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Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ .

Π ερίφημος φιλόσοφος Έ λ λ η ν  (γεννηθείς τό 4 “0  άπ έθχνι 

4 0 0  έ'τος π .  X .)

Εις έκ τών εναρετωτέρων καί σοφωτέρων άνδρών τών τ.:·, 

ήμών ήτο καί ό  Σωκράτης· διά  τοΟτο Θά προσπαθήσω νά σας 

γράψω έν συντομία, ώ φίλοι παϊδες, τόν  βίον καί τόν  θάναή, 

διά νά ίδήτε τάς άρετάς του έκείνας, τάς οποίας παραγ-μ 

Θεος είς τό Εύαγγέλιόν του, ενώ ό Σωκράτης δέν ήτο χριοτιι 

‘Ο Σωκράτης ήτο υιός ένός άγαλματοποιοΟ 'Αθηναίου, ον:; 

μενού Σωφρονίσκου, καί μητρός φρονιμωτάτης Φαιναρέτης ι 

μόνης' είχε μάθει τήν τέχνην τοϋ πατρός του, είς τήν έποίι 

τριψεν ολόκληρον τήν νεότητά του, καί κατεσκεύασε πολλά ι 

αγάλματα, μεταξύ τών όποιων ήσαν καί τών τριών Χαρίτων. 

τέχνην ταύτην έτϊμων πολύ οί ’Αθηναίοι- διότι δε' αύτής *ρι: 

θουν νά παριστώσι τά  άγάλματα τών θεών μέ τοιαΰτα χαμ 

ριστικά, ώστε νά έμπνέωσι τό σέβας τών συμπολιτών των πρό; 

τούς τούς θεούς· άλλά καί τών μεγάλων άνδρών τάς εικόνας ι 

στων άξιοπρεπώς, διά νά βλε’πωσιν αύτάς οί άνθρωποι, καί νε 

λοτιμώνται νά τούς μιμώνται είς τάς καλάς πράξεις, "ΐίλικιωε 

υιός τοϋ Σωφρονίσκου Σωκράτης παρήτησε τά  έργαλεϊα ττ* 

πτικής, καί έδόθη είς τήν μάθησιν τής άληθείας· έκτοτε ίι 

μάσθη φιλόσοφος, δηλαδή φίλος τής σοφίας, καί ώνομάζετο: 

τοτρόπως, διότι έδιδε καλάς συμβουλάς εϊς τούς νέους, διδάσκυ' 

τούς τ ί  έπρεπε νά κάμνωσι διά νά γείνωσιν ενάρετοι άνθρωποι 

Λοιπόν ό Σωκράτης ήρχισε νά συναθροίζει τούς νέους τών > 

νών, καί νά δίδη εϊς αυτούς σοφάς συμβουλάς καί καλά ««Ρ  

ματα, καί διά τής εύγενοϋς του συμπεριφοράς, τής μετριοφρο: 

του, καί τής έπιεικείας του πρός πάντας, εϊλκυε πλήθος ί ψ 1' 

Αυτός ούτε δημόσιον σχολεϊον είχεν, ούτε διωρισμένας ώρ*ί ': 

σκαλίας, ώ ; οί λοιποί φιλόσοφοι, ούτε άνέβη ποτέ είς δίδασκά' 

ϊδοαν, άλλ' ήτο φιλόσοφος παντός καιρού καί ώρας, διδά«<·>, !
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4οδ καί κατά πάσαν περίστασιν, καί είς τούς περιπάτους καί είς τάς 

συναναστροφής, καί ε ί ;  τήν τράπεζαν, καί είς τάς κοινάς συναθροί

σεις τής βουλής καί τοϋ δήμου. Πάντοτε έλάλει είς τούς άκροατάς 

του μέ γλυκύτητα καί μ έ αγαθότητα, καί τούς παρήγγελλεν άκα- 

ταπαύστως νά διορθώνωσι τά  σφάλματά των, νά προτιμώσι τό κα

λόν άπό τό κακόν, νά πράττωσι παν ο ,τι πράττουσιν οί ενάρετοι 

άνθρωποι, καί νά ύποτάσσωνται εις τούς νόμους τής πατρίδας, τό 

οποίον πρέπει νά κάμη πας καλ,ός πολίτης.

'Η  δέ διδασκαλία του αύτη δέν συνίστατο μόνον είς λόγους, άλλά 

χαί είς έργα· διότι υπάκουων καί αυτός είς τήν φωνήν τής πατοίδος, 

έξεστράτευσε πολλάκις εναντίον τών εχθρών, καί είς πολλάς μάχας 

ήνδραγάθησε, καί μάλιστα έσωσεν άπό φανερόν κίνδυνον δύο άπό 

τούς μαθητά; του, τόν Ξενοφώντα είς μίαν μ ά χην, καί τόν 'Α λκι- 

βιάδην είς άλλην. Τό δέ θάρρος του όχι μόνον είς τόν πόλεμον έδεί- 

χνυεν, άλλά χαί εις τήν βουλήν, τής όποιας ήτο μέλος· διότι κατά 

τα τελευταία έτη τής ζωής του, έδωκε τρανά δείγματα τοϋ ζήλου 

του ύπέρ τής δικαιοσύνης, μ ή συλλογιζόμενος, άν έκινδύνευε νά πάθη 

ό» τούτου ή  όχι. ΤΗτο δέ πολύ σκληραγωγημένος, φιλόπονος καί όλι- 

γαρχής, στοχαζόμενος ότι, όστις έχει αύτά τά  πλεονεκτήματα ευ

ρίσκει εύκολώτερον παντοϋ τήν ευτυχίαν. Διά τοϋτο βλέπων μίαν 

ημέραν τήν πομπήν καί μεγαλοπρέπειαν, τά  όποία οί Αθηναίοι έδεί- 

χνυον είς τινας τελετάς, έτι δέ καί τόν χρυσόν καί τόν άργυρον, τά  

ιποϊα έφερον έκεϊ, έμακάρισε τόν εαυτόν του είπών· « Πόσων πραγ

μάτων δέν έχω χρείαν ! » ”Αν καί ήτο πτωχός, έφρόντιζεν όμως νά 

φναι καθαρός καί είς τό σώμα καί εις τήν οικίαν του- μάλιστα ημ έ

ραν τινα έπέπληξε τόν φιλόσοφον Άντισθένην, όστις ήθελε νά φορή 

Τρυπημένον καί ρυπαρόν φόρεμα, λέγω ν « 'Αντίσθενες, άπό τά ς τρύ

πας τοϋ φορέματος σου βλέπω τήν ματαιότητα σου. » Μή νομί- 

07ΐτε όμως, παιδία μου, ότι έντρέπετο διά τήν χτωχίαν του, όχ ι' 

