοθή στύλος, σωτήρ. χαΐ πατήρ τής πατρΕος τόυ.

ΒΙΒΛΙΑ.
Άί δτόχασθώμεν πόση διδασκαλία περίεχεται εΐς 

βιβλία· πόσον εδχόλως, πόσον Κρυφίως, πόσον ασφα
λώς έάθέτουν τήν γϋμνότητά τής Ανθρωπίνου άμα* 
θείας, χωρίς νά τήν πάραδϊίγματίζωάιν. Αύτά εΐνάι οί 
διδάσκαλοι, οΐτινες μας παραδίδουν χωρίς ραβδία καί 
μάστιγας, χωρίς σκληρούς λόγους καί όργήν, χωρίς 
ένδυμα τα ή άργυριον. ’ Εάν τόυ; .πλησιάσης, δέν κοι- 
μώνται* έάν τούς ερώτησης, δέν Κρύπτουν τίποτε, έάν 
κακώς έννοής του; λόγους αυτών, δέν γογγύζουν· έάν 
ήσαί αμαθής, δέν οέ γελούν.

— Ούοείί έχει τδ δικαίωμα νά πράττη ο,τι έπιθυ- 
μει, έκτος έάν έπιθυμή τά δίκαια.

— Διά τής έκδικήάεως ό άνθρωπος γίνεται τής 
αύτής κατηγορίας μέ τόν έχθρόν του, ένφ παραβλέ- 
πων Καθίσταται ανώτερος.

ΙΕΡΟΓΙΆΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
L Πατήρ τις ευλογών «να έχ τών υΙών του αύ

τόν δφιν έϊΛ τής οοού. Ποιος εΐναι ό «ατήρ, και ποΐος ό υίός;
2* 'Ύστερον άπο ποίαν ήτταν ^ροσήνερίΐ βασιλεύ; τις τόν 

πρεσβύτατον ύΗν του ώ; όλσχαύτωμα;
Λ, Διά τίνος σημείου άγνωστοποΐησβν ό θεός εί; τόν Δαυίδ 

νά ύπαγτ} όιά νά χτυπήσω τούς φιλισταίους;
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Ειδοποιούνται πάντιτ οί φίλοι καί άνταποκριταί τών ί- 
φημερίδων “Άότίρο; καί Παίδων, οτι κατά τήν άπονοίαν 
τοΰ ·λ. Καλόποθάκη ή άιεύθοναις έλοκλήρου τοΰ ϊργοο θέλει 
ίνεργεΐσβαι όπο τοΰ συναδέλφου τοο κ. ΊακώΚου S. Δοόαρ, 
πρός αύτόν δέ καί μετ’ αύτοΰ θέλει γίνεοθαι πάσα ή άλληλσ- 
γραφία κτλ. Χτλ.


