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ΠΕΡΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ.

Δεν αμφιβάλλω, ώ φίλοι πχιδες, οτι άκόμη μένει εις τήν 
μνήμην σας ζωηρά ή υπερφυσική δύναμις τών δύο αθλητών 
τής άρχαιότητος Μίλωνος τοΰ Κροτωνιάτου καί Θεάγένους 
τοΰ 'Ροδίου, τών οποίων τήν ιστορίαν σας έδιηγήθην εις τά 
δύο προηγούμενα φυλλάδια.

Επειδή δέ διηγούμενος τήν ιστορίαν εκείνων σάς άνέφερον 
καί περί γυμνασίων και γυμνασμάτων τών Ελλήνων, θεωρω 
καλόν,άφοΰ ήδη έμάθετε οποίοι έπρεπε νά ήναι οι μέλλοντες 
νά γίνωσιν άθληταί, καί πώς προετοιμάζοντο διά τό επάγγελ
μα εκείνο νά σάς περιγράφω τά γυμνάσματα εις τά οποία 
κυρίως κατεγίνοντο. Αυτά δέ ήσαν, καθώς είδετε, πέντε· οίον 
ή πάλη, ό δρόμος, ή πυγμή, ό δίσκος καί τό άλμα, τά όποία 
όλα ομοΰ ώνομάζοντο πενταθλον.

Ή  πάλη ήτο τό κυριώτερον καί πολλά επικίνδυνον γύ
μνασμα· διότι οι άνταγωνισταί συμπλεκόμενοι έπροσπάθοον 
νά καταβάλωσιν ο εις τον άλλον τοιουτοτρόπως, ώστε πολ- 
λάκις Ιπληγώνοντο καί έφονεύοντο. Πριν δέ παρουσιασθώσιν 
οί μέλλοντες ν’ άγωνισθώσιν άθληταί έξεδύοντο καί ήλεί- 
φοντο μέ έλαιον, διά νά καταστήσωσι τά σώματά των ευ
λύγιστα καί ευκίνητα· μετά ταΰτα άφοΰ έκυλίοντο εΐς τήν 
άμμον, διά νά δύνανται αί χείρες νά κρατώσι τόν αντίπα
λον, έπιάνοντο καί έπροσπάθουν νά ρίψωσι κάτω ό εις τον 
άλλον, καί συνήθως μετά μακράν και επίπονον πάλην ό εί; 
εκ τών δύο κατεβάλλετο.

Ί Ι  δέ πυγμή ήτο άλλου είδους γύμνασμα, εΐς τό όποιον 
οί άθλητα. αντί νά συμπλέκωνται ώς εΐς τήν πάλην, έγρον- 
Οοκοποΰντο μέχρις ου ο ε ί ; έκ τών δύο ώμολο'γει, ότι ένι· 
κήθη· ώμολογΐΐ δέ τοϋτο τότε μόνον, ότε κατήντα ν ’ άπο-

πτώι έκ τοΰ στόματος ή αίμα, ή τοός κατασυντριμμένους 
οδόντας του.

Ό δρόμος ήτο γύμνασμα, τό όποιον έχρησίμευεν εΐς τό 
νά καταστήστ) τό σώμα επιτήδειον εις ευκινησίαν καί ταχύ
τητα· έτρεχον δέ μέγα διάστημα καλώς έξωμχλισμένον, εΐς 
τό άκρον του οποίου υπήρχε σημεΐόν τ ι, τό όποιον έλέγετο 
τέρμα, καί ¿'στις τό ήγγιζε πρώτος άπό όλους τοός άντα- 
γωνιστάς, ¿θεωρείτο νικητής. "Αν καί τό διάστημα, τό ο
ποίον έμελλον νά διατρέξωσιν ήτο πολλά μακράν, ΰπήρχον 
όμως δρομείς τόσον ¿λαφροί, ώστε διέτρεχον αύτό ενίοτε 
επτάκις ή καί δωδεκάκις άνευ διακοπής.

Εΐς τό τρέξιμον όμως έξησκ-.ΰντο όχι μόνον άνδρες, αλ
λά καί παΐδες καί νεάνιδες· τό δέ διάστημα τό όποιον ¿μέλ
λον νά διατρέξωσιν αί νεάνιδες ήτο μικρότερον, καί έπρεπε 
νάκρατώσιν εΐς τήν χεΐρα άναμμένην λαμπάδα. Λοιπόν ¿κεί
νη τής οποίας ή λαμπάς έσβύνετο τελευταία εις τό τρέξιμον, 
έψαίνετο νικήτρια καί έλάμβανε στέφανον.

Τό μέρος τό διωρισμένον διά τό τρέξιμον ώνομάζετο στά- 
όιον, όπου καί άλλοι αγώνες έτελοΟντο.

‘Ο δίσκος ή τό ρίψιμον τής πέτρας, ήτο λίθος ή μόλυ
βδος ή σίδηρος βαρύς Ιχων σχήμα φακής, ώς έπί τό πλεί- 
ηον, τόν όποιον όσοι έρριπτον μακρότερα ή υψηλότερα έ- 
βραβεύοντο.

Τό άλμα ή πήδημα ήτο γύμνασμα πολυειδές· ήτο δέ 
"ροσοιωρισμένον τό διάςημα, τό οποίον έπρεπε νά πηδήσωσι* 
ζάι τό μέν σημείον όπόθεν έπρεπε νά άρχίσωσιν ώνομάζετο 
βατή ρ, τό δέ μέρος όπου έπρεπε νά φθάσωσι σ κ  άμ  μα· 
ιιότι ειχον έσκαμμένον χάνδακα, τον οποίον πολλοί επιτη- 
βϊ·οι καί ελαφροί ΰπερεπήδων συγχρόνως· διά τοΰτο καί 
'“εκράτησε παροιμία δ'.’ εκείνους, οί όποιοι κάμνουσι περισ-
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σοτερα τοΰ πρέποντος, δτι π η δ ώ σ ι ν ύ π έ ρ  τά  έ σ κ α μ -  
μ^ένα.

