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Μκ/>όί μ'Ού φίλοι.

’Επειδή πολλάκις μέ ή ρωτήσατε έάν τί ερχόμενον 
έτος ή Έφημέρϊς των ΙΙαίδων θά έζδίδηται άπαξ ή 
δίς τοΰ μηνός, οράττομαι εΰχαρίστως τής εόκαιρίας 
ταύτης ΐνα σάς ειδοποιήσω δτι άπεφασίσ&η πλέον 
νά έκδίδηται, Θ=οΰ θέλοντας, άπο τοΰ προσεχούς ’Ια
νουάριου 1874 άπας μέν τοΰ μηνός, άλλ’ Αχούσα δι
πλού? μέγεθος, ένεκα δε τούτου καϊ ή συνδρομή της 
θά διπλάσιά σθή. Ταΰτα δμως θά δημοαιευθώσι λ,ε- 
πτομερέστερά είς τδ έπομενον φΰλλον.

Έχω προσέτι νά σάς γνωστοποιήσω κάί άλλα; χα- 
ροποιάς ειδήσεις. Ό συνάδελφοί μου, όχαί ύμέτερος 
φίλος καϊ συντάκτης τής Έφη]1. τών Παίδων κ. Κα· 
λοποθάκης επιστρέφει πλέον περί τά τέλη τοΐ» πα
ρόντος μηνδς άπδ τήν Αμερικήν, και κομίζει μεθ* έ- 
αυτοΰ πολλά καί ώραΐά πράγματα πρδς καλλωπισμόν 
καί καθωράϊσιν τής Έφήμέρίδοϊ ήμών. Είθε ό Κύ
ριο; νά φυλάττη αύτόν άπδ παντός κινδύνου καί νά 
φέρη αυτόν αώον καί ύγιά έν μέσφ ήμών,

Έγραψα εις ΰμάς τά χάροποιά τάΰτα νεα πρώτον 
μέν οιά νά χαρήτε, δεύτερον δέ, διά νά πρρσπαθή- 
σητε καί σείς μικροί μου άναγνώσται και άναγνώ- 
στριαι οσον ούνασθε δπέρ της μεγάλε ι τέρας διαδόσεως 
της έφημερίδας ήμών, οϋστήνοντες αύτήν και είς άλλα 
ίταιδία. Τούτο είναι έργον τδ όποιον ε&κόλως δόνα- 
αθε νά κάμητε. Προσέτι δέ εΐνάι καί έργον λίαν ώ- 
φέλιμον καί θεάρεστο?, διότι καθώς καλώς γνωρίζετε 
δ σκοπός τής ’Εφημερίδας τών Παίδων εΐναι ή δια
νοητική, ή ήθική καί πρδ πάντων ή χριστιανική ά- 
νάτρόφή καί άνάπτυξις τών παίδων. ’Επειδή αυτή . 
εΐνάι ή μόνη βάσις τής αληθούς παιδείας, ή τις οδη
γεί τδν άνθρωπον είς τήν ευθείαν δδόν, καί αποκα- 
θιστα αυτόν τω δντί λογικόν, καί πρδς τουτοις κά· 
μνει αϊτόν, διά τής θείας βοήθειας, μακάριον καί εί-

δαίμονα καί είς τήν παρούσαν ζωήν καί είς τήν μέλ- 
λουσαν. Ό όμέτέρος φίλος

1, Σ. Δοΰαρ,

ΟΡΘΑΓΌΡΙΣΚΟΣ.

