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ΜΤΘΟΛΟΓΙΑ.
Ή  γ έ ν ν η σ ις  τ ή ς  Ά θ η τ & ς .

'Εκαστος άνθρωπος, αγαπητά  μου παιδία , δ ιά  νά  ύπαρξη είς τό 
κόσμον, πρέπει νά  Ιχη πατέρα, κα ί νά  γεννηΟή άπό μητέρα, τό ί 
ποιον συνέβαινε καί εις τούς θεούς τώ ν 'Ελλήνων. Ά λ λ ά  καθώς )ι 
γ ε ι ή  'Ελληνική μυθολογία, θά ίδήτε, ότι ή  θεά Ά θηνα  δέν ¿ ι  
διόλου μητέρα, καί εγεννήθη μέ τρόπον παράδοξον άπό τήν κεφαλ{ 
τού πατρός της.

Μίαν τώ ν  ήμερων ό Ζεύς ήσθάνετο φρικτούς πόνους είς τήν « 
φαλήν, καί μή ήξεύρων πώς νά θεραπευθή, επρόσταξε τόν υιόν π 
"Ηφαιστον νά τοΟ σχίση τό κρανίον μέ τόν πέλεκυν. Θά μ έ είπητ 
οτι τό ιατρικόν αύτό ήτο χειρότερον άπό τήν ασθένειαν, κα ί ops 
έπέφερε θαυμάσιον άποτέλεσμα· διότι εύθύς άφού έσχίσθη τό  χ:: 
νίον άπό τόν εργάτην τού κεραυνού ’ ΐΐφα ιστον, ιδού μ ία  ώραία a 
ιλαρά νέα , καί ώπλισμένη άπό κεφαλής μέχρι ποδών, καί χορεΰα 
σα τή ν  πυρρίχην, είδος πολεμικού χορού, κα ί σειούσα τό κοντάρι« 
έβγήκεν άπό τόν εγκέφαλον τού θεού τώ ν θεών.'Η θεά αδτη ώνορί 
σθη ύπό τού Διός Α θηνά , κα ί παρασταίνει τή ν σ ο φ ία ν '  διότι f 
νά  έκβή άπό τήν κεφαλήν τού ύπερτάτου θεού τώ ν 'Ελλήνων ή 'ί 
θηνα σημαίνει, μικροί μου φ ίλο ι, ότι ό Ζεύς κατέχει τή ν  άπειρο 
σοφίαν, διά τής όποιας κυβέρνα του κόσμον.

Λοιπόν ευκόλως εννοείτε, οτι ή θυγάτηρ αυτη τού Διός ήτο ό ό 
πος τής τελειότητας· ήτο  δέ ώραία, ώς είπομεν, διότι κανέν πράγρ 
δέν είναι ωραιότερου τή ς σοφίας, κα ί εύθύς άφοΟ εγεννήθη ήρχβ 
νά έφευρίσκνρ τάς τέχνας, α ί όποίαι έλειπον άκόμη άπό τό άνθρώ 
πινον γένος κα τά  τόν καιρόν εκείνον είς αύτήν δέ άποδίδουσι η  
άναχάλυψιν τής γραφής, τής ζωγραφικής, τής ραπτικής, τής 6?« 
τική ς, κα ί τού κεντήματος, είς τό όποιον ητο θαυμαστή.

'Η Ά θηνα, ή όποια, ώ ; ένθυμείσθε βεβαίως, ¿θεωρείτο προστά' 
τής πόλεως τώ ν Αθηναίων, είχε σφοδράν φιλονικείαν κατά  τόν xw 
ρόν εκείνον μ έ τόν θεϊόν της Ποσειδώνα· ό θεός οδτος ήθελε νά  ΐΐ»  
αυτός ο  άνάδοχος τής νέας πόλεως, διότι ελεγεν, ο τ ι ήτο έκτισρχτ·
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πλησίον τού θαλασσίου κράτους του, καί οτι πρός τοότοις ό Α ιγύ
πτιος Κέκρωψ, όστις τή ν έθεμελίωσεν, ήλθε διά θαλάσσης είς τούς 
τόπους τώ ν Πελασγών. 'Η Άθηνα πάλιν ελεγεν, ότι διά μόνης τής 
σοφίας έπρεπε νά ευτυχή ή νεόκτιστος πόλις, καί εις αύτήν ανήκε 
τό δικαίωμα νά  τής δώση τό όνομα. Αύτή δέ ή φιλονικεία ή ναψ ε 
τόσον, ώστε ήναγχάσθησαν νά προσκαλέσωσι τόν Δία δ ια ιτητήν, δηλ; 
μεσίτην νά τούς συμβιβάση, ό όποιος άπεφάσισεν ότι, όστις τώ ν δύο, 
θεών ήθελε παρουσιάσει τό ώφελιμώτερον πράγμα, έμ ελλε καί νά 
δώσφ τό όνομα είς τή ν πόλιν τού Κέχρωπος. Παρευθύς ό Ποσειδών 
χτυπήσας μέ τή ν τρίαιναν τή ν  άμμον, εξέβαλεν ενα άφρίζοντα ίππον, 
όστις έφυγε χρεμ ετ ίζω ν ή δέ Ά θηνα, άφοΰ έκτύπησεν ελαφρώς με 
τήν άκραν τής λόγχης της τή ν γην, έφύτρωσεν ώραία έλα ία  γεμ ά 
τη απο καρπούς ώριμους. Τοτε όλοι οί θεοί όμοφώνως άνέκραξαν, ότι 
ή Άθηνα, ένίκησε, διότι τούς έδωκε τή ν ελα ίαν ώς σύμβολου τής ε ι
ρήνης καί τό μέσον τής ευτυχ ίας διά τής καλλιεργίας της, κα ί το ι
ουτοτρόπως άπό τό όνομά της ώνομάσθη ή πόλις Ά θήνα ι.

