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Ο ΦΟΝΟΣ TOT ΛΒΕΛ.

Ό τε ό Ά δάμ καί ή Εύα έδιώχθησαν έκ τοΰ παραδεί
σου κατά τόν τρόπον ,  τόν όπο ιον  σάς διηγήθην, αγαπη
τά  [¿οο παιδία, εις Sv των  προηγουμένων φυλλαδίων, έλα- 
βον δέρματα ζώων καί έκαμον ένδύματα, καί τοιουτοτρό
πω ς έσκέπασαν τήν γυμνότητά των, καί έδειξαν μέ τούτο 
πόσον κατεβιβάσθησαν έκ τής τιμής, τήν όποιαν εΐχον, ότε 
έπλάσθησαν υπό του Θεοΰ μή Ιχοντες άνάγκην φορεμά
τω ν. Μετά ταΰτα ήρχισαν νά έργάζωνται τήν γη ν , ή ό
ποια κατά τούς λόγους του Κυρίου πρίν καλλιεργηθή, 
δέν έγέννα άλλο πράγμα είς αυτούς, παρά άκάνΟας καί 
τριβόλους,καί τοιουτοτρόπως ύποχρεούμενοι έκ τής προ·  
σταγής ταΰ θεοΰ καί τής άνάγκης, έβαλον πρώτοι είς 
ένέργειαν τήν ΓΕΩΡΓΙΑΝ, δηλαδή τόν τρόπον τοΰ νά 
καλλιεργώμεν τους άγρούς.

Δέν παρήλΟε πολύς καιρός άφ’ ότου έπεσαν είς τήν 
θείαν όργήν, καί ή Εύα έγέννησε τόν πρωτότοκόντης υίόν, 
τόν όποιον ώνόμασε ΚΑΙΝ, καί μετ’ όλίγον έτερον υίόν, 
τόν ΑΒΕΑ.

Τά δύο ταυτα τέκνα άνέθρεψχν δ Ά δάμ  καί ή Εύα, 
καί έδίδαξαν είς αύτά νά γνωρίζωσι τόν Θεόν, νά τόν 
άγαπώσι καί νά τόν φοβώνται, διότι ό Ά δάμ  δέν ήδύνατο 
νά  λησμονήση τόν έπίγειον Παράδεισον καί τήν αμαρτίαν 
διά τήν όποιαν έδιώχΟη απ’ αυτόν.

Ό  δέ Ά δάμ καί ή Εύα εϊχον συνήθειαν, καθώς τούς 
παρήγγειλεν ό Κύριος, καί όπηγόρευεν ή συνείδησίς των 
νά  προσφέρωσιν είς τόν θεόν τάς άπαρχάς όσων πραγ
μάτων ειχον, δηλαδή τά πρώτα άνθη τοΰ κήπου τω ν, τούς 
πρώτους καρπούς των δένδρων των, τά πρώτα πρόβατα 
τοΰ ποιμνίου των· όχι διότι ειχεν άνάγκην ό Θεός άπό
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τά πράγματα ταΰτα, άλλ ’ ό Άδάμ τά έπρόσφερεν είς τόν 
Κύριον διά νά δείξη μέ κάποιαν πράξιν ορατήν τήν άγάπην 
του καί τήν εύγνωμοσύνην του πρός τόν Δημιουργόν, διά 
τάάγαθά τά όποΐα ήτο είς αυτούς συγχωρημένον ν’ άπο- 
λαύωσιν άκόμη έπί τής γής. Ή  δέ προσφορά αΰτη πρός 
τόν θεόν, γενομένη μέ κάποιαν τελετήν, ώνομάσΟη μετά 
ταΰτα ΘΓΣΙΑ.

Ό  Κάϊν καί ό Ά β ε λ , κατά τό παράδειγμα τοΰ πατρός 
των, προσέφερον καί αύτοί θυσίαν είς τόν θεόν· καί ό μέν 
πρώτος, όστις ήτο γεωργός, άπό τούς καρπούς τής γής* 
ό δέ δεύτερος, όστις ήτο ποιμήν,προσέφερ3ν άπό τά ώραιό- 
τεοα άρνία τοΰ ποιμνίου του. Ά λ λ ’ οί χαρακτήρες τώ ν 
δύο τούτων άδελφών ήσαν πολλά διαφορετικοί* ό μέν 
Κάϊν ήτον άγριος, θηριώδης καί φθονερός· ό δέ Ά β ελ , 
άπ’ εναντίας, ήτο γλυκύς καί αγαθός· ήγάπα τόν Θεόν 
έξ όλης του τής ψυχής, καί ύπήκουεν είς τούς γονείς του, 
διότι ήξευρεν, ότι όστις υπακούει είς τόν πατέρα καί τήν 
μητέρα του, υπακούει είς αύτόν τόν Θεόν.

Μίαν ήμέραν ό "Αβελ έπρόσφερεν είς τόν Κύριον άπό 
τά ώραιότερα άρνία άφ’ όσα εϊχεν είς τό ποίμνιόν του· ό 
δέ θεός έπέβλεψενείς τήν Ουσίαν του· διότι ή καλή ή κα
κή προσφορά δέν συνίσταται είς τήν άξίαν τοΰ δώρου, 
άλλ’ είς τήν άγαθήν ή κακήν προαίρεσιν ¿κείνου, ό όποιος 
προσφέρει αύτό.

