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Τό άπει4-Λ άρνίον

2. Τό άπειβές άρνίον.

Μίαν φοράν ήτο εν άρνίον, τό οποίον καθόλου δέν
ήκουε τήν μητέρα του. Πάντοτε ήθελε νά άπομακρυ-
νηται άπό αύτήν και νά πηγαίνη οπου αυτό ήθελεν.

Ιδίως ήγάπα νά άναβαίνίβεί^
χους βράχους, όπου ευρισκεν
εδώ και εκεί ολίγα χόρτα τρυ-
φερά και ετρωγεν.

Ή μήτηρ του τω συνεβού-
λευε και τψ ελεγε· «Παιδίον
μου. μή ύτζάγης εις τους άποκρήμνους βράχους.
Θεός δεν εκαμεν ήμας τά πρόβατα, δια να άναβα ίνω-
μεν εις τους βράχους. Θά πάθης κανέν μέγα κακόν».;

Τό άρνίον 6'μως ελεγε με τόν' νουν του· «Πόσον πα-
ράξενος είναι αυτή ή μήτηρ μου ! Δεν με αφήνει να
υπάγω εις τους βράχους, Ινω εκεί ευρίσκονται τόσον
τρυφερά και τόσον νόστιμα χορταράκια. Άλλα ποίος
τήν άκουε ι; Άς φωνάζη όσον θέλει. Έγώ θά υπάγω»!

Μίαν ήμέραν ήτο επάνω εις ενα βράχον και ετρωγε
χορταράκια. 'Άφοΰ εφαγεν άρκετά, ε πει τα ήθελε νά
παρατηρήση και τί είναι κάτω άπό τον βράχον. "Ερ-
χεται λοιπόν εις τό άκρον αύτοδ, στέκεται ολίγον καΐ
επειτα κύπτει και παρατηρεί προς τά κατω. "Αλλ' ένψ
παρετήρει, κυλίεται κάτω άπό τους πόδας του εν μι-
κρόν λιθάριον και τό άρνίον γλιστρά, κατακρημνίζετο*.



άπό τον βράχον και πίπτει επάνω εις τάς άκάνθας, αI
τποϊαι ήσαν κάτω άπό τόν βράχον.

Τό άρνίον δεν έφονευθη. Έσπασε ν όμως τά δύο πο-
. δάρια, κατετρυπήθη άπό τας άκάνθας και περιεπλέχθη
ίέις αύτάς. Ήτο άδυνατον νά κινηθή. "Εμεινε λοιπόν
Ιρεΐ επάνω εις, τάς άκάνθας εις ελεεινήν κατάστασιν.

Μετ' ολίγον εδυσεν ο ήλιος και ήλθεν ή νύξ. Άλλα
ποϋ νά κοιμηθή τό άρνίον ! Τότε έσυλλογίσθη τήν μη-
τέρα του, ή οποία θά ήτο πολύ λυπημένη, διότι δεν
1||ξευρε τί γίνεται τό παιδίον της. Ένεθυμήθη τούς ά-
δελφους του και τό θερμον και ώραΐον μανδρίον και
^ίϊλεγεν «Έγώ πταίί,ο. Η μήτηρ όλα αυτά μοί τά εϊ-
χεν ειπεί. "Επρεπε νά τήν άκουσο). Έάν τήν ήκουον
* !>έν θά ήμην τόρα εις αύτήν τήν Ιλεεινήν κατάστασιν,
: νά πεινώ, νά κρυώνω και νά πονώ τόσον πολύ».
; "Οτε εξημέρωσεν, ό ποιμήν ήκουσεν άπό μακράν
•τήν φωνήν του άρνίου και ήλθε προς αυτό. Άλλά τί
νά ιδη ! Τό άρνίον ήτο εις πολύ κακήν κατάστασιν.
Ήτο άδυνατον νά έγερθή και νά περιπατήση. Τό λαμ-
βάνει τότε εις τάς αγκάλας του και τό φέρει εις τήν
δυστυχή του μητέρα.

Άπό τότε τό άρνίον ήκουε πάντοτε τήν μητέρα του.

Άλλά τί όφελος πλέον; Τά ποδάριά του ποτέ δεν
;|»ατωρθώθη νά 'ιατρευθώσι και εμεινεν εις όλην του

} τήν ζωή ν χωλό ν.

Οατις όέν ακούει γοηον παραγωνιάς καθίζει.
—Τό στραβό τό ξύλο ή φωτιά τό ' βιάζει.
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3. Τά τρία ^ρν^αρα.

Μίαν φοράν μέσα εις ενα δάσος υπήρχεν ενρυάκιονί
αρκετά βαθύ. Έκεΐ εζων μετά της μητρός των. τρία,'
μικρά χρυσόψαρα: Ως κατοικίαν ειχον εκλέξη το;
μέρος εκείνο του ρυακίου, οπού τά δένδρα και οΐ θά-
μνοι . οί όποιοι ήσαν εις τάς οχθας, ερριπτον την δρο-
σεράν σκιάν το3ν. Εις τόν πυθμένα υπήρχόν τίνες πέ-
τραι μεγάλαι και κάτω από αύτάς είχον την αωλεάν των.

Όλίγον παραπέρα από τήν κατοικίαν των ό ήλιος
ελαμπεν επί της Ιπιφανείας του ρυακίου. διότι ουτε
δένδρα ουτε θάμνοι υπήρχον εις τάς οχθας αυτοΰ.
Μίαν ήμέραν, ότε πολύ ελαμπεν ό ήλιος, είπον τά
μικρά χρυσόψαρα προς τήν μητέρα των. «Διατί, καλή
μας μήτερ, δεν υπάγομεν νά παίξωμεν εκεί, όπου
λάμπει ό ήλιος ; Διατί νά είμεθα κρυμμένα πάντοτε
εδώ, εις τό σκότος, κάτω άπό τάς πέτρας; »

Τότε ή μήτηρ ειπεν είς αυτά" «"Α, αγαπητά μου»
τέκνα ! Σεις δεν γνωρίζετε ! Έκεΐ κατοικεί εν μέγα
και κακόν όψάριον, τό όποιον αρπάζει και καταπίνει
τά μικρά όψάρια, όταν τά ευρη, και διά τούτο ποτέ
κανείς άπό ήμας δεν πρέπει νά υπάγη έκεΐ».

Μετ5 όλίγον εφυγεν ή μήτηρ των. Επήγε νά ευρΎ]
τροφήν διά τά τέκνα της. ΠρΙν όμως φυγή, εφώναξε
τά μικρά της τέκνα και τοις είπε- «Τέκνα μου, προσέ-
χετε νά μή άπομακρυνθήτε άπό τάς πέτρας, διά νά
μή πάθητε κανέν κακόν».
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. Τά μικρά χρυσόψαρα υπεσχέθησαν νά ΰπακούσωσι
και ή μήτηρ εφυγεν.

: Μόλις δμως εξήλθεν άπό τήν φωλεάν .ή μήτηρ των.
έίπε τό μεγάλε ίτερον προς τά μικρότερα* «Τί άνόητα
είμεθα και καθήμεθα εδώ κάτω άπό τάς πέτρας εις τά
Σκοτεινά ! Δεν άναβαίνομεν επάνω νά παίξωμεν, όπου
Ηαμμία πέτρα δεν θά μας εμποδίζη και θά βλέπωμεν
ώραΐα; Τί θά πάθωμεν : »

Τά άλλα δύο όμως δεν ήθελον και ειπον «Τί θά
εΐπη ή μήτηρ μας, αν μας ϊδη εκεί επάνω; »

Τό μεγαλείτερον απήντησε· «Που θά μας ιδη ή μή-
τηρ; Έπειτα, αν ελθη, κρυπτόμεθα γρήγορα γρήγορα
*άτω άπό τας πέτρας και δεν εννοεί τίποτε».

Άφοΰ ε?πε ταύτα, άνέβη επάνω* τό ήκολούθησε δέ
και δ άδελφός του. Μόνον ή αδελφή των ΰπήκουσεν
~1ς τήν συμβουλήν της μητρός και εμεινε κρυμμένη
κάτω άπό τας πέτρας.

|| Ένω τα δύο επαιζον επάνω εις τό υδωρ, λέγει το
μεγαλείτερον προς τό μικρότερον «Έκεΐ παρακάτω
έϊναι άκόμη καλλίτερα, ό ήλιος λάμπει ωραιότερα.
Δεν υ7ιάγομεν νά παίξωμεν και εκεί μίαν στιγμήν;
Τόρα παρέβημεν πλέον τήν συμβουλήν της μητρός
μας· και επειτα πιστεύεις δλα, δσα λέγουσιν αί μητέ-
ρες εις τά παιδία των; Πιστεύεις εις τά αληθινά, δτι
Ι θα μας φάγη τό κακόν όφάριον, δπως μας ελεγεν ή
} μήτηρ μας; Έγώ καθόλου δεν πιστεύω. Πολλάκις
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αϊ μητέρες λέγουσι τοιαύτα εις τά παιδία των,. μόνον|
διά νά τά φοβερίζωσιν».

Τό μικρότερον χρυσόψαρον δεν επείσθη εις τους
λόγους τούτους και επέστρεψεν εις τήν φωλεάν του.;
Τό μεγάλείτερον τότε εφυγε μόνον και έπήγεν εις τό
■μέρος του ρυακίου, όπου ελαμπε πολυ ό ήλιος. Μόλις;
όμως εφθασεν εκεί, όρμα εν μέγα όψάριον και τό κα-
ταπίνει εις τήν στιγμήν.

Μετ5 όλίγον επέστρεψεν ή μήτηρ εις τήν φωλεάν
της και βλέπει, ότι λείπει τό μεγαλείτερον τέκνον της.!
Έρωτα τά άλλα που εινε ό μεγαλείτερός των αδελφός
και μανθάνει όλα, όσα συνέβησαν. Τότε ή δυστυχής
ήρχισε νά κλαίη απαρηγόρητα και μαζί με αυτήν ε-
κλαιον και τά δυο μικρότερα τέκνα της.

Μετ ολίγας ημέρας εφυγε πάλιν ή μήτηρ των. Τό-
τε λέγει τό μικρόν χρυσόψαρον, τό όποιον ειχε παίξει
άλλοτε επί της επιφανείας του ύδατος προς τήν άδελ-
φήν του· «Έκεΐ Ιπάνω είναι πολυ ώραΐα* δεν ερχεσοα
αδελφή μου νά υπάγωμεν νά παίξωμεν όλίγον; ».

— « Όχι· δεν έρχομαι», άπήντησεν ή αδελφή του.'
«Δεν συλλογίζεσαι τό κακόν όψάριον, τό όποιον εφαγε
τόν άδελφόν μας ; »

—«Δεν θά υπάγωμεν εκεί» ειπεν ό αδελφός της,ΐ
«όπου λάμπει 6 ήλιος, και όπου είναι τό κακόν όψάπ
ριον. θά υπάγωμεν εδώ εις τήν σκιάν, επάνω άπό
-τάς πέτρας μας».
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; !

—(("Οχι», ειπεν ή αδελφή, «δεν έρχομαι, διότι καΐ
|«ότό μας τό άπηγόρευσεν ή μήτηρ μας».

Τότε και αυτός εφυγεν άπό τήν φωλεάν και άνέβη
μόνος. Ένώ δε . διεσκέδαζε, βλέπει ενα μικρόν καΐ
λεπτόν σκώληκα νά ύπάγη και νά |ερχηται εντός του ύ-
δατος. Εις τήν στιγμήν τρέχει και ?τόν καταπίνει. "Αλ-
λά μόλ?ς τόν κατέπιε, συνελήφθη εις τό άγκιστρον.

'Ότε ή μήτηρ επέστρεψεν, ευρεν εις τήν φωλεάν
μόνον τό εν παιδίον της. Τά άλλα δεν ύπήρχον πλέον
εις τήν ζωήν. "Ανεστέναζε λοιπόν βαθέως και εκλαιε
?-πολυ ή δυστυχής. Άλλά τί νά κάμη ! Τά τέκνα της
δεν ήτο δυνατόν νά επανέλθωσιν εις τήν ζωήν.
!; —( Τουλάχιστον νά μγ^ χάσω και τοΰτο, τό όποιον
•μου εμεινεν ! » ελεγε καΐ δεν εφευγε ποτέ άπό πλη-
σίον του. Τό ήγάπα υπερβολικά, ιδίως διότι ήτο κα-
λόν παιδίον και υπήκουε πάντοτε εις αύτήν.
: Πολλάκις, δι^ νά τό διασκεδάζη, τό εφερεν εις μέ-
;0η, όπου λαμπρός ελαμπεν 6 ήλιος και δπου ούτε κα-
,·<όν όψάριον ουτε άλιεύς ήρχετο. 'Ότε δέ έπέστρεφον
:<ατευχαριστημένοι εις τήν φωλεάν των, εις τόν ίδρόμον
:5υχνά ώμίλουν διά τά άλλα δυο χρυσόψαρα. Εις πολύ
μικράν ήλικίαν έχασαν τήν ζωήν των, διότι παρήκου-
,ρταν τήν μητέρα αυτών τά άθλια !

Οττον όεν ακούει γέροντας πάει δέρνοντας.
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4. Ό μικρός ίέραξ.

Μίαν πρωίαν εις ίέραξ ήτοιμάζετο νά εξέλθη εις:
κυνήγι ον. Τό μικρόν του τέκνο ν, τό όποιον μόλις τότε
ειχεν αποκτήσει ολίγα μικρά/πτερά, ;εβλεπε |τόν πατέρα

του ότι ήτοιμάζετο διά

ο / ν

το κυνήγιον; και επε-
θυμησε και αυτό νά
υπάγη μαζί του διά νά.
ΐδη πώς κυνηγουσι-
Πλησιάζει λοιπόν τον πα-
τέρα του και μέ μεγάλην ·
εύλάβειαν λέγει προς αύτόνί «Πάτερ μου, πολυ σε παρα-
καλώ νά μου δώσης τήν άδειαν νά ελθω και εγώ μαζί
σου. 3Ακούω πάντοτε περί του κυνηγίου τόσον ώραΐα
πράγματα και εγώ δεν γνωρίζω τίποτε. Παρακαλώ Γ
άφησέ με νά ελθω μαζί σου νά ιδω .και εγώ τί είναι
αύτό τό κυνήγιον. Ιδού τόρα αί ττόρυγές μου εχουσι. ί
μεγαλώσει, ο! δε όνυχές μου είναι τόσον ισχυροί, όσον .
και οι ιδικοί σου. Θά δύναμαι λοιπόν νά σε παρακολου-;
θήσω και καμμίαν ενόχλησιν δεν θά σου φέρω».

Ό πατήρ εκίνησε τήν κεφαλήν και ειπε προς τόν!
μικρόν ιέρακα· «Μάλιστα, τέκνον μου, εχεις δίκαιον. :
Και εγώ βλέπα* ότι αί πτέρυγές σου εχουσι μεγαλώσει" ;
και ότι οί όνυχές σου είναι τόσον οξείς,· ώστε νά δυ-
νασαι νά κυνηγήσης. Άλλ' εις τό κυνήγι ον δεν απαι-
τούνται μόνον πτέρυγες και όνυχες, απαιτείται προ
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πάντων μεγάλη προσοχή. Ο Σ άνθρωποι μας καταδιώ-
κουσι πολύ. /Είναι πολύ πανούργοι και ζητοΰσι κατά.
πάντα τρόπον νά μας φονεύσωσιν. Μεταχειρίζονται
όπλα, παγίδας, δίκτυα. Αυτά πρέπει νά τά γνωρίζη
τις και νά προςέχη πολυ, άλλως άφανίζεται. Σύ είσαι
μικρός και άπειρος, αυτά δεν τά γνωρίζεις και εως
ί ρτου τά μάθης πρέπει νά κάμης -ο,τι εγώ σου λέγω.
Άν μου ΰποσχεθής ότι θά είσαι .εύπειθής εις τάς δια-
ταγάς μου, καλά· τότε σε άφήνω νά ελθης μαζί μου·
άλλως, μείνε εδώ εις τήν φωλεάν, διότι εξάπαντος θά
άφανισθής.

Ό μικρός ίέραξ ύπεσχέθη ύπακοήν και άνεχώρησαν
Ικ τής φωλεάς των. Έ πέτων με πολλή ν ταχύτητα »καί
μετ* ολίγον ευρίσκοντο πλέον υπεράνω των άγρών.
|! —«Ιδού μία πέρδιξ, πάτερ», έκραξε ν ο μικρός
ίέραξ «άφησέ με νά τήν κυνηγήσω. Εύκολον είναι νά
τήν συλλάβω».

—«Τήν πέρδικα, τήν βλέπω και έγώ, οπ(ος και
συ», άπήντησεν δ πατήρ, «άλλ' ίδέ, τέκνον μου, εκεί-
νον, εκεί τόν θάμνον. "Οπισθεν αυτου κρύπτεται εις
κυνηγός με τό δπλον του, τό όποιον ουδέποτε άποτυγ-
χάνει* θά σέ φονεύση πριν ή συλλάβης τήν πέρδικα.
Ά.ς φόγωμεν άπ'εδώ». Ό μικρός έέραξ ετρόμαξεν,
δτε ειδεν όπισθεν του θάμνου τόν κυνηγόν με τό όπλον
του, και τότε επέταξαν καΐ επήγαν εις άλλο μέρος.

—«Εκεί κάτω εκείνη ή περιστερά, πάτερ», (ειπε
ίετ' ολίγον δ μικρός ιέραξ, «δεν μου διαφεύγει. "Α-
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φησέ με νά τήν συλλάβω. Δεν φαίνεται πουθενά κανείς
κυνηγός»

—«Δεν βλέπεις», ειπεν ό συνετός πατήρ, «ότι ,ή|
περιστερά είναι εντός κλωβίου και πλησίον αυτής δί-;
κτυα και θά σε συλλάβωσιν».

Ό μικρός ίέραξ δεν Ιπίστευσεν εις τους λόγους το
πατρός του και εδειξε μεγάλην διάθεσιν νά μή υπα-
κούση.

Ένω δέ ήτο έτοιμος νά όρμήση κατά της περιστε-Η
ρας, βλέπει ενα κίρκον (κιρκινέζι), όστις επέτα κατά
της περιστεράς. Άλλά μόλις εφθασε πλησίον αύτής'
και ευθύς εκλεισαν τά δίκτυα, και ό κίρκος συνελήφθη
εις αυτά. Ό μικρός ιέραξ ετρόμαξε πάλιν και εις τήν
στιγμήν έπέταξαν και οί δυο και μετέβησαν εις αλλοί
μέρος.

Μετ ολίγον πάλιν εκραξεν ό μικρός έέραξ «Πάτερ,!
εκεί κάθηται εις βυας (μπούφος), ό άσπονδος εχθρός
του γένους μας.- Ιίρό ολίγου κατέσχισε τόν άδελφόν
μου. 'Άφησέ με νά τόν εκδικηθώ».

—«"Α ! μή υπάγης έκεΐ», ειπεν ό πατήρ,« πλησίον
του βυου είναι μία καλυβη. Εκεί κρύπτεται είς κυνη-
γός. Φύγε αμέσους !».

Ό μικρός ίέραξ ειδε τήν καλύβην, άλλά δεν εβλεπε
και τόν κυνηγόν με όλην τήν οξύτητα των οφθαλμών
αύτοΰ. Η μεγάλη επιθυμία τήν οποίαν ειχε νά πνίξτ
τόν εχθρόν του, τόσον τόν Ιτύφλωσεν, ώστε περιεφρό
-νησε τήν συμβουλήν τοΰ πατρός του. "Ωρμησε κατα
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ρου |3ύου και έκτυπα αυτόν μέ τό οξύ ράμφος του, οτε:
ίζκούετα: πυροβολισμός. Ό μικρός Σέρα ξ πληγώνεται
:ίαί πίπτει κατά γης. «'Ώ, νά σε ήκουον, πάτερ μου !»
μόνον έπρόφθασε νά ει'πη ο δυστυχής και άπέθανεν άμέσως-
Περίλυπος δ ττατήρ έπέστρεφεν εις τήν φωλεάν μό-
νος. Έπί πολλάς ήμέρας εσυλλογίζετο τό ,φο-
">ευθέν τεκνον του και μέ δάκρυα εις τούς οφθαλμούς
ελεγε. «Τί κακά κάμνουσι τά μικρά παιδία, τά όποια.
Βεν άκουουσι τούς μεγαλειτέρους των -I Άν μέ ήκουε:
•τό τέκνον μου δεν θά ήτο τόρα νεκρόν και έγώ δ δυσ-
τυχής ττατήρ του δεν θά ειχον τόσην μεγάλην λύπην-
εις τήν ψυχήν μου.»

Κάτσε, καλογεράκι μον, 'ς τό κελλί αον,

νάγ^ς τά ρονχά βον και τήν τιμή σον.

- -

5. 'Η μικοα Ελένη.

Ή Ελένη, χοράσιον μόλις οκτώ ετών, εφοίτα εις-
το σχολεϊον. Τό σχολεϊον, εις τό όποιον εφοίτα ή Ε-
λένη, δεν ήτο εις τό χωρίον, όπου οέ γονείς αυτής:
>ατώκουν. Ήτο εις Ιν άλλο χωρίον, πλησίον αύτου,
£που κατωκει μία θεία της, άδελφή της μητρός της..
&ιά νά μή κοπιάζη δέ πολύ ή μικρά Ελένη, ετρωγε-
ζήν μεσημβρίαν εις της θείας της και περί τήν εσπέ-
ϊαν επανήρχετο εις τον πατρικόν της οικον. Ενίοτε,
ϊτε ήτο κακοκαιρία, εμενε τήν νύκτα εις τήν οίκίαν-
Ρής θείας της.
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Έν Σάββατον κατά τόν χειμώνα μετέβη ώς συνή-
θως, ή Ελένη εις τό σχολεϊον. Μετά μεσημβρίαν ή-1
θελε νά επιστρέψη εις τους γονείς της. Άλλά' δ και-
ρός ήτο πολυ κακός και ή θεία δεν ήθελε νά τήν ά-
φήση νά φυγη. Αυτή όμως δεν ήκουσε τήν θείαν της
και εφυγεν. Ό καιρός όλονέν έγί-
νετο χειρότερος· και ή χιών επιπτε
τόσον πυκνή, ώςτε δεν εβλεπε κά-
νεις εμπρός του. "Ολαι αι οδοί ει-
χον καλυφθή υπ3 αυτής. Ένώ δε
ή Ελένη εβάδιζεν εχασε τόν δρό-
μον, επροχώρησεν αρκετά μέσα εις τους αγρούς και;
ήτο αδύνατον πλέον νά επιστρέψη εις τήν οικίαν της.

Η μήτηρ αυτής ήτο ήσυχος, εβλεπε τόν καιρόν,
άλλ' ελεγε· «Με τοιούτον κακόν καιρόν δεν θά αφή ση
βεβαίως ή αδελφή μου τό παιδίον νά φυγη».

Οΰτω δε εσκέπτετο και ό πατήρ και ήτο ήσυχος,
δτε επανήλθε τήν εσπέραν εκ της εργασίας εις τήν
οικίαν και $έν ευρε >τό τέκνον του.

Τήν άλλην ήμέραν, Κυριακή ν πρωί, μετέβη ή μή-
τηρ ε!ς τό χωρίον, όπου ήτο τό σχολεϊον, ινα φέρη·
εις τήν κόρην της τά ενδύματα της Κυριακής. Άλλά1
πόσον ετρόμαξε μή ευροΰσα τό τέκνον της ! Τρέχει"
άπό οικίας εις οικίαν, αναζητεί τήν κόρην της είςΐ
όλα τά μέρη, έρωτα δν τινα συνήντα εις τόν δρόμον^
άλλά πουθενά δεν ευρίσκεται ή Ελένη. Τότε ή δυσ-
τυχής καλεί τόν πατέρα κ^ί ολους τους γείτονας. "Ο-
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λοι φωνάζουσι, σκαλίζουσι και άνασκάπτουσι τήν ιχιόνα
-πέριξ του χωρίου. Άναζητοΰσι τό κοράσιον εις τούς
αγρούς και εις όλους τούς φράκτας· άλλά πουθενά
' δεν ευρίσκουν αυτό.

ί |};| Ή άγωνία των δυστυχών γονέων ήτο πολύ μεγάλη.
1 ΙΙροσηύχοντο εις τόν θεόν και παρεκάλουν αυτόν νά
άίποδώση εις αυτούς τό παιδίον των.

Περί τή^ μεσημβρίαν, ενώ όλοι ήσαν κατάκοποι εκ
της αναζητήσεως, ό πατή$ ό δυστυχής πορεύεται μετά
τίνος γείτονος ακόμη μίαν φοράν ε'ξω άπό τούς αγ-
ρούς. Ένώ επορευετο, βλέπει ενα μικρόν πΐλον, τόν
όποιον ό άνεμος εφερε προς αυτούς. Συγχρόνως ό γεί-
ιρων παρατηρεί επί τίνος λόφου, έσκεπασμένου μέ χιό-
νας, εν έρυθρόν σημεΐον. «Δυστυχία!» είπεν «ιδούή
χίματωμένη κεφαλή του παιδιού, τό όποιον θά κατε-
ζπάραξε τήν νύκτα κανέν άγριον θηρίον».

·|Ό πατήρ 6 δυστυχής, ότε ήκουσε ταΰτα, εφριξεν.
;ϊ|ί|ρέχει αμέσως, όσον ήδύνατο ταχύτερον, προς τό μέ-
ρος εκείνο καί, ώ του θαύματος ! Τό έρυθρόν σημεΐον
δεν είναι αίμα, άλλά είναι τό κόκκινον μανδήλιον, το
ίποΐον ή μήτηρ του τήν προηγουμένην ήμέραν είχε
δέσει εις τήν κεφαλήν του κορασίου της. Τρέμων ό
τατήρ λαμβάνει τό μανδήλιον. Κα! τί βλέπει ! Τό παι-
5 ίον ύποκάτω άπό τήν χιόνα ζωντανόν ! Πάραυτα άπο-
"ϊύρουσι τήν χιόνα, εξάγουσι τό κοράσιον εις τό φως
Ιής ήμέρας και μεταφέρουσιν αυτό εις τήν οικίαν των.
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Τό κοράσιον εμεινεν άβλαβες, διότι ή χιών είχεν εντε-
λώς περικαλύψει αυτό και οδτοί διετηρήθη θερμόν.

Ή μήτηρ, δτε ειδε τήν προσφιλή της κόρην, ©δό-
ξασε τόν Θεόν, όστις τήν ελυπήθη, και εθεσεν αυτήν
άμέσως εις τήν κλίνην, διά νά άναπαυθή όλίγον και
συνέλθη. "Οτε δε συνήλθε, τό κοράσιον και διηγήθη
είς τήν μητέρα του τί συνέβη, ή μήτηρ ειπεν εις αυτό.;
«Έκαμες πολυ κακά νά μή ακούσης τήν θείαν σου,
τέκνον μου. Έκινδυνευσες. νά χαθής εις τήν χιόνα,
εκινδυνευσες νά σε φάγωσιν οί λύκοι εις τά έρημα
μέρη και εβαλες εις μεγίστην άνησυχίαν τόν πατέρα
σου, τήν μητέρα σου, τους συγγενείς σου και όλους
τους γείτονας. "Άλλοτε νά μή τό κάμης αύτό. "Αλ-
λοτε νά άκούης τους μεγαλειτέρους σου. Τό παιδίον,
τό οποίον δέν ακούει τους μεγαλειτέρους του, παθαίνει
αυτά, τά οποία επαθες συ, και ακόμη χειρότερα άπ' αυτά ».
Που τον γονιού δεν άγροικα, κακός κακόν θά 'ττάγτ}

6. Ή πέρδικα.

Βόακονν αϊ άλλες πέρδικες λονζονται 'ς τ αυλάκι.
Καϊ μιΛ 'ς τά νύχια ττερττατε'ι ίηάνω κοτρώνι,
καΐ γέρνει 'ττί-οω και τηρά μικρό %να ττερόικάχι^.
και τιότε τον γλνκομιλε'ι και ττότε τον μαλλώνΒι.

—"Ακον της μάννας τη λαλιά, και ανέβα 'ςτό ?*ιθά(Η,
γιατί η καρδιά μου /Μ&αρεϊ μονάκριβο πούλι μου
—Για 'όέ, μαννονλα, τό νερό, πον βρέχει τό θνμάρ* \
για 'όέ τά συνομήλικα πως παίζονν Αντικρύ μον.*~^;
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τ-*Έχονν οΐ μάννες τους ϋτολλά ! "Ελα, πόνλί, κοντά μου ,

κ3 είδα τόν -ήσκιο γερακιοΰ έδώ οιμά 'ς τ αυλάκι..
—Πάμε, μαννούλα, 'ς τά νερά νά βρω την συντροφιά μ-ον
αν τό ηταν σύννεφο μικρό, δέν ήτανε γεράκι. ,

Κι δ ήσκιος πά?Λ έφάνηκεν έπάνω 'ς τά ?αθάρια ,
καϊ καταβαίνει ή πέρδικα ζητώντας τάκριδό της.
Καϊ αντ&ς ποϋ ηταν 'ςτό ρίζωμα τρνπώσιν 'ςτά θνμάρια ,
έκείθε δ ήσκιος πέρασε τοΰ γερακιοΰ προδότης.

Καϊ άκονσθη ενα φτερούγισμα, μιά ταραχή , μιά άντάρα
—'πώχει τό μονάκριβο εχει πικρή τήν τύγ^η! —
■|! Σκούζει, χτυπιέται ή πέρδικα μέ τρόμο, ιώ λαχτάρα,.
■ κάΐ τό ακριβό της σπαρταρά 'ς τον γερακιοΰ τό 'νύχ·.

γ Γ. Χ. Ζ*λακώ<>*ας.-

ί ' κατοικία των ζώων.

IΗ , 9

Ό κοχλίας κατοικεί είς το οστρακον του.'Ό ίππος. ή
^ελάς, τό ττοοβατον και ή α,ιξ κα,τοικοΰσιν ίΐς τόν
Γταΰλον. Αί περιστερά! κα,τοικοΰσιν. είς τόν τεριστερεώνα.
Ο πελαργός κατοικεί εις τήν φωλεάν του έχΐ της στέγης
|&1 ύποκάτω άττό -την στε'γην! ή>χελιδών και ό σπουργίτης.
Ο κορυδαλός κατοικεί είς τούς ά,γρούς, ό ίε'ρα.ξ εις τούς
πύργους και δ άετ#ξ είς τα. υψηλά δρη. Ή νυκτερις κα,-
Γόικεΐ ε?ς ΐας τρύχας των τοίχων,. Ή άλώπηξ, ό άκαν-
ί^χοιρος ν.αί ό ά,σττάλαξ κχτοικοΰσιν είς φώλεάς, μεσα
Ις την γη ν. ΑΙ μελισσαι κατοικουσιν εις την κυψελην, τα
'.ίά,ρια είς τό υδωο, ή δορκάς;, ^ό λαγωός κςιΐ ή ελαφος
; τδ δάσος. -

Χ. *Αναγνα>σματ«ίρΐ·ν Β* Ι^ν.^ ^
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Ή φωλεά

!

8. Ή ^ωλεά.

Αί κατοικία; των πτηνών ονομάζονται φωλεαί. Είς .τά
φωλεχς τά πτηνά γεννώσι τά. ωχ των κα.ί χνατρέφουί
τους νεοσσούς των. Τά πτηνά κτίζουσι μόνα τάς φωλεά.
των. Οί πελαργοί και αί κίσσχι κτίζουσι τάς φωλεάς τω

με φρύγανα. Οί σπουργϊται μ
άχυρα., ξηρά χόρτα και πτερά
ΑI χελιδόνες με ττηλόν.. Οί σπί
νοι και αί καρδερίνα; με τρίχας;

πτερά, μαλλία καί βρύα.

Τάς φοολεας των τά πτηνά κτίζουσι μέ πολλή ν τεχνή
χ,α,Ι κατασκευχζουσιν αύτάς πολύ στερεάς. Οί κχλαθό
πονοί δεν πλέκουσι καλλίτερον τά καλάθια, ούδ' οί κτιστό
κτίζουσι στερεώτερον τάς οικίας. Και εν. τούτοις
εχουσι τά πουλάκια ουτε μαχχίοιον ουτε ψχλίδιον, οϋ
μιστρίον ουτε διαβήτην,. Τχ πάντχ κ ατασκ ε υ χ ζ ο υ σι ρ
τό ράμφος τοον και με τους πόδχς των. Κχμμίχ φώλε
•δεν είν,χι μικροτε'ρα η μεγάλειτερα, άβχθεστέρα η βχθι
τερχ άπό δ,τι πρε'πει. Εκάστη αυτών είν,αι ακριβώς τόσ
ίση χρειάζεται εις τό πτηνον, διά νά κατοίκηση αυτό κέ
ύ> οίκογίν:ιά του.

Γά πτηνά μεν,ουσιν ,είς τάς φωλεχς των, δπως ήμε|
::ς τχς οικίας μας. Έκεΐ, δταν έ'λθη ό καιρός, γεννώί"
κχί τχ ωά των. Έπωάζουσιν. χυτά καί γίνονται τχ μ
κρά πουλάκια, οί νεοσσοί. ;Ο? ν,εοσσοί τάς πρώτας εβδομά-
δας συνήθως δεν εχουσι πτερά, και δεν δύνανται άκόμι
να τρεχωσί και νά πετώσι. Τους θερμαίνουσιν ακόμη κ«
τους τρε'φουσιν οί γονείς των.

Τινά παιδία έρχονται εΐς τάς φωλβάς των πτηνών κ
λ,αμβάνουσιν, άπό χύτάς τά ωά κχί τους νεοσσούς. Αύ
τά παιδία εινε πολύ κακά. Τά φά καί οί νεοσσοί τίπο
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δεν χρησιμεύουσιν, είς τά, παιδία, ένφ οί κακόμοιροι νεοσ-
σοί πολύ φοβούνται καί πολύ βασανίζονται <5ταν άπομα-
:κρύνων,ται άπό τάς μητέρας των. Αυτά τά παιδία, ό Θεός
δεν τά άγαπα· καί διά τοΰτ,ό πολλά, άπό αυτά, τά οποία
£ναβαίνουσιν είς υψηλά δε'νδρα, -διά νά άφαιρεσωσιν άπό'
τάς φωλεάς τά ωά, καί τούς νεοσσούς των, πτηνών, πί-
"·*τθυσι καί θραύουσι τούς βραχίονας^ η'τούς πόδας αυτών.
Άλλα γίνονται χίλια κομμάτια.

|| Νά μεταβαίνωμεν, εις το δάσος, νά βλέπωμεν τά
φτηνά, καί ν;ά άκούωμεν τό κελάδημά των είναι καλόν,
ίΐέν είναι δμως καλόν νά βλάπτωμεν καί νά βασανίζω-
άεν αυτά. Ό' Θεός δεν, θέλει κανεν άπό τά πλάσματα του*
*/ά βλάπτηται καί νά βασανίζητα: χωρίς ανάγκην.

Β' ΚΛΟΠΗ ΚΑΙ ΤΙΜΙΟΤΗΣ

9- Μλώηηζ Α κλέπτρια.

