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Ο ΚΑΤΑΚΛΤΣΜ Ο Ι.

Μεταξύ τών υίών, τούς όποιους εγέννησεν ό Άδάμ μετά 
τόν θάνατον τοϋ "Αβελ, υπήρξε καί ό Σήθ, όστις ε’φάνη 
άνώτερος άπό όλους τούς αδελφούς του διά τά ς άρετάς 
καί διά τό βαθύ του σέβας, μέ τό όποιον έδείκνυε τήν τα- 
πείνωσιν τής καρδίας του καί προσέφερε τάς θυσίας του. 
Οί άπόγονοί του τόν έμιμήθησαν, καί έφύλαξαν τοιουτο- 
τρο'πως τήν θρησκείαν τοϋ Ά δάμ καί τοΰ Ά β ελ . Μά
λιστα δέ τούτου τοΰ Σήθ είς υιός όνομαζόμενος Έ νώ ς 
οιώρισε καί τελετάς διά νά δείξη δημοσίως είς τόν Δημι
ουργόν τήν άγάπην του, τό σέβας του καί τήν ευγνωμο
σύνην του.

Οί άπόγονοί όμως τοΰ Κάϊν, τό έναντίον, (διότι καίό 
Κάϊν, έν τή άθλιότητίτου είχεν έπίσης τέκνα), έπραττον 
παντός είδους αμαρτίας. Έλησμόνησαν τόν Θεόν, και αί 
θεΐαί του έντολαί έξέλιπον έξ ολοκλήρου άπό τόν νοΰν 
τω ν, καί έπαυσαν έντελώς νά τοΰ άποδίδωσι τήν κατά 
χρέος λατρείαν, τήν όποιαν όλοι οί άνθρωποι χρεωστοΰσι 
ν ’ άποόίδωσιν εις έκεϊνον, όστις τούς έβαλεν είς τόν κό
σμον διά νά τόν γνωρίζωσι καί νά τόν άγαπώσιν.

Ό  Ά δάμ άφοΰ Ιζησεν έννεακόσια τριάκοντα έτη άπέ- 
θανε· καί βλέπω έκ τούτου παιδία μου, πόσην εκπληξιν 
σας προξενεί τόσον μακρά ζωή* άλλ’ ό Θεός ήθέλησεν ώςε 
οί πρώτοι άνθρωποι νά ζώσι πολλά έτη, διά νά δυνηθώσι 
τοιουτοτρόπως νά φυλάξωσιν άπό ηλικίας είς ηλικίαν τήν 
ένθύμησιν όλων τών συμβάντων, τά σποϊα συνέβησαν άπό 
τής δημιουργίας τοΰ κόσμου. Αυτοί δέ οί αρχαίοι πατέ
ρες, ή άρχηγοί τών οικογενειών όνομ,άζονται ΠΑΤΡΙΑΡ- 
ΧΑΙ, οί όποιοι εύχαριστοΰντο νά διηγώνται εις τούς υιούς 
των όσα αύτ·ί είδον κατά τήν νεότητά των καί όσα είχον
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μάθει άπ1 αύτόν τόν θεόν. Διά μόνου δέ τοΰ τρόπου τού
του έφυλάχΟησαν είς τήν μνήμην τών ανθρώπων τά συμ
βάντα ταΰτα καί ή γνώσις τοΰ αληθινού θεοΰ μεταξύ τών 
άνθρώπων. Αοιπόν τά τέκνα του Ά δάμ διηρέθησαν είς δύο 
μεγάλας οικογένειας· δηλ. είς τήν οικογένειαν τοΰ Κάϊν, 
ή όποια έμιμήθη τό παράδειγμα τής κακίας του καί έγί«· 
νετο καθ' έκάστην χειρότερα, καί είς τήν οικογένειαν τοΰ 
Σήθ, ή όποία έμεινε πιστή είς τόν Θεόν.

Ενόσω οί πρώτοι πατριάρχαι έζων, οί απόγονοι τοΰ 
Σήθ ήσαν καί αυτοί άγαθοί καί ένάρετοι, διά τοΰτο καί 
ώνομάσθησαν τέκνα τοΰ Θεοΰ· άλλ ’ άφοΰ οί σεβάσμιοι ου- 
τοι γέροντες έξέλιπον άπό τό πρόσωπον τής γή ς , οί πλεϊ- 
στοι τών άνθρώπων ¿λησμόνησαν όσα ό Ά δάμ  είχε διη- 
γηθή είς τούς υίούς του, καίήρχισαν νά παρεκλίνωσιν άπό 
τήν οδόν τοΰ Κυρίου. Συναναστρεφόμενοι δέ και μέ τούς 
άπογόνους τοΰ Κάϊν, έμιμήθησαν αυτούς, καί μετ’ όλίγον 
έγειναν τόσον κακοί, ώστε μόλις εύρέθη έπί τής γής είς 
μόνος άνθρωπος, ό όποιος ήγάπα τόν Θεόν καί έπραττεν 
έργα κα7νά. Ό  δέ Θεός έπειδή είναι άγιος, άποστρέφεται 
τό κακόν, καί ώς δίκαιος, πρέπει νά τιμωρή τήν κακίαν. 
Βλέπων λοιπόν, ότι όλοι οί ςοχασμοι τών άνθρώπων ές·ρέ- 
φοντο είς τό καχο'ν, άπεφάσισε νά τούς εξάλειψη άπό τό 
πρόσωπον τής γή ς.