Εις εκ τώ ν περιφημότερων ναών τής Άθηνάς ήτο ό Παρθένων, 
τόν όποιον οί Αθηναίοι άπό ευγνωμοσύνην είς αύτήν άνήγειραν εις 
τήν άχρόπολιν των. Αυτού ύπήρχεν άγαλμα  τής θεάς έξ έλέφαντος 
χαί χρυσού είκοσι πηχών τό υψος, έργον τού περίφημου τεχ νίτου  
Φειδίου- είς όφις αφιερωμένος είς τή ν θεάν έτρέφετο είς τόν ναόν, 
διότι οί άρχαϊοι εθεώρουν τό έρπετόν τούτο εικόνα τής φρονήσεως. 
Εάν ένθυμήσθε άπό τήν Ελληνικήν ιστορίαν, είς αύτόν τόν ναόν 
χαταφυγόντες οί συμφατριασταί τού Κύλωνος έσφάγησαν δύνασθε 
δέ ν’ άνακαλέσητε εις τήν μνήμην σας κατά  ποιον τρόπον ή Άθηνα 
«τιμώρησε τήν ιεροσυλίαν ταύτην, κα ί όποιον καλόν εκαμεν ό ’Ε- 
κιμενίδης είς τούς ’Αθηναίους τότε, τούς οποίους ήλεγχεν ή συνεί
δησή; τω ψδ ικα ίω ς.

Εν τούτοις ή  Αθηνα, ή  οποία ώς θεά τής φρονήσεως έπρεπε να 
ώς πρώτιστον χαρακτηριστικόν τή ν επιείκειαν, πολλάκις έκυ- 

ριεύετο καί άπό ανθρώπινα πάθη, π . χ . τό  μίσος, τή ν ζηλοτυπίαν, 
τον θυμόν, τήν εκδίκησιν, καθώς θέλετε ίδεί άπό τά  εξής περις-ατιχά.
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Μίαν τώ ν ημερών επιτήδεια τ ις  κεντήτρια ονομαζόμενη Άρά* 
χ τ η ,  έστοχάσθη άστειευομένη να  ύπερβή τήν Άθηνάν είς τή ν  τ έ 
χνην της* παρευθύς ή θεά όργισθεϊσα τή ν  έκτύπησεν είς τά  δά
κτυλα  μέ τή ν  κερκίδα, δηλαδή τή ν  σα ΐταν, (μικρόν έργαλεϊον, τό 
οποίον μεταχειρίζονται οί ύφαντα ί διά νά ύφαίνωσι), κ α ί τή ν με- 
τεμόρφωσεν είς τό ζωύφιον αράχνην. Οί δέ αρχαίοι, οί όποιοι ήσαν 
Ικανοί νά  έκφράζωσι τά  πάντα  διά μύθων, έλεγον, οτι ή ’Αράχνη» 
άν καί μετεμορφώθη είς τό ομώνυμον της εντομον, δέν έλησμο'νη- 
σεν άκο'μη τήν τέχ νη ν της, καθώς δύνασθε καί σείς νά  είδητε τό 
ζωΰφιον τοΟτο είς τάς γω νία ς τώ ν τοίχων, οπου πλέκει τά  πανία 
του μ έ πολλήν έπιδεξειότητα.

’Ακούσατε καί άλλην σκληράν τιμωρίαν τής θεάς Άθηνάς.
Αί Γ ο ρ γ ό ν ε ς  ήσαν τρεις άδελφαί, θυγατέρες τοΟ Φόρκυος, θα

λασσίου τέρατος, καί τής Γής, καί ώνομάζοντο Σθενώ, Εύρυάλη καί 
Μέδουσα’ καί α ί μέν δύο ήσαν άγήρατοι κα ί αθάνατοι, ή δέ Μέ
δουσα θνητή μέν, ά λλ ’  ε ίχ ε κάλλος έξοχον. Καί α ί τρείς αύταί 
άφοΟ άπέθανον οί γονείς τω ν, έκυβέρνων τό βασιλεών τω ν, τό όποιον 
ήτο είς τινας νήσους πλησίον τοΟ Πρασίνου άκρωτηρίου τής 'Αφρι
κής, μ έ άκραν ειρήνην καί ομόνοιαν. Δ ιά τούτο καί οί Έλληνες 
ποιηταί, οί όποιοι παριστάνουσι πάντοτε τά  πράγματα  μ έ μύθους, 
είπον, δτι είχον Ινα κοινόν οφθαλμόν καί ενα όδόντα, τά 'όπο ια  έδα- 
νείζοντο άλληλοδιαδόχως. ‘ II δέ Μέδουσα τόσον ΰπερηφανεύθη διά 
τό  κάλλος της, ώστε καί εις αύτόν τόν ναόν τής ’Αθηνάς έφέρθη 
άπρεπώς, καί ή Ά θηνά όργισθεϊσα διά τόν άναιδή τρόπον της με- 
τέβαλεν αμέσως τούς ωραίους πλοκάμους αύτής είς δράκοντας, τούς 
όποιους, όστις έβλεπεν άπελιθούτο. 'Η τρομερά εκείνη δΰναμις κα
τέστρεψε πλείστους ανθρώπους, εως ου ήρως τ ις , όνόματι Περσεϋς, 
ϋπ ’ αύτής τής ιδίας Άθηνάς οδηγηθείς, έπ ίασε τή ν κεφαλήν τής 
Γοργόνος, καί έχων άλλου έστραμμένα τά  βλέμματα, τής εκοψε τήν 
κεφαλήν. Έκ δέ τού αίματος τής Μεδούσης έγεννήθη ίππος πτερω
τός, ό όποιος ώνομάσθη Π ήγα σο ς . Περί τούτου θέλομεν αναφέρει 
πολλούς μύθους κατόπιν όμοΟ μέ τόν Περσία.
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Αύτός ό μύθος τοΰ Περσέως μάς διδάσκει, παιδία μου, δ τι καθώς 
ό Περσεύς έπροστατεύθη άπό τήν Ά θηνάν διά νά νικήση τήν Γορ
γόνα, ουτω καί δστις οδηγείται άπό τήν φρόνησιν, είναι πάντοτε 
βέβαιος, δ τι θέλει υπερνικήσει τούς μεγάλους κινδύνους.

