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;^· θΐαΐί τής Γής πρός τόν "Ηλιον κατά τούς μήνας Μάρτιον, ’Ιούνιον, Σεπτέμβριον καΐ Δεκέμβριον.

Πρδς τούς μιχρους συνδρομητές ημών.

Αγαπητοί μοι φίλοι καί φίλοι.

'Ιδού δεια εύδοχίγ έφθάσαμεν καί πάλιν περί τά 
τέλη τοΰ έτους, τοΰ τόσον μεστοί» σπουδαίων καί με
γάλων γεγονότων διά τδ έθνος μας καί έν γένει τήν 
'Ανατολήν. Τδ έτος τούτο εΐναι, ώς γνωστόν, τδ Ενδέ
κατον της ζωής τής μικρας 'Εφημερίδος των Παίδων, 
χρόνος αρκετά μάκρος, ώστε νά καταστήση τάς σχέσεις 
τοΰ συντάκτου καί των συνδρομητών της άρκούντως 
στενάς, ώστε νά ένδιαφέρωνται άμοιδαίως ύπέρ άλ- 
λήλων.

Τδ κατ’ έμέ δύναμαι έν ειλικρινείς νά διαβεβαιώσω 
πάντας τούς μικρούς μου φίλους, δτι είς τήν έκδοσιν

έκαστου φύλλου ού μόνον ειδική καταβάλλεται 
προσπάθεια περί τήν έκλογήν καί τακτοποίησιν τής 
ύλης καί τών είκόνων, άλλά καί έξαποστέλλεται συν- 
οδευόμενον πάντοτε ύπδ θερμών δεήσεων πρδς τδν 
’Γψιστον, ΐνα ού μόνον διδάίη καί τέρψη, άλλά καί 
ώφελήση πνευματικώς τούς μικρούς άναγνώστας του*  
ή δ' έπιθυμία, τήν δποίαν έδειξαν οί'άπανταχοΰ τής 
Ελλάδος καί άλλαχοΰ ούκ βλίγοι συνδρομηταί νά 
ΐδωσι τδν ταπεινόν συντάκτην της, καί ή χαρά, τήν 
δποίαν έξέφρασαν σφίγγοντες αύτοΰ τήν χεΐρα δπου- 
δήποτε καί άν ύπήγεν, εΐναι ού μόνον τρανή, άλλά 
καί γλυκεία άπόδειξις, β-tt οί κόποι καί αί εύχαί του 
δέν άποβαίνουν ανωφελείς.

Δέν εΐναι λοιπόν παράξενον, άν κατά τδ τέλος του
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ένδεκάτου τούτου έτους,—τής ,μακράς ταύτης συνοικεί- 
ώσεως μετν τοσοότους άπδ σας, ή καρδία του αισθάνε
ται χαράν, 'ή δέ γλώσσα του Εκφράζει εδχαριστίάς είς 
τδν εύδοκήσαντα νά τον καταστήση ωφέλιμον είς πολ
λά κοράσια καΐ παιδί», προωρισμένα νά Εξασκήσωσι 
μετ’ υύ πολύ ισχυράν Επιρροήν ού μόνον ε?ς τδ έθνος 
μας, άλλά καΐ καθ’ άπαντα τδν κόσμον.

Κρίνω περιττόν νά διαθεοαιώσω τούς μικρούς μου 
φίλους, δτι τδν αρχικόν σκοπδν της συστάσεως της Έ- 
φημερίοος τών Παίδων πάντοτε εχων πρδ δφθαλμών» 
θέλω καί κατά τδ έπιδν έτος προσπαθήσει ο δ μόνον 
νά τηρήσω τδ Ενδιαφέρον της, άλλά καΐ νά αυξήσω 
αύτό δσον οιόν τε περισσότερον.

Τελευτών προτρέπω πάντα τά παιδιά καΐ κοράσια, 
άτινα άγαπώσι τήν μικράν αύτών Εφημερίδα, νά ένω· 

: θώσι μετ’ εμού είς ευχαριστίαν πρδς τδν ούράνιον ή
μών Πατέρα, διά τάς δ ποιας Επεδαψίλευσεν είς ήμας 

■ εύλογίας κατά τδ ήδη λήγον έτος, μας βοηθήση δέ 
νά είσέλθωμεν καΐ διανυσωμεν τδ έπιδν έν τΐ(ί φόβφ 
καΐ τη αγάπη του. Έ ρ ρ ω σ θ ε.

‘□Συντάκτης
Μ Δ ΚΑΑΟΙΙθθΑΚΙΙΣ

ΤΙ ΕΦΕΡΑΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ EIS ΤΗΝ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΝ.

«Μεθαύριον είναι Χριστούγεννα, μαμά. Πόσον λυ
πηρά θά μας φαν ή ή ήμερα 1» είπε μετά στεναγμού 
ή Μαργαρίτα Μαρτίνου, μικρά τις κόρη δεκαετής, πρδς 
τήν μητέρα της, Ενφ αί δυο έκάθηντο πλησίον τοϋ 
παραθύρου έργαζόμεναι.

«Καΐ διατί, άγάπη μου;» ήρώτησεν ή μήτηρ της 
μετά φωνής, είς τήν οποίαν υπήρχε προσποίημενη 
μόνον ίλαροτης, Ενφ οί ύφθαλμοΐ αότής έθαμβώθησαν 
ύπδ δακρύων, ώστε έκυψε τήν .κεφαλήν της διά νά 
κρόψη αυτά.