Ό  Νώε, είς τών άπογόνων τοΰ Σήθ, καί ό δέκατος πα- 
τριάρχης άπό τοΰ Άδάμ, ήτο ό μόνος δίκαιος καί αγαθός 
άνθρωπος, όστις ίζη τότε μεταξύ όλων τών άνθρώπων, 
καί είς αύτόν ό θεός έφανέρωσεν, ότι άπεφάσισε νά έξσ- 
λοθρεύση διά παγκοσμίου κατακλυσμοΰ πάσαν ψυχήν ζώ- 
σαν. "Οθεν τόν έπρόσταξε νά κατασκευάση άπό ξύλα  Ιν 
είδος πλοίου αρκετά μεγάλου διά νά χωρή αύτόν μετά
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τής οικογένειας του όλης, καί άνά εν ζεύγος' άπό πδν εί
δος ζώων, καί τροφάς ίχανάς διά νά τραφώσιν επί εν έτος.

Ό  Νώε έπίστευσεν είς τόν λόγον τού Θεού άοιστάκτως 
χαί άνευ άναβολής εκαμεν ό,τι τόν έπροσταξεν ά λλ ’ όσην 
ταχύτητα καί άν κατέβαλε διά τό έργον τούτο, τού έχρειά- 
σΟησαν έντούτοις εκατόν εικοσιν έτη διά νά κατασκευάση 
τήν ΚΙΒΩΤΟΝ' (ούτως ονομάζεται τό με'γα τούτο πλοΐον.) 
Ο Κύριος ήΟέλησε νά δαπανήση τόσα έτη ό Νώε είς τήν 
κατασκευήν τού έργου τούτου, διά νά δώση καιρόν είς τούς 
άνΟρώπους νά μετανοήσωσι καί νά τού ζητήσωσι συγχώ- 
ρησιν διά τάς αμαρτίας τ ω ν  διότι ώς αγαθός, είναι έτοι
μος πάντοτε νά συγχωρή εκείνους, οίτινες μετανοούσιν 
εϊλικρινώς διά τά κακά, τά όποια πράττουσιν.

’Α λλ ’ είςμάτην ό Νώε ειδοποίησε τούς ανθρώπους διά 
τήν δυστυχίαν, ή όποία έπρόκειτο νά έπιπέση κατ’ α ύτώ ν 
καί άλλο δέν ε/.αμνον παρά νά περιπαίζωσι τόν Νώε, ότε 
τούς έλεγε τούτο- καί άντί νά προσπαθώσι νά έξιλεώσωσι 
τήν δικαιοσύνην τού Θεού διά τάς αμαρτίας των, έφαί- 
νοντο, ότι καθ’ έκάστην έγίνοντο χειρότεροι.

Τέλος πάντων ό προσδιωρισμένος καιρός διά τόν κα
τακλυσμόν έφΟασε καί ό Νώε έμβήκεν είς τήν κιβωτόν μέ 
τήν γυναΐχά του, τούς τρεις υίούς του ΣΗΜ, ΧΑΜ καί 
ΙΑΦΕΘ, καί τάς τρεις νύμφας του· έμβασε δέ είς τήν κι
βωτόν καί άνά έν ζεύγος έκ τών ζώων, καθώς τόν προ- 
σέταξεν ό Θεός. "Επειτα αφού ή κιβωτός έκλείσθη καλώς, 
ό Κύριος ήνοιξε τούς καταρράκτας τού ούρανού καί έπι- 
'πτε βροχή τεσσαράκοντα ημέρας καί τεσσαράκοντα νύκτας 
τόσον σφοδρά, ώστε μετ’ ολίγον ή θάλασσα καί οί ποτα
μοί έπλημμύρησαν καί τά νερά όπερέβησαν δεκαπέντε πή- 
χεις τά υψηλότερα όρη, καί δέν έμεινε ζωντανός επί τής
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γής ούδείς άνθρωπος ούδέ ζώον. 'I I  δε κιβωτός μόνη, 
πλέουσα έπί τών κυμάτων, περιεφέρετο Ιδώ καί έκεϊ έν 
τώ μέσω τής γενικής καταστροφής, καί ό Νώε έσώθη τοι
ουτοτρόπως μέ όλην του τήν οικογένειαν. Τούτο δέ τό 
άξιομνημόνευτον συμβάν, τό όποιον διετήρήθη είς τήν μνή
μην τών ανθρώπων άπό αίώνος είς αιώνα, όνομάζεται 
ΙΙΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ, καί περί αύτού θά 
άναγνώσητε είς άλλα  βιβλία καλλίτερα άπό τό φυλλάδιον 
τούτο.

