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ΤΟ  Α Ρ Μ Α  ΤΟ Τ  Γ ΙΟ Τ ΓΕΡΚΟ ΤΟ Τ .

'Ο Γιουγγερνότος’ είνχι τό κυαιώτερον καί επισημότερο? 
σχεδόν εϊδωλον τής Ινδικής εΐδωλολατρείας· εις τόσην 1\ 
ΰπόληψιν εχουσιν αυτόν οί αμαθείς καί δεισιδαίμονες ’Ινδοί 
ώ~ζ εις τό πολύχνιον Πουαρέ τής εκτεταμένης εκείνης γβ  
ρας εχουσιν ιδρυμένου είς όνομά του ναόν, όπου ύπάρχοικι 
τέσσαρες χιλιάδες περίπου ιερέων.

Οί άφωσιωμένοι δε ουτοι ιερείς Ιχουσι τό καθήκον ή 
περιφέρωνται άπαξ τοΰ έτους, καί κατ’ εξοχήν τό φθινόπω- 
ρον, είς πάσαν πόλιν καί χώραν τών ’Ινδών καί νά δι?ί· 
σκωσιν οί αμαθείς είς τους ¿νοητούς τά πλεονεκτήματα καί 
τά θαύματα τής Οεότητος ταύτης. Έ ξ αίτιας δέ τής υπο
κριτικής συμπεριφοράς των, με τήν οποίαν είναι προικισμέ
νοι οί ιερείς εκείνοι, τόσον πολύ πείθουσι τόν χυδαΐον ό
χλον, ώστε κατά τόν Μάϊον ή ’Ιούνιον, οτε τελείται ή έορτή 
τοΰ άρματος, ή καλούμενη ύπ’ αυτών 'Ράθ-Γκιοΰστρα, συ:· 
ρέουσιν είς Πουαρέ άπό τάς διαφόρους πόλεις καί κωμοπό 
λεις, άπειρον πλήθος προσκυνητών, οί όποιοι πολλάκις ά· 
ναβαίνουσιν είς 150,000.

Μή νομίσητε όμως, ώ φίλοι παίδες, ότι γνωρίζομεν θ·· 
τικώς οποία τις είναι ή λατρεία, τήν οποίαν προσφέρουν 
είς τήν θεότητα ταύτην οί ’Ινδοί· διότι όχι μόνον Εύρω 
παϊοι ή ’Οθωμανοί γνωρίζουσί τι περί αυτής, άλλα καί αϊ
τοί οί Ινδοί, έάν δέν ήναι ιερείς, δέν δύνανται νά έμβωοι* 
είς τόν κυρίως ναόν τοΰ ειδώλου τούτου. ‘Ώστε ο,τι γνω
ρίζομε·; στηρίζεται μόνον είς πληροφορίας.

’Αμερικανός τις συγγραφεύς ’Ακλάνδος τό όνομα είς σύγ
γραμμά του περί ’Ηθών καί ’Εθίμων Ινδικών διηγείται 
ακόλουθα περί τοΰ περίφημου τούτου ειδώλου.

Τά κοσμήματα τοΰ ειδώλου τούτου είναι άπό μίγμα
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λοΰ καί κόπρου άγελάδος, τήν όποιαν καί αυτήν πιστεύου- 
σιν, ώς ιερόν ζώον. Καθ’ έκάστην πρωίαν τό είδωλον καθα
ρίζεται άπό τήν κόπρον του, ώς έάν ήτο ζωντανόν. Ά λ λ ’ ε
πειδή αί ζωγραφίαι του βλάπτονται άπό τό πλύσιμο·;, οί ιε
ρείς έν τή σοφία των, έθεώρησαν ότι είναι τό ίδιον πράγμα, 
έάν θέσωσιν ενώπιον του κάθρέπτην καί νίπτιυσι τό εντός 
αύτοΰ παριστανόμενον άπεικόνισμα. Καθ’ έκάστην δέ εσπέ
ραν πρέπει καί νά κοιμηθή τό εϊδωλον επειδή όμως είναι 
βαρύ καί δυσκίνητο·;, καί δέν δύναται νά πλαγιάση εις κλί
νην, θέτουσι πλησίον αύτοΰ μίαν κλίνην καί επάνω είς αυ
τήν μικρόν άοομοίωμα, καί ούτώ θεραπεύεται καί ή τοΰ ύ
πνου επιθυμία του. Πολλαί δέ καί άλλαι ματαιοπονίαι ‘γίνον
ται, τάς όποιας πχρχλείπομεν χάρίν συντομίας, καί τάς ό
ποιας ίσως δέν γνωρίζομε·; ακριβώς.

Ό Γιουγγερνότος δέχεται καί δώρα, (καί βεβαίως πώς 
θά ζήσωσιν οί τόσοι ένθερμοι θεράποντες του;) καί δώρα ό- 
ποιαδήποτε· διότι καί ορύζιον έάν τοΰ προσφερωσι δέχεται, 
καί χρήματα δέν τά αφήνει. Έ χει δέ καί ταμίαν τόν άρ- 
χηγόν πολυχνίου τινός εκεί πλησίον κειμένου, καί τούς εν
τιμότερους τών ιερέων. ‘Τό δέ σπουδαιότερο·; άπό όλα είναι 
ή ημέρα τής εορτής, κατά τήν οποίαν τρία άρματα παμμε- 
γέθη φέρονται έμπροσθεν είς τήν Ούρα·; τοΰ ναοΰ. ’Επάνω 
είς αύτά έχουσι τόν Γιουγγερνότον μέ πλούσια κοσμήματα, 
μέ βραχίονας καταχρύσους, μέ οφθαλμούς αδαμαντίνου;, 
Λπ. ’Αναβιβάζουσι δέ τό είδωλον είς τά τεράστια έκεΐνα 
άρματα διά τροχίσκων. Τότε χιλιάδες άνθρωποι με θορυβώ
δεις φωνάς προσέρχονται διά νά σύρωσι τά σεβάσμια άρμα
τα, έπί τών όποιων καθήμενος ό Γιουγγερνότος φέρεται είς 
ιήν έξοχικήν κατοικίαν του, ήτις είναι μικρός ναός απέχω·; 
εν μίλιον έκείθεν. ’Εκεί αναπνέει τόν καθαρόν αέρα, έπί τι-
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νας ημέρας καί π ά λ ιν  φέρεται έν  πομπή καί παρατάξει είς 
τόν συνήθη του οίκον.

