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ΟΡΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ.

Είς τόν προηγούμενον αριθμόν (/.ας , έπεριγράφθησαν τά 
όρη τοΰ Λιβάνου τά πρότιστα της Παλαιστίνης. Εχωμεν 
ακολούθως νά όμιλησωμεν περί άλλων τινων κατωτέρων 
είς την έκτασιν , τά όποια όμως <ϊέν χαίρονται όλιγωτέραν 
φήμην άπο τά πρώτα.

Το όρος Κάρμελ τό οποίον έως την σήμερον βαστά τό 
παλαιόν του όνομα , είναι είς ενα άκροτηριον , προς Νώτον 
του Κόλπου Α. Ιωάννης της Ακου. Συνθέτεται άπό μερικούς 
λο'φους οίτινες υψώνουν χοριστάς κορυφάς , καί ό βορειότε
ρος έιναι ό πλέον υψηλός, ήγη τούτου τοΰ όρους έιναι πολ- 
λά καρποφόρος επειδή άφθόνως κάμνει καρπούς καί άνθη. 
Από τούτην τήν περίστασιν ονομάσθη οίίτω , τό όποιον 
δηλοΐ καρποφόρον χωράφι. Περιπλέον ποτίζεται άπό πολ
λούς ρύακας. Είς τάς I. Γραφάς συχνάκις άπαντώαεν αι
νιγματώδεις ειδήσεις ώς πρός την ευφορίαν καί ώραιοτη-

i f  { »  ' «-Mfc I i 41 - v i »■ · - ~ . w.,τατου.

Εχει πολλά καί μεγάλα σπήλαια , μερικά των οποίων 
πρώτον έκατοικοΰντο άπό άσκητάδες , καί φαίνονται ακόμη 
'ά  κελεϊα των. .Επάνω είς τοΰτο τό όρος ό Προφήτης Η- 
λιας , καί ό Ελίς , τό περισσότερον εκατοικοΰσαν. καί οί 
Μοαμεθανοί έως τώρα βαστούν με μεγάλην εΰλάβειαν , ένα 
απο τοΰτα τά σπήλαια , επειδή έστάθη ή κατοικία τοΰ 
Ηλιου. Μία τάξις καλογη'ρων άπό την Ρωμαϊκήν καθολικήν 
Εκκλησίαν ονομάζονται Καρμελΐται, επειδή οικοδόμησαν 
το πρώτον μοναστήρι των είς τήν κορυφήν τούτου του 
όρους.

Κατά τό Νότειον:— Ανατολικόν μέρος τοΰ Κάρμελ εύ- 
ρισκεται το όρος Θαβώρ , τοΰ οποίου τό χώμα τό μεγα- 
λήτερον μέρος έιναι άπό τίτανον. τό σχήμα του έιναι ώς 
ένα κεφάλι ζάκχαρης , καί σκεπάζεται είς τήν κορυφήν του 
άπό δάση βαλανιδιών κ«ί άλλων δένδρων. Πρός Μεσημ
βρίαν , καί Δυσμάς τοΰ Θαβώρ εύρίσκεται ή πεδιάς τοΰ 
Ιεζρελ, ή Εσδρελον, πλησίον της οποίας πρός Νότον εί
ναι τα ο'ρη τοΰ Νάβλου. Πρός Αρκτον τά όρη τής Να
ζαρέτ φθάνουν έως είς τούς πρόποδας τοΰ Θαβώρ. καί άπ’ 
εκείνο τό μέρος είναι άβατον. Η Κορυφή τοΰ όρους είναι 
ώοειδοΰς σχήματος , τήν οποίαν έμπορεΐ τις νά τριγυρήση 
εις το μιάστημα δισής ώρας. έκεΐ επάνω ό Βαράκ έστρα-

τοπέδευσε με τας δέκα του χιλίαδας , προτοΰ νά έφβρμήση 
τήν ΣυσήΟην. Εδώάκόμη κατά παλαιάν παράδοσιν ό ίησοΰς 
Χρίστος μετεμορφώθη. Ολον τό καλοκαίρι ιό όρος Θαβώρ 
σκεπαζεται άπό σύννεφα , τά όποΰχ δέν διαλύονται παρά 
τό μεσημέρι. Τήν ημέραν πάντοτε φυσί δυνατός άνεμος 
καί τήν νύκτα περισσότερη δροσιά π ίπτει, άπό κάβε άλλο 
μέρος τής Συρίας. Τά δασοίδη μέρη τοΰ όρους είναι γε
μάτα άπό άγριοχοιρους , τούς όποιους πάντοτε σκοτώνουν 
οί κυνηγοί.