«Κα'ι πώς δόνασαι νά έρωτας; Νομίζεις, δτι έλη- 
βμόνησα τδν καιρόν Εκείνον πριν χαθή ό πατήρ, δταν 
ειχομεν ώραίαν οικίαν, και ύπηρέτας, καΐ σύ, μαμά, 
είχες ώραΐα φορέματα, καΐ έπαιζες πιάνο καΐ δέν 
είχες άνάγκην νά ράπτης χονδρά ύποκάμισαΐ Ενθυ
μούμαι πρδ πάντων τά Χριστούγεννα, — πώς Εξυ- 
■πνοΰσα ένωρΐς τδ πρωί, καί έτρεχα είς τδ δωμάτιόν 

' σας νά σας ειπω «ε ί ς έτ η πολλά,» καΐ πώς μοι 
έδίδετε τά δώρά μου τά ώραΐα, ύστερον πώς έπήγαινα 
μαζύ σας είς τήν Εκκλησίαν, καΐ ήκουα τήν ώραίαν 
ψαλμφδίαν τών Χριστουγέννων, άφοϋ δέ εςηρχόμεθα, 
πώς μοι έδίδετε χρήματα νά μοιράσω είς τούς πτω
χούς, οί όποιοι έστεκον έξω ί “Α, ναι, καΐ τά γλυκύ- 

σματα καί δλα τά καλά πράγματα, καΐ τδ εσπέρας 
τήν συναναστροφήν έκ τών μικρών μου φίλων! ’’Α, 
πόσον ώραΐος ήτον ό καιρός Εκείνος I» ταΰτα θέ λέ- 
γουσα, καΐ ρίψασα άπ’ αυτής τήν Εργασίαν, ή Μαρ
γαρίτα έρρίφθη έπΐ τών γονάτων της μητρδς αύτής, 
καί ήρχισε νά κλαίη πικρώς.

«Μαργαρίτα, Μαργαρίτα, άγάπη μου,» ειπεν ή μή
τηρ της, χάιδεύουσα τήν ξανθήν, κόμην της θυγατρός 
της, Ενφ δέν ήδΰνατο ή ίδία νά κράτηση σταθεράν 
τήν φωνήν της. — .«Μή κλαίης, μή δμιλής οΰτω. 
Έχομεν πολλά, διά τά όποια πρέπει νά ήμεθα εύγνώ- 
μονες πρδς τδν θεόν, άν και πρδς στιγμήν δέν δόνασαι 
νά τό Εννοήσης. Έχομεν υγείαν· συλλογίσου πόσον 
σκληρόν θά ήτον έάν έγώ ήμην κατάκοιτος, συ· δέ 
ήναγκάζεσο νά προμηθευθής τά άναγκαια τής ζωής 
μόνη. Ύστερον έχομεν Εργασίαν τακτικήν ■ διά τοϋ 
ραψίματος, τδ όποιον συ τόσον καταφρονείς, δυνάμεθα 
νά ζώμεν αρκούντως καλά.Έχομεν τδ δωμάτιόν τοΰτο, 
τό όποιον είναι ύγιεινδν καί καθαρόν*  έχομεν Ενδύ
ματα ζεστά*  ώ, πόσα αγαθά! Άχ. Μαργαρίτα μου , 
άντΐ νά γογγύζωμεν καΐ νά κλακομεν διά τά αγαθά, 
τά όποια δ θεός μάς άφήρεσεν, άς ήμεθα εύγνώμονε ς 
δι’ δσα έχομεν, <3ς βοηθώμεν δέ καΐ τούς πτωχό
τερους ήμων γείτονας καθ’ όσον δυνάμεθα. ’Ιδού, όταν 
τέλειώσης τήν ραφήν Εκείνην δυνάμεθα ναέξέλθωμεν 
δλίγρν είς τά Εμπορικά, νά άγοράσωμεν 5,τι χρείαζό- 
μεθα διά τδ γεύμα τών Χριστουγέννων, καί συγχρό
νως δ λίγα τινά πράγματα διά τούς καλούς μας φίλους, 
τήν κυρά Ελένην, τδν’Αντώνιον καί τήν τυφλήν Άν- 
νέταν. Έλα σπόγγισε τά δάκρυά σου καΐ τελείωσε 

τήν Εργασίαν σου 1»

Ή πρωία τών Χριστουγέννων άνέτειλεν αιθρία*  0 
ήλιος Εφάνη ύπεράνω τοΰ όριζοντοτ έν πάση τή δόξη 
αύτοΰ, άπεικονίζων τδν λαμπρόν ήλιον τής δικαιοσύ
νης, τοϋ όποιου ή άνατολή έωρτάζετο κατά τήν η
μέραν έκείνην, — τδν θαυμάσιον Βασιλέα, τοΰ οποίου 
τήν γέννησιν άγγελοι ειχον άναγγείλει, ψάλλοντες, 
«Δόξα έν ύψίσιοις Θεοί, καΐ Επΐ γής ειρήνη, έν άν- 
θρώποις εύδοκίαί»

1Η Μαργαρίτα άνοιξασα τους δφθαλμούς αύτής κατά 
τήν πρωίαν ταύτην είδεν έπΐ τής τραπέζης μυστη
ριώδη τινά όγκον, κεκαλυμμένον διά σινδονης, ύπο- 
θέσασα δέ δτι θά ήτο δι’ αυτήν, ήγέρθη πολύ ήσύχως^ 
καί άποσυρασα τό κάλυμμα, εΰρεν ώραϊδν έπανωφό*.  
ριον Εκ τσόχας, Επι τοΰ οποίου έκειντο κομψόν κα- 
πέλλον καΐ ζεύγος χειροκτίων. «Άχ!» έξεφώνησεν 
Εν χαρά άναπηδήσασα συγχρόνως.

«Σοΐ άρέσκει;» ήρωτησε μειδιώσα ή μήτηρ της.
«Λυπούμαι οτι σέ Εςόπνησα, μαμά; δέν είχα σκο*  
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πόν νά σέ ταράξω, άλλα' τά πράγματα είναι τόσον 
ώραΐα! πώς δύναμαι νά σέ ευχαριστήσω; Πόσον λυ 
ποΰμαι, διότι δέν έχω τίποτε νά σοι .χαρίσω, μαμά!» 
ειπεν έναγκαλιζομένη συγχρόνως αύτήν.

