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II ΛΕΤΚΑΝ Θ ΕΙΣΑ  ΚΟΜ Η Ε Κ  TOT ΦΟΒΟΤ.

Γάλλος τ ις ποιητής, όνομαζόμενος Αεμιέ(5ρος, είχε 
τήν κόμην τής κεφαλής του λευκήν καί κατ’ αυτήν τήν 
νεότητά του. Καί ιδού διά ποίαν αιτίαν, ώ ς διηγείται 
αύτός ό ίδιος.

« Διορισθείς γραμματεύς πρεσβείας τίνος, έπορευόμην 
μετά του πρέσβεώς μου είς τήν θέσιν μου. Πρός δέ τό 
εσπέρας μας κατέλαβε τρομερά καταιγίς, καί κατεφύ- 
γομεν είς εν ξενοδοχειον μεμονωμένον έν τώ  μέσω τοΰ 
δάσους. Έδοκιμάσαμεν πολλάς δυσκολίας διά νά τοπο- 
θετήσωμεν τους ίππους καί νά προμηΟευΟώμεν μίαν κλ ί
νην διά τόν πρέσβυν. Όσον δι’ έμέ ίβλεπον, ότι ήμην 
ήναγκασμένος νά διέΧθω τήν νύκτα έπάνω είς καΟήκλαν. 
Λοιπόν κατέλαβον τόν τόπον μου, άλλ ’ όχι άνευ γο γγυ 
σμού, καί μοΰ έξέφυγε νά είπω, ότι ευχαρίστως ήΟελον 
δώσει εν χρυσοΰν νόμισμα διά μίαν κλίνην. Ό λοι είχον 
πλαγιάσει, καί έγώ  έπλησίαζα ν ’ αποκοιμηθώ, καθήμενος 
πλησίον μιας καλής πυράς· ά λλ ’ αίφνης ήσθάνΟην, ότι 
κάποιος μέ έτράβα άπό τό φόρεμα, καί ειδον πλησίον 
μου τήν υπηρέτριαν τοΰ ξενοδοχείου ίσταμένην όρΟίαν 
καί κρατούσαν είς χειρας λύχνον φέγγοντα άμυδρώς— Τί 
τρέχει ; άνέκραξα. —  Κύριε, είπεν αϋτη, αληθώς είπετε, 
Ôti δίδετε εν χρυσοΰν νό μ ισ μ α ;— ’Αληθέστατα, καλή 
μου κόρη. —  Λοιπόν! άκολουθήσατέ με. »

«Οΰτω προπορευομένη αυτή μέ ώδήγησε δι’ ενός μεγά
λου κήπου εις μίαν σκιάδα (κιόσκι)· άνοίγει μίαν Ούραν, 
καί ιδού έμπροσθεν μου Εν ώραϊον δωμάτιον,μέ ώραια έπι
πλα καί κλίνην καλώς περιποιημένην. Τής έδωκα χαίρων 
τήν ύποσχεθείσαν αμοιβήν, καί αυτή απομακρύνεται πολ
λά ευχαριστημένη. »

« "Οταν ταξειδεύω, συνειθίζω νά άνασηκώνω τό στρώ
μα, καί τήν συνήθειαν ταύτην δέν παρέλειψα καί τώρα. 
Όθεν έσήκωσα τό ςρώμα, καί ένώ έφερα τήν χεϊρα έντός 
αύτοϋ διά νά άνακινήσω τά άχυρα, ή χείρ μου τί άπαν
τ ά ; ..........  πτώμα. Δέν ήξεύρω τ ί άπέγεινα κατά τήν
στιγμήν έκείνην άλλ ’ έν τώ μέσω τής νυκτός εύρέθην 
έξηπλωμένος κατά γής, είς τό σκότος. Άνεκάλεσα όλί- 
γον κατ’ ολίγον τάς συγκεχυμένας ιδέας μου, καί συνελ- 
9ών είς τόν εαυτόν μου ήθέλησα νά βεβαιωθώ, μήπως ό 
τρόμος, διά τόν όποιον έμεινα άναίσθητος, ήτο πλάσμα 
τής φαντασίας μου».

« Βοηθούμενος άπό τινας ακτίνας φωτός,τάς όποιας κατ’ 
άρχάς δέν παρετήρησα, καί αί όποιαι είσήρχοντο έξωθεν 
διά μέσου τών χασμάτων τής θύρας τοΰ δωματίου, πλη- 
σιάζω είς τήν κλίνην, χώνω καί πάλιν τήν τρέμουσαν 
y εερά μου είς τό αχυρόστρωμα, καί δέν μοΰ μένει πλέον 
αμφιβολία· ή χείρ μου ήγγισε, καί μοΰ φαίνεται, ότι έγ - 
γίζει άκόμη πτώμα παγωμένον».

« ’Ολίγον έλειψε νά λειποθυμήσω καί πάλιν. Σύρομαι 
πρός τό μέρος όπόθεν ήρχετο τό φώς, καί δέν βλέπω 
τίποτε, ά λλ ’ άκούω ψιθυρισμούς πολλών άνθρώπων Θέ
λω νά εξέλθω, άλλ’ ή θύρα είναι κεκλεισμένη μέ διπλήν 
στροφή ', καί τό κλειδίον λείπει· ανοίγω τό παράθυρον, 
πλήν καί αύτό είναι πεφραγμένον διά σιδήρων. Τότε 
έφαντάσθην, ότι τετέλεσται δι’ έμέ, ότι ή τελευταία μου 
στιγμή έπλησίασε. Δέν μοΰ μένει πλέον άλλη έλπίς παρά 
τόν Θεόν π ίπτω  είς τά γόνατα, καί τόν έπικαλοΰμαι ό
σον ήδυνάμην ένθέρμως. η

