
Ο ΦΙΛΟΣ Τ ΩΝ
ν  - V y , '  ί ;V i.· , , . ' · . ·,'ν /

Ι ϊ ΐ  έΜΗ 20Φί Α ΠΡ02ΕΧΕ, ΕΜΟΪΣ δΕ Λ0ΓΟΙΣ ΠΑΡΑΒΑΛΛΕ 20Ν ΟΪΣ. ΠΑΡΟΙΜ. Σ0Μ>Μν* ΙΤΐίφ. Ε.

Αρ. 7· ΣΜΥΡΝΗ. 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ι8 3 ι.

Σϊ ΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ 0ΡέΩΝ T ft2  ΠΑΑΑΙΣΤίΝΗΣ.

Περί τά μέσα της Παλαιστίνης εύρίσκονται τά όρη 
ίβ α λ  και Γεριζίμ χωρισμένα άπό ραν κοιλάδα, μέσον της 
όποιας ήτον ή παλαιά πόλις Σηχιίμ. Το όρος Εβαλ άπό 
(«.έν το Νότιον ριέρος είναι γεμάτον πρασινάδας , καί, εχει 
πάμπολλι βλαστη'ματα , άπο S i το Βόρειον είναι δύσβα- 
τον καί κρημνώδες. Τά δυο ταΰτα βουνά έγιναν άξιοση- 
μείωτα , διά την Ιεράν τελετήν , τις διά προσταγής τοΰ 
Μωδσεώ; ΐ'ελέσΟη , είς βεβαίωσιν τής ϋποσχέσεως τοΰ 
Θεοΰ προς τον λάοντου. Ο ίδιος πρός τούτοι; έπρόσταξεν 
ότι άφοΰ rl’ieXc κινήσουν και κυριεύσουν τόν τόπον, νά κ τί
σουν ενα βωμόν , και νά πανηγυρίσουν εορτήν επάνω εϊς 
το όρος Εβαλ , τήν όποιαν ό Ιησοΰς τοΰ Ναϋί έκτέλεσε. 
Οί Σάμαρΐ'αι όμως διϊσχυρίζοντο ότι αϋται αί τελεταί 
ήκολούθησαν επάνω είς τό όρος Γεριζίμ , καί εκατηγόρη- 
σαν τους Ιουδαίους επειδή έπάσχιζαν νά ψευτίσουν ταυτην 
τήν περίοδον τοΰ πεντατεύχου, άλλά ή κατηγορία , ομίλων 
Τάς δικαιότερα , κλίνει περισσότερον επάνω είς αΰτοΰς 
τούς ίδιους.

Μετά την οίκοοό^ιησιν τοΰ δευτέρου Ναοΰ είς Ιερου
σαλήμ , οί Σαμαρΐται έκτισαν ενα ίδικόντων επάνω εις 
τό όρος Γεριζίμ , καί εως τήν σήμερον θεωρείται άπό τού; 
ίόίους καί μάλιστα άπό τους κατοίκους τοΰ Νάβλου ιερός, 
οίτινες Ινώ προσεύχονται, στρέφουν πρός εκείνο τό {Λερός , 
καθώς οί Ιουδαίοι πρός τήν Ιερουσαλήμ, και οί Μωαμε
θανοί πρός τήν Μέκκαν.

Τό όρος των Ελαίων πρός άνατολάς της ίερουσαλη'ΐί. 
υψώνει τρεις κορυφάς , ή βορειοτέρα τών οποίων φαίνεται 
ύψηλοτέρα. Μ’ όλον όποΰ τώρα πλέον δέν κάανει άφθό- 
-νως τάς ελαίας , πλουσιοπάροχε! όμως άπό σταφύλια , κύ- 
τρα, αμύγδαλα, καί σΰκα. Ολίγον χαμηλότερα άπό την 
μεσαϊαν κορυφήν , κεΐται ενα παρακλήσιον , εΐ/ τόν τόπον 
ένό; ένδοζοΰ Ναοΰ όνομαζομένου της Αναλη'ψεω; τόν όποι
ον ώκοδόμησεν ή Αυτοκρατόρισσα Ελένη είς τόν τέταρ
τον αιώνα. Είς τοΰτο τό έξωκλη'σιον δείχνεται εϊς τους 
προσκυνητάς μία πέτρα ήτις περιέχει τό ίχνος ίνός άνθρο- 
πινου ποδός , εγχαραγμένου μέσα τρία δάκτυλα, καί λέ
γεται ότι εμΐΐνεν έκεϊ άπό τους πόδας τοΰ Χριστοΰ, είς 
την στιγμήν όποΰ άνελη'φθη. 0  Λουκάς όμως λέγει φανερά 
GTt «νελήφθη άπό τήν Βηθανίαν ενα χωρίον τό όποιον κεΓ- 
ται περι τους πρόποδας τοΰ όρους , κατ’ άνατολάς. 
Κεφ a4-

5ο. Εςη'γαγε δέ αύτούς' εξω εως είς Βηθ ανίαν. καί έ- 
παρας τας χεΐρα; αύτοΰ , τύλογησεν αύτούς.