«Εΐμαι πολΰ πλέον ευχαριστημένη νά βλέπω τήν ίδι 
κήν σου εύχαρίστησιν, άγάπη μου. Λοιπόν σοΐ άρέσκει 
τδ έπανωφόριον ,»

«Είναι ώραιότατον· δέν εΐδόν ποτέ τόσον ώραΐον! 
έχει καί τσέπας βλέπω ! Πότε τό έκαμες μαμά;» «Καθ’ 
έκαστην νύκτα άφοΰ σΰ άπεκοιμασο, ερραπτα ολί
γον,» άπεκρίθη ή μήτηρ της,— «&ά σοί πηγαίνει κα
λά αύτδ τδ βαθύ γαλανόν. Γνωρίζεις τδ καπέλλον ; 
Εΐναι τδ παλαιόν σου, τδ όποιον άνενέωσα με δλί- 
γον βελούδον καί εν πτερδν, τδ όποιον ετυχε νά 
εΰρω μεταξύ τών παλαιών μου πραγμάτων. Άλλά 
τώρα ένδύσου, διότι 9ά κρυώσης, καθώς είσαι, έχομεν 
δέ δλην τήν ή μέραν νά ομιλήσωμεν.»

‘ Η Μαργαρίτα εσπεοσε νά ύπακούση, ένιρ δέ ένε- 
δύετο, δέν ή δυνατό νά κρατηθή, άπδ τοϋ να τραγουδή- 
τοσοΰτον ιλαρά ήτον ή καρδία της!

Μετά τδ απλού ν πρόγευμα, ή κυρία Μαρτίνου ά- 
κοόσασα τδν κώδωνα τής έκκλησίας σημαίνοντα έσπευ- 
σε νά Ιτοτμασθή'ή δία, ένδόσασα δέ την Μαργαρίταν 
τδ νέον έπανω^όρεμα, έπΐ του δποίου έπιπτεν ή ξανθή 
αύτής κόμη, έξήλθε: μετ' αύτής είς τήν δδδν, ήτις ήτο 
πλήρης άνθρώπων πορευομένων είς τάς διαφόρους έκ
κλησίας. ‘ Η Μαργαρίτα, κρατούσα τήν χεϊρα τής μη-, 
τρός της, σχεδόν δέν ήδόνατο νά περιπατή ήσύχως· 
τοσοΰτον ήθελε νά πηδφ καί νά τραγουδή. — «Ά» 
μαμά,» έξεφώνησει— «πόσον ώρα ία εΐσαι! Άν καΐ 
τδ φόρεμά σου τδ πένθιμον καΐ τδ καπέλλον σου δέν 
ή ναι έντελώς νέα, σέ πηγαίνουν Ομως ώραιότατα. καΐ 
εΐσαι ώς μία άπδ αύτάς τάς ώραίας βασιλοπούλας, τάς 
όποιας άπαντα τις είς τοδς μύθους. Μόνον τδ πρόσω- 
πόν σου είναι ολίγον χλωμόν, άλλά τδ άλλον σου χρώ
μα εΐναι τόσον λευκόν! είσαι ή ώραιοτάτη κυρία είς 
τδν κόσμον!».

«"Ησυχα, ήσυχα, Μαργαρίτα, θά σέ άκοόσουν ολοι 
καθώς φωνάζεις. Χαίρω παραπολδ, δτι είς τούς δφθαλ
μούς σου είμαι ώραία, άλλά τώρα πρέπει νά προση- 
λώσης τδν νοΰν σου είς ο,τι θά άκούσης είς τήν έκ- 
κλησίαν, καί νά μή σκέπτησαι περί άλλων πραγ
μάτων. »

Μετά, κεφαλής έσκυμμένης καΐ καρδίας πλήρους 
συγκινήσεως ή κυρία Μαρτίνου είσηλθεν εις τήν έκ· 
κλησίαν.' Η καρδία αύτής ήτο βεβαρημένη ένεκα τών 
πικρών άναμνήσεων του παρελθόντος, υψωσεν δμως 
τήν καρδίαν αύιής έν ευγνωμοσύνη πρδς τδν θεόν, 
διά τήν πρδς αύτήν άγαθότητά του, καΐ ύπέκυψεν έν 
πλήρει έμπιστοσυνη είς τδ θειον θέλημα, δπερ εΐχε

τοιουτοτρόπως παιδεύσει αύτήν. Τδ γλυκό αύτής πρό- 
σωπον λαμπρυνόμενο» ύπδ έκφράσεως άγγελικής ειρή
νης, έπέσυρε τήν προσοχήν πολλών, ιδίως δέ κυρίου 
τινδς, βστις πρδ ύλίγου μόνον εΐχεν είσελθει μετά έ- 
σ.κυμμένης κεφαλής, καΐ έστεκεν άφηρημένος μετά 
μελαγχολικοϊ ύφους. Μόλις όμως έπεσε τδ βλέμμα του 
έπΐ τδ πρόσωπον τής κυρίας, ήτις ΐστατο δλίγον έμ
προσθεν αύτοΰ, κρατούσα διά τής χειρδς τήν Μαργα
ρίταν, καΐ άκουσίως έκινήθη πρός αύτήν, αμέσως δμως 
άπεσύρθη πάλιν, καΐ ιστατο ώχρδς θεωρών αύτήν ώς 
νά ήτον άπολιθωμένος.

■Η θεία λατρεία έπΐ τέλους έτελειώσεν, οί δέ προ- 
σκυνηταΐ ήρχισαν νά κινώνται πρδς τά έξω. ‘Η κυρία 
Μαρτίνου καί ή ΛΙαργαριτα έξήλθον μετά τών λοιπών, 
ένάγνοία τοΰ τί εϊχε συμδή, φθάσασαι δέ είς τήν οί- 

: κιαν είσήλθον είς τδ πέρασμα, άλλά μόλις εΐχεν ανοί
ξει τήν θύραν τοΰ δωματίου των ή Μαργαρίτα, καί 
ήκουσε τήν μητέρα αύτής κραυγάζουσαν, στραφεΐσα δέ 

- κατατρομασμένη, εΐδεν αύτήν λειποθυμισμένην είς τάς 
Άγκάλας ύψηλοδ τίνος κυρίου, δσιις εΐπε, — «Μαρ
γαρίτα, αγαπητή μοι Μαργαρίτα, δέν γνωρίζεις τδν 
πάτερα σου ;».............................. ...................................
Τδ έπίλοιπον εΐναι ευκολον διηγήσεως.' Ο κύριος Μαρ
τίνος περικυκλωμένος ύπδ τής προσφιλούς αύτοΰ οι
κογένειας, άφού άνελα&ν ή σύζυγός του άπδ τής λει- 
ποθυμίας αύτής, διηγήθη πώς είχε σωθή άπδ τοΰ 
ναυαγησαντος πλοίου, έπι Σουηδικού τίνος πλοίου, πο- 

