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^  Η ΦΙΛΟΣΟΤΙΚΗ ΛΙΘΟΣ.
( ο ο ν ί/ _ « ια  Γ ί ι  β ρ ι β .  3 4 ) .

Έν τούτοι; ήλθε καί διά τόν ’Απός-ολον ή ήμερα εκείνη, ή 
οποία καταστρέφει πασαν ελπίδα ευτυχίας τόσων νέω τό  Άπό- 
ς·ολος γενόμενος είκοσι καί ενός έτών τήν ηλικίαν, ένεγράφη 
είςτόν κατάλογον τών ς-ραυτευσίμων· καί άν ή τύχη δέν έφαί
νετο πρός αύτόν ευνοϊκή, όλα τά ώραΐα σχέδια καί τά λαμ
πρά όνειρά του ήθελαν ματαιωθή. 'Ο πατήρ του λοιπόν ε- 
πρόσμενε μέ μεγίστην αγωνίαν νά γίντ] ή κλήρωσις, άπό την 
οποίαν έξηρτατο ή ευτυχία ή ή δυστυχία της οικογένειας τον, 
Τέλος πάντων ό δυστυχής πατήρ έγραψεν είς τόν υιόν τον, 
οτι ή δυστυχία διά τόν οίκόν του έξήλθεν άπό τήν ολεθρίπ 
εκείνην κάλπην τών κληρούχων. Σας αφήνω νά φαντασθήτε, 
πόσην θλίψιν ήσθάνθη ό καλός εκείνος υιός, διότι δέν είχε 
καμμίαν ελπίδα σωτηρίας έκ τής φανερας ταότης καταστρο
φής· ότε δέ ό κύριος Πεδινός έπέστρεψεν άπό τό. ταξείδιώ 
του, οπου έλειπε, πζρετήρησε τόσην άλλοίωσιν είς τους χαρα
κτήρας τοΰ προσώπου τοΰ νέου,ώγεέφοβήθη διά τήν υγείαν τον.

Μή λυπήσαι τόσον, τοΰ είπεν, άφοΰ έμαθε την αιτίαν τών 
θλίψεών του, δέν Οά άναχωρήστ,ς. Ναι μέν, δέν ήδυνήθη;νίΙ 
οίκονομήσγς τόσα χρήματα, όσα σοΰ χρειάζονται διά νά πλη
ρώ σης αντικαταστάτην άλλ’ εγώ  σοΰ δίδοο τήν ποσότητ» 
ταύτην, καί έπειδή άπό σήμερον Οά λαμβάνρς μερίδιον άτ 
τό κατάστημά μου, Οά ήσαι είς κατάστασιν νά πληρώσρ
όγλίγωρα τό χρέος σου.»

Δέν είναι δυνατόν νά σάς περιγράφω τήν χαράν τοΰ Άτι- 
στόλου, οι φίλτατοι παΐδες, άλλά νομίζω, ότι δύνασθε νά ύπι- 
θέσητε αυτήν. Έμεινε·/ άφωνος έκ τής συγκινήσεως* ο1/-' 
υπάρχουσιν ευεργετήματα, διά τά οποϊα ούδεμία έκφραΛ 
ευγνωμοσύνης έκ μέρους τοΰ ευεργετούμενου είναι άνταξ^
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καί τότε ή σιωπή μόνη είναι εύγλωττοτέρα άπό τόν λόγον.
Τοΰ είπε λοιπόν ο κύριός του, ότι έμελλε νά δώση πλειο- 

τέραν έκτασιν είς τό έμπόριόν του, καί διά τοΰτο έπρεπεν ό 
’Απόστολος νά μεταβή είς τό Αυόν διά νά συστήστ, κατάςη- 
μα. Όθεν ήρχισε νά έτοιμάζηται διά τό ταξείδιόν του, καί 
μετά οκτό) ημέρας άνεχώρησεν.

Ό τε έφθασεν εις τόν σταθμόν τοΰ σιδηροδρόμου τοΰ ήλ- 
θεν είς τόν νοΰν τό παρελθόν, καί έσόγκρινε τό ταξείδιόν, τό 
όποιον έμελλε νά κάμη, μέ έκεΐνο, τό όποιον έκαμεν άλλοτε 
είς τόν ίδιον δρόμον. Όπόσην διαφοράν έπροξένησαν είς τήν 
χατάστασίν του ή έργασία καί ή καλή διαγωγή ! Έ νώ δέ 
έσυλλογίζετο τά περασμένα, έστρεψε τά βλέμματά του καί 
Τκφετήρησε νεανίαν τινά μ.έ ρακώδη ένδύματα, όστις έπρο- 
χώρει πρός αύτόν ώς διά νά τοΰ ζητήση ελεημοσύνην. Αί
φνης ό δυστυχής έκεΐνος έκαμε κίνημα έκπλήξεως καί άνέ- 
Χραξεν « ’Απόστολε, παλαιέ μου σύντροφε !»  Καί αίχεϊρες 
του έπαίτου ήοπασαν τάς χεΐρας τοΰ ’Αποστόλου, ό όποιος 
δέν τάς άπέσυρεν, άλλά μάλλον ήσθάνετο αύτάς ψυχραινο- 
μένας, ένώ ήρχισε νά άνακαλή είς τήν μνήμην του τό όνο
μα εκείνου, ό όποιος τόν έσφιγγε. Τωόντι έκεΐνος ήτο είς τών 
*αλαιών του συντρόφων, άλλ’ ο αμελέστερος καί ό άτακτό- 
τερος πάντων. Καί τότε μέν ήτο αρκετά ευκατάστατος, άλλά 