*2! κυτταξε, τί έβαλαν είς την Εφημερίδα ήμών ! 
τήν κεφαλήν ένός μεγάλο μ δψαριου.η Βεβαίως αυτή 
θά ήνάι ή πρώτη πάράτήρησις όλων τών μικρών ή
μών συνδρομητών, άμα ΐδωσι τήν προκειμένη? εικο
νογραφίαν. Δέν εΐνάι δμως καθώς νομίζετε, παιδία 
μοο, ή'κεφαλή μόνον μεγάλοι» τινδς δψαρίου· άλλ’ 
εΐναι ή κβοοαλή και τό σώμα καί ή οδρά, έν ένί λόγιά, 
εΐναι ολόκληρον τί δψάριον. <:
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Λέγεται δτι. τό κρέας. τοΰ Αψαρίοη τσότοο είναι 
λίαν λευκό*· και νοστιμότατων, καί πολυζήτητων, ύπδ 
τών ναυτών, μάλιστα, άφρυ φμγορν δι1 άρκιτόν και
ρόν κρέα^ παστόν καίδψάρια, ώς,συνήθωγάναγκά- 
ζονται εΐς τά μακρυνά ταξείοια αυτών, Τδ Εέυχαρ 
αύτωΰβίνα’, μέγα καί παράγει αρκετήν ποσότητα ί 
λαίου, τδ όποιον .οίναΰται πολϊχ τδ υπολήπτονται ώς 
πολύτιμον καί βέβαιον ιατρικόν. Ώ; λέγουν ή γιαγιά
δες μας «είναι παιδί μρυ άφταστο γιατρικό !·

Οί .αρχαίοι "Ελληνες (οί Λάκωνες; ώνόμαζον Όρθα- 
γ.ο ρίσκων τδ χοιριδίων (γΒρυνάκι.| Καί επειδή τδ πρό
σωπο* τοΰ δψαριου τούτου εχει ομοιότητά τινα με τδ 
χοιρ ίδιον, διά τοΰτο οί έπιστήμονες £δωκαγ τδ ίδιον 
όνομα είς τοΰτο τδ ύψάριον.

■ ΤΟ .ΜΙΚΡΟΝ ΚΟΡΑΣΙΟΝ ΙΙΙ’ΟΣΚΤΧΟΜΕΝΟΝ 
λ . . ' ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΆΤΕΡΑ ΑΓΓΟΓ,

Μικρόν τι κοράσιον, μαθήτρια,Κυριακοΰ τινρς σχο- 
; λείου, είχε μέθυσον πατέρα, ένεκα δέ τούτβ, έννοεΐ-α·, 
; δπήρχε μεγάλη ’ δυστυχία έν τη otxiiy έκείνη. Έσπέ- 
' ραν τινά τδ παιδίον, χωρίς νά τδ διατάξη τις, άφ’έαυ- 

τοΰ του έγονάτισεν, ώ; μέλλον νά προσευχηθή. ‘Η δέ 

ί ΧΡΥΣΑΛΙΣ
ί· (πεταΐοΰάα) της Aforion ’Aptpwfa

Ήωραία αυτή πεταλούδα εόρίσκεται εΐς τήν Βρα
ζιλίαν καί. Γουιάναν. Εΐς τά μέρη έχει να τδ εντομον- 

. τοΰτο εΐναι, κοινότατων., Τδ χρώμα^του μέν εξωθεν μέ
ρους τδν πτερύγων, εΐναι μαρρουδερδν πϊποικιλμένον 

; μέ,πολλάς.ζωηρός πρασίνους γραμμές καί ποικιλ- 
. ματα* τοΰ δέ έσωθεν, μέρους τών πτερύγων, τδ χρώ- 
’ μα εΐναι καΐ αύτδ μαυρουδερδν, άλλ’ άνοικτότερον, καί 
ϊ αί πράσιναι γραμμαί καί, τά ποικίλματα, έχουσι μέν 
ί τδ αύτδ μέγεθος, εΐναι όμως ώχρότεραι άπδ τάς εύρι- 
. σκομένας εΐς τδ έξωθεν μέρος τών πτερύγων.

