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ΕΚΘΡΟΝΙΣΙΣ TOT ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΙ1Σ ΕΛΔΑΔΟΣ ΟΘΩΝΟΣ 
Κ Α Τ Α  ΤΗ Ν  10  ΟΚΤΩΒΡΙΟΤ.

Δεν αμφιβάλλω, ώ φ ίλ«  παίδες, ότι ¿μάθετε άπό τούς γονείς σας, 
τήν έκθρόνισιν τοΟ Όθωνος άπό τήν πατρίδα ήμών, είς τήν οποίαν 
ό θεό; τον έβαλε διά νά μάς διοίκηση. Επε ιδή  ομως ή βασιλεία τοο 
ήτο κακή, κ α ί δέν ήκουε τά  παράπονα τοΰ έθνους του, ό θεός έ- 
συγχώρησε νά διωχθή ¿ντροπιασμένος κα ί τόσον ευκόλως, κα ί ¿ν 
δ ιαστήματι ολίγων ωρών άπό τήν έλλάδα, όπου έβασίλευσε τριά
κοντα σχεδόν Ιτη, 'ίΐξεύρετε πόσον μέγα έργον είναι νά έκθρονισθή 
βασιλεύς χωρίς νά χυθή διόλου α ίμα  ; *Οταν μεγαλώσητε κα ί άνα· 
γνώσητε κα ί άλλας ιστορίας βασιλέων θά ίδήτε, οτι ποτέ βασιλεύς 
δέν έδιώχθη άπό τό βασίλειόν του χωρίς νά γεννηθή εμφύλιος πόλε
μος. Δ ιότ ι κα ί αύτοί είχον φίλους κα ί φατρίαν, οί όποιοι εύχαρι- 
στοΟντο νά βασιλεύη, διά ν’ άρχωσι κα ί νά καταπιέζωσι τόν λαόν 
κα ί νά γίνωνται αισχρά όργανα ¿κείνου διά τάς ορέξεις των.

Ά λ λ α  ποΟ είνα ι ή δόξα σου Όθων; ποΟ είναι α ΐ εως χθες ύποδο· 
χ α ί κα ί α ί άνευφημίαι τοΟ λαοΟ σου; ποΟ είνα ι ό ςρατός σου, οί θε
ράποντες σου, οί κόλακες σου; ολα ταΟτα έξηλείφθησαν άπό τό πρό- 
σωπον τής γής, ώς νά μή ήσαν ποτέ. ΠοΟ είνα ι τά  παλάτια  σου, 
τά  κτήματά σου, ό θρόνο; ο ου ; ποδ είναι α ί μουσικαί σου, α ί πα
ρατάξεις σου, α ί διασκεδάσεις κα ί πανηγύρει; σου ; ολα ταΟτα έχα
σες έν μ ια  στ ιγμή καί άπήλθες είς τήν πατρίδα σου γυμνός κα ί κα· 
τησχυμμένος, ακολουθούμενος υπό όλιγίστων δούλων σου, οί όποιοι 
έάν δέν ήσαν μαζύ σου εις τό πλοϊον, δέν ήθελον βεβαίως έγκατα- 
λείψει τήν πατρίδα των πρός χάριν σου. Δ ια τ ί δέν ήκουες τήν φω
νήν τοΰ λαοΟ σου, ό όποιος έλεγε- μας αδικείς, βασιλεΟ, έκλέγων 
διά τής λόγχης τούς βουλευτάς, ένώ αύτοί έπρεπε νά έκλέγωνται 
κατά τό Σύνταγμα έκ συμφώνου άπό τόν λαόν παρανομείς έκλέγων 
δημάρχους τής άρεσκείας σου- τυραννεϊς άπανθρώπως τό έθνος σου, 
φυλακίζων, έξοριζων, διαφθείρων κα ί δολοφονών τούς έναρετωτέρους 
τών πολιτών· άλλά φαίνεται, οτι ήσο κωφός κα ί δέν ήκουες, κ«ί 
τυφλός και δέν έβλεπες. Τούτο άποδεικνύει, ότι ό Θεός σέ έμώρανεν,

έπειδή ήθελε να σέ καταστρε’ψη, κα ί νά μή φανή ουδέ ίχνος τής 
βδίλυκτής βασιλείας σου.

Ά λ λ ’ , ώ φίλοι παίδες, τ ί  πρέπει νά πράξωμεν ήμεϊς τώρα ; Πρέ
πει νά παρακαλώμεν τόν "τψιστον, πρώτον μέν νά όμονοήσωσιν όλοι 
οί "Ελληνες διά τήν κοινήν ησυχίαν κα ί άσφάλειαν τού έθνους, εως 
ου ελθη νέος βασιλεύς, κα ί δεύτερον, αύτός ό βασιλεύς νά μ ή  ήναι 
κακός κα ί ανίκανος ως ό ΟΪων, άλλα δυνατός, κα ί ικανός, κα ί δ ί
καιος, κα ί νά αγαπά τόν λαόν του, κα ί ν’ άκούη τά παράπονά του, 
καί νά βασιλεύη πατρικώς επάνω είς αύτόν, διά νά δοξασθή τό Ελ
ληνικόν έθνος κα ί φθάση έκεΐ, όπου έφθασε κα ί τό ονομα τών προ
πατόρων ήμών.

Δ ιά  νά μάθητε δέ, ort ό θεός δέν θε'λει νά τυραννώνται οί λαοί 
άπό τούς βασιλείς, θέλω σάς διηγηθή πώς ήλευθερώθησαν οί Ε λβ ε 
τοί άπό ενα τύραννον τής Γερμανίας, διάδοχον άλλου Όθωνος, οςις 
έπωνομάζετο Μέγας.

ΓΟΤΛΙΕΛΜΟΣ ΤΕΛΛΟΣ.

