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ή  Αγ Ια Π0ΑΙΣ.

Πολλοί ύποθέτουσιν ότι ή ίερουσαλνίμ το παλαιόν όνο
μάζετο Σαλήμ , καί ακολούθως ή παλαιά πόλις του αΰτοΰ 
ονόματος τής οποίας βασιλεύς έστάθη ό Μελχισεδέκ δέν ήτον 
άλλη άπό τούτην , ήτις μετ’ επειτα έγινε μητρόπολις του 
ίουδαϊκοΰ έθνους. Οταν έκυριεύθη άπο τον ίεσσέ οί έγκατοι- 
κοι ταύτης της πόλεως δέν ΰπέφεραν να διωχθοΰν «πό τους 
ίσραηλΐτας, μ’ δλον όποΰ ό βασιλεύς των ήχμαλωτισθη, αλλ 
όχυρώσαντες αυτήν έκατοικοΰσαν διά πολλούς αιώνας. Το 
φρουριόντων όμως είς τό τέλος έκυριεύθη άπό τόν Δαβίδ και 
οί ίεβουσΐται έδιώχθησαν Six παντός άπό την Ιερουσαλη'μ. 
ή  δυνατή φρουρά έκ της οποίας τοσάκις άντε'κρουσαν τας 
δυνάμει; τών Ισραηλιτών , ητον εις τό όρος Σιών , ητις αφοΰ 
ύπέπεσεν είς τάς χείρας των , όνομάσθη Πόλις τοΰ Δαβίδ.

Π Ιερουσαλήμ εκειτο είςτά σύνορα τών φυλών του Ιούδα 
καί Βενιαμίν. Ητον κτισμένη επάνω εις τρείς σιμωτιενούς λό
φου; της Σιών, Αμωρίας, καί ό χαμηλότερος τών δύο τούτων 
«νομάσθη μετ’ έπειτα Ακρα. Αφ’ όλα τά μέρη έπεριορίζετο 
άπό κοιλάδας, α'ίτινες την έχ (όριζαν άπό τά βουνά τά όποια 
την επερικύκλοναν καί την υπεράσπιζαν' άπ’ άρκτον όμως 
δέν είχε την αΰτην φυσικήν άσφάλειαν , διέφερεν όποσοΰν 
είς τοΰτο , μέ τό νά si/ε ένα μέγα κρημνόν όσης έτελειωνεν 
εις την πεδιάδα. Απ’ έκεΐνο τό μέρος ή πόλις πάντοτε έφορ- 
μεΐτο άπό τους εχθρού; , επειδή άλλοθεν ενα στράτευμα δυ- 
σκόλω; ήμποροΰσε νά έπιτύχη χωρί; να άπαντη'ση μεγαλας 
δυσκολίας, όλη ή περιοχή' ήτον δυνατά τειχογυρισμένη καί 
κάδε λόφος άπό τους οποίους ήδη άναφέραμεν είχεν ένα ξεχω
ριστόν τεϊχο; ΐδικόντου. Εις καιρόν όποΰ ό Σωτη'ρ ημών Ιησούς 
ήτον έκεΐ', έκτίζετο πρός Αρκτον της πόλεως ενα μέγα προ- 
άστειον ονομασθέν Νεάπολις. Προσέτι οχυρώθη μέ τείχει άπο 
τόν βασιλέα Αγρίππαν, καί όλα ταΰτα έδυναμώθησαν μέ πολ
λούς πύργους. Η περιφέρεια τη; πόλεω; ήτον τέσσαρα ή'μισυ 
εως πέντε μίλια. ή  Σιών ήτον ά υψηλότερος άπό τους τρεις 
λόφους , ή'τις όνομάζετο καί Πόλις τοΰ Δαβίδ. Φαίνεται ότι 
εκυρίευε τό Νότιον μέρος της πόλεως, καί ή Ακρα εκειτο πρός 
άρκτον της Ιδίας κατ’ εΰθεΐαν. έκεΐνο τό μέρος τό όποιον έκ- 
τίσθη έπάνω εις τό όρος Σιών , όνομάζετο ακόμη Ανω-πόλις, 
ενώ τό έκτεινόμενον πρός τήν άκραν όνομάζετο Κάτωπολις. 
Λ Σιών υπερείχε τα ; άλλας κατά τά πολυέξοδα καί μεγαλο
πρεπή κτήρια, μεταξύ τών όποιων ή άκρόπολις τοΰ Δαβίδ 
καί τό βασιλικόν παλάτιον , κάμνουν μεγάλην έντύπωσιν τών 
ί-νων. Η Ακρα έιχε περισσοτέρους δρόμους καί όσπήτια, καί 
το μεγαλη'τεοον μέρος τής πόλεως εφθανεν επάνω είς τοΰτον 
τον λόφον. Η Αμωρία όμως έτιματο περισσότερον άπό τους 
δύο καί είς τήν κορυφήν της ήτον ενα; Ναός. ft κορυφή της

ητον τόσον κρημνώδης καί στενόχωρος, ώστε δεν έιχε τόπον 
διά τήν ίεράν οικοδομήν καί διά τά άναγκαΐα αυτής προ
αύλια’ μέ τό μέσον όμως κτηρίων τά όποΐα ύψώθησαν άπό 
τάς κοιλάδας έ'ως τήν κορυφήν της, εκτειναν τόσον την ϊπι- 
φανειάντης , ώστε έκαμαν περιφέρειαν ήμύσεως μιλίου.

