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Εΐς οΰδίνα,ίκτός τίΰντακτιχ(&ναύτήί 
άνταποκρ,τΐϋν,ζ-έλλετα, ή ΈφημιρΙς 
τών «Παίίιων» Χνι» προπληρωμής

ΓΑΙΩΛΟΓΙΚΑ.
(Ί!» προηγούμενων dfifl.)

Ar. >Αςοίίκά> itrs ϋ^τόγενή στ^αατα..

ΓΡΑΝΙΤΗΣ.
*Εάν οί μικροί [tot*  άναγνώσται λάβωσιν άνά 

χεΐρας τί» φυλλάδιο ν τοΰ παρελθόντος μηνδς 
καί κυττάξω-
σιν είς τήν ει
κόνα, ήτις εί
ναι είς τήν πρώ· 
την σελίδα, θά 
ϊδωσιν, ότι τήν 
κα τω τ άτ η ν 
βαθμίδα τών 
στρωμάτων,τά 
δποία άποτε- 
λοΰσι τδν φλοι 
δν τής γής,κα
τέχει δ γρανί

της.
*0 Γρανίτης 

άνήκει είς τήν 
τάξιν τών πυ- 
ρογινών πετρω 
μάτων,καί σχη 
ματίζει τήν βά- 
σιν δλων τών άλλων, είς τινα δμως μέρη ένεμα 
υπογείων αίτιων, ώς λ. χ. σεισμών, άνυψώθη 
δπεράνω τής έπιφανείας καί έσχιμάτισεν υψη
λά ορη καί σειράς ολας δρέων, είς άλλα δέ μίρη 
διεισδύει ώς :φλέψ είς άλλα πετρώματα καί 
καλύπτει αύτά.

Νήσος κο^άΜίΟς.

(Ίΐί φύλλον π. μ. Ίοονίου),

Τινδς έκτών σειρών τών δρίων τής’Αγγλίας 
καί ’Ιρλανδίας, αί δψηλαί γαΐαι τ?.ς Σκωτίας, 
αί ’’Αλπεις καί τά Πυρρηναΐα εν Εύρώπη, τά τής 
Άβυσσινίας έν ’Αφρική, καί αί ’’Ανδεις έν τή 
Νοτίω ’Αμερική συνίστανται έκ καθαροί γρα
νίτου.

Συστατικά Γρανίτου. fO γρανίτης συνί- 

σταται ίκ τριών κυρίως συστατικών,
1)ΈκΛΓου- 

άρτζ είτε ΣΖ- 
Λίπος·,δστις εί 
ναι ούσία λευ
κή, δαλ ιστέ ρή, 
συνιςαμένη.έξ 
δζυγώνου καί 
σιλικίου.
' . 2)Έκ» 
σπαρ, ούσίας 
επίσης κρις·α- 
λίνης,άλλά συ 
νήθωςάίια^ια- 
ζσϋσ, χρώμα
τος ροδίναυ ή 
κίτρινου' συνί 
σταται δε καί 
α3τη έκ σιλι
κίου καί πη
λώδους τινδς

ούσίας μεμιγμίνης μετά τίνος ποσότητος άσβέ- 
στου καί ποτάσσης.

3) *Εκ  Άίίκας. άργυροειδοϋς τινδς δαλιστε- 
ρΚς ούσίας, ήτιςεύκόλως χωρίζεται είς λεπτά 
φύλλα ή πέταλα, καί συνίσταται κυρίω^έκ 
πυρίτου καί πηλοί; μεμιγμένων μετά μικράς 
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ποσότητας μαγνησίαςκαΐ δξειδίου σιδήρου,
"Οπως τοϋ μαρμάρου έχομεν διαφόρους πα

ραλλαγής, οδτω καί τοΰ γρανίτου' ουτω λ· χ. 
0 ευρισκόμενος είς την Συένην της Αιγύπτου, 
καλείται Συεζίζης, εΐναι δέ χρώματος μελανω
πού, ώς έκ τής μεγάλης ποσότητος τον όξειδίου 
τοΰ σιδήρου, δπερ έμπεριέχει. ’'Αλλη παραλλαγή 
ώς έκ τής μορφής της, ήτις φερει στίγματα ό
μοια μέ τά τών δφεων, ■ Ονομάζεται δ^οιοειάής 
καΐ άλλη πορφυρίτης ένεκα τοΰ κοκ κινώ ποΰ είτε 
πορφυρού αυτής χρώματος.

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΚΑΙ Η ΑΔΕΛΦΗ.
Άνίκϊοτον συγκινητικήν καί κιρίιργβν πιρΐ 

τής IspSf έξιτάσιωΐ. 
(ΐκ τσΰ ’Αγγλικού) 

6πί τής ϊισποινί8ο( Μ. X. Κ.
Κιφ. I.

Ή πόλις τής Σεβίλλης πρδ 300 ίτών ήταν 
επίσης ωραία ώς καΐ τήν σήμερον, ουσα μία τών 
ώ ραίο τά των πόλεων τής ’Ισπανίας. Τά ευρύ και ή 
συχον ^εΰμα τοΰ Γουαδελκουεβέρα ποταμού ερ- 
^εε μεγάλο π ρεπώς διά μέσου αύτής, δπεράνω δέ 
ωραίων κήπων καΐ δενδρώνωνύψουντο οί χρυσοί 
δόμοι καί οί στερεοί πόργοι αύτής, ένφ είς τάς 
εύρυχώρους αύτής πλατείας τδ θέαμα τοΰ Αεικι
νήτου πλήθους ητο άπαράμιλλον. ’Επί τών ώ- 
ραιοτάτων τοότων πλατειών ϊσταντο αί οίκίαι 
τών πλουσίων καί εύγενών, τών πρέσβεων καί 
τών έν ύψηλοΐς άξιώμασι, παρά τάς θύρας δέ 
τούτων τών μεγάρων έφαίνοντο συνηθροισμένοι 
πολυπληθείς ίκέται, φίλοι καί ξένοι καθ’ ολον 
τδ διάστημα τής ήμέρας, πλήν τής μεσημβρίας, 
ότε άκρα ήσυχία κατείχεν Ολόκληρον τήν πόλιν 
καί όύδείς έξήρχετο τής οικίας του ένεκα τοϋ 
καύσωνος τοΰ ήλιου.

