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Φέρν’ δ ’Απρίλη; τοΰ κάμπου λουλούδια. 
Κτίζει τών χελιδονιών τή; φωλγαί;.

"Ερχετ’ δ Μάη; μ’ άηδόνων τραγούδια 
Καί φουντωμέναι; τή; τρανταφυλλμά;.

Μάη I παιδί τή; Χρονιά; χαϊδεμένο !
Μοίραι; σ' έμοίραναν χάραι; πολλαί;· 

Στέφανον ρόδων σου Εχουν πλεγμένο, 
Φίλημα σοΰ’ βωκαν ίλ’ εύωδιαί;.

Κΰττα! για πίνα ή Γή καμαρώνει, 
Και τά καλά τη; στολίδια φορεϊ.

Φεύγει;; μαραίνεται, Ερημο;, μόνη . , . 
Τών άδελφών σου οίτ’ άνθο; κρατεί.

Στάχηα Εκείνων, σταφύλια σκορπάει, 
Χρυσοφορτώνει τή; πορτοκαλιοί;,

Μόνον τοΰ Μάη τά ρόδα φυλάει
Καί τά άηδόνια καί τή; εύωΒγαί;.

Μάη, γιά σένα τή; βύραι; στολίζουν,
Στά περιβόλια ol viol ξενυκτοΰν,

Καί τά κορίτσια τοΰ; κάμπου; γυρίζουν 
Μέ τήν αύγή, τή δροσιά σου νά πιουν.

Μάη. περν^ί, ! τά στεφάνγα χλωμαίνουν, 
Καί τά άηδόνα λαλοϋν θλιβερά.

Κάπου κρυμμένα δαό ρόδα γλυκαίνουν . . . .
Δύο μονάχα , . . . κ' έκείνα ξηρά.

Μ.
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Ο ΜΙΚΡΟ5 ΠΛΟΗΓΟί·
’ Εχ τοΰ άγγλιχο».

(Συνέχεια· Ϊ3ε προηγ. φύλλο».'!
Τδ άτμόπλοιον διέγραψε «όχλον περί τδν κάλον 

τηί άγκυρας τοο καί δ άτμδ; ήρχισε νά φεόγη 
τήί σύριγγός τοο μέ ήχον βροντής. Οί έπιόάται συ* 
νηθροίσθησαν κΰκλφ τοΰ μικρού πλοηγού καί τδν άνό- 
μαζον σωτηρά των.

«Δέν πιστεύω νά μέ θέλης πλέον τίποτε, καπετά
νιε» εΐπεν έπΐ τέλους ό Μάρκος, άφοΰ ήχουσεν αρκε
τήν ώραν τούς έπαίνους τών έπιβατών.

«Ήμπορεΐς νά μας πέρασης άπδ τδ Μακρύ Στε
νόν αύριον ;»

«Ήχι. Δέν τά ξεύρω αϋτά τά νερά. Έπειτα εύ- 
ρίσκετε έδώ πλοηγόν,»

«Λοιπόν, μικρέ μου πλοηγέ, έλα νά έξοφλήσωμεν 
τούς λογαριασμού; μας.»

‘Ο Μάρκος ήκολοόθησε τδν πλοίαρχον είς τδν θά
λαμόν τοο καΐ έκεΐνος τφ έμέτρησε τάς δποσχεθείσας 
τριακόσια; λίρας. Ό Μάρκο; μόλις ήδύνατο νά βε- 
βαιωθή δτι δεν ωνειρευετο, 8ταν ελαδεν εις τάί χει
ρ άί τοο τόν βαρϋν σάκκον λιρών. Δέν ήτο παΐς υστις 
συνεκινεΐτο ευκόλως, άλλ' ή καρδΐα τοο έστάθη εις 
τδν λαιμόν του όταν έσκέφθη τήν χαράν της μητρός 
τοο καί @λα τά καλά τά όποια τά χρήματα αύτά θά 
έςησφάλιζον δι’ αυτήν. Τά βαθέα αισθήματα γεννούν 
μεγάλα; άποφάσεις, καί ό Μάρκος ώρκισθη καθ' Εαυ
τόν τήν στιγμήν Εκείνην νά άναδειχθή άξιος τής κα
λής τύχης τήν όποίαν τώ έατελλεν δ θεός, νά άρχίση 
νέαν οδόν άπδ τήν ήμέραν εκείνην καΐ νά έμμεινη είς 
αύτήν μέχρι τής ώρας τοΰ θανάτου.

Έν τφ μεταξύ οί έπιυάιαι εΐχον συνάξει βιαστι- 
κώς ώςένδειξιν της έκτιμήσεώς των, τριάκοντα λίρας, 
τάς οποίας ώθησαν είς τήν χεΐρά του, καί τότε συνο, 
δευόμενος όπδ τών έγκαρδίων ευχών δλου τοΰ πλη. 
ρώματος τοΰ ατμόπλοιου δ Μάρκος κατεβιβάσθη είς 
τήν λέμβον τοο καί κωπηλατών έσπευσε νά φθάση 
τους συντρόφου; του.

«Δέν ήτο άσχημη δουλειά αυτή.» εΐπον ούτοι άμα 
έπάτησεν είς τά κατάσιρωμα τοΰ πλοιαρίου.

«Ναι, παιδιά, άλλ’ ίδέτε έδώ ... ! » καί μέ τούτο 
άδειάζει τήν σακκοόλαν πρδ τών δφθαλμών των. Οί 
σύντροφοί του έμειναν έκθαμβοι καΐ άναυδοι.

«Δεν έχω σκοπόν νά τά κρατήσω δλα μόνος μου,» 
είπε μετά στιγμάς τι να; σιωπής ό Μάρκος.

«Καί τί;» εΐπον άμφότβροι οί φίλοι του, εόρόντες 
έπΐ τέλους τήν γλώσσαν των. «Μήπως μάς χρεωστεΐς 
τίποτε έμας; Μόνος σου τά έδουλευσε; αυτά τά χρή
ματα.»