5 ι. Καί έγένετο έν τώ εΰλογεΐν αύτόν αΰτοΰς , διέστη 
αύτδν καί άνεφέρίτο είς τόν Ουρανόν.

ί)2'. Καί αύτοί προσκύνησαντες αύτόν , ύπέστρεψαν είς 
Ιερουσαλήμ μετά χαράς μεγάλης.

Τό Νότιον μέρος τούτου τοΰ όρους όνομάζεται άπό 
τους Αραβας τό όρος τοΰ Σολωμώντος , δίοτι ό βασιλεύς 
ουτος έκεϊ έλάτρευεν είδωλα. 0  τόπος όπου ό βωμός του 
εστεκε , χαλασΟείς άπό τόν Ιωσίαν όνομάσθη τό όρος της 
Φθοράς. #

Από τοΰτο τό όρος περιπλέον φαίνεται μία αξιέπαινος 
θέα της πλησιοχώρου πεδιάόος. διά τό όποιον , ύπό τόν 
Μωσαΐκόν Νόμον άνάπτοντο πυρκαϊαί εί; Τήν κορυφήν 
του , διά νά φανερώνουν τήν άρχήν τοΰ μηνός.

Η σειρά βουνών ητις εξαπλώνεται πρός τό Β Ανατο
λικόν μέρος , άπό την Ιερουσαλήμ ϊως τήν Ιεριχώ , είναι 
μία άπλή .διαδοχή άκαρπων κ'ρημνών. Τά υψηλότερα της 
άούσσου, έιναι τά ονομαζόμενα κατά ' παρ άδοσιν όρη 
τής νηστείας τών τεσσαράκοντα ημερών, μέ τό νά επει- 
ράσθη ό ίησοΰς είς εκείνα τα μέρη. Δυσκόλω; ήμπορει νά 
άναβί τις καί ΰστεροΰνται όχι μόνον άπό δένδρα , άλλά 
καί άπό χώμα καί χορτάρια, με το νά ηναι γεμάτα κατ’ 
εξοχήν άπό βράχους.

Πρ ός Νότον τής Ιερουσαλήμ τά ορη είναι ώς έπί τό 
πλεΐστον άκαλλιέργητα. Καθώς όμως πλησιάζομεν είς την 
Βηθλεέμ άπαντώμεν έλαιοστάσια καί άμπελώνας. ή Βηθλε
έμ κεΐται επάνω είς ενα υψηλόν κάι εϋάρεστον λόφον έκ- 
τεινόμενον άπό άνατολάς εΐ; δυσμάς. Προχωροΰντες ά*όμη 
πρός Νότον τά όρη καταντ·ΰν κρημνοειδέστερά κάι άκαρ
πα , κάι είς την γειτωνίαν της Νέκρας Θαλάσση; έιναι 
υψηλά κάι κρημνώδη. Οί πλέον δυσανάβατοι λόφοι, κάι 
βαθύτεραι κοιλάδαι, είναι πρός Νότον όπου οί Βεδουίνοι , 
η άποπλανηθέν τες Αραβες, συχνά καταφεύγουν , διωκώμε- 
vot άπό τούς εχθρούς των, κάι βόσκουν τά ποίμνια και 
άγέλας των. διότι μ’ όλον όποΰ τά βουνά είναι διόλου 
άκαρπα αί κοιλάδες των όμως παρέχουν τα πλέον πλού 
σια βοσκήματα.

ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ ΤήΣ ΤΟΥ ΥίΟΥ ΫΠΑΚΟΗΣ.

0  Φρεδερίκος ύστερος Βασιλεύς τη; Προυσσίας, a  
ρισκόμενος μίαν ημέραν είς τόν κοιτονα του , ΐκτυπησε τον 
κώδωνα, καί κανείς δέν τοΰ ' άπεκρίθη. Ανοιξε παρευΟυς 
τήν θύραν, κάι εύρηκε τόν υπηρέτην άπηκοιμισμενον είς 
ένα σοφά. κάι ότι ήτον έτοιμος να τον εξυπνήοη, t t ir  ”·5'