Κατά τό 129  1 μ . X  εξούσιαζε τήν ’Ελβετίαν κάποιος Αλβέρτος 
αύτοκράτωρ τής Αυστρίας' άλλ ’ οί κάτοικοι τοΟ τόπου τούτου, οσον 
πτωχοί καί άπλοι κα ί άν ήσαν, παρετήρησαν μετ' ολίγον, ότι άντ ί 
νά τούς προστατεύη, έφέρετο πρός αύτούς αύστηρώς, κα ί τούς μετε- 
χειρίζετο μέ τόσην άλαζονίαν κα ί σκληρότητα, ώς έάν ήσαν δοΟλοι 
τών κτημάτων του. Ο ί 'Ελβετοί υπερασπιζόμενοι άπό τά  χιονοσκέ- 
παστα όρη των, ή άπό τάς βαθείας κοιλάδας των, τάς όποιας ενεκα 
τών πάγων τοΰ χειμώνος δέν δύνανται νά διαβώσι τό πλεϊστον μέ
ρος τοΰ έτους, ένθυμήθησαν τότε, ότι έγεννήθησαν ελεύθεροι, κα ί 
έβλεπον μετά δυσαρέσκειας, ότι ό βασιλεύς αύτός ήθελε νά τούς 
αφαίρεση τήν ανεξαρτησίαν, τήν οποίαν ¿κληρονόμησαν άπό τούς 
προγόνους των.

'θ  Αλβέρτος ομως ήγανάκτει άκούων τόν γεωργικόν κα ί ποιμε- 
νιχον ¿κείνον λαόν μουρμουρίζοντα κατά τής Οελ/,σεω; του, κα ί διά
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ν« τούς άναγκάση, εις την ύπακοή,ν, τούς έστειλε διοικητήν κά
ποιον Γερμανόν όνόματι Γϊσ.Ιιρο>·, άνθρωπον αλαζόνα καί άσπλαγ- 
χνον, εις τον όποιον εδωκε πλήθος στρατιωτών, διά νά έκπληρώσι 
πάσαν αύστηράν διαταγήν του εναντίον τών Ελβετών. Ο ί δυστυ
χείς εκείνοι ύπετάγησαν τότε στενάζοντες, κα ί ύπεψερον όσ^δέν 
ήδύναντο νά άποχρούσωσιν άλλά καθ' έκάςν,ν άπεφρέφοντο τόν Γέσ- 
λερον κα ί τούς Γερμανούς του, κα ί έπρόσμενον μόνον ευκαιρίαν διά 
νά έκδιώξωσι άπό τήν πατρίδα των τήν ξένην εκείνην φυλήν, τών 
οποίων α ί ύβρεις κα ί ή άπρεπήί διαγωγή έφαίνοντο εις αυτούς 
αφόρητα.

Κ α τ ’ εκείνον τόν καιρόν ή 'Ελβετία διηρεϊτο εις Τοπαρχίας, 
δ»λ: εις διάφορα μερίδια γης, περιλαμβάνοντα πολλάς πόλεις, πολλά 
χωρία, πλεϊστα χωοίδια κα ί κατοικίας μεμονωμένας. 'Εκαστη τών 
τοπαρχιών εκείνων ώνομάζετο άπό ιό  όνομα τής καλλιτέρας πόλεως, 
κα ί ή τυραννία τοΟ Γεσλέρου έπεβάρυνε περισσότερον ττ,ν τής Ουρίας, 
τοϋ Ούνδερβάή.δου, κα ί τής ομωνύμου μέ τήν επικράτειαν ‘ Ελβετίας.

Έν τούτοις ό Γέσλερος διά νά καταπιέζη τούς ‘ Ελβετούς τούς ή- 
νάγκαζε νά έργάίωνται εις τή,ν οικοδομήν δυνατοϋ φρουρίου, τό 
όποιον ¿σκόπευε νά κτίση άνωθεν τής πολεως s l . l i ο ρ γ ή ς , ολίγον 
άπεχούσης τής λ ίμνης Λουκερνη,ς, ή όποία είνα ι εκτεταμένη καί 
διαβρέχει τάς τρεις εϊρημένας τοπαρχίας. Οί δέ στρατιώταί του διά 
νά άναγκάζωσι τούς χωρικούς εις τή.ν εργασίαν ταύτην ϋπήγαινον 
κα ί τούς άπέσπων άπό τάς καλύβας των, κτυπώντες αυτούς με τά 
ξύλα τών λογχών των, κα ί ήρπαζον τά ποίμνιά των, πρόσθετόν- 
τες άκόμη καί ύβρεις κα ί έμπαιγμούς εις τάς κακοπραγίας των 
ταύτας. Βεβαίως δεν ελειπον κα ί γενναίοι άνδρες μεταξύ τοΟ λαοϋ 
τούτου, τοΟ τόσον σκληρώς καταθλιβομένου, άλλά κανείς έξ αύτών 
δέν έτόλμα άκόμη νά ύψωση φωνήν εναντίον τών δυναστών του, 
φοβούμενος μήπως καύσωσι τήν καλύβην του, ή συντρίψωσι τό άρο· 
τρόν του, ή σφάξωσιν ίσως κα ί τή,ν οικογένειαν του, διότι ό Γέσλερος 
ε ίχ ε  δώσει τήν άδειαν εις τούς Αυστριακούς του νά πράττωσι τοι- 
αΰτα εγκλήματα.