'Η Άθηνά εκτός τού δ τι ήτο θεά τής σοφίας καί διαφόρων τ ε 
χνών, ήτο καί τοΟ πολέμου' πλήν δέν παριστάνεται μ έ πρόσωπον 
αγριωπόν ώς ό θεός τοΟ πολέμου ’ Αρης, άλλά  μ έ χαρακτηριστικά 
ωραίας καί σεμνής παρθένου, τής οποίας τά πρόσωπον ε ίνα ι σοβαρόν 
καί μεγαλοπρεπές. Είς τή ν κεφαλήν φορεί περικεφαλαίαν μέ γλαύκα 
(κουκουβάγιαν) καί είς μέν τή ν δεξιάν χείρα κρατεί λόγχην, εις δέ 
τήν άριστεράν ασπίδα, ή  όποια συνήθως ονομάζεται Α ίγ ίς ,  άπό τό 
δέρμα τής Α ιγίδος, μ έ  τό όποιον τή ν ε ίχ ε σκεπασμενην. Αύτή δέ 
ή Α ίγίς ήτο άγριώτατον θηρίον, τό οποίον έξέρνα πύρ καί φλόγας, 
καί κατέστρεφε τή ν Α ίγυπτον, τή ν Λυβίαν, καί άλλους τόπους· τότε 
ή Άθηνά κατά  προσταγήν τού Διός τό έφόνευσε, καί τό δέρμα της 
έβαλε είς τή ν ασπίδα της, δπου εΐχεν έζωγραφιομένην καί τή ν κε
φαλήν τής Μεδούσης μ έ τή ν όφιοπλόκαλον κόμην τη ς πρός μνήμην 
τών νικών της.

>ΜΡ33Β38ίΝβ«

Έκ της Φυσικής Θεολογίας άποσπώμεν τά ακόλουθα περί 
βραχίονος καί χειρός, όπου ένώ ή μήτηρ έπ'.τηοειότατα διδά
σκει τόν υιόν της Περικλέα αερί διαφόρων αντικειμένων διδά
σκει συγχρόνως την δπαρξιν, τήν σοφίαν καί παντοδυναμίαν 
του Θεοΰ. 

ΜΗΤΗΡ. Τί πράγμα είναι ή επίνοια, Πέρικλες; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ. ’Επίνοια είναι τό νά προσκεφθήτις τίνι τρό- 

Λω νά κατασκευάσει εν πράγμα. 
Μ. Τί πράγμα είναι ή έπιδεξιότης ; 
Π. Ενθυμούμαι, μήτερ, ότι με είπες χθες τ ί είναι· άφοΰ 

επινόηση ό άνθρωπος πώς νά κατασκευασθή πράγμά τι, ή



Ιπιδεξιότης είναι τό- νά έτοιμάστ, τότε όλα τά αναγκαία, 
καί νά συνάψή όλα τά μέρη κατά τον προσήκοντα τρόπο·», 
ώστε νά κατασκευαστή τό πράγμα καλώς* καί νά κάμτρ όλα 
ταϋτα με εϋκολιαν καί ακρίβειαν χωρίς τίνος λάθους.

Μ. Είπε μοι τώρα, ΙΙέρικλες, τ( πράγμα είναι ή βουλή;
Π. Ή  βουλή είναι το νά προσκέπτηταί τις προς τ ί τέλος 

θέλει κάμει Ιν πράγμα.
Μ. Χαίρω, υιέ μου, βλέπουσα ότι καταλαμβάνεις καί εν

θυμείσαι τόσον καλώς ό,τι σέ έδίδαξα.
Είπέ μοι τώρα, είναι δυνατόν νά κατασκευασΟή έργαλείόν 

τ ι  περίεργον καί χρήσιμον διά τήν κατασκευήν του δείνος 
πράγματος, άν τις δεν συλλάβν) πρώτον βουλήν περί τούτου, 
αν δεν τό έπινοήστ], καί τό κατασκευάστ, έπιδεξίως, ώστε να 
χρησιμεύσν» ακριβώς εις τήν κατασκευήν του προτεθειμένου 
πράγματος ;

II. Βεβαίως οχι, μήτερ.
Μ. Ά ν  έβλεπες λοιπόν τοιοΰτον εργαλείου έπιτηδειοτατον 

προς τήν κατασκευήν του δείνος πράγματος, συγκείμενον έκ 
πολλών περιέργων μερών με ακρίβειαν συνημμένων, ώστε νά 
δύναται ό άνθρωπος νά τό μεταχειρίζηται ευκόλως καί κα
λώς, δεν ήθελες εννοήσει εύθύς, ότι αύτό τό εργαλείου πρέ
πει νά έπενοήθη καί νά κατεσκευάσθη άπό άνθρωπον έπιδε- 
ξιώτατον, ό όποιος εΐχεν ιδιαιτέραν τινά βουλήν κατασκευά- 
ζων αύτό ·,

Π. Βεβαίως ήθελα τό εννοήσει, μήτερ.
Μ. Τώρα λοιπόν θέλω σε δείξει, υιέ μου, εν τοιοΰτον ερ

γαλείο^· έργαλείόν τόσον περιέργως καί θαυμασίως κατε- 
σκευασμένον, καί με τοιαύτην βουλήν, επίνοιαν, καί έπιδεξιό- 
τητα έμφαινομένην είς αύτό, τόσον περιεργότερον καί θαυ- 
μασιώτερον παρ’ όσα ό άνθρωπος δύναται νά κάμή, ώστε είς
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οΰτό τό έργαλείόν θέλεις ίδεϊ τον Θεόν, όστις τό έποίησε 
ίειχνύων τήν μεγάλην του σοφίαν καί δύναμιν καί άγαθό- 
ττ,τα πρός εσέ.