« Ά φοΰ έδεήθην, καί πολύ μάλιστα, περι τά χαραγ* 
ματα τής ήμέρας έρριψα τά βλέμματά μου πρός τό
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παράθυρον, κα! στραφείς παρετήοησα τό κλειδίον τής 0ύ- 
ρας καί τόν λύχνον έ^ρ-μμένα κατά γης έκ τής τραπέ- 
ζης, ή τις άνεποδογυρίσθη, ότε έγώ  Ιπεσα. 'Αρπάζω τό 
κλειδίον, άνοίγω τήν θύραν, τρέχω προ ς  τόν πρέσβυν 
καί τόν ¿ξυπνώ. Ό λα  δέ ταΰτα έγένοντο έν άκαρεΐ. 
Ζεύγουσι τούς ίππους είς τήν άμαξαν καί άναχωροΰ- 
μεν άκωλύτως· ά λ λ ’ έγώ  κατειχόμην άπό τήν έντύπωσιν 
τού τρόμου ενόσω διετρέχομεν τό δάσος, καί δέν ήδυνά- 
μην νά λαλήσω. Ά φοΰ έφΟάσαμεν είς τήν δημοσίαν οδόν 
κατά τήν άνατολήν τοΰ ήλίου, όςις άνεφαίνετο λαμπρός είς 
τόν ορίζοντα, κραυγή χαράς έξέφυγεν αίφνης έκ του βά
θους τής καρδίας μου. Ό δέ πρέσβυς στραφείς καί ίδών 
με κράζει* « Τί βλέπω ; Εΐναι κατάλευκαι, αί τρίχες τής 
κεφαλής σου !—Ά ! του εϊπον, τούτο βεβαίως είναι άπο- 
τέλεσμα τού τρομερού συμβάντος τής νυκτός.» Καί τότε 
τού έδιηγήθην τήν ιστορίαν τού πτώ μ ατος, τήν λειποθυ- 
μίαν καί τούς κινδύνους μου. »

«Ευθύς αφού έφΟάσαμεν είς τήν πλησιεστέραν πόλιν, 
έπαρουσιάσθην είς τήν αστυνομίαν καί παρέστησα τό 
πράγμα. Παρευθύς είκοσιν έφιπποι χωροφύλακες προσετά- 
χθησαν νά μάς συνοδεύσωσιν είς τό ξενοδοχεΐον, τό όποιον 
μετ’ όλίγον περιεκυκλώθη. Συλλαμβάνουσι τόν ξενοδό- 
χον, τήν γυναΐκά του καί τούς ύπηρέτας του. Τούς άνα- 
κρίνουσι, τούς άπειλούσιν, άλλά  δέν δύνανται νά μάθωσι 
τίποτε παρ’ αυτών. Τότε έγώ  φωνάζω. Ζητήσατε τήν 
υπηρέτριαν καί τά  πάντα θά μάθητε, καί οί ένοχοί θέ- 
λουσιν άποστομωθή. Ή  υπηρέτρια όμως ήτο κρυμμένη 
καί μετά Ικανήν έρευναν τήν εύρον είς τόν χορτοβολώνα 
καί τήν συνέλαβον. Μόλις μέ βλέπει, προσπίπτει εις τούς 
πόδας μου λέγουσα. « Συγχώρησαν με, συγχώρησόν με,
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κύριε! σου επιστρέφω τό χρυσοΰν νόμισμα, καί σοΰ φα
νερώνω τά  πάντα. —  Ποιον ήτο τό θύμα, τό όποιον εΰ- 
ρον είς τό άχυρόστρωμα φονευμένον ; Φεύ ! κύριε, 
ήτον ’Ιουδαίος. — "Αχ ! θεέ μου, είπεν ή ξενοδόχος, πό
σος θόρυβος γίνετα ι διά τίποτε· είς ’Ιουδαίος άπέθανε 
προχθές τό εσπέρας είς τό ξενοδοχεΐον μας. Υπάρχει 
δέ συνήθεια μεταξύ τώ ν ’Ιουδαίων ν’  άφήνωσι τόν νεκρόν 
είκοσιτέσσαρας ώρας είς τήν κλίνην του· καί φαίνεται ότι 
αύτό τά διαβολοκόριτσο Ιβαλεν αυτόν είς τό άχυρό
στρωμα διά νά κερδίση τό χρυσοΰν νόμισμα. Οί δέ ψιθυ* 
ρισμοί, τούς οποίους ήκουε τήν νύκτα ό κύριος, ήσαν δεή
σεις υπέρ τώ ν άποθανόντων, τάς οποίας άπηύθυνον προ ς  
τόν Θεόν οί συγγενείς τοΰ ’Ιουδαίου».

«Α ί όμολογίαι τ ή ; ξενοδόχου ήσαν ακριβείς, καί τό 
πράγμα άπεοείχθη άληθές. "Εμεινα κατεντροπιασμένος 
ένώπιον πάντων· άλλά  πάντες ώμολόγησαν, ότι καί α υ 
τοί ήθελον πάθει τά ίδια, έάν ήσαν εις τήν θέσιν μου, καί 
ώμοσα νά μή πιστεύω πλέον τόσον εύκόλως τά εξωτε
ρικά φαινόμενα, χωρίς νά εξετάζω κατά βάθος τά πράγ
ματα».

ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑΙ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΩΝ.