Κυλιστά δέν έδέχθηκαί τά δώρα, τ ά  όποία τοϋ έστειλε ποτε βασι

λεύς τις τής Μακεδονίας, ονομαζόμενος ’Αρχέλαος, ούτε ήθελησε νά 

¿πάγγι νά κατοίκηση είς τό παλάτιόν του, καθώς τόν παρεκάλει ό
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βασιλεύς αύτός- διότι έλεγεν, ότι δεν ήθελε νά ύπάγη νά εύρη &ν* 

δρωπον, ό όποιος ήδύνατο νά τοΟ κάμη τοιαύτας χάριτας, τά ; 

όποιας αύτός δέν ήχο εις κατάστασιν ν' άνταποδώσνι.

Τήν δέ μετριοφροσύνην του έδείκνυεν όχι μόνον εις τά  ευεργε

τήμ α τα , άλλά καί ότε τόν ΰβριζον. Καί ενώ ήμέραν τινά οί φί

λοι του ¿θαύμαζαν, διότι ύπέφερε νά τόν λακτιση με τόν  πόδα του 

κάποιος κακοήθης, χωρίς αύτός νά είπη τίποτε, άπεκρίθη· «Πώς λοι

πόν! έάν μέ έλάκτισεν όνος, πρέπει νά άντιλακτισωαύτόν ; »'Αλλοτε 

πάλιν, ότε άνθρωπός τις έπεσώρευσεν ύβρεις εναντίον  του, είπε- 

β Φαίνεται, ότι δέν θά έμαθε νά λαλή καλούς λόγους.» 'Ερεθισθης 

δέ μ ίαν  ήμέραν εναντίον 'ενός δούλου, πώς νομίζετε, ότι τόν έτιμώ- 

ρησεν;  ήρκεσθη μόνον νά τοΟ είπη' « 'Ηθελα σέ δείρει, έάν δέν ή- 

μην θυμωμένος. » 'Η δέ γυνή του, ή όποια ώνομάζετο Ξανθίππη, 

έφαίνετο, ότι ήτο πλασμένη επίτηδες διά νά διεγείρη τόν θυμόν καί 

εϊς τόν πλέον ύπομονητικόν άνθρωπον άλλ’ αύτός τόσον έσυνείθισε 

τάς κραυγάς της, ώστε δέν έφαίνετο διόλου, ότι έστενοχωοείτο- 

« Νομίζω, έλεγεν, ότι άκούω τάς φωνάς τών χηνών, ή  τόν θόρυβον 

τών αμαξών. » Μίαν ήμέραν, άφοΟ ή Ξανθίππη τόν ύβρισε πολύ καί 

ό Σωκράτης δέν τής άπεκρίθη διόλου, άλλ’ ήλθε καί έκάθησεν εις 

τό  κατώφλοιον τής θύρας, αύτή έλαβε τήν υδρίαν γεμάτην ύδωρ, 

καί έλθούσα έκένωσεν αύτήν επάνω εις τήν κεφαλήν του' ό δέ Σω

κράτης μόνον τούτο είπεν- « 'Ηξευρα, οτι μετά τήν αστραπήν και 

βροντήν, έρχεται ή βροχή- » ’Αλλ’ ή γυνή αύτη, ή  όποια άκατα- 

παύστως τόν έσύγχιζεν, ήτο πολύ άφωσιωριένη εις αύτόν, καί δέν 

άνεχώρει άπό πλησίον του, έως εις τάς τελευταίας στιγμάς τής 

ζωής του. Τινές συγγραφείς λέγουσιν, ότι επίτηδες εξέλεξε τήν γυ

ναίκα ταύτην, διά νά γυμνασθή εις τήν υπομονήν άλλά τούτο δέν 

ήθελε θεωρηθή ίδιον φιλοσόφου άνδρός, άλλά μάλλον ανοησία του. 

Πρέπει δέ μάλλον νά πιστεύσωμεν, ότι ό Σωκράτης, ήτο άνθρωπο; 

φρόνιμός καί τίμιος, καί ήξιυρε νά ύποφέρη τά σφάλματα τής γυναι· 

κος του, καί εζη μετ’ αύτής εΐρηνικώς.

'Ο  Σωκράτης άν καί ήτο άνθρωπος αύστηοά; ηθικής, ηγάπα τάί
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εντίμους ήδονάς· ήτο μάλιστα εύθυμος καί αγαπητός, καί δέν έδυ- 

οχολεύετο διόλου νά συνδιασκεδάζη μετά τύν φίλων του, πρόσχα

ρων αυτούς ενίοτε εις λ.ιτόν δεϊπνον. Άναφέρουσιν, ότι ένώ μίαν 

τών ήμερων έμελλον νά δειπνήσωσιν εϊς τήν οικίαν του πλούσιοί 

τινις, ή Ξανθίππη έντρέπετο νά τούς ύποδεχθή μ έ τόσην απλότητα- 

ε Μή άνησύχει, είπεν ό Σωκράτης εϊς τήν γυναίκα του, έάν ούτοι 

ί  ήναι άνθρωποι φρόνιμοι καί εγκρατείς, θά μείνωσιν εϋχαριστη- 

ι  μένοι' έάν δέ ήναι ακατάστατοι καί κακοί, δέν μ έ μέλλει δ ,τ ι καί 

*  άν είπωσιν. »

ΤΗτο ευφυής καί έγγικτικός εις τούς λόγους του, καί ποτέ δέν έ- 

ξήρχοντο άπό τό στόμα του κακαί λέξεις. 'Ημέραν τινά είπε περί 

τίνος ήγεμόνος, όστις ¿δαπάνησε πολλά διά νά οίκοδομηση μεν  λαμ

πρόν παλάτιον, δέν ¿φρόντισε δέ διόλου διά νά μοοφώστι τά  ήθη του- 

«ότι πανταχόθεν συνέρρεον οί άνθρωποι διά νά ίδωσι τήν οικίαν, 

άλλ’ όχι καί τόν οικοδεσπότην. »

