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Μ ΑΘΗΜ Α ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΤΣ.

Κανί» πράγμα δέν είναι τόσον δύσκολου, όσον τό νά όμο- 
λογήση τις τό σφάλμα του ελευθέριος· άλλα καί κανέν πράγ
μα δέν δεικνύει γενναιοτέραν, εύγενεστέραν,καί είλικρίνεςε- 
ραν καρδίαν άπό τοΰτο. Ή  ταχεία καί άδολος ομολογία τοΰ 
σφάλματός μας, ραγίζει και τών σκληρότερων ανθρώπων τάς 
καρδίας, τούς οποίους ετυχε νά βλάψωμεν, καί άπό τούς ο
ποίους δυνάμεθα νά λάβωμεν συγχώρησιν χωρίς καμμίαν 
προσβολήν. Τό ακόλουθον άξιοσημείωτον περιστατικόν είναι 
άποδειξις τών λόγων μου. Ιδού πώς διηγείται αυτό ό Διευ
θυντής ενός παιδαγωγείου έν ’Α γγλία.

Είς άπό τούς μ.αθητάς μιας τάξεως, νέος ορμητικού καί 
αύθάδους χαρακτηρος, όργισθεις κατά τοΰ διδασκάλου του, 
εξέβαλε τό μαχαιριάν του, καί έφοβέρισε νά κτυπήση αύτόν. 
Ό  διδάσκαλος ήλθε πρός με μετά τό τέλος τοΰ μαθήματος, 
μοΰ έδιηγήθη το περιστατικόν, καί είπεν οτι, ή ό μαθητής 
πρέπει νά φύγη άπό τό σχολεΐον, ή αΰτός. Έμήνυοα εις τό 
δωμάτιόν μου τόν μαθητήν, ό όποιος ήτο υιός έναρέτου καί 
αγαθής χήρας γυναικ.ός. Έλαβον αύτόν άπό τήν χείρα, καί 
τοΰ είπον «Έδουάρδε, τ ί έκαμες;» Ευθύς οί οφθαλμοί του 
έγέμισαν άπό δάκρυα, καί είπε· «Έσφαλα, ήμαρτον.» Είπον 
προς αύτόν «θέλεις νά ύπάγης είς τόν διδάσκαλόν σου, καί 
νά τοΰ ειπης, ότι έσφαλες, καινά τοΰ ζητήσης συγχώρησιν;» 
«Ναι, Κύριε,» άπεκρίθη όγλήγωρα· « ’Αλλά,» τοΰ είπον πά
λιν, «ήξεύρεις, βέβαια, ότι έκβήκες τών όρίων τοΰ μαθητου, 
καί πρέπει, ή νά όμολογήσης τό σφάλμα σου, όπως θά φα- 
νή εύλογον είς τόν διδάσκαλόν σου, ή νά άποβληθής άπό τό 
σχολεΐον. Εύχαριστήσαι νά γίνη τοΰτο δημοσίως, όπως Ιγεινε 
καί ή πρός τόν διδάσκαλον ύβρις;» Πάλιν ταχέως άπεκρίθη, 
« Ναι, Κύριε. » 31ετά δέ τήν άπάντησιν ταύτην, τήν οποίαν
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άμφίβαλλον, ότι ήθελον ακούσει, είπον είς αύτόν «Πήγαινε 
τώρα καί έλα αύριον τό πρωίέδώ.» Έν τώ μεταξύ δέ τούτω 
είδον τόν διδάσκαλον, καί τόν ήρώτησα, εάν ικανοποιείτο, 
μέ τό νά ομολογήση παρρησία τό σφάλμα του ό μαθητής. 
Άπεκρίθη δέ ότι ευχαριστείτο, εάν ένόμιζα τοΰτο αρκετόν. 
«Τοΰτο πρέπει νά γίνη, είπον εγώ, καί πρός σωφρονισμόν αύ- 
τοΰ, καί πρός παραδειγματισμών τών άλλων μ.αθητών.» Τήν 
επαύριον τό πρωί, ό Έδουάρδος ήλθε πάλιν είς τό δωμάτιόν 
μου, καί τον ήρώτησα, πώς έσκέφθη περί τοΰ πράγματος, καί 
μοΰ άπεκρίθη, ότι άνεγνώρισε τό σφάλμα του, καί ήτο έτοι
μος νά ύποφέρη πασαν τιμωρίαν, τήν οποίαν έγώ  έθεώρουν 
άναγκαίαν. Αοιπόν, «είπον έγώ , » όταν ύπάγης είς τήν πα- 
ράδοσιν, σηκω όρθιος είς τόν τόπον σου, καί είπε είς τόν διδά
σκαλον καί είς τούς συμμαθητάς σου, ότι ή χθεσινή διαγωγή 
σου ήτο άπρεπης, καί ζητείς συγχώρησιν διά τό σφάλμα σου.» 
Τωόντι τοΰτο έγένετο με δυνατήν καί τρέμουσαν φωνήν, καί 
μέ τόσον φανεράν ειλικρίνειαν, ώστε πασα λέξις έπροξένησεν 
εντύπωση.

'Ο Έδουάρδος έκάθησε, καί μέ τάς χείρας είς τούς οφθαλ
μούς έθρήνει, ενώ είς τήν τάξιν έπεκράτει τοιαύτη σιωπή, 
ώστε ένόμ,ιζέ τις, ότι δέν ύπηρχεν έκεί ψυχή ζώσα. Τότε έση- 
κώθη ο διδάσκαλος μέ μεγίστη·; συγκίνηση καρδίας, έπήνεσε 
τον πρότερον μέν υβριστήν, τώρα δέ μετανοήσαντα μαθητήν, 
έλαβεν αύτόν άπό τήν χείρα, καί ούτως έτέλειωσεν ή σκηνή, 
τής όποιας τό ηθικόν αποτέλεσμα ήτο τοιοΰτον, ώστε κανείς 
άπό τούς παρευρεθέντας έκεί δέν τό έλησμόνησέ ποτε. Τό 
παιοίον ενθυμείτο πάντοτε τό μάθημα τοΰτο, ένω εάν μετε- 

αύτό αύστηρώς, ή τό άπέβαλλον άπό τό σχολεΐον, 
__ομενον νά διαφθαρή. Τώρα δέ καί μαθητής κς;1 δι- 

δάσκολος είναι πιστοί ύπηρέται τοΰ Ευαγγελίου. 
"■ α»*# *»-
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Ο ΤΑΡΤΛΡΟΣ M A I ΤΑ  Η Λ ΪΣ ΙΑ  ΠΕΔΙΑ.

