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ΚΑΠΣΙΣ TOT ABPAABf.
(Συνέχεια κα ί τέλος).

Ετχον ή3η παρέλθει πολλά έτη,. άφοΰ σ ’ Αβραάμ χ α -  

τώκει εις τόν έρημον τούτον τόπον μετά της γυναιχός 
του Σάρρας καί τοΰ άνεψιοΰ του Λ ώτ, όστις Ιγεινεν επί
σης αρχηγός μεγάλης οικογένειας* τότε δέ έπεεδή ηύξη- 
σαν τά ποίμνια, καί αί βοσκαί δέν ήρκουν προς τροφήν 
τω ν, ήγέρθη μεγάλη φιλονεικία μεταξύ, τών ποιμένων 
τοΰ Λώτ χαί τοΰ ’ Αβραάμ, τών όποιων τά ποίμνια έως 
τότε έβοσχον όμοΰ, χαί ό Πατριάρχης ειπεν εις τόν ανε
ψιόν του. « Διά ν ' άποφύγωμεν εις τό έξης τοιαύτας Ιρι
δας μεταξύ τώ ν υπηρετών μας, κάλλιον είναι να χωρι- 
σ&ώμεν, ώστε τά ποίμνιά σου καί τά ίδικά μου νά δύναν- 
τα ι νά βόσκωσιν εις χωριστά λειβάδεια* έκλεξον λοιπόν 
ποΰ θέλεις νά κατοίκησης, καί εγώ  κρατώ τόν τόπον, ό 
όποιος εις σέ δέν άρέσχει. «

Ό  Λώτ Ιπρεπε νά είπη εις τόν ’ Αβραάμ, ό οποίος 
έφέρετο ποός αΰτόν ώς πατήρ, ταΰτα· α 6>εΐέ μου, δέν θέλω 
νά άπομακρυνΟώ άπό πλησίον σου, χαί Οά εμποδίσω τους 
ύπηρέτας μου άπό τοΰ νά φιλονεικώσιν εις τό έξης μέ τούς 
ιοικούς σου. η Ά λ λ ’ αντί νά είπη τούς λόγους τούτους 
πρός τόν σεβάσμιον Πατριάρχην, έξέλεξεν ό αχάριστος 
ούτος άνεψιός τόν εύφορώτερον τόπον, καί άπηλΟε νά 
κατοίκηση εις μίαν πλησιόχωρου πεδιάδα πρός Άνατο- 
λά ς , ποτίζομένην άπό τόν Ίορδάνην ποταμόν, ή όποια 
ώνομάσΟη έπειτα Π ε ν τ ά π ο λ ι ς ,  δηλαδή a τόπος τών 
πέντε πόλεων, η Διότι τωόντι τόσαι πόλεις έκτίσΟησαν 
εις τόν τόπον έκεΐνον, έκ τών όποιων αί αρχαιότεροι 
ή σαν τά Σ ό δ ο μ α καί τά Γ ό μ ο ρ ρ α .  Εις δέ τήν πρώ- 
την τών πόλεων τούτων κατώχησεν ό Λώτ.
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Έμεινε δέ ό ’ Αβραάμ εις τήν Χαναάν, χαί ό Κύριος 

παρηγορών αύτόν διά τήν αχαριστίαν τοΰ άνεψιοΰ του 
άνενέωσε καί πάλιν εις αύτόν όλας τάς υποσχέσεις του 
καταφανέστερου- ό δέ Λώτ διά τήν έλλειψιν τοΰ σεβα
σμού πρός τόν Αβραάμ, μετανενόησε ταχέως* διότι χατά 
πρώτον μέν χατεπολεμήΟη άπό πλησιόχωρους βασιλείς, 
καί τήν ιδίαν σωτηρίαν του, διότι συνελήφΟη αιχμάλωτος 
άπό αυτούς, ώ ς καί τήν διατήρησιν τών υπαρχόντων του 
έχρεώστει εις τήν σημαντικήν βοήθειαν, τήν οποίαν έδω- 
κεν εις αύτόν μέ τούς πολυαρίθμους ύπηρέτας του ό άνε- 
ξίκακος Πατριάρχης, θά  ίδήτε ευθύς, ότι διέτρεξεν ακόμη 
μεγαλείτερον κίνδυνον ένεκα της κατοικίας, τήν όποιαν 
έξέλεξεν, άλλά καί τόν κίνδυνον τοΰτον διέφυγε πάλιν διά 
τής μεσιτείας τοΰ ’Αβραάμ.

Ά λ λά  προηγουμένως πρέπει νά σας γνωστοποιήσω 
ένα άνδρα, περίφημου εις τήν 'Α γίαν Γραφήν, ό όποιος 
έστάλη κατά τόν καιρόν έκεΐνον διά νά εύλογήση τόν 
’Αβραάμ* αύτός δέ ήτο ό ίερεύς τοΰ Θεοΰ τοΰ 'Υψίστου, 
ένομαζόμενος Μ ε λ  χ ι σ ε δ έ κ. 'Η  'Α γία Γραφή δέν 
μάς αναφέρει τίποτε ούτε περί τής γεννήσεώς του, ουτε 
περί τοΰ θανάτου του* άλλά  μας διηγείται περί μιας μυ
στηριώδους θυσίας, τήν όποιαν προσέφερεν ύπέο τοΰ 
’Αβραάμ, περί τών δώρων τοΰ ’Αβραάμ πρός αύτόν χά- 
ριν ευγνωμοσύνης, καί ότι είχε τό καύχημα νά ήναι 
εντελής τύπος τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χρίστου.