’Εν τώ μέσω τού καταθλιβομένου τούτου έθνους, όχ ι όμως καί 
εξεντελισθέντος, ύπή,ρχεν εις τήν τοπαρχίαν τή,ς ’Ελβετίας άπλοΟς 
τις γεωργός όνόματι ΓΟΤΛΙΕΛΜΟΣ ΤΕΛΛΟΣ, τόν οποίον όλοι ο ’1 
γείτονες του έτίμων διά τήν φρόνησίν του, διά τήν καλήν συμπερι
φοράν του κα ί δ ιά τάς άρετάς του. ‘Ο Τέλλος είχε γυναίκα, κα ί μ ι
κρόν υίον καλούμενον Γε'μμην, τόν όποιον ήγάπα, όπως δύναται πα
τήρ νά αγαπά τά τέκνα του- ή δε μόνη του εύτυχία ήτο νά άναπαύη- 
ται πλησίον των εις τήν πενιχράν καλύβην του, άφοΟ έπανήρχετο 
άπό τήν κοπιαςική,ν εργασίαν τής ημέρας. ’Ενίοτε ό ατρόμητος ούτος 
άνήρ διήρχετο τά υψηλά όρη, άπό τά  όποία ή κατοικία του ή τ ο πε
ρικυκλωμένη, κυνηγών αιγάγρους, δηλ: άγριας α ίγας, α ί όποϊαι κα- 
τοικοΟσι μονον εις τούς άποκοήμνους βράχους, όπου βοσκουσι τήν 
ολίγην χλόην, ή όποια φυτρώνει μεταξύ τών χιονοσκεπών τούτων 
βράχων. Κανείς κυνηγός δέν ήτο τολμηρότερος τοΟ Γουλιέλμου Τέλ- 
λου εις τά νά διαβαίνη τά φοβερά βάραθρα, τά όποια διαχωρίζουσ« 
τα ορη τά εν άπό τά άλλο· βοηθούμενος άπό μ ίαν ράβδον σιδηρω- 
μενην εις τά άκρον, έφαίνετο άναβαίνων ελαφρότατα τούς παγωμέ - 
νους βράχους, όπου ό πλέον γυμνασμένος ποΟς δέν ή,δύνατο νά πα- 
τησν) χωρίς νά κινδυνεύση νά κατακρημνισθή εις τά  άπατα βάθη 
τών αβύσσων μέ τά τόξον δε, μέ τό όποιον ήτο ώπλισμένος, έρ- 
ριπτε τό βέλος μετά μεγάλης βεβαιότητος όπου κα ί άν ήθελε, κα ί 
ενώ το οπλον τούτο ήτο τότε κοινόν εις όλους τούς ορεινούς, κανείς 
εξ αύτών δέν έξισοΟτο μέ αύτόν κατά τή,ν έπιτηδειότν,τα ε ις  τό νά 
*ο μεταχειρίζηται.

‘Ο Τέλλος εΐχεν έν άλλο πλεονέκτημα, τά όποιον ¿λίγο ι τών 
Μμπατριωτών του είχον, δηλ: ήξευρε νά κυβερνά λέμβον μέ μεγ ί- 
®ττ,ν έπιδεξιότητα έν τώ μέσω τής λίμνης Λουκέρνης, όπου σηκώ
νονται ενίοτε τρομεραί κα ί αίφνίδιαι τρικυμίαι. Δ ιά  τό θάρρος του 
Χ*ι την επιτηδειότητά του άπέκτησε μεγίστην φήμην μεταξύ τών 
Ελβετών, καί άνεφερον περί αύτοΟ είκοσι λεύγας μακράν έκείθεν, 
0Τι ΤΔ0 ό ίκανώτερος κυβερνήτης λέμβου κα ί ό καλλίτερος τοξότης 
τών τριών προρρηθΐισών τοπαρχιών.
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Έν τούτοις ή έπιδεζιότης τού Γουλιέλμου είς τό να τοξεύη καί 
νά κυβέρνα λέμβον έν τώ μέσω τής τρικυμιώδους λίμνης, κα ί ή ¿. 
γάπη του πρός τήν γυναίκα κα ί τόν μικρά; του Γεμμην, δεν ήσαν 
τά  μόνα προτερήματα του. ‘Ο απλούς ούτο; άνήρ ήτο μεγαλόψυχο? 
κα ί γενναίος, καί ήγανάκτει βλέπων τούς συμπατριώτας του νά κλί· 
νωσιν αίσχρώς τήν κεφαλήν υπό τήν τυραννίαν τού Γεσλέρου. ”θτε 
έμάνΟανε καμμ ίαν νέαν αδικίαν τών Αυστριακών, έδάγκανε τά? 
χεϊράς του άπό απελπισίαν, κα ί έθρήνει πικρώς διά τήν δουλείαν 
τής Ελβετ ίας μέ τινας φίλους του, είς τούς οποίους έφανέρωνε τί,ι 
άγανάκτησίν του.

Ε ίς τόν καιρόν κατά τόν όποιον ζώμεν, μικροί μου φίλοι, ή φι
λ ία  ή  όποια ενώνει δύο ανθρώπους, είνα ι ανταλλαγή φιλοφρον/,σευ; 
κα ί αίσθημα ύπολήψεως μεταξύ των. Τοιουτοτρόπως συγχαίρομε» 
τόν φίλον διά τό ευτύχημά του' τόν συλλυπούμεθα διά τό δυστύ
χημά  του· τόν παρηγορούμεν είς τήν λύπην του, κα ί τέλος προσει- 
(Ιούμεν νά τόν βοηθώμεν κα ί νά τού χρησιμεύωμεν είς παν ο,τι ή- 
Οέλαμεν τού είσθαι ωφέλιμοι κα ί ευάρεστοι. Αλλά  κατά τόν με· 
σαιώνα, ότε ό άνθρωπος ήτο περικυκλωμένος άπό φόβους καί κινδ; 
νους, ή φιλία έχρειάζετο άλλας θυσίας. ’ Επρεπε πάς άνθρωπος ν> 
η ναι έτοιμος νά χύση τό α ιμ ά  του διά νά βοηθήση έκεϊνον, τά 
όποιον έθεώρει φίλον του· ημέραν κα ί νύκτα, ό βραχέων του, τί 
αγαθά του ήσαν αφιερωμένα πρός βοήθειαν του. Τ ίτο  άφοσίωσις *■ 
κατάπαυστος, διότι κα ί ό κίνδυνος ήτο κοινός κα ί διαρκής.

Μεταξύ τών φίλων τού Γουλιέλμου (διότι ήτο άξιος νά εχη πολ 
λούς τοιούτους) ήσαν τρεις άνδρες, οί όποιοι υπήρξαν περίφημοι 1« 
τήν ιστορίαν. ’Ωνομάζοντο δέ ουτοι Στωφάχερος, Βάλτερ ΦοΰρσΚ! 
κα ί Μέλκταλος, κα ί κατώκουν κα ί οί τρεις τά  παράλια τ ίς  λίμν* 
Λουκέρνης. Συχνάκις ένταμώνοντο μέ τόν 'Γέλλον κα ί κατηρών« 
τόν Γέσλερον, κα ί πολλάκις ώμοσαν νά άποθάνωσι μάλλον, π*?5 
ν’ άφήσωσι τήν πατρίδα των είς τήν κυριαρχίαν τή; Αυστρίας. Ο®5'1 
έκαστος εξ αύτών ε ίχε συνηθροισμένα μυστικώς πολλά ξίφη, λόγχ*> 
κα ί όπλα διαφόρων ειδών διά νά χρησιμεύσωσιν έν καιρω άναγ*^
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έν τούτοις ένώ κανείς δέν ύπώπτευε τό γενναϊον σχέδιόν των, α ί
φνης συμβάν άπροσδόκητον τούς ήνάγκασε νά τό διακηρύξωσ».