Κατ’ άνατολάς ή πόλις έχωρίζετο άπό τό όρος τών ε- 
λαιών μέ μίαν βαθεΐαν καί στενήν κοιλάδα τοΰ Κέδρου , 
όθεν προέρχεται ό χείμαρρος τών Κέδρων άναφερόμενος εις 
τάς γραφάς: Τοΰτο τό ρεΐθρον η ό χείμαρρος' κάμνει τήν 
άρχη'ν του πλησίον της Ιερουσαλήμ, άπερνά πλαγίω; διά 
τη ; ρηθείσης κοιλάδος , καί μετ’ έπειτα διευθυνόμενος πρός 
Ανατολάς πίπτει είς τήν Νεκράν θάλασσαν. Τό. καλοκαίρι 
είναι άνυδρος ,έξω μόνον τόν χειμώνα όπόταν συνάζει τά 
θολά καί λασπώδη'ρεΐθρα άπό τούς πλησιοχώρους λόφους.
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ί  ’ - -, ■ ν

Αί νεφέλαι έιναι μία συνάθροισις άπό ζοφώδεις αναθυ
μιάσεις αί'τινες κρέμανται εις τόν άέρα. Αίίται είναι συνθε- 
μέναΐ άπό νερά, γηΐνα μόρια, νίτρον , θειάφι, άλας , καί 
άπό ουσίας τά όποιας ή καΰσις τοΰ Ηλίου , καί ή ενέργεια 
τών γήινων σωμάτων κάμνουν νά έγείρωνται έπανω απο 
τήν επιφάνειαν της Σφαίρας. Τά ελαφρότατα σύννεφα, ενί- 
ο τε άπέχουν άπό τήν γην δυο μίλια , ή πυκνότερα των σει
ρά εντός ένός μιλίου , καί ή δασυτάτη , βεβαρυμένη απο 
ήλεκκτριότητα, έν γένει πλέει μακράν άπό τήν έπιφανειαν 
της γης τό ήμισυ.

Μεταξύ τών ωφελειών τάς οποίας άπολαμβάνομεν άπό 
τήν υπαρξιν τών νεφελών , έιναι παρομοίως ή διαυθέντευσις 
άπό τάς θερμάς άκτΐνας τοΰ ήλιου καί της γης. Συχνάκις 
έιναι τόσον θερμαί,ώστε έαν δεν εμποδίζοντο τοιουτοτρο- 
πως , δέν ήμποροΰσαν νά λαμβάνουν ΰπαρξιν κάνέν είδος 
φυτών. Είς τάς όλίγας φυσικάς ένεργείας τάς οποίας άνε- 
καλύψαμεν , όπου ή ηλεκτρική ρευστή ΰλη εμπεριέχεται, τά  
σύννεφα έχουν άρκετόν μέρος. Και κατ εξοχήν με τό μέ
σον των διαδίδουν εκείνην τήν λεπτήν ύλην άπό τήν άτμο- 
σφαϊραν είς τήν γην καί άπό τήν γην, εις την ατμόσφαι
ραν.

Τά πολυποίκιλα χρώματα καί φαινόμενα τών νεφελών γεν- 
νώνται άπό τήν διάφορον θεσιν εις την οποίαν |υρισκον.αι 

! ώς πρός τόν Ηίλιον. κατά τάς διαφόρους αντανακλάσεις τών



ακτίνων . τοΰ ήλίου , καί κατά τα -αποτελέσματα τά όποΐα 
γεννά η θερμότης. όταν τρέχουν ενωμένα , νι όταν ύιαλυων- 
ται είς πυκνάς ρανίδας άπό τήν ενέργειαν τής έπισυναπτο- 
μέννις έφέλξεο^ς, πίπτουν κ&τω , καν οΰτω αποτελειται η 

