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ΠΩΣ ΓίΑ ΕΚΔΙΚΩΜΕΘΑ ΤΟΤΣ ΕΧΘΡΟΪΣ ΗΜΩΝ.

« Πώς νά έχδικώμεΟα τούς έχρούς ήμών ! η Νομίζω, 
ότιάκούω παιδία τινά , ότι αποκρίνονται τό Iξής. «Ά λ λ ά , 
δέν μάς λέγει τό Εύαγγέλιον νά άγαπώμεν τούς έχΟρούς 
μας; η Ναι, μικροί μου φίλοι· καί έγώ  Οχ σάς είπώ τώρα 
πώ ς νά έκδικήσΟε αυτούς μέ τήν άγάπην.

“Ηκουσα μίαν φοράν, δτι έλάλουν διά δύο μικράς ά- 
οελφάς, έκ τώ ν οποίων ή μέν μία ώνομάζετο Μαρία, ή 
δέ άλλη Φανή, καί τών όποιων οί εύγενεΐς γονείς κατέ- 
βαλον πολλούς κο'πους νά έντυπώσωσιν εις τήν νεαράν 
καί απαλήν καρδίαν των τήν παραγγελίαν του Σωτήρος 
ήμών ταύτην. «Α γα π ά τε  τούς εχθρούς σας· ευλογείτε 
¿κείνους, οί όποιοι σάς καταρώνται, κτλ .» καί θέλετε ί- 
δεΐ, ότι οί ένάρετοι έκεινοι γονεϊς δέν έκοπίασαν ματαίως.

Ή  Μαρία καί ή Φανή δέν εχαιρον καλήν υγείαν, καί διά 
τοΰτο δεν ήμπόρουν νά περιπατώσι πολλήν ώ ραν ό πα
τήρ των λοιπόν τα ΐς ήγόρασεν εν αμαξάκι διά νά έμβαί- 
νωσιν είς αύτό καί νά τάς σύρη ή τροφός τω ν, ότε ήτο 
καλοσύνη. Έ κεΐ δέ πλησίον τής οικίας των-, εις τό ά.- 
κρον ένός δρομίσκου έκάΟητο εν κακόν παιδίον όνομαζό- 
μενον θω μ άς, τό όποιον έκαιροφυλάκτει πότε νά περάση 
τό αμαξάκι διά νά πετροβολήση καί νά ύβρίση τά κορά
σια, καί πολλάκις έδοκίμαζε ν’ άναποδογυρίση καί τό αμα
ξάκι. Καί μέχρι μέν τίνος ύπέφερον αί καλαί άδελφαί τήν 
κακοτροπίαν του ταύτην μέ υπομονήν· άλλά μίαν πρωίαν 
ή Μαρία άπεφάσισε νά έκδικηΟή τόν Θωμάν. Καί πώς 
νομίζετε έζήτησε νά τόν έκδικηΟή; νά τόν κτυπήση καί 
αύτή μέ τήν πέτραν ή μέ τό ξύλον; ώ! όχι, βέβαια. Ή  
Μαρία έγνώριζε πολύ καλά τόν τρόπον. Έπήρεν εν ώ- 
ραΐον γλύκυσμα κοκκισμένον μέ ζάχαριν, τό έδίπλωσεν

είς ?ν χαρτίον καί τό έφύλαξεν είς τό Ουλάκιόν της.'Οτε 
δέ ήσαν είς τήν άκραν του δρομίσκου, ό Θωμ,άς, κατά 
τήν συνήθειάντου, έστέκετο έκεΐ, καί ήτο έτοιμος νά πε
τροβολή ση τά κοράσια. Ά λ λά  πριν λάβη καιρόν διά νά 
ρίψη τήν πέτραν, ή Μαρία τόν έφώναξε λέγουσα· θω μ ά , 
σέ άγαπώΐ Θωμά, σέ άγαπώ, καί συγχρόνως έξέβαλε τό 
γλύκυσμα καί δεικνύουσα αύτό τόν έκραξε κα ί του τό 
έδωκεν. Ή  ! πόσον έπεθύμουν νά τόν έβλέπετε, πώς πε- 
ριεπάτει αργά, αργά είς τό π?νάγι του άμαξακίου, μέ τά 
όμμάτια κατεβασμένα πρός τήν γήν, καί μέ τό ρυπαρόν 
έκεΐνο πρόσωπον κατακόκκινον άπό τήν έντροπην, δέν 
ήΟέλετε τόν λησμονήσει ποτέ! Τόσον δέ έντροπιάσΟη, 
ώστε οί οφθαλμοί του έγέμισαν άπό δάκρυα καί ύπεσχέ- 
Οη, ότι ποτέ πλέον δέν ήΟελεν ε.ΤσΟαι τοιοΰτο κακόν πα ι
δίον. Καί τωόντι έφύλαξε τήν ύπόσχεσίν του· διότι έκτοτε 
ήτο πρόθυμος ό θω μάς νά περιπατή όπισθεν του άμαξα
κίου μέ καθαρόν καί γελαστόν πρόσωπον, καί νά προφυ- 
λάτ-.η τάς νέας του φίλας μή πάΟωσί τι. Ούτως ή Μα
ρία μέ τόν καλόν της τρόπον, καί μέ συχνάς καί προτρε- 
πτικάς ομ ιλ ί ας ,  τόσον διώρΟωσε τόν Θωμάν, τό πρώην ά- 
τακτον έκεΐνο παιδίον, ώστε έγεινε καλόν καί χρήσιμον 
καί ποτέ δέν ήΟέλησε νά είπη κακά λόγια , ή νά πράξη τι 
άπρεπές. "Εκτοτε έσυνείΟισε νά πηγαίνη είς τό σχολεΐον 
καί εις τήν ’ Εκκλησίαν, καί ήκουε μετά προσοχής τό Εύαγ- 
γέλιον καί τά άλλα  ιερά γράμμ.ατα, τά όποια του ένέ- 
πνευσαν τόν φόβον του Θεοϋ καί τήν αγάπην τοΰ Σωτή- 
ρος ήμών, ό όποιος είναι φίλος τόν αμαρτωλών, και έδω
κεν είς αύτόν τήν καρδίαν του έκ τής μικράς του ήλικ ίας. 
Τώρα λοιπόν καί σεΐς, ώ φίλτατοί μου, έάν έχητε κανέ
να έχΟοόν, μή ζητήτε νά τόν βλάψητε άποϊίδοντες είς



