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Ο ΔΟΓΞ ΚΑΙ Ο 1ΕΡΕΥΣ ΤΟΥ.

Κατά τδν Μέσον αιώνα, όταν οί Λόρδοι χαί οί 'Ιπ- 
πόται ήσαν είς διηνεκείς πολέμους μεταξύ των, εΐ; 
τούτων άπεφάσισενά έκδικηθή τδν γείτονα του, διότι 
τδν έπείραξε κατά τι.

Συνέβη δ δ κατ’ αύτήν εκείνην τήν νύκτα, καθ’ ήν 
ίμελλε νά έκτελέση τήν άπόφασίν του, ν’ άκούση, δτι 
δ γείτων το ο έμελλε νά διέλθη πλησίον τοΰ φρουρίου 
του συνοδευόμενος ύπδ ύλίγων μόνον Ανδρών. Ήτο 
καλή ευκαιρία νά τδν έκδικηθή και άπεφάσισε νά μή 
τήν χάση. ‘Ωμίλησε δέ περί τούτου είς τδν ίερέα τυ, 
βστις προσεπάθησε νά τδν άπ στρέψη άλλά δέν ήδυ· 
νήθη.

Ό αγαθός ίερεύς ΐοων οτι οί λόγοι του ούοεμίαν 
έχαμνον έντύπωσιν είς τδν άγριον Δουκα, < Κύριε μ», 
— τφ εΐπεν,— άφοΰ δέν καταπείθεσαι νά παραίτησης 
τδν άμαρτωλδν τούτον ακοπδν, έλθέ τουλάχιστον μετ’ 
έμοΰ είς τήν Εκκλησίαν ινα προσευχηθώμεν πριν κί
νησης.

'Ο Δοδξ συγκατετέθη και άφοΰ είσήλθον, άμφέτε
ροι έγονάτισαν νά προσευχηθούν,

« Παρακαλώ, — είπεν δ ίερεδς, — νά έπαναλαμβά- 
νης μετ’ εμέ κατά λέξιν τδ α Πάτερ ήμών. »

— θά τδ κα'μω, — άπεχρίθη ό Δοΰξ.
Ούτως ό ίερευς προηγείτο καί ό Δουξ ήκολούθει, 

έως ου εφθασαν είς τδ, « Καί συγχώρησον είς ήμας 
τά άμαρτήματα ήμών, βπως καί ημείς συγχωροίϊμεν έ- 
κείνους, οί όποιοι μάς επταισαν. ν

’Ενταύθα δ Δουί έσταμάτησε.
— Καί διατί, Κύριέ μου, σιωπάτε; — ήρώτησεν 0 

άγαθδς ίερεύς. Παραχαλώ, έξ ακολουθήσατε, έάν τολ

μάτε νά είπητε, «Καί'συγχώρησον είς ήμάς τάς Α
μαρτίας ήμών, ώς καί ήμεΐς συγχωροΰμεν έκείνους, 
οί δποιοι μας επταισαν. >

__Δέν δύναμαι, — είπεν δ Δούξ.
— Λοιπδν δ θεδς δέν δύναται νά συγχώρηση σέ, 

διότι ό ίδιος ίδωκε τήν προσευχήν ταύτην. Λοιπδν 
είτε πρέπει νά παραιτήσης τήν έκδίκησίν σου, ή νά 
παύσης άπδ τοΰ νά λέγης τήν προσευχήν ταύτην έ- 
πειδή τδ νάζητής άπδ τδν θεόν νά συγχωρήση σέ, κα
θώς καί συ συγχωρεΐς άλλους, είναι τδ αΰιδ ως νά τδν 
παρακαλης νά κάμη έκδίκησίν έπί σέ δι* * δλας τάς Α
μαρτίας σου . Τώρα λοιπδν ΰπαγε, κύριε μου, καί Α
πάντησε τδ 9ϋμά σου. Ό ©εδς Οά σέ άπαντήση είς 
τήν μεγάλην ήμέραν τής Κρίσεως. >