'θ Σωκράτης νέος ών έκλινε προς τήν άσωτίαν, καί τό ώμολόγει 

φανερά. Μίαν τών ημερών έτυχε νά τόν παρατηρήση κάποιος κρα- 

νιοσκόπος καί εΐπεν, οτι ό Σωκράτης ήτο άσωτος καί μέθυσος. Οί 

δέ μαθηταί του θυμωθέντες εναντίον τού άνθρώπου εκείνου, διότι ύ

βρισε τόν διδάσκαλόν των, ¿ζήτησαν νά τόν έκδικηθώσιν. ’Αλλ ό 

Σωκράτης τούς έριπόδισεν είπών- ότι ό κρανιοσκόπος είχε δίκαιον είς 

όσα έλεγε- καί οτι άν αύτός δέν διωρθώνετο διά τής φιλοσοφίας, ή- 

θελεν έχει τωόντι τά  ελαττώματα ταύτα.

'Οθεν οί καλλίτεροι τών πολιτών έζήτουν τήν συναναστροφήν 

ίου, ή Ιστελλον τούς υιούς των διά νά ώφεληθώσιν έκ τής διδαχής 

του- ή  δέ φήμη τής άρετής του τόσον διεδόθη εις όλην τήν Ελλά δα , 

ώστε τό μαντείαν τών Δελφών έρωτηθέν υπό τών ’Αθηναίων, τίς ητο 

ο σοφώτερο; τών ανθρώπων, άπεκρίθη άοισ :ά/.τως, ότι-ήτο ο Σω

κράτης.

("Επεται συνέχεια).
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Ο ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΟΛΕΘΡΟΣ.

Φοιτητής τις Πενεπιστημείου τινός τόσον  διεκρίνετο διάτα κα
λά του ήθη, καί διά τήν προς τήν σπουδήν κλίσιν του, ώστε ειχεν 
αποκτήσει τήν ύπόληψιν τών καθηγητών του καί τών επισημότε
ρων κατοίκων τής πόλεως, όπου έζη. Ό  νέος ούτος έδιδε μεγάλας 
ελπίδας, ότι ήθελε ποτε γείνει τό καύχημα τής πατρίδο; καί τών 
γονέων του- άλλα τό ολέθριου παράδειγμα αχρείων τινών συντρό
φων του, μετά τών οποίων κατά δυστυχίαν συνανεστρέφετο, συνε- 
τέλεσεν είς τό νά έξαφανίση όλας ταύτας τάς καλάς ελπίδας. Διό
τι κατ’ άρχάς μέν ήρχισε νά μή έκπληροί τό χρέος του, μετά ταϋτα 
δε ολίγον κατ' ολίγον ύπέπιπτεν άπό πταισμάτων εις πταίσματα, 
καί έπί τέλους κατήντησεν εις τά φριχτότερα εγκλήματα. βΕν άπό 

τά πρώτα αίτια, τά όποια τόν παρέσυρον είς τήν διαφθοράν υπήρξε 
καί τό χαρτοπαίγνιου. Όθεν εχασε σημαντικά; ποσότητας χρημά
των, καί μή δυνάμενος νά πληρώση τά χρέη του είς πλήθος δανει
στών, οί όποιοι τόν ¿στενοχωρούν, κατήντησε νά περιφέρηται άπό 
χωρίου είς χωρίον καί άπό καπηλειού είς καπηλειού διάγων βίον 
εγκληματικόν καί πλάνητα. 'Εσπέραν δέ τινα εν ω εύρίσκετο είς έν 
έκ τών καταγωγίων τούτων, συνέπεσε νά καταλύση είς δωμάτων 
τ ι  πλησίον τοϋ ίδικοϋ του ξένος τις, όστις πριν πλαγιάση ¿νόμισε 
καλόν νά ξαναμετρήση τά χρήματά του" άφ’ οδ δ’ έκαμε τοϋτο 
έκοιμήθη. Ό φοιτητής κεντηθείς ΰπό τοϋ πλάνου ήχου τοϋ μετάλ
λου, διά τήν στέρησιν τοϋ όποιου κατήντησεν είς θεληματικήν εξο
ρίαν, έσκέφθη έκτοτε νά οίκειοποιηθή αύτά τά χρήματα. Ό  πατήρ 
μου, είπε καθ' εαυτόν, δέν θά μοί στείλη πλέον τίποτε, προ πάντων 

δε άφοϋ μάθη, οτι κατησώτευσα τόσον ταχέως τά τελευταία χρή
ματα, τά όποια μοϋ έστειλε πρό ολίγου. Δεν μοί είναι πλέον συγ- 
χωρημένον νά ξαναφανώ είς πόλιν, είς τήν όποιαν έχασα τήν εμ
πιστοσύνην όλων τών ενάρετων ανθρώπων. Τά χρήματα τοϋ αγνώ
στου τούτου Οά με άπαλλάξωσι βεβαίως άπό τήν αμηχανίαν, είς 
τήν οποίαν τώρα εΰρίσκομαι. ’Αλλά πώς ν’ αποφασίσω νά μετέλ- 

Οω τό άτιμου επάγγελμα τοϋ κλέπτου; Καί όμως μετήλθον αύτά

¡flat προ έμοϋ καί δέν θά ημαι εγώ ό τελευταίος. Καί αύτός 
έξενύχτησε μέ τούς φρικώδει; τούτους στοχασμούς, ό δέ ξένος 
ιφτ,σε τήν επαύριον περί τά χαράγματα, καί ό φοιτητής τόν 

προφθάνει έκτός τής πόλεως καί τόν δολοφονεί. Α ί 
μμέναι χείρές του εις τό αίμα τοϋ άθώου εκείνου άνοίγουσιν 
ί:ν θάμνου τινός τόν σάκκον τοϋ δυστυχοϋς, ό όποιος επλεεν είς 
ι'ρίτου καί ήγωνία άκόμη εναντίον τοϋ θανάτου, έκβάλλων 
ιτράς οδύνης καί απελπισίας. Ό  φονεύς ευρίσκει έντός τοϋ σάκκου 
ιόσια σχοϋδα καί τήν εξής επιστολήν, τήν όποιαν ό αναγνώστης 
ίϊίγνώοη εάν δύναται χωρίς νά φρίξη ! . . .

