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ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΩΝ.
K ç ô r o ç  χ α ΐ  Ι α ν ό ς .

Έάν μικροί μ ο υ  φίλοι, άνέγνωτε τήν Ελληνικήν ιστορίαν, θά έν 
Ουμήσθε βέβαια ακόμη τον Κεχροπα καί τόν Κάδμον, οί όποιοι ί- 
φερον εις τούς τόπους τών Πελασγών ή Ελλήνων τάς τέχνας τής 
Αίγυπτου καί τής Φοινίκης· άλλ’ ή καλλιέργεια τής άμπέλου καί 
τής ελαίας δέν ήσαν τά μόνα δώρα, τά όποια οί γενναίοι εκείνοι 
τυχοδιώκται έδώοησαν εΐς τήν Ελλάδα, άλλ’ ¿γνωστοποίησαν εΐς 
αυτήν συγχρόνως καί τους θεούς τής πατρίδος των.

Οί δε Έλληνες παοαδεχθέντες το'υς θεούς τών ξένων τούτων 
δηλ: τήν Τσιν, τόν "Οσιριν, τόν Τυφώνα, τόν Ένουβιν, τους Κι· 
βείρους, οχι μόνον τά ονόματα των μετήλλαξαν, αλλα και την μορ
φήν τοΰ προσώπου των- πρός δέ τούτοις καί αί διηγήσεις, τάς όποιος 
¿διηγούντο περί αύτών, έγειναν αφορμή πρός μυθολογίαν ποικιλωτί- 
ραν, καί περισσότερον εύχάριστον άπό εκείνην, τήν οποίαν άνε’γνωτι 
έως τώρα. Έκ δέ τής Ελλάδος ταχέως εγειναν γνωστοί οί θεοί οϊ· 
τοι εις τήν ’Ιταλίαν, όπου οί Ρωμαίοι καί οί κάτοικοι τοΟ Λατίον, 
άνήγειραν πρός τιμήν των άλληλοδιαδόχως άπειρους ναούς καί 
βωμούς.

’Π μυθολογία αυτη, καλοί μου φίλοι, είναι άξια μελέτης, διάι 
πολλάκις μέ τάς εικόνας καί τά αγάλματα τών θεών, οί όποιοι α· 
ναφέρονται εις αύτήν, στολίζονται καί παλάτια τών βασιλέων, καί 
δημόσιαι οίκοδομαί, καί κήποι μεγάλοι. Καί έάν ύπάγητε εδώ εΐς 
τό Θησεϊον, ή εις τήν ’Λκρόπολιν, ή άν μεταβήτέ ποτε εΐς τά Πα
ρίσια καί πορευθήτε εις τόν κήπον τών Τουϊλλεριών ή εις τό Aon- 
ξεμβοΟογον θά ίδήτε άπειρα τοιαϋτα αγάλματα θεών, τους όποιο»!, 
ευκόλως θά διακρίνητε, έάν γνωρίζετε τήν μυθολογίαν των, καί «  
σύμ.βολα, μέ τά όποια τούς χαρακτηρίζουσιν. ’Αλλ’ επειδή δέν γνω
ρίζετε ίσως ακόμη τί θά είπή σύμβολον, θά προσπαθήσω νά σάς «  Ω~ , , 1 , , , , ,

‘ r*ewea Ιαρκυνιον τον υπερηφανον, παρήλθεν ολίγος καιρός και ανε-
εξηγήσω. % , „ »»«λ »,, “  το*ον καταστρεπτική πανωλης, ωστε οι άνθρωποι ηναγκα-

Έκαστη θεότης διά νά ννωοιϋηται ενε- σημεία τινα νωρ’.στ» > ,, . , , „ , ,. „ „■ 1 · · ' ■  '  ' ■  “ Μ  να  συμοουλευθωσι τον χρησμόν, οστις απεκριθη, οτι δεν η-
ν λυιρωθή άπό τήν μάστιγα εκείνην, έάν δέν έφερον τό άγαλ-
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¿τω π. χ. ειδομεν, ότι ή "ίσις καί ό 'Οσιρις κρατοϋσι τό κλειδίον 
»0 Νείλου, ή ράβδον τινά, ή όποία τούς χρησιμεύει άντί σκήπτρου. 
’Αλλοι θεοί είναι ώπλισμενοι μέ κεραυνόν, μέ λόγχην, μέ ξίφος, ή 
μέ ασπίδα- τινές Οεαί φορούσιν εις τάς κεφαλάς των στεφάνους έξ 
¿νθέων ή εκ κλάδων δένδρων, ή κέρατα ανεστραμμένα, τά όποία 
ονομάζονται κέρατα τής αφθονίας, διότι έξ αύτών γεννώνται άπει
ροι καρποί, άνθη διάφορα, νομίσματα, καί λίθοι πολύτιμοι- άλλαι 
εάλιν έχουσιν ύποκάτω εις τούς πόδας των ώς σύμβολον ζώα, κα· 
ίώς λ. χ. τήν γλαύκα (κουκουβάγιαν), τόν σκύλον, τόν λέοντα, τόν 
ίετον, καί διάφορα άλλα είδη ζώων. Λοιπόν αύτά τά όπλα, οί στέ
φανοι, τα α'.Οη, και τά ζώα, είναι τά σύμβ οΛ α  τών διαφόρων θεο- 
ΐητων, πλησίον τών όποιων τά θέτουσι. Πιστεύω τώρα, ότι όταν 
«ούσητε τήν λέςιν ταύτην θά γνωρίζετε τήν σημασίαν της, καί 
5ί τήν μεταχειρίζεσθε καί σείς πρεπόντως εις τό έξης.