γ ΤΙΜΑ ΤΟΪΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ.
Γέρων τις. είσελθών είς άμαξαν τινα τοΰ σιδηροδρό,-

μήτηρ.,παρατηρήσασα αύτδ εΐπεν, «Έκαμε? θθη τήν 
προσευχήν σρμ τέκνον μου; «Ναι, μητερ, άπεκριθη.τδ 
μικρόν κοράσιον, άλλά τώρα προσεύχομαι, εΐς τδν θεδν 

‘διά νά μή άφήση πλέον τους ανθρώπους νά πωήοΰν 
/μεθυστικά πατά είς τδν πατέρα,μου.» Τήν ακόλουθον 
ημέραν έμαθε* ό πατήρ ταμ τδ ,ώραΐον καί συγκινη
τικόν ,τοΰτο .περιστατικών, καί λέγεται οτι ή προσευχή 
,/αΰτη τοΰ τέκνου ,αδτοΰ τοσαύτην ένςύπωσιρ εκαμεν 
'εΐς τήν καρδιάν το.υ, ώστεάμεσως ήρχισε νά διορθώ- 
ση τήν διαγωγήν το υ. Παρήτησε τά - ποτά, έπεσκέ- 
πτετο τακιικώ; τδν οίκον του θεού και ίπί τέλους 
■διά τή? χάριτος τοΰ θεοΰ εγεινφν νέων χτίσμα, δηλαδή 
’ειλικρινής καί άληθινδς χριστιανός.

Βήέπετε λοιπόν μικροί μου, άναγνώσταί κάΐ άνα- 
■γνώστριαι πώς ό είίσπλαγχνος καΐ πανάγαθος θεός 
καί πατήρ ημών ουράνιας εισακούει τάς δεήσεις και 
τάς προσευχάς «αϊ τών μικρ ών. παιδ ίω y; Ό σ τις λέγει 

. δτι ό θεδς δέν ,δίδει προσοχήν εΐς τάς προσευχάς τών 
μικρών παιδιών 3έν είναι καλός άνθρωπος, δέν εΐναι 
/Χριστιανός, άλλ’ εΐναι άνθρωπο; άσεθής· διότι ή Άγια 
Γραφή λέγει; «Έκ στόματος νηπίων και θηλαζόντωχ 

μου, έπειδή άρκετοΐ άνθρωποι ήσαν^ν αύτή, παρε- 
τήρει περί αυτόν διά κάθισμα· ίδδν δμως «Μν. δω
δεκαετές μικρόν παιδίον, εύθδς έσηκώθη καί εΐπε·

—Λ άδετε, Κύριε, τήν 9£σιυ μου,
Ο .αδύνατο; γέρων έδέχθη τήν προσφοράν.
Άφοΰ δέ έχάθησεν,'δ γέρων,' ήρώτη.σε τδ παιξίρν 

μετά γλυκύτητος, Διατί μοι έΰωκας τήν ,θέσιν σου;
«Διιίτι,, κύριε, σεις μέν εΐαθε γέρων, ενώ έγώ είμαι 

παιδίον.» .
Πρδ πεντήκοντα έτών λέγεται δτι .δέν ήτο διόλου 

αναγκη να άναφερωμεν .παράδειγμα ,τοιοΰτον ώς,ά- 
ίιόπαρατήρητον· μάλιστα-, διά τους Έλληνόπαιδας. 
Διότι ,άπαντες έτίμων καί έσέ δον τα , τους γέροντας. 
Δυστυχώς ομω; δέν δυνάμεθα νά εζπωμςν τδ αδτό 
καΐ. σήμερον, Η ελλειψις τοΰ πρδς τούς γέροντας σε-
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βασμοΰ άπαντάται σχεδόν εΐς κάβε βήμα, καί προξε
νεί θλίψιν καί πόνον είς πασαν ευαίσθητο ν καί <pt 
λάνθρωπον ψρχήν. ’Αγαπητά; μου παιδία όπόταν ή 
πρδς τοδ* γέροντας ελλ?ιψΐί τοΰ σεβασμού άρχίζη νά
παρατηρήται εΐς μίαν κοινωνίαν, πρέπει νά ήζεύρητε , μήκος άπδ τή; ρινδς μέχρι τής ούρα; εΐναι σχεδόν 
δτι τοΰτο είναι' πολύ, κακόν σημεΐον, τδ όποιον άν όΧτώ. πόβες.- Τδ ζώον τοΰτο ονομάζεται Έλκη (Elh)- 
δλν έξαλειφθή θά δδηγήση τήν κοινωνίαν έκείνην είς ή έλαφος τής Καρολίνας.
τήν απώλειαν. Ο μή σεβόμενος τούς γέροντας παρα- '
βλέπει καΐ άμελεΐ οχι μόνον τδ.άπλοΰν καΐ λογικόν ··■■
αδτοΰ καθήκον, άλλά παραβαίνει καΐ τήν ρητήν έντο. 
λήν τοΰ θεού, οστις λέγει, ι