Διά νά έννοήσωμεν, ώ φίλτατοι παΐδες, κάλλίον τή ν  
διαφοράν μεταξύ τών χριστιανών καί ειδωλολάτρων, άς 
μεταβώμεν διά μίαν στιγμήν είς μίαν νήσον, ή οποία όνο- 
μάζεται ’Ασκενσία, καί κεΐται είς τόν ειρηνικόν ωκεανόν, 
δηλαδή τόν ενα έκ τώ ν πέντε ωκεανών, όστις έχει τήν 
’Αμερικήν προς  ’Ανατολάς καί τήν ’ Ασίαν πρός Δυσμάς.

Ό λοι γνωρίζομεν, ότι ήμεΐς οί χριστιανοί, όταν άσθε- 
νήσωμεν, οί γονείς οί συγγενείς καί οί φίλοι ημών φρον-
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τίζουσι νά  φέρωσιν ιατρόν διά νά μ α ; έπισκεφΟή, μ α ; 
περιποιούνται νυχθημερόν, έκτελοΰσι τ ά ; παραγγελία ; 
του ίατροΰ κατά γράμμα, διανυκτερεύουσι πλησίον μα; 
μ ήπω ; ζητήσωμβν τίποτε, προσκαλοΟσι τόν ιερέα διά νά 
δεηΟη τοΰ Θεοΰ υπέρ τ η ; σωτηρία; μ α ; καί παν άλλο, 
τό όποϊον δύναται νά συντέλεση ε ί ; τήν θεραπείαν τοΰ 
άσΟενοΰ;, γίνετα ι μέ πολλήν επιμέλειαν καί ταχύτητα.

"Οταν 8έ πάλιν κάνει; έξ ήμών άποΟάνη, συνέρχονται 
πά ντε ; οι φίλοι καί συγγενείς, ετι δέ καί γείτονες, συλ- 
λυποΰνται τούς γονείς, τούς αδελφούς, τά ς άδελφάς, τά 
τέκνα τοΰ άποΟανόντος, γ ίνετα ι ή έκφορά τοΰ νεκροΰ μέ 
ολην τήν θρησκευτικήν τάξιν, καί, άναλόγως τη ; αξία ; 
τοΰ άποθανόντος, εκφωνείται λό γο ; εις τήν έκκλησίαν, 
λό γο ; ε ί ;  τόν τάφον του, και συνοδεύεται έως έκεΐ άπό 
πλήθος ?ναοΰ.

Ε ί; δέ τόν τόπον εκείνον ό δυς·υχής ειδωλολάτρης πολ
λ ά  όλίγην παρηγοριάν έχει, όταν ήναι άρρωςος, καί ακό
μη όλιγωτέραν, όταν άποθάνη. Διότι, όταν άρρωστήση 
φαντάζεται, ότι περικυκλώνεται άπό κακοποιά πνεύματα, 
καί οι φίλοι του τόν θέτουσιν επάνω ε ί ; μίαν σκληράν ψιά- 
Οαν, καί τόν φέρουσιν έκτό; τ η ; καλύβης του έν τώ  μέ
σω βάτων, καί ε ί ; άλλους τόπους, όταν ή άσθένεια ήναι 
μακρά, καί έκεΐ οΕ άνθρωποί του άρχίζουσι νά κραυγάζωσι, 
διά ν’ άποδιώξωσι τά κακοποιά πνεύματα. Πολλοί δέ έξ 
αυτών, άπό φόβον μ ήπω ; άποθάνωσι, κτυπώνται, καί άλ
λο ι πληγώνονται έπικινδύνω; διά ν’ άπομακρύνωσι δήθεν 
τόν κίνδυνον. Δέν άρέσκονται νά  άσθενώσιν ε ί ;  τ ά ; οικί
ας τω ν, διότι νομίζουσιν, ότι τά δαιμόνια θέλουσιν άνευ- 
ρίσκει αυτού ; εύκολώτερον. Τήν στιγμήν δέ κατά τήν 
οποίαν άποθνήσκει τ ις , σκάπτουσι τόν λάκκον του, περιτυ-

λίσσουσιν αυτόν μέ σινδόνας, καί τόν ρίπτουσιν έκεΐ μετά 
σπουδή;· τότε οί μοιρολόγοι, καθήσαντε; ολόγυρα ε ί ;  τόν 
νεωστί άνσιχθέντα λάκκον, έκβάλλουσι τρομερωτάτου; 
όλολυγμούς, κράζοντες, « Διατί μ ά ; άφ ίνει; τόσον γρή
γορα ·, λ ιι Δέν μ α ; άγαπάς. η « Δέν πιστεύομεν νά ήσαι 
δυσηρεστημένο; μέ ημάς. » « θ ά  εχη ; πλούτη ε ί ;  τόν 
καβά.»— 'Ρίπτονται τουφέκια, καί μάλιστα τήν νύκτα, διά 
νά άποδιώξωσι τά πονηρά πνεύματα, καί φοβεραί κραυ- 
γαί Ικπέμπονται διά πολλούς μηνα ; άπό τόν άρχηγόν 
τών μοιρολόγων, όσάκι; ένθυμώνται το ύ ; άποθαμμένους. 
Τοιαύτη είναι ή π ίσ τ ι; τώ ν είδωλολατρών. Παρατηρήσα
τε,παιδία μου, ότι οί δυςυχεΐ; ουτοι καί ζώ ντε ; εύρίσκονται 
τεταραγμένοι υπό δεισιδαιμονιών, έντρομοι καί δυστυ
χείς, καί άσθενοΰντες, έγκαταλελλειμένοι καί άπεριποίη- 
τοι, άποθνήσκουσιν άνευ ούδεμιά; έλπίδος παρηγορητι
κή ; περί μελλούση ; ζω ή ;.