αυτόν τό χαχόν, τό όποιον σάς έκαμεν, άλλά  λέγετε του, 
ότι τόν άγαπάτεκαί κάμνετε είς αυτόν ό,τι καλόν δύνασΟε. 
Έ χετε είς τόν νοϋν σας τήν μικράν Μαρίαν, καί, κατ’ εξο
χήν, τόν αγαπητόν μας Σωτήρα, ό όποιος ότε τόν ΰβριζον 
οί Εβραίοι δέν ύβριζε καί αύτός, κα ί ό όποιος παραγγέλ· 
λει είς ήμάς, «Νά άγαπώμεν τούς έχθρούς ήμών.» Καί, 
«Νά άνταποδίδωμεν καλόν ά ντ ί κακοΰ.

ΠΑΤΡΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ TOT IBPAÏMH.

Καλός πατήρ, παιδία μου, λέγετα ι έκεΐνος, ό όποιος 
όχι μόνον φροντίζει νά τρέφη καί ένδύη τά τέκνα του, 
àW à  Χαί νά δίδη είς αυτά καλήν άνατροφήν, καί νά έμ- 
πνέη είς αύτά τόν φόβον του Θεοΰ καί τήν άγάπην του 
πλησίον. ’Αγαθός δέ καί ένάρετος βασιλεύς λέγεται έ
κεΐνος, όστις άγαπά τόν λαόν του, ακούει τά παράπονά 
του, μετά πραότητος, ανακουφίζει τάς δυστυχίας του, τόν 
προφυλάττει άπό τούς κινδύνους, καί τέλος πάντων κατα
βάλλει πάσαν προσπάθειαν διά τήν πρόοδον καί τήν ευ
δαιμονίαν τών υπηκόων του.

Τό άκόλουθον παράδειγμα ενός βασιλέως, ό όποιος 
δέν ήτο χριστιανός, φανερώνει πόσον ήσαν ευτυχείς οί άν
θρωποι έκεΐνοι, οί όποιοι έκυβερνώντο άπό τοιουτον φρό
νιμον βασιλέα, άν καί δέν είχε φωτισθή οΰτος άπό τάς 
αλήθειας του Ευαγγελίου.

Τώρα, έάν ειχετε έμπροσθεν σας ένα γεωγραφικόν χάρ
την, ήθέλετε Ιδεΐ ότι μεταξύ Περσίας Μ. θαλάσσης καί 
Κασπίας κεΐται μία άπό τά ς έξ έπαρχίας τών Καυκασίων 
χωρών, όνομαζομένη Σχιρουανή, όπου έβασίλευεν είς βα
σιλεύς γλυκύς, καταδεκτικός, φιλάνθρωπος, ευσεβής, ό 
όποιος ήγάπα τούς ύπηκόους του ώ ς τέκνα του, καί άλ-.
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λην φροντίδα δέν εΐχε, παρά πώς νά τούς κάμη ευτυχείς.
Ό  ήγεμών ουτος ώνομάζετο Ίβραίμης, Έκυβέρνα τά 

βασίλειόν του μέ νόμους λαμπρούς, ε ίς  τούς οποίους ύπε- 
τάσσετο καί αύτός ό ίδιος μετά σεβασμού, έπηγρύπνει 
προσεκτικώς, ώστε οί ύπουργοί του ν’ άποδίδωσιν είς κα
θένα άκραν δικαιοσύνην, άντήμειβε καί έτιμώρει μετά φρο- 
νήσεως, ότε ύπήρχεν άνάγκη· ένεψύχωνε μετά συνέσε- 
ως τήν γεωργίαν, τό έμπόριον, τήν βιομηχανίαν καί τάς 
τέχνας, καί διά του τρόπου τούτου κατώρΟωσε νά φέρη 
τήν ασφάλειαν καί τήν ησυχίαν είς όλον τό κράτος του, 
έτι δέ καί τήν αφθονίαν παντός άγαθοϋ πράγματος.