Μίαν φοράν μία άλώπηξ είχε ν ακούσει, ότι εις τήν
ξχύλήν ενός χωρικού ύπήρχον τρυφερά όρνίθια και επε-
3υμησε νά τά φάγη. ΙΤεριέμενεν εις τήν φωλεάν της,
^ίως ότου Α'ύκτωσε καί επειτα εξεκίνησε καί επήγε
Αά-μιας στενής όδου τοΰ δάσους εις τήν αύλήν του
χωρικού.

|! 'Αφοΰ εφθασεν Ικεϊ, σιγά σιγά εγυρισε γύρω τρι-
γύρω εις τήν οικίαν, ευρεν Ινα χαμηλόν τοίχο ν, επή-
^ησεν αυτόν καί εις τήν στιγμήν ευρέθη μέσα ε!ς τήν
Ιΐίόλήν. Εκεί εις μίαν ακραν ήτ© ο ορνίθων. Ή άλω-
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πηξ. άφου τόν είδεν, είσήλθεν εις αυτόν καί ήρχ^σ£
νά πνίγη εν προς εν τά όρνίθια. Τά δυστυχή δεν ήδύ-
ναντο νά φυγωσιν. Ήτο νύξ καί δεν εβλεπον. Ή

άλώπηξ έ'πνιξεν αρ-
κετά. Μόνον ολίγοι
μικρά πουλάκια εσώ-
θησαν. Τά είχε κρύ-
ψει ϋποκάτω άπό τά
πτερά της μία κλώσ-
σα καί δεν τα είδεν1
ή άλώπηξ. Έφοβήθη!
δέ νά πλησίαση αύ-
τήν, διότι ή δυστυ-
χής μήτηρ άπό τόν φόβον νά μή χάση τά τέκνα της^
εφώναζεν όσον ήδυνατο περισσότερον. 'Εφώναζεν ε-
πίσης και ό άλέκτωρ, όστις ειχε καταφύγει ύψηλά είς:
εν ξύλον. όπου ή άλώπηξ δεν ήδυνατο νά τόν φθάση.

Άπό τάς πολλάς φωνάς αυτών εξυπνησεν ό οικο-
δεσπότης, ήγέρθη άπό τήν κλίνην, εξήλθεν άπό την
θυραν της οικίας του καί ήνοιξε τόν όρνιθώνα. Άλλά
δεν ευρε τήν άλώπεκα. Ή πονηρά, μόλις ήκουσε κρό-
τον εις τήν θύραν, άμέσως ενόησε τί συμβαίνει καί
είς τήν στιγμήν επετάχθη εξω μέ μίαν όρνιθα είς το
στόμα.

Ό χωρικός, ότε είδε τά όρνίθια πνιγμένα, ειπε μέ
τόν νουν του. «Βέβαια ή άλώπηξ ή κλέπτρια εκαμεν-
αυτό τό πολύ κακόν. Είναι πολύ πονηρά, άλλά νά ΐδι§
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5ίαί αυτή τί εχει νά πάθη ! Αυτή θά ελθη πάλιν διότι
Ι)ά της ήρεσαν βέβαια τά τρυφερά όρνίθια. Απόψε θά
στήσω μέσα άπό τήν θύραν του όρνιθώνος, εις τό μέ-
ρος, όπου είναι αί όρνιθες, μίαν μεγάλην παγίδα, χω-

' \ \ 3 > \ \ >/<> 1 \ ~ ·, / 5/

ρις να το εννοήση και να ιοη αυτή πως κλεπτει όρ-
νιθας».

"Οπως ειπεν. ουτω καί εκαμεν. Ότε δε ένύκτωσεν,
ήλθε πάλιν ή άλώπηξ καί άπό τόν τοΐχον επήδησε
πάλιν μέσα εις τήν αυλήν. Τότε στέκεται όλίγον έκεΐ,
έιντείνει τά ώτά της καί άκροάται. Τίποτε δεν άκούε-
ται. Πανταχού άκρα ήσυχία. Σιγά σιγά τότε εισέρχεται
τόν όρνιθώνα καί προχωρεί ποός τά ολίγα εναπο-
ναντα όρνίθια.

Τά δρνίθια μόλις ενόησαν, εφοβήθησαν πολύ καί
ρχισαν νά πτερυγίζωσιν. Ό αλέκτωρ εφώναζεν όσον
Γ|δυνατό, ή κλώσσα επίσης. Άλλ' ή άλώπηξ δεν I-
οοβήθη. επροχώρησε προς αυτά, ότε, χωρίς νά τό
έννοήση, πλησιάζει εις τήν παγίδα, καί, χωρίς νά
θέλη, εγγίζει αυτήν. Άλλά μόλις τήν ήγγισε, συ-
νελήφθη. Μαίνεται, κτυπά, γύρω τριγύρω με τήν ού-
οάν τής, προσπαθεί νά ελευθερωθή, άλλά ματαίως ή
παγίς δεν τήν αφήνει νά κινηθή καθόλου άπό τόν τό-
πον της. "Εμεινε λοιπόν έκεΐ ή κλέπτρια καί περιέμενε
τον θάνατον της. Ό οικοδεσπότης ήκουσε τόν θόρυβον
καί τάς φωνάς, τάς οποίας εκαμνον τά όρνίθια καί
ίτρεξεν άμέσως εις τόν όρνιθώνα. Ανοίγει τήν θύ-
:>αν καί τί βλέπει ! Τήν κλέπτριαν εις τήν παγίδα !
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Τότε αρπάζει και αυτός εν χονδρόν ξύλον, της δίδει
μίαν είς τήν κεφαλήν καί τήν αφήνει είς τόν τόπον*;

"Εφαγες τά γλνκομάρονλα, φάγε καϊ τά πικρόμάρονλα
—Τον κακόν τό κερί ώς τό πρωί κρατεί.

10. Κύων ο κλέπτης.

Είς μίαν οίκίαν εζη είς μέγας κύων καί εν μικρόν
κυνάριον. Ό κυων ήτο κακός καί τό κυνάριον ήτο καλό ν.| '

Μίαν ήμέραν λέγει ό - κύων προς τό κυνάριον* «Ά-!

κουσε, φίλε μου, τόρα είναι
σκότος πολύ καί ό κύριος δεν;
μας βλέπει. Άς διασκεδάσω-]
μεν καί ήμεΐς μίαν φοράν.|
Γνωρίζω μίαν όπήν είς ·τόν|
φρακτην του κήπου μας,}
:'Ελα νά φόγωμεν άπ5 εκεί-
καί νά τρέξωμεν είς τούς δρόμους καί είς τούς ςένουφ
κήπους. "Αν θέλης άς ύπάγιυμεν καί είς τό γειτονικόνί
χωρίον δεν είναι πολύ μακράν άπ' εδώ. Έκεΐ άρχίζο-
μεν καί φωνάζομεν μέ όλην τήν δύναμίν μας. Οι κά-
τοικοι θά νομίσωσιν ότι κλέπται είσήλθον είς τό χω^
ρίον αυτών, θά εγερθώσιν άπό τήν κλίνη ν, θά τρέ-
χωσιν επάνω κάτω καί ουτω διασκεδαζομεν ημείς μέ
τόν φόβον καί μέ τήν ταραχήν αυτών».

Τό κυνάριον, χωρίς νά άποκριθή είς τόν κυνα, φευ-
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;τέι, έρχεται είς τήν καλύβην του καί πίπτει νά κοι-
'ή. Ό κυων τό ακολουθεί, ερχεται καί αυτός είς
τήν καλύβην καί λέγει προς αυτό· «Διά τί τάχα δεν
Αποκρίνεσαι; Διατί δεν έρχεσαι; »

—«Είσαι κακός», λέγει τό κυνάριον, «καί μέ κα-
κούς δεν έ'χω όρε ξ ι ν νά κάμω συναναστροφάς».

«Έγώ είμαι κακός;» άπεκρίθη ό κύων.Ν «Καί
£ιά τί; Μήπως διότι θέλω ολίγον νά διασκεδάσω ; »
«Αυτή είναι κακή διασκέδασις, νά τρομάζηςκαί
έξυπνας τους ανθρώπους», είπε τό κυνάριον. «Αυτή
£έν είναι καλή διασκέδασις, νά βλάπτης τους άλλους
καί νά λησμονάς τό καθήκον σου. Θέλεις νά έγκαταλί-
πίης τήν οίκίαν καί τήν αύλήν, τά όποια χρεωστεΐς νά
ι^υλάττης καί διά τά όποια σε τρέφει ό κύριος μόνον
*άί μόνον δ:ά νά διασκεδάσης ί Πρόσεξε νά μή σέ άφα-
/ίση άπό τό ξύλον καμμίαν φοράν ό κύριος μας».

Ο κύων δυσηρεστήθη, άλλά δέν έδειξε τήν δυσαρέ-
-κειάν του. Χωρίς νά είπη τίποτε, εφυγεν άπ" εκεί.
Ιπήγεν είς τήν καλύβην του καί έπεσε καί έκοιμήθη.
; Εκείνη ν τήν έσπέραν δέν έξήλθεν άπό τόν φράκτην.

Τήν άλλην ήμέραν είπε πάλιν είς τό κυνάριον
«Τουλάχιστον ελα νά φάγωμεν άπό εν λουκάνικον».
! -— «Είναι γεμάτος ό δρόμος άπό λουκάνικα ; » ή-
ΐ'ώτησε τό κυνάριον.

«Ά, όχι δά», άπήντησεν ό κόων «άλλ' είς τό
Ι&γαστήριον του άλλαντοποιου ευρίσκονται επί τής
"ραπέζης αύτοΰ πολλά λουκάνικα. Θά προσέξωμεν
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πότε δεν Οά είναι εκεί ό άλλαντοποιός, θά άνοίξωμεν
κρυφά τήν θύραν, θά εισέλθωμεν, θά άρπάσωμεν άπό
εν δυο λουκάνικα ό καθείς εις τό στόμα καί επειτα θά

φύγωμεν.

- «Και εγώ έπεθυμουν νά ετρωγον εν λουκάνικον»,
είπε τό κυνάριον, «αλλά νά τό κλέψω δεν επιθυμώ».

Άπό. τότε ό κύων δεν ώμίλησε πλέον με τό κυνά-
ριον. Ό.τι ήθελε νά πράξη, τό επραττε μόνος του.

ίίολλαί ήμέραι παρήλθον άπό τότε, ότε μίαν ήμέραν
ακούεται ότι ό κύων εφονεύθη. Καί δεν ήτο ψεΰμαν
ήτο αληθές. Ο άθλιος άπό καιρού εις καιρόν μετέβαι-
νεν εις τό άλλαντοποιεΐον, ήρπαζε :δύο τρία λουκάνικα,
χωρίς νά τόν ΐοιοσι καί εφευγεν. Ί'-στερον άπό πο-
λύν καιρόν ό άλλαντοποιός τό ενόησεν. Καί μίαν ήμέ-
ραν. ότε τόν είδεν άπό μακράν νά ερχηται, λαμβάνει:
.ενα μέγαν πέλεκυν εις τάς χεϊράς του καί κρύπτεται.
Μετ" όλίγον φθάνει εκεί καί ό κύων, παρατηρεί δεξιά
καί αριστερά, δεν βλέπει κανένα, αρπάζει εν λουκάνι-
κον καί στρέφεται νά φυγη. Τότε ό άλλαντοποιός
πηόα εκ της κρύπτης του, του δίδει μίαν με τόν πέλε-

.κυν καί τόν φονεύει.

■ - . |

"Εφαγες τό μέλι, πιέ καϊ τό ξ ιόν
—"Οταν κλέφτοννε μη κλέφτες-
κ' όταν διαλαλούνε μή φοβάσαι
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11. Ό κλαπείς ϊππος

Εϊς χωρικός είχεν ενα ιππον, όστις τόν έβοήθει
ς όλας αυτου τάς εργασίας. Χωρίς αυτόν δέν ήδύ-
|]|άτο νά κάμνη καμμίαν εργασίαν.

Μίαν νύκτα ήλθ^ν είς κλέπτης είς τόν σταΰλον
του χωρικού, ήνοιξε σιγά σιγά τήν θύραν, ελυσε τόν
•Ητπον, τόν ίππευσε καί έ'φυγεν.

"Οτε έξημέρωσεν, έπήγεν ό χωρικός είς τόν σταΰ-
λον διά νά λάβη τόν ιππον καί τόν φόρτωση τό άρο-
-:ρον. Άλλά δέν τό ευρεν. Έλυπήθη πολύ καί Ιστενο-
χωρήθη, διότι χωρίς αυτόν δέν ήτο δυνατόν νά κάμη
τάς εργασίας του. Ά λ/ ά τί νά κά-
μη ] Απεφάσισε νάάγοράση άλλον.
|ϊ Οί ίπποι έπωλοΰντο είς μίαν
πόλιν, ήτις άπεΐχεν άπό τήν κα- β

τοικίαν του χωριχοϋ πέν:ε ώρας. ''

Ό χωρικός ήγέρθη μίαν ήμέ-
ραν πρωί πρωί καί μετέβη είς τήν πόλιν έκείνην. Ότε
έφθασε ν εκεί, ^επήγεν είς τήν άγοράν, όπου έπω-
Λουντο οί ίπποι καί παρετήρει αυτούς. Ένω δε τούς
παρετήρει, διακρίνει μεταξύ των πολλών καί τόν ιδι-
κό ν του. Ευθύς τότε τρέχει καί λαμβάνει τόν ιππον του
χπο τόν χαλινόν καί φωνάζει δυνατά· «Αυτός ό ίππος
ίναι ιδικός μου· μου τόν έκλεψαν προ τριών ήμερων !»
Ο άνθρωπος, ο όποιος επώλει τόν ιππον, είπεν·
—«"Οχι, καλέ μου άνθριοπε, αυτός ό ίππος δέν
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είναι Ιδικός σου. Αυτός είναι ιδικός μου: Έγώ τόν
εχω περισσότερον άπό εν ετος. Είναι δυνατόν νά όμοί-
άζη με τόν ιδικόν σου, άλλ'αυτός δεν είναι ιδικός σου».

—«Άν εχης τόν ίππον τούτον τόσον καιρόν, όπως
λέγεις, είπέ, άπό ποιον όφθαλμόν είναι τυφλός!'»

Ό άνθρωπος ειχε πράγματι κλέψει τόν ίππον·: Άλλ'
επρεπε νά άποκριθή καί διά τούτο άμέσοας ειπεν/
«Άπό τόν άρ:στερόν όφθαλμόν».

—«Δεν τό ευρες», ειπεν ό χωρικός· «Άπα τόν.· άρι-
στερόν όφθαλμόν δεν είναι τό ζωον τυφλόν.. Νά, ίδέ Γ

—«Άχ !» άνέκραξεν δ κλέπτης, «έκαμα: λάθος-..
"Ηθελα νά ειπω άπό τόν δεξιόν όφθαλμόν».

Τότε ό χωρικός απέσυρε τάς χεΐράς του- άπό τους"
οφθαλμούς του ζώου, εστράφη προς τους ανθρώπους,
οί όποιοι ήσαν εκεί συνηθροισμένοι, καί εκραξε* «Τόρα:
βλέπετε όλοι ότι ο άνθρωπος αυτός είναι κλέπτης καί.
ψεόστης. "Ιδετε! Νά! ό ίππος δεν είναι διόλου τυφλός»..

Οί άνθρωποι τότε εγέλασαν, ήγανάκτησαν καί έφώ-
ναξαν «Συλλάβετε ! Συλλάβετε τόν κλέπτη ν !»

Εις τήν στιγμήν ετρεξαν οί άνθρωποι της εξουσίας·,,
τόν συνέλαβον καί τόν έρριψαν εις τήν φυλακήν.

£0 όίά^ο/Ιος' πωλεΐ τνρί χωρίς νά εχη ' γίδια.

—Νά ττλοντοΰσαν οί κλέφτες, ήθελε ττλοντίσονν κ' οί-·
ποντικοί.

ΛΤών αχρείων ή γιορτή ολίγον καιρόν κρατεί.
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; : Μίαν φοράν εις άγαθός άνθρωπος ήτο εις μίαν ξέ-
|<νήν πόλιν καί διά νά διασκέδαση εξήλθεν εις περίπα-
«τρν. Εις αυτήν τήν πόλιν κανείς δεν τον έγνώριζεν.
ΛΕνφ εβάδιζεν αργά αργά καί παρετήρει δεξιά καί
αριστερά τάς οικίας, τάς" πλατείας καί δλα όσα ήσαν
εις τήν πόλιν αυτήν, τόν πλησιάζει εν μικρόν παιδίον,
πολυ πτωχικά, άλλά καί πολυ καθαρά ενδεδυμένον. >Τό
παιδίον με φωνήν χαμηλήν καί με δάκρυα εις τους
οφθαλμούς παρακαλεί τόν ξένον, άν ευαρεστήται, νά
του δώση μίαν δραχμήν, διότι ή μήτηρ του ήτο ασθε-
νής καί δεν -ειχον νά άγοράσωσιν ιατρικά.

Ό κύριος ειπεν ότι δεν είχεν επάνω του καμμίαν
δραχμήν. «Τίποτε, τίποτε δεν εχετε, κύριε; » ήρώτησε
το πτωχόν παιδίον.Α

—«Έχω, άλλά μόνον λίρας», άπεκρίθη ό κύριος,
χ καί μία λίρα διά σε είναι παραπολύ».

—«Άχ, καλέ μου κύριε, εχομεν μεγάλην ανάγκην»,
^πε τό παιδίον.^Δώσατέ μου μίαν λίραν νά τήν άλ-
\άξω καί θά σας φέρω μικρά νομίσματα».

ΙΌ κύριος εγέλασε, του εδωκε μίαν λίραν καί του ειπε-
ί: Νά ελθης γρήγορα καί νά μου φέρης τά χρήματα».

Ένόμιζεν ότι τό παιδίον δεν θά επέστρεφεν. Θά ε-
ιράτει δλην τήν λίραν καί θά εφευγεν.

Ό κύριος Ιπροχώρησεν αρκετά βήματα, τό δε παι-

- - '
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δίον δέν έφαίνετο πουθενά. Τότε είπε με τόν νουν του^
«Βεβαίως τό παιδίον δέν θά έ'λθη πλέον».

Ήπατήθη όμως, διότι τό παιδίον μετ5 ολίγον ήλ·ϊ
6ε ν, εφερε τά χρήματα καί έζήτηοε μόνον μ (α ν δραχμή^
Ό κύριος έθαύμασε τήν τιμιότητα του παιδίου καί
ειπε προς αυτό* «Διά τί, μικρέ μου, δέν έπροτίμησες
νά κράτησης δλην τήν λίραν; »

«Δέν είμαι κλέπτης, κόριε», άπεκρίθη τό παιδίονΰ
-«επίσης καί ή μήτηρ μου δέν κλέπτει. Αληθώς ει|
μεθα πολύ πτο^χοί, άλλά προτιμώμεν νά άποθάνωμε\
της πείνης παρά νά κλέψωμεν».

Τότε ό κύριος έ'δωκεν όλα τά μικρά χρήματα είς τό
παιδίον καί του παρήγγειλε νά είπη είς "τήν μητέρα
του νά υπάγη νά τόν ευρη όταν γίνη καλά.

Μετ' ολίγας ημέρας ή πτωχή έγινε καλά καί ευθύς
επήγε καί ευρε τόν καλόν αυτόν κύριον. Ούτος, άφοδϊ
ήκουσε τήν δυστυχίαν της, τήν ελυπήθη καί της έ'δω-
κεν ολίγα χρήματα, διά νά άγοράζη ψωμίον καί νά μή
πείνα, πλέον. Έπειτα έζήτησε καί ελαβεν είς τήν οι-
κία ν του τό παιδίον, του εφόρεσε καλλίτερα ενδύματα
καί τόίσιειλε καί εμαθεν όλίγα γράμματα καί μίαν τέχνην,
Τό παιδίον ήτο φρόνιμον καί. φιλόπονον. "Εμαθεή
όλίγα γράμματα, έμαθε και τήν τέχνην καλά καί- έκέρ*
διζεν αρκετά χρήματα. Ήτο πολύ οίκονόμον καί μετ"
ολίγον χρόνο ν ήδύνατο πλέον νά τρέφη μόνον του τήν
γραϊαν μητέρα καί τούς μικροτέρους του αδελφούς. |
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13."Αί περιότεραί

Δύο μικρά καί πολυ _ζωηρά παιδία, δ Δημήτριος καί
ο; Ιωάννης ήσαν γείτονες. Ό 'Δημήτριος ήτο, πλούσιος
:<αί ειχε πολλάς καί πολύ ωραίας περιστεράς. Ό δε
Ιωάννης ήτο πτωχός καί ειχε μόνον ολίγας καί πολύ
«ύτελεΐς.

ί| Μίαν ήμέραν εν ζεύγος εκ των περιστερών του Δη-
μητρίου έπέταςε καί ήλθεν είς τόν περιστερώνα του
ΊωάννουΚ Ό πτωχός Ιωάννης άμα τάς ειδεν, ειπεμέ
-:όν νουν του· «Πόσον εύτυ-
■(ης θά ήμην, αν είχον αύ-
':άς τάς περιστεράς ! Άχ!
Πόσον ώραϊαι είναι; Είναι
ϊΐατάλευκοι ώς ή χιών, ή δε
κεφαλή καί ή ουρά το.» ν είναι
κατάμβυραι ώςοί άνθρακες.,

Άπό δλαί τάς περιστεοάςί-

ί Π ν * '

του Δημητρίου αύται μοΰά-
ρεσκουσι περισσότερον». ^

Τότε του ήλθεν ή επιθυ-
μία νά τάς κλείση μέσα είς τόν περιστερεώνά του καί
νά τάς κρατήση.

—«Άλλ' όχι !)) είπε τούτο δέν επιτρέπεται. Είναι
αμαρτία. Τί ! κλέπτης θά/γίνω ; Ποτέ !»

Καί είς τήν στιγμήν συλλαμβάνει τάς περιστεράς
ίφί τάς^ρέρει είς τόν Δημήτριον.

-Ό Δημήτριος εχάρη πολύ διά τήν τιμιότητα τοδ
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πτωχού παιδιού. Και ότε εγέννησαν αι ώραΐαι αύι
περιστεραί, λαμβάνει τά φά των, μεταβαίνει κρυφίω<
ε?ς τόν περιστερώνα του Ιωάννου, θέτει αυτά εις τή^
φωλεάν μιας εύτελους φαιάς περιστεράς, άφαιρεϊ άπ[
εκεί τά ιδικά της καί φεύγει χωρίς κανείς νά τόν ι δη;

Ή ευτελής περιστερά του Ιωάννου εξεκόλαψε τά
ξένα ωά ως αν ήσαν ιδικά της. Ότε δε οι νεοσσοί ·εμε|
γάλωσαν καί έκαμαν πτερά, ό Ιωάννης εξεπλάγτ
πολύ. Είδκν ότι αί περιστεραί δεν ήσαν φαιαί, οπω<:
ήτο ή μήτηρ αυτών, άλλά λευκαί καί μαΰραι, ο'πωέ
ήτο τό ώραΐον εκείνο ζεύγος του Δημητρίου. Πλήρης
χαράς τρέχει αμέσως προς τόν Δημήτριον και άναγ
γέλει εις αυτόν τό θαΰμα τούτο/

Ό Δημήτριος εμειδίασεν. "Επειτα διηγήθη εις τό*
Ίωάννην πώς κρυφά ήλλαξε τά φά διά νά δείξη τή"
εύγνωμοσύνην του προς αυτόν καί εις τό τέλος τήι;
διηγήσεώς του είπε* «Μείνε μέχρι τέλους τής ζωήί
σου τίμιος καί δίκαιος, αγαπητέ μοι Ιωάννη. Ό Θεοί
πάντοτε ευλογεί εκείνον, όστις είναι τίμιος καί δστίί
δεν άδικεϊ κανένα.»

Ή τιμή τιμήν όέν εχει
καί χαρά 3ς τον, πού τήν εχει.

14. Χωρίον και πόλις

Μίαν φοράν αί κατοικία! των ανθρώπων η σαν διεσκορ-
πισμέναι εδώ καί ΙκεΤ, ή μία μακράν, της άλλης.
Τοΰτο δεν ευχαρίστα τούς ανθρώπους. Ό συγγενή^
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-ήθελε

νά κατοικτ) πλησίον, του συγγενοΰς του κα.ι δ φίλος
-τρλησίον του φίλου του. "Εκτισαν, λοιπόν τήν μίαν οικίαν
-πλησίον της άλλης, και κατ' αυτόν, τόν τρόπον εγειναν
τά χωρία καί αί πόλεις.

Τά χωρία διαφέρυσι πολύ άπό τάς πόλεις.
1\\ Τά χωρία δεν εχουσι πολλάς οικίας δπως αί πόλεις.
Αί περισσότερα; οικία; των χωρίων είναι κατεσκευασμέναι
εκ ξύλων καί πλίνθων. Τινές είναι πολύ χαμηλαί καί
Ιτολύ μικραί* αλλαι εχουσι στέγας καλαμίνας. Κείνται δε
καί πολύ ατάκτως* ή μία εδώ καί ή άλλη έκεΐ.,Αί οδοί
ίΐς τά χωρία είναι συνήθως στεναί καί όχι ευθεία1., κατά
τήν ν,ύκτα δε δεν φωτίζονται διά φανών. Εις τά. χωρία
υπάρχει καί μία μικρά εκκλησία καί εν μικρόν σχολεϊον.
Ε)ίς αυτά, εκτός των εορτών, σπανίως άλλοτε φαίνονται
άνθρωποι είς τάς οδούς·. Ο! άνθρωποι ευρίσκονται εις
τούς αγρούς των, είς' τούς άμπελώνάς των ,&αί εις τά,ς
βοσκάς, οπού βόσκουσι τά, ζψά των μακράν των χωρίων.

Τινά χωρία κείνται εις τχς πεδιάδας, άλλα εις τούς
.πρόποδας των ορέων, καί άλλα επάνω εις αυτά τά. δρη.
: Αί πόλεις είναι πολύ διάφοροι τών χωρίων. Είς τάς
πόλεις αί περισσότερα», οίκίαι είναι μεγάλαι, έκτισμέναι
διά λίθων καί κείνται κατά σειράν. Αί οίκίαι τών πόλεων
είναι ώραιότεραι καί μεγαλείτεραι άπό τάς οικίας τών
χωρίων. ΕΙν,αι ε·©Φεΐαι, φωτίζονται την νύκτα διά φανών
καί φέρδυσιν ιδιαίτερα ονόματα, ινα διακρίνωμεν αύτάς.
!| Είς τάς πόλεις ύπάρχουσι πρός: τούτοις πολλαί καί με-
γάλαι έκκλησίαι, νοσοκομεία, σχολεία, στρατώνες καί εις
τινας καί θέατρα. Διά τούς ξένους, οί όποιοι έρχονται
έϊς τάς πόλεις ύπάρχουσι ξενοδοχεία, τά όποια εχουσι
καί ιδιαίτερα δνόματα. Εκτός τών, δδών ύπάρχουσι καί
πλατεΤαι. Τινές έξ αυτών ονομάζονται άγοραί, διότι εις

|ί
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ώρισμένας ημέρας της εβδομάδος οί χωρικοί φέοουσι καί
πωλοΰσιν είς αύτάς διάφορα πράγματα, ώς έπί τδ πλεί-
στον τρόφιμα. Είς τάς πλατείας ,τιν,ών πόλεων άπό και-
ρού είς καιρόν γίνονται διάφοροι πανηγύρεις. Ένω είς
τά χωρία σπανίως συναντώμεν ανθρώπους, τουναντίον
είς τάς πόλεις α! όδοί καί αί πλατεϊαι είναι πλήρεις
ανθρώπων, άμαξών καί φορτηγών ζώων. Η μεγαλειτερα
κίνησις γίνεται συνήθως κατά τάς ημέρας της άγορας.
των εορτών καί των.πανηγύρεων. Κατά ταύτας οί πωλη-
ταί καί ο: άγορασταί συναθροίζονται τόσον πολλοί, ώστε
πολλάκις δέν δύναται νχ διελθη -τις δι' α,ύτώΓν.

Κχί αί άσχολίαι των κατοίκων των -χωρίων δέν είναι
5μοιαι μέ τάς ασχολίας των κατοίκων των πόλεων. Οί
κάτοικοι των χωρίων καλλιεργοΰσι συνήθως τούς αγρούς
και τούς αμπελώνας αυτών καί τρεφουσι παντός είδους
ζφα, χήνας, νήσσας, όρνιθας, περιστεράς, πρόβατα, αί-
γας, βους, χοίρους. Οί κάτοικοι τών πόλεο^ν είναι οί -πλεί-
στοι τεχνΓται, καλλιτέχναι. στρατιώται, λόγιοι, έμποροι
καί υπάλληλοι.

Οταν είς μίαν πόλιν κατοικώσι πολλοί άνθρωποι, οί
όποιοι κατασκευάζουσιν Ιν,τός εργαστηρίων είς μέγα ποσόν
παντός είδους υφάσματα, τάπητας, χάρτην, καϊ διάφορα
άλλα τοιαύτα πράγματα, ή τοιαύτη πόλις ονομάζεται
βιομηχανική πόλις.

Όταν είς μίαν πόλιν ύπάοχωσι πολλοί έμποροι, οι
οποίοι κάμνουσι μέγα έμπόριον, ή τοιαύτη πόλις ονομά-
ζεται εμπορική πόλις.

Τινές πόλεις ευρίσκονται πλησίον της θαλάσσης. 4υταί
αί πόλεις λέγονται παραθαλάσσιαι ή παράλιοι πόλεις -
Άλλαι είνχι μαρκαν. της θαλάσσης. Αύται Ονομάζονται
μεσόγειοι πάλεις.



Αί δύο αίγες

"Οταν εις μίαν. πόλιν. κατοικη ό βασιλεύς ττς χώρας,
$ πόλις λέγεται πρωτεύουσα.
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15. Αί δνο αίγες.

Μίαν ήμέραν δύο αίγες συνηντήθησαν εις μίαν ατε-
νήν γέφυραν.

—«Φύγε νά περάσω εγώ», ειπεν ή μία.

Ή άλλη καταθυμωμένη άπήντησεν. «"Υπάγε ευ-
θύς οπίσω καί άφησε εγώ
νά περάσω πρώτη».

—«Όρίστε ! » εφώναςενή
άλλη. «Έγώ είμαι μεγαλει-
τέρα άπο σε καί εγώ θά κά-
μω τόπον νά περάσης σύ ;
Αυτό μά τήν άλήθεια ποτέ
; δεν θά τό κάμω ! »
: Ή φιλονικία αυτη εξηκο-

λούθησεν επί πολλή ν ώρα ν μέ πείσμα πολύ. -Τέλος όρ-
μησε ν ή μία εναντίον της άλλης μέ τά κέρατα καί διε-
πληκτίζοντο μέ μανίαν πολλή ν. Άλλ' επειδή ή γέ-
φυρα ήτο στενή, Ικρημνίσθησαν καί αί δύο μέσα εις
τό βαθύ .ρεύμα, άπό-τό όποιον μέ μεγάλην δυσκολίαν
ίεπειτα ήδυνήθησαν νά σωθωσιν.

Τον γοιρ.άτη -ή 'ματιά —τταρ' - ολίγο 'νε ξνλειά,

• „ —

Χ. Ποπαμάρκου 'Αναγνωσματάριον Β' 1
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16. Τό ^αόιλόπαιδον.

Μίαν φοράν εν βασιλόπαιοον έξήλθεν. εις περί-
πατοι μέ τόν · διδάσκαλόν του. Είς τον δρόμον.τούς
έχαιρέτισεν είς χωρικός μέ εύγένειαν πολλή ν, άλλά
τό ρασιλόπαιδον δέν κατεδέχθη νά τον άντιχαιρετίση.

Ότε τδ εμαθεν δ πατήρ του δ βασιλεύς, έλυπήθη
πολύ καί διέταξε τούς ύπηρέτας, νάί μή δώσωσιν ;άρτον
είς τδ βάσιλόπαιδον, δταν θά φάγη, άλλά μόνον κρέας
♦'και άλλα φαγητά.

Μετ: ολίγον ήλθεν ή ώρα του γεύματος. Τό βασιλό-
παιδον ήλθεν είς τήν τράπεζα ν καί έκάθισε νά φάγη.
Τά φαγητά ήσαν πολλά, άλλ' άρτος πουθενά δέν έ-
φαίνετο.

Τό βασιλόπαιδον εζήτησεν άρτον, άλλ' οι υπηρέται
δεν τοδ έδωκαν.

Καταθυμωμένον τό βασιλόπαιδον ήλθεν είς τόν βα-
σιλέα, τόν πατέρα του, καί παρεπονέθη. Τότε ό ττατήρ
του είπεν είς αυτό.

—«Όταν θέλης νά τρώγης άρτον, δέν πρέπει, νά
περιφρονης τόν άνθρωπον, όστις μέ τόν ίδρωτα το§
προσώπου του καλλιεργεί τόν σΐτον, άπό τόν όποιον
κατασκευάζεται ό άρτος».

"Ο,τι κάμ^ς θά όοϋ κάμουν.

—Καθώς κάνοναρχεϊς σον ψάλλουν.
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17. βΗ ηχώ,

Μίαν φοράν ©ν μικρόν παιδίον, τό όποιον έλέγετο
Μιχαήλ, άπεμακρύνθη ολίγον άπό τήν οίκίαν ·του.
Ηλθεν είς τόν πλησίον λειμώνα, ό όποιος ήτο με-
(υβξϋ δυο λόφων αρκετά υψηλών καί καταφύτων άπό
δένδρα, Έκεΐ ευρεν άνθη καί πεταλούδας καί επαιζε
μέ πολλή ν εύχαρίστησιν.

|; 'Ενώ επαιζε, κατά τύχην έφώναξεν «"Ω ! ώπ !»
•Αμέσως καί. άπό τό πλησίον δάσος ήλθεν ή φωνή
<κ"Ω ! ώπ ! » "Έκπληκτος τότε ό Μιχαήλ έκραξε·
«Ποίος είναι έκεΐ;» Πάλιν ακούεται άπό τό δάσος
>( είναι έκεΐ ; »

! Ό Μιχαήλ ένόμισεν, ότι θά ήτο κανέν παιδίον κρυμ-
μένον μέσα είς τό δάσος καί τόν περιγελά. Έθύμωσε
•λοιπόν πολύ καί φωνάζει δυνατώτερα· «Είσαι κακόν
{παιδίον »—«κακόν παιδίον» ακούεται πάλιν άπό το
δάσος.

II Τότε ό Μιχαήλ δέν έκρατήθη πλέον, ετρεξεν είς τό
δάσος μέ σκοπόν νά εύρη τό'παιδίον, τό όποιον τόν
^τεριεγέλα, νά τό έπιπλήξη καί νά τό ύβρίση. Παρετή-
ρησεν εδώ, παρετήρησεν έκεΐ, άλλά πουθενά δέν ειδε
Κανένα. ·

|| Καταθυμωμένος φεύγει άπ' εκεί καί ερχεται ε>ς
τήν οίκίαν του. Έκεΐ ευρε τόν πατέρα του καί παρε-
'Λονέθη είς αυτόν, ότι εν κακόν παιδίον ήτο κρυμμένον
Ιΐςτό δάσος καί τόν υβρισεν. Ό πατήρ ιένόησε τί συνέβη.
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—«Έλα μαζί μου εις τό δάσος», είπε «να ευρω*
, μεν τό κακόν αυτό παιδίον».

