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ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ.

Μήτερ, εΐπέ ποτέ μικρόν δεκαετέί χοράσιον εί; τήν 
μητέρα τοο, θέλω νά μάθω τόμκιστικόν σου που υ
πάγει; κάθε πρωί καί κάθε έσπέρα; μόνη σου';

— ώιατί,θέλει; νά το μάθη;, τέχνον μου ;
— Διότι, μήτερ, πρέπει νά πηγαίνη; εί; χανένα τδν 

όποΐ'.ν άγαπά; πολό,
— Και τί σέ κάμνει νά νομίζη; ουτω j
—Διότι παρατηρώ άτι δταν έπιστρέφη; Φαίνεσαι 

πάντοτε εύτοχεστέρα.
— Καλά, όπΰθε; δτι τφόντι υπάγω νά ν,ω φίλον 

τινά τον όποιον πολύ άγαπώ, χαΐ δτι αφού τόν ιδω 
χαί ομιλήσω μετ’ Αύτοΰ είμαι εύτυχεστέρα παρ’ δτι 
ήμην πρότερον, τί ένδιαφέρει εί; σέ νά γνωρίζη^ 
περί τούτου ;

— Διότι επιθυμώ νά χάμνω ώ; Ου χάμνει;, μήτερ, 
διά νά ήμαι χαί έγώ επίσης εύτυ/ή..

— Μάθε λοιπόν, τέχνον μου δτι, δταν σέ άφίνω τδ 
πρωί καϊ τδ έσπέρα; δ σχαπόί μοο εΐναι διά νά ή 
μαι μόνη μέ τόν Σωτήρά μοο. Υπάγω εί; Αύτόν 
διά νά ζητήσω τήν χάριν Λύτου, δπω; μέ κάμη α
γίαν χαί εύδαίμονα. Παρακαλώ Αύτόν νά μέ βοηθη 
έί; ολα τά καθήκοντα τή; ήμέρα;, χαί μάλιστα νά 

μέ φυλάττη άπδ πασαν άμαοτίαν προπάντων δέ πα
ρακαλώ Αύτόν νά οειχνόη ιό ε/.eo; Αύτοΰ πρό; οέ 
χαί νά σέ σώζη άπδ τήν αθλιότητα εκείνων οί όποιοι 
αμαρτάνουν έναντι'ον Αύτοΰ.

— Ώ! Τοΰτο είναι τό μυστικόν σ»Ι είπε τό παιδίον 
• Παρακαλώ λοιπόν, Μήτερ, δύναμαι καί έγώ νά έρ- 
χωμαι μαζυ σου ;

Ο ΙΟΥΓΚΕΡΝΩΤΟΣ,

■Πιθανόν μερικοί έκ τών μ’κοών ήμών συνδρομητών 
άμα ΐδωσι τήν ασχημον *αό -ην εικόνα θά θαυμάσω 
σι πώ; τήν έδάλάμεν ε<; τήν -, Έφ- τών Παίδων. ι> | 
ίφόντι πρέπει νά δμα'ογήσω =ν οιτ ήείκών αδτη δέν ι 
είναι τόσον ωραία, άλλ’ έ .. ·. - επηρεάζει μέχρι 

- ■■ ■ ’5»
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σήμερον τήν ευδαιμονίαν πολλών χιλιάδων άνθρώπων 
διά τούτο ένομίσαμεν καλόν νά καταχωρίσωμεν αύτήν 
ώς πράγματι φαίνεται. Πολλακις γράφομε? περί εί- 
δωλολατρείας, καί πολλακις όμιλουμεν περί είδωλο- 
λατρών δτι υπάρχουν πολλά έκατομμυρια ανθρώπων, 
οί οποίοι δέν γνωρίζουν τδν αληθινόν θεόν, άλλ’άντ 
Αύτοΰ λατρεύουν άλλα άντικείμενα* άλλά ποιος ποτέ 
ήθελε φαντασθή νά κατασκευάση έν τοιοΰτον κακό- 
μορφον ξύλινου ξόανον και νά τδ ύνομάζή θεόν; Μο 
λοντοΰτο ούτως έχει δυστυχώ; τδ πράγμα. Παιδία 
όμοια με σά;, μικροί μου άναγνωσται, ναΐ, άνθρωποι 
λογικοί πιστεύουσιν ότι τδ άσχημυν καί άηδε; τοΰτο 
ξύλον εΐναι ■ 6 θέας 6 δημίουργήσα; τδν ουρανόν καί 
τήν γην, καί, κλίνοντες ένώπιΟν αύτοΰ γόνυ, τδ προσ- 
κυνοΰοι καί τδ λατρεύουσιν.