Τοΰτο μόνον τό έργαλείόν άρκεί νά μας πληροφορήσει, ότι 
υπάρχει Θεός.

Π. Παρακαλώ,^μήτερ, δείξέ με αύτό τό έργαλείόν επι
θυμώ πολύ νά τό ίδω.

Μ. Βάλε τον βραχίονά σου επάνω αυτής της τραπέζης, 
«1 κράτει τον άγκώνά σου άκίνητον.

Τώρα στρέψε τήν χείρά σου, στρέψε την πάλιν άπό τό 
Ολο μέρος, στρέψε την πάλιν κατά τον ίδιον τρόπον πολ- 
λάκις καί έγρήγορα.

Τώρα λύγισε τον άγκώνά σου, καί σήκωσε τήν χείρά σου 
ΐίάνω, ώστε νά έγγίξτ) τόν ώμον σου, τώρα δε άφησέ την 
νά πέσή· σήκωσέ την πάλιν καί άφησέ την νά πέσ-ρ πολλά- 
χις καί έγρήγορα.

Τώρα κίνησε τά δάκτυλά σου καθ’ όσους τρόπους δύνασαι.
Τώρα έξάπλωσε όλον τόν βραχίονά σου όσον μακράν 8ύ- 

νασαι* μή τόν λυγίζής ποσώς* περίστρεψέ τον πολλάκις, καί 
αίνησε τον πρός τά άνω καί πρός τά κάτω, δεξιά καί αρι
στερά όσον μακράν καί όσον έγρήγορα δύνασαι.

Ό βραχίων καί ή χειρ σου, υιέ μου, είναι τό έργαλείόν, 
το όποιον έμελλα νά σε δείξω.

Δεν πρέπει νά ήναι πολύ περιέργως κατεσκευασμένον, 
επειδή καί δύνασαι νά κάμνις τόσας πολυειδεΐς κινήσεις;

Π. Πρέπει τωόντι, μήτερ* έξήγησέ μ ε , σε παρακαλώ, πε
ρισσότερον περί τούτου.

Μ. Μάλιστα, υίέ μου, καί θέλεις ίδεϊ πόσον αγαθός είναι 
ο Θεός, χορηγών είς έσέ τοιοΰτον έργαλείόν, με τό οποίον 
δύνασαι νά κάμντ,ς τόσα διάφορα πράγματα.
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Έσυλλογίσθης ποτέ πόσα διάφορα πράγματα  δυνάμεθί 
νά κάμνωμεν μέ τούς βραχίονας και τάς χεϊράς μ α ς ;

II. ΙΙοτε δέν τό έσυλλογίσθην, μήτερ· άλλά τώρα αρχίζω 
νά σύλλογίζωμαι καί νά έκπλήττωμαι..

Μ. Τόσα πράγματα δυνάμεθα νά κάμωμεν μέ τούς β<». 
χίονας καί τάς. χεϊράς μας, ώστε δέν έχω καιρόν νά σέ λα- 
λήσω περί όλων αυτών.

'Ρίψε μόνον τά βλέμματά σου πέριξ- σου, καί ίδέ τούς <ρι· 
λεργούς ένασχολουμένους είς τά έργα τω ν  πόσα καί πόη 
πολυειδή πράγματα δύνανται νά κάμώσι μέ τούς βραχίονα; 
καί τάς χεϊράς τ ω ν ! Διά τής βοήθειας τών βραχιόνων μι 
τώνχειρών των κτίζουσι οικίας νά κατοικώσΐ* κατασκευάζουν 
φορέματα νά ένδύωνται· καλλιεργοΰσι τήν γήν,καί σπείρουν, 
καί θερίζουσικαί συλλέγουσι τούς καρπούς· έτοιμάζουσι τήι 

, τροφήν των κατά πολλούς καί διαφόρους τρόπους· κλώθουν, 
ύφαίνουσι, ζωγραφίζουσι, άναγλύφουσι, έγχαράττουσι, τυτώ· 
νουσι καί γράφουσι.

Ά λλά  ταΰτα πάντα δέν είναι τό ήμισυ, ουδέ τό χιλω- 
στημόριον τών όσα οί άνθρωποι εργάζονται μέ τούς βραχίο
νας καί τάς χεϊράς των.

ΙΙόσον άποροι καί δυστυχείς ήθέλαμεν είσθαι, άν δέν £Ϊ 
χαμεν βραχίονας καί χεΐρας, ή άν ήσαν κατεσκευασμένα ώ; 
ό ποΰς τοΰ σκύλου, ή τοΰ ίππου, ή ώς ή πτέρυξ καί ό ονυζ 
τοΰ πτηνού.

II. Ό λα όσα μέ λέγεις, μήτερ, είναι άξια θαυμασμού τω
όντι· καί δέν μέ φαίνεται, ότι οί άνθρωποι είναι όσον οιφεί- 
λουσιν εύγνώμονες πρός τόν Θεόν, διότι τούς έοωκε τούς βρα
χίονας καί τάς χεϊράς.