Από τήν Κορυφήν τοΰ Θαβώρ. Φαίνεται μία ώραΐα 
Θεωρία, πρός Μεσημβρίαν έξανοίγεται ή Ιερουσαλήμ , πρός 
άνατολάς αί πεδιάδαι τοΰ Ιορδάνου , καί πρός Αρκτον έ- 
κεΐναι τής Γαλιλαΐας.

Ολίγα μίλια μακράν άπό τό Θαβώρ πρός Αρκτον, είναι 
ένα κρημνώδες όρος μετρίου υψους τό όποιον τελειώνει είς 
δύο μυτεράς κορυφάς. Από τούς Αραβας ονομάζονται Κ έ 
ρ α τ ά  τ οΰ Χό τ  ε ϊ ν  , ένός σιμωτεινοΰ χωρίου. Αλλά άπό 
τούς χριστιανούς τό ό ρ ο ς τ  ώ ν Μ α κ α ρ ι ο τ  ή τω  ν, κα
τά  παράδοσιν.

Πρός Μεσημβρίαν τής Ναζαρέτ σιμά είς τάς πέδιάδας 
τοΰ Εσδρελον , είναι ένα όρος μετρίου ΰψους τό νότειον 
μέρος τοΰ οποίου έχει ένα κρημνώδη καί άβατον βρά
χον. Ουτος ό τόπος , κατά τήν τοπικήν παράδοσιν , είναι 
έ^εΐνος άπό ιόν όποιον οί ίουδαΐοι ^προσπάθησαν νά κρη
μνίσουν τόν Σωτήραμας.

Κατά τό Ν. Ανατολικόν άκρον της πεδιάδος τοΰ £- 
σδρελόν είναι τό όρος Γκίλβοα- ίνομάσθη ούτο> όια .τας πολ
λάς του πηγάς, καί είναι άζιοσημειωΤβν όια μιαν αιματώδη 
μάχην μεταζύ τών Ισραηλιτών και Φιλισταιων εις την ο
ποίαν Σαούλ ό βασιλεύς έφονεύθη. Η γή τούτου τοΰ όρους 
καί έκείνκ τών πλησίον τ«υ, είναι εύφορος άλλ’ άκαλλιέρ- 

γη τος.

ΜΗΤΡΙΚΗ έπ ιΡ ί> οή

όταν ό νοΰς τοΰ νηπίου άρχίζει νά εςυπνα , και η προ
σοχή του πρώτον καταγίνεται είς τά τριγύρω του αντικεί
μενα , χρειάζεται ώς επί τό πλείστον, είς εκείνην τήντρυ- 
φεράν ήλικείαν νά γίνουν είς τόν νουντου αί πρώταιέντυ 

| πώσεις , καί ή πρώτη δυεύθινσις της προσοχής του.



Τότε λοιπόν ή αητέρα έχει [λίαν ευκολίαν καί μίαν l· 
τήν όποιαν δέν δύναται να άπαντηση άλλον και- 
π'.ώται ερωτήσεις τάς όποιας κάμνει τό νήπιον 

;.·.:έ,-ει νά του εξηγούνται άπό εκείνην ήτις τό έγέννησεν.
/ ν ' Λ *ι / * ' ’ 'άναίώ, αύτο στεραιωνει τους οφβαλμουστου επάνω εις τα 

