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ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ.

*7(7/0 «αί Ό σ ιρ ις .

'Εάν έτυχέ ποτε μεταξύ τών ιστοριών, τάς οποίας έμάθετε [ 
τώρα, ν’ άναγνώσητε κα ι τήν ιστορίαν τών αρχαίων Αιγυπτίων,: , 
στεύώ, ότι δέν θά δυσαρεστηθήτε νά άπαντήσητε κα ί πάλιν έδώ: 
παράδοξον εκείνον τόπον, τόν όποιον διαβρβχει ό Νείλος κατ' ί-  
κα ί εις τόν όποιον κα ί τήν σήμερον άκόμη εΰρίσκονται τόσα λκ 
πρά μνημεία άοχαιότητος.

Λοιπόν, επειδή ή Αίγυπτος κε ίτα ι είς τήν ’Ανατολήν, καθώς ε I 
ή Ινδία κα ί ή Περσία, περί τών θεών τών όποιων σας έλάλησα τ.χ 
γουμένως, θά σάς είπω κα ί περί τών θεών τού τόπου τούτου- ι 
θεοί ουτοι θά σάς φανώσι πολύ παράδοξοι κα ί διά τό άλλόκοτον:: 
μορφής, κα ί διά τά  τεράστια κατορθώματα των, άλλά  έττρόλι' 
νά σάς είπω άλλοτε, ότι ήθελον σάς διηγηθή περί αύτών άπιστε* 
πράγματα ή κα ί μύθους, κα ί ιδού έκπλήοώ τήν ύποσχεσίν μου.

'Υπήρχε ποτε είς τήν Αίγυπτον εις βασιλεύς ονομαζόμενος 'θα 
ρ ΐ ΐ  κα ί μ ία  βασίλισσα όνομαζομένη "7σ/ο, οί όποιοι συνέζων ένρ 
γίστή αρμονία. Κ α ί τινες μέν λέγουσιν, ότι οί δύο ουτοι ή σαν άά1 
φοί, καί, κατά τήν συνήθειαν τοΰ τόπου, συνήλθον είς γάμου κ 
νωνίαν άλλοι δέ βεβαιοΰσιν, ότι ό βασιλεύς ένα μόνον αδελφόν ι 
χεν, όστις ώνομάζετο Τ ν φ ΰ ν , κα ί ήτο πυρόθριξ κα ί κακής ψυχ: 
άνθρωπος, κα ί ότι ή Τσις ήτο ώραία βασιλόπαις πλησιοχώρου π ’ 
τόπου, τήν όποιαν ό ‘Οσιρις ένυμφεύθη.

'Ο αγαθός ουτος ήγεμών έπινοήσας τό άροτρον κα ί τήν τέή'ΐ 
τοΰ νά καλλιεργώμεν τήν γην, ή όποια ονομάζεται γεωργία, ά’ 
φάσισε νά μεταδώση είς τούς πέριξ τόπους τό ευεργέτημα τής ό» 
καλύψεώς του, καθώς κα ί ό Κρίχνας τών ’Ινδών, άν ένθυμήσθε, & 
τησε νά κνμη  τούς λαούς καλλίτερους, καθιστών αυτούς εύπ? 
στέρους. ’Επ ί τούτω λοιπόν συνήθροισε πλήθος γυναικών καί ί'! 
πλων άνδρών καί μέ αυτούς ήρχισε νά περιέρχηται τόν κοσρ· 
ούχί διά νά καταστρεφη τά ; γαίας τών πλησίον του, καθώς« 
μνουσι συνήθως οί κατακτηταί. άλλά διά νά τού; διδάξη νά ^ '

λιεργώσι τούς αγρούς των, κα ί ν’ άπολαμβάνωσιν άφθονα γεννή
ματα. Ουτω λοιπόν, επειδή ό "Οσιρις ε ίχε  καλούς σκοπούς, έπέτυ- 
χεν είς πάν 5,τ ι επιχείρησε, κα ί άπέκτησε φίλους, όπου κα ί άν διέ- 
€η, διότι οί άνθρωποι τοΰ έδείκνυον μεγάλην ευγνωμοσύνην διά τάς 
ωφελίμους εφευρε'σεις, τάς όποιας τούς έδίδασκε.

*Αναχωρών δέ ό αγαθός ούτος βασιλεύς άφήκ: τήν κυδερνησιν τοΰ 
βασιλείου είς τήν γυναϊκά του Τσιν, τής όποιας έγνωβιζε τήν φρό- 
νησιν, καί είς τόν αδελφόν του Τυφώνα, όστις έν τη  απουσία τοΰ 
βασιλέως κατέβαλε πάσαν προσπάθειαν νά γίνη κύριο; τόΰ θρόνου- 
διότι ό ζηλότυπος εκείνος βασιλόπαις δέν είχεν άλλο μεριδιον, παρά 
τόπους τινάς βαλτώδεις, όπόθεν άνεδίδοντο αναθυμιάσεις φθορόποιαι, 
κα ί τάς άγονους εκείνα; ερήμους, όπου ή άμμος μετατοπιζόμενη 
άπό τόν άνεμον, σχηματίζε ι βουνά, τά όποια πλακώνουσιν ¿λοκλή
ρους συνοδίας ανθρώπων, ετ ι δέ κα ί στρατούς ολοκλήρους, καθώς 
κατεπλάκωσε κα ί « ν  στρατόν τοΰ Καμβύσου, περί τοΰ όμοιου ίσώς 
άατόπιν θά σάς λαλήσω. ’Αλλά τον 'Οσιριν έπανελθόντα άπό τά 
ταξείδιά του, ύπεδέχθη ό λαός του μέ άνευφημίας, ώστε ό Τυφών 
δέν ήδυνήθη νά κάμη αλλέως, ε ΐμή  νά παραδώση τόν θρόνον.