’ Ενώ δέ ό λαός άπήλαυε τών άγαθών τής πατρικής 
ταύτης Κυβερνήσεως καί ηύλόγει όλοψύχως τόν Ίβραί- 
μην, αίφνης ήκούσθη, ότι κάποιος θηριώδης καταχτητής 
τή ς ’Ασίας, 'Γαμερλάνος όνομαζόμενος, ή Τιμούρ-λάνκ 
δηλ. Τιμούρ χωλός, περί του οποίου θά σάς λαλήσω είς 
τά κατόπιν φυλλάδια, έξεστράτευσε μέ πολυάριθμον στρα
τόν διά νά κυριεύση τήν Σχιρουανήν, καί τήν προσθέση 
είς τάς λοιπάς του κατακτήσεις.

Τήν τρομεράν ταύτην είδησιν άκούσας ό Ίβραίμης 
κατετρόμαξε, καί ανησυχών περισσότερον διά τόν λαόν 
του, παρά διά τόν εαυτόν του, παρευθύς συνεκάλεσεν είς 
συμβούλιον τούς υπουργούς του, διά ν ’ άποφασίσωσι τί 
έπρεπε νά κάμωσιν είς τόσον μέγαν κίνδυνον. Αί γ νώ - 
μαι διηρέθησαν είς δύο· καί ή μέν μ ία ήτο νά  λάβωσιν 
όλοι οί πολΐται τά όπλα καί νά πολεμήσωσι κατά του 
έχθροΟ μέ άπελπισίαν, διότι ειρήνην δέν ήτο δυνατόν νά 
έλπίση τις άπό τόν βάρβαρον Ταμερλάνον, παρά αιχμα
λωσίαν άφόρητον καί άτιμον. Ή  δέ άλλη γνώμη ήτο ν’ ά- 
ποσυρθή ό βασιλεύς μέ τούς θησαυρούς του είς άλλον



τινά τόπον, όπου ήθελον μεταβή καί αί επισημότερα! οί- 
κογένειαι τού κράτους καί μετ’ ο λ ί γ ο ν  νά έπιστρέψη είς 
τούς κόλπους τή ς  πατρίδος του, διότι ό θηριώδης κατα
χτητής Ταμερλάνος δέν ήτο δυνατόν νά μείνη είς τό
πον έρημον άπό κατοίκους, ά λλ ’ ή φιλοδοξία του ήθελε 
τόν φέρει είς άλλας χώρας μακρυνάς. Ό  δέ Ίβραίμης 
άζεκρίθη· «Ούτε τόν πόλεμον θέλω , ούτε τήν φυγήν. 
Τοιαύτα μέτρα, τά όποια θέλουσι προξενήσει τόν όλεθρον 
τού κράτους μου δέν θέλω νά τά άκούσω. 'Υπάρχει καλ
λίτερος τρόπος, διά τού οποίου ελπίζω  νά σάς σώσω 
όλους. Μετ’ όλίγον Οά ίδήτε. Έ ν τούτοις παρακαλεϊτε 
τόν Θεόν διά νά εύδοκήση, ώστε νά έπιτόχωμεν τού σκο
πού μαςίη

’Αφού διελύθη τό συμβούλιον,παρευθύς ετοιμάζει πλού
σια δώρα διά νά τά προσφέρη ό ίδιος είς τόν Ταμερλά- 
νον, καί νά ζητήση παρ’ αυτού τήν σωτηρίαν τού λαοΰ 
του. Ό  Ταμερλάνος είχε διατεταγμένον, ώστε τά δώρα, 
τά όποΐα προσέφερον είς αύτόν, νά ήναι εννέα τόν άρι- 
θμόν άπό καθέν είδος. Ό Ίβραίμης γνωρίζων τούτο, πα
ρουσιάζεται ένώπιον τού κατακτητοΰ, καί προσφέρει είς 
αύτόν έννέα λαμπρούς ίππους μέ πλούσιας ίπποσκευάς, 
κεκοσμημένας μέ χρυσόν καί μέ μαργαρίτας· έννέα λεο- 
παρδάλεις, συνειθισμένας εις κηνύγιον (ώς άνέγνωτε είς τά 
προηγούμενα φυλλάδια)όλας μέ περιλαίμια χρυσοκέντητα· 
έννέα σκηνάς κεντημένας μέ χρυσόν καί άργυρον έννέα τά
πητας τώ ν’ Ινδιών,έξηργασμένας μέ πολλήν έπιτηδειότητα- 
έννέα χρυσά άγγεΐχ  έστολισμένα μέ πολυτιμότατους άδά- 
μαντας,καί ά λα πολλά  δώρα μεγαλοπρεπή καίθαυμασίας 
εργασίας. Τού προσέφερε δέ καί δούλους, οί όποιοι όμως 
δέν ήσαν έννέα, άλλά  μόνον όκτώ.