— Ή σιδηρά θέλησις τοΰ Δουκδς έχάμφθη άπδ 
τούς λόγους τούτους, καί ςραφείς πρδς τον ίερέα, «θά 
τελειώσω, — είπε, — τήν προσευχήν μου· « θεέ μου, 
Πάτερ μου, συγχώρησαν με, καθώς καί έγώ έπιθυμώ 
νά συγχωρήσω έκεΐνον, δστις μέεσφαλε — καί μή 
με φερης είς πειρασμόν, άλλ’ έλευθέρωσόν με άπδ 
τοΰ πονηρού. »

— ’Αμήν, — είπεν ό ‘Ιερεύς —
— ’Αμήν, — έπανέλαθεν, ό Δουξ. οστις ήδη εΤ 

χεν έννοήσει πρακτικώς « τδ Πάτερ ήμών, ι>

• ί^ρ—

ΠΡΟΣΕΧΕ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ ΣΟΤ.

“Μή καταλαλής κάνίνα.Β (Ttr. γ'. 2.)

«θέλω προσέχει είς τάς δδούς μου διά νά μή Αμαρ
τάνω διά τής γλώσσηςμου,ν (Ψαλμ. κθ'. 1) Όταν 
άκούης άλλον νά καταλαλήται, έάν ήίεύρης τι καλόν, 
περί αύτοΰ, λέγε το. ή..

Όταν άναφέρης τά σφάλματα τών άλλων έν^μμήυ
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τά ΐοικά sou· τά χείλη σοο πρέπει νά κυβερνιόνται 
υπό τοΰ νόμου της άγαθότητος.

Ένθυμοΰ, ότι διά πάντα άργόν λόγον, τόν δποΐον 
οί ιίνθρωποι ήθελον ενπει, θέλουσι δώσει λόγον ίν τη 
ήμερα της κρίσεως, » (Ματθ. ιβ'. 36) δθεν μή σμί
λης άσκέπτως.

ΑΡΧΙΧΡΟΝΙΑ ΕΙΣ ΚΙΝΑΝ.

Ή προκειμένη εικονογραφία παριστάνει' τδ Εσω
τερικόν ναοϋ. ’Επί τής τραπέζης εΐναι άγγεΐον πε- 
πλη ρωμένον καιόντων ανθράκων. Είς τά δεξιά ΐστα- 
ται ό ίερευς άναγινώσκων ευχήν τινα έπ'ι τοΰ προσκυ- 
νοΰντος πιστού· 0 είς τά αριστερά (στάμενος κρατεί 
κηρία ευώδη, τά όποια καίει Ενώπιον τών ειδώλων.

Έκάςην πρωτοχρονιάν πασα Εργασία παύει, καϊ ά
παντα τά καταστήματα κλείβσιν, απαντες δ’ οί Κινέζοι 
τρέχουσιν είς τους ναούς τών ειδώλων φέροντες άρ- 
γυρωμένα τεμάχια χάρτου, ευώδη κηρία καί μικρά 
τινα νομίσματα.
. Άφοΰ είσέλθωσιν είς τόν ναόν διευθύνονται κατ’ 
εδθεΐαν είς τά μέρη δπου υπάρχουν τράπεζαι μέ αγ
γεία ομοια μέ τό παριστανόμενον είς τήν εικονογρα
φίαν ταυ την· φθάσαντες Εκεί ρίπτουσι τά άργυρωμέ- 
να χαρτία εις τό πυρ ώς προσφοράν είς τους θεούς· έ
πειτα άνάπτουσι τά ευώδη κηρία καί τά στήνουάιν επί 
καρφίων Επ'ι τούτφ ’κατε σκευασμένων· μετά τοΰτο 
σείρονται δλίγον προς τά όπισθεν, γονατίζουσι καί θέ- 
σαντες Επί τοΰ Εδάφους τάς δυο χεΐρας φέρουσιν έ
πειτα τήν κεφαλήν πρδς τά κάτω μέχρις ου αΰτη Εγ- 
γίση αΰτάς· τοΰτο δέ πράττουν τετράκις καί κατόπιν 
Εγείρονται, ρίπτυσιν δλιγα λεπτά είς τόν δίσκον τών ι
ερέων καϊ εξέρχονται κατευχαριστημένοι, δτι Εξεπλή-
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ρωσαν τό χρέος των, Εξιλέωσαν τους θεούς καί έξη- 
σφάλισαν είς εαυτούς τήν εύνοιάν των καί τήν μέλ- 
λουσαν ευτυχίαν των!