Ή  γή ήτο έξολοκλήρου κατεσκεπασμένη άπό υδατα 
έκατόν πεντήκοντα ημέρας, δηλαδή πέντε ολοκλήρους μή
νας· μετά ταΰτα ό Θεός έστειλε σφοδρόν άνεμον, διά τού 
όποιου τά ύδατα όλίγον κατ’ όλίγον ήλαττώθησαν, καί 
μετά επτά μήνας άπό τή ς αρχής τού κατακλυσμού, ή κι
βωτός έστάθη επάνω εις τήν κορυφήν τού όοους ΑΡΑΡΑΤ 
τής ’Αρμενίας, τό όποιον είναι έν άπό τά υψηλότερα όρη 
τής ’Ασίας.Τέλος πάντων τόν ενδέκατον μήνα ό Νώε ήνοιξε 
τήν κιβωτόν καί έξαπέστειλε τόν κόρακα, ό όποιος δέν επα
νήλθε πλέον. Μετά επτά ημέρας ό πατριάρχης έξαπέστει- 
λε τήν περιστεράν, ή όποία μετ’ όλίγον έπέστρεψεν είς τήν 
κιβωτόν, διότι δέν ευρε τόπον νά πατήση· μετά δέ άλλας 
έπτά ήμέρας έπεμψε πάλιν τήν ίδιαν περιστεράν, ή όποια 
έπέστρεψε κρατούσα είς τό ράμφος της '/.'κάοον ελαίας, 
διά τού όποιου έκατάλαβεν ό Νώε, ότι τά ύδατα δέν έσκέ- 
παζον έντελώς τήν επιφάνειαν τής γή ς . Τότε ό πατριάρ
χης κατά προσταγήν τού Θεού έξήλΟε τής κιβωτού μέ δλην 
του τήν οικογένειαν, καί άπέλυσεν όλα τά ζώα, τά όποια 
έχράτει κεκλεισμένα σχεδόν έν έτος είς τήν κιβωτόν.

Ή  πρώτη εργασία τού Νώε, άφοϋ έξήλθεν έκ τής κι
βωτού, ήτο νά κτίση θυσιαστήριον, έπί τού όποιου έπρόσ?
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<ρερε Ουσίαν είς τόν Θεόν διά νά δείξη τήν ευγνωμοσύνην 
του, διότι τόν έσωσεν άπό τόν κατακλυσμόν.Ό Θεός έδέχθη 
τήν Ουσίαν τοϋ Νώε καί του άπηύΟυνε τούς ένθαρρυντικούς 
τούτους 7^όγους.
. «Ε ίς τό εξής δέν Οά καταστρέψω τους ανθρώπους μέ 

κατακλυσμόν, ώς Ικαμα:τώρα· καί ώ ς σημεΐον τής διαθή
κης, τήν όποιαν κάμνω μετά σου, και μέ τούς απογόνους 
σου,οί οποίοι θά π7.ηθυνθώσιν ώς τήν άμμον τής θαλάσσης 
καί τά άστρα του ουρανού, βάλλω τό  τόξον μου είς τάς 
νεφέλλας, διά νά τό βλέπητε καί ένδυμήσΟε τήν διαθήκην 
μου ταύτην.»

Αυτό τό Οαυμάσιον τόξον, παιδία μου, τό όποιον ό Θεός 
ΙΟεσεν ώς σημεΐον τής συμφωνίας του μετά τών άνθρώπων 
δέν είναι ά)Λο, παρά τό ουράνιον τόξον ή ή ίρις, τά όποιον 
σχηματίζεται είς τά νέφη, όταν, μετά μίαν μεγάλην βρο
χήν, αί άκτϊνες του ήλιου άρχίζωσι νά διασχίζωσι τά νέ
φη διά νά φθάσωσιν Ιως είς ημάς. "Οταν μεγαλώσητε καί 
μάθητε περισσότερα, θά καταλάβητε ευκόλως τήν αιτίαν, 
έκ τής οποίας χρωματίζεται αύτό τό ουράνιον τόξον μέ 
τόσα ωραία καί λαμπρά χρώματα. Τότε 0αυμάζοντες εν 
τών λαμπροτέρων φαινομένων τής φύσεως, θά ενθυμηθή- 
τε τήν Ιστορίαν του Νώε, καί τήν αυστηρόν δικαιοσύνην 
τοϋ Θεοΰ πρός τούς κακούς, Ιτι δέ καί τήν αίωνίαν άγα- 
Οότητά του πρός εκείνους, οί όποιοι ύπακούουσιν είς τάς 
έντολάς του.

»•tSïigæaa··
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΛΤΕΜΟΝΤΗΣ ΕΚΘΕΤΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ 

ΠΟΙΛ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ TOT ΜΑ0Ι1ΤΟΤ 
ΤΕΧΝΗΣ ΤΙΝΟΣ.

Μικρέ μου ΪΙαυ/.ε, τά  καλά σου αισθήματα, τά όποια
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μοΟ φανερώνεις είς τήν έπιστολήν σου, μέ έκαμαν νά συλ- 
ϊ.άβω καλήν ιδέαν περί σοϋ καί εύχομαι νά τά  διατηρή- 
σης πάντοτε είς τήν καρδίαν σου. "Οθεν εύχαρίστως θέλω 
σοΰ διαγράψει τόν τρόπον, κατά τόν όποιον πρέπει νά φέ- 
ρηται ό μαθητευόμενος. Λοιπόν άνάγνωσον μετά προσοχής.

Ό  κύριος, είς τόν όποιον οί γονείς σου σέ παραδίδουσι, 
μέλλει νά άντικαταστήση αυτούς ένόσω διαρκεϊ τό σπου- 
δαϊον Ιργον τής μαθητείας σου· αυτός Οά σέ κάμη καλόν 
τεχνίτην διά νά κερδίζης έντίμως τά πρός τό ζήν.

