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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΤΛΟΣ.

Ό  Απόστολος Παύλος ήτο έξοχος διδάσκαλος, όχ{ 
μόνον  τής μητρικής του γλώ σσης, τής Εβραϊκής, αλλά 
καί ά λ λ ω ν  ξένων γλω σ σ ώ ν καί όμως έγνώριζε νά κατα- 
σχευάζη σκηνάς. Υπήρχε δέ μεταξύ τών Εβραίων συνή
θεια νά διδάσκωσι τά τέκνα των τέχνην τινά ή έπάγ- 
γελμά τι* και ή συνήθεια αΰτη δέν περιωρίζετο είς τούς 
πτωχούς μο'νον, ά λλ ’  έξετείνετο καί είς τούς πλουσιω- 
τάτους. "Ηθελε δέ είσθαι ευχής έργον, έάν όλοι οί παΐδες 
έμάνθανον ώφέλιμόν τινα τέχνην, ή όποία έν καιρώ α 
νάγκης νά χορηγή είς αυτούς έντιμον πόρον ζωής.

ΕΧΕ ΚΑΤΙ ΤΙ ΝΑ ΚΑΜΗΣ, ΚΑΙ ΚΑΜΝΕ ΑΤΤΟ.

Τό μυστικόν πάσης έπιτυχίας είς τόν βιον του άνθρώ- 
που, πάσης προόδου, έτι δέ καί πάσης ευτυχίας, είναι τό 
νά έχη τις εις τόν νοϋν του ένα σκοπόν, τόν όποιον πρέ
πει νά έπιδιώκη· ύπάρχουσι πολλοί άνθρωποι, οί όποιοι 
έργάζονται μέν πολύ, αλλά δέν άποβλέπουσι πρός ένα 
σκοπόν. Καταγίνονται είς άπειρα πράγματα, άπό τά ό
ποια κανέν δέν φέρουσιν είς πέρας, διότι είς κανέν δέν 
άφιερώνουσιν έντελώς τήν προσοχήν των. Οί τοιοΰτοι ό- 
μοιάζουσι μέ τάς πεταλούδας, αί  όποΐαι πετώσιν άπό 
τόπου είς τόπον, καί ουδέποτε κερδίζουσί τι· ένώ ό μήρ- 
μυξ όστις άδιακόπως περιφέρεται ολόγυρα είς τήν τρύ
παν του, βαθμηδόν, βαθμηδόν γεμίζει τάς άποΟήκας του 
άπό ζωοτροφίας διά τόν χειμώνα. Οί άνθρωποι ούτοι, 
έάν δέν έννοήσωσιν όγλήγωρα τό σφάλμα των, μέχρι 
τέλους θέλουσι τό αίσθανθή, διότι ένώ εύρίσκουσι καθ’ ό· 
7^ον τά στάδιον τής ζωής τω ν τρόπους εύζωίας, παοα- 
μελοϋσιν αυτούς. "Οθεν θεωρούνται χειρότεροι άπό τούς

κηφήνας, δηλ. τάς μέλισσας, ο.ί όποΐαι τρέφονται άπό 
τούς κόπους τών άλλων μελισσών, διότι Jaûtoi οι’ έλ- 
λειψιν φρονήσεως χάνουσι τούς κόπους των.

Ο ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ.

Ό θεός έδωκεν είς τόν Ά δάμ και τήν Ευαν διά κα
τοικίαν ένα κήπον τεοπνότατον, όνομαζόμενον ΕΠΙΓΕΙΟΝ 
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΝ ή ΕΔΕΝ* έχε!εύρίσκοντο λειβαδιά γεμάτα 
άπό άνθη, πλήθος δένδρων καταφορτωμένων καί]άπό άνθη 
καί άπό ώριμωτάτους καρπούς, καί έπί τέλους μία πηγή, 
άπό τήν όποιαν έξήρχοντο τέσσαρες μεγάλοι ποταμοί,ΦΕΙ- 
ΣΩΝ, ΓΗΩΝ, ΤΙΓΡΙΣ καί ΕΥΦΡΑΤΗΣ, τών οποίων 
τά διαφανέστατα Οδατα έδοόσιζον τόν ωραίον τούτον 
τόπον. Τινές πιστεύουσιν, ότι ό επίγειος Παράδεισος ε- 
κειτο πλησίον είς τάς πηγάς τοϋ Τ ίγρητος καί τοϋ Εύ- 
φράτου, δύο τών κυριωτέρων ποταμών, οί όποιοι διαβρέ- 
χουσι τήν ’Ασίαν, τό εν άπό τά πέντε μέρη^.τοϋ κόσμου* 
ά λ λ ’’ είναι όρθώτερον νά εί'πωμεν, ότι κανείς δέν γνωρί
ζει ποΰ Ικειτο.