Οί ’Ινδοί πιστεύουσιν, ότι όστις βοηθει είς την κίνησιν 
τών αρμάτων, λαμβάνει συγχώρησιν τών αμαρτιών του. Ε
πειδή λοιπόν πάντες κατά φυσικόν λόγον τρέχουσι διά νά 
σύρωσιν αύτά, συμβαίνουσι πολλά δυστυχήματα, καί φονεύ
ονται πολλοί άπό τοΰς τερας-ίους τροχούς τών αρμάτων.

Τά άρματα ταΰτα σκεπάζονται άπό πολυποίκιλαν ύφασμα 
χονδρόν, τοΰ οποίου ή έντεχνος κατασκευή αυξάνει πολΰ τήν 
μεγαλοπρέπειαν αυτών. Καθεν μέρος τοΰ άρματος είναι τό
σον περιέργως κατεσκευασμένον καί τόσον πλουσίως κεκοσμη 
μένον, ώστε χρειάζεται ιδιαιτέραν περιγραφήν.

Οί δέ προσκυνηταί κατά τήν διάρκειαν τής εκεί διατρι
βής των, δέν είναι συγχωρημένον νά τρώγωσιν άλλο τι, πα
ρ’ ό,τι προσέφερον ώς δώρον είς τό εϊδωλον, καί τό όποιον 
πρέπει ν’ άγοράσωσι πολΰ ακριβά υπό τών ιερέων. "Ωςε δεν 
είναι παράξενον ν ’ άκούσωμεν, ότι καί άνθρωποι πολλάκι; 
άποθνήσκουσι τή ; πείνης, μή δυνηθέντες ή μή εΰρόντε; 
ν ’ άγοράσωσι τροφάς.

Τά ολίγα ταΰτα, ώ φίλτατοι, δέν σάς άνέφερον δι’ άλλο 
τ ι, ή διά νά σάς δείξω πόσον ή άμάθεια καθιστά τοΰς αν
θρώπους άφρονας, ώστε νά πιστεύωσι καί νά προσκυνώσιν 
ώς θεούς, λίθους, ξύλα, ζώα καί λοιπά κτίσματα, καί πόσον 
ή μάθησις εξευγενίζει τά ευρωπαϊκά έθνη, τά όποια εύθΰς 
άφοΰ άνεφάνη ό χριστιανισμός κατενόησαν τήν πλάνην τή; 
είδωλολατρείας καί εγκολπόθησαν τό θειον Εύαγγέλιον.

"Ας δοξάζωμεν λοιπόν τόν πανάγαθον Θεόν, ότι ηύδο- 
κησε νά γεννηθώμεν χριστιανοί, καί άς δεώμεθα εις αύτόν 
υπέρ τής επιστροφής είς τήν αληθή θρησκείαν καί τών ?νθΐ· 
πών πλασμάτων του. II, Ν. 31.
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Μ Υ Θ Ο Λ Ο Γ ΙΑ .

Ί/ Ά ρτεμις.
*Οταν σάς δείξη τι;, παιδ ί* μου, κανέν άγαλμα ή καμμίαν ζω 

γραφιάν, τά όποϊα νά παριστάνωσι ώραίαν καί νέαν γυναίκα μέ α 
νάστημα υψηλόν, μέ φόρεμα κοντόν κα ί άνακομβωμίνον είς τό εν 
γόνατόν της, μέ τήν κόμην όπισθεν δεδεμένην, μέ ημισέληνον εί; 
ιό  μέτωπον, καί κρατούσαν είς μέν τήν δεξιάν χεϊρα τόξον, έμπρο
σθεν δέ εις τούς πόδας έχουσαν έλαφον ή ώραϊον λαγών, ¿μπορείτε 
νά εΐπητε μετά βεβαιότητας, οτι αύτή ή είκών είναι τής Άρτέ- 
μιδος, θυγατρός τού Διός καί τής Λητούς, κα ί θεάς τοΟ κυνηγίου

(?>- σ/.· 18)·

ΑΡΤΕΜ ΙΣ  (σχ. 18).

'Η μήτηρ της Λητώ, άφού έμαθεν, δτι ή άδιάλλακτος Τ ίρα  τήν 
κατεδίωκε δια νά τήν θανατώση, επεσεν είς τήν θάλασσαν, όπου 
ήθελε βεβαίως πνιγή, έάν ό Ποσειδών δέν τήν έσωζεν. Ό θεός οΰτος 
τής θαλάσσης έλαβεν αύτήν κα ί έφερεν είς τήν νήσον Δήλον, (τήν 
σήμερον έρημον,) τήν όποιαν μέ εν κτύπημα τής τριαίνης του έφανέ- 
ρωσεν έν τώ μέσω τών κυμάτων τού Αιγαίου πιλάγους. Έ κε ί δέ 
τήν ιδίαν ¿κείνην ημέραν έγέννησεν ή Λητώ τόν ’Απόλλωνα κα ί τήν



Άρτεμ ιν , δύο περιφημότατα; θεότητα;, επειδή εις τού; "Ελληνας 
παριστάνοντο ό μέν εΤς ώ; ό ήλιο;, ή  δε άλλη ώ; ή σελήνη.