Μία μόνη οικία καθ’ δλην ταύτην τήν μεγά- 
λην πλατείαν έμενε κλειστή καί ήσυχος καθ’ 
δλόν τδ διάστημα τής ήμέρας, ούδέ έφαίνοντο 
ίκέται ή ξένοι ζητοΰντες είσοδον είς τάς θύ
ρας της, *Αν  καί ήτο έκ τών πολύτελεστάτων 
οίκιών τής Σεβίλλης, ούδέποτε όμως αί είς αύ- 
τήν ύποδοχαΐ ήσαν μεγάλαι, τώρα δέ καί αύτοΐ 
οί ύλίγοι οίκεΐοι δέν ίσύχναζον πλέον έκεΐ, διό
τι δ κύριος αύτής, ’Εμμανουήλ δέ Σίντρα, εύ- 
ρίσκετο έν μεγάλη θλίψει, καΐ άπεΐχεν άπδ πά
σαν συναναστροφήν μετά τών φίλων καί συμ
πολιτών του. Πρδ δλίγου μόνον καιροΰ είχε 
λάβει τήν ειδησιν τοΰ θανάτου άμφοτε'ρων 
τών γονέων του, ή λύπη του όμως δέν προ- 
ήβχετο τόσον έκ τούτου, οσον έκ τής σκέψεως, 
ότι οί γονείς του άπέθανον έξω τής ’Αγίας Κα
θολικής ’Εκκλησίας.

*Η ιστορία τής οϊκογενείας τοΰ κ. δέ Σίν-' 
τρα ήτο πλήρης συμβάντων. Πολιτικά αίτια 
εΐχον Αναγκάσει αύτδν νά έγκαταλείψη οικογε
νειακός τήν πατρίδα αύτοΰ Ισπανίαν, δτε <5 
’Εμμανουήλκαι ή άδελφή αύτοΰ ’Ισαβέλλα ήσαν 
Ιτι νήπια, καΐ ν’ άποκατασταθή είς μιζοόν τι 
χωρίον τής ’Ελβετίας. Άπδ τής απλής καΐ με
μονωμένης ταύ της ζωής, ό ’Εμμανουήλ άπεμα- 
κρόνθη παιδίον έτΐ: ών, έπιστρέψας είς τήν ’Ι
σπανίαν ύπδ τήν εύμενή κηδαιμονίαν τοΰ Δδν 
Ίωάννου δέ Βαράνζα, παλαιοΰ καΐ πιστού·φί
λου τοΰ πατρός του. Ό δέ Βαράνζας ήτο πλού 
σιός τις έμπορος τής Σεβίλλης οστις είχε χά
σει τήν σύζυγόν του*  έπιθυμών δέ νά εύρη κα
τάλληλον σύντροφον διά τδν μονογενή του 
υίδν, έγραψε πρδς τδν έξόριστον φίλον του προσ- 
φέρων τήν θέσιν ταύτην είς τδν ’Εμμανουήλ, 
όποσχεθεΐς νά άναθρέψφ αύτδν ώς υιόν του, 
καί νά τδνάποκαταστήσφ, δταν φθάσν) είς προσ- 
σήκουσαν ήλικίαν. Ή πρότασις εύρε θερμήν 
ύποδοχήν, δ δέ ’Εμμανουήλ ήλλαξε τήν απλήν 
ζωήν του διά τήν πολυτελεστέραν χαΐ ΰψη- 
λοτέραν τών Αριστοκρατικών τάξεων τής Σε
βίλλης.

Ό Κωνσταντίνος 5έ Βαράντζας ήγάπα τδν 
νέον του σύντροφον μέ δλην τήν θερμότητα τής 
ψυχής του, άμφότεροι δ’ εζων δμοΰ ώς άδελφοΐ 
μή γνωρίζοντες εύτυχίαν μακράν άπ’ άλλήλων 
εως τήν ήμέραν, καθ’ ήν ο ’Εμμανουήλ άφήκε 
τήν φιλικήν στέγην τοΰ εύεργέτου του, διά νά 
πληρώση επικερδή τινα θέσιν, τήν όποιαν ό δέ 
Βαράντζας τώ προσέφερεν. Πέντε έτη Αργότε
ρο ν, δ δέ Βαράντζας ίπέθανεν Αφήσας τδ κλει
στόν μέρος τής μεγάλης αύτοΰ περιουσίας είς 
τδν υιόν του, καλδν δέ μερίδιον καΐ είς τδν 
’Εμμανουήλ. Ή κληρονομιά αδτη, δμοΰ μέ 
τά κέρδη, τά όποια είχε συνάξει, έβοήθησαν 
τδν Έμμανούλ νά έκπληρωσφ τάς δύο ίσχυρω- 
τάτας αύτοΰ έπιθυμίας, δηλαδή, νά γείνη μέ- 
γας έμπορος, καΐ νά άγοράση παλάτιον είς τδ 
Αριστοκρατικότατου μέρος τής Σεβίλλης. Ή πο- 
λιτέλεια τής νέας του οίκίας ήτο μεγαλειτέρα 
παρ’ δτι έχρειάζετο διά τάς Ανάγκας του, δεν 

ευχαριστείτο όμως μέ ύλιγώτερον, καί ένταϋθα 
διέτριβεν έν πολυτελεϊ μοναξίμ άποφεύγων τήν 
συναναστροφήν τώνγνωρίμων του,πλήντοϋ Κων
σταντίνου, τδν οποίον ήγάπαένθέρμως καΐ δστις 
ήτο πιστός καΐ ειλικρινής φίλος. (Ακολουθεί)

ΙΛΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Ιωάννης 0 έπονομασθεΐς χρυσάστομος ένεκα 

τής γλυκύτητος καΐ εύφραδείας τών λόγων ταυ, 
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είναι εις τών-περιφανών πατέρων τής εκκλησίας, 
έγεννήθη δέτο 347 μ, X. εις τήν ’Αντιόχειαν.