”Οτε ό θεός, παιδία μου, έβαλε τόν Άδάμ είς τόν Πα
ράδεισον, τόν διώρισε βασιλέα καί κύριον όλων τών ζώ ω ν  
ώ ς τροφήν δέ τοϋ έδωκεν όλους τούς καρπούς, οί όποιο: 
ώοίμαζον έκ φύσεως είς τούς τερπνούς τούτους τόπους, 
χωρίς νά έχη κανένα ά λ λ ο ν  κόπον παρά νά τούς συνάζη. 
Ό Ά δάμ  καί ή Eux έπρεπε νά μή ήνα: υποκείμενοι είς 
τούς κόπους τοϋ σώματος καί τάς θλίψεις τής ψυχής* 
δέν έπρεπε νά γνωρίζωσι διόλου, ούτε τό κακόν ούτε τόν 
θάνατον, καί ό νους  τω ν, φωτιζόμενος άπό τόν λόγον 
τοϋ θεοϋ, ώδήγει αυτούς τ ί έπρεπε νά κάμνωσι διά ν ’ ά-
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ρέσκωσιν είς αύτόν, νά προσέχω σι νά μή τόν δυσαρεστή- 
σωσι καί ν ’ άξιωθώσιν έντελεστέρας ευδαιμονίας. Έ ν 
τούτοις ό "Υψιστος, θέλων νά δοκιμάση τόν ΰπακοήν του 
Άδάμ καί τής Εύας, έκαμε μέ αυτούς μίαν μόνην συμ
φωνίαν, έάν ήΟελον νά έχωσιν όλα τ ’ αγαθά, τά όποια 
τούς έδ ωκε, καί αύτή ή συμφωνία, άγαπητά μου παιδία, 
θά σάς φανή ότι είνα ι εύκολος νά φυλαχθή, διότι δέν έ- 
πρόκειτο περί άλλου πράγματος, παρά νά μή έγγίξωσ£ 
τόν καρπόν ενός δένδρου έν τώ μέσω τού Παραδείσου, 
τό όποιον ώνομάζετο «οένδρον τής γνώσεως του κα?.ού 
και τοϋ κακού.Λ

Είπε λοιπόν ό Θεός είς τόν Ά δάμ καί είς τήν Εύαν.
«"0).οι οί καρποί τών δένδρων τού ΙΙαραοείσου είναι 

είς τήν έξουσίαν σας, καί σάς δίδω τήν άδειαν νά τρώ- 
γητε άπ’ αυτούς οσάκις Οέ?.ετε· άλλά προσέξατε νά μή 
έγγ ίξητε τόν καρπόν τού δένδρου τής γνώσεως τού κα
λού καί τού κακού· διότι άν φάγητε άπ’ αύτοΰ, θά άπο- 
Οάνητε έξ άπαντος. Ή  έντολή αϋτη, νομίζω, ήτο εύκο- 
λώτατον νά τηρηθή, καί ό Θεός ήθε?.ε μ.έ τούτο νά δώση 
αφορμήν είς τόν Ά δάμ διά νά γίνη διά τής ύπακοής του 
άξιος τής ευδαιμονίας, τήν όποιαν τού έδωκε, καί τής 
άλ?νης τής τε?.ειοτέρας, τήν οποίαν τού ύπεσχέθη. Ά λ λ ά  
θά ίδήτε τ ί έπαθεν ό Ά δάμ , ό όποιος δέν έκατάλαβε πό
σον σημαντική ήτο ή έντολή αϋτη του θεού.

Τώρα, παιδία μου, οέν πρέπει νά μή γνωρίζητε, ότι ό 
Θεός πρό τής δημιουργίας τού κόσμου, έδημιούργησε 
τούς άγγέ?.ους, δη?.αδή π?νάσματα ?.ογικά, καθώς ό άν
θρωπος, ά λλ ’ οί άγγελοι ήσαν προσδιωρισμένοι νά πα- 
ραστέκωνται ενώπιον τού θρόνου τού Θεού, καί ν’ άπο- 
λαύωσιν αιωνίως τής παρουσίας αύτού. Ά λ λ ά  μεταξύ

τών άγγέλω ν τούτων, ήσαν καί μερικοί, οί όποιοι έκρα
ξαν μέγα αμάρτημα ενώπιον τού Θεού· διότι β?νέποντες, 
ότι ήσαν πλησιέστερσι είς τόν Δημιουργόν παρά τά λοιπά 
πλάσματα, υπερηφανεύθησαν παρά πο?.ύ, καί ό Θεός, διά 
νά τούς τιμωρήση διά τό άσυγχώρητον έκεΐνο αμάρτημα, 
τούς έδιωξε διά παντός άπό τόν ουρανόν, καί τούς έ^ρι- 
ψεν είς τόν 'ΓΑΡΤΑΡΟΝ, δη?.αδή είς τόπον σκοτεινόν, 
όπου αιωνίως έστερούντο τής παρουσίας τού "Υψιστου. 
Είς δέ τόν άρχηγάν τών κακών τούτων άγγέ?νω ν , οί ό
ποιοι καλούνται ΔΑΙΜΟΝΕΣ, έδ ωκαν τό όνομα ΣΑΤΑ
ΝΑΣ. Καί Οχ ίδήτε, παιδία μου, είς τό έξης, ότ ι  οί ά γ 
γελοι καί οί δαίμονες θά ή ναι άπησχο λημένοι μέ τόν άν
θρωπον· καί ουτοι μέν, οί δαίμονες, ε ίνα ι έχθροί του ά- 
διά?.?.ακτοι, έ/.εΐνοι δέ, οί άγγελο ι, φίλοι του.

Ό  δέ σατανάς φθονήσας τήν ευτυχίαν, τήν όποίαν I- 
χαιρον ό Ά δάμ  καί ή Εύα είς τόν Παράδεισον, άπεφά- 
σισε νά παρασύρη καί αυτούς είς τήν δυστυχίαν, παρα- 
κινών αυτούς νά πράξωσι καμμίαν αμαρτίαν διά νά έπι- 
σύρωσιν εναντίον των τήν όργήν τού Θεού. Λοιπόν, έλαβε 
τήν μορφήν όφεως, καί έλθών είς τήν Εύαν τήν έσυμβού- 
λευσε νά φάγη άπό τόν καρπόν τού δένδρου, τόν όποιον 
ήτο έμποδισμένον νά έγγίσω σι, βεβαιώνων αύτήν, ότι άν 
δ Ά δάμ καί αύτή ή ιδία έτρωγον μίαν μόνην φοράν, ή- 
θελον γίνει εντελώς όμοιοι μέ τόν Θεόν, καί ήθε?.ον γ ν ω 
ρίζει, ώ ς αύτός ό Θεός, τό καλόν καί τό κακόν. Ή  άνόη- 
τος Εύα, ή όποια δέν ήγνόει εν τούτοις τ ί ό Θεός ειχεν 
είπε ϊε ίς  τόν Ά δάμ , ήκουσε τάς συμβουλάς τού δαίμονος 
καί έφαγεν άπό τόν άπηγορευμένον καρπόν, καί ήνάγκασε 
καί τόν άνδρα της νά φάγη καί αύτός, καί ούτω παρή- 
κουσαν και οί δύο συγχρόνως.



