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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ϊΪΛ ΣΩ Γ ί.

Είς μ ίαν  πόλιν των Ηνωμένων Πολιτειών τής Αμερικής, 
Κύριός τις όνόμαπ Γαλαυδέτης περίπατων καθ’ οδόν, είδε παι
δίον τρέχον πρός αύτόν. Το παιδίον τοΰτο, τοΰ όποιου τό ζωη- 
ρόν βλέμμα ε'ίλκυσε τήν προσοχήν τοΰ εύγενοΰς εκείνου, άπο- 
ταθένείς αύτόν είπε* «Κύριε, μήπως γνωρίζετε κανένα, όστις νά 
Οέλη υπηρέτην, καί νά τόν ς-έλλγ καί είς τό σχολεΤον;— Τίνος 
είσαι, καί ποΰ κατοικείς, παιδί μου;— Δεν έχω γονείς, άπε
κρίθη τό παιδίον, καί τώρα έφυγα άπό τό εργαστήριο·/, οπου 
ήμην, διότι δεν ήθελαν νά μάθω ·/ άναγινώσκω. » Συγκινη- 
Οείς ό εύγενής άπό τον τρόπον τοΰ παιδιού, ¿γνωστοποίησε 
τάς άρχάς τής πόλεως, καί έλαβεν αύτό είς τήν οικίαν του. 
Καί ταχέως μέν προσείλκυσε τήν εμπιστοσύνην τοΰ Κυρίου 
Γαλαυδέτου διά τής π ίςεως καί τής τιμιότητάς του, ταχέως 
δέ έμαθε ν αναγινώσκη· οθεν καί ό Κύριός του τοΰ έσυγχώ· 
ρησε νά λαμβάνη βιβλία άπό τήν βιβλιοθήκην του, καί τό παι
δίον είς ολίγον καιρόν έκαμε μεγχλχς προόδους είς τά γράμ
ματα. Μετά καιρόν δέ ήναγκάσθη ν’άναχωρήσγ άπό τόν κύ
ριόν του, καί νά έμβγ, μαθητής είς ένα λεπτουργόν εκεί πλη
σίον είς τήν γειτονίαν. Ά λλά  καί αύτοΰ μέ τήν καλήν του 
διαγωγήν έκέρδισε τήν εύνοιαν τοΰ τεχνίτου, έ οποίος βλέ
πω·/ τήν φιλομάθειαν τοΰ παιδός, τοΰ παρεχώρησεν έν μικρόν 
δωμάτιον είς τό άνώγειοντοΰ εργαςηρίου του, όπου έ Γεώρ
γιος έξώδευε τήν ώραν τής άναπαύσεώς του είς τήν αγαπητήν 
του ένασχόλησιν. Έπροώδευσε δέ μεγάλως είς τά μαθημα
τικά, είς τήν Γαλλικήν γλώσσαν, καί είς άλλα είδη σπουδής.

Μετά τινα έτη ενώ εσπέραν τινά έπινε μέ τήν οικογένειαν 
τοΰ κυρίου του τό τέί (τσάι), έξαφνα είπεν, ότι έμελλε νά 
ύπάγτ] είς τήν Γαλλίαν.

«Νά ύπάγγ,ς είς τήν Γαλλίαν! είπεν ο τεχνίτης, εκπί·

«ληγμένος θεωρών τον νέον, τόν όποιον ένόμιζε μέν εύχαρι- 
ςημένον άπό τήν κατάστασίν του, αίφνης δέ τώρα δυσηρε- 
στημένον,— καί διατί;»

Σάς παρακαλώ, Κύριέ μου, άπεκρίθη ο Γεώργιος, εάν 
εύαρεστήσθε, μηνύσατε τόν Κύριον Γαλαυδέτην, καί θέλω 
σάς είπει.»

Ό άγαθός εκείνος φίλος του προσκληθείς ήλθε τήν προσ- 
διωρισμένην ώραν, καί έν καιρώ τοΰ τείου ό νεανίας έφερε 
τά χειρόγραφά του, γεγραμμένα είς τήν Α γγλικήν καί Γαλ- 
λικήν γλώσσαν, καί εφανέρωσε διά ποιον σκοπόν ήθελε νά 
ϋπάγγ είς τήν Γαλλίαν.

.  «Έ ν καιρώ Ναπολέοντος, είπεν αυτός, προσδιοορίσθη βρα
βεΐον ύπό τής Γαλλικής κυβερνήσεως, πρός άπλοποίησιν τοΰ 
τρόπου τής καταμετρήσεως τών επιπέδων επιφανειών. Τό 
βραβεΐον αύτό δέν τό έλαβεν άκόμη κανείς, καί ιδού έγώ  εύ
ραν τήν μέθοδον ταύτην.»

Τότε εξήγησε τό πρόβλημά του πρός τούς φίλους του, 
οίτινες άφ’ ενός μέν ήπόρουν, άφ’ ετέρου δέ ευχαριστούντο, 
καί έδωκαν είς αύτόν τά άναγκαΐα έξοδα τοΰ ταξειδίου 
του, καί συστατικάς έπιστολάς πρός τόν Αχβή Κάσην, τότε 
πρεσβυν τής Αμερικής έν Γαλλία. Αύτός τόν έπαρουσίασεν 
είς τόν Λουδοβίκον Φίλιππον, καί ενώπιον τοΰ βασιλέως αύ
τοΰ, τών ευγενών, καί τών υπουργών, ό νεανίας ανέπτυξε τό 
πρόβλημά του, έν τώ μέσω άνευφημιών τής αύλής καί έλα
βε τό διωρισμένον βραβεΐον, έκτός άλλων πολυτίμων δώρων 
τοΰ βασιλέως.

Λπ εοώ οε ελαβεν έπιστολάς, διά τών όποιων έπαρου- 
σιάσθη εις την αυλήν τής Α γγλ ία ς καί έκέρδισε παρόμοιον 
βραβεΐον προσφερθέν άπό τήν βασιλικήν εταιρίαν, καί μετά 
τχΰτχ επέστρεψεν είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας. Ένώ δέ
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ήτοΐμάζετο νά δημοσιεύσει διά του τύπου τήν άνακάλυψίν του, 
έλαβεν επιστολήν άπό τον Αύτοκράτορα Νικόλαον, προσκα- 
λών αύτόν νά ελθν] είς τήν 'Ρωσσικήν αύλήν με μεγάλον 
μισθόν.

