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ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ.

Εάν συνεβαινε ποτε, αγαπητά μου παιδία, νά ύπάγητε εις μίαν 
ώραίαν πεδιάδα πρ'ιν δύση ό ήλιος, διά νά περιπατά,σητε κα ί ν’ άνα- 
πνεύσητε καθαρόν κα ί εύώδη άέρα μ ιας θερινής έσπέρας, ήθέλετε 
βεβαίως εύχαριστηθή άπό τό θέαμα, τό όποιον παρουσιάζει τήν ω· 
ραν εκείνην ή τόσον μεγαλοπρεπής κα ί ζωηρά φυσις- ώς έπ ί τό πλει- 
στον είς τάς έξοχάς παρατηρεί τ ις λειβάδια κατάχουσα άπό άνθη, 
ώραία δένδρα φορτωμένα άπό ωρίμους καρπούς, μικρά δάση κατά- 
πυκνά, οπου ή θερμοτης τοΟ ήλιου δέν δύναται νά εισχώρηση- ενίο
τε στεκεται τ ις ό ια νά θαυμάση τά  διαφανεστατα κύματα ενός 
ποταμοΟ, ή διά ν’ άκοΰση τό μουρμουρητάν ωραίου τινός ρύακο;, 
ο οποίος χύνει τά νερά τον είς τόν ποταμόν έκεϊνον, κα ί όλα ταΟτα 
λαμβάνουσι περισσοτέραν ζωήν, άπό τά  διάφορα ποίμνια, τά όποια 
έρχονται νά ποτισθώσιν είς τά  διαυγή έκεϊνα ίίδατα, κα ί άπό τό 
κελάδημα μυρίων μικρών πτηνών, τά  όποια κρυμμένα έντός τών 
φύλλων τών δένδρων προξενούσιν εύάρεστον αρμονίαν.

Ε ις αυτήν τήν ώραν δεν ήσθάνθητε πόσον ό άήρ εγεινε δροσερέ; 
έκ τής έλαφράς πνοής τού έσπερινο.ΰ ανέμου ; Δεν ~αρε τηρήσετε 
άφ’ ενός μέρους τόν ήλιον, ό όποιος ήμισκεπασμένός κάτωθέν τοΟ 
φλογερού ορίζοντας, μας αναγκάζει ακόμη νά χαμηλώνωμεν τά  όρ- 
μάτια , ένώ άφ’ ετέρου ή σελήνη αναφαίνεται άπό τά  βουνά ώς μί- 
γας δίσκος άργυροΟς, είς τόν όποιον αντανακλώνται α ί τελευταίιι 
ακτίνες τοΟ δύοντος ήλιου; Τούτο δέν έφάνη κα ί είς σάς, καθώς καί 
είς έμέ, θέαμα τερπνόν καί θαυμαστόν, άπό τό όποιον, ε ίμα ι βέβαιο;, 
οτι μέ λύπην σας ήθέλετε άποστρέψει τά  βλέμματά σας;

Λοιπον, μικροί μου φίλοι κα ίφ ίλα ι, ή εΐκών αύτή, ή όποία παρου
σ ιάζετα ι τόσον μεγαλοπρεπής είς τό κλ ίμα  τών τόπων ημών, είναι 
ακόμη μεγαλοπρεπέστερα είς τά μέρη τής ’Ανατολής, δηλαδή, έκιί 
οπου ανατέλλει ό "ΐίλ ιος. ’Εκεί όλη ή ατμόσφαιρα φαίνεται περιτρι
γυρισμένη άπό εν σκέπασμα φωτεινόν- τά  κύματα τής θαλάσσης, 
οταν κινώνται, φαίνονται ότι σκεπάζονται άπό σπινθήρας- οί όφθαλ-

μο ί τού ανθρώπου βλέπουσι μέ θαυμασμόν τήν καταπρασίνην χλόην· 
είς άτμός γλυκύς καί δροσερός συγχρόνως κατέχέτα.ι ϋπό τά  φυλλώ
ματα τών δένδρων- οί καρποί, τούς όποιους σύνάζουσιν εκεί, είναι 
νοστιμώτεροι άπό τούς ίδικούς μας- τά γεννήματα είναι άφθονώτερα, 
κοί όχ ι μακράν άπ’ έκεί, (διά νά έκτιμώσιν οί άνθρωποι χάλλιον τά 
δώρα, μέ τά όποια- ή θεία Πρόνοια έπλούτισε τήν εύδαίμονα έκεί- 
νην μερίδα τής γής), ύπάρχουσι τόποι, όπου έξαπλούνται βάλτοι δυ
σώδεις ή αμμώδεις έρημοι, κατάξηροι ύπό τής θερμότητος τοΟ ήλιου, 
χωρίς δένδρα, χωρίς χλόην) όπου ποτέ ούτε σταγών βροχής ποτίζει 
τήν γήν, κα ί όπου πνέουσι κατά περιόδους, δηλαδή κατ έποχας, 
άνεμοι σφοδροί λεγόμενοι ΕΤΙΙΣΙΑΙ, οί όποιοι μετατοπίζουσιν άπό εν 
ε ΐ; άλλο μέρος ολόκληρα βουνά άμμου.

'Οθεν εις τήν ’Ανατολήν, μικροί μου φίλοι, το θέαμα τής φύσεως 
ταύτης,τής τόσον ποικίλης κα ί γονίμου ήρχισε νά κτυπδ έϊς τά  όμ- 
ματα τών λαών έκείνων, οΐτινες δέν ειχον τήν ευτυχίαν, ώς ήμεΐς, νά 
γνωρίζωσι κα ί ν’ άγαπώσι τόν αληθή' Θεόν οί άνθρωποι ουτοι, οσον 
αγροίκοι καί άν ήσαν, ένόησαν μετ’ όλίγον, οτι τά  θαυμάσια ταϋτα, 
τά  όποια τοίς έφαίνοντο μέ τόσην σοφίαν κατεσκευασμένα, δεν εδη- 
μιουργήθησαν μόνα των, κα ί δέν εσυντηροΟντο κατά τύχην* αλλ 
επειδή ήσαν πολλά αμαθείς, έφαντάσθησ'αν, ότι όσα πράγματα δίή- 
γειραν τών θαυμασμόν των, ήσαν έργα χιλιάδων θεών διαφόρων.