«’Αστοργε υιέ !

«Τϊου σοί στέλλω διακόσια σκούδα διά νά πληρώσης τά χρέη 
» καί νά διορθώσης τάς υποθέσεις σου. Δεν θά έλθης πλέον εις 
ηχϊσθησιν άπό τάς ευεργεσίας τοϋ τεθλιμμένου πατρό; σου, ό 
:;:ο; ουδέποτε σ’ έλύπησεν; Ί ΐ  μήτηρ σου, ή δυστυχής μήτηρ 
»»! Ιρηνεί νυχθημερόν διά τάς παρεκτροπά; σου. Δύνασαι νά 
δμέταράχως ημάς καταβαίνοντας είς τόν τάφον διά τάς άσω- 
ώ{ σου; Ό  θείος καί άνάδοχός σου, ό όποιος δέν σέ ειδεν άπό 
»3 έκτου έτους τής ηλικίας σου, έλθών εδώ πρό τινων ημερών 
ικΚρίσε νά σ’ έπανίδη άκόμη μίαν φοράν. Σκοπεύει δέ νά δώση 
ύφονομίαν εις σέ καί είς τούς αδελφούς σου τήν περιουσίαν του, 
ϊ οποία είναι σημαντική καί είναι επιφορτισμένος τώρα νά σοί 
Μιση τό ποσόν, τό όποιον σοί στέλλω. Τίμα αύτόν ώς πατέ- 

Ρ Ä ,  περιποιοϋ αύτόν όσον σοί είνε δυνατόν καί φερου είς τό 
•ίίί όπως αρμόζει καί είς σε καί εϊς εμέ. ’Από σέ έξαρτάται νά 
*ψί(ορήσης τόν ένδακρυν πατέρα σου, καί νά καταπαύσης τούς 

τής δυστυχοϋς μητρός σου. Δέν δυνάμεθα νά σέ βλέπωμεν 
ύ̂δοντα πρός τόν όλεθρόν σου, χωρίς νά άποθάνωμεν ύπό τής 

7 %  διότι δέν Οά δυνηθώμεν νά ύποφέρωμεν τήν ιδέαν, ότι κα- 

τ̂ησες ό φανερό; εχθρός τοϋ Θεοϋ καί τών ανθρώπων. »

Ταύττ,ν τήν επιστολήν άναγνούς ό νέο; έκυριεύθη άπό απελπισίαν
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χ * ί πληγώσας εαυτόν εις διάφορα μέρη τοΟ σ ώ μ α τ ό ς  του i ù  
αύτου εγχειριδίου, διά τοΟ οποίου είχε δολοφονήσει τόν θε;ς'ν 

άπεβανε μ ετ ’ όλίγας ημέρας έλεεινώς.

Βλέπετε, ώ φίλοι παϊδες, έκ τής ιστορίας ταύτης, ή όποίιι 

αληθέστατη, ότι τό πρώτον βήμα, τό όποιον κάμνει τις πρός τι 

κλήμα, μ ά ς  οδηγεί συχνάκις εις τόν όλεθρον.

Π. I. Φ.

- - · · · » * * » · · « —

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩ7Ι 

Τ ά  μ υ σ τ ή ρ ι α  τ ο ν  Μ ίθ ρ α .
Συνέχεια και τίλο;.

Τώρα, καλοί μου φίλοι, πρέπει νά σάς είπω, ότι οί μάγοι ·  

έδε’χοντο άδιαφόρως πάντα Περσην διά  νά τελέση τήν λατρεία* 

Μίθρα εις τά  σκοτεινά σπήλαια, όπου ήτο διωρισμένη νά « Ιί  

όσοι έπεθύμουν νά έχωσι τήν άδειαν νά έμοαίνωσιν ελευθεβω; 

τά  ιερά εκείνα σπήλαια, έπρεπε νά ϋποφέρωσι πολλάς δοκιμισ 

διά  τήν σκληρότητα τών όποιων άπερρίπ-.οντο καί οί πλέον: 

μ ητοι. Μ ετά ταΟτα δε ήθελον ύποστή καί άλλας δείνας δοχιρ- 

διά νά διδαχθώσι τά  μυστήρια τής λατρείας ταύτης, τήν Μ 

ώνόμαζον τό  μ υ σ τ ή ρ ι α  τ ο υ  Μ ίθ ρ α .  A Î  δοκιμασίαι αύται ΟΟΟλ 

άληθεία, πολλά φρονίμω; διωργανισμέναι διά νά άπομακρύνω:H 

περιέργους καί άδιακρίτους· διότι τούς έούθιζον αλληλοδιαδοχή 

τό  ύδωρ καί εις τό πΟρ- τούς άφινον νά νηστεύωσιν εις έρημο’ 

πον πεντήκοντα ημέρας, μετά παρέλευσιν τών όποιων τούςι» 

νον εις τήν χιόνα έπί άλλας εϊκοσιν ημέρας. Έ π ί τέλους, άφ'ΛΙ 

νά εύχαριστήσωσι τήν περιέργειαν των, ύπέφερον γενναίι* f  

σκληράς ταύτας δοκιμασίας, μάγος τις τούς ώδήγει εις τό ρ ϊ  

άπόκρυφον μέρος του σπηλαίου, οπου παρετήρουν εις τό βάθος **f 

μικρού σπηλαίου μ ε χλόην ¿στρωμένου καί διαβρεχομένου ύηοτ 

τ ο ; καθκρωτάτου, ωραίον νεανίαν, τόν όποιον έλεγον, οτι ί *  

θεός Μίθρας. |
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Οί μάγοι έδίδασκον συγχρόνως τούς μ ύ σ τ α ς  (ούτως ώνομάζοντο 

οσοι έδιδάσκοντο τά μυστήρια), ότι ήθελεν έλθει καιρός, κατά τόν 

όποιον ό ’Οραμάζης καί ό ‘Αριμάνης έμελλον νά συγκροτήσωσι μίαν 

τελευταίαν μάχην, μετά τήν όποιαν ό κόσμος ήθελε καή διά τοΟ 

πυρός, καί ήθελε γίνει νέα γ ή , τήν όποιαν ό λαμπρός Μίθρας ήθελε 

φωτίζει μ έ τάς άκτίνάς του.