1)1. Τοΰτο είναι αληθές, υιέ μου, καί άφοΰ σέ εξηγήσω 
μέρη τινά τοΰ βραχίονος καί τής χειρός, πώς συνάπτοντας
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καί πώς δύνασαι νά τά κινής, άμα θέλησης μόνον νά τά κί
νησης, θέλεις εννοήσει ετι μάλλον, διά τ ί χρεωστεϊς νά ήσαι 
αληθώς ευγνώμων προς τόν Θεόν δι’ αύτό τό περίεργον καί 
χρήσιμον όργανον, διά τοΰ οποίου έργάζεσαι τόσα πολλά 
πράγματα, αναγκαία είς την εύτυχίαν καί πρόοδόν σου.

Πρέπει δέ νά ήσαι πολύ προσεκτικός καί υπομονητικός, 
αλλέως δέν θέλεις μ’ εννοήσει.

II. Θέλω προσπαθήσει, μήτερ.
Μ. Δέν ειοες, υιέ μου, όστα ζώων ·,
II. Ώ , ναί, μήτερ· είδα πολλάκις είς τήν τράπεζάν μας, 

ώς όστά γάλλων, ορνίθων, καί άλλων ζώων.
1)1. Παρομοίως λοιπόν έχεις καί σύ είς τόν βραχίονα καί 

τήν χεΐρά σου πάμπολλα όστα, τά όποια δύνασαι νά αίσθαν- 
με τήν χεΐρά σου υποκάτω τοΰ κρέατος. Είς τήν ακό

λουθον σελίδα είναι ή είκών τών όστέων τοΰ βραχίονος καί 
τής χειρός σου.

Βλέπεις οτι άπό τον ώμον (Α) Ιως είς τον αγκώνα (Β) εί
ναι έν καί μόνον όστοΰν άλλ’ άπό τόν αγκώνα Ιως είς τόν 
καρπόν είναι δύο όστα.

Τό όστοΰν (Γ) καλείται όστοΰν τοΰ ώμου ή βραχίων τό 
οστοΰν (Δ), τό όποιον συνάπτει τόν καρπόν πρός τό μέρος 
τοΰ άντίχειρος, καλείται κερκίς· τό όστοΰν (Ε), τό όποϊον συ
νάπτει τόν καρπόν πρός τό μέρος τοΰ μικροΰ δακτύλου, κα 
λεϊται ωλένη ή πήχυς.

Πρέπει νά ένθυμήσαι τά ονόματα ταΰτα, ΙΙέρικλες.
II. Θέλω προσπαθήσει, μήτερ· βραχίων, κερκίς, καί ωλένη.
Μ. Θέλω σ’ έξηγήσει πρώτον, υιέ μ.ου, περί τής κλειδώ- 

σεως τοΰ βραχίονος είς τόν ώμον.
II. Τί είναι κλείδωσις, μήτερ; έξεύρω ποΰ είναι αί κλει

δώσεις, επειδή εχω είς όλα τά δάκτυλα, ώστε δύναμαι νά
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•τά λυγίζω καί νά τά κινώ κατά πολλούς καί διαφόρους τρό
πους· άλλ’ αί κλειδώσεις αύται είναι έσκεπασμέναι με σάρκα, 
καί δεν δύναμαι νά τάς εΐδω. Μέ τί πράγμα όμοιάζουσιν;

Μ. Είναι διάφορα είδη κλειδώσεων είς το σώμα, υιέ μου* 
τινές έζ αύτών|όμοιάζουσιν όλίγον^τι μέ τήν στρόφιγγα τής 
θύρας, τήν οποίαν δυνάμεθα νά όνομάσωμεν κλείδωσιν τής 
θύρας, καί ή οποία χρησιμεύει είς το νά κλείεται και νά α
νοίγεται ή Ούρα. Ά λ λ ’ αύτη, καθώς βλέπεις, έχει μίαν μό
νην κίνησιν όπισθεν καί έμπροσθεν,

Αί κλειδώσεις τών δακτύλων σου, καί αί τών αγκώνων 
είναι γίγγλυμοι ή στρόφιγγες, καί μέ τήν βοήθειαν αύτών 
δύνασαι νά κλείϊΐς καί νά άνοίγτ,ς τά δάκτυλά σου, καί άν 
ο άγκών σου στηρίζηται έπί τίνος τραπέζης, δύνασαι νά κα-

Ίαόιβάζγς καί ν’ άναβιβάζγις πάλιν τήν χεϊρά σου, ώστε νά 
ψαύγι τον ωμόν σου. Ή  κλείδωσις αύτη, ώς ή στρόφιγγξ τής 
θύρας δύναται νά κινήται κατά ενα μόνον τρόπον.

Κύτταξε τήν στρόφιγγα τής θύρας· καί θέλεις ίδεΐ ότι εν 
μέρος τής στρόφιγγας, τό όποιον είναι προσκολλημένον είς 
την θύραν, εφαρμόζεται είς τό άλλο μέρος τής στρόφιγγος, 
τό προσκολλημένον εις τήν παραστάδα, ώστε νά κινήται έν
τός αύτοΰ, καί επομένως νά κινή καί τήν θύραν.

Τά δύο ταυτα μέρη τής στρόφιγγος, τά όποια κινούνται 
το Ιν εντός του άλλου, δύνανται νά όνομασθώσι κλείδωσις· 
καί συνέχονται διά μιας σιδηράς βελόνης.

Ή σιδηρά αύτη βελόνη διαπερώσα καθέτως αυτά, κρατεί 
ουνδεδεμένα, ώστε δέν είναι κίνδυνος νά πέσγ  ή θύρα κάτω, 
ή νά μετατοπίστ).

