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ΚΛΘΙΙΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ.

ΈμάΟετε, ώ  φ ίλτατο ι παΐδες, άπό τά  προηγούμενα 
φυλλάδια, ότι ό ουρανός, ή γή , καί παν ό,τι υπάρχει είς 
τόν κόσμον είναι έργον του Θεού· ότι όλα ταϋτα όμοϋ 
όνομάζονται ΠΑΝ, καί ότι τό παν τοϋτο παρήγαγεν ό 
Θεός έκ του μηδενός.

Μάθετε τώρα, ότι αυτός ό Θεός, όστις ¿ποίησε τόσον 
λαμπρά πράγματα καί μέ τόσην σοφίαν, είναι αιώνιος, 
δηλαδή πάντοτε υπήρχε και πάντοτε Οάυπάρχη είναι παν- 
τέ?.ειος, παντοδύναμος, πανάγαθος κτλ . δηλαδή δέν έχει 
τίποτε άτελές, τά πάντα δύναται νά κάμη, καί ή καλοσύνη 
του δέν έχει όρια κτλ .

Τό ώραιότερον καί έντελέστερον αύτοϋ Ιργον έπί τής 
γής είναι ό άνθρωπος, τόν όποιον ¿στόλισε μέ τά πολι- 
τιμότερα χαρίσματα του. Διότι έπροίκισεν ήμάς μέ ψυ
χήν αθάνατον, καί όμοίαν μέ αυτόν κατ’ εικόνα- ίδωκε 
δέ εις ημάς καί τό λογικόν, διά νά δυνάμεθα νά τόν 
γνωρίζωμεν καί νά τόν άγαπώμεν.

Ό  Θεός οΰχί μόνον είναι ό δημιουργός, άλλά  καί ό 
σωτήρ ημών, διότι έξαπέστειλεν επί τής γής τόν μονο
γενή  του υιόν, όστις έξηγόρασεν ήμάς άπό τή ς  προπα
τορικής αμαρτίας διά του πολυτίμου αίματός του, καί 
έφανέρωσεν ε ις  τό Ευαγγέλιό-;  του τάς άληθείας, όσας 
πρέπει νά πιστεύωμεν, καί τά παραγγέλματα, όσα πρέ
πει νά φυλάττωμεν διά νά ζώμεν έναρέτως καθ’ δλην 
ήμών τήν ζωήν, καί ν ’ άνταμειφθώμεν εις τούς ουρανούς 
μετά θάνατον εις άλλην ζωήν αιώνιον.

Λοιπόν, άς μένωμεν πιστοί εις τούς άγιους αύτοϋ νο
μούς, καί άς τηρώμεν πάντοτε τάς θείας του έντολας. 
’ Ας ΰπακούωμεν δέ καί εις εκείνους τούς νόμους,

οποίους ή Εκκλησία έπέβαλεν εις ημάς, ένεκα τής εξου
σίας, τή ; οποίας έλαβε παρά Θεοΰ.

·—“ eüo®*.·

AI ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ TOT Β ΙΣ Χ Ν Ο ϊ.

Είπομεν εις τό προηγούμενου φυλλάδιον, ότι ό Βισχνοϋ 
δέν έπαρουσιάζετο πλέον ώ ς άνθρωπος ή ώς βραχμάνος, 
άλλα καί ώς βασιλεύς. Ένεφανίζετο λοιπόν άλληλοδια- 
δόχως 6πό τά όνόματα 'Ραμά καί Κρίχνα, δύο τών άν- 
δρειοτέρων ηγεμόνων τών ’Ινδιών, καί ή ιστορία του έγέ- 
νετο τόσον παράδοξος τότε, ώστε είναι αξία νά σάς τήν 
διηγηθώ.

’ Ενώ ό θεός Βισχνού ύπό τήν μορφήν του 'Ραμά, έβασί- 
λευεν έπί τίνος μέρους τοϋ τόπου ¿κείνου,είχε λάβει διά γ υ 
ναίκα μίαν ήγεμονίδα όνομαζομένην ΣΙΤΛΝ, ώραιοτέραν 
τοϋ ήλιου- αλλά  γ ίγα ς  τ ις  όνόματι Λάγκας, παοατηρήσας 
αύτήν μίαν ημέραν ένώ περιεπάτει μόνη εις τήν όχθην του 
ποταμού, τήν άνήοπασε, κα ί διασχίσας τήν θάλασσαν, τήν 
μετέφερεν εις τόν τόπον του, όπου ό 'Ραμά άπεφάσισε νά 
τόν καταδιώξη.

Έ ν τούτοις ό ανδρείος ουτος ήγεμών, μή έχων ικανόν 
στρατόν διά νά επιχείρηση τόσον μακουνόν ταξείδιον, άπε- 
φάσισε νά κάμη συμμαχίαν μέ τόν βασιλέα τών πιθήκων, 
όστις παρευθύς τοϋ έπεμψεν άπό τά ¿ρη, όπου κατωκει, 
άξιόλογον σώμα στρατιωτών έκ τών υπηκόων του, αρχη
γός τών όποιων ητο ό έκ τοϋ ώραιοτέρου είδους τών πι
θήκων μέγας καί έπιτηοειότατος πολεμιστής Άνουμάν. 
Ό Άνουμάν ούτος, εκτός τών χορών καί τώ ν πηδημάτων, 
τά όποια κάμνουσιν οί όμοιοι του πίθηκοι, είχε και άλλα 
πολλά μικρά προτερήματα- ήτο οέ, ώς λέγουσι, καί περί
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φημος μουσικός. Πρός δέ τούτοις και στρατός άρκτων 
προσήλθε νά προσφέρη τήν υπηρεσίαν του είς τόν 'Ραμά, 
όστις υποδεχθείς αυτούς μετά χαράς, έξεστράτευσε πα- 
ρευΟύς μέ τούς πολεμιστάς τού νέου τούτου είδους.

