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Τουρκία; όρ· Ι,ΌΟ

ΤΑ ΧΑΡΟΙΙΟΙΑ ΕΓΑΓΓΕΔΙΑ.

*0 Μονογενή; χαι αγαπητό; Τίδςτοΰ θεοΰ, άφησα; 
τήν έν τοι; ουρανοί; δόςαν Αύτοΰ, ήλθεν εΐ; τοΰτον 
τδν αμαρτωλόν ημών κόσμον διά νά μά; έλευθερώ- 
ση έκ τη; χάτάρα; τοΰ νόμο, τουτέστιν, απο τδν αιώ 
νιον θάνατον χαί νά μα; χάμη τέκνα του Θεοΰ, Ταυ 
τα τφόντι είναι μεγάλη; χαρά; ευαγγέλια. Οί άγγε
λοι πρδς δοξολογίαν τοΰ ένδόςου τούτου γεγονότα; 
έψαλλον χαροποιού; ύμνο ο;, και ήμεΐ; βέβαια»;, διά 
τών όποιων τήν σωτηρίαν ήλθεν ό Σωτήρ, πρέπει νά 
χαιρώμεθα χαι νά άγαλλώμεθα. «'Οποια θαυμαστή 
άπόδειϊι; τή; άληΐΐεία; ταΰ τη;, δτι δ 0εδ; εΐναι, Θεδ; 
αγάπη;. Ουτος έςσ.πέ στ ειλεό τδν Υίδν αΰτοΰ διά νά 
ύποφέργ] χαί ν' άποθάνη υπέρ τή; δωτηρία; ημών 
καί μάλιστα ένφ άχόμη ήμεθα έχθροί αΰτοΰ χαί άπο- 
στάται. ’Εάν ό Θεδ; έπραττε τοΰτο υπέρ τών πιστών 
δούλων Αύτοΰ, πάλιν βεβαίως έπρεπε νά θαομάζω- 
μεν διά τήν άγαθότηΐα Αύτοΰ* άλλ’ όταν ένθυμώμέ
θα τοΰτο, 5τμ. ένφ,ήμεθα έτι έχθροΓαύτοώ, ί Χριστό; 
έγεννήθη, ύπ έφερε χαί άπέθανεν ύπέρ ήμών, πρέπει 
νά σοναισθανώμεβα δτι ή άγάπη αυτή εΐναι δχι αγάπη 
άνθρώπου, άλλά τοΰ θεοΰ.

ΑΙ ΜΕΑ1ΣΣΑ1.

'Η πρόνοια χαί ή παν σοφία τοΰ θεοΰ εΐναι θαυμά
σιο; τόσον εΐ; τά μεγάλα, βοον χαί εί; τά μικρά ζώα. 
Ίδέτε, φίλοι μου, τι χάμνει ή μέλισσα. Νομίζετε οτι 
συνάζει μέλι διά νά τρέφηται καθ’ έχάστην ; Όχι* 
φωνάζει αυτή, τήν όποιαν άδικελται νομίζοντε; βτι 
χάμνει οΰτω;· «Έγω χάμνω τήν προμήθειαν μου διά 
τδν χειμώνα, δτε τά δένδρα θά χάσωσι τά φύλλα 
των, χαί ή γή θά χαλυφθή ύπδ πάγου.» ΝαΙ, φίλοι 
μου, τθΰ;ο άχριδώ; χάμνει ή μέλισσα. Έχ τών άν- 
θέων συνάζει μέλι χαί χηρίον, καί τό μέν μέλι θέτει 
εί; τδν στόμαχόν τη;, τό δέ χηρίον κολλά είς το δ; 
πόδα; τη;!