Είς τήν Ίνοίαν οπού υπάρχουν 274,000,000 άν· 
βρωποι εύρίσκονται πολλαΐ,χιλιάδες ειδώλων, διαφό
ρων ειδών. "Εν έκ τών ειδώλων τούτων λέγεται 

τούτο, άγαπφ τάς ανθρωπίνους θυσίας, χα! οτι μει- 
Stqi όταν ανθρώπινον αίμα προσφέρεται είς αύτόΐ Διά 
τοΰτο ένφ ή άμαΐα προχωρεί πολλάκι; άνθρωποι ρί' 
πτονται ενώπιον τών τροχών καί φονεύονται κατασυν- 
τριδομενοι ύπδ του βάρους αύτών· και ήαΰτα τά χά- 
μνουν οί δυστυχεί; ο πω; ευαρεστήσουν εις τδν θεόν 
των και λάαωσι τήν συγχώρηαιν τών αμαρτημάτων 
αϊτών !

’Εσχάτως όμως άνεγνώσαμεν μετ’ άκρα; χαράς έ- 
πιστολήν τινα τοΰ Διοικητοΰ τής μεγάλης έκείνης αύ- 
τοκρατορία; πρός τήν Βασίλισσαν τή; Αγγλίας έν τη 
όποια άναφέρεται ότι τά λυπηρά ταΰτα γεγονότα βαθ
μηδόν .παύουν. Πολλοί δε είδωλολάτραι έγκαταλεί- 
πόντε; τά είδωλα γίνονται χριστιανοί· και ήδη έσυ- 
στήθησαν, καί όλονέν συ στήνονται έν Ινδία πολλαΐ 
χριστιανικαΐ έκκλησίαι. Είθε ό Κύριος νά εύλογήση 
τήν πρόοδον τοΰ έργου Αύτοΰ, ώστε οχι μόνον τά τής 
Ινδίας είδωλα, αλλά πάντα τά είδωλα .άπατης τής γης

Ί! Sjisii τοΰ ’kvjxepνώτου.

Ίουγκερνώτος τδ όποιον παριστάνεται ύπδ διαφό
ρους μορφά;; ή δέ παρούσα είκών εΐναι ή νεω- 
τάτη τοΰ ειδώλου τούτου. Ίο εΐδωλον τοΰτο είναι ά’ 
°χημον ςύλινον άγαλμα μέ μαΰρον πρόσωπον καί μέ 
μέγα κόκκινον στόμα. 'Ο δέ περίφημο; αύτοΰ ναδ; 
εΐναι έν Καλκούττα. ήτι; είναι πρωτεύουσα τή; Ίν 
δία;. Είς τάς επισήμου; έορτός τοΰ ειδώλου, αΐτινε; 
πανη γυρίζονται δίς ή τρις κατ’ έτος, συνέρχονται εκ 
διαφόρων μερών πλήθος άνθρώπων πρό; προσκύ 
νησιν και λατρείαν αύτοΰ, Εί; μίαν έκ τούτων τών 
εορτών, τδ εΐοωλον τούτα τίθεται έπί άμαςης μεγά*η; 
υψηλής καί κεκοσμημενη; καί οΰτω σύρεται εί;ε ΰπδ 
έλεφάντων, είτε άπδ άνθρώπων καί μεταφέρεται έν 
μέσιρ άλλαλαγμών καί ήχών τυμπάνων άπδ ναοΰ είς 
ναόν οί δέ ιερείς λέγουν εί; τδν λαόν, οτι τδ ειδωλον 