ε’Ενώπιον της παλιάς θέλεις προσηκώνεσθαι, κα 
θέλεις τιμήσει τδ πρόσωπον τοΰ γέρ.οντος, καΐ θέλει; 
φοβηΟή τδν &εον σου. Έγώ είμαι δ Κύριοί»» — 
(Λευιτικδν 1θ\ 32.)

CH προκειμένη εικρνογραφίαπαριστάνειίν έχ τών·

μεγαλοπρεπέστατων χαΐ μεγίστων ζώων τοΰ γενουϊ 
τών. έλάφων Περιπλαναται δέ τδ ζώον τοΰτο είς τάς 
πεδιάδας τήί Καρολίνας. Τδ μέν ύψος αδτοΰ, άπδ τών 
δνόχων μέχρι τών ώμων, είναι πέντε πόδες· τδ δέ

Η ΓΠΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ Δ0ΘΕΙ5Α ΕΞΗΓΗΣΕ 
ΠΕΡΙ Τ0ΐ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΒΟΤώ 

‘(.Ίϊέ Γένισις Κιφ1. ς'=Θ'.)

*Και εΐδέν δ-Θεδς ‘τήν γην κάΐ- ί3οδ, ήτο δίεφθάρ- 
μ=νη· διότι πασα'σάρί εΐχε ^ιάφθείρει τήν. όδδκ αδ'- 
τής έπΐ τής γης.

,ΐ *Καΐ εΐπεν ■ i θεδς πρδς τδν -Νώε, τδ-.τέλος πάσηί ■ 
ίσαρκδς ήλθεν ένώπιόν μου, διότι ή γή ένεπλήσθη ά- 

,ΐδιχίας άπ’ αδτών' καΐίοού,. θέλω έξολοθρεόσει αύτοδ;: 
;.·«αΐ τήν γην.
’ »Κάμε είς σεαυτδν κιβωτόν έχ-ξύλων Γόφερ.

» Καΐ θέλεις είσέλθει είς τήν κιβωτόν, σδ,. καλοί' 
■υίοί σου, καΐ ή γυνή^σου, .καΐ. αί γυναίκες .τών υίών> 
σου μετά σοΰ,

»Καΐ άπδ παντδς ζώου έκ πάσης, σαρκδί,- άνά δυό 
έκ πάντων θέλεις είαάίει είς τήν κιβωτόν διά νά φυ- 
λάξης τήν ζψήν αδτών . μετά σεαυτοΰ- άρσεν καί θή-, 
λυ θέλουσιν εΐσθαι.

»Κάΐ έκαμεν ό Νώε κατά πάντα.οσα προσέταξεν, 
είί αυτόν ό βεός.

„Ταύτην τήν ήμέραν έσχίσθησαν πασαι αί ϊτηγαΐ 
τής μεγάλης αβύσσου,; καΐ οί καταρράκται των .-ούρα·, 
-νών ήνοίχθησαν.,

,,Κ,αΐεγεινεν ό κατακλυσμός τεσσαράκοντα ήμέρας· 
έπΐ-τής γήί’· ααΐ'έπληδόνθησαν τάΰδατα, καΐ έσή- 
κωσαν τήν κιβωτόν, καΐ υψώθη όπεράνω τής γής.
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„Καίέςηλείφθη παν τδ ύπαρχον έπί τοΰ προσώπυ 
^ϊϊήί·

» Και έχραταιοΰντο τά ΰΐαια έπί τή;γή; εκατόν 
πεντήκοντα ήμέρας.