ΤΩΝ ΠΑ1Δ2Ν ΜΑΙΟΣ, 1886

«Έσεΐς μέ ξεύρετε, παιδιά, δτι 3έν είμαι φιλάρ
γυρος,» εΐπεν ό Μάρκος, «καί δέν έχω σκοπόν νά 
κάμω άρχήν τώρα, δπου ό θεός μοΰ έστειλε αύτδ τδ 
καλόν. Δέν σας λέγω, τά έδούλευσα μόνο; μου τά χρή
ματα, άλλά πάλιν, άν δέν ήρχεσθε μαζί μοϋ είς τά 
ψάρια, δέν θά μοΰ έτόχαινε αύτδ τδ καλό. "Ωστε πά
λιν σάς χρεωστώ χάριν, και, τδ άλλο, σάς έφερα είς | 
αρκετόν κίνδυνον νά μέ άκολουθήτετε έως έδώ μέ 
δλην αύτήν τήν θάλασσαν καί μέσα είς τόσους βρά
χους. Λοιπόν, διά νά σάς αποδείξω τήν καλήν μου 
διάθεσιν, θά μοιράσω έκατδν λίρας μεταξύ σας. Πώς 
σας φαίνεται;»

«Καί πολύ μάλιστα!» εΐπον μέμίαν φωνήν οί φίλοι 
του. «‘Ημείς τίποτε δέν θέλομε», άν έπιμένης δμως, 
δός μα; διά ένθόμησιν καμμιά δεκαριά λίραις καί 
σε ευχαριστούμενοι

«"Οχι,» είπε μέ άπόφασιν ό Μάρκος «Άπδ σάς 
δέν έχω καλλίτερου; φίλους είς τδν κόσμον· τώρα 
νά ευτυχήσω έγώ διά μιας και νά μή σας ένθυμηθώ, ■■ 
δεν γίνεται. Μή μέ έμποδίσητε, θά κάμω έκεϊνο ποΰ 
μοΰ φαίνεται καλόν !»

Οΰτω λοιπόν μέ τά πολλά, ό θησαυρός διενεμήθη, 
δπως ήθελε» ό Μάρκος, καί οί τρεις φίλοι έσπευσαν 
νά τδν κρύψουν είς ασφαλές μέρος τοΰ πλοιαρίου. Ή
σαν άνυπόμονοι νά έπιστρέψουν αύθημερδν είς τδν ■ 
Ματταρά, νά τδν έπιδείξουν είς τους γονείς των, άλλ’ !· 
έξω τοΰ λι μένος ή τρικυμία ήτο τόσον άγρία ώστε ' 

ήναγκάσθησαν νά συγκρατήσουν τήν έπιθομίαν των καί 
νά περιμείνουν νά πέση ό άνεμος. Τέλος τήν επομέ
νων πρωίαν έκίνησαν ούριοδρομοΰντες, καΐ μετά πλοΰν 
ταχΰν καί άσφαλή ήγκυροβόλησαν είς τδν λιμενίσκον ; 
του Ματταρα. (άκολουθεΐ.)

Η ΧΛΙΔΗ.
Κατ’ επιτομήν ix τοΰ Γερμανικό».

(βυνέχιια* tot προηγ, φύλλον )

Μέ χαράν καΐ προθυμίαν τά παιδία έπηραν τδν 
άνήφορον πρός τάς βοσκάς. ‘Ο άνεμος εΐχε σαρώσει 
τδν ουρανόν, ώστε δέν έφαίνετο ούτε τδ παραμικρόν 
συννεφον είς τά καθαρά γαλανά του βάθη, Τό πρά
σινον όρος ήτο κατεστολισμένον μέ ά»θη πολλών χρω
μάτων, τά οποία έτέντωναν όλοάνοικτα τά πέταλά 
των πρός τδν πρωινόν ήλιον, ώς νά εγέλων μέ ολον 
τδ πρόσωπόν των. Βράχοι, πετραι, χορτάρια, άνθη, 
τά πάντα εστιλβον καί έλαμπον.

Ή Χάϊδη κατενθουσιασμένη έτρεχεν έδώ κ’ έκεΐ, 
και πότε μέν ευρισκε τόπον κατακόκκινον άπό παπα
ρούνας, παρέχει 5λη ή πλευρά τοΰ βουνού έκιτρίνι- 
ζεν άπδ ήράνθημα, αίφνης άνεκάλυπτε μέρος έντελώί
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γαλανόν από ώραιοτάτα; γεντιανάς· δέν ήξευρε ποΰ 
νά πρωτογυρίση. Έσκυπτεν άπ έδώ, ετρεχεν άπ' έ. 
κεΐ, παρέχει τήν προσεκάλουν νέα χρώματα, καί νέαι 
εύωδίαι, έωσοίί εγέμισε τήν ποδιάν της και δεν έμενε 
τόπος ούτε δι’ Ιν άνθος περιπλέον. Έλησμόνησε και 
τόν Πέτρον και τάς γίδας καί έσκέπτετο μόνον πόσον 
ώραΐα ήσαν τά άνθη, δ ήλιο; χαι ό δροσερός αήρ, 
οτε εφθασι» αίφνης είς μέρος τό όποιον ευωδία ζ εν ώ" 
ραιότερα άπό κανέν μέρος τό όποιον εΐχεν απαντήσει 
έως τότε. Ήτον ευωδία τόσον έίαισία ώστε ή Χάίδη 
ένόμισε σχεδόν δτι ώνει ρεόετο. Έκάίίησεν όπίσω τών 
υψηλών θάμνων άπό τοΰ; όποιους ήρχετο ή ώραία 
εόωδία, καΐ τήν άνέπνεεν μέ βαθείας άναπνοάς. Έν 
τρ μεταίΰ δμως ό Πείρος τήν εΐχε χάσει, διότι οί 
θάμνοι τήν έκρυπταν, και έφοβήθη μήπως εΐχε πέσει 
άπό κανένα βράχον καί πάθει τίποτε.

"Αρχισε λοιπόν νά φωνάζη, «Ποΰ εΐσαι, Χάίδη;» 
«Έδώ !» άπήντησεν ή φωνή τής Χάίδη;, άλλ’ ή 

Χάίδη δέν έφαίνετο.
.."Ελα δώ!» έφώναζε μ'ε θυμόν δ Πέτρος. «Αλ

λέως θά πέσης άπό τούς κρημνούς, καί ό παππούς 
εΐπεν όχι.»