Τώρα πρέπει νά μάθητε, ότι οί κάτοικοι τής Πεντα- 
πόλεως, οι όποιοι άνήκον εις τούς Χαναναίους, ή σαν 
τόσον κακοί, ώστε μετά τινα έτη ό Θεάς άπεφάσισε νά 
πέμψη βροχήν άπό θειάφιον καί πΰρ διά νά καταστρέψη 
οιά μιας τήν αίσχράν ταύτην γενεάν. Ά λ λ ά , διά νά προ
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φύλαξη τούς αθώους άπό τήν έπικειμένην τιμωρίαν κατά 
τω ν ένοχων, δύο άγγελο ι, απεσταλμένοι υπό του Θεού, 
κατέβησαν εις τά Σόδομα, ώ ς οδοιπόροι, καί έμβάντες 
εις τήν οικίαν του Λώτ, ειδοποίησαν αύτόν νά αναχώ
ρηση βαρευθύς από τήν πάλιν μετά τής οικογένειας του, 
εάν ήθελε νά σωθή, παραγγέλλοντες αύτόν συγχρόνως 
νά μή στρέψη διόλου πρός τά όπίσω, ό,τι δήποτε καί αν 
ήκουεν.

Ό  Λώτ έξετέλεσε τήν συμβουλήν ταύτην. Καί ενώ 
δέν έγνώριζε τίνος ήσαν οί νέοι εκείνοι, καί ήγνόει ότι 
ήσαν απεσταλμένοι τού Θεοϋ, Ιλαβε τόν δρόμον μετά 
τής γυναίκας καί τών τέκνων του, καί άνεχώρησαν όλοι 
φέροντες μεθ’έαυτών παν ό,τι πολυτιμότερον είχον. Μόλις 
δέ είχον άπομακρυνθή αρκετά άπό τά Σόδομα, ήκουσαν 
αίφνης όπισθεν των τρομερόν κρότον, ώς έάν επιπτον 
πλήθος κεραυνών διά μιας εις τήν πόλιν ταύτην. Ό  Λώτ, 
όστις ένθυμεΐτο πολύ καλά τήν παραγγελίαν τών οδοι
πόρων, δέν έστράφη πρός τά όπίσω· ά λ λ ’ ή γυνή του, ή 
όποία ήτο λίαν περίεργος, ήθέλησε νά μάθη τήν αιτίαν 
τών φοβερών τούτων βροντών, καί στραφεΐσα είδε τά 
Σόδομα κατάφλεκτα* αλλά διά τήν παρακοήν ταύτην έτι- 
μωρήθη σκληρότατα, διότι εύθύς μετεβλήθη εις μίαν στή
λην άλατος. Ό δέ Λ ώτ, άν καί λυπημένος διά τό δυστύ
χημα τούτο, έξηκολούθησε τόν δρόμον του, καί φθάσας 
εις εν όρος, πλησίον μιας πόλεως λεγομένης Σηγώρ, 
κατώκησεν έκεϊ μετά τών θυγατέρων του, και έγεινε πα
τήρ μιδς πολυαρίθμου οικογένειας, άπό τήν οποίαν έξήλ- 
θον λαοί εχθροί τών απογόνων του ’Αβραάμ.

"Εκτοτε ό πλούσιος τόπος, όπου εκειτο ή Πεντάπολις, 
έγεινε μεγάλη λίμνη όνομαζομένη κοινώς Ν ε κ ρ ά  0  ά-
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λ α σ σ α ,  ή ά σ φ α λ τ ί τ η ς λ ί μ ν η ,  διότι τά ϋδατά της 
είναι πικρά καί άνούσια, καί δέν ζώσιν εις αύτά, είμή ¿λ ί
γα ¿ψάρια ισχνά καί κατάξηρα. Αί ίχθαι τής θαλάσσης 
ταύτης, είναι σκεπασμέναι άπό λεπτήν άμμον ςακτόχρουν, 
όπου δέν βλέπει τ ις άλλα φυτά,είμή οενορύοιά τινα σπάνια 
καί ξηρά, διότι ό τόπος γέμει άπό άλας καί κατράμιον, έκ 
τών οποίων εμποδίζεται ή βγάστησις· οί δέ ¿λ ίγο ι οδοιπό
ροι, οί όποιοι επισκέπτονται τούς άθλιους καί έρημους 
τούτους τόπους, παρατηροϋσι καί τήν σήμερον ακόμη, 
ιϊς τά ερείπια τών αμαρτωλών τούτων πόλεων, τά άνε- 
ξάλειπτα σημεία τής θείας δικαιοσύνης.

ΜΑΡΤΤΡΙΟΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΛΩΝ ΣΟΤΛΙΩΤΩΝ.