’Εν τούτοις ό μοχθηρό; ούτος βασιλόπαις, όστις δέν άπέβαλε τήν 
επιθυμίαν του νά γ ίνη βασιλεύς τής Αίγυπτου, άπεφάσίΐε νά π α 
γίδευση τόν αδελφόν του κα ί νά τόν καταστρέψη. Πρός τόν σκοπόν 
τοΰτον, ολίγον καιρόν μετά τήν επάνοδον τοΰ βασιλέως, προσεκά- 
λεσεν αύτόν είς μεγάλην εορτήν, διά νά πανηγυρίση δήθεν τήν ευ
τυχή επιστροφήν του* μετά δέ τό δεϊπνον, τό όποιον ήτο πολυτε
λέστατου, έφερεν ενώπιον τών ομοτράπεζων μεγαλοπρεπές κιβώ- 
τιον, τοΰ όποιου ή εργασία ήτο τόσον πολύτιμος, ώστε έπροξένει 
θαυμασμόν είς πάντας, όσοι τό έβλεπον. Κα ί αύτός δέ ό Οσιοις μή 
δυνηθεί; νά κρύψη τήν έκπληξίν του διά τό θαυμάσιου εκείνο κ ι
βώτιου, εδειξεν είς τόν αδελφόν του, ότι έπεθύμει να άποκτήστ, αύτο. 
άλλ’ ό δόλιος, όστις ε ίχε  τούς σκοπούς του, τ ΰ  άπεκρίθη. ότι είχεν 
ύμόσει νά μή τό δώση εις κανένα άλλον, εκτός εκείνου, όστις ήδό· 
νατο νά εμβη ολόκληρος εντός αύεοΟ.
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'θ  ' Οσιρις παρευθύς τού έπρότεινε νά χάμνί το ύ το , τ ό  όπο ιον  πα* 
ρεδέχθη ό Τυφών μ ε  πολλήν εύχαρίστησιν άλλά  μόλις ό καλός ή· 
γεμών έμβήκεν εις τό έπικίνδυνον εκείνο κιβώτιον, κα ί ιδού ό επ ί
βουλος άδελφος κλείει αυτό παρευθύς, κα ί δ ιατάττει νά τό βίψωσιν 
εις τόν Νείλον, τό όποιον κα ί έγένετο έν τω άμα.

Σάς άφήνω νά στοχασθήτε τήν λύπην τής βασιλίσσης 'ίσιδος, 
δτε έμαθε τήν δολιότητα τοϋ Τυφώνος κα ί τόν θάνατον τού συζύ
γου της' όθεν ¿πενθηφόρησε, κα ί άφήσας τό παλάτιον κα ί τόν θρό
νον εις τόν υιόν της Ώ ρ ο ν , ¿πήρε τόν δρόμον προσπαθούσα να  ά 
νευρη τό κιβώτιον, όπου ήτο τό σ ώ μ α  του δυστυχούς ’Οσίριδος, 
κα ί νά τού αποδώσει τά  τελευταία χρέη τής ταφής. Τότε ό Τυφών 
ευρών ευκαιρίαν έκ τής απουσίας της αρπάζει τόν θρόνον κα ί άπο- 
διώκει τόν άνεψιόν του.

Τ ά  δέ υδατα τού Νείλου ποταμού βέοντα πρός τήν θάλασσαν 
παρέσυραν τό σώ μ α  τού ’Οσίριδος έως εις τήν πλησίον πόλιν Βύ- 
βλον τής Αίγυπτου, οπου τό κιβώτιον έστάθη υποκάτω εις έν φυτόν 
όνομαζόμενον λώτον, τό όποιον έν διαστήματι ολίγων ετών τόσον 
έμεγάλωσεν, ώστε περιέκλεισεν ολόκληρον τό κιβώτιον. 'Ο βασιλεύς 
τής Βύβλου παρατηρήσας τό θαυμάσιον εκείνο φυτόν, τόσον τού ή - 
ρεσεν, ώστε ¿πρόσταζε νά τό κόψωσι διά νά κατασκευάση μίαν 
άπό τάς στήλας του παλατιού του.

'Η  δέ "ίσ ις απαρηγόρητος δ ιά  τό δυστύχημα τού άνδρός της, 
περιέτρεχε πολλούς τόπους μή δυναμένη νά πληροφορηθή τίποτε 
έξ οσων ¿ζήτει νά μάθη· διότι άλλο ι μ ε ν  δέν ήςευρον τ ί τούς έλε- 
γεν, άλλοι δέ τής έστρεφον τά  νώτα χωρίς νά τής άποκρίνωνται* 
διότι ΰπάρχουσι πολλοί άνθρωποι, οί όποιοι δέν φροντίζουσι διόλου 
νά παρηγορώσι τούς τεθλιμμένους. ’Ε π ί τέλους άπήντησέ τινα παι- 
δία, τά. όποια ήσαν συμπαθητικώτερα κα ί τής είπον, ότι τό πράγ
μα , τό όποιον έζήτει ε ίχε παρασυρθή άπό τό ρεύμα τού ποταμού 
έως εις τήν πόλιν Βύβλον ή αγαθή ’ ίσ ις τά  εύχαρίστησεν άπό καρ- 
δίας, κα ί πρός ανταμοιβήν τής φιλοφροσύνης των, έδωκεν εις αύτά 
τό δώρον τής θειότητος, δηλαδή νά προνοώ"·, παν ό,τι ήθελον νά
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μάθωσιν, κα ί έπειτα έξηκολούθησ* τόν δρόμον της μετά  σπουδής.
Ουτω λοιπον έφθασεν εις τάς πύλας τής Βύβλου, μ ιά ς τών με- 

