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Π Ε Ρ Ι  T O T  Α Ξ ΙΟ Θ Λ Τ Μ Α Σ Τ Ο Ϊ Κ Ρ ΙΣ Τ Ω Ν Ο Σ .

Υπήρχε κατά τους νεωτάτους χρόνους εν Σκωτία νέος τις 
τωόντι ωραιότατος, του οποίου τήν ωραιότητα επηύξανεν ή 
υπερφυσική ευφυΐα καί μάθησίς του, καθώς καί ή άκαταμά
χητος άνδρία του.

Ό Κρίστων αΰτός, άφοΰ ¿τελείωσε τάς σπουδάς του κατά 
το 21 έτος τής ηλικίας του είς το πανεπιστήμιον τοϋ άγιου 
Ανδρέου τής Σκωτίας, μετέβη είς Παρισίους, την πρωτεύουσαν 

τής Γαλλίας, καί έτοιχοκόλλησεν είς τήν Ούραν τής ακαδημίας 
τής Ναβάραςπροκήρυξιν, δια τής οποίας έπροκάλει είς συναγω
νισμόν ολους τους σοφούς τοϋ πανεπις-ημίου τούτου, άφίνωνείς 
αυτούς νά προσδιορίσωσι τήν ημέραν τοϋ συναγωνισμού, καί νά 
έκλέξωσιν όποιανδήποτε γλώσσαν μεταξύ δέκα γλωσσών,καί 
όποιανδήποτε έπιστήμην ήθελον. Κατά τήν προσδιωρισμένην 
ημέραν τρεις χιλιάδες άκροαταί ένεφανίσθησαν, έκ τών οποίων 
τέσσαρες διδάκτορες τής θεολογίας, καί πεντήκοντα κληρικοί 
ήσαν οί αντίπαλοί του· εις δέ έκ τών αντιπάλων του ώμολι- 
γησεν, ότι οί διδάκτορες ένικήθησαν, καί ότι αύτός εδωκεν 
ύπερανθρώπινα δείγματα μαθήσεως, καί οτι εάν τ ις έμενεν 
άσιτος καί άϋπνος επί εκατόν ετη, δεν ήθελε δυνηθή ν’ ά- 
ποκτήσ-ρ τήν παιδείαν του. Άφοΰ συνηγωνίσθη εννέα ώρας, 
ο πρόεδρος καί οί καθηγηταί τώ  έδώρησαν ενα άδάμαντα καί 
εν βαλάντιο·/ χρυσίου, καί τόν έξέπεμψαν μέ επανειλημμένος 
άνευφημίας.

Ά πό τούς ΙΤαρισίους άναχωρήσας ύπήγεν είς τήν 'Ρώμην, 
τήν πρωτεύουσαν τοϋ Παππικοΰ κράτους, όπου έκαμε την 
Ιδίαν πρόκλησιν είς τούς έκεΐ πεπαιδευμένους, καί έπί πα
ρουσία τοϋ Πάππα καί τών Καρδιναλίων, Ιλαβεν ωσαύτως '* 
νικητήρια. Έπειτα άπήλθεν είς τήν Πάδουαν, μικράν πόλιν 
τοϋ Λομβαρδοοενετικοϋ βασιλείου πρός τό βόρειον μέρος τής

’Ιταλίας, περίφημον διά τό πανεπιστήμιον της, όπου συνη- 
νίσθη δημοσίως, άρχίσας μέ ποίημα, τό όποιον έκαμεν έκ τοϋ 
προχείρου, πρός τιμήν τής πόλεως καί τοϋ συορεύσαντος πλή
θους, καί Ιτελείωσεν έκφωνήσας λόγον επίσης απρομελέτη
το·/ πρός έπαινον τής άμαθείας.

Ά λ λ ’ άν καί είχε τόσην θαυμασίαν παιδείαν ό υπερφυής 
ούτος άνθρωπος, δεν έστερεΐτο όμως καί κανέν άλλο είδος 
σπουδής άίϊό εκείνα, τά όποια είναι αναγκαία είς τούς κα 
λώς άνατεθραμμένους νέους. Έσχεδίαζε καί ¿'ζωγράφιζεν 
άριστα· ήτο έξοχος μουσικός καί είς τήν φωνητικήν καί είς 
τήν οργανικήν μουσικήν ¿χόρευε μέ σπανίαν κομψότητα, 
καί τήν ημέραν, κατά τήν οποίαν ήρίστευσεν είς τόν συνα
γωνισμόν τών Παρισίων, μετέβη εύθύς είς τό ιπποδρόμων, 
ο που συνηγωνίσθη ενώπιον τοϋ βασιλέως καί τών μεγιστά
νων, καί ¿πέρασε τρέχων έφιππος μέ τήν λόγχην του δεκα
πέντε κατά συνέχειαν φοράς τό κρεμάμενον χαλκουν δακτυ- 
λίδιον είς τό τέρμα τοϋ σταδίου.

Ήρίστευσε δέ καί μεταξύ φίλων, είς άλλους αγώνας μι- 
κροτέρας αξίας καί τιμής. ’Αλλά πριν Ιλθιρ ή ώρα τοϋ διΧ- 
γωνισαοΰ,τόσον πολύ έξώδευε τον καιρόν του είς τό παιγνιό- 
χαρτον,είς τούς κύβους,(τάβλι)καί είς το σφαιριςήριον (μπιλιάρ
δο·/), ώστε είς τήν πύλην τής Σαρβόννης (Θεολογική Σχολή 
εν τώ Γαλλικω Πανεπιστημίω), έκολλήθη σάτυρα, διά τής 
οποίας επροσκαλοΰντο όσοι ήθελον νά ιδωσι τό τέρας τοϋτο 
τής πολυμαθείας, νά ζητώσιν αυτόν είς τά καπηλεία.

Γόσον δε καλώς ¿γνώριζε τά ήθη τών ανθρώπων, ώστε 
εις μιαν Ιταλικήν κωμωδίαν, τήν οποίαν αυτός ό ίδιος συνέ
ταξε, και η όποια παρεστάθη ενώπιον τής βασιλικής αύλής 
τής Μαντουης, πρωτευούσης ομωνύμου δουκάτου τοϋ Λομβαρ- 
δοοενεν.κοϋ βασιλείου, λεγεται ότι ϋπεκρίθη οεκαπέ/φε δια
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φόρους χαρακτήρας. Τοιοΰτο δέ μνημονικόν είχεν, ώστε ήδυ- 
νατο, άφοϋ ήκουε λόγον τινά εκφωνούμενου, μετά μίαν ώραν 
ν ’ άπαγγείλη αύτόν άκριβώς, μιμούμενος τους διαφόρους τό
νους και τάς χειρονομίας του προλαλήσαντος.