0 αρχαιότερος όλων τών θεών είναι ό Ουρανός, ώς λέγουσιν οί 
Έλληνες, έχων γυναίκα τήν Κ υ ΰ έΛ η ν  ή τήν ' Εστίαν , τούτε'στι 
Φ />· διά τούτο παριστάνουσιν αύτήν ώς σεβασμίαν γυναίκα, ή 
αοία εις μέν τήν κεφαλήν φορεί στέφανον μέ πύργους καί έπάλ- 
®  φρουρίων, δηλ. ανοίγματα στενά εις τήν κορυφήν τών φρουρίων, 
®>fev πολεμούσιν, εις δέ τήν χεϊρα κρατεί κλειδίον, διά νά δείξϊ] 
^  τούτου, ότι ή γή περικλείει απείρους θησαυρούς- κάΟηται δέ έ- 
®»νω εις άμαξαν, τήν όποιαν σύρουσι λέοντες.

Ηθεάαύτηέλατρεύετο καί εις τήν Ρώμην, καί έθεωρεϊτο ώς θεά τού 
*φο3 πυρος, τό όποιον γονιμοποιεί τήν γήν, καί διά τούτο ύπήρχον 
Ιι> τήν Ρώμην ίερειαί τινες ονομαζόμενα’. Έ σ τ ι ά δ ι ς ,  αί όποϊαι ή- 
Λν ίιποχρεωμε'ναι νά ουλάττωσιν εις τόν ναόν τής θεά; Εστίας 
,Μ&στον ττΟο.

-Διηγούνται ότι, οτε οί Ρωμαίοι έδιωξαν άπό τήν πόλιν των τόν
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μα τής Εστίας, καί ¿τοποθετούν αυτό είς τον ναόν της. 'Α λλά  τά 
πλοίον, το όποιον έφερε τό άγαλμα εκείνο, ενώ έπλεε τόν ποταμόν 
Τίβεριν εκάθησεν είς τήν άμμον, καί οσον καί άν ¿προσπάθησαν νά 
τό άνασηκώσωσιν έκεϊθεν έστάθη αδύνατον. Τέλος πάντων ήλθε μία 
έστιάς όνομαζομένη Κλαυδία, ή όποία δέσασα μέ τήν ζώνην της 
τό πλοϊον έσυρεν αύτό είς τήν πόλιν χωρίς καμμίαν δυσκολίαν. 
”θλη ή πόλις έξεπλάγη διά τό θαύμα τούτο, καί τωόντι ήθελεν I 
είσθαι θαύμα, εάν τοιούτον μύθον δύναται νά πιστεύση πας λογικός I 
άνθρωπος. ("Επεται συνέχεια.)

- te ja s e s » » · · ·
Μ ΙΑΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΓΕΝ11Σ ,

Οί άθ.Ιηταί. I
( ο ι ι » ί χ · ι α  Γ ο *  ά ρ ιΟ |* 5 Ί  3 2 . )

'Ο δέ Θεαγένης έγεννήθη εις τήν νήσον Θάσον μίαν τών βόριών! 
Σποραδών τού Αιγαίου πέλαγους. Καί τού άνδρός τούτου ή δύναμς! 
καταντά μυθώδης, παιδία μου. Λέγουσι λοιπόν, δτι οτε ήτο έννεα·I 
τής καί ΐπέστρεφε μίαν ημέραν άπό τό σχολεϊον, έσήκωσεν εις Τμ| 
ώμους χαλκούν άγαλμα θεού τίνος άπό τό με’σον τής αγοράς, όκ«Ι 
τό είχον έστημενον, καί τό εφερεν είς τήν οικίαν του. 'Αλλ' ή δόνα·· 
μις αύτη ολίγον ελειψε νά τόν φέρη πρόωρα είς τόν τάφον διό«· 
τινες έκ τών Θασίων θεώρησαντες τούτο αμάρτημα έτρεξαν νά « I  
τακομματιάσωσι τό παιδίον· άλλά γέρων τις φρόνιμος καί εύυκό-Ι 
ληπτος άνεχαίτισε μ'εν τήν όρμήν αύτών, διέταξε δέ τό παιδίον νί| 
φέρη πάλιν τό άγαλμα είς τόν τόπον του, τ ο  όποιον καί εκ*μ| 
προξεν/,σαν μεγίστην έκπληξιν είς ολην τήν Ελλάδα.

’Αλλ’ έάν, ενώ ήτο παιδίον ακόμη ό Θεαγένης κατώρθωσε το«5| 
τον πράγμα, τί ήθελε κατορθώσει γενόμενος άνήρ ; Καί τωόντι« 
σωματική δύναμίς του τόσον άνεπτυχθη, ώστε ένίκησε χιλίας ι3| 
τρακοτίας φοράς είς τούς διαφόρους αγώνας τής ’Ελλάδος. Διά τονΝ 
δέ απέκτησε καί πολλούς εχθρούς- καί οτε άπέθανεν, εις έκ άι 
ανταγωνιστών του, τόν όποιον ένίκησεν είς τά ’Ολύμπια, ηρΧ‘1 
καθ’ έκάστην εσπέραν καί έδερνε τόν ανδριάντα, τόν όποιον «ιίτ

ανεγείρει είς τιμήν τού άθλητού. Μίαν ομως εσπέραν, έπεσεν ό άν- 
δριάς, δέν ήζεύρω πως, καί ¿πλάκωσε τόν φθονερόν εκείνον.

Εννοείται, δτι τοιούτον άνθρωπον κανείς δέν έλυπήθη· άλλ* οί 
διχασταί δια νά έξοβελήσωσι τό άγαλμα, τό όποιον ¿προξένησε τόν 
θάνατον ενός ανθρώπου, διέταξαν νά τό βίψωσιν εις τήν θάλασσαν, 
διότι τοιούτος ήτο καί ό νόμος τού νομοθέτου τών ’Αθηναίων Δρά
κοντας, περί τού όποιου άνέγνωτε εις τήν ’Ελληνικήν ιστορίαν.

