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ΠΕΡΙ Τ Ο ϊ ΘΑΝ ΑΤΟΙ ΤΩΝ ΧΗΡΩΝ ΓΤΝ Α ΙΚ Ω »

ΤΩΝ ΙΝΔΙΩΝ.

Εις τίνας τόπους των ’Ανατολικών ’Ινδιών, οταν άποθνή- 
σκη ό σύζυγος, είναι συνήθεια νά καίηται ζωντανή ή χήρα 
εις τήν ιδίαν πυράν, εις τήν όποιαν Ικάη καί ο σύζυγός της. 
Οι Ά γγλο ι πολλάκις ¿προσπάθησαν νά έξαλείψωσι τήν 
σκληράν ταύτην συνήθειαν,άλλ’έως τώρα δεν κατώρθωσαν σχε
δόν τίποτε· διότι όσαι γυναίκες άπέφυγον νά καώσι μέ κά
ποιαν πρόφασιν, περιφρονοΰνται καί κατεσχύνονται άπό τούς 
εγχωρίους των. Τήν ακόλουθον περιγραφήν μας διηγείται 
περιηγητής τ ις , όστις χαίρει υπόληψιν λίαν φιλαλήθους αν
θρώπου.

Γυνή τις μόλις εικοσαετής τήν ηλικίαν, άφοΰ άπε'θανεν ό 
σύζυγός της, άπεφάσισε νά πανηγυρίση τόν ενταφιασμόν του 
καιομένη ζωντανή καί αυτή με τό λείψανον εκείνου. Ή  ήμε
ρα επροσδιωρίσθη, τά πάντα ήτοιμάσθησαν, και αΰτή εφθα- 
σεν εις τήν όλεθρίαν θέσιν με τόσην σταθερότητα καί φαι- 
δρότητα, όόστε εγώ  κατεπείσθην, ότι ήτο μεθυσμένη άπό 
τό βπιον. Μουσική έπροπορεύετο, κατόπιν δέ αυτής ήρχοντο 
πλήθος υπάνδρων γυναικών καί νεανίδων, αί οποΐαι έχόρευον 
έμπροσθεν τής χήρας. Αϋτη δε έφο'ρει τά λαμπρότερα φορέ- 
ματάτης, καί τά πολυτιμότερα άδαμαντικά της. Τά δάκτυ
λά της, οί βραχίονες της, καί οί πόδες της ήσαν καταφορ
τωμένα με δακτυλίδια, βραχιόλια, κτλ. Κατόπιν δέ αυτής 
παρηκολούθουν πλήθος άνδρών, γυναικών, καί παιδιών.

Εις δέ τήν επικήδειου πυράν, όπου αΰτή έμελλε νά καή, 
υπήρχον καί ευώδη ξύλα· ¿πλησίασε δε αυτη μέ πολλήν εύ 
στάθειαν, καί πριν άναβή είς τήν πυράν, ¿χαιρέτησε τούς 
φίλους καί συγγενείς της, είς τούς οποίους καί έμοίρασε τά 
άδαμανπκά της. ’Εγώ δέ, λέγει ό συγγραφεύς, ήμην μέ
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δύο άλλους Ά γγλο υς πλησίον τής γυναικός εκείνης, ή ο
ποία έννοήσασα έκ τοϋ προσώπου μου, οποίαν λύπην ήσθα- 
νόμην, έρριψε πρός έμέ εν άπό τά βραχιόλιά της, τό οποίον 
¿κράτησα ώς πολύτιμον λείψανον. Τότε δέ άνέβη είς τήν πυ
ράν, έκάθησεν είς τό μέσον αυτής, καί έκένωσεν έπί τής κ ε
φαλής της άγγεΐον άπό έλαιον ευώδες· τά ξύλα ήναψεν ή 
πλησιεστέρα συγγενής της, καί έρράντισεν επίσης αυτά 
μέ αρκετόν ελαιον διά νά αύξήση τήν δύναμιν τών φλογών, 
α ί όποίαι άνυψώθησαν μέ φοβεράν ταχύτητα· τό θύμα εκεί
νο εύθύς έσκεπάσθη άπό τό πυρ, τό τρομερόν αύτό στοιχεΐον, 
καί τό πλήθος έγέμισε τόν άέρα μέ κραυγάς καί άνευφη- 
μίας, έξ αιτίας τών οποίων ήτο άδύνατον νά άκούση τ ις τάς 
-φωνάς τοϋ άπομωρανθέντος εκείνου πλάσματος.

0 ΘΑΝΑΤΟΣ TOT ΑΘΑΝΑ2ΙΟΤ.

Είχεν ήδη σημάνει τό μεσημέριον καί οί μαθηταί τοϋ χω
ρίου. . . .  ¿σχόλασαν- άλλά τά παιδία εκείνα δεν ετρεξαν εις 
τούς δρόμους νά παίξωσι, καθώς πάντοτε, άλλ’ όλα συνη- 
Οροίσθησαν ολόγυρα είς ένα συμμαθητήν των, ονομάζομε 
νον ’Ιάκωβον Ν. . . . , ό όποιος έκράτει είς τήν χεΐρά του 
μικρόν τ ι κλωβίον, μέ ώραίον κόσσυφον, ό όποιος του έδόθη 
τήν στιγμήν έκείνην άπό τόν διδάσκαλόν του, ώς βραβείου της 
καλής διαγωγής του εν τώ σχολείω· όλα τά παιδία, εκτός 
ενός, έφαίνοντο χαροποιά διά τήν τύχην του ’Ιακώβου- άλλ’ ό 
Αθανάσιος Β. . . ., όστις ένόμιζεν ότι αΰτός ήτο άξιος διά 
τό βραβεΐον, εγεινε μανιώδης κατά τοϋ ’Ιακώβου, καί περιε- 
πάτει άνω καί κάτω τεθλιμμένος. Τοϋ Ιακώβου ή αδελφή 
και ή μήτηρ έχάρησαν μεγάλως, ευθύς άφοΰ είδον τόν κόσ- 
συφόν του, καί μάλιστα ότε ήκουσαν, ότι τόν έλαβεν ώς βρα · 
σείον διά τήν καλήν του διαγωγήν.
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Πρωίαν τινά, οτε ό Ιάκωβος υπήγε νά ίοή τόν κόσσυφον 
του, ευρε μόνον τό κλωβίον καί τήν Θΰραν του ανοικτήν. 
Ίδών δε τοΰτο άνέκραξεν εύθύς, « ό ’Αθανάσιος έκαμε τοΰτο* 
είμαι βέβαιος, δτι ό ’Αθανάσιος τό έκαμε. Κανείς άλλος 
Βέν δύναται νά πράξη τούτο.»