φωτερά άστρα τά όποια λάμπουν εις το στεραιομα της 
νυκ-ός, καί έρωτά. “ Ποιος έκαμεν εκείνα τά φωτεινά 
πράγματα» ” Τό χρέος της μητρός έιναι νά είπη εις τό 
μωρόν, διά εκείνο τό μέ'γα καί άγαθόν Ον τό όποιον κα
τοικεί είς τους Ουρανούς, καί όστις Itvai ό Πατήρ τοΰ 
ελέους. Καί όσον τό πνεΰμα του ανοίγει, ή μη τε'ρα αςλέ- 
γη τοΰ μικρού άκροατοΰ της , διά τόν Χρίστον όστις εγεν- 
ντίΟϊΐ εις ριίαν φάτνην , καί άπέθανεν έσταυρομένος. Και 
όταν στρώνει το προσκεφαλόν του διά νά έλαφροκοιμηθή 
την νύκτα, καί τό φυλάττει, έιναι ίδικόν της προτέρημα 
νά το άκουη νά τραβλίζει τό “ ΓΙάτερ ημών ” και να το ο- 
δηγή νά άγαπά εκείνον τόν πατέρα τοΰ οποίου τό όνομα 
τόσον όγλη'γορα προφέρει. Αν άπεράση ή χρυσή αΰτη ευ
καιρία , αυται αί ήμέραι της νηπιώτητος άπερνοΰν όγλη'
γορα , καί ό νοΰς άς είναι μόνος γεμάτος άπό μύθους , η 
παιγνιώδη τραγούδια, καί ό πολύτιμος άθάνατος συντρο
φεύετε είς άλλον παρά έπάνω είς τόν Παράδεισον, λέγεται 
μερικαί ότι εισθαι άμαθεΐς , καί διά τοΰτο άδύναται νά 
τά διδάξετε ; Καθώς τό τέκνον σας κρέμαται είς τάς άγκά- 
λαισας καί άρχινά νά έρωτά κάνένα νόστιμον ή περίεργον 
μΰθον , ήξείρετε αρκετούς νά τοΰ είπήτε διά κανένα ηρώα 
ή βασιλέα* καί δέν ήμπορεΐται νά τοΰ είπήτε διά τόν 
Βασιλέα της Σιών , τόν Κύριον τής ειρήνης ; Καί ι ί  πε
ρισσότερον ό πεπαιδευμένος Φιλόσοφος ήμπορει νά είπή τοΰ 
νηπίου τούτου;

ί ί  ΚΟΓΧήΛΗ.

Παρά  τ ο ΰ Ε υ λ :  Δ ό κ τ ω ρ ο ς  Ο ύ ά λ ς  Β ρ ι τ τ α -  
ν ικοΰ ί ε ρ έ ως  έν Κων  σ τ α ν  τ  ι νου π  όλει .

Τέκνον. Πάτερ , τ ί θέλει νά είπη ή τραχεία αίίτη λέ- 
ζει— Κογχολογία;

Πατήρ. Κογχολογία έιναι ή γνάρισις τών οστράκων.
Τ. Αλλά τι γνώσιν ήμπορει τις νά άποκτήση άπό τά 

ίστρακ* αληθινά έιναι πολλά νόστιμα, άλλά τοΰτο ήμπο- 
ρώ νά τό είδω χωρίς Κογχολογίαν.

Π. Κάθε όστρακον έιναι ένα ίσπητιον τό όποιον πε
ριέχει , ενα η περισσοτέρους κατοίκους , τών οποίων ή συ- 
νη'θεια καί ό τρόπος τής ύπάρξεώστων , ενίοτε είναι πα_ 
ράξενος.

Τ. Τώρα, έδώ έιναι αύ'τη ή ταλαίπωρος καί άναίσθη- 
τος κογχήλη δέν έχει τίποτε περίεργον νά είδω , παρά ένα 
μαλακόν σωρόν χωρίς καμμίαν μορφήν , καί κανένα σ*μεΐον 
ζωηρότητος' τί λοιπόν παράξενον ήμπορει νά εύρίσκεται 
είς αυτό.

Π. 0  άμορφος σωρός , καθώς τόν ονομάζεις , έχει ένα 
τακτικόν σχήμα μέ μέλη τόσον άναγκαια, ώσάν οί βρα
χίονες καί τά ποδάρια είς τόν άνθρωπον.

Τ. Ω , Ναι τώρα τό βλέπω όποΰ αρχίζει νά κινεΐτ»; 
καί νά άλλάζη τήν μορφήν του ώσάν κοχλίας , άλλά δΐι 
έχει τά όμμάτια μέ κέρατα ώσάν τά εδικάτων ;

Π. ό χ ι ,  διότι τά όμματα δέν είναι αναγκαία. Βλέττεί; 
έκεΐνα τά κλώσματα τά όποια κρέμονται είς τήν άκρ« 
τής κογχήλης , μέ αύτά πιάνεται ή ριζώνει σταθερως ei( 
κανένα λίθον ή' ά'λλο τί , καί όλα τά κύματα τής θαλάσ- 
σης σπανίως τό ένωχλοΰν' δέν έχει χρείαν λοιπόν άπό όφ. 
θαλμούς δια νά βλέπη τόν δρόμον του , επειδή ποτέ δέν 
μεταφέρεται άπό τόπον είς τόπον, άλλ’ οτι είναι άναγκ». 
ον διά άσφαλειάν του ή φύσις τοΰ προμηθεύει μέ ένα τρό
πον πολλά περίεργον.