ταχέως νά καταστραφοϋν καί άντ’ αύτών νά βασιλευ- 
ση τό ένδοξον Εύαγγέλιον τοΰ Κυρίου ημών Ίησου 
Χριστού καί νά λατρεύηται δ έν Τριάδι Οεδς, οστις εΐ- 
vat πνεύμα, έν πνεύμα τι ή άληθείφ ύφ’όλων τών άν- 
Ορώπων.

ΤΟ ΧΑΪΔΕΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΟΝ,

Οικοδέσποινά τι; εΐχε μονογενή υίδν. και τόσον έ- 
φο&εϊτο μή τδν δυσαρεστήση, ώστε ο,τι καί Sv έζή- 
τει τοΰ τδ έδώεν ευθύς, καί δί αύτοΰ τοΰ τρόπου τδν 
έκαμε νά γείνη μικρός τύραννος· έάν δέ κάμμίαν φο· 
ράν έναντιοΰτο είς τδ παραμικρόν του θέλημα έγίνετο 
μανιώδης. Ούτε ό σύζυγος, ούτε οί συγγενείς καί φί- 

-λοι ήδύναντο νά πείσωσι τήν μητέρα, ότι διέφθει· 
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ρεν <ώτω τό άγαπητδν τέχνην τη;. Έ*φ Si μίαν έ 
□πέραν ήτο εί; τόν κοιτώνα τη;, ήκουσε τόν υιόν 
τη; κλαίοντα δυνατά, διότι-εΐ; των υπηρετών του ά- 
πηρνειτό τι τδ όποιον έζήτει. Αυθάδη, εΐπεν ή μή. 
τηρ εί; τδν υπηρέτην, δια τι δέν δίδει; εί; τδ παι
δίον ο,τι σοΰ ζητεί; υπάκουσε παρευθυ; χαί μή τδ 
κάμη; νά κλαίτ) είδε μή ...

Έμπορεΐ νά φωνάζη. κυρία, χαί νά κλαίη δέον 
θέλει· ζητεΐ πράγμα τδ όποιον εΐναι αδύνατον νά τοΰ 
δώσω. Μανιακή δέ γενομένη ή μήτηρ, άπδ τδν θυ
μόν χαί τήν άγανάκτησιν, ίδραμεν εΰθδ; εί; τδν θα'-.- 
λαμον, δπαυ έκάδητο ό σύζυγό; τη; μετά τινων φί
λων, χαι παρεχάλει αύτδν νά τήν άκολουθήση διά νά 
παιδεύσω at τδν άνόητον υπηρέτην, οστι; τήν παρήΐ 
κουε μή ε ατελών τδ θέλημα τοΰ παιδιού τη;. 'Ο ά- 
νήρ τήν ίδίαν έχων πρδς τήν σύζυγον αδυναμίαν τήν 
όποιαν χαι αυτή εΐχεν εί; τδ τέκνον τη;, τήν ήχολού- 
Θησεν άμέσω;, καί οί φίλοι συνεσωρεόθησαν εί; τδ 
παράθυρον διά νά ϊδωσι περί τινο; έπρόκειται. Άχρεΐε, 
εΐπεν δ οικοδεσπότηπώ; τολμά; νά παράκουη; εί; 
τήν κυρίαν σου, άπαρνουμενο; νά δώση; εί; τδ παι
δίον δ,τι σοΰ ζητεί;