Ό πατήρ τουάπέθανεν, ενώ δ ’Ιωάννας ήτο 
είσέτι παιδίον*  Αλλ’ ή μήτηρ του, καί τοι νέα, 
δέν ήθέλν,σε νά ύπανδρευθή πλέον, άλλ’ Αφιέ
ρωσε πάσαν αύτής τήν ζωήν εις τήν Ανατροφήν 
τοϋ μικρού της -Ίωάνου, οστις ί νωρίς έδειξε 
σημεία μεγάλης ευφυΐας*  ήτο δέ γυνή φρόνιμος 
καΐ ευσεβής καΐ διά τής Αγαθής επιρροής της 
έθεσε τά θεμέλια τής εύσεβείας, τοϋ μεγαλείου 
καί τής χρησιμότητος αύτοΰ.

’Αφοϋ ήλικιώθη όπωσοΰν, ώστε νά δόναται 
νά έννοή, δ ’Ιωάννης έτέθη ύπδ τήν διδασκα
λίαν τοϋ Μελετίου, επισκόπου Άντιοχείας, με
τά δέ ταΰτα έγένετο μαθητή; τοΰ διακεκριμέ
νου ρητορικού Λιβανιού, καΐ διεκρίθη μεταξύ 
όλων τών συμαθητών του είς τήν ρητορικήν. 
Κατόπιν έμαθήτευσε παρά τινι Άνδραγαθίω, 
δπου έσπουδασε τήν Πλατωνικήν φιλοσοφίαν*  
έίς ήλικίαν δέ δέκα όκτώέτών αφιερώθη εις τήν 
σπουδήν τής ίεράς φιλολογίας ύπδ τδν Καρτέ- 
σιον καΐ Διόδωρον.

Εις ήλικίαν 21 έτους έπροχειρίσθη Αναγνώ
στης εις τήν εκκλησίαν τής ’Αντιόχειας, Αλλ’ 
εΰθδ; έπειτα Απεχώρησεν εις τά όρη, οπού δι- 
ήλθε τεσσαρα έτη πλησίον γέροντός τίνος έρημί- 
του,καϊ δυο ετερα κατά μόνα; έντδς σπηλαίου.

Αλλά καί τοι άπομεμακρυσμένος τοϋ κό
σμου, δένέπαυ,ε νυχθημερόν καταγινόμενος είς 
τήν Ανάγνωσήν καΐ μελέτην τής Γραφής καΐ 
είς τήν προσευχήν.

Μετά ταΰτα έπέστρεψεν είς τήν ’Αντιόχειαν 
καΐ έγένετο διάκονος, είς ήλικίαν δέ 35 ή 37 
έτών έχειροτονήθη πρεσβύτερος καΐ Αμέσως 
ήρχισε νά κηρύττη εναντίον τής διισιδαιμο- 
νίας, άσωτίας καΐ τών άλλων αμαρτιών, τάς 
όποιας αδιακρίτως χριστιανοί κα'ι είδωλολάτραι 
επρατον, καΐ διά τοϋ λόγου καΐ τής πειθοΰς 
Αφ’ ένδς, διά τής αγίας δ*  αυτοϋ ζωής Αφ’ ε
τέρου, εις διάστημα ένδς έτους τόσην έπιρροήν 
έξήσκησεν εις τά πνεύματα τών κατοίκων τής 
μεγαλουπόλεως εκείνης, ώστε οί άνθρωποι έτρε- 
χον σωρηδόν είς τήν έκκλησΐαν διά νά Ακούωσι 
τά κηρύγματά του.

Ό ’Ιωάννης δ Χρυσόστομος δεν έδίδασκε μό
νον κατά τάς Κυριακάς τής μεγάλης Τεσσαρα
κοστής, ή καΐ κατά πάσαν Κυριακήν, Αλλά καΐ 
κατ’ αδτήν πολλάκις τήνέβδομάδα, προτρέπων, 
έπιπλήττων καΐ όδηγών πάντας Ανθρώπους πά- 
σης τάξεως νά παραιτήσουν τδν κακόν δρόμον 
των καΐ νά υπακούσουν είς τάς έντολάς τοΰ 
Χριστοϋ.

Άφοϋ δέ οδτω πως Υπηρέτησε τήν έκκλη- 
σίαν εκείνην έπι δώδεκα έτη, προσκληθείς με- 
τέβη εις Κωνσταντινούπολή, ώς ίπίσκοπος τής 
μητροπόλεως έκείνης,Αλλά καί ίκεϊ έφερε μεθ’ έ- 
αυτοϋ δλην του τήν ταπεινοφροσύνην καί δλον 
του τδν ζήλον διά τήν Αλήθειαν τοϋ Εύαγγε- 
λίου, καΐ δλην του τήν Αγάπην διά τάς ψυχάς 
τών αμαρτωλών’ τούτου ένεκα, οΰτε αί βασιλι- 
χαΐτιμαί, οΰτε τδ ύψηλόν του Αξίωμα, ούτε 
ή περικυκλοΰσα αύτδν λαμπρότης ΐσχϋσαν νά 
μεταβάλωσι τδν χαρακτήρα καΐ τήν ζωήν 

του.
"Οπως είς τήν ’Αντιόχειαν, οΰτω καί είς 

τήν Κωνσταντινούπολή δ Ιωάννης δ Χρυσό
στομος έκήρυττε τδ Εύαγγέλιον έν τή άπλότη- 
τι καί δυνάμει του, Αδιαφορών, άν τά κηρύγ
ματα του ήρεσκον ή απήρεσκον είς τούς κρα- 

’ τα ιούς τής γής. Έστιγμάτιζε τάς αμαρτίας τής 
αύλής καί τάς καταχρήσεις τοΰ κλήρου ώς καί 
τάς αμαρτίας κα1. παρεκτροπάς τοϋ λαοϋ, (πα
ρά τω όποίφ μετ’ ού πολύ κατές-η λίαν Αγα
πητός), μέ τήν αώτήν ειλικρίνειαν καΐ αύστηρό- 
τητα.