Συνήνεσε λοιπόν είς τήν πρόσκλησιν ταύτην, και μεταβάς 
είς ΙΙετρούπολιν έγεινε καθηγητής των μαθηματικών είς τό 
Βασιλικόν Λύκειον, υπό τήν ιδιαιτέραν προστασίαν του Αύ- 
τοκράτορος πασών των 'Ρωσσιών!

Τ ή ν  σ η μ ε ρ ι ν ή ν  ε ρ γ α σ ί α ν  δ ι ά  τ  ήν  αύ ρ ιον μή  ά- 
ο  ί ί γ  ς · λέγει κοινή τ ις  παροιμοία. Διά τούτο και σεις, ώ 
φίλοι πχΐδες, μεταχειρίζεσθε τόν καιρόν τής άναπαόσεώς 
σας καλώς! ’Εάν ό Γεώργιος Ούίλσων ήτο οκνηρόν παι- 
δίον, έξοδεϋον τόν καιρόν του είς τους δρόμους, καί είς κα- 
κάς συναναστροφάς, ουδέποτε ήθελε παρασταθή ενώπιον 
βασιλέων καί λαλήσει προς αύτούς.

Α / \ Λ Α Α Α Λ Α Α Α / \ Λ Α / \ Α Λ Λ / ν ν ν Λ Λ Λ Λ Α Α Α Λ Α Α Λ Α Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Α Λ Λ · δ

2  Δός είς παιδείαν τήν καρδίαν σου, τά  δε ύ τά  σου έτοί- > 
2 μασον λόγοις αίσθήσεως.» 5
Ρ  Παροιμίαι Σολομώντος κεφ. 23 . ς ιχ . 12. ^
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Ο ΗΡΑΚΛΗ Σ ΕΝ  ΤΩ ΛΔΕΙ 

’Ο Θ ι/σ ι ίχ  κα ί ό Πειρίθους ήσαν δύο ’ Αθηναίοι, οί όποιοι νηπιόθεν 
ήσαν στενώτατοι φίλοι- ολην των τήν νεότητα είχον περάσει, ώ; 
ό ‘Ηρακλής, είς τό νά καταστρέφωσι τέρατα κα ί τυράννους, οί όποιοι 
κατεμάστιζον τήν ’Ελλάδα, κα ί ή άνδρία των ητο γνωστή είς τά 
πέρατα τής οικουμένης- άλλ’ επειδή οί άνόητοι ουτοι ήθέλησαν να 
καταοώσιν είς τόν αδην διά νά κλέψω σι τήν σύζυγον τοϋ Πλούτω- 
νος Περσεφόνην, έτιμωρήθησαν διά τήν αυθάδειαν των. Δ ιότι δ μέν
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Πειρίθους κατεσχίσθη άπό τόν τρικέφαλον Κέρβερον, ό δέ θησεΰς συλ- 
ληφθείς έρ ίίφθη είς τό σκοτεινότερον μέρος τοϋ κράτους τών νεκρών, 
όπόθεν δεν είχεν ούδεμίαν ελπίδα διά νά έλευθερωθή, κα ί νά ίδη πά
λιν τό φώς τής ημέρας.

‘Ο δέ 'Ηρακλής, φίλος τοϋ Θησέως, έμαθε κατά τά ταξείδ ιά του, 
τό μέγα σφάλμα κα ί τήν τιμωρίαν τοϋ άφρονος εκείνου, κα ί όρμώ- 
μενος έκ τής άκαταμαχήτου άνδρίας του, καί τής εΐλικρίνοϋς φι
λίας του, άπεφάσισε νά καταβή ό ίδιος είς τόν αδην, κα ί τόν αρ- 
πάση άπό τάς χείρας τοϋ Πλούτωνος.

Ο 'Ηρακλής, καθώς γνωρίζετε, δεν έπτοείτο άπό τούς κινδύνους 
άλλά δέν ήδυνήθη νά μή άνατριχιάση, ότε επλησίασεν είς τό σπή- 
λαιον, ί ι ά  τοϋ όποιου έμελλε νά καταβή ταχύτερον είς τό βασί- 
λειον τοϋ Πλούτωνος. ‘Ολόγυρα είς τό σπήλαιον τοϋτο δεν έβλεπε 
τ ι;  ούτε άνθη, ούτε χλόην- διότι ή γή ητο κατάξηρος άπό φθορο
ποιά; αναθυμιάσεις, α ί όποίαι εξήρχοντο έκεϊθεν μόνον κυπάρισσοι 
έφαίνοντο, κα ί κάπου κάπου μερικοί θάμνοι, χωρίς φύλλα. Κα ι αυ
τά  τά  πτηνά εφευγον τάς ολέθριας ταύτας πεδιάδας, καθώς κα ί τά 
ποίμνια άπεμακρύνοντο τρομασμένα άπό τού; άθλιου; εκείνους τό
πους, όπου μόνον άκανθαι καί βάτοι έφύτρωνον. ’Από καιρόν είς 
καιρόν έξήοχοντο άπό τό στόμιον τοϋ τρομεροϋ εκείνου σπηλαίου 
φλόγες καί καπνό;, κα ί έάν δέν έπεκράτει άκρα σιωπή, ήθελεν υ
ποθέσει τις, ότι κανέν σιδηρουργεϊον ήτο έκεϊ μέσα. Αυτή λοιπόν 
ητο ή άποτροπαία Ούρα, διά τής όποιας έμελλε νά καταβή ό 'Ηρα
κλής είς τό βασίλειον τών νεκρών.