Ταλαίπωροι είδωλολάτραι! Πόσον έσκοτισμένος 
εΐναι ό νοΰς καί πεπωρωμένη ή καρδία των! καΐ πόσην 
χρείαν έχουσι τοΰ φωτός τοΰ Εύαγγελίου κα! τής 
χάριτος του Χριστοΰ Οπως τους άνυψώση είς την 
θεσιν τών λογικών δντων, από τήν όποιαν Εξέπεσον!

Α Λ Ω Π Η Ξ.

Δέν υπα'ρχειτις, οστις νά μή εΐδέποτε άλώπεκα· 
τόσον κο.νόν εΐναι-τό ζώον καθ’ δλην τήν' Ελλάδα, ώτε 
εισέρχεται καί είς αΰτάς τάς πόλεις καΐ τάς κωμοπό- 
λεις καί κλέπτει όρνιθας.

' Η άλώπηξ εΐναι ζώον πολύ πανοΰργον — οθεν καΐ 
κατέστη τό έμβλημα τής πανουργίας· καταφεύγει 
δΕ είς πολλά τεχνάσματα καί μέσα όπως διαφυγή τόν 
κίνδυνον, ή κατορθώση τόν σκοπόν της.

Τά ανέκδοτα τής Επιτήδειό τη το ς καΐ πανουργίας 
τής άλώπεκος εΐναι άπειρα. Τά εξής δλίγα εΐναι ί- 
κανά νά δείξωσι πόσον εΐναι έμπειρος.

Γεωργός τις, οστις εΐχε: μέγαν δρνιθώνα, πάρε τή- 
ρησεν, δτι ό αριθμός τών πουλιών καθ’ εκάστην ώλι- 
γόστευεν,όποπτευθείς, οτι ό κλέπτης ήτο ζώον ..και 
οΰχΐ ά'νθρωπος, άπεφάσισε νά παραμονεύση. Και τφ 
δντι περί τά χαράγματα τής Επιούσης ημέρας, δτε αί 
όρνιθες, οί γάλλοι, αί χήνες και αί πάπιαι συνείθιζον j 
νά Εξέρχωνται είς τήν βοσκήν, ό. παραφυλάττων j 
γεωργός παρατήρησεν άλώπεκα διέυθυνομένην προς | 
τήν οικίαν, άφοΰ δ’ έφθασεν έ'ξωθεν τής μάνδρας, έ- ί 
πεθεώρησε καλώς τό μέρος, Επειτα δ ιευθΰνθη Εκεί, 
άπ’ όπου Ενόμιζεν, οτι θά διήρχετο τό κοπάδι τών 
πουλιών καΐ Επλαγίασεν, όπως κάμνει. ή γάτα έξα- 
πλουμένη είς τόν ήλιον- διά νά μή τρομάξωσι δέ τά 
θύματά της μέ τήν παρουσίαν τής έσκαψε λάκκον και 
διά τής ούρα; έκάλυψε· τό σώμα της μέ το χώμα* είς 
τήν θέσιν ταύτην έμενεν Εως οΰ αί όρνιθες έξήλθον 
καΐ έπεσαν είς τήν πλεκτάνην της. Ό γεωργός θέ- 
λων νά δοκιμάση τήν πανουργίαν τοΰ κλέπτου, τόν 
κατεδίωξε κατά πόυας, έως ου τόν ήνάγκασε νά πα
ραίτηση τήν , άρπαγεΐσαν όρνιθα ινα σώση εαυτήν· 
ή καταδίωξις έγένετο είς ανοικτόν τινα άγραν ώστε 
ό γεωργός ήδυνατο νά βλέπη τάς κινήσεις καί τάς 
διευθύνσεις τής άλώπεκος* αίφνης όμως τήν χάνει 
απ’ έμπροθέν του, καί μ’ δλας τάς μακράς έρευ
νας του, δεν ή δυνατό νά τήν εύρη, έως, κατά τύ
χην διαβάς πλησίον του μέρους όπου έβοσκαν αί ά-
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γελάδες, είδε τήν καλήν σου άλώπεκα έςαπλωμέ νην 
επί τής ράχεως μιας αύτών I