’Αληθινά αύθέντα, εΐπεν ό υπηρέτη;, έγώ δέν εΐ 
μαι ίκανδ; νά κάμω τήν θέλησίν του, και δ; τδ εύ 
χαριστήση ή ιδία κυρία, άν ήμπσρή. Είδε τήν σελή 
νην εί; τδ νερδν του κάδδου, και ζητεί νά τοΰ τήν 
δώσω. Ταΰτα δ’ άκούσαντε; ό σύζυγο; καί οί φίλοι 
του δέν ήδυνήθησαν νά κρατήσωσι τδν γέλωτα. Ή 
Βέ μήτηρ έρυθριάσασα διά τον άνόητον θυμόν τη;,τό· 
σον διωρθώθη άπδ τοΰ περιστατικού τούτου, ώστε με· 
γίστην κατέβαλεν εί; τδ έ;ή; φροντίδα διά νά κατα- 
στήσή εύπειθή και πράίον τδν πεισματώδη καί αύθά 
δη υΐόν τη;,

Πόσαι μητέρες εχοοσι χρείαν τοιούτου μαθήματο;!

ΑΠΟΣΤΑΣΙΣ ΤΟΤ ΗΛΙΟϊ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΗΝ.

Ή άπόστασι; τοΰ ήλίου άπδ τήν γην εΐναι περίπου 
έννενήκοντα πέντε εκατομμύρια μιλιά· ή άπόστασι; 
αΰτη εΐναι τόσον μεγάλη, ώστε άν άπδ τήν γην ριφθή 
μία σφαίρα χανονίου, ή οποία νά τρεχη τακτικώ; ο
κτώ μίλια εί; έν λεπτόν τή; ώρα;, θά χρειασθή κάτι 
τι περισσότερον τών είκοσι δύο έτών διά νά φθάση 
εί; τδν ήλιον· και δμως ενώ άπέ/ει τόσον πολδ ό ή 
λιο;, πόσον ζωογονεί καί θερμαίνει τήν φύσιν ! Χω 
ρί; τήν έπιρροήν τοΰ ήλίου, ή γή δέν ήθελε δίδει, ού
τε σίτον υτε κανέν άλλο προϊόν χρήσιμον προ; τροφήν 
τοΰ άνθρωπο υ. Είθε ή θέα του ήλιου, τδν όποιον 
βλέπομεν καθ’ ήμέραν, νά διεγείρη εί; τά; καρδία; 

μα; άπειρον ευγνωμοσύνην πρδς έκεΐνον, δ όποιο; 
είναι «ο τη; Δικαιοσύνη; Ήλιο;.»

Ο 1ΒΗΞ,— CAPRA IBEX.
Τδ ζώον τοΰτο εΐναι εΐδο; τράγου ή αίγδΐ, καί πε- 

ριπλαναται at; τά Πυρηναία, τά’Απέννινα καί προ 
πάντων εί; τά; Άλπεις. (τδ όψηλότερον ορο; τή; 
Ευρώπη; έν Ελβετία.) Είναι δέ πολΰ περίφημον τδ 
ζώον τοΰτο διά τδ ύπερβολικδν μέγεθος τών κερά
των του, τών δπ ο ίων τδ μήκος πολλάκι; εΐναι μεγα- 
λήτερον τών τριών ποδών ώστε ενεκα τοΰ άσυνήθυ; 
τούτου μεγέθους των, φαίνονται, έκ πρώτη; οψε«ι;.ώ; 
δλω; ακατάλληλα 3τά ζώον τδ όποιον τρέχει εί; τά 
κατωφερή καί κρημνώδη μέρη τών Άλπεων.

