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Μ Τ Θ Ο λ Ο Γ ΙΑ  Τ Ω Γί Π Ε Ρ 2 Ω ΙΤ .

Τά μυστήρια του Μίθρα.
Επειδή έχω σκοπόν, μιχροί μου φίλοι, νά σάς είπω πολλά ι, 

ματα περί Περσών, θά προσπαθήσω νά σάς δώσω έν-αϋθα ιδέαν 
περί των θεών, τούς όποιους έλάτρευεν ό λαός εκείνος. ‘Η φρά 
καί ή εγκράτεια ήσαν τά δύο πρώτιστα αντικείμενα, τά όποιαι 

ρακτήριζον τούς Πέρσας· διότι εις αυτούς οί νε'οι έτρέφοντο ρ 
με άρτον χαί κάρδαμον, τά όποια τούς εχαμνον βεβαίως \τ/ι 
χαί ρωμαλαίους άνδρας.

'ίσως θά έκπλαγήτε, όταν μάθητε, ότι οί αρχαίοι κάτοικο: 
Περσίας δεν έγνοίριζον άλλας θεότητας παρά τό πΟρ, τό ύδωρ, 
γην, καί τόν άέρα, καί προ πάντων τον  ήλιον καί την σελπ 
άλά δεν άνήγειρον εις αύτά διόλου ναούς, ούδε θυσιαστήρια, καί: 
νον εις τάς κορυφάς τώνόρέων έπρόσφερον θυσίαν ύπερ αύτών σφάί 
τες ζώά τινα.

Τώρα καταλαμβάνετε ευκόλως, μικροί μου άναγνώσται, 5: 
λαός εκείνος, ό όποιος έλάτευε τόν ήλιον καί τό πΟρ, δεν έφοβί 
περισσότερον άλλο πράγμα, παρά τήν νύκτα καί τό σκότος' οί 
παρατηρούν τες, οτι έλειπε τό φώς, καθ' έκάστην εσπέραν, ίψ .  
σθησαν, ότι κάποια θεότης κακοποιά τό ήνάγκαζε νά κρύπτεται,» 
επειδή έπρεπε νά δώσωσι κανέν όνομα εις τόν κακοποιόν τοί» 
θεόν, τόν ώνόμασαν 'Λ ρ ιμ ά νη ΐ.  Λοιπόν ό τρομερός 'Λριμάντ,ςι 
δι' αύτούς ό εχθρός τού άγαθοΟ ΟεοΟ τοΟ φωτός, τόν οποίον ώνορ 
σαν Ό ραμάζ i\r.

"Οθεν ό ’Οραμάζης καί ό 'Λριμάνης ήσαν αί δύο κύριαι θεότττ 
τών Περσών καί εις μέν τόν 'Οραμάζην άπέδιδον όλα τά άγ» 
δηλαδή τήν ζωήν, τήν υγείαν, τήν γονιμότητα τής γης,, τήν ■ 
μιουργίαν όλων τών ώφελίμων πραγμάτων, καί κατ’ εξοχήν < 
φωτός' εις δε τόν ‘Αριμάνην όλα τά κακά, τάς άσθενείας, την * 
φορίαν τής γης, τήν δημιουργίαν όλων τών βλαβερών πραγμ»™ 
καί επί τέλους τό σκότος τό όποιον έτρεμον. 'I I  κατοικία τοΟ 0;» 
μάζη ύπετίθετο, ότι ή το εις τόν ούρανόν, τόν όποιον ύπεστ^ν

—  354 —

*£V δψηλόν όρος, καί άνέβαινον εκεί διά θαυμασίας γεφύρας, φυλατ- 
τομέντ,ς άπό πιστόν σκύλον. 'θ  δέ 'Αριμάνης κατώκει εις τάς τρό
μπας αβύσσους τής θαλάσσης, όπου τό φώς τής ημέρας δεν ήδύνατο 
νέ είσχωρήση. Καί οί δύο δέ ούτοι θεοί ειχον καλούς ή κακούς άγ- 

οί όποιοι εξυπηρετούν τάς θελήσεις των επί τής γής.
’λν έπροσέξατε καλώς, αγαπητοί παίδες, εις ό,τι σάς ειπον, θά. 

ένοήτητε ευκόλως όποιαν δύναμινεΐχον είςτάςκαρδίαςτών Περσών οί 
θεοί εκείνοι, οί τόσον διαφορετικοί ό ε!ς πρός τόν άλλον. ’Ωνόμαζον 
δίπρός τούτοις τόν ’Οραμάζην βασιλέα τών λευκών πνευμάτων, καί 
τόν ‘Αριμάνην βασιλέα τών μαύρων πνευμάτων, καί έφαντάζοντο, 
ότι ό καθείς εξ αύτών έπρεπε νά εύρίσκεται εις άδιάκοπον πόλε- 
μον κατά τοϋ άλλου, διότι τωόντι τό καλόν είναι πάντοτε εναν
τίον του κακοΟ, καθώς καί ή ημέρα είναι εναντία εις τήν νύκτα.

Κατ’ αύτόν τόν τρόπον, καί τά ώραϊα εκείνα άνθη τών κήπων̂  

ιών όποιων τήν ευωδίαν έπιθυμεϊτε νά άναπνέητε, καί ό μικρός καί 
λευκός εκείνος σκύλος, ό όποιος σάς άγαπά καί σάς θωπεύει, καί τό 
ιπηνόν εκείνο, τό όποιον κελαδεϊ με τόσην  φαιδρότητα, όταν βλέ- 
ητόν ώραίον καιρόν, όλα ταΟτα, έάν άνετρέφεσθε μεταξύ τών 
Περσών, ήθελον σάς φανή ώς δώρον εύεργετικόν τοϋ ’Οραμάζη. ’Εξ 
εναντίας δέ, αύταί αί μυτηραί άκανθαι, αί όποίαι κεντώσι τό 
τρόσωπόν σας,όταν περνάτε άπό τόν κήπον τοΟ γείτονός σας· αύτός ό 
¿¡ιφεϊος όφις, όστις καιροφυλακτεί νά δαγκάση τό λευκόν σκυλάκι 
τες, αύτή ή θλιβερά γλαύξ (κουκουβάγια), ή οποία κρύπτεται εις 
τά φύλλα τής παλαιάς εκείνης δρυός (βαλανιδιάς) διά νά μή ίδη τό 
οϋςτής ημέρας' ολα ταΟτα ήθελον σάς φανή έργα τοϋ μαύρου ‘Αρι- 
(*¿’0 1 . ’Εν καιρώ δέ ειρήνης μεταξύ των, ό ’Οραμάζης έδιδε δώρον 
άς τούς ανθρώπους τήν καλοκαιρίαν, καί ό ‘Αριμάνης έστελλε τήν 
Ρροχήν.