'Επειδή δέ δέν ήτο πρώτος αύτός, όςις επεσκέφθη ζών τόν φοβερόν 
τοϋτον τόπον, τόν προειδοποίησαν, ότι έπρεπε νά λάβη μερικά; αρο- 
φυλάξεις, δ ιά νά έλκύση τήν εύνοιαν τών καταχθονίων θεών· πολλοί 
τοϋ ειπσν, οτι έπρεπε νά προσφέρω θυσίαν είς τήν ‘Ε χ ά ζ η ν  Ινα μαϋ- 
ρον σκύλον, καί νά προμηθευθή πλακούντων διά τόν Κέρβερον άλλ ’ 
ό ήρως, όστις είχε νικήσει τόσα τρομερά θηρία, δέν ήκουε τοιαϋτα 
παραμύθια, καί ότε ήλθε κατά πρόσωπον τοϋ τρομεροϋ εκείνου ζώου, 
το όποιον ήνοιγε συγχρόνως κα ί τά τρία στόματά του, κα ί έγαύγι-
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ζε μ ε  τρεις διαφόρους φωνάς, έπεχείρισε νά τό καταβάλη μόνον με' 
την δύναμίν του, κα ί άφοΟ τό ενίκησε, τό έδεσε μέ βαρείας άλυτους, 
ώττε ό Κέρβερος κατατρόμαξα; έσιώπησε, καί τού έγλυφε τούς πόδας.

Μετά την νίκην ταύτην, καλοί μου φίλοι, ό 'Ηρακλής έξηκολού- 
θησε τόν δρόμον του, και έφθασε μετ ’ ολίγον είς τάς όχθας ένός 
μαύρου κα ι βορβορώδους ποταμοί), όστς ώνομάζετο Μ χ ίρ ω τ  καί 
έσχημάτιζε τόν πρώτον φραγμόν μεταξύ τής κατοικίας τών ζών- 
των καί τής κατοικίας τών X e p z Í p u r ,  τούτέγι τών ψυχών τών ά- 
ποθαμμένων, διότι τοιουτοτρόπως ώνομάζοντο αύται, δτε κατέβαι- 
νον είς τό κράτος τού Πλούτωνος. Λαοί τινες τής άρχαιότητος ει- 
χον ιδιαιτέρας θεότητας πρός τ ιμήν τών προγόνων των, κα ί ή λα 
τρεία, τήν όποιαν άπέδιδον είς αύτούς έντός τών οικιών των, έσυγ- 
χέετο ενίοτε μέ τήν λατρείαν τών θεών Λαρήτων, περί τών όποιων 
σάς έλάλητα είς τόν μύθον τού Ιανού.

Ο 'Λ χ ί ρ ω ν  δέν έρρεεν άλλοτε εις τούς υπογείους τούτους Οόλους, 
άλλ ’ επάνω είς τήν γήν μέ καθαρά κα ί ορμητικά κύματα’ έπειδή 
δέ, ότε ο! Τιτάνες έπεχείρηταν νά άναβώτιν εις τόν ουρανόν, έπότι- 
σεν αύτούς μέ τά διαφανή ύδατά του, ό Ζεύς πρός τιμωρίαν, τόν κα- 
τεκρήμνισεν είς τόν αδην, κα ί τά  βορβορώδη κα ί ακίνητα σχεδόν 
αύτοΟ κύματα έχάνοντο εΐ; τά υδατα τής Σ  ζ υ γ ό ς ,  τού μεγαλειτέ- 
ρου τών καταχθονίων ποταμών, όττις περιετριγύριζεν, ώς λέγουτιν, 
έννεακις τήν κατοικίαν τών νεκρών.

Ο Ίΐρακλής·φθάτας είς τάς όχθας τής Στυγός, έξεπλάγη βλέπων 
όλόγυράτου πετώτας άπειρους σκιάς, α ί όποΐαι δέν έδύναντο νά κα- 
τορθώσωσι να διαβώσι τόν ποταμόν έκεϊνον διότι δέν είχον νά πλη- 
ρώσρσι τόν οβολόν των εις ενα γέροντα κωπη?.άτην, τόν Χ ά ρ ω ν α ,  
διά νά τούς πέραση μέ τήν λέμβον του. Δ ιά τούτο οι αρχαίοι έ- 
συνείθιζον νά βάλλωσιν έν μικρόν νόμισμα είς τό στόμα τού άπο- 
θαμμένου, διά νά δύναται νά πληρώση τά  διόδια εί; τόν φιλάρ
γυρου Χάρωνα, ό όποιος ποτέ δέν είχε τήν διάθεσιν νά διαβίβαση 
κανένα μέ πίστωσιν. ’Εί; αύτών τών ψυχών άλλαι μέν ήσαν οσαί 
δέν είχον τόν οβολόν, ώς ειπομεν πρό ολίγου, άλλα ι δέ όσων τά 
σώματα έμειναν άταφα έπί τής γής.
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Σάς παρακαλώ δέ νά έπιςήσητε ενταύθα τήν προσοχήν σας, οτι 
ό γέρων ναύτης ποτέ δέν έζήτει περισσότερον τού οβολού άπό κα
νένα, είτε βασιλεύς, είτε δούλος ήτο, οστις ήρχετο διά νά έμβη είς 
τήν λέμβον του· δ ιότι εις τό βασίλειον τού Πλούτωνος δέν υπήρχε 
διάκρισις μεταξύ τών ανθρώπων, τούς όποιους ό θάνατο; τούς κά- 
μνει όλους ίσους.

‘ Ο άγριος Χάρων κατεβίβασε τά  όφρύδιάτου, εύθύς άφού ειδε τον 
‘ ΙΙρακλέα, διότι έφοβήθη μήπως άπό τό βάρος τού σώματος τού ή- 
ρωος καταβυθισθή τό πλοιάριόν του, τό όποιον ήτο κατεσκευασμέ- 
νον άπό φλοιόν δένδρου, κα ί το όποιον συνήθως μετεφερεν ελαφρό
τατα; σκιάς- άλλ 'ότε ό Ηρακλής είπεν, ότι ήτο υιός τού Διός, κα- 
τεπραύνθη ό κάτισχνος έαείνος γέρων, κα ί τού έδωκε τήν άδειαν νά 
καθήση πλησίον του.

’Ενώ δέ ό ήρως διάβαινε τοιουτοτρόπως τήν Στύγα, α ί σκια’ι με* 
γάλως έκπεπληγμέναι, έτρεχον εις τάς όχθας διά νά θεωρήσωσι τό 
παράξενον τούτο θέαμα, ότι ζωντανός άνθρωπος κατέβη εις τόν α
δην. Πρέπει δέ τώρα νά άνακαλέσητε είς τήν μνήμην σας, ό τ ι αυ
τός είνα ι ό ποταμός, είς τού όποιου τό όνομα έφοβοΰντο νά ¿μόσω- 
σιν οί θεοί, κα ί ότι όσοι παρέβαινον τόν όρκον των, έτιμωρούντο αύ- 
στηρώς απο τον Δια.