Τ Α  Μ ΙΚΡΑ  ΚΟΡΑΣΙΑ ΚΑ Ι Ο ΟΝΟΣ.

Ή  Φανη, ή Ε λένη  καί ή ’ Αθήνα, ή σαν τρία εράσμια 
κοράσια, τά δποΐα ήγαπώντο άναμεταξύ των είλ ικρ ινώ ;. 
Ούδείς ποτε ήκουσεν αυτά, νά όμιλώσι τό εν κατά τοΰ 
άλλου δυσαρέστως* άλλά  πάντοτε έζων μέ αγάπην καί 
όμόνιιαν. Πλησίον τής οικίας, ε ί ; τήν όποιαν κατώκουντά 
κοράσια ταΰτα, ήτο εις ώραΐο; καί κατάσκιος δρομίσκος, 
όπου έπετρέπετο ε ί ;  αυτά νά περιπατώσι. Μίαν -ημέραν 
ότε αυτά έπεριπάτουν, είδον δεμένον ε ί ;  έν δένδρον ώ- 
ραΐον όνον, όστι; ματαίω ; προσεπάθει νά φθάση όλίγα 
τρυφερά χόρτα, τά όποια είχον φυτρώσει ε ί ; τόν έκεΐ 
πλησίον τοίχον.



Τά κοράσια είδον αυτόν καί ή Φανή ανέκραξε* «Π τω
χέ μου όνε, θέλομεν σέ βοηθήσει νά φάγης ολίγον. »

« Ναι, θέλομεν κάμει τοΰτο* » έπανέλαοον όμοΰ ή 
Ά θηνά  καί ή 'Ελένη* καί αμέσως ή Άθηνά έξέβαλε τόν 
έξ άχυρου πϊλόν της, καί έτρεξαν όλα όμοΰ διά νά γε-
μίσωσίν αυτόν άπό χόρτον, τό όποιον καί έφερον είς τόν 
όνον.
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Ό  πτωχός όνηλάτης ’Ιάκωβος έχάρη διά τήν φ ιλαν
θρωπίαν τών κορασίων πρός τό ζώόν του, καί εύχαρίστη- 
σεν αυτά όσον ήδύνατο καλλίτερα. ’Επίσης καί τά μ ι

κρά κοράσια έχάρησαν πολύ διά τήν φιλάνθρωπον πρα- 
ξίν των.

Ό  όνος, μικροί μου άναγνώσται, είναι ζώον τετράπο- 
δον, τό όποιον διακρίνεται άπό τόν ίππον ιδίως άπό τά 
μεγάλα αύτία του, άπό τήν φουντωτήν ούράν του κατά 
τό άκρον, καί άπό τόν μαΰρον σταυρόν, τόν όποιον έχει 
είς τάς ώμοπλάτας του. Κατάγεται άπό τάς μεγάλας 
έρημους τώ ν ενδοτέρων τής Ά σ ία ς , όπου εύρίσκεται 
άκόμη είς άγρίαν κατάστασιν καί είς αναρίθμητα κοπά
δια, τά όποία καταβαίνουσιν άπό τήν άρκτον πρός μεσημ
βρίαν, έν καιρώ χειμώνος.

Έκαστος γνωρίζει πόσον χρησιμώτατον ζώον είναι ό 
όνος είς τόν άνθρωπον, καί μάλιστα είς τούς πτωχούς 
χωρικούς, οί όποιοι δέν έχουσι τούς τρόπους νά Ορέψω- 
σιν ίππους- είναι ζώον υπομονητικόν, καί ένεκα τής έγκρα- 
τείας του, διότι καί κληματίδας ξηράς τρώγει, είναι ίσχυ- 
ρότερον άπό τόν ίππον καί υποκείμενον είς όλιγωτέρας 
άσθενείας παρ’ αυτόν, καί ζή άπό 15 έως 20  έτη.

Υπάρχει καί εν άλλο ζώον, τό όποιον έχει πολλήν 
ομοιότητα μέ τόν όνον καί όνομάζεται ζέβρας, ή όνος 
^αβδωτός* διότι έχει καθ’ όλον του τό σώμα οριζοντίους 
γραμμάς λεύκάς καί μαύοας μέ πολλήν κανονικότητα. 
Τό δέρμα του κατεργαζόμενον είναι δυνατώτατον.

Γνωρίζω μερικά παιδία, τά όποια έπιθυμοΰσι νά ρί- 
πτωσι λίθους κατά τοΰ όνου, ή νά ραβδίζωσιν αυτόν, όταν 
πηγαίνωσιν είς τόν περίπατόν των.

ΙΙόσον καλλίτερον θά ήτο, έάν έπραττον, ώ ς έπραξαν 
τά μικρά έκεϊνα καί άξιαγάπητα κοράσια, καί έάν έφέ- 
ροντο φιλανθρώπως καί εύγενώς είς όλα τά άσθβνή πλά- 
σματα τοΰ Θεοΰ !



Εύχόμεθα, ώστε όλοι ο ί  μικροί άναγνώσται τή ς « Φι
λόστοργου μητρός » όχι μόνον νά μή β λ ά π τω «  τά  ζώα, 
άλλά  καί νά τά περιποιώνται, άφοΰ μάλιστα ό Θεός τά 
Ιδωκεν είς ημάς διά νά χρησιμεύωσιν είς τάς άνάγκας 
μας, πρός δέ τούτοις καί νά τά προστατεύωσιν άπό τάς 
κακοπραγίας τώ ν παραλυμένων καί κακοήθων παιδίων.

Γ. Δ. Σ.