Καί ό Κάϊν έπρόσφερεν είς τόν Θεόν άπό τάς άπαρχάς 
τοΰ άγροΰ του, τόν όποιον έκαλλιέργει. Ά λ λ ’ ό Κύριος 
δέν έδέχθη διόλου τήν προσφοράν του, διότι ήξευρεν, ότι 
ό Κάϊν εϊχεκακήν ψυχήν,κα ί έτρεφε κρυφόν φθόνον έναν- 
τίον τοΰ άδελφοΰ του Ά β ελ . Α γνοείτε, βέβαια, παιδία 
μου, τ ί πράγμα είναι έ  φθόνος. Τό πάθος τοΰτο είναι πι-



χρά λύπη, τήν οποίαν οί κακοί αισθάνονται διά τήν εύτυ- 
χίαν καί τήν τιμήν, τά όποια εχουσιν οί όμοιοι των άν
θρωποι. Τί τρομερά αμαρτία ! καί εύχομαι, ώστε έν τό
σον άποτρο'παιον αίσθημα νά μή εισχώρηση είς τήν καρ
δίαν σας.

Ό  φθόνος τοΰ Καιν έπηύξησεν έτι περισσότερον, ότε 
είδεν, ότι ό Θεός ¿προτίμησε τήν προσφοράν τοΰ Ά β ελ , 
καί ό φθόνος αύτός, σάς βεβαιώ, τόν έκαμε δυστυχέστα- 
τον. Τότε ό θεός, ό όποιος ¿γνώριζε τ ί ήσθάνετο είς τήν 
καρδίαν του ό Καιν, είπεν είς αυτόν «Κάϊν, διατί λυπεί- 
σαι ; δέν ήξεύρεις, ότι έάν κάμης κακά, θά τιμωριθής, καί, 
άν κάμης καλά, θά άνταμειφθής ·,« ώ ς άν ελεγεν ό Θεός 
εις τόν δυστυχή τοΰτον· « Ά ν τ ί νά φθονής τόν αδελφόν 
σου "Αβελ, έσω ένάρετος, καί θά γίνης εύτυχής.» Ά λ λ ’ 
ό Κάϊν άντί ν ’ άκουση τόν Κύριον, ήσθάνετο έτι περισσό
τερον τόν φθόνον του αύξανόμενον κατά τοΰ άδελφοΰ του, 
καί ή ζωή αύτοΰ ήτο αληθινή καταδίκη.

Σήμερον ό Θεός δέν λα λε ι απ’ ευθείας είς τούς άνθρύ- 
πους, καθώς έκαμνε τοΰτο τόσον συχνά είς τούς καιρούς 
εκείνους· άλλά διά τής εκκλησίας τούς λέγει τούς ίδιους 
λόγους, οί όποιοι δέν έπρεπε νά χαθώσι, καί έφυλάχθησαν 
είς τάς Ίεράς γραφάςκα ί είς τάς παραδόσεις. Ή  θεία του 
πρόνοια έβαλεν είς ημάς έπίσης μίαν φωνήν μυστικήν, 
ή οποία έπιδοκιμάζει τό καλόν, όταν τό κάμνωμεν, καί 
μάς έπιπλήττει πικρότατα όταν πράττωμεν τά κακόν· αυ
τή δά ή φωνή, παιδία μου, είναι ή συνείδησίς μας, ή ό
ποια φωτιζομένη άπό τήν θρησκείαν, δέν μάς άπατά ποτέ, 
καί αύτή τήν όδηγεΐ οσάκις μέλλομεν νά έπιχειρήσωμεν 
κάτι τι· καί άν άκούωμεν είς αύτήν τήν φωνήν, είμεθα βέ
βαιοι, ότι ποτέ δέν Οέλομεν τιμωρηθή διά τάς πράξεις μας.

Μίαν ήμέραν ό Κάϊν παραφερόμενος άπό τόν υπερβο
λικόν φθόνον του, Ιλαβε τόν "Αβελ μέ πρόφασιν, ότι θά 
ύπάγωσιν είς περίπατον, καί άφοΰ παρετήρησεν, ότι 
ήσαν μόνοι είς τήν έξοχήν καί δέν τόν έβλεπε κανείς, ώρ- 
μησεν έναντίον τοΰ άδελφοΰ του, καί μέ ένα λίθον, τόν 
όποιον έλαβεν έκ τής γή ς , έφόνευσε τόν άθώον "Αβελ, ό 
όποιος ποτέ δέν ήδύνατο νά φαντασθή, ότι ό αδελφός του 
ήθελε πράξει τόσον φριχτόν έγκλημα.

Καί δ ίδιος ό Κάϊν, όσον κακός καί άν ήτο κατετρόμα- 
ξεν, ότε είδε τόν δυστυχή άδελφόν του έξηπλωμένον κατά 
γής άναίσθητον καί καταιματωμένον· διότι ένθυμήθη τότε 
ό,τι ό Θεός τοΰ είχεν είπεΐ, καί παρευθύς ένόησεν, ότι έ- 
πραξε μέγα έγκλημα. Όθεν μή τολμών νά έπιστρέψη είς 
τήν πατρικήν οικίαν, ύπήγε καί έκρύβη είς τό πλησιέστε- 
ρον καί πυκνότερον δάσος, όπου ήλπιζεν, ότι οί γονείς 
του δέν ήθελον τόν εύρεΐ.