Έάν, ώ φίλοι παΐδες, ήθελον νά σάς περιγράφω όλα τά 
γυμνάσματα τών προγόνων μας Ε λλήνων, έπρεπε νά γεμί
σω ολόκληρον βιβλίον εκείνο όμως τό οποίον πρέπει νά σάς 
εϊπω είναι τοΰτο, ότι· άν καί οί διάφοροι ουτοι αγώνες έκα- 
μνον πολλάκις καί γονείς, καί αδελφούς, καί τέκνα καί συγ
γενείς νά πενΟηφορώσι, διά τά συμβαίνοντα δυστυχήματα, 
πρέπει όμως νά όμολογήσωμεν, ότι ή ‘Ελλάς χρεωστεί τό 
περισσότερον μέρος τής όόξης της εις αυτούς τούς αγώνας· 
διότι τά διάφορα γυμνάσια έκείνα εκαμνον ισχυρούς καί ρω- 
μαλαίους τούς πολίτας, καί ικανούς νά υποφέρωσι πάσαν κα- 
κοπάθειαν, καί νά ήναι ατρόμητοι είς τούς κινδύνους. Δεν 
κατεγίνετο δέ είς αύτά μόνον ό άπλοΰς λαός, άλλά καί οΐ 
σοφοί, καί οί πεπαιδευμένοι· διά τοΰτο βλέπομεν, ότι ό Σω
κράτης, έ όποιος δέν είχε διόλου πολεμικόν χαρακτήρα, καί 
τοΰ οποίου τόν βίον έμάΟετε προηγουμένως, όχι μόνον άν- 
δρείως έμάχετο είς τόν πόλεμον, άλλ* ενίοτε και έσωζε καί 
τούς φίλους του άπό τόν κίνδυνον, καθώς ετυχε νά σώση τον 
Αλκιοιάοην είς μίαν μάχην καί αυτός ό Σόλων ό περίφημος 
καί σοφός νομοθέτης τών Αθηναίων πολλάκις έξεφράτευσεν 
ύπέρ τής πατρίδος του· έτι δέ καί πλείστοι άλλοι τοιοΰτοι.

Ή  γυμναστική, αγαπητά μου παιδία, έθεωρείτο αναγκαία 
είς τούς προγόνους μας, διότι είχον τό αξίωμα τοΰτο, οτι 
ε ί ς  υ γ ι έ ς  σ ώ μ α  έ ν ο ι κ ε ί ΰ  γ  ι ή ς νους· δηλαδή, όταν 
τό σώμα δέν πάσχη, τότε ό άνθρωπος δύναται νά συλλογί- 
ζηται έλευΟέρως χωρίς νά περισπά τον νουν του είς τά πά- 
σχοντα μέλη τοΰ σώματος- άλλά καί άν δέν πάσχγ, είς κανέν 
μέλος, ή όλη όμως κατάστασις τοΰ σώματός του είναι καχε- 
κτική καί όχι τοιαύτη, ώστε νά τόν κάμνη φαιδρόν καί ε'-1·
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θυμόν- Διά τοΰτο πόσοι νέοι, οΐτινες ήσαν επιμελείς είς τά 
μαθήματά των καί έπρόκοψαν, μόλις επιστοέψαντες άπό τήν 
Ευρώπην, όπου μετέβησαν διά νά’ τελειοποιηθώσιν, ευθύς 
άπέθανον τοΰτο άποδεικνύει, ότι γυμνάζοντες μόνον τόν 
νοΰν καί διόλου τό σώμα δέν ήδυνήθησαν ν’ άνθέξωσιν εις 
τούς νοερούς κόπους.

Σάς προτρέπω λοιπόν, μικροί μου άναγνώσται, νά κατα- 
γίνησθε, εκτός τοΰ περιπάτου, καί είς άλλα διάφορα γυμνά
σματα, τά όποία ό διδάσκαλος ήθελε σάς δείξει.

Καί τοιαΰτα μέν γυμνάσια ύπάρχουσιν έοώ είς τάς Αθή
νας καί δημόσια δύο ή τρία, καί είς ιδιωτικά σχολεία. Προς 
c ï  τούτο ις καί είς άλλας πόλεις της Ελλάδος ύπάρχουσι, μά- 
λ ιςα  τό ιδιωτικόν σχολεϊον τοΰ κυρίου Χρυσοχοίδου είς Πάτρας 
έ/ει συστημένου άξιόλογον γυμναστικήν ύπό τήν έπιτήρησιν 
ενός τών ίκανωτέρων ύπαξιωματικών τών πυροσβεστών.

Ή θελε δέ είσΟαι εύχής Ιργον, άν ή Κυβέρνησις έλάμ- 
βανε πρόνοιαν νά συστηθή έν γυμναστήριου είς έκαστον Ε λ 
ληνικόν σχολείου, καθώς καί είς έκαστον αλληλοδιδακτικόν. 
Πρός δέ τούτοις νά ήναι υποχρεωτικόν, μάθημα ή γυμνα
στική, όπου όιασκεδάζοντες οί μαθηται θέλουσι γυμνάζει τό 
σώμά των, καί αποφεύγει τόσας κακάς έξεις, τάς οποίας ά- 
ποκτώσιν είς τούς δρόμους βλέποντες τό παράδειγμα τών 
κακών καί παραλυμένων παιοιων.

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΗΝΏΝ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΩΝ 

Κ ρ ό ν ο ς  χ α ΐ  Ί α ν ό ς .