Εύθύς άφού ή λέμβος εφθασεν είς τήν άλλην όχθην, ό ‘Ηρακλής 
¿προχώρησε πρό; τά σκοτεινά παλάτια  τού Πλούτωνος, όπου μέ 
μεγάλην δυσκολίαν διάκρινεν, εν τώ μέσω τού σκότους, τόν θεόν κα- 
Οήμενον επάνω είς τόν έβένινον θρόνον του, πλησίον τής αγαπητής 
του Περσεφόνης. ‘Ο Πλούτων δέν ευχαριστείτο νά βλέπη ζώντας άν- 
θρώπου;· κα ί άπεστρέφετο τούς άνθρώπους αύτούς τόσον, όσον άπο- 
στρέφονται τό φώ; τά  πτηνά, τά  όποια βλέπουσι μόνον τήν νύκτα. 
Το πρόσωπόν του εγεινεν άκόμη ώχοότερον κα ί σκυθροπώτερον, ότε 
είδε τόν ΙΙρακλέα' άλλ' ότε έμαθε ποιος ήτο, τού έδωκε τήν άδειαν 
νά περιέλθη τό σκοτεινόν βασίλειό·/ του, κα ί νά τού δώση πρός τού
τοι; τόν ένοχον Θησέα, μ ετά  πολλά; παρακλήσεις.

Πλησίον εις τόν θρόνον τού Πλούτωνος έκειτο ό Θάνατος, τόν ό
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ποιον έγνώρισεν ό Ηρακλή«· ήτο δέ ένδεδυμένος μέ μελανόν φό
ρεμα χαταστόλιστον άπό αστέρας, και εις τήν κατάξηρον χείρχ 
του έχράτει χοπτερόν δρέπανου, μέ τό όποιον έφαίνετο, ότι ήθελε 
θερίσει τού; ανθρώπους.

‘Ο ήρως άπεμακρύνθη μετά χαράς άπό τό πένθιμου εκείνο πα- 
λάτιον, και επειδή δέν ήξευρεν εις ποιον μέρος νά ζητήση τόν φί
λον του θησέα, ήοχισε νά διατρέχη τόν αδην- άπήντησε δέ πολλούς, 
περί τών όποιων πολλάχις ήκουσεν, ότε έγίνετο λόγος επάνω είς τήν 
γήν, κα ί τούς όποιους είνα ι καλόν νά γνωρίσωμεν κα ί ήμεϊς.

Πολλαί ώοαι ήσαν ήδη περασμεναι, καί ό ίΐρακλής έπλανάτο απ’ 
εδώ κα ί άπ' έκεϊ εντός τών θλιβερών εκείνων θολών, χωρίς νάβλέπη 
ούδέ άκτϊνα φωτός" αίφνης δέ παρατηρεί είς μίαν σκοτεινήν αίθου
σαν τρεις γραίας άδελφάς, ώχράς κα ί αδυνάτους, α ί όποϊαι είργά- 
ζοντο έμπροσθεν είς λύχνον μέ φως κυανωπόν αύταί δέ ήσαν α ί Μοϊ- 
ραι, καταχθονιαι θεαί, τών όποιων τό χρέος ήτο νά νήθωσι τό νήμα 
τών ήμερων δλων τών επάνω εί; τήν γήν θνητών, κα ί νά άποφασί- 
ζωσι περί τής τύχης των.

‘ II Κ.Ιωθώ, ή γεροντοτέρα τών τριών, έκράτει ηλακάτην (φά
καν) μέ κλωστήν λευκήν κα ί μαύρην, εί; τήν οποίαν ήσαν ανακα
τωμένα κ α ί "Τινά κομμάτια χρυσού κα ί μετάξης. Αύτή ή κλωστή, 
καλο ί μου φίλοι, έσνίμαινε τήν ζωήν τών ανθρώπων, ό δέ χρυσό; 
κα ί ή μέταξα  παρίστανε τά; εύτυχεΐ; ήμερα;, α ί όπο ϊα ι είνα ι πάν
τοτε όλιγώτεραι παρά τά; ά’λλας.

Τ ί  Λ ά χ ε σ ι ς ,  ή νεωτέρα Μοίρα εγέμ ιζε στρέφουσα όγλήγωρα 
μέ τήν άριστεράν χεϊρα άδράκτιαν άπό νήμα, τό όποιον έκράτει 
μέ τήν δεξιάν της χε ιρ* ’ τούτο δέ τό νήμα ή νεωτάτη αδελφή 
’ Λ ερ οπ ό ς  έκοπτε μέ ψαλίδιον, σημαίνοντα μέ τούτο, δτι έκοπτε 
τήν ζωήν τού ανθρώπου. Δύνασθε νά κρίνητε έκ τούτου, πόσον 
ένησχολούντο α ΐ τρεϊ; αύται άδελφαί, δ ιότ ι δλ&ιν ήμδν τό νήμα 
έπρεπε νά περάση άπό τά; χεϊρά; των. 'Ο Ί ΐρακλή; έπενύμει 
πολύ νά τά ; έρωτήση, έάν ήθεήον ακόμη νέθει πολύν καιρόν τό 
νήμα τής ζωή- του, ά λλ ' αύταί δέ ηύκαϊρουν νά τού άποκριθώσι, 
καί ό ήρως ¿προχώρησε.
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’Ολίγον παρέκει είδεν ό ‘Ηρακλή; τρεϊ; γέροντα; σεβασμίους, 
οί όποιοι καθήμενοι έδ ίκαζον άνθρωπόν τινα νεωστί έλθόντα έκ 
τού κο’σμου είς τό βασίλειον τού Πλούτωνος" τωόντι ήσαν ό Μί- 
νως, ό Αίχιαχός, κα ί 6 'Ραδάμανθυς, οί τρεϊ; δικαστα'ι τού αδου, 
προστεταγμένοι άπό τόν θεάν τούτον νά τιμωρώσι τούς κακούς, 
ρίπτοντες αύτούς ε ί; τόν Τάρταρον, όπόθεν δέν ήθελον έςέλθει 
ποτέ" νά άνταμείβωσι δέ τού; έναρέτους. στέλλοντε; αύτού; είς 
ένα πολύ τερπνόν τόπον, όνομαζόμενον Ή λΰσια Πεδία. Ο ί τρεις 
εκείνοι δ ικασταί δεν ηδύναντό ποτε ν’ άπατηθώσι, δ ιό τ ι χθέρ ις , 
θεά τής δικαιοσύνης, έκράτει ενώπιον αύτών ζυγαριάν, οπου έζύ- 
γ ιζε  τάς πράξεις τών ανθρώπων, και α ί αποφάσεις των έςετε- 
λούντο παρευθύ; άπό μιαν άσπλαγχνον θεάν, ή όποία έκράτει τρο
μερήν μάστιγα  είς τά; χείρας, κα ί ώνομάζετο Χε'ιιεσις τούτεστι 
ιχδίχησις-
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II Χ ΙΙΝ Α  Κ Α Ι  Ο ΣΚΤΛ Ο Σ .