γαλειτέρων πόλεων τού καιρού εκείνου, κα ί έκάθησε λυπημένη πλη
σίον μ ιάς πηγής, έλπίζουσα, δτι κάποιος διαβάτης φιλάνθρωπος ή- 
δύνατο νά τής δώση τινάς πληροφορίας περί τού πράγματος, τό 
όποιον έζήτει- άλλά πολύν καιρόν έμεινεν εκεί κα ί κανείς δέν έφάνη. 
’Ενώ δέ ήδη ήρχιζε νά άπελπ ίζηται, α ί παιδίσκαι τής βασιλίσσης 
τής Βύβλου έλθοΰσαι έκεΐ νά άντλήσωσιν ΰδωρ, ειδον τήν ξένην κα ί 
ήρώτων μεταξύ των, τ ί άρά γε νά έκαμνεν έκεί, κα ί δ ιατί έφαίνετο 
τόσον λυπημένη- ή "ίσ ις άκούσασα ταΰτα έπλησιασεν εις αϋτάς, 
κα ί έγγίσασα δ ιά  τής χειρός τάς μακράς των κόμας, α ί όποίαι 
¿κυμάτιζαν εις τούς ώμους των, διέχυσεν ¿πάνω των μίαν εύωδίαν 
εξαίρετου αρώματος, διά τό όποιον αυται έξεπλάγησαν.

'Εν τούτοις α ί Οεραπενίδες αυται έλθούσαι έδιηγήθησαν εις τήν 
κυρίαν των περί τού ώραίου δώρου τής ξένης, τήν όποιαν ίδούσα ή 
βασίλισσα τόσον κατεθέλχθη, ώστε παρεκάλεσεν αύτήν νά γίνφ 
τροφός τού τέκνου της, τά όποιον ήτο άκόμη μικρόν. Ί ΐ  θεά συγκα- 
τένευσεν ευχαρίστως χωρίς νά φανερωθή, διότι ήτο βεβαία, ότι εις 
τόν τόπον ¿κείνον ήθελεν εύρεί τό σώμα τού άνδρός της.

Ε ίχ ε  δέ παρέλθει πολύς καιρός, άφ’ δτουή'ΐσιςάνέτρεφε τόνβασιλό- 
παιδα τής Βύβλου θέτουσα τόν δάκτυλόν της εις τό στόμα του, διάνά 
τό γλύφη, διότι δέν είχε διόλου γάλα νά τού δίδη, κα ί μάλιστα  τόσον 
ήγάπησε τό παιδίαν εκείνο, ώ -ε καθ’ έκάστην νύκτα τό περιεκύκλω- 
νε μέ ουρανίας φλόγας, διά νά κάμη κα ί αύτό έπίσης αθάνατον. Έ π ί 
τέλους άνεκάλυψεν εις τό παλάτιον τήν στήλην έντός τής όποιας 
ήτο περικεκλεισμένον τό κιβώτιον τού ’Οσίριδος. Παρευθύς δέ μετά- 
μορφωθείσα εις χελιδόνα ήρχισε νά πετά ολόγυρα εις τήν στήλην 
¿κείνην· άλλ ’ ή βασίλισσα ένώ έξεπλήττετο διά τήν ένασχόλησιν 
τής χελιδόνος, έξέβαλε κραυγήν διαπεραστικήν ίδούσα, ότι τό τέ
κνον της εύρίσκετο έν τώ μέσω φλογών, ή δέ 'ίσ ις  άναλαβοΰσα τήν 
«ρώτην μορφήν της τής ¿φανέρωσε τ ίς ήτο. 'Η  βασίλισσα συγκινη- 
θείσα έκ τής διηγήσεως τών δυστυχημάτων της έδωκεν εις αύτήν



τήν άδειαν νά λάδη το πολυζήτητον εκείνο χιβώτιον, το όποιον καί 
ξκαμεν ή Ίσ ις  ποφευδύς, χωρίς νά (ίλάφη τήν στήλην έπί τής 
όποιας εστηρίζετο τό παλάτιον, κα ι έκτοτε αύτή ή στήλη ¿θεωρείτο 
ιερά άπό τού; Αιγυπτίους.

Τότε έκιβιβασδεϊια έπΐ πλοίου εις τον π ο τα μ ό ν  με τό πολύτιμον 
της φορτίον έπέστρεψεν ε ί; μ ίαν πόλιν όνομαζομένην ΒοΟτον, όπου 
ό νέος Ώρος είχεν άνατραφή κρυφίως, διά νά μή άνακαλυφθή ύπό 
τοΟ θείου του Τνφώνος κα ί φονευδή. Έδώ δέ πλησίον τοΟ Βούτου 
άνήγειρε μικρόν τάφον, όπου άπε'θεσε τό λείψανον τοΟ συζύγου, τόν 
όποιον ¿Ορήνει.

’ Εκτοτε τό δενδρυλλίου λώτος, τό όποιον ε ίχε  προφυλάξει τό σδ- 
μ α  τοΟ ’Οσίριδος, ¿θεωρείτο ύπό των Αιγυπτίων ώς φυτόν εύλα- 
βείας, κα ί ώς είκών τής γονιμο'τητος, την οποίαν ό Νείλος διαχύνει 
εις τόν τόπον δ ιότ ι ευθύς άφοΟ τό υδρόβιον τοΟτο άνθος άναφανϊι 
αναγγέλλει τήν έτησίαν πλημμύραν τού ποταμοΟ.