Ά λ λά  μόλις έπραξαν τήν αμαρτίαν αύτήν, δηλαδή τήν 
παρακοήν είς τήν Οείαν θέλησιν, ευθύς ήσθάνθησαν, ότι 
ήσαν γυμνοί, καί έβ α ψ α ν  φύλλα  συκής και έσκεπάσθη- 
σαν, καί έχυριεύθησαν άπό ¿ντροπήν, άπό φόβον καί άπό 
μεταμέλειαν, καί αύτάήσαν ή πρώτη των τιμωρία* διότι 
πιστεύσατέ με, παιδία, δέν ύπάρχει μεγαλειτέρα Ολίψις 
εις τόν άνθρωπον, απ’ έκείνην, τήν όποιαν αισθάνεται, 
όταν πράξη βαρύ αμάρτημα.

Ό  Θεο'ς, ό όποιος βλέπει πάν ό,τι συμβαίνει είς τόν 
κόσμον, είδε βέβαια καί τήν^πραξιν του Ά δάμ , ά λλ ’ , έν 
τή  μεγάλη αύτού άγαθότητι, ήΟέλησεν άναμφιβόλως νά 
του δώση καιρόν νά μετανοήση, καί ότε έχάλεσεν αύτόν διά 
τής φοβεράς φωνής του, όλα τά μέλη του ένοχου Ιτρε- 
μον, ό όποιος εύρίσκετο ήδη κρυμμένος είς μίαν άκραν 
του Παραδείσου.

«Ά δάμ , Ά δάμ, πού εΐσαι;» του είπεν ό Κύριος, διότι 
δίδουσιν είς τόν Δημιουργόν και τό όνομα τοΰτο, τό ό
ποιον Οά είπή ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΗΣ, έπειδή τωόντι είναι ό έ- 
ξουσιαστής όλων τών πραγμάτων.

Ό  άνθρωπος, ό όποιος άκόμη δέν ήξευρε νά ψεύδηται, 
έφάνη κατεντροπιασμένος καί άπεκρίθη. «Κύριε έφοβήΟην 
τήν παρουσίαν σου καί έκρύβην. Καί διατί φοβείσαι τήν 
παρουσίαν μου, ήρώτησεν ή φωνή, μήπως έφαγες άπό 
τόν άπηγορευμένον καρπόν;

Ά λ λ ’ ό Ά δάμ άντί νά όμολογήση τό σφάλμα του, ή- 
Οέλησε νά δικαιολογηΟή καί ε ιπ εν  « Ή  γυνή , τήν οποίαν 
μοΰ έδωχες σύντροφον, μοΰ έπρόσφερεν άπό τόν καρπόν 
τούτον, καί εΐχον τήν άνοησίαν νά φάγω μετ’ αυτής.»

Ή  Εύα άκούσασα τούς λόγους τούτους τού άνδρός, 
ένόησεν όλον τό μέγεθος τού αμαρτήματος, τό όποιον έ
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καμε, καί έζήτησε νά δικαιολογηΟή καί αυτή, λέγουσα,
ότι ό όφις τήν ήπάτησεν.

Τότε ό θεό ς είπεν είς τόν οφιν. « ’Επειδή ήπάτησας 
τήν γυναίκα, Οά ήσαι τό μισητότερον καί βοελυκτότερον 
όλων τώ ν ζώων, αιωνίως Οά έοπης μέ τήν κοιλίαν, ή 
γυνή Οά ήναι έχΟρά σου καί μίαν ήμέραν Οά σού συντριψη 
τήν κεφαλήν καί σύ θά κεντήσης τήν πτέρναν της.» Οί τε
λευταίοι ουτοι λόγοι τού Κυρίου, είς τούς αμαρτωλούς 
ήμών προπάτορας, παιδία μου, ήσαν ή ύπόσχεσις τής έ- 
ξαγοράσεώς μας άπό τήν αμαρτίαν, και επομένως μεγάλη 
παρηγορία είς τήν δυστυχίαν των.

Κατόπιν είπεν είς τήν Ευαν,ότι ήθελεν υποφέρει πολλά 
δεινά, ότι μέ λύπας ήθελε γέννα  τά τέκνα τη ς, καί ότι ή 
θελεν είσθαι ύποτεταγμένη εις τήν εξουσίαν τού άνδρός 

της.
« Συ δέ, είπεν ό Κύριος είς τόν Ά δάμ , έπειδή ήκουσας 

τάς κακάς συμβουλάς τής γυναικός σου, έπικατάρατος 
νά ήναι ή γή εις τά  έργα σου, νά  έργάζησαι αύτήν μέ 
κόπον πολύν καί πάλιν καρπόν νά μή σού θέρη* νά σού 
^ εννα  άκάνθας καί τριβόλους καί νά τρώγης τόν άρτον 
σου έν ίδρώτι τού προσώπου σου, έως ου έπιατρέψεις είς 
τήν γήν, έκ τής οποίας έπλάσθης.»