Δ ιά  τούτο έπίστευον, ότι ή γή, ή όποία τούς έτρεφε με τούς διάφο
ρου; καρπούς της, ήτο μ ία  καλή θεά, μήτηρ κοινή όλων τών ανθρώ
πων- ότι ή θάλασσα έμενεν είς τήν κοίτην της διά τής δυνάμεως ένος 
θεοΰ, ό όποιος τήν έκυβέρνα κατά τήν θέλησίν του- οτι εις τούς ποτα
μούς, οϊτινες έπότιζον τά  λιβάδια των, ήσαν θεότητες εύεργετικαι- 
ότι ό ήλιος πρό πάντων, τά μέγα έκεϊνο άστρον, τό όποιον μας δ ί
δει τό φώς, κα ί δ ιά τής θερμότητος τού όποιου ώριμάζουσι τά  γεν
νήματα, ήτο ανώτατος θεός, έχων γυναίκα ή άδελφην την σελήνήν 
μέ τόν άργυροειδή δίσκον της. Ε π ί τέλους δεν ύπήρχεν άνοησια, τήν 
όποιαν δέν έφαντάσθησαν, κα ί τήν όποιαν έθεώρουν λογικωτάτην.

’ Αφού όμως άπαξ συνέλαβον τοιαύτην ιδέαν περί θεών, δέν περιω-



ρίσθησαν έως εδώ' τά  δάση, οί άγροί, α ί άβυσσοι τής Θαλάσσης 
οι αστερες, οί οποίοι λάμπουσιν εις τόν ουρανόν, κα ί οί όποιοι σχη- 
ματίζουσι τούς λεγομένους άστερισμούς, εγεμίσΟησαν άπό θεότητας, 
τας οποίας επολλαπλασίασαν επ' άπειρον. "Εκαστον δένδρον ε ιχε τήν 
θεότητα του, ή οποία έμελλε νά ζή κα ί ν’ άποθνήσκη μετ ’ αυτού, 
έκαστον βυάκιον άφιερώθη εις μ ίαν Ν α ϊά ύ α ,  δηλ. νύμφην των ύδά- 
των. 'Γπήρχον θεαί, έκ των οποίων ή μεν ¿προστάτευε τά  άνθη, ή 
δέ τούς καρπούς, κα ί θεός τ ις τά  ποίμνια. ’Ε π ί τέλους παν δώρον 
τό όποιον έδιδεν ή θεία Πρόνοια, ετίθετο ύπό τήν προστασίαν θεό- 
τητός τίνος, εις τήν οποίαν έδιδον κα ί έν όποιονδήποτε σχήμα, καί 
άνήγειρον εις αύτήν βωμούς.

'Εως τότε λοιπόν ή μεν ευγνωμοσύνη μόνη ¿δημιούργησε θεούς, 
ό δέ φόβος καί τά  παθήματα έφαντάσθησαν άλλους· άνήγειραν ναούς 
ε!ς τόν θάνατον, εις τήν πανώλην, εις τόν πόλεμον, εις τήν τρι
κυμίαν, εις δλας τάς μάστιγας, α ΐ όποίαι κατερημώνουσι τήν άνθρω- 
πότητα κα ί καταστρέφουσι τόν κόσμον. Έλάτρευσαν θεούς κακούς, 
καθώς έλάτρευσαν κα ί θεούς αγαθούς, τό κακόν παρέστησαν διά π ρ ο .  
σώπων, οπως παρέστησαν κα ί τό καλόν α ί τέχνα ι, α ί εφευρέσεις 
των ανθρώπων ειχον τού: έφευρετάς, τούς προστάτας θεούς των' 
έπειτα κα ί αυτοί οί άνθρωποι, οί όποιοι έκαμον καλόν τ ι εις τούς 
όμοιους των, κα ί τέλος, μερικά ζώα βλαβερά ή ώφέλιμα εις τινας 
τόπους, ελαβον θείας τ ιμά ;· μετ’ ολίγον καθείς λαός έφαντάσθη 
ιδιαιτέρους θεούς, τούς οποίους έλάτρευε κατά βούλησιν, ώστε έν 
διαστήματι ¿λίγων αιώνων ύπήρχον εις δλην τήν γήν άπειροι θεό
τητες παντός είδους, εις τάς οποίας έπρόσφερον θυσίας, κα ί διά τάς 
όποιας έκτισαν ναούς.

Τή άληθεία, καλοί μου φίλοι, οί θεοί ουτοι, όσον αθανάτους καί 
άν τούς ύπέθετον οί λατρευταί των, δέν ήσαν πολλά τέλειο ι- ήσαν 
κα ί αύτοί, ώς κα ί ημείς, υποκείμενοι εις λύπας, εις θυμόν, εις ασθέ
νειαν, εις αδυναμίαν, εις ψεύδος, εις δλα τά  λάθη κα ί τάς δυστυχίας 
τού γένους ημ ώ ν  ¿διηγούντο δι’ αυτούς παντός είδους μύθους γε
λοιωδέστατους, κα ί των όποιων ή διήγησις θά φανή παράδοξο; κα ί
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εις σας άκόμη, οί όποιοι εισθε παιδες κα ί κοράσια χωρίς πολλήν 
πείραν.

'Η  δέ ί ς ο ρ ία  ή άναφέρουσα τά  αποδιδόμενα εις αυτούς τούς θεούς 
έργα, τήν μορφήν κα ί τήν λατρείαν αύτών των θεών ονομάζεται 
Μ υθοΛ ογΙα , κα ί αύτήν θέλω σάς διηγούμαι άπό καιρού είς καιρόν, 
διά νά δύνασθε νά καταλαμβάνητε κάλλιον άργότερα τινάς έκ τών 
διηγήσεων, τάς όποιας θέ?.ετε ευρίσκει εις ά λλα  βιβλία. 'Η ιστορία 
αυτή δέν θά ηναι αληθινή, σάς τό λέγω, κα ί δικαίως τήν όνομάζουσι 
Μύθον, άλλα  τά  καλώς άνατεθραμμένα πα ιδ ία  πρέπει νά τήν γνωρί- 
ζωσιν έξ απαντος, κα ί σάς παρακινώ νά τήν άκούσητε μετά προσο
χής, διότι κα ί διασκεδαστική είναι κα ί διδακτική.