«Ποΰ είναι οί κρημνοί;» ήρώτησε χωρίς νά κι- 
νηθή ή Χάίδη, διότι δέν τής εκαμνε καρδιά νά άφήση 
τόν γλυκυτατον έ κείνον τόπον,

«Έχεΐ πάνω, ψηλότερα. Έχομεν άκόμη δρόμον νά 
κάμωμεν, ώστε κινήσου. Έκεΐ πάνω, εις τήν κορυφήν 
κάθεται δ γέρο-άετό; και φωνάζει.»

Τοΰτο έχίνησε τήν περιέργειαν τής Χάίδη; καί 
ετρεςε νά φθάση τόν Πέτρον καί τάς γίδας, καί δλοι 
μαζί ^προχώρησαν πρός τάς δψηλάς βοσχάς, τών 
οποίων τά εύώδη χόρτα ήρχιζον άπό τώρα νά γλυ
καίνουν τόν άερα.

’Επί τέλους εφθασαν είς τήν όψηλοτάτην βοσκήν, 
είς τους πόδας τής μυτερά; κορυφής τοΰ Άλμ, ή 
δ ποια υψώνετο γυμνή καί χοπτερά πρός τόν ούρανόν. 
’Όχι δέ μακράν τής βοσκής οί βράχοι ήσαν σχισμέ
νοι καί έσχημάΐιζον βαθύτατα λαγκάδια και φοβε
ρούς κρημνούς, ώστε εΐχε δίκαιον δ πάππος νά πα- 
ραγγείλη τόν Πέτρον νά προσεχή τήν Χάιδην μήπως 
πάθει τίποτε έκεΐ. Άμα εφθασαν ό Πέτρος έκρυψε 
τήν σακκούλαν του είς μίαν τρύπαν ένδς βράχου δπου 
δέν ήτο δυνατόν νά τήν πάρη δ άνεμος, διότι δέν 
εΐχε διάθεσιν νά χαθή τό γεΰμά του· κατόπιν έξη- 
πλώθη είς τήν μαλακήν χλόην νά άναπαυθή μετά τούς 
κόπους του. Ή Χάίδη, άφοΰ έβαλε τήν ποδιάν της μέ 
τά άνθη εις τήν αύτήν γωνίαν τοΰ βράχου, έκάθησεν 
είς τό πλάγιον του Πέτρου καί ήρχισε νά κυττάζη 
τριγύρω της. Πρός τά κάτω έβλεπε ;ήν κοιλάδα όλό-

χρυσον άπό τήν λάμψιν τοΰ πρωινού ήλιου, έμπρός 
της εΐχεν άπέραντον πεδιάδα χιόνο;, οχι επίπεδον 
άλλ’ έκτεινομένην πρός τά άνω δψηλά, και εζ αριστε
ρών της έβλεπε πελωρίου; βράχου; συσσωρεόμενους 
είς όψηλότατον όρος, τό όποιον έληγεν είς δόο γυ
μνά; κορυφάς ύψουμένας είς τον βαθύν γαλανόν ού
ρανόν. Ή Χάίδη ένόμισεν δτι αί κορυφαί αύταΐ τήν ■ 
έκύτταζαν, ώστε δ'εν έκινήθη άλλ’ εβλεπεν, έβλεπε μέ ; 
οφθαλμούς ολοστρόγγυλους, είς δλα τά μέρη.

Παντού ήτο ήσυχία· μόνον λεπτός και γλυκύς άνε
μος έσειε τά άνθη, τά όποια έστεκαν τριγύρω καί 
έκίνουν τάς χρυσά; καΐ γαλανάς των κεφαλές ώς νά 
τήν έχαιρέτιζον. Ό Πέτρος εΐχεν άποχοιμηθή, καί αί 
γίδες έβοσκαν ολίγον παρέχει άναμέσον τών θάμνων. 
Ουδέποτε εΐχε γνωρίσει τόσην εδτυχίαν ή Χάίδη. Ά- 
νεπνεε τόν καθαρόν άερα, τήν γλυκεΐαν ευωδίαν τών 
άνθέων καί τάς χρυσά; ακτίνας τοΰ ήλιου, καί δέν 
έπεθόμει τίποτε άλλο παρά νά μέν η πάνιοτε έκεΐ 
οπού ήτο. Τοιουτοτρόπως έπέρασαν πολλαί ώραι· 
έφαίνετο πλέον είς τήν Χάΐδην δτι αί κορυφαί τοΰ 
όρους είχαν πρόσωπα καί ανταπέδιδαν τό βλέμμα της 
ώς παλαιαί φίλαι, δ;αν αίφνης ήκουσεν έπάνωθεν 
δίειαν καί δυνατήν κραυγήν. Έκυτταζί πρός τά άνω 
καί είδε μεγάλον πτηνόν μεγαλείτερον παρ’ δτι είχε 
ποτέ της ίδεΐ. Μέ πτέρυγας τεντωμένος έκαμνε κύ. 
κλους είς τόν άερα, μέ ορμήν άπεμακρύνετο και πά
λιν έπέσιρεφε ει; τό ίδιον μέρος φωνάζον δυνατά καί
διαπεραστικά,

«Πέτρε! Πέτρε!» ίόπνα λΉλθεν ό αετός! Κυτ· 
τάζε, χΰτταΕε! ■>

‘Ο Πέτρος άνεπήδησεν άπό τόν ύπνον του καί τά 
δόο παιδία παρετήρουν μέ ένδιαφέρον τό μέγα πτη- 
νόν, καθώς άνέβαινεν ύψηλότερα καί άκόμη ύψηλό- 
τερα εις τόν αέρα, έωσοΰ έχάθη εις τά κυανά βάθη 
τοΰ ούρανοΰ ύπεράνω τής άκροχορυφης τοΰ ορούς.

«Διατι φωνάζει έτσι ό αετός; >’ εΐπεν ή Χάίδη.

«Έτσι θέλει,» εΐπεν ό Πέτρος καί άμέσως ήρχισε νά 
σφυρίζη μέ δλην του τήν δύναμιν. ‘Η Χάίδη δέν 
ήξευρε τίετρεχεν, άλλ’ αί γίδες τό ένόησαν, διότι εύ- 
θύς ήρχισαν νά τρέχουν πρός τόν Πέτρον καί έντός 
ολίγου ήσαν δλαι συνηγμέναι είς τό κατάφυτον χω* 
ράφιον.