’ Α λλά διά νά φθάσωσιν είς τόν τόπον, όπου ό Αάγκας 
είχε μεταφέρει τήν βασίλισσαν Σίταν, έπρεπε νά διαβώσι 
μέγα μέρος τής θαλάσσης· ό δέ 'Ραμά μή έχων διόλου 
πλο ΐα διά νά έπιβιβάση τόν στρατόν του, ήρχισε ν’ άπελ- 
πίζεταΐ. Τότε ό στρατηγός Άνουμάν έπί κεφαλής τών 
στρατιωτών του μέ τάς μακράς ουράς, ήρχισε νά κτίζη 
μίαν μεγάλην γέφυραν άπό βράχους, τούς οποίους οί 
πίθηκοι μετέφερον άπό τήν μίαν όχθην είς τήν άλλην, καί 
τήν έτελείωσεν εις διάστημα όλιγίστων ημερών· διότι οί 
πίθηκοι, οί όποιοι είναι εύκινητότατοι, ώς γνωρίζετε, έφά- 
νησαν καί έπιτηδειότατοι τεχνΐται. Ό Ραμά, ώφεληθείς 
έκ τής ανέλπιστου ταύτης βοήθειας, διέβη παρευθύ; τήν 
θάλασσαν έπί τής ωραίας ταύτης γέφυρας, και προφθά- 
σας τόν δόλιον Λάγκαν, τόν έφόνευσεν είς μίαν μάχην, 
καί άνεύρε τήν άδελφήν του Σίταν, μετά τή ς όποιας πα- 
ριστάνεται ενίοτε καθήμενος έπί θρόνου περικυκλωμένου 
ύπό πιθήκων. Δύναταί τ ις ν’ αναγνώριση μεταξύ τών αύ- 
λικών του, καί τόν περίφημον Άνουμάν, είς τόν όποιον 
οί ’Ινδοί άποδίδουσι τήν έφεύρεσιν τής μουσικής.

Τά συμβάντα του ΒισχνοΟ, ύπό τό όνομα τοϋΚ ρίχνα, 
δέν είναι όλιγώτερον άξιοθαύμαστα. Γεννηθείς εκ βασιλι
κής οικογένειας, έπροτίμα νά διέρχηται τόν καιρόν του 
έν τώ  μέσω ποιμένων καί ποιμενιδων, τούς οποίους έβαλ
λε νά χορεύωσιν, ένω αύτός έπαιζε τόν αύλόν, του οποίου 
οί ήχοι ήσαν τόσον μελωδικοί, ώστε προσείλκυε πλησίον 
του τά άγριώτερα θηρία. ’Α λλά  δέν περιωρίζετο μόνον
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είς τήν διασκέδασιν ταυτην, διότι άλλοτε μέν έσήκωνε μέ 
τόν ένα μόνον δάκτυλον όρη, άλλοτε δέ έφόνευε τέρατα 
παντοειδή, καί άλλοτε έχόρευεν έπί τής κεφαλής σκορ
πιών.

Ό τε δέ ό Κρίχνας εφθασεν είς άνδρικήν ηλικίαν, ήρ- 
χισε νά περιέρχηται τόν κόσμον διά νά φονεύη πολλούς 
γ ίγαντας πολυκέφαλους, καί άλλους τυράννους, οί όποιοι 
κατερήμωνον τήν γ ή ν  συγχρόνως δέ έδίδασκε τούς λαούς 
νά ήναι φρο'νιμοι διά νά γ ίνωσιν ευτυχείς.

Έ πί τέλους, ότε ό ΒισχνοΟ ένόμισεν, ότι δέν έχει πλέον 
τίποτε νά κάμη έπί τής γής, άνέβη εις τόν ούρανο'ν, άπό 
τόν όποιον δέν κατέβη πλέον, είμή μίαν μόνην φοράν ύπό 
τήν μορφήν ενός έναρέτου καί σοφοΰ άνθρώπου, όνομαζο- 
μένου Β ο ύ δ α ,  διά νά διδάξη είς τούς λαούς τών ’Ινδιών 
τάς τελετάς τής θρησκείας τών βραχμάνων, ή τών ιερέων 
του Βράχμα, είς τούς οποίους άφιέρωσε τόν λωτόν, δη
λαδή τό Οαυμάσιον εκείνο φυτόν, όπου έκάθησεν ό θεός 
ούτος πρό τή ς δημιουργίας.

Οί ’Ινδοί είναι βέβαιοι, ότι ό ΒισχνοΟ δέν θέλει έμφα- 
νισθή πλέον είς τήν γήν παρά είς τήν συντέλειαν του κό- 
ομου· άλλα  τότε  θά μεταμορφωθή είς ίππον πτερωτόν  
λευκότερον τή ςχ ιό νος, καί έχοντα τόν ένα πόδα ύπεράνω 
ιής γηίνου σφαίρας.Όταν δέ θέση τόν πόδα τούτον έπ’ αυ
τής, οί κακοί θέλουσι κρημνισθή εις τόν άδην, καί ή γή 
θέλει γ ίνει κονιορτός. Μέχρι δέ τής όλεθρίας έκείνης ς ιγ -  
μής, ό Βισχνοϋ υποτίθεται, ότι κοιμάται ήσύχως εντός 
τής γαλακτώδους θαλάσσης επάνω είς πεντακέφαλον όφιν, 
ο όποιος τήν τελευταίαν ήμέραν Οά έξεμέση χείμαρρους 
φλογών καί θά καταστρέψη όλα τά πλάσματα.