‘Αφού παρήλθεν ολίγος καιρός, ή πανώλης, δηλ: ή τρομερά εκεί
νη ασθένεια, ήτις κατερήμωνε κάποτε τήν ’Ελλάδα, έφάνη πάλιν 
εις πολλάς πόλεις αυτής- ό δέ χρησμό; ειπεν, οτι ό ούρανός είχε 
στείλει τήν άσθένειαν ταύτην διά νά τιμωρήση εκείνους, οί όποιοι 
ερριψαν τό άγαλμα τού θεαγένους είς τήν θάλασσαν. ’Επειδή δέ οί 
θάσιοι δέν ήξευρον μέ ποιον τρόπον νά έκοάλωσι τό άγαλμα άπό τήν 
θάλασσαν καί έλ,υπούντο διά τούτο, άλιείς τινες ετυχε νά σΰρωσιν 
αύτό έξω μέ τά δίκτυα καί τοιουτοτρόπως έστησαν αύτό μέ μεγά- 
λην πομπήν εις τόν βάθρον του- εννοείται δά, οτι μετ’ ολίγον και
ρόν έπαυσεν εντελώς ή πανώλης.

’Εν τούτοι; δέν πρέπει νά συμπεράνωμεν έκ τής ιστορίας ταύτης, 
οτι ή μάστιξ εκείνη εστάλη επί τής γής ώ; τιμωρία διά τήν ΰβριν, 
ή όποία έγεινεν εις τόν Θεαγένην άπό ένα φθονερόν, "ίσως ό θεός 
έστειλε τήν νόσον εκείνην είς τήν ’Ελλάδα δά άλλα; αιτίας. Πρός 
τούτοι; ή πανώλης καί αί πλημμύραι, ή πείνα καί αί άλλαι συμφο- 
ραί, αί όποίαι ένσκήπτουσιν ένίοτε είς τά έθνη, δέν έξαρτώνται άπό 
τήν εξουσίαν τών ανθρώπων καί έάν ή πανώλης έπαυσεν, άφού τό 
άγαλμα έτέθη είς τήν θέσιν του, πρέπει νά ήξεύρωμεν, δτι ή δύνα- 
μις τής μάστιγος ταύτης είχεν έκλείψει βαθμηδόν, καί ό τρόμος 
τών ανθρώπων έπαυσε μέ τό κακόν.

*>0Β8ΪΒ3Ββ·β«

ΠΕΡΙ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΥ.
Έάν ρίψητε κομματιού φελλού είς τό υοωρ Οά ίοήτε, ότι 

“λέει επάνω είς τήν επιφάνειαν αυτού· έάν ρίψητε ελαίου



είς τό υοωρ Οχ ιδήτε επίσης, οτι δεν καταβαίνει είς τον πά
τον τοΰ αγγείου, ουδέ ανακατώνεται με αΰτό, άλλά μένει 
άνωθεν τοΰ ύδχτος· καί δ ιατί;  διότι καί ό φελλός καί τό ε- 
λαιον είναι ελαφρότερα άπό τό υδωρ. Τό ίδιον πραγμα συμ
βαίνει καί είς τά διάφορα άέρια, τά οποία δεν έχουσι τό ίδιον 
βάρος όλα, άλλ’ είναι άλλα ελαφρότερα καί άλλα βαρύτερα· 
π . χ . ο ύδρογονικος άήρ, όστις λέγεται καί φλογιστός, διότι 
άνάπτει με ευκολίαν είς τον άέρα, ώς καί άλλοτε σάς ελά- 
λησα, είναι δεκατέσσαρας φοράς ελαφρότερος άπό τόν άτμο· 
σφαιρικόν άέρα, τόν όποιον άναπνέομεν.

Όθεν έάν μέ αύτόν τόν ύδρογονικον άέρα γεμίσωμεν μίαν 
σφαίραν κατεσκευασμένην άπό λεπτόν πανίον η μεταξωτόν 
βερνικωμένο·/ μέ κόμμι, Οά ίδωμεν, οτι ή  σφαίρα αυτη Οά ά- 
νυψοΰται είς άρκετόν υψος. Διότι ό έντός αύτής της σφαί
ρας ευρισκόμενος ύδρογονικος άήρ ώς ελαφρότερος άπό τόν 
άτμοσφαιρικόν, Οά τείνη ν’ άναοή πρός τά άνω, καί τοιουτο
τρόπως Οά σηκών7) καί τήν σφαίραν υψηλά. Αυτήν τήν σφαί
ραν ονομάζουσιν ά ε ρ ό σ τ α τ ο ν  ή μ η χ α ν ή ν  άεροστατ ι -  
κ ή ν.

Α ί άεροστατικαί αυται μηχαναί είναι σκεπασμέναι μέ οί- 
κτυον, είς τοΰ οποίου τά άκρα προσδένουσι πλοιάριον, όπου 
δύναται νά κάΟηται άνθρωπος όνομ,αζόμενος άεροναύτης ,  
δηλαδή ταξειδεύων είς τόν άέρα.

Πρέπει νά ήξεύρητε, ώ φίλοι πχΐδες, ότι όσον άνασαίνει τις 
υψηλότερα, τόσον ευρίσκει καί τον άέρα άρεώτερον, τούτέστι 
έλαφρότερον επομένως καί τό άερόστατον άφοΰ άναβή πολί» 
υψηλά, όπου τό βάρος του έρχεται είς ισορροπίαν μέ τόν 
άτμοσφαιρικόν άέρα ενεκα τής άρεότητος τών στρωμάτων του, 
δέ·/ προχωρεί πλέον υψηλότερα. Ά λ λ ’ εάν ό αεροναύτης θέ
ληση ν’ άναβή ά;-.·:μη υψηλότερα, τότε ρίπτει κανέν άπό τά
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οακκούλια μέ άμμον, τά οποία έχει επίτηδες είς τό πλοιά
ριο·/ ώς έρμα (σαβοΰρα), καί εύΟί/ς έλαφρωνόμενον τό αεράκα
τον άνυψοΰται ακόμη· τοΰτο γίνεται πάντοτε, οσάκις ο άε- 
ρναύτης θέλει νά ύψωθή περισσότερον.