»Καί ώλιγόστεοον τά οοατα μετά τά; εκατόν πεν- 
τήζοντα ημέρα;. ■■

•Και έκάθισεν ή πλωτός έπί τώνορίων Άραρατ,
»Καΐ έ-ήλθεν δ Νώε, καί οί υιοί αύτοΰ, καί ή γυ

νή αύτοΰ, καί αί γυναΐκε; τδν υιών αύτοΰ μετ’ αυ
τοί, καΐ πάντα τά ζώα.

»Καί εΐπεν 6 θεό; πρδ; τδν Νώε.
»Δέν θέλει πλέον έςολοθρευθή πάσα σάρ; άπδ τών 

υδάτων τοΰ κατακλυσμοί· ουδέ θέλει είσθαι πλέον 
κατακλυσμό; διά νά φθείρα τήν γην.»

Τοΰτο είναι τό σημείο ν τή; διαθήκη;.
«θέτω τό τόςον μοο έν νεφέλη, καί θέλει εΐ- 

δθαι εί; σημείο ν διαθήκηί μετα;υ εμού καί τή; γήΐ.»
• Καί δταν συννεφώσω νεφέλην έπί τή; γή;, θέ 

λετ φανή τδ τόςον έν τη νεφέλη.
» Καί θέλω βλέπει αύτδ, διά νά ένβυμώμαι τήν 

παντοτινήν διαθήκην τήν μετα;υ θέοΰ καί πανΐδ; 
έμψόχβ ζώυ έκ πάσης σαρκδς, ή τι; είναι έπί τή; γή;

βότε πρέπει τό παιδίον να δώστβ τήν 
χαρδίαν τοο είς τόν Θεόν ;

Εδγενή; τι; κυρία, διδασκαλία σα Κυριάκου Σχο. 
λείοο, εκαμεν εί; τά μικρά κοράσια τήςτάςεώ; τη; 
τήν Ακόλουθον έρώτησιν—πότε εν παιδίον .πρέπει νά 
δώση τήν καρδίαν του εί; τδν θεάν ; Εί; τήν έρώτη- 
σιν ταύτην διαφόρους ελαβεν - Αποκρίσεις. ‘Έν μικρόν 
κορασιού εΐπεν βτ·,—τδ παιδίον πρέπει νά δώση τήν 
καρδίαν τοο εί; τδν θεόν, δταν γείνη δεκατριών έτών. 
“Εν άλλο δε - εΐπεν δταν γείνη δέκα έτών. ""Αλλο τ.ά- 
Χιν,εΐκεν δταν γείνη S; έτών. ’Επί τέλοο; μικρόν τι 
κοράσιον άποκριθλν εΐπεν δτι «Πρέπει νά δώσωμεν 
τήν καρδίαν μας εί; τδν θεόν είιθΰς άμα γνωρίοωμεν 
τδν θεόν.» ■

‘Ωραία καί δρθοτάτη αποκρισι;.

Η ΥΓΕΙΑ.
‘Η ύγεία είναι τδ θεμέλιον τής τοο κόσμου ευτυ

χίας. Ό πλούτος εΐναι τό Αποτέλεσμα τών προσπα 
θειων τής δγεία;. Δυνατόν καί άντέχον σώμα εΐναι 
Αρκετόν κβφάλαιον βπω; Αρχίση τι; δε* αΰτοο έπιχει- 
ρήσεις. Νους υγιής καί καλή κρίσις αδςάνοοβί πολΰ 
τήν Αξίαν του. Έχων τις αυτά ευκόλως δύναται νά 
προσπορίζεται τά πρδ; τδ ζην, καί νά ευφραίνηται ε.ίς 