( σ ν ν ϊ η ι ι *  l i t  ά ρ ι Ο .  3 3 ) ·

'Ο Ουρανός καί ή Γη ν) Ε στία  ¿γέννησαν πολλά τέκνα έκ τών 
όποιων τά  περισσότερα άξια λόγου είναι ό Τ α ά ν  καί δ Κ ρ ό ν ο ς .
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ίο  Ιίρόνος ούτος δέν ήτο καλό; υιό; πρός τόν πατέρα του· διότι 
συνομόσα; μετά τών άλλον αδελφών του, έπροξένησε τοιαΰτακακά 
είς τον πατέρα του, ώστε άπό τήν λύπην του ύ δυστυχής κ*τ£. 
6η εις τόν τα’φον. Μετά τόν θάνατον τοΰ πατρός ό Τ ιτάν, ώς 
πρωτότοκο; υιό; τής οίκογενείνς, -έτρεπε νά ήναι κκί ό βασιλεύς 
τοΰ κόσμου όλου· ά λ λ ’ Ϋ, μήτηρ των, ή οποία έπροτίμα τόν δευ
τερότοκο·/ υιόν τγ,ς Κρόνον, επειδή τόν ήγάπα, διά τών θωπευ- 
μ άτω ν καί τών παρακλήσεων τγ,ς έπεισε τόν Τ ιτάνα νά παοα- 
χωρήσγι τό κράτος εΐ; τόν άδελφόν του Κρόνον, μέ τήν συμφω
νίαν όμως, ό τ ι  καί ούτος δέν ήθελε·/ αναθρέψει ποτέ άρρενα τέκνα, 
ώ στε ή βασιλεία νά έπιστρέψγ, πάλ ιν  είς τόν Τ ιτάνα ή τούς άπο- 
γο'νους του· δ ι’ 8 ό Κρόνο; ΰπεσχέθη νά καταπίνη, δλα τά  αρόενα  ̂
τά  όποια ήθελε γεννά ή γυνή καί αδελφή του ‘Ρέα.

Δέν είνα ι ανάγκη, βέβαια, νά σάς ε ίπω , δτι ταΰτα  είναι πα
ράδοξο; μύθος, δ ιότι ποτέ δέν υπάρχει πατήρ τόσον βάρβαρος, 
ώστε νά τρώγν) τά τέκνα του, έκτος μόνον τών κροκοδείλων, έάν 
ένθυμήσθε, ό'τε σάς έδιηγήθην τήν φυσικήν των ιστορίαν. ’Αλλά 
θά καταλάβητε κάλλιον τήν έννοιαν τοΰ μύθου τούτου, δταν μά- 
θητε, οτι ό Κρόνο; σημαίνει τόν χρόνον, ό όποιος τωόντι κατα- 
τρώγει τά  τέκνα του, επειδή ούτε άνθρωπος, ούτε ζώ α , ούτε κα· 
νέν πράγμα τοΰ κόσμου τούτου δύναται νά ύπάρχνι αιωνίως.

Έ ν τούτο ι; ή ‘Ρέα. ώ ; καλή μήτηρ, δέν ήδύνατο νά μή λυπή- 
τα ι βλέπουσα τόν σύζυγόν της νά κατα τρώγν) ό'λα τά  άρρενα καί 
ν’ άφήννΐ τά θήλεα τέκνα τη ;. Έστοχάσθη λοιπόν νά καταφύγ·/| 
είς καμμίαν πανουργίαν δθεν δτε έγέννησε τόν Δία, ¿σπαργάνωσε 
ενα μέγαν λίθον ώ ; βρέφος μέ πολλά επιτήδειον τρόπον δ ιά  νά 
προσφέρη αύτόν είς τόν Κρόνον, ό οποίο; όσφραινο’μενο; ώ ; λάμια 
τήν νεαράν σάρκα τοΰ τέκνου του έπρόσμενεν άνυπομόνως τήν ς-ιγ- 
μήν διά νά τό καταβροχθίοΥ,· ή λαιμαργία όμως τόν έκαμε νά μή 
αίσθανθνί,δτι άντί παιδιού κατέπιε λίθον. Ε ννοείται, π α ιδ ία  μου, 
δτι ή ‘Ρέχ δέν ήδύνατο νά φυλάττνι πολύ·/ καιρόν κρυμμένο·/ τό 
βρέφος· δθεν φοβούμενη μήπως ό Κρόνος άκούσα, τούς κλα υθμηρι-.

ορονς, έστειλε τόν Δία εϊς τήν νήσον Κρήτην, δπου δύο Νΰμφαι 
άνέθρεψαν αύτόν μέ τά γάλα μιάς αίγός ‘Αμαλθείας ονομαζόμε
νη· εί; τήν ιδ ίαν νήσον υπήρχε καί ναός της Κυβέλης, τής ό- 
σιίας ήσαν ίερεϊ; οί Κορύβαντες ή Κουρήτες. Ούτοι κρατούντες 
τύμπανα καί όργανα χάλκινα άομονικώς, καί τραγωδοΰντες καί 
χορεύοντας εύτάκτω ; έθορύβουν τοιουτοτρόπως, ώστε δέν άφηναν 
τόν κλαυθμόν τοΰ βρέφους νά φθάνη είς τά  ώ τα  τοΰ Κρόνου. Κα
τόπιν ή 'Ρέα έγέννησε καί τόν Ποσειδώνα καί τόν Πλούτωνα, τούς

οποίους άνέθρεψε κρυφίως.
‘Ο δέ Τ ιτάν μαθών τήν γενομένηυ άπάτην καί πανουργίαν, καί 

ίεβών τού; υιούς του Τιτάνας έκίνησεπόλεμον κατά τοΰ παραβά
του αδελφού του, καί νικήσας αύτόν συνέλαβε καί ¿φυλάκισε μετά 
τής ‘Ρέας είς σκοτεινήν φυλακήν, δπου ήθελον μένει αιωνίως 
ϋν  ό υιός τω ν Ζεύς δέν τούς έλευθέρωνεν. Καί τωόντι ούτος με- 
γαλιόσας έξεστράτευσε κατά τού θείου του Τιτάνος* καί τούτον 
μέν ένίκησε, τούς δέ γονείς του έλύτρωσεν. ο ύτω  λοιπόν 6 Κρό
τος άνέκτησε π ά λ ιν  τόν θρόνον του, άλλά μαθών, δτι είς τών υιών 
σου ήθελε τόν έκθρονίσει, καί ύποπτεύων τόν Δία ώς περισσότε
ρον φιλόδοξου έμελέτησε νά τόν καταστρέψν). ’ Οθεν παροργισθείς 
4 Ζεύς δ ιά  τήν τοιαύτην ανομίαν, έκίνησε πόλεμον κατά τοΰ π α 
τρός, καί εκθρόνισα; αύτόν γ ίνετα ι κύριος τοΰ ούρανοΰ.