Εύθύς άφοΰ άνεχώρησεν ό 'Ηρακλής άπό τό δικαστήριβν τών τριών 
δικαστών, ήνοίχθη ενώπιον του μ έ γ α  βάραθρον, άπό τό όποιον άνέ- 
βαινον συφροφαί καπνοΰ μαύρου κα ί πυκνοΟ.'Ο καπνόςαύτός έσκέπαζε 
πύρινον ποταμόν όνομαζόμενον Φ .Ιεγ έθ ω ν τα ,  του όποιου τά υδατα 
ερρεον μέ φρικώδη θόρυβον’ παρέκει ερρεεν ό Κ ο χ υ τ ό ς , άλλος ανε
ξάντλητος ποταμο'ς, σχηματιζόμενος άπό τά  δάκρυα τών δυστυχών, 
οί όποιοι ήσαν κλεισμένοι είς τόν Τάρταρον, τό αιώνιον εκείνο βα- 
σανιστήριον.

Ο ί κύριοι τών θλιβερών τούτων τόπων ήσαν α ί - Ε ρ ι ν ν ύ ε ς ,  α ί 
όποϊαι μέ άνωρθωμένα μαλλ ία , κα ί μέ μ ά σ τ ι γ α ς  ε ίς  τάς χειρας, έβα- 
σάνιζον άσπλάγχνως τούς αμαρτωλούς, ένθυμίζοντες άκαταπαύστως 
εις αύτούς τάς άμαρτίας των.

Αύτοΰ ησαν κατακρημνισμέναι α ί ψυχαί τών προδοτών, τών α
χάριστων, τών επιόρκων, τών διεστραμμένων παιδιών, τών φονέων, 
τών υποκριτών, οί όποιοι ότε εζων είς τήν γήν έφαίνοντο, δτι ήσαν 
καλοί κα ί τ ίμ ιο ι διά νά έξαπατώσι τούς άλλους άνθρώπους. Οί δέ 
άθλιοι έκεϊνοι δέν ήσαν μόνοι κάτοικοι τοΰΤαρτάρου, άλλά  κα ί άλλοι 
πολλοί κακοΰργοι, οί όποιοι κατετρόμαξαν τόν κόσμον μέ τά  τρο
μερά κακουργήματα τω ν  διά καθένα δέ έξ αύτών ό Πλούτων, μέ 
τήν βοήθειαν τών Έριννύων, εΤχεν επινοημένα; τιμωρίας, έκ τών 
οποίων τινές είνα ι ά ξ ια ι διηγήσεως.

Μεταξύ τών κακούργων εκείνων, οί όποιοι δικαίως έτιμωροΰντο 
άπό τήν θείαν δίκην, ό Τίρακλής άνεγνώρισεν ένα βασιλέα όνομα
ζόμενον Σ α .Ι μ ω ν έ α ,  τ ο ν  όποιον κάποτε άπήντησεν είς τήν γήν. Ό  
άφρων αύτός, τόσον ειχεν ύπερηφανευθή, ώστε έχασε τά  λογικά του 
κα ί έβεβαίωνεν, ότι ήτο θεός ομοιος μέ τόν έξουσιαστήν τοΟ κεραυ
νοί). Δ ιά  νά μιμηθή δέ μακρόθεν τόν κρότον τοΟ κεραυνού, έτρεχε μέ 
μ ίαν άμαξαν τήν νύκτα επάνω είς μ ίαν γέφυραν, κατεσκευασμένην 
άπό χαλκόν, κα ί έκείθεν ερόιπτε δαυλούς αναμμένους κατά τών δυςυ- 
χών δούλων, τούς όποιους συνήθοοιζεν έκεΐ, κα ί έφόνευον οϊ φύλακες 
του διά νά δείξωσιν, ότι αύτός τούς έ φόνευε μέ τόν κεραυνόν του-
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Άγανακτήσας ό Ζεύς διά τήν άλαζονίαν του κα ί δ ιά  τήν σκλη
ρότητα του ταύτην, έκεραύνωσεν αύτόν τόν ίδιον, κα ί τον έρόιψεν 
είς τόν Τάρταρον, οπου κατεδιχάσθη νά κα ιητα ι αιωνίως άπό εν πΟρ, 
χωρίς νά κατακαίητα ι.

*0 αδελφός τοΟ Σαλμωνέως, ονομαζόμενος Σ ίσ ν ψ ο ζ ,  δέν ήτο καλ
λίτερος αύτοΰ’ αύτός ήτο περίφημος ληστής τής Α ττ ική ς, ό όποιος 
συνελάμβανε τούς διαβάτας, κα ί τούς έσυρεν εις το σπηλαιον του, 
κα ί έκεΐ τούς έφόνευε μέ σκληροτάτας βασάνους- αύτός ό ίδιος θη - 
σεύς, τόν όποιον ό ’Ηρακλής ήλθε νά έκοάλη άπό τόν αδην, έφονευ- 
σε τόν άθλιον αύτόν Σίσυφον είς μίαν εκδρομήν ό δέ Ζεύς πρός τ ι 
μωρίαν του, άφοΰ τόν έρβιψεν είς τόν Τάρταρον, τόν έπρόσταξεν νά 
άναοιβάση ένα βράχον παμμέγιστον είς τήν κορυφήν ένός όρους. Μό
λις δέ κετώρθωνε μέ πολλούς κα ί άπιστεύτους κόπους νά άναβή 
είς τήν κορυφήν, αίφνης ένώ κάθιδρως καί κατακουρασμένος έζήτει 
νά στήσν) τόν βράχον εκεί, ουτος έσείετο κα ί έκυλίετο πρός τά  κάτω, 
κα ί ήρχιζε πάλιν τήν ιδίαν εργασίαν ό άθλιος, χωρίς κάν νά λάβη 
αναψυχήν.