"Άλλοτε άλώπηξ τις. διωκομένη υπό τών σκύλων 
χαϊ βλέπουσα τήν φυγήν Αδύνατον, έπεσε χαμαί χαϊ 
προσεποιήθη τήν νέκραν’ οί κύνες τήν συνέλαβον καΐ 
τήν μετέφεραν είς τδν Κύριόν των, ούτος δέ πρδς τήν 
Κυρίαν, ήτις έπεθόμει νά τήν έςετάση· άλλ’ εύθύς α
φού, είδε ν, δτι εόρίσκετο είς τόπον Ακίνδυνο ν, έπήδη- 
σεν είς τους πόδας της καϊ έγενετό άφαντος, πρδς με- 
γάλον τρόμον καϊ έκπληξιν τών παρόντων!

Εΐδη ή παραλλαγαί άλωπέκων ύπάρχουσι τρία — 
Αί άλώπεζες ανήκουν είς τδ γένος τών κυνοειδών κα
λούμενων ζώων και όμοιάζκσι πολύ τδν σκύλον· σπα- 
νίως έξημεροΰνται· άλλά χαι έζημερούμεναι διατη- 
ροΰσι τήν πονηριάν καϊ αιμοχαρίαν των.

ΤτΜιΜμ γ* mMmIMIWMW 
ΙΙΗΞΕΒΙη iHHi

Ή γέφυρα, ή ας παρίσταται είς τήν προχειμίνην 
εικονογραφίαν, ευρίσκεται είς έν τών φοβερών χα
σμάτων άπδ τά οποία βρίθουσιν αί Σετλανδικαϊ νήσο μ 
αί όποΐαι χεϊνται είς τά βόρεια μέρη τής Σκωτίας. 
'Ως βλέπουσιν οί μικροί άναγνώστατ ή γέφυρα αΰτη 
εΐναι άπλουν σχοινίον έκ του οποίου κρεμαται κιβώ- 
τιον ή κοφίνι, εντός του οποίου έμβαίνει ό δόλων

νά διαβή άπδ τοΰ ένδς βράχου είς τον άλλον, χαι διά 
σχοινιού σείρεται είς τδ έτερον μέρος· τδ ύψος τών 
βράχων εΐναι'τρομακτικόν καϊ άν ποτέ τδ σχοινίον 
κοπ-g οί έντδς τοΰ κιβωτίου καθήμενοι άπόλλυνταυ

0 Α Μ A Ζ Ω Ν.

Ούτως ονομάζεται ποταμός τις κείμενος είς τήν Νό
τιον ’Αμερικήν, Εΐναι δό ό ποταμός ουτος ο μέγιστος 
είς τδν κόσμον πηγάζων άπδ τάς Άνδεις καϊ ρέων άπδ 
Αοσμων πρδς1 Ανατολές· διέρχεται δέ δλον τδ πλάτος 
τής ήπείρουκαϊ χύνεται είς τδν βόρειον Ατλαντικόν ω
κεανόν, κατά τήν 50ην μοΐραντοΰ δυτικοϋ μήκυς καθ’ 
δ σημεϊον ό μεσημβρινός διακόπτει τδν ’Ισημερινόν.

Τό μήκός του εΐναι 4,000 μιλιών! τδ δδ κατά τδ 
στόμιον ή τάς έκβολάς αύτοΰ πλάτος 96 μιλιών! καϊ 
αρδεύει χώραν ΐσην μέ δύο και επέκεινα έκατομμορίων 
τετραγωνικών μιλιών,

Εΐναι πλευστός επί 2,260 μίλια καϊ. δέχεται 2θΟ 
άλλους μικρότερους ποταμούς, τινές τών όποιων έ- 
χουσι μήκος 500 κάϊ έπέκεινα μιλιών ! Τόση δέ εΐ
ναι ή όρμή τοΰ ρεύματος άρτου, ώστε απωθεί τά υ- 
δατα τής θαλάσσης ίπϊ τριακόσια περίπου μίλια άπδ 
τής ξηράς.