Τ. Πώς άκριβέμου πάτερ ;
II. Εύρίσκεται ένα μέγα είδος οστράκων όνομαζόμενΐ 

πίνναι , ή θαλάσσιαι πτέρυγες , καί έχουν ένα άδδηφάγο» 
εχθρόν όστις είναι ή καλουμένη σηπία , . ( α )  ήτις έχει όκτά 
μακρεΐς πόδας' καί όπόταν ή δύστυχος πιννα άνοίγη τ 
όστρακφλουδόν τής διά νά βόσκηση , αύτός στέκει άγρυπνο; 
διά νά άπλώση τούς πόδας του , καί Va την καταφάγη , 
έάν ένας καλός φίλος της πίννας όστις κατοικεί είς τόν 
οικον της , δέν έδύνατο νά τόν έμποδίση.

Τ. Ποιος φίλος κατοικεί είς τόν οίκον της ; μ ερ ί
ζεσαι ώ Πάτερ ;

Π. 0  φίλος της είναι ένας μικρός κάβουρας , τόν όποιον 
ή πίννα ύποφέρει νά κοιμάται μέσατης , καί ό όποιος τή( 
πληρώνει, “ καθώς ένας παλαιός συγγραφεύς λέγει , ” ένα 
καλόν ένοικον διά τήν κατοικίαν του. 0  μικρός ούτος καρ
κίνος έχει κόίοϊιναί όμμάτια , καί θεωρεΤ με μεγάλην <5ξο». 
δέρκειαν. Οδτω , ό'τε ό τυφλός φίλοστου άνοίγει, αύτο; 
πάντοτε άγρυπνά διά τόν εχθρόν , καί εύθύς όποΰ τον είδή 
ερχόμενον μέ τούς μεγάλους πόόας του ώσαν λύκος, αυτθ{ 
δίδει τήν έιδησιν είς την πίνναν μέ ένα μικρόν τζίμπηω 
τοΰ όνυχίουτου, καί παρευθύς αύτή κλύει τό μέγατης ό- 
στρακόφλουδον , καθώς ένας φρόνιμος άνθρωπος κλειδόνι 
τό όσπήτιτου καί άφίνει έξω τόν κλέπτην.

Τοΰτο άναφέρεται άπό πολλούς συγγραφείς , παλαι
ούς καί νέους , οΐτινες έπαρατη'ρησαν τά όψάρια καί είδαν 
τάς περιστάσεις.

Τ. Τό βίδες ποτέ σου ;

Π. Ναι τό έιδα ό'ταν ήμουν είς τήν Ανατολήν, Ο κόλ
πος τής Σμύρνης έιναι γεμάτος άπό τοΰτα τά μεγάλα κο̂  
χύλια , καί προσέτι έχει πλήθος άπό άστακούς. Μίαν ή|«· 
ραν έπεριπατοΰσα μέ ένα μικρόν πλοιάριον , καί καθώ;ί 
θάλασσα ήτον πολλά καθαρή είδα μερικά είς τόν πάτον ,
και αλλας πίννας άνοικτάς καί άλλας αΐτινες έκλυον- οίίτω 
,-ν  ,  οτ χν , , < ,ν , -Λ , ν , /εγω ήμουν περίεργος να τας εςετασω. Ενας απο τους ναυ-
τας ήξευ^ νά κολυμπά θαυμάσια' αύτός έπήδησεν εξω,
έβούτηβέν ^ ίτω  καί άνέβασε κάμποσας , είς κάθε μίαν των

:· ι ; ; 1·*.»—*rr---------------------------------■   :—'
( α )  Δέν ,Ιιναι τόσον πιθανόν ότι τοΰτο τό ζώοννάεν

οχλεί τόνον τήν πίνναν διά τήν άδυναμιαν του , είδοποι- 
οόμεθα όμως ότι ενοχλείται περισσότερον άπό τον ΑσΤ*' 
κόν όστις είναι άξιότερος διά τα πιλυποίκιλα όπλατου. 
έξέτασιν τούτου άφίνομεν είς τούς άναγνώστας μας.