Αλλά μεταξύ τών δύο τούτων θεοτήτων τών τόσων διαφορετι- 
τής μιάς πρός τήν άλλην, υπήρχε τρίτο; θεός, όστις έκράτει 
μέσον όρον, καί εμπόδιζε τόν ‘Αριμάνην άπό τοϋ νά καταφέρη- 

:ι: εναντίον τοϋ Όσαμάζη, καθώς ό Βιτχνοϋ παρά τοίς ’Γ·.·δο; ς, ήτο
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μεταξύ τοΟ δημιουργού Βράχμα και τού καταστροφέως Σίβα' αυτός 
δέ ό μεσολαβών θεός ήτο ό Μίθρας, ήτοι ό ήλιος, τό ευεργετικόν 
εκείνο άστρον, τό όποιον ούτε τό φώς, ούτε τό σκότος άφίνει νά ύ· 
περνικήση, διότι άδιακόπωςενεργείώςετό φώςνά διαδέχηταιτό σκό
τος. Τόν έλάτρευον δέ ύπό τήν εικόνα τού φωτός, καί εκτός τών 
Ουσιών, τάς όποιας έπρόσφερον είς τά όρη, έμβαινον εις σκοτεινά 

σπήλαια, όπου άπέδιδον είς αύτόν μυστηριώδη τινα λατρείαν. Οϊ 
ιερείς τοΟ Μίθρα ώνομάζοντο Μ ά γ ο ι ,  περί τών οποίων Οά σάς λι· 
λήσω κατόπιν, καί ό αρχαιότερος όλων τούτων ώνομάζετο Ζ οροά - 

ατρης' καί ουτος είναι ό έφευρετής τής λατρείας  τοΟ πυρός, Οέλων 
ν άποδώση είς τόν ήλιον θείας τιμάς , επάνω είς τήν γην.

(Έπεται συνέχεια)

ΠΑΡΜΕΝΤΙΕΡΟΣ.
(Σ υνέχεια  κ α ί τέλος.)

Μαϋέρος, ένδοξος χημικός Γερμανός, ήγάπησε τόν Παρμεντιέρον 
καί έλαβεν είς τό χημικόν έργαστήριόν του.

Μίαν τών ημερών ό νεανίας, παρατηρών μετά περιεργείας, πλη
σίον τοΟ χημικού εργαστηρίου του περίφημου Γερμανού, μερικού; 
βολβούς, τούς όποιους πρό ολίγου έφεραν εκεί, ήρώτησε περί αύτών 
τόν αγαθόν του καθηγητήν.

Καί οδτος δε ό ίδιος παρατηρών τούς βολβούς μετά προσοχή! 
είπε πρός τόν Παρμεντιέρον « Αύτά ε ικ α ι γεώμη.Ια, δηλ. καρπός, 
ό όποιος διά νά ώριμάση δέν έχει ανάγκην άέρος, ώς τά λοιπά οο- 
τά, άλλά τρέφεται εντός τών κόλπων τής γής· καί επειδή, ώς στο
χάζομαι, ό βολβός ουτος, ών άκόμη πολλά ολίγον γνωστός έν Ευρώ
πη, πρέπει νά περιέχη συστατικά αρκετά περίεργα, θέλω νά χ*- 
μω δοκιμάς χημικάς. »

Ο δέ Παρμεντιέρος, όστις έκράτει ενα τών βολβών έκείνων εις 
χείρας, τόν έσφόγγισε πρώτον με μίαν άκραν τού φορέματος τοο, 
επειτα τόν έφερεν είς τό στόμα τον, καί έδάγκασε Οαρραλέως τον 
καρπόν.
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« Τί χάμνεις αύτοΟ ; . . .  άνέχραξε δυνατά ό χημικός. Αύτή ή 
τροφή είναι μόνον διά χοίρους προσδιωρισμένη.

—  ΑΪ! άλλ' οί χοίροι, είπεν ό Παρμεντιέρος, γνωρίζουσι νά δια- 
χρίνωσι τά καλήν τροφήν. Λύτοί δέν εύρίσκουσι τά ΰδνα (είδος γλυ- 
χοτάτου άμανίτου); Θέλω νά δοκιμάσω.

—  Τότε, άς τόν βράσωμεν, καί θά σέ μιμηθώ, είπεν ό Μαϋέ
ρος. *Ας ίδωμεν, άν πραγματικώς ό άνθρωπος δύναται νά φάγη ά- 
βλαβώς τόν βολβόν τούτον.

'ΐδού λοιπόν οί δύο ήμών σοφοί θέτοντες τά γεώμηλα ταΟτα 
ιΐς μίαν χύτραν γεμάτην άπό υδωρ, καί θεωροΰντες αύτά μετά προ

σοχής βράζοντα..
Μετ' ολίγον παρατηρήσαντες, ότι ή έπιδερμίς τών γεωμήλων έ- 

βκασεν έσυμπέρανον, ότι ή εργασία έτελείωσε, καί έσήκωσαν τήν 
χύτραν άπο τό πύρ, άμφότεροι δέ έκαυσαν τά δάκτυλά των διά νά 
έχφλουδίσωσι τόν καρπόν καί φθάσωσι ταχύτερον είς τήν λύσιν τοΟ 

προβλήματος.

