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Ήμέράύ τινά ένφ 6 Κύριος ήμών έπορεύετό άπδ
την Βηθανίαν είς τά Ιεροσόλυμα, έπείνασε. Καθ’όδον ίδών ώραίαν συχήν ύπήγε πρδς· αυτήν ίσως εύ·
ρει καρπόν. Φθάοας δέ etc τδ δένδρον δέν ηΰρεν έπ’
αΰτδ ούοέ Sv κάν σΰκον δέν υπήρχε τίποτε έπ’ αΰτδ
είμή φύλλα μόνον. Μαχρόθεν ή συκή αδτη έχαμνε
μεγάλην επίδειίιν. Έφαίνετο ώί νά ήτο πράγματι
χαρποφορο;, άλλά δυστυχώς ήτο μόνον μία μεγάλη
άπατη. Έάν ή συκή αυτή ήτο άκανθος ούδείς καρ
πός βεβαίως ήθελεν έλπίζετάι πάρ’ αυτής, άλλά νά
ήναι συκή, ήτις έγεινε διά νά φέρη καρπόν, καί νά
έΰρισχηται είς τόπον, δπου ήδόνατο νά 'ήναι ώφέλιμος είς τούς πτωχούς, τούς πείνασμένους, καί τούς
χέ κοπιασμένο ο; οδοιπόρους — διά εν τοιοΰτον λέγω
δένδρον, νά μή έχη έπ’ αΰτοϋ κανένα καρπόν είμή
φύλλα μόνον αληθώς τδ τοιουτόν προξενεί κακήν έντύπωσιν καΐ δυσαρέσκειαν. Άπατα -τούς άνθρώπους.
Προσποιείται δτι έΐναί τι ένω είναι οΰδέν. Ε ναι ψευ
δής. Διά τούτο δ ’Ιησούς Χριστός κατηράσθη τήν άπατηλήν συκήν. Είπών είς αΰτην«Νά μή γείνη πλέον
άπδ σοΰ καρπός είς τδν αιώνα.» Καί παρεόθύς έξη.
ράνθη;
, 'Ο Κύριος ημών ’Ιησούς Χριστός διά τής πράξεως
ταότης θέλει νά μάς διδάξη τοΰτο τδ σπουδαίον μάθη
μα, δτι, έάν δέν μεταχειριζώμεθα τάς εΰ καίριας καί τά
προνόμια τά όποια ένεπιστευθη είς ήμας διά τδ καλόν
ήμών αυτών και τών άλλων, ταΰτα πάντα θά άφαιρε
δώ σιν έξάπαντος άπό ήμάς. Ναί, ό θεός θά ελθη νά
μας έπισκέφθή είς τοιαύτην ημέραν, καθ’ ήν δέν προσδοκοϋμεν,διά νά έξετάαη τδν βίον ήμών έάν φέρη καρ
πόν. Έβαλεν έκαστον έξ ήμών είς θέσιν δπου δυνάμεθα νά ήμεθα ωφέλιμοι—είς θέσιν όπου οί άλλοι έλ-
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πιζουν άπδ ήμας καλά παραδείγματα. Πόσον λυπηρόν
λοιπόν θά ήναι έαν-φανερωθη δτι δέν ήμεθα δ,τι προσ
ποιούμενα, δτι ή θρησκεία ήμών εΐναι απλή έπίδειίις, δτι^ϊμεθα χριστιανοί Χατ' ονομα μόνον, δτι ό βίος
ςμών παράγει οΰδέν άλλο είμή φύλλα μόνονί Πόσον
δυσάρεστον τδ τοιοΰτον είς τούς άνθρώπους. Πόσον
ουσαρεστόν είς Κύ ιον τδν θεόν ήμών. "Ας ένθυμώμέθα πάντοτε τήν χατηραμενην ταότην συκήν. Καΐ
άς ένθυμώμεθα, πρδ πάντων διά ποιαν αιτίαν κατηράαθη αυτήν ό Κύριος ήμών· διότι, λέγει τδ Εΰαγγέλιον, «οΰδέν εδρεν έπ’ αυτήν είμή φόλλά μόνον;»