Ά λλ ’ ούτε ή έπιδεξιότης του εις τά όπλα ήτο κατωτε'ρα 
τής μαθήσεώς του, ούτε τό θάρρος του κατώτερον τής επι
δεξιότατος του. Είς τήν ξιφομαχίαν ήτο τόσον επιτήδειος καί 
δυνατός, ώστε μέ εν μόνον πήδημα όρμα κατά του άντιπά- 
λου του καί ένίκα αύτόν καί όχι μόνον μέ τήν δεξιάν χεΐρα 
μετεχειρίζετο τό ξίφος, άλλά καί μέ τήν άριστεράν, καί τό
σον επιδεξίως, ώστε σπανίως έτόλμα νά μονομαχήση τις 
μετ’ αύτοΰ. Είς τήν Μάντουαν ίιπήρχεν είς μονομάχος, οστις 
είς πολλά μέρη είχεν έξωλοθρευμένους τους περιφημοτέρους 
άρχοντας, έτι δέ καί είς αύτήν τήν Μάντουαν έφόνευσε τρεις 
τοιούτους. Ά λλ ’ ο Ιίρίστων βλέπων, ότι έ αιμοχαρής εκεί
νος άνθρωπος υπερηφανεύθη πολύ διά τάς επιτυχίας του, αγα
νάκτησε καί έπρότεινε τρεις χιλιάδας πεντόφραγκα, τούτέστι 
16, 800 δραχμάς ώς στοίχημα μονομαχίας μετ’ αύτοΰ. Ό 
Δουξ τής Μαντούης δέν ήθέλησε νά δώση τοιαύτην άδειαν, 
άλλ’ έπί τέλους συγκατένευσε, καί κατά τήν προσδιορισθεΐ- 
σαν ήμέραν έπαρουσιάσθησαν οί αντίπαλοι. Καί ό μέν άντα- 
γωνιστής τοΰ Κρίστωνος ώρμησε μέ πολύ πείσμα καί μα
νίαν κατ’ αύτοΰ, ενώ ό Κρίστων ήγωνίζετο άταράχως, καί 
έπροφυλάττετο μόνον άπό τά κτυπήματα έκείνου. Άφοΰ ό'μως 
είδεν, ότι ό εχθρός εξάντλησε τάς δυνάμεις του έκ τής λύσ- 
σης του, ώρμησε κατ’ αύτοΰ ό Κρίστων μέ τόσην δύναμιν 
καί ταχύτητα, ώστε τρις έπλήγωσεν αύτόν είς τό σώμα, 
καί τόν έξήπλωσε νεκρόν κατά γής. Τότε δέ λαβών τήν α
μοιβήν τής νίκης του, διεμοίρασεν αύτήν είς τάς χήρας καί 
τά ορφανά εκείνων, τους όποιους ό απάνθρωπος εκείνος είχε 
φονευμένους.
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Ό δέ δοόξ τής Μαντούης βλέπων τά τοιαΰτα καί τοσαΰ- 

τα προτερήματα τοΰ άνδρός, διώρισεν αύτόν διδάσκαλον τοΰ 
υίοΰ του Βίγκεντίου, δουκός τής Γονζάκης, νέου διεφθαρμέ
νου καί παραλελυμένων ηθών. Ή δόξα όμως αυτη, τό νά γ ί 
V7] δηλαδή διδάσκαλος τοΰ υίοΰ τοΰ άνωτάτου άρχοντος, έ- 
γεινεν αφορμή τοΰ ολέθρου του. Διότι ενώ μίαν εσπέραν τών 
άποκρέω περιεφέρετο είς τάς οδούς μέ τήν κιθάραν του είς 
τάς χεϊρας, έφορμοΰσιν εναντίον του εξ άνδρες μετημφιε- 
σμένοι. Ά λλ ’αύτός τόσον γενναίως καί έπιτηδείως άντέκρου- 
σεν αύτούς, ώστε τούς διεσκόρπισεν άπαντας, καί άφώπλισε 
καί αύτόν τόν άρχηγόν των, καί άφαιρέσας τήν προσωπίδα του 
έγνώρισεν, ότι ήτο ό μαθητής του. Τότε ό Ιίρίστων γονυ- 
πετήσας ενώπιον τοΰ πρίγκηπος, παρέδωκεν είς αύτόν το 
ξίφος του, όστις άρπάσας αύτό, διεπέρασε την καροίαν τοΰ 
δυστυχούς διδασκάλου, καθώς μέν λέγουσί τινες, ένεκα φθό
νου, καθώς δέ λέγουσιν άλλοι, ένεκα παραφοράς μέθης.

Ή  αύλή τής Μαντούης έπρόσταξε νά πενθηφορήση όλος 
ό λαός, καί τά παλάτια τής ’Ιταλίας πρός μνήμην τοΰ υπερ
φυσικού τούτου πλάσματος, έκοσμήθησαν άπό εικόνας, αί 
όποϊαι παρίστανον αύτόν έφιππον, καί κρατούντα μέ τήν μίαν 
μέν χεΐρα λόγχην, μέ τήν άλλην δέ βιβλίον. Γ. Δ. Σ

ΟΙ ΛΘΛΟΙ ΤΟΥ Ι1ΡΑΚΛΕΟΪΣ.

Βλέπετε, καλοί μου φίλοι, τόν βωμαλαϊον εκείνον άνδρα, τοΟ ό
ποιου οί ωμοι είνα ι σκεπασμένοι με δέρμα λέοντος, ενώ άκουμβί 
έπάνω είς βαρύ ρόπαλον; (βλ. σχ. 24). Αύτός είνα ι ό ‘Ηρακλής, ό 
οποίος είναι ωσαύτως υιός τοΰ Διο’ς, κα ί ε ίνα ι θεός τής άνδρίας κα ί 
τοΰ θάρρους. 'Η ιστορία τοΰ θεοΟ τούτου ε ίνα ι γεμάτη άπό συμ- 
βεοηκότα θαυμάσια, καί όλο’κληρος ή ζωή του δέν είναι άλλο, παρά 
ανδραγαθήματα κα ί ένδοξοι επιχειρήσεις.
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Μάλιστα κατά τήν στιγμήν τής γεννήσεως τοΰ 'Ηρακλέους ή 
"Ηρα, ή ό π ο ίχ  ¿μ ισεί τήν μητέρα τον ’Αλκμήνην, υπήγε πρός τήν 
Τ ύ χ η ν ,  κα ί τήν παρεκάλεσε νά προετοιμάση διά τό παιδίον τοΰτο 
τόν σκληρότερου κα ί έπικινδυνώτερον βίον.