κατήντησε τώρα είς τοιαυτην αθλιότητα; Τήν έρώτη- 
®ιν ταύτην έκαμεν ό ’Απόστολος είς τόν δυστυχή νέον μετ’ ο
λίγον, άφοΰ ήρχισαν νά συνδιαλέγωνται. Επειδή δέ ή έρώ- 
^ ι ς  αυτη έκ μέρους τοΰ Αποστόλου ήτο ειλικρινής, ό Νι · 
Χόλαος, (ούτως ώνομάζετο ό νέος έκεΐνος,) τοΰ ήνοιξε τήν 
Τροίαν του, καί τοΰ είπεν δλην τήν αλήθειαν. Τοΰ έδιηγήθη 
λοιπόν δλην του τήν περασμένη·/ ζωήν, καί τά πρώτά του έτη 
%όκνηρίας χαί τών άνοήτων διασκεδάσεων, διά τάς οποίας
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εχασεν όλην του τήν περιουσίαν, καί δεν τοΰ εμεινεν άλλο 
παρά αί θλίψεις καί ή πτωχεία, καί τό μεγαλείτερον άπό 
όλα ή άπελπισία, άφοΰ ειοεν ότι ήτο ήφανισμένος. Καί ήθέ- 
λτ,σε μέν έπειτα νά κάμγ, καμμίαν εργασίαν, άλλ’ έζήτουν 
άπ’ αυτόν καί περισσότερα τών όσιον ήξευρε, καί άνώτερα τών 
δυνάμεων του. Τότε έπαρουσιάθησαν πρός αύτόν αί νύκτες 
χωρίς δπνον, αί ήμέραι χωρίς φίλους, αί ωραι τοΰ γεύματος χω- 
ρίς άρτον, καί μέ ένα λόγον ή δυστυχία μέ όλην της τήν φρι- 
κώδη εικόνα ! Ό καλός μας ’Απόστολος ένθυμηθείς οσα ΰπέ- 
φερεν άνετριχίασεν, άλλ’ οποία διαφορά μεταξύ τών θλίψεων 
του εκείνων καί τοΰ έξευτελισμοΰ καί τής άπομονώσεως τοΰ 
δυστυχοΰς Νικολάου ! Έλαβε συμπάθειαν πρός τόν σύντρο
φόν του, καί εύθυς μία ιδέα τοΰ ήλθεν εις τόν νοΰν.

«Νικόλαε ! τοΰ εϊπεν, άφες τά Παρίσια έλα μαζύ μου· σοϋ 
πληρώνω το είσιτηριόν σου διά τό Λυόν, όπου θά κάμω τρό
πον νά εύργς πόρον ζωής.»

Ό Νικόλαος παρεδέχθη τήν πρότασιν ταύτην χωρίς ν* 
χάσγ καιρόν, εννοείται. Έμβήκαν λοιπόν εΐς τόν πρόδομον 
τοΰ γραφείου τοΰ σιδηροδρόμου καί μετ’ ολίγον ή ιδία άτμί- 
μαξα έφερε καί τους δύο.

Ένώ δέ έπορεύοντο ο ’Απόστολος έφανέρωσεν εις τόν Νι
κόλαον τί έμελέτα κατά νοΰν δι’ αύτόν, ότι δηλ: είχε σκοπόν 
νά τοΰ δώσγ εΐς τό κατάστημα εργασίαν ή δέ συνδιάλεξή 
των ολίγον κατ’ ολίγον τοΰ άνεκάλεσεν εΐς τήν μνήμην τή' 
παιδικήν των ηλικίαν.

« Καί ή φιλοσοφική λίθος, περί τής οποίας τοσάκις μ*ί 
έλάλεις, εΐπεν έ  Νικόλαος, τήν άνεκάλυψας ; Ώ  ! είμαι βέ
βαιος, διότι φαίνεσαι ευτυχής.

— ’Αγαπητέ μου, άπεκρίθη 6 ’Απόστολος, πολλά όγλί 
ρα έκατάλαβα, ότι ή φιλοσοφική αυτη λίθος είναι έντεχ

549  — 1

μΰθος· αλλά τί πρός εμέ; Δέν εχω άνάγκην πλέον αυτής. 
Εύρον άληθινόν θησαυρόν εις τήν εργασίαν, δώρον πολύτιμον, 
τό όποιον ό Θεός έδωκεν εις ήμάς ώς τήν πηγήν παντός ά- 
γαθοΰ. »

Τότε ένόησεν ό Νικόλαος, όστις ¿δοκίμασε τόσα δεινά, ότι 
εως τότε ήκ.ολούθησε τόν δρόμον, ό όποιος ώδηγεϊ τόν άν
θρωπον εΐς τήν δυστυχίαν καί όχι εΐς τήν ευτυχίαν, καί έλυ- 
πήθη παρά πολύ δι’ όσα έτη έχασεν εΐς μάτην.

Άφοΰ έφθασαν εις τό Λυόν, ειπεν ό ’Απόστολος εΐς τόν 
σύντροφόν του.

'Ότε ήλθον έδώπρώτην φοράν ευρέθην χωρίς χρήματα σχε
δόν, καί χωρίς άρτον, άλλ’ ένεθχρόύνθην άφιερώσας όλας μου 
τάς ελπίδας εΐς τήν Θείαν Πρόνοιαν καί άφοΰ οί άνθρωποι 
μέ ειδον, ότι ήμην καλής διαγωγής όλοι ήθέλησαν νά μέ 
συντρέξωσι.»

Οί λόγοι ουτοι έκαμον βαθεΐαν έντύπωσιν εις τήν καρδίαν 
τοΰ άσώτου εκείνου νεανίου, καί τότε ή συνείδησις ήρχισε νά 
τόν ελέγχτ, δά όσα άτοπα Ιπραξε· τοΰτο δέ είναι ή πρώτη 
άρετή καί ή πρώτη βαθμίς, διά τής οποίας ό άνθρωπος έρχε
ται εις μετάνοιαν.

Ό  ’Απόστολος εύθυς ήρχισε νά συν δέη σχέσεις διά τό νεω- 
στί συστηθέν κατάστημά του. Καί επειδή ό κύριος Πεδινός 
ήτο γνωστός εκεί διά τήν τιμιότητά του, έλαβε καλήν υ 
ποδοχήν άπό τους πρώτους έργοστασιάρχας τοΰ τόπου, καί 
έφάνη ευθύς, ότι ήθελε νά δώση εκτασιν εΐς τάς εργασίας 
του. Οί υπάλληλοί του βλέποντες αύτόν τόσον ενεργητικόν 
καί επιμελή εΐς τήν εργασίαν, έπείθοντο προθύμως εΐς αύ
τόν καί έμιμοΰντο τό παράδειγμά του. Ό δέ Νικόλαος έξε- 
πλήττετο βλέπων, ότι ό καιρός έπέρνα τόσον ταχέως, ένώ 
πρότερον τοΰ έφαίνετο χρόνος ή ήμερα.