»«*3ί·8*3β**

ΤΟ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ ΚΙΒΩΤΙΟΝ.

Μ ία  χωρική γυνή ε ίχε  παρατηρήσει, ότι προ καιρού κάποιος έπι- 
τήδειος κλέπτης έδεκάτιζε ποτέ μέν τά  αυγά της, ποτέ δέ τάς όρ
νιθάς της, άλλοτε ήνοιγε τά βαρέλιον τού κρασιού κα ί έκένωνεν 
όσον ήθελε, καί πολλά άλλα  πράγματα έγίνοντο άπό καιρού εις 
καιρόν άφαντα. ‘Η γυνή αυτή δέν ήδύνατο νά καταλ.άβη ποιος ητο 
αύτός ό επιτήδειος τεχνίτης, άν κα ί κατέβαλε πολλάς προσπάθειας 
νά τόν άνακαλύψη.

Τέλος πάντων άφού τής έλειψαν κα ί πολλαί θυλειαί, τάς οποίας 
ε ίχε  νέσει τήν ποολαβοΟσαν νύκτα, άπεφάσισε νά καταφυγή εις Ινα 
σεβάσμιον ασκητήν, τού όποιου ή ορόνησις ητο γνωστή είς όλου; 
καί έφανέρωσεν είς αυτόν τήν φθοράν, ή όπδία έγίνετο εις την ο ι
κίαν της, παρακαλοϋσα αυτόν συγχρόνως νά τήν συμβουλεύση τ ι νά 
κάμη προς διόρθωσιν τού κακού.

’Ο ασκητής άνθρωπος φρόνιμος, άφού έσκέφθη ικανήν οιραν, ειπεν 
είς τήν γυναίκα- τέκνον μου, μή λυπήσαι- λάβε αύτό τό κιβώτιον, 
τό όποιον έχε ι θαυματουογικήν δύναμιν κα ί άποδιώκει πάν κακόν. 
Τό ποωί καί τό έσπέοας νά τό περιφερής τρις φοράς είς τόν άχυρώ-
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Va, εις τήν οίναποθήκην, εις το μαγειριίον κα ί εις τά άλλα μέρη 
τής οικίας σου, κα ί ε ίμ α ι βέβαιος οτι δ ιά  τής ένεργείας τοΟ φυλα- 
κτηρίου τούτου, δεν θέλει σοΟ συμβή καμμ ία  πλέον ζημ ία, κα ί έλα 
πάλιν νά μέ ίδής. Π γυνή άνεχώρησε γεμάτη άπά χαράν, μέ τά 
πολύτιμον κιβώτιον, σκοπόν έχουσα ν' άκολουθήση τάς συμβου- 
λάς τοϋ άσκητοϋ. Το εσπέρας, άφοΰ διενυκτέρευσε μέχρι τής έν- 
δεκάτης ώρας νηθουσα, έλαβε τά κιβώτιον κα ί περιήρχετο τά  δω
μάτια , κα ί τά  λοιπά μέρη τής οικίας. Τά κιβώτιον τωόντι δέν ηρ- 
γησε νά θαυματουργήσ/r διότι εύθύς τά εσπέρας εκείνο συνέλαβε 
τάς υπηρέτριας, α ί όποϊαι ήτοιμάζοντο νά τηγανίσωσιν αυγά1 τά 
ακόλουθον εσπέρας άνεκάλυφε τον υπηρέτην κενώνοντα τά βαρέ- 
λιον τον οίνου, τά άλλο εσπέρας εύρεν ένα γείτονα έχοντα γεμά- 
τον ένα σάκκον άχυρα, κα ί έν συντόμω ή ησυχία έπανήλθεν εις 
την οικίαν τής γυναικάς εκείνης, ή οποία νομίζουσα, οτι τά κιβώ- 
τιον ές άπαντο; έθαυματούργει, έλαβεν αυτά κα ί έπέστρε’ψεν εις 
τάν μοναχόν διά νά τάν ευχαρίστηση διά τά φυλακτόν, τά οποίον 
τής έδωκεν.

’Α λλ ’ ό καλόγηρος Οέλων νά την έκβάλη άπά τήν απάτην, συ
νέχαρη μέν την γυναίκα διά τά καλάν άποτελεσμα τοϋ κιβωτίου, 
άλλ ’ εύΟύς άνοίξας αυτά τής έδειξεν, οτι ητο κενόν, καί μόνον εις 
έν τεμάχιον χαρτιού ΰπήρχεν ή έξης σημείωσις.

Ρ

K á u r t  [iúr>i τή κ  όον.ίιά σου, και χοψ ήσου ζέν’αστη.

*♦—*Ηϊ08βΒ[>®6'—■

ΟΙ ΣΚΤΛΟΙ ΤΟ Τ^ ΓΙΟ Τ  ΒΕΡΝΑΡΔΟΤ ΕΙΣ ΤΑΣ  ΑΛΠΕΙΣ.

Τεσσαρες μεγάλοι οδοί διασταυρώνουσι τάς ’ Αλπεις εκ τής ’Ιτα- 
λίας πράς τήν ’Ελβετίαν,έκ των οποίων ή μ ία  φέρει πράς τά όρος "Αγιον 
Βερνάρδον. Εις την κορυφήν του ορούς τούτου, ή οποία κεϊται 
οκτώ χιλιάδας πόδας ύπεράνω τής επιφάνειας τής θαλάσσης, έχουσα 
μ ίαν φοβεράν θέαν διά τάς χιόνας κα ί τούς βράχους, είνα ι τά περί- 
φημον μοναστήρια·; τού Αγίου Βερνάρδου. Τά κτίριό·; του είνα ι τε-

φάγωνον καί πετρόκτιστον, κατάμονου κα ί κατοικούμενον ύπά κα- 
ήρων καί σκύλων, οί όποιοι δ ιά τήν πράς τούς οδοιπόρους με- 