Καί ο μέν ταλαίπωρος ’Ιάκωβος εθυμώθη καί έσκέπτετο 
πώς νά εκδικηθή τον ’Αθανάσιον άλλ’ ή μήτηρ του έπέ- 
πληξεν αύτόν, λέγουσα, δτι δέν πρέπει νά κρίνωμεν καί 
ν ’ άποφασίζωμεν τόσον όγλήγωρα. "Αν δέ ό ’Αθανάσιος έ- 
πραξε τήν κακήν εκείνην πράξιν, άργά ή όγλήγωρα ήθελε 
τιμωρηθή. Ά πό τους λόγους τούτους κατεπραύνθη ό ’Ιάκω
βος, καί ήρχισε νά σκέπτηται πώς ν’ άνταποδώση είς τον 
ερχθον του καλόν άντί κακού. Έπειτα ελαβε τό Εύαγγέ- 
λιον καί άνοίξας αύτό είς τό πέμπτον κεφάλαιο·/ τοΰ Εύαγ- 
γελιστοΰ Ματθαίου, άνεγίνωσκε πλησίον τής μητρός του, ή 
όποια τοΰ έξήγει δσα δέν έκαταλάμβανεν.Ένώ δέ ήτο τοιου
τοτρόπως ένησχολημένος, απεσταλμένος τ ις ήλθεν έσπευ- 
σμένως καί ε ίπεν «Ό  Αθανάσιος έπαθεν εν δυστύχημα καί 
ζητή να ιώη τον Ιάκωβον ίππος τις τόν έκτύπησε τόσον 
κακά, ώστε ό ιατρός λέγει, δτι δέν έχει ελπίδα ζωής· λοι
πόν έρχεσαι ’Ιάκωβε νά τόν ίδής;»

Ό  ’Ιάκωβος έτρεξεν εύθυς καί εύρε τόν δυστυχή Αθανά
σιον είς άθλίαν κατάστασιν. Ουτος δέ ένευσεν είς τόν ’Ιά
κωβον καί τοΰ έλάλησεν δπως ήδυνήθη, λέγων· «Συγχώ- 
ρησόν με, φίλε μου, έγώ  ήνοιξα τό κλωβίον καί έδιωξα τον 
κφσσυφόν σου, τόν όποιον έλαβες βραβεΐον.»

«Σέ συγχωρώ εξ δλης καρδίας, είπεν ό ’Ιάκωβος, καί είθε 
νά σε ελεήση ο Θεός, ακριβέ μου Αθανάσιε, καί νά σοΰ γίνη 
ιατρός τής ψυχής καί τοΰ σώματος.»

« Ι έ  ευχαριστώ, οψ ευχαριστώ.δ
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Έ πειτα δέ ό ’Ιάκωβος προσηυχήθη είς τόν Θεόν διά τόν 
ψυχορραγοΰντα συμμαθητήν του, ό όποιος, άφοΰ ΰπέφερεν 
ικανήν άγωνίαν, άνεπαύθη έν Ιίυρίω. Ό ’Ιάκωβος ΰπήγεν 
είς τό σχολεΐον καί εδιηγήθη τήν θλιβερά·/ ιστορίαν τοΰ 
’Αθανασίου, καί ολοι οί παιδες έδραμον εύθύς, καί συνώ- 
δευσαν λυπημένοι είς τόν τάφον τό λείψανο·/ τοΰ συμμα- 
θητοΰ των.

-  ne^cinca « ' -

II ΚΡΙΣΙΣ Τ Ο Ϊ ΠΑΡΙΔΟΣ.

Δέν ε ίχ ε παρ έλθει το πρώτον έτος τής κοσμογονίας, καί ιδού 
κα τά  τάς πρώτας ήμέρας τοΟ έαρος, ένώ ό ουρανός ήτο άσύννεφος 
καί καθαρός, καί ή γή  σκεπασμένη άπό χλόην, καί άπό διάφορα άνθη, 
ενώ ό ήλιος έφαινετο λαμπρός κα ί άκτινοβολών έπανω εις τον δρι- 
ζοντα, τά  πτηνά  μέ το κελάδημά τω ν έκαμνον διαφόρους μουσικάς 
συμφωνίας, καί ή θάλασσα αύτή έφαίνετο ώς καθρέπτης σ τ ιλβω 
μένος- αίφνης έν τώ  μέσω τών τόσων ήσυχων κυμάτων, μ έγα  τ ι  
κϋμα λευκόν καί αφρώδες έσηκώθη, καί έσυντρίφθη εις τάς όχθας, 
δπου έναπέθεσε σωρόν φυκίων. Δεν θέλετε φαντασθή ποτε τ ι εφερε 
αύτό τό κϋμα" λοιπόν, αύτό ήτο μ ία  νεανις ώραιοτέρα άπό δλας τάς 
νύμφας τοΟ ούρανοΟ, τής γής, καί τών ΰδάτων, εν εν ι λόγω  ητο η 
Α φ ρ ο δ ί τ η ,  τήν όπο ιαν  εύθύς άφοΟ είδεν ό Ζεύ; έκήρυξεν θυγατέρα 

του κα ί θεάν τής ώραιοτητος.
Τ ί είδησις αυτη  διαδοθεΐσα παρευθύς είς τον "Ολυμπον ύπο τής 