«Πού είναι ό ίν να το ς ; ανέκραξε τότε μεθ’ υπερηφά
νειας ό βασιλεύς τής Ταρταρίας Ταμερλάνος.— Είναι είς 
τούς πόδας σου, άπεκρίθη ό Ίβραίμης, προσπίπτων ένώ- 
πιόν του· δέν ΟέΧετε εύρει ταπεινότερον καί πιστότερον 
δούλον απ’ έμέ. Τάς άλύσεις μου θέλω υποφέρει άγογγυ- 
σ τω ς, έάν έπιτύχω παρ’ ύμών τήν ζωήν καί τήν σωτη
ρίαν τού λαοΰ μου. “Α ! λάβετε οίκτον δι’  αύτόν, μή τόν 
κακοποιήσητε καί κάμετε είς εμέ ό,τι θέλετε, είμαι είς 
τήν εξουσίαν σας.»

'I I  πράξις αύτη τού Ίβραίμη έμαλάκυνε τόν Ταμερ- 
λάνον, καί ένώ ή καρδίατου ήτο έκ φύσεως άγρία, μετε- 
βλήθη αίφνης, καί σηκώσας τόν Ίβραίμην έκ τής γή ς  εί
πε· «Τόσον σπανία άρετή είναι άξία άλλου πράγματος 
παρά τήν αιχμαλωσίαν. Θά ήσθε ό πρώτος καί ό στενώ- 
τερος φίλος μου. θά  σέ έχω είς τόπον πατρός καί άδελ- 
φού. Έπίστρεψον πρός τόν λαόν σου χαίρων καί ευχαρι
στημένος, καί έξακολούθει νά γίνησαί πρόξενος ευδαιμο
νίας είς αύτόν, ώς έκαμνες καί έως τώρα. Έάν ό προω -  
ρισμός μου δέν μέ έκάλει είς μεγαλειτέρας καί λαμπρο- 
τέρας έπιχειρήσεις, ή πλέον ευχάριστος επιθυμία μου ή- 
θελεν είσθαι νά σέ μιμηθώ εντελώ ς, ζών είς βασίλειον 
περιωρισμένον.»

ΟΙ ΛΤΚΟΙ. 
ά.

Εύγενής τ ις  κυρία, ή όποια κατωκει είς μεγαλόπρεπά] 
οικίαν πλησίον ενός δάσους τώ ν Παρισίων, είπε μ ίαν  ή 
μέραν είς τό Ουγάτριόν της.

«Ε νθυμείσαι, Σοφία, ότι σού ύπεσχέθην νά σέ πάρω 
μαζύ μου είς ένα τών μεγάλων εσπερινών μου περιπά-.



Των, έάν ήσαι φρόνιμη καί επ ιμελής; ’Απόψε Οά υπάγω 
είς τό υποστατικόν διαβαί/ουσα διά μέσου του δάσους καί 
Οχ έλθης καί σύ· πρόσεξον ό μ ω ς  νά μή στέκησαί όπισθεν 
μου· ήξεύρεις, ότι περιπατώ όγλήγορα, καί άν μείνης ύ-  
πίσω ¿μπορώ ν ά  σέ χάσω .»

Ή  Σοφία Οπερευχαρι ιτηθεΐσα, διΰτι έμελλε νά κάμη 
£να τόσον Ικτεταμένον περίπατον, υπεσχέθη ν ά  παρακο- 
λου^ή κατ ' πόδα; τήν μητέρα της ?ιά ν ά  μή περιπλανηθή

είς τό δάσος. Ή  δέ χαρά της έπηύξησεν άκόμη περισ
σότερον, διότι καί ό Ανώτερος άπ’ αυτήν κατά τήν ήλι- 
κίαν έξάδελφός της ΙΙαϋλος έμελλε νά τήν συνοδεύση.

Έπήοαν λοιπόν τόν δρόμον, καί έως είς εν διάστημα 
περιεπάτουν π ο λ λ ά  φρονίμω; όπισθεν τής μητρός· τέσ- 
σαρες δέ ώραΐοι σκύλοι τους παρηκολούθου·», οί όποιοι 
ά λ λ ο τ ε  μέν  προπορευόμενοι καί πηδώντες, ά λ λ ο τ ε  δέ μέ- 
νοντες.¿πίσω καί παλαίοντε; διεσκέδαζον τά μικρά παιδία.

Ά φ ο ϋ  δέ έφΟασαν είς τό δάσος, ήρχισαν νά κόπτωσιν 
άνθη, άλλα  πάντοτε έπρόσεχον νά  μή άπομακρυνωνται 
τής μητρός.

Έ νώ δέ έπορεϋοντο  τοιουτοτρόπως,ή Σοφία παρετήρησε 
πολλάς χαμοκερασία; καταφορτωμένος άπό χαμοκέρασα.

Τί ώραΐα χαμοκέρασα! άνέκραξε. Κρΐμα, ότι δέν έμ- 
πορεΐ κάνεις νά φάγη όλιγα.

Ή  μήτηρ ήκουσε τόν λόγον τοϋτον τή ς Ουγατρός 
της, καί στραφεΐσα τής είπε νά μή σταΟή.