(·
οποίων εΰρίσκεται ένας μικρός καρκίνος. Εϋθυς όποΰ ή 
πίννα άνοιξε , έφανερώθη ώσάν φύλακας μέ τα κόκκινα όμ- 
μάτια του και όταν έσίμωνε τίποτες, έτρεχε μέσα, και 
έφαίνετο οτι ειδοποιούσε τον φίλον του , καί έκλυε τάόστρα- 
κόφλουδά της. Ο καρκίνος λοιπόν ονομάζεται φύλαξ τ ις  
πίννας.

Τ. Τοΰτο είναι άλνιΟινα πολλά παράδαξον , άλλά την 
μεταχειριζόμεθα εις τίποτες;

Π. Δέν φθάνει όποΰ χρησιμέυη είς τροφήν τοΰ άνθρώ- 
που , διά τόν όποιον τά πάντα έπλάσθησαν , τά γένεια ί  
αΐ κλωσταί των κογχύλων μεταχειρίζονται είς καλόν τέλος, 
ένίοτε είναι τόσον μακρά , όποΟ τα αγκίστρια δένονται 
άπό αυτά μέ κάποιαν μηχανήν και ρίπτονται είς μέγα 
βάθος τής θαλάσσης. Αύται αί άργυραί κλωσται είναι λεπ- 
ταί και δυναταί , ώσάν νήματα μεταξιού κτι μεταχειρί- 
ζον ται είς παρομοίαν χρησιν. Ώφελοΰν είς διάφορα είδη 
ενδυμάτων , καί είδα χειρόκτια καί περικνημίδες, άπό 
αύτά.

Τ. έπιθυμβδσΛ νά έχω ένα ζευγάρι άπό αυτά τά χε- 
ρόκτια. Αλλ’ Εχουν τίποτες άλλο περιεργότερον ή όφελι- 
μώτερον.

Π. Ναι ,  είναι έν άλλο είδος όνομαζόμενον μυΐαιήκογ- 
χίλη ήτ'.ς έχει τό μαργαριτάρι’ εΰρίσκεται είς τα  ψυχρά ΰ- 
δατα καί γέννα τα ώραϊα μαργαριτάρια. Συχνά ευρίσκουν 
άπ’ αΰτάς είς τους ποταμούς τής άρκτώας Ιρλάνδας , 
καί έτυχα νά είόω όποΰ εδγαναν πολλά μεγάλα μαργαρι
τάρια.

Τ. Τό μαργαριτάρι τό όποιον ' Οεώοΰμέν k ώς πολύτι- 
/V / ' ϊ * AVJXXO*μον το μεταχειρίζεται τίποτε το οψαριον ;

Π. Χωρίς άμφιβολιαν , άλλά ή γνώσις μας μέ τήν Θείαν 
δημιουργίαν είναι πολλά περιορισμένη , καί ή άμαθειάμας 
είναι μεγάλη τέρα άπό τήν σοφία# μας , όμως ήμποροΰμεν 
νά κοίνωμεν άπ’ έκεϊνο τό όποιον γνωρίζομεν ότι μάς είναι 
άγνωστον : καθ’ ήμέραν μ ίς  παρρησιάζεται νέα τις βεβαι- 
ωσις τής τοΰ θεοΰ σοφίας καί άγάπης , ήτις μάς δίδει νέ- 
αν αιτίαν διά νά ϋμνοΰμεν , νά θαυμάζομεν , καί νά εϋ- 
φημοΰμεν , τήν ΰπερθαύμαστον αγαθότητα καί θεΐαν του 
εξουσίαν .

0  έ λ ε γ χ ο ς  τ οΰ  έ  γ  γ  ό ν ο υ.