Ό Μιχαήλ μέ πολλή ν προθυμίαν ήκολούθησε τόν
πατέρα του, διότι ενόμιζεν, ότι θά επέπληττε τό κακόν
αυτό παιδίον καί θά τό ετιμώρει. Γ

Ότε Ι'φθασεν εκεί, ό πατήρ εκραξε- «Ποίος είνα£
εκεί;»—«Ποίος είναι εκεί;»'ακούεται άπό τό δάσος'ύ
«"Ωρα καλή,· καλόν παιδίον»· εκραξε πάλιν ό πατήρ'
—«Καλόν παιδίον»· ακούεται άπό τό δάσος.

Τότε ο πατήρ λέγει εις τόν Μιχαήλ- «Είδες, παι-
δίον μου, ποίον είναι αυτό τό κακόν παιδίον, τό όποιον
υβρίζει εις τό δάσος: Είσαι συ ό Ίδιος. Άν συ ελεγε£
κανένα καλόν λόγον, καλόν λόγον θά ήκουες. Όπω£
φωνάζει κανείς, απαράλλακτα του φωνάζουσιν. Όστι£
φέρεται με εύγένειαν προς τους άλλους, ..ευγένειαν;
εχει καί αυτός νά περιμένη άπό τους άλλους. Όστι£;
ομως υβρίζει τούς άλλους, ας μή περιμένη άλλο
παρά ύβρεις καί βλασφημίας άπό αυτούς».

Μή 'π/)ς του πηγαδιού μπα, μή σου ττ?} κι αυτό ά' Λ

—Μν θέλ)/ς καλά ν άκονς μάθε καλά νά λέγης.

18. "Ηλιος και Βορράς. --

Ό Βορράς όπου καί άν εύρίσκετο, εκαυχάτο πάντοτ£
ότι άπ' αυτόν δεν είναι άλλος δυνατότερος εις - τόν
κόσμο ν.



Τό ήκ&υσέν ό "Ηλιος καί πολύ δυσηρεστήθη. Καί
οτε μίαν ήμέραν συνήντησε τόν Βορράν επάνω είς τήν
ί^ορυφήν ενός υψηλοΰ βουνου, ειπεν 'είς αυτόν «Σύ
[;>ίσαι, όστις καυχάσαι ότι έχεις πολύ μεγάλην δύναμιν
:<αί ότι άπό σέ δεν είναι άλλοΓ δυνατώτερος είς τόν
ίίόσμον; Άκουσε νά σου είπω , Αν συ συρίζης φοβερά
:ίαί μυκασαι τρομερά, αν. συ-διασείης τά δένδρα καί
«κασκορπίζης τά φύλλα καί καταθραύης τούς κλάδους
αεύτών, αν σύ εκριζώνης δένδρα καί κάτακρημνίζης
στύλους καί οίκους, καί πύργους, αν σύ παγώνης τούς
ποταμούς καί τά ρυάκια καί κάμνης νά τρέμωσιν οί
άνθρωποι καί τά ζωα, αν σύ άναταράττης τήν θάλασ-
σαν καί έξεγείρης τά κύματα τά ύψηλά καί καταπόντι-
ζες τά πλοία καί πνίγης τούς ανθρώπους, τήν άγριό-
τητά σου μόνον δεικνύεις, όχι όμως καί τήν δύναμιν
σου. Η δυναμίς σου είναι μικρά. Τπάρχουσιν άλλοι
είς αυτόν τόν κόσμον, οί όποιοι, ένω είναι ήμεροι καί
ήσυχοι, έχουσιν εν τούτοις πολύ μεγαλειτέραν δύναμιν
ώπό σέ τόν άγριον».

—«Κανείς δέν είναι 3υνατώτερος'άπό εμέ», λέγει
Οργισμένος ό Βορράς. «"Οστις νομίζει τόν εαυτόν του
2υνατώτερον άπό εμέ, άς ελθη νά δοκιμάση, αν
τολμ^ί».

Ό "Ηλιος, όστις έγνώριζεν ότι αί γλυκεϊαι καί θερ-
χαί ακτίνες αυτου έχουσι πολύ μεγαλειτέραν δύναμιν
*πό τά φοβερά καί άγρια φυσήματα του. Βορρά, είπεν
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εις αυτόν· «Τδού είς, όστις δεν φοβείται νά διαγωνι-
αθή μέ σε καί πιστεύω νά σου δείξω ότι μέ όλην σου
τήν αγριότητα, τίποτε δεν άξίζεις».

Ένω ελεγον ταύτα, διέκριναν άπό τήν κορυφής
του όρους, όπου εστέκοντο, κάτω.είς τήν πεδιάδα άν^
θρωπον. Ό Βορράς άμα ειδεν αυτόν, ειπεν είς τόν
Ήλιο ν «Έλα νά δοκιμάσωμεν τήν δύναμίν μας εΗ
πάνω είς αυτόν τόν άνθρωπον. Όστις κάμη αυτόν ν<^
εκβάλη τά ενδύματά του καί νά μείνη γυμνός, αύτό4
νά είναι ό δυνατώτερος άπό ήμάς».

—«Πολύ καλά», λέγει ό "Ηλιος, «ας δοκιμάσω μεν

Τότε αρχίζει πρώτος ό Βορράς νά δοκιμάζη τή\
δύναμίν του επάνω είς τόν άνθρωπον. 'Ήρχισε λοιπόν
νά φυσα δυνατά καί νά συρίζη πολύ. Ό άνθρωπος.
* όσον δυνατώτερον εφύσα ό Βορράς, τόσω περισσότεροι
συνέσφιγγε τά ενδύματά του διά νά μή κρυώνη κα«
διά νά μή κινώνται τά ενδύματα εδώ και έκεΐ κα
ένοχλήται.

Πολύν καιρόν εφύσα κατ3 αυτόν τόν τρόπον Βορ1
ρας, άλλά τίποτε δεν κατώρθωσεν. Ό άνθρωπος ε
σφίγγε πάντοτε σφιγκτότερον τά ενδύματά του. Τέλο<
εβαλεν όλην του τήν δύναμίν καί καταθυμωμένος έ
φύσα καί εμυκατο άγριώτερον άπό πρωτύτερα. Τότε
άνθρωπος, επειδή εκρύωνε πολύ> ενεδύθη καί τό επο
νωφόριόν του καί τό εζωσε σφιγκτά.

Ό Βορράς,, ότε είδε τούτο, απηλπίσθη. έντελώ<
Καί μέ τό δυνατώτερον του φύσημα δεν κατώρθωσε ν
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άφα ρέση τά ενδύματα του ανθρώπου ί$αΙ νά τόν αφή ση
|| γυμνόν ! "Επαυσε λοιπόν, νά φυσδί και άπεσύρθη*

Τότε άρχίζει ό Ήλιος νά δοκιμάζη τήν δόναμίντου.
Κατ3 αρχάς έδιωξε τάς νεφέλας άπό τόν ουρανόν καί
εχυσε περισσότερον φως καί θερμότητα. Διά μιας
ελαμψεν ό ουρανός καί ή γή καί εθερμάνθησαν τά
Ι- όρη, αί πεδιάδες καί όλος, ό κόσμος. Ό άνθρωπος άπό
Γ τήν θερμότητα δεν ήδυνατο νά υποφέρη τό Ιπανα>φό-
: ριόν του καί τά βαρύτερα φορέματά του καί εξεδόθη
ί! αυτά. Άφοΰ εγινε τούτο, ό "Ηλιος επειτα ήρχισε νά
: αύξάνη τήν θερμότητά του. Ό άνθρωπος, όσον ηυ-
ξανεν. ή θερμότης, τόσον εξεδυετο περισσότερον καί
; Η επί τέλους εγυμνώθη εντελώς καί είσήλθεν είς Ινα πο-
;; ταμόν, όστις ήτο εκεί πλησίον, διά νά δροσιοθή είς
Ι; τά δροσερά ΰδατα αυτοΰ. Ό Ήλιος ένίκησεν !

Μετά τούτο στρέφεται προς τόν Βορραν καί λέγει
προς αυτόν.

—«Που είναι τόρα ή δόναμίς σου, άγριε Βορρά;
Βλέπεις ότι μέ τόν θυμόν καί μέ τήν αγριότητα κανείς
δεν κατορθώνει τίποτε, ενώ μέ τήν,άπαλότητα καί τήν
γλυκύτητα επιτυγχάνει έκαστος ό,τι επιθυμεί: »

Αίπώττπο: ο >·ΐ.ί";-

Χοιριάτης εγενήθηκε ;—Ματσούκα ττελεκιέται
—Το~ ήσυχο νερό τρυτιάει τό βουνό■
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19. ήλιος

-Ό άέρας θύμωσε
μέ τόν ή λιο μάλλωσε
Ό άέρας έλεγε,
-«Είμαι δυνατώιερος !»
Κα\ ό ήλιος έλεγε-
-«Σέ περνώ 'ς τή δύναμι!»
*£νας γέρος άνθρωπος
μέ τή μαύρη κάπα ίου,
'ς τό χωράφι πήγαινε.
Ό άέρας λάλησε,

-**Οπονθς έχει δύναμι
παίρνει άπό τόν γέροντα
τήν χονδρή τήν κάπα τουΙ·>
"Εφεξε όλόλαμπρος
καλωούνη σκόρπισεν,
56 γ α^ εν 6 γέροντας

και_ ο αέρας.

— «"Οποιος §χεν δόναμι
παίρνει άπό τόν γέροντα
τήν χονδρή τήν κάπα του I»
Φύσησε, ξεφύσησε,
έσκασε 'ς τό φύσημα,
άδικος ό κόπος του
κρύωσε ό γέροντας
καί διπλά τυλίχτηκε
'ς τήν χονδρή τήν κάπα του.
κα\ ό ήλιος λάλησε.

τήν χονδρή τήν κάπα του
Πάλιν ξαναλάλησε*
—«Άκουσε καί μάθε το·
σέ περνώ 'ς τή δύναμι
γιατί π$ς μέ τό κακό .
έγώ πάω μέ τό καλόΙ»

Γ- ΑροΛνης.

20. Ό κήπος.

Είς τά χωρία σχεδόν εκάστ^, οικία εχει καί ενα κηπον
«ϊς τάς πόλεις δμως κήποι ευρίσκονται μόνον είς ολίγας οικίας.

Ό κήχος είναι περικυκλωμένος κπό ενα φράκτην ή τοΐ-
χον. Είς τόν. κηπον καλλιε^-
γοΰσιν άνθη, οπωρικά καί λά-
χανα . "Ανθη του κήπου είναι
"τά τριαντάφυλλα, τά γαρύ-
φαλλα, αί βιολέτται, ο! νάρ-
κισσοι, οί υάκινθοι, τά ια τά
ευώδη, τά κρίνα καί άλλα.
Δένδρα, τά όποια καλλιερ-
γούνται είς τον κηπον είναι αί κερασέαι, αί μηλεαι, αί
ροιαί, αί συκαϊ, αί χπιδεαι, αί βερικοκκέαι, αί ροδακι-
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ι , ·

νεαι καί άλλα. Τά δέν,δρα. (ταύτα Ονομάζονται οπωροφόρα.
Τά νέα δένδρα δένουσιν είς πασσάλους, ίνα γίνωνται ίσα
καί μή κινώνται πολύ άπό τον άνεμον. Τήν άνοιξιν πρέπει
τά δένδρα νά κλαδεύωνται καί να ελευθερώνωνται άπό
;τούς ξηρούς κλάδους. Επίσης πρέπει να καταστρέφων-
•στρέφωνται καί αί φωλεαί των καρπών.

"Οταν ώριμάσωσιν αί όπώραι, αποσπώνται άπό των
δένδρων. Τινές κόπτονται, άλλαι τινάσσονται. "Οσοι τι-
νάσσονται δεν διατηρούνται, τόσον, πολύ χρόνον, δσον Ικεΐ-
^|αι, αί όποΤαι κόπτονται.

Καί είς τινας θάμνους γίνονται όπωρικά. Τά βατό-
μορα, τά λεπτοκάρυα καί άλλα τοιαύτα είναι όπωρικά
/των θάμν,ων.

Είς τον λαχανόκηπο ν φύονται κρόμμυα, φασόλια, άγ-
-Όυρια, λάχανα, μαρούλια, ραπάν,ια, σελινα, κολοκύνθια
χαί άλλα τοιαύτα λαχανικά.

Εϊς τινας κήπους υπάρχουσι σκιάδες καί οικίσκοι . Τάς
•σκιάδας τάς Ιχουσι, διά νά κάθηνται οί άνθρωποι καί
-γα προφυλάσσων,ται άπό τάς άκτΐνας του ηλίου. Έχουσι
τούς οικίσκους, διά νά φυλάττωσιν, είς αυτούς τά σκα-
λί στη ο ι α., τάς δικέλλας, τά κοφίνια, τούς πρίονας, τά
ποτιστήρια καί τά λοιπά εργαλεία του κήπου.

Οί πλούσιοι άνθριοποι δέν καλλιεργουσιν οί ίδιοι τούς
κήπους των. Πληρών,ουσιν ενα κηπόυρόν καί αυτός' τούς
καλλιεργεί.

Εϊς τινας κήπους υπάρχουσι θερμοκήπια, τά όποια
θερμαίνονται τον χειμώνα. Είς αυτά θέτουσι τά άνθη τόν
χειμώνα καί άνθούσιν, όσον ψύχος καί άν είναι εξω. Τά
θερμοκήπια ταύτα όμως είναι πολύ δαπανηρά καί διά
Γ,ούτο τά Ιχουσι μόνον οί πλούσιοι άνθρωποι.
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21. Ή μέλιόόα και τό εαρ. |

Τό εαο είχεν Ιλθει, ή χ; ων είχεν αναλύσει καί τά δίν^Ι
δρα ήρχισαν νά θάλλωσιν. Όλα τά έντομα έξηγείροντοί
έκ του μακρού δπνΟυ, τόν όποιον Ικοιμωντο καθ' δλον τόν
χειμώνα καί χαρούμενα έπέτων εδώ και εκεί. Τότε Ιξύ-
πνησάν, καί τά μικρά μελισσάκια ηρχισαν νά έξέρχων-
ται άτ:ό τήν κυψε'λην, έκαθάριζον-τά πτερά των καί προ-
σεπάθουν νά πετάξωσιν είς τά άνθη τών δένδρων καί
τών θάμνων διά νά ροφήσωσι μέλι. |

ΤΗλθον είς την- μηλέαν καί ηρώτησαν αύτη ν (("Ωραία
μηλε'α, δεν έχεις τίποτε καί δι' ημάς τά πεινασμένα με-
λισσάκια ; Όλον τόν χειμώνα δεν
έφάγομεν τίπθτ= τά κακόμοιρα καί
πεινώμεν. πολύ)).

Τότε ή μηλέα είπε ν είς αυτά!
«Πολύ λυποΰμα·., άλλά τίποτε δεν
Ιχω νά σας δώσω. ΉλΟετε πολύ
ενωρίς .είς έμέ. Τά άνθη μου δεν ηνθησαν ακόμη καί άλλό
τίποτε δεν Ιχω νά σας δώσω. Υπάγετε είς την κερασέαν» ]

Έπέταξαν καί ηλθονέίς την κερασέαν καί είπον «Καί
λή μας κερασε'α, δεν έχεις τίποτε δι' ημάς τά πει να Η
σμένα ; )>.

Η κερασέα άπήντησεν «"Ελθετε αΰριον, σήμερον
κόμη είναι δλα μου τά άν,θη κλειστά. Όταν άνοίξωσ!)
καλώς νά όρίσητε».

Έπειτα επέταξαν είς τό λευκόϊον, τό όποιον είχεν άν
θήσει, άλλά τό λευκόϊον ουτε εύωδιάζει-ουτε είναι γλυκύ-
Τά μελισσάκια δεν εύρον μέλι καί ηθελον νά έπιστρεψο)-
σιν είς την κυψε'λην αυτών.

Ενφ ^σαν. έτοιμα νά έπιστρέψωσι, παρετηρησαν κάτβ>
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έκεΐ είς τόν φράκτην, εν άνθύλλιον. ΤΗτο μία, άγριοβιο-
λεττα. Έστέκετο έκεΐ μόνη τις ήσυχος, ευμορφη καί
χωρίς καμμίαν ύπερηφάνειαν. "Ολος ό χότζας εμοσχοβο-
| λούσεν άπό τήν ώραίαν εύωδίαν αυτής. Τά μελισσάκια
; ευθύς έπέταξαν καί ήλθον. είς αύτήν. Αμέσως ή άγριο-
βιολέττα ήνοιξεν, είς αυτά τό άνθος της,-τό όποιον ήτο
γεματον άπό εύωδίαν, καί . γλυκύτητα. Τά μελισσχκια
' Ιρρόφησαν δσον, ήδύναντο περισσότερον μέλι καί άφού
|| έχόρτασαν καλά καλά, εφερον ,δλίγον καί είς τήν κυ-
: ψέλην αυτών.

|| Δ' ΑΣΠΛΑΓΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΣΠΛΑΓΧΝΙΑ

Γ ";. /.Ζ;·.—·: , ..' ;·;;..

ϊϊ πτωχτι ^ήτηρ.

Εις τινα μικράν τιόλιν κατφκει ποτέ μία πολύ πτωχή
|Ι χήρα. ήτις ειχε τέσσαρα παιδία. Μετά τόν θάνατον
του συζύγου αυτής ήτο πολύ δύσκολον νά θρέψη τέσ-
■ σαρα ανήλικα παιδία. Είργάζετο μεν άπό πρωίας μέ-
' γοι βαθείας νυκτός. ·ϊλλ: εν τούτοις μέ πολλή ν δυσκο-
!ί λίαν κατώρθωνε νά προμηθεύηται. τήν άναγκαίαν τρο-
φήν καί τά άναγκο,ΐΆ Ενδύματα των παιδίων της. Τόν
I! χειμώνα μάλιστα τά παιδία έ'τρεμον εκ του ψύχους καί
ή δυστυχής μήτηρ πολλάκις δέν ευρισκεν εργασίαν,
όπως κερδίζτ| τι. Ίνα δέ καταπαύη τήν πεϊναν των
ί τέκνων της, ήναγκάζετο νά πωλή τό εν επιπλον μετά
;· τό άλλο, καί μέ τά όλίγα ταύτα χρήματα ήγόραζεν ό-
ίί λίγον άρτον καί ετρεφεν αυτά.
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Ή δυστυχής αυτη γυνή άπδ τάς πολλάς φροντίδας
καί ταλαιπωρίας ειχε γίνει αδύνατος καί ασθενική καί
εύρίσκετο ως εκ τούτου είς μεγάλην στενοχα^ρίαν καί
θλϊφιν. Κατά τήν φοβεράν ταύτην πτωχείαν ήδύνατο
μεν νάκαταφύγη είς τι να τών φιλάνθρωπων τής πό-
λεως κατοίκων καί νά ζητήση'ελεημοσύνην, άλλ'ήτο
πολύ φιλότιμος καί εντρέπετο νά φανέρωση τάς άνάγ-
κας της καί νά παρακαλέση νά τήν έλεήσωσιν.

Μίαν φοράν όλόκληρον τήν ήμερα ν δεν είχε φάγει
τίποτε*-τό τελευταΐον τεμάχιον του άρτου είχε δώσει
είς τά παιδία της. Τήν άλλην ήμέραν μόλις έξημέρω-
σεν, ελαβεν εν μανδήλιον, τό όποιον ένόμιζεν ότι δύνα-
ται νά στερηθή καί επορεύθη άδύνατος καί άσθενής
όπως ήτο, είς εν άρτοποιεΐον. Παρεκάλεσε τήν γυ-
ναίκα του άρτοποιοΰ νά λάβη τό μανδήλιον καί νά τής
δώση ενα άρτον. Αυτή - όμως μέ πολλήν σκληρότητα
τής είπε* «Πώς τολμάς νά ζητήσης ενα άρτον άντ*
αύτοΰ του ράκους; Φύγε άπ' εδώ ! »

Ή πτωχή γυνή επέστρεψεν είς τά τέκνα της περί-
λυπος καί μέ δάκρυα είς τούς οφθαλμούς. Είδε τα
δυστυχή ωχρά καί πεινώντα' τά ελυπήθη κατάκαρδα,
άνεστέναξεν εκ βάθους ψυχής καί ειπεν είς αυτά-"«Α-
γαπητά μου παιδία, σήμερον δεν εχω νά σας δώσω
ψωμίον». Καθ5 ολοκληρίαν δε εξηντλημένη κατέπεσεν
επί του άχυρίνου στρώματός της.

Ή γυνή του άρτοποιοΰ κατόπιν μετενόησε, διότι
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εφέρθη προς τήν πτωχήν τόσον σκληρώς. Λεν ήδύνατο
νά ήσυχάση, μέχρις ότου ήλθεν ό σύζυγος της, ό
όποιος άπουσίαζε τότε καί άνεκοίνωσεν είς αυτόν τό
συμβάν. Τόν παρεκάλεσε νά λάβη ενα άρτον, νά τρέξη
είς τούς πτωχούς άνθρώπους καί νά τόν δώση. Ό σύ-
ζυγος της ήτο πολύ καλός άνθρωπος. Έλυπήθηπολύ,
διότι δεν ήτο εκεί, ότε ήλθεν ή πτωχή γυνή, επέ-
'πλήξε τήν σύζυγόν του διά τήν άσπλαγχνίαν της,
Ιελαβεν ενα άρτον καί ετρεξεν ευθύς είς τήν οικίαν τής
πτωχής γυναικός.
Π| Ότε ό αρτοποιός είσήλθεν είς τό όωμάτιον, ευρε
τήν πτωχήν γυναίκα εξηπλωμένην επί του άχυρίνου
στρώματος μέ εσταυρωμένας τάς χείρας καί κλειστούς
τούς οφθαλμούς. Ήτο νεκρά ! Τά παιδία εστέκοντο
πέριξ του στρώματος ωχρά, κάτισχνα καί έχυναν θερμά
δάκρυα. Ό άρτοποιός,. άμα είδε τήν πτωχήν νεκράν
καί τά τέκνα αυτής πέριξ του στρώματος νά κλαίωσι
γοερώς, συνεκινήθη βαθύτατα, παρηγόρησε" τά παι-
δία, άφήκεν είς αυτά τόν άρτον, τοις ειπεν ότι δέν
θά τά εγκαταλείπη καί εφυγεν. Ότε ήλθεν εις τό
άρτοποιεΐόν του, διηγήθη είς τήν σύζυγόν του τί συ-
νέβη.' Αυτή, άφοΰ ήκουσεν ότι ή πτωχή γυνή άπέθα-
1 νεν, έλυπήθη πολύ. Ιπορεύθη άμέσως μετά το.υ άνδρός
I της είς τά παιδία, παρέλαβε ταύτα είς τήν οικίαν

ί της, τά έκράτήσε πλησίον της, τά άνέθρεφε καί τά
περιεποιήθη ώς άν ήσαν ιδικά της.

Άλλ' ό,τι καί άν εκαμνεν είς τά ορφανά, αδύνατον
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ήτο νά λησμονήση τήν ώραν εκείνη ν, κατά τήν οποίαν)
έδιωξε τήν πτωχήν γυναίκα άπδ τδ άρτοποιειόν της. |
Άνεστέναζε δέ πάντοτε καί ελεγε ν* «"Ισως δέν θά':
άπέθνησκεν ή δυστυχής, εάν έγώ εδιδον είς αύτήν
τδ ψωμίον, τδ όποιον έζήτησε τότε. Βέβαια άπέθανεν
άπό τήν μεγάλην της λυπην, διότι δέν ειχε νά δώση
ψωμίον είς τά τέκνα της. Ή δυστυχής ! Καί αίτια του
θανάτου είμαι έγώ ή άσπλαγχνος».

, Ο'ι νοτερινοί μβτανοιωμοί πενήντα Θάνε 'ςτό αολδί.
—"Ωςπον νά γεν}} τον πλουσίου ή ορεξις, βγαίνει του
φτωχού ή ψυχή.*

—Δεν πιστεύει ό χορτασμένος τό κακό τον νηστικού.
—Τό γοργόν καϊ χάριν εχει.

23. Ό Χόκίτος και τό παιδάκι

Χ'

Μάννα με πέντε ορφανά 'ς τό (.ιεγαλείτερό της ^
παιδάκι είπε μιαν αυγή
κ έστάλαζε 'ς τη μαύρη γη
σιγά τό δάκρυο της.

«Ε'ς τό σχολειό σαυ πήγαινε, παιδάκι πικραμμένο,
με καλαϋάκι άδείανό....

πας-, φτοιχό μου ορφανό,
και πάλιν πεινασ/αένο.
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αί τάλλα τάδελφάκια σου ψωμάκι δέν ΰά ιδούνε.
Άλλοίμονον! εχει τιμή
πολν μεγάλη τδ ψωμί
για κείνους, που πεινούνε».

^Γέ καλαϋάκι άδειανδ κι ώς τήν καρδιά ΰλιμμένο
έκεΐνο τό έρημο φτωχό
ε!ς τό σχολειό του μοναχό
τραβούσε το καημένο.

Περνούσε άπό κάταβν^ο μικρό έρημοκκλήαι.
Τον φάνηκε ώςάν φωλιά
δπον ζεσταίνει τ α πουλιά,
χιονιάς όταν φυσήσ}).

Ι^άν μάννας είχεν αγκαλιά τή ϋνρα ανοιγμένη

■■ ||. - - και μ όλοπρόϋνμη οπουδή
έμπήκε μέσα τό παιδί
μ' ελπίδα φοβισμένη. ,

'ϊ,Ις τήν εικόνα τοϋ καλόν Σωτήρός μας έστάϋη,
κ' ώς ναχε 'μπρος του τό Χριστό,
, τον ελεγε γανατιστό
απ* της ψυχής τή βάϋη.

Β'

'ίριστέ, δέν εχομε ψωμί 'τό σπίτι μας καί κλαίγω.
'ς τλ καλαϋάκι μου άν ψέμματα σον λέγω.
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"Έγώ είμαι καλό παιδί, μου ειπεν ή μητέρα,
και δεν πειράζει νηστικό νά μείνω και μια \αέρα.
Μά τα μικρά τάδέλψια μου κ* ή πεώ μικρή μας Φρόσώ
δεν είναι κρίμα νά πεινούν νύκτα και /.ιερά τόσο;
Καλά· εμάς άν άφησες καϊ δεν μας συλλογάσαι,
δμως τήν Φρόσω δεν μπορείς νά πης πώς δεν λυπάσαιί]
Νά, σον τά είπα όλα μας, τά βάσανα, τες λύπες,
για νά μή λέγης ύστερα, γιατί δεν μοϋ τά είπες;». .?"·„

Γ'

Σάν σχόλασε,, ώ! τί χαρά ! · Ωσάν πόνλιά πετούσαν
μαζί κ ή Φρόσω ή καλή,
και σάν τρελλά γελούσαν
τάδέλψια μέσ 'ς τήν αυλή.„

Καινούργια ροϋχα και ζεστά Αφορούσε τό καϋένα,
κ δταν τό είδαν νά φανή
χαράς αφήσανε φωνή
μεγάλη τά καημένα.

« Ψωμάκι τόρα έχομε, μικρό μου πονεμένο,

τον εΐπε ή μάννα του, κι αυτό,

δπου 'ς τά χέρια μου κρατώ,

, / »
χρυσάφι γεμισμενο.

' Απ' όλα τόρα έχομε τί Όέλεις νά σον φέρω ;
ν ϋ ξέρεις, χλωμό μου ορφανό,

πώς πλέον δε ΰά λές, πεινώ;»
Κ* είπ ό μικρός· Τό ξέρω ....»

ψΛ
, I
. Λ

3
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•ί 2ο ξέρεις; πώς»«.Νά,ό Χρίστος μάς πλούτισε, μητέρα.
Τχολειό μου 'ς άν έπήγαινα, 'ςτό ρημοκκλήσι πέρα,
ον είπα τον καλόν Χρίστου για νά μας βοηϋήση.
Λεν σ' τωπε;» — «Ν<ά, Κνςιος μάς εχει ελεήσει,
μ ένα του όμως άγγελο, γιά χάρι ιδική σου·

γι* αυτό λαμπάδα νά τοΰ πάς *ςτήν εκκλησιά ϋυμήσου».
—^ '

Τό Φανμ' αυτό πώς εγινε; Οταν 'ς τήν εκκλησία
Παρακαλούσε ό μικρός, μυριόπλοντος κυρία
τό άκουσε σε μια γωνιά ν,ρνμΊιιένη και βοήϋεια
εις τήν μητέρα ε στείλε με πονε/,ιένα στήϋια.

' 24. Το ορφανό.

Ενα παιδάκι έπροχΰες *ςάν κρίνο μαραμμένο,
εις ενα δρόμο σκοτεινό,
έκντταζε τόν ουρανό
με μάτι δακρυσμένο

Μανρα φορούσε τό φτωχό, κ εκείνο 'ςάν έμενα
κ* είχε τήν όψι ΰλιβερή'
πώς αγαπώ όποιον φορεΐ
ενδύματα ϋλιμμένα!

•

Μοσχοβολονσε αρχοντιά, κι άς ήτο γυμνωμένο.

'Ακόμα χϋες μέσ" \τή φωλιά,
'ς της μάννας του τήν άγκαλιά
πετούσε τό καημένο.

! Χ. Παπα{Α*ρχου 'Αναγνω^μχτάριον, Β'
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Αμίλητο και σκυθρωπό τό δάκρυ του κρατούσε
κι άπλωνε χέρι μ έντροπή,
όμως δέν ίγΰελε νά 'πη, "_··_

τό μαύρο πώς πεινούσε.

* Λ! οποίος δέν έπείνασε «πεινώ!» ποτέ δέν λέγει.
δέν τόν άφηνουν αί λυγμοί,
' κυττάζει μόνον τό ψωμί

άπό μακριά και κλαίγει. ..

'Στην αγκαλιά μου τω βαλα μέ πόνο τό καημένο,
και τουδώκα πικρό φιλί *
όμως αυτό τί ωφελεί
'ς τό έρημο, .τό ξένο ; -

Μητέρες! όπου ε χετε παιδιά ευτυχισμένα
και καλωσυνη. 'ς την- κ^ρδιά·
πεινούν πολλών πτω χων_ π α ώι^
καί Κρυώνουν τά καημένα]*

7 α^ πα/^λςχος · !|

25. Ό «ίωθείς; εργάτη€>

Μίαν φοράν εργάτης τις έπορευετο εν καιρώ χει-
μώνας διά μέσου μιας πεδιάδος. Έπί των ,ώμων τοϋ
έφερεν εν ένδυμα. Ό δυστυχής έκρύωνε πολυ, διότι τί
Ινοόματά του ήσαν λεπτά, τά υποδήματά του κατεσχι·
σμένα καί τό ψύχος δριμυτατον. "Υπέφερε πολύ I
δυστυχής Γ
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— «Θεέ μου ! » άνεατέναζε καί ελεγε, «πουθενά δεν
φαίνεται ουτε χωρίον ουτε πόλις ουτε καμμία καλύβη.
Θά παγώσω ό δυστυχής. 'Άχ ! τί θά άπογίνη ή πτωχή
|ίου μήτηρ, τής οποίας τό μόνον στήριγμα είμαι εγώ !
Ιϊοΐος θά τήν διατηρήση ! Νά εζη τουλάχιστον ό πα-
:ήρ μου, υπομονή».

; "Ήθελε νά τρέξη, άλλά τά μέλη του ήσαν παγω-
μένα εκ του φόνους. Μετ5 όλίγον του ήλθεν ύπνος,
4'ρριφε τό δέμα του επί τής χιόνος, επεσενέπ' αύτοΰ
άπεκοιμήθη,

| Μετ" όλίγον ετυχε νά διέρχηται άπό έκεΐ εις εφιπ-
2ς ταχυδρόμος. Τόν ειδεν έξηπλωμένον καί άκίνητον
>άί έ νόμισε ν ότι είναι νεκρός. Τόν πλησιάζει, τόν παρα-
Ιΐρεΐ, άλλά βλέπει ότι ήτ® άκόμη ζωντανός.
—«Δόξα σοι ό θεός !» είπε καί αμέσως κτυπά τόν
ιππον του και τρέχει όσον ή δυνατό ταχυτερον είς τήν
κπλησίον πόλιν, ίνα άναγγείλη- τό γεγονός. Άλλ' οί
κάτοικοι ήσαν άναίσθητοι καί άσπλαγχνοι.

«Τόρα», ελεγον, «Οά τρέξωμεν; Τί νά τρέξω-,
ι εν, τόρα; "Ειος ότου έξέλθωμεν άπό τήν πόλιν καί
φθάσωμεν έκεΐ, αυτός θά έ'χη αποθάνει».

;Μεταξύ αυτών τών άσπλάγχνων ήτο καί εις
πτωχός, όστις ήκουσε τό»δυστύχημα τούτο καί συνε-
Μνήθη βαθύτατα.

I Χωρίς νά εΐπη λέξι.ν, τρέχει ευθύς προς τόν δυο
υχή έργάτην καί μεταφέρει αυτόν παγωμένον είς τό
λησίον χωρίον. Οί χωρικοί αμέσως σπεύδουσι, τόν



τρίβουσι μέ χιόνα, τόν θερμαίνουσι καί μέ πολλήν
κολίαν τόν επαναφέρουσιν είς τήν ζωήν. Ό εργάτης*
άνέλαβεν.

Τότε ό πτωχός άνθρωπος τόν παρέλαβεν είς τή^
οίκίαν του, όπου έμοίραζε μετ' αυτου τόν ολίγον άρ-
τον, τόν όποιον διά της εργασίας του έκέρδιζεν. Μετ;]
ολίγας ημέρας ό έργάτης εγινεν εντελώς καλά. ΕίΗ
χάρίστησε τότε τόν σώτήρά του, τόν άπεχαιρέτισε κα*
Ιφυγε δοξολογώ ν τόν θεόν, ότι ευρέθησαν τόσον καλοί
άνθρωποι, οί όποιοι τόν έσωσαν και τόν έβοήθησαν.

Τό μυριοτικό κυδώνι
άπ έκεΐνο ηώχει δώνει.

26. Ή καρδερίνα.

..'■■'■.■·. - ]

— α "Αχ ! πόσον ψύχος είναι σήμερον ! » έ'λεγεν ή
Καλλιόπη, ότε εκ του σχολείου έπεστρεψεν είς τή>

οίκίαν καί ευθύς έτρεξε"
εις τήν εστίαν, ινα θερ·
μάνη τάς παγωμένας χεί-
ρας της. Καί ό αδελφός
της Αγησίλαος ε?σήλθε\
ί ε?ς τό δωμάτιον μέ κοκκ'

νην έκ τοΰ ψύχους ρΐνο
καί μέ κόκκινα ώτα "καί^ετριβε τάς χείρας, είς τά<
οποίας ήσθάνετο μυρμηκίασιν.

—«Ή χιών Ιπάγωσεν ε'ξω καί τρίζει φοβερά εΜ



Ή καρδερίνα 53

; εκαστον βήμα», ελεγε, δέν τολμά κανείς νά έξέλθη ε?ς
τόν δρόμον ».