Τδ Αποτέλεσμα δμως τής τοιαύτης Αφόβου 
χριστιανικής διαγωγής του έσκανδάλισε καΐ 
παρόργισε τήν πονηράν αύτοκράτειραν Εύδοξίαν 
καΐ τδν διεφθαρμένου κλήρον, καΐ όπως συνήθως 
συμβαίνει είς τοιαύτας περιστάσεις, άπαντες 
ουτοι συνεφώνησαν νά τδν καταστρέψωσιν.

Διά νά περιβάλωσι δέ τήν κατ’ αυτοϋ λύσ
σαν των μέ εύλογοφαν^ τινα αίτίαν καΐ νομιμό
τητα, συγκροτοΰσι Σύνοδον, ένώπιον τής: δποίας 
τον έγκκλοϋσι νά άπολογηθή διά 46 κατηγο
ρίας ί Αλλ’ ό Χρυσόστομος ήρνήθη νά παρουσι- 
ao95J ένώπιον τοιαύτης Συνόδου μή Αναγνωρί
ζουν αυτήν άρμοδίαν. Οί δέ καλοί έκεϊνοι συνο
δικοί τδν καθήρεσαν τοϋ έπισκοπικοϋ Αξιώμα
τος Λ’ Απείάειαζ καΐ τδν έξώρισαν είς. λιμένα 
τινά τής Μκύρης θαλάσσης. ’Αλλά μόλις ή έξο- 
ρία του έγνώσθη καΐ άπας δ λαός τής Κωνσταν
τινουπόλεως ήγέρθη ώς εΐς Ανθρωπος καί Απή- 
τησε παρά τής Αΰτοκρατείρας τήν άμεσον έ- 
πιστροφήν του*  αύτή δέ έντρομος επεμψεν έπι- 
ταυτοϋ πλοίο ν’ καΐ τδν μετέφερεν είς Κωνσταν
τινούπολή, δπου έλθών καΐ Αναβάς έπΐ τδν άμ
βωνα, έκήρυξε τδν περίφημου έκεϊνον λόγον,οστις 
άρχεται μέ τάς λέξεις, «Λαί πάΛινΉρώδιάς 
/ιαίπτα,ι^ χαί πάΜχ χορεύει χαΐ π&Λιχ £ητεΐ

χεφα.Ι^ν τοΰ Ίωάνχον έΐΐΐ Jtlraxi.%
Δυστυχώς οί έχθροί του έπι τέλους δπερί*  

σχυσαν καί τδν έπεμψαν έκ νέου είς έξορίαν, 
δπου ένεκα τών κακουχιών καΐ τής Απανθρωπίας 
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-τών Χιωκτώντου άπίθανεν εΐς Ηλικίαν 53 έτών.
Τοιούτος υπήρξεν δ άγιος ούτος πατήρ -τής 

έκκλησίας καΐ τοιούτον τδ τέλος του, έπισφρα- 
γήσας καΐ όζτος Χιά τής ζωής τον τδ θειον λό
γιαν τού αποστόλου Παύλου, γράφοντας πρδς

Έκ τών συγγραμμάτων τοΰ Χρυσοστόμου 
Χιεσώθησαν μέχρις ίμών350 ΧιΧαχαί καί λόγοι, 
630 δμιλίαι, 250 έπιστολαί, εϊς λόγος περί ίε- 
ρωσόνης, καί έτεραί τινες πραγματεϊαι περί μο
ναστικού βίου. Τινά τούτων όά σπουδάσουν $

’Ζωάυυ·»?ί ό Λ^υιτάστομος άπαγόκενος είς it/j&ixir.

τΐίν Τιμόθεον, «καί π&ς δε 5 θέλων νά ζή εύσε- 
βώς κατά Χριςδν θέλει Χιωχβή,άνθρωποι Χε πο
νηροί καί γόνιτες θέλουσι προκύπτει» (Τιμ.ζ'8) 

σπουδάζουν ήδη πολλοί τών μ.ικρών μου ανα
γνωστών είς τδ σχολεΐον. Έγώ Χέ συνιστώ εΐς 
την άνάγνωσιν αϊτών βιβλιάριόν'τι έπιγραφό- 
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μενον «Ίωάννου rod Χρυσοστόμου περί άνα- 
γνώσεως τών f Αγίων Γραφών.»

ΣΗΜ. Τόν θέλοντ® νά μ-ifivp πλειότερ# τιιρΐ τοΰ Ίω~· 
ίννου τοΰ Χρυσοστόμου χσραιιόμιτομεν st< τι φιΛ>£ϊιον 
μοταφρσσβέν ΰιώ τοϋ κ. Α. Λ»ΐχ«ράτθϋ ix τοΰ άγγλίτ· 
χοΰ χαι έχδοθϊν ον Κεφαλλνίφ τό 1880, ΐξ ο5 ήρανίσθη^ 
μεν τά περισσότιρα τίΐ ενταύθα βιογρ αγίαί toy. 

βανδν νά νομίζωσιν ότι τά παιδία, τά δποΐα 
χατοιχοδν εΐς τάς βορείους χαΐ ψυχράς χώρας, 
δέν δύνανται νά διασχεδάζωσι κατά τδν χει
μώνα, όταν ί γ$ί ηναι κεκαλυμμένη ΰπδ χ«ό- 
νος καΐ οί ποταμοί χαΐ αί λίμναι παγωμέναι*  
δύναμαι όμως νά τους βεβαιώσω, 8η τδ πράγ
μα δέν Ιχει οότω. Τά παιδία είς τάς χώρας

ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΑ
(Ίδί φίλλον Φεβρουάριον 18Ϊ0, χαι ΊοΆίοι» 1874)
Πολλοί έκ τών^μικρών μου Αναγνωστών πι- 