βροχή.
ή  χρονική αναλογία είναι τρεις πόδας περίπου εϊς βά

θος , είς όλην τήν επιφάνειαν της γης. Αυτή όμως ή ποσότης 
δεν διαμοιράζεται παρομοίως είς όλα τα μέρνι. Περισσεύει 
πλησίον είς τους Τροπικούς και ολιγοστεύει άναλόγως όσον 
«πομακρύνει άπο τόν Ισημερινόν πρός τους πο'λους. Ανάμεσα 
άπό τους τροπικούς αι βροχαί καθώς και οί άνεμοι άκολου- 
δοΰν τακτικώς είς κάποιους καιρούς τοΰ χρόνου. Είς τόν 
αρκτικόν τροπικόν αρχίζουν τόν Απρίλλιον και τελειώνουν 
τόν Σεπτέμβριον. Εις 5ε τόν Νότιόν ή τόν Ανταρκτικήν 
άρχίνοΰν τόν Σεπτέμβριον καί τελειώνουν τόν Απρίλλιον. Είς 
τάς Δυτικας Ινδίας ή αναλογία έιναι δέκα πόδας, ενώ εις 
τους παραλλήλους κύκλους· τών yo, βαθμών πλάτους, καί 
περαιτέρω, ή χρονική ποσότης δεν υπερέχει τούς δέκα δα
κτύλου;. Είς τινας τόπους καθώς είς τήν Αίγυπτον, Περοΰ 
καί Κοίλπν , βρέχει πολλά ολίγον καί σχεδόν ποτέ.

ft Φυσική οικονομία έιναι θαυμάσιος. Αναθυμιάσεις εγεί
ρονται άπό τάς θαλάσσας , μορφώνονται είς σύννεφα καί 
περιφέρονται τριγύρω είς τήν γήν’ καί μετ’ έπειτα βεβαρυ- 
νόμενα καταβαίνουν , τήν δροσίζουν καί τήν κάμνουν εύ
φορον. Ο Δρ. Χάλλεϊ «πάσχισε νά λογαριάση τόν ατμόν ό- 
στις ήμποροΰσε νά σηκωθή άπό όλην τήν Μεσόγειον θάλασ
σαν είς μίαν ήλιοφώτιστον ήμέραν, καί άφοΰ έμέτρησε τήν 
επιφάνειαν τής θαλάσσης , καί «δοκίμασε είς μικράν τινα 
ποσότητα ΰδατοςόδηγη'Οη νά ύποθέση ότι τουλάχιστον ήμπο
ροΰσε νά φθάση είς 5 ,28ο, μιλλιούνια τόνων.

ΩΡΙΜΑ ΚΕΡΑΣΙΑ.

( Συνέχεια )

Γουλ: Τά κεράσια μέ ή’ρεσαν τόσον , ώστε σχεδόν τό έ- 
λησμόνησα , άλλά ά'ς μήν τής είποΰμε τίποτε.

itoav: £l. Γουλιέμε. τότε ήθελε κάμομεν τό κακόν χειρό
τερον. Ημείς ε’σφάλλαμεν , είναι αληθινόν' άλλά πρέπει νά 
τής τό έίπομεν.

Γουλ: όχ ι διατί ήξεύρεις ότι πάντοτε οργίζεται όταν 
δέν ένθυμούμεθα ό, τι μάς λέγει , καί πάντοτε μάς τιμω
ρεί εάν δέν τήν ύπακούομεν.

Ιωάννα: Ναι όμως επιθυμούσα νά τής τό είπώ καί νά με 
τιμωρήσει, παρά νά πασχίσω νά τό κρύψω, διότι είμαι βέ
βαιος ότι ποτέ δέν ήθελε μέ βλέπει μέ καλόν όμμα , άν εγώ 
τήν «γελούσα' καί καταλαμβάνεις, αύτή δέν μας τιμωρεί 
άπό τόν θυμόν της, άλλά διά νά συνηθείσομεν είς τό νά 
κάμνομεν ότι είναι ορθόν. 1

Γουλ. Ναι άλλά δέν ήμπορώ νά τήν βλέπω θυμόμένην.

διατί πάντοτε πικραίνεται όταν ααν^νή. ότι κάμνόαεν- 
ποτε άτοπον διατί θέλεις νά τήν κάμομεν νά λυπηθή;

Ιωάν. Περισσότερον θέλει τής κακοφανή εάν ήμειΐςπα^ 
σομεν νά κρύψομεν ότι έκάμαμεν. Ενθυμήσου τί μάς είπε τί 
άπερασμένην Κυριακήν , ό'τι ό Θεός είναι έ'τοιμος νά συγχο, 
ρή εκείνους οίτινες τοΰ ζητοΰν συγχώρησιν διά αγάπην « 
Ιησού Χοιστοΰ, όταν κάμνουν τίποτε άτοπον. Ο λόγος to 
έάν ήμεΐς έξομολογούμεθα τάς αμαρτίας μας , αύτός εΙν: 
εύ’σπλαγχνος καί δίκαιος νά μάς τάς συγχωρήσω καί νά ρ.ΐ 
καθαρίση άπό κάθε παρανομίαν.

Καί ήξευρε, ότι εάν ό Θεός οστις είναι τόσον μέγαςκ; 
καλοκάγαθος ύπεσχέθη. νά κάμντ τοΰτο , τότε βέβαια ενι 
γονεύς ή ένας διδάσκαλος όστις άγαπά τόν Θεόν, θέλει t 
σθαι έτοιμος νά κάμη τό ίδιον και έάν ενθυμείσαι,ή μήπ, 
μας μάς ειπεν ότι ποτέ νά μήν άφήσωμεν τήν ψευδή sv-p 
πήν, νά μάς έμποόίση ο:πό το νά τής έίπομεν ευθύς ότι ί 
σφάλ.λαμεν , αλλέως θέλει κάμομεν πολύ μεγαλτιτέραν άμρ- 
τίαν.