Ό  δολοφόνος Κάϊν ένόμιζεν, ότι δέν τόν είδε κανείς, 
ότε έδωκε τό θανατηφόρον κτύπημα είς τόν Ά β ελ· άλλ ’ 
ό Θεός καλέσας αυτόν μέ φοβέραν φωνήν,τοΰ είπε· «Κ άϊν, 
τί έκαμες τόν άδελφόν σου ;»  Ό  δυστυχής ούτος, έκτος 
έαυτοΰ, και ήδη γενόμενος θηριωδέστερος ένεκα τοΰ αίμα
τος, τό όποιον έχυσεν, άπεκρίθη άποτόμως είς τόν Κύριον 
« Και μήπως έγώ  είμαι φύλαξ τοΰ άδελφοΰ μου ;»

Ό  Θεός, ό όποιος γνωρίζει καί τά απόκρυφα τής καρ
διάς ήμών, τόν έπέπληξεν αύστηοώς διά τό έγκλημά του 
καί του είπε- «Τό αίμα τοΰ άδελφοΰ σου, τό όποιον έχυ- 
σεν ή χείρ σου, φωνάζει πρός με, καί ή γή , ή όποία τό 
έπιεν, είς τό έξης θά ήναι έχΟρά σου’ ό αγρός τόν όποιον 
θά καταβρέχης μέ τόν ίδρωτά σου δέν Οά σοϋ φέρη πλέον 
γεννήματα· νά ςενάζης καί νά τρέμης καί νά ζής δυςυχής.»



Ό  Κάϊν άχοόσας ταΰτα έφυγε τρομασμένος καί, καθώς 
προεΤπεν ό Κύριος, έζησε πολύν καιρόν επί τής γή ς , πα- 
ρακολουθούμενος άπό τούς έλέγχους τή ς συνειδήσεως 
διά τό έγκλημά του.

ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΛΡΚΑΔΙΟΤ.
Θεοδόσιος ό αύτοκράτωρ τή ς Κωνσταντινουπόλεως, 

γνωρίζων ότι ή καλή άνατροφή είναι ό μόνος τρόπος διά 
νά γίνη ένάρετος ό άνθρωπος, έφρόντισβ νά παραδώση 
τόν υίόν του Άρκάδιον είς χεϊρας ένός περίφημου διδα
σκάλου, ό όποιος κατήγετο άπό τάς λαμπροτέρας οίκογε- 
νείας τή ς 'Ρώμης, καί ώνομάζετο Α. ’Αρσένιος. Παραδί- 
δων δέ τόν υίόν του είς τόν διδάσκαλον τοΰτον είπε. «Θέ
λω  είς τό εξής να ήσαι σύ καλλίτερα άπό εμέ πατήρ του.» 
'Ο αύτοκράτωρ Θεοδόσιος δέν έσφαλεν έκλέξας τοιοΰτον 
άνδρα ώς παιδαγωγόν τοΰ υίοΰ του, διότι τά παιδίον πα- 
ρευθύς έκαμε μεγάλας προόδους είς τά μαθήματά του καί 
τό ακόλουθον περιστατικόν άκόμη περισσότερον δικαιώνει 
τήν έκλογήν του. '

Μίαν των ήμερων ό ’Αρκάδιος έκαμε μέγα τι σφάλμα 
διά τό όποιον ό διδάσκαλός του ’Αρσένιος ένόμισε πρέπον 
νά  τόν τιμωρήση πολύ αύστηρώς, διά νά κάμη περισσο- 
τέραν έντύπωσιν είς τήν καρδίαν του ή τιμωρία καί νά  δι- 
ορθωθή είς τό εξής. Ά λ λ ’ ό άνόητος ’Αρκάδιος άντί νά 
μετανοήση διά τό έγκλημά του καί νά ζητήση συγχώρησιν 
άπό τόν διδάσκαλόν του, ώργίσθη εναντίον του καί άπε- 
φάσισε νά τόν ίκδικηθή διά τήν δικαίαν τιμωρίαν, τήν ό
ποιαν έλαβε· θέλετε δέ φρίξει, όταν άκούσητε τ ί διενοή- 
Οη ό άχάριστος ¿κείνος μαθητής· ναί, ώ φίλτατοι παιδες ! 
θέλετε έκπλαγή, όταν μάθητε, ότι ό παράφορος Αρκάδιος

έπρόσταξεν ένα των σωματοφυλάκων του νά Οανατώση 
τόν Αρσένιον· ό άξιωματικός όμως δέ ώμοίαζε τοΰ Ά ρ - 
καδίου, άλλ’ έσέβετο τόν γέροντα διδάσκαλον καί είδο- 
ποίησεν αυτόν περί τή ς άπανθρώπου προσταγής τοΰ νέου, 
καί τοιουτοτρόπως ό ’Αρσένιος φοβηθείς φεύγει κρυφίως, 
έμβαίνει είς πλοϊον, καί έλθών είς ’Αλεξάνδρειαν γίνετα ι 
καλόγηρος τής έρήμου. Ό  δέ αύτοκράτωρ, ό πατήρ τοΰ 
Άρκαδίου λυπηθείς διά φήν άναχώρησιν τοΰ σοφοΰ ¿κεί
νου διδασκάλου, τόν έζήτησεν είς όλας τάς νήσους καί 
τάς έρήμους, άλλ ’ έστάθη άδύνατον νά μάθη ποΰ ήτο.