Σκώτό; τ ις  ε ίχε  μ ίαν χήναν Αφρικανήν, κα ί ένα σκύλον άλυ- 
σοδεμε’ ναν, πρό; τόν όποιον ή χήνα πρό ολίγων ημερών ¿δείκνυε 
συμπάθειαν. Κ α ί αύτό; δέ ό σκύλος, οστις ήτο άσπονδο; εχθρός 
τών πτηνών, κα ί δέν έδέχετο κανέν άπ 'αύτά  πληοίον του, δέν 
έφαίνετο τόσον δυσηρεστημένο; άπό τήν συντροφιάν τής συγκα- 
τοίκου του. 'II δέ χήνα βλέπουσα τήν καλήν διάθεσιν τού σκύ
λου ένεθαρρύνθη τόσον, ώστε κα ί νά κατοικήση έντός τής οίκίσκου 
τού σκύλου, κα ί νά κάμη τήν φωλεάν της εί; τά άχυρα, κα ί νά 
γεννά αύγά μέ δλην της τήν άνάπαυσιν. Τό περιστατικόν τούτο 
δέν ¿γνώριζε κανείς· έξαφνα όμως έφάνησαν μερικά πουλάκια, τά 
όποϊα μέ τόν καιρόν έξεκόλαψεν ή χήνα, κα ί έδωκαν αφορμήν 
εϊ; τό νά γίνη 'έρευνα ε ί; τήν κατοικίαν τον σκύλου. Παρετηρήθη 
δέ, δτι ή χήνα τόσον ειχε φιλιωθή μέ τόν σκύλον, ώστε έκοιμάτο 
θέτουσα τήν κεφαλήν της είς τό στήθος εκείνου. Έ ν  τούτοι; έγέ- 
νετο ή έρευνα, κα ί εύρέθησαν έντός φωλεά; άπό π τ ίλ α  (πούπουλα) 
καί άχυρα, τέσσαρα αύγά, τά όποϊα ό σκύλο; -¿θέλησε νά προστα- 
στεύση μέ πάσαν θυσίαν, θεωρών ώ; ίδικόν του πράγμα έκεϊνο, 
τό όποιον τού ένεπιστεύθ/,σαν, κα ί οσάκις έμοαινεν ε ί;  τόν ο ίκί- 
σκον του, έπεριπάτει με πολλήν προσοχήν δ ιά  νά υ.ή σπάση τά 
αύγά τχς φίλης του.



II ΠΡΩΤΗ ΕΚΡΗΞΙΣ ΤΟΤ ΒΕΖΟΥΒΙΟΥ.

Το Βεζούβιον είναι όρος ήφαίστειον, τό οποίον κείται 
πλησίον τής Νεαπόλεως έντή, ’Ιταλία.’Αλλά πριν σας εϊ-ω 
οποίας καταστροφάς έπροξένησεν, οτε κατά πρώτον εγεινεν 
ή έκρηξίς του, πρέπει νά σάς σώσω ίοέάν τινά περί ηφαι
στείων ορέων.

Τά ηφαίστεια όρη περικλείουσιν εντός εαυτών άπειρον πο
σότητα θειαφιού, πίσσης, ρυτίνης καί άλλων μεταλλικών οΰ 
σιών. “Οταν αύταί αί ούσίαι άνάψωσιν άπό εν είδος πυρος, 
τό οποίον υπάρχει έκ φύσεως είς τους κόλπους τής γης, καί 
τό οποίον ονομάζεται η λ ε κ τ ρ ι σ μ ό  ς, τότε -γεννώσιν εκ
πυρσοκροτήσεις φοβεράς, και έκτοξεύουσι πανταχοθεν δίνας 
φλογών, λίθους κατχκοκκίνους, στάχτην άφθονον, καί διά
φορα άλλα μέταλλα, τά οποία αναλυόμενα άπό τήν δύναμη 
τοΰ πυρές, καί ψυχραινόμενα πάλιν γίνονται εντός ολίγου 
σκληρά, ώς λίθοι. Αύταί δε αί ύλαι αί άναλελυμέναι άπό τό 
πυρ, ονομάζονται λ ά β α ,  καί όταν έκρέωσιν άπό τό στόμιον 
τοΰ ήφαιστίου, διαχύνονται ιός πύρινος ποταμός είς μέγα 
διάστημα.

ΤΙ στιγμή, κατά τήν οποίαν εξέρχονται ό καπνός καί ή 
φωτία άπό τό ήφαίστειον ορος, ονομάζεται ε κ ρ η ξ ι ς ·  
αλλά συνήθως πρό τής έκρήξεως ακούονται υπόγειοι βρον
τά ί, σεισμοί, καί τέλος εϋρισκεται στάκτη θερμή καί συσσω· 
ρευμένη είς τοΰ ηφαιστείου τό στόμιον, τό όποιον ονομάζεται 
κ ρ α τ  ή ρ τοΰ ηφαιστείου.