‘Η μυστηριώδης λατρεία τής Περσικής ταύτης θεότητος μ ετα β ί- 

σα εις ‘Ρώμην έτελεϊτο έπί πολλούς αιώνας- εις τούς πρώτους χρό

νους έθυσίαζον ανθρώπους, άλλ’ ό αύτοκράτωρ ’Λδριανός εμπόδισε 

τά ς τρομεράς ταύτας θυσίας, αί όποίαι άνηνεώθησαν μόνον έν καί

ρω σκληρότατων αύτοκρατόρων, ώς τόν Κόμοδον καί ‘Ηλιογάβαλον.

Οί Πέρσαι μ ή έχοντες ναούς καθώς οί 'Ελληνες καί ο ί ’Ρωμαίοι, 

ουδέ αγάλματα άνήγειρον εις τούς θεούς των- διά τούτο δέν είναι 

γνωστόν πώς παρίστανον τόν ’Οραμάζην ή τόν ’Αριμάνην- τόν δέ 

Μίθραν παριστάνουσιν ώ ; ώραϊον νεανίαν, όστις φορεί εϊς τήν κεφα

λήν’Ασιατικόν κάλυμμα, καί θυσιάζει εις τήν είσοδον τοϋ σπηλαίου 

ταύρον έπί τοΟ όποιου κάθηται. Παρατηρήσατε τήν εικόνα εις τήν 

όποιαν φαίνεται ό Μίθρας. ‘Π είκών αύτη, οπου είναι ¿ζωγραφισμέ
νοι καί δύο μάγοι, έκ τών όποιων ό μέν εις κρατεί δάδα άναμμένην.



ό δέ άλλος δάδα ανεστραμμένη';, παριστάνει άναμφιβολως κάποιαν 
Θυσίαν γενομένην έν καιροί τών μυστηρίων του Μίθρα, ή μάλλον 

καθώς λέγουσι πολλοί σοφοί, παριστάνει μεγάλην τινά αστρονομι
κήν άνακάλυψιν εις τόν δρόμον, τόν όποιον κάμνει ό ήλιος.

Δέν ήξεύμω, αγαπητοί παϊδες, άν εύχαριστήθητε είς όσα σάς διη- 
γήθην περί τής μυθολογίας τών Περσών άλλ’ όπως δήποτε· έπρεπε 
νά μάθητε κάτι τι περί τούτου, διότι αργότερα θά άπαντήσωμεν 

μύθους, οϊ όποιοι έχουσιν ομοιότητα μέ τούς μύθους τούτους καί τότε 
θά εύχαριστηθήτε περισσότερον.

Π ΕΡΙ ΝΑΝΩΝ.

Καθώς ΰπάρχουσι λαοί διακρινόμενοι διά τό μέγεθος τοϋ ανα
στήματος των, οΰτως είναι καί άλλ.οι λίαν αξιοσημείωτοι διά τό 
αιχρόσωμόν των. ΤοιοΟτοι είναι οί Λάπονες, κάτοικοι τοϋ βορειοτέ- 
3ου μέρους τής Ευρώπης, οί όποιοι είναι άσχημοι καί τό ανάστημά 
των δέν υπερβαίνει τό έν μέτρον καί είκοσι πέντε εκατοστά. Οί 
ιύτοχθονες τής Αυστραλίας, τοϋ πέμπτου δηλ. μέρους τοϋ κόσμου, 
γενικώς έχουσιν ανάστημα σμικοότατον.

’Απαντώνται δε είς όλας τάς φυλάς άνθρωποι ονομαζόμενοι νά νο ι,
■ \ίαν μικροί τό ανάστημα καί δύσμορφοι" είναι σπανιώτατον ν’ ά- 
εαντήση τις νάνους μέ αναλογίαν καί καλόν σχηματισμόν σώμα- 

| ;ος. ‘ϊπήρξάν τινες έξ αύτών έχοντες μόλις τεσσαράκοντα ή καί 
I ιεντήχοντα έκατοστομέτοων ύψος.

Τούς νάνους τούτους διετήρουν άλλοτε οί βασιλείς καί ηγεμόνες 
• :!ς τά παλάτιά των διά νά διασκεδάζωσι δι’ αύτών οί βασιλείς 

ιάλιστα τής 'Ανατολής εύρον τρόπον νά έμποδίζωσι τήν άνάπτυξιν 
:οϋ σώματος δυστυχών τινών, καί τοιουτοτρόπως κατώρθωνον νά 
χωσι τεχνητούς νάνους, οί όποιοι διά παραδόξων χορών καί άλλων 
αστειοτήτων διεσκέδαζον τούς άρχοντας των.

Τό βάρβαρον τοϋτο έθος μετέβη έκ τής Περσίας καί είς τούς 
ιετά τόν ’ΑλέξανδρονΈλληνας βασιλείς καί εϊς τούς 'Ρωμαίους αύ-
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τοκσάτορας κατά τ ά  μέσα τοϋ πρώτου αίώνος Μ . X .  Ουτοι μάλι

στα οί αύτοκράτορες εύχαριστοϋντο νά συναθροίζωσι πανταχοθ/ν 

νάνους, διά νά μάχωνται καί νά σφάζωνται μεταξύ τ ω ν  άφοϋ πα

ρελθόν πολλά έτη , οι νάνοι έχαιρον τά  πιστά πλησίον τών βασι

λέων, διότι καί ώς ακολούθους μετεχειρίζοντο αυτούς, καί ώς μι- 
τακομιστάς διαφόρων παραγγελιών τών ιπποτών.

