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ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΧΡΕΙΑΝ ΤΟΙΟΠΌΪ ΟΔΗΓΟΥ;

(Ίδε προηγοόμενον άριθμόν.)

ΟΙ ηλικιωμένοι έχουν περισσότερόν ανάγκην, διότι 
πολλάκις υποπίπτουν είς πολλά αμαρτήματα. Άλλά 
τά παιδία; τά άθφα, τά άκακα παιδία, δέν φαίνεται 
2τι έχουν χρείαν το ιούτου όδηγοΰ;

Βεβαίως έχουν· διότι έκτος τοΰ δτι γεννώ νται με 
φύσιν διεφθαρμένην και αμαρτωλήν, έάν άφεθώσι 
μόνα των θά μεγαλώσωσι καί θά γείνωαιν ομοια μέ 
τούς λοιπούς ανθρώπους είς τόν κόσμον,

Έάν δέν λάβουν τόν Ίησοΰν Χριστόν ώς όδηγόν 
των, 9ά πλανηθώ σι μετ’δλίγον είς κακούς δρόμους και 
θά κάμωσι κακά πράγματα. Γνωρίζω μικρόν παι- 
δίον, τό όποιον δέν έχει άκόμη συμπληρώσει τό δεύ
τερον έτος της ήλικίας του, καί μόλον τοΰτο φαίνετα( 
αρκετά μεγάλον ώς πρός τήν θέλησιν και άπόφα· 
οίν του. Έάν κάνέν πράγμα δέν του άρεσκη, λα
κτίζει, μεγαλόφωνε; καί κλαίει. Δέν γνωρίζω άν 
εΐναι άρκετά μεγάλον, ώστε νά ήςεύρη νά φέρεται 
καλλίτερα· άλλά περί τούτου εΐμαι βέβαιος, δτι είς 
τήν καρδίαν του έχει δργήν καί θυμόν, τά όποια δυσ· 
κόλως θά δυνηθή νά έκριζώαη, έάν τά άφήση νά 
συναρξήσωσι με αδτό, εως οδ γείνη άνήρ.

Καί δλα δέ τά άλλα παιδία, δσα έγνώρισα μέχρι 
τοΰδε, δεικνύουν κατά καιρούς, άν δχι πάντοτε, ση
μεία εσωτερικής διαφθοράς· τήν φανερώνουν δέ τά μέν 
κατά ένα τρόπον, τά δέ κατά άλλον· είς δλα 
όμως ύπαρχε; καί δλα έχουν ανάγκην απαλλαγής 
απ’ α&τής.

Εΐδον πολλά μικρά παιδία, τά όποια έδείκνυον 
τήν διαφθοράν τής καρδίας των κατά διαφόρους τρό

πους, τό έν μή ύπακοΰον είς τήν μητέρα του, 
τό άλλο προσπαθούν νά έΕαπατήση τήν διδασκάλισ- 
αάν του — άλλο θυμών ον, δταν έπάιζέν — άλλο κλέ- 
πτον — άλλο λέγον ψεύματα—άλλο κακολογούν — 
άλλο άπουσιάζον άπό τΰ σχολείο ν — άλλο φίλον ει- 
κουν μέ τούς αυμμαθητάς του,— άλλο-μεταχειριζόμε- 
νόν σκληρώς τά ζφα, ή περίγελων τού» πτωχούς, ή 
πειράζον τούς τυφλούς, ή ρίπτον πέτρας κατά τών 
πτηνών, ή ληστευον τάς φωλεάςτων κ.τ.λ..

Πολλά τοιαΰτα πράγματα εΐδον. μικρά παιδία νά 
κάμνώσι, καί ήςεόρω οτι ποτέ δέν ήθελον τά κά
μει έάν εΐχον καλήν καρδίαν, ώς εΐχεν ο Χρι
στός, καί καθώς έχουν έκεΐνοι, οσοι τήν ζητοΰν μέ πί- 
στιν απ’ αυτόν.