, ρευσμένου είς την Γρηλανδίαν πρδς αλιείαν φαλαινών, 
έκεϊ δέ εΐχον άναγκασθή νά μείνωσιν έξ μήνας, είς 
δλον δέ τδ διάστημα τούτο δέν εΐχε δυνηθή νά γρά- 
ψη πρδς τήν σύζυγόν του, μετά ταΰτα εΐχεν έπιστρέ- 
ψει είς τήν πόλιν δπου κατφκουν, άλλά μή εύρών αύ
τήν, και μή δυνάμενος νά μάθη ούδέν περί αύτής, 
εΐχεν άναχωρήση διά τήν Βραζιλίαν, δπου καΐ πλου-
τήσας, εΐχεν έπιστρέψει μετά δύο έτη, όπως διά παν
τός μέσου προσπαθήσει νά εύρη αυτήν· — «Κατά τύ
χην είσήλθον είς τήν έκκλησίαν,» εΐπε — «καί έκεΐ 
σέ εΰρον.»

«Μή λέγης κατά τύχην, άλλά μάλλον, διά θείας 
οδηγίας, αγαπητέ μοι. ‘θ θεός έστάθη άληθώς αγα
θός είς ήμάς, καί έχομεν αίτίαν νά ένθυμώμεθα τήν 
ημέραν ταύτην, δι’ όλης ήμών της ζωής.»

«’Αμήν -» Εΐπεν ό σύζυγός της, ένφ ή Μαργαρίτα 
έψιθυρισεν, «Ά, τά Χριστούγεννα εΐναι ή καλλίστη 
ήμερα τοΰ έτους!» ύπδ Μαρίας Κ.

Η ΠΟΛΙΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ.

Ή Δαμασκός εΐναι μία τών άρχαιοτάτων πόλεων 
τής οικουμένης καί μία τών κυριωτάτων πόλεων τής 
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Συρίας· κεΐται δέ είς μεγάλην σχεδόν κυκλικήν καί 
■πολύ εύφορον πεδιάδα 30 μιλιών την διάμετρον εΐς 
τά δρια της έρημου.

Κατά τδν 'Ιουδαίον ιστορικόν Ίώσηπον ή Δαμασκός 
έκτίσβη ύπδ τοΰ Ούζ, υίοΰ τοϋ Άράμ, έγγόνου τοΰ 

κατέστησεν αύτους υποτελείς εΐς τδ βασίλειο ν αύτοΰ· 
Έπί Άζαρία, βασιλεως τοΰ ’Ισραήλ ό βασιλεύς 

τής ’Ασσυρίας Τιγλάθ Ηελισιερ ένικησε τοδς Συρί- 
ους καί κυριευσας κατέστρεψε τήν πρωτεύουσαν αύτών 
Δαμασκόν, θέσας ουτω τέλος είς τήν Συριακήν Μοναρ-

Σήμ, μνημονεύεται δέ είς τήν Γραφήν είς σχέσιν 
μέ τδν Αβραάμ, τοΰ ύποίου & οικονόμος ’Ελιέζερ ήτο 
εκ Δαμασκού.

Μετά ταϋτα ούδέν μανθάνομεν περί Δαμασκού μέ
χρι της έποχής του Δαβίδ, οστις νικήσας τοδς Συρίους- 

χίαν, πληρωθείσης δέ και τής- προφητείας ‘Η'σαΐου 
τοΰ προφήτου περί αυτής ' Ησ, ιη': 1.)

Πότε ή Δαμασκός ανεκτισθη δέν γνωρίζομεν· εΰ- 
ρίσκομεν όμως αύτήν διάσημον κατά τήν εποχήν τών 
Περσών, καί έίηκολοόδει νά άν&ή έπί τε τών- διαδά- 
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χων τοΰ Μεγάλου 'Αλεξάνδρου, Ιδίως των Σελευχιδών, 
χαϊ τών 'Ρωμαίων.

Μετά ταϋτα έπεσε διααοχικώς είς τάς χεΐρας τών 
Καλιών, Σαρακηνών καί Τούρκων, ύπδ τους δποίους 
διατελεΐ είσέτι,

Τοποθεσία! τινές είς τά πέριξ της πόλεώς πιστεύε
ται, δτι υπήρξαν οί τόποι, είςους διέτριψεν δ προφή
της Ήλίάς.

—------ «Εφ>3---- . .'

*Η Μαργαρίτα xat ό χυλός της-

Τήν· σήμερον εχει 1-5(1 χιλιάδας ψυχών καί είναι 

κέντρο ν έκτεταμένου έμπορίου καί έπισήμου βιομηχα

νίας, ιδίως είς σίδηρον- (χάλυβα), τάπητας χλπ.

Β ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΙ Ο ΧΥΛΟΣ ΤΗΣ

Κάτ' άπό δένδρα «χιερΑ, ’ςό δροσερό άγέρα, 
Σέ -κάμπα παταπράβινο, κεντά α' ένα fiudnt,
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‘Η Μαργαρίτα ή μικρή έκάθητο μ.ιά 'μέρα, 
Κ’ ιίχε ’ςά δυώ τηί γόνατα ένα [jLCx.pt> πινάκι.

Τδν εύμορφό τους τάπητα ίότρώναν τά λουλούδια· 
Μοσκοβολώντας πέφτανς ’ςή γή, α’ δλα τάμίρη· 

Έχίλαδοϋσαν τά πουλιά χίλμυν λογχών τραγούδια, 
Κ’ ίδινϊ χάρι κ*  εύμορφγά παντού τό καλοκαίρι.

Καί ήταν ίλα ίλαρά, φαιδρά καί μυροόόλα· 
"Ολα χιμογίλούσανι γεμάτα ευτυχία, 

"Εξω τής δύσκολης μικρής τύχαριςοΰντο δλα, 
Κ’ είχανε μέρος 'στή χαρά έκείνη τήν άγία.

