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ΠΕΡίΧΩΡΑ ΓΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΉΜ.

Προς Νότον τής Ιερουσαλήμ , άρχίζοντες άπο τήν κοιλά
δα τών Κέδρων καί προχοροΰντες πρός δυσμάς , κεϊται ή 
Γέεννα , ή ή κοιλάς τοΰ υΐοΰ του Χίννομ ήτις ονομάζεται 
άκόμη Τοφέτ. Αρχαιόθεν ήτον [/.ία ευάρεστος δατριβή και 
τα πολλά δένδρα όποΰ είχεν έκαμναν ενα τερπνότατον ί
σκιον. έγινεν όμως σκηνή είδωλολατρικής βδελυρίας καί ό 
τόπος- άφιερώθη είς τήν λατρείαν του τρομερού Μολόχ. Εις 
τήν είκώνα τούτου τοΟ" ειδώλου έπροσφέροντο ώς θυσίαι μι
κρά νήπια μέ-.μΐγάλην σκληρ'ότ/)τα. Οί ίδιοι οί γονεϊστων 
τα εφερναν εμπρόσ&εν τοΰ χάλκινου' τούτου αγάλματος, καί 
έδιόριζαν νά βαλήοΰν είς τάς άγκάλας του, άπό τάς οποίας 
μετ’ επειτά τά έ'περνον και τά εριπτον είς μίαν άναμένην 
κάμινον , όπου άνειλεώς έφθείροντο άπο τάς φλόγας. Διά 
νά εμποδίσουν τάς φωνάς των αθλίων θυμάτων , εκτυπ&υν- 
τό ένός είδους τύμπανα είς όσον καιρόν έβαστοΰσεν ή θυσία' 
καί έπειδή τό εβραϊκόν όνομα τών τοιούτων οργάνων έιναι 
Τόφ  ̂ ΰποθέτουσι τινές ότι τό μέρος όπου έλατρεύετο τοΰ- 
τυ τό’ ειδωλον όνομάσθη Τοφέτ , ενεκα τούτης ττίς περιστά- 
σεως. Ο ενάρετος βασιλεύς Ιωσίας , όστις μετίχεν^ΐσθτ, την 
βίχν διά νά διώξη άπ’ εκείνην τήν γην ΤΛ,ν είδωλολατρεί- 
αν , εΐδοποιούμεθα ό'τι έμόλυνε τόν τόπον , “ όιά νά μην 
δυνηΟη κανείς νά καύση τόν υιόν του ή τήν θυγατέρατου διά 
νά φθάση είς τόν Μολόχ.

ϊνπρόσταξε λοιπόν ,'ώς φαίνεται, νά γίνη έ'νας τόπος διά 
νά μεταφέρονται είς αύτόν τά νεκρά πτώματα των ζώων, 
καθώς καί εκείνα τών ληστών , όπου συ/νά έρίπτοντο. 
Μετά τήν αιχμαλωσίαν οί Ιουδαίοι τον έθεωροΰσαν μέ μέ- 
γιστον μίσος , καί ακολουθούσαν νά τόν μολύνουν κατά τόν 
αύτόν τρόπον καί άκόμη περισσότερον , τόσον ώστε κατήν- 
777ε εν ρυπαρότατον δοχεΐον κάθε είδους ακαθάρτων καί 
νεκρών ζίόων. Διάνά εμποδίσουν τόν λοιμώδη άέρα τόν όποιον 
ή '.-νοούσε νάπρο'ενη'τ/ι ή σήψις τ 3ν τ 3 ιού των , συνεχείς φω- 
τίαι άνάπτοντο όιά νάκαίωνται καί διάνα φθείρωνται. Οΰτι» 
«η ϊή ς , φρικώίης καί γεμάτος άπό εξολοθρευτικόν ττΰρ, ή- 
τον'ό τόπος , ώστε έθεωρεΐτο ώς μία είκών της κολάσεως , 
κ?.·. ή λΐ ' ΐ ς Γέεννα ε'φθασε. τέλος πάντων νά γείνη τό κοινόν 
όνομα της τρομεράς εκείνης κατοικίας τών κολαζομένων , 
όπου ό σκώληζ δέν αποθνήσκει ποτέ , καί ή φωτία δέν σβύ- 

•.νεται εις τον αιώνα.
Από τούς πρόποδας τοΰ όρους Σιών, όπου κεϊται τό όρος 

τής Λ μωρίας , κατ’ εύθεϊαν άπ’ ά'ντικρυ τοΰ ίδιου έπήγα- 
ζεν ή βρύσις τοΰ Σιλωείμ ή ή Σιλόα. Τά νερά της φέρονται 
:'ς  δύο μεγάλας λίμνας , άπό τάς οποίας ευκόλως δύνανται 
νά άντλοΰν τό ύδωρ , καί όπόταν δέν τό ε’χρείαζοντο , έ