Μέγα χαλάθιον πρδ; τδν πάτον στενόν, τίθεται άν-' 
ΐιστρόφω; χαμαί, άφίνεται δέ μιχρά τρΰπά διά τη; 
όποια; Ιμβαινοεβγαίνουσιν αί μέλισσαι* τούτο καλεί
ται κυψέλη. "Αν οί άνθρωποι δέν τή; κατασκευάσουν 
κυψέλην, ευρίσκει αύτή καμμίαν ραγάδα βράχου, ή 
κούφωμα δένδρου καί έχει λάμνει τήν φωλεάν τη;, 
δπου διά τοΰ κηρίου κατασκευάζει μικρά; θέσεις, εΐ; 
τάς όποια; έναποταμιεύει τδ μέλι τη;.
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'Η μέλισσα, φίλοι μου. δέν γνωρίζει ούτε τήν αμέ
λειαν, ούτε τήν παμαηοήν. ούτε τήν δκνηαίαν· δέ 
κάμμία φανη τοιαύτη αμέσως έξ ορίζεται τή; κυψέ
λη; ή καϊ φονεύεται. Αί μέλισσαι έκπληρουσι-πιστώ; 
τδ καθήκον των, τδ όποιον 0 θεό; έοίδαξεν εί; αυτά;·, 
και ό. θεοί τά; τρέφει,. Άν λοιπόν ό θεό; τρέφη τάφ 
μέλισσα;, πόσον μάλλον δεν θά θρέψη και προστα- 
τεόση ήμά;—τά τελειότερα τών δημιουργημάτων τ » 
όταν, έκτελώμεν π-οοθυμως καί πιστώ; τά καθήκοντα

Διάφορα είδη ημιάγριων ίππων εόρίσκονται άκόμη 
ώ τά; νήσου; τή; Μεγάλη; Βρετανία; έκ τών οποίων 
τό γνωστότατον είναι· ό καλούμενο; Σελτικδς ίππος 

ι Τό παράξενο» καί ζωηρόν τοΰτο μικρόν ζώον ευ- 
| ρίσκεται είς, τά; νήσου; τά; κείμενα; πρδ; τήν βό

ρειον άκρσ,ν τής- Σ»ω.;ια;; όπου περιπλανά τα: εΐς ά- 
γριάν κατά στάσιν, καί ό τυχών δόναται νά τό μετά 
χειρισθή, «ν ήμπορέση. νά τδ συλλαβή. Καίτοι τδ μέ
γεθος- αύτοΰ εΐναι μικρόν, έχον, υψο; μόνον τριών 
περίπου ποδών^ μολοντούτο έχει θαυμαστήν δόνα- 
μιν «αϊ τρέχ&Λ εΰκόλω; φίρον έπό τή; ράχεώ; του 
άνθρωπον μέτριου βάρους.

Λέγεται δτι εν τών μικρών τούτων ζώων έ'φερεν, 
άνθρωπον, ζογίζοντα GO δκάδ,α;, εί; μίαν ήμέραν τεστ 
σαράκοντα..μιλιών διάστημα. ΓΗ μέν κεφαλή τοΰ μι
κρού τούτου ίππου, εΐναι-μικρά, ο δε-λαιμό; εΐναι βρα
χύ; και.καλώ; μεμορφωμένος- και κεκαλυμμένος ύπδ 

; δασεία; κάί πυκνή; χαίτης ήτι; πίπτει. βοστρυχηδδν 
σχεδόν έπί τοΰ προσώπου.του. Πολλάκις εις τε τήν 
’Αγγλίαν, και Σκωτίαν βλέπει τι; ζεύγη, έκ τούτων, 
τών ζωηρών μικρών ζώων, σόροντα. μικρά; άμαξα; εΰ- 
γενών κυριών, καϊ- έκτελρΰντα θαυμασίω; καϊ λαμ- 
πρώ; τδ καθήκον των καί, προσέτι, παριστάνον,τα 
ώραΐόν καί ελκυστικόν θέαμα.

ΘΑΥΜΑΣΤΟΝ, ΠΑΡΆΑΕΙΓΜΑ ΉΚΗ X ΛΓΑΓΕΣ.

Π α ι ο ί ον τι είς τήν Κίναν, τήν ηλικίαν έκταε- 
τέ;, έδωκεν ισχυρόν δείγμα υίϊκή; αγάπη;, τδ έφεξή;, 
Οί γονείς αδτοΰ ήσαν τόσον πτωχοί, ώστε δεν εΐχον ν’ 
αγορά σωσιν ίνα κω,νωπολόγον. Ό δυς-υχή: παΐ; έπρο- 
σπάθησε κατά διαφόρου; τρόπου; νά ύπεοασπισθη; 