Άνέγνωσα περί ένός μικρού παιδιού Ίνδοΰ, 
τό όποιον ήκολούθησέ ποτέ τόν ιεροκήρυκα είς τόν 
κήπον καί τόν παρεκάλει νά τό κάμη Χριστιανόν. 
Διατί νομίζετε τό Ίνδόπουλον έκεϊνο τόν παρεκάλει 
νά τό κάμη Χριστιανόν ; διότι ήσθάνετο, δτι εΐχε 
διεφθαρμένην καρδίαν καί ήθελε νά τήν άλλάςη καί 
νά τήν κάμη καλλιτέραν.

Φοβούμαι, δτι τά παιδία έχουν κατ’ άρχάς πολύ 
κακάς καρδίας, καί άκόμη δτι, οσον αΰ£άνουν είς 
τήν ήλικίαν, τόσον χειρότερα καϊ μάλλον διεφθαρ
μένα γίνονται. Mol φαίνεται δέ, δτι εχουσι με* 
γάλην χρείαν όδηγοΰ τίνος "να τά θέση κατ’ άρχάς 
είς τήν καλήν οδόν καί τά όδηγήσή κατόπιν, ώστε νά 
μή άποπλανώνται πολύ μακράν είς τήν άμαρτίαν, καί 
δδηγός τοιοΰτος άλλος παρά τόν Ίησοΰν Χριστόν, δέν 
υπάρχει.
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Η. ΠΡΩΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΛΕΥΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

1 Ριψοκίνδυνοι τινε; περιηγηταί εις τάς κατά τήν Α
φρικήν περιηγήσεις των εφθασαν ήμεραν τινά ει’ς βάρ
βαρον χαί άγροΐκον χωρίον, συνιστάμενον έχ καλυ
βών εχουσών σχήμα κώδωνος καί κατασκευασμένων 
έκ κλάδων δένδρων.

Ευθύς άφοΰ έγένετο γνωστή ή αφιςι'ςτων οί εντό
πιοι τού; περιεκύ κλωσάν και έφαίνοντο θαυμάζοντε; 
καί άποροΰντες μέ τήν λευκότατα τοΰ δέρματός των.

ΕΓ; έκ τοΰ πλήθους, δστις εφαινετο Sn ένήργει ώ; 
άρχηγδς, τοΐ; έκαμε διά σημείων νά έννοήσωσιν, οτι 
έπεθόμει νά τον ακολουθήσω σι, καί οΰτω;, αύτοΰ προ- 
πορευομένου, ώδηγήθησαν ενώπιον τοΰ βασιλεω; ή 
άρχνΡ5 ’V φ®λή;.

Οΰτος έκάθητο έπί ψάθης έστρωμένης έπΐ τοΰ I- 
οάφου; καί μόλον βτι έχράτει ή μι κλειστούς τούς ό- 
φθαλμούς τοο, έρριπτε μόλον τοΰτο άπδ καιρού εις 
καιρόν λοξά και περ ιεργα βλέμματα προ; τα; Ινώ 
πιόν του παραξένους άνθρωπίνου; μορφάς, Άφοΰ δε 
ίκανοποιησεν άρκετά τήν περιέργεια'ν τοο, διέταξε 
νά τοΐ; δοθή κατάλυμα, διά νά άναπαυθώσι, καί 
μετ’ δλίγον νά τοις παρατεθή γεΰμα, τδ όποιον συνί- 
στατο ές δρνιθων και άλλων πτηνών μαγειρεμέ
νων μέ ορόζιον, Ιντδς άγροικων ξύλινων πινακίων. 
Έκτο; τούτου έφέρθησαν τηγανισμένοι βανάναι καί 
οΐνο; κατασκευασμένος έκ φοινίκων, ώστε οί καλοί 
μας περιηγηταί ήρχισαν νά Οεωροΰν εαυτού; εύτυ- 
χεΐ;» 5τι ή 9εία Πρόνοια τούς ώδήγησεν εί; εκείνο 
τό μέρος.