Περί δέ τού θεού Σίβα, τού τρίτου προσώπου τούΤρί*
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μούρτη, ούδέν άλλο Ιχω  νά σάς είπω, είμή μόνον, ότι 
αύτός, μεταμορφούμενος εις τέρατα, εις γ ίγαντας καί εις 
βασιλείς κακούς, ύπήρχεν αενάως ό εχθρός, τόν όποιον ό 
αγαθός Βισχνοΰ κατέστρεφε.

Δέν ήξεύρω, άν αί παράδοξοι αύται διηγήσεις σας ¿κί
νησαν τήν περιέργειαν, αλλά σας προτρέπω νά τάς με- 
λετήσητε προσεκτικώς, διότι όλη σχεδόν ή μυθολογία 
από τάς Ινδ ίας κατάγεται, καθώς Οά ίδήτε είς τό έξής.

■«€»?:·? 55=13·*
Π ΤΙΜ Η  ΩΣ ΕΙΊΕΧΤΡΟΝ.

Είς τό Λονδίνον εζη ποτέ ¡5άπτης τ ις  έκατοντούτης 
σχεδόν τήν ηλικίαν. Ό  γέρων ουτος είχε δώδεκα υιούς, 
οί οποίοι ησαν όλοι στρατιώται. Έπιστρέψαντες δέ είς 
τήν πατρικήν οικίαν, ευρον τόν γεννήτορα τω ν παράλυ
τον, άπροστάτευτον καί άνευ άρτου· ο Χωρίς άρτον! άνέ- 
» κραξεν ό νεώτερος όλων. . . .  χωρίς άρτον ! άνθρωπος 
η ό όποιος Ιδωκεν είς τήν πατρίδα του δώδεκα ύπερασπι- 
» στάς· τοϋτο είναι άδικον, καί πρέπει νά Οεραπευθή.» Α ί! 
καί πώ ς; άπεκρίθησαν ο ί λοιποί αδελφοί του.— Εύκολώτα- 
τα  Δέν υπάρχει έδώ Δ ΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙ ΕΝΕΧΥΡΟΙΣ; 
—  Ναι, άλλά πρέπει νά Ιχωμεν κάτι τ ι διά νά βάλωμεν 
ένέχυρον.— ’Ιδού, αγαπητοί μου αδελφοί, τ ί προτείνω νά 
κάμωμεν* ό πατήρ ήμών μετέρχεται πρό εξήκοντα ήδη 
έτών τόν ράπτην, καί έ κ  τής πενίας άποθνήσκει τής πεί- 
νης, τό όποιον είναι δείγμα τής άκρας τιμιότητάς του. 
Ί Ιμ ε ίς  δέ, οί υίοί του, ύπηρετήσαμεν τήν πατρίδα άδιά- 
φθοροι, καί ή ύπόληψις ήμών δεν έδυσφημίσθη ποτέ- λοι
πόν ! άς Οέσωμεν ώς ένέχυρον τήν τιμήν μας· δέν αμφι
βάλλω  ποτέ, ότι μέ τοιοΟτον ένέχυρον δέν Οέλουσι μάί 
δανείσει πεντήκοντα λίρας στερλίνας (1400  δραχ.)

=  198 = • 01 αδελφοί άκούσαντες ταϋτα δέν ήδυνήΟησαν νά κρα- 
τήσωσι τόν γέλωτα· άλλ’ έπί τέλους πεισθέντες άπό τά 
επιχειρήματα τοΰ νεωτέρου αυτών άδελφου, συγκατένευ- 
σαν καί συνέταξαν τήν άκόλουθον επιστολήν.

« Δώδεκα στρατιώται "Α γγλο ι, άφωσιωμένοι ε!ς τήν 
» υπηρεσίαν του βασιλέως καί τής πατρίδος, υίοί δέ ένός 
» ράπτου έκατονταετοϋς σχεδόν τήν ηλικίαν, παρακαλοϋσι 
» τούς κυρίους διευθυντάς τοϋ δανειστηοίου νάσυνδράμω- 
» σι τόν δυστυχή πατέρα των, δανείζοντες είς αύτόν πεν- 
» τήκοντα λίρας στερλίνας· δίδουσι δέ είς ένέχυρον τήν 
» τιμήν τω ν, καί υπόσχονται νά άποδώσωσι τά χρήματα 
»τα υτα  άκριβώς είς τό τέλος τοϋ Ιτους.»

Τό γραμμάτιου τοϋτο έδόθη είς τό δανειστήριον καί 
τά ζητηθέντα χρήματα έστάλησαν πάρευΟύς· μετά ταϋτα 
οί διευθυντα! Ισχισαν τό γραμμάτιου, καί ύπεσχέθησαν 
νά φροντίζωσι περί τοϋ γέροντος κατά τό υπόλοιπον τής 
ζωής του. Τοιουτοτρόπως ό γέρων διά τής βοήθειας ταύ- 
της τόσον καλώς διέθεσε τά πράγματά του, ώστε μετά 
θάνατον άφήκεν είς τούς υίούς του περιουσίαν διά νά ζώ - 
σιν έντίμως.