Γουλ: Καλά, πολλά καλά , έχεις δίκαιον, άς «πάγορ 
γρήγορα νάτής είπομεν τήν αλήθειαν.

Ούτω υπήγαν όμοΰ νά εύρουν τήν μητέρατων , δέν ήτοι 
όμως πολλά χαροποιοί, άλλα εΰχαριστοΰν το ότι ήμίΜϊώ 
νά αποφασίσουν νά κάμουν ότι ήτον ορθόν, καί ναόμολογί 
σουν τήν αλήθειαν. “  L1 Μήτηρ , ” ειπεν ή Ιωάννα, θελε» 
κακοφανεϊ όταν άκουσης ότι έπράξαμεν ώς κακά πχιδία , άΧ 
ένομίσαμεν ότι δέν έιναι καλόν πράγμα νά κρύψωμεν ότι · 
κάμαμεν , καί ούτως ήλθαμεν νά σοΰ ε ’πωμεν ΐήν άλήθεΐϊ 
Τότε ή Ιωάννα τής έιπίν ό,τιήκολούθησε ,μ« ακρίβειαν,*: 
ό Γουλιέλμος «δείξε τά κουκούδια τά . όποια εφερέ, διά ί 
είδη ή Μήτήρτου βέβαια πόσα εφαγεν , καί σάς βεβαιώ ί 
δεν ήθέλησαν·νά προφασισθοΰν άλλά έιπαν όλην τήν άλήθει»

Πιστεύσατε ότι έκακοφά·»η τής μητρός τω ν , άλλα iujfi 
ριστήθνι βλέπουσα τήν έτοιμοτητάτων εις τό νά τής «ιι» 
τήν αλήθειαν , καί άκόμη περισσότερον ότι δέν έμεταχ? 
σθησαν καμμίαν πρόφασιν δηλ: νά έιπυυν “ ή τον πολλά όλιγι 
ή ό Γουλιέλμος μέ τά Ιδωσε , ή 11 έάν ή Ιωάννα δέν εστέχ:' 
εγώ δέν ήθελα τά αγγίξει.

Είμαι βέβαιος ότι έιναι κάποια παιδία τά όποΐα ήθε« 
μεταχειρισθή τοιαύτας προφάσεις , τοιοΰτον όμως φέρσιικ 
έιναι πάντοτε κακόν σημεΐον. Εάν λοιπόν μικρά παιδί* 
κοράσια αρχίζουν νά προφασίζονται, είμαι β?.βαιοςότι& 
έιναι αρκετά πληροφορημένα ότι έσφαλλαν , άλλ’ ότι λυπβί’· 
ται επειδή τούς έκατάλαβαν.

Οταν ό Γουλιέλμος καί ή ’Ιωάννα έιπαν τής μητρό;'® 
όλην τήν αλήθειαν , έπρόσμεναν νά τιμωρηθούν καί ή τον ι 
τοιμοι νά υποταχθούν. Επειτα άπό ολίγον , ή μήτηρ 
τούς ειπεν ότι επειδή ετρεξαν ευθύς καί τής είπαν τήν 
χωρίς κάμμίαν πρόφασιν , εϋχαρίστήθν) βλέπουσα αυτό1· 
βεβαίους τοΰ σφάλματός των, καί έστοχάσθη ότι ήθελαν '■'{ 
σέξει είς τό εξής' ούτω δέν ή θέλησε νά τούς παιδεύση , 6 
έμπιστεύθη ότι αύτοί δέν ήθελε λησμονήσουν γρήγορα °) 
ήκολούθησε, καί ότι ή’θελεν εισθαι άκόμη είς ενθύμησιν τ> 
άδελφάδων καί αδελφών τούς. Τότε τούς ένθύμισεν ότι n|j 
ποροΰσαν νά συγχωρηθοΰν , ζητώντες τήν χάρινάπό τόν 0® 
διά να τούς αξιώση νά απέχουν άπό σφάλματα, και οτι·5*



-6 7 τοv αναγκαίοv είς καθ' τϊράγμα , μεγάλο η μικρόν, επει
δή καί τό ούτιδάνότατον αμάρτημα συχνά όίηγεΐ είς με- 
γαλότατα σοιούτου είδους.

fev  αύτη ή μικρά Ιστορία άρίση είς του; μικρούς άνα- 
γνώστάς nou , ελπίζω οτι θέλει ένθυμοΰν ται νά διορθώνονται, 
καί όχινά στοχάζονται μο'νον διά τά κεράσια.