Πρέπει δέ νά ήξεύρητε, μ ικροί μου φίλοι, ότι ή Τύχη ήτο θεά 
τυφλή κα ί άσπλαγχνος, τής όποιας τήν θελησιν ούτε αύτοί οί θεοί 
ήδύναντο νά μεταβάλωσι· τό σοβαρόν πρόσωπόν της ποτέ δέν έφαι- 
δρύνετο, κα ί ότε εγραφεν εις τό  αιώνιον βιβλίον της τήν τύχην έκα
στου ανθρώπου, κα ί αύτός ό Ζευς ήτο αδύνατον νά μετατρέψη τήν 
απόφασιν της. Τήν παρίστανον δέ ώς μ ίαν σοβαράν γραίαν, μέ μέ- 
τωπον περικυκλωμένον άπό αστέρας, κα ί πατούσαν μεν επάνω εις 
γήΐνον σφαίραν, διά νά παραστήσωσι τό  άστατον τής τύχης, κρα- 
τοΟσαν δέ είς τάς χείρας κάλπην, ή όποία περιέκλ.ειε τήν τύχην τών 
θνητών.

Ε ις  αύτήν τήν φοβέραν θεάν άπηυθύνθη ή Τ ίρα  διά νά μάθη τό 
πεπρωμένον τοΰ Ήρακλέους" άλλά  δέν τ,δυνήθη νά κατωρθώση τ ί
ποτε, διότι ό 'Ηρακλής όσους κινδύνους κα ί άν ήθελεν υποφέρει, ή 
θελε πάντοτε θριαμβεύσει. Εκε ίνο  δέ τό όποιον έπέτυχεν άπ’ αύτήν 
ή  θεά "Ηρα ήτο, νά τόν υπόταξη εις τάς προσταγάς τοΰ πρωτο
τόκου άδελφοΰ του Ε ύ ρ ν σ θ έω ς , σκληρού κα ί άκαμπτου βασιλέως 
τών Θηοών. Ούτω λ.οιπόν ή "Ηρα κατεπράϋνε τό κατ’ αύτοΰ μισός 
της ολίγον, άλλ' όμω ς  δέν έπαυσεν άπό τοΰ νά τόν κατατρέχη.

Κ α ί τωόντι, ενώ ό 'Ηρακλής ήτο άκόμη νήπιον εις τά  σπάργανα, 
ή  "Ηρα άπέφειλεν εναντίον του δύο φοβερούς δράκοντας, οί όποιοι 
παρ’ ολίγον νά τόν καταπίωσιν, έάν ό θεός, άρπάσας αυτούς με τάς 
δύο μικράς του χείρας, δέν τούς έπνιγε παρευθύς. Έ κ  τούτου κατα 
λαμβάνει τις, τ ί ήδύνατο νά γείνη τό παιδίον εκείνο, άφοΰ έμεγάλω- 
νε, τοΰ όποιου ή τερατώδης αυτη δύναμις ηύξανε μ έ  τήν ηλικ ίαν.

Ό τ ε  ήλικιώθη ό 'Ηρακλής, ό αδελφός του Εύρυσθεύς, διά νά δο- 
κιμάση τήν άνδρίαν του, τόν έπρόσταξε νά ύπάγη νά φυλάξη τά 
ποίμνιά του εις ένα τόπον, όπου λέων τ ις  υπερμεγέθης πρό πολλ.οΰ 
κατηφάνιζε καί πρόβατα κα ί ανθρώπους, καί ό,τι άπήντα έμπροσθεν
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του. Το φοβερόν τοΰτο ζώον διέτριβεν εις έν πλησίον δάσος, τό ό
ποιον ώνομάζετο δάσος τής Ν εμ έα ς , τής α ρ χ α ία ς  πόλεως τών Μυκη
νών, ολίγον μακράν τοΰ 'Αργους. 'Ο δέ νέος ποιμήν μεταβάς έκεί 
δέν έπερίμενε πότε νά έλθη ό λέων εναντίον τών προβάτων του, 
άλλ’ όπλισθείς μέ σιδηροΰν κα ί βαρύ ρόπαλον κα ί μέ βέλη, ήρχισε 
νά τόν καταδιώκη, κα ί τόν ήεάγκασε νά χωθή είς έν σπήλαιον. Ε ίς 
μάτην όμως ό 'Ηρακλής τοΰ έρριπτε βέλη κα ί έκτυπα μέ τό ρόπα
λον τό φοβερόν έκείνο θηρίον τό δέρμα του ήτο άδιαπέραστον, ώστε 
ό ήρως, άν κα ί έπροσπάθει μέ όλας του τάς δυνάμεις δέν ήδυνήθη 
νά τό νικήστι. Τότε, επειδή τό θάρρος του δέν ήτο όλιγώτερον τής 
άνδρίας του, ήρπασε τό τέρας μέ τάς δύο νευρώδεις χείράς του, κ α ί 
τό εσφιγξε τόσον πολύ, ώστε τό έπνιξεν.

'Ο πρώτος ουτος θρίαμβος τοΰ νέου Τίρακλέους, καλοί μου φίλοι, 
έγεινεν α ιτ ία  ενδόξου αμοιβής· διότι παρευθύς έξέδαρε τό δέρμα τοΰ 
ζώου, κα ί σκεπασθείς μέ αύτό, μετεχειρίζετο τοΰ λοιποΰ ώς ένδυμα, 
ή  μάλλον ώς θώρακα είς όλα τά  άνδραγαθήματά του, τά  όποία 
επραξε κατόπιν.'Ο Εύρυσθεύς πληροφορηθείς περί τής νίκης ταύτης 
έκατάλαβεν,ότι τοιοΰτος ανδρείος άνήρ δέν ήτο διά νά φυλλάττη πο ί
μνια- άλλ ' επειδή τόν έφοβείτο, τόν έπρόσταξε νά περιέλθη τήν γήν, 
κα ί νά φονεύση όλα τά  θηρία κα ί τούς κακούργους, οί όποιοι ήφά- 
νιζον τούς ανθρώπους. Ό  νέος ήρως μή δυνάμενος νά πράξη αλλέως, 
έπήρε τόν δρόμον του, ανυπόμονος νά κατορθώση κα ί άλλα άνδρα- 
γαθήματα, έκ τών οποίων τά κυριώτερα ε ίνα ι δώδεκα, κα ί ονομά
ζονται ύ ώ δ ε χ α  α θ .Ι ο ι τ ο ΰ  Ί ΐρ α χ . Ι έ ο υ ς , καί έκ τών οπ ο ίω ν  τ ό ν  π ρώ 