Έν τούτοι; 6 Κρόνος, ό όποιος έπαθεν άξια  τών όσων έπραξεν 
ί «ίς τόν πατε'ρα του Ούρανόν, άποβληθείς έκ τής βασιλικής έξου- 

βίας κατέφυγεν ε ΐ; τήν Ιτα λ ία ν , οπου εύρε λχμπράν υποδοχήν 
«ίς τά παλάτια  τοΰ άγαθοΰ βασιλέω; Ίανοΰ, όιγις έβασίλευε τότε 
«ί; τό Λάτιον, δηλ. τόπον καταφυγή;,

Έκιΐ δέ ό Κ ρ ό ν ο ;  βοηθούμενο; άπό τόν φίλον του Ίανάν έσύ- 
«τησεν έν μικρόν βασίλειον, καί κατέστησε τού; κατοίκους τοΰ 
τόπου εκείνου τόσον ευτυχείς, ώστε ό καιρό; κατά τόν όποιον οί 
&/ο ούτοι ηγεμόνες έοασίλευον ονομάζεται συνήθως Χ ρ υ σ ο ΰ ς  
¿Ιώγ,  διότι τότε όλοι οί άνθρωποι ήσαν πράοι καί ενάρετοι, καί 
Χάνεις δέν έστοχάζετο νά βλαψνι τόν “λησίον του.
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Επειδή δέ σάς άνέφερον περί τον βχσιλέως Τανοϋ, μικροί μου 
φίλοι, πρέπει νά ενθυμ.ήσθε βεβαίως, έάν άνέγνωτετήν ‘Ρωμαϊκήν 
‘ Ιστορίαν, τόν θεόν εκείνον τον οποίου ό ναό; ε ί; τήν ‘ Ρώμην έμενε» 
ανοικτό; έν καίριο πολέμου, καί έκλείετο έν καιρώ ειρήνης. Είναι δέ 
αντόςό αγαθό; βασιλεύς,τόν όποιον μετά θάνατον οί'Ετρουροί καίοί 
Λ ατίνοι,έπι τώνόποίων έβασίλευεν,έτίμησαν ώ ; θεόν· έκ τοΰ ¿νάμα
τός του ώνομάσθη ό πρώτο; μήν τον έτους 'Ιανουάριο;· τό δέ Τανί- 
κουλον όρο; εν έκ τώ ν έπ τά  τής ‘ Ρώμη; ήτο άφιερωμ.ένον εΐς αύτόν 
επειδή δέ έθεωρείτο «ο; εις έκ τώ ν ήπιωτέρων καί συνετωτέρων 
θεών, ήτο άνατεθειμ.ένη εις αύτόν ή έπαγρύπνησις έκάσης οικίας, 
ή όποία Λ ατινιστί ονομάζεται Ίάνονα, διά νά προφυλάττη τοΰ; 
κατοικονντα; ε ί; αύτήν άπό πάν κακόν. Έζωγραφεϊτο δέ μέ δύο 
πρόσωπα διά νά παραστήσωσι ότι έγνώριζε τά παρελθόν καί προϊ- 
γ ίνω εκε τά μ έλλον διότι έλαβε τωόντι τά δώρον τούτο άπό τόν 
Κρόνον, ότε τόν ΰποδέχθη ε ί;  τό βασίλειόν τον, ώς αμοιβήν τής 
καλή; υποδοχής πρός αύτόν.
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Τή άληθεία, καλοί μου οίλο^ δ Ίανός δ έν 'ή το  ό μόνο; μετα
ξύ τών θεών, ό όποιο; ειχεν αύτήν τήν φροντίδα, διότι ε ί ;  πά
σαν οικίαν ήσαν χΆ  άλλοι μικροί θεοί ονομαζόμενοι Λάρητες καί

Πενάται, οί όποιοι εΤχον κάποιαν σχέσιν μέ τονς Κάβειρους τής 
Αίγυπτου.

Καί οί μέν Λάρητες ήσαν φύλακες τής οικίας, καί τους παρί- 
στανον Οπό τήν μορφήν σκύλων, διότι τό πιστόν τούτο ζώον, 
διά τής έπαγρυπνήσεως καί τών γαυγυσμάτων του άπομακρύνει 
τοΰ; κλέπτας. Οί δέ Πενάται ήσαν θεοί τής παρεστία; τών οί
κων, δηλ. τού τόπου όπου ή οικογένεια έφύλαττε τό ιερόν πϋρ. 
Εαοιστάνοντο δέ οί Πενάται ώ ; δύο νέοι καθήμενοι καί κρατούν
τες λόγχην, έμπροσθεν δέ ε ί; τοΰς πόδας αυτών έκειτο μέγας 
σκύλος. Τοΰς έθετον ε ί; τόν πλέον άπόκρυφον τόπον τής οικίας, 
οπου ΰπήρχεν ένώπιόν των αναμμένος λύχνο ; πάντοτε. ‘ Εκαστη 
‘ Ρωμαϊκή οικογένεια ειχεν ιδιαιτέρους Πενάτας, τοΰς όποίους μ ε
τέφερε μεθ’ έαυτής, ότε μετεκομίζετο εις άλλην οικίαν, ενώ οί 
Λάρητες δέν ήλλαζον κατοικίαν. ’Εκτός τούτων ΰπήρχον κα ί Αά- 
ρητες επιφορτισμένοι τήν φύλαξιν τών δημοσίων όδών, καί τών 
τριόδων,καί τών αγρών, καί τών πλοίων· τά  αγάλματα τω ν έφαί- 
νοντο παντού, οί δέ δούλοι, ότε έλευθερώνοντο άπό τοΰς κυρίους 
των αφιέρωναν ε ί; αύτοΰς τάς άλύσου; των, χάριν ευγνωμοσύνης.

Τώρα λοιπόν, όταν άπαντήσητε ε ί; κανέν ιστορικόν βιβλίον, 
ότι πρόκειται περί οικείων θεών, θά ήςεύρετε βέβαια, ότι τοιού- 
τοι ήσαν οί Λάρητες καί οί Πενάται.