τρεχαν ύσνίχως ώς μικρόν τι ρεΐΟρον καί εμβαΐναν μέσα είς 
τόν αύλακα τών Κέδρων. Τήν σήμερον όμως είδαποιούμεθα 
ότι ή βρύσις πηγάζει άπό 'i'tt κρημνόν ί ο  , ή 3ο πόδας είς 
βάθος όπόυ έιναι σκαλοπάτια διά νά καταβαίνουν οι άνθρω
ποι. Έκεΐ προβαίνει με ένα ύσηχον ψιθυρισμόν καί τό ύδωρ 
φαίνεται καθαρόν ώς κρύσταλλος. Απ’ εδώ προ^ωρεϊ αρκε
τόν διάστημα ύπογείως τοΰ 'όρους : τότε πάλιν προβαίνει 
μέ ίνα ήμερον βορβορυσμόν·,- καί κάμνουσα &·ί εύμορφον 
ρυάκιον καταβαίνει . εις' τήν κοιλάδα. Είς τά σύνορα 
τοΰ μικροΰ τούτου ρείθρου , ήσαν τών βασιλέων τά περιβό
λ ια,  τά όποια γέμουν άπό πλήθος σκιερών καί εύαρέστων 
περιπάτοιν. Υποθέτουσιν ότι ή άνωτέρα δεξαμενή , ητον δι
ορισμένη μόνον διά νά ποτίζη ταΰτα τά περιβόλια , καί 
ούτω όνομάσθη τοΰ βασιλέως ή δεξαμενή. Είς ένα . μέρος , 
πλησίον ταύτης της βρύσεως, ήτονό πύργος., τοΰ .ίδιου ά
νοστος , ό όποιος έκρημνίσθη είς τάς ημέρας τοΰ Σώτηρος 
μας , καί έφόνευσε δεκαοκτώ άνθρώπους. ΐ-κεϊ η τον μίακοι- 
λάς μετρίου βάθους ανάμεσα είς τΰς λόφους τής Σιών καί 
Αμωρίας , επί τής οποίας ‘ήγέρθη μία ώραΐ* γέφυρα , εχου- 
σα άπό κάθε μέρος της μίαν σειράν υψηλών δενδ ρων τά ό
ποια Ινώ άσφαλοΰσαν τά ακρα τοΰ περάματος , τό έσκέπα- 
ζαν πρός τούτοις μέ ένα πυκνόν καί δροσερόν ίσκιον. Αΰτη 
εγεινε διά προσταγής τοΰ βασιλέως Σολωμών τος , όμοΰ μέ 
τά μεγάλοπρεπεΐ κτήρια , καί όδηγοΰσε άπό τό βασιλικόν 
παλάτιον είς μίαν άπό τάς πύλας τής αύλής τοΰ Ναοΰ. Ε- 
σχεδιάσθη ούτω διά νά άπερνά ό βασιλεύς άρμοδιώτερα , ό
πόταν έπισκέπτετο τόν οίκον τοΰ Θεοΰ , καί άκολούθως έ- 
συνήθειζαν παρομοίως οί Μονάρχαι του Ισραήλ όταν έμβαι- 
ναν ή 'κβαιναν άπό τά ιερά τ:ί/η.

ΜΕΤΕΩΡΙΚΟΙ ΑίθΟΙ.

Αί πετρώδεις έκειναι ούσίαι άιτινες κατά διαφόρους και
ρούς ίπεσαν άπό τ/;ν άτμοίφαΓραν , είς διάφορα μέρη τοΰ 
Κόσμου όνομάσθησαν Μεταίορικαί πέτραι ή Αερολιθοι.

Κανέν υποκείμενον, άπό τά έπισυναπτόμενα_ εις *ήν φυ
σικήν της γης ιστορίαν , δέν είναι θαυμασιώτερον , η.δυσκο- 
λώτερον είς τήν έξήγησιν , παρά ή άρχή δηλ : ή ύπαρξις τού
των τών σωμάτων, τά όποια άπό καιρόν είς καιρόν c-y .- 
σκον-αι επάνω είς τήν έπιφανειάν της. Μ’ όλον ότι htcoc 
είς -διαφόροΆ τόπους καί χρόνους , υπάρχει όμως μεγάλη 
όμοιότης είς τά φαινόμενα τά όποια προηγούνται καί συν. 
τίοφεύουν τό πέσιμόντων. ΐκείνη όμως τί,ς εξωτερικής θε-



ωρίας , dewrepwri;? vaivm^/fA  w  κ*!· βυνθέσεως ,: Isvatt 
■πλέον αξιοσημείωτος.

Απο τον καιρόν τοΰ Ρωμαϊκού Κράτους έως την σήμερον 
πολλοί ιστορικοί καί συγγραφείς , ί  σημείωσαν διάφορά πα- 
ραδειγματ*.' Μερικά τούτων τα αποτελέσματα βείαιοΰν- 
ται εξαίρετα, ενώ άλλα τινα μένουν αμφίβολα.