Μεταξύ άλλων νάνων περίφημος υπήρξε καί κάποιος Νικόλαος 

Φερρύ, έπονομασθείς Βιβής, τόν όποιον είχε πρός δ  ιασκέδασίν του ό 

βασιλεύς τής Πολωνίας Στανίσλαος. Το άνάστημα τοϋ νάνου το ύ 

του έφθανε μέχρις όγδοήκοντα εκατοστών. Κατά τό  πέμπτον έτος 

τής ηλικίας του ήτο έντελώς έσχηματισμένον τό  σώμά του, καί 

είχε βάρος ολίγον περισσότερον τών 4 0  χ ιλ ιό γ ρ α μ μ ω ν .  ΤΗτο αξιο

σημείωτος διά τήν κομψότητα τών χαρακτηριστικών του· ή  δέ νοη- 

τιχότης του ήτο τόσον περιωρισμένη, ώστε δέν ήδύνατο νά μάθ/| 

άλλο πράγμα έκτος τοϋ χοροϋ. Γενόμενος δεκαπενταετής έχασε τήν 

κομψότητα του καί έγεινε δύστροπος. Κ α ί ώς έάν έκυριεύθη άπό 

πρόωρον γήρας άπέθανεν είς ηλικίαν 2 2  έτών κατά τό 1 7 6 3  Μ. X .  

'Ο σκελετό; του διατηρούμενος εις τό Μουσείον τών Παρισίωυ 

παρουσιάζει παράδοξον κανονικότητα, τό δέ έκ κηροΰ άγαλμά του 

ώιάρχει είς τό γραφείον τής ’Ιατρικής Σχολής τών Παρισίων.

ΤΟ Κ Ο Λ ΪΒΡΙΟ Ν .

Τό χολύδριον είναι πτηνόν μικρότατον, καί άξιοσημείωτον διά τήν 

κομψότητα. του καί διά τήν λαμπρότητα τοϋ πτερώματος του, έπί 

Τοϋ όποιου όταν αντανακλώνται αί ήλιακαί ακτίνες, βλέπει τις τά  

χρώματα τών πολυτιμότερων λίθων καί μετάλλων καί τών ωραιό

τερων άνθέων. 'Η ούρά του σύγκειται άπό έννέα πτερά, τά  όποια 

σχηματίζουσι ριπίδιον (ανεμιστήριον), τά  δε δύο τελευταία είναι 

διπλ άσια παρ’ όλον τό σώμά του κατά τό μήκος. Τό άρρην φέρει 

*“’· τής κεφαλής του μικρόν θύσανον (σκούφιαν), όπου ύπάρχουσιν 

ολκ τά χρώματα, τ ά  όποία λάμπουσι καί είς πτερύγιά του. Ο ί
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οφθαλμοί του είναι μελανοί καί άστράπτουσιν έκ τής ζωηρό τητος. 
•Τό ράμφος του έχον πάχος βελόνης, είναι μακρότερον τής κεφαλής 
του, καί ολίγον κυρτόν.'Η δέ γλωσσά του, τήν όποιαν εκβάλλει πολύ 
έξω, χρησιμεύει είς τό νά τήν χώνη έως εϊς τό βάθος τοΟ κάλυκος 
τών άνθέων καί νά βυζάνη τήν δρόσον, ή όποια υπάρχει έκεϊ, ή νά 
καταπίντ) τά μικρά έντομα, τά όποια καταφεύγουσιν είς τό μέρος 
τοΒτο. Τρέφεται επίσης μέ τήν σκόνιν τών άνθέων τής πορτοκαλέας, 
τής λεμωνέας καί τής ροιάς, τήν όποιαν συνάγει πετών ώς πετα
λούδα πάντοτε ολόγυρα χωρίς νά άναπαύηται. Το πέταμά του 
είναι τόσον ταχύ, ώστε μάλλον ακούεται τό πτηνόν τοΰτο ή φαίνε
ται. 'Η δέ χίνησις τών πτερύγων του κάμνει θόρυβον ομοιον με τάς 
μεγάλα; μυίας. Στέκεται μετέωρον εϊς τόν αέρα, ώς κα> αύταί, καί 
ενίοτε φαίνεται, οτι είναι ακίνητον.

Είς τά μέρη όπου τά άνθη διαρκοΰσι μόνον μίαν εποχήν τοϋ έ
τους, λέγουσιν οτι, όταν δέν ύπάρχωσι πλέον άνθη, συμμαζώνεται 
τό κολύβριον επάνω είς τούς κλάδους δένδρου τινός καί μένει έκεϊ 

είς κατάστασιν ναρκώσεως, μέχρις ου άνοίξωσι πάλιν τά άνθη· άλλ' 
είς τούς θερμούς τόπους, όπου τά άνθη διαδέχονται τό εν τό άλλο 
άκαταπαύστως, δύναταί τις νά τό Ιδη καθ' όλον τό έτος.

Συνειθιζουσι νά κατασκευάζωσι τάς φωλ.εάς των είς τούς κλά
δου; τών πορτοκαλιών, αί όποίαι βέβαια δέν λ.υγίζονσιν άπό τό βά
ρος τοΰτο. Δί φωλεαί των αύται έχουσαι μέγεθος καί σχήμα ήμί- 
σεως κελ.ύφους αύγοϋ, είναι κατεσκευασμέναι μέ μικρά ξυλάοι* 
χλόης, καί έστρωμέναι έσωθεν μέ είδος βαμβακιού λεπτοτάτου καί 
μαλακωτάτου. Τό θήλυ γεννά μόνον δύο αύγά μεγέθους ένός πιζε· 
λ.ίου, τά όποια εκκολάπτει μέ πολ.λήν επιμέλειαν καί στοργήν. Ό 
ταν οί νεοσσοί έκλεπισθώσι, δέν φαίνονται μεγαλείτεροι τής μυίας- 
Όλ.ίγον κατ’ ολίγον σκεπάζονται μέ λ.επτότατον χνούδιον ώ; το 
τών άνθέων, καί μετά ταϋτα μέ πτερά λαμπρά.