Ώς μας αναφέρει Αθανάσιος ό Σταγειρίτης, συγ- 
γραφεύς τής ιστορίας του Μεγάλου Πύρρου, δεκατέσ- 
®αρας ώρας μακράν τών Ίω αννίνω ν, δηλ: τής πρωτευ- 
«όσης τή ς ’Ηπείρου, υπάρχει εν υψηλόν καί δύσβατον 
όρος όνομαζόμενον Σούλι, μέ ομώνυμον κωμόπολιν. Πρέ
πει νά ήξεύρητε, παιδία μου, ότι ή κώμη αύτή κατωκή- 
θη πρά 250  περίπου έτών βαθμηδόν άπό τούς κατοίκους 
τών πλησίον χωρίων, οί όποιοι φεύγοντες τήν λύσσαν 
τών Τουρκαλβανών κατέφυγον εις τό όρος αύτό, όπου 
εδρον άσυλον. Καί έως εις ένα μέν καιρόν δέν είχον 
ίώσει κανέν όνομα εις τήν άποικίαν τα ύτη ν αφού όμως 
βηριώδης τις Τούρκος, Σούλης τό όνομα, φθονήσας τήν 
Ελευθερίαν των ήθέλησε νά τούς ύποτάξη, καί έφονεύθη 
*ίς τήν κατ’ αυτών γενομένην μάχην, εκτοτε πρός μνή- 
Κή'' τής νίκης ώνόμασαν οί κάτοικοι καί τό όρος καί τήν 
Χωμην Σούλι. Τό Σούλι τούτο, είναι περίφημον εις τήν
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νέαν ιστορίαν μας, διότι οί ανδρείοι κάτοικοί του Σουλι- 
ώται έδειξαν τεράστια ανδραγαθήματα εις πολλούς κατά 
τών Τούρκων πολέμους, καί μάλιστα κατά τού τυράννου 
τής ’Ηπείρου Ά λή  Πασά· καί διά τούτο σας άνέφερον εν 
συντομία περί τή ς τοποθεσίας καί τής καταγωγής του.

Τώρα Οά σάς άναφέοω τήν ακόλουθον ιστορίαν τριών 
παίδων Σουλιωτών, έχ τής όποιας Οά έννοήσητε, ότι α
φού τά άδύνατα παιδία περιφρόνησαν τόν θάνατον μέ τό
σην αταραξίαν, οί άνδρεςκαίαί γυναίκες επραξαν βεβαίως 
τοιαύτα κατορθώματα, ώστε τό όνομά των έμεινεν αθά
νατον.

Οί στρατιώται τού περιβόητου Ά λ ή  Πασά τών Ί-ωαν- 
νίνων κυριεύσαντες κατά τό 1822  τό Σούλι, παρέδω- 
καν όσους συνέλαβον αιχμαλώτους εις φρικώδη βασα
νιστήρια, τά όποια διήρκεσαν όκτώ ολοκλήρους ημέρας, 
καί βαλόντες πύρ εις όλα τά χωρία τού τόπου, άπετέ- 
φρωσαν αύτά. "Επειτα οί βάρβαροι κουρασθέντες μέν, 
αλλά μή χορτασθέντες άπό τού νά σφάζωσιν, έφερον τούς 
άπομείναντας έχ τών κατοίκων εις τά ’Ιωάννινα, όπου 
οί φόνοι ήρξαντο έκ νέου έν μέσω θριαμβευτικών εορτών, 
μετά παντός είδους σκληρότητος.

’Εν τούτοις ούτε υποσχέσεις, ούτε άπειλαί, ούτε βασα
νιστήρια ήδυνήθησαν νά πείσωσιν ούδένα τών δυστυχών 
Σουλιωτών διά ν’ άρνηθώσι τήν θρησκείαν των, τό μόνον 
μέσον τής σωτηρίας των· άλλ’ εμένον άδιάσειστοι £>ί 
τήν πίστιν τώ ν πατέρων τω ν, καί έξέπνεον ύπό τά σκλη
ρότερα μαρτύρια επικαλούμενοι τόν αληθινόν Θεόν.
Τό δέ συγκινητικώτερον πάντων υπήρξε τό μαρτυρώ 
τριών παίδων, αξιοθαύμαστων κατά τήν άγαθότητα· ο 
πρωτότοκος έχ τών άξιολόγων τούτων παίδων ήτο οεκ*'

τεσσάρων έτών, ή δέ άδελφή του ένδεκα, ή οποία ετρε- 
ξεν εις τόν τόπον τής καταδίκης, κρατούσα άπό τήν χει- 
ρα τόν μικρότερον αυτής αδελφόν. Γαλήνη ουράνιος 
Ιλαμπεν έπι τού προσώπου τώ ν προωρισμένων εις αίω- 
νίαν δόξαν τούτων παίδων, άτινα ώδηγοΰντο ε ϊς  τά βασα
νιστήρια ύπό πλήθους παραφρόνων δερδτσών.

"Οτε έφθασαν εις τόν τόπον τής καταδίκης, ή Χ°Ρή 
έγονυπέτησεν ύψώσασα τάς χεΐρας εις τόν ουρανόν, καί 
παοευθύς ή κεφαλή τού νεωτέρου αδελφού της κοπεΐ- 
σα άπό τήν σπάθην τού δημίου έπεσε πρό τών ποδών 
της· καί ένώ ό πρωτότοκος ήγωνίζετο έναντίον άρκτου, 
τήν όποιαν ειχον απολύσει κατ’ αυτού, αύτή μόνον τούς 
άξιοθαυμάστους τούτους λ ό γ ο υ ς  έξέδαλεν έκ τού στόμα
τός της· * θεέ τού ελέους καί τών οίκτιρμών, ΙΙαναγί* 
Παρθένε, εύσπλαγχίσθητε τούς αδελφούς μου ! Φ ιλάν
θρωπε ’Ιησού Χριστέ, σώσον τά δυστυχή σου τέκνα. » 
’Αφού δέ είπε τάς λέξεις ταύτας τό άγνόν έκεϊνο θύ
μα, αμέσως κτυπηθέν άπό τό Οανατηφόρον τού δημίου 
κτύπημα, έπεσεν έπί τής γής, ώς ρόδον άποκοπέν άπό 
το στέλεχος του, καί οί άγγελοι παραλαβόντες έν ψαλ- 
μοΐς καί ύμνοις τάς ψυχάς τών μακαρίων τούτων πλα
σμάτων, έφερον εις τήν αιώνιον ζωήν πρός δόξαν τού 
Κυρίου. Φ. 0 .  Λ.