Ο Κατάλογος δημοσιευθείς άπο τον Κλάδνην «ΐς το Κα
θημερινόν τής Φυσικής , κατά τά ι 8 ι 8 ,  περιέχει ι5ο  πε
ρίπου παραδείγματα τής πτώσεως τών Μετεωρικών τούτων 
λίθων , χαί έξαιρέτως κομματίων σηδϊίρου , καί άλλων ου
σιών αϊ τινες έπεσαν μαλακαί , ύγραί ή ξνϊραί, η ώσάν κονις. 
Μια μεγάλη καταγραφή Μετεωρικών λιθών , οι όποιοι επε
σαν είς την Κίνναν , έδημοσιεύθη εις τό Καθημερινόν της 
Φυσικής, εϊς τά i8if),  άπο τόν Κυρν. Αβελ ΡεμΟυσάθ. ν

Τ ο ύ τ ω ν  ο λ ί γ α  έ μ π ο ρ ο ΰ μ ε ν  νά  ά ν αφέ ρομε ν .

Είς τά ι0 ?7  & Αστρόνομος , Γασσε'νδις , είδε μίαν ά
ν αμένην πέτραν η τις έ'πεσεν επάνω είς τό ό'ρος Βαίσερ 1 
πλησίον της Νίσης είς τήν Γαλλίαν. Εζύγιαζεν ιοο λίτρας

Είς τά i j^ S  πλησίον τοΰ Σουσε φρουρίου , ίνεφανίσθή. 
eva θυελλώδες σύννεφον εκ τοΰ οποίου ήκούσθη μία έκβόλή 
ώς βροντή , συντροφευμένη άπό μίαν βοήν και ταραχήν 
του άέρος. Επεσε λοιπόν έμπροσθεν είς μερικοΰς-,τάξειδιώ- 
τας ενα ζοφώδες σώμα, οί όποιοι τρέξαντες , έϋρή/.αν χα- 
μαί μίαν ττετραν ολίγον χωμένην είς τήν -γήτ καί πολλά 
■ζέστην. ' · : · λ . e j !

Είς τήν Σιένναν τής Ιταλίας , - νεφίλη^τις έ^χομένή 
άπό τόν Βορράν εΰβγαλε μεγάλους σπινθηϊάς’ 'ώς ^άς τεχνι- 
κάς φώτίας τών μηχανών' βίαια·. βρον'ταί -/.κοίίσίησαν καί 
ι -J. περίπου πέτρα'., έπεσαν είς τήν γήν. ■' ύ

\ » ' ν · / . , , IΕις τα 1795  εις τήν Γορκ επαρχίαν τής Α θλιας, ή- 
κούσθησαν άέριαι ταραχαί , ώσάν μακρινοί κτύποι τουφεκί- 
ων ,κάι περιπλέον μία βοή ήκούσθη είς τήν γην. Μία πέ
τρα 65 λιτρών έπεσε κάτω , ή όποΐα έχώθη είς τήν γην a i 
δάκτυλον. Ητον ζεστή όταν πρώτον έξετάσθη κάι έμύριζεν 
άπό θειάφι.

Είς τα 1802 , πλησίον τοΰ Αίγλε τής Νορμανδίας, έφάνη 
μία πύρινος σφαίρα κινούμενη όρμητικώς διά τής άτμοσφαΐ- 
γα\· μετ’ ολίγον μία βιαΐα εκβολή ήκούσθη ,κάι πλήθος λί
θων επεσαν , είς τών οποίων ήτον 17  λιτρών,

Κατά τά 1807 , είς τά ενωμένα Κράτη τής Αμερικής είς 
το Οϋέστον τοΰ Κοννέκτικουτ, έφάνη ενα φωτεινόν μετέω- 
fiov ϊίς 70 βόριον μέρος τοΰ όρίζοντος , καί έπροχώρησε πλη- 
«ίον είς το Ζενίθ με μεγάλην ταχύτητα. Ακολούθως το ίΐζ  
δυνατοί κάι χωρισμοί κρότοι ήκούσθησαν, και άλλα τρια 
«χώματα και ταραχαΐ έθεωρη'θησαν είς τό μετέωοον. Είς 
χαβε μίαν άπό ταύτας τάς διασπάσεις μεγάλαι —έτραι έ
πεσαν είς τήν γήν, και έσκορπίσθησαν είς τό διάστημα ιο  
μιλίων μήκους και 3 η 4 πλάτους. Είς τόν ύστερον κρότον, 
ή ριφθεΐσα πέτρα, ή'τις τουλάχιστον ν(τον 200 λιτρών , έκα- 
τίβη με ένα θορυβώδη βρυγμόν , κα» μέ ένα αισθητόν το- · 
ξοείίις φώς. Τό μεγαλήτερον τέμαχιον τούτου τοΰ μετέώ-

X
ρου , τό όποιον δι: τη r/fir, , ζυγειάζει 3τ λ ί τρας .—

Τά φαινόμενα όποΰ ώς επί τό πλεΐστον προηγοΰντϊ. 
συντοοοεύουν τό πέσιμον τούτων τών σωμάτων , είναιΐ 
φωτεινόν μετέωρον, κινούμενον μέ μεγάλην ταχύτητά, * 

ενίοτε ρίπτον σπινθήρας, ένας κρότος πλέον ή μέΐον βίαιο 
ένιοτε συχνάκι: επαναλαμβανόμενος , καί μία ταραχή βρ( 
τής είς τήν άτμοσφαΐραν.