ΑΒΥΣΣΫΝίΑ.
Η επαρχία τ ις  Αβυσσυνίας κεΐται προς νότον τής Αίγυ

πτου περί τάς ~/]γάς τοΰ Νείλου, έκ ε ϊ προ πολλούς αι
ώνας η χριττιανική Θρησκεία έθεμελειώθη , λέγουσιν ό'μως 
ό'τι ίιναι προς τούτοις μεμιγμένη άπο ίουδαϊκάς καί ά'λλας 
δεισιδαιμονιώδεις συνήθειας. Τινές άπο τούς έξοχους Γερμα
νού,' Αποστολοκυρηκας , εσχάτως διήλθον τήν πόλιν, σκοπόν 
εχοντες τήν εισαγωγήν τής Ιεράς βίβλου , καί τήν σύστασιν 
σχολείων , μεταξύ τών ήδη βαρβάρων έγκατοίκων τνϊς. Απο 
έ'να τών καθημερινώντων έκλέγομεν τήν ακόλουθον.

Ιατρεία τής Αιγυπτιακής καλούμενης οφθαλμίας.
« Μωαμεθανός τις τής συντροφιάς μας , ήλθε καί μάς 

* έπαραπονεΐτο δια τον πόνον ύπέφερε άπό ενα τών όφθαλ- 
» μώντου. Ημείς τόν έσυμβουλεόσαμεν νά είπ/ί κανενός νά 
» τοΰ ρίψη μέσα όλίγην κόνιν ταμβάκου , άλλ’ επειδή δέν · 
» είχε κανένα το έκαμα έγώ. Τοΰτο έιναι άσφαλέστατον 
>> Ίατοικον εις τήν αρχήν τής οφθαλμίας , έπειδή τό ρηθέν 
» βότανον προξενείυγρότητα εϊς τόν οφθαλμόν , καί ή όφθαλ- 
" μία έν γένει έ'ρχεται με μίαν καυστικήν καί πονετικήν ξη- 
» ρότητα. Ο Κύριος Δούσσαπ έμαθε τούτην τήν θεραπείαν 
>’ είς το Κάΐρον. Μίαν ημέραν ενώ επεριπατ’οΰσεν είς τόν 

_» δρόμον , ενας δούλος τοΰ έζήτησε ταμβάκον, καί άφοΰ 
» του έ'δωσε τόν έ'βαλεν είς τά ό'μματά του έμπροσθεν τοΰ 
» Κυρίου Δούσσαπ , ό όποιος άκόμη μαρτυρεί τήν θαυμάσιον 
» έ'κβασιν τής έο αρμογής. Φίλος τις τοΰ Μωαμεθανού, τόν 
·' όποιον πρό ολίγου άνεφε'ραμεν, έπαρατήρησεν είς ταύτην 

τήν περίστασιν ότι ήμεΐς διεφέραμεν άπό τους άλλους Εύ- 
» ρωπαίους όποΰ έως τότε είχαν απαντήσει. Οί άλλοι δέν 
“ ήθελαν μήτε νά έγγίξουν κανένα, ένώ ήμεΐς έςεναντι'ας « -  
» μέθα έτοιμοι νά παρηγοροΰμεν καί νά βοηθοΰμεν τους πά- 
“ σχοντας.

Ως Επόμενον ταύτης τής περιλήξίος, έπιθυμοΰμεν διά 
τοιαύτας πο-ιοφθαλμίας κοινάς είς τοΰτα τά μέρη, ένθερμους 
να παραγγείλοιμεν, συχνόν πλύσιμον μέ καθαρόν νερόν. Δέν 
άμφιβάλλομεν ότι πολλοί άπό τους αθλίους τυφλούς, ή|/.πο- 
ροΰσαν τώρα νά χαίρονται τήν θεωρίαν των, έάν ήθελαν προ
σέξει είς τήν αρχήν νά τα καθαρίζουν.

Ανθρωπός τις είς τας Ινδίας ήρώτησε διαφόρους κληρι
κού; καί άσκη τάς, τίνι τρόπω ήμποροΰσε να ελαφρώση τας 
αμαρτία; του ; Τόν οδήγησαν λοιπόν να στρώση καρφίααρ
κετά στρεβλά, είς με'γα διάστημα και επάνω είς αύτα άνυπό- 
')η τος νά περιπατήση 4^0 μιλίων τοπον. Καί έάν εξαιμά- 
τωναν οί πόδες του ή' έκουράζετο , τότε μόνον ήναγκάζετο νά 
σταθή, έως όύ νά άναλάβη καί νά έγδυνχμωΟ·£._ Αρχησε λοι
πόν τό ταξειδιόντου καί ότε έσταμάτησεν.υποκάτω άπό τον 
ίσκιον ενός μεγάλου δένδρου, οπ°υ τό Ιερόν Εύαγγέλιον έ.>

οτε έκυρήττετο άπό τούς έκεϊ ϊεροκύρηκα; ετυχι να ϊκφω- 
νήση έμπροσθέν του τά λόγια ταΰτα ότι τό αίμα τοΰ Ίησοΰ 
Χριστοΰ καθαρίζει τάς άμαρτίας. 0  άνθρωπος λοιπόν πα
ρευθύς έσικώθη καί σκορπίσας τά βασανιστικά του σάνδαλα, 
εκφώνησε. Τοΰτο μόνον χρειάζομαι μέ τό να τοΰ έκαμαν 
βαθεΐαν έντύποσιν οί λόγοι ίου Ίεροκόρηκος ότι τό αίμα 
τοΰ Ίησόΰ Χρίστου καθαρίζει τας άμαρτίας μας.