Τά φρύδγά της μαζίύόντας ή κόρη θυμωμένη· 
«"Αχ! κάβΐ ’μέρα, ίλιγς, μέ γογγιομό μεγάλο;

«Ετούτον τόν παλγοχυλύ θά δίνουνε ο' έμένα; 
«Άκοΰς έκεΐί [Ιόντα νερά κγ άλεύρν τίποτ’ άλλο !

Titoja μουρμούριζ*  ή μικρή κ’ ίπίγταν τά λουλούδια 
Στ' άχάριστα παράπονα, 'ςοος γογγισμούς ΐκείνοος,

Καΐ τρομαγμένα τά πουλιά ίπαύαν τά τραγούδια, 
Γιατί ποτέ δέν είχανε άκοϋαει τέτοιους θρήνους....

Καΐ νάI έκίϊ όπου αύτή τήν τύχη καταριέται, 
Καΐ τή πτωχή δέν έςρβφι τροφή της νά ματιάση, ;

“Ενας ώραϊος βάτραχος, ύλόχαρος πετιίται, 
“Ετοιμος μέ άνίητο κανένα νά γ*λάση...«„

Τήν ώρα δπου ή μικρή έσήκωνε θλιμμένη
Άπ’ τό μικρό της πρόγευμα τό δακρυσμένο ’μάτι, 

Είπεν ό βάτραχος, «αύτή δέν είναι πέινασμίνη·
«"Ας φάγω άπ’ αύτά έγώ τούλάχιςον κομμάτι......

Κ’ έπήδησι· τδν τρόπο του ώως «αχόν ίίπήτς, 
Καί κάπως καΐ χωριάτικον αύτό πάγος τό βωτάει;

Μέ βίαν ό κϋρ βάτραχος μέο”ςό πινάκι ’μπήκε, 
Καί δ χυλός της πάιι!

Κόρη πτωχή! έπέρασαν οί γογγισμοί έκςΐνοι· 
Γιά τό χαμένο έκλαψε μέ πόνο πρόγευμά της·

Όμως τοϋ κάπου ’ςέναζβ καί μάταια έθρήνιι· 
Όπίσω δέν τής έδιδαν χυλό τά δάκρυα της.....

Β’.
Παιϊ[άΙ Σάν μουρμουρίζετε καΐ κλαϊτε πικραμμένα, 

Γιά ’κείνα ποΰ δέν θέλετε καΐ ποΰ καταφρονείτε' 
Συλλογιο&ήτΐ τά παιδιά έκεϊνα τά παύμένα, 

Πούναι φτωχότερ' άπΐ σας καΐ παρηγορηθήτε..,.

Τήν ώρα όπου τήν άπλή κ’ ίιγιιίνή τροφή σας, 
Μέ γογγισμοΰ παράπονο τά χέρια σας πετοΰνς·

Συλλογιαδήτε μιά στιγμή, παιδγά μου, μ έ ντροπή αας, 
Μέ.πόση θά τήν έτρωγαν χαρά ίσοι πεινούνε;

Τής Μαργαρίτα; τής μικρής το γεΰμα μή ξεχνάτε, 
Καΐ παΰςε τά παράπονα είς τόν καινούριο χρόνο, 

Μήπω; κάνένα άπό σας τό πάθημά τη; πάθει,...
Ότι μας δίνει 6 Βεός ποτέ δέν φέρνει πόνο ;

■ _________ Α. ΠΑΡΑΣΧΟΣ.
Σημ. Τό παρόν ποιημάτων έγένετο έκ πεζής είς τό Ελλη

νικόν έκ τοϋ’Αγγλικού μεταφράσεω».

Ή (tea 'Εστία.

ίιπό τοΰ χα6ηγητοΰ 

κ. Κ WBSTOPUOr.

'Η παρούσα εικονογραφία έλήφδη έκ τοΰ καλούμε
νου αγάλματος τοΰ Ίουστιανοΰ, τοΰ εΰρισκομενοο έν 
'Ρώμη, παριστάνει δε τήν μεγάλως τιμωμένην παρά τοϊς 
αρχαίοι; θεάν Εστίαν. Ήτο Εέ ή Εστία θυγάτηρ τοΰ 
Κρόνου καί της 'Ρέας, καί τοσοΰτον σεμνή καΐωραία, 
ώστε καΐ ό ’Απόλλων καΐ δ Ποσειοών έζήτησαν αύ
τήν ώς γυναίκα, Άλλ’ ή 'Εστία εΐχεν δρκισθή είς 
τδν Δια αίωνίαν παρθενίαν, καΐ δ Ζευς -έδωκε διά τούτο 
είς αύτήν τήν τιμήν νά λατρευηται έν τφ μεσφ τοΰ 
οϊκου καΐ έντδς πάντων τών ναών. Ή τοΰ οίκου ε
στία έΟεωρεΐτο το Εερώτατον πάντων· έν αύτή παρε- 
σκευάζετο ή τροφή· έν αύτή ήτο ο βωμός τής-οίκίας· 
έν αύτή συνείθιζο» νά κρεμώσι τα’ς εικόνας καί νά θέ- 
τωσι τ’ αγάλματα τών θεών τοΰ οίκου, καΐ έν αύτή 
6 οικοδεσπότης κατά πάσας τοΰ βίου τάς περιστάσεις 
ώς ίερεύς προσέφερε τάς θυσίας. Έπειδή δε εν πάση

jLCx.pt
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καί πρέπει νά φάγη,» άπήντησεν ή ’Ισαβέλλα. Ή 
θηρεσία υπήκοοσε, τδ δέ παιδίον έκάθησεν ένώπιον 
τραπέζης έστρωμένης μέ νόστιμα καί καλά φαγη
τά, έκ τών οποίων ή ’Ισαβέλλα τώ έγέμισε τδ' πιά- 

τον του.
Οί δφθαλμοί τής θηρεσίας δέν ήσαν τοσοΰτον διο

ρατικοί, δσον οί τής ’Ισαβέλλας. CH μέν θεράπαινα 
έβλεπεν έν τψ βακενδότφ καί άπεριποιήτιρ έκείνιρ 
παιβίφ μόνον τδν υίδν έπαίτου τινδς, ή, καθώς εΐχεν 
έκφρασθή, «γυφτόπουλου·» ή ’Ισαβέλλα όμως πα- 
ρατηρήσασα τδ εδγενές τών χαρακτηριστικών τοΰ προ
σώπου του, τδ όψηλδν τοΰ βλέμματός του, καί έν γε
ν ει τήν άδιαφορίαν, μεθ’ ής έθεώρει τήν πολυτελή 
οικίαν καί τήν πλουσιαν τράπεζαν, ήσθάνθη μετά βε
βαιότητας, οτι δέν ήτο δποΐον ή ένδυμασία του τφ έ- 
δείκνυεν.