'Γόΰψος τού των τών μετεώρων, όπίταν φαίνοντα^ ύ~ 
θέτουσι ότι έιναι μεταξύ τών 2ο καί ιοο  μιλίων. ίλογι. 
ριάσθη περιπλέον ό'τι είς ένα λεπτόν κάμνουν 3οο [χιλίι, 
δρόμον.

Εύθίις μετά τήν πτώσιν των έξετασθέντα ,  είναι θερ;ι 
τατ*  καί συχνάκις εΰγάζουν άναθυμειάσεις άπό θειάφι. 1 
μέρος τής έπιφανείαστων , τό όποιον φαίνεται ό'τιήτονέ^ 
τερικόν , είναι κατάμαυρον , και άνώμαλον.

■ όταν σπάση , παρρησιάζει μίαν βάσιν , στακτεροΟ, 
όποσοΰν πλησιάζουσαν τό γαλάζιον χρώμα , περιέχουν 
τουλάχιστον τοεΐς ουσίας διαφόρους δηλ: ι .  μίαν μελανήν 
στακτερήν , σφαιρικά σώματα , τόσον σκληρά , όσον αά 
νά χαράξουν τόν ύαλον , και ώς πρός τ', μέγεθος διάρο/s 
άρ/ίζοντα άπό ένα κόκκον σίτου , καί καταντούν είς ένα 
όμοιον ροβυθίου. 2 . λεπτά τμήματα πυρίτιδος, κοκινω~α 
κύτρινα , εύθραυστα και πολλάκις λαμπήρά. 3. λεπτό:: 
μόρια σηδήρου , και έ/ότε κομμάτια ενός δακτύλου διαν. 
τοου. l i  ειδική των βαρύ της είναι μεταξύ 3. 35 και 4· 8̂

ή  όμοιότης τής μορφής και ποιότητας εϊς όλους σχείί 
τους Μετεωρικούς λίθους , όποΰ έως τώρα έξετάσθησαν.· 
δεικνύει ό'τι . έχουν μ;*ν κ α ι .τ /W αυτήν. άρχήν. Αύτη ojuf: 
είναι άκόμη άγνωστος. Είναι άδJvaro/ νά ΐίπωμεν πό3ίνί 
τίνι τρόπω οί μετεωρικοί λίθ ;ΐ προήχ)ησαν. Τ ίπ ιτ ί περ» 
σότερον δέν δυνάμεθα νά φανίρώσωμεν παρά. τους τέσσϊρ* 
γενικούς συμπερασμούς, ι .  ό τ ι οί Μετεωρικοί λίθοι y» 
νώνται είς τήν άτμοσφαΐραν. a. Οτι είναι έκβολαί γηί» 
ήφαίστων. 3. Οτι προέρχονται άπό ήφαίστους τής 2 ίΗ 
νης. 4 · ό τ ι είναι τεμάχια, άποσπασθέντα άπό γήινους » 
μήτας.

ΠΩ2 Ν λ ΔΙΟΙΚΗ TO  fi\A  ΣΧΟΑΕΙΟΝ.

Οί ταλαίποροι διδασκάλοιμας εϊς τά χωρία καί είς μ· 
κρας πόλεις συχνά παραποναΰνται ό'τι δέν έχουν συμβοηΟοίί 
εις τό κοπιαστικόν των έργον τής διδασκαλίας , μ όλον 0WJ 
εις πολλούς ό άριθμός τών μαθητών δέν υπερβαίνει τους exjW 
ΙΙροσέτι ό'τι εΰρίσκονται άναγκασμένοι μόνοι των , εϊς ένα*® 
τόν αΰτόν καιρόν νά διδάσκουν τους μεγάλους των. μαθητή 
να κάμουν ώσ7ε νά ένασχολοΰνται οί νεώτεροι, και οί p  
κροτεροι να ύσηχάζουν. Τό άγρυπνον ό'μμα τοΰ διίασκα'λο« 
και η τιμωρητικητου χειρ στέκει άπό τό ένα μέρος, °"* 
τά έκεΐ κάθήμενα πα>δία ύσηχαζουν. Οταν όμως μεταχ··' 
ρίζεται σοβαρα και θυμιόδη βλέμματα είς τό άριστερόν με· 
ρος, άπο τό δεξιόν προφέρονται ■■'ρελά καί μισοπνιγμενα γ*'

( α )  0  εκδότης τής έφήμεοίδας έιδεν όφθαλλοφζνώ; 
πτωσίν τοΰ τοίούτου.