Η

ΠΟΙΚΙΛίΣ (χάρδέρίνά-ί

Τδ μικρόν τούτο πτηνδν εΐναι άνήσυχον, ζωηρόν κάΐ
ίδιότροπον. Τό ποιχίλον αυτού πτέρωμα εΐναι ώραιό-

ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΩΝ ΠΑΙΔ2Ν
τατον χαΐ. ή φωνή του τόσ··ν γλυκεία, ώστε δικαίως
κατατάσσεται μετάξι» τών μάλλον φ Οίκων πτηνών.
Συχνότατα τρέφουσιν αυτήν έντδς ενός καί τοΰ αύτοΰ
κλωβίου μετά τών άχανθ.ίδων (καναριών,) τά όποια
εχει 'τήν κακεντρέχειαν νά πειράζη. Τρέφ,εται μβ κανναβίδα (κανναβόσπορον.) καί χόρτα χνοώδηί· προ πάν
των δ* ευχαριστείται νά ξεφλαυδίζη το.ΰς κόκκο οί τών
σκολόμων- κατασκευάζει τήν φωλεα'χ τον έντδς τών
φυτειών, έκ βρύων, λειχήνων καϊ ξηρών χόρτων, ή
θήλεια τίχτει οίς τοΰ. έτους· μολονότι δέ ή ποικιλίς
εΐναι κουφή και μικρό νους, μολοντούτο. τιθαασευομένη
μανθάνει νά αδη, πολλάκις δέ καινά δμιλή- ή κεφαλή
αύτής. εΐναι ώραίου. ερυθρού χρώματος, κα,1 έπΐ τών
πτερύγων της υπάρχει πλάξ τις κίτρινη.
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Τδ φυτδν τΰτο άνεκαλύφθη κατά τδ 1837 όπδτΰ σιρ
Κ. Sehombergk είς τάς οχθας τοΰ πο,ταμοΰ Berbice
τής Βρεττανικής Γβϊα'νηςκαϊ μεταφερθΐν εις Αγγλίαν
έπωνομάσθη, χάριν τής βασιλίσσης, *Ή βασίλισσα· Βι
κτωρία.» 'Η διάμετρος τοΰ άνθους οίναι 14 δακτυλ.
καί τδ φΰλλον του έχει μήκος 5 πόδ. Βλαο,τάνει έπΐ
της έπιφανειας τοΰ υδατος ώς έπιπλέον σώμα και τά
φύλλα του. εΐναι έκ τών. ποικίλο»τερών καί ζωηρότερων
χρωμάτων, τά δποΐα ό δφθαλμδς του ανθρώπου είς
τήν φύσιν άπήντησί ποτέ.
1 δ τής εικονογραφίας εΐναι κατ’ άντιγραφήν άπδ
κηοίνου, τδ όποιον ύπήρχεν είς την κατά τδ 1851 έν
Λονδίνφ παγκόσμιον έχθεσιν, πεπλασμένον άπδ, τήν
περίφημου τής Ρασιλίσσης τής’Αγγλίας κηροπλάςριαν
κυρίαν Peachey.

Ό χαχύς αυθρ(ο~ος πολ^άζις παιδιόθεν γα&εται
'o~t ϋά γεί-sfi τοζοΐιτος.]

Όταν., βλέπωμεν παιδίον άνιλεώς χτυπούν ή ίππον
ή όνον, ή λιθοβολούν τους σκύλους ή τάς γάτας, λί
γο μεν καθ’ έαυτο’ος οτι τδ παιδίον έκεΐνο άν μεγαλώση θά γείνη ίσως χαχδς άνθρωπος. "Οταν ό Νί·
ρων, ό σκληρός καί αίμοβόρος αδτοχράτωρ της ‘Ρώ
μης, ήτο μιμρδν παιδίον, λέγεται δτι ήτο πολΰ σκλη
ρός είς τους σκύλους- καί δτι άφήρει (έχοπτε) τά
πτερά τών μυιών καϊ έβασάνιζεν αδτάς κατά διαφό
ρους τρόπους. Άφοΰ δέ· ό Νέρων ε μεγάλωσε άραγε
έγεινεν ευσπλαγχνος^Οχι, βεβαίως οχι· έπειδήή ίςορία μάς λέγει δη έφόνευσεν άνηλεώς, καΐ έκαυσεν
άσπλάγχνως, όχι μόνον πολλούς αγαθούς ανθρώπους,
άλλ’ έδανάτωσε καί τον. φίλον καί διδάσκαλόν τυ Σενέκαν καί αυτήν ακόμη τήν μητέρα του Άγριππίνην

Η ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΠΟΛΗ'ΠΣ.