έκείνας εχουσι πολλάς διασκεδάσεις, τάς δποίας 
οί κάτοικοι τών όερμών χωρών δέν γνωρ.ίζου- 
σιν, ώς δηλαδή, τδ νά κ'τίζωσι φρούρια έκ χιό- 
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νος καί νά κάμνωσι ψευδο-πόλεμον μέ σφαί
ρας έκ χιόνος, νά γλιστρούν έπί μικρών τινων 
αμαξών άπδ μικρά ΰψώματα, καί άλλα τοιαΰ- 
τα. Λ)χι μόνον δέ διά τά παιδία, άλλά καί διά 
τούς μεγαλειτέρους όπάρχουσι ποικίλαι κατά 
τδν χειμώνα διασκεδάσεις, ώς ή δι*  ελκήθρων 
δχήσίς, όταν ί χιών ήναι πολλά καί ξηρά*  είς
τοιαότας περιστάσεις τά έλκυθρα άντικαθιςοΰν 
τάς τροχοφόρους άμαξας καί οί άνθρωποι εύρί- 
σκουσι πολλήν εύχαρίστησιν όχούμενοι έπ’ αΰ- 
τών. Είναι δέ τά ελκυθρα, ώς γνωρίζουσιν οί 
μικροί μου άναγνώσται, άμαξαι άνοικταί, S- 
χουσαι αντί τροχών δύο καμπύλα ξύλα άνε- 
στραμμένα, έπί τών οποίων στηρίζεται τδ σώ
μα τής άμάξης.

Έκτδς τούτου οί άνθρωποι διασκεδάζουν πε' 
ζοδρομοΰντες έπί τάς χιόνος διά τής βοηθείαί 
σανδαλίων κατεσκευασμένων έκ σύρματος, ϊνα 
δ ποΟς μή βυθίζεται είς τήν χιόνα. Διά μέσου 
τούτων μακροί περίπατοι γίνονται εύκόλως καί 
ευχαρίστως. Έ-κμρία όμως διασκέδασις είναι τδ 
νά γλιστρώσιν έπι παγωμένου υδατος ποταμών, 
λιμνών, ή καί αύτής τή; θαλάσσες, μεταχειρι- 
ζόμενοι σανδάλια έκ σιδήρου, όπως φαίνονται 
είς τήν £ν τή προηγούμενη σεδίλι εικονογρα
φίαν. Ti σανδάλια ταΰτα δίνονται στερεώς 
διά λωρίων, ώστε νά μή πίπτουν, ούδέ καν 
νά κινοΰνται. Διά τοΰ μέσου τούτου, ίλισθαίνουν 
μετά θαυμασίας ταχύτητος έπί τοΰ πάγου. 
Εΐς τήν ‘Ολλανδίαν, τά σανδάλια ταΰτα είναι 
εΐς χρήσιν παρά πάσαις ταΐς τάξεσι τής κοινω
νίας, διότι τούς διευκολύνουν νά διέρχωνται τα*  
χέως τού; πολλούς ποταμ.ούς καΐδιώρυχας, αϊ- 
τινες διακλαδοΰνται καθ’δλήν τήν χώραν. Είς 
άλλας βορείους χώρας, ή παγοδρομία . θεωρεί
ται μϊλλον ώς διασκέδασις, πολλοί δέ γίνον
ται τόσον επιτήδειοι εις αύτήν, ώστε πολλά- 
κις δόνανται νά χορεύωσιν έπί τοΰ πάγου μέ 
περισστέραν χάριν, παρ’ ίσον δύνανται εΐς 
τάς αίθούσας των*  άλλοι δέ δύνανται νά γρά- 
φωσιν έπί τοΰ πάγου οίονδήποτε γράμμα, ή 
καί νά ίχνογραφώσι οίασδήποτε μορφάς. Είς 
τάς μεγάλας πόλεις, όπου είναι δύσκολον οί 
άνθρωποι νά πηγαίνωσιν είς ποταμούς ή λίμνας, 
κατασκεϋάζουσι μεγάλα κτίρια, τών οποίων τδ 
έδαφος είναι ύλισθηρον ώς ό πάγος, καί ίνταΰ- 
θα συναθροίζονται οί έπιθυμοΰντες νά διασκε- 
δάσωσι διά τής εύχαρίστου ταύτης άσκήσεως.

: :’Ενταΰθα έν Άθήναις δ βασιλεύς Γεώργιος 
έχει κατασκευάσει μέρος έκ ξηρής άσφάλτου, 
έπί τής δποίας παγοδρομεΐ, όσάκις ένθυμεΐται 

τάς έν Δανία καί αλλαχού έπί τοΰ πάγου πα-· 
γοδρομίας του!

Τδ παιγνίδιον τοΰτο είναι έπικίνδυνον καί 
πολλοί άνθρωποι άπολέσαντες τήν ισορροπίαν 
επεσαν έπί τοΰ πάγου καί' έμειναν νεκροί·

Ούχί σπανίως κυρίαι τίθενται εΐς μικρά έλ- 
κυθρα καί ωθούνται όπισθεν έπι τοΰ πάγου υπό 
τίνος κυρίου μέ πολλήν ταχύτητα καί χάριν.