■του; γεννήτορα; αύτοΰ άπδ τά άλγεινά κεντήματα 
τών εντόμων τούτων, πλήν είς μάτην. Τελευταίον, τοΰ, 
ήλθεν ει; τδν νοΰν ή μέθοδο; αΰτη. Άφοΰ έπλαγία- 
σαν οι γονει; του, έκάθισε πλησίον τής κλίνη;, έξε- 
δύθη έω; τήν μέσην, και άφήκε του; κώνωπα; νά 
καθ.ιζωσ.ιν επάνω του, χωρι; νά τους δ^ώκη. «Όταν 
χορ,τάσωσιν,® εΐπεν,. *από τδ αιμά μου, θέλουν παυ
σει του νά ένοχλώσί. του; γονείς μου.» Τόσον μεγά
λα; θυσία; ή μπορεί ν,ά. κάμνη ή άληθ ή;- φιλοστοργίαΐ

Ο ΨΙΤΤΑΚΟΣ (παπαγάλλος.)

Είςτδ πολυάριθμον γένος τών ψιττακών υπάγονται- 
διάφορα είδη πτηνών, μή υπαρχόντων είς τήν Ευρώ
πην’ τά κυριώτερα είδη τών ψιττακών εΐναι τά έξης, 
ό μναώ; ψιτταχ^ς, 0. πράσινος ή (ίιτ.τάκη. ό 
χύ/Μροζ xai ό χατάχόης. Τά δύρ τελευ
ταία είδη εύρίσχΌν,ται. είς τήν,Αμερικήν’ ό δολιχοαυ-· 
ρος είναι αξιοσημείωτος οιά τήν λαμπρότητα τών πτε- 
ρών του· ώ; δέ ο κατακόης, ουτω καί ό δολιχόου- 
ρος στερείται φωνή; γλυκεία;-καί δέν όμιλει, Ό. 

ίφαιδς; ψιττακό; καί ό πράσινο; δντες· νοημονέστατσί, 
‘πάντων,, όμιλοΰ?ι χάλλιστου ‘Η ψτττάκη μικρότερα 
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οΰσα, έχει ώρ.αΐα irrapdt πράσινα- ή φωνή αδτής είναι 
διαπεραστική χαί άηδής· λέγουσιν, οτι ό ψιττακός ζή 
σχεδόν ενα αιώνα, τρεφόμενος pi κόκκους καί δ· 
πωρικά.

Ο ΚΙΜΩΝ 
χα'( ή έλζυθερωτης αύτό».,

Ό Κήιων, ήτο υίός τοΰ στρατηγοί) Μιλτιάδοο, 0 
οποίος, καθώς άνεγνώσαμεν εΐς τήν Ελληνικήν ιστο
ρίαν, έ νίκη σε τούς Πέρσας είς τον Μαραθώνα.

Καί ό Κίμων ήτο καλός στρατηγός, νικήσας χαί 
αυτός τους Πέρσας είς πολλά 'μέρη. Έπειδή δ’ άπό 
τούς πολέμους είχαν άποκτησει άρχετά χρήματα, με 
τεχειριζε.το αυτά οχι διά νά εύχαριστή τάς όρέξεις 
καί επιθυμίας το, άλλά δι’ έργα γενικής ώφελείας.

Ο Κίμων ειχεν Ελευθέρους τούς κήπους και τά 
υποστατικά τοι), διά νά Εμβαίνουν είς αυτούς οί πτω
χοί π ολΐται καΐ νά τρώγουν ο τωρινά, καθ’ έκάστην 
δέ ήμέραν έδιδεν εΐς τήν οικίαν του άπλοΰν γεΰμα, 
είς το όποιον έπροσκάλει-, όχι τούς πλουσίους, άλλά 
τούς πτωχούς και τούς πεινώντας

"Οσάκις ο Κίμων έςήρχετο είς τάς όοούς, τόν πα- 
ρηκολούθει ειτ υπηρέτης, φάρων εν δέμα φορεμάτων, 
άμα δε ό Κίμων έβλεπε κανένα πτωχόν ραχένδυτον 
τον έκεδυε μέ νέα φορέματα.