ΥΜΝΟΣ ΝΗΠΙΏΔΗΣ.
Πρώτος παΐς.

Αρ’ είς τόν Θεόν είναι δεκτή,
Μικρού παιδιού ή προσευχή ;

Δεύτερος παΐς.
Βεβαίως, θάρρει’ στόν ουρανόν,

Η δέησις μας έιναι γνωστόν.
Πρώτος παΐς.

Αρ’ είς τον Θεόν είν αισθητή 
ΙΙαιδίου τίνος παραδρομή;

Δεύτερος παΐς.
Ω νύκθ’ ήμέραν σ’ άτινίζει 

Τήν καρδίαν σου προγνωρίζει.
Πρώτος παίς.

Αρ’ είς τόν Θεόν είναι γνωστόν 
Αν έιπω ψεΰδος παραμικρόν ,

Δεύτερος παΐς.
Καί ψιθυρίζων τό έκφωνης.

Διότι έξευρει καί τί φρονείς .
Πρώτος παΐς.

Αρ’ είς τόν Θεόν είναι φροντίς 
Αν υγιαίνω, άν δυστυχής;

Δεύτερος παΐς.
Ναι καί τήν τροφήν, κ’ οσα φορείς 

Ως’ κείνου δώρα ν’ ευχάριστης.
Πρώτος παΐς.

Αρ’ είς τόν Θεόν θά πορευθώ 
Ευχαριστήρια να τόν έιπώ;

Δεύτερος παΐς.
Ναι άλλ’ ώς έκείνην τήν στιγμήν,

Ενταΰθ’ αγάπην σου άπ αιτεί.
Πρώτος παΐς.

Αρ’ είς τόν Θεόννά εϋχηθώ 
Τό προσοπον του διά να ίδώ;

Δεύτερος παΐς.
Ναι αγάπα τον, πλήν σταθερά 

Νά σ’ άνταμοίψη ούρανικά.

Μέ ηδονήν μεγάλην έκδίδομεν τήν ακόλουθον διατριβήν 
τοΰ Φιλέλληνος καί πολυμαθούς νέου Ριχάρδου Βάν Λέννεπ. 
διά νά δείξωμεν είς τυύς νέους ^ναγνώστ*ς μας πόσον τούς 
είναι άναγκαΐον τό νά γυμνάζονται τήν πάτριόντων γλώσσαν, 
ένώ αλλογενείς φιλοτιμοδνται νά τήν μανθάν<·ισι, καί μαν- 
θάνουσι νά συνθετωσιν είς αυτήν τόσον γλαφυρώς , ένόνοίνώίί 
τά' πολυειδεΐς των γνώιεις μέ τάς τής τών ΜάυβΑΚ ,γλώσ- 
σης χάριτας.

0  ΚΑΣΤΩΡ (η  ά π λ ώ ς  τ ό Κ oib τ  ό ρ'χ ί ο ν.*)
Τό Περίεργον ζώον ό Κάστωρ , πόλλάκις έπαρακίνησε καί

ΑΣΚΗΤΗΣ ΕΊΔΟΔΟΑΑΤΡΗΣ.



τον Φιλόσοφον εις β,αβείας σκέψεις , καί τά παιόίαείς μικράς 
και αφελείς παρχτηρήσεις, ί κ  πρώτης [Λεν προσοψεως εύρι- 
σκομεν παράδοξον μόνον τήν ουράν, ότι είναι χωρίς ανα
λογίαν μέ το έπιλοιπον σώμα του , και μ’ όλον ότι αυΤ7) τον 
άσχημίζει, έιναι όμως το μόνον άπό τα μέλη τοΰ σώματος 
του , τό όποιον έχει είς χρήσιν συνεχίστερον ό'ταν όρμα 
κατά τίνος έχθροΰ, τον ραπίζει μέ την ούραν , έν ώ τον 
δαγκάνει μέ τά όδόντιά του" ό'ταν τόν κυνηγωσιν, αύτή τόν 
οδηγεί εις τά νερόν , καί ό'ταν ό κυνηγός τον φερη εις μεγι- 
στβν κίνδυνον , τόν γυρίζει την ούραν του. Και το μεν σχήμα 
αϋτής ομοιάζει τό όργανον των τοιχοποιών τό όνομαζομενον 
(τόκος) παχρί. τό δέ μήκος της «ναι έως ημισυν πήχυν. 
λε'πιαδ’ έ'/ει όχι τόσον ίσα ώς τά τών όψαρίων' έιναι δε 
τό τετράποδον τοΰτο αμφίβιον ,και καθώς ολα τα αμφίοια 
έχει διπλάς yάριτας. Καί φαίνεται ότι έπεχει τον αύτον 
μεταξύ τετραπόδων καί 4ψαοίων τόπον , τόν όποιον η νυ- 
κτερίς μεταξύ τών τετραπόδων καί των πτηνών. Το σώμα 
του είναι πολλά μαλλιαρόν , κάι κανείς δέν αγνοεί ότι απο 
τό δέρμα του γίνονται οί πίλοι τούς όποιους φοροΰσιν οι 
Ευρωπαίοι. Τά δύο έμπροσθ'.νά του ποδάρια δεν έχουσι μαλ- 
λία κάι όμοιάζουσι τρόπον τινά μέ τας χείρας τ™ Ανθρώ
που , τά δέ δυο άλλα είναι πλασμένα ώς τα τών αμφίβιων 
πτηνών μέ μίαν μεμβράναν μεταξύ τών δακτύλων.