Κατά τον αύτόν τοΰτον τρόπον καί είς το σώμά μας, ό
χου ΰπάοχουσι κλειδώσεις, το άκρον του ένος όστοΰ εφαρμό
ζεται είς τό άκρον του άλλου όστοΰ, καί συνδέεται μέ αύτό 
όχι μέ βελόνην, άλλά μέ κάτι όμοιον μέ δυνατήν καί σκλη
ρόν κλωστήν ή χορδήν, καί μέ άλλο τ ι όμοιον μέ μικρόν 
θύλακα, ό όποιος περιλαμβάνει τό άκρον τών δύω όστών, καί 
ουτ» συντρέχει μετά τών χορδών είς τό νά τά κρατή στε- 
ρεως ηνωμένα, καί νά κινώνται μ’ ευκολίαν, καί χωρίς κίν
δυνον νά μετατοπίσωσι.

Τά άκρα τών όστών δέν έγγίζουσίν εντελώς τό εν είς τό 
Ολο- τό άκρον έκαστου όστοΰ είναι έσκεπασμένον μέ πρά· 
Τρά τι μαλακοιτερον παρά τό όστοΰν, άλλ’ όχι τόσον μαλα- 
χον όσον ή σαρξ* βλέπεις αύτό ενίοτε έπί τών όστών τοΰ 
*ρέατος, όταν τρώγωμεν καλείται δέ χόνδρος, καί είναι πολύ 
Λληρόν καί δύσκολον νά συντριφθή, καί ολίγον τ ι έλαστι- 
*0ν, παρομοιάζον κατά τ ι μ,έ τό ελαστικόν κομμίδιον. Αυτός
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ο χόνδρος εμποδίζει τά σκληρά όστα άπό τον νά συγκρούωΐ χλΑοως τά “κΡα τών δύο έστέων ε ίς  τ*ιν κλείοωσιν °”- 
ται, τό όποιον ήθελεν εϊσθαι πράγμα πολύ δυσάρεστον έκτζ ·°ί ° °ύλαξ κρατεί τό έλαιον καί δεν τό άφίνει νά έκχυθή. 
δε τούτου εάν έλειπεν αύτός ο χόνδρος, τά οστά δεν ήθελοι
κινεϊσθαι μέ τόσην ευκολίαν, καί ήθελον κατατριφθή ¿ή  
τήν πολλήν καί διηνεκή χρήσιν, τήν οποίαν κάμνομεν αύτων;

Βλέπεις λοιπόν, ΙΙέρικλες, ότι ο Θεός, έκ του τρόπου κατ 
τόν οποίον έπλασε τόν βραχίονα καί τήν χείρά σου, σέ ist 
κνύει τήν μεγάλην σοφίαν, δύναμιν, καί αγαθότητά του. 

Μία μόνη κλείδωσις, περί τής όποιας σε ώμίλησα δει· 
κνύει τήν θαυμασίαν βουλήν, επίνοιαν καί έπιδεξιότητα τον 
Θεου.

II. Τωόντι, μήτερ.

Όταν δε ή κλείδωσις ασθενή, καί δεν γίνεται τό ελαιον, 
ή κλείδωσις σκληρύνεται, καί τό έν οστοΰν τρύζει επάνω του 
άλλου, καί έκ τούτου υποφέρει ό άνθρωπος όχι ολίγον.

Ό Θεός έπλασε τάς κλειδώσεις ημών τόσον έπιδεξίως καί 
καλώς, ώστε αί κλειδώσεις τών περισσοτέρων ανθρώπων κι
νούνται ασφαλώς καί εύαρέστως καθ’ όλην τήν ζωήν των, καί 
τότε δέν έκτρέπονται.

Καί όταν συλλογισθώμεν, ότι τό σώμά μας περιέχει δια
χόσια πεντήκοντα περίπου οστά συνδεδεμένα διά διαφόρων 
χλειδώσεων, καί ποσάκις κινοΰμεν τάς πλείστας αυτών τών

Μ. Ά λ λ ’ υπάρχει τ ι εις τάς κλειδώσεις, υιέ μου, τό οποίοι « ιώ σ ε ω ν , είς τό διάστημα μάλιστα μιας μόνης ήμέ- 
, . . .   >  '  .... ... .  £

είναι έτι θαυμασιώτερον.
II. Τό ποιον, μήτερ;
Μ. Τί χρειάζεται νά κάμωσιν οί άνθρωποι είς τούς τρο

χούς τών αμαξών των, άφου αυται έκ τής πολλής χρήσεω; 
άρχίσωσι νά κινώνται με δυσκολίαν καί βραδύτητα, καί |ύ 
οχληρόν τριγμόν;

Π. Χρειάζεται νά τούς άλείοωσι με λίπος· καί δεν ένθ> 
μεΐσαι, μήτερ, όταν έβαλες τήν προχθές ολίγον ελαιον εϊ; 
τήν αρμογήν του μαχαιριδίου μου, πόσον ευκόλως ήνοιγ» 
καί έκλειεν, ενώ προτού δυσκόλως έδυνάμην νά τό ανοίξω;

Μ. Υπάρχει τι, υιέ μου, έμοιάζον ολίγον μέ τό έλαιο·- 
πολύ όμως μαλακώτερον, τό οποίον διηνεκώς απολύει εκεί·1 
τά μερη τών κλειδώσεων, τά όποία κινούνται επ’ άλλήλω"- 
καί τά κάμνει ολισθηρά, ώστε νά κινώνται ευκόλως καί εύα 
ρέστως

Αύτό τό αρθρικόν λίπος γίνεται έντός του μικρού ελα
στικού θύλακος, ό όποιος, καθώς οέ είπα, περιλαμβάνει ολο·