τ ο ν  άνεφέρομεν ανωτέρω.
Κατ ’ εκείνον τον καιρόν, παιδία μου, ύπήρχεν εις τήν λ ίμ ν η ν  τοΰ 

Άργου; Λέρνην, όφις τερατώδης, ό όποιος έκ τοΰ τόπου, όπου κα- 
τώκει, ώ ν ο μ ά ζ ε τ ο  Λ ε ρ ν α ία  'Τ ά ρ α ,  κα ί κατερήμωνεν όλα τά  πέριξ 
μέρη. Τό έρπετόν τοΰτο είχεν έπτά κεφαλάς, κα ί οσάκις τοΰ έκοπτον 
καμμίαν άπό αύτάς, ένεννώντο πολλαί άλλαι. Βλέπων δέ ό 'Ηρακλής, 
ό τ ι όχ ι μόνον δέν ήδύνατο νά τό φονεύση, άλλ' έγίνετο κα ί τρομε- 
ρότερον, ένεκα τών πολλαπλασιαζομένων κεφαλών του, έβαλε πΰρ
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είς τούς καλαμώνας, όπου έκρύπτετο, καί ούτως, δτε εκοπτε τάς 
χεφαλάς τοϋ θηρίου, έχαυσεν αύτάς διά νά μή άναγεννώνται, εως 
ου τό κατέβαλεν εντελώς.

Ε ις το α ίμα  τοϋ τέρατος εκείνου έβαψε τά βέλη του ό *Ηρως· τ ό 
σο'/ 8έ φαρμακηρόν ητο, ώστε α ϊ πληγαί, τάς όποιας έκαμνον τά 
βέλη τοΟ 'Ηρακλέους ήσαν αθεράπευτοι. Κατόπιν θά ίδωμεν, δτι τά 
δηλητήριον τοΟτο ¿προξένησε τόν όλεθρον τοϋ ίδιου ‘ΐΐρακλέους. Τό 
ανδραγάθημα δέ τοϋτο είνα ι ό δεύτερος άθλός του.

'Ο ’Ηρακλής ώπλ’.σμένος μέ τά  ολέθρια ταΰτα βέλη, κα ί μέ τό 
τρομερόν ρόπαλον του, καί πρό πάντων μέ τό άκαταμάχητον θάρ
ρος του, έξηκολούθη τόν δρόμον των ανδραγαθημάτων του, τά όποια 
τον άπηθανάτισαν.
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Μόλις ό ηρως άνεπαύθη ολίγον μετά τά δύο ταϋτα ανδραγαθή
ματα, έμαθεν, δτι εις τό όρος τής ’Αρκαδίας 'Ε ρ ύ μ α νθ ο ν ,  εύρίσκε- 
το κάπρος η αγριόχοιρος, ό όποιος επροξένει φρικώδη φθοράν εις 
τούς το'πους εκείνους. ’θ  'Ηρακλής λοιπόν τόν έδίωζεν άπό ένα θά
μνον δπου έκάθητο, εις χιόνα πολλην, κα ί συλλαβών αύτόν ζωντα
νόν, τόν εβαλεν εις τούς ώμους του κα ι τόν εφερεν εις τόν Εύουσθέα,

όστις ίδών αύτόν, έφοβήθη τόσον πολύ, ώστε έπήδησεν εις χάλκινον 
πίθον καί έκρόφθη· οΰτως έςετέλεσε τόν τρίτον άθλόν του.

’Ο τε'ταρτος άθλος είνα ι ό έξης.
Γνωρίζετε, ότι ή θεά 'Αρτεμ ις, η αδελφή τοϋ ’Απόλλωνος, ΰπερη- 

γάπα τό κυνήγιον’ μ ία  δέ έκ των πρώτων πέντε έλάφων, τάς όποιας 
έπίασεν, ητο τοσον ωραία, ώστε ή θεά τής έδωκε τήν ελευθερίαν της 
νά τρέχνι είς τά  δάση· δ ιότι ητο πεπρωμένον δτ ι καί αυτός ό ’Η
ρακλής ήθελε κουρασθίι νά τήν διώκη. Αυτή ή έλαφος διέτριβεν 
είς ένα λόφον τής Αρκαδίας Κ ΐρ ο ν ι ά ν ,  δι’ δ κα ί έπωνομάσθη Κερυ- 
νιτις, καί ε ίχε κέρατα χρυσά κα ί πόδας χαλκοΰς, καί κατέφθειρε τόν 
τόπον. ΤΙΙτο δε τόσον ταχεία , ώστε μόλις ό *Ηρως μετά εν έτος κα- 
τώρθωσε νά τήν το'εύση ενώ διέβαινεν ένα ποταμο'ν. ’Ενώ δε εφερεν 
αυτήν διά νά τήνδείζη είς τόν αδελφόν του Εΰρυσθέα,τον άπήντησεν 
ή "Αρτεμις, καί μέ σοβαρόν ήθος τοϋ λέγει" «Αύθάδη, που πορεύεσαι, 
δ ιατί έςε’ρχεσαι των ορίων σου ; δεν ήξεΰρεις,δτι ή έλαφος αΰτη είναι 
ίδική μου, πώς έτόλμησας νά τ η ν  φονεύσης;'θ ’Ηρακλής, άν κα ί ήγα- 
νάκτησεν, δμως μή δυνάμενος νά άντισταθή είς τήν ειμαρμένην του, 
είπε ταπεινώς, ότι αύτός δεν ήτο ό α ίτιος,άλλ’ ό Εύουσθεύς, ό όποιος 
τόν έπρόσταξεν. Οΰτω λοιπόν ή θεά καταποαϋνθεΐσα τόν άφήκεν 
ελεύθερον.