Ό  μύθος  ουτος τοΰ λ  η σ τοΰ Σισύφου, καλοί μου φίλοι, είνα ι εν
τελής είκών ολων τών ανθρώπων, οί όποιοι, κατά δυστυχίαν των 
ε ίνα ι φιλόδοξοι ή φθονεροί. Λύτοί φθείρουσιν άεννάωςτήν ζωήν των 
μέ τοιαύτας πράξεις, κα ί ενώ νομίζουσιν, οτι κατώρθωσαν τόν σκο
πόν των, ό λίθος τοΰ φθόνου των π ίπτει, κα ί ιδού ε ίνα ι καταδ ικα
σμένοι νά άνανεώνωσι πάλιν τάς προσπάθειας των. Νομίζω, οτι 
μεταξύ υμών ούδέ εις εύρίσκεται νά έχη τό ελάττωμα τοΰτο’ κα ί 
έμπορεϊτε κα ί μόνοι σας νά καταλάβητε, όποία διαφορά υπάρχει 
μεταξύ τής αξιέπαινου άμι’λλης, τήν όποιαν καταβάλλετε διά νά 
έπαινεθήτε άπό τούς διδασκάλους κα ί συμμαθητάς σας, κα ί μεταξύ 
τής χαμερποΰς ζηλ.οτυπίας, ένεκα τής όποια« δέν δύναται ό φθονερό; 
νά βλέπη ήσύχως τόν άλλον εύτυχοΰντα. 'Η εργασία κα ί επ ιμέ
λεια  πρέπει νά ήναι αδιαχώριστα άπό τόν άνθρωπον, κα ί δι’ αύτών 
ν’ άποκτώμεν ύπόληψιν.

'Ολίγον μακρύ τερα άπό τόν Σίσυφον, παρετήρησε τόν Τ ά ν τ α -
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Λογ ό 'Ηρακλής,*δηλ. τον"βασιλέα τής Φρυγίας, όστις ένω έπεισα 
κα ί έδίψα ύπεροολικώς, ήτο βυθισμένος εντός όδατος διαφανούς, τό  
όποιον άπεσύρετο, εύθύς άφού αύτό; ήθελε νά «ύψ η  διά νά π ίη ' 
πρός τούτοις, κλάδος δένδρου μέ ωραιότατους κα ί ωρίμους καρ
πούς, έλύγιζεν έμπροσθέν του- άλλά μόλις έξήπλωνε τάς χεΐράς 
του διά νά κόψη κανένα έξ αύτών τών γλυκύτατων καρπών, ό κλά
δο; άνυψούτο, κα ί ό δυστυχής Τάνταλος έμενεν άπηλπισμένος είς 
τήν άσβεστον δίψαν κα ί άκατάπαυστον πεινάν του-

*0 σκληρός ουτος βασιλεύς, τή άληθεία, ήτο άξιος τής τιμωρίας 
ταύτης· διότι μίαν τών ημερών οί θεοί περιδιαβάζοντες είς τήν γην, 
κατήντησαν έως είς τό  παλάτιόν του· αύτός δέ έφάνη, οτι τούς υ
ποδέχεται εύχαρίς-ως, άλλ.ά διά νά δοκιμάση άν τωόντι ήσαν θεοί, 
έπρόσταξε τόν μάγειρόν του, νά τούς έτοιμάση γεύμα μέ τά  μέλη 
τού ίδιου του υΐοϋ Π ί.Ι ο π ο ς ,  ό όποιος ήτο νέος καλός κα ί άξιαγά- 
πητος. Ο ί προσκεκλημένοι ένόησαν τά  άξια  αποστροφή; ταΟτα φα
γη τά  κα ί άνεχώρησαν χωρίςνάφάγωσι’ μόνη ή Δήμητρα έξ άπροσεξίας, 
βεβαίως, έφαγεν ένα τών ύίμων τού καϋμένου του Ταντάλου' οδέ 
Ζεύς άγανακτησας διά τήν βαρβαρότητα τοΟ άπανθρώπου τούτου πα- 
τρός,τόνέκεραύνωσεκαί τόν έκρήμνισεν εις τόν αδην, όπου κατεδικάσθη 
είς τήν φρικώδη τιμωρίαν, τήν όποιαν σάς εδιν,γήθν,ν πρό ολίγου. 
Τόν δέ δυστυχή Πέλοπα λυπηθέντες οί θεοί άνέστησαν' άλλά μή 
δυνηθέντες νά τού άποδώσωσι κα ί τόν ώμον, τόν όποιον ή Δήμητρα 
έφαγε, τού έδωκαν έλεφάντινον, μέ τόν όποιον βέβαια, τόν άπεζη- 
μίωσαν αρκούντως, διότι μέ αύτόν έθεραπεύοντο όλοι όσοι είχον 
άσθενείας.

Ενώ δε ό Ηρακλής ήτοιμάζετο νά αναχώρηση άπό τούς θλιβε
ρούς εκείνους τόπους, όπου ματα ίω ς έζήτει τόν φίλον του θησέα, 
ήκουσε στεναγμούς πολλών γυναικών μέ κόμας λυτάς, α ί όποΐαι 
ήσαν καταδεδικασμέναι νά γεμίζωσιν άκαταπαύτως πίθον άπατον. 
Λνεγνώρισε δέ, οτι αύταί ήσαν α ί Δαναΐδες, δηλ.: α ί θυγατέρες ένός 
βασιλέως τού Άργους, όνομαζομέν&υ Α ανα ο ν ,  περί τού όποιου πο?.- 
λ.ακις ηκουσεν, ότε ήτο νέος.
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Α ί Δαναΐδες ήσαν πεντήκοντα άδελφκί, κα ί ό πατήρ των πλ.τ,- 
ροφορηθείς άπό τόν χρησμόν, οτι κάποιος άπό τούς γαμβρούς του 
ήθελε τόν φονεύσει διά νά βασιλεΰση αύτός, τάς έπεισε νά σφάξω- 
σιν ολαι τήν ιδίαν νύκτα τού γάμου των τού; πεντήκοντα συζύγους 
μ έ  ξιφίδια, τά  όποια τα ΐς  έπρομήθευσεν.Τί τρομερά αυτη συνωμο
σία έξεπληοώθη άπό τούς σκληρά; έκείνας γυναίκας, εκτός μιας μό 
νης τής Ύ π ε ρ μ γ ή σ τ ρ α ς ,  ή όποια δέν ήθέλησε νά ύπακούση είς τόν 
πατέρα της, καί ούτως, μέ κίνδυνον τής ζωής της, έσωσε τήν ζωήν 
τού συζύγου της Λυγκέως, μετά  τού όποιου καί έδραπέτευσε.