ρις, καί πόσας μυριάδας μυριάδων φοράς έκίνησεν αύτάς ο 
γέρων άπό τής βρεφικής ηλικίας του, δέν είναι θαυμαστόν, 
όχι διαμένουσι τόσον καιρόν καί τόσον καλαί;

Ποιος άνθρωπος έδύνατο νά κάμη στρόφιγγά τινα θύρας, 
ή τροχόν άμάξης ούτως, ώστε νά . κινώνται τόσον συνεχώς, 
ώ  νά τρίβωνται τόσον καιρόν, χωρίς νά γίνεται τ ι πρός δια- 
χήρησιν αύτών είς τήν προσήκουσαν’ κατάστασιν;

Χρειάζεται πολλάκις ν’ άλείφωμεν μέ λίπος τούς τροχούς 
τών αμαξών μας, νά βάλωμεν ενίοτε νέας ακτίνας είς τούς 
τροχούς, καί νά κάμνωμεν νέους τροχούς. Πολλάκις χρειά
ζεται ν’ άναλείφωμεν μ’ ελαιον τάς στρόφιγγας τών θυρών 
(«ς· ενίοτε έκβαίνουσι τά καρφία, καί αί στρόφιγγες χαλαρό- 
νονται, καί πρέπει τότε νά τά διορθώσωμεν πάλιν, ή νά βά
λωμεν άλλας νέας.

Περί δέ τών κλειδώσεων μας δέν φροντίζομεν ποσώς, ούοέ 
°χεδόν τάς ένθυμούμεθα· ό Θεός τάς έπλασεν ούτως, ωστε 
ά κινώνται διηνεκώς, ιός πρέπει, καί τοΰτο ποιων, όποιαν



Οαυμασίαν βουλήν, έπίνοιαν, καί επιδεξιότατα έοειξεν!
Π. Είμαι βέβαιος, μήτερ, οτι μία μόνη κλείδωσις άρχει 

νά πείση πάντα άνθρωπον νά πιστεύη, δτι υπάρχει Θεός, καί 
οτι αύτός έπλασε τά σώματα καί τάς ψυχάς μας.

Μ. "Οταν, υιέ μου, μεταχειρίζεσαι τάς κλειδώσεις σου, 
ένθυμοΟ τόν Θεόν· καί πώς δεικνύει εαυτόν είς εσέ, είς τό 
περίεργον σώμα σου, τό οποίον έπλασε· καί πόσον χρεωςεϊς 
νά τόν άγαπας, διότι σε έδωκε τοιουτο σώμα· καί πώς χρεω- 
στεις να μεταχειρίζεσαι αύτό τό σώμα, καί ολα τά μέρη του, 
διά νά ύπερετης αύτόν, καί νά εύεργετής τους άλλους αν
θρώπους.

Ά λλά  τώρα πρέπει νά παύσωμεν την συνομιλίαν, καί εί; 
την άκόλουθον συνδιάλεξίν μας θέλω ο’ εξηγήσει πλατύτερο» 
τά περί τής κλειδώσεως του ώμου, καί τών άλλων μερών 
τοΰ βραχίονος.

Π. Πρίν τελειώσωμεν, μήτερ, μέ συγχωρείς νά σέ κάμω 
μίαν έρώτησιν;

Μ. Μάλιστα, υιέ μου.
Π. ‘Τπήρξέ ποτε άνθρωπος, ό οποίος δέν επίστευεν, οτι 

υπάρχει Θεός,οςις έπλασε τάς κλειδώσεις καί τά σώματά μας,
Μ. Έφάνησαν, υίέ μου, ολίγοι τινές άνθρωποι, οί όποιοι 

είπον, οτι δέν έπίστευον τήν ύπαρξιν τοΰ Θεοΰ, καί οτι ολα 
τά όντα έμψυχα καί άψυχα έγειναν κατά τύχην οί τοιοΰτοι 
ονομάζονται ΑΘΕΟΙ.

Π. Τί έννοουσι, μήτερ, οταν λέγωσιν, δτι τά πράγματα s· 
γειναν κατά τύχην; Τί είναι ή τύχη ;

Μ. ’Εάν λαβών διακόσια πεντήκοντα ξύλα διαφόρου με* 
γέθους καί σχήματος, δσα δηλαδή εχομεν οστά έντός τοϊ 
σώματός μας, τά ρίψης όλα όμοϋ σωρηδόν χωρίς τίνος βου
λής, καί αύτά άρχίσωσιν εύθύς νά κινώνται αυτομάτως, **
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το εν ξύλον νά προχωρώ πρός τό άλλο, καί νά συναρμό- 
ζωνται πρός άλληλα, καί τέλος νά συνέλθωσιν δλα κατ’ ά- 
κραν αρμονίαν, καθώς τά οστά εις τό σώμά μας, καί νά δια- 
τηρήται εις αύτήν ·*ήν κατάστασιν ούτως, ώστε νά ήναι δυ- 
σκολώτατον νά τά διαχωρίση τ ις , τότε δλα ταΰτα ήθελον. 
γείνει κατά τύχην.

Ενδεχόμενον ήτο νά συμβή άλλως πως· άλλ’ ετυχε νά 
συμβή ούτως. Εις αύτόν δέ τόν διασχηματισμόν δέν υπήρ- 
χεν ούδεμία βουλή, ούτε επίνοια, ούτε έπιδεξιότης.

Π. Ποτέ δέν έδυνάμην νά πιστεύσω τούτο, μήτερ, ούδ1 
άλλος τις, νομίζω, έδύνατο.

Μ. Οί άθεοι, υίέ μου, λέγουσιν, δτι ούτω πιςεύουσιν, άλλά 
πρέπει νά ήναι καθ’ υπερβολήν μοχθηροί, ή πολύ άνόητοι 
εάν δοξάζωσι τοιουτοτρόπως.