Λοιπόν ή Λητώ εις τήν νήσον Δήλον άνέΟρεψε τά δύο της τε'κνα, 
τά  όποια ήταν τόσον ώραϊα κ α ι έξυπνα, ώστε όλοι οί κάτοικοι τών 
πλησιόχωρων τόπων έλάλουν περί αύτών. Μ ια βασίλισσα εκεί πλη
σίον, Νιόβη όνομαζομένη, άκούσατα περί τών προτερημάτων καί 
τών χαρίτων αύτών, κα ί Οέλουτα νά πληροφορηθή άν τωόντι όσα 
ν,κουε περί αύτών ήσαν αληθινά, τά  έφερεν ενώπιον της διά νά τα 
ίδή· άλλ ’ επειδή α ί μητέρες πάντοτε προτιμώσι τά  ίδικά των τέκνα 
άπό τά  ξένα, ειπεν, ότι τά  ίδ ικά της ήσαν πολύ ωραιότερα άπό τά 
τής Λητούς, κα ί έδιωξε περιφρονητικώς άπ’ έμπροσθεν της τήν θεάν 
ταύτην. Λύτη όμως άν κα ί πράου χαρακτήρος, παρωργίσΟη τότο» 
δ ιά  τήν υπερηφάνειαν τής Νιόβης, ώστε ώπλισε τήν 'Λρτεμ ιν καί 
τόν Απόλλωνα μέ μυτηρά βέλη, κα ί μέ αύτά έφόνευσαν κα ί τά 
έπτά τέκνα τής βασιλίσσης ταύτης. *11 δυστυχής μήτηρ έξαγριω- 
θείσα άπό τόν σκληρόν τούτον άφανισμόν, άφέΟη εις τόσον άξιοθρή- 
νητον απελπισίαν, ώστε ό Ζευς λυπηθείς τήν μετεβαλεν εις μάρμα’ 
ρον διά νά μή αίσΟάνηται πλέον τά  δεινά της.

’Λφού ή ’ Λρτεμις κα ί ό αδελφός της ’Απόλλων ¿μεγάλωσαν, ό 
Ζεύς τούς έκάλεσεν εις τόν 'Ολυμπον, κα ί τούς κατέταξεν εις τήν 
τάξ ιν  τών θεών κα ί ή μέν Τ ΐοη  τού; έκέρνα τό νέκταρ, ένεκα τού 
όποιου έγίνοντο αθάνατοι, ή δέ 'Λρτεμ ις ητο προστάτις τού κυνη
γιού, τό όποιον ήγάπα έμπαθώς, ενώ ό Απόλλων έλαβε τήν διεύ- 
Ουνσιν τού άρματος τού ήλιου.

’II 'Λρτεμ ις ήτο τόσον φιλόπονος κα ί άγρυπνος, ώστε μέ μόνην 
τήν ένασχόλησιν τού νά καταδιώκη τά  θηρία εις τά δάση δέν ευ
χαριστείτο· τούτο παρατηρήσας ό Ζεύς τής έδωκε κα ί τήν υπηρε
σίαν νά όδηγή τό άρμα τής σελήνης- διά τούτο κα ί φέρει εις τό 
μέτωπον τήν ημισέληνον, άλλ' εκτός τούτου τής έδόθη κα ί άλλη 
επιστασία, δηλαδή νά προΐσταται τής μαγείας, εις τήν όποιαν έπί- 
στευον οί αρχαίοι λαοί παρά πολύ.

Τωόντι, επειδή άλλοτε έπιστεύετο, ότι έν καίριο νυκτός ο! μάγοι
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ιπίίΤ,θροίζοντο διά νά κάμώσι τάς μαγείας των, κα ί επειδή ή σε
λήνη φαίνεται τήν νύκτα, υπέθεσαν, ότι ή  Ά ρ τ εμ ις  έλάμβανε μ έ 
ρος εις τά μυστήρια, των κα ί τήν ώνόαασαν Έκάτην, καί υπό τό 
όνομα τούτο έλατρεΰετο εις τόν Ά δην . Ο ί οδοιπόροι πριν αρχίσω τε 
τήν οδοιπορίαν των έπρόσφερον Ουσίαν μαΟοον σκύλον πρός αυτήν 
διά νά τούς προφυλάττη άπό κακά συναντήματα έν καιρώ νυκτός, 
καί εις δεινάς περιστάσεις έΟυσίαζον εκατόν βώδια, κα ί εκ τούτου ή

Ουσία αυτη ώνομάσΟη ϊκατόμβη.
’ θΟεν, όταν τύχη νά σάς λαλήση τ ις περί τής 'Λρτέμιδος, θέ

λετε ένθυμηθή, ό τ ι ή  θεά αυτη έλατρεύετο ύπό τρία διάφορα ονό
ματα· ώς Σελήνη έν τώ ούρανώ, ώς 'Αρτεμ ις έν τή γη, κα ί ώς 'Ε 

κ τ η  έν τώ Ά δ η .
’Εν τούτοις, ώ φίλοι παίδες, ή 'Λρτεμ ις λαβούσκ τήν άδειαν άπό 

τόν Δ ία  νά μ ή  ύπανδρευθή ποτέ, έπέρνα τήν ζωήν τη; διατρέχουσα 
τά δάση καί τά όρη, κα ί καταδιώκουσα τά  άγρια θηρία, κα ί διευ- 
θύνουσα. μόνη τούς κυνηγετικούς σκύλους της, κα ί παρακολουθου- 
μίνη άπό πλήθος νυμφών, α ί όποίαι ήταν ώπλισμέναι καθώς αυτή 
μ: τόξον εις τάς χεΐρα; κα ί εις τούς ώμους των μ ’ έλαφράν φαρέτραν 