ΠΕΡΙ ΠΟΝΤΙΚΟΥ.

Ό τε σας έδιτ,γήθην τήν φυσικήν ιστορίαν του κάστορας 
εις εν των προηγουμένων φυλλαδίων, σας ειπον συγχρόνους, 
δτι τδ ζώον εκείνο καί άλλα τινά, καθώς ό σκίουρος, ό λα- 
γώ ς, ό λαγιδεύς (κουνέλλι) ό χοίρος, ό ποντικός καί πλεϊ- 
στα άλλα ανάγονται εις τό γένος των τ  ρ ω κ τ  ώ ν, τά ό
ποια δηλ: δεν δύνανται να μασσώσι τήν τροφήν των, αλλά 
νά τήν ροκανίζωσιν ώς ίδιον χαρακτηριστικόν των ζώων 
τούτων είναι, ώς είπομεν, οί Ιμπροσθινοί όδόντες των είς 
καθεμίαν σιαγόνα, οί όποιοι ονομάζονται τομείς, καί ή ελ- 
λειψις σκυλόδοντων πρός δε τούτοις οί Ιμπροσθινοί πόδες 
των είναι κοντότεροι, καί οί οπίσθιοι μακρύτεροι, ώστε νά 
ουνανται μάλλον διά τοϋτο νά πηδώσι παρά νά περιπατώσι.

Ο μΰς (ποντικός) έχει δόο τομείς εις καθεμίαν σιαγόνα,
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ωρΐς σκυλοδόντας, άνά τέσσαρα δάκτυλα εις τους εμπρο- 
ίίους πόδας, καί άνά πέντε εις τους οπισθίους, με μακράν 

γυμνήν από τρίχας ουράν, ή όποία καί του χρησιμεύει 
- ¿ργανον εις τάς πανουργίας του, καθώς κατωτέρω θέλω 
5ς διηγηθή.
Όλοι γνωρίζετε τό ζώον τούτο, του οποίου τόν στόμα- 

5» χαμμία τροφή δεν βλάπτει, δι’ δ καί ονομάζεται παμ- 
ίνον. Αί καταστροφαί, τάς οποίας φέρει ό μυς όπου έπι- 
-ίπι είναι μεγάλα-.. Πολλαπλασιάζετχι δέ τόσον ταχέως, 
¿πε αν καί ό αιώνιος εχθρός του ή γάτα, αί παγίδες, τά 
ιρμάκια, και λοιπά καταστρεπτική μέσα δεν παύουσιν άπό 

πϋ νά έλαττώνωσι τόν άριθμόν των, ήθελον όμως επιφέρει 
τφιισότερον όλεθρον εις όσα εΰρίσκουσιν εντός των οικιών 
¡«1 αποθηκών, εάν δεν κατεστρέφοντο καί μεταξύ των έν 
χαιρώ πείνας. Οί δυνατώτεροι λοιπόν έφορμώσι κατά τών 
¿«νχτωτέρων, καί άνοίγοντες τόν εγκέφαλον κατατρώγουσιν 
ϊ γ λ ί  πρώτον, έπειτα τό λοιπόν πτώμα· τήν άκόλουθον ήμέ- 
οί άνανεοΰτχι ή μάχη, καί διαρκεί μέχρις ου ο,ί ιρλεΐστοι 
ξ αύτών καταστραφώσιν. Εΰρίσκονται εις όλα τά μερη του 
χώμου καί κατοικοΰσιν εις τάς οικίας καί είς τούς (¿■¡'ρους 
χαμμένοι είς τρύπας.

Ιδού τί άναγινώσκομεν είς ’Αγγλικόν τ ι σύγγραμμα περί 
τίς πανουργίας του.

Χρυσοχόος τις έπί πολυν καιρόν ευρισκε τήν φυάλην τοΟ 
έλαίου κενήν, καί ένω μετεχειρίσθη απείρους τρόπους πρός 
ώακάλυψιν του κλέπτου, έστάθη αδύνατον νά τόν εύρτ,· έπί 
*&ους άπεφάσισε νά παραφυλάξω ό ίδιος, καί άνοιξας έπι- 
■Χίόες τρύπαν είς τήν θύρχν παρετήρει έξωθεν. Μόλις πα- 
ρήλθεν ολίγη ιόρα καί ιδού ακούει λεπτόν θόρυβον, προσέχει 
**ί βλέπει ποντικόν, όστις πλησιάζει είς τήν φυάλην, άφαι-
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ρεϊ με τους ¿οουτας του το πώμα, χώνε! τήν ουράν εις ■ 
στομιο ν τος βυάλης, καί λαοώνων αυτήν εξέβαλλε καί εγλυς ί 
II οε μεθ οος αυτή τής άφαιρέσεως εξακολουθεί μέχρις, 

δέν έμενεν ούτε σταγών εντός τής ουάλης !
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ΙΙ /.Λι* r-vn/c! λ γο-jffi . ί τ ί  ■: ποντικός προνοεί τό :ψ,

μνισμα παλαιάς οικίας, καί αναχωρεί έκείθεν. ΓΙρός δέ τού- 
τοις, οτι καί ταςειδεύει από το'πον εις τόπον.

-*•«=83»
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ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΛΔΑΝΜ ΑΝΤΕΣ.