Άφοΰ ταΰτα παρετέθησαν έπί τής ψάθης, διότι αί 
τράπεζαι δέν εΐναι γνωσταΐ εί; τού; αγρίου; έκείνους, 
οί ξένοι προσ εκλήθησαν νάκαθισωσι, συνεκάθισαν δέ 
καίτινες τών έντοπίων. Καί οί μέν έντόπιοί κατά 
τήν συνήθειαν όλων τών άγριων και αδτών είσέτι τών 
Τούρκων, ήρχισαν νά βουτώσι τού; δακτύλους των 
εις τά πινάκια καί νά παίρνουν ο,τι τοΐ; ήρεσκε, τούς 
εφάνη δε πολύ παράξενον, δταν εϊδον τού; λευκού; 
ξένους των νά σόρωσιν εκ τή; ζώνης των κοχλιάρια 
ξύλινα καί νά τρώγουν μέ αΰτά.

Μετά τδ γεύμα ό εις τών περιηγητών εδείξε τδ ώ- 
οολόγιόν του εί; ένα άπδ τού; άρχηγους, οστις, εδ- 
6ύ; άφοΰ τΰ ήκουσΐ νά κτύπο, τίκ, τίκ, τίκ και εί
δε τδν λεπτοδείκτην νά κινήται δέν ήθελε νά τδ έγ* 
γίξη. Τόσον έφοβήθη τδ άψυχον έ κείνο πράγμα!

Είς μίαν έκ τών πολλών συνεντεύξεων μετά τοΰ 
βασιλέω; ευρον αύτδν άνακείμενον έπΐ προσκέφα
λα ίων και περικυκλωμένον, ώς φαίνεται έν τή προ
κειμένη είκονογραφίφ, ΰπδ τών γυναικών του. Τά 
δυστυχή έκεΐνα πλάσματα, ισταντο ήμιγυμνα όπισθεν 
τοΰ βασιλέως καί έθεώρουν τούς ξένους μέ εκπληξιν 
καί άπορίαν· τέλος ή νεωτέρα αΰτών έτόλμησε νά 
πλησιάση τδν ενα καί μέ τδ άχρον τοΰ δακτύλου της 
νά έγγίςη τήν χεϊρά του, ίσως διά νά ϊδη μήπως τδ 
δέρμα του ήτο χρωματισμένον άλλ1· άφοΰ έβεβαιώθη, 
οτι τδ λευκόν χρώμα ήτο φυσικόν, άπεσυρε τήν χεΐρά 
της καί έτραβήχθη πρδς τά δπίσω τρομασμένη,— 
ώστε έκαμε τά; άλλα; νά καγχάσωσι (γελάσωσιν υ
περβολικά) τδ όποιον δυσηοέστησε πολύ τήν Αύτοΰ 
Μεγαλειότητα!

Πολλά όλιγοι γνωρίζουσιν, ή δόνανται νά φαντα- 
οθώσι πόσον άγροΐκοι και βάρβαροι εΐναι τινέ; τών 
φυλών τή; ’Αφρικής, καί δμω; εί; τά» τοιαΰτας συ* 
χνάκι; δ Χριστιανός ιεραπόστολος άποφασίζει νά ύ· 
πάγη καί μεταξύ αυτών νά ζήση.

Έκτα; τών άλλων καλών, τά όποια οί εΰσεβεΐς 
ουτοι δούλοι του Χριστού θυσιάζουσιν, ώς λ. χ. πατρί
δα, συγγενείς, φίλους, πολιτισμόν, άναπαυσεις, εΐναι 
ήναγκασμένοι, διά νά δυνηθοΰν νά διδάξωσι τους ά
γριου; έκείνυ; τδν Χριςιανισμδν, νά μάθωσι τήν γλώσ · 
σάν των καί ούχί σπανίω; νά τήν μορφώσωσιν, διά 
νά μεταφρασθώσιν εί; αυτήν αί Άγιαι Γραφαί· νά υ- 
περνικήσωσιν ?λα; τά; έναντιον των καί έναντιον 
τή; αποστολή; των προλήψεις* νά κερδίσωσι τήν α
γάπην των* νά υποφέρω σι τήν άμάθειάν των, καί 3ι* 
υπομονή; καί επιμόνων προσπαθειών νά τούς οδη
γήσω σιν είς. τήν γνώσιν τοΰ άληθοΰς Θεοΰ καί τοΰ 
Γίοΰ Του Ίησοΰ Χριστού.