Ή  Σοφία έστέναξε, καί ώ ς παραπονεμένη ¿θεώρησε τά 
χαμοκέρασα, τά  όποια ΰπερηγαπα.

«Μή τά βλέπης, εΐπεν ό ΙΙαϋλος, ουδέ νά τά συλλο- 
λογιζησαι κάν πρέπει.»

—  θ ά  ή ναι πο λ ύ  νόστιμα, διότι παρατήρησον, ΤΙαϋλι, 
πόσον κόκκινα είναι, πόσον ώραΐα, πόσον ώριμα.

—  "Οσον τά παρατηρείς, τόσον περισσότερον τά  έπι- 
ΟυμεΤς. Αφοϋ άπαξ ή θεία μου σοΰ τά άπηγόρευσε, τ ί σέ 
ώφελεΤ νά τά θεωρής;

—  Επιθυμώ νά κόψω εν μόνον, δέν 0’ άργήαωμεν. 
Στάσου, Ποΰλε, πηγαίνομεν όμοϋ.

— “Οχι, δέν θέλω νά παρακούσω τήν θείαν μου, καί 
επομένως νά χαθώ εις τό δάσος τοϋτο.



■— Ά λ λ ά  δέν είναι κίνδυνος· ή μήτηρ είπε τοΰτο έ- 
πίτηδες διά νά μάς φοβίση· εΟρίσκομεν πάλιν τόν δρόμον, 
χαί όπίσω άν μείνωμεν.

—  "Οχι, όχι· τό δάσος είναι πολλά πυκνόν, καί είναι 
πολύ εύκολον νά μή άνεύρωμεν τόν δρόμον, άφοΰ τόν 
χάσωμεν.

—  Κάμε όπως θέλεις δειλέ, έγώ  ευθύς άφοΰ ίδω χ α 
μοκέρασα, ώ ς τά  πρώτα, θά σταθώ νά φάγω μερικά.

—  Έ γώ , έξαδέλφη μου, δέν είμαι δειλός, σύ όμως 
είσαι παρήκοος καί λαίμαργος· έγώ  σέ άφίνω, διότι προ
τιμώ  νά υπακούσω είς τήν θείαν μου· πρόσεχε όμως μή 
πάθης τίποτε.

ρ .
Ό  ΠαΟλος παρηκολούθει πάντοτε τήν θείαν του, ή 

όποία περιεπάτει χωρίς νά στραβή διόλου, καί οί σκύλοι 
έξηκολούθουν παίζοντες. 'Η  δέ Σοφία μετ’ όλίγον πα- 
ρατηοήσασα, ότι είς ένα τόπον ύπήρχον ωραία χαμοκέ
ρασα έστάθη καί Ικοψεν έν, έπειτα άλλο Ιν, και ακόμη 
έν, καί επομένως διά νά τά κόπτη μέ περισσοτέραν ευ
κολίαν και ταχύτητα έκάθησε κατά γής* άπό καιρόν δέ 
είς καιρόν ύψωνε τά βλέμματά της πρός τήν μητέρα και 
τόν Παΰλον, οί όποιοι άπεμακρϋνοντο άπ1 αύτήν. Οί 
σκύλοι όμως ήρχισαν ν’ άνησυχώσιν, έτρεχον πρός τό δά
σος, έπανήρχοντο πρός τήν κυρίαν των, τήν περιεκύ- 
κλωνον, ώστε τήν έκαμαν νά έννοήση, ότι κάτι τι συνέ- 
βαινε* παρατηρήσασα δέ μετά προσοχής, είδεν, ότι με
ταξύ τών φύλλω ν τώ ν θάμνων έφαίνοντο όφθαλμοί ά- 
στραπηβόλοι καί άγριοι. Συγχρόνως δέ ήκούσθη τρίξιμον 
κλαδιών Οραυομένων καί φύλλων ξηρών. Στραφεΐσα δέ 
διά νά παραγγείλη είς τά παιδία νά προπορεύωνται, ό 

πο ιος  ύπήρξεν ό τρόμος της, ότε είδε μόνον τόν Παΰλον!
«ΙΤοΰ είναι ή Σοφία; άνεφώνησεν.
—  ΉΟέλησε, θεία μ ο υ ,  είπεν ό Π αΰλος, νά μείνη 

όπίσω διά νά συνάξη χαμοκέρασα.
—  Ά !  δυστυχές κοράσίον! άνέκραξεν ή μήτηρ, τ ί έ

καμες; μάς παρακολουθοΰσιν οί λύκοι. Ά ς  στραφώμεν, 
ΙΙαΰλε, νά τό σώσωμεν, έάν ήναι άκόμη καιρός.