~ ;· ··
II Φ ΙΛΟ ΣΟ Φ ΙΚ Ε Λ ΙΘ Ο Σ.

( Σ υ ν ι / ' ΐ ι α  Γ ίι  άριΟ. 3 3 · )

Ε νθυμ ο ύντα ι βέβαια οί μ ικροί μου ά να γυώ σ τα ι, ο τ ι δ ιε- 
Χοπη ή  δ ιή γη σ ις  τη ς  φ ιλοσοφικής λ ίθου, ε ΐς  τό μέρος οπου 
ό πατήρ δ ίδει π α ρ α γγελ ία ς  ε ΐς  τόν ’Α πόστολον διά τό τα- 
ξείδιόν του , κα ί ζ η τ ε ί άπ ’ αύτόν υποσχεσ ιν, ό τ ι θ έλε ι φ υλά 
ξε ι α ύτά ς τ ά ς  π α ρ α γγ ε λ ία ς .

Τό παιδ ίον σ υγκεκ ινημ ένον έκ  τώ ν  λ ό γ ω ν  τοΰ πατρός δεν 
'ξδύνατο ν ’ άποκριθή, ά λ λ ’ ένα γκαλ ισ θε ίς  τον πατέρα  του
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έφίλησε τήν δεξιάν του, τό δε φίλημα εκείνο ήτο γεμάτο'/ 
υποσχέσεων, τά ; οποία; ποτέ δεν ήΟέτησε.

Κατά τήν στιγμήν εκείνην ό ’Απόστολος ήσθάνετο πολλήν 
παρηγοριάν, διότι είς εκείνους άπό τούς οποίους άπεχωρίζε- 
το δεν είχε'προξενήσει καμμίαν Ολίψιν. Άναχωρών δέν είχε 
χρείαν νά ζητήση συγχώρησιν άπο τούς γονείς του, άλλ’ άνε- 
κάλει είς την μνήμην του ευχάριστα πράγματα. Ένθυμεΐσθε 
τήν εύχαρίστησιν ταύτην τής συνειδήσεως, παιδία μου, καί 
όταν πρόκηται νά φιλονεικήσητε μέ τάς άοελφάς σας, ή να 
λυπήσητε τούς αδελφούς σας, συλλογίζεσθε πρότερον. Φέ- 
ρεσΟε προς αυτούς πάντοτε, ώς έάν έμέλλετε νά άποχωρι- 
σθήτε άπ’ αυτούς μετ’ ολίγον διότι όσον ολίγον καί έάν 
ήθέλετε τούς λυπήσει, κατά τήν ώραν του αποχωρισμού σας 
θά αίσθάνησθε αύτόν πολύ πικρότερου ένεκα τοΰ ελέγχου τής 
συνειδήσεως.

Τήν επαύριον τό πρωί ό πατήρ του δέν έπεριδιάβασε κατά 
τήν συνήθειάν του υποκάτω είς τάς λεύκας, ή αδελφή του 
Μαρία δέν επότισε τά άνθη της, καί ή άμαξα έφερε μακράν 
τόν νέον μας οδοιπόρον, τοΰ οποίου ή θλίψις διεσκεδάσθη 
ολίγον έκ τής καθ’ οδόν θέας διαφόρων τόπων.

Ουτω δέ περιφέρω·/ τα βλέμματά του εδώ καί εκεί δέν 
έπρόσε/ε τί συνέβαινεν έντός τοΰ λεωφορείου. Ά λλ ’ έπρεπε 
νά προσέχη, καί εΰθύς είς τόν πρώτον σταθμόν, όπου έμελ
λαν νά άλλάξωσι τούς ίππους έκατάλαβε τό λάθος του. Διότι 
ότε ήθέλησε νά πληρώση τήν θέσιν του, έχωσε τάς χεϊρας 
είς τά θυλάκιά του διά νά έκβάλη τό ώραίόν του βαλαντίου, 
τό όποιον ή μέν αδελφή του έκέντησεν, ό οέ πατήρ του εγέ- 
μισε μέ τά ολίγα χρήματά του. Ά λλά  τό βαλαντίου εκείνο 
δέν εύρέθη καί φαίνεται, ότι ή τό έκλεψαν ή τό έχασε καθ' οδόν 
Καί έλυπήθη μέν ό αμαξηλάτης διά τό περιστατικού εκείνο'

i -  538 —
αλλά δέν ήδύνατο νά μεταφέρη δωρεάν κανένα/Όθεν άνεχώ' 
ρησεν άφήσας τό ταλαίπωρου παιδίον καταλυπημένον.

Ώ  ! αγαπητοί μου φίλοι, πόσον όμοιάζουσι τά ¿νείρατα, 
τά όποία βλέπετε ενίοτε είς τόν ύπνον σας μέ ο,τι έπαθε τό- 

, τε ό ’Απόστολος ! Κατ’ άρχάς μέν κατεντροπιάσθη ενώπιον 
τόσων συνταξειδιωτών, έπειτα σηκωθείς ήρεύνησεν είς τά 
διάφορα μέρη τοΰ δρόμου, καί άφοΰ έβεβαιώθη, ότι είς μάτην 
Ιζήτει τό βαλάντιον εκείνο, έκάθησε πλησίον χανδακίου τινός 
και έκλαιε πικρώς.