Μετά παρέλευσιν καιροΰ άπέθανεν ό Αύτοκράτωρ Θεο
δόσιος καί τόν διεδέχθη, βέβαια, ό υίός του ’Αρκάδιος, ό 
όποιος έννοήσας άργότεοα πόσον μέγα άτόπημα έπραξε 
κατά τοΰ διδασκάλου του καί Οέλων νά έξιλεώση αύτόν καί 
νάάναπαύση τήν συνείδησίν του,ή όποία τόν ήλεγχεν άκα- 
τάπαυστα, άνεΰρεν αύτόν μετά πολλάς άναζητήσεις καί 
τοΰ έστειλεν έπιστολήν, είς τήν όποιαν ώμολόγει τόν έκ 
τής παραφοράς τής νεότητος σκοπόν του, καί τοΰ έζήτει 
συγχώρησιν. Διά νά τοΰ δείξη δέ, ότι ή μετάνοιά του ήτο 
ειλικρινής, τοΰ έγραφε νά λάβη όλους τούς φόρους τής 
Α ίγυπτου, εάν ήθελε, καί νά τούς μοιράση είς τά  μονα
στήρια καί τούς πτωχούς, παοακαλών συγχρόνως νά τοΰ
στείλη άπόκρισιν.

Ά λ λ ’ ό ’Αρσένιος άποφεύγων πάν ό,τι ήδύνατο νά τόν
άνακαλέση είς τόν θόρυβον τοΰ κόσμου, έστοχάσθη ότι 
δέν έπρεπε νά γράψη είς τόν βασιλέα καί μαθητήν του, 
άλλά  τοΰ έμήνυσεν έκ στόματος. «Είθε ό Θεός νά συγ- 
χωρήση όλων ημών τάς αμαρτίας. Διά δέ τά χρήματα, 
τά όποια μοΰ άφίνεις, δέν εΤμαι άξιος νά τά διαμοιράσω, 
διότι εύρίσκομαι σχεδόν είς τό χείλος τοΰ τάφου.»
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Όσον κακή καί βδελυκτή ή το ή πραξις τού Άρκαδίου, 
ότε έστοχάσΟη νά φονεύση τόν διδάσκαλόν του ’Αρσένιον, 
τόσον αξιέπαινος είναι ή μετέπειτα διαγωγή του διά τήν 
μετάνοιάν του. 'Γά σπέρματα τής καλής ανατροφής, τήν 
οποίαν ελαβεν ό βασιλόπαις από τόν ένάρετον διδάσκαλόν 
του, άν καί έπνίγησαν άπά τήν ορμήν τής νεότητάς του, 
αφού όμως έμεγάλωσεν άνεβλάστησαν εις τήν καρδίαν του 
καί του ήνοιξαν τούς οφθαλμούς, καί έγνώοισε τό σφάλ
μα του καί μετά δακρύων παρεκάλει τόν διδάσκαλόν του 
νά τόν συγχώρηση.

ΤίίΟε ή μετάνοια του ’ Λρκαδίου νά δώση αφορμήν εις 
μερικά παιδία νά καταλάβωσιν, ότι οί διδάσκαλοι δέν έ- 
χουσι κανέν συμφέρον νά έλέγχωσι καί νά τιμωρώσιν α 
δίκως τούς μαΟητάς, άλλά πράς διόρΟωσιν καί πρός όφε
λος αυτών κάμνουσι τούτο.

II ΚΑΜΙΙΛΟΣ.
’Ώ  ! τ ί άγροΐκον ζώον είναι τούτο ·, Ναί, άγροϊκον φαί

νεται, ά λλ ’ έχει αρκετά καλά προτερήματα, τά όποια άνα- 
πληρώνουσι τήν ελλειψίν του ταύτην. Τό ζώον τούτο όνο- 
μ,άζεται κάμηλος, παιδία μου> καί είναι δυο ειδών· ή κοινή 
κάμηλος, τήν οποίαν ίσως πολλάκις πολλοί άπό σάς εί- 
δετε, καί ή δρομάς, τήν όποιαν βλέπετε έζωγραφισμένην, 
καί όνομαζομένην συχνάκις «τό πλο ίοντής έρημου·» διότι 
όι’ αυτής καί μόνης διαβαίνουσι τάς φοβεράς έρημους τής 
Α φρικής καί τής Ά σ ίας. Ό  Θεός έποίησε καί έβαλε τό 
ζώον αύτό μετά μεγάλης ποονοίας εις τά μέρη όπου εύρί- 
σκεται. Τίίς τάς ερήμους έκείνας καί τό ΰδωρ καί ή τροφή 
είναι σπάνια, καί ο λ ό κ λ η ρ ο ι ημέρα! παρέρχονται χωρίς νά 
λαβωσιν οί ο δο ιπόρο ι κ ά π ο ια ν  β ο ή θε ια ν  ή νά  ι'δωσι χλόην.