Εύρίσκεται δέ ό Κάστωρ είς τά άρκτφα μέρη της Γερ
μανίας κάι εις τινα κλίματα της Γαλλίας. Αλλά διά νά 
τόν γνωρίση τις εντελώς πρέπει νά διαβαίνη διά της φαν
τασίας του είς τά τοΰ Νέου Κόσμου αδιάβατα δάση,και 
έκεΐ θέλει τόν βλέπειν νά βάλλη είς χρήσιν τάς φυσικάς του 
διαθέσεις καί την έπιτηδειότη ία. έκεΐ χαίρει έλεύθερα την 
ζωήν μακράν άπό τάς άνθρωπίνας κατοικίας, έκτελεΐήσό- 
χως όσας όρμάς ή φύσις τόν υπαγορεύει, καί άντί νά κρυπτη- 
ται είς υπογείους φωλεάς διά νά άποφεύγη τούς ανθρώπους, 
συναναστρέφεται έκεΐμέ τούς όμοειδεΐς του , καί ομοίως μέ 
τούς τών αρχαίων χρόνων Πατριάρχας, συνέχιι οικογένειαν, 
επικρατεί τόπους , καί μεταφέρεται είς άλλα μέρη, ό'ταν ή 
ζωοτροφία τελειόνη έκεΐ όπου κατοικεί.

Είναι φυσικά ήμερος, καί φοβείται καί τα μικρότατα 
όταν «Ιναι μόνος του, καί δια τοΰτο ζητεί πάντοτε την 
συντροφιάν τών όμοειδών του. Ακολουθούντες ταότην την 
φυσικήν όρμήν εκατοντάδες Καστόρων ίνόνονται καί συστέ- 
νουσιν άποικίας είς τας όχθας τών ύδάτων. Αν δέ εις τόν 
όποιον έκλέξωσι τόπον, Τρέχει τό νερόν μέ μεγάλην όρμη'ν, 
τοΰ έμποδίζουσι τήν όρμην κτίζαντες πρόχωμα τό όποιον 
διαπιρα τόν αύλακα τοΰ ποταμού" όλη δέ ή ευφυΐα τών 
άπο δείχνεται είς τοΰτοτων τό έργον. Διότι μέ τά όδόντιά 
των ξερριζόνουσι δένδρα καί φέροντές τα κάμνουσι θεμέλιον 
καί ύψόνουσι τοίχους εις τόν ποταμόν , άλείφοντες αυτούς μέ 
είδος άσβεστου την όποιαν κατασκευάζουσι μέτήν ουράν των, 
καί ή όποία δέν λυόνει ποχέ είς τό νερόν , συχνάκις άποδεί- 
χνουσιν είς την εκλογήν της ύλης, περισσότερόν έπιτηδειότη 
τα  παρα τόν έμπειρότερον τέκτονα. Αφοΰ συστήσωσι τοιου
τοτρόπως έν είδος λίμνης κτίζουσιν είς τά άκραντης οικήματα 
ίϊς σχήμα-ώ ειδές είς τά όποια κατοικοΰσιν ένα χρόνον- κάθε 
δέ άνδρόγυνον έχει δυο οικήματα, έν εις την γην καί άλλο είς 
τό νερόν. ζώσιν έκεΐ μέ ομόνοιαν καί έκεΐήσυχως άνατρίφου- 
σι τά παιδία των, συχνά βλέπει τις πατέρα νά όδηγή την νε'αν