(θήκην) γβμάτην άπό βέλη.
Μίαν ημέραν μετά μακρυνόν κυνήγιον έν καιρώ μεγάλης ζέστης, 

έλοΰετο με τάς νύμφσ.ς της εις «ν μικρόν δάτο; άπόκεντρον, όπου 
 ̂ έρμε μικρόν κα ί διαυγές ρυάκιον ό δέ Ά χ τα ίο » · , είς τών τολμη

ρότερων κυνηγών τού τόπου, άποπλανηθείς ένώ κατεδίωκεν έλαφον, 
εκερασε κα ί άπό τό μέρος εκείνο, κα ί παρε τήρησε τήν θεάν, καθ’ ήν 
ωραν έξήρχετο άπό τόν ποταμόν τότε ή Ά ρ τεμ ις  όργισθείσα διά 
την αυθάδειαν του έλαβεν άπό τό ύδωρ κα ί έρράντισε τό πρόσωπον 

. τού κυνηγού, κα ί μετέβαλεν αυτόν είς έλαφον οί δέ ϊδιο ί του σκύ
λοι νομίσαντες αυτόν τωόντι, ως ζώον τό όποιον κατεδίωκον, κατε- 

τπάραξαν κα ί κατέφαγον.
11 τιμωρία αυτη ήτο τρομερά, βεβαίως, πα ιδ ί*  μου, κα ί ό δυστυ

χής Άκταίων διά τόσον μικράν αδιακρισίαν Οά έξεπλάγη έξ άπαν- 
*®ί> ότε ήσθάνθη τό μέν μέτωπόν του γεμάτον άπό μέγ ιστα  κέ·
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para, τό 8ε πρόσωπον του μεταβληθέν εις ρόγχος, καί του; "ρηφ. 
νά; του μετασχηματισθέντας είς πόδας λεπτότατους καί γεμάτα; 
άπό τρίχας τού ζώου τούτου. Πρέπει όμως νά πιστεύσωμεν, ότι - 
θεά δέν ήθελε τόν τιμωρήσει τόσον αύστηρώς, έάν ή αδιακρισία τι 
δέν ήτο θεληματική- διότι τότε είναι πιρισσότερον αξιοκατάκριτέ 
ό άνθρωπος, όταν γνωρίζη καί πράττν, τό κακόν.

Ί ΐ  'Αρτεμις άν καί είχεν άποφασισμένον νά μή ύπανδρευθή, ¡α 
τενόησεν όμως αργότερα, καί έλαβεν ώς σύζυγον  ενα ποιμένα τ» 
ορούς Λάτμου είς τήν Καρίαν τής Μικρά; 'Ασίας, ό όποιος ώνομί- 
ζετο Ένδυμίων καί ήτο ωραίο; και αξιαγάπητος. Ά λλ' επειδή !ί\ 
ήδυνήθη νά τόν κάμη αθάνατον καί νά τόν φίρη g ίς τό όρο; ’Ο
λυμπον όμοΟ μέ του; άλλους θεούς, άπεφάσισε νά καταβαίνη αύό 
έν καιρώ νυκτός καί νά έπισκέπτηται τόν άνδρα της είς τήν κα).ί 
βην του. Όθεν οί αρχαίοι ένόμιζον, ότι ότε ή σελήνη έσκεπάζιτ 
άπό σύννεφα, τότε μετέβαινεν είς την κατοικίαν τοΟ Ένδυμίωνβ,·, 
Τό βέβαιον όμως είναι, ότι ό Ένδυμίων αύτός έπεθΰμει νά γνωρίζι 
τήν πορείαν καί τάς διαφόρους φάσεις τής σελήνης, κατά τάς όποό; 
παρουσιάζεται αΰτη εί; τόν ουρανόν, καί διά τοΟτο διέτριβε τάς νύ
κτας είς τόπους ερήμου; διά νά παρατηρή αύτήν ήσυχώτερον.

Ό  περιφημότερος ναός ό αφιερωμένος εί; τήν θεάν Άρτεμιν, V« 
ό έν Έφέσω τής ’ίονίας είς τήν Μικράν Άσίαν, φημιζόμενος ώς ί' 
άπό τά έπτά θαύματα τού κόσμου, τόν όποιον ό Έρώστρατος εκαυτί 
τήν ημέραν, κατά τήν όποιαν έγεννήθη είς τήν Μακεδονίαν ό Μί· 
γας Αλέξανδρος. Σάς εί.τον είς τήν Ελληνικήν ιστορίαν, ότι ό ά
θλιος αύτός Έρώστρατος μετέβαλεν είς στάκτην εν τών πλέον ά· 
ξιοθαυμάστων μνημείων τής άρχαιότητος διά ν' άφήση τ' όνομά τον 
αθάνατον, άφού δέν ήδυν/,Οη νά κάμη κανέν σημαντικόν καλόν. Το 

δέ άγαλμα τής θεάς. τό λατρευόμενον εκεί, ήτο άπό έβενον καί άρΐ· 
ο τη; εργασία;.
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‘Κ'ΐΜΚΙΰίίϊ»**'

ΠΕΡΙ ΚΑΕΙΔΩΣΕΩΣ TOT ΛΓΚΩΝΟΣ.

ΜΗΤΙΙΡ. Ενθυμείσαι, ΙΙέρι/λες, ότι σέ ΰπεσχέθην νά 
σοΰ λαλήσω περί τής κλειδώσεως τοΰ άγκώνος, ίδοΰ ή εί- 
κών αύτής. Ταΰτα είναι εν μέρος τοΰ δεξιοΰ βραχίονος, καί 
ή δεξιά ώλένη· ό δέ άγκών είναι πρός εσέ ούτως, ώς άν 
ίστατο ό άνθρωπος εχων τά νώτα έστραμμένα πρός εσέ.
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ΠΕΙΊΚΛΕΣ. ’Εκείνο,\μήτερ, είναι μέρος τοΰ βραχίονος 
(Α), περί τοΰ όποιου μέ ¿ομίλησες.