Φ ήμης , θεάς πολύ αδιάκριτου, τή ν οποίαν παριςάνουσι μέ σά λπ ιγ γα .  
είς τό στόμα, και πετώσαν μέ ταχυτάτας πτέρυγας, έβαλενεΐς κινησιν 
δλας τάς θεότητας τοΟ ουρανίου χράτους.Τΐ υπερήφανος "Πρα ¿φρόντισε 
νά  καλλωπισθή τώρα περισσότερον παρ’ άλλοτε· ή σοφή Αθήνα 
δέν έκρυψε τήν ά ντ ιζυλ ίαν της μαθοΟσα τήν έλευσιν τής νέας θεάς, 
καί δλαι α ί λοιπαί θεαί τή ν ήμέραν εκείνην άπειράκις έθεώρουν τον 
καθρέπτην διά νά διορθώνωσι τή ν κόμην των. ’Α λλ’ ό Ζεύς μή θελων 
νά έμφανισθή ή νέα αν τη θεά ενώπιον των θεών, χωρίς νά λάβη τήν



ανατροφήν, ή όποια ανήκει ε ίς νέαν καλώς άνχτεθραμμένην, ε’νε- 
πιστεύθη τήν φροντίδα τής διδασκαλίας είς δώδεκα άδελφάς, α ί ό- 
πο ία ι ονομάζονται 7Ω ρα ι ,  κα ί α ί όποϊαι ήσαν έφοροι τών διάφορων 
στιγμών τής ήμέρας. Αύτα ί δέ α ί επιμελείς παιδαγωγοί, τόσον καλά 
είχον διαμοιράσει τόν καιρόν, κα ί τόσον επωφελώς έδίδασκον τά 
μαθήματα των, ώστε είς ολίγας ημέρας έτελειοποιήθη ή νέα θεά' ό 
δέ Ζεύς ευχαριστηθείς άπό τήν επιμέλειαν των, έπρόσταξε νά έμ- 
φανισθή ή μαθήτρια των χωρίς αργοπορίαν είς τόν 'Ολυμπον, οπου 
ή  Ί ΐο η  ήθελε τήν κεράσει τό νέκταρ τής αθανασίας. Κατά  τήν 
ήμέραν εκείνην, καλοί μου φίλοι, ΰπήρξεν αληθής πανήγυρις είς τήν 
αύλήν τών θεών, κα ί νομίζω μάλ ιστα ,ότ ι έγένετοκαί μουσική συμ
φωνία, όπου ό μέν Απόλλων κα ί ή Ευτέρπη έψαλλον,αί δέ Οεαί έχό- 
ρευσαν, μεταξύ τών όποιων ή Τερψιχόρη διεκρίθη χορεύουσα ελαφρά 
ώς πτηνόν. Εν τούτοις, εύθύς τήν επαύριον, ό Ζεύς έσκέφθη νά δώ- 
ση σύζυγον είς τήν νέαν του κόρην, διότι όλοι οί θεοί, οί όποιοι ήσαν 
ακόμη άγαμοι έζήτουν αύτήν κα ί εφρόντιζεν έκαστος νά δείξη τά 
προτερήματα του διά νά προτιμηθή.

Κ α ί ό μέν ’Απόλλων παρέστησε μετριοφρόνως, οτι ήτο ό άγα- 
πητότερος καί ό σοφώτερος όλων τών θεών άνέφερεν ότι ¿γνώριζε 
τήν μουσικήν, τήν ρητορικήν, όλίγην ιατρικήν κα ί πολλά άλλ* 
πράγματα. 'Ο δέ Βάκχος ό ευπροσήγορος εκείνος νεανίας, κατέδει- 
ξεν είς τόν Δία, ότι είς αύτόν άνήκεν ή Αφροδίτη, διά τό καλόν, 
τό  όποιον έκαμνεν είς τόν κόσμον, πολλαπλασιάζων τήν καλλιέρ
γειαν τής αμπέλου. 'θ  δέ Ά ρης άν κα ί ήτο ήλιοκαυμένος, κα ί οί 
τρόποι του δέν ήσαν τόσον ευγενικοί έκρινεν άξιον, ότι ή  θεά τής 
ώραιότητος ήρμοζεν είς τόν θεόν αύτόν τοϋ πολέμου ώς δίκαια άν- 
ταμοιβή τών άνδραγαθημάτων του. Κ α ί ό Ερμής αύτός, έάν δέν 
ήτο τόσον ένησχολημένος, ήθελε ζητήσει τήν προτίμησιν, έζαιτίας 
τής προθυμίας του είς το νά έκτελή τάς παραγγελίας τών θεών ! 
Ά λ λ ' ό Ζεύς διά νά μή δυσαρεστήση κανένα, έξέλεξεν άλλο πρόσω- 
πον ολως διόλου άπροσδόκητον, διότι έπρόσταξε τήν νέαν θεάν, να 
γίνη σύζυγος τού χωλο ί '||φ*.ίστου, δ·.' άνταμοιβήν τών κόπων του
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ε ίς  τήν κατασκευήν τών κεραυνών ουτος λοιπόν άνεος κούτσα κου
τσά εις τόν 'Ολυμπον, κα ί άφοΟ ένυμφεύθη τήν Άφροδίτην ενώπιον 
πάντων τών θεών,τήν έφερεν εις τό σκοτεινόν κα ί υπόγειον παλάτιον 
του, όπου ή νεόνυμφος ήρχισε νά δυσαρεστήται μετ’ ολίγον, διότι τό 
λευκόν τοΟ προσώπου της χρώμα έχάλασεν άπό τόν καπνόν τών σιδη
ρουργείων τοϋ 'Ηφαίστου. Άνέβη λοιπόν πάλ ιν  εις τόν 'Ολυμπον μέ 
τήν άδειαν τού άρχηγοΟ τών θεών, κα ί λέγουσι μάλιστα, ότι ό Ζεύς 
τής έσυγχώρησε νά καταβαίντι μέν, άλλά  σπανίως εις τόν σύζυγόν 
της, τοϋ οποίου ή συναναστροφή, βεβαίως, δέν ήτο τόσον εύχάριφος.