«Έξαίρετον πράγμα 1 . . . άνεφώνησαν, άφού έγεύθησαν τήν 
τροφήν εκείνην, άγνωστον εως τότε-

Καί οί δύο δε έξ ίσου εύφράνθησαν διά τήν σπουδαίαν άνακάλυ- 
ψιν, τήν οποίαν έκαμον τήν επαύριον ό Παρμεντιέρος έζήτησε νά 
επιστρέψη είς τήν πατρίδά του, διότι είχε πεποίθησιν τοτε, οτι η- 
ϊυνατο νά προικίση τήν Γαλλίαν μέ πολύτιμον ευεργέτημα.

’Αλλά, φεΰ! κανέν πράγμα δέν κατορθώνεται δυσκολώτερον, όσον 
τό καλόν. Διότι ότε ό Παρμεντιέρος, έπιστρέψας είς τήν Γαλλίαν, 
έπρότεινε τό γεώμηλον ώς τροφήν τών ανθρώπων, οί σοφοί τόν ε- 
περίπαιζον λέγοντες. Φαίνεται, ό Παρμεντιέρος θέλει νά μάς κάμη 
λεπρούς μέ τά γεώμηλά του' διότι έπίστευον, ότι τά γεώμηλα προ- 

ξενοΟσι λέπραν.

—  Είναι πλάνη· άπεκρίνετο πρός αύτούς ό Παρμεντιέρος- τό 
γεώμηλον κατάγεται άπό τήν Χιλήν μετεφέρθη είς τήν Ανατολήν, 
όπου ή θερμότης τού ήλιου έδωκεν είς αύτό δριμύτητα όλεθρίαν καί 
εκτοτε έγεννήθη ή ψευδής αΰτη ίδεα· άλλ εις τούς τοπου; μας καλ-
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λιεργειται χωνόμενον εντός τής γης, καί γίνεται τροφή υγιεινή χβ| 
άφθονος, ή όποίχ δύναται έν ανάγκη νά σώση τον λαόν άπό τήν
πείναν. »

’Αλλ' οί σοφοί τον ήχροάζοντο μετά δυσπιστίας, καί έχλεύαζον 
παραιτοΟντες αύτόν.
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qppóftpον τόπον, δώσας εις αύτόν καί ικανά χρήματα διά τήν 

'  «ίιοιν καί τήν καλλιέργειαν.
Το ακόλουθον θέρος ό μέγας εκείνος άγρός έσκεπάσθη άπό άνθη 
υρίλιον, καί όλοι οί κάτοικοι των Παρισίων έτρεχαν διά νά τά 
ρν. Καί άύτός ό ις  . Λουδοβίκος μεταβάς εις τον αγρόν εκείνον 

'Ο Πϊρμεντιερος ήτο μέν πλούσιος άπό επιστήμην, άλλα πτω- WJ των αύλικών έλαβεν έν άνθος, καί τό Ιβαλεν εις την
χός άπό χρήματα, καί μή έχων ούδέ έλάχιστον τεμάχιον γης διά Αιίόχην τοΟ φορέματος του. ΤοΟτο δέ έγενετο αφορμή διά νά 
νά κάμη τάς δοκιμάς, τάς οποίας έπρότεινεν, έτήκετο ώς τό κηρίο/ - 0λύς λόγος περί του Παρμεντιέρου καί των γεωμήλων του

εις ματαίας άποπείρας. Το ερώτον φαγητόν άπό γεώμηλα παρετεθη εις τήν βασιλικήν

'Αλλά διά τήν ικανότητά του, τά προτερήματά του, καί διά ρΰαζαν. Επειδή δέ ό βασιλεύς Λουδοβίκος ό ις·. καί ή βασίλισσα 
τάς εκδουλεύσεις του έξετιμήθη άπό τήν κυβέρνησιν, καί διά της 

βοήθειας πολλών όμοφρόνων του, διωρίσθη φαρμακοποιός εις τον Οι- 
κον των 'Απομάχων πλησίον δε τής κατοικίας τήν όποιαν είχεν 
εις τό κατάστημα έκείνο, υπήρχε καί κηπάριον. 'Οποίον εότύχημ* 
διά τόν Παρμεντιέρον ! Τώρα λοιπόν είχε μίαν γωνίαν γης, διά νά 
φυτεύση τούς άγαπητούς του βολβούς !

Μετ’ ολίγον ό Θεό; ευλόγησε τά; προσπάθεια; τοΟ σοφού' διότι 
ότε ό κήπό; του έσκεπάσθη άπό μικρά άνθη άγνωστα έως τότε εΐ;
Γαλλίαν, έτυχε μίαν τών ήμερών ό Λουδοβίκο;, έπισκεπτόμενος τον 
Οικον τών 'Απομάχων, νά έρωτήση τον διοικητήν περί τού φυτά) 

εκείνου.

'θ  διηκητής έδιηγήθη μετά σεβασμού εΐ; τόν βασιλέα περί τής 
άκσησ/ας δήθεν ένό; τών υποδεεστέρων του. Κατά καλήν τύχην εί
πε πρό; τοί; άλλοι;, ότι ό Παρμεντιέοο; έφαντάζετο, ότι τό φυτόν 
εκείνο έμελλε νά γίνη πρόξενον μεγάλης ευτυχία; εΐ; τού; πτω
χού;' καί επειδή πί.ν ό,τι συνετέλει εις τά νά βοηθή τούς δυστυ
χείς συνεκίνει πάντοτε τήν γενναίαν καρδίαν τού ις’. Λουδοβίκου, η 
Αύτού Μεγαλειότης έκάλεσε τόν Παρμεντιέρον διά νά τόν έρωτήση' 
ούτος δέ τόσον καλώς ύπεστήριξε τήν ΐδε'αν του. ώστε ό βασιλεύς, 
τού παρεχώρησε έκτεταμένην γήν εις τήν πεδιάδα τής Σαβλωνιας 
πλησίον τών Παοισίων, διά νά εξακολούθηση τάς δοκιμάς του εις

Ηβτήθησαν άπό τήν γεύσιν των, όλοι οί αύλικοί ήκολούθησαν 
ό βασιλικόν παράδειγμα, καί τότε ό Παρμεντιέρος ήναγκάσθη νά 
|τ,τήση στρατιώτας διά νά φυλάξωσι τά γεώμηλά του, τά όποια 