! 'Οποία πρέπει νά ήναι ή αγάπη τών άνδρών τοΰ-
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των προς τδν Ίησουν Χριστήν, ήτις too; κάμνεί νά 
καθυποοάλλωσιν έαυταδ; είς τόσα; θυσίας καί τόσους 
κόπους ! καί πόσον εΰγνώμονες πρέπει νά ήμεθα ή- 
μεΐς δτι ζώμεν εις χώραν Χριστιανικήν, δπου δυνά- 
[xsOoc νά έχωμεν τδ Εόαγγέλιον τοΰ Χριστού καί νά 
έντρυφώμεν εί; τά Αειθαλή λιβάδια τών διδασκα
λιών καί αληθειών του!

ΓΟΠ'ΤΑ-ΠΕΡΚΑ.
Ή προκειμένη εικονογραφία παριστα κομμάτιον 

δένδρου, Ικ τοΰ όποιου λαμβάνεται ή χρησιμωτάτη 
είς πολλάί χρείας τοΰ ανθρώπου υλη, ήτις είναι γνω
στή ύπδ τδ όνομα Γο&ττα-Πίρχα' ώς βλέπει δ Ανα
γνώστης τδ κομμάτιον τοΰτο δεικνύει τά φύλλα, τά 
άνθη και τόν καρπόν.

‘11 λέςις γοΰττα εΐναι Μαλαϊκή καί σημαίνει κόμι, 
ή δε λέςι; Π&ρζα (percha) εΐναι τδ όνομα το5 δέν
δρου, οπερ παρα'γει τδ κόμι τοΰτο.

Ή τόσον χρήσιμος αΰτη ίλη λαμβάνεται κατά τδν 
έςής τρόπον. Γίνεται εντομή είς τδν κορμόν τοΰ 
δένδρου, δπως συνήθως κάμνουσιν οί συνάζοντες παρ’ 
ήμΐν τήν ρητίνην έκ τών πεύκων, καί κάτωθεν τής 
έν τομής έχουσιν άγγεΐον, είς τδ όποιον συνάζεται 
τδ κόμι.

Ή γουττα-πέρκα έν τη φυσική της καταστάσβι εΐ
ναι χρώματος λευκόφαιου καί ομοιάζει σκληρόν δέρ
μα· είναι δέ ή έπιφάνειά της έπιοεκτική μεγάλης 
στιλπνότητας και σκληρότητας, ώστε καθίσταται έπι- 
δεκτική χρωματισμού, χρυσώματος, κλπ.

I Τήν γοΰτταν-πέρκαν μεταχειρίζονται είς πολλάς 
καί διαφόρους χρείας, ώς λ, χ. είς κατασκευήν υπο
δημάτων, σωλήνων διαφόρων μεγεθών, ταινιών, ή- 
νίων, συριγγών, μαστίγων, ορμιών, έπανωφορίων, 
ποτηρίων, πινακίων, κορωνίδων, σκιά δ ίων, κανίςρων, 
ώρολογοθηκών, μολυβδοθηκών, καλαμαριών κλπ.

Κατ’ άρχάς ή κατανάλωσές της ή τον ελάχιστη καί 
περιωρίζετο μόνον μεταςί» τών έπιστημόνων άλλά μέ 
τήν πολλαπλασίασιν τής Εφαρμογής της είς διαφό
ρους χρείας, ή ζήτησές της υπερηόίησέ καί ήδη έ- 
ίοδευονται κατ’ έτος μυριάδες τόνων.

Είς άλλο φόλλον θέλομεν περιγράφει τδν τρόπον, 
καθ’ δν έκ τής ακατέργαστου γοοττα-περκας κατα
σκευάζονται διά τής τέχνης τά πολλά καί ώραια 
πράγματα τά όποια χρησιμεόουσιν ου μόνον πρδς ω
φέλειαν άλλά και πρδς καλλωπισμόν.

Πόσον προνοητικός καΐ Αγαθός δ Πλάστης ήμών 
είς τήν δημιουργίαν τοΰ δένδρου τούτου ί καί όμως 
δέν άμφιβάλλομεν οτι πολλοί τών έπισκεφθέντων 
τά δάση τή; γουττας-πέρκας πρδ τής άνακαλύψεως 
τής χρησιμότητας αυτής, θά εΐπον καθ’ έαυτους, πρδς 
τι τά δένδρα ταΰτα, τά όποια ούτε πρδς καυσιν, 
οΰτε πρδς άλλο τι εΐναι χρήσιμα ;

*Καί εΐδεν ΰ θεός ολον εκείνο, τδ όποιον έκαμε, 
καί ίδου ήτο καλόν Αίαν.» (Γεν. ά. 31.)

ΠΟΣΟΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η ΑΓΝΟΙΑ.

Ή άγνοια πληρώνει τόσον φόρον, δσον ουδέποτε έφαν- 
τάσθη τις τών Ανθρώπων. Ουτω π. χ. δ Γεώργιος ίρ· 
γάζεται διά μίαν δραχμήν τήν ήμέραν, ένώ 0 ’Ιωάννης 
λαμβάνει τρεις καί δ Κωνσταντίνος πέντε, διότι ό 
μέν Γ εΐναι δλοτελώς Αμαθής ό δέ ’Ιωάν, γνωρίζει 
μόνον ν’ άναγινώσκη καί γράφη, καί δ Κ διήλθε 
διά τοΰ Ελληνικού σχολείου καί έχει γνώσιν τινά 
τής γλώσσης του καί τών εγκυκλίων μαθημάτων.

Τώρα έάν λογαριάση; τδ έτήσίον εισόδημα τών 
τριών τούτων νέων θέλεις ευρει, οτι ό μέν πρώτος 
ζημιουται κατ’ έτος ή λαμβάνει 720 δραχ. όλιγώ- 
τερον τοΰ δευτέρου καί 1440 τοΰ τρίτου· δ δέ δεύ
τερος 720 όλτγώτερον τοΰ τρίτου, — ποσδν αρκετόν 
νά παρέίη τά μέσα πρδς εύζωίαν είς μίαν οικογένειαν, 
καί βλον τοΰτο πληρώνεται είς τήν άγνοιαν! Ώ πό
σον σκληρός φορολόγος αΰτη! καί όμως όλιγοι εΐναι 
συγκριτικώς, Ακόμη καί μεταςυ τών πολιτισμένων έ- 
θνών, οί έννοοΰντες καί Αναγνωρίζοντες τήν Αλή
θειαν ταότην.

Έάν, λοιπόν, μικροί μου φίλοι, θέλετε βταν Αν-
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δρωθήτε νά έλεοθερωθήτε άπδ τον επαχθή και 
σχληρδν τοΰ τον φόρον, φροντίσατε τώρα, δτε εΐσθε 
μικοοι, ν’ άποκτήσητε τάς αναγκαίας προς, εδζωίαν 
χαί ευημερίαν γνώσεις. Προ πάντων os προσπα
θήσατε νά άποκτήσητε τήν γνώσιν εκείνην, ήτις σο- 
βιζει τον άνθρωπον προς σωτηρίαν διά πιστεως 
είς τάν Ίησοΰν Χρίστον, οιότι, άν ή περί τά κοσμι
κά άγνοια κοστίζει τόσον άκριβά, ή περί τά πνευ
ματικά θέλει εχει ώς αναπόφευκτο? αποτέλεσμα 
τήν καταστροφήν καί απώλειαν τής αθανάτου ψσχής.

Ο ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ.

‘Ιππόκαμπον ή Ίπποκάμπην ώνόμαζον οί αρχαίοι 
μυθώδες τι θαλάσσιον ζώον, ίππον, έχοντα κυρτήν ου
ράν ιχθύος, έπΐ τοΰ όποιου έζωγράβουν συνήθως 
εποχούμενους τούς θαλασσίους θεούς· άλλά τδ όνομα 
τοΰτο έδόθη καί καί εί; το μικρόν θαλάσσιον ζωον, 
του όποιου δίδομεν τήν εικόνα κατωτέρω, γνωστότα- 
τον είς τάς παραλίας τής Μεσογείου, ώς καί έίς τόν 
’Ωκεανόν καί τδ Ινδικόν πέλαγος.

'Ιππόκαμπος.