ΠΕΡΙ Σ Κ ΪΛ Ο Ϊ.
Καί άλλοτε σάς άνέφερον περί τού ζώου τούτου* τώ 

ρα οέ θέλω σάς λαλήσει γενικώτερον περί τή ς φυσικής 
Έου ιστορίας.

Έ ξ όλων τών κατοικίδιων ζώων ό σκύλος είναι άναμ- 
®ιβόλ«ς ό νοημονέστερος, ό πιστότερος, ό ευπειθέστερος

167  =



και ό μάλλον άφωσιωμένος φίλος εις τον άνθρωπον. 
Φίλους και εχθρούς θεωρεί τούς ίδιους εχθρούς καί φί
λους του κυρίου του, διά δε τούς λοιπούς ανθρώπους 
άσιαφορεί. II δέ πρός τόν κύριον του αγάπη είναι τοοον 
μεγάλη, ώστε φαίνεται, ¿τ ι λησμονεί πάσαν έπίπληςιν 
ή τιμωρίαν, χαι επανέρχεται πρός αύτόν διά νά του γλύ- 
Ψ'Λ τήν Χ“ ,οα Χι1ί νά τον Οωπεΰση, Οέλων διά της ταπει- 
νοτητό; του ταύτης καί τής γλυκΰτητος του νά κατα- 
πραύνη τόν Ουμιν τού ευεργέτου του καί νά δείςη, ότι 
μο'νον τήν πρός αύτόν γενομένην ευεργεσίαν ενθυμείται.

=  168 ™

Διάφορα είναι τά είδη τών σκύλων, 3:ακρινο'μενα άπδ 
τούς εξωτερικούς χαρακτήρας των, δηλαδή άπό τό ανά
στημα, άπό τά μαλλία καί άπό τόν βαθμόν τής νοημο
σύνης· ώ ς π . χ. ό ποιμενικός σκύλος, ό όποιος προου- 
λαττει τά πρόβατα τού ποιμένας άπό τήν λύσσαν τών 
λύκων* ό ούλόθριξ κύων ή σγουραμάλλης, τού όποιου 
ή πιστις καί ή άφοσιωσις είναι τοσαύτη, ώστε έχομεν 
παραδείγματα, ότι καί άπό πνιγμόν έσωσαν τούς κυρί*

ους των· ό κυνηγετικός κύων, ¿στις βοηθεΐ τόν κυνηγόν 
εις τό ν’ άνακαλύπτη τά πτηνά, καί συλαμβάνει αύτά 
©ονευόμενα ύπό τού κυρίου του- τοιούτου είδους κυων 
είναι καί ό λεγόμενος λαγωνικόν, οςις συλλαμ,βάνει τούς 

■λαγωους* ό μολοσσός κύων,αξιοσημείωτος διά τό μέγεθος 
τού αναστήματος του- ό οίκοφύλαξ κύων, ¿στις προφυ- 
λάττει τήν οικίαν άπό τούς κακούργους, καί έπαγρυπνεΐ 
εις τήν έλαχίστην επιβουλήν κατα τού κυρίου του. Ιίερί 
τής πίστεως τού είδους τούτου τών σκύλων πολλά δύρ 
ναταί τ ις ν ’ άναφέρη, άλλά  περιοριζόμεΟα έπι τού παρόν
τος εις τό άκόλουΟον συμβάν. Είς κακούργος είχε κρυ- 
βή υποκάτω τής κλίνης άνΟρώπου τινός έχοντος τοιοΰ- 
τον σκύλον* τό δέ εσπέρας, ότε ό κύριος έπανήλθεν είς 
τήν οικίαν καί έμελλε νά κοιμηΟή είς τό δωμάτιόν του, ό 
σκύλος, ¿στις ήκολούθει αύτόν πάντοτε, άνεκάλυψε διά 
τής όσφρήσεως τόν κακούργον,καί ούτως έσωσενάπό τόν 
προφανή κίνδυνον τόν κύριόν του.

Είναι δέ καί άλλα πολλά είδη σκύλων, τά όποια χάριν 
συντομίας δέν άναφέρομεν ενταύθα.

Ό σκύλος δέν ζή περισσότερον τών είκοσιν ετών, καί 
τό άνάστημά του μεγα'λώνει μέχρι τών δύο ετώ ν εύρι- 
σκεται είς όλα τά κλίματα* άλλ’ είς τήν ’ Αμερικήν δέν 
υπήρχε τό ζώον τούτο, καί τά έφεραν εκεί οί άποικοι Ευ
ρωπαίοι.