Ο ΟΠΩΡΟΚΛΕΠΤΙΙΣ.

“Εν παιδίον χωρικού όνομαζόμενον ’Ιωάννης ήτο τό* 
σον λαίμαργον καί επίμονον είς τά έλαττώματά του, ώ 
στε οί γονείς του δέν ήδύναντο νά τό διορθώσωσιν άν 
καί ήτο ένδεκαετές καί. έπήγαινε πρό δύο ετών είς τό 
σχολεΐον, έξέφευγεν όμως πολλάκις καί έπήγαινε μέ άλ
λα  παραλυμένα παιδία διά νά κλέπτωσιν όπωρικά είς 
τούς πέριξ κήπους, όπου επήδων τούς φράκτας, κατέ- 
σπαζον τά δένδρα καί κατερήμωνον τούς κήπους. Τό δέ 
εσπέρας ό Ιω άννης έπέστρεφεν είς τήν πατρικήν οικίαν, 
μέ ένδύματα κατεσχισμένα, μέ πληγωμένος χεΐρας, καί 
μέ στόμαχον γεμάτον άπό άπίδια καί μήλα κλοπιμαία. 
Τά παιδία τών χωρικών στοχάζονται, ότι τό νά γεμίση 
τ ις  τά θυλάκιά του άπό καρπούς τώ ν γειτόνων, ή νά  πά- 
ρη εν μήλον, ή καρύδια, δέν είναι κλοπή, καθώς τό νά 
σταματά τ ις  τούς διαβάτας μέ τήν βίαν καί νά παίρνη 
τά  χρήματά τω ν. Ά λ λ ά  καί τό εν καί τό άλλο είναι 
κλοπή καί ληστεία· τά  δέ καλώς άνατεΟραμμένα παιδία 
μισούσι καί άποστρέφονται τάς τοιαύτας πράξεις.

Ά λ λ ’ ό ’Ιωάννης δέν ήτο έξ αυτών, άν καί άνήκεν είς 
καλούς γονε ίς , οιτινες έλυπούντο διά τάς κακάς του 
συνήθειας.

=  138 =

Μίαν ήμέραν καθ’ ήν υπήγε νά  κλέψη μόνος του είς
ένα ώραΐον κήπον, όπου έσυνείΟιζε νά πηγαίνη μέ τούς 
συντρόφους του, καί είς τόν όποιον είχεν εισέλΟει άπό 
τόν τοίχον, ήΟέλησεν, άφού έφαγε τούς ώραιοτέρους καί 
καλλιτέρους καρπούς, νά γεμίση καί τά θυλάκιά του έπί 
σκοπώ τού νά τούς κρύψη όταν ύπάγη είς τήν οικίαν, 
υπό τό αχυρόστρωμά του διά νά έχη νά κριτσανίζη καί τήν 
νύκτα.

Ά ναβάς είς ένα χονδρόν κλάδον άπιδέας έξηκολούθει 
άσυστόλως νά κόπτη, ότε είδεν ερχόμενον μακρόθεν τόν 
Ιδιοκτήτην τού κήπου, όστις τόν είχε φοβερίσει άλλοτε ,  
ότι έάν τόν συνελάμβανεν έπ’ αύτοφόρω ήθελε τόν ξυ 
λοφορτώσει πί.ουσιοπαρόχως. 'Γρομασμένος ό ’Ιωάννης 
θέλει νά καταβή ταχέως, ά λλ ’ έξέφυγεν ό πούς του, χά
νει τήν ισορροπίαν καί κρημνίζεται άπό τό ύψος τού δέν
δρου· ευτυχώς σκαλώνει τό φόρεμά του είς ένα κλάδον· 
καί έπειδή τό ύφασμα ήτο νέον καί στερεόν, μένει κρε
μασμένος είς τόν αέρα,  καί πίπτουσιν έκ τών θυλακίων 
του καί τά απίδια, ώ ς βεβαία άπόδειξις τού έγκλήματος.

Τό παιδίον ήτο τόσω τρομασμένον έκ τής κινδυνώ
δους Οέσεώς του καί έκ τή ς ποοσεγγίσεως τού κυρίου 
τών καρπών, ώστε δέν ήδύνατο, άν καί έπεθύμει, ουτε 
νά φωνάξη ουτε νά κλαύση. "ΙΙκουε τήν άπειλητικήν 
φωνήν τού κυρίου, όστις ήοχετο κρατών σηκωμένον τό 
ραβδίον του, διότι ήτο άνθρωπος βίαιος καί σκληρός, καί 
τίποτε δέν ήδύνατο νά άπαλλάξη τόν Ίωάννην άπό τήν 
έπαπειλούσαν αυτόν τιμωρίαν.

Μέ βλέμματα καταπεπληγμένα, μέ τεταμένας χεΐρας 
έπερίμενε κατακέφαλα κρεμασμένος ό ’Ιωάννης τήν τύχην 
που, καί διά πρώτην ίσως φοράν μετενόει διά τήν κακήν



του διαγωγήν, ήτις τόν παρέσυρεν αυτοΟ. Ά λ λ α  δέν έτε- 
λβίωνον εδώ τά δεινά του.

Ό ιδιοκτήτης τών ωραίων ¿κείνων άπιδίων τόν έφΟασε 
τέλος πάντων και του έδωσε μέ τό ραβδίον του αρκετούς 
ραβδισμούς ε ις  τούς πόδας, ώστε ό καλός μας Ιωάννης 
έξέβαλλε γοεράς κραυγάς καί παρεκάλει θερμώς ζητών 
συγχώρησιν, άλλα ματαίως.