=  57  =

Ά λ λ ά  πώς διατηρείται ή κάμηλος είς τοιαύτας τ.ιρι- 
οτάσεις ·, Κατ’ έξαίρεσιν τό ζώον τούτο είναι προικισμε



νον άπό τήν φύσιν μέ τινα σακκούλια πλησίον τού στο
μάχου, τά όποϊα δύνανται νά γεμισθώσιν άπό ύδωρ, καί 
διατηρείται τούτο είς αυτά διά μέλλουσαν άνάγκην. Τοι- 
αύτα σακκούλια ή δρομάς εχει τριάκοντα, καί όταν διψή- 
ση θλίβει τό ύδωρ, τό όποιον έρχεται εις τόν στόμαχον, 
καί ούτω καταπαύει τήν δίψαν της, έως ου έλθη είς καμ- 
μ ίαν πηγήν διά νά  πίη. Α κούσατε £ν άλλο παράδοξον 
πράγμα, παιδία μου. Τό κύρτωμα, τό όποιον υπάρχει είς 
τήν ¡5άχιν τού ζώου τούτου είναι παχύτατον και δύνατα: 
νά χοπή, καί προετοιμαζόμενον μέ κάποιον τρόπον χρη
σιμεύει ώ ς  τροφή έν άνάγκη. Είς τόν "Αραβα ή κάμηλος 
«Τναι Ινταύτώ καί πλούτος, καί προστασία, καί διατήρη- 
σις. Διότι δίδει γάλα  είς τά παιδία, καί τό κρέας τη ς, όταν 
ήναιμικρά, θεωρείται ώ ς πολυτελές φαγητόν. Μέ τό δέρμα 
της κατασκέυάζουσι σκηνάς καί μέ τάς τρίχας της ένδύμα- 
τα , ή δέ κόπρος της ξηραινομένη χρησιμεύει σχεδόν ώ ς μό
νον προσάναμμα είς τινα μέρη, όπου υπάρχει τό ζώον τούτο.

Μερικά! κάμηλοι χρησιμεύουσι διά νά φέρωσιν έμπο- 
ρεύματα καί συνειθίζονται είς τούτο άπό μίχράν ηλικίαν. 
"Αλλαι δέ είναι όναμασταί διά τήν δύναμιν καί τήν τα χ ύ 
τητά των, καί αύταί είναι αί δρομάδες (τζίνια ), αί όποΐαι 
δύνανται νά διατρέξωσιν έξήκοντα έως έννενήκοντα μίλια 
τήν ήμέραν. ’Εάν δέ καμμίαν φοράν θελήσωσιν οί καμη- 
λ ΐτα ι νά παρακινήσωσι τήν κάμηλον διά νά τρέξη περισ
σότερον είς τάς φοβεράς έκείνας ερήμους, δέν τήν κτυπώ- 
σιν, άλλα τραγωδούσιν ώραΐόν τ ι τραγώδιον, καί ή κάμη
λος ευχαριστούμενη τρέχει ταχύτατα.

Καί τό πάλαι άκόμη ή κάμηλος ήτο πηγή πλούτου· 
διότι άναγινώσκομεν έν τή Ιίαλαιά Διαθήκη, ότι ό ’Ιώβ 
είχεν έξακοσίας καμήλους.

ΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΙ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ.

Περί τοΟ εξωτερικού αυτών.

Αί οίκίαι τών Κινέζων είναι άπλούσταται. ’Εάν ύπάγη- 
τε καμμίαν φοράν εις τήν Κίναν, παιδία μου, θά νομίσητε, 
ότι αί οίκίαι τού τόπου τούτου είναι έκτισμέναι χωρίς πα
ράθυρα, διότι πρός τό μέρος τού δρόμου δέν φαίνονται 
τοιαΰτα. Καί όμως και τ ά  παλάτια τώ ν πλουσίων καί αί 
οίκίαι τών πτωχών έχουσι τά  παράθυρά των ανοιγμένα 
πρός τό μέρος τή ς αυλής. ’ Αντί δέ ύαλίων τί νομίζετε 
ότι μεταχειρίζονται είς τά  παράθυρά τω ν ;  "Αλλοι μέν χαρ- 
τία  αλειμμένα μέ έλαιόλαδον ή μέ βερνίκιον, δηλαδή 
μέ εΐδός τ ι βαφής στιλπνής· άλλοι δέ μεταξωτόν τ ι καί 
λεπτόν ύφασμα όνομαζόμενον γαζαΐον ή γάζα , έχ τής 
πόλεως Γάζης τής Συρίας, όπου κατά πρώτον υφάνθη, 
καί άλλοι τό κοινώς λεγόμενον σεδέφι ή μάργαρον, άπό 
τό όποιον κατασκευάζουσι διάφορα κομψά καί σκαλιστά 
έργα. Τοιουτοτρόπως λοιπόν έντός τώ ν οικιών έπικρατεΐ 
σχεδόν σκότος. Διά τούτο τάς συννεφώδεις ήμέοας ύπάρχει 
φανάριον άναμμένον και κρεμασμένον είς τό μέσον τής όρο- 
φής. "Ολαι αί οίκίαι, αί όποΐαι είναι όπωσούν διακεκριμέ
νοι, εχουσι τρεις θύρας, έκ τώ ν οποίων ή μεσαία χρησι
μεύει είς περιστάσεις έκτακτους, ή διά νά ύποδεχθώσι κα
νένα ξένον επίσημον· αί δέ δύο άλλα ι θύραι χρησιμεύου- 
σιν είς τάς συνήθεις άνάγκας τή ς οικίας. Τήν νύκτα ε ις  
έκαστον παραστάτην αύτών τώ ν Ουρών θέτουσι φανάρια 
άναμμένα, εις τά  όποια είναι γραμμένον τό όνομα καί ό 
τίτλος τού κυρίου τής οικίας. Είς δέ τά  θεμέλια μεταχει
ρίζονται κάποιον λίθον, όστις ελαβε τήν όνομασίαν άπό 
τήν πόλιν τής Α ίγύπτου Σ υήνην δε* δ καί όνομάζεται 
Συηνίτης ή γρανίτης λίθος κοινώς· πρέπει δέ νά ήξεύρητε,