Άφοϋ παρήλθεν ολίγος καιρός, παιδία μου, έγεινε γάμος περίφη
μος, εις τόν όποιον προσεκλήθησαν όλοι οί θεοί τοϋ ούρανοϋ, τής γής, 
κα ί τοϋ αδου· αύτός δέ ό γάμος ήτο ενός νέου, κα ί άξιεράστου ή- 
γεμόνος όνομαζομένου Πη.Ιέως, μέ μίαν ώραίαν νύμφην όνόματι 
θ ε 'πάα , τήν οποίαν δέν πρέπει νά συγχέητε μ έ  τήν θαλασσίαν 
θεάν, όπου ό ήλιος έσυνείθιζε ν’ άναπαύηται τό εσπέρας.

Μόνη ή "Ερις, θεά φρικώδης, τής όποιας ή κόμη τής κεφαλής ήτο 
άπό όφεις, άπεκλείσθη άπό τήν εορτήν ταύτην άλλ ’ ή κακότροπος 
αΰτη θεά έζεδικήθη σκληρώς διά τήν περιφρόνησιν ταύ την  δ ιότι έν 
τώ μέσω τοϋ συμποσίου, ένω ό Βάκχος προσέφερε τόν καλλίτερον 
οίνον τοϋ υπογείου του, αύτή ή Έ ρ ις έξελθοϋσα υποκάτω τής 
τραπέζης, όπου ήτο κρυμμένη έρριψε μεταξύ τών προσκεκλημένων 
μήλον, έπ ί τοϋ όποιου ήταν γραμμέναι α ί έξής λέξεις, α ι ΐ ς  τί/>· 
ώ ρ α ιω τ έ ρ α γ , η  βεβαία οΰτα, ότι τό μήλον εκείνο ήθελε προξενήσει 

τρομεράν φιλονικείαν.
Τωόντι, εύθύς άφοϋ α ί θεαί άνέγνωσαν τήν επιγραφήν έκείνην, έ

καστη άπό αύτάς ένόμιζεν, ότι ήτο άξια  δ ιά  νά λάβη τό βραβείον 
τής ώραιότητος, κα ι ενώ καμμ ία  σχεδόν δέν έμεινε χωρίς νά τό 
ζητήσή, άπεφασίτθη έκ συμφώνου, ώστε ή Ί ίρα , ή Άθηνά, κα ί ή 
Αφροδίτη νά συναγωνιτθώσι μεταξύ των περί τής ώραιότητος. Δεν 
έμεινε πλέον τώρα, παρά νά εΰρεθή δικαστής αρκετά άμερόληπτος 
διά νά δικάση τήν μεταξύ αύτών φιλονεικίαν. τότε ό Έρμης, όστις 
ε ίχε δ ιατρ ίξε ι τά τέσσαρα μέρη τοϋ κόσμου διά νά εύρη τοιοΟτον,.

— 727 —



υποχρέωσε τάς θεάς νά έκλέξωσιν εν* νέον ποιμένα, δηληδή τον Πά- 
ριν τον υιόν τού Πριάμου, βασιλέως τής Τρωάδας. 'II γνώμη αυτή 
εγινε παραδεκτή, καί εις απλούς ποιμήν έξελέχθη δια ιτητή; ύποθε- 
σεως, ή όποια ένδιέφερε τόσσc θεότηται.
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II Ηρα εφάνη κατ ’ άρχάς ενώπιον του δικαστού της φορούσα 
τον ώραιότερον τη; στολισμόν, καί ήστραπτε άπό τόν χρυσόν καί 
απο τούς πολυτίμους λίθους παντός χρώματος· ό δέ ποιμήν θαμβω
θείς άπό τήν μεγαλοπρέπειάν τη; ταύτην, ήτο έτοιμος νά γνωμοδό
τηση υπέρ αυτής, άλλ ' άνεχαιτίσθη άπό τήν έμφάνισιν τής ’Αθή
νας με ολην τήν σοβαρότητα καί τήν μετριόφρονα σοφίαν της, καί 
μέ μειδ ίαμα ευμενές- ή θεά αύτή ήτο (οπλισμένη άπό κεφαλής μ έ 
χρι ποδών κατά τήν συνήθειάν της, έφρόντισεν ομως νά κρύψη τήν 
α ιγ ίδα της διά νά μη έκφοβίσ/) τόν δικχςήν. Ουτος δέ ένω ήτο τό
σον εμπερδευμένος, μή  γνωρίζων είς ποιαν έξ αύτών τών αντιζήλων 
να δωσμ το μήλον, διότι κ κ ί α ί δύο ήταν εξ ίσου ώραϊαι,κα ί ένω έ- 
συλλογίζετο νά διαμοιράτη αύτό καί είς τάς δύο, ιδού παρουσιάζεται 
ή Αφροδίτη* αύτή δέούδίν άλλο κόσμημα φορούσα, παρά στέφανον 
*’  αν9:ων, ζώνην θαυμασίαν, τήν οποίαν ό Ζεύς τής είχε χαρ ίσει,

Μοχώρησε σεμνόπρεπώς, κα ί τόσον κατέπληςε τόν Πάριν, ώστε 
3ασ·.λόπαις ουτος παρευθύς πεσών εις τούς πόδα; της διεκύρηζεν, 

•ιή μέν "ΐίρα τοΟ έφάνη πολύ υπερήφανος, ή δέ 'Αθηνά πολύ σοβα- 
,, καί είς τήν ’Αφροδίτη·/ μόνην ανήκε τό βραβείον τής ώραιό- 
»¡τος.
Τήν λαμπράν ταύτην κρίσιν παρεδέχθησαν οί θεοί τού Ολ.ύμπου 

έ ομοφώνου; άνευφημίας· ή δέ ’ Ηρα κα ί ή ’.Αθήνα άνεχώρησαν 
σςρεστημέναι, ένώ ή ’Αφροδίτη, θριαμβεύσασα άνεβη έπί μικροΟ 
ρματος, κατεσκευασμένου άπό κογχύλια μαργαροφόρα, κα ί έζευ- 
/μένου μέ δύο ωραίας τριγόνας, κα ί άνυψώθη εις τόν άέρα.
'fl θαυμασία εκείνη ζώνη, τήν οποίαν ό Ζεύς έδώρησεν εις τήν 

'.Αφροδίτην, κα ί ές α ιτ ίας τής οποίας Ιλαβε τό βραβείου, δέν ήτο 
Dio, παιδία μου, ε ΐμή  τό έμβλημα τής σεμνότητος, τής χάριτος^ 
ιτςγλυκύτητος, άνευ τών οποίων ή ώραιότης είνα ι μηδαμηνόν προ- 
ίρημα. ’ Εχετε είς τόν νοΟν σας πρό πάντων, ότι ή ωραία μορφή, 
ότε μόνον είναι πολύτιμον δώρον, οταν συνοδεύηται μέ άγαθήν 
αρδίαν, κα ί μέ άςιαγάπητον χαρακτήρα' άλλως ε ίνα ι μάλλον βλα- 
ίιρέ παρά ωφέλιμος.