Ά φοΰ τόν έξυλοφόρτωσεν άρκετά, τόν έξεκρέμασε, 
τόν έβγαλεν έξω του κήπου, προσΟέσας έτι ίκανάς κατα
κεφαλιάς, αί όποΐαι μοναι ήρκουν νά τιμωρήσωσι τήν 
πραξίν του. Ό  ’Ιωάννης ώμοσεν, ά λλ ’ ολίγον άργά, ότι 
δέν θά τόν συλλάβωσι πλέον.

'Τπήγε κουτσαίνων εις τήν οικίαν του, καί έξεμυστη- 
ρεύΟη τό δυστύχημά του εις τήν μητέρα του, ήτις τόν 
¿νόμισε ήμισερωμένον, τόσον έκούτσαινε.

ΚατεκλίΟη μέ πυρετόν, διότι ή αγωνία του φόβου καί 
τά ξυλοκοπήματα έπέφερον τόν πυρετόν. Ά λ λ ’ αυτη ή 
ασθένεια τόν ώφέλησεν. ΈσυλλογίσΘη τά  παρελθόντα π τ α ί
σματά του καί είδε πόσον ήσαν αισχρά.

Οί γονείς του άγανακτήσαντες κατ’ άρχάς διά τήν 
σκληρότητα του κυρίου, εΐδον μετά χαρας, ότι ό Θεός 
μετεχειρίσΟη αυτό τό μέσον, διά νά διορΟώση τό τέκνον 
των άπό τήν κλίσιν πρός  τήν κλοπήν. Ό  ’Ιωάννης πολ- 
λάκις ώνειρευΟη, ότι ήτο κρεμασμένος εις τόν κλάδον 
τή ς  μεγάλης άπιδέας, ήτις τόν έσωσεν άπό τρομεράν 
πτώσιν διά νά τόν παραδώση εις τήν άδυσώπητον μά
στιγα του παρωργισμένου κυρίου. Αυτή ή περίστασις ήρ- 
κεσε νά τόν κάμη νά άποστραφή τήν άκοάτητον κλίσιν 
του εις τό νά κλέπτη όπωρικά, περιφερόμενος μέ τά 
παραλυμένα ¿κείνα παιδία· καί έκτοτε ¿σωφρονίσΟη ακο
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νείς του μέ τήν καλήν διαγωγήν του.

Φανή I . Κ.
«■ΜβΟΜ·*

ΠΕΡΙ ΚΟ ΡΛ Λ ΙΟ ϊ.

’ Από τά  πολυτιμότερα προϊόντα τής θαλάσσης είνα ι οί μαργαρί- 
ται, περί τών οποίων άλλοτε Οά σας λαλήσω, κα ί τό κοράλιον, τό 
όποιον ευθύς τώρα Οά σας περιγράφω.

Οί αρχαίοι, φ ιλτατα κοράσια, ένο'μιζον οτι τό κοράλιον είναι 
φυτόν, τό όποιον βλαστάνει επάνω εις λίθους, εντός της θαλάσσης^ 
καθώς βλέπομεν, ό τ ι κ α ί εις τούς βράχους βλαστάνουσι διάφορα 
δένδρα- κα ί είχον δίκαιον νομίζοντες τό τοιοΟτον- διότι ή βίζα του; 
ή νά είπωμεν κάλλιον ή βάσις του (επειδή δέν εισέρχεται έντός τών 
βράχων) ε ίνα ι τωόντι προσκεκολλημένη στερεώς επάνω εις λίθους 
πάντοτε. ’Α λ λ ' ήπατώντο, δ ιότι πρό ενός περίπου αίώνος, δηλαδή 
προ εκατόν ετών, άνεκάλυψαν, οτι τό κοράλιον είνα ι ζωόφυτο·/, 
τοΰτέστι μ ετέχε ι κα ί άπό ζώον κα ί άπό φυτόν.

Κ α ί άπό φυτόν μέν μετε'χει, διότι τό σχήμά του ε ίνα ι ομοιον 
μέ θάμνον, Ιχοντα μέν κλάδους, άλλ’ όχ ι κα ί φύλλα- οί δέ κλάδοι 
αύτοί ε ίνα ι άπειροι κα ί κλίνουσιν όχι πρός τά  έξω, αλλά κυρτούν- 
ται πρός τό μέρος του στελέχους τοΟ δενδρυλλίου τούτου, τό 
όποιον λαμβάνει μέγεθος τό πολύ άπό εικοσιπέντε εως πεντήκοντα 
εκατοστόμετρα, δηλαδή τό ήμισυ τοΟ μέτρου, σπανίως δέ κα ί δλον 
τό μέτρον, τό όποιον μεταχειρίζεσθε εις τήν ιχνογραφίαν σας.

’Από ζώον δε μετε'χει, δ ιότι τό υποτιθέμενον τοΟτο φυτόν, κατα
σκευάζεται άπό άπειρον π?,ήθος συγκεκολλημένων ζωυφίων, τά  
όποια ονομάζονται πολυπόδια, κα ί τά  όποια ε ίνα ι τόσον μικρά 
ώστε διά νά τά διακρίνη τ ις πρέπει νά έχη  τά έργαλείον έκείνο5 
τό όποιον ονομάζεται μικροσκόπιο·/- διότι δι’ αύτοΟ τοϋ εργαλείου 
δϋναται κα ί μ ία  κόκκος άμμου νά πσρουσιασθή εις τούς οφθαλμούς 
μ*ς ώς λεπτοκάουον.

.