όβτην περιποίησιν κα ί φιλανθρωπίαν είναι όνομαστοί είς όλον τάν 
ώτμον. Τά ξύλα, α ί τροφαί κα ί τά λοιπά αναγκαία αύτών πράγ- 
ρκτα φέρονται έκεΐ άπά τά κάτωθεν τοϋ μοναστηριού χωρίον είς 
ήκιόνους, διά τά  όποια χρειάζονται κα ί χρήματα πολλά κα ί κα ι
ρόν πο?.ύν. 'Ολόγυρα υπάρχου σι φοβεροί βράχοι, μ ία  μικρά λίμνη, 
ή όποια σπανίως αναλύει τάν Αύγουστον, βάραθρα χιονοσκέπαστα, 
καί λαμποκοπούν τα καθ’ δλον τά θέρος άπά τάς ακτίνας τοϋ ήλιου. 
'Ενώ δέ ταΟτα φαίνονται τόσον φοβερά, αύξάνουσιν ομως κατά τάς 
μσημβρινάς πλευράς των βρύα, δηλαδή μικρά χορταράκια, ώς είδος 
ϊίλούδου, κα ί εις τάς κοιλότητας τών βράχων, τάς οποίας α ί άκτ ϊ- 
«ς τοϋ ήλιου κτυπώσι, φυτρώνουσι κυανά γαρούφαλα κα ί άλλα 
άνθη άργυροειδή, έκ τών όποιων δύναταί τ ις νά συμπεράνη, οτι ό 
πλέον έρημος τόπος έμπορεί νά προξενήση αφορμήν είς τάν οδοιπό
ρον διά νά δοξολογήση τον θεόν.

’ ίσως τά μάλλον άξιον προσοχής πράγμα τοϋ μοναστηριού εί- 
νιι οί σκύλοι, οί οποίοι παίζουσι κα ί πηδώσιν είς τήν αύλήν τής μ ο 
νής. EÍvat δέ ουτοι μεγαλόσωμοι, έχουσι χονδρούς κα ί δυνατούς 
πόδας, στήθος πλατύ, καί τρίχας κοντάς. Πολλοί οδοιπόροι σκεπα- 
σθέντες άπά τάς άγριας έκείνας χιόνας χρεωστοϋσι τήν ζωήν των 
είς αυτούς. 'Απά τάν Νοέμβριον μήνα έως είς τάν λΐάϊον, είς π ι
στός υπηρέτης συνοδευόμενος ύπά ένάς καλογέρου, καταβαίνει έως 
είς τά ήμιαυ τοϋ όρους πράς άναζήτησιν οδοιπόρων. Δύο μεγάλοι 
σκύλοι παρακολουθοϋσιν Ιχοντες επί τοΟ λαιμοϋ των κρεμασμένα; 
τροφάς κα ί έν βαρέλιον μέ ποτόν τόσον δέ λεπτήν όσφρησιν έχου- 
σιν, ώστε ίύνανται κα ί πολύ μακράν ν’ άνακαλύφωσι τον άνθρω
πον, καί- ν’ άνεύοωσι τον δρόμον έν τώ μέσω παχείας ομ ίχλης καί 
ένώ πίπτει πυκνή χιών. 'Ενίοτε βλέπει τις τήν ούράν μόνον τών 
σκύλων τούτων, οι όποιοι σκαλίζουσιν έν τώ μέσω τής χιόνος.

Είς έκ τών πλέον αξιοσημείωτων κα ί αξιολογώ·; τούτων σκύλων, 
ήτο ό λεγο'μενος Βάρους, οστις έσωσε δέκα πέντε ανθρώπους. Εκτος
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τοΟ βαρελιού, τά όποιον κρέμαται επ ί τοΟ λαιμού φέρει προ; τού- 
τοις κα ί έπί τής ράχεώς του ζεστόν ένδυμα· κα ί εάν ενίοτε δεν 
κατώρδωνε νά διεγείρω οημειόν τ ι ζωής εις τον δυστυχή οδοιπόρον 
διά τής αναπνοής του καί τής Θερμής γλώσσης του, έπέστρεφεν εις 
τήν οικίαν κρατών εις τούς όδόντας κανέν πράγμα τοΟ ανθρώπου, 
έκ τού οποίου έγίνετο γνωστή ή ανακάλυψές του. Μ ίαν ήμέραν 
ευρεν έν άτυχες παιδίον χοιμώμενον, κα ί σχεδόν παγωμενον πλη 
σίον τής λίμνης Βασσόρας. 'Ο  Βάράυς εδερμανε τά παιδίον, εζωογό" 
νητεν αυτό, τά άνέστησε, κα ί φορτωμένος τά έφερεν εις τά μοναστή- 
ριον, άφού προηγουμένως οί οδηγοί του έδωκαν εις τάν νέον νά πέη 
εκ τού βαρελ.ίου. Ποιος δύναται νά περιγραφή τήν χαράν των δυ
στυχών γονέων, ότε είδον τά παιδίον των;

'θ  Βάράυς άφού ήργασδη πολύν καιρόν τοιουτοτρόπως, τάν κατε- 
βίβασαν άπά τά όρος κα ί τάν έβαλον εις εν ζεστόν κα ί κατάκλει- 
στον δωμάτιον, όπου έπέρασε τά υπόλοιπον τής ζωής του εις με- 
γάλην άνάπαυσιν άφού δέ άπέδανε, τά μέν σώμά του ετάφη έπιμε- 
λώς, τά δέ δέρμα του έταριχεύδη καί παοεγεμίσδη, κα ί τώρα εύρί- 
σκεται εις τά μουσεϊον τής πόλεως Βέρνης, δηλαδή εις οικίαν, όπου 
δέτουσιν όλα τά  αρχαία κα ί συλλογάς διαφόρων ζώων ταριχευμε- 
νων. 'Εκε ί δέ φαίνεται ιός ζωντανός ά σκύλος ουτος εχων εις μέν 
τάν λαιμόν μικρόν τ ι βαρελάκιον, επάνω εις τά όποιον ε ίνα ι γραμ- 
μέναι όλα ι α ί άνδραγαδίαι του κα ί όλα τά έργα τής φιλανθρωπίας 
του, εις δε τήν ράχιν του έν φόρεμα, καθώς έσυνείδιζον νά άπλίζω- 
σιν αύτόν, ότε έμελλε νά έίέλδη προς άναζήτησιν, κα ί ώς εάν ηναι 
έτοιμος νά έπαναλάοτ, τήν αγαπητήν του εργασίαν.