Ή  μήτηρ έτρεξε μέ τόν έντρομο·/ Παΰλον καί μέ τούς 
σκύλους εις τό μέρος όπου ένόμιζεν, ότι έμεινε-/ ή Σοφία* 
έχάθητο δέ τό καλόν μας τοΰτο κόράσιον έν τώ  μέσψ 
χαμοκεράσων καί έτρωγε μέ όλην της τήν ησυχίαν. "Ε
ξαφνα, δύο σκύλοι έξέβαλον φωνήν θλιβερόν· καί έτρεξαν 
μέ ολην των τήν ορμήν πρός τήν Σοφίαν. Συγχρόνως 
καί είς λύκος μέγας, μέ λσμποκοποΰντας οφθαλμούς, 
καί μέ τό στόμα ανοικτόν, έξέβαλε τήν κεφαλήν του εκτός 
τών πυκνών θάμνων μέ πολλή-/ προφύλαξιν, καί βλέπων 
τούς σκύλους ερχομένους  έδίστασεν όλίγον* άλλά θαρ
ρών, ότι πριν φΟάσωσιν αυτοί, ήδύνατο ν’ άρπάξη τήν 
Σοφίαν καί νά τήν φέρη είς τό δάσος διά νά τήν κατα- 
φάγη έπειτα, έκαμε-/ εν μέγα και φοβερόν πήδημα καί 
ώρμησε πρός αύτήν. Οί δέ σκύλοι βλέποντες τόν κίνδυ
νον τής μικράς των κυρίας καί ένθαρρυνόμενοι άπό τάς 
κραυγάς τή ς  έμ,φόβου μητρός καί τοΰ Παύλου, έπηύξη- 
σαν τήν ταχύτητά των καί έφώομησαν κατά τοΰ λύκου 
τήν στιγμήν, κατά τήν οποίαν ήοπαξεν άπό τό φόρεμα 
τήν Σοφίαν διά νά τήν σύρη εις τό δάσος. Ό δέ λύκος 
μή δυνάμενος νά ύποφέρη τά δαγκάματα τώ ν σκύλων, 
άφήκε τήν Σοφίαν καί ήρχισε τώρα νά παλαίη μέ αυτούς 
μέ πολλήν λύσσαν. Ό  κίνδυνος τών σκύλων έγίνετο ά
κόμη μεγαλείτερος* διότι δύο άλλοι λύκοι, οί όποιοι εί-



χβν παρακολουθήσει τήν μητέρα τής Σοφίας, έτρεξαν 
καί αύτοί έναντίον τ ω ν  ά λλ ’ οί σκύλο: έπολέμησαν τόσον 
Ανδρείως, ώστε μετ’ όλίγον έτρεψαν τους λύκους είς 
φ υ γή ν  έπειτα καταπληγωμένοι καί καταιματωμένοι ώ ς 
ήσαν, ήλθον καί Ιγλυφον τάς χεΐρας τής κυρίας των καί 
τώ ν παιδίων, τών όποιων ή καρδία έκτυπα σφοδρώς καθ’ 
δλον τό διάστημα τή ς μάχης. Ή  δέ κυρία, άφου τούς 
έχάδευσε, δέν ήθέλησε πλέον νά ύπάγη είς τό υποστατι
κόν, καί έπήρε τόν δρόμον πρός τήν οικίαν τη ς , κρατούσα 
άπό τάς χεΐρας τά  παιδία, καί περιτριγυρισμένη άπό τούς 
Ανδρείους υπερασπιστας της, τούς σκύλους.

(*Ετεται συνέχεια).

•ΜΜΟΒΜ·*

ΕΠΙΣΤΟΛΙΙ TOT ΜΙΚΡΟΙ ΠΑΓΛΟΤ.

Παιδίον τι δεκατριών έτών, ΙΙαϋλος δνομαζόμενον, ζη
τε ί συμβουλάς άπό τόν Κύριον τοϋ πατρός του, πώς πρέ
πει νά φέρηται, ένώ μέλλει νά  έμβη ώ ς μαθητής είς εν 
μαχαιροποιεΐον. >

Έ ν . .  ί . .  τ ή  1 Φεβρ. 1852.
Κύριε !

Έ φάνητε τόσον ευεργετικός είς τήν οίκογένειάν μας, 
ώστε φοβούμαι μήπως σάς Ενοχλήσω, έάν σάς φανερώσω 
τ ί μέλλω  νά κάμω, και ζητήσω πάλιν τήν βοήθειαν σας.

Ά φ ’ ότου ό πατήρ μου ένυμφεύΟη καί άνεχώρησεν άπό 
τήν υπηρεσίαν σας, δέν έπαύσατε άπό τοϋ νά μάς εύεογε- 
τήτε· καί τώρα πάλιν τοϋ έστείλατε τριακόσια φράγκα 
(μ ία δραχμή καί ένδεκα λεπτά τό οράγκον), διά νά π λ η 
ρώσω,  όταν Οά έμβω είς τό κατάστημα τοϋ μαχαιρο- 
πριοϋ Λαγκρέση, διά νά μάθω  τήν μαχαιροποιίαν.

Πώς έμπορώ νά μή ήμαι ευγνώμων διά τόσας ευερ
γεσίας !

Ά λλ*  ώ Κύριέ μου ! Σάς παρακαλώ θερμώς νά προ- 
σθέσητε είς τόσας καλοσύνας καί μίαν άλλην Ακόμη!