Έάν όμως θέλγι νά καταβή, τ ί κάμνει; τραβα Ιν σχοινίον 
καί ανοίγει μίαν μικράν τρύπαν επίτηδες κατεσκευασμένην 
είς τό επάνω μέρος τής σφαίρας καί καλώς κεκλεισμένην 
τότε μέρος τοΰ ύδρογονικοΰ άέρος, μέ τόν οποίον είναι γ ε 
ρτόν τό άερόστατον εξέρχεται καί έμβαίνει άτμοσφαιρικός 
άήρ, ό οποίος ώς βαρύτερος τοΰ ύδρογονικοΰ σπρώχνει πρός τά 
ζίτω τήν σφαίραν τό ίδιον επαναλαμβάνει πολλάκις έως ου 

ίσει είς τήν γήν. Δέν πρέπει όμως ό άεροναύτης νά έμβασγ, 
«ίμιας πολυν ατμοσφαιρικόν άέρα είς τό άερός·ατον, άλλ’άπ’ ο
λίγον ολίγον διότι ούτω δύναται νά σπρώξτ, μέ πολλήν βίαν 
αυτό πρός τά κάτω, καί ένεκα τής ορμής τής καταβάσεως 
*ζ κατασυντριβή ό άεροναύτης επάνω είς βράχους ή είς οί- 
ιοοομάς, ή νά πέστ, είς τήν θάλασσαν ή εις λίμνας ή είς φρέα- 
τι καί νά πνιγή, Όταν πλησιάζωσιν είς τήν ξηρά·/ οί άερο- 
νανται ρίπτουσι πάλιν μέρος άμμου, καί τοιουτοτρόπως έλα- 
ορώνοντες τό βάρος έμποδίζουσι τήν ορμήν τής σφαίρας άπό 
•05 νά πέση είς τήν ξηράν, έως ού έλθει είς κατάλληλον τά- 
"ον.Τότε δέ ό άεροναύτης πρός περισσότερα·/ ασφάλειαν ρίπτει 
ίγγυραν, τήν οποίαν έχει δεμένη·/ μέ σχοινίον, καί άφοΰ αυτη 
έμπηχθή καλώς είς μέρος τι, βοηθούμενος άπό τό σχοινίον 
ζιταοαίνει είς τήν ξηράν.

’Αν καί ή ιστορία άναφέρτ,, ότι πρό πολλών χρόνων έπρο- 
οπάΟουν οί άνθρωποι ν’ άνακαλύψωσιν όργανόν τι διά τοΰ 
οποίου νά δύνανται νά ταξειδεύωσιν είς τόν άέρα, καί έκαμον 
διάφορα πειράματα, κανείς όμως μέχρι τοΰ -1782 μ. X. δέν 
χατώρθωσε τίποτε. 'II δόξα αυτη έπεφυλάχθη ε ί : δύο άοελ-
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«ρους Μογγολφιέρους, χαρτοποιούς τής πόλεως Άννοναίης, ή 
όποία κείται μεσογείους είς τά μεσημβρινοδυτικά τής Γαλ
λίας. Ή  δε πρώτη αφορμή, ή όποία έδόθη είς τους ευφυείς 
τούτους ανθρώπους πρός έπινόησιν του άερος-άτου είναι ή έξη;.

Μίαν ημέραν έκαιον είς τό κατάστημά των παλαιόχαρτα, 
μεταξύ τών όποιων έτυχε καί σακκίον είς έκ τών αδελφών 
Μογγολφιέρων παρετήρησεν, οτι ενώ εκαίοντο τά χαρτία, το 
σακκίον εκείνο ύψουτο ταχέως είς τόν αέρα καί έστέκετο εκεί 
επάνω ενόσω τό στόμιον τοΰ σάκκου ήδύνατο νά θερμαίνηται, 
Τοΰτο έπανέλαβεν ό Μογγολφιέρος πολλάκις καί πάντοτεέπί· 
τυχεν. Ά λλο ι λέγουσιν, ότι ή γυνή του έχουσα τά πανιχί 
της ολόγυρα είς τήν πυράν διά νά στεγνώσωσι παρετήρηκ 
μέ εκπληξίν της, ότι τό μεταξύ αυτών ευρισκόμενον έσωφου 
στανον άνυψοΰτο άφ’ έαυτοΰ. 'Ο δέ σύζυγός της άνθρωπο; 
έξυπνος έλαβεν αφορμήν έξ εκείνης τής περιστάσεως, καί«· 
τασκευάσας έν έλαφρόν περικάλυμμα, έθερμανε τόν εντός 
αύτοΰ αέρα, καί ούτως είδεν αύτό άνυψωθέν.

"Οπως καί άν εχτι τό πράγμα οί Μογγολφιέροι έστάθηο» 
πολλά ευτυχείς, δοξασθέντες έκ τοΰ τυχαίου τούτου περι
στατικού. Διότι άφοΰ πρώτον έκαμαν ιδιαιτέρως πολλάς οα 
κιμάς, ανύψωσαν είς τήν πόλιν Άννοναίην κατά τό Ί 783 
τό πρώτον αερόστατο·;, τό όποιον άνυψώΟη επέκεινα τών οά 
χιλιάδων ποδών καί έπεσε μίαν λεύγαν μακράν τοΰ τόπον, 
όπόθεν άφέΟη είς τόν αέρα. Σάς αφήνω νά φαντασθήτε, παι
δί» μου, τήν εκπληξίν καί τον θαυμασμόν τοΰ πλήθους τ& 
θεατών, οί όποιοι συνέρρευσαν εκεί καί μέ άνευφημίας έολε- 
πον τό ώραϊον εκείνο όργανο·; νά άναβαίντ) είς τά νέφη 
νά γίνχι άφαντον από τούς οφθαλμούς των ! Ητο δέ τό αερο 
στατόν των κατεσκευασμένον άπό πανίον ενδεδυμένον έσωθε 
μέ χαρτιού διά νά μή ξεθυμαίντ, ό εντός αήρ, ή νά είσέρχ*"