ΙΙζωή των σκύλων τούτων ε ίνα ι όλιγοχρόνιος' διότι άλλοι μέν άπο- 
δνή,σκουσιν άπά άσδένειαν των πνευμόνων, άλλοι χάνονται, ενώ [ίυδί- 
ζονται εί; τάς χιόνας, κα ί άλλοι άπά άλλα  συμβεοηκότα. Πολλ.άκις 
όμως κα ί άνθρωποι κα ί σκύλοι, μη δυνάμενοι ν' άνδέξωσιν εις τόσον 
ψύχραν ατμόσφαιραν καταβαίνουσι κάτω εις τάς κοιλάδας και άνα- 
λαμβάνουσι τάς δυνάμεις των υποκάτω εις σκτ,νάς.

Φαίνεται δέ. αγαπητά μου παιδία, ότι ό Θεάς ¿δημιούργησε τά



εύγενή ταΟ ϊ* ζώα διά νά χρησιμεύωσιν εις τ ο ν  άνθρωπον ώς π ι
στοί φίλοι, κα ί νά λυτρώνωσι τά  πλάσματά του άπό τους κινδύ- 
νους των χιονοσκεπών εκείνων όρέων, άπό τούς οποίους ούδεμία 
άλλη δυνάμεις ήτο ικανή νά σώση τούς άποπλανηθεντας κα ί χω- 
θέντας εις τάς χιόνας δυστυχεί; οδοιπόρους. Ά ς  δοξάσωμεν τον υψι- 
στον διά την πάνσοφον αυτοί) πρόνοιαν.

——<*««8=3*·* *—

Ο Κ ΪΡ ΙΟ Σ  ΑΛΤΕΜΟΝΤΙ1Σ ΕΚΘΕΤΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ 

ΠΟΙΑ Ε ΙΝ Α Ι ΤΑ  ΚΑΘ Η ΚΟ ΝΤΑ ΜΑΘΗΤΟΥ 

ΤΕΧΝ Η Σ  ΤΙΝΟΣ, (τέλος).

,Εν0υμοΟ> ότι τά συμφέρονπα τοΟ κυρίου σου πρέπει νά η ναι διά 
σέ ιερά" χρεωστείς νά τά  ΰπερασπίζησαι εις πάσαν περίστασιν. 
Νά μη υποφέρης νά τού κάμνωσι κανεν άδικον, εάν δΰνασαι νά τό 
εμποδίσης.

Δ ιά το συμφέρον τού κυρί»υ σου κα ί τό ϊδικόν σου τρία πράγ
ματα  πρέπει νά οίκονομής μέ μεγίστην φροντίδα. Αυτά δε τά  τρία 
πράγματα είνα ι τά εργαλεία, τό Ολικόν, κα ί ό καιρός.

Τά εργαλεία· ό τεχνίτης πρέπει νά διατ/,ρη τά  εργαλεία του, 
ώ; ό στρατιώτης τά  όπλα του. Κ α ί τά  ίδικά σου λοιπόν εργαλεία 
άς εύρίσκωνται εις καλήν κατάστασιν, καλώς διωρθωμένα καί 
καθαρά. 'Εργαλεία μετ ’ έπιμελείας διατηρούμενα κα ί περισσότερον 
καιρόν διαρκούσι, κα ί καλλίτερα εργάζεται τ ις μέ αϋτά.

Τό υλικόν- διά νά μάβνις νά κατασκευάζης μαχαίρ ια , ό κύριός 
σου εμπιστεύεται εις σέ σίδηρον, καί ζύλον, κα ί άλλα πράγματα, τά 
όποια όλα όμοΟ ονομάζονται υλικόν. Πρόσεχε λοιπόν νά μή τό 
σκορπίζης είτε άπό άνοησίαν, είτε άπό απερισκεψίαν αρκετά είναι 
όσα χαλάς διά νά γυμνασδής εις τήν τέχνην' τό υλικόν τούτο ε ί
ναι ιδιοκτησία τοΟ κυρίου σου, ή των ανθρώπων, οί οποίοι τού τό 
έδωκαν διά νά έργασθή. Λοιπόν ήθελες τον αδικήσει, εάν δεν ώκο- 

, νόμεις παν ο,τι κρίματα·, άπό σέ.
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*0 καιρός' πρόσεχε νά μή χάνης τόν καιρόν σου' διότι ε ί ;  τον  
μαίητευόμενον ό καιρός είναι ό θησαυρός τοΟ μέλλοντος του, κα ί 
ή μόνη άποζημίωσις, τήν όποιαν δίδει εις τόν κύριόν του διά τήν 
διδασκαλίαν του' όδεν μεταχειρίζου αύτόν ιύσυνειδότως. "Οταν 
κ  στέλλωσιν εις θελήματα, μή παίζης εις τούς δρόμους. ’Εάν 
ιρόκηται νά έκτελέσης μ ία ν  εργασίαν εις μ ία ν  ώραν , μή  ¿ξόδευε 
μίαν καί ήμίσειαν. ’Εξύπνα ενωρίς τό πρωί κα ί προθύμως.

Πρό πάντων, φύλαττε έν τη  καρδιά σου τόν φόβον τοΟ θεοΟ, 
κ ί  ό Θεός θά εύλογήσν) τά  έργα σου. Μίμου τά καλά παραδείγ
ματα, κα ί άποστρέφου τά  κακά. Προσπαθεί σπουδαίως κα ί έπι- 
μόνως νά κατασταθής τίμ ιος άνθρωπος, διότι μεγαλειτέρα εύτυχία 
ιίς τόν άνθρωπον δεν είνα ι άλλη, παρά τό νά αΐσθάνηται, ότι είναι 
τίμιος.