Εις τάς ημέρας μας , έτυχεν ένας άνθρωπος όστις είχεν 
ενα μονογενή υιόν , τόν όποιον άγαποΰσεν υπερβολικά , ηαί 
τοΰ έδιδε κάθε τί τό όποιον ειχ» , όταν ό υιός του ηυξανε 
και εκαμε έσπήτι έδικόν του , έκαταφρονοΰσε πολύ τόν τα- 
λαιπωρον γέροντα τόν πατέρατου καί άρνεΐτο νά τόν τρέ- 
φει , διοχνωντάς τον άπό τόν οίκον του. Ο Γέρων λοιπόν 
ειπεν εις τόν έγκονά του. “  Πήγαινε καί φέρεμου τό σκέ
πασμα άπό τό κρεββάτιμου , διά νά υπάγω νά καθήσω 
εις τον δρο'μον καί νά ψωμοζητώ. Τό παιδίον μέ τά &ά- 
κρυα είς τα όμματα έτρεξε διά τό σκέπασμα. Ηπάντησε 
τον πατέρατου εις τόν δρόμον , τοΰ όποιου ειπεν, ’’ υπά
γω να πάρω τό σκέπασμα τοΰ πάππουμου διά να σκεπα-

)
σθή καί να ΰπάγη να διακονεύση. Υπήγεν λοιπήν καί τό 
εφερεν εις τόν πατέρατου λέγοντας του. “ σε πεοικαλώ ώ 
πάτερ να τό κόψης εις δυο κομμάτια , τό ένα άπό τά 
όποΐα θέλει φθάσει είς τόν πάππον μου , επειδή ίσως σέ 
χρειασθή τό άλλο ήμισυ ό'ταν μεγαλώσω εγώ καί σέ διώ
ξω εξω από τήν θύραν. Οί λόγοι τοΰ παιδιού τοΰ έκα
μαν τόσην βαθεΐαν έντυπωσιν , ώστι έτρεξε παρευθΰς ίίς 
τόν πατέρατου , καί τοΰ έζήτησε συγχώρησιν , άγαπών- 
τας τον πάντοτε καί φροντίζοντας τον έως όποΰ άπέθανιν.

Ζ ε σ τ ό ν  έ ν δ υ μ α .

ι όλίγαι άπό τάς άσθενείας αϊτινες υπερισχύουν εϊς 
τήν Σμύρνην, χωρίς άμφιβολιαν προέρχονται δι’ έλλειψιν 
τοΰ ζεστοΰ ενδύματος, καί έξόχως τής φαννέλας τήν ό
ποιαν πρέπει να φέρουν κατά σάρκαν. Πολλοί όταν τους 
έλεγξη τίς διατί δέν ένδύνονται ζεστότερα άναφέρουν τήν 
πτωχείαν των μόνην πρόφασιν. ]VT όλον τοΰτο τινές τήν 
ήμέραν τής Κυριακής τήν όποιαν ό έλεήμων Θεός μάς 
παρήγγειλε νά φυλάττομεν , άπέχοντες άπό κάθε έργον 
μας , ευρίσκουν ευκαιρίαν νά βάλλουν επάνω των τά πλέ
ον πολύτιμα στολίδια ενώ έχουν πολλάς σχολαστικάς ή- 
μέρας τόν χρόνον διά να κάμνουν τοιαΰτα. έάν ητονείς 
τό χέριμας, δέν ήθέλαμεν κάμη άλλέως , άπό τό να «μ- 
ποδίσωμεν να φέρουν στολίδια εκείνους οί όποιοι πρώτον 

. δέν είχαν άρκετα ζεστά φορέματα.

ό λ ι γ ό σ τ ε υ σ ι ς  τ οΰ  Λο ι μ οΰ  ε ϊ ς  τήν  Ευρώπην .

Πρό δύο αιώνας περίπου , ό λοιμός ένίοτε έκαμνε τρο- 

μεράς λεηλασίας είς τήν Αγγλίαν , καί είς πολλά μέρη 

τής Ευρώπης, ή  όλιγόστευσις τούτου τοΰ κακοΰ άπ’ έκεΐ- 

να τα μέρη καθώς καί ή εντελής αύτοΰ έξάλειψις , άπο- 

δίδεται εις τήν φροντίδα τήν οποίαν όλοι γενικώς οί πτω· 

χοί έλαβαν , εϊς τό να κάμουν ζεστότερα ενδύματα, ό- 

σπήτια , καί σκεπάσματα.

Α γ ά π η  τ ή ς  Ι εράς  Βίβλου .