Μίαν τών ήμερων ό Γεσλερος ένθαρρυνθείς άπό τήν υπομονήν κα ί 
τήν ανοχήν τού λαού τούτου, τού οποίου ομως τό μίσος έναντίον 
του δέν του ήτο άγνωστον, διά νά εύρη νέα θύματα, έφαντάσθη νά 
θέση τόν πίλον του είς τό άκρον μ ια ς λόγχης έμπηγμένης εις τό 
μέσον τής πλατείας τής ’Αλτόρφης, κα ί νά κηρύξη διά τής σάλ
πιγγας, οτι πάς Ελβετός διαβαίνων έκείθεν έπρεπε νά προσκύνηση 
τό γελοίον έχείνο σημεϊον. Πάμπολλοι στρατιώται κρυμμένοι επ ί
τηδες κατεσκόπευον τούς δυστυχείς, όσοι δςέβαινον άπό τήν πλα
τείαν, κα ί τούς έπρο'σταζον νά προσκυνήσωσι τόν πίλον έκεϊνον, ά- 
πειλούντες αυτούς νά τούς φέρωσιν ένώπιον τού Γεσλέρου, τού όποιου 
ή σκληρότης ήτο είς αυτούς γνωστή.

“Αν κα ί πολλοί τών χωρικών έπέρασαν άπό τήν πλατείαν τής 
'Αλτόρφης, κανείς ομως δεν έτόλμησε νά μή ΰπακούση εις τήν ύορι- 
οτικήν προσταγήν τού τυράννου. ‘Ο  Γουλιέλμος ομως διαβαίνων 
μετά τού τέκνου του κατά τύχην έκείθεν, κα ί ίδών τόν πίλον τού 
Γεσλέρου, ήρώτησε τ ί έσήμαινε τό τοιούτον· ότε δέ τού ειπον τήν 
προσταγήν, έκοκκίνησεν άπό τόν θυμόν του, κα ί καταβιβάσας τόν 
πίλον του εως εις τούς οφθαλμούς του, έπέρασε πλησίον τής λόγχης 
χωρίς νά προσκύνηση. Τότε οί στρατιώται συνέλαβον παρευθύς τόν 
αυθάδη έκεϊνον μέ τόν μικρόν Γέμμην, κα ί τούς έφερον ένώπιον τού 
τυράννου, όστις τόν ήρώτησε πώς ώνομάζετο.

« ’Ονομάζομαι Γουλιέλμος Τέλλος, » άπεκρίθη ό Ελβετός βλέ- 
πων αύτόν απαθώς, « κα ί έγεννήθην είς τήν τοπαρχίαν τής Ελβε
τίας. —  Ε ίσα ι σύ λοιπόν, » έπανέλαβε τότε ό Γέσλερος μέ πικρόν 
μειδίαμα « τόν όποιον έξυμνούσι ώς έπιτειδιότατον κα ί άλάνθασταν
* τοξότην! λοιπόν ! θέλω νά δοκιμάσω, άν τωόντι μού είπον άλή-
* θειαν περί σου- πρός τοΰτο προστάζω νά βάλωσιν έπάνω είς τοΰ 
» υιού σου τήν κεφαλήν εν μήλον, τό όποιον νά ρίψης μέ τό βέλος 
» σου. ΤοΟτο βέβαια είνα ι παιγνίδιον διά σέ, » έπρόσθεσεν ό βάρ
βαρος καγχάζων, « έάν δεν μού είπον ψεύματα περί τής επιτήδειό-
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τ> τητός σου. 'Τπό τήν συμφωνίαν ταύτην σοΟ υπόσχομαι τήν ζωήν 
» σου κα ί τήν ζωήν του τέκνου σου’ άν ομως δέν Öελήσης νά ύπα· 
a  κούσ/,ς Ιμπροοθεν σου θέλω προστάζει νά τό φονεύσωσιν. »

(’ Ε π ιτ* ι Vo τίλος.}

-♦»essa*»*'-
Π Ε Ρ Ι Κ Ο Χ Λ ΙΟ Τ .

'Γπάρχουσιν έξήκοντα περίπου ειδών κο χλ ία ι (σαλιάγκο ι), οί 
όποιοι όιαφέρουσι μεταξύ των πρό πάντων κατά  τό σχήμα τών 
κογχυλίων των, κα ί κατά  τό μέγεθο’ς των. Ο ί μικρότεροι εΐνα ι τό 
ήμισυ μπ ιζελ ιού , ο ίδ έ  μεγαλείτεροι φθάνουσι με'χρι τοΰ ήμίσεω; 
ενός μικρού μήλου ή κάτ ι περισσότερον. Ε ίς δέ τά  παράλια  τής 
Μεσογείου θαλάσση; εύρίσκονται ίσοι μέ κεφαλήν βρέφους.

Τό σώμά των προφυλάττουσιν εντός τοΰ κογχυλιου, άπό τό ό
ποιον ¿ 'έρχοντα ι όταν Οέλωσι νά βοσκήσωσιν. ’Επάνω είς τήν κε
φαλήν -των Εχουσι τέσσαρα κε'ριτα, είς τό άκρον τών όποιων υ
πάρχε ι άνά είς οφθαλμός. Τά δ έ  κέρατα ταΰτα, καθώς κα ί δλον 
τό σώμά των άπλώνουσιν ή μαζεύουσι κατά Οέλησιν.

Διαφέρουσι δέ πολύ κα ί κατά του; τόπου;, δπου ζώσι* διότι 
άλλο ι μέν κατοικοΰσιν εί; τάς λ ίμ να ;, ε ί; τούς βαθεϊς ποταμούς, 
ή κα ί είς τόν μέγαν ωκεανόν ενίοτε- άλλο ι δέ διατρίβουσιν είς 
τήν ξηράν με'σα είς τά  δάση, εί; τούς κήπους, είς τάς σχισμάδας 
τών βράχων, κα ί είς τά ξηρά χανδάκια.