λ i t  ’ ’ ' Υ*;ά*Λ{Γαν ένας χαρτιού τ3 οττοΐον εκ.ρε[/.ατο &7?ο T/,ν τ ε̂τΗΐν-
του, καί με τά να, ·ψ»ον γραμμένον τοΰ έκαμε μεγάλην 
πίριέργειαν , το ετραέι$εν έ^ω και ειόε ότι τ,τον εναγραμ- 
μα σταλμένον άπό τήν μητέρατου , ήτις τόν ευχαριστού
σε διότι της έστειλε μέρος τών μισθύντου , με το να εί- 
χίν άνάγκτιν καί τήν εβοη'θησαν ένκαΐρώ , και εν συντομω 
ΐπαρακαλοΰσε τον Θεόν νά τον εύλογτίστ) διά τήν εκτέλεσιν 
τοΰ υίϊκοΰ χρέους του. Ο Βασιλεύς απερασεν υστίχω; εις 
τον κοιτο'να του έπήρεν ενα απλοχερον δουκάτά και με εύ
μορφον τρόπον τά εβαλεν εις τήν τζεπην τοΰ υπηρέτου. 
£πιστρέφων δέ εις το κοιτώνατου , έκτύπησε τον κωύω- 
νάτου τόσον δυνατά «ττε  έξύπνησε τον υπηρέτην οστι; 
ετρεξε καί άνοίγων τήν 0ύραν έμβήκε μεσα. ίκοιμωσουν 
“ του λέγει ό βασιλεύς. ” 0  δέ υπηρέτης επάσχισε νά προ- 
φασισθή" και εις το εμπερδευμάτου , ήκόλούθησε νά βάλ
λη τό χεριτου εις τήν τζεπην όπου έξεπλάγη πίανων τά 
σκοΰδα. Τά εύγαλεν έξω , ή δψις του έσβΛτθη, και άναβλε- 
ψας εις τόν βασιλέα του ίτρεξαν τά δάκρυα χωρίς να ή μ
πόρεση νά προφέρη ενα λόγον. Τί έιναι του λέγει ό βασι
λεύς ** τί σέ πονεϊ; ” Αχ κύριε τοΰ άπεκρίθη ό νέος πίπτων 
είς τους πόδας του , “  κάποιο; αγαπά νά μέ χαλάση" δέν 
ήμπορώ νά καταλάβω , πόθεν εΰρέθησαν τά χρήματα ταΰτα 
είς την τζέπην μου. ” Οτι χαρίζει ό Θεό; “  άνέλαβεν ό βα
σιλεύς y  ” τά χαρίζει εΐ; τόν ΰπνον. “ στείλετα εϊ; τήν Μη- 
τερασου , χαιρέτα την άπ’ όνομάμου , καί βεβαιωσαίτην ότι 
θέλω φροντίζειν καί διά τους δύο σας.

ΩΡΙΜΑ ΚΕΡΑΣΙΑ.

Ι σ τ ο ρ ί α  δ ι ά  τ ά  μ ι κρά  π α ι δ ί α .
Μίαν ήμέραν ό Γουλιέλμο; καί ή Ιωάννα , έλαβαν τήν 

άδειαν άπό τήν μητέρατων νά υπάγουν εΐ; τό περιβόλι καί 
νά παίξουν μόνοιτων. Αυτή τούς έμπιστεύετο , διότι πάν
τοτε έδιδάχΘησαν νά κάμνουν ό, τι είναι καλόν, καί μ’ όλον 
όποΰ κανείς δέν τους έφύλαττε αυτοί δέν έκαμναν τίποτε 
ώσάν όποΰ έκαταλάμβαναν ό'τι κάποιος τους έπαράστεκεν. 
Πρέπει λοιπόν καί ήμεΐς πάντοτε νά ένθυμούμεθα τοΰτο" 
διότι ό Θεό; μα; βλέπει, άγκαλά καί ήμεΐς δεν ήμποροΰ- 
μεν νά τόν ειδομεν , καθώ; έιναι γραμμένον εϊ; τόν I 3g 
ψαλμόν.,

Κύριε συ με έδοκίμασες καί μέ έγνώρισες.
2 : Σύ γνωρίζεις τό κάθισαά μου καί τό σηκωμάμου'; σύ 

νοείς τους λογισμού; μου άπό μακρόθεν. κ. τ . λ.
Κάι καθώς ό ευάρεστος δμνος λέγει.

όπω ί Θεέμου Ϋψιστε ?ργα τά πλέον κρυφία.
Γίνοντιι όλα φανερά ύπό, τήν θεωρία.

Τών άγιώνσου ;όφθο(λμών· όποΰ διαπεροΰσι.
Καί είς τό σκότος της νυκτόςΙως κι’ έκεΐ είσχωροΰσι.

Κάμμία απ’ όσα; κάμνομεν , δέν είναι αμαρτία.