Sxι ό λίθος ουτος είναι σκληρότατος καί πολυποίκιλος* 
άλλ ’ εκτός τούτου μεταχειρίζονται καί άλλους σκληρούς 
λίθους. Τό δέ λοιπόν τής οικοδομής κτίζεται άπό πλίνθους 
όπτά (τοΟβλα), σίδηρος όμως δέν υπάρχει εις κανέν μέ
ρος τή ς  οικίας.

Αί στέγαι των οικιών είναι κωνοειδείς καί έξέχουσι πο
λ ύ  άπό τούς τοίχους· στηρίζονται δέ είς ξύλινους στύλους 
μέ διαφόρους εικονογραφίας, ώ ς έπί τό πλεϊστον όμως 
μέ κεφαλήν δράκοντος, ό όποιος έχει τό στόμα ανοικτόν* 
Τά δέ κεραμίδια ή οί σχιστόλιθοι (άπό τούς όποιους κα- 
τασκευάζουσι τά άβάκιά σας) είναι βεβαμμένα πράσινα, 
κόκκινα, ή κίτρινα, καί άλειμμενα μέ βερνίκιον.

Η ΚΑΚΗ ΣΤΝΙΙΘΕΙΑ Τ Ο ϊ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ.

"Εχω i i  παιδίον νά φέρω είς τό κατάστημά σας, είπεν 
άνθρωπός τις είς ένα έργοστασιάρχην μεγάλου τινός κατα
στήματος· ευχαρίστως, Κύριε, είπεν ό έργοστασιάρχης, 
ά λ λ ’ είπέ μου παρακαλώ, πώς ονομάζεται τό παιδίον τού 
τ ο ; Ό  άνθρωπος είπε τό όνομα καί τήν κατοικίαν τοΰ 
παιδιού. Δέν είναι διά τό κατάστημά μου, άπεκρίθη τότε 
ό έργοστασιάρχης. Καί δ ιατί; έπανέλαβεν ό άνθρωπος. 
— Διότι έχει μίαν κακήν συνήθειαν— Κακήν συνήθειαν ! 
καί όποιαν Κύριε ;  —  Καθ’ έκάστην τό βλέπω περιφερό- 
μενον είς τούς δρόμους μέ τό σιγάριον είς τό στόμα, 
δέν εχω άνάγκην άπό τοιαΰτα παιδία, φροντίσατε νά τό 
τοποθετήσητε είς άλλο μέρος.

’Ιδού, φ ίλτατοι παϊδες, τά  άποτελέσματα τών κακών συ- 
νανατροφών, διότι, βέβαια, τό παιδίον έκεϊνο συναναςραφέν 
μέ άλλα κακά παιδία έμαθε νά καπνίζη. Δέν ήξεύρετε όμως

και πόσην βλάβην προξενεί είς τήν υγείαν τής νεαρας 
ήλικίας σας ή όλεθρία αυτή συνήθεια, καί πόσον οί άν
θρωποι άποστρέφονται τά τοιαΰτα παιδία. Διά τοΰτο καί 
ό Αύτοκράτωρ τών Γάλλων Ναπολέων έξέδωκε διαταγήν 
εσχάτως καί εμπόδισε τούς νέους άπό τοΰ νά καπνίζωσιν.

Διά νά ίδήτε δέ, ώ φίλτατοί μου, πόσην βλάβην προξενεί 
τόσιγάοον είς πάσαν ηλικίαν, πρό πάντων δέ είς τούς παι- 
δας, θέλω σάς άναφέρει εν πεοιστατικόν, τό όποιον άνέ- 
γνωσα είς τά Διαιτητικά Παραγγέλματα τοΰ Κυρίου Κοκ- 
κώνη, είς τό άξιόλογον τοΰτο σύγγραμμα, τό όποιον καί 
άπό τόν Βασιλικόν ’Ιατρόν Κ. Βοΰρον άναγνωσθέν έθεω- 
ρήθη κατάλληλον καί χρήσιμον διά πάντα άνθρωπον.