Μ. Ναι, άλλά δέν βλέπεις τό στρογγύλον άκρον, τό ό
ποιον έμβαίνει έντός τοΰ κοιλώματος είς τήν κλείδωσιν τοΰ 
ώμου.

Τό άλλο άκρον τοΰ όστοΰ, τό όποιον βλέπεις Ιχει σχήμα 
πολΰ διάφορον.

Είς αύτο τό άκρον είναι εν κοίλωμα (Β), έντός τοΰ ο
ποίου κειται εν αγκυλωτόν μέρος (Γ) άλλου όστοΰ· ενθυ
μείσαι ότι σ’ έδειξα αύτο τό ό~οΰν, καί σέ είπα ότι καλείται 
ώλένη ή πήχυς. Τοΰτο είναι τό όστοΰν, τό όποιον κινείται 
άνω καί κάτω είς τήν κλείδωσιν τοΰ άγ, ώνος, όταν ό βρα
χίων μένη ακίνητος.

Π. Θέλω ένθυμείσθαι, μήτερ, νά τήν ονομάζω ωλένην ή 
πήχυν. Μέ είπε; προσέτι ότι ή ώλένη είς τήν κάτω άκραν 
της συνδέεται μέ τόν καρπόν προς τό μέρος τοΰ μικροΰ δα
κτύλου.

31. Καλώς, έν αγκυλωτόν άκρον τής ωλένης (Γ), ¿;ς 
βλέπε-.;, κειται είς κοίλωμα (Β) τοΰ βραχίονος είς τήν κλεί-



δωσν; τοΰ άγκώνος. Έ πί τούτου τοΰ αγκυλωτού άκρου τής 
ωλένης στηρίζεσαι, όταν λέγγ,ς ότι στηρίζεσαι επί τοΰ αγ
κωνές σου- καί δύνασαι να τήν αίσθανΟής εύκολώτατα μέ 
τα δάκτυλά σου.

‘ Γπόθες τώρα ότι ό άνθρωπος, τοΰ οποίου τόν δεξιόν 
βραχίονα θεωρείς, έστρεψε τό πρόσωπόν του προς εσε, τοτε 
θέλεις ΐδεΐ τό εντός τοΰ βραχίονος οϋτω.

—  634 —

Παρατήρησε δέ τό κάτω άκρον τοΰ βραχίονος καί θέλεις 
ίοεΐ εν μικρόν κοίλωμα (Λ), εντός τοΰ οποίου κείται εν άλλο 
αγκυλωτόν άκρον (Β) τής ωλένης. Τό κοίλωμα όμως τοΰτο 
δέν είναι τόσον βαθύ, όσον τό τής άλλης πλευράς, τό όποιον 
σ’ έδειξα· καί τό άκρον τοΰτο δέν είναι τόσον μακρόν καί 
αγκυλωτόν, όσον τό άλλο άκρον.

Ταΰτα τά δύο αγκυλωτά άκρα τής ωλένης περιλαμοά- 
νουσι πανταχοθεν τό άκρον τοΰ βραχίονος, και σχηματίζουσι 
κλείοωσιν, ή οποία καλείται γίγγλυμος, ώστε δύνασαι νά κί
νησης τόν βραχίονά σου είς τόν αγκώνα, άλλα κατά ένα μα- 
νον τρόπον.

Ό ταν έκτείνης τόν πήχυν ή άντιβραχίονά σου, τό έξωθεν 
αγκυλωτόν άκρον έμβαίνει εις τό έσωθεν κοίλωμα καί έναρ- 
μόζεται στερεώς είς αύτό, καί χρησιμεύει είς τό νά διατηρή 
τήν ωλένην είς τόν τόπον της, καί νά τήν έμποοίζη τοΰ νά 
ύπάγη πρός τά όπίσω περισσότερον.

Όταν λυγίζης τόν πήχυν, ή άντιβραχίονά σου, ώστε νά 
οέρης την χείρα είς τόν ωμόν σου, τό έσωθεν άγκυλωτόν 
άκρον τής ωλένης έμβαίνει είς τό έσωθεν κοίλωμα, καί χρη
σιμεύει είς τό νά διατηρή τή-; ωλένην είς τόν τόπον της, 
καί νά τήν έμποδίζη τοΰ νά γυρίση περαιτέρω.

II. Έπεθύμουν, μήτερ, νά ίοω τά άληθή ¿στα, καί τότε 
ήθελα γνωρίζει κατ’ ακρίβειαν πώς φαίνονται.

51. Όταν έλθης είς ηλικίαν, υιέ μου, πιθανόν νά τά ίδης· 
άλλα φρονώ, ότι δύνασαι νά εννοήσης ικανά περί αύτών, πα- 
ρατηρών τάς εικόνας.

II. Δέν έξεύρω, μήτερ, εάν έννοήσω ακριβώς πώς τά δύο 
αγκυλωτά άκρα τής ωλένης, έμβαίνοντα όλως διόλου έντός 
τών δύο κοιλωμάτων είς τήν άκραν τοΰ βραχίονος, χρησι- 
¡ιεύουσιν είς τό νά έμποδίζωσι τον βραχίονα τοΰ νά προχωρή 
παραπολυ μακράν πρός τό έν ή προς τό άλλο μέρος.