λοκί. 0  γράψας ταυ την τήν κοινολόγησιν δύναται να όμι- 
λήση διά τήν έμπειρίαντου , διότι άπο τήν νεοτητάτού ή- 
τον διδάσκαλός. Εμπορεΐ πρός τούτοι; αληθώς να ομολογώ 
trn δ·!·, »ΰχαριστεΐτο να κάμνη τό αύστηρότατον έ'ργον ένος 
έ'ργάτου, , παρά να ήναι διδάσκαλος χωρίς συμβοήθόν.

Μίαν φρράν όμως ητον εις τό Κάϊρον τής Αίγυπτου, 
ένας χριστιανός διδάσκαλος, ( περί τοΰ οποίου ό Στέφανος 
θόλτς άναφέρει εϊς τό περι “ Προνοίας τοΰ Θεοΰ. ) δστις ευ
κόλως έπροσπάθησε νά βαστάξη τό πολυάριθμον σχολεί
ων του είς την καλλιοτέραν τάξιν όποΰ ήμποροΰσε , διότι 
ίπρομήθεύθη άπό τρεις σταθερούς συμβοηθούς, to όνομα 
τών οποίων ητον Πίστις , Προσευχή και Υπομονή. Ενας 
παρόμοιος διδάσκαλος ώσάν τοΰ τον τοΰ Κάϊρου , και δστις 
χωβις την βοήθειαν τών τριών τούτων συνεργών δεν ήθε- 
λεν έμπορέσει νά έπιστατηση τό σχολείοντου αίαν μόνην 
-ijyipcv , ητον ό Κύριος Ιερεμίας Φλάτ , μερικός Διδάσκα
λος εϊς τό Στότγαρδ , είς τόν όποιον την σήμερον πολ- 

λα· είλικρινώς κάι φιλοφρόνως εύγνομωνοΰν. Ο καλός ούτος 
ά\»ήο . ητον πάντοτε χαρούμενος είς τό κοπιαστικόν του έ- 
π  άγγελμά , καί άφοΰ πιστώς εκτελοΰσε τά χρέη τοΰ διδα
σκάλου , τοΰ έμενεν αρκετός καιρός τόν όποιον έςόδευεν 
έρμηνεύων τά πτωχά παιδία , γινόμενος σύμβουλος , και 
£·.ρηνεύων τά; οίκογενείας, έκαμνεν ενα χαριέστατον φίλον ο
δηγών πρός τον δρόμον τοΰ Οΰρανοΰ. Διότι όταν ό ίύίατ 
ειχε μαζύτου τους τρεις συντρόφους και βοηθούς τον ( όποΰ 
ποτέ δεν έχωρίίετο άπ’ αύτού; ) τον εσυντρόφευε παρομοί
ως ή ενέργεια και άγάπη τοΰ Αγίου Πνεύματος και ή Είρή- 
νη τοΰ Θεοΰ. την άλήθειαν τοΰ δτι έκθέτω , . πολλοί προ- 
βεβηκοτες τήν ήλικείαν και έμπειροι θέλαυσι βεβαιώσει.

ΓΙολλά παραδείγμα-.α ημποροΰμεν νά'άνάφέίομεν, είς ότι 
ό σεβάσμιος Φλάτ έπεχειρίζετο , με τούς τρεις -βοηθούστου,. 
πολλάκις χωρίς νά βάλλη είς κίνησιν ένα τίίυ δάκτυλον.

Είς τόν ακόλουθον άριθμόν μας άναφέρομεν ένα.
(Συνέχεια)

ΝΕΑΊ ΗΦΑΙΣΤΙΑΙ ΝΗΣΟΙ.

Οί πλ&ΐστοι άπο τούς άναγνώστας μας πρέπει νά ήκου- 
σαν κάτιτί περί της νέας Ηφαιστίου νήσου ητις έφάνη προ 
•λίγους μιίνας πλησίον της Σικελίας καί Μελί της. Ονομά- 
σΟη Γκράχαμ νήσος, και ειδοποιούμενα εσχάτως ο ί  έιναι- 
αρκετά υψηλή και έχει πιρίπου ι5  μιλιών περιφέρειαν. 
Από τήν ακόλουθον περίληξιν θέλετε καταλάβει δτι τοιαΰ- 
τα συμβάντα δέν έιναι σπάνια.

Είς τά 178 3  ένας Ήφαιστος εύγηκεν άπο τήν θάλασσαν 
πλησίον "ή; ΐσλάνδας ό όποιος έκαμεν αίαν νέαν νήσον, 
καί διά κάμποσους μή^ας έφλόγιζε μέ. μίγάλην δύναμιν. Η 
νήσος μετ’ έπειτα έβυθίσθη , άφίνουσα μόνον μίαν σειράν 
σκοπέλων.