Μετά όκτώ ημέρας Αναχωρώ πρός έντάμωσιν τοϋ Κυ
ρίου μ.ου. Ε λπ ίζω , ότι άφοϋ μάθω τήν τέχνην αυτήν, θέ
λω  κερδίζει π ο λ λ ά  χρήματα· άλλά πρέπει νά ύπάγω  πο
λύ μακράν τών γονέων μου, εις πόλιν όπου, ούτε φίλον, 
ούτε όοηγόν θέλω έχει.

"ΟΟεν έχω Ανάγκην άπό ωφελίμους συμβουλάς. Έ ά ν 
λοιπόν έξοδεύσητε πρός χάριν μου ήμίσειαν ώραν, καί 
γράψητε όλίγας λέξεις διά νά μέ όδηγήσητε πώς πρέπει 
νά φέρωμαι, ή έπιστολή σας Οά ή  ναι δι’ έμέ πολυτιμο- 
τέρα άπό τό άργύριον και άπό τό χρυσίον.

Ό  έφημέριος τή ς ενορίας μας μοϋ έχάρισεν Εν χαρ- 
τοφυλάκιον, τό όποιον θέλω φυλάττει είς όλην μου τήν 
ζωήν διά νά τόν ένθυμώμαί, καί είς αύτό θά βάλω τήν 
Επιστολήν σας· τό εσπέρας  όταν μέλλω  νά κοιμηθώ, Οά 
τήν Αναγινώσκω, καί τήν ημέραν θά τήν Εναποθέτω είς 
τόν  κόλπον μου.

'Π  χείρ μου τρέμε ι  Ενόσω σάς γράφω, διότι κλα ίω  Εν
θυμούμενος, ότι μέλλω ν’ άφήσω τόν πατέρα καί τήν μη
τέρα μου· άλλά Οά προσπαθήσω νά λάβω θάβ(5ος.

Μένω, Κύριε, μετά ευγνωμοσύνης καί σεβασμού.
Ταπεινότατος καί ευπειθέστατος δοΰλός Σας

Π αύλος. . . .
Μίαν παρατήρησιν Ιχω  νά σάς κάμω, φ ίλτατοι παιδες, 

διά νά έννοήσητε καλλίτερα τήν παροϋσαν Επιστολήν.
Ε ί; τήν Ε λλάδα καί εις τήν Τουρκίαν, όσοι θέλουσι 

νά μάθωσι καμμίαν τέχνην, τήν ραπτικήν, λ . χ . τήν τε-



ΧΤΟνιχήν, τήν υποδηματοποιίαν κλπ. δεν πληρώνουσιν εις 
τούς τεχνίτας, άλλά καί τρέφονται άπ’ αυτούς, εως ου 
άμχίσωσι νά συνειΟίσωσι τήν τέχ νη ν  μετά ταύτα μισθο
δοτούνται βαθμηδόν άναλόγως τής αξίας των. Εις τήν 
Ευρώπην όμως ό μαθητής πληρώνει τόν μαγίστορα, 
(ώς καί εές ήμάς τόν διδάσκαλον), εως τρία ή τέσσαρα έ
τη , κατά τά όποια εξακολουθεί ή μαθητεία του, καί έπει
τα αρχίζει νά λαμβάνη μισθόν κατά τήν ικανότητα, τήν 
οποίαν άπέκτησεν εις τό διάστημα έκεΐνο.

Παρατηρήσατε, φίλτατοι παΐοες, μετά πόσης εύγενείας 
καί ευγνωμοσύνης ζητεί ό δεκατριετής καί πτωχός ΙΙαΟ- 
λος τήν χάριν τού νά περιγράψη εις αυτόν ό πρώην Κύ
ριος τού πατρός του τόν τρόπον, κατά τόν όποιον ώς μα- 
Οητευόμενος πρέπει νά πολιτεύηται, τό όποιον ό ενάρε
το ς εκείνος άνθρωπος έκαμε, καθώς θέλετε ίδεΐ εις τά 
άκόλουθα φυλλάδια.

’Εάν λοιπόν καί σεΐς ενίοτε θέλετε νά ζητήσητε καμ- 
μίαν χάριν, πρέπει νά προσπαΟήτε μέ τόν γλυκύν τρόπον 
σας νά κάμνητε τούτο, καί ούχί άποτόμως καί άπαιτη- 
τικώς, καθώς κάμνουσι τά κακά εκείνα παιδία, τά όποια 
όταν ζητώσι τίποτε άπό τήν μητέρα των, κτηπώσι καί 
χεΐρας και πόδας, πράγμα τό όποιον δέν αρμόζει εις τά 
καλώς άνατεθραμμένα παιδία.

* =  46 —

Π1£ΡΙ ΧΛΡΤΟΤ.

Εις τό φυλλάδιον, τό όποιον άνέγνωτε προηγουμένως, 
σάς άνέφερον περί παπύρου καί μεμβράνης· τώρα Οά λαλή- 
σωμεν καί περί χάρτου καί πώς κατασκευάζεται εις τά μέρη 
τή ς  Ευρώπης.