Μετ' ολίγον όμως έπηλήθευσεν ό χρησμός, ό όποιος κατετρόμαξε 
τόν Δαναόν· δ ιότι ό Λυγκεύς χηρύξας πόλεμον κατά τού δολίου τού
του βασιλέως, τόν έφόνευσεν είς μ ίαν μάχην, κα ί οΰτω τόν διεδέχθη 
είς τόν θρόνον. 'Ο  δέ Ζεύς πρός τιμωρίαν τών τεσσαράκοντα εννέα 
άδελ.φών τής Ύπερμνήστρας, τάς έρριψεν είς τόν Τάρταρον. όπου ή 
σαν ΰποχρεωμέναι νά γεμίζωσι τόν άπατον πίθον, ώς ίδετε. Ο ί δε 
Λργεϊοι πρός τιμήν τής ενάρετου ταύτης γυναικός, ¿σύστησαν εορ
τήν, ή όποία ώνομάζετο Λ α μ π α δ η φ ο ρ ί α ,  διότι διά νά κρύψη τόν 
σύζυγόν της άπό τόν όλεθρον τής έχρησίμευσε λαμπάς.

Τέλ,ο; πάντων εξήλθεν ό ‘Ηρακλής άπό τόν λυπηρόν εκείνον το'- 
πον, κα ί παρετήρησε προχωρών ποταμόν τινα γαλ.ήνιον, όστις ¿χώ
ριζε τόν Τάρταρον άπό τά  Τίλ.ύσια Πεδία, δηλ: τόν τόπον τής τ ιμω 
ρίας, άπό τόν τόπον τής άνταμοιβής. ’Ο ποταμός ώνομάζετο Λήθη.

Τά υδατα τής λήθης, τήν όποιαν ό ήρω; διέβη χωρίς κόπον, εΤ- 
χον παράδοξον ιδιότητα· διότι όσοι έπινον άπό τά ύδατα ταύτα, ¿λη
σμονούν τήν επίγειον κατάστασίν των, τό όποιον σημαίνει, ότι οί 
ενάρετοι, οτε μετέβαινον είς τά  Τίλύσια πεδία, έλησμόνουν πάσαν 
άνθρωπίνην αθλιότητα.

Τούς δέ ευφροσύνου; τούτους τόπους, όπου οί ενάρετοι κα ί σοφοί 
ήσαν μόνοι παραδεκτοί μετά τόν θάνατόν των, άπετέλ.ουν δένδρα 
άειθαλ.ή, τούτέστι έχοντα πάντοτε φύλ.λα πράσινα, δάση εύώδη, 
λ ιβάδια διηνθισμένα, κα ί είς όλα ταύτα διέλαμπε τό γλ.υκύ κα ί λαμ 
πρόν συγχρόνως φώς τής σελήνης. Ποτέ ή νύξ δέν έσκέπαζε μέ τόν
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μκΰρον μανδύαν της τοΰ; ωραίους εκείνου; τόπους, α ί δε ψυχαΐ τών 
αγαθών ήσθάνσντο αληθή καί άλυπον χαράν.

‘ Υποκάτω εί; τάς σκιάς έκείνας, ό Ηρακλής άνεγνώρισε πλήθος 
βασιλέων, ηρώων, και άλλων άπλών ανθρώπων, οί όποιοι ζώντες εύηρ- 
γέτησαν πολλάκις τους όμοιους των ανθρώπους. Παρετήρησε τόν 
Κ ίχροχα τον Αιγύπτιο'/, τον θεμελιωτήν τών Αθηνών, ο όποιος έδί- 
δαξεν εις τούς "Ελληνας τήν καλλιέργειαν τής γής* τόν 'Ε ρ ιχ θ ό -  
ν.ον, όστις πρώτος έφεδρε την χρήσιν τοϋ νομίσματος, διά νά εύκο- 
λύνη τό έμπορων μεταξύ τών 'Ελλήνων' τόν ΤριπτόΑ/μον, πρός 
τον οποίον αύτή ή Δήμητρα έδίδαξε πώς νά μεταχειρ ίζητα ι τό ά- 
ροτρον· τόν Κούρον, τόν άρχαίον βασιλέα τών Αθηναίων, όστις, 
άφοΟ εΤπεν ό χρησμός είς ενα πόλεμον, ότι έκ τών δύο εθνών ήθελε 
νικήσει έκεϊνο, τοϋ όποιου ό βασιλεύς ήθελε φονευθή, ένεδύθη ώς χω
ρικός, και έμβάς είς τό εχθρικόν στρατοπέδου έφονεύθη, και κατώρ- 
θωσε τωόντι νά νικήσωσιν οί Αθηναίοι' κα ί τέλος άπήντησεν άλλον 
βασιλέα, ό όποιος έν καιρω τρομερας πανώλης, παρεκάλ.εσε τούς θεούς 
νά προσβληθή αύτός άπό τήν επιδημίαν, διά νά σωθώσιν οί υπήκοοί 
του· άλλά μετά τόν θάνατόν του, ό Ζεύς τόν έοαλεν είς τά ’Ηλύσια 
πεδία, πρός αμοιβήν τής φιλανθρωπίας του.