51. Φρονώ ότι Ιμπορώ ·;ά σοΰ τό εξηγήσω καθαρώτερον, 
ωστε νά δυνηθής νά τό έννοήσης. Κλείσε τή·; αριστερά·; 
χείρά σου σφιγκτά καθώς κάμνουσι τά παιοία, όταν παίζωσι 
τήν πυγμήν. ’Έπειτα λύγισε τόν άντίχειρα καί τόν λιχανόν 
τής δεξιάς χειρός σου, όόστε νά σχηματίσωσι τό ήμισυ τοΰ 
στοιχείου Ο, καί κλείσε τά λοιπά τρία δάκτυλα.

Περίλαβε τήν άριστεράν σου μέ τόν άντίχειρα καί τόν λι- 
χανον τής δεξιάς σου είς τρόπον, ώστε ό μέν λιχανος νά 
μεινη μεταξύ τής ριζικής κλειδώσεως τοΰ μικροΰ δακτύλου

τοΰ πλησίον αύτοΰ δακτύλου, ό δε άντίχειρ κατ’ εύθειαν 
υ“οκάτω τοΰ άντίχειρος τής αριστερά; χειρός σου.

Κίνει τήν δεξιάν χείρά σου επί τής άριστεράς εμπρός καί 
οπισω, κρατών αυτήν οσον πλησίον καί άν έμπορής τής α
ριστερές χειρός σου, καί καμπυλόνων τον λιχανόν καί τόν 
α'τίχειρα τής δεξιάς, οσον είναι δυνατόν περισσότερον.
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θέλεις είδεί οτι άφοΰ κίνηθή ή δεξιά χειρ σου ολίγον 
προς τό εν μέρος ή προς το άλλο, θέλει σταθή* καί άν εί; 
τήν άριστεράν χεΐρά σου ήσαν δύο μικρά κοιλώματα, έντο; 
τών οποίων τά άκρα τοΰ άντίχειρός σου έδύναντο νά έφαρ- 
μοσθώσι, τοΰτο ήθελε συντείνει έτι μάλλον εις τό νά έμπο- 
δίση τήν δεξιάν χεΐρά σου τοΰ νά κινηθή περαιτέρω καί νά 
τήν κρατή εις τον τόπον της.

Ή  μεσαία κλείδωσις τοΰ λιχανοδ τής δεξιάς χειρός σου 
ομοιάζει τόν αγκώνα τοΰ βραχίονος σου, καί ή θέσις τοΰ λι· 
χανοΰ καί τοΰ μεγάλου δακτύλου περί τήν άριστεράν χειρ* 
ομοιάζει κατά τι με τόν γίγγλυμον τοΰ άγκώνος.

Π. Τώρα, μήτερ, με φαίνεται οτι τό εννοώ καλήτερι 
άλλά δέν μέ είπες τι περί τής κερκίδος.

Μ. Ά νά  εν, υιέ μου, μή όλα διά μιας. Προ ολίγου Σί 
έννόεις εντελώς τήν κίνησιν τής ωλένης περί τό άκρον το) 
βραχίονος. Έσο προσεκτικός και μή βιάζεσαι· φρόντιζε Î' 
νά έννοής εξάπαντος τά πάντα, ένώ σέ τά εξηγώ, καί εα 
δέν έννοής τι, λέγε το είς έμέ, καί έρώτα μ’ όσας ερωτή
σεις επιθυμείς.

Ουτος εί-m ό τρόπος, τόν όποιον τά παιδία καί οί ηλι
κιωμένοι άκόμη άνδρες καί γυναίκες πρέπει νά μεταχειρί
ζονται, όταν διδάσκονται πράγματα νέα καί δύσκολα.

Ά ν  όλοι έπραττον ούτως ήθελον γνωρίζει πολύ περισσό
τερα παρ’ όσα γνωρίζουσι τώρα, δέν ήθελον άπατάσθαι τόσο- 
συχνά, καί ήθελον είσθαι άσυγκρίτως νουνεχέστεροι.

Ακολούθως θέλω σέ ομιλήσει περί τής κερκίδος· καί τό1« 
έμπορεΐς νά μέ κάμης όσας άλλας έρωτήσεις επιθυμείς περί 
όσων έλάλησα μέχρι τοΰδε.

··—3$;?*ΐ>ίτί··’·· . .  J-
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Π Α Γ Α Λ Ο Ξ Ο Σ  Φ Ι Λ Ο Ξ Ε Ν Ι Α  Α Ρ Α Β Ο Σ .

Μωαμεθανός τ ις ονομαζόμενος Βέν Άσσούνας ήτο είς 
τών άνωτέρων αξιωματικών τοΰ μπέη τής Τριπόλεως (επ ι
κράτειας είς τά βόρεια παράλια τής Αφρικής). Καταδιωκό- 
μενος άπό τούς Άραβας, οίτινες έπολέμουν κατ’έκεινον τόν 
καιρόν μέ τόν μπέην αύτόν, έχασε τόν δρόμον, καί άνεπαι- 
σθήτως τό εσπέρας εύρέθη είς τό εχθρικόν στρατόπεδο·/. 
Άφοΰ οέ έφθασεν είς τήν σκηνήν άρχηγοΰ τινός Άρα- 
βος, τής οποίας ή θύρα ήτο ανοικτή, κατέβη άπό τόν 
ίππον, και ¿ζήτησε νά τοΰ δοθή βοήθεια, διότι ήτο πολύ 
κουρασμένος καί διψασμένος άπό τό τρέξιμο·/. Ό κύριος 
τής σκηνής, άν καί έγνώρισεν ότι ό ξένος ήτο έκ τών έχ-
θρών, τον προσεκάλεσεν ομως νά είσέλθη άφόβως είς τήν
σκηνήν του, καί τόν έπεριποιήθη μέ όλον τό σέβας καί την 
φιλοξενίαν, διά τά όποια φημίζεται ό Αραβικός λαός.