‘ϊγ ία ιν ε , αγαπητέ μου ΠαΟλε, κα ί έπαναπαύου πάντοτε εις τήν 
καλήν μου πρό; σέ διάθεσιν. ’Αλτεμόντης.

ΠΕΡΙ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ.

Πολλάκις, ίσως, ήκούσατε περί κροκοδείλων- διά νά έχητε δέ 
μικροί μου άναγνώσται, ίδε'αν τινά περί τούτων, θέλω προσπαθή
σει νά σάς περιγράφω τό τρομερόν τοΟτο ζώον, διά νά τό γνωρί
ζατε κάλλιαν.

Τό θηρίον τούτο είναι αμφίβιον, δηλαδή ζή κα ί ε ις  τήν ςηράν 
Χαί εις τήν θάλασσαν· τά  κυριώτερα εΐδη αυτοί) είνα ι πέντε, έκ 
τών οποίων τά τέσσαρα κατοικαύσιν εις τόν Νείλον, περί τού οποίου 
εολλάκις έλαλήοαμεν, κα ί εις τούς λοιπούς ποταμούς τής Αφρικής' 
τό δέ άλλο, όνομαζόμενον Κα ίμάν η ’Αλλιγάτορ, ίχεε  τήν κατοι
κίαν του εις τάς θαλάσσας κα ί εις τούς ποταμούς τής ’Αμερικής.

Τά διάφορα είδη τών κροκοδείλων εχουσι τάς ιδίας έξεις, καί α ί 
μικραί διαφοραί, τά; όποιας άπαντα τ ις μεταξύ των, προέρχονται 
ενεκα τού τόπου, εις τόν οποίον ένδιαιτώνται, τής τροφής των, καί 
άλλων περιστάσεων.
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Ε ις τούς φράκτας τών χωραφίων κα ί τά χανδάκια θά εΐδετε σκ ί
ρα; (γκουστερίτσας), φαντασθήτε μ ίαν  τοιαύτην σαύραν μήκους 4 — 8 
ποδών. κα ί πλάτους ενός, κα ί ουτος είνα ι ό Κροκόδειλος. Το δέρμα του 
είνα ι φολιδωτόν κα ί αλόγιστον ώς σανίδιον μελανόν εις την ρά- 
χ ιν , κα ί λευκοκίτρινον εις την κοιλίαν- ή δε ούρά του είναι οδον
τωτή ώ; πριόνιον κα ι τόσον δυνατή, ώστε δι’ ενός κα ί μο'νου κτυπή
ματος φονεύει τόν άνδρωπον. ’ Ε χε ι τέσσαρας πόδας κοντούς καί 
πολλά δυνατούς- ο ί έμπροσθινοί έχουσι τέσσαοα δάκτυλα, οί δέ 
οπίσθιοι πέντε, μακρύτερα των έμπροσθινών ή δέ κεφαλή του είναι 
ώς λόγχη σιδηρά, κα ί τό στόμα του μέγα καί φοβερόν. ’Εάν δέ 
έκτος των όπλων του τούτων, ε ίχε  κα ί την ευκινησίαν τοΟ όφεως, 
(διότι δ ιά νά στοαφή πρός τά  δεξιά ή ποός τ ’ αριστερά πρέπει νά 
κάμη μέγαν κύκλον), ήθελεν είσθαι ό τρομερώτατος εχθρός τού 
άνθρώπου ό κροκόδειλος.

Τά αυγά τού Οήλεος ε ίνα ι μεγάλα ώς τά  τής χηνός, τά  όποια 
εκκολάπτει, ούχί ώς ή όρνις καθημένη είκοσι κα ί δύο ημέρας επά
νω εί; τά  αύγά της, άλλά τά  χώνει εις τήν άμμον, κα ί δ ιά τής 
θερμότητο; τοΟ ήλιου γίνονται οί μικροί κροκόδειλοι, άφοΟ σπά- 
σωσι τό κελυφος τοΟ αύγοϋ. ’ Οταν δέ τύχη νά μή εδρωσι κατάλ
ληλον τόπον διά νά χώσωσιν έπί τής άμμου τά  αύγά των, κατα- 
σκευάζουσιν έν ΰψωμα στρογγύλον άπό λάσπην κα ί χαμόκλαδα 
κα ί φρύγανα. ’ Εκεί επάνω βάλ.λ.ουσι μερικά αύγά, τά  όποια σκε- 
πάζουσι μέ έν στρώμα αρκετά παχύ άπό λάσπην κα ί ξηρά χόρτα- 
επάνω εις αύτό τό στρώμα Βάλλουσιν άλλα  αύγά, τά  σκεπάζουσι 
κα ί αυτά ώς πρότερον, κα ί έξακολουθοΟσι κατά τόν ίδιον τρόπον 
μ ίχρ ις  ου θέσωσιν όλα τά  αύγά, τά  όποια είνα ι εως διακόσια χρώ
ματος πρασινωπού. Μετά τήν εργασίαν ταύτην άλείφουσι παλιν 
δλον τό πρόχωμα αύτό με πηλόν, τόν όποιον στρώνουσι μέ τήν 
ούράν των, κα ί τοιουτοτρόπως κατασκευάζουσιν αύτό ώς ένα μικρόν 
φούρνον, ή ώς μίαν καλύβην ενός άλλου ζώου, τό οποίον ονομάζε
τα ι κάστωρ, καί περί τού όποιου θά σάς λαλήσω κατόπιν. Κ α ί ήξεύ- 
ρ-τε διατί λαμβάνει τόσον μεγάλην φροντίδα διά τα αύγά ταύ-
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νας, άπό τούς γύπας κα ί άλλα σαρκοφάγα όρνεα, τά όποια κά- 
μνουσι μεγάλην καταστροφήν εις αύτά. ’Εκτός όλων τών προφυ
λάξεων τούτων ή μήτήρ κάθ/,ται ώς άγρυπνος φύλαξ, μή τυχόν 
ίλθη εχθρός τ ις κα ί τά  καταφάγη. Ε ίνα ι περίεργον, άγαπητοί μου 
παϊδες, νά βλέπητε τούς μικρού; τούτους εχθρούς τού ανθρώπου, 
εύθύς άφοΟ έξέλθωσιν άπό τό αόγόν, ή πρώτη των όρμή είναι 
ν’ άκολουθήσωσι τήν μητέρα των εις τά ϋδατα, διά νά τά  προφύ
λαξη άπό τόν κίνδυνον, τόν όποιον διατρέχουσιν εις τήν ξηράν. Κα ί 
ίλλα μέν τρέχουσιν εμπρός, άλλα πλησίον της καί τά  περισσό
τερα έπάνω εις τήν ράχιν της ή εις τούς ώμους της. Κ α ί όμως τά  
περισσότερα ταύτα ζώα καταστρέφονται ένώ είναι μ ικρά άπό τάς 
μεγάλα; χελώνας κα ί άπό τά. πτηνά, ώς σάς είπον άνωτέρω, διότι 
άλλέω; οί τόποι εκείνοι ήθελον είσθαι γεμάτοι άπό τά  θηρία ταύτα.