Ή  ένάρετος αυτή πράξις περιποιεϊ τιμήν καί είς τό 
υίίκόν σέβας τών τέκνων τοϋ γέροντος ράπτου, καί είς 
τούς διευθυντάς τοΰ φιλανθρωπικού καταστήματος.

ΠΕΡΙ ΛΕΟΝΤΟΣ.
*11 γάτα , ό λέω ν, ή τ ίγρ ις , ό πάνθηο, ή  λεοπάρδαλις 

καί άλλα  τινά θηρία άνάγονται είς τήν ιδίαν οικογένειαν 
όνομαζομένην τών Αιλουροειδών. Αίλουρος δέ ονομάζε
τα ι ό είς τά  δάση εύρισκόμενος άγριος γάτος, καί ό Λέων 
δέν εΐναι άλλο είμή μέγιστος Αίλουρος.



Ό λέων κατάγεται έκ τή ς ’Αφρικής καί τής ’Ασίας· 
διά τήν ίσχύν καί άφοβίαν του ώνομάσθη άφ’ όλους τούς 
λαού ; καί εις πάσαν έποχήν βασιλεύς τών τετραπόδων. 
Πρό πολλών αιώνων δέν υπάρχουσι πλέον λέοντες εν Ευ
ρώπη· εις οέ τήν ’Αμερικήν καί τήν Αυστραλίαν δέν έφά- 
νησαν ποτέ. Ό  λέων δύναται νά φθάση είς μήΧΟς πλ£0Υ 
τών δύο μέτρων, μή συμπεριλαμβανόμενος τής ούράς, 
τής όποιας τό μήκος είναι ίσον μέ τό σώμα αύτοϋ. Ή  ού
ρα δέ αύτη απολήγει είς φούντωμα τριχών μελαγχροινών 
καί είναι δυνατωτάτη.

Ούοέν ζώον έχει καταπλητικωτέραν αύτοϋ στάσιν όψιν 
δέ γαλήνιον καί ύπερήφινον, όταν δέν παροξύνεται, φο
βέραν δέ, όταν κεντάται υπό τοϋ θυμοϋ.

Ή  μεγάλη κεφαλή του σκιάζεται μέ δασειαν χαίτην, 
μάλλον βαΟυτέραν κατά τό χρώμα άπό τό λοιπόν τοϋ δέρ
ματος, τό όποιον είναι ξα-,Οοκίΐρινον. 'Π  γλώσσα του εί

ναι τραχεία, οί δέ ονυχές του ίσχυρώτατοι, γαμψοί καί 
κινητοί ώ ς οι τή ς Γάτας· διότι οί γαμψοί ουτοι όνυχες 
άνορθοϋνται πρός τά άνο», όταν περιπατή τό ζώον, διά 
νά μή αμβλύνεται ή όξύτης αυτών τριβομένων επί τών 
πετρών. "Οταν δέ ΟυμωΟή ό Λέων καί θέλε: νά ξεσχίση 
τήν λειάν του, τότε εύθύνονται καί στερεοϋνται οί όνυχες 
είς τάς κλειδώσεις των όξύτατοι. Αί κόραιτών όφθαλμών 
του παρουσιάζουσαι εν σχίσμα κατακάθετον λάμπουσιν 
είς τήν σκιάν ώ ς φλόγες· ό ηχηρός βρυχηθμός του μα- 
κρύτατα διαδιδόμενος ενσπείρει τρόμον καί φρίκην καί ε ί; 
τοϋ άνδρειοτέρου τήν καρδίαν.

Ό  Λέων δέν τρέχει ώ ς ό σκύλος, αλλά  βαδίζει μέ εύ- 
λύγιστον βήμα καί έλαφοόν ώ ς τό τής γάτας, ή πηδά 
πηδήματα πέντε ή εξ μέτρων έκαστον. Σπανίως διώκει 
τήν λείαν του· ώ ς έπί τό πολύ δέ στήνε: τήν ένέδράν του 
είς πηγήν τινα , καί όταν καμμία δορκάς, ή βοϋς ή άλλο 
τι ζώον πλησιάση έκεΤ διά νά πίη ύδωρ, έφορμά κατ’ αύ
τοϋ ώ ς κεοαυνός καί τό κατακερματίζει.

Ό θυμός ή ή πείνα τοϋ λέοντος έμφαίνεται άπό τάς κι
νήσεις τής χα ίτης του καί τά κτυπήματα τής ούράς του* 
τότε δέ επιπίπτει κατά τοϋ άνθρώπου άδιστάκτως· ό κρό
τος τών πυροβόλων, άντί νά τόν τρομάξη,τόν παροξύνει.

Ή  δέ λέαινα είναι πολύ μικροτέρα τοϋ λέοντος, δέν 
Ιχει χαίτην, ώ ς ό λέων, καί είναι όλιγώτερον υπομονη
τική καί περισσότερον άγρια κατά τόν χαρακτήρα, καί μά
λιστα, όταν γέννηση. Οί λεοντιδεΐς, όντες ηλικίας ολίγων 
εβδομάδων,εχουσίν ανάστημα μικρών σκύλων, είναι εύμορ
φοι, αβλαβείς καί φιλοπαίγμονες ώ ς τά γατία .