ΤΑθλος πέμπτος.
Εις μ ίαν λίμνην τής ιδίας ’Αρκαδίας, Σ ΐ ν μ γ α . Ι ί ύ α  όνομαζομίνην, 

κατώκουν μεγάλα κα ί άνθοωποβόρα όρνεα, τά  όποια είχον τούς ό
νυχας καί τ ο  ράμφος σιδηρά, καί ησαν τόσον πολλά, ώστε πετώντα 
άπέκρυπτον το  φώς τοϋ ήλιου. "Οσοι λοιπόν είχον τήν ανοησίαν νά 
πλησιάσωσιν είς τό κατοικητήριόν τοιν, κατεκομματιάζοντο άπό τά 
φοβερά έκεϊνα πτηνά. 'Ο δέ ’ Ηρακλής μή ήξεύρων πώς νά έκβάλη 
τάς Σ ιν μ φ α . Ι ί δ α ς  ό ρ ν ιθ α ς  (διότι οΰτω; ονομάζονται) άπό τήν λ ί
μνην,έλαβεν άπό τήν Αθήναν χάλκινα κρόταλα, κα ί εκρουεν αυτά- 
αί δέ όρνιθες φοβούμεναι άπό τόν κρότον έζήοχοντο εςωθεν τής λ ί 
μνης καί έφονεύοντο άπό τόν’Ηρακλέα. Ί ΐ  δέ νίκη αΰτη τοϋ ¿προ
ξένησε μεγίστην τ ιμήν είς όλην τήν Ελλάδα .
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Άθλος έκτος.

’Α λλ ' όλα τά  προηγούμενα ανδραγαθήματα ήταν μηδέν παραβαλ
λόμενα μέ τόν πόλεμον εναντίον των ’Αμαζόνων. ΑύταΙ α ί ’Α 
μαζόνες ήταν γυναίκες κα ί κατώκουν πλησίον είς τήν 'Τρκα- 
νίαν ή Κατπίαν θάλασσαν. Ί ΐταν  δέ υψηλότατα! κα ί τότον γυμνα- 
σμέναι είς τά  όπλα, ώττε παρηκολούθουν τούς άνδρας τ«ν είς τόν 
πόλεμον, κα ί τούς έβοήθουν παρά πολύ- άλλ’ έπ ί τέλους, άφοΟ είς 
μ ίαν μάχην έφονεύθησαν όλοι οί άνδρες, άπεφάσισαν νά πολεμήσωσι 
μόνα», έχουσαι άρχηγόν μ ίαν έξ αυτών, 'ϊπανδρεύοντο δέ μέ ξένους 
άνδρας, καί τά  μέν άρρενα τέκνα έφόνευον, τό δέ θήλεα άνέτρεφον 
είς πολεμικά έργα, κα ί άπέκοπτον τόν δεξιόν ματτόν των (βυζίον) 
διά νά μεταχειρίζωνται ευκόλως τό τόξον. ΤοιαΟτα δέ κατορθώμα
τα  έπραξαν, ώττε όλος ό κότμος έλάλει περί αύτών ώς τό άνδρειό- 
τερον γένος επάνω είς τήν γην. Μέ τοιαύτας άκαταμαχήτους γυ
ναίκας έπρεπε νά πολεμήση ό 'Ηρακλής, διά νά άρπάση τόν ζωστή
ρα τής βατιλιττης αύτών Ί .-ζπο-Ιύτης , κα ί νά τόν φέρη είς τήν ανε
ψιάν του Α ύ μ ή ζ η γ  κατά προσταγήν τοΟ Εύρυσθέως. Φανταοθήτε, 
παιδία μου, όποιος ζωστήρ θά ήτο εκείνος, διά νά σηκωθή πόλεμος 
δι'αύτον τωόντι ήτο άξιοθαυμάττου εργασίας" οί άδάμαντες, κα ί οί 
άλλοι πολύτιμοι λίθοι, κα ί ό χρυσός, έθάμβωνον τούς οφθαλμούς τού 
ανθρώπου, κα ί δέν ήδύνατό τ ις νά κρατή τά  βλέμματά του πολλήν 
ώραν έπ’ αυτού" τέλος πάντων ήτο θειον δώρον, τό όποιον έχάριτεν 
είς τήν 'ΐπολλύτην ό πατήρ της ’ Αρης. 'Ο  ’Ηρακλής έλθών εις τήν 
χώραν τών ’Αμαζόνων άπήντητε κατ ’ άρχάς τήν ’ ίππολύτην αυτήν, 
ή όποια μαθοΰτα τόν σκοπόν του, έφάνη πολύ εΰδιάθετος διά v i 
τού δώτη έκουτίως τήν ζώνην της. ’Α λλ ’ ή σκληρά °Ηρκ βλέπουσα, 
Οτι ό ’Ηρακλής ήθελε λάβει τό λαμπρόν έκείνο Ιργον χωρίς κόπον, 
μεταμορφώνεται είς μ ίαν  ’Αμαζόναν, κ α ί έρχεται πρός τάς λοιπάςι 
σπεύδουτα δήθεν, κα ί δ ιαδίδει, ότι ξένος τ ις ήλθε ν’ άρπάτη τήν 
βασίλισσαν. Τότε λοιπόν έτρεξχν όλαι α ί ‘Αμαζόνες ώπλισμέναι 
εναντίον τού Ίΐρακλε'ους, ό όποιος μετά  πεισματώδη μάχην, άλλας 
μέν έφόνευσεν, άλλας δέ διεσκόρπισε- τήν δέ βασίλισσαν αίχμαλω-
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τίίας, τινές μέν λέγουσιν, ότι έδωκεν εις τόν φίλον του Θησέα γυ
ναίκα, τινές δέ, ότι τήν έφόνευσε, νομίσας ότι τόν ήεάτησε κα ι έ 
στειλε κρυφίως, κα ί έμήνυσε τάς ’Αμαζόνας έναντίον του.

Άθλος έβδομος.

Α λλ ’ ό 'Ηρακλής δέν ήτο μόνον άνδρεϊος κα ί ατρόμητος, άλλα 
καί πολύ άγχίνους, καθώς τό απέδειξε τό άκόλουθον περιστατικόν. 
Αφού έλαβε τήν ζώνην ή ανεψιά του 'Λδμήτη, ό πατήρ της μή ή - 
ξεύρων πώς νά καμη τον 'Ηρακλέα ν' άπαυδήση άπό τούς κόπους, 
τόν έστειλε τώρα όχ ι εις πολεμικήν έργασίαν, άλλα  είς τα νά καθα- 
ρίση ένός βασιλέως τής ’ ΐίλ ιδος Αύγείου τούς σταύλους, τών οποίων 
αί άκαθαρσίαι τριών χιλιάδων βοών πρό τριάκοντα έτών συσσωρευ- 
μέναι έκεΐ, άνέδιδον μεγάλην δυσωδίαν, κα ί έμόλυνον τόν άερα ολης 
τής 'Ελλάδος. 'θ  ήρως όμως εϋθύς έξέοαλε τούς βόας άπό τούς σταύ
λους, κα ί ήνοιξε διά μέσου αύτών τών σταύλων δρόμον είς τόν Α λ 
φειόν ποταμόν,καί οΰτω τά ίίδατα παρέσυραν ολην έκείνην τήν ακα
θαρσίαν, κα ί έκαθαρίσθησαν οί σταύλοι.