Λοιπόν, χρεωστεΐς πρώτον νά σέβησαι αύτόν παρά πολύ, 
διότι κατέχει τόν τόπον του πατρός σου καί τή ς μητρός 
σου, ένώ εκείνοι είναι μακράν άπό σέ, καί δεύτερον νά ήσαι 
έντελώς άφωσιωμένος είς αύτόν, διότι άπ’ αύτόν Οά μάθης 
τό έπάγγελμα, διά τοϋ όποιου θ’ άπολαμβάνης άνεξάρτη- 
τον καί Ιντιμον βίον.

Καί τό μέν σέβας δέν συνίσταται μόνον είς τό έξωτερι- 
κόν φέρσιμον καί είς τά κινήματα τοϋ σώματος, ούδέ είς 
τούς περιποιητικούς λόγους· άλλά  συνίσταται είς τά κα
λά αισθήματα, τά όποια έχει τις δι’ ένα άνθρωπον* διότι 
όπως αισθάνεται ή καροία σου, ούτω καί συ7νλογίζεσαι· καί 
αν σκεφθής καλώς, καλά Οά πράξης, εάν δέ κακώς θά πρά
ξης κακά.

Ή  δέ άφοσίωσις συνίσταται είς τό νά εχης ένθερμον 
ζή7,ον καί εί7.ικρίνειαν διά νά πράττης παν ό,τι δύναται 
νά φανή ώφέλιμον είς τόν ευεργέτην σου, έτι δέ νά κατα- 
βά7.ης πασαν θυσίαν έκουσίως πρός έκπλήρωσιν τοϋ καθή
κοντος τούτου, καί έπομένως νά ύποχρεώνης καί νά εύχα- 
ριστής τόν κύριόν σου.

’Ενώ έμβαίνεις είς τήν οικογένειαν ταύτην, μή έλπιζε' 
βτι θά εΰρης τήν συγκατάβασιν, τήν πολλάκις ίσως καί



υπερβολικήν, τήν ¿ποιαν εύρηκες είς τήν οικίαν σου" Οά 
φέρωντχι πρός σε αΰστηρώς, δέν Οά σου παραβλέπωσι τ ί
ποτε, καί διά του τρόπου τούτου θά σέ ώφελήσωσι μεγά- 
λω ς . Λοιπόν είναι καλόν νά ξενιτεύωνται τά παιδία· διότι 
διατρίβοντα είς τήν ξενιτείαν δέν εύρίσκουσι τάς περιποιή
σεις τής οικίας των, καί επομένως γυμναζόμενα είς τήν 
σκληραγωγίαν καί καρτερίαν, Οά μάθωσι νά ζώσι τό υπό
λοιπον τής ζο>ήςτων μετά φρονήσεως καί τιμιότητος.

Στοχάζου ότι, όσα καί άν σου συμβώσιν, όλα διά τό κα
λόν σου θά ή ναι· ποτέ νά μή όργίζησαι, ποτέ νά μή πει- 
σμώνης, ποτέ νά μή μνησίκακης, δηλ. νά μή ένθυμήσαι τό 
κακόν, τό όποιον σου έκαμαν, ποτέ νά μή κλαίης· εκλάμ
βανε όλα ταύτα έπί καλού, έσω ευγνώμων, όταν σέ έπι- 
πλήττωσιν, όταν σέ τιμωρώσι, και μή παραπονήσαι άνοή· 
τω ς, ότι Οέλουσι τό κακόν σου· διότι διά τών σκληρών πε
ριστάσεων άσφαλίζει τις τό μέλλον του. Τούτο Οά τό κχ- 
ταλάβη; αργότερα.

(Έπ*ται συνεχεία). 
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ΟΙ ΔΕΡΙίΠΛΙ.

Οί Δερβίσαι είναι μία τάξις Μωαμεθανών καλογήρων.
Τόσον δέ αμαθείς είναι, ώστε μίαν φοράν είς άπό τούς Δερ- 
βίσας τούτους ήρώτηοβν ένα "Α γγλον πόσον μεγάλη ε ί
ναι ή πόλις ’ Αμερική. "Αλλην λέςιν ’Α γγλικήν άπό τήν 
ρούμην δεν γνωρίζουσιν.

Διά νά λάβητε δέ ιδέαν τινα περί τής θρησκείας των σάς 
αναφέρω τά ακόλουθα.

Είς τούς τοί/ους τού δωματίου,όπου συναθροίζονται διά 
νά έκτελέσωσι τήν θρησκευτικήν τω ν τελετήν, κρέμονται 
ολόγυρα ξ ίφ η , ά κ ό ν .ια , πριό.ια, λαβίδες, άγγίδες, έπί τών
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όποιων είναι γραμμένα ρητά τού Κορανίου, τό όποϊονσυ- 
νέγραψεν,ό Μωάμεθ ό θεμελιωτής τής Μωαμεθανικής θρη
σκείας. Έ ν τώ  μέσω δέ τού πατώματος είναι έστρωμενον 
δέρμα τίγρεως ή ά/.λου ζώου,όπου κάθηται ό άοχΐοερβίσης 
καί όλόγυρά του είκοσιπέντε άνδρες, τινές έκ τών όποιων 
είναι νέο: καί λαμπρώς έ.δεδυμένοι· συνέρχονται δέ έκεϊ 
καί άλλοι Οεαταί Μωαμεθανοί κακώς ένδεδυμένοΐκαί άθλιοι.
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Κατ’ άρχάς κλίνουσι τό μέτωπον πρός τήν γήν, καί άρ- 
χίζουσι νά ψηθυρίζουσι τήν προσευχήν των ή μάλλον νά 
μουγγρίζωσι· καί Ινώ καθηνται κίνοΰσι τό σώμά των έμ
προσθεν καί όπισθεν μέ αΰξανομένην ταχύτητα μέχρις ου 
τό μέτωπόν των εγγίσει τά έδαφος. Μετ’ όλίγον ή κίνη- 
οις καί ό όρυγμός (ούρλιασμα) αύξάνουσιν έτι περισσότε