Τώρα, παιδία μου, έάν σάς έλεγε κανείς, ότι πατήρ τρώγει τά 
τέκνα του, ήθελετε τό πιστεύσει; όχ ι βεβαίως- καί όμως είνα ι (ίε- 
θαιότατον, διότι άνθρωποι αξιόπιστοι είδον τόν άρρενα κροκόδειλον 
χυνηγώντα τά  μικρά του, κα ί άφοϋ τά έφθανε τά κατεβρόχβιζεν εις 
τό μέγα εκείνο στόμα του- διά τούτο άφοΟ φθάσωσιν εις ηλικίαν 
καί έννοήσωσιν, ότι δέν υπάρχει (διά νά εϊπωμεν ουτω), πατρική 
στοργή, φροντίζουσι νά διαφεύγωσι τού; πατέρας τω ν μάλιστα ο”, 
μικροί ούτοι κροκόδειλοι καταδιωκόμενοι άπό τούς μεγάλ.ους, διά 
να σωθώσιν άπό τόν κίνδυνον, άναβαίνουσ: πολλά έπιδεξίως εις τήν 

αύτών τών ιδίων κροκοδείλων, διότι γνωρίζουσιν, ότι εις τό 
μέρος εκείνο είνα ι ασφαλέστατοι ένεκα τής δυσκινησίας των.

Αέν θέλει δέ σάς φανή όλιγώτερον παράδοξον, ότι καταπίνουσι 
καί ξύλα κα ί πέτρας, κα ί ύαλία τεθραυσμένα κα ί άλλα διάφορα 
πράγματα, τά  οποία έάν έτρωγεν ό ά.νθρωπος ή άλλο ζώον, ήθελον 
αποθάνει άμέσως- άλλά  μ ή  θαυμάζετε, δ ιότ ι ή κατασκευή τού τέ· 
ρατος τούτου δέν είνα ι ιό; τήν τού ανθρώπου- δ ιότι έάν ό άνθρωπος 
κτυπηθή είς τόν εγκέφαλον αποθνήσκει παρευθύς, ένω ό κροκόδειλος, 
**ν και 5λον τόν εγκέφαλον τού αφαίρεση τ·.ς μάχετα ι φοβερώς έ-
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Vàvtéov τοΟ εχθρού t o u  κα ί δεν αποθνήσκει ε ίμή  μετά τινα; ημέρας'. 
Μόνον εις τον οφθαλμόν εάν κτυπήση τ ις τόν κροκόδειλον δύναται 
νά τόν φονεύση. 'Ε τ ι  δέ καί μεταξύ των ώμων, έάν πληγώσει τις 
αυτόν φονεύεται, άλλ' ούχί μετά βεβαιότητος.

Ε ίνα ι αληθές, ότι τό φοβερώτατον τούτο ζώον άλλοτε έκαμνε 
μεγάλην θραύσιν εις - τήν ανθρωπότητα, τήν σήμερον όμως, επειδή 
τό κυνηγοΟσι διά τό ελαιον, τήν ουράν κα ί τους όδόντας του, εμαθε 
νά διακρίνη τόν άνθρωπον άπό τα  λοιπά τετράποδα, έκ τού όρθιου 
αναστήματος του κα ί νά τόν φοβήται. Πλήν όστις έχε ι τήν ανοη
σίαν, ή τήν ατυχίαν νά πλησιάση αύτό άπροσέκτως, γ ίνετα ι βορά 
τοΟ θηρίου τούτου, τό όποιον έπίτηδες δια τούτο κρύπτεται εις τάς 
όχθας των ποταμών εντός καλάμων.

Πολλά δύναταί τ ις νά διηγηθή περί κροκοδείλων, κα ί ήθελα μεν 
σάς εκθέσει ιστορίαν τινά μ ιας μαύρης γυναικός κα ί ενός κροκοδεί
λου, άλλ’ επειδή κα ί σείς έκουράσθητε ν’ άναγινώσκητε περί αύτοΟ 
κα ί τόπος πλέον ικανός δέν υπάρχει, σας υπόσχομαι νά σάς αναφέ
ρω ταύτην εις Ιν  των ακολούθων φυλλαδίων.

— «esss ïss ï»* ·—

ΟΙ ΔΤΟ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ.

Δύο χωρικοί συνοδοιπόροι έπέστρεφον έκ τοΟ άγροΟ εις τό χωρίον 
τω ν  καθ’ οδόν ό είς έξ αύτών ευρεν εν βαλάντιον γεμάτον άπό χρυ
σά νομίσματα, κα ί τό εθεσεν εύθύς είς τόν κόλπον του. « Τ ί ώραίον 
εύρημα εόρήκαμεν φίλε ! » τού είπεν ο άλλος με χαροόμενον πρό- 
σωπον. —  « 'Ο χ ι, φίλε, δεν εόρήκαμεν, ευρον έγώ, κα ί τοΟτο δια
φέρει πολύ. » Κα ί με τους λόγους τούτους ένόει, ότι είς αύτόν καί 
μόνον άνήκε τό βαλάντιον μέ τά  χρήματα, κα ί διόλου είς τόν συ
νοδοιπόρον του. Θά ίδήτε όμως, ότι δεν ήργησε νά τιμωρηθή ό α
νόητος αύτός διά τήν άκραν πλεονεξίαν του.