Ά λ λ ’ό ήλιοςέδυσεν όπισθεν τοΰ πλησίον λοφίσκου,τά διάφο · 
ρα πράγματα μόλις διεκρίνοντο, καί ό καϋμένος ό ’Απόστολος 
«νετριχίαζεν άκούων τάς φωνάς νυκτοπουλίων τινών. Ό  τρό
μος ομως εκείνος, τόν οποίον ήσθάνθη τότε, καί ή άνάγκη 
τοΰ νάσκεφθή τ ί έπρεπε νά κάμη, τόν ένίσχυσαν. "Οθεν έσπόγ- 
γισε τά δάκρυά του, έσηκώθη, καί προσηλώσας προς τον ου
ρανόν τά  γλυκέα καί παρακλητικά βλέμματά του, έφαίνετο 
προσευχόμενος μυστικώς. "Επειτα χαμηλώσας αύτά πρός τήν 
γην, παρετήρησε μακρόθεν τήν κορυφήν κωδωνοστασίου. 'Η 
βέα αύτη τόν ενεψύχωσε περισσότερον καί είπεν. « ’Εξάπαν
τος εκεί πέραν πρέπει νά κατοική ιερωμένος τις, ας ύπάγω 
να κτυπήσω τήν θύραν του, καί είμαι βέβαιο;;, ότι θά μέ δε- 
χθή· διότι ό Κύριος ημών Ίησοΰς Χριστός ειπεν, ότι όστις 
κρούει τήν θύραν τοΰ άνοίγουσι.» Ταΰτα είπών διευθύνθη 
μετά πεποιθήσεως είς τό πρεσβυτέριου, οπού τωόντι ό άγα
μός ίερεύς τόν ύπεδέχθη φιλοφρονώ;, καί ένθαρρύνας αύτόν 
Τον έφιλοξένησεν. Τοιουτοτρόπως ό ’Απόστολος έμενεν ευχα
ριστημένος είς τόν οίκον τοΰ Κυρίου· άλλά δέν ήτο αύτ'ος 
ο σκοπός του, έπρεπε νά επιδίωξη οσα προεσχεδίασε περί τοΰ 
μίλλ τόςτου, καί περί τούτου έξεμυστηρεύθη είς τόν ευερ
γέτην του λέγων.
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« ' Ω ! έάν ήδυνάμην νά γλυτώσω έν τουλάχιστον χρυσουν, 
νόμισμα. »

—  Και τ ί ήθελες κάμει μέ εν χρυσουν νόμισμα, τέκνον, 
ενώ μέλλεις νά διατρέξγς τόσας λεύγας ;

—  Ήθελον μιμηθή τόσους νέους συμπατριώτας καί συνη- 
λικιώτας μου, οί οποίοι περιηγούνται ολόκληρον την Γαλ
λ ία ν  είμαι και έγώ  νέος καί ρωμαλαΙος καθώς καί αύτοί, 
οιατί νά μή υπάγω πεζώς είς τό Λυόν; »

Ό  ίερεός συγκινηθείς έκ τοΰ θάρρους τοΰ νεανίου, εδω- 
κεν εις αύτόν τό τόσον επιθυμητόν χρυσουν νόμισμα, εύλό- 
γησεν, άπέστειλε, καί συνώδευσε διά τοΰ βλέμματος τόννέον 
οδοιπόρον, όστις μακρόθεν άπό διαστήματος είς διάστημα 
εστρέφετο καί τόν έχαιρέτα διά τής χειρός.

Ό  καιρός ήτο έξαίρετος, τά δένδρα έσκίαζον τον δρόμον 
με τάς παχείας σκιάς των, καί τά τραγωδία τών θεριστών 
ήκούοντο. Ό δέ νέος ταξειδιώτης έπορεύετο ποτέ μέν μέ 
χωρικούς, ποτέ δέ μ.έ ποιμένας, οί οποίοι εβοσκον τά ποί
μνιά των. Ά λ λ ’ όλαι αί ήμέραι δέν είναι πάντοτε ώραιαι. 
ΌΟεν αίφνης ό ουρανός έσκοτίνιασεν, καταιγίς έπρομ,ηνύετο, 
καί ή βροχή έπιπτεν άφθονος, είς δέ τους αγρούς μόνον αί 
χελιδόνες έφαίνοντο. Ό  ’Απόστολος ήσθάνετο μεγάλην κού- 
ρασιν, καί έφαίνετο, ότι έχασε τό θάρρος του* άλλ’ έλεγε 
καθ’ εαυτόν. « Ίδοΰ αί βάτοι, περί τών όποιων μοΰ προει- 
πεν ό πατήρ μου· άς προχωρήσω λοιπόν, και ό ουρανός θάγι-
ν{] πάλιν αίθριος. »

Ό  αγαθός νεανίας έταξείδευσεν ήδη είκοσιπέντε ημέρας* 
έξαφνα πρωίαν τινά έστάθη βλέπων μακρόθεν έκκλησίαν τινά 
και άναγνωρίσας, ότι ήτο τής Παναγίας· «Ίδοΰ τό Λυον, 
ανέκραξε μέ χαράν ίδοΰ ή γη τής έπαγγελ ίας! θά  έμβω 
τώρα είς τήν νέαν μου πατρίδα, όπου Οά ευρω τοΰ πατρος 
μου τήν φιλικήν οικογένειαν, ή όποία βέβαια μέ προσμένει.» 
Τότε παρευθΰς έλησμονησε τοΰς κόπους του, συλλογιζομενο; 
ότι τό Λυόν ήτο τόσον πλησίον ! Ά λλά  φεΰ ! ΠλησιέστερΛ 
εΰρίσκετο νέα Ολίψις, καί τό δυστυχές παιδίον ήτο άκομΊ 
πολυ μακράν τής ευτυχίας. ,.
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Πλησιάζων ό νεανίας παρετήρησε μέ έκπληξίν του πλήθος 
εργατών μέ κατηφή πρόσωπα, οί οποίοι διευθόνοντο έκαστος 
κατά τύχην, ώς έάν έκυνηγοΰντο. ΙΙροχωρήσας δέ πρός αύ- 
τους ήρώτησε τόν): δρόμον τής Γουϊλλοτέρας.

« Φίλε μου, τοΰ άπεκρίθησαν, τόν δρόμον τοΰτον ευκό
λως μέν δύνασαι νά τόν ΐδτ,ς, άλλ’ όχι καί νά  τόν διαβής. 
Βλέπεις τάς περιστροφάς αύτάς τοΰ καπνού, αύτάς τάς μαύ- 
ρας και κρημνισμένας οικίας, δέν συμπεραίνεις τίποτε έκ τού
του ; Α ί ! λοιπόν αύτά είναι τ ’ αποτελέσματα τών επαναστά
σεων !

—  Και ή οίκία^τοΰ’ Κυρίου^Πεδινοΰ;
—  Καί αύτή κατεστράφη* Διά τοΰτο ό ιδιοκτήτης μετέ- 

βη είς τά Παρίσια οπου είχε μικρόν εμπορικόν κατάστημα, 
παράρτημα τοΰ καταστραφέντος, τό όποιον ή πυρκαϊά δέν 
εφθασε νά καταστρέψγ.