Διηγούνται μάλιστα, δτι μίαν ήαέραν είδε πτωχόν 
γέροντα άσπρομάλην καί άσπρογένειον, φοροΰντα κα 
ταίεσχισμένα φορέματα κ-ώ τρεμοντα έκ τοΰ ψύχου. ■ 
Ο Κίμων τήν ήμέραν Εκείνην έπειδή δεν. είχε πα 
ραλάδει μαζή του τόν υπηρέτην του, εοωκε πρός τόν 
ρακένδυτου γέροντα το επανοφόριον του, αυτός δ υ 
πήγεν είς τήν οίκίαν. του χωρίς Επανοφόριον και τρέ ; 
μων έκ του ψύχους, άλλ’ ήτον ευχαριστημένος διότι 
έπραςε μίαν γενναίαν πράςιν.

Καί πραγματικώς, δέν έχετε ιδέαν μικροί μου άνα- 
γνώσται, πόσον εύχαριστειται ό άνθρωπος όταν κά- 
μνη τό καλόν. Αισθάνεται εΐς τήν ψυχήν γλυκύ εύ- 
χαριστήσεως αίσθημα, τό όποιον είναι ή φωνή της 
συνειδήσεως ευχάριστο όσης αύτόν διότι·, έπραςΐ τδ χα- : 
θηκόν του. ■

Φαντάσ.θητι περιπλέον τήν πρός τδν ευεργέτην εύ- 
γνωμοσόνην τοΰ. ευεργετούμενου, φαντάσθητι ολό
κληρον πεινώ σαν οικογένειαν νά εύλογή Εκείνον ό ό 
ποιος κατέπαυσε τήν πεινάν της, καί ΐ+έλαις έν.νοή 
σει πόσον, ώραΐον πράγμα είναι ή Ελεημοσύνη,. άλλά 
διδόμενη, καθώς καί σύ εΐπες, όπου. πρέπει, και όχι 
τυχαίως.

Εκτός τούτου,, ειμεθα άνθρωποι- καί ύποκείμεθα

6ίς διαφόρους περιπέτειας τής τύχης. . 0 σήμερον 
πλούσιος αύριο* γίνεται πτωχός, καί δ σημερινός 
πτωχός αύρων γίνεται, πλούσιος. "Ας συλλογιζώμεΟα 
λοιπόν δτι καί ή με ι; Ενδέχεται νά πτωχυνωμεν.·

Πρδ. πάντων δέ άς έν θυμού μέθα τί μάς λέγει ό 
απόστολος Παύλος εΐς τήν έπιςολήν αύτοΰ πρός τούς 
Γαλάτας· «Άλλήλων τά βάρη βαστάζετε καί. ούτως 
εκπληρώσατε τόν νόμον τοΰ Χριστού.»,

Ή ΓΛΑΥΞ (κουκουβάγια.)
Ή γλαυξ έχει τήν κεφαλήν μεγάλην. ράμφος χαμ- 

πόλον καθ’ δλον τό μήκος αύτοΰ, καί δφθαλμούς με- 
γάλους καί στρογγυλούς, βλέποντας πάντοτε πρός τα 
Εμπρός. θηρεύει τήν νύκτα, έπειδή τήν ήμέραν δέν 
βλέπει, θαμδωνομένης τής όράσεως αύτής ύπδ τής 
λάμψεως τοΰ φωτός. Οί πόδες της, μέχρι καί αΰτών 
τών δακτύλων, καλύπτονται άπό μικρά πτερά’· αί 
πτέρυγες της είναι βραχεΐαι και τά πτερά της τόσον 
μαλακά, ώστε δ&ν. προξενούσα κανένα ήχον, οτε 
ίπταται.

Σ0Φ2ΤΑΤΗ ΝΟΥΘΕΣΙΑ.
Οί Σϊναι- (οί Κινέζοι)· έχουν πολλάς παράξενου,-, 

άλλά συγχρόνως καί κατά πολλά σοφάς καί διδακτι
κός παροιμίας, έκ τών οποίων μία είναι καί· ή άκό- 
λοοθος «Μή χάψης (σκύψης). εΐς κήπον σιχόων ίάγ· 
γουρίων) διά νά δέσης τό πέδιλόν σου, και μή σπά
θής ύκο κάτωθεν δαμασκηνέας διά νά τακτοποίησης 
τδν έπί-τής κεφαλής σου πίλον.» "Ητις σημαίνει· άν.
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κάμης ΰυτως, ίσιος κανείς δά νομίση δτι χλέπτεις τη 
άγγούρια τοΰ χήπου, ή τά δαμάσκηνα. Αΰτή λοιπόν 
ή παροιμία συμβυυλεύϊΐ τούτο. Πρόσεχε χαλως διά 
νά μή δώυης εΐς τινα καί τήν έλαχίστην Αφορμήν 
όπως υέ χατηγορήυη.