Περί τούτων καί περί τής τύχης, ή οποία, ώς λέγουσ ι αυ
τοί, έκαμε τά πάντα, θέλω σέ ομιλήσει πάλιν άλλοτε.
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ΤΜ ΝΟΣ Ε ΙΣ  ΤΗΝ  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ!* ΚΡΙΣΙΝ  ΤΟΥ ΚΟΣΜ ΟΥ. 

(K.ati tον ε ς α ίρ ε τ ο ν  Λατινιχδν δμνον τού Κελάνου.)

1. Ώ  οργής φριχτή ήμερα! 
Κονις γ ίνετα ι ή σφαίρα 
Δέν έρρεδη φριχτότερα.

2 . Τρόμος πάντας θέλει φθάσει, 
*Οταν ό. Κριτής προφθάση 
Ακριβώς νά έζετάση-

3. θ έλ ’ ή σάλπ ιγξ του ήχήσειν, 
Κ ’ δλοος θέλει συναθροίσειν 
Εχ τών τάφων εις τήν χρίσιν.

4. θάνατος, κα ί γή, κα ί φυσις, 
Τρέμουν όταν πχσα χτίσις 
’Εγερθή νά γεν’ ή χρίσις.

5. Ν ά , βιβλιον ήνοιγμένον,
Κ α ί παν πταίσμα γεγραμμενον

Πάντων τών χριθησομένων.
6. Κάθετ’ ό Κριτής νά χρίνη, 

Παν κρυπτόν’  ούδέν άφίνει 
Άτιμώρητον νά μείνη.

7 . Τ ί οί πτα ϊστα ι νά εκφράζουν 
Κ α ί μεσίτην τίνα κράζουν; 
ΦεΟ! οι δ ίκα ιο ι τρομάζουν.

8. ΒασιλεΟ, τό παν δεσπόζων, 
Τούς πιτούς με χάριν σώζων 
ΙΌσαί με, ώ οΰτως σώζων.
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9 .  'ΐησοϋ μου, ένθυμτ,σου,
Τέλος ήμουν τής ζωής σου 
Σώσον με έκ τής οργής σου.

10. 'Ησουν κεκοπιασμένος 
Δ ι’ έμέ χ.' εσταυρωμένος 
Κο'πος μή ματαιωμένος !

11. Προ τής χρίσεως, Κρ ιτά  μου, 
Πλύνον παν α μ ά ρ τ η μ ά  μου  
Έλεήμων λυτρωτά μου .

Ί 2 .  'Ενοχος δεινώς στενάζω, 
Κατηφής έρυθριάζω 
Κα ί, ίλάσθητί μοι, κράζω.

1 3. 'Εδειξες είς τήν Μαρίαν,
Κ ’ είς τόν κλέπτην εύσπλαγχνίαν 

Προσδοκώ κ ι’ έγώ όμοίαν.
1 4. Φαύλη εϊν’ ή δέησίς μου,

Συ δέ έσο ή έλπίς μου 
Κ ’ ή έξ όίδου λύτρωσές μου.

15 . Τότε μέ τά πρόβατά σου, 
Βάλε μ ’ είς τά  δεξιά σου 
Μή, είς τά  αριστερά σου.

16. Μή μέ τοΰς κατηραμένους, 
Ά π ό  σε μεμακρυσμένους 
Ά λ λ ά  μέ τούς σεσωσμένους.

1 7. ’ Εμπροσθεν είς τόν Κριτήν μου 
Ταπεινώνω τήν ψυχήν μ ου  

Σώσόν με ς’τήν τελευτήν μ ο υ .

1 8. 'Ω  ήμερα θρήνου πλήρης ! 
Πάντας είς τήν κρίσιν σύρεις 
Χάριν δείξε, όστις κρίνεις 
Ά ν τ ί τής δικαιοσύνης.

19. Τησοϋ πιστέ ποιμήν,
Δος άνάπαυσιν ήμϊν !

Α μ ήν . X .
Έ χ  τ ή ς  α π ο θ ή κ η ς  τώ ν  ο ιγ ι -

Μ ιιω ν  γ νώ σ εω ν .
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Π Ε Ρ Ι  T O T  Κ Α Κ Ο Υ  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ .

’θ  χα χ ό ς  ομοιάζει το ν  τυφλόν ώς ουτος δέν ωφελείται άπό τό 
φώς τού ήλιου, άλλ’ ομοίως προσκόπτει, ανατρέπει, ή συντρίβει ό,τι 
έγγίξη, ώς νά ήτο κα ί είς νύκτα, παρόμοια κα ί ό κακός κακά μετα
χειρ ίζετα ι τάς εύτυχίας τού κόσμου, έπειδή στερείται τό φώς τής 
αρετής. « Κ Ο Ρ Α Η Σ . »

Α ί συνδρομαί πέμποντα ι διά ΤαμιακοΟ Γραμματίου είς τόν 
εκδότην Μ . Δ .  Σακκόρραφον.

Οΰδεμία συνδρομή πληρώνεταιάνευ άποδείξεως τοΰ ίδιου έκδοτου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
1 . Μυθολογία.— 2. Α π ό σ π α σ μ α  έκ τ ή ς Φ υ σ ικ ή ς  Θ εολ ογ ία ς μ ε τ ά  

εικονογραφίας. —  3 . "Υ μ νος είς τ ή ν  τελ ευ τα ία ν  κρίσ ιν  τ ο ΰ  κόσ μ ου  

(ποίημα).— 4. Π ε ρ ί τοΟ κακοΟ άνθρώπου.

ΤΥΠΟΙΣ ΦΙΛΟΜΟΥΣΟΤ ΛΕΣΧΗΣ.