Ούτε ά~' όσαςίλεγομεν κρυφή μας ομιλία,-.
Στο τρομερόν βιβλίον σου πο5 νά μήν ειν γραμμές, 

Διά τήν ήμέραν τήν φρικτήν κρίσεω; φυλαγμένη. %

Ω. άν ’μπορούσα ό δυστυχή; πάντοτε νά φοβούμαι 
Αν,αοτωλά φρονήματα μη'πω; θά συλλογοΰμαι. '

Εως ότου ό Παντοδύναμος στο στήθο; μου νά λάμί? 
Τά σφαλματά μου νά είδη , ν’ άκούση καί νά γράύϊ

Αυτοί έπαιξαν διά κάμποσον μέ ένα ευάρεστη·) καί), 
συχον τρόπον , ώσάν παίδία τά όποια έγνώριζαν τήν 1 v)jj. 
κεΐαν ηδονήν τη; εύμενείας. ”■ Ανίσιο; τά παιδία. ήμπ.οροΙ 
σαν νά καταπεισθοΰν εί; τό να λησμονοΰν τούς συντρόφι 
τών παιγνιδίων καί τών φίλωντου; , τήν συναναστροφή 
στοχάζομαι ό’τι ήθελε αποφεύγουν πάντοτε τά αισχρά πρά
ματα , καί δέν ήθελαν βαστά πείσματα. Επιθυμοΰσά τοΐ 
το. Βλέπετε πόσον ιΰμορφα ό Γουλιε'λμο; καί ή Ιωάνναί 
συμφωνούσαν-, και πόσον φιλ'.κώ; έδιάβαζαν όμου, εκεί»· 
τόν νόστιμον ύμνον όνομαζόμενον ‘ αγάπη' προ; 1 τού;·, 
δελφούς καί άδελφά; ; ” Αφοΰ έδιάβασαν κάμποσον oTo'j 
λιέλμος υπήγε νά σκαλίση τό περιβόλιτου , ενώ . ή Ιωάν
να έ'διδε τροφήν είς τά ; όρνιθά; τη; , διότι τά ; άγαπόϊί· 
σεν υπερβολικά, και ποτέ δέν έλησμονόΟσε νά τάς τρερι 
όνομάζουσα αύτά; εύμορφα όρνιθάρια. Τί> όντι έιναι σκλτ,ϊ.Ν 
πράγμα νά άμελόΰμεν τά πλάσματα του Θεοΰ , καί να τι 
άφίνωμεν νά υποφέρουν άπό πείναν καί δείψαν. Αυτή ε· 
στοχάζετο κατ’ αυτόν τόν τρόπον , καί άγαποΰσε τά a 
λογα πλάσματα. Οταν ή Ιωάννα άφήκε τά ; όρνιθα; της, 
υπήγε νά είδη , πώς ό Γουλιέλμο; έπάστρεβεν τό περιβό· 
λ ι του , καί νά τόν ερώτηση διά κάποια άνθη.

Ελησμόνησα νά σάς έίπω ότι άπό τό ένα μέρος τον 
περιβολιού ήτον ένα τείχος , και άντικρύτου ήτον καρπό 
φόρα δένδρα. Μεταξύ είς αυτά ή τον μία ώρ αία κεράσι*, 
δέν είχεν έπάνωτη; πολλά κεράσια εκείνον τόν χρόνον 
καί ήτον σχεδόν ώριμα, άλλά τά άφιναν επάνω καί W 
τά έκοπταν , επειδή ό πατήρ των έπροσμένετο τότε άπό έν 
μακρυνόν ταξείδι καί ή μτ'τηρτων τού; είχε είπη ό'τιΐ 
θελε να τά φυλάξη διά αΰτόν.

Ηξεύρω κάποια παιδία , τα όποΐα θέλουν να μαζώνουν 
όπωρικά καί άνθη όταν έμβοΰν εί; κάνένα περιβόλι , χωρί; 
να πάρουν άδειαν καί προσπαθούν να τρέχουν μέ πανουρ
γίαν , τό όποιον γνωρίζουν ότι έιναι άτοπον. Ταΰτα ^  
άνόητα παιδία λησμονούν ότι είπα εϊς τήν άρχήν. 0  Γου
λιέλμο; και ή Ιωάννα δέν ήτον ώσάν αύτά. Αυτοί ήσ® 
μαθημένοι ποτέ να μήν έγγίζουν τα όπωρικά χωρί;/* 
τού; όοθή άόεια , και καθώ; πρότερον σά; έιπα ή μτΐττ.» 
των τά εμπιστεύετο. Δέν εύχαριστεΐσθαι τάχα όταν Μ! 
εμπιστεύονται; λοιπόν φροντίσατε καλώς, ή Γραφή λέγί', 
ότι όποιος νομίζει ότι στέκει , άς ποοσέχει μήπω; πε(Γί· 
Κοριθ. ί. στ. ΐ 2 . χ.αι εκείνο τό όποιον ακολούθως θέλω oa; 
έίπη , θέλει σάς διδάξει πόσον άναγκαΐον είναι να ένθυμοδ- 
σθαι τοΰτο τό ρητόν.