Περί i j a o  τόν Δεκέμβριον μήνα ένας μέγας σεισμός 
ήκούσθη είς τήν Τέρκερα νήρον , μίαν τών Αζώρων , καί 
τήν αϋγήν εύρέθη μία νήσος έ’χουσα εννέα μιλίων περιφέρει
αν άπό τό κέντρον της όποιας ύψώνετο μία στηλη καπνοΰ μετ’ 
ί ’πετο. έβυθίσθη και έγινεν επίπεδος μέ τήν θάλασσ&ν. Προ
σέτι μία μικρά νήσος έγινεν άπό . ένα θαλάσσιον ήφαιστον 
Ηj  τά. ι8 ιι  ολίγον μακράν άπό τήν Νήσον Αγιος Μηχα-

ήλ , μία τών Αζώρων. Εϋγενής τ ι; δστι; έπισκέφΊη 7*^ 
Νήσους είς τά »8ι 3 μας ειδοποιεί δ<η και αϋτή έβυθίσθη 
και έγινεν άφανη'ς. Τό ύδωρ όποΰ τήν σκεπάζει, έιναι 8.) 
όργύες βαθύ.

Πλησίον τής Σαντορίνης , νήσου τοΰ Αιγαίου πελάγους, 
ήφαιστοι άδηλοι προ δύο χιλιάδας χρόνους εκβήκαν άπο 
τήν θάλασσαν κάι έκαμαν διαφόρους νήσους' τρεις άπό τας 
παλαιάς άναρρήςεις άνεφέρει ό Πλίνιος ό Στράβων , και ό 
Σένεκας , και ή υστέρα ήτον είς τά ι ^ Γ ·

ό Ρ Υ κ τλ  κ  Αρκουν α .
• j

Υπάρχουν δύο διάφορα έιδη τούτου τοΰ ώφαλιαοτάτου 
όρυκτοΰ , δηλ: τό άσφαλτώδες, και τό άνθρακίκόν η σκλη
ρόν κάρβουνον. Τό ύ<στερον δέν συνηθείζεται , κάι καί?Ται 
δυσκολώτερα άπό τό άσφαλτώδες , όταν όμως μίαν φοράν 
άνάψη , ήθερμότης του έιναι πολύ διαρκής και υπερβολική.

Είςτινας τόπους τό άσφαλτώδες είδος δΐν εύρίσκεται, είς 
τήν Αγγλίαν όμως έιναι πλουσιοπαροχώτερον. ήδη άρχισε 
νά φέρεται είς τήν Σμύρνην,· καί έάν δέν εΰρεθή είς τοΰτα τά 
μέρη , ίσως έμπορεΐ μέ τόν καιρόν νά 'γίνη άςιόλογον άρ- 
θρον τής έμπορείας είς τ>,ν Μεσόγειον θάλασσαν. Παραγ- 
γελομεν όμως ένθέρμως , νά πασχίσουν έπιμελώς τήν έξέ- 
τασιν όλων τώ^ πέρις τόπων. Μέ κακοφανισμόν μας προ- 
σθέτομεν , δτι φίλος τις όρυκτολόγος φθάσας εσχάτως άπο 
»ήν Κ ων σ τ αν τιν ο ύ πολ ιν , δέν επέτυχε νά τό εύρη' δθεν υ
πέθεσε ότι υπάρχει είς τήν Ευρωπαϊκήν στερα·.άν τής Μαύ
ρης Θαλάσσης. ν

Οί Πλείστοι τών Γεωλώγων είναι είς γνώμην ότι ,  το 
άσφαλτώδες κάρβουνον , μ’ όλον όπου ή ποσό της του είναι 
άπειρος , λαμβάνει γένεσιν άπό τήν παρασύνθεσήν φυτικών 
ουσιών αί όποϊαι εύρίσκονται είς τά έντόσθι* τ/ίς γης. Η 
γνώμη αυ'τη φαίνεται ότι βεβαιείται άπό τά λείψανα φυτών 
τά ύποϊα ενίοτε εύρίσκονται ένομένα μέ τά κάρβουνα.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΪΔΟΚΙΜΗΣΑΝΤΕΣ ΑΝΔΡΙ:Σ

Τό ότι οί μέγιστοι καί ενάρετοι άνδρες είχαν καί κάλ- 
λ'.στας μητέρας, τοΰτο είναι άπό όλους όρθώς παρατηρημέ- 
νον. Αναρίθμητους ενστάσεις δύναται ·νά φέρη τις διά νά 
τό βεβαίωση , τόσον άπό τί,ν παλαιάν καθώς καί άπό τήν 
νέαν Ιστορίαν. Ο Προφήτης Σαμουήλ καί ό Απόστολος 
Τιμόθεος έάν δέν είχαν τύχην νά άπολαΰσουν ευλαβείς μη
τέρας , πιθανόν δέν ήθελαν φθάσει ποτέ είς εκείνον τόν βαθ
μόν , καί δέν ήθελαν εϊσθαι αίτιοι τόσον μεγά).ης ώφελεί- 
ας εί: τήν τοΰ Θεοΰ Εκκλησίαν.