Διηγοΰνται ό'τι, μίαν φοράν ευρισκόμενος ένας είς μίαν 

σκοτεινήν φυλακήν, τοΰ έδίδετο μόνον ολίγον φώς μίαν 

φοράν τήν ήμέραν , διά τόσον καιρόν όσον τοΰ άρκοΰσε νά 

φάγη' αύτός όμως ευχαριστείτο εϊς εκείνην τήν ευκαιρίαν , 

νά άρπάζη ταχέως τήν Ιεράν Γραφήν καί νά διαβ άζει ένα 

Κεφάλαιον , λέγων ότι είς τό σκότος ήμποροΰσε νά εΰρη 

τό στώμα του , όχι όμως νά διαβάβη.



ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕίΟΝ.

Ms εύχαριστησίν μας έκδίδομεν την ακόλουθον ειδοποι- 
χσιν , καί θέλομεν νομίζει εαυτούς ευτυχείς , εάν οί άνα- 
γνώσταιμας ακολουθούν να μάς προμηθευουν απο τοιαΰτα 
άρθρα. »

Ε ί δ ο π ο ί η σ ι ς.

Είς τήν Σμύρνην δεν ίλειψαν οί Φιλόμονσοι τών Γραι
κών νά συστήσωσι διάφορα Αλληλοδιδακτικά Σχολεία 
προς έκπαίδευσιν τών ενδεών νέων. μ’ ολα ταϋτα πολλά παι- 
δία φαίνονται περιφερόμενα είς τούς δρόμους , τά οποία 
έκτος οτι χάνουν τον πολύτιμον της νεβτητός των καιρόν, 
διαφθείρονται καί είς τά ήθη, τόσον ώστε άφαΰ μεγαλώ
σουν γίνονται όχι μόνον περιττόν βάρος της γης ,  αλλά 
καί βλάβη είς τήν ανθρώπινον κοινωνίαν. Δύο είναι τού 
κακού τούτου τά  α’ίτ ια , η διότι οί γονείς νομίζοντες πε
ριττήν ιήν ανατροφήν ιών τέκνων των άμεριμνοΰν νά τά 
συστη'σωσιν είς κάνέν τών τοιούτων Σχολείων , ή ό'τι αί 
χωρητικότητες ιών ιερών τούτων καταστημάτων συνεπλη'- 
ρωσαν τόν αριθμόν των , καί μή δυνάμενοι , ώς ενδεείς 
νά πράξωσιν αλλέως, άφίνουν τά τέκνατων είς ταύτην τήν 
ελεεινήν άπόλεσιν. όσον μεν είς τούς πρώτους, καθ’ ό'άναι- 
σθήτους καί άξιοίακρύτους γονείς , δέν έμπορε» νά συν- 
δράμη τις είμή μέ τήν ένθύμησιν ό'τι, δι’ αύτνίν των τήν 
πρίξιν θέλουσι δόσειν λόγον έν ήμερα κρίσεως , ώς παρα- 
βάταιτου πλέον ιερού των καθήκοντος’ είς τούς δευτέρους 
όμως , καθ’ ό ζηλωτάς άλλά μή δυναμένους διά τά ειρη- 
μένα αίτια νά φροντίσουν μερικώς διά τήν τταίδευσιν τών 
ίδιων τέκνων , γνωστοποιείται αδελφικώς ότι τά παιδία ταΰ- 
τα δέχονται είς τήν Σχολήν μας αμισθί , προσπαθοΰντες 
έπι τούτοις νά χορηγώνται είς αύτά δωρεάν και τά συν- 
τελεστικά τής προκοπής των μέσα, ώς βιβλία καί τλπ:

I Η Σχολή αΰτη εύρίσκεται εξω τού Ιϊεζυρχανίου είς τών 
. Κυρίων Πιτακέων τό όσπη'τιον , όπου διδάσκονται κατά 

τήν Αλληλοδιδακτικήν Μέθοδον. Γνωττόν ποισύμεν πρ9- 
σέτι, ότι είς τήν αύτήν Σχολήν δέχονται καί εϋκαταστά- 

I των παΐδες, πλήν ούτοι θέλουσι πληρόνειν τό διατεταγ- 
μένον τρίμηνον πρός μικράν της Σχολής τών εξόδων έλά- 
φρωσιν.