Ενψ ακόμη ώμίλει, αίφνης ήκουσαν τά παιδία θόρυ-
6ρν είς το παράθυρον «Τίκ 1 τίκ! τίκ!» ήκούετο ώς νά
Ικτύπα κανείς τήν ϋαλον. Τρέχουαι καί μέ έκπληξίν
|των ρλέπουσιν εν ώραιότατον μικρόν πτηνόν, το όποιον
Ι^ίχε προσκολληθή' μέ τους μικρούς του πόδας είς ξύ-
|λον του παραθύρου καί έκτυπα με το ράμφος του επί
τής ύαλου! "Ετρεμεν άπό το ψύχος το κακόμοιρον καί
Ιβλεπε μέσα εις τό δωμάτιον.
1 —«Θεέ μου», έφώναξεν ή Καλλιόπη, «πόσονκρυ-
ώνει τό κακόμοιρον ! Θά του άνοίξω νά είσέλθη».

Καί ήνοιςεν άμέσως τό παράθυρον. Τό πτηνόν διό-
δου δέν έφοβήθη. Άπό τήν χαράν του έτερέτιζεν,
-είσήλθεν είς τό θερμόν δωμάτιον, έπέταξε δύο ή τρεις
τροράς εδώ καί έκεΐ, ώς νά ήθελε πρώτον νά ζέστα θή
νχχλώς., καί έπειτα έκάθισεν επί τής τραπέζης έμπρο-
σθεν των παιδιών.

—«Θά πεινά τό κακόμοιρον ! » έκραξαν μέ μίανφω-
νήν καί τά δυο τταιδία. Ή Καλλιόπη έτρεξε καί εφερεν
αμέσως άπό τοΰ έρμαρίου άρτον, ετριψεν αυτόν είς
λεπτότατα ψιχία καί τά έδωκεν είς τό πτηνόν νά τά
:ράγη. 'Έντός ολίγων στιγμών κατέφαγεν όλα τά
ριχία, όσα του έ'δωκαν, διότι ήτο πολυ πεινασμένον.
Άφου έφαγεν, έκέντισε μέ τό ράμφος του τά ώραΐά
πτερά καί έκάθισεν ήσυχον.

Τά παιδία ειχον περικυκλώσει τό μικρόν πτηνόν καί
-ό έβλεπον μέ μεγάλην εόχαρίστησιν καί περιέργειαν.
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Τό δυστυχές, άφοΰ εθερμάνθη καί εφαγε καλά, εγ^'
ζωηρόν. Ήτένιζεν αυτά μέ ζωηρούς οφθαλμούς κα^-
ετερέτιζεν ευχάριστα.

' —«Τί πτηνόν νά είναι;» ήρώτησεν ή Καλλιόπη.:

— «Είναι καρδερίνα», άπήντησεν δ Αγησίλαος·
«Δεν βλέπεις τό κόκκινον στίγμα άνωθεν του ράμ^'
φουςΤκαί'τά κίτρινα πτερά είς τάς πτέρυγας; Κελα-
δει πολύ ωραία. Νά τό βάλωμεν είς τό κλωβίον καί νά-:
τό κρεμάσωμεν είς τό παράθυρον».

Όπως είπον ουτω καί έκαμαν. "Εφεραν 1ν κλωβίον, \
εθεσαν εντός αύτοΰ δύο δοχεία, τό εν διά τήν τροφή ν'
καί τό άλλο διά τό υδωρ καί έβαλαν μέσα τό πτηνόν,
Άφήκαν όμως τήν θυρίδα άνοικτήν-, ίνα εξέρχητ
καί είσέρχηται, όταν θέλη.

Ή καρδερίνα Ιφαίνετο ευχαριστημένη εντός, του*:
κλωβίου. Όλίγον δε κατ3 όλίγον εξημεριόθη τόσον,,
ώστε άμα τά παιδία τήν εφώναζον, επέτα καί ήρχετ^
καί έκάθητο άφόβως είς τά δάκτυλά των, άνέβαινενΙ
είς τήν κεφαλήν των, έκάθητο είς τούς ώμους των καί
ελάμβανεν άπό τό στόμα των μέ τό ράμφος της ψιχίαΐ
ή μικρά τεμάχια ζακχάρεως, τά όποια τής εδιδον. Τα
χαριτωμένα ταΰτα παιγνίδια .τής καρδερίνας ευχαρίη
στουν πολύ τά μικρά παιδία καί διεσκεδαζον όχι ολίγον*"
μέ αυτήν.

Ότε επανήλθεν ή ωραία άνοιξις καί τά δένδρα;
< έπρασίνισαν, ειπεν. ή μήτηρ είς τά τέκνα της· «Ά-
κούσατε, τέκνα μου* τόρα θά-εύχαριστεΐτο ή καρδερίνοο
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οάς περισσότερον εξω η μέσα εις τό δωμάτιον. Ακο-
ύσατε την, διότι ημπορεί νά άποθάνη εις το κλωβίον
:ιαι τότε θα είναι κρίμα ! »

Ό Αγησίλαος και ή Καλλιόπη πολύ εδυσκολεύοντο
να άποχωρισθώσιν από τό πτηνόν των. Επειδή όμως
Ηίρλύ τό ήγάπων και δεν επεθύμουν νά τό βασανίζωσιν
ε>ις τό κλώβίον κεκλεισμένον, άφοΰ εξω θά εύρισκε
{ώεγαλειτέράν εύχαρίστησιν, Ιφώναξαν «Καρδερίνα,
ί καρδερίνα !» Τό μικρόν πτηνόν ήλθεν αμέσως και
είκάθισεν (εις τα ίδάκτυλα της Καλλιόπης. Τότε τό έπη-
Μρρεν τα παιδία καΐ ετρεξαν εξω εις τόν δρόμον. Ή
καρδερίνα εβλεπε τριγύρω της με μεγάλη ν εκπληξιν,
έίκτόπα τα πτεράκιά της και εκελάδει. Τέλος επέταξε'
«Χαίρε, καρδερίνα, χαίρε ! » έκραξαν τα παιδία περί-
λυπα και επέστρεψαν εις την οίκίαν.

|| "Με'τ' ολίγον χωρίς νά τό περιμένωσιν, ή καρδερίνα
έπιστρέφει και κάθηται επάνω εις τόν ώμον της Καλ-
λιόπης· ετερέτιζε δυνατά και" Ικάθητο ώς νά ήθελε
ν«α ε'ιπη· «Περισσότερον μου αρέσκει πλησίον σας
ιταρά εξω ! »

I II Ή χαρά των παίδων ήτο πολύ μεγάλη. Γελώντα
και φωνάζοντα εφερον την καρδερίναν εις τό δωμά-
τιον και διά νά τήν εύχαριστήσωσιν έδωκαν εις αυτήν
Ι,γ^μέγα τεμάχιον ζακχάρεως. Τότε ή μήτηρ των ειπε
πρός αυτά· «Τό καλόν πτηνόν σας άγαπα από ευγνω-
μοσύνη ν, διότι εδείχθητε εύσπλαγχνα εις αυτό. Γνο>
ει καλώς ότι θά Ιπάγωνεν ή θά άπέθνησκε της
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πείνης εξω, αν δεν ήθέλετε ανοίξει τό παράθυραν ν^
εισέλθγ] είς τό δωμάτιον, καί σας ευγνωμονεί».

27. Αποχαιρετισμός.

"Εξ άπ το κλουβί σου πέταξε πουλί,
τδ παληδ κλαδί σου πάλι σε καλεΐ.
. Και ή γη 'ντυμένη χλόης φορεσιά
πάλιν σε προσμένη εξω 'ςτή δροσιά. V

Πέταξε πουλάκι, πια δεν σε κρατώ,
μ' εν α μου φιλάκι ο' αποχαιρετώ.
Άευΰεριάς αγέρι σέ γλυκοφιλεϊ
το πιστό σου ταίρι εξω σε καλείς/

Σε ζήτ ή μαμά σου πέρα V κλαδί,
την έλευϋεριά σου γλυκοκελαδεΐ.
Με χαρά άνοίγεις τ&φ\
μακριά ϋά φυγής, 'ς το

Πολέμης

28. Ανκος κατ κουνάβιον.

ϊ Μίαν ήμεραν εν κουνάβιον, ενω έπήδα από τό Ι\
κλαδίον εις τό άλλο, εγλύστρησε καί επεσεν επάνω εις
Ινα λυκον, δστις εκοιμάτο από κάτω από τά δένδρο^
Ό λύκος έξύπντ^σε, τό ήρπασε καί ήθελε νά τό φάγΐβ.

Τό κουνάβιον τον πα^εκαλει νά μή τό φάγγ] καί νά
τό άπολύση.
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« Καλά » , λέγει 6 λύκος, *« σέ απολύω, αλλ ζ μέ
τήν συμφωνίαν νά μου εϊ'πης, διατί σεις τά κου-
νάβια είσθε πάντοτε χαρούμενα καί έγώ ποτέ δέν ήμ-
[πορώ νά είμαι χαρούμενος; Διατί σεις παίζετε καί χο-
ροπηδάτε πάντοτε καί
έγώ έχω μ;αν παντο-
τεινήν πλήξιν!»
| []ϊότε το κουνάβιον
άπεκρίθην «Σέ φοβού-
μαι, δέν εχω τδ θάρρος
'(σω.^Άφη-
να σκαλώσο)

να.,σου ομίλ-^σω

ώτον εις ένα κλωνάριον καί έπειτα σου το λέγο».
Ο λύκος τδ άφήκεν. Τδ κουνάβιον έσκάλωσεν είς τό
νένδρον καί άπ' έκεΐ επάνω του είπεν «Έχεις παντο-
-ίεινήν πλήξιν, διότι είσαι κακός καί άσπλαγχνος καί
'ή άσπλαγχνία ξηραίνει τήν καρδίαν. "Οστις είναι ά-
ρπλαγχνος, όπως είσαι σύ, ποτέ δέν ήμπορεΐ νά αί-
σθανθή χαράν. "Οστις 'τίποτε άλλο δέν κάμνει είς αυ-
ηον τόν κόσμον παρά νά μελετά τό κακόν των άλλων
νά βλάπτη τούς άλλους, όπως κάμνεις σύ, είναι
•δυνατόν νά χαρή καμμίαν φοράν ; Ήμεΐς τό εναντίον
Ιμεθα χαρούμενα, διότι έ'χομεν καλήν καρδίαν καί
ττοτΙ ουτε θελομεν ουτε κάμνομεν κακόν είς κανένα».

Τί τά βέλος τά χαλά > χωρίς τήν καλή καρδιά ;



' " Ί

58 Ό εύβπλαγχνος μουβικός

, . ' :.- „, - ■, ·.-'-." '" ι!

29. Ό ενόπλαγχνος μονόικός

ΙΤρό τίνων ετών εζη εν Πάτρα:ς πτωχός τις άπόμα_
χος άπό ελεημοσυνην. Μετέβαινεν είς τάς πλατείας-
τής πόλεως και επαιζε τό βιολίον του. Ό σκυλλος του
ήτο πλησίον αυτου, εκράτει εις τους οδόντας του τόν*
πεπαλαιωμένον πιλον του δυστυχούς απομάχου καί είς-
αύτόν ερριπτεν όστις ήθελε τήν ελεημοσυνην του.

Μίαν ήμέραν ήτο μεγάλη εορτή. Κόσμος πολύς·
περιεπάτει είς τήν πλατεΐαν, άλλά κανείς δεν επρόσε-
χεν είς τόν έπαίτην. Έ πλησίαζε νά νυκτώση καί ουτε
δέκα λεπτά δεν είχον ριφθή είς τόν πϊλον. Ό πτωχός·!
άπόμαχος ήρχισε νά δακρυη, . συλλογιζόμενος ότι θά
έκοιμάτο τήν νύκτα εκείνην χωρίς νά φάγη.

Μακρόθεν ίστατο είς κύριος πολυ καλά ένδεδυμένος.
καί παρετήρει τόν δυστυχή δακρυοντα· ένόησε τί συμ- 1
βαίνει. Τόν ελυπήθη εξ όλης ψυχής καί ήθελε νά τόντ
βοηθήση όπως ήδυνατο. Πλησιάζει λοιπόν αυτόν καί;
τόν παρακαλεί νά του δώση μίαν στιγμήν το βιολίον· ί
του. Ό άπόμαχος τό εδωκέν. Ό κύριος εκείνος ήτο I
έξοχος βιολιστής. "Ηρχετο εξ Ευρώπης καί μετέβαινεν ,
είς Αθήνας· άφοΰ δέ ελαβεν είς χείρας 'αυτοΰ τό βιο- 1
λίον του επαίτου, εχόρδισεν αυτό πρώτον όπως επρεπε
καί έπειτα ιστάμενος πλησίον του· απομάχου, ήρχιζε]
νά παίζη, άλλά τί βιολίον ήτο εκείνο ! ΤΗτο άγνάΗ
ριστον ! Ό άπόμαχος, θαυμάζω ν .τούς ήχους αύτοδ:
παρετήρει μετά πολλής περίεργείας τό βιολίον. Δένι
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«πίστευεν δτι ήτο ιδικόν του. Οι περιπατοΰντες εκεΐ
£ίις την πλατεΐαν, άκουσαντες τους γλυκυτάτους ήχους
φυ βιολιού εξεπλάγησαν. Θαυμάζοντες δε εστράφησαν
ημ ΐδωσι πόθεν ήρχοντο ούτοι. Καί δτε είδον τον ευ-
γενή εκείνον κυριον πλησίον του πτωχού, απομάχου νά
παίζη τό βιολίον, ενόησαν τι συμβαίνει καί περιεκό-
^λωσαν αυτόν. Ό πίλος είς την στιγμήν Ιγέμισεν από
Γ νομίσματα. Ό σκυλλος δεν ή δυνατό πλέον νά κρά-
τηση αυτόν είς τούς οδόντας. Ήτο πολύ βαρύς. Τότε
δ απόμαχος με δάκρυα χαράς Ιξεκένωσεν αυτόν είς τό
θυλάκιόν του καί τον εδωκε πάλιν είς τον σκυλλον,
άλλα καί πάλιν Ιγέμισεν είς την στιγμήν.

Ό ευγενής κύριος, δτε ειδε τούτο^ δίδει πάλιν τό
2ιολίον είς τον άπόμαχον καί ευθύς χάνεται μέσα εις
τό πλήθος. Μέχρι της σήμερον κανείς δεν εμαθε
ποιος ήτο ό .ευσπλαγχνος ούτος άνθρωπος.

Μ

Ι

30. Τό φεγγάρι.

Σαν βλέπω την μορφή σον,
φεγγάρι μον χλωμι,
την χάρι την 'δική σου

-ν-»

κ εγώ έπιννμώ.

Την ^ντροπαλή σου ν άγω
ηϋελα ενμορφιά,
νά περπατώ μονάχο
μ άστέργια συντροφιά.



Τό φεγγάρι

Νά φαίνω μαι τό βράδυ,
νά σβήνω τό πρωί,
<γ\ βρίσκω 'ς τό σκοτάδι
δροσονλα και πνοή.

Νάμαι χρνσό φανάρι
'ς τόν μαϋρον ουρανό
και τον βρσκον λυχνάρι
έπάνο&^ς τό βουνό.

* Παρηγοριά νά χύνω
'ς εκείνον πού πονεΐ,
και σύντροφος νά γίνω
'ς εκείνον π' αγρυπνεί

Νά φέγγω 'ς τό κρεβάτι,
πού μένει σκοτεινό,
και τον φτωχού τό μάτι
γλυκά νά τό σφαλνώ.

Αυτά, γλυκό φεγγάρι,
αυτά [έπιΰυμω,
μά συ εχεις την χάρι,
φεγγάρι μου χλωμό.



31. Τό ότρονθίον.

ν.ό .στρουθίον λέγεται και σπουργίτης. Τό στρουθίον
'έιναι φδικόν πτηνόν, συγγενεΰον με την άκανθυλλίδα
(την καρδερίν αν), τόν σπίνο ν, την χελιδόνα, τόνκορυ-

δαλλόν και τα άλλα ώδι-

[· λ / \ '
κα πτηνά. Τό σώμααύ-

,τοΰ είναι πολύ μικρόν,

αρκετά χονόοόν και άρκε-

τά ασχημον. Ή κεφαλή

αύτου είναι παχεία, τό

ράμφος βραχύ, ίσχυρόν,

παχύ και εις την ακραν

όξό. ΑΣ πτέρυγες βραχεί-

χι, ή ουρά βραχεία και συνήθως διχασμένη. 01 πόδες

βραχείς και ισχυροί, οι δάκτυλοι μακροί, οί όνυχες

μεγάλοι και κυρτοί, τό πτέρωμα στακτερόν μέ ολίγας

μαύρας γραμμάς και μέ ολίγοις κιτρινωπάς και λεύκας

κατά τάς πτέρυγας. Ό λαιμός μαύρος και ή κοιλία

υπόλευκος.

Τό στρουθίον ευρίσκεται εις πολλά μέρη της γης.
ϋιαιταται εις τάς πόλεις, εις τα δάση και εις τους
αγρούς. Πάντοτε διαμένει εις μέρη, όπου δύναται ευ-
κόλως* νά ευρίσκη τροφήν. Κτίζει φωλεάς άτέχνους
Ιντός των θάμνο>ν, Ιπί των δένδρων, εις τά χάσματα
των παλαιών οικοδομημάτων, εις τας όπάς τών πα-
λαιών δένδρων. "Αλλοτε πάλιν κτίζει αύτάς πλησίον
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τών φωλεών τών χελιδόνων, κάτωθεν τών φωλεών τών^
πελαγρών, υπό τά παράθυρα, υπό τάς στέγας καί εί<£
τούς τοίχους τών οικιών. Τίκτει δύο ή τρεις φοράς
τό ετος άπό πέντε εωςόκτώ φάέκάστην φοράν. Έπω-*
άζει καί νεοττοποιεΐ τό πολύ τρεις φοράς τό ετος,

Τό στρουθίον τρώγει κάμπας, σκώληκας, μυίας, ί
κώνωπας, κανθάρους, άκρίδας, σφήκας, κριθήν, βρώ|!
μην, βρίζαν, κεράσια,' βερίκοκκα, δαμάσκηνα καί πολ-
λά άλλα τοιαύτα έντομα, σιτηρά καί καρπούς. Τήν ί
τροφήν του τήν ζητεΐ είς τάς αύλάς, είς τούς ορό-!
μους, είς τούς κήπους καί είς τούς άγρούς. Τόν χει-|
μώνα, ότε τίποτε Ιξ αυτών δεν υπάρχει είς τούς άγ-
ρούς καί είς τούς κήπους, τρώγει κόκκους, τούς ό- ί
ποίους ζητεΐ καί ευρίσκει έντός τής κόπρου τών ζώων '
ή κατά γης ερρι^μένους. Κυλίεται ευχαρίστως είς τό";
χώμα καί λούεται είς τό ύδωρ.

Τό στρουθίον δεν είναι ιελαφρόν είς τάς κινήσεις του, :
ουδέ πετφ μέ πολλήν εύκολίαν καί συνεχώς επί πολύν"
χρόνον κινείται βαρέως καί πετα μέ πολλήν δυσκό-'
λίαν καί μόνον όλίγον, επδίτα κάθηται. Τίποτε δεν
γνωρίζει νά κάμνη· ούτε καλάς φωλεάς είξεύρει να!
κάμνη, ούτε νά κελαδήση γνωρίζει· φωνάζει μόνον^
«Πίπ ! πίπ ! τρίρπ ! τσίρπ ! » καί τίποτε άλλο.

Τίποτε δεν φροντίζει νά μάθη· γυρίζει επάνω κάτω
όλην τήν ήμέραν, τρώγει καί πίνει καί τίποτε άλλο δεν
κάμνει. Είναι λαίμαργον καί άφιλότιμον όχι όλίγον.
Έρχεται, χωρίς κανείς νά τό προσκαλέση, εκεί όπου
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ρίπτεται τροφή διά τάς" όρνιθας, καί τρώγει καί αυτό.
'Έρχετα., χωρίς κανείς νά τό προσκαλέση, έκεΐ, όπου
τρώγει ό πππος, καί τρώγει καί αυτό. Τό διώκουσιν
αί υπηρέτρ:αι καί οί ιπποκόμοι, καί αυτό ύστερον άπό
ολίγον ερχεται πάλιν.

Γ Ενίοτε είναι τόσον άθλιον, ώστε ουτε φωλεάν δέν
κάμνει, διά νά θέση τά τέκνα του καί διά νά διέλθη
τϋόν χειμώνα· ευρίσκει έρήμους τάς φωλεάς τών χελι-
δόνων, όταν φευγωσι τόν χειμώνας καί μένει έκεΐ.
ί'Μρχονται αί. χελιδόνες κατά τό έαρ, τό έκδιώκουσιν
άπό τάς φωλεάς των "καί αυτό δέν φεύγει. Είναι πολύ
φ ίλερι καί άρκετά κακόν. Τά άλλα στρουθία, τά όμοιά
του, διόλου δέν τά άγαπα. Τά στρουθία φιλονικουσι
τιάντοτε αναμεταξύ των καί δάκνονται. Ενίοτε δά-
-/.νονται τό:·:ν δυνατά, ώστε άπό τόν πόνον τόν πολύν
Ικβάλλουσι γοερωτάτας φωνάς, αιτινες άκούονται άπό
πολυ μακράν.

| Νουν τό στρουθίον έχει πολύν. Γνωρίζει όλους τούς
Κινδύνους καί προφυλάττεται πάντοτε. Σχεδόν κανείς
;$έν δύναται νά τό 'βλάφη- εννοεί άμέσως τόν κίνδυνον
:ίαί είς:τήν στιγμήν φεύγει. Διά νά μή τό βλάπτωσι
ιά μεγάλα καί αρπακτικά πτηνά, υπάγει καί κάθηται
:ίαί ενίοτε κτίζει καί τήν φωλεάν του είς τά λεπτότατα
κλωνάρια τών δένδρων, όπου κανέν πτηνόν μέγα δέν
δύναται νά σταθή.

: Τά στρουθία, επειδή τρώγουσι σΐτον, κριθήν, βρώ-
^ κεράσια, βερίκοκκα καί τά τοιαύτα, κάμνουσι με-
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γάλην φθορά ν εις τούς αγρούς και είς τους κήπους >
και δια τοΰτο ό κόσμος τά νομίζει ζωα επιβλαβή.
Άλλ' δσην βλάβην καί αν κάμνωσιν, ή ωφέλεια των
είναι μεγαλειτέρα. Τρώγουσιν αναρίθμητα πλήθη καμ-
πών καί κανθάρων καί άκρίδο^ν καί των τοιούτων εν-
τόμων, τά όποια άφανίζουσι καί φύλλα καί άνθη καί
καρπούς καί καταξηραίνουσι τά δένδρα. "Αν; δεν ήσαν
τά στρουθία καί τά λοιπά πτηνά, τά όποια τρέφονται
ώς επί τό πολύ άπό τά έντομα καί από τάς κάμπας
αυτών, θά ήφανίζοντο τά δένδρα, τά λάχανα, τά σι-1
τηρά καί δλα τά φυτά. "Η γη θά ήτο ξηρά καί θ<ά
εβλεπε κανείς είς δλα τά μέρη μόνον χώμα καί πέτρας. |
Ούτε κήποι θά ήνθουν, ουτε λειμώνες θά εθαλλον,
ούτε άνθη θά εφαίνοντο, ουτε σιτηρά θά έφόοντο,
ούτε καρποί θά υπήρχον.

' ν " : .' Ι Ι

ΕΦΡΟΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΣΤΝΗ

32. Άλώπη^ κατ τράγος.

Μία άλώπηξ είχε πέσει μίαν φοράν είς εν πηγά-
διον. καί επειδή ήτο αδύνατον νά εξέλθη εμεινεν εκε|
καταλυπημένη καί περιέμενε τόν θάνατον της. 'Ί
Μετ' ολίγον βλέπει επάνω είς τό πηγάδι ενα τρά-
γον, δστις με πολλήν περιεργειαν παρετηρει προς τα
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. &τω. Ήτο ο κακόμοιρος καταδιψασμένος καί επί
όλλήν- ωραν ετρεχε νά εύρη ολίγον νερον νά πίτ(.

«Τί κάμνεις αυτοΰ:» λέγει, ό τράγος προς τήν
φπεκα. «Μήπως ·
αύ ή σο δίψα-
Λ|νη καί κατέβης
•κ πίης : Είπε μοι,
αρακαλώ,' · πώς εϋ-

ρΟκεις

νί'

ο νερον;
ίνα· κάθαρόν καί
>οσερόν ή είναι

«Ε ίνα: Ιξαίρε- ^

ν-!)) αποΐρ,νεται

οίλώπηξ. «Ποτέ είς τήν ζωήν μου δεν επιον καθα-
ιτερον καί δροσερώτερον νερον».

τράγος άμα ήκουσε ταυ τα, χωρίς καθόλου νάσυλ-
γι'σθή, επήδησεν αμέσως είς τό πηγάδιον καί άρχισε
πίνη με πολλή ν δρεςιν. μέχρις δτου εχόρτασεν. "Ύ-
ί^ρν ομως άφοΰ εχόρτασεν. ήθελε νά εξέλθη από
πηγάδιον. Άλλα πώς νά εξέλθη, άφοΰ αυτό ήτο
: Έλυπεΐτο λοιπόν· καί εστενοχωρεϊτο δια
πολυ. -

ΙΓ άλώπηξ. δτε είδε τον τράγο ν τόσον λυπήμένον,
ζ^φετα: προς αύτόν καί λέγει. «Διαά τί. καλέ μου,
εϊσαι καί στενοχωρείσαι τόσον πολύ δ.ι' εν πράγμα
ον εύκολον : Τη άληθεία τίποτε δεν είναι εύκολώ-
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τερον άπ· τό νά έξέλθωμεν άπ' εδώ. Στήριξε του
έμπροσθίους πόδας εις τόν τοΐχον του πηγαδιού, κλΐν ΐ
όλίγον τά κέρατα προς τό στόμιον αύτοΰ, επειτα άνα
βαίνω έ^ώ άπό τά σκέλη σου εις τά νώτα καί άπ' Ικί
εις τά κέρατά σου, πηδώ είς τό στόμιον του πηγαδίο*
σύρω έπειτα καί σε. Καί ουτω είς μίαν στιγμήν είμεθ
καί οί δύο εξθ3 άπό τό πηγάδιον».

Ό τράγος καί πάλιν χωρίς νά συλλογισθή, εκαμέ
δ,τ: ειπεν ή άλώπηξ. Είς τήν στιγμήν τό πονηρή
ζώον πηδα είς τά νώτα του τράγου, άναβαίνει είς τ
κέρατά του καί είς μίαν στιγμήν ευρίσκεται εξω άι*
τό πηγάδιον.

Ό τράγος περιεμενε νά σύρη καί αυτόν ή άλώπή
εξω. Αλλ ή άλώπηξ δεν τόν εσυρε, διότι δέν δ(
ναται μία άλώπηξ νά σύρη ενα τράγον. "Εμεινε λοιπ$
ο άνόητβς έκεΐ καί εκλαιε καί ώδύρετο, διότι εβλετ»ί
ότι δέν ύπήρχε κανείς τρόπος νά έξέλθη άπό τό πηγ
διον καί οτι θά άπέθνησκεν έκεΐ. "Ηρχισε λοιπόν \
κατηγορή τήν άλώπεκα, ότι παρέβη τάς συμφωνίαί
ότι τόν ήπάτησε καί ότι δι' αυτήν υποφέρει δ,τι υπ
φέ^ει.

Τότε ή άλώπηξ. είπε προς αυτόν «Όχι άπό εμ|
άσυλλόγιστε, άλλά άπό τήν άνοησίαν σου υπόφερε
δ,τι υποφέρεις· διότι, άν είχες τόσον νουν είς τήν κ;
φαλήν, όσας τρίχας έχεις είς τόν πώγο>να, ποτέ
§ά κατέβαινες είς τό πηγάδιον, πριν συλλογισθής πι
-0ά ανέβαινες». __Αίοώ^τανθός
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33. Άλώπηξ και πίθηκος.

Μίαν ήμέραν ειχον συνέλθει είς εν μέρος όλα τά
"ζώα καί διεσκέδαζον. "Αλλα έτρωγον, άλλα επινον,
άλλα έτραγώδουν, άλλα έχόρευον καί δλα έγέλων καί
Ιχαιρον πολύ.

Έν τω μεταξύ έκεΐ παράμερα είς μίαν γωνίαν ήρ-
χισε νά χορευη ό πίθη-

, λ \, ΙλΗι νΛλνϊ

κος. Κατ" άρχάς κανέν
ζωον δέν είχε προσέξει
είς αυτόν. Δέν έγνώρι-
; ζον οτι ό πίθηκος εί-
ςεύρει νά χορευη εξαί-
ρετα. Μετ' ολίγον ό-
μως, δτε είδον ότι ό

κος χορεύει λαμ-
καί όχι όπως τά
άλλα ζώα, συνηθροί- \
σθησαν δλα έκεΐ καί
ιθαύμαζον αυτόν. Ό πί-
θηκος, όσον έβλεπεν οτι τον έθαύμαζον τόσον έχόρευε
καλλίτερα. Τέλος έτελείωσεν ό χορός καί τά ζφα, επειδή
ν|ξχον πολύ-εύχαρ'στηθη, τόν εκαμον βασιλέα των.

Ή άλώπηξ τούτο δέν τό υπέφερεν. Ένόμιζεν οτι
αύτή επρεπε νά είναι βασιλεύς τών ζώων. Καί μίαν
ήμέραν ένω έβάδιζεν είς τό δάσος, είδε μίαν παγίδα
καί άρκετόν κρέας είς αυτήν. Τότε τρέχει άμέσως είς
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τόν πίθηκον και λέγει προς αυτόν «Μεγαλειότατε, 'είς
εν μέρος εδρον ενα μέγαν θησαυρόν, τόν όποιον κανείς
άλλος δεν είναι άξιος νά εχη παρά συ, ό βασιλεύς ή-
μών. "Αν θέλης, ελα νά τόν λάβης. Έ.γώ σέ οδηγώ».··

Ό πίθηκος επίστευσεν. Ήκολούθησεν αμέσως την
άλώπεκα και ύστερον άπό ολίγον εφθασεν εις την ;.
παγίδα.

Ό πίθηκος, ότε είδε το κρέας, χωρίς καθόλου νά |;
συλλογισθώ, ώρμησε νά άρπάση αυτό. 5Αλλά μόλις τό .
ήγγισε συνελήφθη εις τήν παγίδα και δεν ήτο δυνατόν
πλέον νά φύγη. Ήρχισε λοιπον νά κατηγορη και νά
ύβρίζη τήν άλώπεκα. «Τί κατηγορείς και υβρίζεις
εμέ: » ειπεν ή άλώπηξ, «και δεν κατηγορείς τόν εαυ-
τόν σου; Ποιος σου είπε νά είσαι τόσον άσυλλόγιστος;
Συ άμα είδες το κρέας, ευθύς ώρμησες κατ' επάνω
του,,χωρίς καθόλου νά σκεφθης, ενώ κανείς φρόνιμος
οεν επιχειρεί νά πράξη τι χωρίς πρότερον νά συλλο-
γισθή. Τόρα καλά είσαι εις τήν παγίδα. Μείνε αύτοϋ?
διότι αυτή ή θέσις πρέπει εις τούς άνοήτους».

.1 ίπο'ΐΓτπ'·ζ μνθος.

Μάτια λαίμαργα ψυχή χαμένη.

34. Αίλουρος και όρνιθες.

Εις μίαν επαυλιν ήσθένησαν μίαν φοράν αί όρνιθες.
Τούτο κατά τύχην τό εμαθεν εις αίλουρος και ήσθάνθη
μεγάλην όρεξιν.,νά φάγη αύτάς. Ένόμισε δε ότι μέ πο-
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νηρίαν ήδυνατό ευκόλως νά κατορθώση δ,τι επεθύμει.
!| "Ετρεξε λοιπόν ευθύς είς τήν φωλεάν του, ενεδύθη
||| ώς ιατρός, Ιλαβε μαζί του Ιόλίγα φάρμακα καί τίνα ερ-
. ' γαλεΐα ιατρικά καί ουτω, ώς
ϊ|| τέλειος ιατρός πλέον, επαρου-
; σιάσθη είζ τάς όρνιθας.

ι - ι

—«Καλέ. τί κάμνετε;» εί-
|ΐ πεν ό αίλουρος προς αύτάς.
«Έμαθον ρτι δέν είσθε καλά.
;[ί II Είναι άλήθεια ;·»

—«Μάλιστα», είπον αί όρνιθες, .«είναι αλήθεια,
ί ότι καθόλου" δέν είμεθα καλά, ενόσω σύ είσαι εδώ.
ί μ! Φύγε σύ άπ' εδώ καί τότε άμέσως θά είμεθα όπως
Ι : θέλει ό Θεός». - ,

Αιαώπειος μύθος.
; |! Ό φρόνιμος νικάει τόν άντριωμένον.

ρ II II "*■ .'-;,·■ ■;'.·./.->'.' ' . . ' ' '
Η, ' ■ />
! | "· -—

Η" '".. > · ' - ' < '
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35. Κύων και λύκος.

Μίαν φοράν είς κύων ήτο Ιξηπλωμένσς είς τόν δρό-
ί| [μον, εξω άπό μίαν εξοχικήν οικίαν καί εκοιμάτο.

Μετ' όλίγον επέρασεν'άπ' εκεί είς λύκος, είδε τόν
• [·| || κόνα καί τόν συνέλαβε ν.

■ \ || Ό κύων, άφου είδε τόν μέγαν κίνδυνον, ήρχισε νά
; παρακαλή τόν λύκο ν νά μή τόν φάγη, νά τόν άφήση
ολίγας ήμέρας ακόμη νά ζήση. «Άν μέ φάγης τόρα»,
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ελεγε, «δεν θα καταλάβης τίποτε. Τόρα είμαι πολύ
ισχνός και πολύ αδύνατος, και τό κρέας μου θα είναι;
πολύ άνοστον. Αιά τό ίδικόν σου τό καλόν πρέπει νά ρέ
άφήσης νά ζήσω ακόμη ολίγας ημέρας. Αυριον, με-
θαύριον οί κύριοι μου θά κάμωσι γάμους, τότε θά
φάγω πολύ καΓθά γίνω παχύς· άφου δέ τελειώσωσιν
* οί γάμοι, ερχεσαι και μέ τρώγεις. Τό κρέας μου τότε·
θά είναι πολύ νόστιμον, διότι θά είμαι παχύς».

Ό λύκος έσυλλογίσθη, ότι ο κυων θά είναι πολύ νο-
στιμώτερος, άφοΰ παχύνη, και άπεφάσισε νά τόν ά-1
φήση και νά ελθη μετά τούς γάμους νά τόν φάγη.