—  ί»2ι> —
ό έξωθεν ά τμ οσ ,«Ρ.» ς ·  « ψ * « “

.«ονον (μαγγίλων), Ιτ,ο» έααίοντο αχοΡα « 4  μαλλια Ρρεγ-
μ ,α  8,4 Λ  θερμόν«? δ « 9 ·  *  έλ»?Ρο·.εΡος, » 1
Ι^τρόπως Ιν6 τείνε. ν’ άν«6?, „ογχρονως
τήν σφαίραν είς τά ύψη.

τ * .  η μ « «
έχε. σοφοί ΙφΛησαν *«™ τεΡο.
« .I  ™ οοχ«λέο»τ« φ  Στέφανον, ε ν .  τδν ΜογγοΛφ ,
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Π ,Τ ο -ο  Ι ρ Τ σ Ι ο ο  ίέρα,

μ.ε υορογονον υπο ίων φ υ ;-««  *»■ ι



Έ κτοτε πολλάκις άνυψώθησαν άερόστατα πολλάς χιλιά
δας ποδών υψηλά, καί είς τόσον ολίγον διάστημα καιρού, 
όσον ούδέ αύτά τά πτηνά δέν δύνανται νά πετάξωσι· δυστυχώς 
όμως τινές τών τολμηρών εκείνων αεροναυτών δέν έπρό- 
φθαινον νά καταβώσι σώοι καί υγιε ίς είς τήν γην, άλλ’ έ- 
γίνοντο θύματα τής τόλμης των πνιγόμενοι είς τήν θάλασ
σαν ή κατασυντριβόμενοι είς τους βράχους. Μία τών ωραιό
τερων αναβάσεων είναι ή γενομένη κατά τό 1804 υπό τοΰ 
περίφημου ουσικοΰ Γαϋλουσάκη, οστις άνέβη υπεράνω τής 
επιφάνειας τής γής 7,000 περίπου μέτρα, ¿πόθεν ή γή  τοΰ 
έφαίνετο ώς όγκος αληθώς «αόρατος καί ακατασκεύαστος.» 
'Ο καθηγητής ούτος ήσθάνετο τόσον ψΰχος εκεί επάνω, ώς 
εάν ευρίσκετο έν καιρώ δριμυτάτου χειμώνας ,ά ν  καί ήτο τότε 
θέρος. Τό κονδύλιον επιπτεν άπό τήν χείρά του, καί έ  χάρ
της έπάνω είς τον οποίον ήθελε νά σημειώσγι όσα περίεργα 
έολεπεν είς τήν ατμόσφαιραν, τά οποία ονομάζονται μ ε- 
τ  έ  ω  ρ α, ερυτιδοΰτο (έζάρωνεν) ώς έάν ήτο πλησίον τοΰ 
πυρός· ή  κυκλοφορία τοΰ αϊματος έγίνετο ταχυτέρα καί δέν 
ήδύνατο ν’ άναπνεύσ·/) ευκόλως.

Δέν πρέπει όμως νά μή σας αναφέρω, ότι συνέβαινον κά
ποτε καί πολλά γελοία καί άτοπα πράγματα· εΐδετε ότι 
τό άερόστατον δέν δύναται νά καταβή πάντοτε εις τόν ίδιον 
τόπον, ¿πόθεν άνεχώρησεν, άλλ’ αρκετά μακράν έκεϊθεν. Οί 
κάτοικοι λοιπόν τών χωρίων, όπου έτύχαινε νά πέσγ, τό άε
ρόστατον, άνθρωποι αμαθείς καί δεισιδαίμονες, βλέποντες 
τόσον μέγαν όγκον κατχβαίνοντα έκ τοΰ ούρανοΰ είς τάς κε- 
φχλάς των, καί νομίζοντες τους άεροναύτχς ώς δαίμονας, 
έσταυροκοποΰντο, καθώς λέγει ό περίφημος Κοραής, καί άνε- 
χώρουν έντρομοι, καί ετρεχον νά κρυοθώσιν, όπου έκαστος 
ένόμιζε τόν εαυτόν του ασφαλέστερο·/.
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φεύρεσίν των αύτην μετεχειρίσθησαν ώς τρόπον κατασκοπεύ- 
σεως κατά τών Αύστριακών καί τους ένίκησαν κατά κράτος 
είς μίαν μάχην, ή οποία συνεκροτήθη κατά τό 1794  είςτινα  
■/ωμόπολιν τοΰ Βελγίου, ή όποια ονομάζεται Φλεροΰ.Έκτοτε 
ήθέλησαν νά γυμνάσωσι καί τάγματα ολόκληρα είς τό είδος 
τούτο τοΰ πολέμου, άλλ’ ό Μέγας Ναπολέων ό θείος τοΰ 
σημερινοΰ Αύτοκράτορος τής Γαλλίας Ναπολέοντος Γ', θεω- 
ρησας τοΰτο άνάξιον έργον τής στρατιωτικής τιμής έκλεισε 
τά σχολεία, καί διέλυσε τους λόχους τών νέων πολεμιστών.

Μένει τώρα, ώ φίλοι παΐδες, νά ευρεθή καί τό πηδάλιον 
των αεροστάτων, διά νά δύνανταί οί άνθρωποι νά οιευθύ- 
νωσιν αύτά είς τον άέρα, όπως διευθύνουσι καί τά πλοία είς 
την θάλασσαν. Σας αφήνω δέ νά στοχασθήτε, έάν ευρεθή 
αύτό, μέ πόσην ταχύτητα ήθέλετε ταξειδεύει, όχι μόνον είς 
τλησίον πόλεις, άλλ’ είς τά πλέον άπομεμακρυσμένα μέρη 
του κόσμου !