’Αφού συνάξω σι τά βαμβακηρά ή λινά παλαιόπανα,

Ιτι δέ καί τά παλαίόχαρτα, τά διαιρώσιν εις διαφόρους τά
ξεις, άναλόγως τής άξίας τού χάρτου, τόν όποιον θέ- 
λουσι νά κατασκευάσωσι, τής στερεότητος, τής λεπτότη
τας καί τής χοήσεως αύτοΰ. "Επειτα αύτά τά βάκη βάλ- 
λουσιν εις τό ΰδωρ, διά κάμποσον καιρόν διά νά σαπίσωσι, 
καί έπειτα αφού κατακοπώσι διά μηχανών, αί όποΐαι έχουσι 
κοπτερά μαχαίρια, τά μεταφέρουσιν εις διαφόρους κάδους* 
τοιουτοτρόπως έ/ομεν τώρα μίαν μάζαν ή ζύμην δυσώδη 
καί φαιάν ώ ς τό χρώμα τής στάκτης, τήν όποιαν καΟα· 
ρίζουσι καί λευκαίνουσι μέ εν υγρόν πρασινοκίτρινον, ό- 
νομαζόμενον χλώριον, ώς έχον τό χρώμα τή ς χλόης. 
Ποιας δέ ώφελείας προξενεί τό χλώριον τούτο καί πώς 
συνάγεται καί πόθεν, θέλετε μάθει, όταν προχωρήσητε 
εις μεγαλείτεοα μαθήματα. Ά πό δέ τήν λευκασμένην ε
κείνην ζύμην τών παλαιοπάνων, κατασκευάζουσι τόν χάρ
την κατά δύο τρόπους δηλ. ή μέ τύπους (καλούπια) ή 
μέ μηχανάς.

Διά πολλά έτη κατεσκεύαζον τόν χάρτην μόνον μέ τύ
πους* δηλαδή, άφοϋ προητοιμάζον τά πανία ώς μίαν ζύ
μην, καθώς ειπομεν ανωτέρω, τήν έχυνον είς καλούπια, 
τά όπο ια  είχον σειράς συρμάτων όρειχαλκίνων, (μπρουτζί- 
νων)· έπειτα, άφού ή ζύμη αΰτη τού χάρτου έστράγγιζε, 
τήν εθετον μεταξύ ταινιών φλανέλλας διά νά πίη τό νε- 
ρόν, καί μετά ταύτα τήν άπεξήραινον είς κλίβανον (φού
ρνον).

Τήν σήμερον όμως ώς έπί τό πλεΐστον μεταχειρίζον
ται μηχανάς, διά τών οποίων κατασκευάζουσι τόν χάρτην, 
κατ’ άρχάς μεν είς σχήμα μακράς ταινίας άπό ζύμην 
παλαιοπάνων, ή οποία θλίβεται μεταξύ δύο μεγάλων 
έπίσης ταινιών φλανέλας διά νά πίη τό νερον κατόπιν ή



μαχρά αυτή ταινία τοΰ χάρτου μέ τάς φλανέλας περνά 
διά μέσου στρογγυλών τινών μηχανών, τάς οποίας όνο- 
μάζουσι κυλίνδρους, καί οί όποιοι πυρώνονται έσωτερικώς· 
τοιουτοτρόπως διαβαίνουσα ή ταινία εκείνη τοΰ χάρτου 
μέ τάς φλανέλλας διά μέσου τώ ν ζεστών κυλίνδρων άπο- 
ξηραίνβται, και όταν φΟάση εις τό άκρον τής μηχανής, 
περιτυλίσσεται είς ένα άλλον μέγαν κύλινδρον, ά*ά τόν 
όποιον χόπτουσι τόν χάρτην είς φύλλα .

•Μ Μ ββΜ ·«

Ο ΜΙΔΑΣ.

Εις τό τυρίον, είς τό μέλι καί είς άλλα  τινά πράγμα
τα  εύρίσκονται ζωύφια μικρότατα, έκ τών όποιων έν εί
δος όνομάζεται Μίδας. Αύτός έχει κεφαλήν, ώς δύνασΟε 
νά τό καταλάβητε καί μόνοι σας, πολλά μικράν, στόμα 
ώ ς έν στίγμα, δύο όφΟαλμούς καί ές πόδας άναλόγους 
μέ τό σώμά του. Τό θήλυ γεννά αυγά, άπό τά όποια εκκο
λάπτονται τά νεογνά εντελώς ¿σχηματισμένα· λέγουσι 
δέ, ότι άπό τά αυγά ταΰτα 9 1 , ]  20 ,0 00  δύνανται νά κρα- 
τήσωσι τόπον αύγοΰ περιστεράς. ΣυλλογισΟήτε λοιπόν, 
παιδία μου, πόσον έλάχιστον είναι τό μέγεθος τοΰ αύγοΰ 
τούτου.

Αί συνδρομαί πέμπονται διά Ταμιακοί) Γραμματίου εις τόν εκδό
τη ν  Μ. Δ. Σακχορραφον.
---------------------------- —Αί,-------------------------------------------

Π Ε ΡΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α .

1 . Πώς νά έχδικιόμ:9α τούς εχθρού; τ ιμών. —  2 . Πατρική βασι
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στολή τοΟ μικροΟ Παύλου. —  3 . Περί χάρτου. —  0 . 'ο  Μίδας.