Λοιπόν, τό νέον κατάστημα έσυστήθη ταχέως, καί ο ’Α
πόστολος ήθέλησε νά τό εγκαινίασή με κάποιαν δίασκέδασιν. 
"Οθεν προσεκάλεσε τους υπαλλήλους του εις δεΐπνον· δεν 
τους έκλεισεν όμως εντός περιορισμένης οΙκίας, αλλά τούς 
έφερεν εις εν νησίδιον, τό οποίον ήτο περικυκλωμένον άπό 
τα ύδατα του Σηκοάνα ποταμού. *Ώ ! πόσον χαρίεσσα ήτο 
ή νήσος εκείνη, πόσον φαιδρά ήτο ή συνάΟροισις εκείνη! Οί 
προσκεκλημένοι μας έκάθησαν εις την χλόην, Ιχοντες ενώ
πιον των τό λευκάνθεμου δηλ: άσπρολούλουδον, τό όποιον 
ανθεί το πάσχα, έσκιάζοντο άπό μίαν σκιάδα (κιόσκι) σκε- 
πασμένην άπό κλάδους δένδρων, καί ολόγυρά των ήκούετο 
το μουρμουρητδν του καθαρού καί ωραίου υδατος του ποτα
μού· ιδού τί τέρπει την ψυχήν του ανθρώπου. Έ ν τώ μέσω 
αυτών ή τράπεζα ήτο γεμάτη άπό νοστιμώτατα φαγητά, άπό 
οίνους εξαιρέτους, καί άπό ώριμα οποίρικά· ίδου τί είναι 
ευχάριστου διά τό σώμα του άνθρώπου. ’Αφού έτελείωσε τό 
δείπνου εκαμον τον θαλάσσιον περίπατόν των ενώ τό φως των 
λαμποκοπούντων άστέρων τούς έφώτιζεν, Ιφθασεν ό καθείς 
εύθυμος εις την οικίαν του, καί την επαύριον λίαν πρωί έξύ- 
πνησαν ατάραχοι καί φαιδροί· ιδού ή τέρψις, την οποίαν ό 
Νικόλαος ποτέ δεν ήδυνήθη ν' άπολαύστ), άν καί κατεσπατά- 
λευσε την περιουσίαν του.

Ένω δέ τά πάντα υπηγαινον κατά ρούν, ό Κύριος Πεδι
νός θέλων να εχτ, τόν ’Απόστολον πλησιέστερον είς τό έμ- 
πόριόν του, τόν μετεκάλεσεν εις τά Παρίσια, τόν έκαμε σύν
τροφον, καί μετ’ ολίγον του έδωκε την θυγατέρα του είς γά
μον. ΊΓ σύζυγός του τον Ιβοήθει μεγάλως, αύτός δέ ·βλέ- 
πων τά έργα του κατευοδούμενα έτι περισσότερον έγίνετο ε
πιμελέστερος. "Οθεν αί μεν έμπορικαίτων υποθέσεις έςηπ?νώ- 
θησαν εις πολλούς άλλους τόπους, τό δέ κατάστημα έλαβεν 
ΰπόληψιν μεταξύ των πρώτων τής πρωτευούσης.
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’Αλλ’ όσον ευτυχής καί άν ήναι ό άνθρωπος είς τόν κό
σμον τούτον, δεν μένει χωρίς λύπας. Μίαν των ήμερων οί 
δύο σύντροφοι έλαβον επιστολήν, έκ τής οποίας έμαθον, ότι 
είς των ανταποκριτών των επτώχευσε, καί τούς έζημίωσε 
μεγάλην ποσότητα χρημάτων. Καί ό μεν κύριος Πεδινός 
έλυπήθη κατάκαρδα, άλλ’ ό ’Απόστολος τόν έπαρηγόρησε 
λέγων.

« *Ας μή χάσωμεν τό θάρρος ημών διά την ζημίαν ταύ- 
ττ,ν τό κακόν έχει πάντοτε καί τό ιατρικόν του, άς έργα- 
βδώμεν ολίγα έτη διά νά έπανορθώσωμεν τά χαμένα. »

Τοιουτοτρόπως πάντοτε είτε διά λόγων, είτε δι’ έργων 
αατεπράϋνε τάς θλίψεις των περιστοιχιζόντων αυτόν.

Ό τε δέ κατά τό 1848  έγένετο ή επανάστασις είς την Γαλ
λίαν, πολλοί έμποροι κατεστράφησαν. Καί δεν επαθε μέν τό 
ίδιον πράγμα καί τό κατάστημα, περί του οποίου γίνεται τώ
ρα λόγος, άλλ’ έπαθε σημαντικάς ζημίας. Τότε έ κύριος Πε
δινός γέρων πλέον ών καί μή ουνάμενος νά άνθέξτ, εις τόν 
«ον τούτον εμπορικόν κλονισμόν, άπεσύρθη καί άφήκε μό
νον εις τό κατάστημα τόν ’Απόστολον, όστις είς ολίγου και
ροί! διάστημα τό έφερεν εις την προτέραν κατάστασιν τής 
ευτυχίας του.

Μετά εξ έτη, κατά τό 1854 ,  ή γενική έκΟεσις των 
«ιαοόρων πραγμάτων του κόσμου είς τά ΙΙαρίσια, έδωκε με- 
γάλην κίνησιν είς τό εμπόριον τότε ό ’Απόστολος ήτο με.