Έ ν  τούτοις, δέν πρέπει νά πιστεύσωμεν, παιδία μου, ότι ό τό
πος ούτος ήτο μόνον διά βασιλείς κα ί ήρωας- αύτοϋ κατέβαινον αί 
ψυχαί όλων εκείνων, οί όποιοι ήσαν καλοί κα ί άγαθοί έπί τής γής, 
εις όποιανδήποτε κατάστασιν κα ί άν εύρέθησαν. 'Επειτα , νομίζω, 
ότι σάς είπον, ότι όλοι οί θνητοί έγίνοντο ίσοι είς τό βασιλέων τοϋ 
Πλούτωνος· κα ί πολλάκις, καί αύτός ό υπομονητικός κα ί πιστός δοϋ- 
λος κατώκει είς τά  ’Ηλύσια παιδία, ένώ ό υπερήφανος κα ί άσπλαγ- 
χνος κύριός του. ήτο έρβιμένος εις τά  σκότη τοϋ Ταρτάρου, όπου αί 
φλόγες τοϋ Φλεγέθωντας τόν κατέκαων.

Έ π ί τέλους ό 'Ηρακλής άνευρων τόν θησέα είς μ ίαν άκραν τοϋ 
άδου, έξήλθε μετ’ αύτοϋ άπό τά ’Ηλύσια διά μ ιας θύρας, τής οποίας 
τό κλειδίον είχε λάβει άπό τόν Πλούτωνα, κα ί ουτω κα ί οί δύο ά- 
νέβησαν χαίροντε; είς τήν γην, όπου έδιηγήθησαν τά  παράδοξα

πράγματα, τά  όποια τούς χατέπληξαν, ένώ εύρίκοντο έν τώ μέσ» 
τών νεκρών.

ι i w icæaa w i  
Ο Ψ ΥΛΛΟΣ ΕΙΣ ΤΙ1Ν ΦΥΣΙΚΗΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ .

Το ζωυφίου τοΰτο είναι πολύ περίεργον καί ώραίον, δταν 
το πχρατηρώμεν με μικροσκόπιον, or,λ : με τό ύέλινον έκεΐ·*ο 
εργαλείου, μέ τό όποιον τά μικρά αντικείμενα μάς παρου
σιάζονται μεγάλα. Με τό όργανον τοΰτο μεγαλώνει τόσον, 
ώστε δύναται νά φθάση ε ί ; οκτώ ή δέκα δακτύλων μήκος, 
καί είς ανάλογου πλάτος. Είναι ¿οπλισμένου μέ περίεργον 
καί λαμπράν πανοπλίαν, ή μέ πάμπολλα λέπια, τά όποια 
είναι κομψώς συνδεδεμένα καί προσαρμοσμένα τό εν πρός
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τό άλλο, καί εχουσι μακρας άγγίδας, κατά τι όμοιας με τάς 
τοϋ άκανθοχοίρου (σκαντζοχοίρου). Φαίνεται δέ ώς έπί τό 
πλεΐστον τό ζώου τοΰτο, ώς πεποικιλμένον καυκίον χελώ- 
νης. 'Ο λαιμός του κλίνει χαριέντως καί ομοιάζει κατά το 
σχήμα με τήν ουράν τοΰ άστακοϋ. Άπό τό εν καί άπό τό 
άλλο μέρος τής κεφαλής του υπάρχει όιραίος, ζωηρός, καί 
ολοστρόγγυλος μαύρος οφθαλμός· όπισθεν αύτοϋ φαίνεται 
μικρόν βαθούλωμα, μέ λεπτήν μεμβράναν, καί μέ πολλά δια
φανείς τρίχας, αί όπφϊαι σχηματίζουσιν, ούτως ε’.πείν, τά



αύτία του. Άπό το έμπροσθεν μέρος τής κεφαλής του εξέρ
χονται δύο μικρά κέρατα τρίχινα καί διευσταυρωμένα Α καί 
Β. Μεταξύ αύτών καί τών δύο αύτοΰ πρώτων σκελών, Γ, Δ, 
εύρίσκεται το κ ε ν τρ ί ον  του .  Αύτό το κεντρίον περιλαμβά
νει δύο βέλη, τά όποϊα, άφοΰ τό κεντρίον έμβη, χώνονται βα
θύτερα είς τό κρέας, διά νά έκρεύστ] τό αίμα· έκ τούτου σχη
ματίζεται ή στρογγυλή εκείνη κηλίς, με μίαν τρύπαν είς τό 
μέσον της, τό όποιον ονομάζεται κ έ ν τ η μ α  ψ ύ λ λ ο υ .

Τό έντομον τοΰτο εκτός τών κερατίων του έχει καί εξ 
πόδας, έκ τών όποιων τέσσαρες είναι ηνωμένοι είς τό στήθος. 
"Οταν δε σκοπεύτ, ό ψύλλος νά πηδήσγ, σηκώνει καί τούς εξ 
πόδας όμοΰ, καί τούς σπρώχνει όλους συγχρόνως, καί ούτω 
καταβάλλει όλας του τάς δυνάμεις διά μιας, διά νά φέργ, τό 
μικρόν του σώμα είς άρκετά μακρυνόν διάστημα. Τά σκέλη 
του έχουσι πολλάς κλειδώσεις, επάνω είς τάς όποιας ύπάρ- 
χουσι μικραί άκανθαι· καί καθείς άπό τούς πόδας του είναι 
¿οπλισμένος μέ ζεΰγος άγκιστρωτών ονύχων, τούς όποιους 
το έντομον, όταν άναπηδα, δύναται νά προσκολλα όπου κα- 
θήσγ. Είναι δέ άξία σημειώσεως ή θαυμασία ευκινησία, μέ 
τήν όποιαν τό μικρόν τοΰτο ζώον δύναται νά πήδα πολλάκις 
κατά μήκος, ώς πολλάκις διά δοκιμών άπεδείχθη.

Ή  δέ εκπληκτική δύναμίς του δέ·/ είναι όλιγώτερον άξιο- 
σημείωτος· διότι ήνοιξε φλέβας άπειράκις μεγαλειτέρας άπό 
τό σώμά του. Διά τοΰτο πρέπει καί οί μΰς του νά ήναι άρκε
τά δυνατοί καί εύρωστοι. Άναλόγως δέ τοΰ σώματος, πόσον 
άσθενής καί νωθρός είναι ό ίππος, ή κάμηλος, καί αύτός ό 
έλέφας, συγκρινόμενοι μέ τό ουτιδανόν τοΰτο έντομον !