Περί τής γενναιότητος καί μεγαλοψυχίας τοϋ θηρίου 
τούτου πολλά παράδοξα συμβεβηκότα λέγονται. Ιίαρα-



λείποντες ν ’ άναφέρωμεν δύο τοιαυτα, τά οποία έν έκτάσει 
περιγράφονται έν τή ηθική ημών συλλογή , υπό τόν τίτλον 
Ή θ ι χ ή  έ ν  τ ώ  Β ί ω , περιοριζόμεθα εις τό έξης μόνον.

Μία λέαινα συγκατοικούσα πολύν καιρόν μέ εν χυνά- 
ριον εις τόν Πύργον τού Λονδίνου κατά τό 1733 , τόσον 
στβνώς έφιλιώθη μετ’ αυτού, ώστε κατήντησε νάμήτρώ - 
γη , έάν τό κυνάριον οέν ¿χόρταινε πρώτον. Έ τυχε δέ νά 
μεταθέσωσιν αυτό διά τινα καιρόν άπό τό ενδιαίτημα έκεί- 
νο, καί ένώ μίαν τών ήμερων οί φύλακες κατεγίνοντο νά 
καθαρίσωσι τό δωμάτιον αύτό, τό κυνάριον Ικαμε τρόπον 
καί είσήλθεν είς τήν παλαιάν κατοικίαν, καί έτρεξεν ώς 
πρότερον νά παίξη μέ τήν λέαιναν. Ά λ λ ’ αυτή ίκαμεν 
εν αίφνήδιον πήδημα, καί άρπάσασα αύτό μέ τούς τρομε
ρούς όδόντας της έφάνη, ότι Ιμελλε νά τό κατασπαράξη. 
Συνελθοΰσα όμως είς έαυτήν καί άναλαβοΰσα τήν προτέ- 
ραν πρός αύτό άγαθότητά της,έφερε τό ταλαίπωρον ζώον 
μέχρι τής θύρας, όπόθεν έξήλθεν, άβλαβες.

'ίίΜ Η ΒΜ ·'
Τ Α  Τ Ρ ΙΑ  Δ Α Κ Τ Υ Λ ΙΔ ΙΑ .

Ό  Σαλαδίνος υπήρξε τόσον μέγας καί άνδρεΐος άνήρ, 
ώστε ή ίκανότης του τόν άνύψωσεν ¿χ ι μόνον είς τό άξίω- 
μα τού Σουλτάνου τής Βαβυλώνος,άλλά καί εκέρδισε πολ- 
λάς καί λαμποάς μάχας κατά τών Χριστιανών καί τών 
Σαρακινών. ’Επειδή δέ ό ήγεμών οΰτος είχε συχνούς πο- 
?.έμους, καί ήτο φύσει μεγαλοπρεπής καί μεγαλόδωρος, 
έξήντλησε τούς θησαυρούς του. Ό τε δέ έμελλε νά έκςρα- 
τεύση έκ νέου τού έχρειάσθησαν ικανά χρήματα· μή ήξεύ- 
ρων δέ πόθεν νά προμηθευθή ταύτα, διότι ό καιρός τόν 
έβίαζεν, ένθυμήθη, ότι είς τήν Αλεξάνδρειαν ύπήρχεν ’Ιου
δαίος τ ις όνομαζόμενος Μελχισεδέκ, όστις ¿δάνειζε με

ύπέρογχον τόκον. ’ Επ’ αύτοΰ λοιπόν αφιέρωσε τάς έλπί-
δας του διά ν’ απαλλαγή άπό τήν αμηχανίαν, και έπρό- 
κειτο τώρα μόνον νά άποφασίση ό ’Ιουδαίος περί τής ΰπο- 
Οέσεως ταύτης· ά λλ ’ αυτή ήτο ή μόνη δυσκολία· διότι ό 
μέν ’Ιουδαίος έκείνος ήτο ό μάλλον φιλοκερδής καί φι- 
?»άργυρος τοϋ καιρού του, ό δέ Σαλαδίνος δέν ήθελε νά 
μεταχειρισθή φανεράν βίαν. Ύπό τής άνάγκης όμως στε
νοχωρηθείς, καί προβλέπων, ότι ό Μελχισεδέκ δέν ήθελε 
δώσει Οεληματικώς τά χρήματα, όσων είχεν ανάγκην,έσκε- 
φθη εύλογον τρόπον, κατά τό φαινόμενον, διά νάτόν βιά
ση είς τό ζήτημά του. Ό θεν τόν έμήνυσεν είς τό παλά- 
τιόν του, τόν ύπεδέ/Οη φιλοφρόνως, τόν έκάθισε πλησίον 
του, καί τού έλάλησεν ούτως* «Μελχισεδέκ, άπό πολλούς 
ήκουσα περί τή ς φρονήσεως, τής παιδείας καί τής είς τά 
θεία δεινότητάς σου* θέλω λοιπόν νά μάθω άπό σέ, ποία έκ 
τών τριών θρησκειών, δηλαδή ή ’Ιουδαϊκή, ή Μωαμεθανική 
ή ή Χριστιανική είναι ή καλλιτέρα καί ή άληθεστέρα ·,» 

Ό  ’Ιουδαίος όστις ήτο επίσης φρόνιμος και άγχίνους 
ένόησεν, ότι ό σουλτάνος τοϋ έστησε παγίδα τινά, καί ήθε
λε συλληφθή εξάπαντος, έάν έφαίνετο, ότι έπροτίμα τήν 
μίαν έκ τών τριών θρησκειών. Ευτυχώς δέν έταράχθη έκ 
τής έρωτήσεως έκείνης,χαί μέ ικανήν αγχίνοιαν άπεκρίθη 
είς τόν σουλτάνον· «Μεγαθ.ειότατε,ή έρώτησις, τήν όποιαν 
χατεδέχθητε νά μοΰ κάμητε είναι ωραία καί σπουδαιότα
τη· άλλά διά ν’ άποκριθώ καταλλήλω ς, συγχωρήσατε μοι 
ν’ αρχίσω άπό μικοάν τινα διήγησιν.