του ’Εμπορικού Συμβουλίου, ή δέ κυβέρνησις τον διώ- 
Ρ* καί μέλος τής ’Επιτροπής, ή οποία έπρεπε νά μοιράση 
Τϊ βραβεία, τά όποια ονομάζονται νομισματόσημα, είς έκεί- 
νίυζ. οί όποιοι έκαμον τά καλλίτερα έργα· διά δέ τάς μεγά- 
^ το υ  εκδουλεύσεις, τάς όποιας έπρόσφερε τότε, έλαβε άπό 

κυβέρνησιν τόν σταυρόν τού Λεγεώνος τής τιμής.
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Επί τέλους άφοΰ έγεινεν αρκετά πλούσιος, έκαμε κ α ί αύ

τός είς άλλον, ο,τι έκαμ,ον προτερον είς αύτόν. Δηλαδή, έξέ· 
λεςεν ένα των πλέον οιλοπόνων υπαλλήλων του, καί άφοΰ 
κατ’ άρχάς τόν έκαμε σύντροφον, έπειτα τοΰ παρέοωκεν ό- 
λην τήν διεύθυνσιν τοΰ καταστήματος του.

Τότε δέ έχων καιρόν ήΟέλησε νά άφιερωΟή είς έργα, είς 
τά όποια πας γενναιόφρων δύναται νά εύχαριστηΟή· δηλ: εί; 
το νά πράττ-ρ τό καλόν, καί μάλιστα είς τόν τόπον της γεν 
νήσεώςτου. Άφήκε λοιπόν τά Παρίσια και άνεχώρησε ίι 
τό Έσπαλιών. Ω ! πόσον έκτυπα ή καρδία του .φθάσας εις 
τήν μικράν έκει'νην πόλιν, έκ. τής οποίας άνεχώρησε τόπν 
νέος ! Πόσον συνεκινήΟη πίπτων είς τάς άγκάλας τοΰ γέ
ροντας πατρός του !

Τέλος πάντων ! τέλος πάντων ! είπεν είς αύτόν, τό όνει 
ρον έκεΐνο τής παιδικής μου ηλικίας έπραγματοποιήθη, μεί. 
λω νά σάς κάμω ευτυχείς όλους πάτερμου! »

Έκτοτε κατώκησεν είς τήν πατρίδα του, όπου τά πάνα 
ήσαν ευχάριστα ολόγυρά του. Ή  αδελφή του ΰπανδρ: 
μέ καλόν σύζυγον ό δέ πατήρ του ζήσας άκόμη Ικανά έπ 
έπέρνα τόν καιρόν του χαϊδεύων τά τόσον ώραΐα καί φαάβ 
έγγονάκιά του.

Ά φ1 ότου έπέστρεψεν είς τό Έσπαλιών, άνήγειρε πολλ 
φιλάν'ρωπικά καταστήματα δι’ εξόδων του. Μεταξύ τών λε> 
πών διακρίνεται τό παιδοκομειον, επάνω είς λόφον, σ 
άνατρέφονται άπό δύο έως εξ ετών παιδία, τά οποία οί γ» 
νείς των ένεκα πτωχείας δέν όύνανται νά Ορέψωσιν. Ό ε* 
λαός φαίνεται εύθυμος, αισθανόμενος ότι έχει έν τώ μέ!" 
του ευεργέτην, όστις ήλθε ν’ άποδιώξν) τήν δυστυχίαν. "0# 
ταΰτα είναι έργον ανθρώπου καρτερικοΰ καί φιλοπόνου, & 
τά όποια δέν έλπιζε ι νά λάβτ, αμοιβήν άπό έκείνους ^
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οποίους ευεργετεί· ά λ λ ’ ή  Θ ε ία  Πρόνο ια  πρός αμοιβήν του 
δίδει τήν χαράν τ ή ς  ο ικογένε ια ς  του, τά  θέλγητρα  τ ή ς  φι
λ ία ς , τήν εΰχαρ ίστησ ιν  τοΰ νά βλέπρ  τούς γνω στούς του, κ α ί 

νά άπολαύρ τ έλο ς  πάντων μ έ  εύφροσύνην, παν  ό ,τ ι προέρχε

τα ι έκ τ ή ς  μ ε γ ά λ η ς  ευτυχ ίας, ή  οπο ία  αποκτά τα ι μ ε τά  τ ι-  

μ ιότητος.

- 1 ι ΐηΐΏΕΙΕ·—··♦
Μ Τ Θ Ο Λ Ο Γ ΙΑ .

Π ιρΙ τ ο ΰ  Αιός.

’Αφού ό Ζεύς έξεθρόνησεν) ώ; εΐδετε, τόν πατέρα του, ϊγ ινεν 
αύτός κύριος τον ούρανοΰ κα ί τ·?,ς γης· ά λλά  δ ιά  νά στερεωθτξ 
είς τόν θρόνον επρεπε νά όποφέρη πολλούς κινδύνου;· δ ιό τ ι 6 
θειο; του Τ ιτάν βλέπων, οτι ή βασιλεία αυτη διηρπάξετο άπό τάς 
χεΐοας τών άπογόνων του, έκίνησε κα ί εναντίον αύτοΰ πόλεμον, 
καθώς ε’ χεν εκστρατεύσει πρότερον κα ί έναντίον τοΰ Κρόνου- δθεν 
συνάθροισε τοΰ; υιού; του Τ ιτάνα; δηλ:γ(γαντας μεγαλοσώμου;, οΐ 
όποιοι συνεσώρευσαν όρη πολλά τό έν έπ! τοΰ άλλου δ ιά  ν’ άναβώ- 
σιν εΐ; τόν ουρανόν, κα ί έκειθεν νά πολεμώσι κατά τοΰ Διός, δ ιά  νά 
τόνκρτμνίσωσιν ά λλ ’ ό δυνατός ούτος θεό; μή δειλιάσας διόλου άπό 
τά τέρατα ταΰτα, ερρ.ψεν εναντίον των τρομερούς κεραυνούς, κα ί 
τοιουτοτρόπως τού; ένίκησεν έςολοθρεύσας δλην αύτών τήν γενεάν.