Άφου παρήλθον όλίγαι ήμέραι, ό λύκος εσυλλογί- ;
γίσθη, ότι θά ετελείωσαν πλέον οί γάμοι και εξεκί- !!
νησε νά ύπάγη νά εΰρη τόν κύνα'νά τόν φάγη. Εις !τόν Ι!
δρόμον εφαντάζετο ότι θά ευρισκεν αυτόν παχύν, καΐ
ότι Γιά ήτο πολύ νόστιμον τό κρέας του, και εχαιρε
πολύ. "Ότε εφθασεν εις τήν εξοχική ν οίκίαν, δεν
ευρε τόν κύνα εξω, όπου ήτο τήν πρώτην φοράν. Έ-
κάθητο επάνω εις τόν εξώστην της οικίας εξηπλωμέ-
νος εις τόν ήλιον. Τόν προσεκάλεσε λοιπόν νά καταβη
νά τόν φάγη, κατά τήν συμφωνίαν.

Ό κύων, ό όποιος, δέν ειχε καμμίαν όρεξιν νά φα-
γωθή από τόν λύκον, ειπεν εις αυτόν. «Λύκε, λύκε,
οί φρόνιμοι μόνον μίαν φοράν είναι δυνατόν νά κάμωσι
κανέν άνόητον πραγμα, όταν όμως πάθώσι, ποτέ πλέον
δέν κάμνουσιν άλλην άνοησίαν. Άν μέ ΐδης άλλην
φοράν εξηπλωμένον κάτω εις τόν δρόμον, εξω από
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εην οικιαν, χαρισμα σου, φαγε με και μή περίμενες
τελειώσωσιν οΕ γάμοι του κυρίου μου».

1 Λϊοιόχει'ιη-Οο^.

| "Αβουλος ό νους, δι:τλός ό κόπος.
Ι —Κάλλια ττέντε και 'ςτό χέρι, παρά δέκα κα) καρτέρι.
—Τό πρώτο ?Λθος μάθημα και δάσκαλος για τόλλα.
—Τά παθήματα μαθήματα.

-—Εις τό δόκανο δέν 'μπαίνβι δνό φορές η αλεπού.

•ί . - , 3*1 - : · ·; —
.-1. β-*"·*»- _

36. Ή αλεπον καλογοηά.

.Σαν δέν είχε τί νά φάξ)
μι άλεπον πονηρέ μένη,

απεφάσισε νά πά>]'
καϊ καλόγρηο νά γένη.
ΤρεΙς κοκόροι, που δέν έχουν
'ςτό κεφάλι 3λίγη γνώσι,
τήν πιστεύουνε καϊ τρέχουν
τήν ευχή τηβνά τους δώση.
Μπαίνουν μ&ια 'ς τό κελλί της-
τούς 'ξομολογα έκείνη
καί χοννεϊ τήν κεφαλή της
καϊ συγχώρησι το?,<ς δίνει.
Καί χωρίς όίραν,

καθώς ήτο πεινασμένη,
τους αρπάζει,—κ' είναι τάρα
καϊ οί τρεις ^ζνγχωρεμένοι.
Και ή άλεποϋ τους κλαίει,
τους μυρολογα καϊ λέει :
<<—"Ετσι την παθαίνουν δσοι
εχουνε κοκόρου γνώσι! »

— Γ Λροςινης



37. Ή χή\.

Ή χήν είναι πτηνόν κολυμβητικόν,
σης, του κύκνου ,τοΰ πελεκάνος και του λάρο
χύτης είναι αρκετά μέγα. Ή.κεφαλή της

ουτε πολύ
μικρά. Οί
μέτριοι. Τά
νονται* είναι
από τά πτερά,
•συνήθως είναι
—λατύτερον καί
κατά τήν βάσιν, στενώτερο
καί χαμηλότερον προς τό τέλος. "Εχει τούς ρώθωνας
τω μέσω καί τελειώνει επάνω καί κάστ^ω εις ενα ονυχαπ
θολωτον. όστις έχει πολλούς μικρούς καί σκληρούς όδόν-4
τας ατό μέσα. Ό λαιμός αρκετά μακρός καί λεπτός. Α Ε
πτέρυγες μακραί, . φθάνουσαι καί πέραν του τέλους της;
θύρας, πλατεία ι καί στενούμεναι κατά το άκρον. Ή ουρά.
βραχεία. ευθεία, πλατεία καί περιφερής. Οί πόδες ίσχυ-.]
ροί, όχι υψηλοί καί προς τό μέσον του σώματος τοποθετη-
μένοι. Οί δάκτυλοι τέσσαρες, εκ των, οποίων ό είς, μικρός
τερος των άλλων, είναι όπισθεν καί οί άλλοι τρεις εμπρο-
σθίν, συνοδευόμενοι αναμεταξύ των δια δέρματος λεπτού.
Τό πτέρωμα άπαλόν, συνήθως λευκόν ή τεφρώδες καί
κάτωθεν λευκόν. Ή φωνή μεγάλη καί βαιά.

Αί χήνες έξημερώθησαν από πολλών χιλιάδων .ετών.
Είναι διαδεδομέναι είς πλείστα μέρη της γης και ιδίως
είς τά πεδινά. Ζώσι περισσότερον. από εικοσιν ετη. Άγα-
πώσι. τον καθαρό ν άέοα καί τα μέρη τά δοοσεοά καί ύδοη-*

ι ι ι ι 1 I I ι 1

λά. Τρώγουσι πίτυρα. ψωμί'ον, στάχεις, πόας, γεώμηλα,
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γογγύλας, κράμβας, τριφύλλιον, φύλλα,, διάφορα απομει-
νάρια λαχάν,ων, άλευρον, συκα καΐ τά τοιαύτα. Τινές
τρώγουσι και κοχλίας, έντομα διάφορα και μικρούς πον-
τικούς νεκρούς. Επίσης τρώγουσι με πολλήν εύχαρίστη-
σιν, άρακάν, φάβαν, μαϊδανόν. παπαρούνας, άλλα βλά-
πτονται πολύ, δηλητηριάζονται. Πίνουσιν ΰδωρ καθαρόν
και δροσερόν.

Α ί χήνες άρχίζουσι νιά (γεννώσι κατά τόν Ίανουάριον "και
γεννώσιν ήμεραν παρ' ήμέραν εικρσιν εως διακόσια φά τό
ετος,. Έπωάζουσι δεκατρία εως δεκα,πε'ντε ωά επί είκοσιν.
οκτώ ημέρας κατά τάς ,όποιας εκκολάπτονται οί χηνιδεΤς,
πτηνά ωραιότατα μέ κίτριν.ον πτε'ρωμα, ώς καναρίνια χα-
; ριτωμε'να. Τρεφουσι και βοηθουσι και υπερασπίζουσα αυ-
τούς επί τινας εβδομάδας, μέχρις οτου'δυνηθώσι μόνοι
των νά ζώσιν.

Αί χήνες βαδίζουσι, τρεχουσι και πετώσ'ι καλλίτερο ν,
; άπό τάς νήσσας, κολυμβώσι χειροτερον. άπό αύτάς. Α-
γαπώ σι νά βόσκωσιν. εις τους λειμώνας και είς τους 0ε-
ρισμε'νους αγρούς και ν,ά είσερχωνται εις τό ύγρόν και ζε'ον
ύδωο. Άρ/ίζουσι νά γεν,νώσιν ωά πολύ ενωρίς, τόν έ'νατον
άπό της γεννήσεως των μήνα και έξακολουθούσι μέχρι
του εικοστού έτους της ηλικίας αυτών. Άγαπώσι
ίνα Ιπωάζωσιν εις έδαφος επίπεδον και είς μέρος ήσυχον,
ξηρόν και ολίγον σκοτεινόν, εντός άβαθους κοφινίου,
Ιστρωμε'νου μέ άχυρα.

Αί χήνες είν,αι προσεκτικά! και άγρυπνοι- ό παραμι-
κρός θόρυβος και ή παραμικρά ταραχή άμε'σως τάς έξυ-
πνίζει και άπό τόν βαθύτερον ύπνον και άμέσως κλαγ-
ΐγάζουσι δυνατά και πολύ πυκνά. Ζώσι πολλαί δμοΰ και
μέ πολλήν άγάπην. άναμεταξύ των. "Οταν καμμία άπο-
μακρυνθή άπό τάς άλλας, τότε άναζητεΐ αύτάς μέ δυ-
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νχτάς φωνας. ΑΙ άλλαι τότε άχοκρίνονται· μίαν- φ<·>—

νήν,, ωσάν νά τήν χροσκαλώσι νά 'έλθη ταχέως χρός αύ-
τάς· δρμώσι κατά παντός, βστις ηθελεν, ενοχλήσει αύτάς-"
«κτείνουσι τόν. λαιμόν, ύψώνουσ: τήν κεφαλήν-, χροτείνουσι·.
τό ράμφος χρδς τον έχθρόν,, ψιθυρίζουσιν όλίγον καί.
χειτα όρμώσ'. κατ' αύτου καί δχκνουσιν αυτόν. Ύχερα—
σχίζουσι τά τέκνα των. κατά των γάττων καί κατά χαντός,
δστις ήθελε βλάψε: αύτά, μέ πολλήν αφοβίας καί μέ:
μέγα θάρρος.

Ο! αρσενικοί χήνες είναι μεγάλείτβραΐι καί ισχνότεροι
άχό τας θηλυκάς. Έχουσι χόδας υψηλότερους.,, τρά-
χηλο ν μχκρότερον. καί βραχύτερον κ α: θυμώνουσιν- εϋκσ.—
λώτερον καί ταχύτερον. από αύτάς. Έχάνω< είς τον· θυ—
μόν των, χωρίς νά βλέχωσιν έμχρός των καί χωρίς να.
συλλογισθώσι τίχοτε, όρμώσι καί δχκνουσι· χάντα, όστις:
ήθελε χειραξει αύτάς. Ακόμη καί τόν κύριόν, των, δστις
τούς τρε'φει, δεν τόν. άφήνουσιν άβλαβη, εάν ,τούςχειράξτ;.

ΑΙ χήνες εΓν,α'. χρήσιμο-. είς τούς άνθρώχσυς. Παοέ-
χουσιν είς αυτούς τό κρέας των, τό λίχος των καί τά
χτερά των. Τό κρε'ας τών χηνών τρώγεται- καί νωχόν καί
παστόν καί καχνιστόν. "Οταν είναι μικραί αί χήνες, τό·
κρε'ας αύτών είναι χολύ τρυφεοόν καί χολύ νόστιμον.
"Οταν είναι ήλικιωμέναι ή ό'ταν εχωχζωσι, τα κρέας αύ/-
τών είναι χολύ σκληρόν καί χολύ άνοστον Όταν είναι
χαχεϊαι, τό κρέας αύτών εϊν.α'. δύσχεχτον. Τό λίχος αυ-
τών αναλύεται ευκόλως .καί χρησιμοποιείται ώς βούτυρον.
Μέ τχ χτίλα γεμίζουσι τά στρώματα και τχ χροσκεφά- |
λχ-.α. Τά μεγάλα χτερά τά μεταχειρίζονται ώς γραφίδας,. I
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<Γ ΑΠΑΤΗ

38. Καρακάξα κατ περίπτεροι.

Μίαν φοράν μία καρακάξα είδε περιστεράς τινας,
αί οποϊαι ετρέφοντο καλώς καί τάς εζήλευσεν. Έσκέ-
φθη λοιπόν νά χρωματισθή λευκή καί νά άναμιχθή καί
αυτή με τάς περιστεράς.

;Μίαν ήμέραν, ενώ επέτα υπεράνω μιας πόλεως, εί-
δέν εξω από εν άλευροπωλεΐον πολλούς σάκκους άλευ-
,ρ<?ϋ· Είς τήν στιγμήν πετφ είς ενα εξ αυτών, κυλίεται
είς τό άλευρον, χρωματίζεται λευκή καί κατ' αυτόν τον
; τρόπον χρωματισμένη ερχεται είς τάς περιστεράς καί
αναμιγνύεται με αύτάς. Αί περιστεραί ήπατήθησαν.
Ένόμισαν τήν καρακάξαν ως περιστερών καί τήν άφή-
>ών νά ζη μαζί των. Μετ' ολίγον όμως ή καρακάξα
Ιίρώναξεν. Αί περιστεραί ευθύς τότε ενόησαν από τήν
φώνήν της δτι δεν ήτο περιστερά, άλλά καρακάξα,
όρμησαν λοιπόν όλαι κατ' επάνω της καί τήν έδιω-
ξαν άπό τήν συντροφίαν των.

Ή καρακάξα, άφοΰ εδιώχθη άπό τάς περιστεράς,
ήλθε πάλιν είς τάς συντρόφους της είς τάς καρακά-
ξας. 'Αλλ5 αί καρακάξαι, άφοΰ είδον αυτήν λευκήν,
.; ρήν έδιωξαν καί αύται άπό τήν συντροφίαν των. Τήν
Κόμισαν περιστεράν.

.-I Ιαι·'υζ?ιος μύθος.
Τό ψέμμα ώς την πόρτα φθάνει.
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39. Οοιμην και λύκος. |

Μίαν φοράν είς λύκος δέν εύρισκε κανέΦ· πρόβατα
νά σχίση και νά φάγη. Μετέβαινεν εις..τό εν και ει[
τό άλλο μανδρίον νά άρπάση κανέν, άλλα δέν τό κα|
τώρθωνεν οπού και αν μετέβαινε, τόν εδίωκον οί ποι-
μένες και οί σκύλλοι. Τότε είπε και αυτός μέ τρ?
νουν του.

—«Τούτο δέν ύποφέρεται.' Πρέπει νά ευρω κανέν!
τρόπον δια νά άπατήσω τούς ποιμένας και τούς σκύΧ*
λους. Άλλως θά άποθάνοο άπό τήν πεϊναν».

Ένω εσυλλογίζετο ταύτα, ευρίσκει κατά* τύχην εΙ;
τόν δρόμον εν δέρμα προβάτου.

— «.Ά ! πολύ καλόν είναι τούτο», ειπεν.

Και είς τήν στιγμήν ενδύεται τό δέρμα, ερχεται εί>|
μίαν ποίμνην και άναμιγνύεται και αυτός μέ τά άλλ^
πρόβατα. 0 ποιμήν ήπατήθη. Ένόμισεν δτι ήτο
άπό τά πρόβατά του και τόν εκλεισε και αυτόν μαζί μ!;
αυτά είς τό μανδρίον.

Τήν νύκτα, ενω εκοιμώντο όλοι, Ύ)γείρετο ό λύκος;
ετρωγεν άπό εν πρόβατον και έκοιμάτο ήσυχα. Τοΰτ<
εγινε πολλάκις. Ό ποιμήν ε'βλεπε τό πρωί τά αΐματ-ί
και παρετήρει δτι κάθε ήμέραν ,ελειπεν άπό εν πρόβού
τον, άλλά δέν εγνώριζε τί συμβαίνει.

Έν τω μεταξύ ήλθον μίαν νύκτα είς τό μανδρίο|
οί γονείς του ποιμένος και οί συγγενείς του, διά ν|
τόν επισκεφθώσιν. Ό ποιμήν διά νά τούς εύχαριστήση!



εν πρόβατο ν, νά τό ,ψήση καί
τούς γονείς καί τούς συγγενείς του. "Ηλθε
είς τό μανδρίον, έξέτεινεν είς τά σκοτεινά τάς
του, συνέλαβε τόν λύκον, όστις ήτο έκεΐ έμ-
ώς πρόβατον, και τόν έσφαςεν.
ό ποιμήν ότι ήτο λύκος. Τότε Ινόησε
είς τά πρόβατα καί έδόξασε τόν Θεόν,
αυτόν τόν τρόπον έτιμώρησε τόν απατεώνα.;

.Ίιπιήτΐΐίος μνΟος.

Ο Θεός αργεί, άλ?Λ δεν ?:ησμονύ.
"Οττ'οιος στραβό, ττατάή,, πέφτει και κρημνίζεται.

40. Κολοιός και πτηνά.

ίαν φοράν τά πτηνά ήθελον νά έκλέςω σι βασιλέα*
λοιπόν μίαν ώρισμένην ήμέραν νά συνα-
ν όλα όμοΰ είς
καί έκεΐ νά έκ-
βασιλέα αυτών τό
πτηνόν άπ3

η ω-
ήμέρα, άπό
ήρχισαν τά πτηνά

ίζο^νται, ϊνα ύπάγωσιν είς τήν συνέλευσιν.
.μέ πολλή ν προσοχήν τά πτερά των, έξέ-
όσα πτερά έφαίνοντο είς αυτά οτι δέν ήσαν
καί ϊέλούσθησαν είς τά καθαρά νερά τών ρυακιών
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καί τών ποταμών καί τών λιμνών. Μόνον ό κολοιός δέν
προσεπάθει νά καθαρίση τά πτερά του καί νά καλλω-
πισθή, διότι εσκέπτετο νά άπατη στ] τά πτηνά.

Ότε συνηθροίσθησαν τά άλλα πτηνά εις τήν σανέ-
λευσιν, ό κολοιός λαμβάνει τά ώραιότερα πτερά άπό
εκείνα, τά όποια είχον ρίψει τά πτηνά, ότε εκαλλω-
πίζοντο, τά κολλόί επάνω του μέ πολλήν προσοχήν καί
με μεγάλην τάξιν. Καί ουτω μέ §ένα πτερά ερχεται καί
αυτός είς τήν συνέλευσιν.

Τά άλλα πτηνά, ότε είδον αυτόν, έμειναν εκστα-·
τικά. Τόσον ώραϊον πτηνόν ποτέ είς τήν ζωήν των δέν
είχον ίδει. Είς τά δάση καί είς. τά βουνά, είς τους
κήπους καί είς τάς πεδιάδας, είς τους ποταμούς καί

' \ / η ν ν \ « / τ

εις τας λιμνας, οπου εζων, ποτε εως τοτε οεν ειχον
συναντήσει παρόμοιον πτηνόν. "Ολα εζήτουν νά μ,ά-
θωσιν άπό που τάχα νά ήλθεν αυτό καί ποΰ Ννά εζη
Ιως τότε. ΊΙλθον λοιπόν όλα ^πλησίον του καί τό παρε-
τήρουν μέ πολύν θαυμασμόν.

Ένω τό έθαύμαζον καί όλα ήσαν έτοιμα αυτό νά
εκλέξωσιν ώς βασιλέα των, ή γλαΟξ παρετήρησέ τιν«
πτερά ιδικά της κολλημένα είς τό σώμα του κολοιοα
καί ε νόησε τήν άπάτην. "Ερχεται λοιπόν πλησίον του,
Ινφ αυτός εστέκετο μέ πολλήν ύπερηφάνειαν, άποσποί
τά ιδικά τής πτερά καί φεόγ&ι.

Τότε καί τά άλλα πτηνά ένόησαν τήν άπάτην.
Παρετήρησαν προσεκτικώτερα καί διέκριναν εκαστον
τά ιδικά του πτερά, τά όποια ήσαν κολλημένα είς
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ττό σώμα τοΰ κολοιου. Ήρχισαν λοιπόν τό εν μετά τό
άλλο καί άπεσπα τά ιδικά του πτερά εκαστον. Ό
αολοι-ός, άφοΰ όλα τά ξένα πτερά άπεσπάσθησαν,
έ'μεινε πάλιν κολοιός, μέ τά άσχημά του πτερά, όπως
τ^το καί πρότερον. Τότε ήρχισαν όλα τά πτηνά νά τόν
περιγελώσι καί νά τω λέγωσιν

ί ((Όστις θέλει νά άπατήση τούς άλλους, όστις θέλει
νά φαίνηται διαφορετικώτερος άφ' ό,τι είναι, όστις
«θέλει μέ ξένα πτερά νά στολίζηται καί νά πετόΐ καί ίδέν
φροντίζει μέ τά ιδικά του νά οίκονομηθή, αυτά πα-
θαίνει. Είς τό τέλος τίποτε δέν κερδίζει καί γίνεται
»αί περίγελως τοΰ κόσμου».

Α/σώ.τεκκ' μνϋυ;.

' |! Ό ψεύτης και ό κλέφτης τό ττρώτο χρόνο γ^αίροντ&ι.

—Ξένα ρονχα ντύνεσαι; γλήγορα τά 'γόννεσαι.

—Σάλογο ξένο άν άναβες ; μιοοόρομϊς πεζενεις.

μ! --

41. Κύων κατ άλέκτωρ.

Μίαν φοράν είς κύων καί είς άλέκτιορ ήθελον νά
φύγωσιν άπό τήν πόλιν, είς τήν οποίαν εζω.ν καί νά
ύπάγωσι μακράν είς μίαν άλλην πόλιν. Συνεφώνησαν
|:λοιπόν νά ταξιδεύσωσιν όμου. .

Τό πρωί εκίνησαν καί περιεπάτησαν όλην τήν ήμέ-
ραν. Τήν νύκτα έφθασαν είς εν δάσος.

—«Πολύ καλά είναι εδώ», είπον, «ας κοιμηθώμεν
'άπόψε εδώ καί αυριον Ιξακολουθουμεν πάλιν τόν δρό-
μον μας».

ί Γ
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. ,'Άνέβη λοιπόν ό αλέκτωρ επάνω είς τό δένδρον και.
ό κύων εμεινε κάτω είς τήν ρίζαν.

Μετ' ολίγον έκοιμήθησαν και οι δύο.

Κατά τά εξημερώματα δ αλέκτωρ ήρχισε νά λαλη
κατά τήν συνήθειάν του. Μία άλώπηξ, ή οποία είχε
τήν φωλεάν της εκεί πλησίον, ήκαυσε τήν φωνήν του

αλέκτορος, και Ιπεθύμησε νά
τόν φάγη. "Ερχεται λοιπόν άπό
κάτο) από τό δένδρον, χαιρετί-
ζει μέ πολλήν εύγένειάν τόν α-
λέκτορα και τόν παρακαλεί νά.
καταβη, δ:ά νά τόν φιλεύση,
άφου ετυχε και ήλθε μίαν φο-
ράν είς τήν πατρίδα της· ε-
λεγε δέ. δτι εχει έτοιμα πολλά και καλά φαγητά.

Ό άλέκτωρ, ό οποίος ενόησεν δτι ή άλώπηξ Ιλεγε
ψεύματα και δτι θά τόν- Ιτρωγεν, εάν κατέβαινεν άπό
τό δένδρον, ήθελε νά τήν τιμωρήση διά τά ψεύματά
της και ειπεν είς αυτήν

«Ή θύρα είναι κλειστή, δέν δύναμαι νά εξέλθω.
'Εξύπνησε, αέ παρακαλώ,, τόν θυρωρόν, δ οποίος κοι-
μάται είς τήν θύραν του δένδρου, νά άνοιξη τήν θύραν».

Ή άλώπηξ, ή οποία είχε πολλήν επιθυμίαν νά τόν
φάγη, χωρίς νά συλλογιοθή, επήγεν είς τήν,ρίζαν του
δέν:ρ~:υ, όπου εκοίμάτο.δ κύων, διά νά άνοιξη τήν θύραν.
Τότε έξυπνα δ κύων και μόλις βλέπει τήν άλώπεκα,
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>μα κατ' επάνω της, τήν συλλαμβάνει μέ πους οδόν-
τας του καί τήν κατασχίζει. ΑΙαώ:τειος μϋΘθζ
Οποιος αγαπά τήν άδικιά, βρίσκει 'ςτό σπίτι τον τά κακά.

Μ

42. Ή ν Γι<1 <ία.

Ή νήσσα, λέγεται καί πάπια. Ή νήσσα είναι πτηνόν
Λόλυμβητικόν. συγγενές της χηνός, του κύκνου, του πε-
λεκάνος καί του λάρου. Τό σώμα αύτης είναι χρκετχ
Λ,εγα, πεπιεσμενον έκ τών άνο:> καί τών κάτω καί στενόν
ιίτρί τό τέλος. Ή κεφαλή μετρία, ουτε πολύ μεγάλη ουτε
κτΟλύ μικρά. Οί οφθαλμοί επίσης μέτριοι. Τ χ ώτα δεν
αίνονται- είναι έσκεπασμενα άπό
Γ'Λ πτερά. Τό ράμφος πλατύ,
ιιαλόν άπ' εξω μέ ενα όνυχα
εάτα τό άκρον, όστις εχει ε-
θεν μικρούς οδόντας, ο)ς πριό-
και με εν λεπτόν 'κήρωμα
«ξω. Ό λαιμός βραχύς, αί
Γτέρυγες χαμηλαί και ουτε πολύ
ι^γάλαι ουτε πολύ μικραί. Ή ούρα βραχεία καί περιφε-
ι^ίς. Οί πόδες ίσχυροί, χαμηλοί, Ιπτερωμένοι μέχρι της
καμπής αυτών καί σχεδόν πλησίον της ούρας τοποθε-
■ν,μένοι. Οί δάκτυλοι ·τέσσαρες, δ είς, μικρότερος τών
ν, όπισθεν, καί οί τρεις άλλοι εμπροσθεν, ηνωμένοι
ενός λεπτού δέρματος. Τό πτέρωμα πυκνόν καί άπα-
ον,· Τό χρώμα ποικίλον της κεφαλής κοκ του λαιμού
,.νήθως πράσινον καί μέλαν. στίλβον ώς μίταλλον τοΰ
00ους, της κοιλίας καί τών σκελών φ α ιό ν φωτεινόν*
; ράχεο^ς φαιδρόν άμυδρόν, στίλβον ώς κχτοπτοον.
[ φωνή μεγάλη καί διαπεραστική.

Χ. Αναγνωζμ'/τβίρι&ν, Β' # *
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Ή νήσσα έξημερώθη καί Ιγιν.ε κατοικίδιον ζφον άπδ :
πολύ παλαιούς χρόνους. Ευρίσκεται σήμερον είς ολα τά
μέρη της γης. Διαιταται ευχαρίστως είς λίμνας, είς
ποταμούς, είς τενάγη, είς ρυάκια καί Ιν, γενεί είς παν
δροσερόν καί ύδρηλόν μέρος. Τρώγει σκώληκας, κοχλίας, )
μικρούς βατράχους, μικρά όψάρια, ακρίδας, κανθάρους,'
έντερα ζώων, ωά βατράχων καί όψαρίων, κρέας, ψωμίον,
γεώμηλα, γογγύλας, σπόρους, πίτυρα, άλευρον καί τά ;
τοιαύτα. Κατά τήν αρχήν, του έαρος αρχίζει ή θήλεια νά
γίνν,α ωά. Επωάζει είκοσι μίαν εως είκοσι τεσσαρας ημέ-
ρας δώδεκα εως δεκαές ωά.

Αϊ νήσαι βαδίζουσι κακώς· βινούσι το σώμά των δεξιά
καί αριστερά, διότι εχουσι πολύ χαμηλούς καί πολύ προς
όπίσο.» τεθειμένους τούς πόδας. Πλέουσιν. ευκόλως καί
ταχέως εντός του ύδατος, διότι εχουσι τούς δακτύλους
των ποδών ηνωμένους μέ εν δέρμα λεπτόν. Βουτώσι κα-
λώς. διότι τα πτίλα καί τά πτερά αυτών είναι εκ φύσεως
χρισμένα μέ λιπαράν τινα ούσίαν καί δεν ποτίζονται άπό
τό ύδωρ. Ζητούσι τήν τροφήν αυτών μέ τό ράμφος καί .
εύρίσκουσιν αύτήν εντός τών θολερών υδάτων, διότι τό
κήοωμα, μέ τδ όποιον είναι τυλιγμίνον τό ράμφος αύτών
εχει τήν δύν,αμιν νά τάς κάμη νά αίσθάνωντα'..

Αί νήσσαι είναι ζώα πολύ λαίμαργα* καταπίνουσι δια
μιας παρά πολύ φαγητόν. έπειτα τό έκβάλλουσι καί τό
τρώγουσι πάλιν. Ευχαριστούνται νά βόσκωσιν είς μέρη
ύδρηλά καί νά κολυμβώσιν είς ύδατα καθαρά καί δρο-
σερά. Αύξάνουσι ταχέως καί καλώς, οταν. διαιτώνται
πλησίον τέλματος ή πλησίον ρυακίου. Παχύνονται πολύ,
όταν περιορίζων,ται καί δεν κινώνται. Ασθενούσε πολύ
σπανίως καί πολύ ελαφρώς. Ζώσι πολλαί όμού καί μέ
άγάπην πολλήν. "Οταν πρόκηται νά μεταβώ σι ν είς κανέν
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ερος, βαδίζουσιν ή μία κατόπιν, της άλλης οΰτως, ώστε
ι^ηματίζουσιν μίαν γραμμήν.

Ι Αί νήσσαι φωλεάς δέν, γνωρίζουσι νά κατασκίυάζωσι·
'ενν,ώσι τά ωά των κατά γης. Τά* ,τέκνα; (των τά (άγαπώσιν
Ιρκετίς, άλλα δέν εχουσι καί ανάγκην νά φροντιζωσι
ίι' αυτά πολύ. Τά νησσάρια μόλις εξέλθωσιν, εκ τ€)ν ωών,
αθύς πηδώσιν είς τό ύδωρ, κολυμβώσι μετά της μητρός
ίνίτών ώς τέλειοι κολυμβηταΐ καί ζητοΰσι μετ' αυτής τον
:ροφήν~των. Είναι προσεκτικαί, πονηραί καί ψοφοδεείς,
ίλλά πολύ γενναϊαι, ό'ταν πρόκηται νά ύπερασπίσωσι την
|ωήν των, ή την ζωήν τών τέκνων αυτών. "Οταναετός τις
ρμήσν, κατ' επάνω των,, δέν ζαλίζονται1 βουτώσιν είς
£ υδωρ, κολυμβώσι κάτωθεν αύτοΰ καί εξέρχονται χλ-
,οΰ·" "Οταν δέ ό αετός καί έκεΐ όρμήση. βουτώσί πάλιν
ιάι ούτω. καθ' εξής, μέχρις οτου ό αετός κουρασθη καί
φίγη ή αύται πνιγώσιν, άπό τά συχνά βουτήματα.

Αί άρσενικαί νήσσα ι είναι πολύ ώραιότεραι άπό τάς Οη-
^/|ίάς* τό πτέοωμα αύτών καί ιδίως κατά τό θέρος, είναι
>:ά'·ότατον. Τά ζωηρότατα χρώματα αυτού λάμπουσιν
ίΐ; τόν. ήλιον ώς μέταλλα χρωματισμένα. Προσέτι θυμώ-
α||σι περισσέτερον. καί εύκολώτερον άπό τάς θηλυκάς καί
ίί^κάνουσι χε'ιρότερον άπό αύτάς. Τά δαγκάματά των,
Γ?{:. μάλιστ* όταν είναι πολύ θυμωμ-'ναι, δύνανται νχ
Βμωσι μέγα κακόν τό σίαλόν των ενεργεί ώς δηλητήριον
!; τήν πληγην.

Οί άνθρωποι τρέφουσι τάς νήσσας δια τό κρέας των,
κά τά ωά των καί διά τά πτερά των.. Τό κρέας αύτών
{ίκετά νόστιμον. Τά φά των είναι θρεπτικώτερα καί πα-
υ'τερα άπό τά ωά τών ορνίθων, άλλα όλιγώτερον νόστιμα,
ά πτερά των χρησιμεύουσιν είς τό νά γεμίζωσιν οί άν-

! I



' . · - , ' : - ; -V ·

8ί Κύων πλεονέ-κτης

θρωχοί τά στρώματα καί τά χροσκεφάλαια αύτών, άλλά.
δεν είνα'. τόσον καλά, δσον είναι τά χτερά τών χηνών.

Ζ' ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ

>·-.'■■'-- Ί

43. Κύων πλεονέκτης.

Μίαν φοράν κύων τις είχεν άρπάσει εκ τίνος κρεο-
πωλείου ολίγον κρέας. Επειδή δε εφοβεΐτο μήπως τον
καταδιώξουσιν οί κρεοπώλαι καί τον ξυλίσωσιν, εσυλ-
λογίσθη νά είσέλθη είς ενα ποταμόν, δ οποίος ήτο
εκεί πλησίον νά περάση κρλυμβών είς τήν άπέναντι
όχθη ν, νά καθ ίση εκεί καί νά φάγη τό κρέας του με
ήσυχίαν. Εισήλθε λοιπόν είς τόν ποταμόν καί ήρχισε
νά κολυμβα.

'Ενώ έκολυμβα, είδεν εντός τοΰ ποταμού τήν σκιάν
του καί ένόμισεν ότι ήτο άλλος κύων, όστις είχεν είς
τό στόμα του μεγαλύτερον κομμάτιον κρέας άπό τ©
ίδικόν του.

Ό άπληστος δέν ήρκεϊτο είς τό ίδικόν του κρέας,
άλλ' ήθελε καί τό ξένον. 'Ήνοιξε λοιπόν τό στόμα του
καί ώρμησε νά δαγκάσή τόν ξένον κύνα διά νά άρπάση
τό κρέας αύτοΰ. Άλλά μόλις ήνοιξε τό στόμα του,
πίπτει είς τόν ποταμόν τό κρέας, τό όποιον έκράτει μέ
τούς οδόντας του, καί παρασύρεται άπό τό ρεΰμα το»
ποταμού. Όρμα τότε νά άρπάση τό κρέας τοΰ ξένου :
κυνός, όπως ενόμιζεν, άλλά βυθίζεται ή κεφαλή του

. ι

» "1 . ',' - , ", - · ·. *'·' · .->. · ' , -· "«* , ■ -■"*'τί

' - · ' ; ' .·- . ί



Γυνή καΐ όρνις 85

είς τόν ποταμόν και γεμίζει τό στόμα του και οί ρώ-
θωνες του άπό υδωρ. Είς τόν ποταμόν κανείς ξένος
κύων και κανέν κομμάτιον κρέας δέν ύπήρχεν. 'Εκεΐ
|ητο μόνον ή σκιά του, ή οποία εφαίνετο είς τό υδωρ.
Έμεινε λοιπόν ό άπληστος χωρίς κρέας. Και τότε
- Νηστικός και λυπημένος επέστρεψε πάλιν είς τήν πό-
λιν, όθεν ειχεν άρπάσει τό κρέας.

Αιοώπειος μύθος.

Οττοίος ζητάει τά ξένα, χάνει και τά 'δικά του.

44. Γυνή και όρνις.

Μία γυνή χήρα είχε μίαν όρνιθα, ή οποία έγέννα
κάθε ήμέραν άπό εν αύγόν.

Μετά τι να χρόνον ή χήρα δέν εύχαριστεΐτο πλέον
είς εν αύγόν,. τό όποιον έλάμβανεν άπό τήν όρνιθα,
■και ήθελε νά λαμβάνη δυο τήν ήμέραν. Έσκέφθη λοι-
πόν νά δώση είς τήν όρνιθα διπλασίαν τροφήν, διά νά
δυναμώση τάχα περισσότερον άπό ;ό,τι ήτο και δυνηθη
|}||νά γεννφ δυο αυγά τήν ήμέραν. Ένόμιζεν δτι άττο
άδυναμίαν ή όρνις γέννα μόνον εν αυγόν τήν ήμέραν.
"Ηρχισε λοιπόν νά ρίπτη είς αυτήν διπλασίαν τροφήν
άπό εκείνην, τήν οποίαν άλλοτε, της ερριπτεν. Άλλ' ή
όρνις μετά τινας ήμέρας επαυσε νά γεννσί πλέον, διότι
άπό τήν πολλήν τροφήν ε'γινε πολύ παχεΐα και δέν
ή δυνατό νά γεννήση.