Οί αρχαίοι έβεβαίουν, ό τ ι ή κρίσις τοΟ Πάριδος έγινεν α ίτ ια  τής 
»«στροφής τής Τρωάδος, περί τής όποιας σας έδιηγήθην είς τήν 
Ελληνικήν Ιστορ ίαν διότι ή 'Ηρα κα ί ή ’Αθηνά διά νά έκδικηθώσι 
«¡V ποιμένα εκείνον, ό όποιος έγένετο βασιλεύς, άνεστάτωσαν ολην 
ήν 'Ελλάδα εναντίον τής περίφημου εκείνης πόλεως. 'Ο  άνδρείο; 
Αχιλλεύς, περί τού οποίου γ ίν ετα ι λόγος είς τήν ιδίαν ιστορίαν, ήτο 
«ιός τής Θέτιδος κα ί τού Πηλέως, τών όποιων οί γάμο ι έταράχθησαν 
»*ο τό μήλον τής ’ Εριδας.

II ώραία ’Αφροδίτη άπέκτησε πολλά τέκνα, μεταξύ τών όποιων 
*ι περιφημότερα είναι ό ’ /ίμως, ό όποιος παριστάνεται ώς παιδίον 
*"ρωτου, μέ τούς οφθαλμούς δεμένους μέ ταινίαν, κα ί ώπλ.ισμένον 
ήΕ τόςον κα ί μικρά βέλη. 'θ  ‘7'¡taÍrcr>c, έφορος τών γάμων, καί 
"'•ίος αί τρεις χαμίτες, ή ' J y . h u  j ,  ή O i - h u i ,  καί ή  Εύψροσ ι ίκ /j, 
“!· ίποϊαι ήταν άδιαχώριτοι σύντροφοι τής μητρό; τ ον. β̂λ. σχ. 2.3'.
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'Η  'Αφροδίτη συχνάκις παριστάνεται ώς ωραία γυνή όρθια, ή « 
θημενη ε ϊ; άρμα έζευγμένον άπό δύο περιστεράς, ή άπό δύο στρ,. 
θία (σπουργίτας), τά όποια ήσαν αφιερωμένα είς αύτήν. Οί περιη 
μότεροι τών ναών της ήσαν τής Κ ν ί δ ο ν ,  πόλχως τής Καρίας, έ·,;; 
Μ ιχρα 'Ασία, τής Π ά ρ υ  κα ί τής ’/ δ α λ ί α ς ,  πόλεων τής Κύπ;ι, 
οπου τά  θυσιαστήριά της ειχον άνεγερθή έν τώ μέσω δασών ¿· 
μυρσίνας κα ί τριανταφυλλέας· ενίοτε επονομάζεται Κ ύ π ρ ι ς  ήί', 
θόρη  'Αφροδίτη, έξ α ιτίας τής ιδιαιτέρας λατρείας, τήν όποιαν ίτ, 
λάμβανεν είς τάς νήσους Κύπρον κα ί Κύθηρα.

Τι ’Αφροδίτη τ ώ ν  Μ ιδ ίχ ω ν ,  (βλ. σχ. 22) είνα ι τό λαμπρή 
ρον άγαλμα ,  τής θεάς ταύτης, άφ’ οσα έοώθησαν, τό όποιον διά ζύ 
λά έτη έστολιζε τό παλάτιον μ ιας Αύτοκρατορικής οικογένειας β 
τό όνομα τούτο, ήτις έοασίλευεν άλλοτε εί; τήν Φλωρεντίαν τής 1 
ταλίας, κα ί περί τής όποιας έλπίζω ότι θέλω σάς λαλήσει κατά».

Α Ι  ΔΩ ΔΕΚΑ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ II ΤΑ  ΤΡΙΛ ΒΑΣΙΛΕΙΑ .

Δέν θεωρώ άσκοπον, ιό φίλτατα κοράσια, νά σας περιγρ 
φω ενίοτε κανέν παιδικόν παιγνίδιον, τό όποιον όχι μάς 
συντείνει εις τό νά σας διασκεδάζη, όταν κουράζησθε ά: 
τήν μελέτην σας, άλλά καί νά σάς όξύνη τόν νοΰν άρκεπ