Τοΰτου τοΰ είδους άποτελέσματα έιναι οί φυσικοί καρ
ποί τοΰ καλοΰ παραδείγματος καί παιδεύσεως εκείνων ΰπό 
τών οποίων τήν συνεχή πάρρουσίαν άπεράσαμέν. τούς α
παλούς, εύκάμπτους κάι νηπειώδεις χρόνους μας. Αλλά τίνι 
τρόπω ή άγράμματος κάι αμαθής θυγάτηρ έμπορεΐ να φω
τίση τήν μητέρα .̂; Οποιος λοιπόν επιθυμεί τό καλόν τοΰ 
έύνουστου , χεεωστεΐ νά κάμη γνωστήν είς όλους τήν άπο- 

^λαμβανίιμένην ώβέλειαν έκ r /,ς Θηλαίας ανατροφής.
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ένα  ετος δόναται νά παραβαλθη μέ ενα βιβλίον. Κάθε 
ήαέρα είναι ενα φύλλον , καί κάθε έβόομον φύλλον είναι ή 
Κυριακή. Τήνέσχάτην ημέραν κάθε χρόνου τελειώνει ενα; 
τόμο; , και κάθε πρώτην του χρόνου αρχίζει ενα; νέος. Είς 
μίαν σελίδα τοΰ κάθε φύλλου είναι γεγραμμένη ή ευκαιρία 
τήν όποιαν ίι/αμεν νά κάμωμεν καί νά άποκτήσωμεν κάθε 
καλόν , καί εί; την ίΐλλην ή αύτων έπιόοσις. /'πό τήν μιαν 
είναι αί πραγματεία1. τοΰ Θεοΰ μέ ήμάς , άπό τό άλλο το 
φερσιμόνμας πρό; αύτόν. Ει; τήν μιαν σελιόα καθε έβόο- 
μου φυλλου , έιναι αί διδαχαί όποΰ άκούομεν , τά βιβλία 
άναγινώσκωμεν , αί εύκαιρίαι •'ή; μοναξία; μα; , καί αι ε
πιδόσεις τού νοό; καί πνευματό; μα; : άπό δέ τό άλλο , 
τίνι τρόπο» έξοδεύωμεν τά ; τοίαύτας. 'Γινέ; τών νέων α- 
ναγνώστων μα; έτελείωσαν οκτώ , καί άλλον δέκα τόμου;, 
καί ίσως μερικοί άπό του; διδασκάλου; μα; , δεκαοκτώ ή 
είκοσι. Ολοι λοιπόν έιναι παρατεταγμένοι εί; τήν μεγίστην 
καί γενικήν βιβλιοθήκην , περιμε'νοντες τήν φωνήν τη ; έ̂  
σχάτη; σάλπιγγος διά νά φερθούν εξω καί νά διαβασθούν 
έμπροσθεν τοΰ συνηθροισμένου κόσμου , καί τη; γενική; παρ- 
ρουσία;.

Οποϊαι φρικώόει; καί τρομεραί σημειώσει; τότε θέλουν 
έκτεθή— οοο— κηλϊδαι—  λάθη ,— καί εγκλήματα κάθε 
ε^δου; , κατά τό μέγεθος τών βιβλίων. Ποιος άπό ήμά; δέν 
θέλει τρέμει άπό τόν φόβοντου , έξεύρων ό'τι τά χρονικά 
β1 βλία μα; η αί πράξεις μα;, έχουν νά διαβασθοΰν εί; τό
σου; άκροατά; , καί πρό; τούτοι; ν ά . τά ειδωμεν ήμεΐ; οί 
ίδ ιο ι;

Ημείς τώρα ποοοΛεύωμεν είς·τήν τελείωσιν ένό; βιβλί
ου" πάραυτα θέλει σοραγισθεΐ κάι θέλει προστεθεί εϊ; τό 
«νήκον μερο; τή; βιβλιοθήκης , άφου τελειώση. Κάμμία αλ
λαγή δέν ϊ /ί ι τόπον. Δεν ήμποροΰμεν νά τό έξετάσωμεν , 
νά έξαλείψωμεν τά λάθη , ή νά τό άναθεωρήσωμεν καθώς 
κάμνωμεν εί; άλλα βιβλία. « Ο γέγραπ'αι ήδη γέγραπται, » 
καί μόνον μας μένει νά το έίδωμεν τήν έσ/άτην ήαέραν. 
Εκείνο τό όποιον δυνάμεθα νά κάμωμεν έιναι νά καταφρ5- 
νώμεν ό',τι άτοπον έπράξαμεν καί νά τό άναπληρώνωμεν ,

' μέ άλλον ορθόν εί; τό επόμενον βιβλίον , έάν άφεθώμεν νά 
τό τελειώσωμεν.