■ Τδ παιδίον άφοΰ έχορτάσθη, ήγέρθη έκ τής τραπέ
ζης, καί πλησιάσαν τήν ’Ισαβέλλαν, εΐπε μετά ύπο- 
κλίσεως — «Σας εύχαριστώ, Κυρία, διά τήν κολωσυνην 
σας. Δέν ήξευρω τί θά έγινόμην, έάν σείς δέν μέ εΐ- 
χετε έλεήσει.» Ή ’Ισαβέλλα λαβοΰσα τήν χέΐρά του 
έσυρεν αύτδ πλησίον της λέγουσα, - «είπέμοι τώρα, 
τέκνον μου, τί σέ ώδήγησε νά κρούσης τήν θυραν 
μου. ένφ ήτον τόσον άργά;»

«Κυρία, θά σάς εΐπω τήν αλήθειαν, διότι σεΐς 
θά μέ πιστεόσετε. Οΰδείς δμως ήθέλησε νά μέ πι· 
στεόση, άλλ’ δλοι μέ περιεγέλων καί μέ έδιώκον. Εί
μαι υίδς του Δέν Ίνέγρου, καί δχι γυπτόπουλον, κα
θώς φαίνομαι,»

—«Τοΰ Δδν Ίνέγρου! ένδς τών άρχιεροδικαστών;» 
«Μάλιστα κυρία. ’Ονομάζομαι δέ Μαυρίκιος.» 
—«Ά, Κυρία !» έξεφώνησεν ή θηρεσία.
— «Εΐναι άληθές, δτι πρδ δυο ήμερων έχάθη δ υίδς 

τοΰ Δδν 31 νέγρου, — ίσως εΐναι αύτός !»
— «’Άφησε τδ παιδίον νά μας διηγηθή τήν ιστο

ρίαν του,» όπέλαβεν ή ’Ισαβέλλα άνυπομόνως, διότι 
αίφνης τή εΐχεν έπέλθει ιδέα τις, φέρουσα άκτΐνα έλ- 
πίδος είς τήν καρδίαν της —«Εξακολούθησαν, Μαυ
ρίκιε.»

«Ήξεόρετε κυρία, δτι πρό δύο ήμερων ήτον ή με
γάλη έκείνη τελετή, κατά τήν όποιαν έκαυσαν τους 
αίρετικους. *0  πατήρ μου μοί εΐχεν ύποσχεθή νά μέ 
λάβη μαζή του, διά νά ίδώ καί έγώ τους κακούς έκεί- 
νους ανθρώπους, οΐτινες δέν ήθελον νά ύπακουσωσιν 
είς τδν βασιλέα μας καί είς τήν έκκλησίαν. Συνώδεοσα 
δέ τδν πατέρα μου έφιππος καί έγώ.» «Ένθυμεΐσθε, 
κυρία,» διέκοψεν ή θηρεσία, «τδν εΐδομεν έκείνην τήν 
ήμεραν!» «ναι,» έξηκολοόθησεν δ Μαυρίκιος, «έχω 
ένα ώραΐον μικρόν ίππον, καί μοί άρέσκει πολύ νά ίπ-

θυσίγ έπρεπε ν’ άρχισαν» πρώτον άπδ τηί έστίας, 
προήλθε καί ή παροιμία «Άφ’ εστίας άρχεσθαι,» δη λ. 
άπδ τών ίερωτάτων καί υψηλότατων.

Έπειδή δε ή έστία είναι τδ κέντρον τής οικίας, δ- 
περ διατηρεί έν αγάπη τά μέλη της οικογένειας, πα- 
ρέχουσα ασφάλειαν, ειρήνην καί ευτυχίαν, διά τοΰτο 
καλείται έφέαττο;, παηοαία, ένοικος, σύνοικος άτλ. 
’Επειδή ή θυσία έγίνετο έν τή εστία, ή Εστία ήτο 
έφορος τών θυσιών καί τοΰ πρδς θυσίαν ίεροΰ πυρδς, 
καί έπειδή έπ'ι τής έστίας ώμνυον είς τδν Δία, ήτο 
έφορος καί τοΰ ορκου.

*Η λατρεία τής Έστίας ήτο πανταχοΰ διαδεδομένη, 
ύπδ τών 'Ρωμαίων δμως έλατρεΰετο κατ’ έξοχήν, οι- 
τινες τάς Έστιάδας διώρισαν καί ίερείας, ίνα φυλάτ- 
τωσι τό ίερδν της έστίας πΰρ.

Ύπδ τής τέχνης ή Εστία παρίσταται ώς γυνή σε
μνότατη καί αξιοπρεπέστατη, υψηλή καί τους χαρα-! 
κτήρας έχουσα λαμπρούς και άπλοΰς. Ή παρούσα εί-1 
κονογραφία παριστάνει τήν θεάν έν ιλαρά και ήσόχφ 
στάσει, έχουσαν τήν μέν δεξια’ν πρδς τά κάτω, τήν δέ 
άριστεράν πρδς τά άνω, καί 3ιά του δείχτου της χεΐρας 
οίονεί δηλοΰσαν ποΰ πρέπει νάστρέφωνται οί διαλο
γισμοί του άνθρώπου.

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΚΑΙ Η ΑΔΕΛΦΗ.
(Ίίί προηγ. άριβ.)