’ Α λ λ ’ ήτο πεπρωμένου νά ίιποφέρνι ό Ζευς τρομεροτέρους άκόμη 
κινδύνου;- δ ιό τ ι ή θεά Γη άγανακτά,σασα δ ιά  τήν καταστροφήν 
ταύτην τών έγγονών της, έξέρασε πλήθος φοβερών κα ί ύπερμε- 
γέθων τεράτων δ ιά  νά εκδικηθώσι κατά τοΰ Διό;, κα ί τόν διώξωσιν 
έκ τοΰ ούραιοΰ. Ίδοΰ πάλ ιν  οί καταπληκτικο ί ούτοι εχθροί συνα
θροίζονται ε ί; μ ίαν πόλιν τής Μακεδονία:, Φλε'γοαν όνομαζομένην, 
καί έκεϊ βαλόν-ε; τά δ?η τό έν επάνω εί; τό άλλο ήρχισαν ν’ ά- 
ναβαίνωβιν είς τά έπουράνια. Μεταξύ δέ τών τρομερών τούτων 
τεράτων οί φοβερώτεροι δ ιά  τήν παράδοξον δύναμίν των, δ ιά  τό 
μ ίγ α  ανάστημά τω ν ,Ά α Ι δ ιά  τήν άσχημον μορφήν των ησαν ό
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Εγκέλαδο;,δ  Βριάρεως, δτις ώνομάζετο κα ί Α ιγα ίω ν  δ έκατόγχιιρ , 
κα ί δ Τυφών. Κ α ί δ μέν Εγκέλαδος έξερρίζωνε βράχους ολοκλή
ρου; κ α ί τοΰ; έξεσοενδόνιζε κατά τοΰ Ουρανού' ό δέ Βριάρεως 
μέ τά; έκατόν χεϊράς του εξέβαλλε μεγαλωτάτους λίθου; άπό 
τά  βάθη τή; θαλάσσης κα ί δ ιά  μ ια ; τοΰ; έρριπτεν εναντίον τοΰ 
Διο;· ά λλ ’ δ Τυφών, όστις ήτο κατά τδ ήμισυ άνθρωπο; κα ί κατά 
τδ ημιου δφις, ύπερέβαινε πάντα; κατά τό μέγεθος κα ί τήν δύ- 
ναμιν· δ ιό τ ι ή μέν κεφαλή του ήγγ ιζεν  έως εις τόν ουρανόν, α ί 
δέ χεϊρές του έξηπλωμέναι έφθανον έως εΐς τά  δύο άκρα τοΰ κό
σμου, άπό δέ τό στόμα του έξέονα πϋρ κα ί φλόγας τρομερά;. Ο ί 
δέ άλλοι θεοί, οϊ όποιοι ήλθον δ ιά  νά βοηθήσωσι τόν Δία, βλέπον- 
τε; τά  τρομερά ταύτα τέρατα, άπό τόσον τρόμον κα ί φόβον κα- 
τελήφθησαν, ώστε μόλις έπρόφθασαν κα ί κατέφυγον εις τήν Α ίγυ 
πτον, όπου δ ιά  νά μή φανερωθώσιν, έκρύφθησαν μεταμορφωθεντες 
εί; τά διάφορα ζώα κα ί φυτά. Έ κτο τε  λέγουσιν, οτι οί Α ιγύ
π τ ιο ι έλάτρευον ώ; θεοΰς τά τοιαϋτα κτίσματα.

Έν τούτοι; δ Ζεΰ; άν κα ί εμ-εινε μόνος, κα ί μόνον σύντροφον 
ε ίχε τόν υιόν του Βάκχον, έπολέμησε μέ τόσην άνδρίαν κα ί δύνα- 
μ ιν, ώστε κατέκαυσε μέ τοΰς κεραυνούς του τοΰς τερατώδεις 
εκείνους γίγαντας, κα ί βυθίσας αύτοΰς εΐς τάς αβύσσους τής θα
λάσσης, έμεινε νικητής κα ί τροπαιοΰχο;· μάλιστα  τόν Εγκέλαδον 
τόν κα-επλάκωσε μέ τό όρο; Αί'τνην τής Σικελίας* οί δέ πο ιηταί 
έπλασαν τόν μΰθον τούτον, ότι άγωνιζόμενος κα ί μή δυνάμενος 
νά έλευθερωθ-ρ άπό τό βάρος τοΰ όρους τούτου ξερνα φλόγας καί 
πϋρ άπό τήν λύσσαν κα ί μ,ανίαν του.

Μ όλις δέ ό Ζεΰς κατετρόπωσε τοΰς εχθρούς του κα ί ίδοΰ οί θεοί 
λησμονήσαντες τόν τρόμον των έσπευσαν νά έλθωσι πρός τον vt- 
κητήν τού ’Ολυμπου κα ί τοΰ έπρόσφεραν τάς συγχαρητηρίους εϋ- 
χάς των. 'Ο δέ Ζεύς, ό όποιος ήτο γενναιόψυχος, έφάνη ότι ηύχα- 
ριστήθη άπό τήν μετάνοιάν των, κα ί δ ιά  νά δείξ-ρ ότι τούς συγ- 
χωρεϊ, δ ιότ ι τόν έγκατέλειψαν έν τώ μέσω τοΰ κινδύνου, διεμοί- 
ρασε τό κράτος μ.εταξΰ τών δύο αδελφών του Ποσειδώνος κα ί

—  5 5 4  —
Βλοόσώνος. Κ α ί εις μέν τόν Ποσειδώνα έδωκε τό κράτος τής θα
λάσσης, εΐς δέ τόν Πλούτωνα έδωκε τήν βασιλείαν τοΰ μδου. Αυ 
τές δέ έκράτησε τόν ούρανόν, όπου διέτριβον οί θεοί, κα ί τήν Γην 
όπου ευχαριστείτο νά καταβαίνν) ενίοτε μεταμορφουμενος διαφο- 
μτρόπως, καθώς θέλομεν ΐδ ε ί κ α τό π ιν  έπανυγήρισε δέ τδ έργον 
-ου τούτο μέ τόν γάμον του, λαβών εις γυναίκα τήν αδελφήν 
του 'ΐΐραν , πράγμα ούχι παράδοξον δ ιά  του; καιρούς έκείνους.