’Εν τούτοις αν κα ί π αρετήοησαν, ότι υπάρχει τό ζωύφιον τούτο 
ε ις  το κοράλιον, δέν ήδυνήθησαν άκόμη νά έξιχνιάσωσι τόν τρόπον 
τής κατασκευής. ΤοΟτο μόνον  γνωρίζομεν, ότι επάνω εις τήν επι
φάνειαν τοΟ ζωοφύτου τούτου ύπάρχουσιν άπειραι τρύπαι, εις έκά- 
στην τών όποιων εύρίσκεται έν πολυπόδιον ζωύφιον, τό όποιον σχη
μα τ ίζε ι μίαν τιτανώδη, δηλαδή ασβεστώδη ουσίαν, άπό τήν όποιαν 
κατασκευάζεται τό κοράλιον. "Ολαι δέ α ί τρύπαι αύταί, όπου ύπάρ- 
χουσι τα  ζωύφια, είνα ι σκεπασμέναι άπό μίαν σκέπην επίσης τιτα- 
νώδη κα ί μυξώδη, ή όποια είνα ι, διά νά ειπωμεν ούτω, ή τροφή 
τών ζωυφίων τούτων, έκ τών όποιων εν μόνον αν λάβτι τροφήν, καί 
τά  λοιπά τρέφονται.

Αυτή δέ ή γλοιώδης οΰσία, άποσπάται ευκόλως εύθύς άφοΟ τό 
χοράλιον έξέλθϊ) τής θαλάσσης' όταν όμως ξηρανθή, τότε στερεού- 
τα ι τόσον πολύ, ώστε γίνεται ιός μάρμαρον, κα ί διά νά τήν άπο- 
σπάσωμεν κινδυνεύομεν νά χάσωμεν τά  ωραιότερα κοράλια, τά 
όποια σκεπάζονται άπό αυτήν τήν υλην.

Πολλάκις τό χοράλ ιον  ευρισκόμενον εντός σπιλάδων έν τη θα
λάσση εχει τήν ρίζαν του εις τους Οόλους αυτών, κα ί οί κλάδοι του 
διευθύνονται πρός τά  κάτω' διά τούτο ένόμισαν πολλοί, ότι πάν
τοτε τό κοράλιον έχει τήν εναντίαν διεύθυνσιν άπό τά φυτά ώς 
πρός τήν βλάστησιν ή ιδέα των όμως αυτη είνα ι λανθασμένη, διότι 
είδον πολλάκις κοράλια, φυτρωμένα ώς τά  λοιπά δένδρα, έχοντα 
δηλ. τήν ρίζαν πρός τά  κάτω κα ί τούς κλάδους πρός τά  άνω.

Τό χρώμα τών κοραλίων ε ίνα ι τριών ειδών, κόκκινον βαθύ, κόκ- 
κινον ανοικτόν, κα ί ροδόχρουν, τό όποιον είνα ι κα ί σπανιώτατον. 
Τπάρχει κα ί εν άλλο είδος, χρώματος λευκοκιτρίνου, τό όποιον 

όμως δέν χα ίρει ύπόληψιν, κα ί σπανίως τό μεταχειρίζονται εις τό 
έμπόριον.

Τό κοράλιον τό όποιον μεταχειρίζονται οί 'Ιταλοί, τό έξάγουσιν 
άπό τάς Οαλάσσας τής Μεσσήνης, πόλεως τής Σ ικ ελ ίις . Οί τόποι 
όπου άλιεύεται τό χοράλ ιον  διαιρούνται εις δέκα μέρη, έκ τών 
όποιων εις μόνον τό εν συγχωρείται νά άλιεύωσι. Δ ιότι ή κυβέρ-
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νησις τής Σικελίας έξέδωκιν αύστηράς διαταγάς νά μή άλιεύωσι τό 
χοράλιον εις άλλα μέρη παρά τά προσδιωρισμένα πρός τόν σκοπόν 
ούτον, κα ί τοιουτοτρόπως νά μή έμποδίζηται ή βλάστησις τοΟ κο- 

ραλίου· {διότι χρειάζονται εννέα έως δέκα ετη διά νά μεγαλώση 
τόσον, όσον νά γενή καλόν εις αλιείαν. Κ α ί εις τήν Βαρβαρίαν, 
δηλαδή εις τά  βόρεια παράλια τής ’Αφρικής, άλιεύουσιν επίσης 
τό κοράλιον, τό όποιον μεταφέρουσιν εις τήν Γαλλίαν. Παοετηρήθη 
δέ, ότι τά  καλλίτερα κοράλια εύρίσκονται εις τάς ήσύχους θα- 
λάσσας.

Οί κοραλισταί, δηλαδή οί άλιε ΐς τών κοραλίων, ζητοΟσι ταΟτα 
μέχρι δέκα έως δώδεκα όργυιών βάθους, ποτέ δέ κατωτέρω τών 
εϊκοσιπέντε όργυιών διότι όσον περισσότερον καταβαίνει τ ις εντός 
τού ύδατος, τόσον είνα ι μικρότερου τό κοράλιον.

Το εργαλείου διά τοΟ όποιου άλιεύουσιν αύτό είνα ι τό έξής. Ε ις 
τό άκρον ενός μακροΟ σχοινιού ύπάρχουσι δύο δυναταί ράβδοι προσ- 
δεδεμέναι σταυροειδώς' εις τά  άκρα τών ράβδων τούτων περιτυλιγ- 
μενων μ ε  καννάβιον ή στουπίον κρέμαται άνά έν δύκτιον μέ πλα
τείας Ουλειάς έσχηματισμένον ώς σάκκος ανοικτός. Ο ί άλιεΐς, αφού 
περιφέρωσι τό έργαλείον τούτο εις τούς βράχους, όπως γνωρίζουσι, 
κατορθώνουσι νά άποσπάσωσι τ εμάχ ια  κοραλιου, τα  οποία προσ- 
κολλώνται ή εις τό καννάβιον ή εις τό δύκτιον.