Πόθεν και διατί αί. τόσαι άπάται καί αί. τόσαι κα
ταχρήσεις τής έμπιστοσύνης; Πρώτον και κύριον διότι
ή πρδς τά πλούςη ύπόληψις εΐναι μεγάλη, άδιάφορον
πόθεν καί πώς τά πλοότη ταΰτα συνάγονται. Πολλοί
νομίζουσιν 5τι άμα χάμωσι χρήματα, άδιάφορον διά
τίνος, μέσου, θά άπολαυσωσι τής ύπολήψεφς: καί του
Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
σεβασμού, τών πολλών κιηΐ δυστυχώς πρέπει νά όμοfVictoria Regia.)
λογήσωμεν δτι ούτως έχει. Συχνότατα βλέπομεν τήν
’Ολίγοι τών άναγνωστών μας βέβαια γ’.ωρίζβν τήν ένάρετον και τιμίαν, Πτωχίαν περιφρονουμένην, τδν
ΰπαρζιν τούτου τοΰ περιέργου καί μεγαλόπρεπους έν· δέ.κεχρυσωμέν,ον Δόλον έπισυροντα τήν γενικήν προ
ταύτψ άνθους, τοΰ όποιου τήν εικονογραφίαν κάτα- σοχήν,. καί ίσως καί τδ σέβας........... ‘Ως πρδς ταΰτα
ομα»ς πιστεόομεν δτι ό λαός μαί ήρχισε νά άλλάζη
χωρίζομεν. άνωθι.
’ ύ*.. ■
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φρόνημα. 'Η έρώτηαις «έχει χρήματα;» ήρχισε νά θέλεις περιέχει άνθρωπον, διά τδν όποιον 0 κόσμος
παρακολουθήται καΐ ύπδ τής έρωτήσεως ο Πώς τά έ ήτο πολδ μικρός!» «Ματαιότης ματαιοτήτων τά πάν
καμε;» Προσέτι δέ καΐ αύταΐ αί μητέρες, ακτίνες πριν τα ματαιότης.»
έφαίνοντο έπαναπαοόμεναι μόνον έπΐ τή; βέβαιά τητος οτι οί μέλλοντες σύζυγοι τών θυγατέρων των £■
χουαι χρήματα, ήρχισαν τώρα νά έρωτώσι πώς οί
χαλο'ι γαμβροί ουτοι απέκτησαν τά χρήματα. Έλπί
σωμεν δέ άτι προϊόντος τοΰ χρόνου καϊ ό λαός μας,
έτι καλλίτερο» εκτιμώ» τά πράγματα -καΐ τά πρόσωπα»
θέλει δώσει καΐ είς τδν πλούτον καΐ είς τήν άρετήν
τάς άνηκοόσας αύτοΐς θέσεις, καΐ ουτω κλείσει τήν
Ανοικτήν πρδς τδν δόλον χαΐ τήν απάτην σήμερον
θόραν-