ΟίΊδηκε; συμβόσκουν άνά πέντε ή δέκα ομοΰ-'Έ- 
κασιον δέ κοπάδι, οδηγούμενου υπό τινο; ηλικιωμέ
νου αρρενο; Ίδηκος, διατηοεΐ θαύμα τίαν τα'ίιν ’Ενώ 
βόσκουν έχουν πάντοτε ένα ές αύτών ώ; σκοπόν, δ 
όποιο; έπαγρυπνει προσεκτικώς, καί παρατηρεί καί 
φυλάττεί τόσον καλώς, ώστε καί εί; τδν παραμικρό- 
τατον ύποπτον ήχον, ή εί; τήν πλέον ασήμαντου δ- 
σμήν, ή καί άλλο τι άντικείμενον παρευθυ; δίδεται ΰπ’ 
αύτοΰ (του σκοπού) τδ άγγελτήαιον συριγμα, καί άμέ- 
σω; ολόκληρον τδ κοπάδι φεύγει ως άσ-ραπή πρδ; τδ 
ΰψηλότατον του όρου; μέρο;, εί; τδ όποιον δύναται 
ν’ άναδή.

ΦΤΛΑΤΤΕ ΑΣΦΑΛΩΣ ΙΌΝ Μ ΑΡΓΑΡΙΤΗΝ.
Άνθρωπό; τι; έν Ι'ουρκία πιστεόσα; είλικρινώς εί; 

τδν Χριστόν εΐπεν ήμέραν τινα εΐ; τινα ιεροκήρυκα. 
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u Αισθάνομαι τόν έαητόν (λ» ώί άνθρωπον δστις εύράν 
πολύτιμον μαργαρίτην χάΐ ίΓεσας άό:ον εΐς τήν ζώνην 
του—έξακολουθεΐ πάντοτε νά παρατηρή καί νά ψηλά 
φίζη έάν 6 μαργαρίτης ή αι είς. άσφαλες' μέρος. Tot 
ουτοτρόπως έςετάζω άχατακαυστως την καρδιάν μυ. 
και προσέχω είς τούς διαλογισμούς μ»· καί τώρα σας 
παρακαλώ νά προσεύχεστε καί υμείς υπέρ έμοΰ δπωί 
φυλάιτω διαπαντός τόν νεωστί ΰπ’ έμοΰ ευρεθένια 
θησαυρόν—τήν τοΰ Σωτήρός μου άγάπην έν αυτή 
τή καρδίφ μου.

ΤΟ ΛΙΝΟΝ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ.
Τδ φυτόν.τοΰτο αυξάνει έν άφ&ονίψ παρά τάς οχ- 

Θας τοΰ ποταμού Νείλου. Κατά τδν Αύγουστον μή
να οί άγροι παρίστάνουσιν ώραιύτάτην θέαν.. Ίοτε 
τά ζωηρά κυανά άνθη , τοΰ φότου τούτου ..φαίνονται 
πολύ εύμορφα καί χαρ’δντα. Τά .νήματα ή αί κλώ 
σται τοΰ λινού υφάσματος είναι at ΐνες τοΰ φυτου τό 
του, αίτινες ένίοτε. είναι τόσον λεπτοί ώστε μόλις δια 
κρίνονται ύπό τοΰ γυμνοΰ όφβαλμοΰ. Τό λινόν τής 
Αίγυπτου ήτο περιφημον καί κατά τους άρ^αίυς χρο 
νους, πολλά κις δέ άναφέρεται καί είς την 'Αγίαν 
Γραφήν.

ΑΓΧίΝΟΤΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΣ ΣΚΤΛΛΟΣ.

Μίαν τών ή μερών, μερικά παιδία έπαιζαν είς ενα 
κήπον τής Μαγχεστέρης τήί ’ Αγγλίας, δπου υπήρχε 
καί μία μεγάλη γέφυρα. Μέ' τά παιδία αυτά έπαιζε 

καΐ εΐς σκύλλας, ο όποιος όνομάζετο Λέων. Έν άπδ τά 
παιδία'έχεΐνα έπλησίασεν άπροσέκτως είς τό χείλος 

, τής γέφυρας, καί έπεσε κάτα δυστυχίαν του εις τό 
ύδωρ. 'Ο σκόλλο; παρατηρήσας τούτο, έτρεξεν ■■ εύόυί 
είς τήν οικίαν, ή όποια ήτο πλησίον, και γαυγίζων 
δόνατά. εστρεφε τά βλέμματά του-πρόί τήνγέφοραν, 