Είναι δέ οί ψύλλοι άρσενικοί καί θηλυκοί, καί λαμβάνουσι 
τάς ιδίας μεταμορφώσεις, εις τάς όποιας ύπόκεινται καί οί 
μεταξοσκώληκες. "Οταν κλωσσήσωσι τά αύγά των, εξέρχον
ται τά νεογνά εις σχήμα σκωληκιδίου, έπειτα γίνονται χρυ- 
σαλίδες, καί όταν έξέλθωσιν άπό αύτήν τήν κατάστασιν, είναι 
εντελείς ψύλλοι.
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ΤΛ  ΑΠΟ ΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ ΤΙΙΣ ΠΑΡΑΚΟΕΣ.

Μικροί μου φίλοι, ή ίς·ορία τήν οποίαν θά σας διηγηθώ, 
βεοαιως, Οελει μεγάλως σάς έκπλήξει.

Ώραίαν τινά του Μαί'ου εσπέραν, έξήλθον οί παϊόες ενός 
χωρίου εις περίπατον, οιά νά άναπνεύσωσι τήν εσπερίαν εκεί
νην δρόσον, ητις ζωογονεί τόν άνθρωπον. ΙΙεριπατοΰντες λοι- 
πον καί συνομιλοΰντες έφθασαν εις τό άκρον τοΰ χωρίου, 
όπου παρά τινι μικρά πεύκγ έκάθητο λευκόθριξ τις γέρων, 
όστις ετεινεν εις αύτά τήν χείρά ζητών ελεημοσύνην πόσον 
εξεπλαγησαν οι παιδες εκείνοι άκούσαντες,ότι ώνομάζετο ΙΙέ- 
τρος ! διότι καθ εκάστην σχεδόν ό πατήρ των ώμίλει περί 
τοΰ άνθρώπου εκείνου, οστις έν τή νεότητί του δέν έσυλλο- 
γίσθη τό Ιπερχόμενον γήρας.

] οτε όλοι ομοφώνως παρεκάλεσαν τόν γέροντα Πέτρον νά 
τοίς διηγηθή τήν ιστορίαν του.

«Μικροί μου παίδες, είπεν έ Πέτρος, έγώ  Ιγεννήθην είς 
αύτο τοΰτο τό χωρίον, είς τό όποιον τώρα ζητεύω, οί γο
νείς μου ήσαν άνθρωποι ευκατάστατοι, ¿φρόντισαν πολύ 0Γ ε 
μέ οπως μοί όώσωσιν ανατροφήν, τής οποίας τώρα στερούμαι· 
αλλ εγω , καί εγεμισαν οί οφθαλμοί του άπό δάκρυα, έγώ  ό 
ανόητος, ποτε δέν ήθελησα νά άκούσω τάς συμβουλάς τοΰ 
πατρος μου, ποτέ δέν ήθελησα νά υπάγω εις τό σχολείο·/, 
ποτε οεν ήθελησα νά άκούσω, ότι ό καιρός είναι πολύτιμος, 
άλλ ένόμιζον, ότι θά εύρίσκωμαι πάντοτε είς τήν όποιαν τότε 
ευρισκόμην κατάστασιν, ότι θά εχω πάντοτε τούς γονείς μου 
να με τρεφωσι καί να μέ ενδύωσιν, άλλ’ ώ τής άφροσύνης μου! 
ό πατήρ μου άπέθανεν! ό πατήρ, τόν όποιον όταν ένθυμηθώ, δέν 
δύναμαι να κρατήσω τά δάκρυα· μετά εν έτος άπέθανεν όμοΰ 
με αύτόν, και ή προσφιλής εκείνη μήτηρ μου, τής όποιας τάς 
συμβουλάς δέν ήθελησα νά άκούσω ποτέ. Λαβών λοιπόν όσα



ο πατήρ μου μοί ειχεν αφήσει χρήματα, περιήλθον ολον σχε
δόν τον κόσμον έξοδεύων τά χρήματά μου· ήμην εις τήν άκ- 
μήν τής νεότητάς μου, ποτέ δεν έσυλλογίσθην, ότι τά χρή
ματα δεν είναι παντοτινά· είχα πλει'στους φίλους,ποτε δεν 1- 
συλλογίσθην,ότι οί φίλοι εκείνοι ήσαν φίλοι του αργυρίου μου 
μάλλον ·η έμοΰ. Έν τούτοις τά χρήματά μου έτελείωσαν, οΐ 
φίλοι με παρήτησαν, έμεινα έρημος, έστερημένος καί αύτοδ 
τοϋ επιούσιου άρτου· τότε ένθυμήθην τάς συμβουλάςτών προσ
φιλών μου γονέων, άλλά δέν ήτο καιρός πλέον.

Μή έχων λοιπόν χρήματα, έπανήλθον ενταύθα, δθεν άλλο
τε έξήλθον πλούσιος, καί κατά τήν έμήν ιδέαν εύτυχής, άλλ’ 
ούδείς εΰρέθ-η νά μέ φιλοξενήστ,· οί άλλοτε πολυπληθείς φί
λοι μου ούδέ καν έστρεφον τούς οφθαλμούς των πρός έμέ, 
έζήτησα άπό τινας ψωμί, άλλά μέ έδιωξαν, μοΰ είπαν πήγαι
νε νά δουλεύσγ,ς· άλλά μήπως ποτέ έφρόντισα νά μάθω εργοι 
τ ι ;  άπεφάσισα λοιπόν νά γίνω  άχθοφόρος, εγώ  οστις άλλοτό 
δέν κατεδεχόμην νά ομιλήσου κάν μέ αχθοφόρον. Τόέπάγγελ- 
ρ.α αύτό μετηρχόμην τιμίως πολλά έτη, πολλάκις κρατώ' 
βάρη έστέναζον, έκλαιον, ένθυμούμην τήν νεότητά μου· άλλά 
έγήρασα πλέον δέν ήδυνάμην νά φέρω βάρη, παρη,τήθην καί 
είμαι τώρα είς αύτήν τήν άθλίαν κατάστασιν, εις τήν οποί» 
μέ βλέπετε.»