Ο ΕΓΓΕΝΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΣΤΕΙΟΣ ΤΟΓ.
'Γπηρχέ ποτέ κάποιος πλούσιος κύριος βστις διετή
ρειείς τήν οικίαν του μωρόν τινα (καθώς έσυνείθιζον
νά κάμωσιν οί μεγιστάνες είς τούς παλαιούς χρόνους
διά νά διασκεδάζωσιν^ είς τδν δποΐον έδωκε μίαν ρά
βδον, διατάςας αυτόν νά τήν φυλάττη έως ο5 οδ;ος
ήθελε συναπαντήση κανένα μωρότερον έαυτου· καϊ
έάν άπήντα τοιοΰτον τινα νά τοΰ τήν παραδώση.
Μετ’ ολίγα έτη, ό κοριός του ήσθένησε, καΐ ήσθένησε μάλιστα έως θανάτου- έλθών δέ δ μωρός νά τδν
έπισκεφθή, ήκουσε παρ’ αδτοΰ, οτι έπρεπε μετ’ δλίΤΟ ΡΟΔΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΙΧΩ;
γον νά τδν άφήση. «ίΚαΐ ποΰ θέλεις όπάγει ;· ήρώ
τησεν δ μωρός.—( Είς άλλον κόσμον άπεκρίθη δ κυ
Μερικοί βεβαίως τών μικρών ήμών.συνδρομητών
ρως — Καΐ πότε θά έπισ.τρέψης; μετά ένα μήνα;»— έχουσιν άκούσει κάτι τι περί του περιέργου τούτου
«Οδχί.» «Μετάέν έτος;»—«Οΰχΐ» «Πότε λοιπόν;»— ρόδου, τούτέστι, πώς άφοΰ ,ξηρα,νθή πάλιν άνανεομται
«Ούδέποτε.*·—Οδδέποτε f καΐ ποιαν προμήθειαν έκα άμα τεθη είς τδυ.δωρ.. Περί τούτου όμως πολλά π«»>
μες διά τήν ευδαιμονίαν συ έκεΐ όπου υπάγει;«Τί δία ίσως άκόμη άμφιβάχλουν. ’Αλλά προς πληροφο
ποτε, ο&δέ τδ παραμικρόν.»—«Τίποτε;» εΐπεν ό μω ρίαν αυτών δονάμεθα υά-εΐπωμεν. οτι κατά τήν τελευρδς, οδδέ «τδ παραμικρόν; Τότε ίδοό, λάβε τήν ρά ταίαν- ήμών περιήγησιν πρό δυο έτών είς έκεΐνα τά
βδον σου. Αναχωρείς διά παντός, καΐ χωρίς νά χά μέρη εΐχομεν τήν εάκαιριαν νά βεβαιωθώμεν τήνάλήρης τήν παραμικρόν ετοιμασίαν διά ταξείδιον, άπδ τδ θειαν περί τής ίδιότητος τοΰ παραξένου τοότυ βόδουόποιον δέν θά έπανέλθης ούδέποτε πλέον ! Λάβε- τήν καΐ πράγματι έχει καθώς κοινώς πιστεύεται- ήγοαυτδ
ράβδον- σου, διότι έγώ. ουδέποτε έ’πραία τ-οιαύτην ά- 0λω; κατάξηρβν τούτο ρόδου αναλαμβάνει έκ νέου έν
νοησιαν.» Ποιος τάχα νά- ήτο μωρόζερος άπό τού; παντΐ τόπφ κάϊ χρόνιρ ζωήν,'/άμα τεθή είς τδ ύδωρ,
δύο τούτους·,
καΐ αποβάλλει- αυτήν άμα 'ήχλειφγγ ή ύπ! αοτοΰάπορροφηθεΐσά υγρασία.;
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΘΝΗΧΚΟΝΤΟΣ ΑΪΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ»

°Οτε δ Σεβήρος, ό αδτοχράτωρ τής'Ρώμης, ήσθάν.
Θη προσέγγιζαν τδ τέλος τής ζωής το», ανέκραξεη
«Άπήλαυσα παν πράγμα, καΐ παν πράγμα, δέν εΐναι
τίποτε (» έπειτα διατάίας νά τοΰ φέρωσι τδ κιβώτιου,
είς τδ όποιον ίμελλον νά έγκλείσωσι τήν κόνιν του,
διότι τά σώματα κατά τήν συνήθειαν τών 'Ρωμαίων
χαΐ Έλλήνω» έκαιο»το, είτε »Μικρόν κιβώτιου, συ

Π.&Θ&» οί. Ιατροί λαμβάνουαι τήν ίργασίαν
αύτ&ν.