Βασιλεύς τις τής Ανατολής, Οέλων νά έκλέξτ, σύμν υλ 
ειλικρινή καί ικανόν, έπενόησε το ακόλουθον τέχνασμα- έ ~ 
ραν τίνά προσεκάλεσεν εις τό παλάτιόν του πέντε άνίρ 
τής πρωτευούσης, οιτινες έθεωρουντο ώς οι μάλλον έξυπνοι 
πάντων.

ΆφοΟ δέ ήλθον καί έκάθησαν ολόγυρα εις τούς προσοιο- 
ρισθέντας τόπους οι’ αυτούς, ό βασιλεύς έξαπλώσας τήν Ίρι- 
στεράν χειρα, εις τούς δακτύλους τής οποίας έλαμπον πέντε 
άδάμαντες θαυμάσιου μεγέθους, είπε προς αυτούς.

«Σας προσεκάλεσα ενταύθα καί τούς πέντε σάς, έλπίζων 
δτι θέλετε μου εϊπει τήν αλήθειαν. Βλέπετε τούς πέντε τού
τους άξιολόγους άδάμαντας ; θέλουσι οας δοθή ώς άμοιβή 
τής είλικρινίας σας. Λαλεΐτε· τ ί στοχάζεσθε περί τής δυνά- 
μεως καί τής δόξης μου;»

Καί οΐ μεν τέσσαρες έκ τούτων καταθαμβωθέντες έκ του 
μεγέθους καί τής ώραιότητος των άδαμάντων καί έκ τής 
ιδέας, οτι ήδύναντο ν ’ άποκτήσωσι κανένα έκ τούτιον Ισπευ- 
σαν ν’ άποκριθώσιν άλληλοδιαδόχως- όθεν καί εξύμνησαν ό 
εΐς περισσότερον του άλλου τό μεγαλειον του κυρίου των, 
καί τον ύψωσαν ύπεράνω ολων των ηρώων του κοσμου- και 
μετά τοσούτου ένθουσιασμοΰ έλάλησαν περί των προτερημα- 
των καί των αρετών του, καί τόσα λαμπρά επίθετα του άπέ- 
δωκαν, ώστε δεν ήτο δυνατόν νά είπγ τ ις περισσότερα περί 
τοΰ μεγαλείου καί τής παντοδυναμίας του Θεού.

Ό βασιλεύς έκβαλών άπό τούς δακτύλους του τέσσαρας 
έκ των άδαμάντων εκείνων διανέμει άνά ένα εΐς έκαστον των



τεσσάρων άνδρών. Έπειτα στραφείς πρός τόν πέμπτον λέγει. 
αΚαί συδιατί δεν λα λ ε ΐς ; Είπε μου καί σύ την γνώμην σου 

περί τής δυνάμεως καί τής δόξης μου.— Στοχάζομαι, άπε- 
κρίθη εκείνος, οτι ή  δύ/αμίς σου είναι παρακαταθήκη, τήν 
οποίαν ό Θεός ένεπιστεύθη εις σέ διά τήν ευτυχίαν των λαών 
σου, καί περί τής οποίας θά σου ζητήσν) ακριβή λογαριασμόν 
μίαν ημέραν νομίζω, ότι ή δόξα σου θά ήναι ψευδής καί 
φθαρτή εάν ζητής νά τήν στήριζα,ς είς τήν εξωτερικήν λαμ
πρότητα καί τάς κατακτήσεις, καί όχι είς τήν αύστηράν έκ- 
πλήρωσιν τοΰ καθήκοντος σου.»

Τότε ό βασιλεύς άπεκρίΟη.
«Δεν δίδω λοιπόν είς σέ τόν άλλον άδάμαντα, άλλά τήν 

εμπιστοσύνην καί τήν φιλίαν μου. Μένε πάντοτε πλησίον μου* 
ευρον τόν άνθρωπον, τον όποιον ή καρδία μου έζήτει.»

Τήν επαύριον, τό πρωί οί τέσσαρες άλλοι ήλθον είς τό 
παλάτιον μέ πρόσωπα κατηφή, λέγοντες είς τόν βασιλέα, οτι 
ό άδαμαντοπώλης τόν ήπάτησε, διότι τοΰ έπώλησε ψευδείς 
άδάμαντας.

«Καί πώ ς! άπεκρίθη ό βασιλεύς γελώ·/, νομίζετε, ότι δέν 
έγνώριζον τοΰτο ·, Μέ έπα,νέσατε ψευδώς, σας Ιοωκα και εγώ  
ψευδείς άδάμαντας. Σας έπλήρωσα μέ τό ίδιον νόμισμα· τ ί 
παρχπονείσθε;»

Ούτως ό βασιλεύς ήθέλησε νά διδάξ-ρ τούς άνθρώπους ε 
κείνους, οτι ή ειλικρίνεια είναι τό καλλίτερον συστατικόν 
είς τόν άνθρωπον, ενώ ή κολακεία είναι ελάττωμα ποταπόν, 
καί καθιστά τόν άνθρωπον άξιογέλαστον.

— —
11 Α Λ ΙΕ ΙΑ , (τό  οψάρευμα.)

(Συνέχεια Ιο; ορ·.0. 30).

Τ'πίασαν κατόπιν μίαν τοίγλην, δηλαδή μπαρμπούνιον, του
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Ϊΐίου τά ωραία χρώματα καί τούς μύστακας ¿θαύμασαν 
δέ ήκουσαν, ότι τό όψάριον τοΰτο μεγαλώνει κάποτε έως 

ώ καί δέκα πόδχς έξεπλάγησαν.