« ’Ενθυμούμαι, ότι πολλάκις ήκουσα, ότι είς κάποιον τό
πον άνθρωπός τις πλούσιος καί ισχυρός ειχεν, έκτός τών 
άλλων πολυ τ ί μων  κοσμημάτων,εν δακτυλίδιον κάλλους καί 
άξίας ανεκτίμητου. Ό άνθρωπος Οέλων νά δώση μεγαλει-
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τέραν τιμήν είς τό τόσον σπάνιον εκείνο δακτυλίοιον, έστο- 
χάσθη νά τό άφήση είς τούς διαδόχους του ώς δείγμα τοΰ 
πλούτου του, καί παρήγγειλε ρητώς είς τήν διαθήκην του, 
δτι Ικείνο έκ τών άρρένων παιδιών του, τό οποίον ήθελε 
κρατεί τό δακτύλιον μετά τόν θάνατον τοΰ πατρός του, 
ήθελεν εισθαι ό κληρονόμος του, καί έπρεπε νά Οεωρήται 
ώ ς τοιοϋτος από δλην τήν οικογένειαν. ’ Εκείνος όστις έλα
βε παρ’ αύτοΰ τό δακτυλίδιον τοΰτο, άφήκε τήν ιδίαν τοΰ 
πατρός του παραγγελίαν είς τούς διαδόχους του. ’Επί τέ
λους, άφοΰ περιέπεσεν είς πολλάς χείρας, κατήντησε τό 
δακτυλίδιον είς τινα, όστις είχε τρεις υιούς,ωραίους, ένα- 
ρέτους, ύπακούοντας είς τά Οελήματά του, διά τά οποία 
προτερήματα τούς ήγάπα εξίσου. Πληροφορηθέντες δέ 
οποίον προνόμιον ήθελεν έχει ό κατέχων τό δακτυ'λίδιον, 
έκαστος αυτών, έφι7.οτιμεΐτο νά προτιμηθή, καί έπερι- 
ποιεΐτο τόν πατέρα του, γέροντα ήδη, διά νά έπιτύχη τοΰ 
σκοποΰ του.'Ο  αγαθός εκείνος άνθρωπος, δστις ήγάπα καί 
έξετίμα ώ ς είπομεν, έξ ίσου καί τούς τρείς υίούς του, εϊ- 
χεν Οποσχεθή είς έκαςον αυτών τό δακτυλίδιον, καί εύρέθη 
είς μεγάλην αμηχανίαν είς ποιον νά τό δώση. ’ Επί τέλους 
όμως ή φι7.οστοργία του τοΰ ένέπνευσε τόν τρόπον. 
"Οθεν μετέβη μυστικώς πρός ένα χρυσοχόον έπιτηδειότα- 
τον καί τοΰ παρήγγειλε νά  τοΰ κατασκευάση δύο άλλα  
όμοια δακτυ?νίδια, τά οποία έκαμε τόσον άπαράλλακτα μέ 
τό πρωτότυπον, ώστε ήτο δύσκολον νά δικρίνη τ ις  τά ψευ
δή. "Εκαστον παιδίον ελαβε τό ίδικόν του. Μετά τόν θά
νατον τοΰ πατρός, ήγέρθησαν μεγάλαι φιλονεικίαι, ώ ς 
δύναταί τ ις νά συμπεράνη, μεταξύ τώ ν άδελφών. "Εκα
στος ιδιαιτέρως νομίζει, ότι έχει νόμιμον δικαίωμα περί 
τής διαδοχής· έκαστος ζητεί ν ’ άναγνωρισθή ώς κληρο-
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ποιείται τήν κυριότητα τοΰ άλλου, καί παρουσιάζει τόση- 
μεΐον τοΰ τίτλου τής διαδοχής· άλλά τά δακτυλίδια εύ- 
ρίσκονται το'σον όμοια, ώστε έστάθη αδύνατον νά δικριθή 
.τό αληθινόν. Ή γέρθη λοιπόν δίκη μεταξύ τών τριών δια
δόχων, άλλ ’ επειδή ήτο δύσκολον νά λάβη πέρας τοιαύ- 
-η δίκη, έμεινε καί μένει άκόμη εκκρεμής.