Ο ΖίΙΓΡΑΦΟΣ ΚΛΙ ΤΟ ΚΑΝΑΡΙΟΝ ΤΟΤ

Νέος τις ζωγράφος έκατοίκει μόνος είς οίκη
μά τι ανευ ούδενδς φίλου ή συγγενούς έΐς τδν 
κόμον. ΕΪχεν όμως κανάριόν τι, τδ όποιον ήτο 
πολύ ήμερον, καί τδ όποιον ήτο, καθώς αύτος έ
λεγε, τδ μόνον πράγμα, δπερ ύπερηγάπα έπί 
τής γής ταύτης. ‘Οσάκις έξήρχετο έκλειε τήν 
θύραν τοΰ δωματίου του, άφίνων τδ κανάριόν 
έλεύθερον έντδς αύτοΰ, είς δέ τήν έπιστεφήν του 
τδ μικρδν πτηνδν έπέτα πρδς υποδοχήν του, 
καθήμενον έπί τών ώμων του, καί προσ βλέπω ν 
είς τδ πρόσωπόν του μέ βλέμματα άγάπής- Δυ 
στύχώς όμως, δ νέος ουτος έσχετίσθη μέ νέ
ους τινάς κακοήθεις καί διεστραμμένους, όίτινες 
τδν κατέπεισαν νά άκολουθήση τάς οδούς των 
καί ολίγον κατ’ όλίγαν παρεσύρθη εΐς αμαρτίαν. 
Μίαν δέ νύκτα εΰρέθη εις τήν όδδν μεθυσμένος 
καί έβλήθη είς τήν φυλακήν, όπου καί διέτριψε 
δύο ήμήρας, ελευθερωθείς δέ έκ τής φυλακής έ- 
σπευσεν είς τήν οίκίαν του καταβεβλημένος, 
άλλ’ ούδέν πτηνδν ήτον έκεΐ νά τδν ύποδεχθή. 
Περιβλέψας τριγύρω τοΰ δωματίου του, εΐδεν έπί 
τέλους μετά μεγάλης έκπλήξεως τδ αγαπητόν 
του πτηνδν νεκρδν, κείμενον έπί τής τραπέζης 
μέ τούς πόδας του εΐς τά άνω. Τδ ταλαίπωρου 
εϊχεν άποθάνει έκ τής πείνης ! διότι έπί: δύο ή- 
μέρας ούτε τροφή, ούτε ύδωρ τιρ είχε δοθή !

Είς τήν θέαν εκείνην δ νέος έκλάυσεν ώς 
μικρδν παιδίον, τφ έφάνη δέ ώς νά ώμίλιι δι’ 
αύτοΰ πρδς αύτδν S Θεός*  δθεν πεσών έπί τών 
γονάτων του, μέ τδ πτηνδν έμπροσθέν του, 
προσηυχήθη όπως ούδέποτε είχε προσευχηθή, 0 
θεδς διά τοΰ Ίησοΰ Χρίστου νά συγχώρηση είς 
αύτδν τάς αμαρτίας του καί νά τδν βοηθήση είς 
τδ εξής νά ζήση συμφώνως με τδ θέλημά του 
τδ άγιον·

Τήν εσπέραν εκείνην λαβών μεθ’ εαυτού τδ 
νεκρδν καναρίνιον έπορεύθη πρδς τδ καπηλείαν. 
Οί ψευδείς φίλοι του ήσαν έκεΐ, καί ευθύ; προ- 
σεκάλεσαν αύτδν είς τδν κύκλον των. Ούτος ό
μως έξαγαγών τδ πτηνδν έκ τοΰ κόλπου του 
τδ έθεσεν έπί τής παλάμης του, καί είπε, ’1δέ- 
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τε τδ κανάριόν τοΰτο, ήτο τί» μόνον αγαπητόν 
πράγμα έν τώ κάσμφ τούτον, ή 3ε μέθη μου 

το έφόνευσεν*  άλλ’ ό Θεδς δι’ αύτοϋ με έδωκε 
σωτήριον νουθεσίαν, καΐ έλπίζω ταπείνώς δτι ί 
χάρις του θέλει μέ φυλάξει άπδ τοϋ νά υπο
πέσω εις τδ έξής είς τδ ίδιον αμάρτημα. Υγι
αίνετε ! »

Δέν υπάρχουν αρά γε πολλοί τών αναγνω
στών μας, οϊτινες οδηγούνται είς κακούς δρό
μους ύπδ κακών και διες-ραμμένων συντρόφων; 
Οί τοιούτοι άν δέν έχουν κανάριόν τι, ώς δ νέ
ος τού παρόντος διηγήματος, έχουσιν Ξμως γω- 
νεΐς, οΐτινες τούς άγαπώσι περισσότερον τοϋ 
πτηνού έκείνου, καΐ τούς ίποίους ή κακή δια
γωγή των φέρει βραδέως εις τδν τάφον’ άς έν- 
θυμοΰνται αυτούς καΐ άς παραιτήσουν τήν συν
τροφιάν τών κακών καΐ πονηρών συντρόφων των, 
πριν ή φέρή καΐ α δ τούς έν αισχύνη είς τδν τάφον.

Κ.

ΠΟΙΚΙΛΑ
Υπάρχει άστήρ τις Ονομαζόμενος Περσεύς, 2- 

στις άκτινρβολεϊ έπΐ δύο ή μέρας ώς άστήρ δευ
τέρου μεγέθους. Αίφνης ίμως χάνει τήν λαμπρό 
τητάτου καΐ έντδς τεσσάρων ώρών καταντά ά
στήρ τετάρτου μεγέθους, άλλάπάλιν έντδς τριών 
ωρών καΐ ήμισείας άναλάμπει μέλλων έκ νέου 
νά γείνη άμυδρδς καΐ άπολέσει τδ φώς του. Πολ
λοί Χριστιανοί δμοιάζουσι τδν άστέρα τούτον· 
κατά τδευμετάβλητον.

— ‘Ο μέγας πο·ηνής Γάσσος παρακινούμε
νες ποτέ νά έκδικηθή άνθρωπον πολλαχώς βλά- 
ψαντα αύτδν, άπεκρίθη, «Δέν έπιθυμώ νά άφαι- 
ρέσω άπ*  αύτοϋ ούτε τήν περιουσίαν του, ούτε 
τήν ζωήν του, ούτε τήν τιμήν καΐ ύπόλνιψίν 
του, άλλά μόνον τήν πρδς ίμέ κακήν διάθε- 

σίν του. ν
—- 'Η πρόοδος τής ψυχή; έπΐ τής δδοΰ τοϋ 

καθήκοντος ύπδ τήν ίπιρροήν τής ίεράς πρδς 
τδν Θεόν άγάπης άποτελεΐ ο, τι σήμερον Ονο
μάζεται άγαθοεργία.

— Αί προλήψέις τής άγνοιας δύνανται νά 
έξαλειφθώσιν εύκολώτερο^,ή αί έκ τοϋ συμφέρον
τος, καθ’ ότι αί μέν πρώιαι υιοθετούνται τυ- 
φλώς, αί δέ τελευταίας προτιμώνται καΐ έκλέ- 
γονται άπδ τούς έχοντας αύτάς καΐ έπομένως 
είναι άγαπητότεραι.