Ή Χάίδη άνεπήδησεν άπό τήν μαλακήν χλόην 
καί έτρεξεν είς τδ μέσον των, διότι ευρισκε νέαν καί 
άπερίγραπτον εύχαρίστησιν βλέπουσα τά ώραΐα έκείνα 
πλάσματα παίζοντα μαζύ τόσον ήγαπημενα, καί αυ
τή λοιπόν έπήδα καί έτρεχεν άπό τό Sv είς τό άλλο 
διά νά γνωρίση τό καθέν χωριστά, διότι έκαστον εΐ· 
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χεν ίδια χαρακτηριστικά καΐ έφερετο και έφαίνετο 
διαφορετικόν άπδ τά άλλα.

Έν τφ μετάίδ δ Πέτρος είχε στρώσει τραπέζι, δη
λαδή είχε σχηματίσει τετράγωνον έπάνω είς τήν χλόην 
μέ τά 3ύο τεμάχια ψωμί καί τους δόο βώλου ί τυρί 
και είς τδ μέσον είχε βάλει τδ ποτήριον της Χάιδηΐ 
γεμάτον γάλα, τδ όποιον ήλμείεν άπδ τήν μίαν γίδαν 
τοΰ παππού.

ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ.
(ίδι προηγ. φύλλον)

Μαρία, ή Βασίλισσα τών Σκώτων εΐχεν ωρολόγια 
μελαγχολικωτάτυ ύφους, λ. χ. νεκροκράββατον κροστάλ- 
λινον, είς τδ όποιον ήτο έφηρμοσμένοί μηχανισμός 
ώρολογίου* καί κρανίον μέ δρέπανον καΐ άμμωρολό
γιαν κεχαραγμενα είς τδμέτωπον μεταξύ καπόβης καΐ

Περίεργα ωρολόγια.
‘Η Χάϊδη τδ επί® διά μιας καΐ ό Πέτρος κατά τήν 

παραγγελίαν τοΰ παππού της τδ έγέμισε πάλιν. Τότε 
ή Χάϊδη εκοψε μέρος άπδ τδ ψωμίον της και τδ έτρι- 
ψεν είς τό ποτήριον, τδ δέ έπίλοιπον προσέφερεν είς 
τδν Πέτρον.

«Έγώ δέν θέλω τίποτε πλέον* πάρε το, Πε'τρε.» 
τφ λέγει- «Νά καΐ τδ τυρί μου. Έγώ δέν τδ θέλω.» 
‘0 Πέτρος τήν έκύτταζε μέ άνοικτδν στόμα,

(ακολουθεί) 

άνακτόροο, τδ όποιον έσήμαινεν δτι ό θάνατος δέν 
χαρίζεται περισσότερον είς τοδς πλουσίους παρά εις 
τους πτωχούς, άλλά θερίζει δλους ανεξαιρέτως, 
Τοιαίϊτα ώρολόγια δπήρχον όχι ολίγα, ώνομάζοντο δέ 
«Memento mori. λ (Ένθυμού τδν θάνατον.) Τοιοϋτον 
είναι τδ όπ’ αριθμόν 7 είς τδν πίνακα τοΰ προηγοο. 
μένου φύλλου* τοΰτο, καθώς καΐ τδ όπ’ άριθμδν 10, 
έν τφ αδτφ πίνακι, παρισιών νήσσαν κρεμαμένην 
άπδ τδν τράχηλον, εύρίσκεται τώρα είς τδ έν Σαοΰθ
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Κένζικτον Μουσεΐον τοΰ Λονδίνου. Έχει υπάρχει νά ζητή έλεημοσόνην. Εΐχεν 3μως πολλήν χλίσιν είς 
ωσαύτως ό ύπ* άριθμδν 33 τοο προχειμέου πίναχος τή* ζωγραφικήν και οσάκις δέν είχε* εργασίαν έστεκε 
σταυρός. καΐ έζωγράφιζε μέ κιμωλίαν έπάνω εί; τους τοίχους

: —— διάφορα κτίρια τοΰ Λονδίνου, τά δποΐα τφ ήρεσκον,

Ο ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Τδ μαΰρον και ξεσχισμένον τοΰτο παιδίον ήτο καπνο
δοχοκαθαριστής είς τδ Λονδΐνον πρδ πολλών έτών. Δέν 
τοΰ ήρεσκεν νά έμβαίνη είς τάς σκοτεινάς καΐ μαυρας 
καπνοδόχους, άλλά δέν έγνώριζεν άλλην τέχνην, καΐ 
έπροτίμα νά κερδίζη τά ψωμί τοο τοιουτοτρόπως παρά 

καί πρδ πάντων, τδν ναδν τοΰ άγιου Μαρτίνου, τδν 
όποιον ήγάπα πολύ. Μίαν ήμέραν ίνφ κατεγίνετο 
οδτω είς μίαν γωνίαν, κύριός τις έπέρνα άπ’ έκεϊ είς 
μίαν άμαξαν, καΐ άμα τδν εΐδεν έσταμάτησε τήν άμα
ξαν καί τδν παρετήρει, Άφοΰ έτελείωσε τδν έφω- 
ναξε διά νά τφ όμιλήση, άλλ’ δ παΐς έτρόμαξε, νο· 
μίζων 5τι θά τόν τιμώ ρήση, διότι έλέρωσε τδν τοίχον.
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‘0 κύριος δμως τον καθυσήχασε καί άφοδ έμαθε που 
έκάθητο, υπήγε νά ιδη τδν άνθρωπον, διά τόν οποίον 
ό παΐς είργάζετο. Παρά τούτου έπληροφορήθη δτι τδ 
παιδίον ήτο έργατικδν καί ευπειθές, δέν εϊχεν μή 
εν σφάλμα, δτι έγέμιζεν Ολους τους τοίχους μέ τήν 
ζωγραφικήν too. Τότε ό κύριος έπρό τείνε νά λάοη 
τδν μικρόν καπνοδοχοκαθαριστήν καί νά τδν σπου’ 
δάση, όπως τδν κάμη καλόν ζωγράφον, πράγμα ιι δέ 
έςετέλεσε τάς υποσχέσεις του καί & μικρός προστα- 
τευόμενός του. άφου έτελείωσε τάς .έν Λονδίνφ σπου- 
δάς του, έπεσκεσφθη τήν Ρώμην, Ενα σπουδάση τήν 
Αρχιτεκτονικήν. ’Επέστρεψε τότε είς τδ Λονδΐνον, 
δπου ταχέως έγεινε περίφημος διά τά ώραΐα κτίρια 
τά όποια έσχεδίαζε καί τά όποια σώζονται άκόμη, 
Έγεινε μέγας και πλούσιος άλλ* ούδέποτε έλησμόνησε 
τήν πρώτην ταπεινήν του θέσιν, καί πάντοτε έστάθη κα
λές φίλος τών μικρών καπνοδοχοκαθαριστών, Τδόνομα 
τοΰ διάσημου τούτου Άγγλου αρχιτέκτονας είναι 
σαάχ Ούέαρ.

ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΕΠΟΧΗ. ’

Έάν ήρωτώντο οί μικροί άναγνώσται καί άναγνώ- 
στριαι μου ποια είναι ή σπουδαιοτάτη έποχή τής ζω· 
ής, πιθανώτατα θά άπεκρίνοντο, οί μέν, ά'Οταν τελεί' 
ώση ό νέος τδ Παν επιστήμων,» αί δέ, «"Οταν ύπαν" 
δρεύεται μάχκόρη καί έχει σπίτι ίδικόν της.» άλλ' 
ούτε ή μια άπόκρισις ούτε ή άλλη είναι άκριβής.

Άπδ τήν ιστορίαν τών Ιουδαίων μανθάνομεν δτι τδ 
δωδέκατον έτος τής ήλικίας ένομίζετο ή σπουοαιοτά" 
τη έποχή τής ζωής, ‘Ο παΐς μέχρι τής ηλικίας αά' 
τής ώνομοζετο καί έθεωρειτο παιδίον, άμα όμως 
έκλειε τδ δωδέκατον έτος, ώνομάζετο άνήρ και ήρ- 
χιζε νά ίκτελή χρέη άνδρός. Τότε ήρχιζε νά μαν- 
θάνη τήν τέχνην ή τήν έπιστήμην του, νά μελετά τά 
‘Ιερά Βιβλία τής θρησκείας του καί\ά τιμωρήται έάν 
παρ έβαινε τινα τών νόμων τής λατρείας. Τότε έφό 
ρει τήν άνδρικήν ένδυμασίαν καί έλάμβανε τήν έπω- 
νυμίαν, « Τιδς τοΰ Νόμου,» καϊ τότε πρώτον παρευρί- 
σκέτο εις τήν μεγάλην έορτήν έν ‘Ιεροσολόμοις. Κα
τά παράδοσιν τών Ιουδαίων ο Μωϋσί,ς ήτο δώδεκα 
έτών οτε ήρνήθη νά όνομάζεται υιός τής θυγατρδς 
του Φαραώ, προτίμησα; νά ύποφέρη ταλαιπωρίας μέ 
τδ έθνος τον παρά νά δοξάζεται ως Αιγύπτιος, Επίσης 
πιστεύεται δτι ό Σαμουήλ ήτο δωδεκαετής, δταν έφα- 
νερώθη ό θεός είς αΰτδν καί τδν έφώναξε, καί δτι 
ό Ίωσίας ήτο τής αύτης ήλικίας, δταν πρώτον τφ 
άπεκάλυψεν ό θεός έν δνείρατι δτι θά γείνη καλδς 
καί σοφός βασιλεύς.

Καί είναι άξιοσημείωτον, οτι οί άγιοι Εΰαγγελισταί

ΤΩΝ Ι1Α1Δ2Ν ΜΑΙΟΣ, 1886

δέν αναφέρουν τίποτε περί του Κυρίου ήμών. άπδ τής 
βρεφικής μέχρι τής άνδριχής του ηλικίας, είμή τδ 
περιστατικδν έκεΐνο, τδ όποιον συνέβη κατά τδ δωδέ
κατον έτος τής ήλικίας του, δτε άνέδη είς τά 'Ιεροσό
λυμα μετά τών γονέων του, καί άφήκε τήν συζήτη. 
σίν του μέ τους διδασκάλους καί ίερεις, άμα τδν έκά- 
λεσεν ή Μήτηρ του· καί ώς φαίνεται άναφέρεται ή 
τότε διαγωγή του ώς προμήνυμα τοΰ μετέπειτα χα* 
ρακτήρός του. Πόσον θειον, πόσον ώραΐον τδ παρά· 
δείγμα τής εΰπειθίας καί του σεβασμού πρδς τούς γο
νείς του παιδδς Ίησοΰ ! Είθε νά τά εχητε πάντοτε 
ένώπιόν σας καί σεις μικροί μου φίλοι, καϊ νά προσπα. 
θήτε νά τδ μιμήσθε καθ’ έκάστην.

Άλλ1 όχι μόνον οί ’Ιουδαίοι, άλλά καί οί 'Έλληνες 
και οί Ρωμαίοι έγνώριζον τήν σπουδοιότητα τής έπο ■ 
χήςμετά·τδ δωδέκατον έτος καί διά τοΰτο ήρχιζον 
τότε νέα μαθ ήματα καί σωμασκήσεις, νέοι διδάσκαλοι 
καί νέα παραγγέλματα περί τών τρόπων καί τών κινή 
σεων και τής συμπεριφοράς έν γένει. Και εΐχον δί
καιον, διότι βπως μορφωθή τότε & νοΰς, ή καρδία καί 
τό σώμα ουτω θά μείνουν είς δλον τόν λοιπδν βίον.

Περίφημος τις ζωγράφος εΐπεν δτι είκων παιδιού 
κάτω τών δώδεκα έτών δέν τφ δμοιάζει, άφου γείνη 
άνήρ, ει'κών δμως παιδιού έστω καί δλίγον μόνον άνω 
τών δώδεκα ετών έχει τδ ΰφος καί τούς χαρακτήρας 
καί έν γένει αυτόν τδν τύπον, τδν όποιον θά έχη άφοΰ 
άνδρωθή καί τδν όποιον ούτε αί ρυτίδες τοΰ γήρατος 
δέν θά δυνήθοΰν νά κρύψουν ή νά μεταβάλουν, Οί 
ιατροί έπίσης παραδέχονται δτι τδ σώμα λαμβάνει 
είς τήν ηλικίαν αΰτήν ιόν οριστικόν του τύπον, καί δι
άσημος τις παιδαγωγός έγραψεν εις έν σύγγραμμά 
του, «‘Ο βίος τοΰ άνδρδ; ομοιάζει πολύ περισσότερον 
μέ τ',ν βίον του οτε ήτο παΐς είς τδ σχολειον, ή μέ 
τδν βίον του, δτε ήκολούθει τάς σπουδάς του είς τδ 
πανεπιστήμιον,»