Προσκαλοΰμεν λοιπόν καί συμβουλεύομεν αδελφικώς τό 
όημόσιον νά μή παραβλέψη μίαν τοιαύτην προσφοοάν, ή'τις 
προέρχεται άπό καθήκον άνθρώπινον.

Συμπληρωτικόν. Είς τήν ευκαιρίαν ταύτην κρίνεται χρέ
ος μας νά κοινολογη'σωμεν πρός τούς αδελφούς μας Χρι
στιανούς , ότι κάθε Κυριακήν περί τάς g  ώρας τό πρωί 
εξηγείται τό ιερόν έκάστης Κυριακής Εύαγγέλιον. οί χρι
στιανοί λοιπόν παρακαλούνται ν’ άφιερόνουν μίαν ώραν είς 
τήν άκρόασιν τούτου τό όποιον έιναι ό χειραγωγός τής Ου
ρανίου βασιλείας, άς συλλογισθώμεν ότι ή παραμέλησις τής 
Αγίας βίβλου τούτης μας ύπέβαλεν είς τόν Προφητικόν' 
έλεγχον “ Πάντες έξέκλιναν άμα ήχριώθησαν, ούκ εστι ποι-·: 
*ΐν χρηστότητα οΰκ εστιν εως ενός. ”

Πανογιώτης Μαμμακίδης.

Η ακόλουθος είναι μετάφρασις ενός ωραίου ύμνου , 
τεθέντος παρά τού Αρχιερέος Ηέβερ. Εγινε πλέον άξιοθϊΐί 
ρητός , έξ αιτίας όποΰ ό ΐδιος Συγγραφεύς έπεσε θύμα τα 
αγώνων του ενεργών διά τήν εκτασιν τού Χριστιανισμού^ 
τάς Ινδίας.

Υ Μ Ν Ο Σ

Απ’ τής Γρηνλάνίας τ ’ όρη παγομενα 

Κί Αίγιαλούς κοράλλινους τζ ’ Ινδίας,
Οπου αί βρύσαι νερά ήλιοκαύμένα 

Στην Αφρικήν τάς άμμους τάς ιδίας 
Χρυσας κάτω κυλούν μ’ αύτά ένωμένα,

Πό ποταμούς καί βάίφορους πεδίας 
Μάς ζητούν' ’λευθεριά λεν δίν προφθάνης 

Νά λύσης τά σκληρά δεσμά τής πλάνης ;

Καί τί ωφελούν άν άνεμοι φυσοΰ,σι
Στην Κέίλαν νήσον μέ γλυκεία εύ^δία,

Καί θέαι τερπναί τά μάτια εύχαριστούσι, 

έάν ό άνθρωπο; ζή σ ’ άπελπησία 
Καί τού θεού τά χέρια όλα σκορποΰσι 

Ματαίως τά δώρα μ’ άπειρη εύμενεία;

0  ειδωλολάτρης ό τυφλός πιστεύει.

Τούς λίθους καί τά ξύλα μόν λατοεύει.

ήμεΐς πού τάς ψυχάς πεφωτισμένος 
έχομεν άπ’ άνω μ’ έξοχον Σοφίαν,

Θέλομεν άρνηθεΐ τάς έσβυμένας
Ν’ άνάψωμεν λαμπάδας ; βοήθειαν 

Νά δόσωμεν είς ψυχάς άγρυπνημένας ;
Κύρηξε τήν φωνήν σου ό» Σωτηρία, 

έω ς τά εθνη τής γης ’ποΰ είν στά βάθη 
Τό όνομα τού Μ»σσία καθείς νά μάθη.

Τήν φωνήν του απλώσατε ώ άνεμοι 

Καί σείς νερά κινήσατε μέ τόσιι 
Ορμή καθώς θάλασσα φουσκομένη

’Μπορεί άπό πόλο είς πόλο ν’ έξαπλώση 
Αφ’ ότου τήν έξαγορασμένη ν

Φύσιν ό Αμνός έσφάγη διά νά σώση 
Καί ώς Πλάστης καί Σωτήρ εΐχ’ έπιστρέψη 

Μακάριος ήγεμών νά βασιλεύση.

Η παρούσα έκδίδεται κάθε Σάββατον , ή τιμή τη? 
κατά τριμηνίαν είναι έν τάλληρον δίστηλον.

Είς τό Τυπογραφεΐαν τής Ευαγγελικής Σχολής.