Ό  σκύλος ύπόκειται είς τρομεράν άρόωστίαν, τήν λύσ
σαν, ή όποια γεννάται είς αύτόν αυτομάτως, ή άπό τό 
δάγκαμα άλλω ν σκύλων λυσσώντων, καί ή όποια μετα
δίδεται διά τού δαγκάματος είς πολλά άλλα ζώα καί 
είς αύτόν τόν άνθρωπον. Λέγουσι δέ, ¿τι τό θέρος, όταν 
ό καύσων ήναι ύπερβολικός, λύσσα οι’ ελλειψιν ύΟατος.
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*0 δαγχασΟεις άπό τόν λυσσώντα σχύλον δύναται νά προ- 
λάβη τήν άνάπτυξιν τής ανιάτου ταύτης νόσου διά τής 
καυτηριάσεως τή ς πληγής διά πεπυρακτωμένου σιδήρου, 
άφοΰ πρώτον προστριβή ή πληγή μέχρις ού αίματώση, 
καίάφαιρεθή τοιουτοτρόπως έκεϊθεν ό σίελος του λυσσών· 
τος σκύλου. Διά νά έννοήσητε δε, ώ παΐδες, ότι καί τά 
άλογα ζώα δύνανται νά συνεννοώνται μεταξύ των, σας 
αναφέρω τό εξής ανέκδοτον, τό όποιον διηγείται περίφη
μος τις συγγραρεύς εις τήν ρυσιχήν του ιστορίαν.

Άνθρωπός τις είχεν ένα κυνηγετικόν σκύλον,τόν όποιον 
έφερε μαζύ του μίαν ημέραν εις τά κρεωπωλεΐα* έκεΐ όμως 
εΤς έτερος μικρός καί αυθάδης σκύλος ένός κρεωπώλου 
ώρμησε κατά του ξένου,διά νά τόν ριλοδωρήση μέ μερικαις 
οαγκαματιαΐς· καί άν μέν άπέρυγε διά τής φυγής όλας, 
όσας είχε σκοπόν νά τόν φιλεύση, τοΟ Ιδωκεν όμως με- 
ρικάς πρός ένθύμησιν.Ό κύριός του έζήτησε πάλιν νά τόν 
περάση άπό τό ίδιον μέρος, άλλ’  αυτός έπέστρεψεν όπίσω 
και έκρύβη εις τήν οικίαν. Τέλος πάντων ό κύριός του 
διά συριγμάτων καί μέ πολύν κόπον κατώρθωσε νά τον 
έκβάλη έκεΐθεν, όπου έχώθη.

Ό  πονηρός όμως καί εκδικητικός ούτος σκύλος, λα
βών έτερον μεγαλόσωμον σκύλον τρέχει πρός τό κρεω- 
πωλεΐον φαιδρός· ότε δέ έφθασαν έκεΐ πλησίον, ό κυνη
γετικός προχωρεί πρός τά εμπρός, παοακολουΟούμενος 
υπό τού άλλου, καί εΰθύς σταΟέντες ό εις κατά πρόσωπον 
του άλλου έφάνησαν ώς εάν έσυλλογίζοντο κάτι τ ι.1 Εν τώ 
μεταξύ δέ τούτω ό σκύλος του κρεωπώλου βλέπων πά
λ ιν  τόν φιλοξενηΟέντα φίλον του, όρμα κατ1 αυτού εκ 
νέου· αλλά τήν φοράν ταύτην έπέτυχεν όλιγώτερον παρά 
τήν πρώτην διότι εύθύς άφοϋ είδε τόν επικίνδυνον τούτον

έχθρόν ό κυνηγετικός σκύλος, έκρύβη τάχιστα όπισθεν 
του φίλου σκύλου, όστις έπιπεσών συνέλαβε καί κατεκύ- 
λισεν εις τόν βόρβορον τόν τολμηρόν εκείνον σκόλακα. 
Ό  δέ κυνηγετικός δεικνύων τήν εύχαρίστησίν του διά 
γαυγισμάτων, έπανήλθεν εις τά  ίδια μετά τού γενναίου 
φίλου του, μετά τού οποίου βεβαίως είχε προσχεδιάσει 
τό είδος τούτο τής έκδικήσεως. Εννοείται ότι τήν έκδί- 
κησιν ταύτην, άν καί άστείαν, δέν πρέπει οί μικροί ημών 
άναγνώσται νά μιμηθώσιν.

II ΙΝΔΙΑΝΝΑ ΜΗΤΙΙΡ Κ Α Ι Ο ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ.

*Οτε σάς έλάλησα περί κροκοδείλου, ώ φίλοι παΐδες, ύπεσχέΟην 
νά σάς διηγηΟώ εν συμβεβηκός, τό όποιον έλαβε χώραν εις τόν πο
ταμόν τόν όνομαζόμενον Μαγδαλϊνον, κα ί κείμενον εις τά  μεση
μβρινά μέρη της Νοτίου 'Αμερικής, μεταξύ ένός κροκοδείλου κα ί 
μιάς Ίνδιάννας. ’ ΐδού λοιπόν έκπληρών τήν ύπόσχεσίν μου, αρχίζω 
τήν διήγησιν ταύτην άλλ’ επειδή είνα ι αρκετά θλιβερά, πρέπει νά 

έχητε κα ί ολίγον θάρρος.
Μ ίαν ημέραν ή ’ίνδιάννα έλαβε τά  ρούχά της κα ί υπήγε πλη