Τό παιγνίδιον τοΰτο, τό όποιον επιγράφεται, ώς άνωτέρ 
είδετε, α ί δ ώ δ ε κ α  ε ρ ω τ ή σ ε ι ς ,  ή τ  ά τ ρ ί α  βαϊ- 
λ  ε ι α, συνίσταται είς τό νά μαντεύση εν άπό τά κόρά» 
μίαν λέξιν, τήν οποίαν τά άλλα έκλέγουσι μεταξύ των ψ  
φίως, χωρίς νά κάμη περισσότερον άπό δώδεκα έρωτήσεφ 
Πρός δέ τούτοις ονομάζεται το παιγνίδιον τοΰτο και τώ 
τ  ρ ι ών β α σ ι λ  ε ί ω ν, διότι παν ό,τι υπάρχει είς τον χο· 
σμον, διαιρείται είς τρεις τάξεις ή βασίλεια- είναι δέ ταΰι« 
τό βασίλειον τών ζώων, το βασίλειο·; τών φυτών, καί 
βασίλειον τών ορυκτών. Κ,αί τά μέν έμψυχα όντα συγκρ'-·
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τοΰσι τό βασίλειον τών ζώ ω ν τό δέ βασίλειον τών φυτών, 
περιλαμβάνει πάντα όσα έχουσι ζωήν, χωρίς νά κινώνται, 
καί τοιαΰτα είναι τά φυτά καί τά δένδρα· τό δέ βασίλειον 
τών ορυκτών περιέχει παν ό,τι δεν ζή, ούδέ κινείται, καθώς 
τά μέταλλα καί οί λίθοι. ’Λς φέρωμεν λοιπόν εν παράδειγ
μα διά νά έννοήσητε κάλλιον τό παιγνίδιον τοΰτο. "Ας ύπο- 
θέσωμεν, ότι μερικά κοράσια είναι συνηθροισμένα είς εν δω
μάτων, καί εν έξ αύτών, ή Μαρία π. χ. εξέρχεται, τά δέ 
άλλα κοράσια έκλέγουσι τήν λέξιν γ ά τ α ,  τήν όποιαν ή 
Μαρία πρέπει νά μαντεύση κάμνουσα ερωτήσεις, αί όποίαι 
δύνανται νά ή ναι ολιγώτεραι μέν, όχι όμως καί περισσότε
ρα·. τών δώδεκα.

Μ α ρ ί α .  (Εισέρχεται καί έρωτά). Άπό ποιον βασίλειον 
είναι τό πράγμα, τό όποιον έξελέξατε;

Έ  λ  έ ν η. Άπό τό βασίλειον τών ζώων.
Μ α ρ ί α. Είναι ζωντανόν;
Α ί κ α τ  ε ρ ί ν η. Είναι ζωντανόν.
Μ α ρ ί α. Είναι άγριον ή κατοικίδιου;
Ε λ ε υ θ ε ρ ί α .  Είναι άγριον.
Α σ π α σ ί α .  ’Όχι είναι κατοικίδιο·/.
Μ α ρ ί α. Λοιπόν θά ήναι γάτα, διότι αύτή είναι τό ά- 

γριώτερον τών κατοικίδιων ζό/ων.
Ε λ ε υ θ ε ρ ί α .  Ναί, γάτα είναι· ή Ασπασία έκαμε τήν 

Μαρίαν νά τήν μαντεύση· λοιπόν έξελθε Ασπασία. ('II ’Α
σπασία εξέρχεται.

Έδώ παρατηρείτε, ότι εκείνο τό κοράσιον, τοΰ οποίου ή 
άπόκρισις δίδει αφορμήν είς τήν Ιρωτώσαν νά μαντεύση τήν 
λέξιν, εκείνο καί εξέρχεται τοΰ δωματίου.

' Ε λ έ ν η .  "Ας έκλέξωμεν την λέξιν ά λ εξ ίο ρ ο χ ο ν  (¿μ
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πρέλλα. Θά δυσκολευθή τ:αοχ πολύ νά την εύρτ,. Έ λα, 
’Ασπασία.

’Α σ π α σ ί α. (Είσελθούσα έρωτ~\ Άπό ποιον βασιλείαν 
είναι το πράγμα, τά οποίον έοάλετε;

’Ε λ ε υ θ ε ρ ί α .  Είναι καί άπό τά τρία βασίλεια.
’Α σ π α σ ί α. Είναι έμψυχον;
Α ι κ α τ ε ρ ί ν η .  'Οχι, φιλτάτη, ή έρώτησίς σου είναι ο- 

λως διόλου περιττή· διότι όταν εν πράγμα συγκηται καί 
άπό τά τρία βασίλεια, δέν ήμπορεϊ'νά ήναι έμψυχον.

’Α σ π α σ ί α .  Χρησιμεύει περισσότερον διά τούς άνδρας, 
παρά διά τάς γυναίκας;

Μ α ρ ί α. Καί διά τά παιδία άκόμη.
’Α σ π α σ ί α .  Τό μεταχειρίζονται περισσότερον είς την 

πόλιν, παρά είς τήν εξοχήν;
Α ι κ α τ ε ρ ί ν η .  Τό μεταχειρίζονται συχνάκις είς τήν 

εξοχήν, άλλα συχνότερον είς τήν πόλιν.
’Α σ π α σ ί α .  Είναι επιπλον;
Μ ε λ π ο μ έ ν η .  Ναί, ήμπορεΐ τ ις νά είπ/;, ότι είναι 

επιπλον.
’Α  σ π  α σ ί α. Υπάρχει είς τό δωμάτιον τούτο ;
Μ α ρ ί α. Δεν πιστεύω.
Ε λ  ε ν η. Ναι, υπάρχει. Πρέπει νά εϊμεΟα δίκαια·., Μα

ρία. Βλέπεις, ότι ή ’Ασπασία εκαμεν εξ ερωτήσεις καί δέν 
έπέτυχεν άκόμη.

Α σ π α σ ί α .  Μήπως ήναι πολτρόνα; Διότι συγκειταί 
καί άπό τά τρία βασίλεια, άπό καροία, άπό ξύλον καί άπό 
μέταξαν.

Έ  λ  έ ν η. Ό χι, δέν είναι πολτρόνα.
' Α σ π α σ ί α .  Ά ! τώρα ένόησα, είναι άλεςίόροχον. ’Ιδού 

υπάρξει έ ;  ·!ς τήν γωνίαν τού δωματίου.
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Ε λ έ ν η .  Βέβαια, καί αύτό επίσης σύγκειται άπό τά τρία 
βασίλεια- άπό τήν μέταξαν, ή όποία είναι έκ τοΰ βασιλείου 
των ζώων, διότι γίνεται άπό τον μεταξοσκώληκα- άπό τά 
σιδηρώματα, τά όποια είναι έκ του βασιλείου τών ορυκτών, 
διότι είναι μέταλλα- καί άπό τήν ράβδον, ή όποία είναι άπό 
τό βασίλειον τών φυτών, διότι ή ράβδος γίνεται άπό δένδρον.