"Ας έλπίζωμεν λοιπόν, οτι ό πάνσοφος Δ η μ ι ο υ ρ γ ό ς ,  
οστις φωτίζει τους άνθρώπους νά άνακαλύπτωσι καθ’ Ικάστην 
τόσος ανακαλύψεις, θέλει έμπνεύσει είς τά πλάσματά του 
τόν τρόπον τής τελειοποιήσειυς τοΰ εναερίου τούτου οργάνου.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΛΙΘΟΣ.

Μία τών μεσημβρινών επαρχιών τής Γαλλίας είναι καί ή 
Αβεϋρόνη, όπου κείται τερπνή τ ις  κωμόπολις όνομαζομένη 
Έσπαλιών. Είς αυτήν τήν κωμόπολιν πλησίον ενός λιβαδιού 
διεσκέδαζόν ποτε πολλά παιδία παίζοντα. Μόνον εν έξ αύ- 
τω·/ ηλικίας περίπου δέκα ετών δέν άνεμιγνύετο μέ τά φι- 
λοπαίγμονα εκείνα παιδία, άλλά καθήμενον κάτωθεν ενός
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«ρράκτου άπό άγιό κλήμα, ειχεν έπάνω εις τα  γόνατά του βι- 
βλίον ανοικτόν, καί έφαίνετο ότι ό νους του ήτο κυριιυμ*. 
νος άπό κάποιαν σκεψιν.

«  Έ λα, ’Απόστολε, του έφώναζον οί σύντροφοί του, έλα 
νά σύναξης καί σΰ βατόμουρα, καί νά κυνηγά,σωμεν τάς ά. 
κρίδας, αί όποϊαι δεν ήξεύρουσι πού νά χωθώσιν, άφού έχα· 
λάσαμεν τάς ωραίας οωλεάς των. β

’Αλλά τό πτωχόν εκείνο παιδίον δεν ήδύνατο νά ήναι εύ- 
θυμον, καθώς καί οί σύντροφοί του, διότι οί γονείς του ¿δυ
στύχησαν πρό τίνος καιρού- και ένεκα τών θλίψεων, καί αί 
τρίχες τής κεφαλής του πατρός του έλευκάνθησαν, καί το 
καλόν τούτο παιδίον ήρχισε νά σκέπτηται ώς άνήρ. "Οθει 
δεν ήθέλησε νά τους άκούση, άλλ’ άνέγνωσε πάλιν εις το 
βιβλίο-; του, έφάνη, ότι έσκέπτετο, καί έπέστρεψεν εΐς τον 
πατρικόν οίκον.

Ό  πατήρ του ΐδών τό παιδίον σκεπτικόν ήρώτησε την αιτίαν.
« Σκέπτομαι, είπε τό καλόν εκείνο παιδίον, εις ό,τι άνέ- 

γνωσα εΐς αύτήν τήν σελίδα τοΰ ωραίου τούτου βιβλίου, τό 
όποιον μου έδωκας, πάτερ. Έμαθα, ότι οί αρχαίοι Έλληνες 
έπίστευον, ότι υπάρχει μία πέτρα, με τήν οποίαν όσα πράγ
ματα ήγγιζον μετεβάλλοντο εΐς χρυσίον. Ά λλ ’ ότι ήτο τόσο 
δόσκολον νά εύρεθή ή πέτρα αύτη, ώστε έβαρύνετο κανείς 
νά τήν άναζητή. Έ ν τούτοις εγώ  λυπούμαι, ότι δέν Ιζησ* 
ούτε εΐς τους καιρούς ούτε εις τους τόπους έκείνους ! Ώ ! 
ήθελα προσπαθήσει τόσον πολύ, ώστε, μοΰ φαίνεται, ότι ή- 
θελον τήν εδρει.

—· Αγαπητόν μου τέκνον, ή πέτρα αύτή υπάρχει ακόμη 
καί τήν σήμερον, καί έδώ εις τήν Γαλλίαν καί εΐς όλα τά 
μέρη τοΰ κόσμου. Πολλοί έχουσιν αυτήν, καί σΰ δύνασαι νά 
τήν άποκτήσης, έάν εχης σταθερά·; θέλησιν.
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λαύσω δι’ αυτής χρυσίον διά τά γηρατειά σου, διά νά προ
σφέρω ωραία δώρα εΐς τήν άδελφήν μου, καί νά δίδω εΐς 
τους δυστυχείς έκείνους, τους οποίους απαντώ εΐς τους δρό
μους γυμνούς καί τετραχηλισμενους ;

—  Ναί, τέκνον μου, καί θά έχης περισσοτέραν εύχαρί- 
στησιν, διότι θά δίδης έκ τών χρημάτων, τά οποία άπέκτη- 
σας έντίμως. Άλλ,’ άκουσον διά νά προετοιμασθής εΐς τήν 
άναζήτησιν ταύτην, διά τήν οποίαν θά χρειασθής αΰταπάρ- 
νησιν καί εργασία-; πολλών έτών, πρέπει ν’ άρχίσης άπό 
τώρα νά έκλαμβάνης τήν ζωήν υπό σπουδαίαν έποψιν, δη
λαδή νά γίνης φειδωλός καί εΐς τάς στιγμάς ακόμη τής ζωής 
σου, καί να έργάζησαι τοιουτοτρόπως, ώστε νά γίνησαι ωφέ
λιμος καί εΐς τον εαυτόν σου καί εΐς τους άλλους. Πρέπει 
νά ήσαι μαθητής φιλόπονος, καί σύντροφος φιλ.όφρων καί κα
λός, ώστε καθ’ έκάστην εσπέραν όταν ΰπάγης νά κοιμηθής 
νά ευρίσκης αναπαυμένη-; τήν συνείδησίν σου, ήξεύρων, ότι 
τόν μέν νουν σου έστόλισες μέ νέον κόσμημα μαθήσεως, τήν 
δέ ψυχήν σου μέ καμμίαν καλήν πραξιν.