Τρέφονται κυρίως άπό χλόην κα ί φύλλα δένδρων, κα ί προξε- 
νοΰσι μεγάλην φθοράν εί; τού; κήπους. 'Οταν δέν εΰρίσκωσι τρο
φήν σχήμα τ ίζω σ ι μ ίαν λευκοειδή κα ί παχείαν μεμβράναν είς τό 
στόμιον τοΰ κογχυλιου των, κα ί μένουσιν έντό; αυτού κατάκλει- 
στοι. ’Εξέρχονται δέ έκείθεν τό φθινόπωρον, κα ί έν καιρώ χειμώ- 
νος, τάς ώραία; ημέρας δ ιά  νά βοσκήσωσιν, δτε κα ί συναθροίζουσιν 
ο ί άνθρωποι αυτούς. Ο ί κοχλία·, τών ορεινών τόπων είνα ι καλ
λ ίτερο ι δ ιά  τροφήν, κα ί βεβαιοΰσιν ότι διατηροΰσι τήν γεΰσιν καί 
τό άρωυ.α τών φυτών, τά όποια έφαγον. Δ ιά τοΰτο κα ί οί κοχλίαι 
τινών τόπων προτιμιόνται άπό άλλου; άλλων τόπων.
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Ο ϊ κο χλ ία ι τής Κρήτης, δηλαδή τής νήσου εκείνης, δπου έγεν- 
νήθησαν οί δύο περίφημοι νομοθέται τή; άρχαιότητος Μίνω; κ*1 
’Ραδάμανθυς, e’ vat εξαίρετοι εις τήν γεΰσιν, κα ί γ ίνετα ι μέγα 
έμπόριον αύτών εί; πλεΐ^α μέρη τής Τουρκία; κα ί τή; 'Ελλάδος.

Π Ε Ρ Ι  T O T  Α Π Ο Λ Λ Ω Ν Ο Σ .

"θ Απόλλω ν δέν έλαβεν άπό τόν πατέρα του Δ ία  κατώτερον 
αξίωμα τής αδελφής του Άρτέμ ιδο ;· τό πρόσωπο'ν του Εχων πε
ριτριγυρισμένο ν μέ λαμπράς ακτίνας, ήτο υπόχρεο; νά δ ιο ική  τό 
άρμα τοΰ ήλίου κα ί νά όδηγή, είς τά  απέραντα στρώματα τοΰ 
άίρος τέσσαρας ώοαίους ίππους, οί όποιοι ήρχιζαν καθ ’ έκάστην 
πρωίαν τήν εργασίαν των χωρίς νά κουράζωνται διόλου.

Μία νέα θεά τό όνομα Ή ώ ; έστεφανωμένη μέ £>όδα ήνοιγε τό 
πρωί τά; θύρας τή; ανατολής, δπου ήτο τό φωτεινόν παλάτιον 
τοΰ ήλιου· τό δέ έσπέρα; ό θεό; Α πόλλω ν  με τήν αποσκευήν του 
άνεπαύετο είς τό παλάτιον τής Τηθύος, κείμενον πρός δυσμάς, 
*νζί ή /Vóí, σκοτεινή θεά, φορούσα στέφανον άπό μήκωνας κα ί 
πτερά νυκτερίδος, έξήπλωνεν είς τό πάν μέγα σκέπασμα μαΰρον 
κεντημένον μέ άστρα.



'Ο  μύθο; ουτος, καταλαμβάνετε ευκόλως, ό'τι έννοεΐ τόν δρό- 
μον, τόν όποιον δ ιατρέχει καθ’ έκάστην ημέραν τό  μέγα άστρο», 
τό όποιον μας φωτίζει· γνωρίζετε πρός τούτοι;, ό τ ι ’Ανατολή ε!. 
να ι τό μέρος δπου ανατέλλει 6 ήλιος, κ α ί όπου τά  σύννεφα κατί 
τάς ωραίας ήμέρας άρχίζουσι νά χρω ματ ίζοντα ι μέ κοκκινωπό» 
χρώμα, τό  όποιον ονομάζετα ι 'Π ώς. Δεν άγνοεΐτε δέ, ό'τι Δύσις 
ονομάζεται τό μ.έρος, όπου γ ίνετα ι άφαντος δ ηλιο; άπό τούς ό- 
φθαλμού; μ α ς  τό εσπέρας.

Ο ί αρχαίοι Οέλοντες νά έζηγήσωσι τή,ν έξαφάνισιν τού άστρο» ι 
τούτου κατά τό τέλος τ?,ς ήμέρας, ΰπέθετον, ό τ ι έβυΟίζετο εί; 
τή,ν θάλασσαν δ ιά  νά αφήση τόπον εις τά  σκότη τής νυκτός, χα1 
τοιουτοτρόπως μετημφίεζον τά  άληθή α ίτ ια  τών μεγάλων φαινο
μένων τής φύσεως μέ εύφυεϊς μύθους.

’ Ο ’Απόλλων είχεν υιόν όνομαζο'μενον .-Ί σ χ .ΐη π ιίιχ , όστις ¿θεω
ρείτο ως έφευρετή; τής ιατρικής· έκ νεότητόςτου ¿σπούδαζε τάς 
ιδ ιότητας τών βοτάνων κα ί τών ορυκτών, κα ί κατόρθωνε νά ία- 
τρεύνι πλείστου; ασθενείς, οί όποιοι τόν έσυμβουλεύοντο, κα ί νί 
άνασταίννι νεκρούς, ώ; άνέστησε τόν υιόν τού βασιλέως τών ’Αθη
νών Θησέως 'Ιππόλυτον, όστις φεύγων την όργήν τού πατρό; τοο 
κατεσπαράχθη άπό τούς ίδιους του ίππους, ώς Οέλομεν λαλήσει 
έν καιρώ περί αύτοϋ. Μ ίαν τών ί,μερών παρεπονέθν, ό Πλούτωΐ 
εις τόν Δ ία, ότι άφ’ ότου ό 'Ασκληπιός άνεκάλυψε την ιατρικήν, 
ό αριθμό; τών θνητών, τούς όποιους έπρεπε νά τού φέρφ ό 'Ερ
μής μέ τήν λέμβον καθ’ εκάστην, ώλιγόστευεν. 'Ο  πατήρ τώ» 
θεών άγανακτήσας, δ ιό τ ι ό μικρός αύτός ιατρός ¿τόλμησε ν’ άντι- 
σταθφ εις τά  θελήματα τού ουρανού κα ί τού αδου τόν ¿κεραύνωσε, 
κ α ί τοιουιοτρόπως τού έκαυσε κ α ί πλε ίστας κ α ί καλάς ιατρικά; 
σημειώσεις, τάς οποίας ό ’Ασκληπιό; δέν έπρόφθασε νά διδάξ»! 
εις τούς μαθητά; του.