Μίτος έξερβίζωνε κατά θέλησιν.

l ù  όμως οί πεπαιδευμένοι παοενέβαλλον ακόμη έμπόδια εις τήν 
Ιβίίπιν τών γεωμήλων. «Τά γεώμηλα, έλεγον, είναι καλά μόνον 
ρπά· είναι φαγητόν ανούσιον καί χωρίς χυμόν. » ’Αλλ’ ό Παρμεν- 
¿οςίξήοχεσο πάντοτε νικητής. Διότι προσκαλέσας εις συμπόσιον 

τούς κακολόγου; τούτους, παρέθηκεν εις τήν τράπεζαν διαφόρων 

ρΐών φαγητά έκ γεωμήλων, καί άφού έφαγον καίέπιονκαί διεσκέδα- 
» ,ώμολόγησαν ότι είχον άδικον. "Οθεν ό τελευταίος ουτος θρίαμ- 

·? ίρ/ίκευσε τό πολύτιμον τούτο φυτόν.
Εχτοτε έξηπλώθη ή καλλιέργεια τών γεωμήλων εϊς τήν Γαλλίαν 

18 ti; όλην τήν Ευρώπην.
0 Παρμεντιέρος έλαβε μεγάλας τιμάς άπό τόν Λουδοβίκον ις'., 

[«ότιος καί άπό τόν Ναπολέοντα ά. έλαβεν όχι μόνον τό παρά- 
WM τής Λεγεώνας τής τιμής, σημαντικώτατον διά τήν έποχήν 

““"¡ν, άλλά καί τόν τίτλον τού βαρώνου.

ΟΠαομεντιέοος γεννηθείς τό 1 7 3 "  άπέθανε τήν 1 7  Σεπτεμβρίου 
«II, εις ήλικίαν 7 6  έτών. Είς έκ τών βιογράφων του, όστις τόν 
Ριίριτε κατά τά τελευταία έτη τής ζωής του, γράφει περί αυτού 

ρ**· κ 'Η φυσιογνωμία του είναι πλήρης χάριτος, έχει βλέμμα



γλυκύ, μακράν κόμην λευκήν ώς τήν χιόνα, τά όποια παρι4 
τόν άνθρωπον τοϋτον ώς εικόνα τής άγαθότητος καί τής άρετΜ

καβέΚ !»»«·

Ο ΚΑΣΤΩΡ.

(συνέχεια καί τέλος" ίδε προηγούμενον φύλλον).

’ Οταν περάσωσιν οί μήνες τής εργασίας, οί κάστορες άποΜ 
σι τήν οικιακήν ειρήνην, καί καθ' όλον τόν χειμώνα άναπαώιΙ 

Άφοϋ δε έπανέλθη ή καλοκαιρία, πηγαίνουσιν εις τά. δάση διίιΐ 
πολαύσωσι τής άνοίξεως τά καλά καί νά γευθώσι καρπούς. (&' 
λοιπόν αί μητέρες λαμβάνουσι μεθ’ εαυτών τά νεογνά των, καί; 
ολίγον όλοι διασκορπίζονται διά νά ευρωσι καί φάγωσιν οψέ 
καραβίδας, χλωρούς φλοιούς, καί νά περάσωσι τό θέρος έπά» 
τά νερά ή εις τά δάτη. Δεν συναθροίζονται δέ έκ νέου παρ 
φθινόπωρου, έκτος έάν αί πλημμύρα·, καταστρέφωσι τά προχώρ 
των ή παρασύρωσί τάς καλύβας των διότι τότε συνάζονται έ* 
διά νά τά ανακαινίσω?!.

Τό δέ κυνήγιον τοϋ κάστορος δέν γίνεται εις άλλην ώραν ο 
τόν χειμώνα, διότι τότε μόνον τό δέρμα των είναι καλόν.

Σπανίως θηρεύεται ό κάστωρ με τό τουφέκιον, διότι κινδννι ι 
νά διασκορπισθή ολόκληρος ή συνοικία, άλλά συλλαμβάνετε ι 
παγίδος. Τάς δέ παγίδας, άφοϋ θέσωσιν εϊς αύτάς οί κυνηγοί δολ*» 
άπό κλάδον χλωρόν αλειμμένου με κόμμι, τό όποιον ύπεραγαπώϋ* 
ζώα ταϋτα, βυθιζουσιν εις τό ύδωρ.Ερχόμενοι δέ οί κάστορες νά«Ι 
κάσωσι τόν κλάδον, άνακινοϋσι τό έλατήριον, καί ουτω συλλιφγ 
νονται βυθιζόμενοι εις τό υδωρ, άν δεν προφθάσωσι ν’ άπαλλαγ“#1 
άπό τήν παγίδα ή νά τήν παρασύρωσί μεθ’ εαυτών. Είναι δε ^  
νιον νά μή χάσωσιν οι κυνηγοί τό τρίτον τών παγίδων των 
αύτόν τόν τρόπον. ’Ενίοτε τόν χειμώνα, δταν αί λίμναι παγωτ·*? 
οί κυνηγοί άνοίγουσι μεγάλας τρύπας εις τόν πάγον καί θε^Τ 
έκεϊ τάς παγίδας, έπειτα κτυπώσι τάς καλύβας διά νά διω,Τ 
τούς κατοικοϋντας εις αύτάς κάστορας, cí όποιοι καταφεύγονΛ^
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τάς τρύπας διά νά σωθώσι, συλλαμβάνονται εϊς τάς παγίδας. ’ Αλ
λοτε πάλιν διωκόμενοι καί εΐσπηδώντες εις τάς επίτηδες άνοιγμένας 
τρύπας επί τοϋ πάγου ύπό τών κυνηγών, φονεύονται ύπ’ αύτών διά 
πελέκεως, όταν ϋ’φώσωσι τάς κεφαλάς των διά ν’ άναπνεύσωσι 
διότι δέν δύνανται βέβαια νά ηναι πάντοτε κρυμμένοι εντός τοϋ

ΰδατος.
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Ο Κ Λ Σ Τ Ο Ρ.