ρον* οί δφθαλμοί των άστράπτουσιν φοβέραν λάμψιν, τό 
στο'μα των αφρίζει, τό ποόαωπόν των στρέφουσι παντα- 
χόθεν μέ διαφόρους φοβερούς μορφασμούς καί ό ίδρώ; 
τρέχει ποταμηδόν άπό τάς παρειάς των (μάγουλα), ένώ 
όρύονται βοοντοφώνως λέγοντες* «Ά λ -λ ά  χοΟ ! Λά-ι'λ 
λά-ίλ , έ άλ-λάχ  !»  ώ ς έάν ε&ρίσκετό τ ις  είς σπήλαιον ά 
γριων θηρίων. Καί ποτέ μέν άνασηκώνονται καί κάθηνται 
πάλιν κτυπώντες τά  όπίσθιά τω ν έπί τοϋ έδάφους, ποτέ 
δέ άνατινάσσουσι τάς χεΐράς των άπροσέκτως είς τόν άέρα, 
καί άλλοτε πίπτουσι σπασμοδικοί κατά γ ή ς , καί όλόκλη- 
ρον τό σώμα των σπαράσσει. Είναι άράγε άνθρωποι αύ- 
τοί ; Είναι ταΰτα θρησκευτική λατρεία;  Κάλλιον δύναταί 
τ ις  νά τούς ύποθέση δαιμονισμένους.

Ή  τάξις αυτη τών Δερβισών (διότι είναι καί άλλα ι τοι- 
ούτων) φοροϋσιν εν μακρόν φόρεμα πράσινον, καί ένα έ- 
θναιόχρουν χιτωνίσκον· έξαπλώνοντες δέ τάς χεΐράς των, 
άοχίζουσι νά περιστρέφωνται έπί τοϋ ενός ποδός μέ τό 
σην δύναμιν καί ταχύτητα, ώς άδράκτιον. Γενικώς κρα- 
τοϋσιν είς τήν άριστεράν χεΤρα είδος πινακίου, όπου Οέτουσι 
τήν διδομένην είς αυτούς έ’λεημοσόνην ύπό τών άνθρώπων, 
διότι ζώσιν άπό τοιαύτας βοήθειας.

'Οποίαν Ιδέαν δΰνανται νά έχωσιν αυτοί περί Θεοϋ ; Είς 
ποιον άρεσκει τοιαύτη λατρεία  ;

Ο ΚΑΤΛΜΗΝΤΤΗΣ ΣΚΥΛΟΣ.

’Ενώ μίαν ημέραν ό Πύ^όος, ό βασιλεύς τής ΊΙπείρου 
ήτο είς τό κυνήγιον,διέβαινεν άπό εν πο7.λά πυκνόν δάσος, 
καί παρετήρησε τό πτώμα ενός ψονευμένου ανθρώπου,π7.η- 
σίον δέ αύτοϋ σκΰλον, ό όποιος εξέβαλλε 0?νΐβερά ούρ-

λιάσματα. Ό  βασι7.εύς έπρόσταξε νά Οάψωσι τό 7.είψανον 
τοϋ νεκοοΰ εκείνου, καί μέ πολλήν δυσκολίαν ελαβε τόν 
σκύ7^ον μαζΰ του, διότι δέν ήθελε ν’ άναχωρήση άπό τόν 
τόπον έκεϊνον, όπου ήτο ό κύριός του. Ό  βασ'Λεύς περίερ
γος νά μάθη τίς έποαξε τό φριχτόν έκεΐνο άμάρτητα τοϋ 
φόνου, τό όποιον άπαγορεύει ό Δεκά7»ογος,ό δοθείς ύπό τοϋ 
Θεοϋ είς τόν Μωΰσήν επάνω είς τό όρος Σινά έν τώ  μέσω 
αστραπών καί βροντών, καί γραμμένος είς δύο πλάκας, 
έξέδωκε προσταγήν νά ζητήσωσι τόν φονέα παντοϋ, διά 
νά τόν άνακα7.ύψωσι καί τόν τιμωρήση όπως τοϋ Ιπρεπεν. 
"Οπου και αν έζήτησαν τόν Ινοχον έστάθη άδύνατον νά 
τόν εΰρωσι καί τό έγκ7>ημα έθ^ησμονήθη σχεδόν, άφοϋ πα
ρήλθε πο7.ύς καιρός.

’Α λλά  μίαν τώ ν ημερών,ένώ ό βασι7»εύς εκαμνεν έπιθεώ- 
ρησιν τών στρατευμάτων του αίφνης ό σκύ7.ος, δ όποιος 
ήτο Ικτοτε αχώριστος σύντροφος τοϋ βασι7*έως, γαυγίζε ι, 
όρμα ώς μανιώδης, περιστρέφεται π7»ησίον τοΰ φονέως τοϋ 
πρώην κυρίου του καί, έπιστρέφων είς τόν Πύρρον, φαίνε
ται ότι διά τών γαυγισμάτων του έδείκνυεν αύτόν. Ό  βα- 
σι7*εύς έκπ7.αγείς διά τήν 7.ύσσαν ταύτην τοϋ σκύ7*ου, ήο- 
χισε νά ύποπτευηται ένα τών στρατιωτών του, ό όποιος 
συ7ν7.ηφθείς παρευθύς καί έξετασθείς, ώμολόγησε τό έ γ 
κλημά του καί έλαβε τήν άνήκουσαν τιμωρίαν.