Όταν ό πατήρ καί ή μήτηρ άπελθωσι διά νά ζητήσωσι τροφήν, 
πτηνά τινα, τά όποια ύπεραγαπώσι τά αύγά ταϋτα, καιροφυλακτοϋ- 
σι καί όρμώσι νά τά καταφάγωσιν άλ.λ.’ οί γονείς φρουροϋσι πάντο-
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πε χαί επανέρχονται ταχέως, ώς αστραπή, καί καταδιώκουσιν ατρό
μητοι τής νέας των οικογένειας τόν εχθρόν,Γάν καί ήναι πολύ ισχυ
ρότερος των· καί οταν δυνηθώσι νά τόν προφθάσωσι, κάθηνται έπι- 
τηδείως επάνω είς τάς πτέρυγάς του καί τόν τσιμπώσι μέ τό μα- 

χρόν ράμφος των καί τοϋ καταφέοουσι πολλάς πληγάς.
Διά νά συλ.ληφθή τό κολύβριον, ή ρίπτουσιν επάνω του άμμον χον

δρήν, ητις τό ζαλίζει, ή στήνουσιν ίξόοεργας, όλ.όγυρα είς τάς όποιας 
πετά μέ πολλ.ήν εύχαρίστησιν άλλ' εύθύς άφοϋ έγγίξωσιν εις αύτήν 
ή γλώσσα, οί πόό'ες καί αί πτέρυγες των, κολλοϋσιν επάνω, καί ό 

όρνιθοθήρας, όστις τά παραφυλάττει, τά συλλαμβάνει.
’ΐδού τί διηγείται περιηγητής τις περί αύτών.

φίλος τις συλ.λ.αβών φωλεάν νεοσσών έκ τών πτηνών τούτων, 
Ιβαλεν αύτούς είς κλωβίον, τό όποιον έθεσεν είς τό παράθυρον τοϋ 
δωματίου του. Ό πατήρ καί ή μήτηρ των ζητοΰντές τα πανταχό- 
θεν, τά εύρον τέλος πάντων, καί ήρχισαν νά τούς φέρουσι τροφήν 
διά μέσου τών συρμάτων τοϋ κλ.ωβίου. Εντός ολίγου ήμίρευσαν 
τόσον, ώστε κατ’ άρχάς έμβήκαν είς τό δωμάτιον, έπειτα είς τά 
χλ.ωβίον καί μετά ταϋτα έτρωγον καί έκοιμώντο μέ τά νεογνά των. 
Τόσον δέ έφιλιώθησαν μέ τόν οικοδεσπότην, ώστε καί τά τέσσαρα 
ίσυμμαζώνοντο είς τά δάκτυλά του, καί έκραζον σ ιρ έ π , σ ιρ ιχ ,  
a p i  π ,  ώς έάν εύρίσκ οντο επάνω είς κλάδον δένδρου.

Τό δέ φαγητόν των συνίστατο είς μίγμα παξιμαδιού, ’Ισπανικού 
οίνου, καί ζακχάρεως, είς τό όποιον άφοϋ έφερον ελαφρώς τήν γλ.ώσ- 
σάν των καί έτρωγον καί έχόοταινον, έπέτων εντός τής οικίας, έ
ξωθεν αύτής, καί έπανήρχοντο εύθύς άφοϋ ό οικοδεσπότης τά ¿φώ
ναζε. Τά διετήοησε τοιουτοτρόπως επί πέντε ή έξ μήνας, μέ τήν 
ελπίδα νά ίδη καί άλλους νεοσσούς τής ωραίας ταύτης οικογένειας’ 
άλλά λησμονήσας εσπέραν τινά νά δέση τό κλωβίον, εντός τοϋ 
όποιου ύπήρχον, είς τό σχοινίον τής οροφής διά νά. τά προφύλαξη 
άπό τούς ποντικούς, είδε μέ λύπην του, έξυπνήσας τήν επαύριον, 

οτι δέν ύπήρχον πλέον.

Ευρον τόν τρόπον ν’ αποξηραίνω-’, τό πτηνόν τοϋτο καί νά διχ1

—  381 —



—- 3 82  —

τηρώσι άκμαίαν τήν λαμπρότητα τών χρωμάτων του. Με τά  π τ ε 
ρ ά  των κατασκευάζουσιν ωραία κεντήματα καί εξαίσια; εικόνας, 

αί δέ άγρια ι γυναίκες τής ’Αμερικής τά  μεταχειρίζονται ώς ε 

νώ τια όταν άποξηρανθώσιν.

'Η  πτηνόμυια είναι πτηνόν ούτως όνομαζόμενον διά τήν μικρό

τα τα  του, ομοιάζει πολύ τό  κολύβριον εϊς όλα, έκτος μόνον ότι είναι 

μιχρότερον αύτοΰ χαί έχει τό ράμφος εύθύ, ένώ τού κολυβρίου είναι 

κυρτόν, ώς εΐπομεν,

ΙΣΤΟ ΡΙΑ ΕΝΟΣ ΒΟΡΚΟΛΛΚΟΣ.

Κανέν πράγμα, ώ φίλτατοι παϊδες, δέν είναι τόσον επιτήδειον 

εις τό νά δημιουργό) φαντάσματα, όσον ό φόβος' έκ τού φόβου ο άν

θρωπος φαντάζεται ότι βλέπει, καί λέγει ότι είδε φάντασμα' ό μύθος 

ούτος πετα άπό στόματος εις στόμα, καί συχνάκις ποικιλόμ.ενος, γί

νεται παραδεκτός μέ τόσον περισσοτέραν εύχαρίστησιν, όσον γελοίος 

είναι. Οί δ ’ εύπιστοι καί οί πεφοβισμένοι άνθρωποι καταφεύγουσι 

ζητούντες προστασίαν. Διά τούτο πόσους μύθους ή  αμάθεια καί ή 

εύπιστία έφύλαξαν έως τήν σήμερον !

’Ακούσατε τό ακόλουθον συμβάν διά νά γελάσητε.

Κάποιος συγγραφεύς, Βορδάκος ονομαζόμενος, λέγει, ότι ευρισκό

μενος εις μίαν πόλιν τής 'Ιταλίας Πλαιζάνκην τό  όνομα, διενυκτέ- 

ρευσεν εις ξενοδοχείόν τ ι ,  όπου ή  μήτηρ του ξενοδόχου είχεν άπο- 

θάνει τήν προτεραίαν νύκτα. 'Ο άνθρωπος λαβών ανάγκην άπό με

ρικά πανικά, έστειλεν ένα τών υπηρετών του εις τό δωμάτιον τής 

μακαρίτιδος μητρός του νά τά  ζητήση' άλλ’ ό υπηρέτης ουτος μετ 

ολίγον επανέρχεται άσθμαίνων καί έκτος εαυτού κράζει, ότι ή κυ

ρία του έβορκολάκίασε καί έκοίτετο εις τήν κλίνην της. "Αλλος τις 

υπηρέτης θέλων νά δείςη θάρρος, έτρεξεν εις τό δωμάτιον, καί πα

ρευθύς έπιστρέψας έβεβαίωσε τό πράγμα.