Μετά τήν τρίγλην έπίασαν καί πέρκας, καί παρετήρη- 
ι, ότι επάνω είς τήν ράχιν των ήσαν γραμμαί μαΰραι, 

ένώ τά πτερύγιά των ήσαν κόκκινα. Ό πατήρ είπεν, ότι τό 
Αέριον τοΰτο είναι επίσης άοηφάγον καθώς καί τό λαβρά 
Ιβιτ καί όχι μόνον τρώγει τά ψαράκια, άλλά καί πηόα ενίοτε 
ξεράνω τοΰ ύδατος διά νά συλλάο-ρ τά νέφη μυιών, τά οποία 
-πώσιν εις τήν επιφάνειαν αύτοΰ.
1 Επειδή είς τόν ώραΐον εκείνον ποταμόν ύπηρχον πολλά 
ήδη όψαρίων καί είς τά κουτιά τοΰ πατρός εύρίσκοντο παν- 
πς είδους δολώματα, έψάοευσαν άκόμη- έπίασαν λοιπόν εν 
ιψάριον κιτρινωπόν, εχον χρώμα μαρμαρωτόν μελαγχροι- 
•ά ί , ρακρόν δέ πλέον τοΰ ενός ποδός, καί λεπτότατον- ότε 
κτάπαιδίαήθέλησαν νάτό πιάσωσιν έγλίστρα άπό τάς χεϊ- 
(άςτων, ώς εάν ήτο άλλειμμένον μέ άλοιφήν.

«Το ήξευρα αυτό τό όψάριον, είπεν ή μήτηρ. Έ χει φαγη- 
"ΐν έλαφρόν καί καλόν μάλιστα ενθυμούμαι καί μίαν παροι- 
|ών δι’ αύτό,διά τής οποίας θέλουσι νά δείξωσι τήν αξίαν του* 

Μιά γυναίκα γ ια  νά φάγγ, τόν περίφημο·/ της λόττα,
Τό φουστάνι της έπώλει, πόσον έχει δέν ήρώτα.
Τωόντι, είπεν ό πατήρ, τό όψάριον αύτο ονομάζεται λόττας.
•—Τί ευτυχία ! έπρόσθεσεν ή Α γλαΐα συλλογιζομένη, ότι 

ΐ) πτωχή οικογένεια έμελλε νά λάβν) άρκετά χρήματα άπό 
"ο οψάρευμα εκείνο- οποίαν εύχαρίστησιν αισθάνεται τ ις όταν 
*ροξενή καλόν είς τά πτωχά παιδάκια τοΰΛαμβέρτη! . . . .»

Επιτέλους έπίασαν μίαν πέστροφαν- «Πέστροφα! είπεν 
6 Βασίλειος έκπεπληγμένος, είναι καί έοώ πέστροφαι, κα- 

καί είς τόν άγιον Πάσταν, καί όμως προ ολίγου, πάτεο,



δεν μας είπες, ότι τά θαλάσσια ¿ψάρια, δεν άλιεύονταί 
τά γλυκέα νερά ;
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Καθεν έχάθησεν όσον τό δυνατόν πλησιέςερα εις τήν μη-
τά γλυκέα νερά; Έ.α# ’Αντί δέ τραπεζομανδύλων καί χειρομάκτρων έστρω-

—  Τέκνον μου, άπεκρίθη ό πατήρ, ή πέστροφα τωόντι ·ρ τά ούκτια καί τά λευκά των μανδύλιακαί ήρχισαν νά τρω- 
ναι θαλάσσιον οψάριον άλλα τό έαρ αφήνει τήν θάλασσαν ¿βϊι.
αναβαινει πολύ υψηλά εις τούς ποταμούς. Έάν οί μικροί ¿δόντες των έρροκάνιζον όγλίγωρα καί

του

> __ ατ/°’ ήρ-ν -ησεν ή Αγλαΐα, τ ί θά είπή άναβαίνει ί ίρ λ ά , τούτο έκαστος τό φαντάζεται, διότι πάντοτε υπάρχει
|ίκξις εΐς τον έργαζόμενον καλώς.
| Έπειτα δε έκάθηντο καί πολύ ωραία κάτωθεν των μεγά-

ί* «εκείνων δένδρων, διότι τά πυκνά φύλλα αύτών εκαμνο' 
ην,ΧΊ σκιάν εν τώ μέσω τής έξοχης εκείνης, όπου ή Οερ · 
}της του ήλίου ήτο υπερβολική.

τον ποταμόν;
—  Μικρά μ,ου κόρη, άναβαίνω τον ποταμόν σημαίνει, ί|| 

προχωρώ εΐς τό υψηλότερο·; μέρος αύτου, όπόθεν λαμβ® 
τήν αρχήν του, καί αυτό το μέρος όνομάζεται πηγή· απ’ *

χει καί ούτος.
—  Καί που πηγαίνει;
— Πηγαίνει να ένωθή μέ άλλον ποταμόν, καί νά σχ/,μι

τίσν) μεγάλε ίτερον.
—  Έπειτα που πηγαίνει αύτός ό μεγαλείτερος ποταμό; 
— Χύνεται εΐς τήν θάλασσαν μέ άλλα ποτάμια καί έ«Ι

νονται μέ αυτήν.
—  Λοιπόν πηγή τοΰ ποταμού είναι ή άρχή του, καίήΚ 

λασσα είναι τό τέλος;
—  Ναί· ή αρχή ενός ποταμού ονομάζεται π η γ ή ,  καίά 

τέλος ή τό έμβασμα τού ποταμού εΐς τήν θάλασσαν, όνομά· 
ζεται εκβολή .