θά  μέ εΐπήτε, βεβαίως, ότι τοιαύτη εργασία δι’  ήρωας είνα ι α 
νάρμοστος, κα ί ή παρατήρησίς σας αΰτη μ  ευχαριστεί, διότι δει
κνύει, ότι άναγινώσκετε μέ κάποιαν προσοχήν. 'Α λλά  σείς ήξεύρετε, 
οτι ό 'Ηρακλής έπρεπε νά ύπακούση είς τήν σκληράν Μ υ ιρ α ν ,  ή ο 
ποία τόν ύπέβαλεν είς τοιαΟτα έργα διά νά τόν δοκιμάση, έάν ε ιχε  
καί ύπακοήν άνάλογον μέ τήν άνδρίαν του 

Ά θλος όγδοος.

Πολλήν ύπόληψιν έλαβεν ακόμη ό 'Ηρακλής καταδαμάσας ένα 
φοβερόν ταύρον άπό τού όποιου τούς ρώθωνας έξήρχοντο πυρ καί φλό
γες, κα ί τόν όποιον ό βασιλεύς τής θαλάσσης Ποσειδών έξέβαλεν άπό 
τά κύματα εις τήν Κρήτην έναντίον τού βασιλέως Μινωος. Ο Η
ρακλής άφού έφερε καί έδειξεν αύτόν εις τόν Εύρυσθέα, τόν απελυ- 
σεν ελεύθερον, ό όποιος πλανηθείς εις πολλά μέρη έφθασε κα ί είς 
τόν Μαραθώνα, όπου έπροξένει μεγίστην φθοράν, έως ού ό Θησεύς 
ουλλαβών αύτόν έθυσίασεν είς τόν 'Απόλλωνα.
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τΑθλος έννατος.
'θ  'Ηρακλής μέ τ ό  έννατον κατόρθωμα ήλευθέρωσετόν κόσμον i z o  

δύο κακούργους βασιλείς.'Ο μέν είς ήτο βασιλεύς τής Θράκης κα ί ώ- 
νομάζετο Διομήδης, ό οποίος ήτο τόσον θηριώδης, ώστε όσοι ξένοι 
ήρχοντο είς αύτόν, κατετρώγοντο κατά προσταγήν του άπό τούς 
τέσσαοας άνθρωποφάγους κα ί πυρίπνοας ίππους του.'Ο 'Ηρακλής λοι- 
πον νικήσας τον Διομήδην, Ιβαλεν αύτόν έμπροσθεν τών ίππων του, 
ο ί οποίοι τόνχατέσχισαν· άλλ’ έπειδή ένω έπολέμα πρός τόν Διομήδην 
ο Ηρακλής, ό φίλος του Άβδηρος, κατεσπαράχθη ύπό τών ίππων, 
ό "Ηρως πρός τιμήν τούτου'.έκτισε τήν πόλιν Άβδηρα. ’Ο δέ άλλος 
ώνομάζετο Βούσιρις, κα ί ήτο βασιλεύς τής Αίγύπτου, όστις άπεγύ- 
μνωνε τούς ξένους κα ί έθυσίαζεν αύτούς είς τόν Δία διά νά σκεπάση 
τά  κοκουργήματά του, καταφρονών ούτω τά  δίκαια τής φιλοξενίας. 
Α λλά  κα ί τοϋτον νικήσας ό Ιΐρακλής τον έξήλειψεν άπό τό  πρό
σωπο'/ τ η ς  γής.

Άθλ.ος δέκατος.
Αλλος φοβερώτεοος τύραννος ήτο ό βασιλεύς τής ’Ι σ π α ν ία ς  Γη- 

ρυόνης, όστις μυθολογείται, ότι ε ίχε τρία σώματα, τούτέστι έβα- 
σιλευεν έπ ί τριών βασιλείων. Αυτός ειχεν άγαπητούς βόας, είς τούς 
οποίους αντί ΰδατος εόιδε το α ιμ α  τών ξένων, τούς όποιους έφόνευε- 
δι ό καί ειχεν είς φύλαξιν αύτών ένα σκύλον τρικέφαλον, καί ενα 
δρακοντα εξακεφαλον. 'Ο Ηρακλής λοιπόν, ό όποιος είς τοιαΟτα 
παιγνίδια ήτο συνειθισμένος πρό πολλοΰ, κα ί τόν δράκοντα κα ί τόν 
σκύλον έφόνευσε, κα ί έπί τέλους τόν Γηρυόνην αύτόν, καί ούτως ήρ· 
πασε τούς βόας, καί έφερεν αυτούς είς τόν αδελφόν του Εύρυσθέα.

Αθλος ενδέκατος.
Ο Εύρυσθεύς βλεπων, ότι έπλησίαζον νά τελειώσωσιν οί άγώνες 

τοΟ Ιΐρακλεου; εσυλλογιζετο τ ί μέσον νά εύρφ διά νά τόν καταςφό' 
ψ»]. Τέλος πάντων έμαθεν, ότι είς ένα μακρυνόν τόπον υπήρχε μί* 
μηλέα, ή όποία ¿καρποφορεί χρυσά μ ή λ α - έκάλεσε λοιπον τόν αδελ
φόν του καί του είπεν, ότι έπεθύμει πολύ νά άπολαύση τά μήλα 
εκείνα, τά όποϊα όμως έφυλάττοντο ύπό τεραστίου δράκοντας.

—  748 —

Τον 'Ηρακλέα δέν έμελλε τόσον διά τόν δράκοντα ή διά τον κό
πον, όσον διότι δέν ήξευρε ποΟ εύρίσκοντο αύτά τά  μήλα. ’Αλλά 
κατά συμβουλήν τών νυμφών, έδεσε σφιγκτά τόν μάντιν Νηρεα, 
ένώ έκοιμάτο, καί τότε μόνον τόν έλυσεν, ότε τοΟ ειπεν, ότι τά 
χρυσά εκείνα μήλα ήσαν εις τόν κήπον τών Εσπερίδων. Ησαν δε 
αυται τεσσαρες θυγατέρες το0 Εσπέρου, άδελφοϋ τοΟ Άτλαντος, 
βασιλέως τής Μαυριτανίας, δηλ: τοΟ σημερινοΟ βασιλ.είου τοΟ Μ α
ρόκου τής 'Αφρικής.