Πλησίον είς τά ηφαιστειώδη ταΰτα όρη, εάν υπάρχω- 
σιν ύδατα, είνα θερμά καί Οειαφώδη, καί χρησιμεύουσιν ώς 
ιατρικόν είς διάφορα νοσήματα.

Κατά τούς αρχαιότατους χρόνους ύπήρχον είς τήν Εύρώ 
πην, καί μάλιστα ε ί ; τάς μεσημβρινά; επαρχία; τής Γ^λ-
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λίας, πλήθος ηφαιστείων, τά όποια τήν σήμερον έπαυσαν άπο 
τοΰ νά έκπέμπωσι καπνόν καί φλόγας. Τό όρος Αΐτνη, έν 
τή Σικελία, το όποιον άποχωρίζεται άπό τό Βεζούβιον διά 
στενής θαλάσσης, ήτο περίφημον τόν παλαιόν καιρόν διά τάς 
εκρήξεις του, καί οί είδωλολάτραι τότε ένομιζον, οτι ήτον 
έργαστήριον τών Κυκλώπων άφοΰ όμως τό Βεζούβιον ήρχι- 
σε νά ενεργή τόσον φοβερώς, τά άποτελέσμ-ατα τής Αϊτνης 
είναι σχεδόν άνεπαίσθητα.

'II πρώτη εκρηξις τοΰ Βεζούβιού, ή οποία εγεινεν είς τον 
καιρόν τοΰ Τίτου, τοΰ αύτοκράτορος τής Ρώμης, κατά τ° 
79 έτος Μ. X.,υπήρξε τρομερωτάτη καί καταστρεπτικωτάτη* 
Πολλαί πόλεις πολυάνθρωποι, έκ τών οποίων τό Ηράκλειον 
καί ή Πομπηία είναι αί περιφημότερα!, κατεπλακώθησαν άπό 
τήν στάκτην τοΰ ηφαιστείου εις τοιοΰτον τρόπον, ως* ούδέ 
τά ίχνη των φαίνονται.

Τωόντι κανέν πραγμα δεν ήτο τόσο φοβερόν, όσον ή Ικρη. 
ξις αϋτη τοΰ Βεζούβιού, τής όποιας ή αιτία ήτο άγνωστος 
όλως διόλου τότε. 'II γή έσείετο έκ θεμελίων, ή θάλασσα 
άναβράζουσα έφαίνετο, ότι έμελλε νά μετατοπισθή,· ό ούρα- 
νός Ιπαρουσιάζετο καταφλογισμένος· συγχρόνως δέ ήκούοντο 
υπόγειοι βρονταί, παρόμοιαι μέ καταπληκτικούς κεραυνούς· 
ή στάκτη διεσπαρμένη πανταχόθεν, ¿σκοτείνιαζε το φως τής 
ημέρας, καί άπειροι άνθρωποι άπεπνίγησαν άπό τάς Οειαφώ- 
Οίΐς αναθυμιάσεις, αί όποΐαι έγέμιζον τήν ατμόσφαιραν.

Μεταξύ ¿κείνων, οί όποιοι έχάθησαν εις τήν καταστροφήν 
εκείνην, ήτο καί ό περίφημος φυσικός Π λ  ί ν ι ος ,  σοφός συγ- 
γραφεύς Λατίνος, τοΰ όποιου βεβαίως τά αξιοθαύμαστα συγ
γράμματα, θά άναγνώσητε καμμίαν φοράν. Χάριν τής έπι- 
στήμης, άπεφάσισεν ό άξιοσέβαστος εκείνος άνήρ νάπλησιά· 
ση είς τόν κρατήρα, διά νά παρατηρήση εύκολώτερον τήν
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εκρηξιν άλλ' άπεπνίγη άπό τάς θειώσεις αναθυμιάσεις τοϋ 
ήφαις-είου, καϊ ό θάνατός του συγκατηριθμήθη εις τόσα άλλα 
δυστυχήματα. Ό συγγραφεϋς ούτος ονομάζεται ενίοτε καί 
Πλ ί ν ι ο ς ό  Πρε σβύ τ ε ρος ,  δι άνα διακρίνηται άπό τόν α
νεψιόν του Π λ ί ν ι ο ν τ ό ν  ν ε ώτ ε ρον ,  ό όποιος έζη κατά 
τήν ιδίαν εποχήν, και έδοξάσθη διά τήν ευγλωττίαν του.

Δεν ήθέλομεν γνωρίζει άρκετά, ώ οι?,οι παίδες, περί τής 
εκρήξεως τοϋ Βεζούβιού, ούδέ περί τών δυστυχημάτων, τά 
όποια συνέβησαν έξ αίτιας αυτής, εάν δέν έγίνοντο πολλαί 
ανακαλύψεις είς τάς ημέρας μ.ας, αί όποίαι κινοϋσιν ε ί ; μέ· 
γιστον θαυμασμόν τον άνθρωπον, διά παν ο,τι άναφέρεται 
είς τό μέγα τούτο συμβεβηκός· ομιλώ δηλ: περί τών θαυμά
σιων έργων τοϋ Ηρακλείου καί τής Πομπηίας, Ικ τών όποιων 
πλείστα άνεκαλύφθησαν άλληλοδιαδόχως, καί ούτω γνω- 
ρίζομεν άπειρα περίεργα μνημνεϊα, καί πολυτίμους άρχαιό- 
τητας, αί όποίαι είναι θαυμάσιαι· διότι αί δύο αΰται πόλεις 
δέν έκάησαν, ουδέ οιεφθάρησαν άπό τήν λάβαν, ώς ένομί- 
ζετο κατ αρχάς, άλλ’ έσκεπάσθησαν άπό στρώματα στάχτης, 
τά όποια μέ τον καιρόν έσκληρύνθησαν. Λύτου φυτευθείσαι 
άμπελοι παράγουσιν εξαίρετου οίνον.