Είς τήν Σουηδίαν, μίαν φοράν, παΐς δωδεκαετής 
έπεσεν άπο όψηλόν παράθυρον καί έχτύπησε βκρέως· 
δμως.οΰτεκάν φωνή του έξέφυγε, άλλά συνέσφιγξε τούς 
όδόντας του καί όπέφερεν έν σιγή τους φριχτούς έχει 
νους πόνους. Ό Βασιλεύς Γουστάδος Άβόλφος έτυχε , 
νά ίδη τδ συμδάν και έθαΰμασε τήν σπαρτιατικήν 
καρτερίαν τοΰ μικρού ήοωο; «Αυτός ό παΐς,» είπε, «θά | 
γείνη έξακουστδς άνήρ.» Πραγματικών δέ ήλήθευσαν 
οί λόγοι του, διότι δ παΐς έκεΐνος έγεινεν ό ατρόμητος 
στρατηγός Βάουερ.

Άλλοτε πάλιν, Γερμανόπαις καθήμενος πλησίον 
τοϋ παραθύρου άνεγίνωσκε μέ ένδιαφερον μυθιστό
ρημά τι. Αίφνης διακόπτει τήν άνάγνωσιν.» Τοΰτο 
δέν πάει!» άνεφώνησεν. ιι Αΰτό τδ μυθιστόρημα μοΰ
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έπήρε τον νοΰν μου! μέ χα'μνει άνω κάτω! Δέν 
ή μπορώ νά μελετήσω ΙΕ αίτιας τοο. Έξω λοιπόν ! 
καί μέ τοΰτο πετφ τό βιβλίον έξω είς τόν ποταμόν, 
‘Ο παϊς’ουτος ήιον ό φίχτε, ό μέγας εκείνο; φιλό
σοφος τής Γερμκνίάς.

■ Αδτά είναι δ λίγα μόνον παραδείγματα, οπα>; έν. 
ί νοήσητε δτι ό χαραχτήρ τοΰ ανθρώπου μορφώνεται 
ένωρίς, πριν ακόμη άφήση τις τά παιδικά τοο ένδυμα- 
τα χαί παιγνίδια. Πόσον σπουδαία λοιπόν ή έποχή 
αυτή τής ζωής!.

ΟΕ σιδηρουργοί έκχινοΰν τόν ρευστόν σίδηρον εί; 
μήτρας άπδ ύγράν άμμον, δπου μένει έωσότου χρυώση 
χαί λάβη τδ σχήμα τδ όποιον πρέπει νά εχη. Αί 
πρώται δμως στιγμαί, άφοΰ έγγίση τήν άμμον ο σιδι- 
ρος είναι αί σπυ- 
δαιόταται, διότι 
τότε εύθΰς λαμ 
βάνει τδ σχήμα 
τής μήτρας. Τδ 
έπίλονπον τοΰ 
καιρού χρησι- 
μεΰείδπως σκλη. 
ρόνη τδν σιδη 
ρον, όχι όμως 
όπως άλλάξη τδ 
σχήμα του. 'Α
κριβώς αδτδ τού
το συμβαίνει και 
είς του; ανθρώ
που;· ή ζωή είς 
τδν κόσμον τού
τον είναι ή μ ή 
τρα είς τήν ό
ποιαν μορφώνε 
ται ή ψυχή καί
λαμβάνει τδ σχή Βιρμανίς μήτηρ διδάσκουσα τύ τίκνον της νά καπνίζη.

μα, τό όποιον θά έχη είς τήν μέλλουσαν ζωήν, τά 
3έ πρώτα έτη άφοΰ πλέον άρχίση τδ παιδίον νά 
σκέπτηται, νά κρίνη καινά άποφασίζη μόνον του περί 
του χαλοΰ χαί του κακοϋ, χαΐ νά έχλέγη μεταξύ τοΰ 
καθήκοντος χαί τής ιδίας εΰχαριστήσεως,— τά πρώτα 
ταΰτα έτη περισσότερον άπδ ολα τά λοιπά χάμνουν 
τδν άνδρα ή τήν γυναίκα όποιος ή όποια εΐναι.

Φίλτατοι άναγνώσται καί άναγνώστριαι, δέν εΐναι 
μικρόν πράγμα νά μορφώσητε χαρακτήρα έντιμον, 
ένάρετον καί θεοσεβή, χαί μή έλπίσητε Ετι μόνοι χαί 
άβοήθητοι θά δυνηθήτε νά τό έπιτΰχητε. Ταπεινώς 
λοιπόν ζητείτε καθ' έχάστην τήν βοήθειαν του Χρί
στου, χαί προσπαθήτε νά μιμήσθε τδ άγιον Αΰτοΰ 
παράδειγμα, άποστρεφόμενοι τδ ψευδός καί τήν άδι-

κιαν χαί σχοποϋντες πάντοτε τδ αληθές χαΐ έντιμον χαί 
ύψηλόν. 

.-----------------
Πρώϊμ-α, ΜαΟήμ,ατα.

Πόσον παράδοξον θά σάς έφαίνετο, μικροί μου άνα
γνώσται έάν ευρίσκετε ποιέ τήν μητέραν σας ένησχο- 
λημένην όπως ή Βιρμανίς, έν τη προκειμένη εΐχόνι I 
ΙΙώς! Μία μητέρα νά διδάσχη τδ παιδίον της, τριών 
ή τεσσάρων έτών τδ πολύ, πολύ, νά καπνίζη ! Καί 
όμως ή είχών αΰτη δέν είναι τής φαντασίας· δ χύ. 
ριος, δστις τήν έκαμε, τήν έκαμεν έκ φύσεως, καθώς 
χαι πολλάς άλλας, αί όποΐαι παριστουν Βιρμανίδας, νέας 
καϊ ύπανδρευμένας μέ τδ τσιγάρον είς τδ στόμα, μη
τέρες είς τό θέατρον με τά μικρά των παρά τους πόδας

ττ^των, και διαφό- 
0“}ρους άλλας σκη* 
^νάς του οικογε

νειακού βίου τής 
Βιρμανίας, τήν 
όποίαν σας πε· 
ριέγραψα είς τδ 
π ροπαρελ* 
θδν φυλλον τής 
έφημερίδος τών 
Παίδων. Αυτά, 

/ή; όμως καί χειρό- 
ίτζζϊί τέρα άκόμη συμ. 
' -(βαίνουν έχει δ- 

που αί μητέρες 
δέν γνωρίζουν τδ 
Εΰαγγέλι ον,διότι 
όχι μόνον τά παι - 
διά των δένήξεύ 
ρουν νά άναθρέ. 
ψουν δπως πρέ
πει , άλλ' ούτε 

τδν εαυτόν των νά διορθώσουν.