■ώ; έάν έλεγε, .σώσατε τό τέκνον σας από τά (Μυτιά 
, τοΰ χάρον! * ΛΟ παύμένος ό Λέών βλέπων δτι οί γο
νείς τόΰ παιδιού δεν τόλΙκαταλάμβάνον,-τρέχει πά
λιν όπίσώ, πηδφ είς τό .νερδν, και προσπαθεί νά - σώση 
ιόν υίον τοΰ κυρίου του από τόν ΰδάτινον ·έκείνον τά- 
φον άλλά μή δυ'ναμενος· νά κατορθώση τόν σκοπόν 
του, άναπηοα πάλιν έξω, τρέχει είς τήν οικίαν κατα
βρεγμένος, καί αρχίζει νά τραβφ τήν μητέρα τοΰ 
παιδιού άπο τά φορέματα. Αί τοιαϋται παράδοξοι 
χειρονομίας τού ζώου, έδωκαν είς τήν γυναίκα νά έν- 
νοήση, δτι κάτι τι συν έβαινε, καί ήκολουθησε τόν σκυλ- 
λον είς τδν κήπον, δπου τά παιδία εόθυί τής έδιηγή- 
θησαν τό φοβερόν περιστατικόν ή δυστυχής μήτηρ 
ώς π ιράφορος άπδ τήν έξάφνικήν αύτήν εΐδησιν, καί 
από τήν ορμήν τής στοργήί κινούμενη, τρέχει πρόί 
τήν όλεΟρίαν γέφυραν, καί βυθίζεται είς ιό ύδωρ, τήν 
στιγμήν κατά τήν όποιαν μόλις ήτο καιρός νά σώοη 
τό αγαπητόν της τέκνον. Τοιουτοτρόπως διά τής αγ
χίνοιάς και ταχύτητας ένδς σκΰλλου, έσώθη άπδ τό 
χείλος τοΰ τάφου §ν παιδίον, Προσέχετε λοιπόν, α
γαπητοί παΐδες, νά μή κακομεταχειρίζεστε ποτέ τοι- 
αυτα ωφέλιμα ζώα.

Οί είδωλελάτραι δέν έχουσιν εί; τήν γλώσσαν των 
κάμμιάν λέξιν, σημαινουσαν "Άγιος.

— 'Αρχή πάσης ανθρώπινης γνώσεως εΐναι τό νά 
γωρίση τις τόν εαυτόν του.—Μητραπ. Πλάτων.

ιερογρΙφικαι ερώτησης.
1. Ποιος άνήρ άναφέρεται είς τι τήν Παλαιάν καί Νέαν 

Διαόήκην ώς άξιομάμητον παράδειγμα ξώσης πίβτεως;
2. 1 Joist γυνή άναφέρεται είς τε τήν Παλαιάν καί Νέαν Δια

θήκην ώς απουδαϊον παράδειγμα ειλικρινούς πίστεως;
3. 11 ού άναφίρεται ότι μικρά τις όπηρέτρια. έγεινεν αιτία 

νά-θεραπευθη δ κύριός της έξ ανιάτου άσΑενείαςς

Ε 1Δ Ο Π Ο 1 Η Σ i Σ,
Ειδοποιούνται' πάντες οϊ φΡ.Οί καϊ άνταποκρίταί τών ώ 

φημερίδων “Άστέρος καί Παίδων,, δτι κατά τήν απουσίαν 
τοΰ κ Καλοποβώκη: ή Διεύθυναίς ολοκλήρου τοΰ έργου θέλει 
ένεργε-σθαι ύπο τοΰ συναδέλφου τού κ.’Ιακώβου Σ. Δοΰαρ, 
πρός αύτόν δέ καί μετ’ αύτοΰ θέλει γίνεσθαι πάσα ή άλληλο- 
γραφία κτλ, κτλι