0  Γουλιε'λμος και ή Ιωάννα διέτρεχα·; κοντά είς τό τεί
χος , και καθώς ήλθαν υποκάτω άπό τήν κερασίαν , μ'1 
ορμή ενέμου έτείναξε τά φύλλα, καί έ'ρριψε κάμποσα ώριμ* 
κεράσια, ή  Ιωάννα έσκυπτε και τα έκύταζεν. t.v. μέ '/■*



κοοΛνυμόν r J'J λέγω ότι ή Ι'ουλιελμος έμάζωξε κάμποσα 
καί τα έπάστρεψ&ν' ®?“Υ* τρία και έ'δωκε τα επίλοιπα 
τής αδελφή; -ου. Δεν τα έιχαν φάγη ακόμη, όπου ή Ιωάννα 
ένθυμϊίθη ο.τι έσφαλλαν. £1 Γουλιέλμε“ αΰτη έφώναξε ” τ ί 
έκάι/.αμεν ; Πόσον θελει κακοφανεϊ της μητρός μ α ς.; Τι 
-S 5.WSI νά είποΰμεν ; ( Επεταιή συ«χεια. )

Είς μίαν .άπό τάς πλησιοχώρους πόλεις της Αόνδρας 

ένας βύγνώμων ά'ρχων έπαρακινηη'θη νά έπισκεφθη μίαν πτω

χήν γυναίκα ητις έκείτετο άσθενης. Οταν έμβηκεν είς 

τίιν κοιτώνατης , είδεν ενα μικρόν κοράσιον άπο το πλάγι 

της κλίνης της το όποιον παρευθύς άνεχώρησε. Αύτός τό- 
~ί ήρώτηβί τ ϊ κοράσιον ήτον εκείνο; Και ή άσθενήςγυ-

■> Τ T f / » /. νή τοΰ άπεκρίθη, ί ί  Κύριε' μου , έιναι ένα αγγελοπουλον, 
το όποιον συχνά έρ·/εται και μέ παριγορεΐ διάβαζοντάς 

μου τήν αγίαν Γραφήν , και τούτην τήν στιγμήν μα 

έ'δωσεν έςη σολδία. έζετάζων αυτήν καλλιότερα, έ'μαθεν 

οτι αΰτη ή κυ:η ήτον μαθη'τρια ένός σιμωτινοϋ σκολείου 
της Κυριακής.

Τήν ακόλουθον Κυριακήν ό φίλος ούτος , έπισκέφθη τό 

σχολεΐον καί έφάνέρώσεν ό'τι επιθυμούσε νά όιύλήση είς 

'<· κοράσιον. Αΰτό υπήγε σιμά του μέ . φόβον , ό'ταν αύ

τός τό ήρώτησε εαν έγνώριζε νήν ρηθεΐσαν γυναίκα , και 

άνίσω; υπήγε νά τής ίιαβάοη τήν Θείαν Γραφήν ; είς 

"όν όποιον άπεκρίθη μάλιστα. Τότε τό ήρώτησε , τι τήν 
«παρακίνησε νά κάμη οΰτω; και πάλιν τοΰ ειπεν ,*διότι 
Κυριε'μοι εύρηκα είς τάς Γραφάς νά λέγουν ό 'τ ι, καθαρά 
και αμωμος λατρεία τοΰ Θεοΰ κάι Ηατρός μας έιναι αΰτη4 

να έ-ιςκεπτωμεθα τούς ορφανούς κάι χήρας είς τήν σ.τε- 
νοχωρίαν των..κ. τ. λ. Πολλά καλά τής έιπεν ; τής εδω- 

κ?> ί Ναι Κύριε τοΰ άπεκρίθη. Κάι ποΰ τά
; . Ητον τό βραβειον τό όποιον έλάμβανα άπό τό 

σχολέΐον.

• 9  ό'στις έδιηγήθη τοΰτο ειπεν , ( καθώς τήν
ασθενή j .  Ηγκαλίασα τό άγγελόπουλον , κάι έπαρακάλεσα 
ότι το ύστερον μέρος τοΰ ρητοΰ τοΰ Ευαγγελίου τό όποι

ον άνάφερε , νά έκτελεσθή , εις «ύ την κάι ό'τι ό Θεός να :τή  
■ αΐΰφυλάξη άσπιλον είς τόν κόσμον.

Οί Ακόλουθοι στίχοι είναι Μίμησις τοΰ ΰμνου τοΰ ·■- 
γλικοΟ , ό; « ς  ετυπώθη είς τόν προλαβόν τ* αριθμόν. Γ * ι

είναι εύσ'όχω; μιμημένοι μέ αρμονίαν όχι όλιγην άπό τόν 
Αιδεσιμότατον Κύριον Ιωνάν Κίγγ.