*0  κύριος τής οικίας ήθέλησε νά ύπάγη καί μόνος του, καί εσυ- 

νωδεύθη εις τό δωμάτιον άπό τήν θαλαμηπόλον του' μετά τινας

στιγμας μεταβάς καί αύτός, έβεβαίωσε τά  αύτά εις τούς ξένους του 

κράζων «Ν αι, κύριοι, ή  πτωχή μου μήτηρ είναι, τήν ειδον άλλά 
δέν έτόλμησα νά τής λαλήσω. »

Ο Βορδάκος λαμβάνει μίαν λυχνίαν, καί αποταθείς πρός τινα 

εκκλησιαστικόν, όστις παρευρέθη έκεί, λέγει· «Έ λα, κύριε, άς ύπά- 

γωμεν.— Ευχαρίστως, άπεκρίθη ό άββάς, σάς ακολουθώ, έάν προπο- 

ρεύησθε. » Ί ο  παράδειγμα τών δύο τούτων έμιμήθησαν όλοι οί πα- 

ρευρισκόμενοι εις τό ξενοδοχείον, καί έλθόντες εϊς τό διομάτιον τού 

βορκόλακος ήνοιξαν τά  παραπετάσματα τής κλίνης, 'ο  Βορδάκος 

τωόντι παοετήρησε μίαν γραίαν, τής όποιας τό πρόσωπον ήτο μαϋ- 

ρον καί καταριτιδωμενον, ή  δε κεφαλή καλώς σκουφωμένη" έκαμνε 

δέ παραδόξους μορφασμούς.

Είπον εις τόν οικοδεσπότην νά πλησιάση διά νά ΐδη, άν τωόντι 

•ητο ή  μήτηρ του. « Καί, αύτή είναι. ' \  ! καϋμένη μου μήτερ ! ». 

Οί δέ ύπηρέται ανέκραξαν ώσαύτως, ότι αύτή ήτο ή κυρία των.

Τότε ό Βορδάκος εΐπεν εις τόν εκκλησιαστικόν· « είσθε ίερεύς, 

Κύριε, ¿ξορκίσατε τό πνεύμα. ;> ’Αφού δε ό ίερεύς έξώρκισε τήν ά- 

ποθαμμένην καί έρριψεν αγιασμόν έπί τού προσώπου της, τό πνεύ

μα αίσθανθέν τήν υγρασίαν έπήδησεν έπί τής κεφαλής τού άββα καί 

τόν έδάγκασεν, όλοι δέ έτράπησαν εις φυγήν.

Ένώ δε τό πνεύμα καί ό εκκλησιαστικός έμάχοντο, έπεσε τό 

σκούφωμα, καί ό Βορδάκος είδεν, ότι ό βορκόλακας ήτο πίθηκος, 

όστις ίδών πολλάκις τήν κυρίαν του σκουφώνουσαν τήν κεφαλήν της, 

έστοχάσθη νά τήν μιμηθή' όΟεν λαβών τήν ιδίαν εκείνης σκούφιαν, 

έδεσε τήν κεφαλήν απαράλλακτα ώς εκείνη, καί εξαπλωθείς εις 

τήν κλίνην άνεπαυετο.

Τοιαύτη είναι κατά τό μάλλον καί ήττον ή αρχή καί τό τέλος 

ολων τών ιστοριών τών νομιζομένων βορκολάκων. Καί άν οί άνθρω

ποι έδιδον ε ί ; αύτάς τάς ιστορίας τήν πρέπουσαν άξίαν των, αί γ υ

ναίκες, τά  παιδία καί οί αγορές δέν ήθελον κυριεύεσθαι άπό πα·,-
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δαριώδεις φόβους, ένεκα τών όποιων στερούνται τό ήμισυ τή; 
ζωής των.

ι ι Φ ϋ ί ί Κ Β ί ι

ΕΪΓΝΩΜΟΣΤΝΙΙ ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ.

Είς τάς Πάτρας, πόλιν τής 'Αχαΐας, παιδίον τι τό πάλαι ήγό- 
ρα σ ε μικρόν δράκοντα, καί έτρεφεν αύτόν μέ πολλήν φροντίδα. Α- 
φβδ δέ έμαγάλωσεν ό δράκων, έλάλει το παιδίον πρός αύτόν, ώς έάν 
έκαταλάμβανεν όσα τοΟ έλεγε, καί συνέπκιζε καί συνεκοιματο 
μετ’ αύτοΟ. Επειδή δέ ηϋξήθη παρά πολύ ό δράκων, οί πολϊται 
τόν απέλυσαν είς τήν έρημον, φοβούμενοι μήπως γίνη πρόξενο; θα
νάτου είς τήν πόλιν. ‘Ο δέ παϊς γενόμενος νεανίας καί έπιστρέφων 
ποτέ άπό μίαν πανήγυριν μέ τούς συνηλικιώτας του, ένέπεσεν είς 
χειρ ας ληστών, οί όποιοι εμελλον νά τούς κακοπο ιήσωσιν. ’Αλλ' έν 
τώ μεταξύ τούτω, ιδού ακούεται βοή καί ό δράκων έρχεται συρό
μενος μέ άκατανόητον ταχύτητα· καί άλλους μέν έξ αύτών διε- 
σκόρπισεν, άλλου; δε έφόνευσεν, αύτόν δέ περιέσωσεν έκ τοϋ κιν
δύνου.

Αί συνδρομαί πέμπονται διά Ταμιακού Γραμματίου εις τόν 
εκδότην Μ. Δ. Σακκόρραφον.

Ούδεμία συνδρομή πληρώνεται άνευ άποδείξεως τοΟ ίδιου έκδοτου.

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