Τό αύτό συμβαίνει, Μεγαλειότατε,περί τών νόμων τών 
ίοθέντων υπό τοΰ Θεοΰ είς τούς τρείς λαούς, περί τών 
όποιων μοί έκάμετε τήν τιμήν νά μ’έρωτήσητε* έκας-ος νο
μίζει, ότι είναι ό κληρονόμος τοΰ θεοΰ,έκαςος νομίζει, ότι 
χατέχει τόν άληθή νόμον του καί τηρεί τάς αληθείς έντο- 
λάς του. Τούτέστι Ικαςος τών τριών λαών πείθεται περισ
σότερον είς τάς ιδέας του, τό οποίον είναι άκόμη άναποφά- 
σιστον, καί κατά τά φαινόμενα, θά ήναι διά πολύν καιρόν.»
. Ό Σαλαδΐνος έκατά/.αβεν, ότι ό ’Ιουδαίος έκ τής άπο- 
χρίσεω; ταύτης, πο7.7.ά έπιτηδείως διέφυγε τήν οποίαν 
τοΰ έστησε παγίδα, καί έθεώρησε περιττόν νά στήση τοι- 
αύτην καί πά7.ιν. "Οθεν ά7.7.ον τρόπον διεξαγωγής καλ- 
λίτερον δέν έθεώρησε, παρά νά τοΰ είπη φανερά τόν σκο
πόν του, τό όποίον καί έκαμε παρευθύς. Τοΰ έφανέρωσεν 
είς ποίαν ανάγκην χρημάτων ευρίσκετο, καί τόν παρεκά- 
λεσεν, άν ήθελε, νά τόν δανείση. Τοΰ άνεκά7.υψε οέ συγ
χρόνως τί έσκόπευε νά τοΰ κάμη, εάν δέν άπεκρίνετο τό
σον φρονίμως, ώ ς άπεκρίθη. Καί ό μέν ’ Ιουδαίος φι7.οτι- 
Ρηθείς τόν έδάνεισεν όσα έζητήθη χρήματα· ό δέ σου7.τάνος 
«ογκινηΟείς έκ τής διαγωγής ταύτης, έφάνη πολλά ευγνώ 
μων. Διότι δέν ήοκέσθη μόνον νά άποδώση τά όφειλόμενα, 
άλλά καί τοΰ έδωκε π7.ούσια δώρα, τόν έκοάτησε π7.ησίον 
Του, τόν μετεχειρίσθη μετά πο/.λής εύγενείας καί τόν έτί- 
μησε διά τής φι7.ίας του.
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ΟΙ ΚΙΡΚΑ2Ι0Ι.

Ποός μεσημβρίαν τής 'Ρωσσίας χαί παρά τήν Περσίαν 
έξαπλοΰται, ώς γνωρίζετε έκ τής γεωγραφίας, ώ φίλοι 
παιδες, τό υψηλόν χαί ώραΐον όρος Καύκασος. Πολλοί μι- 
χροί λαοί κατοιχοΰσι τό όρος τοΰτο, έξ ών οί όνομαστό- 
τεροι είναι οί Κιρκάσιοι ή κοινώς Τσερτσέζοι, συμποσούμε- 
νοι εις 230 ,000 . Κατοιχοΰσι πρός τό βορειοδυτιχάν τοΰ 
Ιίαυκάσου χαί εις τάς πλησίον έχει πεδιάδας,όνομαζομένας 
ή μεγάλη χαί μικρά Καβάρδα, μέχρι τοΰ ποταμού Καβάν. 
ΤΠσαν άλλοτε έξηπλωμένοι βορειότερα, ά λλ ’ ή 'Ρωσσία, 
μέ τήν όποιαν εχουσι συχνούς πολέμους, τούς περιώρισεν 
Ιως εις τά ρηΟέντα μέρη. Οί αρχηγοί αύτών ζώσι μέέξο- 
δα τών εύγενών, ενώ ούτοι καταΟλίβουσι τούς δούλους 
τω ν. Οί δοΰλοι, τούς όποιους πωλοΰσιν εις τούς Τούρκους 
δέν είναι συμπατριώταί τω ν, καθώς κοινώς πιστεύεται, 
ά λλ ’ αιχμάλωτοι συλλαμβανόμενοι έν καιρώ πολέμου χαί 
εις τάς ληστρικάς έκδρομάς τω ν, εις τάς όποιας είναι 
πολύ έκδοτοι, καί πολλά επικίνδυνοι ώς λησταί- ή φίλο- 
ξενεία των όμως είναι ίεοά, καί δύναταί τ ις  νά ταξειδεύη 
άσφαλέστατα, όταν προστατεύηται άπ’ αύτούς.

Οί Κιρχάσιοι είναι φυλή ωραία· έχουσιν ανάστημα υψη
λόν καί ισχνόν, ά λλ ’ είναι ένεργητικώτατοι καί ρωμαλαιοι. 
Αί οίχίαι των είναι τρόπον τινά υπόγειοι μέ δώματα κα- 
τεσχευασμένα άπό χώμα καί άμμον, τόσον στερεώς, ώστε 
είναι άδύνατον νά τό διαπεράση ή βροχή. "Οταν ήναι κα
λοκαιρία, στρώνουσιν έκεϊ τράπεζαν καί υποδέχονται τούς 
φίλους των. Έ κεΐ επάνω επίσης ξηραίνουσι τόν σΐτον καί 
τούς καρπούς τω ν. Μία μεγάλη καπνοδόχη ανοιγμένη 
έν τώ  μέσω τοΰ δώματος, ευκολύνει αύτούς νά συνδια- 
λέγωνται μετά τώ ν γειτόνων τω ν, καί φωτίζει τό έσωτε-
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ριχόν τής οικίας. Δέν έχουσιν ύαλ ίαείς τά παράθυρά τω ν, 
άλλά τετραγώνους τρύπας, τάς όποιας σφαλώσι τήν νύ 
κτα διά σανίδων ’Έ πιπλα πολλά δέν έχουσιν, ά λλ ’ είς 
τούς τοίχους ολόγυρα κρέμανται ασπίδες, πανοπλίαι καί 
διάφορα άλλα όπλα.