Καί κατ’ άρχάς μέ·; ό ’Απόστολος δέν ¿κατάλαβε τή·; έν
νοιαν τών λ.όγων τούτων τοΰ πατρός του, άλλ’ έστοχάσθη 
περί αυτών έν καιρω τής προσευχής τό εσπέρας καί τήν έ- 
παύριον τό πρωί, έτ ι δέ καί καθ’ έκάστην εσυλλ.ογίζετο περί 
αύτών τόσον, ώστε κατώρθωσε νά τούς χαράξη εΐς τήν καρ- 
δία-; του, καί θά ΐδήτε κατόπιν, οποίον άποτέλεσμα εφερον.

ΙΙαρευθύς ηύξησε τόν ζήλον του πρός τήν σπουδήν. Με- 
τεχειρίζετο καλλίτερον τάς ώρας, κατά τάς όποιας διέτριβεν 
εις το σχολείο·;, τά μαθήματα τών καθηγητών του ήκροα- 
ζετο μετά περισσοτέρας προσοχής, καί κατά τάς ώρας τής 
άναπαύσεως έγΐνετο ωφέλιμος καί ευάρεστος πρός όλους.



Άγαπώμενος δε άπό τους ανώτερους καί συμμαθητάς του, 
εύρισκε μεγάλην εύχαρίστησιν είς τόν φρόνιμον τούτον καί 
φιλόπονον βίον. Ούτω δέ οί γονείς τόν έδείκνυον ώς παρά
δειγμα είς τά τέκνα των, καί ήρχισαν νά προλέγωσι τήν ευ
τυχίαν του.

Τά έτη παρέρχονται ταχέως. Ό Απόστολος έτελείωσε 
τάς σπουδάς του έπιτυχώς. Έκ δέ της επιμελούς σπουδής 
διά νά φθάση τις είς τον πλούτον, φαίνεται είς τήν ηλικίαν 
ταύτην, ότι έν μόνον βήμα μένει άκόμη, καί ίδοΰ πώς ή καρδία 
του άνεσκίρτησεν άπό ελπίδα. Μίαν ημέραν ο πατήρ του λα
βών επιστολήν άπό ένα παλαιόν φίλον του καί πλούσιον έμ
πορον τοΰ Λυόν, έδειξεν αυτήν είς τον υιόν του, ό όποιος 
άναγνώσας αυτήν εϊδεν, ότι υπήρχε δι’ αύτόν Οέσις είς τό 
κατάστημα εκείνου. '11 άναχώρησίς του λοιπόν άπεφασίσθη, 
και οί φίλοι του έσυγχαίοοντο καί αύτόν καί τους γονείς του* 
αύτός δέ άπεκρίνετο.

« Μέλλω νά έμβω είς τόν δρόμον τής ευτυχίας· μετ’ ολί
γον θά εύρω τόν φιλοσοφικόν εκείνον λίθον, περί τοΰ όποιου 
πολλάκις σας έλάλησα, καί τότε Οά φέρω εις όλους σας τήν 
χαράν καί τήν ευτυχίαν. »

Ό  νέος ούτος ήρως λαλών τοιουτοτρόπιος δέν έσκέπτετο 
περί ενός πράγματος, ή ας είπωμεν κάλλιον, δέν τό έγνώ- 
ριζεν άκόμη· καί τοΰτο διότι συνήθως ή Θεία ΙΙρόνοια 
δίδει είς ημάς τήν δόξαν καί τήν εύτυχίαν, καθώς οί έμπο
ροι πωλοΰσι τά πολύτιμα υφάσματα. Τά δέ χρήματα τά ό
ποια προσφέρομεν είς τόν Θεόν δι’ αύτά είναι αί ώραι τής 
εργασίας, ό καιρός τοΰ άγώνος, ενίοτε μάλιστα καί τά  δά
κρυα, καί σχεδόν πάντοτε πρέπει νά προπληρώσωμεν διά 
τήν δόξαν καί τήν εύτυχίαν. Αί λύπαι τής νεότητος, παι
δία μου, καταπραύνονται διά τών ελπίδων, καί τά δάκρυα
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καρδίαν μαραίνουσιν.

Ίδου ήλθον κατά πρώτον διά τόν καλόν ’Απόστολον αί 
θλίψεις τοΰ άποχωρισμοΰ ! Ώ  ! αγαπητοί μου, όποια θλι
βερά ημέρα ήτο εκείνη ! Οί ασπασμοί, καί οί άποχαιρετισμοί 
κατεσπάραττον τήν ψυχήν τών περιστοιχιζόντων αύτόν φί
λων, τους όποιους υπήγε νά ϊδή διά τελευταίαν φοράν ! Έ 
πειτα έπέστρεψεν είς τήν πατρικήν οικογένειαν, τήν όποιαν 
ευρε κατηφή καί σιωπηλήν. Ή  νεάνις ένησχολεΐτο είς τό νά 
έτοιμάζ-Λ, τά τοΰ ταξειδίου φορέματα τοΰ άδελφοΰ της, καί 
κανείς δέν έτόλμα νά λαλήστ,, φοβούμενος μήπως ή πρώτη 
λέξις διακοπή άπό λυγμούς.

Ό  πατήρ ήτο ακίνητος, άλλ’ ένεθαρρύνθη είς τό νά δια- 
κόψγι τήν λυπηράν ταύτην σιωπήν καί είπεν.