Μετά ταύτα ό θεός έδιωξε τόν Άδάμ, καί τήν Εδαν 
έκτου έπιγείου Παραδείσου, καί, διά νά μή δύνανται πλέον 
νά έπιστρέψωσιν έ>εΤ, έβαλεν είς τήν είσοδον τού κήπου 
τούτου άγγελον φύλακα κρατούντα φλογίνην ρομφαίαν 
είς τήν χεϊρά του.

Ο ΙΟΡΔΑΛΉΣ ΠΟΤΑΜΟΣ.

Ποιος ποταμός σού άρέσκει κάλλιον διά νά ίδης;



«Ό  ποταμός Ιορδάνης, άπεκρίθη εν μικρόν κορασιον, 
διότι έκεΐ έβαπτίσθη ό Σωτήρ ημών.»

’Επειδή δέ κατ’ αύτάς τάς ημέρας ακούετε είς τήν εκ
κλησίαν συχνά τόν Ίορδάνην ποταμόν, Οά προσπαθήσω 
νά σάς περιγράφω έν συντόμω τά ταξείδια τώ ν προσκυ
νητών του Ά γιου Τάφου, οί όποιοι έρχονται καί είς τόν 
ποταμόν τοϋτον.

"Οσοι, αγαπητά μου παιδία, πηγαίνουσι νά προσκυνή- 
σωσιν είς τόν Ά γ ιο ν  Τάφον,φροντίζουσι νά ίδωσι καί τόν 
ποταμόν τοϋτον, ό όποιος απέχει είήοσι τέσσαρα μίλια 
άπό τήν'Ιερουσαλήμ, όπου έςαυρώΟη ό Κύριος ήμών Ίη - 
σοϋς Χριστός. ’ Επειδή όμως τά καθ’ όϊόν σπήλαια καί 
δάση είναι γεμάτα άπό ληστάς καί κλέπτας, είναι πολύ 
έπικίνδυνον νά έπιχειρίση τ ις  ν ’ άναχωρήση έκ τής 'Ιε
ρουσαλήμ χωρίς συνοδίαν στρατιωτών. Λαμβάνει δέ χώ 
ραν πολλά παράδοξος συνήθεια κατά τήν ώραν ταύτην 
τοϋ έτους, τοϋ βαπτίσματος δηλαδή τώ ν προσκυνητών 
είς τόν Ίορδάνην, καί εύχαριστήταί τ ις νά βλέπη τό θέα
μα τοϋτο. %

Πέντε, ές, επτά ή καί όκτώ χιλιάδες λαοΰ συναθροί
ζονται είς τήν Ιερουσαλήμ άπό όλα τά μέρη τής Τουρ
κίας καί τής Ε λλάδος διά νά ελθωσιν είς τόν ποταμόν 
τοϋτον. ‘Η Τουρκική κυβέρνησις συνοδεύει αυτούς μέ 
στρατιωτικήν φρουράν. Αύτή στρατοπεδεύει εις μίαν με
γάλη ν πεδιάδα πλησίον τή ς Ιερ ιχώ , τής οποίας τά υ
ψηλά καί δυνατά τείχη , έπεσαν άφ’ εαυτών διά μιάς, ώς 
γνωρίζετε έκ τής Ίεράς σας Ιστορίας, άφοϋ οί Εβραίοι 
κατά προσταγήν τοϋ Θεοϋ περιέοερον τήν Κιβωτόν τής 
Διαθήκης επτάκις ολόγυρα τή ς πόλεως, καί τοιουτοτρό
πω ς ¿κυρίευσαν αυτήν.

Δύο ώρας πριν έξημερώση κτυπώσι θορυβώθη τύμπανα 
διά νά έξυπνίσωσι τόν λαόν, όπως άρχίσωσι τήν οδοιπο
ρίαν των μέ τήν δρόσον τής νυκτός. ΙΙαρευΟύς όλοι εύ* 
ρίσκονται είς κίνησιν. "Εμπροσθεν δέ αύτών προπορεύον
τα ι άνθρωποι κρατούντες άναμμένας δάδας, καί άπό διά
στημα είς διάστημα ύπάρχουσι φανάρια διά νά φωτίζωσι 
τούς οδοιπόρους, όπως μή κρημ,νισΟώσιν, ένώ διαβαίνουσιν 
άπό στενά καί απόκρημνα μέρη. Μετά ικανήν οδοιπορίαν 
αρχίζει καί ό ήλιος ν ’ άναφαίνηται, καί νά ρίπτη χρυσάς 
ακτίνας έπί τών βράχων καί τών θολωμένων βυακίων, 
καί έπί τίνων υψηλών δένδρων, τά όποια όνομάζονται ί- 
τέαι. Διά νά μή πολυλογώ , ή μεγάλη αΰτη συνοοία τών 
προσκυνητών πορεύεται έπί ίππων, έπί όνων, έπί ήμιόνων 
καί έπί καμηλών, μεταξύ τών οποίων τινές φέρουσι καί 
τάς οικογένειας των είς τά όπίσθια τών ζώων.

Ά φοϋ φθάσωσιν είς τόν ποταμόν, καταβαίνουσιν άπό 
τά ζώα, καί λούονται είς τό ύδωρ, άλλοι μέν φανερά, ά λ 
λοι δέ μεταξύ τών θάμνων. Καί τινες μέν γνμνοί, οί πλεϊ- 
στοι όμως φοροϋντες λευκά ενδύματα, τά  όποια φέρουσι 
μεθ’ εαυτών. Ά ν  καί τό πλήθος τών άνδρών, τώ ν γ υ 
ναικών καί τών παιδίων ή ναι άπειρον, ώ ς είπομεν, έπι- 
κρατεΐ όμως μεγάλη τάξις καί ησυχία. ’Εν διαστήματι 
δύο ωρών αί οχθα: τοϋ ποταμοϋ είναι έρημοι· οί προσκυ- 
νηταί ευθύς άναβαίνουσιν έπάνω είς τά ζώά τω ν, καί πρό 
τή ς μεσημβρίας στρατοπεδεύουσι πάλιν είς τήν πεδιάδα 
τής Ιερ ιχώ . Τό μεσονύκτιον πάλιν κρούεται τό τύμπανου 
διά νά ειδοποίηση, ότι μέλλουσι νά έπιστρέψωσιν είς 'Ιε
ρουσαλήμ. Πάλιν δάδες άνάπτονται καί προπορεύονται, 
καί ό ‘λαός ακολουθεί· καί τόσον ήσυχοι είναι, ώστε μόνον 
ό κρότος τοϋ βαδίσματος τών ζώων καί ό ή/,ος τών χω-