Επειδή  σάς έλάλησα περί κεραυνού, μέ τόν όποιον ό Ζευς έκε- 
ριύνωσε τοΰς Τ ιτάνας κα ί τά  άλλα τέρατα, πρέπει νά μάθητε τ ί 
ιφίγμα ήτο τό τρομερόν τούτο όπλον, τό όποιον έκράτει πάντοτε 
Εΐς τήν δεξιάν του χείρα ό θεό; οΰτος, κα ί τίνες τό κατεσκεύα- 
ζον. Κ α ί καθώς μέν λέγει 'Ροιμαϊός τ ις  συγγραφεΰ; έσύγκειτο άπό 
τρία μερίδια χαλάζης, άπό τρία μερίδια βροχής,καί άπόάλλα  το'σα 
πορος κα ί ανέμου ηνωμένα μέ άστραπάς· σείς δμ.ως όταν μάδητε τήν 
Μαικήν,θάίννοήσητεκάλλιοντίπράγμα είναι δ κεραυνό;· ο ίδέκατα - 
τχευάζοντες αύτοΰς ήσαν οί Κύκλωπες οι οποίοι νομίζονται υιοί τοΰ 
Ποιειδώνος.ΑύτοίοΙ Κύκλωπες ήσαν τερατώδειτγίγαντες,επιτήδειο ι 
σιδηρουργοί έχοντες ενα μόνον οφθαλμόν εις τδ μέσον τοΰ μετώ- 
*ω· ύπέθετον δέ, ότι τά εργοστάσια τών τρομερών τούτων έρ- 
νατών ήσαν εντός τών σπλάγχνων τής γής, κα ί ότι α ί φλόγες 
χ*1 6 καπνός, τά  όποία έξεμέσουσι ΰφαίστειά τινα όρη εξέρχονται 
*πό τά καυ.ήνια τών σιδηρουργείων των. Ν ομ ίζω  δε, ότι σάς έ- 
ίψ,σα ε ί; τήν Ελλην ικήν ις-ορίαν πώς πρέπει νά έννοήτε τόν μΰ- 

τούτον τών Κυκλώπων, κα ί όστις δέν τόν ενθυμείται άς τόν 
“»»γνώση έκεΐ.

’θ Ζεΰ; γενόμενο; τοιουτοτρόπως δ ισχυρότερος τών θεών ήθέ- 
νά εχη άρχιοινοχόον, δηλ: υπηρέτην επιτήδειον δ ιά  νά τόν 

Χιρνά τό ν έ κ τ α ρ ,  τό όποιον έπωον οί θεοί τού Ο λ υ μ π ο υ .

Μίαν τών ήμερων άπό τά ύψη τού ουρανού παρετήρησεν έπανω 
Ε15 τήν Τδην, όρος τής ’ Λσίας πλησίον τής Τρωάδος, ένα νεανί
α ν  σπανίας ώραιότητος, ό όποιος κατεγίνετο εις τό κυνήγιον· ώ- 
^ράζετο δέ ουτος Γανυμήδης καί ήτο υιός ενός βασιλέως τής
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Τρωάδο;. Παρευθύς ό θεός μεταμορφωθεί; εις άετόν χατέβη έπί 
του ορού; τούτου κα ί άναρπάσας τόν Γανυμήδην τόν μετέφερεν 
ε ί; τόν 'Ολυμπον, όπου τόν έκαμε οίνοχόον του. Μετά τινα όιιως 
καιρόν, έπειδή ό Γανυμήδης δέν έξεπλήρωσεν άκριβώς τήν υπη
ρεσίαν του τόν μετέβχλεν ε ί; ένα αστερισμόν, (δηλ; άθροισμα 
αστέρων, οί όποιοι άποτελοϋσι σχήμά τ ι·)  τόν όποιον κα ί τήν σή
μερον ακόμη όνομάζουσιν Ι ί ρ ο χ ό ο γ .  ’ Η δέ 'Ηβη, θεά τη; νεό- 
τητος, ε ίχε πρότερον τήν ιδ ίαν επιστασίαν εις τήν τράπεζαν των 
θεών.

Ρ~ 856 —

ΖΕΤΣ. (σχ. 11.) ΙΑΝΟΣ.

’Ο Ζεύ; παριστάνετο ύπό την μορφήν μεγαλόπρεπου; άνδρό{, 
μέ μακράν γενειάδα· έκάθητο επάνω εί; θρόνον, κα ί έκράτει μέ 
τήν μίαν μέν χείρα τόν κεραυνόν, μέ τήν άλλην δέ τό σκήπτρο», 

σύμβολα τής παντοδυναμία;· (βλ. σχ. 11 .) έμπροσθεν δέ τώ» 
ποδών του φαίνεται αετό;· τό πτηνόν τούτο είναι αφιερωμένο» 
ε ί; αύτόν, ώ; τό ίσχυρότερον κα ί τό γένναιότερον όλων των ζώω» 
τού είδους του. 'θ τ ε  δέ έξήρχετο άπό τήν ουράνιον κατοικίαν 
του, κα ί έμελλε νά διατρέςνι τά; άπεράντου; εκτάσεις τού άέροί, 
έκάθητο έπ ί τού πτηνού τούτου. Πλήθος ναών ήσαν αφιερωμένοι

»¡; αύτόν ύπό διάφορα όνόμ-ατα κα ί εΐ; διαφόρου; τόπου; τής 
Ευρώπη; κα ί τή; ’ Ασίας.

’Ενθυμεΐσθε, βέβαια, τόν ναόν τής ’Ολυμπ ίας όπου εύρίσκετο 
τό μεγαλοπρεπές εκείνο άγαλμα τού Διός, έργον τού περίφημου 
¿γαλματοποιοΟ Φειδίου· τοιούτον άγαλμα κα ί 6 βασιλεύ; Ρωμύ- 
λο; τού άν/,γειρεν εί; τή ν ’ Ρώμην ύπό τό όνομα Σ τ ή σ ιο ς  Ζ ι ιχ ,  
[ίηλ: έκεϊνος ό όποιο; σταματά) δ ιό τ ι ε ί; μ ίαν  μάχην κατά τών 
Σαοίνων,κατώρθωσε νά σταματήση, τήν φυγήν τών ςρατιωτών του.