— Άνταπόδοσις, άντικατάστασις, χάρις, 
έξαγόρασις, άπώλεια μεγάλη καΐ σωτηρία με
γάλη μετά Σωτήρος θείου, πάντα ταΰτα γί
νονται πιστευτά, όταν άληθώς συναισθανθώ τις 
τήν πραγματικότητα τής άμαρτίας.

*— Πάντοτε εύρίσκομεν άναριθμήτους προ
φάσεις όπως άπολογηθώμεν υπέρ τών σφαλμά
των ήμών καΐ αύτών τών σπουδαιότατων καΐ 
βαρυτάτων. "Οταν όμως μας άδικήση τις, έ
στω. καΐ κατ’ έλάχιστον, ή προσβολή άμέσως 
γίνεται άσυγχώρητός.

—· Οί χριστιανοί είναι ώς άνθη διάφορα 
είς ένα καΐ τδν αύτδν κήπον, έχοντα έπ’ αύτών 
τήν δρόσον τοϋ ούρανου,τήν ίποίαν, άμα πνεόση 
αύρα τις, ρίπτουσιν είς τάς ρίζας άλλήλων, καΐ 
ουτω τρίφουσι καΐ τρέφονται συναλλήλως.

— 'Η αύτοκράτειρα τής Βραζιλίας έδώρησεν 
είς τήν βασίλισσαν Βικτωρίαν ένδυμασίαν, ύφα- 
σμένην έκ τοϋ νήματος τής μεγάλης άράχνης 
τής Νοτίου ’Αμερικής,. Εννοείται, δτι δέν είναι 
πολύ δυνατή, άλλ’ όμως είναι ώραία καΐ θαυ
μαστή.

Έκ ΐ»5 ’Αστέροΐ τής ΆνκτΛής.

ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ ΕΘΙΜΟΝ

(*Ρίψι;  <£μ«ρτιίϊν ιΐς τήν βίλεσσσν.)

’'Αγγλος τις περιηγητής μάς περιγράφει πε
ρίεργον τινά σκηνήν, τήν όποιαν παρετήρησεν είς 
τήν πόλιν ’Οδησσόν κατά τήν πρώτην ήμέραν 
τοϋ ’Ιουδαϊκού νέου έτους. Πρδς τδ έσπέρας, Ι
κανόν πλήθος έκ τών 50,000 ή 60,000 'Ισρα
ηλιτών κατοίκων τής *θδησσοϋ  έπορεύθη πρδς τδ 
παραθαλάσσιον, πρδς τδν σκοπόν τοϋ νάρίψω- 
σιν είς τήν θάλασσαν τάς αμαρτίας τοΰ παρελ
θόντος έτους, δπως άρχίσωσι μέ καθαράν συνεί- 
δχσιν και ψυχήν τδ νέον έτος. ’Εστέκδντο δέ κα
τά συνοδείας καΐ έπανελάμβανον προσευχής, ά- 
ναγινώσκοντές χωρία έκ τών Ψαλμών και τοϋ 
'Ησαΐου, καΐ βλέποντες πρδς τήν θάλασσαν. Αι- 
συνοδεΐαι αύται συνίσταντο ώς έπί τδ πλεΐστον 
έξ άκροατών, εΐς δέ μόνος άνεγίνωσκεν' ένίοτε 
τδ καθήκον τοΰτο έξεπληροΰτο ύπδ γραίας τι- 
νδς. Μετά τήν άνάγνωσιν,οί έκεΐ συνηθροισμένοι 
έστρεψαν τδ μέσα τής τσέπης των πρδς τά έξω, 
τινάζοντες αύτήν πρδς τήν θάλασσαν, άλλοι δέ 
μόνον έκαμον σχήμά τι προσποιούμενοι δτιέρ- 
ριπτον τ: είς τήν θάλασσαν ! Ούτως έτελείωσεν 
ή τελετή τής ρίψεως τών αμαρτιών είς τήν θά
λασσαν, τά δέ πεπλανημένα έκεΐνα· πλήθη έπί- 
στρεψαν οϊκαδε άνει» άμαρτιών !!

—·*  ·

Πρός τούς συνδρομητές τή; 1Εφ. τών ΠαίΕων.

Έφθάσαμεν ευτυχώς ήδη είς τδ τέλος καΐ 

άλλου έτους. Μέ τδ παρόν φύλλον ή μικρά μας 
ίφημερΐς κλείει δεκαετίαν δλην άφότου ήρχισε 

3SQS
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νά σάς έπισχέπτεται κατά μίνα εις τάς οϊχίας 
σας. Καθ’ δλον τοΰτο τδ διάστημα δ άριθμδς 
τών συνδρομητών της ηΰξησε τακτικώς και εύ- 
σταδώς, ώστε η δη αριθμεί πολλάς χιλιάδας, κά«- 
μνουσα τδν γύρον ολοκλήρου σχεδδν τοΰ ζό- 
σμου, προβαίνουσα πρδς άνατολάς μέν μέχρι 
τών Ινδιών, πρδς Νότον μέχρι τής Αυστραλίας, 
πρδς δυσμάς μέχρι τής ’Αμερικής καί έν Ευρώπη 
είς δλας σχεδδν τάς επικράτειας της.

'Ο συντάκτης της κρίνει περιττδν νά κάμω 
οίανδήποτε σύστασιν περί αύτής, διότι οί άνα- 
γινώσκοντες αύτήν δύνανται νά κρίνωσι περί 
τούτου έξ ιδίας άντιλήψεως. ’Εκείνο, τδ ίποιον 
νομίζει χρέος του νά εΐπη, εΐναι, δτι όπως μέ
χρι τοΰδε, οδτω καί είς τδ έξήςΓ θά προσπαθή
σω νά τήν καταστήση έλκυστικωτέραν καί ώ- 
φελιμωτέραν εις τε τά τέκνα καί τους γονείς, 
έλπίζει δε νά τδ κατορθωτή διά τής αφιλοκερδούς 
βοήθειας καλών τινων κυριών, αί δποΐαιτφ ύπε- 
σχέθησαν τήν σύμπραξίν των.