’Ο ήχος ^τον ώς νά έκλαιε παιδίον, στρέψασα δέ 
τους Οφθαλμούς πρδς τήν όδδν ή ’Ισαβέλλα διίκρί
νε μικρόν τι πρόσωπον, βλέπον διά τών σιδήρων της 
αύλαίας. Ή ’Ισαβέλλα ήγέρθη καί πλησιάσασα είς-τήν 
θυραν ήρώτησε, «Τί θέλεις τέκνον μου;))

κΆ, αφήσατε με νά έμβώ, κυρία! άνοίξατέ μου!» 
άπεκρίθη τδ παιδίον μετά δακρύων.

Μετά δυσκολίας ή Ισαβέλλα ήνο,ξε την βαρεΐαν 
σιδηράν θυραν, λαβοΰσα δέ τδ τρέμον παιδίον άπδ της 
χειρδς ώδήγησεν αυτό είς τόν κήπον.

«ΠόΘεν έρχεσαι; τί κάμνεις εξω είς τδν δρόμον 
μόνον;» ήρώτησεν ή’Ισαβέλλα· άμέσως δμως, έπελ- 
θοόσης είς αύτήν τής ιδέας, δτι τδ παιδίον βεβαίως 
θά εΐχεν άνάγκην τροφής, προσέθεσε —

«Άς: όπάγωμεν είς τήν οικίαν πρώτον,—θά πεινάς 
βεβαίως, καί ύστερον θά μοί διηγηβγρ τήν ιστορίαν, 
σου καλλίτερα.»

Τδ παιδίον έστρεψεν έπ’ αύτής βλέμμα πλήρες ευ
γνωμοσύνης καί ήκολούθησεν αΰτήν είς τήν οικίαν, ο
πού ή Θηρεσία πρδ μικρού έπιστρέψασα εΐχεν έτοι- 
μάσει τό δειπνον.

. «' 0 Θεδς νά φύλαξη Κυρία I που τδ ηυρατε τέτοιο γυ- 
φτόπαιδο,» έξεφώνησεν αυτή, ίδοΰσα τήν κυρίαν της 
κρατούσαν τήν χεΐρα τοΰ ρακένδυτου παιδιού.
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πευω πλησίον τοΰ πατράς μου καί νά βλέπω τούςπάντας νά 
ύποκλίνουν εί; αυτόν, άλλ’ βταν έφθάσαμίν είς τήν πλατείαν, 
όπου ίμελον νά καούν οί αιρετικοί καί ένψ ήτοίμαζον τά ξύ- 
λα, παρετήρησα τά πρόσωπα αύτών καί μοί έφ άντραν τόσον 
καλοί, καΐ γενναίοι καίτινες ές αύτών έκύτταζον πρός τόν 
ούρανόν μέ τόαον γλυκύ βλέμμα, ώστε δέν ήδυνήθην νά &πο- 
φέρω νά τ«ς ίδω καιομένους, έκατέβην δέ άπύ τοΰ ίππου μου 
χωρίς νά είπω τίποτε είς κανένα, καί ίσπευσα νά φύγω άπό: 
τήν πλατείαν.Ήτο ή πρώτη φορά, καθ’ ήν ήλθαν είς τήν 
πάλιν, Μή έγώ κατοικώ είς τήν Εξοχικήν μας οικίαν μέ τόν 
παιδαγωγόν μου, καί τοιουτοτρόπως δέν έγνώριζα τάς δδοΰς, 
όθεν περμπλανήθην έπί πολλάς ώρας. ΈπΙτέλους, μέ ί πλησί
ασε γύφτοί τις, καί μέ ήρώτηοε τίς είμαι καί πού πηγαίνω, 
ααί έγώ τοΰ είπον. Τότε έκεΐνοΐ είπεν, ότι γνωρίζει τήν οί· 
*ίαν μας, καί βτεήδύνατο νά μέ ΐδηγήση έκεΐ· έγώ λοιπόν 
τόν ήκολούθησα εύχαρί?ως· άντΐ όμως νά μέ φέρη εΐς τήν 
οικίαν μου, μέ έφερεν είς |ν άγριον μέρος, όπου ήσαν πολλοί 
άλλοι καθώς άύτόν. Τότε μοί άφήρεσαν τά ώραϊά μου ίνδύ- 
ματα καί μοί ίδωκαν ταΰτα, όταν ίέ παρεκάλεσα αύτοΰς νά 
μέ φέρουν είς τόν πατέρα μου μέ ΐκτύπησαν καί μέ ίφοίέρι
δαν ότι ήθελαν μέ φονεύβει. Τοΰτο ώήρκιοε δύο ήμέρας, 
χβές δέ τήν μεσημβρίαν ήκουσα αύτούς όμιλοί νέας καί λέ
γοντας ?τι δέν ήτο πλέον άσφαλές νά μί κρατήσουν, είς ιέ 

' ές αύτών τότε μέ έλαβεν είς τάς άγκάλας του καί μέ ίβεσεν 
έπί ίππου καί άνεχώρηεε μαζύ μου άπό τό μέρος έκείνο. 
Ώβεύσαμεν ίέ βλην τήν νύκτα καί σήμερον πολλά πρωί ώρέ- 
βημεν πλησίον τής Σεβίλλης· τότε ίκεΐνος μέ χατεβίβασεν άπό 
τόν ίππον καί άμέσως άνεχώρησεν άφήσας με μόνον, Τό Φρού- 
ριον καί ή μητροπολιτική έχχλήσία έφαίνοντρ, έγώ όμως ίίν 
έγνώριζα πώς νά τά εϊρω, (ίτάν είσήλθα είς τήν1 πάλιν, διότι 
Οί οίκίαι τάς ίκρυπτον περιηρχό μην λοιπόν τάς 'δδοΰς ίλην 
τήν ήμέραν νηςικός, Εως δτού δ Θεός μέώδήγησεν είς τήν 
θύραν σας. Σείς εϊσθε ή πρώτη, ήτις, μέ εύσπαγχνίσθητε καέ 
ιδού τώρα σάς είπον πάσαν τήν Αλήθειαν.» (άκολουθεϊ)