ΤΟ ΠΑΡΑΒΛΕΠΕΙ^.

Είναι Χαλλίτερον νά παραβλέπη τις δλίγον παρά 
νά έρίζη συχνά. Ή συνήθεια τοΰ νά διεκδιχώμεν, ώς 
κοινώς λέγομεν, πάντα τά (μικρά) δίκαιά μας, είναι 
πολί> δχληρά χαί μάς χαταβιδάζει τής άληθοΰί μας 
άςίας. 'Η ζωή είναι χαθ’ύπερ βολήν βραχεία δπως έ- 
Εαρχέσγ] είς τάς άτελεοτήτους λογομαχίας, τάς προερ- 
χομένας έχ τοιαΰτης διαβέσεως. Εΐναι λοιπόν πολί» 
χαλλίτερον χαί φρονίμου άνδρός ίδιον νά παραβλέπω 
μάλλον τινα χαί έκ τών πολυτίμων αύτοΰ δικαίων 
παρά νά μαλώνη όπως ύποατηρίζη αυτά, Ή αληθής 
σοφία είναι πρώτον καθαρά έπειτα δά έίρηνοποιόί και 
γλυκεία.

ΕΠΙΘΥΜΕΙΣ ΝΑ ΓΕΙΝ1ΙΣ ΜΕΓΑΣ ΑΝΗΡ;

Ή νουθεσία τοΰ περίφημου Μ αχεί όνος στρατηγού 
Παρμενίωνος πρδς τον υίόν τοο ήτο άςία τοΰ μεγά
λου έπείνου άνορός, καΐ εΐναι άςία μέχρι τής σήμε
ρον, νά γείνη παραδεκτή άπδ πάντα φρόνιμον και 
νουνεχή είτε νέον, εΐτε τέλειον ανδρα.

«Υίέ μου» εΐπεν, «Έάν έπιθυμής νά γείνης μέ- 
γας, πρέπει νά γείνης μικρός· τούτέστι, πρέπει νά 
γείνης μικρός ένώπιον τών δφθαλμών σου, έάν έπι 
θυμής νά γείνη; μέγα£ ένώπιον ιών άλλων.»

ΑΛΑΣ.
'Υπάρχουν είς τήν οίκουμένήν τόποι τινές, δπου 

άλας 3έν εόρέθη ποτέ· και έπειδή τδ έμπόριον τών 
χωρών τούτων εΐναι είς άκρον περιωρισμένον, οί κά
τοικοι δύνανται μόνον άπδ καιροΰ είς καιρόν νά χαί 
ρωνται τήν τροφήν ταότην. ΐοΰτο αληθεύει έξαιρέ- 
τως περί τοΰ ένδοτέροο τής * Αφρικής. «Παράςενον 
ήθελε φανην είς Εύρωπαΐον,ν λέγει 0 περιηγητής 
Μοΰγγος ΠάρΧιος, «νά ΐδη παιοάριον πιπιλίζον άλας, 
ώς νά ήτο ζάχαρις. Άλλ’ έγώ είδα τοΰτο πολλάκι; 
Τόσον δ δ σπαν ιώτα τα απολαύουν τδ πολύτιμον τοΰ
το είδος αί πτωχότεροι πλάσεις, ώστε νά εΐπη τις, 
δτι ένας τρώγει άλας με τδ φαγητόν του, εΐναι τδ αύ
τδ καΐ νά εΐπη, δτι εΐναι πλούσιος. Αυτός έγώ έβα- 
σανίαθην οχι δλίγον διά τήν έλλειψιν τοΰ αρτύματος 
τούτου. 'Η μακροχρόνιος μεταχείρισις φυτικής ζωο

τροφίας διεγείρει τοίαότην σφοδράν δρεξιν άλατος, ό
ποιαν λόγοι άδυνατοΰν ίκανώς νά περιγράψωσι.»