Πολλά έξ αύτών πίπτουσι κα ί εις τήν θάλασσαν,καί τότε πλέον 
είναι εργον τών βουτηχτών διά νά τό συνάξωσιν, οί όποιοι είσ- 
δύουσιν εις τήν θάλασσαν εντός καλαθιού γεμάτου άπό σφαίρας ή 
βαρείς λίθους κα ί κατασκευασμένου άπό λυγαριάν εις σχήμα κυλίν
δρου, ώς τά  βαρέλια, μέ τά όποια προμηθευόμεθα τό νερόν άπό τήν 
βρύσιν. 'II εργασία αυτη ε ίνα ι δυσκολωτάτη, επειδή έκαστος βου
τηχτής δέν δύναται νά μείνη εντός τού ύδατος περισσότερόν τού 
λεπτού τής ώρας, ή κα ί ενός κα ί ήμίσεως τό πολύ. Ε ίνα ι πρός τού- 
τοις καί επικίνδυνος, δ ότι πολλοί έκ τών δυστυχών τούτων αλιεων 
γίνονται βορά ένός θαλασσίου θηρίου όνομαζομένου καρχαρίου.

Με τό κοράλιον κατασκευάζουσιν άπειρα κοσμήματα, οίον, περί-
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δέραια, βραχιόλια, ενώτια (σκολαρίκια), σταυρούς, κομβολ.όγια, κομ
βία, μαχα ίρ ια διά τα  χαρτία κα ί τόσα άλλα πράγματα, τα όποια 
είναι εξαίρετος στολισμός' οΐ δέ χαράκται κα ί οί σκαλισταί εΰρί-· 
σκουσιν ικανήν εργασίαν άπό αΰτά. ’Εζήτησαν νά κατασκευάσωσιν 
οί τεχν ϊτα ι τό κοράλιον καθώς κατεσκεύασαν κα ί τούς ψευδείς μαρ
γαρίτας, άλλ' ό πλέον άπειρος οφθαλμός δύναται νά διακρίνη τό 
φυσικόν κοράλιον, άπό τό τεχνητόν. Έ π ί πολλά έτη εδιδον εις αύτό 
θαυματουργικήν δύναμιν, ότι δηλ. ¿θεράπευε τήν βασκανίαν, ¿μα
ταίωνε τήν μαγείαν κλπ. ’Αλλ ’ ή τοιαύτη ίδιότης του κοραλίου όέν 
πιστεύεται πλέον τήν σήμερον.
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ΜΕΤΡΙΟΦΡΟΣΎΝΗ ΕΠΑΜΙΙΝΩΓΤΔΟΓ TOT ΘΗΒΑΙΟΙ.

'Ο  ’Επαμινώνδας στρατηγός των Θηβαίων κα ί είς των ένδοξο- 
τέρων άνδρών τής ’Ελλάδος έπανελθών είς τάς Θήβας, άφοΟ κατε- 
τρόπωσε τούς Σπαρτιάτας εις τήν πεδιάδα των Λεύκτρων κώμης 
τής Βοιωτίας, κατηγορήΟη, οτι έκρατησε τήν στρατηγίαν τέσσα- 
ρας μήνας παρά τόν προσδιωρισμένον χρόνον. Κα ί ήΟωώΟη μέν άφοΟ 
έλάλησεν άξιοπρεπώς κα ί παρέστησε ένώπιον τοΟ δικαστηρίου τά 
μεγάλα του κατορθώματα, άλλ ’ οί εχθροί του προς περιφρόνησιν κα- 
τώρΟωσαν νά τοΟ άναβέσωσι μ ίαν υπηρεσίαν πο">λά ποταπήν ώ; πρός 
αυτόν- αυτή δέ ήτο ή τελ.εαρχία δηλ. επιστασία επ ί τής καθαριό
τητας των οδών. ’Α λλ ’ ό μέγας ούτος άνήρ, ούχί μόνον δεν δυση- 
ρεστήβη διά τήν υπηρεσίαν ταύτην, άλλα τοσοΟτον δψωσεν αυτήν 
διά των προσπαθειών του ώστε, ενώ πρότερον έδυσκολεύοντο νά δε- 
χΟώσι τοιαύτην Οέσιν, μετά τόν ’Επαμινώνδαν συνερίζοντο τ ις πρώτος 
νά λάβη ταύτην. Δ ιότι έλεγεν ότι ή Οεσις δεν τ ιμ ά  τόν άνθρωπον, 
άλλ ’ ό άνθρωπος τήν Οέσιν.

Α ί  συνδρομαί πέμπονται διά Ταμιακού Γραμματίου είς τόν εκδό
την Μ . Δ. Σακκορραφον.

Ούδεμία συνδρομή πληρώνεται άνευ άποδείξεως τοΟ ίδίου εκδότου.

Π Ε ΡΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α .
1. ’Π λευκαν9εϊσα κόμη έκ τοΟ φόβου.— 2 . Δεισιδαιμονία·, είδω- 

λολατρών. — 3. Τά μικρά κοράσια, κα ί ό όνος μετά εικονογραφίας. 
—  ί .  ‘Ο όπωροκλέπτης.— 3. Περί κοραλίου. —  6. Μετριοφροσύνη 
’Επαμινώνδου τοΟ Θηβαίου.

Τ ΪΠ Ο ΙΣ  ΦΙΑΟΜΟΤΣΟΥ ΛΕΣΧΙΙΣ.