Π ο ικιλα.
. -ΚΙΝΕΖΙΚΟΝ ΓΝΩΜΙΚΟΝ-Νέος ών χρεώστε? όάνθρω- 
πός νά-φυλάττεται άπό ήδυπάθειαν άνήρ δέάπό στάσεως, καί 
γέρων άπό φιλαργορίαν,

—ΦΙΜΣΙΣ TSN ΓΡΑΦΩΝ. Ούδέ σκοπόν έχω, ούδέ xat- 
ρόν, ούδέ δΰναμιν νά παραστήσω τήν ύψηλήν καί άνέκφρα- 
στον λαμπρότητα πάντων τών τής Θείας Γραφής χαρακτή
ρων λέγω δέ μόνον, οτι μεταξύ τών άλλων, όσοι ί μφ αίνου- 
οιν ϊργον Θεοΰ τάς θείας Γραφάς, εΐς είναι καί ή θαυμασία 
τής φράοεως άπλότης. Αδτη ϊχει κάλλος μέγα καί θαυμά. 
σιον, άλλά φυσικόν, άτεχνον «αί άνεπιτήΒευτον Εχει εύπρί- 
πειαν καί σεμνοπρίπειαν έχειδύναμιν καί χάριν, ήτις εισέρ
χεται είς τάς καρδίας τό κέντρον. Παντός Ανθρώπου τό σύγ
γραμμα μετά πρώτην καί δευτέραν άνάγνωσιν χορτάζει, ένίοτε 
3έ καί άηόίαν φέρει· ή άνάγνωσις ίμως τής θείας Γραφής 
ουδέποτε φέρει χορτασμόν όσον 8έ άναγινώσκεις αύτήν, τόσον 
έπιποθεί ή ψυχή σου τήν ταύτηςάνάγνωσιν. θεοτόκη ς.

— «'Η οικονομία είναι μέγα εισόδημα.» Κ ι κ ί ρ ω ν.
— ΚΑΝΕΙΣ δέν χρεωστέϊ νά μάθη καί νά γνωρίση τά 

πάντα. Καθείς· όμως χρεώστε? νά έπιμελήται τό ΪΜν του 
πνεύμα, διότι άλλέως μέν« άκαρπος ίρημία ή ώς δάσος τρι
βόλων καί άκανθώΐ. "Αγνοια καθολική καί πλάνοι άπειροι κα

λύπτουν τόν παντάπασιν ήμελημένον καί όλιος ακαλλιέργη
του νοΰν.

Λύσκ τον- έυ τφ προηγοομένφ. φύλλφ αινίγματος*  

Πήρα,

Χήρα—θήρα— σφύρα—Ήρα»
Τό έλυσαν οί Εξ ’Αθηνών Α. Κοντακίδης, Α, Δαμουλιάνος, 

Μ. Μαρκότσης, Π. Κρομμύδας καί ‘Ελένη Κολποδίνου, Ναυ
πλίου Εύαγγέλης Βλάκος, Λέσβου Παπαματθαίου, ‘'Τάρας I, 
Κ. Τζάθας, Κεφαλληνίας, Αίκ, Γ. Βουτσινα-'

ΑΙΝΙΓΜΑ.
‘ϊπηρξα μέγας έπί γής*  

Έγνώρισα μητέρα*  
Άλλά τόν σύζυγον αύτής 

Δέν είχον καί πατέρα.
'Άγγελος Λαγχαδ&ς.

Πρ^λημα—'Απλή Αχροστιχίς.

ι. "Ανθρωπος φόνεύσάς διά τοΰ θανάτου τβ περισσοτέρους 
παρά είς τήν ζωήν του. '
■ 2. Εΐς τών άϊελφών τοΰ Σολομώντος, ΐπαναςατήσας κα
τά τοΰ πατράς του.

3. Τά πικρά δίατα είς τήν έρημον Σούρ.
4. θύμα κακοηθείας εύσεβοΰς τίνος βασιλέας.
5. Χαρακτηριςικόν τών Φαρισαίων.
δ. Μέγας προφήτης.
7. Ό άγαπητός ίατρός κοά συνοδοιπόρος τοΰ Παύλου.
Τά άρχικά γράμματά τών ίνομάτων τών^άναφε ρομίνων 

προσώπων καί πραγμάτων τιθέμενα κατά τήρι άνωθι τά- 
ξίν άποτελοΰσι τό όνομα ίνός τών διασήμων Κριτών τοΰ 
’Ισραήλ.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1. Πόσος, έορτάς Επισήμους είχον οί ’Ιουδαίοι;
2. Πάσας θυσίας ς
3. Ποσάκις άνεκτίσθη δ ναός τοΰ Σολομώντος;

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

—’Επειδή δέν Βυνάμεθα νά δημοσιεύωμκν τά όνύματα 
πάντων τών λυόντων τά αινίγματα κτλ. είδοποιοΰμεν καί 
πάλιν τούς παραπονουμένους, δτι τοΰτο γίνεται Βιά κλήρου, 
Οί λίται πρέπει να ήναι νεώτεροι τών 15 έτών,

—*Από  τοΰ έλευσομένου έτους ή έτησία συνδρομή ένταΐς 
Έπαρχίαις καταβιόάζεται είς 1 δραχμήν, διότι πληρώνουσι καί 
ταχυδρομικά οίγράφόντες πρώτην φοράν ή θέλοντες ν’ άνα- 
νεωσουν τήν συνδρομήν των.

—‘Όστις ήθελε κάμει 5 συνΒρομητάς λαμβάνει Sv φύλλον 
δωρεάν έπί Sv έτος. Ό δέ συνάξας είκοσι τό ωφέλιμον καί δι
δακτικόν έβδομαδιαίον περιοδικόν «Άςέρα τής’Ανατολής,» τόν 
όποίον συνιςώμεν είς πάσας τάς οίκαγενείας.

—Παρακαλοΰνται οί θέλοντες νά ήναι συνδρομηταί καί κατά 
τό ίλευσόμενον έτος 1879 νά στείλωσιν ίντός τοΰ Δεκεμβρίου 
ταχυβρομεκώί τήν συνδρομήν'των, άλλως δέν θά τοίς οταλή 
φύλλον.