'Ανεχώρησε λοιπόν ό 'Ηρακλής, κα ί μετά μακράν οδοιπορίαν φθα- 
σας έκεϊ, άπήντησε τόν αδελφόν τοΰ Εσπέρου Ά τλα ν τα , ό οποίος 
έβάσταξεν είς τούς ώμους του τόν Ουρανόν.

—  Πρέπει νά ήξεύρητε, ώ φίλοι παίδες, ότι, ότε επολέμουν 
κατά τοΟ Διός κα ί τών άλλων θεών οί Τιτάνες, ό Ατλας έβοήθη- 
σεν αύτούς. ’Αφοΰ δέ ό Ζεύς ένίκησεν, έτιμώρησεν αύτόν προστάξας 
νά κρατή είς τούς ώμους του τόν θόλον τοϋ ούρανοΟ’ τοΟτο δέ ση
μαίνει, ότι είς τάς μακρυνάς εκείνας χώρας τής 'Αφρικής υπάρχει το 
ύψηλότατον όρος 'Α τλα ς , τοΟ οποίου ή κορυφή φθάνει έως εις τόν 
Ούρανον.

'Ο δέ ’ Ηρακλής θέλων ταχύτερον νά λάβη τά  μήλα,έπρότεινιν εις 
τόν Ά τλα ντα  νά τόν ανακούφιση ολίγον άπό τό βαρύ εκείνο φορτίον, 
έάν τοΟ έδείκνυε που ήτο τό περίφημον εκείνο δένδρον μέ τά  χρυσά 
μήλα. ’Επειδή δέ ουτος συγκατένευσεν, ό ήρως έβάστασεν εις τούς 
ώμος του όλον τ ό  βάρος τοΟ ούρανίου θόλου. καί ό Ά τ λ α ς  πρός α
μοιβήν, τοΟ ήνοιξε τήν θύραν τοΟ κήπου, όπου έμβάς ό 'Ηρακλής 
τόν μέν δράκοντα έφόνευσε, τά  δέ μήλα έλαβε κα ί έφερεν εις τόν 
Εύρυσθέα. Ουτος δέ άφοΟ έθαύμασεν ικανήν ώραν τ ο  κάλλος  τώ ν  μ ή 
λων, έχάρισεν αύτά εις τόν 'Ηρακλέα, κα ί ό 'Ηρακλής τά  άφιέρωσεν 
είς τήν Άθηναν, ή όποία έβαλεν αύτά είς τόν πρότερον αύτών τοπον.

Άθλος δωδέκατος.
Ά λ λ ’ ό μέγις-ος κίνδυνος πάντων ήτο, ότε κατέβη ό 'Ηρακλής 

είς τόν αδην διά ν ’ άρπάση τόν Κέρβερον. Ή το δέ ό Κέρβερος σκύ
λος μέ τοείς κεφαλάς, καί τό δέρμα του άντ ί τριχώνήτο σκεπα,χ
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βμένονάπό οφεις* εργον δε αύτοΟ ήτο νά στόκηται εις τήν είσοδον 
τοΟ αδου κα ί νά μή άφήνη τάς ψυχάς νά έξέρχωνται.Ό 'Ηρακλής καί 
τούτον έζέφερεν μέ ό χ ι όλίγην δυσκολίαν είς τήν γήν, κα ι τον επα- 
ρουσίασεν είς τόν Εύρυσθέα. 'Α λλά  περί τής καταβάσεως τοΟ Ηρα- 
κλέους είς τόν άδην κα ί περί τών λοιπών ανδραγαθημάτων αύτοΟ, 
θέλομεν λαλήσει είς τό έπομενον κεφάλαιον.
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ΤΟ  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜ Α ΤΗΣ ΑΛΕΚΤΟ ΡΟ Μ ΑΧΙΑΣ , Π l’ OSENΟΝ 

ΕΠ ΙΤΥΧ ΙΑΣ  Μ Α Χ Η Σ  ΤΙΝΟΣ.

Παρά πάντων ομολογείται, οτι τά ηθικά καί ιστορικά πα
ραδείγματα συντείνουσι τά μέγιστα, δπως μορφώνωσι τόν 
νουν καί τήν καρδίαν του ανθρώπου· οτι όμως καί τά ζώα 
πολλάκις γίνονται αφορμή σπουδαίων παραδειγμάτων, καί αν
τικείμενου εμβριθούς μελέτης, οτι δέ παρά τοις άρχαίοις πολ
λά μάλιςα ύπήρχον καί ώς σύμβολου ακαμάτου φιλοπονίας καί 
φιλεργίας, ούοεμία υπάρχει αμφιβολία. Ποσάκις τά παρα
δείγματα τής φίλεργου μελίσσης, του προνοητικού μύομη- 
κος, καί τόσων άλλων ζώων, όσα ή φυσική ιστορία αναφέ
ρει, δεν κατές-ησαν ημάς φιλεργοτέρους,προβλεπτικωτέρους, 
γενναιότερους καί είτι άλλο; ’Αρκεί ν’ αναφέρω τό έξης ίστο 
ρικόν γεγονός, διά νά πεισθήτε κάλλιον περί τής άληθείας 
ταυτης. Ό τε είς έκ των περιφημότερων ς-ρατηγών καί εμπει
ρότερων πολιτικών άνδρών τής άρχαιότητος, ό Θεμις-οκλής ό 
’Αθηναίος, έπολέμει έναντίον τών ΙΙερσών, καί έβλεπεν ότι 
οί στρατιώταί του δεν έδείκνυον τήν δέουσαν προθυμίαν, ΐνα 
ένθαρρύνρ αυτούς, άνέφερε τό παράδειγμα τής αλεκτορομα
χίας. «Παρατηρήσατε, είπε, στρατιώταί, τήν εύτολμίαν τών 
ζωων τούτων ταυ τα δέν μάχονται οι’ άλλην αιτίαν, παρά 
άπό τήν επιθυμίαν του νά νικήσωσι· καί σείς, οί όποιοι πο· 
λεμείτε, διά τάς έστίας σας, διά τοός τάφους τών πατέρων 
σας, οια τήν ελευθερίαν σας δειλιάτε;» Τά ολίγα ταϋτα λόγια 
ενεπνευσαν τοσοΰτον θάρρος είς τόν στρατόν, ώστε ό Θεμι
στοκλής ένίκησεν εις τήν μάχη·/. Είς μνήμην δε τής τοιαΰ-
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τηςέπιτυχίας, οί ’Αθηναίοι καθιέρωσαν είοός τ ι εορτής, ήτις 
έωρτάζετο μέ αλεκτορομαχίαν.