δώνων άκεύεται. ' II στρατιωτική φρουρά στέκεται, έως 
ου όλοι οί προσκυνηταί έπανέλθωσι, καί τότε ό τόπος αρ
χίζει πάλιν νά έρημούται.

Παρατηρήσατε, φίλτατοι παΐδες, πόσον μακράν καί "πό- 
σας κακουχίας άναμφιβόλως υποφέοουσι διά νά φΟάσω- 
σιν έκεΐ οί θεοσεβείς καί ευλαβείς αυτοί άνθρωποι καί νά 
ποοσχυνήσωσι τόν τάφον του Χριςού. Πόσοι δέ άπό ήμάς, 
ένώ όλ ίγα  βήματα απέχει ή έκκλησία άπό τόν οΐκόν μας, 
συχνάζομεν είς τόν οίκον του θεού διά νά άκούσωμεν τόν 
λόγον »ύτού !

ΠΑΡΑΔΟΞΟΝ ΔΕΝΔΡΟΝ.

Γνωρίζετε έκ τής γ εωγραφ ία ς  σας, παιδία μου,  ότ 
μία άπό τάς πέντε ηπείρους του κόσμου είναι καί ή ’Α
σία, ή όποια περιέχει  πολλάς έκτεταμένας χώρας·  μεταξύ 
δέ αυτών τών χωρών είναι καί ή λεγομένη Ίνδοστάν ή 
’Ινδία, ή όποια άπέχει πολύ μακράν άπ’ εδώ καί περι
λαμβάνεται μεταξύ δύο πο λ λ ά  μ ε γ ά λω ν 'π ο τ αμώ ν  του  
Γάγγου καί του Ίνδοΰ, όπου ύπήγε και ό μέγας ’ Α λέ
ξανδρος μέ τούς Μακεδόνας του .  Είς αύτόν λοιπόν τόν 
μακρυνόν τ όπον  κεϊνται ή επαρχία Βομβάη, μέ όμώνυμον 
πόλιν έπί νησιδίου π ο λ λ ά  πλησίον τής ξηρα<ς, όπου ύ-  
πάρχουσι πολλαί έμπορικαί άποθήκαι γεμάται άπό  πεπέ- 
ριον, καί ή Γόα, διά τήν όποιαν πρόκειται νά σάς λαλήσω.

Εις τήν έπί νησιδίου κειμένην αύτήν πόλιν φυτοώ ει 
Ιν πολλά παράδοξον φυτόν, τό όπο ιον  όνομάζουσι « δέν- 
δρον τής Ολίψεως,» διότι άνθεΐ μόνον έν καιρώ νυκτός. 
’Εάν τό έβλέπετε τήν ήμέραν, δέν ήθελε σάς αρέσει Βιό
λ ο υ ,  διότι δέν ήθέλετε ιδεΐ κανέν άνθος έπάνω είς αύτό· 
άλλά  τήν νύκτα είναι όλως διόλου διαφορετικόν διότι

ευθύς αφού δύση ό ήλιος, τό δένδρον αύτό γεμίζει άπό  
άνθη, τά όποια άναδίδουσιν ευάρεστου ευωδίαν καί έξα- 
κολουθούσι νά ύπάρχωσι μέχρι τή ς  πρωίας. Ά λ λά  μ ό
λ ις  ό ήλιος άνατείλει, εύθύς άλλα  μεν έχ τών άνθέων 
έκείνων πίπτουσιν, άλλα  δέ κλείουσι καί άλλα  έξακο- 
λουθούσι νά άνοίγωσι καθ’ όλον τό διάστημα του έτους 
έν καιρώ νυκτός.

ΠΕΡΙ ΠΛΠΤΡΟΤ ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ.

Καθ’ έκάστην ήμέραν, ώ  φίλτατοι παΐδες, κρατείτε 
είς χεΐράς σας τόν χάρτην, καί εις τό σχολε ίου ,  καί είς 
τήν οικίαν, γράφοντες καί άναγινώσκοντες· καί ί'σως πολ
λοί άπό σάς γνωρίζετε, ότι κατασκευάζεται άπό παλαιό- 
πανα, δέν ήξεύοετε όμως, νομίζω, καί τόν τρόπον τής 
κατασκευής. Καί θέλω μέν σάς είπει έν συντόμω πώς κα 
τασκευάζεται ό χάρτης, ά λ λ ά  Οά σάς  αναφέρω πρότερον, 
τ ί μετεχειρίζοντο οί παλαιοί άνθρωποι άντί του χάρτου 
ότε έγρα ο ον.