Ο ΕΞΗΜΕΡΘΩΕΙΙ ΛΥΚΟΣ.

Μεταξύ ό7αον τών άγριων καί σαρκοβόρων θηρίων, παι- 
δια μου, Οπάρχουσι πο7.7.ά, τά  όποια δΰνανται κατά τό 
μάλλον καί ήττον νά έξημερωθώσι καί νά έξοικειωθώσι 
μέ εκείνους, οί όποιοι τούς χορηγοϋσι τροφήν καί περι-
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ποίησίν. ’ Α λλά ποΐσς πιστεύει, ότι καί ό λύκος, τό αίμο- 
βόρον αύτό Οηρίον, δύναται ν’ άποβάλη τήν θηριώδη φύ- 
σιν του καί νά αίσθανθή ύπέρμετρον κλίσιν καί αγάπην πρός 
άνθρωπον ; Καί όμως τό ακόλουθον παράδειγμα μάς άπο- 
δειχνύιι, ότι ή Οέλησις και ή επιμονή του ανθρώπου τά 
πάντα κατορθώνει διά του καλού τρόπου.

Εις τήν Γαλλίαν είχε τ ις  άναθρέψει ένα λύκον ώ ς σκύ- 
λον, καί τόσον προσοικειώθη μ έτούς άνθρώπους τής οικο
γένειας, ώστε έπαιζε μέ αυτούς χωρίς νά τούς προξενή κα
νένα φόβον. ΙΙρός τόν κύριόν του όμως είχε μεγάλην κλ ί
σιν· διότι παντού τόν παρηκολούθει, ¿δείκνυε τήν λύπην 
του, ότε έκεΐνος έλειπεν, όπήκουεν εις τήν φωνήν του, πάν
τοτε ύπετάσσετο εις αύτόν άδιστάκτως, καί τέλος πάντων 
δέν διέφερε διόλου άπό τά  ήμερώτερα κατοικίδια ζώα, τάς 
όρνιθας δηλαδή, τάς νήσας (πάπιας) κτλ. Δυστυχώς όμως 
ό κύριός του άναγκασθείς νά ταξειδεύση έδώρησε τό ζώον 
τούτο εις τόν βοτανικόν κήπον καί τό έβαλαν εις τό θη
ριοτροφείου, τούτέστι εις τό μέρος όπου φυλάττουσι καί 
τρέφουσι πάμπολλα άγρια ζώα, ώ ς λέοντας, πάνθηρας, 
λεοπαρδάλεις καί άλλα τοιαύτα.

Τό ταλαίπωρον ζώον άφού έκλείσθη εις τό κλωβίον του, 
έφαίνετο περίλυπου καί δέν ήθελε νά φάγη τίποτε. ’ Εν τού- 
τοις όλίγον κατ’ ολίγον έσυνείθισε τού ; νέους του φύλα
κας καί έφαίνετο, ότι ήρχιζε νά λησμονή τούς αρχα ίου ς  
του φίλους* άλλ ’ αίφνης ό κύριός του μετά δεκαοκτώ μη
νών άπουσίαν έρχεται, καί μόλις ό λύκος ήχουσε τήν ομι
λίαν του, ευθύς άνεγνώοισεν αύτόν μεταξύ τού πλήθους, 
κα ί έδειξε τήν μεγάλην του χαράν διά τήν έπάνοδον τού 
κυρίου του καμνών διάφορα κινήματα καί έκβάλλων κραυ- 
γάς. Σά; βεβαιώ, φίλτατοι παΐδες, ήτο περίεργον πράγ

μα νά βλέπη τ ις  ένα λύκον, άφού τόν έξέβαλον άπό τό 
κλωβίον, νά τρίβεται ¿πάνω εις τόν κύριόν του,νά τού λείχη 
τάς χεΐρας καί τό πρόσωπον, ώ ς έάν ήτο σκύλος, ό όποιος 
έχωρίσθη άπό αγαπητόν κύριον προ  όλίγων ήμερών.