Ε ύ θ α  λ  ία . Καί άν ήτο βαμβακερόν τό άλεξίβροχον;
Ε λ έ ν η .  Θά είχε τάς μπαλαίνας, αί όποϊαι είναι εκ 

του βασιλείου τών ζώων, διότι γίνονται άπό τό γένειον τής 
φαλαίνης, δηλ: τοΰ μεγάλου εκείνου κήτους τοΰ βορείου 
παγωμένου ώκεανοΰ. Καί ή ράβδος άν ήτο σιδηρά, θά ύ- 
πήρχον ωσαύτως αί μεταξωταί κλωσταί, μέ τάς οποίας έρ- 
ράοθη, καί αί όποϊαι είναι έκ τοΰ βασιλείου τών ζώων.

ΧΑΜ ΑΙΛΕΩ Ν .

Πολλάκις άκούομεν τάς λέξεις ταύτας- «αύτός ό άνθρω
πος είναι χαμαιλέων. » Τοΰτο, βεβαίως, οί μικροί μου άνα 
γνώσται δύνανται νά έννοήσωσιν ευκόλως, έάν γνωρίζωσι τήν 
φυσικήν ιστορίαν τοϋ χαμαίλέοντος. Είναι δέ ούτος μικρόν 
ζώον, τό όποιον άνήκει είς τήν τάξιν τών ερπετών, καθώς ο 
κροκόδειλος, περί τοΰ όποιου άλλοτε έλαλήσαμεν, ή σαύρα 
(γουστερίτσα) κτλ. Έ χει δέ πολλήν ομοιότητα μέ μίαν με
γάλη·/ σαύραν ή κεφαλή του είναι χονδρή καί γωνιώδης, οί 
οφθαλμοί του μεγάλοι, τό σώμά του κατάξηρον, καί οί πό- 
δες του άρκετά μεγάλοι. Ή  γλώσσα του είναι κολλώδης καί 
ίση μέ τό σώμά του κατά τό μήκος, μέ τήν οποίαν πιάνει 
μυίας καί άλλα έντομα- οθεν καί το διατηροΰσιν ώς κατοι
κίδιο·/ ζώον, διά νά καθαρίζτ, τάς οικίας άπό τά τοιαΰτα ο
χληρά ζωύφια. Ή  ράχις του είναι οδοντωτή, καθώς επίσης 
καί ή μακρά ούρά ςου, ή όποία είναι γυρισμένη υποκάτω του 
ώς τόξον. Τό δέ δέρμα του είναι κηλιδωτον κατά μέγα μέρος, 
καί άλλοτε μέ·/ είναι κιτρινωπόν, άλλοτε κοκκινωπόν, άλλο
τε πρασινωπόν, καστανόν, ή λευκωπόν καί πρό πάντων με-



Ταδάλλει τό χρώμα του κατά τούς τόπους καί τάς θέσεις, είς 
τάς όποιας έζησεν έάν λόγου χάριν έζησεν εις γήν κοκκί- 
νην, έχει χρώμα κόκκινου, έάν εις δένδρα καί θάμνους, πρά
σινον, καί ούτω καθ’ έξης. Λεγουσι δέ, ότι μεταβάλλει τό 
χρώμά του κατά τήν διάθεσίν του, καί διά τοΰτο, τους κό
λακας καί άστατους όνομάζουσιν οί άνθρωποι χαμαιλέοντας, 
επειδή διά τό συμφέρον των μεταβάλλουσι χαρακτήρα, ώς 
καί εκείνος μεταβάλλει τό χρώμα τοΰ δέρματός του. Είναι 
δυσκίνητου καί φαίνεται, οτι έπεσώρευσεν όλην τήν ευκινη
σίαν του είς τήν γλώσσαν, μέ τήν οποίαν, ώς είπομεν, αρ
πάζει τήν τροφήν του. Είναι δε δειλόν τό παράδοξον τοΰτο 
ζωάριου, καί δύναται νά μείνη νηστικόν πολλούς μήνας. 
Ζή είς τους θερμότερους τόπους τής Άσίας, τής ’Αφρικής, 
καί τής ’Αμερικής, έτι δέ καί είς τήν Ισπανίαν. ’Αλλά πριν 
τελειώσω τήν περιγραφήν τοΰ σπανίου τούτου ζώου, πρέπει 
νά σάς εϊπω, ότι άν καί κάτισχνου δύναται νά φούσκωση καί 
νά φανή άρκετά παχύ, καί νά βαδίζη σοβαρώτατα. Πρός δέ 
τούτοις έχει τήν έπιτηδειοτητα μέ τόν ένα μέν οφθαλμόν 
νά βλέπη άνω, μέ τον άλλον δέ κάτω· έτι δέ μέ τον ένα 
έμπροσθεν, καί μέ τόν άλλον όπισθεν. Ώνομάσθη δέ Χαμαί- 
λέο/ν άπό μέγεθος τής κεφαλής του.
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ΧΑΜ Λ ΙΛ ΕΩ Ν .

ΑΡΛΟΣΙΑ.
Τό πάλαι, μικροί μου φίλοι, οί άνθρωποι διά νά σκεπάζω- 

σι τάς στέγας τών οικιών των μετεχειρίζοντο τάς κεράμους, 
αί όποϊαι καί πολό μεγαλείτεραι καί πολύ στερεώτεοαι ήσαν 
παρά τάς σημερινής, τάς οποίας θέτομε·/ επάνω είς τήν ςέ-

1

μ,ν διά νά προφυλαττώμεθα άπό τόν άνεμον, άπό τήν ψύ
χραν, καί πρό πάντων άπό τήν βροχήν. Ά ν  καί ή χρήσις 
τής κεράμου είναι άκόμη καί τώρα κοινοτάτη,είς τήν Εΰρώ- 
π,ν όμως μεταχειρίζονται καί αντί κεράμων είδος τι μελανω- 
5θδ λίθου, ό όποιος ευκόλως δύναται νά χωρισθή είς λεπτά 
άλλα, στερεά, εύθέα, καί άδιαπέραστα άπό τήν βροχήν. Διά 
ήν ευσχις-ον -αύτην ιδιότητα, ώνομάσθη ό λάθος ουτος σ/ι 
πόλιθος ή άρδοσία, άπό μίαν πόλιν τή ς ’Ιρλανδίας Άρδην, 
ίπου πρώτην φοράν εΰρέθη.