Τδ μητρικόν παράδειγμα έχει μεγάλην έπιρροήν 
εις τά τέκνα, πρός καλόν ή χακδν ετι χαί πέρα τής πα· 
ρουοη; ζωής· τούτου ενεχα όταν αί μητέρες ήναι 
εύσεβεΐς, ώς έπι τδ πλειστόν μορφώνουν ευσεβή 
χαί όπήκοα τέκνα, ένφ δταν ήναι χακαί, αποστέλ
λουν είς τήν κοινωνίαν άνδρας χαί γυναίκας κα
κούς. Προσέξατε λοιπόν μητέρες πώς όμιλειτε καί 
πώς φέρεσθε, διότι τδ παράδειγμά σας θά μιμηθώσι τά 
τέκνα σας, είτε πρός κάλδν είτε πρός κακόν.
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IZOKLI-A.^.
— Διά τοΰ; άκολουθοΰντας τδ Γρηγοριανόν ήμερολόγιον τό 

Πάσχα συνέπεσιν Εφέτος μέ τήν άργοτέραν ήμερομηνίαν, νατά 
τήν όποιαν δύναται νάέορτασθή ή Άνάστασις, ήτοι τήν?5ην 
'Απριλίου, διότι ου μ μορφώνονται μέ τόν κανόνα τής Συνό- 
8ου τής Νίκαιας, fact; όρίζει νά έορχάζηται τό Πάσχα τήν 
πρώτι,ν Κυριακήν μετά τήν Πανσέληνον, ήτις άκολουθεί τήν 
21 Μαρτίου, ώστε ή Άνάστασις δέν δύναται νά συμβή άρ- 
γότέραν τής 25η; ’Απριλίου, ούτε πρό τής 2ίας Μαρτίου. 
Κατά τό αύτό ήμερολόγιον τό Πάσχα έωρτάσθη τελευταίου 
τήν 25ην ’Απριλίου προ 1&2 Ετών, δηλαδή κατά τό 1834, 
δέν θά συμπέση δέ πάλιν μέ τήν ήμερσμηνίαν ταύτην πρό 
τοϋ Ετους 1943.

— Γαλλικόν παιδαγωγικόν περιοδικόν έπρότεινε τό Εξής 
ώς θέμα έκθέσεως είς τούς μαθητάς τών Διδασκαλείων, «’Α
στυνομικός κλητήρ άνακαλύπτει λωποδύτην εισερχόμενου 
κρυφίως είς οίκίαν- τρέχει νά τόν συλλάβη, άλλ' έκ τής όρ- 
μής του σκοντάπτει καί πίπτει είς τόν ποιαμόν. Ό λωποδύ
της άμέσως τρέχει πρός βοήθειάν του καί τόν σώζει, Ποιον, 
τώρα είναι τό χρέος τοϋ κλητήρας, νά καταμηνύση τόν λω
ποδύτην, ή όχι;» Έπί τοΰ δέματος τούτου, είς μαθητής, 
τοϋ όποίου δημοσιεύεται δλόκληρος ή Εκθεσις φθάνει είς τό 
έξής συμπέρασμα — «θά μί Ερωτήσητε, τώρα, τί έκαμεν ά 
κλητήρ, ‘Υποθέτετε βεβαίως ότι έξ ευγνωμοσύνης δέν κατήγ
γειλε τόν λωποδύτην, δστις τόν έσωσεν. Πύδόλως! διότι οδτω 
πράττων θά παρέβαινε τό καθήκον του 8£ς. Άπ’ έναντίας, τδν 
κατήγγειλε ΐίς, —άπαξ διά τό έγκλημά του, καί Βευτέραν 
φοράν βιά πραξιν ήρωικήν, ώς σώσαντα τήν ίζωήν άντι- 
προσωπου τής αστικής Εξουσίας. "Εκαστος βύναται νά συμ- 
περάνη ότι τάβύο ταΰτα γεγονότα παρουσιασθέντα όμοϋ είς 
τόν δικαστήν έπέφεραν τήν άθώωσιν τοϋ λωποδύτου!·

— Ωραίον έθιμον τών βοσκών τής ‘Ελβετίας ! Καθ’ ήν 
στιγμήν δύει ό ήλιος, ό βοσκός, δστις εύρίσκεται είςτήν ύψη* 
λοτάτην κορυφήν τοΰ ορούς σαλπίζει διά της κερατίνης του 
σάλπιγγος, «Δοξασθήτω Κύριος ό θεός τοΰ οόρανοΰ και τής 
γης!» Παρευθύς έξ όλων τών χαμηλότέρων κορυφών, φα- 
ράγγων, κρημνών καί κοιλάδων άντατοκρίνονται αί κεράτι
νοι τών συντρόφων του, «Δοξασθήτω δ Κύριος !» Τούτο διαρ- 
κεί περίπου έν τέταρτον τής ώρας, μετά τό δποΐον έκαστος 
τών βοσκών, κλίνων τό γόνυ του άναπέμπει άσκεπςή καί έν 
σιγή τήν έσπερινήν του προσευχήν. Άφοΰ παρέλθουν ουτω 
στιγμαί τινες, 0 πρώτος βοσκός λαμβάνει πάλιν τήν κερατίνην 
του καί σαλπίζει, «Καλή νύκτα!» πανταχόΟεν δέ άντηχεΐται 
παλιν ή «Καλή νύκτα,» έωσοΰ άποδώση έκαστος τόν άπο* 
χαιρετισμόν, καί σιγή τότε Επικρατεί έπί δλοκλήρου τοΰ 
όρους,