'Αφού έπροχώρησαν αρκετά κα ί έπρόκειτο νά διαβώσιν άπό έν 
πυκνόν δάσος, βλέπουσι μακρόθεν ληστάς. Τότε ό εύρών τό βα· 
λάντιον λέγει εις τόν άλλον τρ ίμω ν  « ΐχ ά θ η μ εν ! » — Τώρα λέγε
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εχάθην, καί ό χ ι έχάθημεν, διότι διαφέρει πολύ τό πράγμα· » ’ καί 
παρευθύς έχώθη είς τό δάσος κα ί άφήκε μόνον τόν σύντροφόν τοί), 
ό όποιος έντρομος έκ τής παρουσίας των ληστών, έκβάλλει , *ό βα- 
λάντιον μέ τά  χρυσά νομίσματα κα ί τό δίδει είς αύτούς, ότε έπλη- 
σιασαν απειλοδντες νά τόν φονεύσωσι.

Τοιουτοτρόπως, παιδία μου, όσοι φροντίζουσι μόνον διά τόν εαυ
τόν των, όταν εύτυχώσι, δέν έχουσι φίλους διά νά τούς βοηθησωσιν 
είς τάς δυστυχίας των, καθώς τό έπαθε ό κα ί εύρών τό βαλάντιον, 
μή θελήσας νά δώση έκ τών χρημάτων εκείνων είς τόν σύν
τροφόν του.

—- β*ξ=*Π363Ιβ·»~<·—

ΤΙΣ Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ Ο ΠΤΩΧΟΣ.

Τ ίς αποθνήσκει πλούσιος;— 'Ο άνθρωπος εκείνος, καί μόνον εκεί
νος, ό όποιος όταν πριν άποθάνη άφίνει είς τήν γην ολίγα ή πολλά 
χρήματα ή κα ί διόλου, ά λλ ’ είς τούς ουρανούς ποοητοίμασε θησαυ
ρόν άκένωτον αιά τών άγαβοεργιών του.

Τ ίς δέ αποθνήσκει Πτωχός; —  'Ο άνθρωπος εκείνος, ό όποιος 
όσα καί άν άφήκεν επ ί τής γης μετά τόν θάνατόν του, δέν έθησαύ- 
ρισεν όμως είς τούς ουρανούς, διά τής ελεημοσύνης, διά τής- φιλαν
θρωπίας καί τών λοιπών αρετών.

=  11 ί

Επιστολή προς τόν συντάκτην τής 
ιι Φιλόστοργου Μητρός. »

Κίριε Σαχχό{'ρα<ι ε /
'Εν Πύργω τήν 31 'Ιανουάριου 1 8 8 ? ·

Ε ίς τό άξιόλογον περιοδικόν σύγγραμμά σας « >) Φ ιλόσ τορ γο ι ,  
Μ ήτηρ  » τό όποιον κα ί ενταύθα άπεδέχθη καλώς, παρακαλώ να 
θεωρήτε συνδρομητήν καί τόν Γεώργιον X . Μερκούρην μαθητήν 
ενταύθα, θεωρούντες υπεύθυνον έμέ διά τήν συνδρομήν του, τήν 
όποιαν θέλω σά; έμόάσει καθά ορίζει περί τούτου ή άγ ρέλια σας.



Ε ις τό πρώτον περιμενόμενον φυλλάδιον θέλετε επισυνάψει κα ί όλα 
τά  μέχρι τοΟδε έκδοθεντα ά.κ άρχής, λογιζομένης εκτοτε και τής 
συνδρομής.

Μετά τής προσηκούσης προς ύμάς ύπολήψεως.
”θλως πρόθυμος.
Γ. 'ΐίλιόπουλος.

Κύρ ιε!

Σάς παρακαλώ ΐνα μο ί πέμψητε άπό τοΟ πρώτου άριθμοΟ μετά 
τοΟ εξωφύλλου, κα ι έξακολουθήτε νά μο ί πέμπητε τό άξιόλογον 
σύγγραμμα « /) φ ι . Ι ό σ τ ο ρ γ ο ζ  Μ ή τ ν ρ  », καθόσον, άφοΟ περιήλθον 
εις χεΐράς μου καί άνεγνωσα τούς τρείς πρώτους αρ ιθμού ;  ύπερευ- 
χαριστήθην, ενεκα τών εμπεριεχόμενων έν αύτώ ηθικών παραγ
γελμάτων' ε ί δυνατόν νά μο ί πέμψητε τά  φύλλα άμα τή παρα
λαβή τής παρούσης. Τήν συνδρομήν αποστέλλω προσεχώς.

’Εν Έξωχωρίω τή 30  ’Ιανουάριου 1862 .
Δημοδιδάσκαλος Έζωχωρίου 

(Καρδαμύλης) (επαρχία Οίτύλου)
Ε ιμ ί προθυμότατος Παναγ. Α . Φιλιππίδης.

Α ί συνδρομαί πέμπονται διά Ταμιακοδ Γραμματίου εις τόν εκδό
την Μ . Δ. Σακκόρραφον.

Ούδεμία συνδρομή πληρώνεται άνευ άποδείςεως τοΰ ίδιου εκδότου.

Π Ε ΡΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α .
1. Μυθολογία.— 2.Τό Θαυματουργόν κιβώτιον.—  ο .Ο ΐ σκύλοι τοϋ 

‘Αγίου Βερνάρδου εις τάς "Αλπεις μετά εικονογραφίας.— 4 .'θ  κύριος’Α λ - 
τεμόντης έκθετει εις τον ΠαΟλον ποια είνα ι τά  καθήκοντα μαθητου 
τέχνης τίνος' (τέλος).— 5. Περί Κροκοδείλου.— 6. Ο ί δύο συνοδοι
πόροι.— 7 . Τ ις ό πλούσιος κα ί τ ις  ό πτωχός.—  8. Έπ ιστολα ί πρός 
τόν συντάκτην.
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ΤΠΠΟΙΣ ΦΙΛΟΜΟΤΣΟΤ ΛΕΣΧΗΣ.