Πότε όμως μετεχειρίσθησαν οί νεώτεροι τόν λίθον τοΰτον 
είναι άγνωστον τοΰτο μόνον γνωρίζομεν, ότι είς τά Α ρ
χεία τής Γαλλικής πόλεως Φουμάης, όπου υπάρχει εν τών 
ΐϊλλιτέρων λατομείων τής άρδοσίας, εΰρέθη έγγραφον, τό 
ποιον άναφέρει, ότι κατα τά 1 000 περίπου έτη π. χ . υπήρ- 
ρ  εταιρία άνθρώπων διά τήν έξόρυξιν τής άρδοσίας.

Είναι δέ πολλά είδη άρδοσίας, έκ τών όποιων είναι καί 
οεινη, άπο την οποίαν κατασκευάζουσι τά άβάκιά σας, όπου 
ϊίνθάνετε κατά πρώτον νά γράφητε, ν’ άριθμήτε, καί νάσχε 
έάζητε τά σχήματα τής ιχνογραφίας σας. Συλλογισθήτε, ώ 
οίλοι παίδες, πόσην ποσότητα χάρτου ήθέλετε εξοδεύσει, 
ίως ου ήθέλετε μάθει νά γράφητε, έάν δέν ήσαν αί πλάκες.

Τά κυριώτερα λατομεία τής άρδοσίας είς τήν Γαλλίαν, 
Κτος τής πόλεως Φουμάης, τήν όποιαν άνεφέρομεν πρό 
ολίγου, είναι καί είς τήν Μεζιέρην, Σεβέννην, καί Ά γγέρ- 

μάλιστα το  λατομείου τής πόλεως ταύτης είναι περίφη
μου διά τό κάλλος  .αί τήν έλαφρότητα τής άρδοσίας. Έξά- 
Υει δέ καί τόσον πλήθος έκ του λίθου τούτου, ώ~ε μία πό- 
άς πλησίον αυτής ώνομάσθη Μ ε λ α  ν ό π  ο λ  ι ς , επειδή καί 
%υ κοινότερων οικιών αί στέγαι είναι σκεπασμέναι άπό άρ- 
οοοίαν.

ΑΛΦΡΕΛΟΣ.

Σ ί ατενίζει μέ χαράν τ ο  ομμα τών Ελλήνων 
Γονε τού ποντομέδοντος είς τήν Ευρώπην κράτους 
Σε χαιρετούν απόγονο ι Μυκάλης. Σαλαμίνων,

Μιλτιάδου κα ί Σωκράτους.
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Χαινούσας ή 'Ανατολή σοί τείνει τάς άγκάλας, 
Προσφέρουσαι ομόφωνος τό τέμμα κα ί τόν Θρο'νον 
Μ ε δάφνας τρέχει ή 'Ελλάς τής δόξης της μεγάλας 

τών νέων της αγώνων.
Τήν ελευσίν σου προσκοπούν α ί τών θεμιστοκλέων 

Σκια ί, κατά τό στο'μιον τού Πειραιώς πετώσαι
κ ι’ έπ ί τών προπυλαίων 

’Εν τάξει Σοί προσμειδιούν α ί θεαιναι σκιρτώσαι.
’Σ τήν ίεράν μας θάλασσαν, ’ς τό ευκλεές μας εδος 

Μακράν μακράν οί έκγονοι τής όκνηρας Ι'ωσσίας 
'Αρμόζει ναύτης βασιλεύς, τής κραταιάς ’Αγγλίας 

τό τε’κνον, ό ΑΛΦΡΕΔΟΣ. 
θ ίλ.ει γενναϊον αρχηγόν ’ς τόν θρόνον της νά Ιδη 

Δεν θέλει χαΰνον ή 'Ελλάς °να τήν κυβέρνηση 
οί Τούρκοι κα ί οί Μήδοι 

Κ α ί πας εχθρός της δύναται αύτό νά μαρτυρήσ/ι 
’ ΐ§ού εύρύ άνετειλε τού ’ Ελληνος τό μέλλον 

'Ανακα ιν ίζετα ι εύθύς ή δόξα τών προγόνων 
ήν νά μολύνη θελον 

’Εξωστρακίσθη πάραυτα τό ζεύγος τών δαιμόνων. 
Χαΐρε τών εύγενών πατρίς, ή μήτηρ τών Βυρώνων 

'Η πανταχού άνάπτουσα τήν ζωηφόρον δάδα,
Νύμφην ώραίαν, γέννημα τροπαίων και άγώνων 

προσκτάται τήν Ελλάδα.
Χορόν άρτίζουσαι λαμπρόν α ί άδελφαί Πλειάδες

Περιχαρείς τήν χείρά των πρός τήν 'Αγγλίαν τείνουν 
'Ενώ αρμόνικάς εύχάς στομάτων μυριάδες

Είς τόν ΑΛΦΡΕΔΟΝ χύνουν.
Τήν άρρωγόν σου υψιστε έπ ικαλεΐται χείρα 

'Η  ένδοξος 'Ελλά;· τό κράτος της έμπέδως 
κ ’ ή νεαρά μου λύρα 

Έ ν  κατανύξει εκφωνεί τό ΖΗΤΩ Ο ΑΛΦΡΕΔΟΣ. Π. X  
ΙΙΕΗ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Λ .

Ι.Περί τού θανάτου τών χηρών γυναικών τών ’Ινδιών. — 2. Ό 
νατος τού ’Αθανασίου.— 3. Ή κρίσις τού Παριδος μετά είκονϊ) 
φίας.—  4. Αί δώδεκα ¿ρωτήσεις ή τά τρία Βασίλεια. —  5. X*, 
λέων μετά εικονογραφίας. — 6. ’Αρδοσία .-—7. Ποίητις ’Αλφρέδο
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ΤΓΠΟΙΣ ΦΙΛΟΜΟΤΣΟΤ ΛΕΣΧΗΣ.