Λοιπόν κάποιος "Α γγλος ιατρός, όνομαζόμενος Κάρο
λος "Αστιγξ έθεράπευεν εν δωδεκαετές παιδίον, τό όποιον 
έπασχεν άπό επ ιληψ ίαν ήξεύρετε δέ, ώ φίλτατοι παϊδες, 
τί είναι έπιληψία ; τρομερά ασθένεια· καί όστις πάσχει τό 
πάθος τοΰτο, πίπτει κατά γής ξηρός καί άναίσθητος, ά- 
φροί εξέρχονται άπό τό στόμα του, καί ταράσσεται τό σώ- 
μά του, ώ ς τά σπαράσσοντα όψάρια. Τό παιδίον τοΰτο 
έσυνείθιζε νά καπνίζη πρό δύο ετών πριν άσθενήση, καί 
μετά τήν άσθένειάν του, έξηκολούθει νά έχη τήν κακήν 
αύτήν συνήθειαν, καί τοιουτοτρόπως ή ενέργεια όλων τών 
ιατρικών, τά όποια μετεχειρίσθη ό ιατρός διά νά τό Οερα- 
πεύση έμηδενίζετο. Ά φοΰ όμως ό ιατρός εμαθε τοΰτο, 
έμπόδισε τήν χρήσιν τοΰ σιγάρου καί παρευθύς τό πα ι
δίον άνέλαβε καί έκτοτε δέν πάσχει πλέον.

ΟΙ ΛΪΚΟΙ (συνέχεια κα ι τέλος.)
Είς τό προηγούμενον φυθ.λάδιον έμείναμεν είς τό μέρος, 

όπου έσώθη ή Σοφία άπό τήν λύσσαν τώ ν λύκω ν καί ή



μήτηρ τη ς ελαβεν αυτήν καί τόν Παύλον καί άνεχώ- 
ρησαν.

0
Ύ ·

Καθ’ οδόν δέν είπε τίποτε ή μήτηρ εις τήν Σοφίαν, 
ή όποία μόλις καί μετά βίας περιεπάτει, διότι οί πόδες 
τη ς Ιτρεμον άπό τόν φόβον. Καί ό Παύλος δέ αυτός ήτο 
ωχρός καί Ιτρεμεν ώ ς καί ή Σοφία. Τέλος πάντων έξήλ- 
Οον άπό τό δάσος καί εφΟασαν εις εν βυάκιον.

«*Ας σταθώμεν έδώ, είπεν ή κυρία εκείνη, καί άς πίω- 
μεν άπό τό δροσερόν τούτο ύδωρ διά νά συνέλθωμεν 
άπό τόν φόβον μας. η

Καί κλίνασα πρός τό βυάκιον, έπιεν όλίγον ύδωρ μέ
τά  κοΐλα τω ν χειρών τη ς, κα ί έπλυνε τό πρόσωπον καί
τά ς  χεΐρας· τά παιδία έκαμον τό ίδιον ή δέ μήτηρ έβού-
τησε τάς κεφαλάς των εις τό δροσερόν εκείνο ύδωρ, καί
άμέσως έλαβον άναψυχήν καί καΟυσήχασαν άπό τόν 
τρόμον.

Οί καϋμένοι οί σκύλοι έπεσαν καί αυτοί εις τό υδωρ, 
έπιον, έπλυναν τάς πληγάς τω ν , έκυλίσΟησαν εις τό ρυά- 
κιον, καί έξήλθον καθαροί καί δροσεροί.

Τώρα, παιδία μου, ε ιπενή  μήτηρ σηκωΟεΐσα, άς δοξά- 
σωμεν τόν θεόν, διότι τόσον Οαυμασίως μάς διέσωσεν 
έκ τού κινδύνου τήν ήμέραν ταύτην, καί κλίνασα τά  γό 
νατα μετά τω ν παιδίων, ύψωσε τά  βλέμματά της πρός 
τόν ούρανόν· όλοι δέ έδεήΟησαν μέ τόσην κατάνυξιν, ώ 
στε οί οφθαλμοί των έγέμισαν άπό δάκρυα.

Μετά εν τέταρτον τής ώρας, ή μήτηρ τής Σοφίας λα- 
βούσα τά παιδία άνεχώρησεν.

«  Σοφία, εΤπεν ή μήτηο, βλέπεις, ότι είχον δίκαιον, 
ότε σοϋ έλεγον νά μή στέκησαι όπίσω ;

—”Ω ! ναί, μήτέρ μου· συγχώρησόν με, σέ παρακαλώ, 
διότι σού παρήκουσα· καί διά σέ, καλέ μου Παύλε, μοΰ 
κακοφαίνεται, ότι σέ είπα δειλόν.

— «Π ώς ! είπεν ή μήτηρ, τόν είπες δειλόν ; Ή ξεύρεις, 
ότι, ότε ήλΟεν ό λύκος νά σέ κχτασχίση, αύτός έτρεξε 
πρώτος εις βοήθειάν σου ; Είδες οτι, ότε οί άλλοι λύκοι 
έτρεξαν νά βοηΟήσωσι τούς συντρόφους τω ν, ό Παύλος 
μέ μίαν ράβδον εις τάς χεΐρας, τήν οποίαν ευρε καθ’ δ- 
δόν τρέχων, ώρμησεν έμπροσΟέντων διά νά μή τούς ά- 
φήση νά περάσωσι, καί ότε ήθελε νά τρέξη εις βοή
θειαν των σκύλων, έγώ  τόν έλαβον άπό τό φόρεμα καί 
τόν έμπόοισα; ΙΙχρετήρησας προσέτι, ότι καθ’ όλον τό 
διάστημα τή ς  μάχης, έστέκετο πάντοτε έμπροσθεν σου 
διά ν’ άπομακρύνη τούς λύκους νά μή όρμήσωσιν έναν- 
τίον μας·, ’Ιδού πώς ό Παύλος είναι δειλός.»