Π ΧΡΕΩΣΓΟΥΜΕΝ;
Χρεωστοΰμεν νά σιοχαζόμιθα, ojt δσον πλειότερα 

άπολαμβάνωμεν, διά τόσον πλειότερα έχομεν νά δώ- 
οωμεν λόγον καί- οσον εΐμεθα ικανότεροι ν’ άγαθο · 
παιώμεν, είς τόσον μεγάλη τέρας ποινάς ύποδαλλό- 
μεθά, άμελόΰντες αυτός τάς ευκαιρίας,

ΚΑΝΩΝ ίίΡΟΣ ΠΑΝΤΑΣ.

Εΐς τόπος διά καθέν πράγμα, και καθέν πράγμα 
είς τόν ιδιόν του τόπον.

- .imtjrm· .

ΑΙΝΙΓΜΑ.
Είμαι μίδα είς τήν 'Ρώμην καί συγχρόνως είς τήν Κών 

Διατρίόω είς Μωρίαν, τήν'Ρωσσίαν κατοικών.
Είς τό δώμα σου συχνάζω, είς τόν οίκόν σου ποτέ, 

Είς τόν τράχηλον δεμίνον μέ κρατούν οί πωληταί.
Έγώ άψυχον μέν είμαι καί χωρίς άναπνοήν, 

Όμως είμαι αναγκαίον εί; έκάστου τήν ζωήν.
Καί & ίδιος ό Έρως άφανίζετ*ένταυτψ,

"Αν τό όποκείμενόν μου δέν ύπάρχη έν αΰτφ,
Ζώ μακράν άπό τά δάση, πλήν μέ ζώα κατοικώ,

Είς τήν γην ποτέ δέν είμαι, καί μ άνθράπωος συνοικώ. 
Όπου ή πτωχός ή γέρων, άδιστάκτως προχωρώ·

•Αν ϊέ πλούσιο: ή νέο;, παρευθύς άναχωρώ.
Εί; τόν κόσμον δέν μ εύρώκεις, όσον καί άν στοχαόθνμ· 

Πλήν αν ήναι φώς, μέ βλέπεις είς τήν μέσην παρευθύς,
Είς τοΰ κώ νωπός τδ σώμα ΐύρυχώρως εισχωρώ,

’ Ενφ τόσον είμαι μέγα, ώστε ούδ’ είς τό πάν χωρώ, 
Τί άκόμη δέν μ’ ευρίσκεις ; τι άκίμη άπορε?; ;

Είς τό στρώμα, σου νά μ’ εύρη; χωρίς κόπον έμπορείς. 
Πώς είς ίκστασιν τοσαύτην, άναγνώστα, σέ κινώ;

Είς τήν γλώσσαν σου έπάνω αιωνίως τριγυρνώ.
1. Ρ. Ρ.

ι ερογραφικαι-ερωτήσεις. ’
I, Είπέ μίαν προφητείαν έκτής Παλαιας Διαθήκης προ* 

λέγυυσαν ποΰ έμελλε νά γεννηθώ δ Χριστός;
X. Εί; ποιαν περίσταοιν κατέστρεψε τούς εύφίρους ά- 

γρούς ένδς τόπου μία στρατειά, πας άνθρωπος βίπτων ένα 
λίθον έπ αύτούς ;

3, Ό 8αράκ καΐ ή'Δεδόρρα ποιον συμβάν μέλλοντες νά 
έορτάσωσιν έψαλαν 3μνον εύχαριστήσεως;

ΕΙΔΟΠΟ1ΗΣΙΣ,

Ειδοποιούνται πάντες οί φίλοι καί άνταποκριταΐ τών ί- 
φημερίδων “ΆΟΓέρος καΐ Παίδωνη θτι κατά τήν άπουσίαν 
τοΰ κ. Καλοποθάκη ή Αιεύθυνσις ολοκλήρου τοΰ ίργου θέλει 
όνέργείσθαι ϋπό τοΰ συναδέλφου του κ, Ίάάώβου Σ. Δόΰάρ, 
πρδς αύτδν δέ καί μετ’ αύτεΰ θέλει γίνεαθαι πάσα ή άλληλό- 
γραφία κτλ. κτλ.