Απ’ τής Γροιλλάνδα; τ ’ όρη ,.
Είς τήν Αμερικήν ,

Κ  απ' τών Ινδιών τά μέρη , 
Ποΰ ζοΰν μέ ηδονήν ,

Απ' της Αιθιοπίας 
Ποτάμια παλαιά ,

Σέ κράζουν νά τούς λύση;
Τής πλάνη; τά δεσμά.

2 . Φυσά αήρ εύώδη;
2τήν Κεΐλον τό νησί,

Κ’ ή θέα έιν’ τερπνώδης , 
Αλλά τ ί ώφελει ;

Οί Κάτοικοί του μένουν 
Τυφλοί, καί προσκυνούν 

Τήν πέτραν καί τό ξύλον 
Τά έργα τών Χειρών.

Τ

3. 11 σείς , οί φωτισμένοι
Μέ φώς τοΰ Ούρανοΰ.

Οί άναγεννημένοι
Μέ λόγον τοΰ Χαστοΰ. 

Σωτηρία. Σωτηρία.
Κηρύξατε παντοΰ 

Τήν Χάριν τοΰ Μεσσία 
Τ’ Αρνίου τοΰ Θεοΰ.

4- Τόν λόγον του να πάτε, 
ί ΐ  άνεμοι' νερά ,

Κέσεΐ; νά τον κυλάτε 
Στά έθνη τά μακρά.

Εω; νά κυριεύη 
Καρδία; όλωνών 

Στην γην νά βασιλεύη 
Καθώ; στον Ουρανόν.

BANIAN ΛΙνΝΔΡΟΝ.

Τοΰτο τό δένδρον τό όποιον όνομάζεται ακόμη Κολιτ- 
ζήδα, η Ινδική Συκία, είναι ένα άπό τά περιεργώτερα 
καί εύμορφώτερά προοϊόντα τής Φόσεως , είς τό εϋκρα'τον 
κλίμα τής Ινδίας , όπου φυτρώνει είς πολλούς τβπβυς; καί 
είναι διαφόοων ειδών. Κάθε δεν)ρον καθ εαυτό, θεΛ>̂ όυ- 
μενον, έιναι ένα μικρόν δάσος, καί μερικά τουτών είναι 
πολλά υψηλά καί μεγάλα, κάι διαφέρουν άπό πολλά, άλλα 
ποοοίόντα ζώων η φυτών, με το να μην φθειροντάι .π3*τέ· 
Κάθε κλάδος άπ’ επάνω τοΰ σώματος ρίπτει τού; ίδιους 
του λεπτούς κλόνους' κχτά πρώτον πολλά άδυνάτβυς ,ν'Μ 
oyi τόσον χαμηλούς, μετ’ έπειτα αυξάνουν κάι καταβα·- 
νοντες βάθμηδόν φθάνουν είς τήν επιφάνειαν τής γης, όπου 
χωνώμενοι γίνονται μεγάλοι κορμοί, κάι δένδρα βλαστά- 
νοντα νέους κλόνους άπό τα ; κορυφάς των.

Τ ό  Αγ γ ε α ο π ο ϊλ ο ν .



( 4 )
Τ&ΰτα μ* τόν κ«ρόν κρεμνί&ν «ούς κλώνους των , και 

δρεφόμενα άπό τήν γην , κάμνουν κορμούς , καί έζαιίλώ- 
νουν νέους κλάδου; , ούτω ακολουθούν βαθμηδόν εως όποΰ 
ή γη , ό ζεστώτερος συγγενη'στων , συνεισφέρη είς αύτα 
τήν ύπαρξιντων. ένα  τοιοΰτον δένδρον μέ πολλούς κορ
μούς , σχηματίζει τούς ευάρεστους πέριπά τόυς , θεας, και 
δροσερά περιδιίβάσματα, όποΰ ήμπορόΰμεν να φαντασθώ- 
μεν. Τά φύλλα είναι πλατέα, πυκνά; και ζωηρού Πρασίνου 
χρώματος" ό καρπός των είναι ενα. μικρόν σύάον , και %- 
"ταν ίνναι ώριμον έιναι καθαρού κοκκινού χρώματος , το 
όποιον χρησιμεύει εις τροφήν τη Οίκων , παγώιϊίων , και 
διαφόρων ειδών πουλίων τά όποια κατοικούν εϊς τούςκλά- 
ίους του. - "} ι