’Αλλά καί οί μικροί συνδρομή ταΐ καί φίλοι της 
δόνανται νά συνεργήσωσι ούκ ολίγον είς τήν 

προαγωγήν τού μικρού τούτου φύλλου παρακι- 
νοΟντες και άλλους νά έγγραφώσι συνδρομή ταΐ 
αύτής.

Εύχαριστών δέ καί πάλιν τούς κατά τόπους 
φίλους καί άνταποκριτάς τής έφ, τών Παιδων, 
καί πάντας τούς ίπωςδήποτε ένδιαφερομένους 
ύπδρ τής εύρυτέρας διαδόιεως αύτής, άποχανρε- 
T? υμΚς πάντας μέ τήν ίλπίδα νά σάς έπανίδή 
πάλιν ύγιεΐς κατά τήν πρώτην τοΰ νέου έτους 
4878. ■ ■

■ Έντώ μεταξύ δέ τούτιρ, άς έξετάσωμεν πάν- 
τίς έαυτοδς διά τοϋ Ευαγγελίου ούτως, ώστε νά 
ι^χίσωμεν τδ νέον έτος μέ καλλιτέρας άποφά- 
σεις καί είς καλλιτέραν πνευματικήν κατάστα- 
σιν ευρισκόμενοι.

*0 συν~άχζιις
Μ. Δ. ΚΑΑΟΠΟΘΑΚΠΣ

ΑΙΝΙΓΜΑ.

Πόλις Αρχαία ήμην τό πάλαι. 
"Ηχμαζον τότε ώς πολλαί άλλαι· 
Πλήν κατεστράφην χαί ήρειπώθην,

1 Έξη<ρανίσ6ην καί ήρημώθην. 
Τό ονομά μου εσώβη μίναν 
Διά τοσοίτων μακρών αιώνων. 
Άλλα καί τοΰτο ιδού σάφίνω 
Νά καταστρέψ^ς, χαί αί προτείνω 
Χωρίς διόλου νά άμφιβάλης, 
Τήν κεφαλήν μου νά άποβάλνις, 
Κ’εύθΰς Si μ1 ,δ^ς «ρό; θαυμασμόν σου’ 
Άποτελοΰντα έν των μόλων σου.

Άν Si χαί τοΰτο καρατομήσφς
’Επ’ άλλου μέλοος νά μέ ζητήσφς.
Διχοτομήσας χαί τοΰτο τέλος 
θά ΐδης τώρα ούχί ί’ν μέλος, 
Άλλ’ είδος ζώου πολΰ χρησίμου.

■ Τοιαύτη- ειν’ ή περιγραφή μου.
Α.Ζ.

ΑϊϊίΣ
τοΰ ίν τίΰ προηγουμένιρ φύλλφ αινίγματος 

Π ο ( η σ ι ς—Ο ϊ η σ ι ς.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΪ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1 Τϊοΐος ί τελικός σκοπός τού Ανθρώπου ;
2 Διά τίνος κυρίως έ δημιουργό 6 η τό Σόμπαν ;
3 ΤΙ μέλλει νά γείνφ ί κόσμος μετά τήν δευτέραν. πα

ρουσίαν τοΰ Κυρίου ’Ιησού Χρίστου ;

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

Παραχαλοΰνται οίβέλοντεςνά πέμψωσι τάς λύσεις των 
ίερ^γραφικών ερωτήσεων νά πράξωσι τοΰτο εντός τοΰ 
μήνις Ιανουάριου, διότι εις τό φύλλον τοΰ Φεβρουά
ριου θά δημοσιεύσωμεν τά όνόματα τών βραβευβησομένων.

— Είς τούς ίσοι ήθελον κάμει S συνδρομητές καί ά~ 
ποστείλει τάς συνδρομές εις τήν διεόθυνσιν τής ’Εφ. των 
Παιδωνθά στέλλεται εν φύλλον δωρεάν. "Οστις ήθελε κά
μει 20 συνδρομητές 64 λαμβάνει τόν ’Αστέρα τής Α
νατολής, έφημερίδα δ’ οίχογενείας, έχδιδομΐνην καθ’ ί- 
βδομάδα καί περιέχουσαν ποικίλην ύλην χρήσιμον καί εύ- 
χάριστον διά πάντα τά μέλη τής οικογένειας. Ό Άστήρ 
είναι ή Αρχαιότατη ό'λων των ήδη εκδιδομενων έν Έλ- 
λάδι εφημερίδων Αριθμών 20 όλα ετη.

—Όστις ήβελε κάμει 100 συνδρομητές ϊά λαμβάνφ 
τό λεξικόν τοΰ Σκαρλάτου ή άλλο τι βιβλίον ίσης άξια; 
δωρεάν.

— Πασα άνταπόκρισις άφορώσα τήν έφ. των Παιδων 
καί τόν Αστέρα της Ανατολής πρέπει νά σιίλλεται ςίς 
τήν Δΐϊΰθυνσιν τής Έφημερίδος τών Παίδων ίν ίϊώ Έρ
μου, άριΟ. 79

—Έπιβυμοΰντις νά εΰχαριστήσωμίν τήν πολλάκις ίκ- 
φρτσβοίσαγ ΐπιθυμίαν τών το μικρών ήμών συνδρομητών 
χαί άλλων, έδημοσιεύσαμεν είς ιδιαίτερον φυλλάδιον τό 
ώραίον και διδακτικόν διήγημα «τής Κυρά Καλής·, ϊπερ 
έδημοσιίύθη ώς έπιγυλλίί είς τήν ’Εφημερίδα των Παί- 
δων μΐ εικονογραφίας.

Τό φυλλάδιον τοΰτο 64 ίναι καλόν πρωτοχρονιάτικου 
δώρον είς τά παιδιά, καί ώς τοιοΐτον τό συνιστώμεν είς 
πά«τας.

— ’Επίσης κατά τά τέλη Δεκεμβρίου 64 ήναι δημο- 
σιευμίνον καί έτερον ώραΐον διήγημα διά παιδγά  0  
Χρηστός καί τό παλαιόν του οργανον.» καλόν καί τοΰτο 
δώρον κατά τήν πρωτοχρονιάν'

* *