Δέν παρήλθεν όμως πο/.ύς καιρός καί ό κύριός του ή- 
ναγκάσθη νά άναχιυρήση καί πάλιν, καί ή δευτέρα αυτη 
άπουσία έγεινεν αιτία βαθυτέρας λύπης εις αύτόν. Ά λ λ ’ ό 
καιρός τού διεσκέδασε τάς θλίψεις του, καί έκτοτε παρήλ- 
Οσν τρία έτη, κατά τά όποΐα έπερνα τάς ώρας του εύα- 
ρέστως μέ ένα μικρόν σκύλον, τόν όποιον τού εΐχον δώ
σει ώ ς σύντροφον. Ά φού παρήλθεν ικανός καιρός, ώστε 
καί ό πιστότερος σκύλος ήδύνατο νά λησμονήση τόν φ ί
λον του, ό κύριος τού λύκου έπανήλθεν. Ή το  όμως τό
τε εσπέρα  καί αί Ούραι ήσαν κεκλεισμέναι· καί ένώ δέν ή
δύνατο νά διακρίνη διά τών όφθαλμών, ή φωνή όμως τού 
αγαπητού του κυρίου ήτο έντετυπωμένη εις τήν καρδίαν 
του, καί εύθύς άφού τόν ήκουσεν όμιλοϋντα τόν άνεγνώ- 
ρισε καί τού άπεκρίθη διά κραυγών, αί όποΐαι έδείκνυον 
τήν μεγάλην του έπιθυμίαν διά νά τόν πλησιάση. Ά φού 
δέ έσηκώθη τό έμπόδιον, τό όποιον τούς ¿χώριζε, τό ζώ 
ον έδραμε πρός αύτόν, έβαλε τούς δύο έμπροσθίους πό- 
δας έπϊ τών ώμων τού κυρίου καί έχάδευσεν αύτόν πολ- 
λήν ώραν* άλλ* όσην περιποίησιν καί αγάπην ¿δείκνυε 
πρός τόν άρχαΐόν του φίλον, τόσον φοβερός έφαίνετο εις 
¿κείνους, οΐτινες ήΟελον νά τόν πλησιάσωσι* καί είς αυ
τούς άκόμη τούς φύλακας του, πρός τούς όποιους πρότε- 
ρον ¿δείκνυε μεγίστην αγάπην, τώρα ¿πρόβαλε τούς τρο
μερούς όδόντας του.

’Α λλά τήν τόσον ύπερβολικήν χαράν διεδέχθη βαθεΐα 
καί σκληρά Ολίψις. Ό  αποχωρισμός έπρεπε νά λάβη χώ 
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ραν καί πάλιν, καί τώρα δ  λύκος έγεινε κατηφής καί άμε- 
τάτρεπτος είς τήν Ολίψιν του. Δέν ήθελε νά ©άγη διόλου, 
αί τρίχες του άνωρθώθησαν, ώ ς τούτο συμβαίνει είς τά 
ζώα, τά όποια ά^ωστοΰσι, καί έν οιαστήματι οκτώ ημε
ρών έγεινεν άγνώοιστ·ς· όΟεν καί φόβος υπήρχε μήπως 
άποΟάνη. Έ ν τούτοις άνέλαβε τήν υγείαν του, οί φ ύλα 
κες του ήδυνήθησαν νά τόν πλησιάσωσιν,άλλ’ ούδένα άλλον 
ήθελε νά τόν χαδεύσηή νάτόν πλησιάση, καί είς τούς ξέ
νους άπεκ.ρίνετο μέ άπιιλάς.

Παρατηρήσατε, παιδία μου, πόσον καί αύτά τά άγρια 
καί αίμοβόρα θηρία αισθάνονται τήν ευεργεσίαν,τήν οποίαν 
κάμνει τ ις είς αύτά, καί πόσην ευγνωμοσύνην δεικνύ- 
ουσιν εις τούς εύεργέτας των ! Ά  ρά γε , ό άνθρωπος εκεί
νος, ό όποιος ευεργετούμενος φαίνεται αγνώμων, δέν εί
χα: χειρότερος τών άλογων θηρίων, καί πολύ άξιοκατά- 
κριτος διά τήν άχαριστίαν του ·, Ώ ! είμαι βέβαιος, ότι αί- 
σθάνεσθε μεγίστην άποστροφήν πρός τούς τοιούτους αν
θρώπους, καί εύχομαι νά μή ύποπέσητέ ποτε είς τόσον 
φρικτόν έγκλημα !

ΚΑΤΟΙΚΙΑΙ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ, (συνέχεια)

Περί τοΟ διαδρόμου, τής αϊίούσης τής υποδοχής καί τοΟ εστιατορίου.

Διά νά έννοήσητε, παιδία μου, κάλλιον ό,τι μ έλλω  νά 
σάς είπω,πρέπει νά σάς έξηγήσω πρότερον τάς λέξεις,διά
δρομος καί πήδαξ ή άναβρυτήριον."Οταν έμβαίνωμεν είς 
τάς μεγάλας οικίας, αί όποια: Ιχουσι πολλά δωμάτια, 
άπαντώμεν κατ’ άρχάς Ιν χώρισμα, διά τού όποιου μετα- 
βαίνομεν είς τά λοιπά δωμάτια· αύτό τό πρώτον χώρισμα 
όνομάζεται διάδρομος* πήδακες δέ ή αναβρυτήρια όνομά- 
ζονται αί βρύσεις έκεΤναι, τώ ν οποίων τό ύδωρ πηδά 0-
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ψηλά άπό μίαν στήλην μαρμάρινον καί χύνεται είς δεξα
μενήν έπίσης μαρμάρινον, είς τό μέσον τής οποίας ΐστα- 
ται ή στήλη· πώ ς δέ πηδά τό ύδωρ υψηλά, θέλετε τό μά 
θει, όταν προχωοήσητε είς μεγαλείτερα μαθήματα.