Ένω δέ ούτω συνελάλουν μεταξύ των τά παιδία, ιδού 
καλή μήτηρ, ή οποία έν τώ μεταξύ τούτο; ήτοίμαζε τό πρό
γευμα έπάνω εΐς τήν χλόην, έφώναξεν 

Εις τήν τράπεζαν!
—  Εΐς την τράπεζαν !»  άπεκρίθησαν τά παιδία χαίροντΓ 

καί άφήσαντα τά ούκτια, μέ εν πήδημα εύρέθησαν όλα ολό
γυρα εΐς τό πρόγευμα.

Εύρίσκοντο ήδη περί τό τέλος τοΰ προγεύματος, καί ιδού 
«θύεται φωνή εις τό πλησίον έκει λιβάδιον, φωνή παράδο
ξος, ή όποία εκαμνεν ούτω πώς- κροά ! κροά! κροά! 

ι Τί ζώον είν’ αΰτό; ήρώτησαν τα παιδία.
— Βάτραχος, άπεκρίθη ό πατήρ· συνήθως οί βάτραχοι 

ζοάζουσι τό εσπέρας, άλλ’ αυτός φαίνεται ότι έχει διάθεσιν.
— Καί πού είναι τώρα, πάτερ ;
— Βέβαια μεταξύ των βούρλων κανενός ρυακίου, τό όποιον 

δί εύρίσκεται μεταξύ τού άγρού τούτου καί τού πλησίον λ ι- 
δώίου.

—Τωόντι, ειπεν ή μήτηρ, τούς βατράχους άλιεύουσιν εΐς 
•ζ ρυάκια καί εΐς τούς βάλτους.

— Τί! ¿ψαρεύονται και οί βάτραχοι; ήρώτησεν ή Ιουλία, 
« ί  τί τούς κάμνουσιν ;

— Εΐς πολλά μέρη τούς τρώγουσιν, είπεν ή μήτηρ.
— ΙΙώς ! τρώγουσι τούς βατράχους ! άλλ’ αυτοί δέν είναι 

¿ρπετά;
— Τρώγουσιν ιοσαύτως τά αυγά καί τό κρέας τής χ ελώ *  

'ίτ· ή οποία είναι επίσης έρπετόν.



•— ’Αλλά δεν λέγουσιν, ότι οί βάτραχοι είναι φαρμακερά
—  Διόλου ! έν τούτοις μόνον τους μηρούς των βατρά  ̂

τρώγουσι· καί λέγουσιν ότι με αυτούς παραγεμίζουσι τά ¿ρ 
θια, καί γίνεται νοστιμώτατον φαγητόν.

(Έπεται συνέχεια).
~->Μ«ΙΠ^ΐ9β9'----

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΦΕΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΠΤΟΣ TOT ΚΑΦΕ. 

(“lot (ρυλλάο'.ον άριΟ. 29).

’Ανοίξατε τόν γεωγραφικόν χάρτην τής ’Αφρικής καί 
ρετε τήν Έρυθράν θάλασσαν, τήν οποίαν οί Εβραίοι ¿ό 
γούμενοι άπό^τον προφήτην Μωϋσήν διέβησαν με άβρόχι 
πόδας. Παρατηρήσατε, ότι παρά τό στόμιον τής Έρυθρ 
ταύτης θαλάσσης δηλ: είς τον πορθμόν τού Βαβελμανί: 
εκτείνεται μεσογείως μ.ία χώρα καλούμενη Άβυσσινία η  
μαστή διά τά είς αύτήν ό ρ η  τ ή ς  Σ ε λ ή ν η  ς, τα ¿ζ 
εχουσιν ύψος 13,000 έως 14.000 πόδας. Αυτού ευρίσκει 
είς άγρίαν κατάστασιν ή καφέα, ήτοι τό δένδρον τό ό 
κάμνει τόν καφέν, καί διά τούτο ύποθέτουσιν, ότι έκει! 
ελαβον τό δένδρον τούτο, καί τό μετεφύτευσαν είς τά βι 
τής απέναντι επαρχίας τής Άσίας, ή όποια ονομάζεται Ί" 
μένη, καί είς ολην τήν ’Αραβίαν καί Αιθιοπίαν, καί θεωρέ 
ται τήν σήμερον ώς εντόπιον δένδρον. Ή  Μόκα παρά?.ΐ£ 
πόλις τής επαρχίας ‘Υεμένης εξάγει τόν περιφημότεροι * 
φεν τού κόσμου, ό όποιος κοινώς καλείται έκ τής ‘ ΓεμεΆ 
‘ Γεμένίκος, καί ούχί έκ τής πόλεως Μόκας.

Τό δένδρον τούτο είναι αειθαλές, δηλαδή έχει φύλλα «> 
σι να είς πάσαν ώραν τού έτους, καθώς ή ελαία· τό ύψος τι 
φθ ίνει μέχρι δέκα μέτρων, καί ή πυραμιδοειδής αύτού « 
φυφή παρουσιάζει εύάρεστον θέαμα είς τήν οψιν. Τά οόλ 
του όντα μακρυλλά, μυτηρα, καί κυματίζοντα είς τά άα;
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έχουσι χρώμα στιλπνόν πράσινον· τα δέ άνθη του είναι λευ
κά καί άναδίδουσιν εύώδη οσμήν. Ό ροδόχρους καρπός του, 
οστις ώριμάζων καταντά μελανωπός, περικλύει δύο κόκκους 
κολλητούς, καί αύτός είναι ό λεγόμενος καφές· καί Οά έ- 
τυχε, βέβαια, νά ίδήτε μεταξύ τού καφέ τοιούτους κολλη
τούς κόκκους· διότι σχεδόν πάντοτε οί κόκκοι τού καφέ, τόν 
όποιον άγοράζομεν άπό τά παντοπωλεία, είναι τό ήμισυ τού 
όλου σπόρου.