’Αφοϋ δέ οί κυνηγοί ούτοι καταστρέφωσι τάς καλύβας καί συλ 
λάβωσι πολλούς έκ τών καστόρων, τά ζώα ταϋτα δέν συνέρχοντα 
εί; κοινωνίας. ’ Οσοι ¿γλύτωσαν άπό τόν θάνατον ή άπό τήν δοι 
λείαν διασκορπίζονται. Το πνεϋμά των, τεταραγμένον εκ τοϋ φι 
βου, δέν αναλαμβάνει πλέον τήν προτέραν του γαλήνην" χώνοντι 
είς υπογείους φωλεάς άποβαλόντες καί τά πλεονεκτήματά τον 
διότι δεν ένασχολοϋνται είς άλλο, είμή είς τάς καθημερινά; τα 
άνάγκας, καί καταγινόμενοι έκαστος εϊς όσα άποβλέπουσι μόνι 
τόν εαυτόν των, χάνουσιν έξ ολοκλήρου είς τό έξής τάς κοινωνικι 

των ιδιότητας, τάς όποιας έθαυμάσαμεν πρό ¿λίγου. ΓΟθεν όπου ·



κάστορες εκφοβίζονται ά π ό  ανθρώπους δεν ζώσιν εις καλύβας, άλλ 
εντός τής γής ώς έξης.

Σκάπτουσιν εις τάς όχθας τών Οδάτων, εί; ύψωμά τι, φωλεάν, 
ή οποία ενίοτε έχει τριάκοντα μέτρα μήκους· πρός τό χαμηλόν δέ 
μέρος κατασκευάζουσι μικράν τινα λίμνην, ή όποία χρησιμεύει εί; 
κύτους διά νά λούωνται, καί αύτοΟ ζώσιν ήσύχως. Επειδή δέ κατά 

τάς πλημμύρας αί υπόγειοι φωλεαί πλημμυροΟτιν, έχουσι τήν εύ- 
κολίαν ν’ άναβαίνωσι πρός τά άνω ενόσω καί τό ίίδωρ ΰψοΟται. “Ο
λοι οί κάστορες τής Εύρώπης ζώσι μεμονωμένοι καί είς υπογείους 
φωλεάς· γνωρίζονται δέ οί τοιοΟτοι άπό τό δέρμα των,τοΟ οποίου αί τρίχες 
τής όάχεως είναι καταφαγωμεναι άπό τήν προστριβήν του χώματος 
έπί τών τριχών αυτών διά τοΰτο καί τό δέρμα τούτο τών καστό" 
ρων τιμάται όλιγώτερον, παρά τό δέρμα τών καστόρων, οί όποιοι 
ζώσιν είς κοινωνίας.

Το δέρμα τοϋ ζώου τούτου σύγκειται άπό δύο είδη τριχωμάτων 
τό μέν εν είναι κοντόν και πυκνότατο·;, λεπτόν ώς πτίλο·;, άδια- 

πέραστον άπό τό ΰδωρ, καί περικαλύπτει αμέσως τό δέρμα· τό δε 
άλλο είναι μακρότερον, στεοεώτερον, άρεώτερον, καί δεν χρησιμεύει 
δι’ άλλο είμή διά νά προφυλάττη τό κατώτερον τρίχωμα, καί δέν 
έχει πολλήν άξια·;. Πρός κατασκευήν τών λευκών πίλων μεταχειρί
ζονται τό ύποκάτωθεν τής κοιλία; δέρμα· τό δέ τής ράχεως, τό ό
ποιον είναι μαΟρον, χρησιμεύει διά τους συνήθεις πίλους. Τό εμπό
ριο·; τών δερμάτων τοϋ κάστορας είναι ό μεγαλείτερος πλοϋτος τοΟ 
Καναδά' άλλά τό είδος τοϋ ζώου τούτου πλησιάζει νά έκλειψη, διά 
τό πολύ κυνήγιον, τό όποιον γίνεται έκεϊ, καί θα έκλειψη έντελώς  ̂
έάν δέν κανονισθή τό κυνήγιον τοϋτο καταλλήλως. Ot άγριοι ένδύον- 
ται με αύτά τον χειμώνα έχοντες έσωθεν τό τρίχωμα.

'Ας σταθώμεν ολίγον ένταϋθκ, ώ φίλοι παϊδες, διά νά Οαυμάσω- 

ι ν ι  πόσον ή  σοφία τής θείας προνοίας είναι άπειρος είς τήν δύνα- 

λίν της καί ποικίλη είς τά  έργα της. Τό πλήθος τών ζώων, τά  

ίποϊα κατοιχοϋσιν είς τήν επιφάνειαν τής σφαίρας, υποδιαιρείται 

,ίς άπειρα είδη· καί έν τούτοις έκαστον είδος διακρίνεται άπό όλα
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τά άλλα, καί άπό τόν ιδιαίτερον οργανισμόν τοϋ σώματός των, καί 
άπό τό ένστικτον, καί άπό τάς έξεις, αί όποϊαι ανανεώνονται αμε
τάβλητοι είς ολας τάς έπερχομένας γενεάς, καί αί όποϊαι άλλοΟ δέν 
εύρίσκονται τοιαϋται παρά μόνον είς αύτό τό είδος· καί έν τούτοις 
όλα τά είδη ταϋτα, τά οϋτω διακεκριμένα είναι φανεοώς συνδεδεμένα 
μεταξύ των διά χαρακτηριστικών άξιων λόγου' είς όλα ταϋτα ή 
ζωή διατηρείται διά τής τροφής, καί τής άδιακόπου κινήσεως τοϋ 
αίματος καί τής αναπνοής. Δύναταί τις νά εύρη μαρτυρίας άξιο- 
θαυμαστοτέρας άπό ταύτας, ότι όλα τά όντα χρεωστοϋσι τήν δ- 
παρξίν των εις ένα καί μόνον Δημιουργόν, τοϋ όποιου ή δύναμις 
δεν έχει άλλα όρια, παρ’  όσα αυτή ή δύναμις εύαρεστεϊται νά έπ*- 

βάλλη είς έαυτήν ;

••es* s a « * *

ΠΕΡΙ ΓΙΓΑΝΤΩΝ.