Οί Ινδοί άγαπούσι κατ’ εξοχήν τό Βάνιαν δείδρον, καί 
θεωρούν την πολυχρόνιον διάρκειαν του , τούς έκτεταμε- 
νους κλάδους του , καί τήν ευεργεσίαν της σκιάς του , ώς 
Θεία εμβλήματα, καί περιπλέον προσφέρουν 6Ϊς αύτο με
ρικώς θεία; τιμάς. Οί Βραχμϊνοι, οίτινες ευρίσκουν Γπημον 
ναόν είς κάθε ιερόν δάσος , έξοδεύουν «ύτω τόν περισσό
τερον καιρόν των είς θρησκευτικάς άσκησεΐς-j υπό τον ίσκι
ον τοΰ Βανείου Δένδρου. Αύτοί τά φυτεύουν πλησίον είς 
τούς ναούς η βωμούς των , καί είς εκείνα τά χωρία ό'που 
δέν εύρίσκεται κανένα οικοδόμημα διά τό προσκυνημάτων, 
στένουν ενα Ιιδωλον υποκάτω άπο ?να τούτων τών δέν
δρων , καί έκεϊ προσφέρουν τήν εωθινήν καί εσπερινήν θυ
σίαν των.

Οί εγχώριοι όλων τών τάξεων καί φυλών αγαπούν νά 
ευφραίνονται ύπό του ίσκιώδους τούτου παραπετάσματος , 
το όποιον δέν διαπερνά ό ήλιος τού τροπικού, καί όπό- 
ταν τό ψύχος ολιγοστεύσει, κάμνουν τούς περιπάτους των 
βλέποντες άγαπητάς θέας. Ταΰτα είναι τά δένδρα ύπο
κάτω τών όποιων μία φατρία γυμνών φιλοσόφων , ονομα
ζόμενοι Γυμνοσοφισται συνηθροίζοντο είς σάς ημέρας τοΰ 
Αριανοΰ καί ό ιστορικός ούτος της ΙΙαλαιας έλλάδος περι
γράφει μίαν αληθινήν εικόνα τών νέων Ινδών. Αύ'ός λέγει 
ό'τι τόν χειμώνα οί Γυμνοσοφΐσται χαίρονται τόν ήλιον, 
καθήμενοι είς ανοικτόν τόπον, καν τό καλοκαίρι όταν ή 
καΰσις καταντά υπερβολική , διατρίβουν ύποκάτω είς ψυ
χρούς και νοτερούς τόπους , ύποκάτω άπό μεγάλα δέν
δρα τά όποια καθώς διηγείται ο Νέαρχος σκεπάζουν τήν 
περιφέρειαν δέκα στρεμμάτων , καί εκτείνουν τούς κλά
δους των τόσον μακράν, ώστε δέκα χιλιάδες άνθρωποι 
ήμποροΰν νά σταθούν ευκόλως υποκάτω του.

Είς τά χείλη τοΰ Ποταμού Ναρβούδδα , είς τήν έπαρ* 
χίαν τοΰ Γούζερατ είναι ενα Βάνιαν, τό όποιον ύποθέτου- 
σι τινές δτι έιναι Ινα άπ εκείνα τά όποια έπερίγραψεν ό 
Νέαρχος, καί βέβαια όχι κατώτερόν του. Ξεχωρίζεται μέ 
τό όνομαΚοββίερ Βόρ , τό όποιον τοΰ έδόθη είς τιμήν 
ίνός ένδόξου αγίου τών Ινδών. Μεγ<*λαι πλυμμήραι, κα
τά  διαφόρους καιρούς έξερίζωσαν πολλά άπό τά μεγάλα 
ταΰτα δένδρα" άλλ’ ο , τ ι άπομένει έχει μόνον 200 ποδών 
περιφέρειαν, μετρούμενοι οί μεγαλη'τεροι κορμόίτου. Οί έ- 
πικρεμάμινοι κλάδοι του , δταν εύρίσκονται ενωμένοι εϊς 
τό δενδρον , σκεπάζουν εν εύρύτερον διάστημα καί υποκά
τω φυτρόνουν πολλαί μηλέαι κάι άλλα καρποφόρα δέν
δρα. Οί Μεγάλοι μόνον στέλεχοι τούτου τοΰ δένδρου ά '