Τόν Νείλον ποταμόν γνωρίζετε έκ τής Ίεράς'Ιστορίας, 
διο'τι αυτού εύρέθη είς κάνιστρον ό Μωϋσής, ό μέγας ε 
κείνος νομοθέτης και σωτήρ τώ ν Ε β ρ α ίω ν είς τάς ό/Οας 
του Νείλου φυτρώνει φυτόν τ ι, τό όποιον δνομάζεται Π Α 
ΠΥΡΟΣ, καί του  όποιου ό καυλός (κοτσάνι) είναι τρί
γωνος, ένώ βλέπετε καθ’ ήμέραν, ότι τά  διάφορα φυτά 
καί δένδρα Ιχουσι καυλόν σ τ ρ ο γ γ υ λ ό ν .  Τούτου λοιπόν 
του φυτού τόν φλοιόν κατεσκεύαζον είς φύλλα ,  τά  όποια 
τυλισσόμενα έσχημάτιζον κυλίνδρους, καί έγραφον έπ’ 
αυτών οί Α ιγύπτιοι ίερεΐς τά θρησκευτικά των συγγοάμ 
ματα, τά  όπο ια  ώνόμαζον  χειρόγραφα, δηλαδή γεγραμ- 
μένα διά χειρός. Πρός ένθύμησιν δέ τού φυτού παπύρου, 
έχάλουν πάπυρον  επίσης καί τά φύλλα έπί τών όποιων 
εγραφον.

Σάς κάμνω δέ τήν παρατήρησιν ένταύθα, ότι τόσον 
δεισιδαίμονες ήσαν οί ίερεΐς εκείνοι, ώστε είχον έμπο- 
οισμένον διά νόμου νά μή πωλήται ό πάπυρος είς ά λ λ α



έθνη διάνάμή βεβηλώνωσι δήθεν οί έθνικοί τόν πάπυρον, 
γράφοντεςτ’ ανίερα συγγράμματα των,καί τοιουτοτρόπως 
ό πάπυρος, τόν όποιον ώ/όμαζον ΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΙΙΑΙ1Υ- 
ΡΟΝ, δέν έξήρχετο άπό τήν Α ίγυπτον, καί διά πολύν 
καιρόν ήτο ιδιοκτησία τών Α ιγυπτίων ιερέων.

Τινές όμως άπό τούς πεπαιδευμένους 'Ρωμαίους, οί ό
ποιοι, ώ ς ένθυμεΐσθε, εκυρίευσαν τήν Ελλάδα καί εκαμον 
αύτήν επαρχίαν 'Ρωμαϊκήν, έπιΟυμοΰντες πολύ ν ’ άποκτή- 
σωσι τοιούτους πολυτίμους παπύρους, προσέφερον πολλά 
χρήματα, καί κατώρθωσαν επί τέλους μέ πολλήν δυσκο
λίαν ν’ άγοράσωσι μερικά θρησκευτικά βιβλία τώ ν Α ιγυ
πτίω ν. Τά βιβλία ταΟτα, ή νά είπωμεν κάλλιον τούς κυ
λίνδρους, επλυνον καλώς, καί, άφού έξήλειφον τά γράμ
ματα, έγραφον καί αύτοί ό,τι ήΟελον, ό δέ ούτω πλυνό- 
μενος πάπυρος ώνομάζετο χάρτης Αύγούστου καί είχε 
μεγάλην αξίαν είς τήν 'Ρώμην.

’Επειδή όμως δέν ήτο δυνατόν νά έπαρκέση ό πάπυ
ρος είς όλον τόν κόσμον, επενόησαν οί άνθρωποι άλλο 
είδος χάρτου, δνομαζόμενον ΜΕΜΡΑΒΝΑΝ, τήν οποίαν 
κατεσκεύαζον καί κατασκευάζουσιν άκόμη καί τώρα άπό 
δέρματα προβάτων καί α ιγώ ν, τά  όποια ξύουσι καλώς, 
τά ύαλιζουσι καί τά ξηραίνουσιν. Είς τήν βιβλιοθήκην 
τού πανεπιστημίου ήμών δύνασθε νά ίδήτε τοιαύτας μεμ- 
βράνας. ’Ονομάζεται δέ ή μεμβράνα καί ΙΙεργαμηνός 
χάρτης άπό τήν πρωτεύουσαν τής Τρωάδος Πέργαμον, 
όπου κατεσκευάσΟη πρώτην φοράν άπό κάποιον πεπεδευ- 
μένον Κράτην.

Ά λ λ ά  καί ή μεμβράνα τόσον σπανία έγένετο, ώστε 
οί άνθρωποι ήναγκάζοντο νά χα?.ώσι τάς μεμβράνας τών 
παλαιών χειρογράφων, τά  όποια ήσαν πολλάκις πολυτι
μότατα, διά νά κατασκευάζωσι νέας. Όθεν αντί τής μεμ.- 
βράνης μετεχειρίσθησαν οί Ευρωπαίοι πρώτην φοράν τόν 
χάρτην κατά τό 900 έτος μ. ·/. Μετά δέ διακόσια έτη 
τό I 100 μ. χ . οί Ά ραβες έσύστησαν εργοστάσια χάρτου 
είς τήν Ισπανίαν, άν καί οί Κινέζοι προ πολλών έτών

έγνώ'.ιζον τόν χάρτην, του οποίου θεωρούνται καί έφευ- 
ρεταί.

Λ ε ο  π ά ρ δ α λ ι ς  (συνέχεια καί τέλος.)