Αί έκβολα’ι τοΰ Άμαζόνος άνεκαλυφθησαν τδ 1500 
μ. X. ύπδ ενός τών ακολούθων τοΰ Κολόμβου καλού
μενου Ύανέζ Πινσέν. *0 δδ ‘Ισπανός Φραγκίσκος 
Δ’ Όρλεάνας ή τον ό πρώτος Ευρωπαίος, οστις τδ 
1539 κατέπλευσεν, άπδ τοΰ με'ροος ένθα έκβάλλει είς 
αυτό ό ποταμός 'Ρϊος Νάπος, είς τάς έκβολάς του· είς 
τά παρά τάς όχθας τοΰ μεγίστ« τούτου ποταμού δάση 
φύονται πολλά φυτά καϊ δένδρα, τά όποια παρέχου- 
σιν είς τήν ιατρικήν έπισημα φάρμακα · μεταξύ τού
των εΐναι τδ δένδρον, έκ τοΰ οποίου άπολαμβάνεται ό 
περουβιανός φλοιός, είτε κίνα, έί ής τό τόσον πολύ
τιμον φάρμακον, ή θειική κινίνη,

ΑΛΦΑΒΗΤΑ.

Άθότης δ υιός τής Μήνης ήτον ό έφευρετής τών 
ιερογλυφικών και δι’ αύτών έγραψε τήν ιστορίαν τής 
Αίγυπτου τδ 2122 π. X, άλλ’ ο Ίώσηπος βέβαιοί, 
οτι εΐδεν έπιγραφάς γραφείσας ύπδ τοΰ Σήθ υίου τοΰ 
Άδάμ!

Τδ τιρώτον γράμμα τοΰ φοινικικού καϊ εβραϊκού 
Αλφαβήτου ήτον ά λ ε φ. δπερ οί "Ελληνες έκάλεσαν 
άλφα· τδ εβραϊκόν υποτίθεται, δτι κατάγεται έκ τοΰ 
φοινικικού. ‘0 Κάδμος περί τά 1493 π. X. πρώτος 
εϊσήγαγε τδ αλφαβήταν είς τήν 'Ελλάδα· άλλά τδ άλ- 
φάβητον εκείνο εΐχε μόνον 15 γράμματα

α, β, γ, δ, ι, κ, λ, μ, ν, ο, π, ρ, σ, τ και υ.
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Τά γρ άμματα κατ’ άρχάς 'ώμόίαζον .κατά τδ σχψ 
μα μέ τους φοινικικοί»; ή ασσυρία κοδς χαρακτήρας- 
κατά μικρόν βμως μετέβαλο.ν τήν μορφήν των, ?ως ου 
έγένοντο ή βάβις τών λατινικών χαρακτήρων.

"0 αρχαίος Παλαμήδης έφεδρε τά διπλά; γράμματα 
θ, φ, χ, ζ. περί τδ 1254 π. χ. ‘Ο δέ Σιμωνίδης προ- 
σέθηκε τδ ζ, ψ, ..η, ω, περί .τά 489;π. X. Πότε τδ 
ε εΐσήχθη δέν εΐνάι γνώσΐόν.'

Τδ Ελληνικόν αλφαβήταν σονίστατό μέχρι, τοΰ 395 
έκ 16 γραμμάτων· τότε οέ είσήχθη τδ ίωνικδν αλφά- 
βητον, ρπερ ειχεν 24 χαρακτήρας.

‘Η ’Αγγλική γλώσσα έχει 26 γράμματα
» Γαλλική » » 23 »
» Γερμανική » » 26 »
ν Ιταλική ·, » 20 Λ

Ή 'Ισπανική γλώσσα 27 γράμματα
β Σλαυική * . 27 Λ

. ·■ Ρωσσική - • » 9 41 Β

» Λατινική » > . 22 9

» 'Ελληνική » > 24 ' ·

■»’ 'Εβραϊκή ’ 9 22 * .

Αραβική . ■ > ■■ 28 9

» Περσική 32 9

» Τουρκική . > · » 33 9

9 Σανσκριτική 
Vfii 1 » 56 *

AiAt 
ή Κινεζική 9. 24G *

ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ ΤΩΝ 

ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ.