σίον τής όχθης τοΟ ποταμού διά νά τά  πλύνη επ ί μ ιάς ομαλής 
πέτρας· τό δέ εξαετές θυγάτριόντης, τό όποιον ήτο πολλά έξυπνον 
κα ί ήγαπάτο φιλοστόργως άπό τούς γονείς του, τήν παρηκολούΟη- 
σε μέ δέμα πανικών εις τόν ποταμο'ν. Φθάσασα εις τόν προσδιω- 
ρισμένον τόπον εγέμισε τούς κάδδους νερόν, κα ί ήρχισε τήν εργα- 
σίαν της. Το κοράσιον, μή έχον τ ί νά κάμη, άνέβη εις εν πολλά 
πλησίον τού ποταμού δένδρον, τό όποιον ονομάζεται ’Ινδική άπιδέα, 
κα ί έσύναζέ τινας έκ τών άφθονων καρπών τού δένδρου. 'Εξαφνα ή 
Ίνδιάννα ένώ είργάζετο, τρομερά κραυγή κα ί κρότος σώματος πε- 
σόντος εις τό ύδωρ κατέπληξε τάς άκοάς της· στρέφει τήν κεφα
λήν της κα ί βλέπει, δτι ή Ουγάτηρ της ε ίχε  βυθ.σθή ε ϊ; τόν ποτά-



(ιόν, ολίγα βήματα μακράν αυτής, κα ί συγχρόνως, πρός έπαύξησιν 
τού δυστυχήματος, τρομερός κροκόδειλος ήρχετο με πολλήν ορμήν 
πρός τό μέρος τοΟ καταποντισθέντος τέκνου. Η δυστυχής μήτηρ 
έντρομο; άφίνει τά ρούχα, τρέχει πρός τήν όχθην, κα ί χωρίς νά 
συλλογισθή κίνδυνον είσπηδά εις τόν ποταμόν χωθείσα μέχρ ι τού 
λαιμοΟ. Κατά τήν στιγμήν εκείνην τό κοράσιον αναφαίνεται επ ί τής 
έπιφανείας τοΟ υδατος, τό αρπάζει άπό τήν χεϊρα, κα ί άναμφιβόλως 
ήθελε τό σώσει άπό τόν πνιγμόν, έάν ό κροκόδειλος, όστις προφθά- 
σας τότε τό δυστυχές κοράσιον, δέν έκοπτε τούς πόδας του δε’ ενός 
μόνου δαγκάματος. Τό άξιολύπητον τοΟτο κοράσιον έςέβα?.ε πάλιν 
κραυγήν, άλλ’ αύτή ήτο ή τελευταία’ διότι, ότε ή δυστυχής μή- 
τηρ έξέφερε τό άκρωτηριασμένον σώμά του εις τήν όχθην τοΟ πο
ταμού, δέν εζη πλέον.

'Η αξία  οίκτου εκείνη μήτηρ προσηλωμένη εις τήν θεωρίαν τών 
σπαραζόντων άκόμη λειψάνων τοΟ σώματος,έμεινεν επί ολίγον ακί
νητος, καί άπο καιρού εις καιρόν έσκυπτε κα ί έφίλει τά  ψυχρά 
κα ί ώχρά χείλη τού τέκνου της. ’Εν τούτοις δέν εκλαιε, διότι ήτο 
’ ίνδιάννα, κα ί α ί γυναίκες τής φυλής ταύτης δέν έχουσι τάς άδυ- 
,ναμίας τών λευκών γυναικών εκτός δέ τούτου κα ί ή άγωνία της 
ήτο τόσον μεγάλη, ώστε έμπόδιζον τά  δάκρυα νά ρεύσωσιν άπό τούς 
οφθαλμούς. Ούτε ¿κραύγαζε δέ, ούτε έζήτει βοήθειαν. Κ α ί εις τ ί  ήθε- 
λον τής χρησιμεύσει ταύτα ; Ή το πολύ άργά, κα ί έπειτα εις τήν ερη
μ ιάν  εκείνην δέν ήτο κανείς νά τήν άκούση, ό δέ σύζυγός της έλει
πε πολύ μακράν. Αφού ¿σήκωσε τά βλέμματά της άπό τό πτώμα 
τού τέκνου της, προσήλωσε ταύτα εις τήν Ολιβεράν επιφάνειαν τών 
ύδάτων. Τό δέ τρομερόν έρπετόν έκολύμβα ύπό τάς σκιάς τών παρά 
τήν όχθην άπιδεών, ζητούν κα ί τό υπόλοιπον τού σώματος, άπό 
τού οποίου άπέκοψε κα ί κατέπιε τούς πόδας.

’Ε π ί τού προσώπου τής δυστυχούς μητρος ή  έλπίς τής έκδική- 
σεως έμιγνύετο με τήν έκφρασιν τής άπελπισίας. Αίφνης μ ία  ιδέα 
έπήλθεν εις τόν νοϋν της· λαμβάνει τολμηράν άπόφασιν, ανασκιρ
τά, σηκώνεται, ρίπτει βλέμμα λύπης ε π ί τού τέκνου της, βλέμμα
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μίσους επ ί τού κροκοδείλου, κα ί τρέχει πρός τήν κατοικίαν της, 

όσον ήδύνατο ταχύτερα.
Μετ’ ολίγον επανέρχεται φέοουσα μακράν λόγχην’ ήτο δέ αυτή 

λόγχη κυνηγετική τού άνδρός της, επικίνδυνον όπλον, τό όποιον 
πόλλάκις τού ¿χρησιμέυσε κατά τών τίγρεων τής Βρασιλίας καί 
τών άλλων θηρίων τού δάσους. 'Εφερε δέ κα ί άλλα  πράγματα’ οΐον 
λωρίον μολυβδωμένον εις τά  άκρα, τό όποιον εις ¿κείνα τά  μέρη 
όνομάζουσι Λ άσυγ ,  πολλά σχοινιά, κα ί δύο μαχα ίρ ια . ’Ισπανικά.