Λ λ λ ’ ό ’ Απόλλω ν μαθών τό δυστύχημα τού υιού του, τόσον 
πολύ ώργίσθη, ώστε τ ίποτε δεν ητο δυνατόν νά τόν καταπραύνγ,, 
κ α ί καταβάς παρευθύς ε ί; τά τ,φαίστια όρη τής νήσου Λήμνον»

δπου είργάζοντο οί Κύκλωπες, τούς διεπερασε μέ τά  βέλη του, 
καί τοιουτοτρόπως τούς ¿τιμώρησε, δ ιό τ ι κατεσκεύαζον τόν κε- 
ραυνο'ν, μέ τόν όποιον ε ιχε κεραυνωθή ό υίο'ς του Ασκληπιός.

’£ν τούτοι;, μικροί μου φίλοι, ό "Ηφαιστο; μη άκούων πλέον 
νά χτυπώσι τά  σφυρία τών εργατών του εις τά  εργαστήρια τής 
Λήμνου, έπληροφορήθη τί,ν έκδικησιν τού ’Απόλλωνος, κα ί άνα
βα; εις τόν ’ Ολυμπον, όσον όγλήγωρα κα ι άν ήδυνήθη, μέ τόν 
χωλόν του πόδα, έπαραπονέθη ε ί;  τόν Δ ία  κα τά  τού αύθάδους ε
κείνου, δ όποιος ¿τόλμησε νά τρυπήσν) μέ τά  βέλη του τούς Κύ 
κλωπας, τούς οποίους εθεώρει ώς τού; έπιτηδειοτάτους τεχν ίτα ς 

τού κεραυνού.
’Ο  πατήρ τών θεών κατέβασεν εύθύ; τά  όφρύδιά του, έκ  τής 

θέας τών οποίων ετρεμεν δλόκληρος ό 'Ολυμπος, προσεκάλεσεν 
¿νώπιόντου τόν απερίσκεπτου ’Απόλλωνα, κ α ί άφού τόν έπέπληξεν 
αύστηρώς, τόν έδίωξεν έκ τού ουρανού. Δ ιά τή; δ ιαταγής ταύτης 
δ θεό; ήναγ/.άσθη νά καταβή εις τήν γήν δπου έγεινε ποιμήν, κ α 
θώς κα ί ό Ποσειδών, ότε έδιώχθη άπό τό βασίλειόν του ε ίχ ε  γ ί
νει κτίστης. Κ α τά  τό δ ιάστημα όμως τούτο, έπειδή  ή γή δέν 
τ,δύνατο νά ύπάρχη άνευ τού ήλιου, τό λαμπρόν άρμα τού άφρου 
τούτου έξηκολούθει τόν ημερούσιον δρόμον του χωρίς οί εξαίρετοι 
¿κείνοι ίπ π ο ι νά παραδρομήσωσιν ούτε έν ρ.όνον βήμα.

‘Αφού έγεινε ποιμήν ό ‘ Απόλλων δέν ηργησε νά συνειθίσνι εις 
τή,ν δυστυχίαν του* δ ιό τ ι άποσυρΟείς εί; τά  ορη τή; Θεσσαλίας, 
ευχαριστείτο νά βόσκη εν ώραΐον ποίμνιον προβάτων τού Αδμ.ή- 
του, βασιλέως τού τόπου εκείνου, καί νά όδηγ?, τούς άμαθεϊ; βο
σκούς ε ί; τάς καλάς βοσκάς δ ιά  τά  πο ίμνιά των, κα ί δ ιά  τούτο 
έκτοτε ώνομάζετο θεό; τών ποιμένων. Ό  έξόριστο; ούτος θεό; 
ητο καλό; μουσικός κα ί έπα ιζε τόν αύλόν, καλλίτερα άπό τόν 
’Ερμήν, ό όποιος άπειο ίμησε τόν "Αργόν. ’Ενώ δέ έφύλαττε τό 
ποίμνιον τού κυρίου του, ό Ερμή; τού έκλεψε ποτε έν πρόβατου, 
καί ότε ό Απόλλων παρεπονέθη, 6 Ερμή; έκλεψεν έπ ιδεξ ίω ; κα ί 
τή,ν φαρέτραν του όπισθεν τού ώμου του, κα ί ού:ω τό παράπονου
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μετετράπη si; γέλωτα. 'Α λλοτε πάλ ιν  δ ίδ ιο ; θεό; Έ ρ μ ΐς ,  ε ί{ 
μ ίαν  άπδ τά; όδοιπορία; του, έπισκεφθείς τόν αδελφόν του ’Α 
πόλλωνα έλαβε π α ρ ' αύτοϋ δώρον ράβδον λεπτοκαρύας, £χ τής 
δποία; δ 'Ερμής χατεσχεύαοε τό κηρύκειόν του, χα ι ε ϊ; άνταπό- 
δοσιν έδώρησίν εις τ4ν ’Απόλλωνα ίν  ώραιον χαυχίον χελώνας, 
επάνω εις τό όποιον ουτος έτεντωσε τέσσαρας χορδάς, κα ί οϋτω 
πα ιζω ν μέ τά δάχτυλά  του δ ιέδ ιδε μελωδικωκάτους ήχους. Αϋτδ 
τδ όργανον ώνομάσθη .i i 'p a , κα ί αργότερα δτε έπρόσΟεσαν εί; αυτό 
περισσότερα; χορδάς χα ι τού έδωχαν κομψότερου σχήμα, οί 'Ελ· 
λνινε; μετεχειρίσθησαν αϋτό δ ιά  νά ψάλλωσι τά  πο ιήματα τού 
•Ομήρου κα ί τών άλλων ποιητών των.

( 'Επετα ι συνέχεια).

ΤΟ ΑΠΟΚΟΙΜ1ΙΘΕΝ ΚΟΡΑΣΙΟΙΥ.