τδν καρπόν τοΰ κόπού τού, άφοΰ τδν Απόκτηση. Λοι
πόν δ; προσέχωμεν είς τήν όγείαν ήμών.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΩΡΓΟΣ.
Ένα; γεωργό; εμφαίνει εΐ; τδν οίκον του κριτόΰ, 
Κλαίιον και τεταραγμένο; πίπτει έμπροσθεν αύτοΰ; 
— ft έχει;; ό κριτής τφ λέγει μ’ -ύφος ηγεμονικόν, 
Σήκω, στάσου καί είπε με αν τι έπ.αθέ; κακόν.. 
—Συμφορά πολλή συνέβη, ένα βώδί σου κριτά, 
Άπδ τδν ’οικόν μου ταύρον έπληγώθηκε φρικτά, 
Και επιθυμώ νά μάθω ποία εΐναι ή ποινή, 
Καΐ τι πρέπει νά σοί 3ώσώ έπί Αντιπληρωμή.
—Είσαι άνθρωπο; κοιτάζω τίμιο;, ειλικρινής, 
Άπεκρίθη με χαράν του ό κριτή; ό εΰγενής, 
Ούτε τώρα θά νομίση; Αδικίαν κατ’οδδέν, 
"Αν διά ποινήν σου πάρω άπδ τά ’δικά σού έν. 
—Εΐναι δίκαιον τιρόντι λέγει, καί ό χωρικός, 
Πλήν με όυγχωρεϊ; τδ λάθος—’Εξεφράσθηκα κακώς. 
Ενα βιρδι ίδικόν μου, πίστευσέ με, ώ κριτά, 
Άπδ τδν ’δικόν συ ταύρον έπληγώθηκε φρικτά, 
Καί λοιπόν απδ τήν κρίσιν δπω; *μή ζημιωθώ 
λΐ’ενα βιρδι ίδικόν σάυ πρέπει ν’ Αντιπληρωθώ.
—ΙΊλήν έςίτασι; εΐ; τόϋτο, έκ τή; έδρα; έγερθει; 
Πρέπει, φίλε μου, νά γίνη ό κριτή; φωνάζ’εδθύ;- 
Νά κυττάςωμεν πώ; τρέχει, πώ; συνέβη τδ κακόν, 
Καΐ Αν σχέσιν τινά έχη μ’ άλλο περιστατικό» ., . 
Πάσα δέ ανάγκη εΐναι καί τδν νόμον έντελώς 
Νά ίδώ, νά έρευνήσω, ώστε σφάλμα παντελώς 
Φίλτατε, νά μή συμπέση, 3ν ίδώ δε δτι συ 
Έχεις δίκαιον, αμέσως εΐν’ ή μοιρά σου χρυσή.
—θυαμασία σου ή κρίσις! ©εόγων κράζ’ό γεωργό;, 
Πώ; τδ πράγμα θά ΰπάγη βλέπω βλέπω έναργώς, 
Συ ό νόμο; έλευθέρω; νά άρπάζης Απαιτεί, * 
Νά πληρόνη; δμως, φίλε, άν καΐ άν πολλά ζητεί.

ΑΓΑΠΗ ΛΑΜΠ1ΣΗ.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡθΓΗέΤ.ΙΪ.
1. Πώς Ονομάζεται ό πάπποί τοΰ Δαυί® ;
2. Ποία ίγεϊντ λεπρά, ΐιδτι κατέφρόνησε τήν γυναίκα τοΰ Α

δελφού τη; ι
έ. Ποίαν συγγένειαν εϊχον οί γονείς τοΰ Μωίίσέω; πρό τοΰ 

γάμου των;

ΕΙΔ,ΟΠΟΙΗΣΙΣ.
Είίοποίοΰ'νται πόντε; οί φίλοι καί άνταποκριταί τών έ- 

φημερίδων “’Αστέρο; καί Παίδων,, οτι κατά τήν απουσίαν 
τοϋ κ, Καλσποθάκη ή Διεύθυνσι; όλοκλήρου τοΰ έργου θΐλει 
ένεργεΐσΒαι ΰπο τοΰ συναδέλφου του κ. Ιακώβου X. Δοΰαρ, 
πρδ; αυτόν δέ καί μετ’ αύτοΰ θέλει γίνεσθαι πάσα ή άλληλο- 
γραφία κτλ. κτλ.