Βασιλεύς-τις τής Περσίας έύτειλεν είς μίαν φυλήν
τών Βεδουίνων περίφημου, τινα ίατρδν δπως φρουτίση
διά τήν όγείαν τής φυλής έκείνης. Φθάσας ό ίατρδς
είς τδ μέρος είς τδ δποΐον κατφκουν οί Βεδουΐνοι,
εΐπεν είς αότους τδ αίτιον τής άπ ο στολής του, καΐ

___ ,...- ...
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ήρώτησεν αδτοοί,—Πώ; ζήτέ σεΐ; έδώ;— Οί'δέ άπεκρίθησαν ώ; ακολούθως : — Τρώγομεν μόνον οτ«ν
συναισβανώμεθα πείναν, καΐ δεν τρώγομε^ ποτέ ύπέρ
τό δέον.—Έάν ούτως εχτ{ΐ τό πραγμα, εΐπεν ό ιατροί,
πρέπει νά έπισιρέψω όπάδεν ήλθον, διότι βλέπω δτ.
δέν θά έχω έοώ έργασίάν.

Όταν τάβραμε,—τά βρήκα;—σοΰ φωνάζει 4 κουτός ί
Μά ’σάν πλάκωσαν οί κλίφταις—θά μάς κλίψσν—ακούζ’ αΐίτός!
X τοΰ τ’ άρπάχν«ν ρά οί κλίφταις τοΰ καλού αοό τού Θωμά;
Κι’ δ Βερνάρδο; τό χαβά τοο! τραγουδάει καί γελ^Ι
Λίγων ^νίχω τέτοιον φίλον κουτοπόνηραν τόν τρόπον;
ϋίτε τόνομα αξίζει, οίτε κάν αύτόντδν κόπον!,
___
Κ· Γ- Κ;

ΙΕΡόΓΡΑΦΙΚΑί ΕΡΩΤΗΣΕίΣ.

- 1. Πού άναγινώακομεν ίτιάθεός δίδει τό όνομά τΰο έίς
τήν έκκλήοίαν; .
2. Φίρε άπόδείξιν έκ τής Αγίας Γραφής Οτι λαός τις άποκαόίαταται λίαν Ενοχος Εταν αΰτοβελήτως ΰποτάσσηται
είςτό.κακόν;
3. Πού προολίχβη δ άγισθμός ολοκλήρου πόλεως· καί οτι τά
σκευή αυτή; θέλουν είσβαι ώς τό περιστήθιον τοΰ Άρχιερέως;

Λθηοοί μου φίλοι.

ΜΙΚΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ.
Μικρά πράγματα καΐ μικρά παιδία έπροξένησαν
πολλάκις μεγάλα άποτελεοματα. *0 μέγας κόσμος τόν
όποιον κάτοικου μεν σονίσταται έκ μικρών μορίων· τό
σον μικρών ώς ή έπΐ τής παραλίας άμμος. *Η απέ
ραντος θάλασσα γίνεται έκ μικρών σταγόνων (στα
λαγματιών) ΰδατος. Καί αί μικραίμέλισσαι πόσον μέλι
κάμνοοσι!
Μή άποβαρρονθήτε λοιπόν διότι βΐσδε μικρά'. Ό
μικρός άστήρ φεγγών λαμπρώς έν τψ σκότει τήί νοκτός, πολλάκις γίνεται τό μέσον διά" τόΰ δποίΰί) πολ
λοί δυστυχείς ναίται σώζονται έκ τοο ναυαγίου· ώςε
καί μικροί χριστιανοί δόνανται νά κα'μνουν πολλά άγαΜπρα'γματα, έάν μόνον·θέλον καί έπιδομοΰν τοΰτο,
καί ζητοΰν είλικρινώς παρά too οΰρανίόο πατρός των
τήν πρός τόν σκοπόν τούτον σναγκαίαν βοήθειαν καί
δΰναμιν.