— Κάποιος ζαχαροπλάστης έπιχειμηματίας τής Ίνδιάνης, 
μιάς τών ‘Ηνωμένων Πολιιειών τής ’Αμερικής, επινόησε 
πρωτοφανή τρόπον τοϋ νά έλκόση πελάτας είς τό κατάστημά 
του, ’Εδημοσίευσε πρό καιρού ότι Επιτρέπει είς όποιονδή- 
ποτε, έπί πληρωμή ένός φράγκου, νάφάγη ίσον ήμπορεϊ άπό 
κάθε είδος γλυκύσματος, ζαχαράτων κτλ· είς τό ζαχαροπλα
στείου. Εννοείται ότι βέν έπετρέπετο νά κρύψη τις τίποτε, ΐνα 
τό φάγγ| ύστερον, άλλ’ έπρεπε νά φάγη ίσον ήθελεν, ένφ ίμενεν 
είς τό ζαχαροπλαστείον. Ή είδοποίησις αΰτη έφερεν δλον τόν 
κόσμον είς τό ζαχαροπλαστείου τοΰτο, καί λέγεται ότι δ ζα· 
χαροπλάστης^έδιπλασίασε τά κέρδη του, διότι έκαμε καλόν

ύπολογιασμόν, παρατηρήσας, δτι όλίγοι μόνον δύνανται νά φά- 
γουν διά μιας περισσότερον άπό ένός φράγκου ζαχαράτων !

— 01 Πιοΰται, φυλή τών Αυτοχθόνων τής ‘Αμερικής, έχουν 
κωμικωτάτας (δέας περί άστρονομίας. Πια νεύουν ότι'δ ήλιος 
είναι ό βασιλεύς του ούρανοδ, ή σελήνη ή σύζυγός του καί 
τα άστρα παιδία των Τά παιδία φοβούνται καί ^ντρέπονται 
τόν παιέρα των ώστε άμα Εμφανισθή τρέχουν εύθύς καί 
κρύπτονται, τό εσπέρας δμως, άφοΰ αύτδς όπάγη νά κοιμηθτ, 
Εξέρχονται πάλιν, πότε μέ τήν μητέρα των καί πότε μόνα 
των !

— ‘Υπάρχει ‘Εταιρία είς τήν Νέαν Έόρκην, ήτις Ονομά
ζεται «Εταιρία πρός Εμπόδισιν τής κακής μεταχειρίσεως 
τών παιδίων.» Τό όνομά της Εξηγεί τόν σκοπόν της. Προ
στατεύει βλα τά παιδία, τά δποΐα δέν έχουν άλλον προστάτην, 
τά πτωχά τοΰ δρόμου, τά όποια δέν Εχουν γονείς ή οίκίαν ή 
φίλους, τά άτυχή παιδία, τά δποΐα έκλάπησαν άπό τούς γο
νείς των ύπό κακών άνθρώπων, τά Εχοντα γονείς μεθύσου; 
καί κακοήθεις, ίτινα άνατρέφονται έν μέσφ τής κακίας καί 
άπανθρωπίας. ' Ολα τάτοιαϋτα τά περισυνάζει ή ευεργετική 
αυτή έταιρία, τά τοποθετεί είς καταστήματα δπου τρέφονται 
ένδύονται καί διδάσκονται γράμματα, καί τέχνας, πρό πάντων 
δέ τό Εύ αγγέλων, ώστε όταν έξέλθουν άπ’ έκεί νά ήναι κα
λοί καί χρήσιμοι άνδρες καί γυναίκες. Πολλά παιδία προ- 
στατευβέντα ύπό τής ‘Εταιρίας αύτής υιοθετούνται ύπδ κα
λών χριστιανών, οί όποιοι Βέν έχουν τέκνα· άλλα πάλιν εύ- 
ρίσκουν καλάς θέσεις ώς ύπηρέται καί ΰπηρέτριαι είς τήνΕξο
χήν, όπου ένδυναμώνουν μέ τήν καλήν τροφήν καί τον καλόν 
άέρα, άλλα γίνονται τεχνϊται, καί οδτω καθεξής. Ή φιλαν
θρωπική αυτή έταιρία συντηρείται ύπό τών συνεισφορών τών 
εύσεβών καί φιλανθρώπων άνθρώπων, οί όποιοι δχι μόνον 
τά χρήματά των δίδουν, άλλά καί Ενδύματα, υποδήματα, 
άσπρόρουχα καί τά τοιαϋτα δπως οίκονομηθώσι τά άπορα 
καί ήμίγυμνα Εκείνα παιδία τά όποια προστατεύουν.

— ’Οκνηρός τις, δστις ίπασχε δυσπεψίαν, Εκλαιε τήν άτυ
χίαν του καί έμακάριζεν Ενα φίλον του Βιά τήν εύρωστίαν του 
«Δέν μου λέγεις, τί τρώγεις καί φαίνεσαι τόσον ΰγιής κα 
εύρωστος; τφ λέγει ■ j

«Τρώγω καρπούς■» είπεν ό φίλος του. «Καρπούς ! Τί. καρ
πούς ;« «Τούς καρπού; τής έπιμελείας, φίλε μου, καί ώς έκ 
τούιου ουδέποτε μέ Ενοχλεί κακή χώνευσις !»

__ Έάν έκτε λώ μεν πάντοτε τά καθήκοντα τής παρούοης 
στιγμής, δέν εΐναι δυνατόν νά συσσωρευθώσιν δπίαω μας χρέη 
άνεκπλήρωτα.

— «Ή πληγή τής γλώσσης,» Ελεγεν ό Πυθαγόρας, «είναι 
χειροτέρα τής πληγής τοΰ ξίφους, διότι αδτη μέν βλάπτει 
τό σώμα, Εκείνη δέ τό πνεΰμα, τήν ψυχήν.» ί

ΙΕΡοΓΡΑΦΙΚΑΙ, ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Ποϊος είναι ό τελευταίος προφήτης δστις προεΐπε τήν 
έλευσιν τοΰ Χρίστου ;

2. Έν τφ τελευταίφ κεφαλαίφ τοΰ βιβλίου τής προφη
τείας του ποιαν έλευσιν τοΰ Χριστού Εννοεί.

3. Πότε ήκμασεν ό Προφήτης οδτος;

Τύποις Λακωνίας καΐ έκτΰπωαις των καταστημάτων ΑΝΕΚΤΗ ΚοΝΧΤΛΝΤΙΝίάΟϊ Ί88ύ — 420,