Τδ ζφον τούτο, καλούμενο? όπδ τών ’Ιταλών Ca
val mar in ο (θαλα'σσιος ίππος) ανήκει είς τήν τάςιν 
τών Λοφ ο βράγχιων, εΐναι δέ πανταχοΰ μικρόν ώς 
τδ γνωρίζομε? καί άπαχον. καί έπειδή κατά μέν τδ 
σχήμα τή; κεφαλής ομοιάζει μέ τόν ίππον, μάλι
στα δέ άφοΰ ξηρανθή, κατά δε τους σπονδύλους έξ 
ών συντίθεται ή θήκη τοΰ σώματός του καί τής ου ,
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ρα;, μέ τήν καμπήν, τ<ρ έδόθη τδ όνομα ίππά- 
χαμτοί.

Φυσιολόγος τι; συλλαβών άνέθρεψε δύο ‘Ιππό
καμπους θήλεις, καί εΐδεν έν αυτοί; νοημοσύνην 
τινά. Κολυμβώντες κρατουσι τδ σώμα' των ορθιον, 
άλλ’ ή αδρά των ζητεί νά συλλαβή παν 3,τι Απάν
τηση έντος τών ύοάτων. Τυλίσσονται πέρις τών 
θαλασσίων καλάμων, καί άφοΰ σταθώσιν οΰτω, βλε- 
πουσι μετά προσοχής τά περί αυτού;· άμα δέ ώς 
διακρίνωσι βοράν τινα άρμοδίαν, έφορμώσιν έπ’αδ- 
τής τάχιστα. ‘Οσάχι; πλησιάαή Ιππόκαμπος τις 
πρός άλλον, συνήθως συμπλέκουσι τάς ουράς των 
άμφότεροι· άλλ* δταν θελήσωσι νά χωρισθώσι, κα
ταβάλλουν αγώνα, καί οιά νά τδ κατορθώσωσι, προσ- 
χολλώνται είς τους καλάμους έκ τών κάτω τής 
γνάθου των. Τδ αΰτδ τοΰτο πράττουσι και οσάκις, 
κρατούντες περιτολιγμένον διά τής ούρα; των πράγ
μα τι, έχω σι χρείαν στηρίγματος όπως άνέλθωσι 
πρός τά ανω. Οί δφθαλμοίτων κινούνται κατ’ άλ
λην διεύθυνσιν έκαστος,, ώς‘συμβαίνει καί είς τους 
χαμαιλέοντα;·. αί δέ ίριδες τών δμμάτων των εΐναι 
στιλπναϊ, καί περικυκλοΰνται δπδ κυανή; στεφάνης,

Οί ιππόκαμποι εΐναι ποικίλων χρωμάτων· πλή- 
θουσι δέ είς τά πέριξ τής Νεαπόλεως, βπου οί παΐ- 
δες τούς ξηραίνουσι καί τους προσφέροοσιν είς τους 
ξένους περιηγητές ώς πράγματι περίεργον.

(Μύρια Όσα.)

ΚΑΘΑΡΟΣ ΑΗΡ.

Αμερικανοί τις κύριος περιγράφει τήν Ατμόσφαι
ραν τής Περσίας ώς ουσαν τόσον διαυγή, ώστε τδ 
ορος ’Αραράτ διακρίνεται ώραΐα είς άπόστάσιν 200 
μιλιών.

Ό ίδιος βέβαιοι, δτι ήδύνάτο νά θιακρίνη διά τοΰ 
γυμνού δφθαλμοΰ τάς σελήνα: τοΰ Διδς καί τοΰ 
Κρόνου, αιτινες φαίνονται διά μόνου τοΰ τη
λεσκοπίου· μικράν πείραν τής καθαρότητας τής 
Ατμόσφαιρας δόναται νά λάβη δ άνθρωπο; καί 
έδώ έν Άδήναις, οπού πολλάκις ό ‘Υμηττός φαί
νεται πλησιεστατα.

«ids' ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ. Ειδοποιούνται πάντε; οί σύνορο- 

μηταΐ καί άνταποκριταί τή; Έφ. τών Παίοων, ίτι τοΰ λοι-, 
ποΰ θίλουσιν άνταποκρίνισθαι κατ’ εόθεΐαν μέ τόν Συντάκτην,

Ό Συντάκτης
Μ. Δ. ΚΑΛΟΠΟΘΑΚΗΣ.