*0 προ κείμενος πίνας περιέχει τδ 
άλφάβητον διά τους κωφαλάλους. 'Ως 
γνωρίζουσιν οί μικροί μας άναγνώσται 
οί κωφάλαλοι δέν έμποροΰν νά διδα- 
χθώσιν είμη ota σημείων. Όδεν πρδς 
άφέλειαν αύτών εδσεβής τις άνθρωπος 
έπενόησε τδ περί οΰ ό λόγος άλφάβη- 
τον, τδ οποίον ώς φαίνεται κατασκευά
ζεται έκ τοΰ διαφόρου σχηματισμού 
τών δακτύλων καί τών χειρών. Τδ αλ
φάβητο ν τοΰτο χρησιμεύει είς τδ νό 
συνεννοούνται ζταν ευ ρίσκωνται ενώπιον 
άλλων, ή καί μεταξύ των, καί προσέτι 
ώς βοήθημα είς τήν έχμάθησιντοδ κοι
νού αλφαβήτου, τδ όποιον καί μεταχει 
ρίζονται όταν γράφωσιν επιστολάς ή άλ-
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λο τι. Εύχόμεθα νά ληφθή πρόνοια 
και διά τοδς άλλους κωφαλάλους.

'Β' ^ΚΑΛΟΣ

■ · ,, F—^.γ-

ΚΑΚΟΣ,'

ΓΝΩΣΙΣ, ΠΙΣΤΙΣ. ΠΡΑΞΙΣ.

Φιλόστοργος τις μήτηρ έπήρε κατά μέρος μίαν 
πρωίαν τδ θογάτριόν της καί φιλήσασα αύτδ, είπε 
μετά τρυφερότητας. · '’Αλλο εΐναι, — τέκνον μοο, 
νά γνωρίζη τις, άλλο νά πιςευη καί άλλο νά πράττη.»

«Ήξεύρεις, δτι ό θεδς βλέπει τά πάντα, καί πρέπει 
νά τδ πιστευτή, διότι εΐναι γεγραμμένον είς τήν 'Α
γίαν Γραφήν, « Οί οφθαλμοί τοΰ Κορίου εΐναι εΐς 
πάντα τόπον, θεωρουντες τδ κακδν καί τδ καλόν. »

«Έπειτα πρέπει νά φέρεσαι καΐ νά πράττης κατά την 
γνώσιν και πι'στιν ταυτην. Πρέπει νά σοναισθάνησαι 
δτι καθ’ δλας τάς ώρας τής ημέρας, καΐ εΐς πάντα 
κρυφιώτατον τόπον, ό θ=δς σέ βλέπει, επομένως 
πρέπει νά λέγης εΐς σεαυτδν, «Δέν πρέπει νά κάμνω 
τίποτε, τδ όποιον ήθελε λυπήσει τους αγίους έκεί- 
νους δφθαλμοΰς, άλλά νά προσπαθώ νά τους κάμνω 

νά μειδιούν πρδς έμέ, πράττουσα τδ θέλημά του τδ 
άγιον. 'Ο ’Ιησοΰς Χριστός θά σέ βοηθήση,,ακριβή 
μου κόρη, έάν τδν παρακαλής, δ δ& θεδς θά δεχθή 
καί θά εύλογήση τάς ασθενείς προσπάθειας σου εις τδ 
νά κάμνης τδ δρθόν. Έάν μόνον γνωρίζης καί πιςεύης, 
άλλά δέν πράττης κατ’ έκεΐνα τά όποια γνωρίζεις καΐ 
πιστεύεις, ή γνώσις καί πίσ τις συ δέν ώφελοΰν τίποτε

— ΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ οί απανταχού τής * Ελλά
δος καί Τουρκίας συνδρομηταί, δτι τά φύλλα χάνον
ται άφοϋ δοθώσιν είς τδ ταχυδρομεΐον, Τδ πώς, άγνο- 
οΰμεν έλπίζομεν, δμως, δτι ό κ. Διευθυντής είς. δν ά- 
νεφέραμεν τήν ύπόθεσιν θέλει θεραπεύσει τδ κακόν.

Ό Συντάκτης Μ. Δ. ΚΑΔ0Π0ΘΑΚΗΣ.