Φθάσασα εις τήν όχθην ίρριψε βλέμμα άνήσυχον εις τόν ποτα
μόν. ’ΐδοΰσα δέ τόν κροκόδειλον εις τήν ίδιαν θέσιν, έμεινεν έπ ί 
ολίγον ακίνητος, ώς έάν ¿μελέτα τό σχέδιον τής προσβολής.

’Επ ί τέλους άπεφάσισε, κα ί σκύψασα έχωσε τήν λόγχην εις τό 
έναπομείναν λείψανον τού τέκνου της’ καί ήτο μέν τούτο τρομερόν 
πράγμα τωόντι, άλλ’ ή  διακαής έπιθυμία τής έκδικήσεως ύπερενίκα. 
τό αίσθημα τής μητρικής φιλοστοργίας. Κατόπιν ήρπαξε τόν πε
ρασμένο·/ άπό τό άλλο μέρος σίδηρον τής λόγχης κα ί κατακόκκι- 
νον έκ τού αίματος του θυγατρίου της, κα ί έπ’ αύτού διευθέτησε τα  
δύο μαχαίρια ούτω πώς, ώστε ¿σχημάτισε·/ αύτάώς άκίδας βέλους, 
έπειτα δέ τά  έδεσε δυνατά μ έ  τά  σχοινιά' τούτου γενομένου έσπρω
ξε τό πτώμα πολλά πλησίον εις τάς λεπίδας τών μαχαιριών, έδε
σε τό λωρίον εις τήν λαβήν τής λόγχης, καί ήξεύρουσα, ότι δέν 
ήδύνατο νά παλαίση κατά τής δυνάμεως τόσον τερατώδους ζώου, 
προσέδεσε τήν άλλην άκρα·/ τού σχοινιού εις τόν κορμόν χονδρού 

τίνος δένδρου.
’Αφού ήτοίμασε ταύτα πάντα, έρριψεν εις τό ύδωρ τό διατρυπη- 

μένον ύπό τής λόγχης κα ί τών μαχαιριών σώμα- έπειτα λαβούσα 
τό λωρίον εις χεϊρας, έκρύβη όπισθεν τών θάμνων κα ί περιέμινεν 
έν σιυ>πή· άλλα  δέν ήργησε νά ίδν) τό αποτέλεσμα τού σχεδίου της. 
Διότι ό Κροκόδειλος διψών άπό α ιμα , ευθύς άφού είδε τό δόλωμα, 
ώρμησεν έπ’ αύτού, τό ήρπασεν κα ί τό κατεβρόχθισε διά μιας. 1ϊ 
δε γυνή μένουσα ακίνητος έπρόσμενε τήν κατάλληλον διά τόν σκο

πόν της ώραν.



Οί κροκόδειλοι δεν συνειθίζουσι νά μα  σώοι τήν τροφήν, διότι ό 
σχηματισμός τοΟ στόματος κα ι τών όδόντων αύτών τούς εμποδίζει 
εις τούτο- άφοΟ άοπάξωσι τήν βοράν των ευθύς τήν καταβροχθί- 
ζουσιν οθεν έν άκαρεϊ τό σώμα τού κορασιού έγένετο άφαντον εις 
τόν μέγαν στόμαχον τού κροκοδείλου, ’ΐδού δε καιρός διά νά ένερ- 
γήση ή ’ίνδιάννα' λοιπόν άνορθωθεϊσα δι’ ένός μόνου πηδήματος, 
διεσεισε βιαίως τό λωρίον. Τρομερά κραυγή τής άνήγγειλεν, δτι 
έπέτυχεν ό σκοπός της- δ ιότι α ί λεπίδες τεθείσαι όπως προείπομεν, 
ένήργησαν καταλλήλως, καί ό κροκόδειλος συνελήφθη.

Τό τέρας αίσΟανομενον τόν σίδηρον χωνομενον είς τά  έντόσθιά 
τον, έβυθίσθη είς τό ύδωρ, έπειτα έπανήλθεν είς τήν επιφάνειαν καί 
παρεδέρνετο είς τό άναπηδών ύδωρ, έκβάλλον τρομερούς μηκυθ- 
μούς. Τό α ίμα  έξήρχετο έκ τού στόματος κα ί τών ρωθώνων άπό 
καιρού εις καιρόν έδοκίμαζε νά φύγη, άλλα τό λωοίον τόν έκράτει 
αιχμάλωτον. Δ ιά  νά ύπερνικήση δέ τό έμπόδιον τούτο, έδιδε τόσον 
δυνατούς τιναγμούς, ώστε τό δίνδρον έσείετο πρόρριζον. Τό θηρίον 
έπάλαισε πολλήν ώραν τοιουτοτρόπως, άλλ  ολίγον κατ’ ολίγον α ί 
δυνάμεις του έξησθενουν περισσότερον, εως ού τέλος έμεινεν ακ ί
νητον επί τού ύδατος. Καθ’ όλην αύτήν τήν σκηνήν ή ’ ίνδιάννα, 
καθημένη είς τήν όχθην τού ποταμού, έθεώρει έν σιωπή τήν αγω
νίαν τού άρπαγος τής θυγατρός της, κα ί ή ευμετάβλητος φυσιο
γνωμία της έξέφραζε ποτέ μεν βαθύτατον πόνον έκ τής μητρικής 
στοργής, ποτέ δε σκληράν χαράν προελθοΰσαν άπό χορτασμόν έκδι- 

κήσεως.

ΧΡΙ1ΣΤΟΤΗΣ Ε Π ΤΑ Ε ΤΟ Τ ί ΠΑΙΔΙΟΪ.