Ή -χήρα άφου έπαυσε νά λαμβάνη και το εν αύγόν,
Ιλεγε μέ τόν νουν της· «Δικαίως έτιμωρήθην. Δέν ή-
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μην ευχαριστημένη μέ τό !ν αύγόν. "Ηθελα δυο
Τόρα έχασα καΐ τό Ιν. Αυτά παθαίνουσι πάντοτε, όσο
δέν ευχαριστούνται μέ τά ολίγα και θέλουσι τά πο
Αυτοί χάνουσι και τά ολίγα». Αίοώπιιοςμνθος

45- "Ορνις χρυ(ίοτόκος.

Μίαν φοράν είς κηπουρός είχε μίαν όρνιθα, ή όποιο
εγέννα χρυσά αυγά. Ό κηπουρός εφερε ταύτα είς του*
χρυσοχόους, τά επώλει και εκέρδιζεν άρκετά χρήματί
"Ύστερον άπό ολίγον δέν εύχαριστείτο πλέον είς
κέρδη αυτά. Του έφαίνοντο μικρά. "Ηθελε νά γίνη δι
μιας πλούσιος. Και έπειδή ένόμισεν ότι ή όρνις ει)
μέσα της κανένα μέγαν όγκον χρυσου, τήν εσφαξε δκ
νά ευρη αυτόν.

Παρετήρησεν είς όλα της τά εντόσθια μέ πολλής
προσοχή ν, ίνα ευρη τόν όγκον του χρυσου, άλλά δέ%
ευρε τίποτε. ΤΗσαν τά εντόσθια αυτής όπως και όλω\
των άλλων όρνιθίων. Τότε ό κηπουρός ενόησε τί κακοί
επαθεν.'. "Ηθελε διά μιας νά γίνη πλούσιος και εχαα?
και τό κέρδος εκείνο, τό οποίον είχεν άλλοτε.

Αίσωπειος μύθος.

"Οποιος γυρεύει τό πολύ χάνει καΐ τώλίγο.

46. Άλώπηξ καΐ λέων.

Μίαν φοράν μία άλώπηξ και εις λέων, διά νά κυντ^.
γώσι μέ εύκολίαν, απεφάσισαν νά εξέρχωνται μαζί εί<
τό κυνήγιον. Συνεφώνησαν, ή άλώπηξ νά εύρίσκη



λέων έπιτίθηται κατ' αυτών καί νά μά-
καί έπειτα νά μοιράζωσι τά κρέατα άναλόγως
εργασίας αυτών περισσότερα νά λαμβάνη όλέων,
περισσότερον καί όλιγώτερα ή άλώ-
, ώς έχουσα όλιγωτέραν έργασίαν.
Τοδτο έξηκολουθησεν επί πολλάς ημέρας καί ήέρ-
των έγίνετοπο-
Άλλά μετά
χρόνον έζήλευσεν
άλώπηξ τόν λέοντα
δέν ευχαριστεΐτο
είς τά όλίγα
"Ηθελε νά ε-
χη περισσότερα. Ειπε

;λοιπόν είς τόν λέοντα, ότι έίς τό έξης αυτός πρέπει νά
εΰρίσκη τά ζωα καί αυτή νά συλλαμβάνη αυτά· διότι
επιθυμεί αυτή νά λαμβάνη τά περισσότερα κρέατα. Ό
Ιλέων δέν ειπε τίποτε. Έστρεξεν άμέσως.
| Μετ' ολίγον έ^υκτωσεν. Τότε ό λέων ώδήγησε τήν
άλώπεκα είς εν ποίμνιον και άφου τήν ώδήγησεν έως
εκεί, αυτός άπεσυρθη. Ή^ί>πηξ εισέρχεται είς τό
ποίμνιον, αρπάζει εν πρόβάτόν καί ετοιμάζεται νά
φυγη. Άλλ5 έν τφ μεταξύ όΙ- κυνες, οί όποιοι- έφυλατ-
;τον τά πρόβατα, τήν ένόησαν. Είς τήν στιγμήν όρμώσι
^κατ'αυτής, τήν συλλαμβάνουσι καί τήν κατασχίζουσιν.

ΑίΛΐόπειοί μύθο*.

"Οπον δέν φθάνει τό χέρι σον, μη κρέμασης τό καλάθι σον
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27. Ή περιπτερά.

Ή περιστερά είναι πτηνόν περιστερώδες, συγγενές της
τρυγόνος καί τής φάσσης. Τό μέγεθος αύτ/Γς είναι μέ-
τριον καί τό σώμα όγκώδες. Ή κεφαλή μικρά και
στρογγυλή. Οί δφθαλμοί μικροί. Τό ράμφος μέτοιον,
λεπτόν, άπαλόν. είς τήν ρίζαν, όλίγον σκληρό ν καί καμ-|
χύλον κατά τό άκρον. Οί ρώθωνες κατά τό μέσον του
ράμφους σχιστοί καί καλυπτόμενοι μέ μίαν. επιδερμίδα Ιν.
χόνδρου. Ό λαιμός βραχύς, αί πτέρυγες μάλλον μακραί]
όξεϊαι, πυκναί καί όμαλαί. Ή ούρα βραχεία,"περιφερής
καί σπανίως μακρά. Οί πόδες βρ'αχεΐς, γυμνοί συνήθως]
και έπτερωμένο: σπανίως. Οί πόδες εχουσι τεσσαρας δα-
κτύλους. Οί δάκτυλοι καί οί τέσσαρες είναι έξ-Τσου άνΐ||
πτυγμένοι. Είναι δέ ό'λο'. είς .τό αυτό υψος τεθέιμενο»,
Δέν είν,α'. οπως οί δάκτυλοι είς τούς πόδας τοΰ άλέκτο-,
£ος. δπου ό είς είναι μικρότερος καί κείται ο'πισθεν. το>μ
άλλων τριών. Τό χρώμα ποϊκίλον συνήθως λεύκον, τε-ί
φρόχρουν. ανοικτό ν κυανουν καί περί _τόν τράχηλον χου^
βτοε'ιδε'ς.

Η περιστερά είνα:: εν. άπό τά, ωραιότατα καί" χαριέ~>
®τατα πτηνά. Τό σώμα αυτής είναι καλώς άνεπτυγμενον,
τά μέλη της ανάλογα* τίποτε δέν εχει μεγαλύτερον ή
ζρότερον άπό ο,τι. πρέπει. Ή κεφαλή είναι πολύ ωραία.>
οί οφθαλμοί πολύ ζωηροί καί πολύ ήμεροι, τό πτέρωμ^
της ό'χ: μεν λαμπρόν δπως του ταώ, άλλά μέ χρώματ^
πολύ ευχάριστα. Ή στάσις της πολύ ώραία, ή πτησι<~
ελαφρά καί χαριτωμένη. Τό δέ πτηνόν εν γενεί ζωηρόν
εοκίνητον καί- πολύ καθαρόν.

Αί περιστεραί είναι διαδεδομένα: είς όλην τήν γη ν
Διαιτώνται είς τά δάση, εις. τούς αγρούς, εις τάς χόλει^.
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και είς τά χωρία κατ άγέλας. Κτίζουσι φωλεάς, άτΙ-
ΐχνους όμως. Φωλεύουσιν είς τους κλώνας των δένδρων,
είς τά κοιλώματα τών ερειπίων, και υπό τους Θάμνους.
Αναπτύσσονται ταχε'ως· 3ξ μήνας μετά. τήν γεννησιν των
είναι τέλειαι πλέον περιστεραί.

Α: περιστερά!, ζώσι κατά ζεύγη, τίκτουσι πολλάκις του
έτους άνά δύο ωά λευκά εκάστοτε, έπωάζουσιν, έπ! δέκα
δπτά ημέρας και νεοττοποι^Οσιν ..-εως δέκα φοράς ~ό έτος
Τρώγουσι σπέρματα καρπών, κόκκους, ράγας, πόαν, φύλ-
λα, σϊτον, κριθήν, βρίζαν, βρώμην, φακήν, κυάμους,
βαλανίδια, κοχλίας, σκώληκας \α! κανθάρους. Πετώσι
ταχέως καΐ μέ πολλήν εύκολίαν.' Βαδίζουσι και τρέχου-
σιν ό'χι κακώς. Προεκτείν.ουσι καΐ συστέλλουσι τόν τράχη-
λον αυτών Ξ"ίς εκαστον βήμα. "Εχουσι φωνήν μονότονον
ίκαι άήδή, όμοιάζουσαν ολίγον, μέ τόν ήχον του τυμπάνου
και με τό μορμύρισμα τής γ'άττας. Έχουσιν εχθρούς τόν
άλιάετον, τους κίρκους, τούς ίέρακας, τους δφεις κα!
Ιτάς γάττας. Δέν έ'χουσι κανέν δπλον νά ύπερασπίζωσι τήν
■ζωήν των και είναι Ικτεθειμέναι .είς ολας τάς προσβολάς
|τών ανθρώπων και τών ζώων.

Αί περιστερά! έ'χουσι πολλάς και μεγάλας άρετάς και
διά τούτο τάς άγαπώσΓ πολύ οί άνθρωποι. Αί περιστερά!
ίείναι άθφαι* ολίγον άμα συναναστραφώσ'. τούς άνθρώπους
αμέσως τούς έμπιστεύονται καΐ καμμίαν ύποψίαν δέν έ'-
χουσι πλε ον. Είναι ήμεροι και άγαθαί' ποτέ δέν προσβάλ-
λουσι κανένα, ποτέ δέν θέλουσι νά βλάψωσι κανένα, ποτέ
δέν θέλουσι νά έκδικηθώσι τόν βλάψαντα αύτάς. Είς τήν
συναν,αστροφήν τών ανθρώπων δεικνύουσι μεγάλην εύχα-
ρί στη σι ν έρχονται καΐ μένουσι και βαδίζουσι πλησίον αυ-
τών άφόβως, προσέρχονται καΐ λαμβάνουσιν Ικ τών χει-
ρών αυτών τήν τροφήν των. Είναι κοινωνικαί" ποτέ δέν
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δύνανται να ζήσωσι μόναι, ζητοΰσι καί εύρίσκσυσιν· αλλα<
άγέλας περιστερών καί μέν,ουσι με αύτάς.

Αί περιστεραί είναι σύζυγοι άριστοι* τα ζεύγη ποτέ δε*·
Ιρίζούσι, ποτέ δέν χωρίζονται. Ουτε δ σύζυγος-, Ινόσ<||
ζή, αφήνει τήν, σύζυγο ν του, ουτε ή σύζυγος τδν σύζυγοι
της. Μάλιστα, οταν ό είς έκ τών. δύο άποθάνη, δ άλλο<
συνήθως μένει έν χηρεία" δέν λαμβάνει άλλον συνστρο-φον
εις την ζωήν του. Ενόσω ζώσιν άγαπώνται τρυφερώ-·
τα τα, καθαρίζουσι καί στολίζουσι καί τρ.έφουσι καί ασπά-
ζονται! ό 3ΐς τδν άλλον με τά ίράμφη των, μινυρίζουσι γλυ*
κύτατα, όμοΰ κάθηνται, όμοΰ βόσκουσιν, ομού πετώσιν
όμού εκλέγουσι τδν τόπον διά νά κάμωσι τήν φωλεάν των
ομού κτίζουσιν αυτήν," ό άρρην φε'ρει τήν λάσπη ν, τά. ξηρ<
χόρτα καί ο.τι άλλο χρειάζεται καί ή θήλεια οικοδομεί·.

Διά τά τέκνα των φροντίζουσι καί οί δύο σύζυγοιϊ
Όταν ή θήλεια δύστροπη καί δέν θέλει νά επώαση, δ ϊάρ-
ρην αναγκάζω καί βιάζει αυτήν. Όταν ή- θήλεια επω-ί
άση, δ άρρην πετά καί φέρει· τοοφήν είς τήν αγαπητής
σύζυγον. Όταν, αυτή άποκάμη νά έπωάζη, ερχεται <3
σύζυγος καί κάθηται αύτδς καί επωάζει. Όμοΰ φοοντί*
ζουσι διά τήν τοοφήν. τών τέκνων αυτών δ πατήρ, άμ$
γένν.ηθώσιν οί νεοσσοί, φέρει είς τήν φωλεάν ολίγον χώμ$
άλμυρόν, τδ μασα καί τδ εμβάλλει είς τδ στόμα: τών. νεο<τΙ
σών. Όταν ή μήτηρ άποκάμη νά θερμαίνη τους νεογέν-
νητους νεοσσούς, εγείρεται αυτή καί έ'ρχετα^ι δ πατήρ κος
κάθηται καί θερμαίνει αυτούς. Όταν, μεγαλώσω σι ν, όλί.
γον οί νεοσσοί, οί γονείς δέν έκδιώκουσιν αυτούς: έκ- τ^ί
φωλεάς, ,άλλά τούς τρέφουσιν επί πολύν χρόνον, μεχριί
2τθυ γίνωσιν, ικανοί νά τρέφωνται μόνοι των.

Αί περιστεραί γνωρίζουσι τούς κινδύνους, οί όποιοι- τά,
άπειλούσιν. Είναι πολύ φρόνιμοι καί πολύ προβλεπτικοί]



§ταν αίσθανθώσιν δτι κακόν τι θά συμβή είς αύτας, πε-
τώσι πριν ελθη τό κακόν καί φεύγουσι μακράν άπ' ΙκεΤ.
Έχουσιν εξαίρετον αίσθησιν καί μνήμην του ,τόπου. Είς.
τούτο όμοιάζουσι τήν γάτταν, καί τον κύνα' εόρίσκουσι τήν
φωλεάν των καί χιλιάδες χιλιάδων μέτρα χν είναι μα-
κράν άπ' αύτών.

Διά τοΰτο τό χάρισμα της περιστεράς μεταχειρίζονται
;?;ί άνθρωποι αύτήν, είς τούς πολέμους καί είς άλλας πε-
ριστάσεις . Στέλλουσι δι' αύτών επιστολάς άπό Ιν, μέρος
άλλο.

Τοΰτο γίνεται κατ' αυτόν, τον τρόπον. Λαμβάνουσι πε-
ριστεράς τινας άπό μίαν, πόλιν, ό'που εχουσι τάς φωλεάς
-ίων, τάς μεταφέρουσιν. είς άλλας πόλεις, μακράν κειμέ-
νας άπό αύτήν καί περιορίζουσιν αύτάς. Όταν θέλουσι ^ά
•ττείλωσιν έπιστολήν τινα είς τήν πόλιν εκείνην, ό'που αί
■περιστεραί εχουσι τάς φωλεάς των, λαμβάνουσι μίαν εξ
<αύτών, δένουσιν είς τόν πόδα αυτής τήν έπιστολήν καί.τήν
άφήνουσιν,. Ή περιστερά άμα ελευθερωθή πετά κατ' ευ-
θείαν προς τά υψηλά. Καί άφοΰ φθάση είς εν. τοιούτον
ϋψος, άπό τό οποίον μόλις φαίνεται ώς μυϊα, σταματά.
Δέν πετά πλέον υψηλά. Αρχίζει καί κάμνει μεγάλους
άυκλους καί πολλούς, τόν ενα κατόπιν του άλλου καί
τόν ενα μεγαλύτερον του άλλου. Ζητεί άπ' εκεί υψηλά,
'»ά ϊδη τήν, πατρίδα της καί νά διακρίνη άπό μέσα άπό τ*
«τύνν,εφα τόν δρόμον, ό όποιος φέρει είς αυτήν. Καί ενώ
γυρίζει ήσυχα ήσυχα, άμα διακρίνη τήν πατρίδα της,
είς τήν στιγμήν φεύγει ώς αστραπή καί φθάνει τάχιστα
είς αυτήν, δσον μακράν καί αν εύρίσκηται



48. Ή ηερκίτερά.

— «.Που μ απλωμένα τά πτερά
πετάς λευκή περιστερά,
ογ' εφ" ημών
βαρύς χειμών
τους πάγους φέρει του βορρά;»
—«"Οπου ή άνοι'ξις γελά
και αϋραι πνέουν απαλά,
έκεΐ πετώ
το φως ζητώ,
ζητώ τά άν&η τά καλά.»

___ Α. Ρ. Ραγ

49. Τά περιστέρια.

' Ταιριαγμένα 'ς τήν αυλή
δυο λευκά περιστεράκια
παίζουν με καρδιά καλή
σάν τά φρόνιμα παιδάκια.

"Εχουν ιμάτια πλουμιστά
και κοκκινωπά ποδάρια,
και κινούν τρεμουλιαστά
τά φτερά τους τά καΰάρια.

Κάπου κάμουν χαροπά
και παλαίουν και τσιμπιούνται,
κάπου τών α σταματά
καί γλυκά γλυκά φιλιούνται.



π

Περιστέρια τρυφερά,
και λευκά λευκά 'ςάν κρίνο,
ή καρδιά μου λαχταρά
'ςάν και εσάς κ' έγώ νά γίνω

"Ημερο και χαροπδ
'ςτήν καρδιά μέ δίχως κάκια
νά υπομένω, ν' άγαπώ

τά μικρά μου τ* αδερφάκια

\

Για νά ζήσουμε 'ς τή γή
'ςατ κ' εσάς αγαπημένα
κι ό Θεός νά εύλογή
πρώτ αυτά κ' επειτ έμενα

Η ΤΟ ΚΑΚΟΝ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ
ΤΟ ΑΓΑΘΟΝ ΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ

50. "Εμηορος καί δνος.

Μίαν ήμέραν έμπορος τις είχε φορτώσει τόν όνον
ίί μέ άλας. "Ηθελε νά τό φέρη'είς τήν άγοράννάτό
ώλήσττ]. Είς τόν δρόμο ν, ένω έπήγαινε, κατά τύχην
αρεστράτησεν ό όνος καί έ'πεσε μέσα είς τό ποτάμιον,
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τό όποιον έρρεεν άπό κάτω. Τό άλας τότε εβράχη καί
άνέλυσεν. "Οταν ήγέρθη ο όνος, είδεν ότι ήτο πολυ
ελαφρός. Τοδτο ήρεσε πολυ είς αυτόν καί απεφάσισε
νά πίπτη πάντοτε είς τό υδιορ, οσάκις ό κύριος του
τόν έφόρτωνεν.

Μετ' όλίγον χρόνον διέβαινεν ό όνος πάλιν μέ άλας
^φορτωμένος άπό το ίδιον μέρος. Ό όνος τότε πα ρε-
.στράτησεν επίτηδες καί έπεσεν είς τό ποτάμιον.

—«Ά !» ειπεν ό κύριος του, «αύτό δέν υποφέρε-
ται ! Φαίνεται ότι ό όνος τό κάμνει επίτηδες. Πρέπει
όμως νά μάθη επί τέλους ότι οί ψευσται καί οί άπα-
τεώνες μίαν ή δύο φοράς δύνανται νά ώφεληθώσιν, είς
τό τέλος όμως πάντοτε βλάπτονται καί άφανίζονται».

Τήν άλλην ήμέραν φορτώνει .ό κύριος τόν όνον
σπογγάρια καί διαβαίνει πάλιν άπό τό ΐδιον μέρος. Ό
όνος παραστρατεί πάλιν επίτηδες καί πίπτει είς τό
ποτάμιον. Όταν ήγέρθη όμως ειδεν, ότι τό φορτίον
του έγινε πολύ βαρύτερον ή πρότερον. Τά . σπογγάρια
.εγέμισαν μέ υδωρ καί έγιναν δέκα φοράς βαρύτερα 'άπό
δ,τι ήσαν. Ό όνος δέν ήδύνατο νά τά φέρη άπό τό
βάρος τό πολύ. Έσταμάτα λοιπόν είς τόν δρόμον κατά
πάσαν ώραν καί στιγμήν. Ό κύριος του όμως, όστις
ήρχετο κατόπιν του, τόν έδερε δυνατά μέ εν χονδρόν.
ρόπαλον καί τον ήνάγκαζε νά περιπατή, £ως ότου
έφθασε ν είς τήν άγοράν. Ό όνος πα ρ' όλίγον νά άπο-
θάνη άπό τόν κόπον καί άπό τό πολύ ξυλοκόπημα.

'Λπό εκείνην τήν στιγμήν ποτέ ό όνος δέν επεσε



Τό νέον τριαντάφυλλον

λέον είς τό ποτάμιον.. Έπρόσεχε και εκαμνε τήν έρ-
'κσΤαν του όπως επρεπεν.

Αιοώπειο« μν»ος.

\:'ή κάμ)]ς έκεϊνο πού θές, μή ττάθβς εκείνο πού δε Οές.
ΌΙ κακοί της πονηρίας πίνονσι την ομίχλη ν.

51- Τό νέον τριαντά^νλλον.

Μίαν φοράν είς τόν φράκτην κήπου τινός ειχενάνοί-
\έί εν νέον τριαντάφυλλον πολύ κόκκινον και πολύ ώ-
«ίον. "Εν παιδίον επέρασεν άπό τόν φράκτην, είδε τό
:οκκινον τριαντάφυλλον και επειδή τοΰ ήρεσεν ήθελε
ά τό κόψη.

Του εφώναξε· «Κόκκινόν μου τριαντάφυλλον, άφησό
ε νά σε κόψω. Νά σε βάλω είς τόν πϊλόν μου νά τόν
τόλίζης. Θά ύπάγωμεν μαζί είς τούς συντρόφους μου
ά σε 'ίδωσ; πόσον κόκκινον και ώραΐον είσαι !»

Τό τρίαντάφυλλον εκλαιε και ελεγεν «"Αχ ! καλόν
,οϋ παιδίον, μή μέ κόψης. Πολύ σέ παρακαλώ. Τί σου
κάμα; Δέν θέλω νά είμαι είς τόν πΐλόν σου. Θέλω
δω νά μείνω είς τόν φράκτην, πλησίον είς τά άλλα
ϋΐαντάφυλλα. Έδώ μέ εβαλεν ό Θεός, εδώ πρέπει νά
&ίνω ! »

Τό παίδίον έθύμωσε και ήθελε νά τό πάρη μέ βίαν.
λλ' α μα τό ήρπασε διά νά τό κόψη, τό τριαντάφυλ-
/ του έτρύπησε τήν χείρα μέ τά άγκάθιά του πολύ
κά και τό αίμάτωσεν.

Τό παιδίον τό άφήκε τό τριαντάφυλλον και κλαΐον

4.: : - :



96 Τά τρία παιδία καί ή λέμβος

Iτρεξεν είς τήν οίκίαν του, διά νά δέση-ή μήτηρ τοι>;
τήν αιματωμένην χείρα αυτοί).

"Ο,τι εκαμες λαμβάνεις.

52. Τά τρία παιδία καί Α λέμβος.

Μίαν φοράν τρία παιδία, ό Δημήτριος, ο Πέτρος
καί ή άδελφή των Μαρία, είχον καταβη κρυφίως εις
τον κήπο ν των. Πλησίον του κήπου άπό τό όπισθεν μέ-
ρος διήρχετο είς μέγας ποταμός. Είς τήν όχθην του
ποταμού ήτο δεμένη μία λέμβος. Τά. τρια παίδια είσ·~
ήλθον είς τήν λέμβον καί έκίνουν αύτήν εδώ καί έκεΐ.
"Εχαιρον νά βλέπω σι τήν λέμβον νά σαλευηται άπ'
εδώ και άπ' έκεΐ καί έγέλων πολύ.

Αίφνης ήλθεν ή Ιδέα είς τόν Δημήτριον νά λυσιβ
τήν λέμβον, όπως ειδέποτε τόν πατέρα του νά κάμνιτ],
καί νά πλεύση ολίγον παρακάτω. Τό επραξε και τα^
χέως ή λέμβος επλεε κατά τήν κατευθυνσιν του ρευ~
ματος. Άλλά τά παιδία δέν εγνώριζον νά διευθόνω^
τήν λέμβον. Καί επειδή τό ρεύμα ήτο άρκετά Ισχυρόν,
τήν παρέσυρεν. Ή λέμβος παρήλθε κατά μήκος τό^
πατρικόν των κηπον, παρήλθε κατα μήκος τόν |γειτονι-
κόν των κήπον, επροχώρησε μακρύτεροι, καί" τέλοί
έπροχωρησε τόσον, ώστε μόλις Ιφαίνετο πλέον ή πό-
λις. Τά παιδία όλονέν εκλαιον καί έφώναζον νά τά βοΥ)·
θήσωσιν. Άλλ' οι άνθρωποι, οί όποιοι ήκουον τάς κρα'>
γάς το^ν, δέν ήδύναντο νά τρέξωσι νά τά βοηθήσωσ*
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5.δτι ο ποταμός ήτο πλατύς καί βαθύς καί τό ρεύμα
&ολυ ισχυρόν.
Σχεδόν μίαν ώραν μακράν της πόλεως είχε παρα-
ή λέμβος, δτε επλησίαζε νά φθάση είς ενα
φραγμόν. Χωρίς άλλο. άν εφθανεν είς τόν φραγμόν,
^χ.άνετρέπετο ή λέμβος καί θά επ,νίγοντο τά παιδία.
Αλλά δύο αλιείς, οί οποίοι εψάρευον τήν στιγμήν, ε-
ώίνην εκεί πλησίον, είδον τόν μέγαν κίνδυνον τών
ρ&ιδίων καί ευθύς ετρεξαν νά τά σωσωσιν. Κωπηλα-
ΐίχτοΰσι μέ δλην τ(ον τήν δυναμιν, προφθάνουσι τήν
' ίψβον μίαν στιγμήν πριν φθάση είς τόν φραγμόν,
παματώσιν αύτήν καί σωζουσι τά-παιδία. Μετ' ολίγον
καλοί. αυτοί άνθρωποι εφεραν τά παιδία οπίσω είς
•ους γονείς αυτών.

Άπό τότε ό Δημήτριος, ό ΙΙέτρος καί ή Μαρία
εοτέ πλέον δέν είσήλθον μόνοι είς τήν λέμβον.

Οποιος κακά φουρνίζει στραβά καρβέλκι βγάζει.

53. Ό μικρός αιγοβοόκός.

Μίαν φοράν τρεις μικροί αίγοβοσκοί ε βοσκοί τάς
μγας αυτών επί τίνος όρους. Έκεΐ πλησίον- ήτο μία
ρίόκρημνος φάραγξ, είς τό μέσον της όποιας εν ζεΰ-
^ος αετών είχε τήν φωελάν αύτοΰ. Οί αίγοβοσκοί ε-

ψ .. , - , - ν. , , . , ,
επον πολλάκις τούς αετούς μέ τ£ μεγαλα πτερά αυ-

ν νά πετώσιν Ιντός της φάραγγος καί υπεράνω τών

κφαλών αύτών καί Ιθαυμαζον τήν ωραιότητα καί τήν

ίγαλοπρέπειαν τών βασιλέων τούτων τών πτηνών.
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Μετά τίνα καιρόν ήλθε τό εαρ. Μίαν ή/ιέραν, ενώ;
επαι^ον παρετήρησαν ότι άπό τό άκρον τής .φωλεάς
προέβαλε τήν κεφαλήν αϋτοΰ είς μικρός άετιδεός, ο:
οποίος προ ολίγων ήμερων ειχε γεννηθή. |

—« Άχ ! νά ειχομεν ήμεΐς αυτόν τόν μικρόν άετόν»,
είπον, «πόσον ώραϊα θά επαίξομεν ! Άλλ' οί άετοί
είναι φοβεροί, πρέπει νά ευρωμεν μίαν ώραν, κατά τήν
οποίαν δέν θά είναι εκεί οί μεγάλοι αετοί, καί τότε
νά άναβώμεν νά τόν άρπάσωμεν».

Οί μικροί αίγοβοσκοί επανελάμβανον πάντοτε τά
ίδια λόγια. οσάκις εβλεποντόν μικρόν νεοσσό ν είς τήν
φωλεάν του. Άλλ' έφοβοΰντο τούς άε.τούς. καί δέν |
έτόλμων νά υπάγω σι ν εκεί. Εν τω μεταξύ όμως είχον
προμηεθυθή εν αρκετά χονδρόν σχοινίον διά νά κατα-
βώσιν είς τήν φωλεάν καί ήσαν πάντοτε έτοιμοι νά
Ιπιχεφήσωσιν επεθύμουν, άμα έ'βλεπον οτι οΐ

άε'τοί ελειπον άπ' έκεΐ.

Μετ- ολίγας ή μέρας, ότε έμεγάλωσεν ολίγον ό νεοσ-
σός. _εφυγον καί οί δύο γονείς αύτου καί επήγαν νά :)
-ευρωσι %τροφήν.

Οί αίγοβοσκοί ένόμισαν ότι τότε είναι κατάλληλος ;
ό καιρός νά άρπάσωσι τόν νεοσσό ν. Άνέβησαν λοιπόν-
επάνω είς τήν άκραν τής φάραγγος, εδεσαν' μέ τό
σχοινίον τόν τολμηρότεροι εξ αύτών, Π έ τ ρ ο ν όνο-,
μαζόμενον. τόν εκρέμασαν άπ' επάνω μέσα είς αυτήν Ι
και άπέλυοαν τό σχοινίον εως είς τό μέρος, όπου ο! !
αετοί ειχον τήν φωλεάν των. Ό Πέτρος, άμα Ιφθασεν
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τους άποδιώξη. Άλλ' οί αετοί, οι οποίοι είναι άν-*
δρειότατοι καί φιλοστοργότατοι, βλέποντες ότι κινδυ-
νεύει τδ τέκνον των, καθόλου δέν άπεμακρυνθησαν άπό
τον Πέτρο ν, άλλά πάντοτε έπετίθεντο κατ' αύτοϋ. ίΤότδ
δ Πέτρος ήναγκάσθη νά άφήση τόν νεοσσόν, νομίζω1/
οτι κατ' αυτόν τόν τρόπον θά έσώζετο. Άλλ' εις μά-ι
την, διότι ό εις τών άετών έ'σπευσε καί συνέλαβε τον]
νεοσσόν. ενώ κατεκρνημνίζετο. άλλ' ό άλλος έμεινε]
πλησίον του Πέτρου καί προσεπάθει όλονέν νά τόν:
σχιση.

Ό Πέτρος άπηλπίσθη. Φωνάζει μέ ολην αδτου τήν
δύναμιν τους συντρόφους- νά συρωσι τό σχοινίον ταχύ-
τερον καί υψώνει τήν κεφαλήν προς τά άνω διά νά ι δη
πόσον άπέχει άκόμη άπό αύτους.

Άλλά τί βλέπει; Τό σχοινίον ολίγον υπεράνω τής
κεφαλής του ειχε κοπή σχεδόν όλως διόλου..; Μόνον §ν
λεπτόν νήμα έκράτει άκόμη. Ή μάχαιρα, τήν όποίαν
εκίνει δεξιά καί αριστερά," διά νά άποδιώξη τούς αε-
τούς, εύρισκε τό σχοινίον καί κάθε φοράν τό έκοπτεν
άπό ολίγον, μέχρις ου έκόπη σχεδόν όλως διόλου.

Ό Πέτρος ότε ειδε τό σχοινίον τόσον βαθέως κομ-
μένο ν,, εφριξεν. Έσυλλογίζετο ότι θά έκόπτετο όλως
διόλου καί θά κατεκρημνίζετο είς τήν ά^υσσον.

—«Τί'δυστυχία ! )> ειπε μόνον καί έσιώπησεν. /
■ Άλλ' έν τω μεταξύ οι βυντροφοί του είχον προφθά-
σει καί τόν άνέσυραν. .

"Ότε μετά τόσα βάσανα καί μετά τόσον 5ιίνδυνον
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ύάτησε τέλος πάντων ο Πέτρος τόν πόδα του είς τήν
γήν, ήτο εντελώς αγνώριστος. Αί τρίχες της κεφαλής
υ ήσαν λευκαί, λευκόταται.

Ό κακά σπείρων κακά θερίζει.

54. Ποντικός και φάτρα^ος.

Μίαν ήμέραν εις ποντικός εκαμε φιλίαν μέ ενα βά-
τραχον. Ό ποντικός ήτο καλός και ο βάτραχος κακός.
Μίαν ήμέραν ό βάτραχος είπεν είς τόν ποντικόν.
-^-«"Α ! πόσον σέ αγαπώ ! Άχ ! πόσον έπεθυμουν
μή χωρισθώμεν ποτέ ! "Ελα
ιά δέσω τόν πόδα σου μέ τόν
δικόν μου διά νά είμεθα πάν-
οτε ήνωμένοι».

Ό ποντικός επίστευσεν ότι
;| βάτραχος τόν άγαπφ, και
ίτ,ι είς τά αληθινά άπό άγά-

Γεήν επιθυμεί νά μή χωρισθή ποτέ άπό αυτόν, και

ίστάθη και εδεσεν ο βάτραχος τόν πόδα του μέ τόν

^ ·

οίκόν του. "Υστερον εξήλθον είς περίπατον, υπήγαν
ζφράφια,;, διεσκέδασαν, ευρον εκεί τροφήν, εφαγον
&χί ήλθον επειτα είς τήν λίμνην. Τότε ό βάτραχος
ΐηδόί είς τήν λίμνην και βυθίζεται είς αυτήν.

Ό ποντικός ό δυστυχής δεμένος άπό τόν πόδα εβυ-
Ιισθη και αυτός και επνίγη. Μετ\ ολίγον ό βάτραχος
- ίνέβη εΓς τήν επιφάνειαν της λίμνης και επαιζεν.
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Τήν στιγμήν εκείνη ν ετυχε νά πετά εκεί είς ίέρα |
Ό ίέραξ ειδεν επί της επιφανείας της λίμνης
έξωγκωμένον ποντικόν και τον ενόμισε κανέν μέγ<
ζωον, Όρμα -λοιπόν μέ μεγάλην προθυμίαν κατ5 έπάνί
του. τόν συλλαμβάνει καί φεύγει. Άλλα μαζί μέ τό
ποντικόν ήτο δεμένος άπό τόν πόδα καί ο βάτραχοι
Με τ ολίγον ούτε ποντικός ούτε βάτραχος οπ-ήρ-/
πλέον. Ό ίέραξ τούς εφαγε καί τούς δυο.

Αίσώπειος μνθος. |

Τρών τάλεΰρι τά ποντίκια, τρων κι οί γάττες τά ποντίκια -
—"Οστις πονη ρεύεται 'ς τό τέ/^ος Εξολοθρεύεται.