Λοιπόν όταν έμβαίνωμεν είς καμμίαν πλουσίαν οικίαν 
τών Κ ινέζων, άπαντώμεν κατ’ άρχάς τό χώρισμα εκείνο, 
(τό όποιον πρό ολίγου ώνομάσαμεν διάδρομον),έν τω μέσω 
τού οποίου υπάρχει άναβρυτήριον ή πήδαξ μέ τήν δεξα
μενήν, όπου πλέουσιν ιχθύες πολλοί χρώματος χρυσού 
καί αργυρού. Οί τοίχοι τής οικίας είναι σκεπασμένοι μέ 
μεταξωτόν ύφασμα, τό όποιον είναι καταστόλιστον μέ πα
ροιμίας ενός περίφημου φιλοσόφου τών Κινέζων Κονφι- 
κίου όνομαζομένου καί άλλω ν σοφών άνδρών. Τό δέ έδα
φος είναι άπό κέραμον υαλίτην (φαρφουρί), έπί τού οποίου 
τόν χειμώνα στρώνουσι τάπητας πολυτελείς καί πολυτί
μους· άναμέσον δέ τών καθηκλών εύρίσκονταί γάστραι με
γαλοπρεπείς μέ άνθη εύοσμα καί σπάνια.

Ά πό τό εν μέρος τής μεγαλοπρεπούς ταύτης παρό
δου εύρίσκεταί τό δωμάτιον τής τραπέζης ή τό έστιατό- 
ριον, τού όποιου τά έπιπλα συνίστανται είς μίαν μεγά- 
λην τράπεζαν Ιν είδε: σιδηρού ίππου, εις καθήκλας τινάς 
καί είς πολλάς άγγειοθήκας. 'Υπάρχει δέ καί μεγίστη 
ευρυχωρία διά νά μή δυσκολεύωνται οί ύπηρέται είς τάς 
έργασίας τω ν, καί οί θαυματοποιοί όταν παρασταίνωσι διά
φορα διασκεδαστικά θεάματα. Ά πό δέ τά άλλο μέρος τής 
παρόδου υπάρχει ή αίθουσα τής υποδοχής, όπου ό οικο
δεσπότης επιδεικνύει τήν πολυτέλειαν του μέ μεγίστην 
άφθονίαν. Έ κεί βλέπει τ ις  τραπέζας άπό ξύλον τριαντα
φυλλιάς ή καφοράς· αί πεταλούδα: καί τά άλλα πτηνά, 
Χαί τά άνθη, είναι μέ μεγίστην έπιτηοειότητα έσκαλισμέ-
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να έπάνω είς αύτάς τάς τραπέζας· τόσον δέ Οαυμασίως 
είναι σχεδιασμένα καί χρωματισμένα, ώστε πολλάκις άπα- 
ταταί τις έκλαμβάνων αυτά ώς αληθή.

Ό ταν δέ οί άνδρες καΟήσωσιν ολόγυρα είς μίαν ές αυ
τών τώ ν τραπεζών διά νά συνοια λεχθώ σι, κρεμώ σιν όλό- 
γυρά των παραπετάσματα μεταξωτά, ώστε καί αί γυναί
κες νά δΰνανται νά πλησιάζω σι καί ν ’ άκροάζωνται χωρίς 
εκείνοι νά τάς βλέπω σιν. '  Υπάρχουσι δέ καί άλλαι μικραί 
τράπεζαι τετράγωνοι, έμπροσθεν τών όποιων καΟήρ.ενοι 
άνά δύο έκ τών προσκεκλημένων, καπνίζουσι, μασσώσιν εν 
είδος φυτοϋ, τό όποιον όνομάζουσι βέταλον, καί πίνουσι 
καφέν.’ Α λλ’ ό ¿»ραιότερος στολισμός τοϋ μέρους τούτου, 
είναι αί ?.υχνίαι, αί όποΐαι κρέμανται άπό τήν χρυσοσκά- 
λιστον όροφήν. .4? λυχνία; αύταί κατεσκευασρ.έναι συνή
θως άπό μάργαρον (σεδέσι), περί τοϋ όποιου άλλοτε Οά 
σας λαλήσω , άπό κέρατον ή άπό χρωματιστά ύαλία μ έ  
ώραίας εικονογραφίας, είναι περικεκοσμημέναι μέ πελε- 
κητόν κρίσταλλον, τό όποιον άφίνει Οαυμασίαν έντύπω- 
σιν. Ε νίοτε αί λυχνία» αύταί εχουσι ©εγγίτας' άπό μέτα- 
ξαν, άπό τούς οποίους κρέμανται κρώσσια καί ταινίαι με
γάλα-, καί τοιουτοτρόπως παριστώσιν έξχίρετον χαλ'Αο- 
πισμόν- ( έ π ε τ α ι  τό τέλος)

Αί συνδρομχί πέμποντα ι διά Τ αμιακοί Γραμματίου είς τόν έκδο”- 
ττ,ν Μ. Δ. Σακκορραφον.

Ούδεμία συνδρομή πληρώνεται χνε·.' άποδείξεως τοΟ ΐδίου έκδοτου.

Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο  ΜΕΝΑ.
1 . 'θ  Κατακλυσμός. —  2. Ό  Κύριος ’Αλτεμόνττ,ς εκθέτει είς τόν 

ΠαΟλον ποια είνα ι τά  καθήκοντα τοϋ μχΟητοϋ τέχνης τινός.— 3. Οί 
Δερβίσαι μετά εικονογραφίας.—  !·. Ό  καταμηνυτής σκύλος.— 5 . Ό  
εξημερωθείς λύκος.— 6. Κατοικία-, τών Κινέζων.
«■ ■ ■ ■ ■ I -  - — ■    ■ ■ — . . ■■ —

ΤΤΠΟΙΣ -ΜΛΟΜΟΤΣΟΤ ΑΕΣΧΚΣ.