Πρέπει νά ήξεύρητε, αγαπητά μου παιδία, ότι πρό 
4()0 έτών περίπου οί άνθρωποι ύπήγαινον διά ξηράς είς 
τάς ’Ινδίας, καθώς υπήγε καί ό Μέγσς ’ Αλέξανδρος με 
τούς "Ελληνας, καί έκσμνον ταξείδιον πολλών μηνών καί 
μέ πο?νλάς δυσκολίας έως ού νά φθάσυισιν έκεΐ. Ύ πήγαι- 
νον δέ ταχύτερον είς τάς Ινδ ίας έρχόμενοι διά πλοίων 
είς τόν ισθμόν τού Σουέζ, ό όποιος ενώνει τήν Ά σίαν 
μέ τήνΆφοικήν,εκεΐθεν δέ μεταβαίνοντες διά ξηοαςεις τήν 
Έρυθράν θάλασσαν, τήν όποιαν έπέρασαν οί 'Εβραίοι μέ 
άβροχους πόδας, έμβαινον πάλιν είς τά πλοΐα καί έπλεον 
ποός τάς Ινδ ία ς . Δρόμος όμως κατ’ εύθεΐαν διά θαλάσ
σης δέν ήτο γνωστός έως τότε· εΤς ατρόμητος ναυτικός 
Πορτογάλλος, ονομαζόμενος Βαρθολομαίος Διέζος,έμψυ- 
χωθείς άπό μερικάς μακουνοτέρας Οαλασσοπορίας, τάς 
οποίας άλ7.οι πρό αύτού ειχον κάμει, καί αί όποΐαι ήσαν 
προτωφανεΐς τότε, άπεφάσισε νά εύρη δρόμον διά θαλάσ
σης είς τ ά ς ’Ινδίας, καί τοιουτοτρόπως νά φθάνωσιν όγρη- 
γορώτερα έκεΐ οί άνθρωποι.Καί τωόντι ό αξιόλογος ουτος 
άνθρωπος, είς τόν όποιον πρέπει νά χρεωςώμεν ευγνωμο
σύνην, άναχωρήσας άπό τήν Πορτογαλλίαν καί προχω- 
ρών πάντοτε πρός Μεσημβρίαν, έφθασεν ύστερον άπό πολ
λούς κινδύνους, καί άφού ¿ναυάγησαν τά περισσότερα τών 
πλο ίω ν, τά όποια είχε λάβει μεΟ’ εαυτού, είς τό μεσημβρι- 
νώτατον άκρον ή «κρωτήοιον τής’ Αφεικής, τό όποιον ώνό- 
μασεν Άκρωτήριον Τρικυμιών, διά τάς μεγάλας τρικυ
μ ία ς , αί όποΐαι έγίνοντο είς τό μέρος τούτο. Ό  βασι
λεύς όμ.ως τής ΙΙορτογαλλίας Ιω άννη ς ό β'. ότε έπέ- 
στρεψεν ό Βαρθολομαίος Διέζος είς τήν Πορτογαλλίαν 
καί ήκουσε παρ’ αύτού τάς ανακαλύψεις, τάς οποίας έκα
με, καί τάς όποιας άλλοτε θέλω σάς είπε·, έτι δέ καί τούς 
κινδύνους τούς οποίους υπέφερε, τού έδωκε πλούσια δώρα
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V*? μεγάλα αξιώματα· στοχαζόμενος όμω ; ό βασιλεύς 
υύτος, ότι τό άκρωατήριον τοϋτο τώ ν τρικυμιών μέχρι 
τοϋ όποιου έπροχώρησεν ό Διέζος, ήλπιζε νά άνοιξη τόν 
άληθινόν δρόμον πρός τάς Ινδ ίας, ώνόμασεν αύτό Άκρω- 
τήριον τής Καλής Έ λπίδος. Θά σάς εϊπω δέ κατόπιν ότι 
πραγματικώς εΰρέθη ή πολυζήτητος αΰτη όδός άπό ά λ 
λον τινά.

Εις αύτό λοιπόν τό Άκοωτήριον τής Καλής Έ λπίδος 
υπήγαν μίαν ήμέοαν εν ζεϋγος λεοπαρδάλεων μέ τά μ ι
κρά των καί έμβήκαν είς μίαν ποίμνην, καί άφοϋ έπνιξαν 
εως εκατόν πρόβατα καί έπιον τό αΤμά των, έσ-/ισαν έ
πειτα εν πρόβατον εις τρία καί έδωκαν άνά Εν κομμά
τι ον είς καΟέν άπό τά μικρά των. Αύταί δέ αί ίδιαι λεο- 
παρδάλεις έλαβον έκαστη άπό έν πρόβατον καί άνεχώ- 
ρησαν. Είς τήν επιστροφήν των όμως είχον τάς παραφυ
λάξει καθ’ οδόν άνθρωποι καί τάς έφόνευσαν οι’ ένέδρας, 
δηλαδή κρυφίως.

«*β3£$3β4·β<
Ο ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ.

Ή  μέν οικονομία είναι αρετή καί καθήκον είς πάντα 
άνθρωπον, ή δέ φιλαργυρία έλάττωμα μισητόν, πάθος 
μωρόν, καί πολλάκις πρόξενον δυστυχιών είς ·ίόν κυριευ- 
όμενον ύπ’ αύτοϋ.

Άκούσατε,παιδία μου,τίέπαθε γέρων τις πλούσιος,οικο
νομικός τοϋ τελευταίου αίώνος, όςις έγνώριζε δηλαδή τόν 
τρόπον τής οικονομίας· αυτός ώνομάζετο Δοϋνάρδος καί 
διά πολλών στερήσεων καί έν διαστήματι πολλώ ν  έτών 
απέκτησε μεγάλα πλούτη. Ό  μικρότερος κρότος τόν I-  
καμεν ν’ άνατριχιάζη καί έτρεμεν άπό τόν φόβον του 
μ.ήπως τοϋ άφαιρέσωσι τόν Θησαυρόν του, τό άγαπητό- 
τερον πράγμα είς τόν κόσμον. Διά νά εξασφάλιση δέ τά 
χρήματά του ό δυστυχής ούτος άνθρωπος, διότι δυστυ
χείς τωόντι θεωροϋνται οί τοιοϋτοι, έσυλλογίσθη νά κάμη 
Εν κρυφόν υπόγειον είς τήν οικίαν του, τοϋ οποίου τήν 
θύραν νά κλείη καί νά άνοίγη διά μηχανής, καί

κανείς νά μή δύναται νά τήν άνοιξη. Εδρε λοιπόν ^ α  
περίφτμον τεχνίτην ό καλός μας φιλάργυρος, και άφοϋ 
τοϋ είπε τόν σκοπόν του έσυμφώνησε μετ’ αυτου δια 
τήν κατασκευήν τοϋ κρυφού υπογείου.