ρίθμόϋνται τριακόσιοι πενήντα , και οι μικροτεροΊΤΰυ ύττ;-. 
βίιίνόυν τάς 3 χιλιάδα?. Κοθϊίς τούτων δέν παύει 
-ίό νά έΰγάζέι κλάδους , κάι νά κρέμκ κλονάρί* διά vj 
σχημάτίση άλλους κορμούς, οίτινες άλολόύθως γεννούνχ» 
άλλους. Τό Κοββίερ Βόρ,. είναι περιφη(ίότερόν είς τό 
δο(ίταν όχιμόνόν έξ α ιτίας τής εύρύτήτοστου, άλλ’ άκόμν; 
διά τήν άσύγκριτον ώραιοτητάτου. Τά Ινδικά στρατέ, 
ματο γενικώς στρατομεδεύουν τριγύρω του. κάι είς διο· 
ρισμένας ώρας έωρτάζουν τόν Ι α τ ά ρ ρ α ν ,  ή τά γενί 
Ολια τοΰ ΐνδοΰ. οπού χιλιάδες ταξίματα ευσεβών cuve- 
ορτάζωνται. λέγεται ό'τι επτά χιλιάδες άνθρωποι ήμποροίν 
απλόχωρα νά άνάπαυθούν είς τόν ίσκιον του. Εσονηθειζοι 
πάντοτε οί Βρεττανοί οί κατοικούντες είς -ίάς Ινδίας , ότ« 
εκυνηγοΰσαν νά στρατοπεδεύουν καί νά κάθονται ολοκλη- 
ρόυς εβδομάδας ύίτοκάτίο άπό τ«ύ ΐί!«  τήν ηδονικήν κ® 
μεγαλοπρεπή σκηνήν \ ητις παρέχει καταφύγιον είς ολοο; 
τούς ταξειδιώτας , καί έξόχως είς τάς ευσεβείς φυλάς τάι 
Ινδών. Είναι γ£(Λατα άπο.αγριοπερίστερα , τριγώνας  ̂ τ ι 
γώνια κ*ί διάφορά είδη πουλιών τά οποία κέλαδούν (  έξι· 
χως μέ πίθηκους οίτινες ξεφαντώνουν τον θεατήν με τα 
"άρχικά των παιγνίδια, κάι τόν κάμνουν νά προσέξη δια 
τήν πατρικήν τήν όποιαν δείχνουν 3ίς τά μικρά τέκνα- 
των , διδασκοντέστά νά εκλεγούν τήν τροφήν toj v  ,  xai 
γυμνάζοντες αύτά νά πηδούν άπό κλάδον είς κλάδον) ν ι 
φύλλατων κρατούν μέγαν ’ίσκιον επειδή πολλά άπό αύ τά 
ύπερβαίνουν τούς εξ ποδας πλάτους άπό τήν μίαν άκραν 
έως τήν άλλη;. Ταΰτα τά δένδρα παρέχουν όχι μόνοι 
καταφυγήν , άλλ’ ένταυτώ καί τροφήν εϊς ό'λους τούς έγ- 
κατοίκουστων ? επειδή ενώ επισκιάζονται άπό τά φύλλα 
των είς τόν ίδιον καιρόν έχουν είς αφθονίαν -ά μικρά των 
σύκα άπό τά όποια απολαμβάνουν τόσην ηδονήν δσην ό 
αυτουργός καί πλάστης των βλέποντας τους ευχαριστη
μένους.

Τούτο τό δέν δ ρ ον τό όποιον χωρίς αμφιβολίαν θεωοίί- 
ταε ιός ενα άπό τά μέγιστα )ίαί ίπλέον περίεργα τής φύ· 
σεος , φαίνεται δτι έιναι ενας κόςμος μιλτοζωγράφιστος. 
είς τόν όποιον χίλιάδαι άνθρωπίνων οντόίν καθώς ' και ί- 
πειρα είδη ερπετών καί πετινών δύνανται νά λάβουν τίν 
δπαρςιν κάι άναπαυσίντων. Πόσον θαυμάσιον διαφοράν πα
ρασταίνουν τά δάση κάι δένδρα, ή μανιτάρια τά όποΐ* 
θεωρούνται μέ τήν βοήθειον ενός μικροσκοπίου δταν έιναι 
σεσηπότα' '( άπό τά όποΐα κάθε φυτόν ϊιναι πολλάκις μι- 
κρότερον άπο τήν μύτην μιας βελόνης- Μ’ όλον τούτο όλ# 
έιναι άποτελίσματα τής τοΰ Πανσόφου καί Παντοδύναμέ 
0 ντ ος ένεργείας. Καί τ ί άπειρα είδη βαθμών εύρισκονιο 
είς την ευφορίαν τοΰ Κόσμου μεταξύ τούτων τών δύ« 
περάτων) μέ τό νά είναι κάθε μέρος τοΰ απείρου διαστιί' 
ματος γεμάτον άπό άνθη , χορ'άρια , θάμνους, καί δέν
δρα,  κάθ* χρώματος σχήματος , κάι ύψους , κάι είς το- 
σον άπαρα πλνίθει ώ»τέ κανείς ϊδέν τ5μπόρ« νά τά «ρΛ- 
μήση. .

ή  παρούσα έκδίδεται κάθε 2 άββ*τον , ή τιμη' τη; 
κατά τριμηνίαν είναι εν τάλληρον δίστηλον.

Είς τό Τυπογραφεϊον τ^ς Ευαγγελικής Σχολής·