Είναι δέ ό ίδ ιο ; θεός Ζεύ;. τόν όποιον οί Α ιγύπτ ιο ι έλά- 
τρευον ύπό τό όνομα *Αμμωνα Δ ια , ε ί; τόν λαμπρόν έκεΐνον 
»αόν, τόν όποιον 6 Μέγας ’ Αλέξανδρο; έπεσκέφθη έν τώ μεσω 
τών έρημων τής Αφρικής. Παριστάνετο δέ ό θεός έκεϊ έχω» έπ ί 
τής κεφαλής κέρατα κριού, δ ιό τ ι καθώ; λεγουσιν εις τόν πόλεμ,ον 
τών θεών κατά τών Τιτάνων μετεμορφώθη ό Ζεύς ε ί; τό ζώον 
τούτο- άλλά πρέπει μάλλον νά πιστεύσωμεν,δτι ό Αμμων Ζεύς 
ήτο αύτός ό ’ Οσιρις, ό θεός τών Α ιγυπτίων, όστις έφόρει ε ί; τήν 
κεφαλήν τό κάλυμμα έκεϊνο μέ τά κέρατα ώ; σύμβολον τής δυ- 
νάμεως καί τής άνδρίας. 'ΐίθ ελ ε  μού εισθαι αδύνατον, μικροί μου 
φίλοι, νά σά; αναφέρω ενταύθα όλα τά  ονόματα τών ναών καί 
τών έπωνυμίων τού περίφημου εκείνου θεού. Τοιαύτη δέ ητο ή 
δύναμις τού θεού τούτου, ό'ιστε οί αρχαίοι τόν ώνόμαζον πατέρα 
θεών κα ί άνδρών. 'Η ρκε ι δέ εις αύτόν νά καταβιβάσν] τάς όφρύ; 
του διά νά σεισθή ολόκληρος ό 'Ολυμπος, κα ί οτε έπταρνύζετο τό 
παν ολόκληρον έσείετο.

Αυτή δέ ή έξοχο; θεότης, ή όποια ύπόκειται ε ί; καταρροήν, κα 
θώς σεϊ; κα ί εγώ, θά σάς φανή βέβαια πολύ παράδοξο;- αλλά 
σάς προειδοποίησα, οτι ή Μυθολογία είνα ι έντεχνον ύφασμα μύ
θων,τών οποίων τήν κεκρυμμένην έννοιαν θά έννοήσητε όταν προ- 
χωρήσητε εί; τά ; σπουδά; σας.

—Η*£3£99ί3··—~
ΣΕΒΑΣ Π ΡΟ Σ  Τ Ο Τ Σ  Γ Ε Ρ Ο Ν Τ Α Σ .

Τίμα την εικόνα τών γεννητόρων σου καί τών προγονών 
σου εις πάντα προβεβηκοτα την ηλικίαν. Δηλαδή, όταν βλε-
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πητε ηλικιωμένους ανθρώπους, πρέπει νά θεωρήτε αυτούς 
ώς άλλους γονείς και προγόνους σας, καί νά φέρητε τό ίδιον 
σέβας πρός αυτούς, ώς έάν ήσαν αύτοί οί γονείς καί πρόγο
νοι σας· διότι τό σέβας πρός τό γήρας δεικνύει, ώ οίλτατο; 
παίδες, ψυχήν εύγενή.

Ίον παλαιόν καιρόν εΐς την Σπάρτην ήτο νόμος, κατί 
τον οποίον οί νέοι έχρεώστουν νά προσηκώνωνται εις τήν 
παρουσίαν γέροντος, νά σιοοπώσιν, ότε αυτός έλάλει, καί vi 
παραμερίζωσιν εις τον δρόμον άπαντώντές τον. Τήν σήμερον 
εΐς ό,τι ο νόμος ύπεχρέωνε τους παλαιούς, μας προστάζει 
ή θρησκεία* διότι ή Ιίαλαιά Γραφή μάς λέγει, ότι πρέπει  
νά  προσηκωνώμεΟα ε ν ώ π ιο ν  τ ή ς  π ο λ ι ά ς  κ εφαλής ,  
δηλ: ενώπιον τοΰ ανθρώπου, τοΰ οποίου αί τρίχες τής κεφα
λής είναι λευκαί διά τό γήράς του.

Εΐς τό σέβας τοΰτο ενυπάρχει, τεκνία μου, τοσαύτη ηθική 
καλλονή, ώστε καί αύτοί οί παραμελοΰντες αύτό, αναγκά
ζονται νά τό έπαινώσιν εις τοΰς άλλους. -

Εις γέρων Αθηναίος έζήτει τόπον εις τοΰς ’Ολυμπιακού; 
αγώνας, (περί τών οποίων γνωρίζετε, διότι άλλοι πρό εμού 
σάς έλάλησαν,) καί επειδή αί βαθμίδες τοΰ αμφιθεάτρου ει- 
χον καταληφθή άπό πλήθος θεατών, τιν’ες νέοι συμπολίταί 
του ένευσαν εΐς αύτόν νά πλησιάσγ,· ότε δέ εκείνος δεχθείς 
τήν πρόσκλησιν εφθασε με πολύν κόπον πλησίον των, αντί 
υποδοχής καλής εύρε περιγέλωτας υβριστικούς· σπρωχνώ- 
μενος λοιπόν ο πτωχός εκείνος γέρων άπό τόπον εΐς τόπον, 
κατήντησεν εις τό μέρος, όπου έκάθηντο οί Σπχρτιάται, οί- 
τινες πιστοί εις τήν ίεράν τής πατρίδας των συνήθειαν, προ
σηκώνονται παρευθύς μέ συστολήν καί τοΰ κάμνωσι τόπον 
εις τό μέσον αύτών ϊνα καθήστ). Τότε αύτοί εκείνοι οί Αθη
ναίοι, οιτινες πρό μικρού άναιδώς περιέπαιζον τόν σεβάσμιον 
εκείνον γέροντα, έσεβάσθησαν τον καλόν τρόπον τών αντα
γωνιστών των Σπαρτιατών, καί σφοδραί χειροκροτήσεις παν- 
ταχόθεν ήκούσθησαν.'Ο δέ γέρων μέ δάκρυα εΐς τούς οφθαλ
μούς έκραζε λ έγω ν  ir Οί μέν ’Αθηναίοι γνωρίζουσι τό καλόν, 
οί δέ Σπαρτιάται τό πράττουσι.»