« ’Αγαπητέ μου ’Απόστολε, τώρα μέλλεις νά έμβγ,ς είς 
στάδιον, τό όποιον καί οί δύο έξελέξαμεν άλλά Οά διατρέξγ,ς 
αύτό μόνος- βάδιζε λοιπόν καλώς καί άποφασιστικώς. Μή 
λησμονής, ότι πορεύεσαι πρός άναζήτησιν θησαυροΰ, διά τοΰ 
οποίου Οά καλλιτερεύστ,ς τήν κατάστασιν τοΰ πατρός σου, 
καί θά γίνρ,ς τό στήριγμα τής αδελφής σου. Φέρεις μαζύ 
σου ολίγα χρήματα, άλλ’ αύτά καί μόνον έχω νά σοΰ δώσω. 
Ή έξαίρετος όμως ανατροφή, τήν όποιαν σοΰ έδωκα, διά τής 
βοήθειας τινών φίλων, θά σέ βοηθήστ, νά υποφέρτ,ς τους κό
πους, καί νά υπερνικήστ,ς τά εμπόδια, τά όποΐα πας άνθρω
πος άπαντα είς τόν δρόμον του, καί τά όποια ονομάζονται 
β ά τ ο ι τ ή ς  ζ ω ή ς .  Έσο πάντοτε καλός, δίκαιος καί γεν
ναίος· ή Θεία Πρόνοια και οί αγαθοί άνθρωποι Οά σέ ΰπο- 
στηρίξωσιν. Ύποσχέσου τέκνον μου, ότι δέν Οά λησμονήσγ,ς 
τάς παραγγελίας μου. » (έπεται συνέχεια.)

••■««83853^*·
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'Α ξ ιό τ ιμ ε  Κΰρ'.ε Μ . Σχκχόρραφε.

Ώ ς γνωρίζετε, ού μόνον πατήρ άλλ* καί διδάσκαλός ε ΐμ ι τώ ν” τεχνων, 
5  μοι ϊδω κεν ό Θ-ός, έν οί’χω  αύτός Εγώ έχπαιδεύων ’τά βύγάτριά μου* 
εύρίσχομαι ά’ρβ ε ις  θέσιν νά έχτιμήαω τάς μετά τέρψεως ώφελείας άς « ή 
Φ ι λ ό σ τ ο ρ γ ο ς  Μ ή τ η ρ  ■> παρέχει το ΐς  μιζροΐς άναγνώσταις* ή  ήμέρα 
Χβ0* ήν ό διανομεύς Σας φέρει τό τεύχος είνα ι ήμέρ». χαράς διά τά  παιδία 1

Τήν ώφέ-ειαν έπιθυμών νά καταστήσω γενικωτέραν εσύστησα το περιο- 
Ιικόν τοοτο πόνημα ε !ς  διαφόρους έκτος τώ ν ’Αθηνών φίλους μου, έξ ών τ ι- 
νες Ινετείλαντό μοι οπως έγγράψω αυτούς αυνδρομητάς. Σημείων λοιπόν 
ύμ ίν  κατωτέρω τά ονόματα αύτώ ν παρακαλώ νά δεχθήτε τή ν διαδεβσίωσιν 
τής πολλής όπολήψεώς μου, διότι φρονώ ότι ά τους παΐδας ηθοποιών καί 
διά καλής αγωγής ανατρέφω '  είνα ι ό τή ν μεγίστην τώ ν ύπηρεοιών παρέχων 
τή  πατρίδι, διότι μέχρι συντελείας τώ ν αιώνων άληΟής εσται ή  τώ ν Πυθα
γορείων ¡όήσις, ·  Ά ρ χ ά  π ο λ ι τ ε ί α ς  ν έ ω ν  τ ρ ο φ ά .  »

Σας ¿σπάζομαι. "Ολος ύμέτερος
Ν. ΣΑΡΠΙΟΛΟΣ.

Β1ΒΛ10Ν ΝΕΟΦΑΝΕΣ.
Αισώπου μύθοι εις τήν καθομιλουμένην γλώσοαν ίιπό Δ . Ε ’ρηνίδου.
Τό βιβλιάριου -οΰτο 140  μύθους περιέχον έϊναι λίαν κατάλληλον διά τους 

παΐδας και τόν λαόν. Ή  άφέλεια τής γλώσσης και ή  ερμηνεία εΐς τό τέλος 
έκαστου μύθου καθιστώσι τερπνοτάτην καί διδακτικω ;άτην τήν'συλλογήν τών 
μύθων τοΰ Φρυγός συγγραφέως' δθεν συνιστώμεν αύτήν ε ΐς  τάς Κυρίας καί 
τούς Κυρίους Δημοδιδασκάλους ώ ς  πρόχειρον διδασκαλίας έ’ργανον. ‘Η  τιμή 
άόριστος.

Αί σύνδρ ο μ α ! π έ μ π ο ν τ α ι  δ ιά  Τ α μ ια κ ο ύ  Γ ρ α μ μ α τ ίο υ  βες τόν 
«κ δ ό τη ν  Μ . Δ . Σ ακκόρραφον.

Ο ΰδεμ ία  συνδρομή  π λ η ρ ώ ν ε τ α ι  ί .ν ε υ  ά π ο δ ε ίξεω ς  το ύ  ίδ ιου  εκδότου

ΆΟήνησι τή 8 Αύγουστου 1862. ·

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
1 . Μ υθολογία  τ ώ ν  Ελιλήνων κ α ί  τ ώ ν  Λ α τ ίν ω ν .— 2 .  Μ ίλ ω ν  κα ι 

Θ εαγένης..— 3 . Περί ά ερ ο ςά το υ  μ ε τ ά  ε ικ ο νο γρ α φ ία ς .— 4 .'Η  φ ιλοσο
φ ικ ή  λ ίθο ς.— 5 . Ε π ισ τ ο λ ή  πρός τον Σ υ ν τ ά κ τ η ν .— 6 .  Β ιβ λ- νεοφανες.

ΤΤΠΟΙΣ ΦΙΛΟΜΟΤΣΟΤ ΛΕΣΧΗΣ.