Τοιουτοτρόπως άνεκάλυψαν καί Ιν μικρόν θέατρον άρχαί· 
ον, τάφους, δρόμους, οικίας άνεπάφους, όπου υπάρχουσιν α
κόμη αξιόλογοι ζωγραφίαι· πλείστα μαγειρικά σκεόη, καί 
έπιπλα τοϋ καλλωπισμού, τά όποια μετεχειρίζοντο οί αρχαίοι, 
άνευρέθησαν σώα, καθώς καί αγάλματα, καί κοσμήματα χρυ
σά καί αργυρά, νομίσματα, καί τέλος αύγά καί έλαϊαι, τά 
όποια δέν έβλάβησαν έν διαστήματα 1 784  περίπου ετών. 
ΙΙολλά οστά ανθρώπων έξέθαψαν άπό τά μνημεία εκείνα, 
καί μάλιστα εις μίαν φυλακήν εΰρέθησαν τά λείψανα ενός 
δυστυχους, καί αί άλυσοι, μέ τάς οποίας τόν είχον δεμένου.
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Τό νά διατηρηθώσι πολλά άπό τά πολύτιμα ταΰτα πράγ
ματα, ύστερον άπό τόσα έτη, δέν είναι τόσον παράξενου, 
διότι ήξεύρομεν ότι, όταν τά πράγματα μένωσιν εις τόπον, 
όπου δέν έμβαίνει αήρ, δέν φθείρονται καθώς εκείνα, τά ό
ποια είναι εκτεθειμένα καθ’ έκάστην είς τήν επιρροήν τοϋ 
καιροϋ, καί τάς μ,εταβολάς τής θερμοκρασίας.

ΛΙ ΣΥΓΚΕΧΤΜ ΕΝ Α Ι ΕΝΝΟΙΛΙ.

Ό σκοπός τοϋ παιγνιδιού τούτου είναι νά διασκεδάσ·/] τά 
κοράσια διά τών ερωτήσεων, τάς όποιας κάμνουσιν τό έν 
πρός τό άλλο, καί νά γυμνάζη τήν μνήμην ενίοτε συμβαί
νει , ώστε αί αποκρίσεις νά ηναι άρμόδιαι πρός τάς έρωτή- 
σεις, ώς επί τό πλεΐστον όμως, είναι δλως διόλου εναντίας 
έννοιας. ’Ας φέρωμεν έν παράοειγμ.α, διά νά τό έννοήσητε.

Ε υ φ ρ ο σ ύ ν η .  Θά κάμω μίαν έρώτησιν είς τό αύτίον 
τής Μαρίας, ή όποια κάθηται πρός τά δεξιά μου, καί θά μοΰ 
άποκριθή σιγαλά. Αύτή δέ θά κάμη μίαν έρώτησιν εις τήν 
γειτονισσάν της, ή όποια θά τής άποκριθή ομοίως μ.έ σιγα
λήν φωνήν. ’Εγώ δέ, όταν τά κοράσια, (τά οποία κάθηνται 
είς κύκλον) άποκριθώσι καί έρωτησωσι, καί έλθη πάλιν ή σει
ρά μου, θά έπαναλάβω δυνατά τήν έρώτησιν τής πρός τά ά· 
ριστερά γείτονός μου, ή όποία είναι τελευταία, καί θ αποκρι- 
θώ μέ τήν άπάντησιν, τήν οποίαν ή πρός τά δεξιά μουγεί· 
των εκαμεν είς τήν αρχήν κατόπιν καί αυτή Οά ειπη τήν 
ερώτησίν μου, καί τήν άπόκρισιν τής πρός τά δεξιά της, 
καί οϋτω μέχρι τέλους. Προσέχετε όμως νά ένθυμήσθε τάς 
ερωτήσεις καί τάς αποκρίσεις, αί όποίαι σάς δίδονται. (Ή 
Ευφροσύνη έρωτα.) Μαρία, είς τ ί χρησιμεύει τό φυσερόν;

Μαρ ί α .  Εις τό νά άνάπτωμεν τήν φωτίαν. (είς τήν Α 
μάλθειαν). Ε ί; τ ί χρησιμεύουσιν αί άντλίαι.
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Ά μ ά λ Ο ε ι  α. Εις τό νά σβύνωμεν τό πυρ. (Είς τήν Μελ
πόμενων.) Είς τ ί χρησιμεύει τό άροτρον;

Μ ε λ π ο μ έ ν η .  Είς τό νά καλλιεργώμεν τήν γην. (Είς 
τήν Ελένην.) Είς τ ί χρησιεύει ή σκούφια;

Ε λ έ ν η .  Είς τό νά σκεπάζωμεν τήν κεφαλήν. (Πρός τήν 
Πηνελόπην.) Είς τί χρησιμεύουσι τά σανδάλια;

Π η ν ε λ ό π η .  Είς τό νάυποδένωμεν τούς πόδας. (Πρός 
τήν Ιίατήγκω.) Είς τί χρησιμεύουσιν αίκαρφίδες; (φουρκέτα·.).

Κ α τ  ή γ  κ ο). Είς τό νά καρφώνωμεν τά μαλλία μας. 
(Πρός τήν Ευφροσύνην.) Είς τ ί χρησιμεύει τό βαρόμετρον;

Ε υ φ ρ ο σ ύ ν η .  Είς τό νά σημειώνωμεν τό βάρος τοΰ άε· 
ρος. (Δυνατά.) Τώρα Οχ είοωμεν, εάν αί αποκρίσεις γ,ναι σύμ
φωνοι μέ τάς έρωτήσεις μας. ΤΙ Κατήγκω μέ έρώτησεν, εις 
τ ί χρησιμεύει τό βαρόμετρον, καί ή Μαρία μου άπεκρίθη, 
είς τό νά άνάπτωμεν τήν φωτίαν.

Μ α ρ ί α. ΤΙ Ευφροσύνη μέ ήρώτησεν είς τ ί χρησιμεύει 
τό φυσερόν, καί ή ’Αμάλθεια μοΰ άπεκρίθη, είς τό νά σού- 
νωμεν τό πΰρ.

’ Α μ ά λ  0 ε ι α.Ή Μαρία μέ ήρώτησεν είς τ ί χοησιμεύου- 
σιν αί άντλίαι, καί ή Μελπομένη μοΰ άπεκρίθη, είς τό νά καλ- 
λιεργώμεν τήν γην.

Β ίε λ  π  ο μ έ ν η. 'II ’Αμάλθεια μέ ήρώτησεν, είς τ ί χρη
σιμεύει τό άροτρον, καί ή 'Ελένη μοΰ άπεκρίθη, είς τό νά 
σκεπάζωμεν τήν κεφαλήν.