-5ο. Λέων, λύκος και άλώπη^

Μίαν φοράν ό λέων, ό βασιλεύς των ζώων, εκει||
είς τό σπήλαιόν του άσθενής. Τά ζωα, άφου εμαθ;^
τούτο, άπό σεβασιιόν εσπευσαν όλα νά ελθωσι τζοί
επίσκεώιν του άσθενους βασιλέως αύτών. Μόνον 'Ι
άλώπης δέν εφαίνετο είς τό σπήλαιον. ,

Ό λύκος παρετήρησε τοΰτο, καί επειδή ήτο ίζοκ
εχθρός της άλώπεκος, ενόμισεν ότι ήτο καιρός νά τή
άφανίση. Ήρχισε λοιπόν νά τήν διαβάλλη είς τί
"λέοντα, νά λέγη ότι κανέν ζωον δέν είναι τόσον ΰπ
ρήφανον, όσον ή άλώπηξ. Νομίζει ή ανόητος ο
άςίζει περισσότερον άπό τόν λέοντα. Τόν κατηγόρα
οπού εύρεθη, τόν περιφρονεί καί διά τούτο δέν ερχετ
νά έπ'.σκεφθη αυτόν.
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Τούς τελευταίους τούτους λόγους τους ήκουσεν ή
ώπηξ, διότι έτυχε τότε, οτε ό λύκος ελεγεν αυτούς,
νά είσέρχηται εις τό σπήλαιον. Έθύμωσε λοιπόν πολύ
·4αί απεφάσισε νά τόν διατάξη ότι. όστις θέλει νά
|»λάφη καί νά άφανίση τόν άλλον, είς τό τέλος τόν
Ιαυτόν του βλάπτει καί αφανίζει.
!; Ό λέων, οτε είδε τήν άλώπεκα, επειδή τόν είχε
πολύ εξοργίσει ό λύκος κατ' αυτής, ήρχισε νά βρυχά-
ται φοβερά καί νά τήν απειλή. "Ολα τά ζωα ετρεμον
χπό, τόν φόβο ν το3ν.

Ι Μόνον ή άλώπηξ ιστατο άφοβος ενώπιον αύτου.
Καί οτε έπαυσε νά βρυχάται, τότε μέ θάρρος πολύ λέ-
γει" προς αυτόν* «Μεγαλειότατε," δέν είναι δίκαιον νά
ήσθε (οργισμένος εναντίον μου. Ά ν μάθητε τήν αί-
τίαν, διά τήν όποίαν έγώ έβράδυνα νά ελθιο είς Ιπί-
σκεψιν του γενναιοτάτου βασιλέως, τότε θά ιδητε ότι
είναι δίκαιον νά μέ έπαινέσητε καί νά μέ άνταμείψητε,
καί όχι. νά ήσθε ώργισμένος εναντίον μου καί νά μέ
.. ίάπειλήτε. Έγώ, Μεγαλειότατε, άμα εμαθον ότι είσθε
ασθενής, άμέσως ετρεξα είς όλους, τούς Ιατρούς, διά
' νά μάθω μέ ποιον τρόπον είναι δυνατόν νά άποκτήσητε
; πάλιν τήν υγείαν σας. Μου ειπον λοιπόν οί έξοχώτεροι
Ιαυτών ότι, εάν εκδάρητε ζώντα ενα λυκον καί περιτυ
λιχθήτε μέ τό δέρμα- αύτου, είς τήν στιγμήν θά γί-
Ινητε-καλά». Ό λέων, άμα ήκουσε ταύτα, άρπάζει αμέ-
σως τόν λυκον, τόν ρίπτει κατά γης καί τόν έκδέρει.

Αίοώπειος μνθος
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"Οποιος μαγζιρρνει ψέμματα 'ς τό πιάτο του τά βρίσκεϊ'{
—"Οποιος σκάφτει τόν λάκκο τον άλλου, πέφτει 6
ϊδι ς μ&α.

56. Αέων και ποντικός.

Μίαν φοράν ήτο κατά γης εξηπλωμένος είς λέων
και εκοιματο.

Εκεί πλησίον εύρίσκετο εις ποντικός, όστις ποτ&·
δέν είχεν ιδεί λέοντα και δέν ήξευρε τί- ήτο αυτό το
μέγα πράγμα, τό όποιον ήτο κατά γης εξηπλωμένον.
Είχε τήν περιέργειαν νά ϊδη· τί ήτο καΐ επλησίασεν.
Άφου παρετήρησε καλά καΐ ειδεν ότι τό μέγα αυτρ
πράγμα ήτο άκίνητον, άνέβη επάνω του και ήρχισε νά
τρέχη επάνω και κάτω, είς όλον τό σώμα,, άπό τήν
ουράν εως τήν κεφαλήν. "Επειτα του ήλθεν ή όρεξι<5
νά είσέλθη και είς τήν μύτη ν αυτοΰ και είσήλθεν.
Αλλά τότε άπό τήν μεγάλην Ινόχλησιν εςυπνα ό λέων
και καταθυμωμένος συλλαμβάνει τόν ποντικόν, διά νά
τόν κατασχίση. - :.·'._'.

Ο κακόμοιρος ό ποντικός ετρεμεν άπό τόν φόβον
του. Έβλεπεν ότι ό λέων θά τόν έσχιζε καΐ θά τόνί
εκαμνε χίλια κομμάτια. Κατατρομαγμένος παρακαλεί;
τόν λέοντα νά τόν λυπηθή και νά μή τόν φάγη. "Υπό-
σχεται δέ είς αυτόν ότι πολύ θά τόν ώφ-ελήση, εάν τοί>
χαρίση τήν ζωήν και τόν άφήση ελεύθερον.

Ό λέων εγέλασε πολύ μέ τάς μεγάλας υποσχέσεις
του μικρού ζώου και απέλυσε τόν ποντικόν.
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Μετά τινα χρόνον κυνηγοί τίνες συνέλαβον τόν λέον-
τα καί τόν εδεσαν είς εν δένδρον μέ εν σχοινίον πολύ
'^νδρόν. Ό δυστυχής ό λέων άνεστέναζε βαθέως.
: Η Ό ποντικός ήκουσε τούς άναστεναγμούς τοΰ λέοντος,
| επήγεν εκεί, είδε τόν εύεργέτην του δεμένον καί ήρ-
| ^ισε νά τρώγη ολίγον κατ5 όλίγον τό χονδρόν σχοινίον.

Μετ' όλίγον ό λέων ήτο ελεύθερος. Τότε ό πον-
τικός λέγει προς τόν λέοντα- «Σε παρεκάλεσα νά μου
•ίωσης τήν ζωήν καί ύπεσχέθην ότι πολύ θά σέ ώφέ-
Λουν. Σύ δέν έπίστευες. Έγέλας. Ένόμιζες ότι όλοι
«ίς αυτόν τόν κόσμον είναι κακοί καί κανείς δεν είναι
καλός. Ένόμιζες ότι οι μικροί καί άσθενεΐς ποτέ δέν
ούνανται τούς μεγάλους καί ισχυρούς νά ώφελήσωσιν.
"Ιδού τόρα βλέπεις καί μόνος σου ότι δέν είναι όλοι
κακοί. "Υπάρχουσι καί καλοί. Βλέπεις καί μόνος σου
οτι είς αυτόν τόν κόσμον καί είς ποντικός δύναται νά
ώφελήση ενα λέοντα καί οτι όστις κάμνει καλόν ποτέ
αεν ζημιουται».

ΑΙαώπειος μνθος.

■

αΟτι εσπειρες φυτρώνει.
-—"Εχει κ ή τρίχα ήακιο, κι δ μύρμηκας
[χολή κι ή μνίγα σττληνα.

Μ

57. Ό θεός και η καρδερίνα.

"Οτε ό θεός εκαμε τά πτηνά, εδωκεν είς αυτά πό-
6ας διά νά περιπατώσι, πτέρυγας διά νά πετώσιν, ο-
φθαλμούς διά νά βλέπωσιν, ώτα διά νά άκούωσι καί
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στόμα όχι μόνον δια νά τρώγωσιν,. άλλά και διά ν
ψάλλωσιν.

Άφου δέ έγιναν όλα και τά είδεν ό· Θεός, έυχαρ^
στήθη πολύ άπό τό κομψόν αυτών -σώμα και άπό τή|
μεγάλην ζωηρότητα και ήθέλησε νά τά κάμη ακόμα
ωραιότερα. Έλαβε λοιπόν εν μέγα κυτίον, όπου ειχ
πολλά κύπελλα μέ διάφορα χρώματα, και ήρχισε ν*
χρωματίζη τά πτερά και τό λοιπόν σώμα αυτών.

Τά πτηνά ε'σπευσαν όλα. Τό καθέν έσπρωχνε
άλλο, διά νά ελθη αυτό πρώτον, και εγίνετο μεγάλα
ταραχή. Πρώτη ήλθεν ή περιστερά. Ό Θεός εχρωμά
τισε τόν λαιμόν αυτής κυανοΰν, τάς πτέρυγας και τ<
άλλο σώμα λευκόν και τούς πόδας ερυθρούς. Έπειτα
ήλθε τό κανάριον. Ό Θεός εχρωμάτΙσεν αυτό κίτρινο"
ώς λεμόνιον. "Επειτα εχρωμάτισε τόν κόρακα μαυρο>
ώς τό κάρβουνον, τόν κύκνον λευκόν ώς τήν χιόνα κα
εν γένει όλα τά πτηνά τά εχρωμάτισε μέ διάφορα κα>
πολύ ώραϊα χριοματα.

Ή καρδερίνα, ήτις έχει μεγάλην διάκρισιν και πολ|
λήν εύγένειαν, ιστατο όπισθεν τών άλλων. Δέν ήθελ$
νά ώθήση τά άλλα και νά ελθη διά της βίας εμπρός
Ήτο λοιπόν τελευταία.

Άλλά τέλος πάντων μετά πολλήν ώραν, άφου ολ<*
τά πτηνά εχρωματίσθησαν, ήλθε και ήιδική της σειρά
Έρχεται λοιπόν μέ συστολήν πολλήν πλησίον του Θεοί
και περιμένει νά χρωματισθη και αύτη. Άλλ' ό Θεός
ειχε τελειώσει πλέον όλα τά χρώματα και δέν εμειν§
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'^ίποτε άλλο ή τά μικρά κύπελλα, όπου εδρίσκοντο τά
χρώματα άλλοτε. ' '

1 Τό κακόμοιρον πτηνόν, ,άφοΰ είδεν ότι δέν θά είχε
:<άι αυτό χρωματιστά πτερά, όπως είχον όλα τά άλλα
Γίστατο λυπημένον είς μίαν άκραν καί εδάκρυεν. Ό
Π'Φεός .όμως τό είδε, τό ελυπήθη κάί τό ειπεν «Ήσυ-
;(«σε ! Έν τόσον ευγενές καί διακριτικόν πτηνόν εγώ
δέν τό αφήνω νά λυπήται. Είς έκαστο ν κύπελλο ν έχει.
μείνει όλίγον χρώμα* θά τό συλλέξω μέ τόν χρωστήρα
καί θά άλείψω καί τά ιδικά σου πτερά»..

Όπως ειπεν, ουτω καί έ'καμεν. Τήν εχρωμάτισεν
ολίγον ερυθράν, όλίγον κίτρινη ν;: όλίγον στακτεράν,
'ίόλίγον μαύρην, όλίγον λευκήν, όλίγον ύπόλευκον. μέ
όλίγον χρώμα εξ εκάστου κυπέλλου ούτως, ώστε εγι-
;*;]εν αυτή τό ποικιλώτατον όλων τών πτηνών.
■ Ή καρδερίνα ευχαρίστησε τόν άγαθόν Θεόν, διότι
τής εχριομάτισε τά πτερά μέ τόσον ώραΐα χρώματα
«πέταξε καί εφυγε ν.

ΔΙν εχει ό φτωχός, άλλ' εχει δ θεός.

58. 40 Θεος και η αηδών.

: "Οτε ό άγαθός Θεός εκαμε τά πτηνά, κανέν δέν ευ-
Ι?έθη εύχαριστημένον μέ τό φόρεμα, τό όποιον είχε δώ-
σει ιείς αυτά. Μίαν ήμέραν ήλθον όλα ομοΰ προς αυτόν,
«κάθισαν πλησίον αύτοΰ καί ήρχισαν νά παραπονώνται.

ί-ί II · " ' ' - .
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'ΙΪ χελιδών ελεγε ν « "Ηθελα καλύτερα νά ειχο^
κοκκίνην κεφαλήν». ·

Ό πετεινός ελεγε- «Καλύτερα νά ήμην κόκκινος
καί πράσινος καί κίτρινος».

Καί καθέν πτηνόν ελεγε τά παράπονα του. .

Μόνον ή άηδών δέν έλεγε τίποτε. ΤΗτο ευχαριστη-
μένη καί έχαιρε διά τδ στακτερόν ένδυμά της. Τουτζ
ήρεσεν είς τόν άγαθόν θεόν καί ε.ίπεν είς αυτήν «Ε-
πειδή σύ είσαι τόσον ευχαριστημένη μέ τό φόρεμα,
τό όποιον σου έδωκα καί δέν παραπονείσαι, όπως
άλλα πτηνά, σου δίδω τήν δύναμιν νά κελαδης ώραιό
τερον άπο δλα αυτά καί νά είσαι τό περισσότερον ήγα-
πημένον πτηνόν τών ανθρώπων».

Άπό τότε ή άηδών κελαδεΐ λιγυρώτερον άπό όλα
τά άλλα πτηνά. Οί δέ άνθρωποι, οί όποιοι άκουουσι
μέ θαυμασμόν τά γλυκύτατα κελαδήματα αυτής, τήν
όνομάζουσι βασίλισσαν τών φδικών πτηνών.;

59. Τό δάόος.

'Σ τδ δάσος μέσα περπατώ
κι άκονω τά πουλάκια.
Κάΰε κλωνί και μιά φωνή
καί κάΰε δένδρο μουσική,
χαρές καϊ τραγουδάκια.
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Μά "κεΐ που άλλα τραγονδοΰν .
κι άλλα κρατούν τδ ίσο,
ενα πουλί μικρδ λαλεί
'ςάν νά λεχ\: «Σωπάστε σεΐς,
έγώ Φά τραγουδήσω».

Σώπασαν δλα· τδ μικρδ
πουλί τάποστομώνει,
Εϊχαν λαλιά τάλλα πουλιά,
μά ενα ήταν μοναχά
άπ' δλα τους τ αηδόνι.

Αιτ. Βλάχος

60. *0 άγαθοποιός γέρων.

Μίαν φοράν Ιν βασιλόπαιδον είχεν εξέλθει μέ πολ-
ιούς άκολούθους είς τό κυνήγιον. _ *<

Καθ' όδόν συνήντησαν ενα γέροντα, όστις εφύτευε
ίίχ,ν καρυάν. «Τί άνόητος είναι αυτός ό γέρων ! » ε-
εγε τό βασιλόπαιδον είς τούς άκολούθους του, φυ-
$?>ει ώς άν είναι νέος καί ώς αν πρόκηται αυτός νά
ρλαύσγ] τίποτε άπό τούς καρπούς του δένδρου τούτου».
:·-μ-<χΆ !. βέβαια πολύ άνόητος είναι», ελεγον καί οί
ολόυθοί του καί περιεγέλων τόν γέροντα.

- -«Εν τούτοις εγώ είμαι πολύ περίεργος», είπε τό
,^σιλόπαι'δον, νά μάθω δια τί ό γέρων κάμνει αύτήν

-) / άνοησίαν». · -

—«Ά ς τόν πλησιάσωμεν τότε», είπον οί άκόλουθοί

ίϋΐί ■ : · ■ ■ " ' " ' ^
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του, «και ας τόν ερωτήσωμεν θά είναι πολύ ανόητος
ή ,απόκρισίς του και θά γελάσωμεν πολύ». .

Άφου ήλθον πλησίον του γέροντος, έρωτα αυτόν
το βασιλόπαιδον «Αγαθέ γέρον, πόσων ετών είσαι ; »

—«Όγροήκοντα και πλέον, κύριε,» άπήντησεν ό
γέρων «άλλά, δόξα τω θεώ, είμαι άκόμη τόσον υγιής,
όσον εις άνθρωπος τριάκοντα ετών».

. —«Και πόσα ετη θά ζήσης άκόμη;» λέγει τό ,3α-
σιλόπαιδον, «και φυτεύεις είς τοιαύτην ήλικίαν μικρά
δένδρα, τά οποία θά δώσωσι . καρπούς ύστερον άπό-
πολλά ετη, οτε συ δέν θά ύπάρχης πλέον; Διά τί ερ-
γάζεσαι ματαίως;»

—«Κύριε», άπήντησεν ό γέρων, «ευχαριστούμαι. νά
φύ.τεύσω μόνον τό δένδρον μου είναι δε άδιάφορον, άν
εγώ ή άλλος τις άπολαύση τούς καρπούς αύτοΰ. Είναι
ορθόν και δίκαιον νά πράττωμεν δ,τι επραττον οί "πατέ-
ρες ήμών. Αυτοί έφύτευσαν δένδρα, τών οποίων τούς
καρπούς γευόμεθα ημείς. Άφου λοιπόν ήμεΐς καρ-
πούμεθα τήν εργασίαν τών πατέρων ήμών, διά τί καΐ
τά τέκνα ήμών νά μή καρπωθώ σι τήν εργασίαν ημών ;
Νομίζω ότι πρέπει .τά τέκνα, νά θερίζωσιν ό, τι "δέν προ-5
φθάνουσι νά άπολαύσωσιν οί γονείς αύτών. "Ε- ϊ
πειτα διά τί νά κάθημαι και νά μή Ιργάζωμαι; Διά
τί νά μή κάμνω εν καλόν, άφου δύναμαι νά τό κάμνω. ;
Άκουσε, παιδίον μου, είσαι νεος άκόμ-η, τόν κοσμον]
δέν τόν γνωρίζεις και ίσως σε ώφελήση ή συμβουλή)
μου αύτη. Άν θέλης νά ζήσης ευχαριστημένος καΐ]
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εκτιμημένος 'είς αυτόν τόν κόσμον, ποτέ δέν πρέπει νά
" ώθησαι αργός, ποτέ δέν πρέπει νά κάμνης κακά. Νά
-γάζήσαι πάντοτε καί νά κάμνης όσα καλά δύνασαι.
|νά είσαι δε βεβαιότατος, ότι ή άνταμοιβή σου θά είναι
εάντοτε μεγάλη». ..

Τό βασιλόπαιδον ευχαριστήθη τόσον άπό τήν άπό-
;ρίσιν ταυτην του γέροντος, ώστε δέν εγνωριξε πώς
] ρ τόν άνταμείφη διά τήν μεγάλην - έυχαρίστησιν, τήν
>ποίαν ήσθάνθη. Εξάγει λοιπόν εκ τοϋ χαρτοφυλακίου
όλίγα χρυσά νομίσματα καί τά δίδει είς τόν γέ-
•οντα. " .V ...;

Ο γέρων, άφοΰ ελαβε τά χρυσά νομίσματα, είπεν
Ις τό βασιλόπαιδον «Προ ολίγου, οτε εγώ, γέρων
Μθρωπος, νέον δένδρον εφύτευον, ελεγες' ότι Ιργά-
μαι ματαίως. Τόρα ποιος δύναται νά εϊπη τοΰτο,
?ο*ΰ τό νέον αυτό δένδρον μόλις τό εφύτευσα, εφερε
όσους ■ πλουσίους καρπούς, εφερε τόσα χρυσά νομί-
μΓατα δ:ά μιας; Τόρα μέ τούς ιδικούς σας οφθαλμούς
λέπετε πόσον είναι άληθές, οτι πάντοτε ανταμείβεται
κείνος, όστις κάμνει τό καλόν».

-—Που πάς καλό;—'Σ τάλλο καλό.
■ ■τ—Κάμε καλό κι άς κοίτεται 'ςάν νά 'σπείρες σιτάρι,
όπου τό ρ'ιτττεις εις τή γη κ' υστέρα βρίσκεις χάρι.

ιΐΐΐΐΐβΐϊ?
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61. Τά δένδρα.

"Ολα τά δένδρα 'ναι παιδιά,
πώχουν τη Γή μητέρα,
κ έχουν για χέρια τά κλαδιά,
πού .σειούνται 'ς τον αέρα.

Σειούνται και λέν* μια προσευχή'
λυγούν και προςκυνούνε
τον Ουρανό, πώχει βροχή,
και βλέπει που διψούνε.

κι ό Ουρανός που τά τηρά ·.
4 .. . τον ΰλίβετ ή καρδιά,
τήν δίψα τους 'ςάν βλέπη'

Άπό τόν ϋρόνον γυρνά
και κράζει μια νεφέλη
και τήν ε στέλλει 'ς τά βουνά,
V τά δάση τήνε στέλλει.

«Παα'ε 'ς τάπότιστα δένδρα,
\ τά δάση, που διψούνε,
και πότισέ μου τά φαιδρά
και δώσέ τα νά πιούνε».
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Βγαίν ή νεφέλη και περνά
έπάν* άπό τήν πλάση·
και βρέχει μέσα 'ς τά βουνά
και βρέχει μέσ1 τά δάση.

και νοιώΦ" ή γη χαρά κρυφή
και βγάλλ' ό'λ' άνθη 'ς τήν μορφή)
κι όλο καρπούς 'ς τα στήϋη.

Κι άπ' τή χαρά τήν τρυφερή,
.κι άπδ τήν εύΦυμία.
'ς τή χώρα δίδ' όσο \απορεΐ
εύΰήνια κ' ευφορία.

ΓΊ αντδ φυτεύετε δενδρά
καΰείς οπού τιροφϋάση,.
κι\ άφήτε νά γεννούν χονδρά,
νά σχηματίσουν δάοη,
γιά ν αχούμε κ' εμείς βροχή
κι ά)ραία πρασινάδα,
διά νά κάμουμ ευτυχί\
τήν άκαρπη Ελλάδα.

τ Γ. Μ. ΒιΧϊήνο»

ι

92. Τό κανάριον.

Τό κανχοιον είναι πτηνόν ώδικ'όν, συγγενές με τήν άη-
ια, μέ την καρδερίνάν καί μέ δλα τά άλλα ωδικά
;ηνά. Τό σώμα αύτοΰ είναι πολύ μικρόν. Ή κεφαλή
ογγύλη. Οί οφθαλμοί μικροί, μελάνες καί ζωηρότατοι.

Χ. Παπαμάρχο.» 'Αναγνωσματάρκν Β' *
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Τό ράμφος βραχύ. Οί ρώθωνες δύο μικρόταται όπαί επί;
του ράμφους. Τά ώτα δύο μικράταται όπαί, έσκεπασμέναι
μέ πτερά εις τά πλάγια της κεφαλής. Ό λαιμός βρα- :
χύς. Αί πτε'ρυγες αρκετά μεγάλα».. Ή ούρα μεγάλη. Ο: .

πόδες λεπτοί. Οί δάκτυλοι αύτών τέσσαρες, οί τρεις ^
κείμενο-, έμπροσθεν καί ό εί; όπισθεν.Τό χρώμα συνήθως κίχρινον. :

Τό κανάριον έδώ είς ήμάς δέν ευρίσκεται ούτε είς τούς
αγρούς ουτε ε£ς τούς κήπους. Έδώ ζή μόνον κλεισμένον
είς τό κλωβίον. Είναι πολύ κομψόν καί πολύ ζωηρόν πτη- ξ
νόν. Οταν έχη καλήν περιποίησιν, ζή είς τδ κλωβίον πε-..
;ρισσότερον άπό δώδεκα ετη. Είς τήν πατρίδα του, όπου |
ζή Ιλεύθερον είς τούς άγρους καί είς τούς κήπους, ζή ει- |
κοσιν ετη. Τίκτει τρεϊς καί τε'σσαρας φοράς τό έτος. άπό ;
τρία εως τέσσαρα ωά κάθε φοράν. Επωάζει αυτά επτί :
δέκα τρεις ημέρας. Τρώγει κεχρίον καί καναοούριον. Α-
γαπά όμως πολύ καί τήν ζάχαρίν καί μάλιστα τά τρ'υ- |
φερά φύλλα του μαρουλίου καί του ζωχοΰ. Πίνει ύδωο |
καθαρόν κάτι δροσερόν καί λούεται τό θέρ^ς μέ πολλήν ;
εύχαρίστησιν είς υδωρ καθαρόν καί δροσερόν.

Το κανάριον είναι πολύ χαριτωμένον καί πολύ, λεπτό- ί
φυές πτηνόν,. Έξημερούται ευκόλως. Ψάλλε: γλυκύτατα,
ή φωνή αυτού είναι ισχυρά καί καθαρά καί κάμνει δια- |
φόρους καί γλυκυτάτας στροφάς. Βλεπει .καί ακούει ;
πολύ καλά καί αισθάνεται τήν ζέστην. καί τό ψύχος πολύ. !
'Όταν σταθη πολλήν ώραν είς τόν ήλιον, βλάπτεται πολύ. ΐ
"Οταν σταθη εις μέρος ψυχρόν, ή μείνη μεταξύ δύο παρα- |
θύρων βλάπτεται πολύ. Δύναται καί νά άποθάνη. Άγαπα |
ύπερβολικώς τό φώς καί τήν πρασινάδα. Φοβείται πολύ I
τήν γάτταν καί δύναται νά άποθάνη άπό τόν φόβο ν του,
όταν αύτη τό κυνηγά καί προσπαθή μέ τούς όνυχάς της'
νά τό συλλάβη έντός του κλωοίου.
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ί

Το κανάριον εχει νουν περισσότερον άπό δλα τά άλλα
ώδικχ πτηνά. Ότχν μείνη είς το κλωβίον ολίγας {ημέρας,
μανθάνει καί διακρίνε: εκείνους, οί όποιοι τό περιποι-
ούνται .

Χαίρει δέ καί κελαδεϊ και πετα έδώ και Ικεϊ. όταν τους
β λ έπη πλησίον του. Εχει μνήμην κχί φαντασίαν χρκετήν
πολλχκις είς τον ϋπνον του ονειρεύεται. Διδάσκεται καί
μανθάνει διάφορα έπιτεχνήμχτα. Μανθάνει να άνασύρη
με το ρχμφος του τούς καδίσκους, είς τούς οποίους ε-
χουσι τεθειμένην. την τροφήν καϊ το ποτόν του και φέρει
αυτούς είς τά πρός' τούτο ώρισμένχ αγγεία.

Μανθάνει νά έκπυρσοκροτη μικρά κανονάκια. Διδά-
σκεται- καί μανθάνει νά διακρίνη -τά στοιχεία του αλφα-
βήτου επί μικρών κινητών γρα,μμάτιυν κχί νά συνθέτη
ταύτα είς συλλαβχς καί εϊς λεξ=ις, διδαχθείσας είς;αύτο.
Μανθάνει νά έξάγη λαχνούς, να παίζη χχρτίχ,κχί άλλα
πολλχ τοιαύτα. Διακρίνει τά κ χ), χ ^.σματχ χπό τα κχκά
και την άπαλήν καί γλυκεΐαν φωνή ν χπό τήν άγοίχν καί
κακήν. Δεικνύει τάς επιθυμίας του μέ ζωηρότητα πολ-
λήν. "Οτα,ν κατά τό .έ'χρ και το θέρος φέρωσιν εις αυτό
εν φύλλον, μαρούλι ο υ ή ζωχοΰ καί τό θέτω σ; ν είς τό
κλωβίον του. δεικνύει μέ πολύ ζωηρόν τρόπον, τήν χαρχν
του. Οταν τό έξαγάγωσιν είς τόν καθαρόν αέρα και .είς
τό φώς τη ημέρας, όταν βλέπη χν.θη καί πρασινάδας, 'δέν
δύνχτχι ν,ά κοατηθή άπό τήν χαρχν του· πήδα. επάνω
κάτω και κελαδίΐ γλυκύτατα επί πολλήν ώραν.
ί | Τό κανάριον υπερηφανεύεται πολύ, οταν κελαδή καλά.
Είναι αρκετά ίδιότροπον: κελαδεϊ μόνον δταν θ έλη κχί
Ησον θέλει. Θωπεϊαι, φιλοφρονήσεις καί τά τοιαυτχ πολύ
ίίλίγον τόν συγκινοΰσιν. Άπό εύγνωμοσύνην δέν εννοεί
,τίποτε- κάμνει πάντοτε εκείνο, τό όποιον αυτό θέλει. Πολ-
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λάκις δταν ν,εοσσθ7γογ7 έντός τοΰ κλωβίου, παραμελεί
τά τέκνα του και φροντίζει πολύ όλίγον δι' αύτά. Μέ τά·
άλλα. κανάρια ζή όχι πολύ" φιλικώς- συχνά ερίζει πρός
αύτά, Ινώ προς τά άλλα πτηνά φέρεται αρκετά καλώς..
Τινάς ανθρώπους της οικίας, εις την οποί αν τρέφεται καί
ζή. δέν δύνατχι νά τούς ύποφε'ρη.' Τούς αποστρέφεται
πολύ. Όσας φιλοφροσύνας και άν τω κάμνωσιν ούτοι,
δσον καί άν. το περιποιηθώσιν, αυτό φεύγει μετ' αποστρο-
φής , 6'ταν τό πλησιάζο^σι καί ταράσσεται, όταν. τούς βλεπη.
Είς άλλους πάλιν εκ τών .οικιακών ανθρώπων έχει μεγί-
στην συμπάθειαν δέν φοβείται, δέν φεύγει, οταν πλησια—
ζοχπ. Τό εναντίον μάλιστα έρχεται πλησιε'στερον προς αυ-
τούς, πετα εύθύμώς έδώ και έκεΐ κα.ί κελαδεϊ γλυκύ-
τατα. Τά κοράσια καί τά πα ιδία τό χαίρονται πολύ. Εί-
ναι πολύ ώραΐον καί πολύ κομψόν πτηνόν. Τέρπει καί
διασκεδάζει μέ τά ωραία κελαδήμαά τού καί μέ τάς χα-
ριτιομένας του κινήσεις ό'λους τούς έν οίκω, 6'ταν εχη τήν
κατάλληλον περιποίησιν καί διατηρήται υγιές καί ζωηρόν.
Είναι σύντροφος τών ανθρώπων πολύ ευχάριστος.

93. Ή μικρά και τό καναριον

'ζΐέτθ τήν κόρ^ τ;) μικρή , παιδιά μου, με τί χάρι,
μ& τί αγάπη τρυφερή,
ώςάν τή μαννονλα τον μικρή,
ποτίζει τό κανάρι!

"Εχει 'ςτό στόμα της νερό και ζάχαρι κρατάει
κι ό φίλος της ό φτερωτός,
ολόχρυσος κυματιστός,
τά χείλη της τιετάει
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Αυτή τον δίνει ζάχαρι, νεράκι τδ ποτίζει,
κ έκεΐνο τά φτερά κινεί,
κ ή άσημένιά τον φωνή
τραγούδι της χαρίζει.

I . ' : ' \ ' -

"Ετσι, παιδιά μου, κι 'ό Θεός δ ενσπλαγχνος ακόμα,
τρέφει μ,εγάλο καϊ μικρό
καϊ 'μέ άθάνατο νερό
δοοαίζει κάθε στόμα

γ Αχ. Παραςχος

Θ ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

94. Ή όρνις και τά όρνίθια

'Ωρχίαν τινά ήμέραν της ανοίξεως, μία κυρία, ή
οποία ώνομάζετο Ουρανία, είχε ν εξέλθει είς περίπατον
μετά της μικράς θυγατρός της "Αθηνάς. Διήλθον διά
μέσου ενός χωρίου καί έφθασαν είς ενα λειμώνα κατά-
φυτον εξ ωραιότατων άνθέων.

"Από όπου καί άν διήρχοντο, εβλεπον τά δένδρα
ήνθισμένα καί ήκουον τά πτηνά γλυκύτατα νά κελα-
δώσιν.

| —«Νά σταθώμεν εδώ ολίγον, παρακαλώ», είπεν ή
! Αθηνά είς τήν μητέρα της, δτε έφθασαν είς τόν
λειμώνα.

! Ή μήτηρ ευθύς συγκατετέθη, διότι άληθώς ήτο
πολύ ώραΐα εκεί, καί έστάθησαν. Ή Αθηνά ήτο πολύ
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ευχαριστημένη καί ήρχισε νά συνάζη άνθη, διά νά
προσφέρη μίαν άνθοδέσμην εις τήν καλήν της μητέρα.

Ένώ ήσαν έκεϊ, ήλθεν εκ του χωρίου καί μία όρνις
μέ τά μικρά όρνίθιά της.

—«"Ω ! ίδέ, καλή μου μήτερ», έ'κραξεν ή Αθηνά ?
«τά ωραία ■ όρνίθια ! Τί χαριτωμένα πουλάκια είναι Τ
πώς τρέχουν εύμορφα εύμορφα ! Νά ήδυνάμην νά συλ-
λάβω κανέν καί νά τό λάβω μαζί μου είς την οίκίαν ! »
Μόλις είπε ταύτα, τρέχει προς τά όρνίθια καίπρος-
παθεϊνά συλλάβη εν. Άλλά τά όρνίθια ήσαν ταχύτερα
αυτής. "Εντρομα διεσκορπίσθησαν εδώ καί εκεί καί
έχώθησαν μέσα είς τά υψηλά χόρτα. Κλου ! Κλου !
τότε εκραξεν ή όρνις καί είς τήν στιγμήν όλα ύπή-
κουσαν καί ετρεξαν προς αυτήν, άλλα μέν βραδέως,
άλλα δέ ταχέως, άλλα δέ, ενώ ετρεχον άνετράπησαν
καί πάλιν ήνωρθώθησαν είς τούς
μικρούς των πόδας, εως ότουήλ- »
θον δλα πλησίον της μητρός
αυτών. ™

—«Αυτή ή μεγάλη όρνις, μή-
τερ μου», είπεν ή Αθηνά, «είναι ή μήτηρ, καί τά
όρνίθια είναι τά τέκνα της; »

—«Δέν τό βλέπεις μόνη σου; » άπήντησεν ή μή-
τηρ. «Πρόσεξε νά ιδης πόσον ανήσυχος τρέχει έδώ και
εκεί, όταν κανέν εκ τών παιδιών της άπομακρύνηται
άπ' αυτήν.

Καί αί δύο εκάθισαν τότε επί της χλόης καί μέ με-
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γάλην ευχαρίστησιν καί περιέργειαν παρετήρουν τά
εύθυμα πτηνά.

: Αίφνης βλέπουσιν ότι ή όρνις ετρεχε λίαν περίτρο-
μος εδώ καί εκεί καί ε'πειτα εσταμάτησεν, ήνοιξε τά
πτερά της, εγονάτισε καί ήρχισε νά φωνάζη δυνατά
καί πυκνά.

Τά όρνίθια ετρεχον προς αύτήν άλλο άπ' εδώ καί
^λλο απ5 εκεί, καί τό εν κατόπιν του άλλου εκρύπτοντο
κάτω άπό τάς πτέρυγάς της. Ή όρνις όμως δέν-ε-
παυσε νά τά καλη καί άνήσυχος νά βλέπη γύρω τρι-
γύρω, μέχρις ότου δλα εκρυβησαν κάτωθεν τών πτε-
ρύγων της.

—«Τί κάμνει τόρα, μήτέρ μου; » ήρώτησε. μέ άπο-
' ρίαν ή 5Αθηνά.