“Οταν λέγωμεν ή άκούωμεν τήν λέξιν γίγας, έννοουμεν, ώ φίλοι 
παϊδες, άνθρώπους τών όποιων τό ανάστημα είναι πολύ ύψηλότερον 
άπό τό ανάστημα τών συνήθων ανθρώπων, καί τοιοϋτον γένος αν
θρώπων έπίστευον, ότι υπήρχε ποτε. Εις τήν μυθολογίαν μάλιστα 
θά μάΟητε, ότι οί γίγαντες ήσαν τέκνα τή; Γής, έχοντες τεραστίαν 
άνδρίαν, ύπερμέγεθες ανάστημα καί πόδας δράκοντος. ’Αλλ’ ούτε 
γένος γιγάντων ύπήρξέ ποτε, ούτε είναι άληθή όσα παράδοξα διη
γούνται περί τούτων διά δέ τών πλαστών τούτων διηγήσεων ήθέ- 
λησαν νά παραστήσωσιν άλλα πράγματα, τά όποϊα θά μάθητε, ό

ταν μεγαλώσητε.
Έν τούτοις εϊς τινας λαούς τό μέτριο·; ανάστημα είναι υψηλό

τερο·; άπό τό άνάστημα άλλων λαών ώς π. χ. εϊς τήν Ευρώπην, οί 
“Αγγλοι, οί Βέλγοι, οί Πολωνοί, είναι πολύ υψηλότεροι τών Γάλλων. 
Οί Παταγόνες κάτοικοι τής Μεσημβρινής ’Αμερικής, έχουσι·; ανά
στημα φθάνον γενικώς μέχρι δύο μέτρων, καθώς λέγουσιν οί πε- 

ριηγηταί.
’Αλλ’ είς όλας τάς φυλάς δύναταί τις ν' άπαντήση σώματα, τών
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όποιων τό α ν ά σ τ η μ α ,  κατ’ έξαίρεσιν υπερβαίνει πολύ τό μετριον. 

Εις τούς Παρισίους προ ολίγων ετών έφάνη Ισπανός τις, νέος ακόμη 

ών καί ίχων ανάστημα δύο μέτρων καί τριάκοντα εκατοστών. Κα

τά δέ τό 1 8 4 7  ήλθε καί ενταύθα ε ις ’Αθήνας ’Αμερικανό; τις τού 

όποιου το ύψηλόν άνάστημα έξέπληξε πάντας. Ό  δέ γίγας Γολιάθ, 

περί τού οποίου αναφέρει ή ‘Αγία Γραφή, ήτο6π ήχεω ν καί μιας πα

λάμης υψηλός, δηλαδή ολίγον τ ι περισσότερον τών 3  μέτρων. ΤοΟ 

δέ βασιλέως τής Βασάν τό άνάστημα κατά τήν 'Αγίαν Γραφήν ύ- 
περέβαινε τά  4  μέτρα.

' «Ε«ί%Μί3· '

ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΦΙΑ.

Δεν υπάρχει αμφιβολία, οτι διά νά ζή ό άνθρωπος ευδαίμων έπί 

Ί'λί γής, πρεπει νά έχη ώς τύπον καί υπογραμμόν τήν ηθικήν τού 

Ευαγγελίου, ή όποια παιδιόθεν πρέπει νά διδάσκηται εις τόν άνθρω

πον- όιά τούτο βλεπομεν, οτι καθ’ έκάστην έκδίδονται βιβλία διά

φορα τήν παιδικήν ήλικιαν άφορώντα, μέ έφαρμογάς ηθικών παραγ

γελμάτων- ώς λόγου χάριν τά  εσχάτως δημοσιευθένταδι αιτητικά 

παραγγέλματα τού Κ . I. Κοκκώνη, πρώην διευθυντοΰ τών δημοτι

κών σχολείων, τά  δώδεκα ηθικά δ ιη γ ή μ α τα  τού Κ. Γ. Κωνσταντι- 

νίδου καθηγητοΰ τού Διδασκαλείου, ή ήμετέρα ηθική έν τώ βίω καί 

Ελληνική Ιστορία και τόσα άλλα βιβλιάρια, ή σύνταξις τών όποιων, 

έκτος άλλων σκοπόν έχει καί τήν πρακτικήν ήθικήν.

Αλλα καθώς ό άνθρωπος πρέπει νηπιόθεν νά ζυμώνηται, ούτως 

ειπειν, με τήν ήθικήν, οΰτω πρέπει εύθύς άφοΰ άρχίση νά έννοή, νά 

διακρίνγ) βαθμηδόν τά  περικυκλούντα αύτόν αντικείμενα, νά ήξεύρη 

τ ι σημαινουσι ταύτα, πόθεν γίνονται καί πώς, καί εις τ ι χρησιμεύ- 

ουσιν, άναλόγω; βέβαια, τής νοητικής δυνάμεως τών παίδων.

Προς τόν σκοπον τούτον τοιαύτα βιβλία παρ’ ήμίν δέν ύπάρχου- 

σιν ή τουλάχιστον έν ή δύο, καί ταύτα ίσως ακατάλληλα.

Τοιοΰτον βιβλίον έπιγραφάμενον δ η μ ο τ ικ ή  εχ χα ίιΙ ίνο ις  ή η α ι -  
δ ιχ ά  μ α θ ή μ α τα  έφιλοπονήθη κατ’ επιτομήν έκ τού Γαλλικού καί 
μετά βελτιώσεων προσθέτων υπό τού άοκνου καί φιλοπονωτάτου Κ.

—  36 4  — I. Ε. Γιαννοπούλου Συμβολαιογράφου Πειραιώς καί εδημοσιεύθη δα
πάνη τού Δημάρχου Πειραιώς Κ. Λουκά Ράλλη,τού μετά ζήλου καί 
έλευθερίως μεριμνώντος ύπέρ τής προόδου τής δημοτικής έκπαι- 

δεύσεως.
Καταχωρίζομεν τήν ύπό Κυρίου Γιαννοπούλου πρωτότυπον εισα

γωγήν τού βιβλιαρίου τούτου διά νά δείξωμεν έκ ταύτης τήν αξίαν 

τού περιεχομένου.
n c a i^ n aw"'

ΤΕΧΝΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΑ.