Έ  λ  έ ν η. Ή  ΒΙελπομένη μέ ήρώτησεν, είς τί χρησιμεύει 
ή σκούφια, καί ή Πηνελόπη μοΰ άπεκρίθη, είς τό νά ύποδε- 
νωμεν τούς πόδας.

Π η ν ε λ ό π η .  Ή 'Ε λένη μέ ήρώτησεν, είς τί χρησ'-- 
μεύουσι τά σανδάλια, καί ή Κατήγκω μοΰ άπεκρίθη, είς "Λ 
νά καρφώνωμεν τά μαλλία.
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Κ α τ ή γ  κ ω. II Πηνελόπη μέ ήρώτησεν, εις τ ί χρησι- 
μεύουσιν αί καρφίδες, καί ή Ευφροσύνη μοΰ άπεκρίθη, είς τό 
νά μετρώμεν τό βάρος τοΰ άέρος.

Τοιουτοτρόπως δύνασθε, αγαπητά μου κοράσια, νά έπαν«· 
λαμβανητε απειράκις το παιγνίδιον τοΰτο, είς τό όποιον όμως 
χρειάζεται άρκετόν μνημονικόν, διά νά μή λησμονήτε τάς 
ερωτήσεις καί τάς αποκρίσεις.

- Η * ΐ 5 ΐ ϊ : £ 5 ϋ 3 β β < . .

ΠΕΡΙ ΑΜΙΑΝΤΟΙ ΛΙΘΟΪ-

Γπάρχει εν είδος μαλακοΰ λίθου, χρώματος πρασίνου ή 
λευκοΰ,άπό τον όποιον όύνανται νά κατασκευάζωσιν οί άνθρω · 
ποι οιάφοοα υφάσματα, καθώς λ· χ. σινδόνας, ύποκάμμυσα, 
σακκούλας, καλτσοδέτας κλπ. Τό δέ περιεργότερον τοΰ λ ί
θου τούτου είναι ότι, όταν τό έξ αύτοΰ κατεσκευασμένον ύ
φασμα λερωθή, τό καθαρίζουσι θέτοντες αύτό είς τήν φω- 
τίαν χωρίς νά καίηται. Διά τοΰτο καί οί προ'γονοι ήμών Έ λ 
ληνες ώνόμασαν τον λίθδν τοΰτον ά ρ, ί α ν τ  ο ν , τούτέστι 
άδιάφθορον.

Πρέπει νά ήξεύρητε, ώ φίλοι παίδες, ότι οί Έ ψ η ν ε ς  τό 
πάλαι εκαιον συχνάκις τά σώματα τών άποθαμμένων τήν δέ 
στάχτην, τήν οποίαν έσύναζον, τήν έθετον είς άγγεϊα, καί 
τά εθαπτον είς τούς τάφους. Οί πλούσιοι όμως θέλοντες νά 
μή άνακατώσωσι τήν στάχτην τής πυράς, μέ τήν στάχτην 
τοΰ πτώματος, έτύλισσον αύτό εντός σινδόνης άπό αμίαντον/ 
καί εθετον είς τό πΰρ. Τοιουτοτρόπως άποσύροντες τήν σιν- 
οονην, εύρισκον τήν στάχτην τοΰ κεκαυμένου σώματος κα- 
Οαράν. Πρό εκατόν εξήκοντα ετών εύρέθη είς μίαν άμπελον, 
πλησίον τής 'Ρώμης, θήκη έκ μαρμάρου, ή όποία περιείχε 
τοιοΰτον ύφασμα άπό αμίαντον μέ οστά κεκαυμένα.
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Πρός δέ τούτοις κατεσκεύαζον καί φωτύλια οί Έ λληνες, 
τά όποια, άνάπτοντα είς τούς λύχνους δέν κατεστρέφοντο 
άπό τήν φλόγα· δι’δ καί ώνομάσθησαν, ά κ α υ σ τ α  ο ω τύ - 
λ  ι α.

Τήν σήμερον κατασκευάζουσιν είς τήν Ευρώπην δαντέλ- 
λας καί χάρτην έξ αμιάντου· εΦι δέ καί ενδύματα διά τούς 
πυροσβέστας, δυνάμενα νά προφυλάττωσιν αύτούς άπό τάς 
φλόγας. Πρέπει όμως νά ήξεύρητε καί τοΰτο, ότι όταν τό 
έξ αμιάντου ύφασμα τεθή άπαξ ή δίς είς τήν φωτίαν σκλη- 
ρύνεται καί τρίβεται.

Οί χημικοί ώνόμασαν τόν αμίαντον, μ α λ λ ί  ον τ ή ς  Σα 
λαμάνδρας ·  έπειδή τό άμφίβοιον τοΰτο έρπετόν ούναταί 
νά ζήση καί έντός του πυρός, χωρίς νά καή.

'Ο δέ σπάνιος ούτος λίθος άλλοτε, δστις ήρχετο τό πάλαι 
άπό τήν Περσίαν, τήν σήμερον είναι κοινότατος· εύρίσκεται 
δέεις τήν νήσον Κορσικήν, είς τήν Σκωτίαν, καί είς τά Πυρ- 
ρηναΐα όρη· άλλά τής Σαβοΐας ό αμίαντος είναι ο κάλλιστος, 
διότι δύναται νά χωρισθή είς μακράς καί μεταξοειδείς κλω
στής.‘ Γπάρχει δέ καί είς τήν Ελλάδα, είς τάς νήσους Άνά- 
φην καί Εύβοιαν.

Α ;. συνδρομαί πέμπονται διά Ταμιακού Γραμματίου είς τόν εκδό
την Μ. Δ. Σακκόρραφον.

Ούδεμίασυνδρομή πληρώνεται άνευ άποδεί'εως τοΰ ίδιου έκδο’του.
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1. Γεώργιος Οΰΐλσων.— 2 .‘Ο ‘Ηρακλής ε’ν τώ όίδει.3.— ‘Η χήνα 
κα ί ό σκύλος.— 1. ‘Η πρώτη εκρηξις τοΟ Βεζούβιού.—  ο. Α ί συγκε
χυμένα! έννοια!.·—  6. Περί αμιάντου λίθου.
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