/ ι / / » ' > ' ν ' Ύ 'οικογενειαν του εις το νερον , και να τα γυμνα,η να μετάξι 
ρίζωνται τά φυσικά όργανά των' όπόταν φαίνεται εχθρός,; 
έρχεται κίνδυνός τις , εις όλους τούς εκεί, ό πρώτος πολίτη 
νά είπω ούτως, ό όποιος τόν -βλέπει, κτυπα μέ την ουράν 
τό νερόν , φωνάζων μέ λεπτήν φωνήν, καί παρευθύς φεύγο^η 
οί άλλοι μέσα είς τά νερά. ό'ταν δέ τούς λείψν) ζωοτροφία άπί 
τούς έκεΐ πέοιξ τόπους, άλλάζουσιπάλιν τάς κατοικίας των, 
καί ήθελαν γεμίσειν τάς έρημους τοΰ νέου Κόσμου, έάν δέν imf 
γαινεν άνθρωπος νά τούς πολεμήσν). διότι άφ’ ού οί εντόπια 
της Αμερικής έπραγματευθησαν μέ τούς Ευρωπαίους καί έγνώ 
ρισαν την πλεονεξίαν τούτων, ώλιγόστευσε πλέον ή ήσυχί» τοΰ 
είρηνικοΰ ζώου τούτου.

0  Κάστωρ έμπορεΐ δικαίως νά όνομασθίί μετά τόν EXi 
φαντα, τό νοητικώτερον ζώον’ έλαβεν άπό τήν φύσιν δώρ® 
σχεδόν καθώς τήν προφοράν οί άνθρωποι, τό νά καταλαμβά
νεται άπό τούς όμοιους του, καί τόσον ώστε έργάζονται« 
συμφώνου έργα, τά όποια δείχνουσι τί περισσότερον παραο, 
τ ι ώνόμασαν έμφυτον όρμην είς τά ζώα. Αΰτη των ή κοινών» 
άγάπη ειν αι άξιοθαύμαστος είς ημάς. διότι δέν έμπορεΐ νά «η  
τις ότι οί φυσικοί νόμοι τούς άναγκάζουσιν είς τό νά συνανα,· 
στρέφωνται καί συμφώνως νά ένεργώσι τι δια κοινόν καλόν, 
πολλά ζώσιν είς τήν Ευρώπην είς μοναξίαν. Καί είς τοΰτο Λϊ- 
φέρουσινούσιωδώς άπό τάς μελίσσας' ότι αϋταί μέν γεννώνται 
κατά τόν ίδιον καιρόν καί είς τον ίδιον τόπον καί έιναι βΐΐ- 
σμέναι να μένωσι μαζή. Οί δέ Κάστορες » λέγει ό φυσικός φιλο; 
σοφος Βυφφών » έιναι ίσως τά μόνον παράδειγμα τό όποιον σώ
ζεται ώς έν παλαιόν μνημεΐον τοιαύτης νοη'σεως, είς τ ’ άλογα 
ζώα, ή όποία μ’ όλον ό'τι άσυγκρίτως κατωτέρα άρχικώς άπό 
τήν τοΰ άνθρώπου, δείχνει όμως ότι τείνουσιν είς τούς αύτους 
μέ τά αύτά τέλη όρους.

• Πριν νά τελειώσωμεν, άς μή σιωπήσωμεν καί τινα; 
έν νοίας , αί όποΐαι γεννώνται άπό τό προκειμενρν μ»{ 
τοΰτο. Η μεγάλη τελειότης αΰτη εις τά ζώον έιναι απο- 
δειξις ότι ό άνθρωπος έπλάσθη δια έυγενέστερον διορισμοί^ 
διότι άνοί άγριοι τής Αμερικής έμιμήθησαν τόν Καστορα Μ 
έκτισαν ώοειδεΐς καλύβας, ό Καστωρ όμως δεν ημπορεσε νι 
βελτιώση ούδοπωσοΰν τ-ήν οίκίαντου, Η σημερινή κατοοώ 
τοΰ Κάστορος ήτον ή ιδία και άπό τήν άρχήν τοΰ κόσμου. 
Αΰτη όμως είς τάς χεΐρας τοΰ άνθρώπου μετεμορφώθη «ί 
παλάτια καί είς πόλεις ' ό Κάστωρ δέν προβλέπει παράνω 
άπό μίαν άνοιξιν ό δέ νοΰς τοΰ άνθρώπου έγνώρισε τό συστημ* 
τοΰ· κόσμου, καί έξεσκέπασε μυστήρια τής φύσεως, τά όποΰ» 
έφαίνοντο διά πάντα κρυμμένα καί άγνώριστα είς όντα δη|«· 
ουργημένα. Τις άπό ημάς δέν άισθάνεται επιθυμίαν να βλε*? ( 
τά αίσθήμάτά του, να ήναι αιώνια ;

Ευτυχές μέν γένος ολόκληρον άνθρώπων, τό όποιον έιν®1 
τόσον σώφρον, ώστε μιμείται τήν ομόνοιαν τής τών Καστ̂ " 
ρων πολιτείας, ευτυχείς δέ και οί ίδιώταιοί όποιοι φέρονται 
καθώς ούτοι οί ήσυχοι πολϊται εις τάς οικίας των.

P. Β.

ή  παρούσα έκδίδεται κάθε Σάββατον , ή τιμη tM 
κατά τριμηνίαν είναι έν τάλληρον δίστηλον.

Είς το Τυπογραφεΐον τής Ευαγγελικής Σχολής.