Ε ισ α γ ω γ ή .

'Ερ. Ποίας γνώσεις απαιτείται νά εχη ό άνθρωπος, διά νά δυνη- 

θή νά ζήση έντίμως καί εύχαρίστως μετά τών όμοιων του;
’Λπ. Πρέπει νά έχη γνώσεις τής γ ε ω ρ γ ία ς , τών ¿ . τ ι τ η δ ε ν μ α τ ω ν ,  

τών τ ε χ ν ώ ν ,  του έ μ .τ ο ρ ΐο υ ,  τής β ι ο μ η χ α ν ί α ς  καί τών ε π ισ τ η μ ώ ν .

Έρ. Είναι ανάγκη νά γνωρίζη όλα ταύτα;
Ά π. "Οχι- άλλα χρεωστεϊ τούλάχιστον νά έχη γνώσεις ενός τών 

κλάδων αύτών εις τοιοΰτον βαθμόν, ώστε νά ηναι χρήσιμος διά τής 
εργασίας του εις τήν κοινωνίαν όσον όλίγον καί αν ύποτεθή, και νά 
κερδαίνη τόν έπιούσιον άρτον. Πολύ δέ καλλίτερον είναι δι αύτόν 
και τήν κοινωνίαν, έάν γνωρίζη περισσότερα καί έχη μεγαλειτέραν 
ικανότητα, ώστε νά ώφελή περισσότερον τούς άλλους καί κατά συ

νέπειαν τόν έαυτον του.
'Ερ. Καί δέν είμπορεϊ να ζήση ό άνθρωπος χωρίς νά έχη τι έκ

τών άνωτέρω γνώσεων ;
'Απ. Είμπορεϊ νά ζήση έάν έχη χρήματα ή άλλην περιουσίαν ά

πό τούς γονείς του" άλλά χρεωστεϊ να τά μεταχειριζηται φρονίμως 
καί ώφελίμως- ανάγκη δέ νά έργάζηται τιμίως καί νά ώφελή τούς 
όμοιους του, φερόμενος δικαίως καί φιλανθρώπως, καί αύςάνων^έν- 
ταύτώ καί τήν ίδικήν του περιουσίαν· διότι ό άργό; άνθρωπος είναι 
ανάξιος τού ζήν. Καί διά νά μή μένη άργό;, χρεωστεϊ νά έχτ, τινάς 
τών άνωτέρω γνώσεων εις βαθμόν χρησιμότητος.

’Ερ. Δεν δύναται νά ζήση άλλως πώς εργαζόμενο;-.
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'Απ. Δύναταινά ζήση, αλλά ζή άτιμος καί δυστυχής, εάν ή ερ
γασία του βλάπτη τούς άλλους, ή ήναι άπηγορευμένη άπό τήν η

θικήν, διότι είναι καί πολλαί αίσχοαί καί κακαί πράξεις, διά τών 
οποίων ζή ό οκνηρός, ό κακός καί επιβλαβής είς τήν κοινωνίαν. Αί 
πράξεις αύταί προέρχονται άπό τήν άμάθειαν, τήν οκνηρίαν, τήν 
πλεονεξίαν, τήν φιλαργυρίαν καί έν γίνει άπό όλα τά ελαττώματα 
καί τά αισχρά πάθη. Οί τάς κακάς πράξεις έκτελοΟντες ονομάζον
ται απατεώνες, κλέπται, λησταί, δολοφόνοι κτλ. Όταν συλληφθώ- 
σιν άπό τήν εξουσίαν, δικάζονται καί καταδικάζονται είς φυλακήν 
ί, καί εϊς θάνατον.

’Ερ. 'Εξήγησόν μοι τήν σημασίαν τών εΙρημενων γνώσεων, δη
λαδή τί είναι, πρώτον ή γ εω ρ γ ία ;

’Απ. ‘Η γεωργία περιλαμβάνει πάν 5,τι ανάγεται εις τήν καλ- 
λιε’ργειαν, τήν βελτίωσιν καί τόν πολλαπλασιασμόν τών φυτών καί 
καρπών τής γής καί τών ζώων ό πολλαπλασιασμό; τών ζώων λέ
γεται ιδίως καί κτηνοτροφ ία .

'Ερ. Τί είναι τό έπ ιτήάενμα .
’Λπ. Τό επιτήδευμα είναι πάσα εργασία έντιμος, ήτις δεν απαι

τεί πολλήν ικανότητα ή εύφυιαν τεχνικήν ώ; είναι, φερ’ εΐπεϊν, ή 

υπηρεσία τοΟ υπηρέτου, τοϋ άμαζη .Ιά του  κ. λ. καί έν γένει όλων 
τών λεγομένων εργατώ ν.

’Ερ. Τι είναι ή τ έ χ ν η ;
’Απ. Είναι έξ εναντίας εργασία, ήτις απαιτεί γύμνασιν ειδικήν 

τών χειρών καί ευφυΐαν ώς π. χ. τεχνίται είναι ό Λ επτουργός, ό 
σ ιδηρουργός, ό άγγειΟπΛάατης,'ο ναυπηγός , ό τυπογράφος κ. Λ. 
Μάλιστα δέ όταν ή τέχνη άποβλέπη τόν υψηλότερου καλλωπισμόν 
τών οικιών ή τήν ύψηλοτέραν ηθικήν διασκέδασιν τών άνθρώπων, 
τότε ονομάζεται ώραία τέχνη ή καΛ Λ ιτεχνία. Καλλιτέχνη είναι 
ό ζωγράφος, ό άρχιτέκτων, ό άνδριαντοποιός, ό μουσουργός, ό ποιη
τής, όήθοποιός..............