Ώ  ! Ποιος δύναται νά φαντασθή την κατάστασιν τοΰ δυ- 
στυχοΰς ’Αποστόλου;  Πόσον ήθέλετε λυπηθή έάν τόν ¿βλέ
πετε πορευόμενον άπό τόν ένα είς τόν άλλον διά νά πληρο- 
φορηθή, άν τωόντι ήσαν αληθινά όσα ήκουσεν. Έ πειτα στα
θείς εις τ ι μέρος, ήρχισε νά σκέπτηται τό μέγεθος τής νέας 
του δυστυχίας. Καίων έκ τοΰ πυρετοΰ, καί καταπεπονη- 
μένος έκ τής λύπης, έβλεπε φανερά τόν θάνατον. Ό  νοΰς 
του έπέταξε πρός τόν πατέρα του, καί έσυλλογίσθη τήν ανη
συχίαν του' τοΰ έφαίνετο δέ, ότι ποτέ δέν τόν ήγάπησε τό
σον πολύ, όσον τότε, διότι ποτέ δέν ήλθεν είς τοιαύτην ανά
γκην νά τόν άποχωρισθή διά παντός. « "Ω ! Παναγία ΙΙαρ- 
θένε! έλεγεν, έπίσκεψαι τόν δοΰλόν σου, καί όδήγησον αυ
τόν τ ί νά κάμν]! Έ χε θάρρος, τοΰ είπε μυστικώς ή μήτηρ 
τών τεθλιμμένων, καί έλπιζε. » Ό  ’Απόστολος έπεθύμει πο
λύ νά λάβγι θάρρος, άλλ’ ήτο τόσον κουρασμένος, ώστε δέν 

! ήδύνατο νά σταθή εις τοΰς πόδας του. Τέλος πάντων κατέ
βαλε τε?.ευταίαν]προσπάθειαν,έκύτταξε μετά Ολίψεως τά όσα 
τοΰ έμειναν χρήματα, καί υπήγε νά πεοάση τήν νύκτα εις 

, εν έρημον σχεδόν ξενοδοχείο·/. Λόξ μακρά ! νΰξ'άγωνίας ή-



το εκείνη, ή όποία παρήλθε μέν, άλλα χωρίς ν’ άφήσγ] ου
δέ τήν έλαχίστην παρηγορίαν εΐς τόν μικρόν ξένον.

Ά λλα  καθώς ή ευτυχία, ούτω καί ή θεία εμπνευσις έρ
χεται εΐς καιρόν άνέλπιστον τήν επαύριον το πρωί ό δυστυ
χής ήτο άκουμβημένος εΐς τό παράθυρον τοΰ δωματίου του, 
καί Ιθεώρει ενώπιον του, καί έσκέπιετο χωρίς νά ήξεύργ,καί 
αυτός ουτε τ ί έθεώρει, ούτε τί έσυλλογίζετο.

Κατά τήν στιγμήν έκείνην στρατιώται άναχωροΰντες έκ 
τής πόλεως διευθύνοντο, ώς ελεγον, εΐς τήν πρωτεύουσαν, 
τά ΙΤαρίσια. Νέος στοχασμός άνέβη έξαφνα εις τον νουν τοΰ 
Αποστόλου, όστις άδιστάκτως έπορεύθη πρός τόν αρχηγόν 
τοΰ στρατοΰ.

« Αξιωματικέ, τοΰ είπεν, υπάγετε εΐς Παρισίους· καί έ- 
γώ  εκεί μέλλω νά υπάγω, διότι ή οικία, εις τήν οποίαν ήλ- 
Οον διά νά λαβω υπηρεσίαν, δέν υπάρχει πλέον έδώ. ’Επειδή 
δέ δέν γνωρίζω τόν δρόμον, σέ παρακαλώ νά μέ άφήστ,ς νά 
παρακολουθώ τό τάγμα σας, καί πίστευσον, οτι δέν Οά σας 
ενοχλήσω διόλου. Μάλιστα όταν στέκησθε εΐς κανέν μέρος 
διά ν’ άναπαυθήτε θά προσπαθώ νά φαίνωμαι χρήσιμος εΐς
τινα. »VΙΛ. Η

Καί πώς νά μή συγκίνηθή τ ις  έκ τοιαύτης αγαθής προαι- 
ρέσεως ;

κ Μικρέ μου φίλε, τοΰ ειπεν ό αξιωματικός, δέν δυνάμε- 
θα νά σέ συμπαραλάβωμεν μεταξύ ημών· άλλ’ άκολούθει κα
τόπιν, καί Οέλομεν σέ προσέχει· όταν δέ σταθμεύωμεν εις 
τινα πόλιν, θά σοΰ δίσωμεν νά τρώγγς. »

Τήν ποότασιν ταύτην παρεδέχθη ό ’Απόστολος μέ καρ- 
δίαν γεμάτη·ν άπό ευγνωμοσύνην· τοΰ έφάνη μάλιστα, οτι 
ήσθάνετο καί κάποιαν χαράν.

Ιδού πάλιν έπιχειρεϊ νέαν οδοιπορίαν καί μακράν όσον ή 
πρώτη· αλλά μή ανησυχείτε πλέον δι’ αύτόν, διότι εις τό 
έξης ευρίσκεται έν τώ μέσω καλών ανθρώπων οί στρατιώ- 
τα ι εις τούς όποιους ένεπιστεύθη θέλουσιν ανακουφίζει τό 
βάρος τών κόπων του. Καί άλλοτε μέν παρακαλουσι δι’ αυ
τόν αγρονόμον τινά διά νά τόν δεχθή εΐς τό αμάξι του εως

εΐς τήν πλησίον πόλιν άλλοτε καμμίαν χωρικήν διά νά τοΰ 
κάμγ Οέσιν εΐς το αμαξάκι της. Τοιουτοτρόπως δέν έπαυον 
νά τόν περιποιώνται, έως ου τέλος πάντων διέοησαν καί 
τόν τελευταΐον σταθμόν, καί πχρετήρησαν μακρόθεν τά Πα
ρίσια. Παρίσια ! πόλις τών ονείρων καί τών ματακον ελπί
δων, αλλά καί πόλις τής δόξης καί τής ευτυχίας. ‘Ο δέ Α 
πόστολος άπεχωρίσθη μετά λύπης άπό τούς νέους του φίλους, 
καί έμβήκε συγκεκινημένος εΐς τήν μεγαλόπολιν έκείνην.