Τότε ή Σοφία έπεσεν εις τόν τράχηλόν του καί τόν έ-
φίλησε πολλάκις λέγουσα.

«Ευχαριστώ, καλέ μου Παύλε, άγαπητέ μου Παύλε, 
Οά σέ αγαπώ εις τό εξής έξ όλης μου τής καρδίας.

"Οτε έπέστρεψαν εις τήν οικίαν, όλοι έτρόμαξαν βλέ- 
ποντες τά ώχρα πρόσωπά τω ν καί τό κατεσχισμένον έν
δυμα τής Σοφίας άπό τούς όδόντας τού λύκου.

'Η. δέ μήτηρ διηγήθη τό τρομερόν περιστατικόν τω ν, 
καί έκαστος έπήνεσε τόν Παύλον διά τήν ύπακοήν καί 
τό θάρρος του, έκατηγόρησαν τήν Σοφίαν διά τήν παρα
κοήν καί τήν λαιμαργίαν τη ς, καί έθαύμασαν τήν άνόρίαν 
ιώ ν  σκύλων, τούς όποιους έχάόευσαν άρκετά, καί τούς 
ερριψαν άφθονα κόκκαλα καί τά  περισσεύματα τή ς  τρα- 
πέζης διά νά δειπνήσωσι καλά.



Ο ΨΑΡ (ψαρώνι.)

"ΰλο ι σχεδόν γνωρίζετε, οτι ό ψιττακός είνα ι πτηνόν, τό όποιον 
μανθάνει νά λαλή· τοιούτον πτηνόν είναι καί ό ψάρ ή ψαρώνι, τό 
όποιον επίσης συνειθίζει νά συοίζη καί νά  ποοφίρη μερικά; λέξεις.

Γέρω» τις κυνηγός ονομαζόμενος Μαυρίκιος, ή γάπα  παρά πολύ 
τά  πτηνά , καί ε ίχ ε διδάξει έν ψαρώνι νά εναρθρώνη λέξεις τινάς·

Παραδείγματος χάριν, ότ* ό Γέρων Μαυρίκιος τοΟ έλεγε «  Μ ιχ ρ ό κ  
ψ α ρ ώ ν »  .τοΠ ι ί ο α ι  ; « τό ψαρώνι τοΟ άπεκρίνετο πάντοτε- ί δ ώ  ι ι -  
¡ ι σ ι  'Εκεί πλησίον είς τή ν οικίαν τού γέροντος κυνηγού έκάθητο 
καί έν παιδίον, τό όποιον ευχαριστείτο νά άκούη τό πτηνόν εκείνο 
καί τό επεσκέπτετο συχνά. Μίαν ημέραν παρεφύ>αξε τή ν στιγμήν, 
κατά  τήν όποιαν ό Μαυρίκιος έξήρχετο τής οικίας, καί έμοάς κρυ
φ ίω ς έλαβε τό πτηνόν καί τό έκρυψεν είς τό Αυλακών του (τήν τσέ
πην του). ’Ενώ δέ έμελλε νά  έξελθη έκ τής οικίας, ιδού επιστρέφει 
άμεσως ό Μαυρίκιος, διότι ¿λησμόνησε κά τι τ ι ,  καί ίδών τόν Κάρο
λον, (οΰτως ώνομάζετο τό άτακτον εκείνο παιδίον), τόν έχάδευσε· 
Θέλων δέ νά τόν ευχαρίστηση έκαμε τήν ουνειθισμένην έρώτησιν 
εις τό ψαρώνι. \1ixpbr ψ α ρ ώ ν ι  π υ ϊ ι  ι1η α ι ; ΠαρευΟΰς άπό τό βάθος 
τού θυλακίου τού κλέπτου τό πτηνον έφώναςε μ έ δλην του τήν δύ- 
ναμ ιν- ί ι ΐώ  (7/ιαι !

Τό παιδίον, κάτωχρον καί κατατρομασμένον άπέδωκε τό ψαρώνι. 
'Ο δέ γέρων Μαυρίκιος πρός τιμωρίαν τού μικρού κλέπτου, ¿δίδαξε 
τό  πτηνον, τό όποιον οσάκις ό Κάρολος διέβαινεν άπό τήν Ούραν, 
τόν ε φώναζε, Κ .Ι έ π τ η ,  χ . Ι ί π ι η  ! .

Αί συνδρομαί πέμπονται διά Ταμιακού Γραμματίου είς τόν εκδό
την Μ. Δ. Σακκορραφον.

Ούδεμία συνδρομή πληρώνεται άνευ άποδείξεως τού ίδιου έκδοτου.

Π Ε ΡΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α .

1, 'Ο φθόνος τού Ά β ελ .— 2 . 31 ετάνοια 'Αρκαδίου.— 3. II κά- 
μηλος μετά εικονογραφίας ·— 1. Αί Κατοικιαι τώ ν Κινέζων.— 5. 'II 
κακή συνήθεια τού καπνίσματος.— 6. Οί Λύκοι (Συνέχεια καί τέλος). 
— 7 . 'Ο Ίαρ.

ΤΪΓΟΙΣ ΦΙΛΟΜΟΤΣΟϊ ΛΕΣΧΙΙΣ.