Έρ. Τί είναι τό έμπ όρ ιον  ;
’Απ. Είναι ή  αγορά καί μεταπώλησις παντός προϊόντος τής γεωρ
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γίας, τών τεχνών καί βιομηχανίας. Τό έμπόριον ένεργειται κυ
ρίως διά τής μετακομίσεως τών προϊόντων αύτών διά θαλάσσης 

καί διά ξηράς. Οί 'Ελληνες διαπρέπουσι πολύ είς τό έμπόριον.
'Ερ. Τί είναι ή β ιο μ η χ α ν ία  ;
’Απ. ‘11 βιομηχανία είναι επίσης τέχνη, άλλ’ ή εργασία της έχει 

πολύ μεγαλειτέραν έκτασιν, καί έκτελείται διά πολλών τεχνιτών 
καί κυρίως διά μηχανών. Τά καταστήματά της είναι μεγάλα καί 
λέγονται β ιομ η γα ν ιχ ά ·  π. χ . τό κατάστημα όπου γίνεται τό χαρ- 
τίον, λέγεται χ α ρ τ ο π ο ι ιώ ν  εκείνο όπου γίνονται τά ύαλικά ονο

μάζεται ίεΛ ονργεΐον  κ. λ.
’Ερ. Τί είναι ή έπ ισ ν ϊ,μ η  ·,
’Απ. Ή  επ ιστήμη  περιλαμβάνει τάς γενικωτέρας καίύψηλοτέ- 

ρας γνώσεις τών ανθρώπων- διά τοΰτο οί επ ισ τήμ ονες  είναι οί 
μάλλον πεφωτισμένοι άνδρες τής κοινωνίας' αύτοί τήν κυβερνώσι 
καί τήν διευθύνουσιν αύτοί δημιουργοΰσι τούς νόμους της- αύτοί κα
λώς φερόμενοι σώζουσι πολλάκις τά έθνη, ή κακώς φερόμευοι τά 

ααταστρέφουσι.
Πρώτοι επιστήμονες διά τήν πολιτείαν είναι οι νομ ικο ί, τών ο

ποίων ό κυριώτερος κλάδος είναι οί ποΛ ιτικοί. ’Επιστήμονες είναι 
οί οικονομολόγοι, οί πολεμικοί, οίφιλολόγοι (ή διδάσκαλοι), οι θεο
λόγοι, οί ιατροί κι λ. π.

Ο ΕΡΙ1Μ1Τ11Σ-

ΙΝ'έος τις ήγεμών καθ’ υπερβολήν κενόδοξος διά τό κάλλος καί διά 
τόν πλοϋτόν του, ώ; καί διά τό μέγα άξίωμά του, εύρίσκετο ημέραν 
τινά έπάνω εις έν βουνόν. Είδε δέ έκεί γέροντα  τινα έρημήτην με 
σεβάσμιον πρόσωπον, όστις έ/άθητο έμπροσθεν τοϋ κελλιου του 

καί έθεώρει κοανίον άνθρώπου.
Ό  νέος ήγεμών τόν ¿πλησίασε και τώ λέγει πολύ έμπαικτικώς.

— Διατί παρατηρείς τόσον προσεκτικώς τό κοανίον τοΰτο ; οποίαν 
μελέτην χάμνει; επ’ αύτής; Είπέ μοι σε παρακαλώ τήν αιτίαν, 
επειδή έχω μεγάλην περιέργειαν νά τό μάθω.



*0 ερημίτης παρατηρήσας τόν νέον ηγεμόνα με σκυθρωπόν πρόσω- 
πον, είπε σοβαρώς πρός αύτόν.

— 'ΐίθελον νά βεβαιωθώ άν τό κρανίον τοΟτο ήτο κεφαλή ηγε
μόνας ή ερημίτου. 'Αλλά δυστυχώς μοί είναι αδύνατον νά τό δια
κρίνω.

Ή  αόστηοά αυτη άπάντησις τοΟ ερημίτου σημαίνει, ότι όλοι εϊ- 
μεθα άνθρωποι θνητοί, καί ότι ό χάρων θερίζει εξίσου καί πτωχούς, 
καί πλουσίους βασιλείς καί ί δ ιώτας, γέροντας καί νέους' καί ότι 
μετά θάνατον έπιστρέφομεν εϊς τήν γην, άπό τήν όποιαν έπλάσθη- 

μεν, αδιακρίτως καί δέν λαμβάνομεν τίποτε μαζύ μας ε’ξ όσων εχο- 
μεν είς τόν κόσμον, διά τοΟτο καί δέν πρέπει νά ύπερηφανευώμεθα. 
"Ως έάν έλεγε πρός τον ήγεμονόπαιδα' διατί νά ησαι τόσον άλαζών, 
ένώ τά πλούτη σου καί ή δόξα σου καί ή ώραιότης σου μετά θά
νατον χάνονται; Φρόντισον λοιπόν νά διόρθωσης τόν εαυτόν σου καί 
νά πράττης μόνον τοιαϋτα έργα, διά τά όποια είς μέν τήν γην 
ν’ άφήσης τό όνομά σου αθάνατον, είς δέ τούς ούρανούς ν' άντα- 
μειφθής. Γ. Α. Λ.
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Αί σύνδρομα! πέμπονται διά Ταμιακοί) Γραμματίου είς τόν 
έκδότην Μ. Δ. Σακκόρόαφον.

Ούδεμία συνδρομή πληρώνεται άνευ άποδείξεως τοΟ ίδιου εκδότου.

Αί συνδρομαί έν Κωνσταντινουπόλει γίνονται παρά τώ Κυρίω Α. 
Δεπάστα βιβλιοπώλη.

Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ό Μ Ε Ν Α .

1. Μυθολογία τών Περσών. —  2. Παρμεντιέρος, (συνέχεια καί 
τέλος).— 3. 'Ο Ινάστωρ μετά εικονογραφίας (συνέχεια καί τέλος).—
4. Περί γιγάντων. — δ. Βιβλιογραφία. Τέχναι καί έπιτηδεύματα. 
— 6. ’Ο ερημίτης.

ΤΪΠΟΙΣ ΦΙΛΟΜΟΤΣΟΥ ΛΕΣΧΙ1Σ.