Εΐς παν βήμα, τό όποιον Ικαμνε, παρετήρει νέα πράγμα
τα, τά όποια όμως έπεφυλάχθη νά Οαυμάστ) κατόπιν; καί 
έτρεξε νά εύργ, τον πατρικόν φίλον, άπό τόν όποιον έζήτει 
προς-ασίαν. Εΐς τάς έξ Μ. Μ. ήτον εΐς τήν οικίαν τοΰ έμπο
ρου, όστις δέν τόν έπράσμενε μέν πλέον, αλλά τόν ΰπεδέ- 
χθη μετ' αγαθότητας, καί τόν προσεκάλεσεν εΐς το δεΐπνον.

Τό παιδίον μετά τόσους κόπους καί ταλαιπωρίας ήσ’ άν- 
θη μεγάλην άνακούφισιν έν τώ μ.έσω τής οικογένειας έκεί- 
νης, καί άφοΰ έδείπνησεν άπεσύρθη πολλά ένωρίς εΐς τό μι
κρόν δωμάτιον, τό όποιον τοΰ ήτοΐμασαν.

Όποιαν χαράν ήσθάνθη ότε έμβήκεν εΐς αύτό, σάς αφή
νω νά στοχασθήτε ! Εύθύς άνεκάλεσεν εις τήν μνήμην του 
όλους τούς παρελθόντας κινδύνους καί έφριξεν· ευχαρίστη
σε·; όμως τον Θεόν, διότι τόν έπροφύλαξε. Μετά ταΰτα έουλ- 
λογηθη τόν πατέρα του, καί ενώ ήτο τόσον κουρασμένος δέν 
ήμέλησε νά τοΰ γράψη· έπειτα αισθανόμενος ήσυχον τήν 
καρδίαν καί τήν συνείδησίν του, έκοιμήθη βαθέως, έχων τήν 
ελπίδα εΐς τό προσκεφάλαιόν του.

Τήν επαύριον τό πρωί ό κύριος Πεδινός, ή γυνή του καί 
το θυγάτριόν του, άπό περιέργειαν καί άγάπην ένταυτω πε- 
ριεκύκλωσαν τόν νεωστί έλθόντα, όστις τούς έδιηγήθη λε
πτομερέστατα τό μακρυνέν καί κοπιαστικόν έκε'νο ταξείδιόν 
του. 11 διήγησίς του έπροξένησε βαθεΐαν έντύπωσιν, καί τό 
παράδειγμα τοΰ παιδίου εκείνου ένέβαλε θάρρος εΐς τήν οί-



καί ίπ  αύτοΰ έστηρίχθη διά τήν πρόοδον τής οικίας του.
Έκτοτε ήρχισε διά τον ’Απόστολον ή σπουδαία ζωή τής 

εργασίας καί τών αγώνων, περί τών οποίων του είχε λα- 
λήσει ό πατήρ του. Καί πρέπει νά το όμολογήσωμεν, ώ φί
λοι παϊδες, ή αρχή υπήρξε πολλά σκληρά· άλλ’ είς ούδέν 
έλογίζετο τούς κόπους, διότι ήτο ηπίου χαρακτήρος· μάλι
στα έτελείωνε τάς δυσκολωτέρας εργασίας μετά τοσαύτης 
ακρίβειας, ώστε ποτέ δέν εδιδεν αφορμήν εις τό νά τόν έπι· 
πλήξωσιν ήτο δέ τόσον επιμελής είς τά έργα του, ώστε ή 
τάξις τοΰ είχε καταντήσει συνήθεια. Οί δρόμοι τούς οποίους 
εκαμνεν ήσαν πολύ κοπιαστικοί· άλλά τί τόν έμελλε ; μήπως 
2έν Ικαμεν άλλους κοπιαστικωτέρους; Οί άλλοι συνυπηρέ- 
ται περιέπαιζον τον νέον επαρχιώτην τόσον πολύ, ώστε του 
ήρχετο ζάλη είς τήν κεφαλήν άλλ’ ή σκέψις τόν εκαμνεν 
υπομονητικόν. Πάντοτε είχε κατά νουν τό τέλος τοΰ σκοπού 
του· καί δέν ήδύνατο μέν νά ύπολογίση πόσον ακόμη άπεϊ- 
χεν άπό τον σκοπόν του τοΰτον, άλλ’ ήξευρεν, ότι ήδύνατο 
νά προσμένη ειυς ού φθάση έκεΐ, καί τοΰτο ήτο αρκετόν δι’ 
αύτόν.

’Αντί δέ νά ζητη, ώς καί άλλοι νέοι, τάς αναπαύσεις 
τής ζωής, ύπέβαλε τον εαυτόν του είς στερήσεις. "Οτε το 
εσπέρας έμβαινεν είς τό δωμάτιόν του, ενώ ήτο τόσον κοπια
σμένος άπο τάς εργασίας τής ημέρας, δέν έκοιμάτο παρευ
θύς άλλ’ άφιέρωνεν ολίγας έυρας είς τήν μελέτην, διότι εί- 
χεν εννοήσει, (καί αύτή είναι ή πρώτη επιστήμη τής νεό- 
τητος), ότι διά νά έπιτύχη τις πρέπει νά έργάζηται διαρκώ; 
καί νά μανθάνη άδιακόπως. Ουτω λοιπόν καθεκχστην έμάν- 
θανε κάτι τι· ή δέ ακατάβλητος ένεργητικότης του, καί ή 
πραότης του είς πάσαν δοκιμασίαν, προσείλκυον καθ’έκάςην 
τήν πρός αύτόν ύπόληψιν τοΰ κυρίου του.
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