Εις ολον αύτό τό διάστημα τοΰ Γερο-Πέτρου οί οφθαλμοί 
ήσαν γεμάτοι άπό δάκρυα.

« ’Αγαπητά μου παιδία, έπανέλαβεν ό Πέτρος, αύτά. είναι 
τά άποτελέσματα τής παρακοής· εάν ήκουον τάς συμβουλάί 
τών γονέων μου, έάν εμάνθανον γράμματα ή τέχνην τινα, 
« ν  δέν έξώδευον τά χρήματά μου, δέν θά ήμην εις τήν οποίαν 
τώρα είμαι κατάστασιν, δέν Οά περιεφρονούμην άπό εκείνους, 
τούς οποίους άλλοτε ένόμιζα εχθρούς μου, οιότι μέ έσυμβου-
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λευον τοΰτο άς σας χρησιμέυσα,, άγαπητά μου παιδία, ώς 
μάθημα νά μή παρακούετε ποτέ τούς γονείς σας καί τούς 
ανώτερους.»

Ολα εκείνα τά παιδία περίλυπα έπέστρεψαν είς τάς οικίας 
των, καί διηγήθησαν είς τούς γονείς των τόν βίον τοΰ Πέτρου.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ ΑΤΑΡΑΓΚΑΣ .
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ΒΙΟΣ ΑΙΣΩΠΟΥ.

Δέν άμφιβάλλω, ότι όλοι σας, είτε Ιξ ακοής, είτε έξ άνα- 
γνώσεως τών Α ί σ ω π ε  ί ων  μύ θων ,  γνωρίζετε τόν εύφυή 
τοΰτον καί ηθικόν φιλόσοφον Αίσωπον. ΙΙοσάκις δέν σάς έ- 
συμβούλευσεν, ώ φίλοι παΐδες, μέ τό άλας τής άστειότητος, 
μέ τήν άλληγορικήν έννοιαν τών παραβολών του, καί μέ τά 
θαυμάσια γνωμικά του. Δέν είναι λοιπόν άσκοπον νά γνωρί- 
ζητε τόν βίον τοΰ περιφήμου τούτου μυθοποιοΰ, άν καί δέν 
εχωμεν βεβαίας μαρτυρίας, ούτε περί τοΰ καιροΰ, κατά τόν 
οποίον έζη, ούτε περί τοΰ τόπου τής γεννήσεώς του, ούτε 
περί τοΰ βίου καί περί τών έργων του.

Ενθυμεϊσθε ότι, ότε σας έδιηγήθην τόν βίον τοΰ Όμήρου, 
σας ειπον, ότι επτά πόλεις έφιλονείκουν περί τοΰ τόπου τής 
γεννήσεώς, τοΰ τυφλοΰ εκείνου καί ένδοξου ποιητοΰ. Τό ίδιον 
συμβαίνει καί είς τόν Αίσωπον διότι πολλοί τόποι φιλονει- 
κοΰσι περί τής τιμής τής γεννήσεώς του. Έπικρατεστέρα 
ομως γνώμη είναι, ότι έγεννήθη είς μίαν πόλιν τής Φρυ
γίας, επαρχίας τής Μικράς ’Ασίας, κατά τό έτος 620 π. X. 
καί άπέθανε τό 564 ζήσας έτη 56. Λέγεται δέ, οτι ήτο ά- 
σχημος, καί κατ άρχάς δοΰλος δύο φιλοσόφων Σαμίων, έκ 
τών οποίων ό μέν είς ώνομάζετο Ξάνθος, ’ ό δέ άλλος Ίσ- 
μων η Ιάδμων. Ουτος δέ καταμκγευθίίς άπό τήν έξοχο·,»



ευφυΐαν τοΰ άνδρός, καί άπό την άτα'ραχον φαιδρότητά του, 
τόν άπηλευθέροισε καί τόν έθεώρει τοΰ λοιποΰ φίλον του.

Ή  φήμη του διεδοθη είς δλην τήν Ελλάδα, καί εσθασε 
καί είς τάς άκοάς τοΰ Κροίσου τοΰ βαθύπλουτου βασιλέως 
τής Λυδίας, όστις παρά πολύ έπεθύμει νά ιδη τόν έξοχον 
τούτον άνδρα.Ό Αίσωπος, ό όποιος διεκαίετο ύπό τοΰ ζήλου 
νά βλέπη καί νά μανθάνη, ήρχισε νά ταξειδεύη είς πολλούς 
τόπους, καί επεσκέφθη τόν βασιλέα τών Βαβυλωνίων, τον 
βασιλέα τών Αιγυπτίων, καί άλλα διάφορα μέρη, όπου έφήρ- 
μοζε τά γνωμικά του καί τούς μύθους του, τούς όποιους έπε- 
νόει έκ τοΰ προχείρου καί άναλόγως τών περιστάσεων. Πρός 
δέ τούτοις μετέβη καί είς τήν Λυδίαν, και ένώ διά τών συμ
βουλών του είχον επαναστατήσει οί έκεί ' Ελληνες έναντίον 
τοΰ Κροίσου, δέν έφοβήθη νά έλθη καί πρός αύτόν. Ο δέ ή- 
γεμών ούτος ένόμιζεν, ότι ήθελεν ίοεί κανένα φιλόσοφον μέ 
μέγα ανάστημα, καί μέ ώραϊον πρόσωπον, καί τέλος πάντων 
άνθρωπον τέλειον, καί άνάλογον μέ τήν φήμην του. ’Αλλά 
πόσον έξεπλάγη, ότε είδε τό σπιθαμιαίου ανάστημα τοΰ Αι
σώπου, καί τήν άσχημου αύτοΰ μορφήν! Ό άγχίνους όμως 
άνήο βλέπων, ότι ό βασιλεύς διά τό εξωτερικόν του δέν τον 
Ιξετίμ.α αρκούντως, τοΰ εΐπεν ώ ή γ ε μ ώ ν ,  δέν πρέ πε ι  
νά Οεωρής τό σ χ ή μ α  τοΰ  ά γ γ ε ί ο υ ,  ά λ λ ά  τό περιε
χ όμ ενο ·; ε ν τ ό ς  α ύ τ ο ΰ .  Τωόντι ό Κροΐσος εντός ολί
γου έκατάλαβε μέ ποιον αξιόλογου άνδρα συνδιελέγετο, καί 
τόσον εύχαριστήθη έκ τής συναναστροφής του, ώστε τόν ε- 
κράτησε πολύν καιρόν πλησίον του,