Μετεφυτε,ύθη δέ τό φυτόν τούτο είς την Ευρώπην, κατά 
τά τέλη μέν τού ΙΖ'. αίώνος είς τήν ‘Ολλανδίαν, έκείθεν δέ 
είς τήν Γαλλίαν κατά τό 1714 . Έκ δε τού Βοτανικού κή
που τών Παρισίων μετέφερε το φυτόν τούτο κατά τό 1720 
έτος κάποιος Δεκλιέ Γάλλος είς τήν νήσον τής ’Αμερικής 
Μαρτινίκαν, Γαλλικήν αποικίαν, όπόθεν διεδόθη καί είς ολας 
τάς όνομαζομένας Ά ντίλλας νήσους, είς τάς όποιας ανήκει 
καί ή Μαρτινίκα, καί τήν σήμερον είναι κοινόν φυτόν είς τήν 
’Αμερικήν καί είς τάς νήσους τού ’Ινδικού Ωκεανού. ’Ισως 
είς κανέν άπό τά προσεχή φυλλάδια σάς είπω τί ύπέφερεν 
ο Δεκλιέ διά νά φέρη έν καλή καταστάσει είς τόσον μακρυ- 
νον τόπον τό φυτόν τούτο.

Όλοι γνωρίζομεν, ότι ό καφές μεταχειριζόμενος ώς πο- 
τόν απαιτεί τρεις προετοιμασίας, δηλαδή νά τοΟ φρύξωμεν 
(καβουρδίσωμεν) νά τόν άλέσωμεν, καί νά τόν βράσωμεν.

Τό καβούρδισμα γίνεται εντός μεγάλων κυλίνδρων σιδη
ρών καλώς κεκλεισμένων, επάνω είς φωτιάν άπό ξηρά ξύλα, 
ώστε νά μή άναδίδωσι καμμίαν οσμήν πρέπει νά περιστρε- 
φηται ό κύλινδρος διαρκώς, έως ού ό καφές λάβγ χρώμ,α 
έλαιόχρουν στιλπνόν, καί ουδέποτε μαύρον. Κατόπιν έρχεται 
τό άλεσμα, τό όποιον γίνεται διά χειρομύλων, ενίοτε δέ 
κοπανίζεται καί είς ίγδίχ· όπως δήποτε όμως ό καφές πρέ-
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πει νά άλέθηται πολλά λεπτός, διά νά γίνηται και ή διά- 
λυσις αύτοΰ έντδς τοΰ ύοατος εύκολώτερον. Τελευταΐον υπο
λείπεται ή βράσις τοΰ καφέ, ή οποία συνήθως γίνεται, άφοΰ 
ρίψωμεν τον καφ'εν είς βραστόν υδωρ, οπου μόνον ολίγας 
στιγμάς πρέπει νά μένα,. "Ας προσέξωμεν δέ, ώστε ποτέ νά 
μή βράσν) τό νερόν συγχρόνως μέ τόν καφέν, διότι · θέλομεν 
έχει ποτόν πικρόν και άειοέστατον.

Ό καφές είναι πολύτιμον τονικόν, συντελεί είς τήν κυ
κλοφορίαν τοΰ αϊματος, ευκολύνει τήν χώνευσιν, καί προξενεί 
ευθυμίαν άλλ’ ή πολλή αύτοΰ χρήσις διερεθίζει τά νεΰρα, καί 
μάλιστα τόν εγκέφαλον, καί φέρει αϋπνίαν. Όθεν δέν συμ
φέρει είς τούς όξυθύμους καί τούς αίματηράν κρασιν έχοντας 
νά πίνωσι τό ποτόν τοΰτο.

I  Ία λμ ό ; μ ς .  (46) $
** · . Τ - . *°^ 'Ο Θεό; είναι καταφυγών μας καί δύναμις· βοήθεια έτοι- 

μοτάτη είς τάς θλίψεις. Δ ιά  τοΟτο ήμεϊς δεν θελομεν φο- ^ 
βηθή, κα ί άν σαλευθή ή γή. κα ί μετατοπισθώσι τά όρη είς *> 

0| τά μέσον τών θαλασσών καί άν ήγώσι κα ί ταράττωνται | ί 
^  τά  ΰδατά των καί άν σειωνται τα  όρη διά τό φούσκωμα ^ 

αύτών (1— 4).
<* *>

Α ί συνδρομαί πέμπονται διά Τ α μ ιακο ί Γραμματίου εις τον 
“κδότην SI. Δ. Σακκόρραφον.

Μ ε μ ία  συνδρομή πληρώνεται άνευ άποδείξεως τοΟ ίδιου έκδοτου 
\ ί  συνδρομαί έν Κωνσταν σινουπόλει γ ίνοντα ι παρά τώ Κυρίω Λ. 

i i  πάστα βιβλιοπώλη.

Π Ε ΡΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α .
} U 'pt μυθολογίας τών Αιγυπτίων. —  2. Περί ποντικοί, μετά

ι-./.ονογρσφίας.— 3- Ο ί πέντε άδάμαντες. ί .  H αλιε ία .—  !>. Περί
τής καφέας κα ί τής ίδιότητο; τ ο ί καφέ.—  6 Ί'αλμός μς'. (Í6 ).
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