Τό δεΐπνον είς ταύτην τήν περίστασιν, συνεκροτεϊτο άπό 
τό κάλλιστον μέρος άρνίου έψητου καί άπό φοίνικας (/ουρ- 
μάδας), τά όποια ήτοιμάσθησαν άπό τήν σύζυγον τοΰ Άρα- 
βος, καί ούχί άπό τάς θεραπαίνας της, πρός περισσοτέραν 
τιμήν τοΰ φιλοξενουμένου άπό τον σύζυγόν της.

Οί δύο ούτοι αρχηγοί ήρχισαν μ’ όλην τήν ειλικρίνειαν
καί φιλίαν, νά διηγώνται έκαστος αύτών τά κατορθώματα 
του, καί τα τών προγόνων του· άλλ’ αιφνίδια ώχρότης πε- 
ριεκάλυψε τάς παρειάς τοΰ Άραβος, καί αμέσως σηκωθείς 
άνεχώρησε·/ άπ’έμπροσθεν τοΰ ξένου του· μετ’όλίγον δέ πα- 
ρηγγειλεν είς αύτόν διά τίνος θεραπαίνης, οτι ή κλίνη ήτο 
εστρωμένη καί τά πάντα έτοιμα διά τήν άνάπαυσίν του, οτι 
αύτός ήσθάνετο τον εαυτόν του, ούχί είς τόσον ευάρεστο·/ 
κατάστασιν καί επομένως δέν ήδύνατο νά τελεί (όση μετ’ αύ
τοΰ τό δείπνο-/. ΙΙρός δέ τούτοις τοΰ παρήγγειλεν, οτι ό
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*ΤΤέπος του, δεν ήτο εις κατάστχσιν διά τό κοπιαστικόν τα- 
ξείδιον τής έπ’ αύριον, οπότε και αύτός ο ξενίζων πρό τής 
ανατολής του ήλιου, ήθελεν αποχαιρετίσει τόν ξένον πρί-ι 
τής άναχωρήσεώς του.

'II διαγωγή αυτη του Άραβος δυσηρεστησε πολύ τον ξέ- 
νον καί ήπορει μή γνωρίζων τ ί έτρεχε, καί μετ’ ολίγον 
άπεκοι μήθη.

Περί τήν πρωίαν αραψ τις εξύπνισεν αυτόν καί του έδωχε 
τροφάς, τάς οποίας είχον ετοιμάσει διά νά λάβϊ) μεθ' έαυ- 
του πριν αναχώρηση, άλλα δεν είδε κανένα άπό τήν οικο
γένειαν. Ό τε δέ έφί'ασεν είς τήν θύραν τής σκηνής, ειδεν 
ότι ό οικοδεσπότης έβάσταζε τόν χαλινόν τοΰ ίππου, καί 
ύπεστήριζε τους αναβολείς (σκάλας) διά ν ’ άναβή· τοΰτο δε 
γίνεται μεταξύ τών ’Αράβων όυς ή τελευταία φιλική έκδού- 
λευσις.

Μόλις δέ ειχεν άναβή έ 'Ασσούνας καί ο ξενίζων τόν εΐ 
δοποίησεν, οτι καθ’ ολον τό εχθρικόν στράτευμα, δέν ειχεν 
άλλον άσπονδον εχθρόν άπ’ αυτόν. «Χθες τό εσπέρας, είπε, 
διηγούμενος τά ανδραγαθήματα τών προγόνων σου, μοί ά- 
νεκάλυψας, οτι σύ είσαι ο φονεύς τοΰ πατρόςμου- έοώ εόοί- 
σκονται όλα τά φορέματα, τά οποία έφόρει καθ’ ον καιρόν 
έφονεύθη, (ταΰτα δέ άμέσως έφέρθησαν είς τήν θύραν τής 
σκηνής) έπί τών οποίων ώμοσα πολλχκις ενώπιον τής οι
κογένειας μου, νά εκδικηθώ τόν θάνατον αύτοΰ, καί νά ζητώ 
του φονέως τό αίμα έξ άνατολής μέχρι τής δύσεως του ή
λιου· ό ήλιος δέν άνέτειλεν ακόμη, άμέσως οέ αμα άνα- 
τείλη θέλω σέ καταδιώξει, άφοΰ αναχώρησης ασφαλώς άπο 
τήν σκηνήν μου, όπου κατ’ ευτυχίαν σου άντίκειται είς τήν 
θρησκείαν μου νά ενοχλήσου σέ, οστις έζήτησες καί εύ
ρες ύπεράσπισιν είς αυτήν άλλ’ ολαι αί υποχρεώσεις ν-θύ

παύουσίν ευθύς άφοΰ άποχοιρισθώμεν, καί άπό τοΰοε πρέπει 
νά μέ Οεωρής τόν μόνον, όστις θέλω σέ καταστρέψει οπου
δήποτε ήθελον σέ φθάσει. 'Ο ίππος σου δέν είναι κατώτερος 
τοΰ ίδικοΰ μου· τοΰ ενός ή καί τών δύω ή ζωή θέλει άπο- 
λεσθή, άν ο ίππος σου δέν υπερβαίντ) κατά τήν ταχύτητα 
τον ίδικόνμου.Β Είπών δέ ταΰτα εδωκε τήν δεξιάν είς τόν 
εχθρόν του, καί άπεχωρίσΟησαν.