Ό "Ελλην συγγραφεύς Πλούταρχος, όςτίς συνέγραψε πολ
λούς βίους Ελλήνων καί ‘Ρωμαίων άνδρών, καί τόν όποιον, 
βέβαια, θά άναγνώσητε όταν μεγαλώσητε, διηγείται τόν θά
νατον τοΰ Αισώπου. Λέγει δέ, ότι εστάλη ποτέ άπό τόν Κρώ·
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σον αύτόν είς τό μαντείο·; τών Δελφών, μέ πολύ χρυσίου καί 
αργύριο·;, διά νά προσφέρη είς τόν 'Απόλλωνα μεγαλοπρεπή 
θυσίαν, καί νά μοίρασα, καί είς τούς κατοίκους τών Δελφών 
χρήματα. Καί τήν μέν θυσίαν έξετέλεσε, τά χρήματα όμως, 
επειδή δυσηρεστήθη μέ τούς κατοίκους, άπέστειλεν είς τόν 
βασιλέα μηνύων είς αύτόν, ότι οί Δελφοί είναι ανάξιοι τών 
δώρων τούτων. Όργισθέντες δέ οί ουτιδανοί εκείνοι, τόν κα- 
τεδίκασαν ό>ς ιερόσυλου, καί τόν έκρήμνισαν άπό ενα υψη
λόν βράχον, καί ούτω κατεσυντρίφθη ό σοφός ούτος καί ηθι
κός άνήρ. Ολόκληρος ή 'Ελλάς έθρήνησε τον θάνατον τοΰ 
Αισώπου· οί δε ’Αθηναίοι κριταί τής άληθοΰς δόξης, άνή- 
γειραν είς τόν νοήμονα τούτον δοΰλον μεγαλοπρεπή ανδριάν
τα, θέλοντες νά δείξωσι, ότι ή τιμιότης καί ή ίκανότης πρέ
πει νά ηναι παντού καί πάντοτε σεβαστά, καί όχι τό γένος 
καί τά πλούτη.

Πρέπει δέ νά ήξεύρητε, ώ φίλοι παίδες, ότι ούτε όλοι ο? 
μΰθοι, τούς οποίους συνέγραψεν ό Αίσωπος, είναι γνωςηί εις 
ήμας, ούτε οί υπάρχοντες καί έπιγραφόμενοι Α ί σ ώ π ε  ι ο ι 
μ ΰ θ ο ι  δύνανται νά Οεωρηθώσιν εντελώς Ιδικοί τ·υ· άλλά οί 
πεπαιδευμένοι λέγουσιν, ότι πολλοί έκ τών μύθον; του μετε- 
σχηματίθησαν άπό άλλους μυθοποιούς.
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II ΤΙΜΩΡΙΑ.

Πτωχός τις εφημέριος εκκλησίας, μή επαρκών είς τό νά 
διαθρέψη τήν πολυάριθμον οικογένειαν του, Ιξώδευε τάς ώ- 
ρας τής αναπαύσεώς του, διορθώνων ωρολόγια τών ενοριτών 
του. Κάποιος όμως εΰγενής τής γειτονίας παρεπονέθη είς 
τόν επίσκοπον τής επαρχίας, ότι ό εφημέριος έξηυτέλιζε τό 
ιερατικόν επάγγελμα μετερχόμενος καί τέχνην τινά. Ό  έπί-



βκοπος,άφοΰ ήκουσε τόν καταμηνυτήν, έβεβαίωσεν αύτόν, ότι 
θέλει τιμωρήσει αύστηρώς τόν ιερέα, τον όποιον καί έκάλε- 
σεν ένώπιόν του, έξετάζων πώς έτόλμησε νά καθύβριση το 
ίερατεϊον διορθώνω-/ ώρολόγια.Ό δέ δυστυχής εφημέριος μέ 
μεγάλην ταπείνωσιν άπεκρίθη, ότι έκαμνε τοΰτο μόνον καί 
μόνον διά νά οίκονομήση τάς άνάγκας τής συζύγου του καί 
τών δέκα τέκνων του. « Μου είναι άδιάφορον, » είπεν ό επί
σκοπος, « θά σέ τιμωρήσω τοιουτοτρόπως, ώστε νά σέ κά
μω νά παραίτησης τό άθλιον αύτό επάγγελμα, ναί, μένε ή
συχος. » Εύθύς δέ προσκαλέσας τόν γραμματέα του, παρήγ- 
γειλεν εις αύτόν νά γράψη μίαν άπόδειξιν έκ 159 λιρών 
στερλινών, τούτέστι έκ 4200 δραχμών περίπου, τήν όποιαν 
έπρεπε νά έξοφλή κατ’ έτος άπό τόν ταμίαν τοΰ έπισκόπου. 
"Αν καί τοιαύτη τιμωρία είναι λίαν ευχάριστος, ό ίερεύς ό
μως άπό τήν συγκίνησιν δέν ήδύνατο νά λαλήση, ό δέ Ε πί
σκοπος άπέπεμψε τόν ιερέα λ έγω ν  « Πήγαινε, καί νά μή 
άκούσω πλέον, ούτε περί τών ωρολογίων, ούτε περί τών ερ
γαλείων σου.»

Γ .  Δ . Σ .  ·

Α*. σ υνδρομ α ί π ε μ π ο ν τ α ι δ ιά  Τ α μ ια κ ο ΰ  Γ ραμματ ίο υ  είς  τόν εκδό

τ η ν  Μ . Δ . Σακκόρόαφον.

Ονδεμία συνδρομή πληρώνεται άνευ άποδείξεως τοΰ ίδιου εκδότου.
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