Σ. Μ . ΑΣΛΑΝΙ1Σ.

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ.

Φαρμακοπώλης τις ’Ισπανός ταξειδεύων έφιππος, καί ά- 
παντήσας ’Ινδόν Ιχοντα ώραιότατον ίππον, έφαντάσθη νά σφε- 
τερισθή αύτόν διά πανουργίας. Έπρόβαλε λοιπόν είς τόν 
’Ινδόν νά ίππεύσωσιν ολίγον ό είς επί τοϋ ίππου του άλλου, 
επειδή, ώς Ιλεγεν ό ’Ισπανός, έπεθύμει πολύ νά δοκιμάση 
τό βάδισμα τοϋ άξιολόγου τούτου ζώου. Τοϋ δέ Ίνδοΰ πα- 
ραδεχθέντος τήν πρότασιν, ό φαρμακοπώλης ίππεύσας τόν 
ξένον ίππον, δέν ήθελε πλέον'νά καταβή. Καταδιωκόμενος 
οθενΰπό τοϋ Ίνδοΰ, εΐσήλθεν εις τινα πόλιν, όπου ό ’Ινδός έ- 
νήγαγεν αύτόν ενώπιον τοϋ δικαστηρίου· άλλ’ ό Ισπανός έ- 
δικαιολογήθη λ έγω ν  ότι ό ’Ινδός ψεύδεται, διότι τόν ίππον 
τοΰτον άνέθρεψεν άγοράσας πώλον έτι οντα, είς μίαν πανυ- 
γυριν τής Σιβύλλης. Ό δέ ’Ινδός βλέπων, ότι οί δικασταί 
δι’ ελλειψιν αποδείξεων έμελλον ν’ άποφασίσωσιν υπέρ τοϋ 
ψεύστου φαρμακοπώλου, έλαοε τό έπανωφοριόν του καί κα 
λύψας εύθός τήν κεφαλήν τοϋ ζώου, άπετάθη πρός τοός δι- 
καστάς λέγων, ’Επειδή ό άντίδικός μου διϊσχυρίζεται, ότι 
τόν ίππον τοϋτον άνέθρεψε, προτείνω νά είπη κατά ποιον 
οφθαλμόν εΐναι άλλοίθο/ρος. Ό ’Ισπανός άπεκρίθη εν τώ άμα 
κατά τόν δεξιό·/· αλλά τότε ό ’Ινδός, αποκαλύπτω·/ τόν ίπ
πον, κύριοι, είπε, παρατηρήσατε ότι ό ίππος μου δέν είναι 
άλλοίθωρος, ούτε κατά τόν δεξιόν, ούτε κατά τόν αριστερόν 
οφθαλμόν. Οί δέ δικασταί πεισθέντες, έδικαίωσαν τό ν ’Ινδόν, 
καί άπέδωκαν είς αύτόν τόν ίππον. Γ. Δ. Σ.

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΛ ΕΚ  ΤΗΣ ΟΨΕΩΣ TOT HAIOT.

Σ η μ ε ΐ ο ν  κ α λ ο ΰ κ α ι ρ ο ΰ  ε ί ν  αι  πρώτον, όταν ό ή 
λιος κατά τήν άνατολήν αύτοΰ /¡ναι καθαρός καί λαμπρός.



¿εύτερον, δταν φχίνητχι κατά την δύσιν αύτού χρυσοειδής, 
καί κοκκινωπός ένω ό ουρανός είναι καθαρός.

Σ η μ ε ΐ  ο ν β ρ ο χ ή ς ·  δταν τά σύννεφα διασκορπίζων- 
ται μετά τήν ανατολήν τού ήλιου eivat σημεΐον βροχής.

Σ η μ ε ΐ ο ν  θ υ έ λ λ η ς ·  όταν ό ήλιος περικυκλώνηται 
άπό κύκλον λευκωπόν, ό δε Ούρανός ήναι συννεφιασμένος, 
προμηνύεται τρικυμία είς τήν θάλασσαν. Τό αύτό δύναται 
νά συμοή, οταν αί ακτίνες του ήλιου διαπερώσΐ τά σύννεφα, 
καί σχηματίζωσι μεγάλα δεμάτια ακτινών έν τω ούρανω.
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ΠΕΡΙ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΗΝ.

Ό  κόσμος, λέγει, οτι ή χιών κοπρίζει τήν γήν, καί επο
μένως τήν κάμνει καρποφόρου. ’Αλλά τοΰτο είναι απάτη· 
διότι ή χιών δεν είναι κόπρος, άλλά νερόν πεπυκνωμένον 
άπό τό ψύχος. Σεις δέ, ώ φίλοι παίδες, πρέπει νά γνωρίζη- 
τε, οτι δταν ή χιών πέση επάνω είς τά σπαρτά, τά προφυ- 
λάττν) άπό τοϋ νά παγώσωσιν άπό τό υπερβολικόν ψύχος, 
καί επομένως νά ξηρχνθώσιν. 'II δε γή σκεπασμένη άπό τήν 
χιόνα, διατηρεί περισσότερον καιρόν τήν υγρασίαν, παρά εάν 
έποτίζετο άπό τήν βροχήν.Διότι διαλύεται ολίγον κατ’ ολίγον 
ή χιών, μεταβάλλεται είς νερόν, καί εισχωρεί βαθύτερα είς 
τάς ρίζας των φυτών καί των δένδρων, τά όποια τοιουτο
τρόπως ζωογονούνται.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α .

1. Περί τοϋ αξιοθαύμαστου Κρίστωνος.— 2 . θ ί άΟλοι τοϋ ‘Ηρα- 

κλέου; μετά  εικονογραφίας-— 3. Τό παράδειγμα τάς άλεκτρομαχίας, 

πρόξενον επιτυχίας μάχης τινο'ς.— 4. ’Ανέκδοτον — 5. Προγνωστι

κά έκ τής όψεως τοϋ ήλιου.— 6. Περί ώφελείας τής χιόνος.
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ΤΓΓ10ΙΣ ΦΙΛΟΜΟΤΣΟΓ ΛΕΣΧΗΣ.