Ό μέν Άσσούνας ωφεληθείς άπό τά ολίγα λεπτά τής ώ 
ρας, άφ’ οτου έξεκίνησε πρό τοΰ "Αραβος, καί φεύγων μέ ό
σην ταχύτητα ήδύνατο νά τρέχη ό ίππος του, έφθασεν είς τό 
στράτευμα τοΰ μπέη πριν προφθασθή, ό δέ "Αραψ καταδιώ- 
κων αΰτόν, ήλθε τόσον σιμά τοΰ εχθρικού στρατοπέδου, ό
σον εολεπεν, οτι ήτο ασφαλισμένος. Ή το μέν παράδοξος ή 
φιλοξενία αυτη, πλήν πας "Αραψ, ήθελε πράξει ομοίως είς 
τοιαύτην περίστασιν.

Όσον άξ'.έπχινος είναι ή φιλοξενία τοΰ Άραβος, αγαπη
τοί πχίδες, τόσον αξιοκατάκριτος είναι ή έκδικησις αύτου, καί 
εναντία είς τό ρητόν τοΰ Ευαγγελίου, τό λέγο ν « ’Αγαπάτε 
τούς εχθρούς υμών, καί ευλογείτε τούς καταρωμένους ύμας.»

Τοιαύτη είναι καί ή άναφερομένη κατωτέρω Ικδίκησις 
μιας γυνχικός, καί δέν πιστεύω, ότι κάνεις άπό σας, δέν 
θέλει φρίξει είς τοιαΰτα έργα εναντίον τής άλλης εντολής 
τοΰ Κυρίου· « ’Αγαπήσεις τόν πλησίον σου ώς σε αυτόν, a

ΕχδΙχησις σ ιζ ίγ ον-

Οί "Αραβες είναι είς άκρον φιλέκδικοι, καί ουδέποτε συγ- 
χωροΰσι τον φονέα τών συγγενών των. Χυγγραφεύς τις α
ναφέρει, οτι παρά τήν Γιζάν πόλιν, ολίγον άπέχουσαν τοΰ 
Καίοου τή ; Αίγύπτου, γυνή τις έφύλαττε τήν κεφαλήν τοΰ φο- 
νευθέντος συζύγου της, δεικνύουσα αυτήν καθ’ έκάς-ην είς τήν 
μονογενή κόρην της ήτις ήτο μικρας ηλικίας. «Τέκνον μου, 
τής ελεγε, βλέπεις; ή κεφαλή αυτη είναι τοΰ πατρός σου, 
τον οποίον έφόνευσε βάρβαρός τις. Δέν δύναμαι ενεκα τοΰ 
γήρατος μου καί τών ασθενών δυνάμεών μου, νά εκδικηθώ 
το αιμα τοΰ πατρός σου, καί νά άποπλύνω διά τοΰ αίματος
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τοϋ φονέως τήν θλίψιν ημών καί τό μίσος. Έ ά ν  δε είχον 
υιόν ήθελε βεβαίως μέ έκδικηθή.» Οί αναστεναγμοί ουτοι ε
παναλαμβανόμενοι πολλάκις, τόσον βαθεϊαν έντύπωσιν ¿προ
ξένησαν είς τήν καρδίαν τής κόρης, ώστε εύθυς άφοΰήλικιώθη 
ένδυ'.'εισα φορέματα άνδρός καί λαβοΰσα εγχειρίδιού (μαχαί 
ριον) είς τάς χεΐράςτης, είσήλθεν ό;ς επαίτης είς τήν οικίαν 
τοΰ φονέως τοΰ πατρός της, καί ώφεληθεΐσα άπό τήν ώραν, 
κατά τήν όποιαν αύτός έκοιμάτο, κατέσφαξεν αυτόν είς τάς 
άγκάλας τών συγγενών του. Π. Α. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ.

E x ov a la  i n a r ó ¡  Αωσις άδικ)}{ΐο.της.
Κληρικός τι; προσήλΟε προ ολίγων ήμερων εις τινα έμπορον φε- 

ρων μεθ’ εαυτού σάκκον, έν ω έφαί/ετο, οτι είχε χρήματα. Διά τήν 
νΟν επικρατούσαν πολλήν έπαιτίαν νομίσας ό έμπορος, οτι πρόκει
ται περί ελεημοσύνης, ήτοιμάζετο μετά προθυμίας νά παράσχη καί 
αύτός τήν άνάλογον συνδρομήν άλλ' ό ίερεϋς είπε·

—  Κύριε, είμ' επιτετραμμένος νά σοί παραδώσω τήν χρηματι
κήν ταύτην ποσότητα, καί παρακαλώ σε νά μοί γράψης τήν άπό- 
δειξιν τής παραλαβής.

—  Μετά χαράς, πανοσιώτατε· άλλά θέλεις μοί είπεΐ πο'θεν έρ
χονται μοι ταΟτα τά χρήματα’ διότι έγώ δέν γνωρίζω τόν οφειλέτην.

—  ’Αλλ1 αύτό τοΟτο είναι τό μυστήριον, ή, όρθότερον είπεϊν, τό 
απόρρητον τής έξομολ.ογήσεως' δέν δύναμαι νά σοί είπω περισσό
τερα. Ειπε ταΟτα ό ϊερεύς, καί έξεκένωσεν έπί τής τραπέζης τά 
χρήματα. _ _ „

'Ο έμπορος ένόησεν ευθύς, οτι πρόκειται περί έπανορθιόσεως πε
πραγμένου τινός αδικήματος· οΟεν δέν έπέμεινε ν’ άποκαλύψη τό 
μυστήριον, άλλ’ έδωκε παραχρήμα τήν αίτηθεϊσαν άπόδειξιν.

Τό παράδειγμα τοΟτο. τής εκούσιας άποδώσεως, σπάνιον, κακή 
τύχη, έν ταϊς πονηραίς ταύταις ήμέραις, άς χοησιμεύση ΐνα έπα- 
ναγάγη είς τήν εύθειαν τόν άποπλανηθέντα πρός καιρόν καί έγκα- 
ταλιπόντα τήν οδόν τής τιμής καί τής χρηστότητος.
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