—  558 — 'Ο Μέγας ’Αλέξανδρος, ένώ αί μεγαλείτεραι εύτυχίαι καί 
δίξαι συνέτρεχαν εΐς τό νά ύπερηφανευθή, εμαθεν όμως νά 
ταπεινοΰται έμποσθεν τοΰ γήρατος. Άναγκασθείς ποτε έν 
τω μέσω τών πολεμικών του θριάμβων νά μή προχωρήση, 
ενεκα πολλής χιόνος, έπρόσταξε ν’ άνάψωσι φωτίαν, καί κα- 
θήμενος εΐς τόν βασιλικόν του θρόνον έθερμαίνετο. Μδών δέ

¡ντα απομεταξύ τών στρατιωτών του ύπέργηρόν τινα τρέμον 
τό κρύος, άνεπήδησεν άπό τόν τόπον του καί ετρεξε πρός

πρεσβύτη·.
Είς δέ φιλόσοφος Παρίνης ονομαζόμενος ελεγεν ότι· «ό 

χειρότερος άνθρωπος τοΰ κόσμου είναι εκείνος, ό όποιος δέν 
σέβεται τούς γέροντας, τάς γυναίκας, καί τούς δυστυχούν 
τας.» Έχων δέ μεγιστην δύναμιν εΐς τά πνεύματα τών μα- 
θητών του, έκράτει αυτούς εΐς τό πρός τούς γέροντας σέβας. 
Ήτό ποτε θυμωμένος ό φιλόσοφος εναντίον ένός νέου διά μέ-

ραγωγών γέροντα τινα έφωναςεν εύσχημον 
τέ τινας κακοήθεις, οί οποίοι έσπρωξαν τόν γέροντα· τότε ήρ- 
χισε καί αύτός νά έπιπλήττη έκ συμφώνου καί έναγκαλισθείς 
τόν νέον, τώεΐπε· «Πρό ολίγου σέ ένόμιζον κακοΰργον, τώ
ρα δέ ότε είδον τήν προς τούς γέροντας ύπόκλισίν σου, σοΰ 
αποδίδω πολλάς άρετάς.»'

Έ τι μάλλον πρέπει νά σεβώμεθα το γήρας εκείνων, οί ο
ποίοι ύπίφερον τά βάρη τής παιδικής καί νεανικής ηλικίας

συμπαθώμεν τά έλαττώματά των διά τήν πρός ήμάς στοργήν 
των ή δέ αγάπη καί τό σέβας πρός αύτοΰς είναι ή γλυκεία 
αμοιβή των.

Όθεν άς άποδίδωμεν, αγαπητά μου τέκνα, υίϊκόν σέβας 
”?ός όλους τούς άνωτέρους, διότι είναι ανώτεροι. “Ας άπονε-



γιωμεν υίϊκον σέβας είς τήν μνήμην όλων τών εύεργετώ'/'της 
πατρίδος, ή τής ανθρωπότητας. Ά ς  μάς ήναι ιερά τά συγ- 
γράμματά των, αί εικόνες των, αί τάφοι των. Ά ς  ένθυμώμε- 
θα πάντοτε, ότι τοιούτους έράνους θά άπολαύσωμεν άπό τους 
μεταγενεστέρους, οποίους προσφέρομεν καί ήμείς πρός τους 
ανώτερους. Δημήτριος Κοτρονάρος

διδάσκαλος Χαρακοποιοΰ Κορώνης.

—  560 —

Δ Ε Κ Λ  Τ Ρ ΙΑ  Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Α ,

Τ ά  ¿ π ο ια  χ α θ ισ τ ώ σ ι το υ ς  γ ιο υ ς  ύχΤ ηρο'υς χ α ΐ ά γ ρ ο ίχ ο υ ς .

1. Ό δυνατός γέλως.
2 . Ή  άνάγνωσις ένώ άλλοι λαλώσιν.
3. Τό κόψιμον τών ονύχων έν συναναστροφή.
4 . Ή  άναχώρησις άπό συνά ροισιν πριν όλοι οί προσκε

κλημένοι συνέλθωσιν.
5. Ή  μή προσφορά καθίσματος είς ξένον.
6. Ό  μή χαιρετισμός είς ανώτερους.
7. ΤΙ άνάγνωσις μεγαλοφώνως έν συναναστροφή, χωρίς 

αφορμήν.
8. ΤΙ λήψις δώρων χωρίς τήν πρέπουσαν εκφρασιν τής

εύχαριστησεως.
9. 'Ο γέλω ς διά τά σφάλματα τών άλλων.

10. Η διόρθωσις άνωτέρων καί ιδίως τών γονέων, έκ μέ
ρους τών νέων.

11. Ή  άοχή ομιλίας, πριν ή οί λαλοΰντες ζαύσωσιν.
12. ΤΙ άπόκρισις είς έρωτήσεις, αί έποϊαι απευθύνονται

είς άλλους.
13. Ή  έναρξις του φαγητού εύθός άφοΰ καθήσωμεν είς

τήν τράπεζαν.

Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α .

1 . Ή  φιλοσοφική λ ίθο ς.— 2 . ΜνΟολογί* μ ετά  ε ικο νο γρ α φ ία ;.— 3 . Σ ίβα ; 
π ρ ο ; το ύ ; γέροντα ;. —  ί .  Δ ίκα  τρία πρ άγμ ατα  συμπερ ιφορά ;.

ΤΥΠΟΪΣ Ή Λ Ο Μ Ο ΪΣΟ Υ  ΛΕΣΧΗΣ.