Πατήρ τ ις έπανελθύν έκ τής εργασίας του ενωρίς τδ εσπέρα; 
εις τήν οϊχίαν του, έλαβε τδ χοράσιόν του εις τά  γόνατά του καί 
έχζδευεν αύτδ ικανήν ώραν. Τδ κοράσιον μετ ’ ολίγον έπεσεν εις 
τάς άγχάλα; τού πατρδς κα ι άπεκοιμήθη. Ουτος δέ μετέφερεν δ 
ίδ ιο ς τήν θυγατέρα του εϊ; τδ δωμάτιόν της χα ί είπεν· —  α’ ΐΐ 
Φανή, βεβαίως, δέν Οά ύπάγη νά κοιμηθή χωρίς νά ε ί- r  τήν 
προσευχήν της » Αϋτη δέ μόλις ήχουσεν εις τόν ύπνον της τούς 
λόγου; τούτους, ήνοιξε τούς μεγάλου; κα ί γαλανούς οφθαλμού; 
της, χα ί σταθεΐσα μέ εσταυρωμένα; χεϊρας ενώπιον τών άγιων 
εϊχο'νων, ε ίπ ε καθαρώς τδ άπόδειπνον έπειτα φιλήσασα τάς χε ϊ- 
ρας τών γονέων της επλαγίασεν εις την κλίνην της κα ί έβυθίσθη 
εί; τόν ύπνον ύπδ την άγρυπνον φροντίδα εκείνου, όστις ©ροΥτίξει 
χα ί δ ιά  την συντήρησιν τού μικροτάτου σκώληκος,

ΔΥΟ ΛΟΤΔΟΒΙΚΙΛ Δ ΙΑ  ΔΥΟ ΑΥΓΑ.

Ιωσήφ ό β', αΰτοκράτωρ της Γερμανίας ήθέλησέ ποτε νά 
έπισκεφθή την Γαλλίαν αγνώριστος· αυτός ήτο πρίγκηψ φ ι
λόσοφος, ήρέσκετο εις τά τυχαία συμβάντα, καί δέν ευχα
ριστείτο εις τάς μεγάλας επιδείξεις, διδ καί άφηνε τά πάντα 
εις τδ άπροσδόκητον καί εις την τύχην. Πολλάκις του συ
νέβη εις τδ ταξείδιόν του νά έκλέγη ώς τόπον άναπαύσεως 
μεταξύ πενιχρών καλυβών. Επειδή δέ ώδοιπόρει άνευ πομ
πής, ήναγκάζετο να ΰποφέργ καί πολλάς περιφρονήσεις. Ό - 
8εν ενίοτε τινές τών ξενοδόχων ύποπτεύοντες την επισημό
τητα του ήξευρον νά κερδίζωσιν εκ του διορατικού των. Είς 
ές αυτών έζήτησέ ποτε άπ’ αύτδν δύο λουδοβίκια διά δύο 
αύγά. « Και τόσον σπάνια είναι έδώ τά αύγά; άνέκραξεν ο 
Ιωσήφ.— Τά αύγά, όχι ! άπεκρίθη ό ξενοδόχος, άλλ’ οί αύ- 
τοκράτορες. » Ό ’Ιωσήφ εΰχαριστήθη πολύ διά τήν εύφυή 
άπάντησιν του ξενοδόχου καί έπλήρωσε μετά χαράς τά δύο 
λουδοβίκια.
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Μ Τ 0  Ο Σ.
ΤΕΤΤΙΞ  ΚΑ Ι ΜΥΡΜΗΚΕΣ. 

Τραγουδών είς τ έ τ τ ιξ  καθ’ ολον τό θέρος, 
Ίϊν ώρα γειμώνος εύρέΟη πεινών.

Λέν είγεν ούδέ σχωληχίου τ ι μέρος, 
’ Απέθνησχε πάσχων χα ί «μηχανών. 

’Επήλθε δέ τότ ’ ε ί; τόν νοϋν του ιδέα, 
Καλή  μέν ιδέα, άλλ’ όμω; ματα ία .

Πρδ; γείτονας τότε τούς μύρμηχας τρέχει, 
Κ α ί νά τόν συνδράμωσι παραχαλεί.

’υ  μύρμηξ έχ θέρου; άπαντα έχει,
Τδ φίλεργόν του ήδη είναι πολύ.

L



« Τ ί Εκαμες» λέγουν εκείνοι, «τό Οέοο;;»
«Τραγώδουν,» τοΐς λ έγε ι αύτός αίσχυνθείς. 

«Αφού έτραγώδει;,» τώ λέγουν γελώντες, 
«Χο'ρευε τώρα, ΐνα  μή ψυχρανθτ,ς.»

—  6 5 ί  —

Ε Π Ι Μ Τ Θ Ι Ο Ν .

'Ωραίο;, τω ό ντ ι, ό μύθος ε ίνα ι,
Κ α ί ευφυέστατος, ώ φίλε παΤ,
Σ’ άρεσε, βέβαια, ά λ λ ' ε ίπ ε,

Ά ν  τόν έννόησας· δύσκολον είναι.

Ό  ευφυέστατος τώ ν μυΟολόγων 
Δ ιά  τού  μύθου του  τ ί  εννοεί,
Άκουσον, φίλε, έν άκαρεΐ 

Μανθάνεις κάλλ ιστα  δ ιά  τών λόγων.

Ύ πό  τόν τέττ ιγα  6 μύθης οΰτος 
Καλώς α ίν ίττετα ι τούς οκνηρούς,
Τούς απροβλέπτους κα ί πονηρούς, 

Καθείς απρόβλεπτος είνα ι τοιούτος.

Μά εργαζόμενος νέος ών ετι,
Γηράσκων γ ίν ετα ι πάντη πτωχός,
Κ α ί νά έργάζηται, δυστυχώ;,

Άγνοών, Ελεος ζη τε ί προσέτι.

Καθώς 6 τ έ τ τ ιξ  μας είς τούς φιλοπόνους 
Προστρέχει μώρμηκας σίτον ζητών, 
Ουτω κα ί ούτος τρέχει αϊτών 

Μικρόν τεμάχιον άρτου μ.έ πόνους.