Χωρικός τ ις  όνομαζόμενος Ιάκωβος έχρεώστει είς τινα 
γείτονα του χρήματα, άντι τών όποιων έπρότεινεν εις αύ
τόν νά του δώση τά ς όρνιθάς του- τό όποιον καί παρεδέ- 
χθη ό δανειστής του.
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Αί όρνιθες λοιπόν έστάλησαν είς τήν οίκίαν* άλλΤ 
επειδή δέν τάς εΐχον δέσει, τήν επαύριον τό πρωί έπέ- 
στρεψαν είς τήν φωλεάν των διά νά γεννήσωσι κατά τό 
σύνηθες.

Ό υιός τού ’Ιακώβου, όνόματι Φίλιππος, παιδιον τά 
πολύ έπταετές τήν ήλικίαν, ήτο μο'νος του είς τήν οι
κίαν, ότε επέστρεψαν αί όρνιθες. Άκούσας δέ ταύτας, ότε 
έκακάριζον ένόησεν, ότι έγέννησαν, καί τρέξας παρευθύς 
είς τήν φωλεάν, εσκάλισε καί άνευρε τά αύγά.

σ "Α ! α  ! είπε καθ’ εαυτόν, ιδού αύγά τά όποια αγα
πώ τόσον πολύ· ή μήτηρ [¿ου θά εύχαριστηθή, όταν έπι- 
στρέφουσα είς τήν οίκίαν ίδη αύτά· θά τά ψήαη καί θά 
τά ψάγωμεν. Έ ν τούτοις σκεφδείς ολίγον, είπε- έμπορώ 
αοάγε νά κρατήσω τά αύγά ταΰτα ;  Δέν άνήκουσι καί 
ταΰτα είς τόν γείτονά μας καθώς καί αί όρνιθες ·, Προ
χθές εμαθον είς τό σχολεϊον, ότι πρέπει ν’ άποδίδωμεν 
τό ξένον πράγμα είς τόν ιδιοκτήτην του. *Ας μ.ή προ- 
σμείνω λοιπόν νά έπιστρέψωσιν οί γονείς μου, και άς φέ
ρω τά αύγά είς εκείνον είς τόν όποιον άνήκουσι. »

Τωόντι τρέξας παρευθύς έκτύπησε τήν Ούραν τού γεό- 
τονος*

« ’Ιδού, είπεν είς αύτόν εισερχόμενος ό παις, σοΰ φέ
ρω τά  αύγά, τά όποια πρό ¿λίγου έγέννησαν αί όρνιθες 
σου είς τήν φωλεάν μας.

—  Καί ποιος σέ έστειλε νά μου τά  φέρης εδώ ;  ήρώ- 
τησεν ό γειτων.

—  Κανείς.
—  Πώς ! μου φέρεις τά αύγά ταΰτα χωρίς νά σέ πα- 

ραγγείλη κανείς ;



—  Να-, βέβαια- διότι ό πατήρ καί ή μήτηρμου δέν 
είναι εις τήν οικίαν χάμνω ό,τι ήθελον μού είπεΐ νά χά
μω , είμαι βέβαιος περί τούτου.

—  Καί διατί δέν έπρόσμεινας νά επιστρέψωτι ;
—  Διότι δεν θά έπιστρέψωσιν έως τό μεσημέρι’ καί 

άπό τώρα έως τότε, δέν είναι δίκαιον νά κρατώ πράγμα, 
τό όποιον ήξεύρω ότι είναι ίέικόν σας. »

=  176 =

ΕΙ ΔΟΠΟΙ ΗΣΕΣ.

« Π ρ α κ τ ι κ ή ς  ’Η θ ι κ ή ς  Ί α τ ο ρ ί δ ι α »  Ερανιοθίντα μεν το πρώ
τον καί μεταφραοθέντα έν Σμύρνή, vjv Si τό δεύτερον μετατυπούμενα úr.o 
Αγάπης Γ . Λαμπίση {μετά πλείστων προοθηκών.)

Τό Οπό τόν άνωτ/ρω τίτλον πονημάτων άναγνόντες εδρομεν λίαν κατάλ
ληλον ώς άναγνωατικόν βιόλίον των παίίων, καί πρόξενον μεγίστης ηβικής 
ώιρελείας, Ενεκα τής έκλογή; τής ί  ι αΰτώ δλης. "Οθεν συνιατώμεν τό βιδ/ί
διον εις τός οικογένειας, καί συγ'/αίροντες τήν πονησαααν διά τούτο νεά- 
ν.δα, εύχύμεΟα να ίδωμεν μείζονα αύτής ΐργα.

ΑΪ σύνδρομα! πέμπονται δ ιά Ταμιακού Γραμματίου εις τόν 
εκδότην Μ . Δ. Σαχκόρραφον.

Ούδεμία συνδρομή πληρώνεται άνευ άποδείξεως τού ίδιου έκδο’του.

Π Ε ΡΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α .

1. Ί ΐ  κλήσις τού ’Αβραάμ (συνέχεια κα ι τέλος).— 1 .  Μαρτύριαν 

τών τριών παίδων Σουλιωτών. —  3. Περι σκύλου μετά εικονογρα

φίας.— 4. 'II Ίνδιάννα μήτηο κα ί ό Κροκόδειλος —  5. Χρηστότης 
επταετούς παιδο’ς. — 6. Είδοποίησις.

ΤΤΠΟΙΣ ΦΙΛΟΜΟΤΣΟΤ ΛΕΣΧΗΣ.