‘ Μετά τίνος ημέρας ¿¿τεχνίτης έτελειωσε το εργον με 
πολλήν έπιτηδειότητα, καί έμπροσθεν εις τον φιλαργυρον 
έδειξε τάς διαφόρους μη/ανας τας όποιας και ου ος πα- 
ρετήρησε μέ πολλήν προσοχήν, και «φου ηνοιξε κ α Ε 

κλεισε τήν θύραν, καί ένόησε τον μηχανισμόν, άπεστειλε 
τόν τεχνίτην, πληρώσας τήν συμφωνησθεισαν αντιμισθίαν, 
όχι βέβαια χωρίς αναστεναγμούς. ΕυΟυς αφου έξημ ρ - 
νεν ή ποώτή του οροντίς ήτο να έπισκευφθη τον Αγα
πητόν του θησαυρόν,' καί νομίζων ότι έςησφαλισε πλέον 
αύτόν, έθεώρει έπί πολλάς ώρας και εν ευφρόσυνη τα 
νουσά του νομίσματα. *Π εύχαριστησις την οποίαν η 
σθάνετο ήτο έζωγραφισμένη είς το πρόσωπόν του καί 
οί οφθαλμοί του έξήστραπτον άπο την χαραν του Δεν 
έπαυεν άπό τοϋ νά τά χαϊδεύη, να τα μετρά και να τα 
άναυ,ετρά, καί νά τά στοιβαζη εις σωρούς.

Έ νώ  δέ μίαν ημέραν ήτο προσηλωμένος είς τον θη
σαυρόν του, έπεσεν ό λύχνος άπό τας χειρ ας του και I- 
σβυσετό φώς· ό άθλιος έντρομος ζητεί να; έ,ελθη έκ τοι 
υπογείου, άλλά  κατά δυστυχίαν του οεν ευρίσκει τό έλα 
τήριον τής θύρας· Ανησυχεί, οοκιμαζει να άνοιξη δια τή , 
8-ας αυτήν, άλλ’ είς μάτην κοπιάζει- καταφεύγει είς τα , 
κραυγάς, καί μέ όλας του τάς δυνάμεις φώναζε·; χαΐ επι
καλείται βοήθειαν, ά λλ ’ ή φωνή του πνίγετα ι ε ι , .ο βά
θος τοϋ υπογείου, καί κανείς οεν τον ακούει. Τ ελο , πα/- 
τω ν παρήλθον ήμέραι πολλαί, και αυτός οεν φαίνεται 
πούποτε· ή οικογένεια του, οί φίλοι του, έαν ειχε τοιου- 
τους) εύρίσκονται είς μεγάλην αμηχανίαν κα. τό ζη- 
τοϋσι παντού. 'Π  φήμη νής ε αφανισεως του δ .  οθεισα 
είς όλην τήν πόλιν έφθασεν και είς__τας αχοας του κα α 
σχευάσαντος τό υπόγειον τεχνίτου ο στις υποπτευσαςμη . 
πως ό μηχανισμός τής Ούρας έχαλασε, τρέχει προς .ου.
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άρχοντας καί φανερώνει είς αυτούς τό μυστικό λ Παρευ
θύς πορεύονται είς τήν οικίαν τού φ;λαργΰοσυ, ανοίγεται 
ή κρυφή θύρα καί τί βλέπουσιν ·, ώ φρικώδες θέαμα ! άν
θρωπον έξηπλωμένον άναίσθητον έπί τοϋ θ η σ α υρ ο ύ ....

Ο ΥΔΡΟΒΙΟΣ ΜΥΣ II Ο ΪΔΡΟΠυΓΓΙ ΙΚΟΣ.
Ό  ΰδροπόντικος είναι ζώον, τό όποιον εύρίσκεται γ ε 

νικώς είς τά συγκερασμένα, ώ ς και ε·'ς τά ψυχρότερα 
μέρη τής Ευρώπης καί τής Ά σ ία ς , ομοίως δε καί είς 
τό βόρειον μέρος τού Νέου Κόσμου,ήτοι τήν βόρειον Α μ ε 
ρικήν. Συχνάζει είς τούς ποταμούς καί είς τά λιμνάζο^τα 
ΰδατα, καί κατασκευάζει τήν φωλεάν του είς τάς όχθας 
αυτών. Τό σχήμά του είναι χονδρότερον καί κοντότερον 
άπό τό άλλο είδος τών ποντικών, και ένίττε ομοιάζει με 
τόν κάστορα, άλλο είδος ζώου, περί τού όποιου θέλω 
σάς είπει είς τά ακόλουθα φυλλάδια. Τό ζώον τούτο οέν 
εύρίσκεται είς τάς οικίας ποτέ, άλλά περιορίζεται, ώς εί- 
πομεν, είς τάς οχθας τών ποταμών καί λιμνών. 'Υποθε- 
τουσι δέ, ότι τρέφεται κατ’ εξοχήν μέ ¿ψάρια, μέ βατρά
χους, κτλ . καθώς επίσης καί μέ χόοτα. "Οταν έννοήση 
άνθρωπον άμέσως χώνεται είς τά νερά.

Είς τίνας ώρας τού έτους τό ζώον τούτο άναδίδει ευώ
δη δσμήν.