Οί Κιρκάσιοι έχουσι πολλά  παράδοξον τρόπον είς τά 
νά καταστρέοωσι καί τά μεγαλείτερα δένδρα, τά όποια, έάν 
ήΟελον διά τοΰ πελέκεως νά κόψωσιν, έπρεπε νά χρεια- 
σΟώσι πολύν κζιρόν. Κατ’ άρχάς χαράσσουσιν ολόγυρα 
τόν φλοιόν τοΰ δένδρου, καί διά τής εγκοπής ταύτης, παύει 
ή κυκλοφορία τοΰ χμ*μοΰ, καί τοιουτοτρόπως χαταστρέ- 
φουσι τήν αρχικήν αιτίαν τής ζωής τοΰ δένδρου. "Οταν 
δέ τοΰτο γίνη,οί καρποί καί οί κλάδοι ταχέως καταπίπτου- 
σι, καί τότε ευκόλως τό κόπτουσιν. ΓΠ οέ θρησκεία των εί
ναι παράδοξον μ ίγμα ΜωαμεΟανισμοΰ καί είδωλολατρείας.

Ο ΑΛ11ΘΙΙΣ ΠΛΟΤΤΟΣ.
Μεταξύ τοΰ σουλτάνου τής Αίγύπτου καί τοΰ αύτοκρά- 

τορος τής Κωνσταντινουπόλεως ειχεν ανάψει ποτέ μακρός 
καί σκληρός πόλεμος, ένεκα τών συμφορών τοΰ όποιου 
καί οί δύο μονάρχαι άπεφάσισαν νά κλείσωσιν ειρήνην. 
Διά νά συνδεθώσι δέ στενώτερον, ό μέν σου?ντάνος τής Αί
γύπτου έδωκε τήν θυγατέρα του είς γάμον πρός τόν υιόν 
τοΰ αύτοκράτορος τής Κωνσταντινουπόλεως,ή δέΟυγάτηρ 
τούτου ποοσόιωρίσΟη διά τόν υιόν τοΰ σουλτάνου· οί ούο 
κυριάρχαι λοιπόν ένεκα τής αιμομιξίας ταύτης ειχον συχνήν 
άνταπόκρισιν, καί κανείς έξ αυτών δέν ήδύνατο νά έπιχειρή
ση σπουδαίαν ΰπόΟεσιν χωρίς νά συμβουλευΟή τόν έτερον.

Μίαν τών ημερών ό σουλτάνος έγραψεν είς τόν αύτο- 
κράτορα ταΰτα· «Ό  πατήρ δέν πρέπει νά έχη άλλο πραγ-
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μα άγαπητότερον είς εαυτόν παρά  τά τέκνα του, διά τών 
όποιων ζή πάλιν καί μετά θάνατον καί διά τούτο πρέπει νά 
φροντι’ζη παρά π ο λ ύ  νά  τά προφυλχττη άπό τά δεινά τής 
δυστυχίας. Όθεν έσύναξα πολλά πλ ο ύ τ η  διά τόν υίόν μου· 
διατί δέν ακολουθείς τό παράδειγμά μου, καί δέν βάλλεις 
είς τόν νουν σου είς πο ιαν  υψηλήν περιωπήν θέλει τεθή 
ό υίός σου μετά τόν θάνατον σου ;»

Ό  αύτοκράτωρ τοϋ άπήντησεν ώς εξής* «Ό  φρόνιμος 
άνθρωπος δέν πρέπει νά θέση τήν ευτυχίαν του εις τά α
γαθά τού κο'σμου τούτου· ή άσωτεία δύναται να τά δια- 
σκορπίση, καί ή δυστυχία δύναται νά τ ’ άφαιρέση· ό υίός 
μου θέλει εύρει μετά τόν θάνατόν μου χτήματα μάλλον 
διαρκή καί σταθερά. Διότι ¿πλούτισα τά πνεύμα του μέ 
τά άνεκτίμητα εκείνα δώρα, τά όποια κανείς δέν δύναται 
νά τού άφαιρέση, καί μέ προτερήματα, τά όποια μορφώ- 
νουσι τήν καρδίαν καί στολίζουσι τήν ψυχήν.» Ό  σουλ
τάνος τής Αίγύπτου πεισθείς είς ταϋτα , άνεγνώρισεν, ότι 
ή καλή άνατροφή είναι μάλλον άξια λόγου είς ένα πα
τέρα διά τά τέκνα του, παρά τά φθαρτά πλούτη.

Αΐ συνδρομαί πέμπονται διά ΤαμιακοΟ Γραμματίου εις τόν 
εκδότην Μ. Δ. Σακκόρ^αφον.

Ούδεμία συνδρομή πληρώνεται άνευ άποδείξεως τού ίδιου εκδότου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
1. Καθήκοντα πρός τόν Θεόν (συνέχεια). — 2. (Μυθολογία), αί 

μ ε ταμορφ ώ σε ις  τοΟ ΒισχνοΟ.— 3 . "Η τ ιμ ή  ώς ένε'χυρον — 4. Περί 
λέοντος μετά εικονογραφίας.— 5 . Τά τρία δακτυλίδ.α .— 6 . Οί Κιρ- 
χάσιοι.— 7. Ό  άληθής πλοΟτος.

Τ ΪΩ 012 ΦΙΛΟΜΟΤΣΟΤ ΛΕΣΧΗΣ.