Κ ι ’ ακούει δ ίκα ια  άπό εκείνους- 
σ'Ο Θεός, φ ίλε, νά σ' έλεήση.» 
’ Εκδ ιώ κετα ι δ ’ άν ζητήση 

Κ α ί πάλ ιν  δεύτερον άπό ¿κείνους.

Ε ίνα ι δέ μύρμηκες έκ τών ανθρώπων 
Ο ί έργαζόμενοι πολυειδώς·
Λ έγε ι άρχαϊός τ ις  έπωδός·

«Τά καλά γίγνοντα ι δ ιά  τών κόπων.»

Κ .  Δ. Α Ν Α ΣΤΑ Σ ΙΑ  ΔΗ  Σ.

•»Μ ® *«»

Π Ε Ρ Ι Μ Λ Ρ Γ Λ Ρ Ο Τ  II  Σ ΙΔ Ε Φ ΙΟ Τ .

Τά ¿ σ τ ρ ε ί δ ι α  είναι ζώα, τών οποίων ή κατασκευή 
είναι πολύ διαφορετική άπό τήν κατασκευήν τών ¿ψαρίων, 
καί είναι περικλειόμενα μέσα είς εν ή δύο όστρακα. Ό κο
χλίας λοιπόν, τοΰ οποίου τήν φυσικήν ιστορίαν σας οιηγή- 
θην προηγουμένως, ή πίννα, τά λεγάμενα κτένια, καί Ό λα 
παρόμοια είναι ¿στρείδια.

Τήν στιγμήν κατά τή·/ οποίαν τό αΰγον άποσπαται άπό 
τήν μητέρα του, δέν έχει διόλου όστρακον τότε πλέει έλευ- 
δέρως έπάνω είς τά κύματα της θαλάσσης ή του ποταμού, 
αλλά μετ’ ολίγον κολλά είς κανένα βράχον, καί έκεϊ αύξά- 
νον γέννα ύλην άσβεστώδη, άπό τήν οποίαν σχηματίζεται 
τό κογχύλιόν του, όπου εΰρίσκεται κρυμμένον.

Τό όψάρευμα τών όστρειδίων γίνεται μέ είδος τ ι σίδηρου 
πτυαρίου, μέ τό όποιον τά ξεκολλώσιν άπό τούς βράχους· 
κιτόπιν τά μεταφέρουσι συνήθως είς δεξαμενάς μέ ύδωρ αλ
μυρόν καί διαφανές, δπου ριπτόμενα χάνουσιν τήν άλμυράν 
γευσίν των τήν όποιαν έχουσιν όταν έκβαίνωσιν άπό τήν θά- 
λασσαν, καί γίνονται πολύ νοστιμώτερα. Λαμοάνουσι δέ ενίοτε 
'/ρωμα πράσινον, έξ αιτίας της ιδιαιτέρας τροφής, τήν όποιαν 
ίίίουσιν είς αΰτά.

Είς τήν εσωτερικήν επιφάνειαν τών θαλασσίων αύτών 
Χογχυλίων υπάρχει πολλάκις εν στρώμα αρκετά παχύ καί



σκληρόν, υαλιστερόν καί λευκόν, με αντανακλάσεις ποικίλο, 
χρόους· αύτό δέ τό λαμπρόν εσωτερικόν σκέπασμα τών κογ- 
χυλίων είναι τό λεγόμενον μ ά ρ γ α ρ ο ν  η κοινώς σιδέοί· 
τά κογχύλια ταύτα ονομάζονται μαργαροφόρα, καί ευρι- 
σκονται μέν εις την Μεσόγειον θάλασσαν, άλλά πρό πάντων 
εις τάς Οαλάσσας της ’Ασίας, οπου είναι κοινότατα. Άπο· 
σπώσι δέ μέ κοπτερά έργαλεΐα τό μάργαρον η σιδέφιον, άπό 
τό όποιον κατασκευάζουσιν άπειρα μικρά κοσμήματα, καθώς 
κομβία, θήκας ζακχαρωτών, λαβάς μαχαιριών κλπ.

01 μ α ρ γ α ρ ί τ α ι  είναι τής αυτής φύσεως μέ τό μάρ
γαρον, άλλά περί αύτών θά σας εΐπω εις τό κατόπιν φυλ· 
"λάδιον.

Ο ΚΤΡΙΟΣ ΜΑΝΑΚ1ΙΣ.

Ό  Κύριος Μανάκης είναι εκ τών άνδρών, οιτινες τά μέ
γιστα ωφέλησαν τήν Ελλάδα δι’ άδρών δαπανών, εις σχο
λεία, εις φιλανθρωπικά καταστήματα, εις οικογένειας, καί 
δπως άλλως ήδυνήθη καί δύναται δέν παύει μερίμνων υπέρ 
τής πατρίδος. Έκ του αύτοΟ όρμώμενος αισθήματος πλτ,- 
ροφορούμεθα ότι παρήγγειλεν εις Ευρώπην ήδη στολάς, διί 
τούς μαθητάς τού πολυτεχνείου, τούς άποτελουντας μέρος 
εις τήν πολιτοφυλακήν. "Αξιος παντός επαίνου είναι ό Κύριοί 
Μανάκης διά τήν πραξίν του ταύτην, άλλά μεγαλειτέρων επαί
νων άξιος ήθελεν είσθαι, εάν αί στολχί αύτχι κατεσκευάζονΜ 
ενταύθα· τοιουτοτρόπως ήθελε προξενήσει διπλούν καλόν-

Π ΕΡ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α .

1 . ’Εκθρόνισις τοΟ βασιλέως τής Ελλάδος ’ Οθωνος.— 2. Γουλάλ·' 
μος Τέλλος.—  3. Περί Κοχλίου μετά  εικονογραφίας-— ί .  Μυθολογία· 
περί τοΟ ’Απόλλωνος.— 5. Το άποκοιμηθεν κοράσιον..— 6. Δυο λου· 
δοβίκια διά δυο αύγχ.— 7 . Μύθος, Τ έ -τ ιξ  κα ί Μύρμηκες.—  8 . Έ**· 
μύθιον.— 9. Περί μαργάρου ή σιδεφίου.— 10 . 'Ο κύριος Μανάκν,;-
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ΤΠΙΟΙΣ ΦΙλΟΜΟΪΣΟΤ ΑΕΣΧ11Σ.