Δέν επαναλαμβάνω χωρίς νά ταραχθώ , άνίσως τήν η
μέραν κατά τήν όποιαν μέλλει νά διαβασθή τό κατάστι- 
χόνμου , δέν εύρεθή εί; κάθε σελίδα τών ύστερων βιβλίων 
όποΰ έγραψα , ■> ό Χριστό; εσταυρωμένο;. » Εάν οί μικροί 
άναγνώσται μα; δέν δυνανται νά κατάλαβουν τήν σημασίαν 
τούτων τών λέξεων , κάμνουν καλά νά έρωτη'σουν τού; γο- 
νεί; ή' διδασκάλου; των , καί νά τού; γράψουν είς τήν άρχήν 
τοΰ βιβλίου τοΰ παρόντος χρόνου, καί νά ε^ουν πάντοτε 
είς’ την μνήμην των ό'τι «δέν έιναι ούδείς επίγειος ού'τε θνη
τός , διά τοΰ οποίου δυνάμεθα νά σωθώμεν είμή μόνον διά 
Ι η σ ο ΰ  Χ ρ ί σ τ ο υ  κ α ί  α ύ τ ο ΰ  έ σ τ α υ ρ ω μ έ ν ο υ .

Α ν θ η .

Νομίζω δτι όλοι οί μικροί φίλοιμου άγαποΰν τά άνθη'—

δέν έξεύρω κανένα άρμοδιώτερον ξεφάντωμα δι-ά '.τά'μιχ;: 
παιδία , άπ’ έκεΐνο τοΰ νά φροντίζουν καί άποβλεπόυν & 
ταΰτα τά έμβλήρ.ατα. j

Ο Πανάγαθος Θεός ό'στις έπλασε τα πάντα , τά έκχτι 
ταξε παρομοίως μέ τήν ώραν των τριγύρωμας, τόσον ότήΙ 
φαίνονται να λέγουν , ■< Ο πλάσης μας σάς άγαπά. »

0  Πανάγιος Σωτήρ μας εύχαρισσήθη περισσότερον, βλέπω 
τα άνθη τοΰ λιβαδιού καί τήν ώραιότητάτων ,. παρά τη 
παράταξιν τοΰ « Σολωμώντος καί τής δόξης του. »

Πόσον παρομοιάζει εν άνθος μέ ενα νήπιον—  ενίοτεποΜ 
ώραιότερον , καί διά τήν άθωοτητάτου άγαπητότερον. Οσον 
αύξάνει , έάν ήναι καλόν , καί πάσχει να ήναι τέκνον το 
Θεοΰ δεν υστερείται τής αγάπης του. Ολοι έξεύρεται πόσον ι 
ρεστόν είναι τό χρώμα καί ή οσμή ένός άνθους, τόσον εινι 
και αί άρεταί ένός άγαθοΰ παιδίου είς τούς γονεϊστου.

Ψάλμό; ‘ 23. ' ' J

Ο Κύριό; είναι ό Ποιμήν ,
Οποΰ με όδήγεΐ,

Κ’ όπίοΰ μέ δίδει τήν τροφήν ,
Τ ί’θέλω φοβηθή ;

( 2 ) Είς τάς βοσκά; trkf τρυφερά; Μ
Θέλω άναπαυθξ^ j

Κ’ άπ’ τά ; ijr/^a; τά ; ζωηρά;
Θά πίνεν-ή ψυχή.

(3 . ) Καί άν έγώ περιπατώ 
’Στοΰ άδου —Λ,ν σκιά,

’Στην ράβδον σου θά στηριχθώ 
Μέ πάσανμου χαράν.

( 4· ) Ϊ£*εϊ έπάνω ’στον σταυρόν 
Σέ βλέπω, ώ Χριστέ ,

Δέν θέλω φοβειθή κακόν,
’i  Τ  '  '  /Αν ησαι με εμε,

( 5 . )  Τον θάνατον καί τήν φθοράν 
Ενίκησες έσύ 

Αοιπόν τοΰ άδου. τήν σκιάν 
Δέν θέλω φοβηθή.

( 6’. )  Τό σώμαμου θέ νά ταφεί .
Κάτω άπό τήν γην, >

Αλλ’ ή ψυχήμου θέ να ζή 
Ανω είς ηδονήν.

(  7 · ) Μέ τόν Ποιμένα τόν καλόν
όποΰ μάς .άγαπά, .?

Καί μάς χαρίζει Ουρανόν,
Καί Θεία αγαθά.

Τη ίο  Δεκεμβρίου ι8 3 ι  Είς Σμύρνην.,

ή  παρούσα έκδίδεται κάθε Σάββατον , ή τιμη π» 
’‘ατά τριμηνίαν είναι έν τάλληρον δίστηλον.

Εις τό Τυπογραφεϊον τής Εύαγγελικής Σχολής.