01 ΑΓΩ ΟΔΟΙΠΟΡΟΙ.
Ό κΰρ χοιροβοσκός Θωμάς, κι’ ό φίλος τον Βερνάρϊας
Έπήγαιναν μίαν φοράν ’οτήν πάλιν τής Παλλάδας.
Βρήκο δ’ ό Θωμάς ατό δρόμο μιά οακκοΰλα μέ φλωριά,
Ήταν ίλα τριακόαια κίτριναI λαμπρή θωριά!
— Τώρα; λίγει ό Βερνάρδος, Ελα νά τά μοιραστό5μι·
Άφοΰ ’πέσανε στό δρόμο, τόχη ήταν νά τά βροΰμί.
— "Ελα γςίΐονα στο νοϋ σον, τύχη ήταν νά τά βρώ·
Άπεκρίώ) ό Θωμάς μας; μ’ Ενα δφος σοβαρό!
Ο Βερνάρδος ίμουγώβη καί δέν Εβγαλε ’μιλιά·
Έχασε καί τή χαρά του· τοΰ έκόπη κι’ ή λαλιά t
Άλλά δϊτερ’ άπό ’λίγο, όταν ’μπαίναν ’ς Ενα λόγγο.
Τέσσαρες φοοστανελάδες νάί τους κόφτουνΐ τδ δρόμο.
— ΈχαΘήκαμε Βερνάρδε ! . . . θά μάς κλέψουν τά φλωργά I
— Θά ςά κλέψνν πί Θωμά μβ. Νά, τόν βλέπεις ; τί δσλειά!
, itXTitrrFni-·mwnm

Φδα'σαντες θεία σονάρσει αισίως έΐς τό τέλος τόΰ
έκτου τούτου έτους τήί Έφημεριδος τών Παίδων έκφράζομεν καί πάλιν -τήν ευγνωμοσύνην ήμών πρός
τόν δοτήρα παντός άγαθοΰ και διά τήν έκ μέρους ύ·
μών υποστήριςιν τής έφημεριδος καί διά τήν παρά
Θεοΰ βοήθειαν κάι ένθάρρυνσιν τήν όποιαν μέχρι
σήμερον έλάδομεν. Ει6ε ή άύτή θεία βοήθεια νά ήναι μετά πάντων ήμών καί είς τό μέλλον κάι νά
σονοδϊόη οΰτω τήν μικράν ήμών έφημερίδα, ώστε νά
ήναι ώφέλιμος καί είς τους όμοιους ήμών, καί προσέτι-νά συντελη πρδί δόξάν τοΰ Σωτήρος ήμών Ίησοΰ Χρίστου.
'Ως ειπομεν έν τω προηγόύμένφ φύλλφ άπέφασίσδη νά έκδίδηται, Θεοΰ θέλοντος, ή Έφημερις τών
Παίδων από τοΰ προσεχούς ’Ιανουάριου άπαξ μέν τοΰ
μηνός, άλλ’ έχουσα διπλοΰν μέγεθος· δηλαδή είς δκτώ
σελίδας. Τούτου ένεκα παρακαλοδμην ύμας καί &·
παντας τοο; άξιρτίμου; ήμών συνδρομητές νά έπιστήσητέ τήν προσοχήν σας .είς τά εξής.
’Από τοΰ προσεχούς Ίανουαρίού ή έτησία συνδρο
μή τής Εφημερίδάς τών Παίδων είναι:
Διά τάς ’Αθήνας ...... , j . Δραχ, 1;
Διά τάς έπαρχίας ........................
> 1,20
Διά τήν Τουρκίαν δπου προσεγγί
ζει άτμόπλοιον.....................
■, 2,
Διά μέρη δπου δέν προσεγγίζει .
· 2,30
Διά τήν έσπερίαν Ευρώπην έν γένει καΐ τήν ‘Ρωσσίαν»
3,50
Έάν ή συνδρομή δέν πρόκα τα Εληθή διαρκοδντος
τοΰ Δεκεμβρίου, δέν θά σταλή τό φόλλον τοΰ Ια
νουάριου.
'Η αποστολή τόΰ φόλλου είναι ή μόνη άπάντησις
ήμών πρός τους πληρώσαντας.
Η τιμή τών παρελθόντων έτών αναβιβάζεται έ
νεκα τής συνεχούς άνατυπώσεως διά μέν τούς έν ‘ Ελλάδι είς δραχ- 1, διά δέ τους έξω εΐς δραχ. 2.
‘0 Συντάκτης καΐ άντ’ αύτοΰ
I. Σ. ΔΟΪΑΡ.