—-«Βλέπεις εκεί επάνω εις τόν ούρανόν εκείνο, τό
[ΐ<||ποΙον μαυρίζει;» άπεκρίθη ή μήτηρ. Είναι ίεραξ, εν
πολύ κακόν πτηνόν, τό όποιον καταδιώκει καί τρώγει
τάς όρνιθας καί τά όρνίθια. Ή δυστυχής μήτηρ τόν
ειδεν άπό μακράν καί φοβείται, μήπως φάγη τά τέκνα,
της. Βλέπεις μέ πόσον τρόμον καί μέ πόσην άνησυ-
/ζίαν βλέπει γύρω τριγύρω, πώς άνορθοΰνται τά πτερά.
. της καί μέ πόσην προθυμίαν προστατεύει τά τέκνα της;:
Ή φιλόστοργος μήτηρ θυσιάζει τήν ίδικήν της ζωή ν,
Ινα σφση τήν ζωήν τών τέκνων της ! "Ολα τά πτηνά,
αγαπητή μου κόρη, είναι φιλόστοργα, άλλ' ή όρνις:
ψιλοστοργοτέρα άπό όλα. Ή όρνις είναι άληθινή μή-
•ΰηρ, διότι μόνον αί άληθιναί μητέρες άγαπώσι κατ"

Ι ". ': ' ' -' : ■
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αυτόν τόν τρόπον τά τέκνα των, όπως τόρα βλέπδις μέ
τούς ιδίους σου οφθαλμούς. Έάν ελθη ό ίέραξ, δέν
θά τόν άφήση ευκόλως νά φάγη τά παιδιά της. Θά
πολεμήση μέ αυτόν εως οτρν άποθάνη».

Ή Αθηνά, άμα ήκουσεν ότι ό ίέραξ θά πολεμήστ]
μέ τήν όρνιθα, εως ότου φονεύση αυτήν, καί επειτα
θά φάγη τά όρνίθια, ετρόμαξεν. Έπιάσθη σφιγκτά
άπο τήν μητέρα της, ώς άν ήτο καί αυτή όρνίθιον καί
διέτρεχε κανένα κίνδυνον. Ό ίέραξ όμως είδε τήν
Άθηνάν καί τήν μητέρα πλησίον τής όρνιθος καί δέν
ετόλμησε νά έλθη κατ5 επάνω της. Έστάθη ολίγον
καί επειτα εφυγεν.

Ή όρνις άμα είδεν ότι ό ίέραξ έ'φυγεν, ήγέρθη καί
αμέσως τά μικρά όρνίθια ε'τρεχον καί πάλιν εδώ καί
έκεΐ εύθυμα καί ζωηρά, όπως καί πρότερον.

"Οσο σκεπάζει ό ουρανός τη γη,
σκεπάζει ή μάννα τό παιδί.

93. "Η φωλεά τών πελαργών.

Είς εν χωρίον, επάνω είς τήν καλαμίνην στέγην
μιας οικίας παλαιάς, έ'βλεπον οί χωρικοί συνεχώς επί
πολλά ετη κατά τάς πρώτας ήμέρας τοΰ έαρος εν
κατάλευκον ζεΰγος πελαργών. Έκάθηντο έκεΐ έπάνοο
καί οί δύο καί έκροτάλιζον ώς άν έχαιρέτιζον τήν πα-»
λαιάν καί προσφιλή κατοικίαν των, όπου είχον άναθρε<
ψει' άρκετά τέκνα έως τότε'.
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Μίαν πνιγηράν ήμέραν του θέρους, ένψ οί κάτοι-
κοι του χωρίου δλοι ήσαν είς τούς αγρούς καί έθε-
ρ.·ζον, αίφνης άντηχεϊ άπό του ύψηλου κωδωνοστασίου
ής έκκλησίας του χωρίου
βαρύς ήχος του κώδωνος,
£νάγγ=λΛων κίνδυνον είς
ούς εργαζομένους χωρι-

— «ΙΙυρκαΐά.ί ΙΙυρ-
ι?ιια! » συγχρόνως άκουε- ^

χιι πανταχόθεν.

Οί χωρικοί άφήνουσιν άμέσως-τάς εργασίας των καί
έντρομοι τρέχουσιν εκ τών άγρών είς τό χωρίον, ίνα
σωσωσι τάς οικίας αυτών άπό τήν πυρκαϊάν. Έκα-
ττος ενόμιζεν ότι καίεται ή ιδική του ' οικία καί όλοι
Ηρεχον όσον ήδυναντο. "Οτε όμως ήλθον είς τόν
ί^πον τής πυρκαϊάς, ειδον ότι μόνον ή οικία εκείνη,
Ις τήν στέγην τής οποίας οί πελαργοί είχον κτίσει
τήν φωλεάν των. ήτο περικυκλωμένη υπό τών^φλογών.
£ΰνηθροίσθησαν λοιπόν εκεί καί μετά μεγίστης προ-
ίυμίας προσεπάθουν νά σώσωσιν αυτήν.

"Άλλά τό πράγμα δέν ήτο εύκολον. Ή πυρκαϊά ειχε
προχωρήσει. Αι δοκοί τής οικίας ήρχισαν νά κατα-.
ϊτίπτωσι καί ή καλαμίνη στέγη νά άναφλέγηται.Μετά
ρόλλής δυσκολίας εσώθησαν μόνον όλίγα πράγματα
;ών δυστυχών κατοίκων τής οικίας ταύτης.

Ένω οι χωρικοί ήσχολοΰντο νά σωσιυσιν δ,τι ήδύ-

λ, . ·■ : ; 4



Ή φωλεά τών πελαργών 122

ναντο εκ τής καιομένης οικίας, αίφνης ερχεται τά ■
χιστα πετών εις πελαργός άπό τοΰ λειμώνος καί μ|ί
μεγάλην δρμήν διευθύνεται προς αυτήν. Είναι ή μή-
τηρ τών νεοσσών, τούς οποίους αί φλόγες καί νέφοί
καπνού εχουσιν ήδη περικυκλώσει εντός τής φω
λεάς των. ι .

"Εντρομος ή δυστυχής μήτηρ πετα πέριξ τοΰ κα
πνοδ καί τών φλογών. Τέλος είσορμα διά μέσου α&
τών καί μετ' όλίγον εξέρχεται κρατοΰσα μέ τό ράμ-
φος της Ινα νεοσσόν, τόν όποιον καταθέτει είς τή'
ρίζαν Ινός δένδρου, όχι μακράν τών χωρικών, οΐτινεί
είχον τρέξει νά σβέσωσι τήν πυρκαϊάν. Κατόπιν υφου
ται πάλιν καί είσορμα εκ νέου εντός τών φλογών, α
όποίαι εν τω μεταξύ'είχον γίνει ίσχυρότεραι, καί μετ
όλίγον εξέρχεται πάλιν μέ ε·\*α δεύτερον νεοσσόν. Άλλί
τήν φοράν ταύτην αί πτέρυγες της ήσαν όλίγον κα
ψαλισμέναι. ..Αμέσως άποθέτει ,αύτόν πλησίον τοΰ πρώ-
του σωθέντος καί άκράτητος εκ τρίτου διαπερα τό*
καπνόν καί τάς φλόγας καί όρμα είς τήν φωλεάν
ίνα διάσωση καί τά τελευταία δυο τέκνα της.

Οί χωρικοί, είς έπακρον συγκεκινημένοι, περιμέ-
νουσι νά εξέλθη άπό τάς φλόγας, άλλά δέν εξέρχετοεί
Έσκέπασε μέ τάς πτέρυγας τούς δυο καιομένους νεοα
σούς καί εκάη ή φιλόστοργος μήτηρ μαζί μέ τά προ
φιλή της τέκνα, άφοΰ δέν ήτο δυνατόν νά τά σφσ
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<56. Ό βοριάς, πον τ' αρνάκια παγώνει.

ΎΗτον είς τήν στέγη έβογγονσε

ό βοριάς, καί ψιλό επεφτε χιόνι.
Τί μεγάλο κακό νά έμηνούσε ·
ό βοριάς, πού τάρνάκια παγώνει;

Μέσ' 'ςτό σπίτι μια χαροκαμμένη,
μιά μητέρ* άπό πόνους γεμάτη)
'ς του παιδιού της τήν κούνια σκυμμ£\>η
δέκα νύχτες δέν εκλειγε ' μάτι.

Είχε τρία παιδιά πεθαμένα,
αγγελούδια., λευκά 'ςάν τόν κρίνο,
κι εν α μόνον της εμεινεν, ένα,
και 'ς τόν τάφο κοντά ήτοη' κ εκείνο.

Τό παιδί της με κλάμμα έβογγονσε,
ώς νά έζήταε τό δόλιο βοήθεια,
κ ή μητέρα σιμά του έϋρηνοΰσε
με λαχτάρα κτυπώντας τά στήΰια.

Τά γογγύσματα εκείνα καί οί θρήνοι
έπληγώναν βαϋ'ειά τήν ψυχή μου.
Σύντροφος μου ή ταλαίπωρος εκείνη,
άχ, και τάρρωστο ήτον παιδί μου.

'Σ του σπιστιον μου τή στέγη έβογγονσε
ό βοριάς, καϊ ψιλό επεφτε χιόνι.
"Αχ μεγάλο κακό μου έμηνονσε
ό βοριάς, που τάρνάκια παγώνει.
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Τόν γιατρό καϋώς είδε, έσηκώϋη
'ςάν τρελλή. "Ολοι γύρω σώπαιναν
φλογεροί της ψυχής της οι πόϋοι
με τά λόγι άπ' τό στόμα της βγαΐναν.

κακό που με βρήκε μεγάλο!
Τό παιδί μου, γιατρέ, τό παιδί μου!...
"Ενα τώγω, δεν μ' έμεινε άλλο'
σώσε μου το, καί πάρ τήν ψυχή μου».

Κι δ γιατρός με τά 'μάτια σκυμιιένα
πολλήν ώρα <5έτ άνοιξε στόμα'
Τέλος πάντων—αχ, λόγια χαμένα —
« Μή φοβάσαι, της εΐπεν άκόμα».

Κ' έκαμώΌη πώς ϋέλει νά σκύψτ)
'ς τό παιδί, και νά ι δη τό σφυγμό του.
"Ενα δάκρυ προσεπάϋει νά κρύψη
πού κατέβη" είς το ωχρό τζρόςίοπό του.

Σ τοϋ σπιτιού μας τη στέγη έβογγοϋσε
ό βοριάς, και ψιλό επεφτε χιόνι.
"Α, μεγάλο κακό μας μηνούσε
ό βοριάς, πού τάρνάκια παγώνει. .

* Η μητέρα ποτέ δακρυσμένο
τοϋ γιατρού νά μή νοιώση τδ 5μάτι,
όταν έχη βαρεία Εξαπλωμένο

τδ παιδί της σέ πόνου κρεβάτι!

■ . /

ι Γ. χ. ζλλοκωσ}
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97. Νάνι-νάνι.

" Αγγελοκά μωτο παίδι,
πέσε 'ς τήν αγκαλιά μου,
πέσε γλυκά νά κοιμηΰής.

Δεν ξεύρεις πώς σπαράζουνε
τά μανρα σωϋικά μου,
'ς τά στήΰιά μου 'ςάτ απλωτής.

"Ελα, ψυχή μου, κύτταξε.
ή μάιφα σου" ή καημένη,
γυμνή καί χιονισμένη.

Μέ τά μακρά μαλλάκιά της
για Ιδές, ϋά σε σκεπάση,
μην ή δροσιά σε πιάση.

"Ελα, παιδί μου, κι ορφανοί
'ςάν στέκουν κι αγρυπνούνε
δύςκολα λησμονούνε.

"Ελα νά σέ κοιμήσουνε
'ς τη ζέστη τς' αγκαλιάς μου
οι χτύποι τής καρδιάς μου.

Νάξευρες πότ ε ξύπνησε
σήμερα τψ' αύγούλα
ή μαύρη σου μαννούλα '
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Τά γόνατά μου έτρύπησαν δυο ώρες πεσημένη
εμπρός είς τήν Ιίαρϋένο μας... Έσυ κι αυτή μου μένϊ I
* Εκλαψα μαϋρα δάκρυα. *Οχι για μέ, παιδί μου.
Έτά,χ&ηκα 'ς τή χάρι της γιά σε, γλυκό πουλί μου, ]

τό γάλα νά μή χάσω '
Ιίαρϋένο μου! Παρθένο μου! πάρε {.ιε νά μή φϋάο
νά ιδώ τό μαϋρο τώρφανό αχνό και πεινασμένο!
*Ελα παιδί μου, ελπίδα μου, 8λα και σέ νυστάζει,
κοιμήσου κ ή μαννούλα σου έξυπνη σέ κυττάζεΐ'
είναι πικρά τά χείλη μαυ, φαρμάκ* εϊν' ή καρδιά μχ>
άπό τή φτώχεια τρέμουνε τ άχαρα κόκκαλά μου.
Ελα, παιδάκι μου, μην κλαϊς. Πέσε ψά σε κοιμήσο

■ ^ , ι

και να σε ναναρισω

98. Νανάριό^α.

Φύσ' άγεράκι δροσερό,
μέσ 'ς τών δένδρων τά φύλλα.
Πό,ρ άπ τά ρόδα τόν άνΰό>
άπ τή μηλιά τά μήλα
και φέρ τα 'ς τό παιδάκι μου.
Είναι καλό και κάνει
ήσυχο νάνι νάνι.
'Αρχίνησε τό λάλημα,
άηδόνι αγαπημένο,
νανάρισέ το τό φτωχό,
είν' άποκοιμημένο
'ςάν τή γλυκειά σου συντροφιά
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μέσ' 'ς τή φωλιά \άν κάνη
μαζν σον νάνι νάνι. γ.

" -

"Ανοιξε, νυχτολούλουδο,

ί *

άνοιξε και μή κλείσης
τήν ώμορφή σου μυρωδιά
ώςότου νά τή χύσης
δλη μέσ' 'τά μαλλάκιά του.
Τδ μ-ανρο ίδές πώς κάνει·
μαζί μου νάνι νάνι. /
Και σεις μέ τά χρνσά φτερά,
όνείρατά μου, έλάτε
'ς τό έρημο τδ καλύβι μας,
αγάλια αγάλια έμβάτε,
σιγά, μή τδ ξυπνήσετε·
κυττάξετε πώς κάνει,
Αγγελος νάνι-νάνι... /
' Ονείρατα είναι τον φτωχοϋ
ή συντροφιά, ή έλπίδα' 1
της χ,ήρας ή παρηγοριά,
δ ήλιος ή αχτίδα.
Ελάτε, μήν αφήσετε
τή μάννα τον, πού κάνει
μαζί τον νάνι-νάνι

ϊΐΌκοιμήϋη τδ μικρό, κ ή μάνν* άποκοιμήϋη,
ΐοτώντάς το σφιχτά σφιγτά 'ς τά μητρικά της στήϋη. /·

Α. Βαλαωρίτης
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98. Ή ^εόημβρία.

Κατά. την μεσημβρίαν. '-Η ήλιος είναι είς τό μέσον του
ουρανού. Κατά τήν μεσημβρίαν 6 ουρανός, ή .γη κα: ή
θάλασσα λαμποκοπούσι περισσότερον από πάσα ν άλλην
ώραν της ημέρας. ΤΤ ζέστη είναι —ερ:σσοτέρα τότε παρά
τήν πρωίαν και τήν εσπέραν. Τόν χειμώνα κατά τήν με-]
σημ&ρίαν ό ήλιος είναι πολύ ευχάριστος. Τά ζώα και οι
άνθρωποι ζητούσι τά μέρη, οπού είναι 'ό ήλιος, καί μέ
πολλήν εύχαρίστησιν κάθηνται ή περιπατουσιν είς αύτά.
Τά άγρια θηρία τών δασών εξέρχονται άπό τά παγερά
σπήλαια καί άπό τάς κρυεράς λόχμας αύτών. Έρχονται
είς τά γυμνά μέρη τών δασών καί τών κοιλάδων, τά
όποια βλέπει ό ήλιος, καί έκεΐ με μεγάλην εύχαρίστησίΜ
παίζουσι. κάθηνται, έξαπλώνονται. Οί ίχθύες φεύγουσ-.ν
άπό τά δροσερά βάθη της θαλάσσης καί έρχονται είς τήν
θεομήν επίφάνειαν- αύτής.

Τό θέρος κατά τήν μεσημβρίαν ό ήλιος καίει πολύ.
Ή ζέστη είναι υπερβολική. Τά ζώα και οί άνθρωποι άπο-
φεύγουσι τά μέρη, δ'που είνχι ο ήλίος'. καί καταφεύγουσα
είς μέρη δπου, είναι σκιά. Οί άνθρωποι τών πόλεων μετα-
βαίνουσιν είς τάς οικίας των ή μένουσιν είς τά Αργαστήρια
αυτών. Οί γεωργοί, οί ποιμένες, ο! θερισταί καταφεύγου-
σιν υπό τά δένδρα τά υψηλά καί πολύφυλλα^. "Αλλοτε
εισέρχονται είς κάνε ν σπήλαιον διά νά μή καίωνται άπί
τόν ήλιον, καί διά νά αναπαυθώ σι ν ολίγον άπό τάς εργα-
σίας τής ημέρας. Τά άγοια θηρία καταφευγουσιν είς τάς
πυκνάς λόχμας ή είς τά τρομερά σπήλαια αύτών. Οί ίπ-
ποι-, αί αγελάδες καί τά πρόβατα, τά όποια βόσκουσιν είς
τους λειμώνας, καταφεύγουσιν είς τήν σκιάν τών δέν-
δρων ή συναθροίζονται πλησίον τών ρυακίων καί τώ>
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ήγών, διά νά δροσισθώσιν ολίγον. Τά πτηνά κρύπτονται
ό -ους θάμνους και υπό τά φύλλα τών δένδρων. Τά
ίχρα,ϊα κελαδήματα αυτών παύουσι καί μόνον τά τερετί-
σματα του τεττιγος ακούονται. Οί ίχθύες βυθίζονται είς
ιόν πυθμένα της θαλάσσης, όπου τά ύδατα είναι δρο-
ί?ρωτερα,.

"Οσον πλησιάζει ή μεσημβρία, τόσον ή δραστηριότης
«ΐ>ν ζώων καί τών ανθρώπων γίνεται μεγχλειτερα. Οί
άνθρωποι σπεύδουσι νά τελειώ.σωσι τάς εργασίας αυτών
ρ: χ νά γευματίσωσι καί άν,α,παυθώσιν ολίγον. Τά ζώα,
;£·; όποια ζώσιν είς την, ξηράν τά πτηνά, τά. όποια, πε-
οσιν είς τον, αέρα- τά ζώα, τά όποια ζώσιν είς τούς
«ιταμούς καί είς τάς θαλάσσας" όλα σπεύδουσι νά τε-
ειώσωσι τάς εργασίας αυτών. "Ολα, σπεύδουσι νά ελ-
Ιοοσιν Ικεϊ, ό'που εχουσι τά τέκνα των καί νά άναπαυθώσιν
λίγον.

Κατάκοποι έκ της .εργασίας αυτών ο ί άνθρωποι διακό-
?-:ουσιν αύτήν κατά την μεσημβρίαν, τρώγουσι καί ανα-
δύονται. Ό γεωργός απολύει εκ του αρότρου τούς βοΰς
ίυτου καί κάθηται είς τήν σκιάν κανενός δε'νδρου, διά νά
>άγη καί νά άναπαυθη ολίγον. Ό ποιμήν αποσύρεται .είς
;ανεν. σπήλαιον ή είς τήν σκιάν κανενός δένδρου, εκβάλλει
τ*7)ς πήρας τόν ξηρόν άοτον αύτου καί κάθηται καί
ίρώγει μέ μεγάλην ό'ρεξιν. Ό άλιεύς, ό οικοδόμος καί
λοι οί τεχνίται διακόπτουσι τάς έργασίας αυτών, καί
ερά μεγάλης εύχαριστήσεως τρώγουσι καί αναπαύονται.
1)1 μαθηταί σχολάζουσιν άπό τά σχολεία καί έρχονται
ς τάς οικίας αυτών, Ή τράπεζα είναι έστρωμένη. Ή
ροντίς του πατρός, ή επιμέλεια της μητρός καί ή εύ-
$αγία του Θεού παρεσκεύασαν τήν τροφήν ό'λων τών οι-
κείων. Κάθην,ται δλοι πέριξ της τραπέζης, προςεύχονται,

Χ. ΠαπχμΑρ*α\> Άναγνωσματάριον Β' 9

1



!

- ' - . '.'■ ., · ■ \ ■ ' ;
130 Τά άγ-αΛητά άνθη

τρώγουσι κ α; άφου χορτάσωσιν άρχίζουσι με νέαν ορεξιν
την εργασίαν. την οποίαν διέκοψαν, καί Ιργάζονται μέχρι!
της εσπέρας.:

(Κατά τάς Θρησκευτικός Μελετάς του Δ. Σ. Μαύροκορδάτευ καί τοΰώ
αρχαίους "Ελληνας ποιητάς).

-Χ·*—-

Ι' ΑΓΑΠΗ ΤΕΚΝΩΝ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ

ί * ... ' · .■ '|

: . ·

69. Τά αγαπητά άνθη.

Μίαν φοράν ήσαν τρεις αδελφοί, δ Αθανάσιος, ο'
Αντώνιος καί ή Άννα.

'Ωραίαν τινά πρωίαν εξήλθον νά περιπατήσωσιν είς
τήν εξοχήν. Ήσαν πολύ φαιδροί* πότε έπήδων7 ποτέ
εστέκοντο καί ήκουον τό κελάδημα τών πτηνών, πότε
εψαλλον.

"Υστερον ειπον «Έλθετε1 νά συνάξω με ν άνθη άτζο
εκείνα, τά όποια ό καθείς άπό ήμάς άγαπα περισ-
σότερο ν.»

Καί ετρεξαν όλοι νά συνάξωσιν. · I

Μετ5 ολίγον συνηθροίσθησαν καί οί τρεις είς τήν|
σκιάν ενός μεγάλου δένδρου. Καθείς - έκράτει είς τάς
χεϊράς του μίαν άνθοδέσμην άπό τά ήγαπημένα του

άνθη. |

\ ^ »

Τότε ειπον· «Καθείς νά ε'ίπη διά τί άγαπα τάάνθη.
τά όποια, συνέλεξε περισσότερον άπό τά άλλα».
Ό Αθανάσιος, ό μεγάλείτερος, εφερεν ϊα.



Τά άγαπητά άνθη 131

ί —«Παρατηρήσατε»," έ'λεγε, «τά ΐα ! Πόσον ωραία
«χνθύλλια είναι ! Είναι κρυμμένα είς τά χόρτα. Μυρί-
ζουν τόσον εΰμορφα καί καθείς τήν άνοιξιν κάμνει ευ-
χαρίστως άνθοδέσμην μέ τά άνθη αυτά».

Καί έδωκε τινα εξ αύτών είς τόν Άντώνιον καί είς
-:ήν Ά ν να ν.

|ϊ Κατόπιν έδειξεν ό Αντώνιος τήν άνθοδέσμην του..
| "Ησαν λευκά κρίνα, τά όποια φυτρώνουν είς τούς
Iάγρους.

| —«"Ιδετε», ειπεν, «αυτά τά κρίνα ! Είναι λευκά
ώς ή χιών ! » -

Καί εδωκεν είς τούς άδελφούς του άπό εν κρίνον.
"Γστερον ήλθεν ή Άννα. Είχε γαλανάς, λεπτάς
αναγαλλίδας.

«"Ιδετε, αγαπητοί μου άδελφοί ! » είπε τό κα-
λόν κοράσιον. «Τά άνθύλλια ταΰτα εύρον πλησίον του
ρυακίου. Είναι τόσον ώραια' γαλανά, όπως οί (οφθαλμοί,
τόυ μικρού μας Κωστάκη. Είναι εκεί, ώς τά άστρα είς.
τ,όν ούρανόν. Δι' αύτό τά αγαπώ πολύ καί τά δίδω είς
σας τούς δύο. . »

, Καί εδωκεν είς τούς άδελφούς της άπό μίαν μικράν
άνθοδέσμην.

;ϊ "Έπειτα ειπον «Νά κάμωμεν άπό δλα τά άνθη δύο
στεφάνους καί νά τούς δώσωμεν είς τούς καλούς μας
γονείς».

^ ί|| ""Έδεσαν λοιπόν τά βαθέα κυανά ϊα, τά λευκά κρίνα
καί τάς . γαλανάς άναγαλλίδας όμοΰ καί τά έφεραν είς
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τόν πατέρα καί είς τήν μητέρα των καί διηγοΰντο είς|
αυτούς, πόσον ωραία έπαιξαν είς τήν εξοχήν. Οί γο-1
νεΐς τά ευχαρίστησαν, τά ενηγκαλίσθησαν καί .τά]
εφίλησαν. '

Θεός μέγιστος τοις φρονίμοις οί γονείς.

Ι

_______

70. "II έοοτη τον παχοός.

ν Ο 3

Πατήρ τις είχε πέντε υιούς. Ό μεγάλείτερος είχε
φύγει προ* πολλού άπό τήν πατρίδα του καί κατώκει
είς άλλην πόλιν, ό άλλος εσπούδαζεν είς τό Πανεπι-
στήμιον καί , κατ5 εκείνας τάς ημέρας ειχεν έ'λθει είς
τόν πατρικόν του οίκον, καί οί άλλοι τρεις ήσαν ακόμη
πολύ μικροί. Έμενον είς τήν οίκίαν καί εφοίτων είς
τό σχολείο ν.

Ό πατήρ ήτο πολύ καλός καί είχε δώσει πολύ κα-
λήν άνατροφήν είς τά τέκνα του. Μίαν φοράν, τήν
παραμονήν της εορτής του, τά τρία μικρότερα παιδία
συνήθροισαν είς τούς λειμώνας ωραιότατα άνθη καί
κατεσκεύασαν εξ αυτών ενα ώραΐον στέφανον, χωρίς
νά τά ίδη ό πατήρ των. Έκ χαράς καί ανυπομονησίας
δέν ήδύναντο δλην τήν νύκτα νά κοιμηθώσιν.

Τήν άλλην ήμέραν πριν ακόμη εξημερώση, έρχονται
καί τά τρία είς τόν κοιτώνα του πατρός των, προχω-
ρουσι σιγά σιγά μέ τά άκρα τών ποδών των μέχρι της
κλίνης του, καταθέτουσιν εκεί τόν ώράΐόν των στέφα-
νον καί σιγά σιγά πάλιν φεύγουσιν. Έπεθύμουν νά μή
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«•ρ ' '

Ιννοήση 6 πατήρ των1, δια νά μή γνωρίζη, δταν εξυ-
'ίρνήση, ποίος κατέθηκεν είς τήν κλίνη ν του τον ώ-
ραϊον εκείνον στέφανον. Άλλ5 δ πατήρ ήτο έξυπνος,
οτε τά τέκνα του είςήλθον είς τον κοιτώνα του, καί
τά είδεν.

Ότε εξημέρωσε, καταβαίνει δ πατήρ είς τον κοι-
τώνα των ,,κρατών είς τάς χείρας του τον ώραϊον στε-
φανον καί λέγει προς αυτά* «Π^ου είναι οί μικροί άγ-
γελοι, οι οποίοι μου εφερόν τον ώραϊον τούτον στέφα-
νον, ενφ εγώ Ικοιμώμην; » ,

Τότε εσπευσαν τά παιδία, έκρεμάσθησαν εκ του
τραχήλου αύτοΰ, τόν κατεφίλουν καί εχαιρον πολύ.

Τήν στιγμήν εκείνην είςήλθεν άνθρωπος τις, ό ό-
ποιος εφερεν εν ώραϊον στρογγύλον βαρέλιον μέ στε-
οράνας. Τό βαρέλιον περιεΐχεν εκλεκτόν οινον, τόν
οποίον εστειλεν ό πρεσβύτερος υιός του, ίνα εύχαρι-
ατήση τόν πατέρα κατά τήν εορτή ν αύτού. Ό πατήρ
ευχάριστηθη πολύ, τά δέ μικρά παιδία άπό τήν μεγά-
ΛΥ]ν των χαράν επήδων γύρω τριγύρω του πατρός των
και τοΰ βαρελιού.

| Κατόπιν, ότε Ιπλησίασεν ό πατήρ είς τήν τράπεζαν,
βλέπει ε π αύτης εν καθαρόν καί μέγα φύλλον χάρτου.
Ρ Επί τούτου ο υιός του, ό φοιτητής του Πανεπιστη-
μίου, ό όποιος κατά τάς ήμέρας εκείνας ειχεν επα-
νέλθει άπό τά ξένα, είχε γράφει εν ώραϊον ποίημα.
"Οτε δέ ό πατήρ του άνέγνωσεν αυτό, εύχαριστήθη
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■πολύ καί άπό τήν συγκίνησιν τά δάκρυά του έ'πιπτον
Ιπί του χάρτου.

Τότε τά τρία μικρά παρετήρησαν τόν πατέρα των |
καί ειπον «Αγαπητέ πάτερ, άγαπ^ίς καί ήμάς, όπως|
τούς δύο μεγαλειτέρους μας άδελφους, οί όποιοι σου
έδωκαν τόσον ώραϊα πράγματα; Ήμεΐς είμεθα μι-1
•κροί άκόμη. "Οταν καί ήμεΐς μεγαλώσωμεν, καί ήμεΐς I
θά σου δώσωμεν· ωραία πράγματα».

Ό πατήρ έλαβε τότε καί τά τρία είς τάς άγκάλας ]
του.» τά έθλιψεν είς τήν καρδίαν του καί ειπε ν
μή νομίζετε, μικρά μου τέκνα, ότι τό δώρόν σας είναι I
κατώτερον άπό τά. δώρα τών μεγαλειτέρων σας άδελ-;
<φών. Καί σας καί-εκείνους σας άγαπώ τό ϊδιον. "Ολοι
σας είσθε καλά παιδία καί όλοι σας ήθέλετε νά μέεύ-
χαριστήσητε μέ τά δώρά σας. Ευγε, καλά μου παιδία, ]
ευγε ! Νά έ'χητε τήν εύχήν μου».

Ένχήν- γονέων έπαρε καί τά βουνά περπάτει ·

ν - . Μ

71. "II έορτίι τΛς μητρός.

' ■ .' ' ...

*Ολη τέρψις κ ευωδιά "Αφετέ μμ τόν αέρα

γλυκοφέγγει ποθητή νά γεμίσω μέ ψαλμούς,

ή· ώραία καί γλυκεία ^ τής καρδίας μου τους παλμούς,

της μητρός μου εορτή. νά εκφράσω 'ς τήν μητέρα.

}ΕΙν αυτή ή σπιτική μου, ΤΩ μητέρα,'ς τόν λαιμόν σου,

ή μικρά μου πασχαλιά. δέν κρατούμαι, θά ριφθώ, ;

Κελαδοϋν, θαρρείς, μαζί μου και 'ς τόν φύλακ"" άγγελόν σο

τήν μητέρα τά πουλιά. 'ςάν λαμπάδα άναφθώ.
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""Αγγελε της, Άν τους πόνους
της αγάπης έννοες,
φνλ^αξέ την πλείστους χρόνους
'ς τάς άγκάλας της ζωής. Α

- γ β λ. Τανταλιδης

7ί£. 'ΙΙ εοοτη της ηητέοας.

^Ολα τά άνθη χαροπά, με τη δροσιά λουσμένα
V ■ τής. άνοιξης τήν αγκαλιά ανθίζουν ενα ενα.
Μά κάθε τι, τό τφώ μικρό, τη μυρωδιά χαρίζει
εις τήν καλή μητέρα τον, πού τόσο τό φροντίζει·
και' όταν τή πρωτομαγιά γιορτάζγ) τώνο/νά της
·,ή άνοιξη, γιορτάζοννε μαζί και τά παιδιά της.
Λουλούδια άν είμαστε^ έμεϊς, έσ είσαι άνοιξη μας.
Μέσ' 'ς τή δική σον αγκαλιά ανθίζει ή ψυχή μας.,
Είναι για μας πρωτομαγιά ή 3μέρα τής γιορτής σου.

Γ. Δροςινης

73. Τό ορφανό.

(ί

Είς τόν προθάλαμο ν σον περίλνπ ον έμβαίνω
με μάτι δακρυσμένο με προςωπον ωχρό,
γιατί νά σας χαρίσω δέν έχω τό καη\ιιενο
•ονδ' ένα λονλονδάκι μυρσίνης δροσερό.

Μόνο νά ζώ ή μοίρα μου εγραψε και μόνον
€Ϊς τής ζωής τό δρόμο θλιμμένο περιπατώ"
I ττλήν σήμερα 'έμπρ,ός ρας τά χέρια 'μον σταυρώνω
; καϊ ψάλλω τό ψωμάκι χωρίς νά τό ζητω ...
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Τής Μοίρας αποπαίδι, 'ςάν φθινοπώρου φύλλο,
τό άσκοπο μου βήμα εδώ κ έκέί πλανώ.
Κανείς δεν μ αγαπάει, κανείς δέν μ' έχει φίλο,
γιατί δέν έχω μάννα και είμαι ορφανό ϊ

Δέν έχω μάννα! Μέσα 'ς αυτά τά τρία λόγια,
'έρήμωσις καί πείνα καί κρύο κατοικεί,
μου ψάλλουν καί τά τρία θανάτου μνρολόγια,
εις μίαν τονισμένα φρικώδη μουσική.

"Αλλα παιδιά 'ςάν β?ιέπω έκεΐ πού διακονεύω,
νά λάμπουν 'ς τό μετάξι, χαρούμενα, ευτυχή,
απ δλα τά κα)Λ τους τή μάννα τονς ζηλεύω.
—"Αχ! πώς θά σ' ά αποϋαα μαννούλα μου φτωχή ί

Δέν πρόφθασ ή καημένη φ\λϊ νά μου χαρίση,
ουτε νά μέ χαϊδέψη, ούτε νά μ3 εύχηθή.
'ΑλΡιοίμονον εις όποιον 'ς τόν κόσμον τούτον ζήση*
άπ' τήν καλή του μάννα χωρίς νά φιληθη.

Προχθές 'ς ένα λιβάδι παιδιά ευτυχισμένα
ένα παιγνίδι όλα■ έπαίζανε κοινό.
—Μέ παίζετε, τους είπα, μέ παίζετε κ' εμένα,
—Δέν παίζουμε, μου είπαν, εμείς μέ τώρφανά . . *

"Ω, εϊθε 'ςάν λουλούδια 'ς της γης τό περιβόλι,
καθένας σας νά παίρντ) δροσιά άπ' τόν ουρανό.
Είθε νά εχονν μάννα 'ς τόν κόσμον τούτον όλοι,
κ' έγώ νά είμαι μόνον για ό?.ους ορφανό !

Ί" Αχ. Παραςχοε)



71. Ή έίίπέοα.

Τήν μεσημβρία,ν, ό ήλιος είναι είς το μέσον τοΰ ού-
>άνού. Μετά τιν,ας ώρας άπομακρύνεται άπό τό μέσον
ού.ρανοϋ καί ολίγον, κατ' ολίγον αρχίζει νά πλησιάζη
έζ τάς κορυφάς τών ορέω^ ή είς τήν Ιπιφάνειαν τής θα-
λάσσης. Ό ήλιος τότε κλίνει προς τήν, δύσιν του. Ό»
ιρανός, τά ορη, αί πεδιάδες, α! κοιλάδες, οί αγροί, ή
ίχλασσα δέν λάμπουσι τόσον, πολύ, οπως έλαμπον τήν
Μ.σηβρίαν. Τό φώς εΤν,αι όλιγώτερον είς τόν κόσμον, ή
ί.-ρμότης μικρότερα καί άλλου φέγγει περισσότερον καί
ίλλού όλιγώτερον.

Κατά τήν ώραίαν, ταύτη ν ώραν τής ημέρας, κατά τήν
5ύσιν του ηλίου, τό κυανοΰν χρώμα του ουρανού γίνεται
οραιότατον καί γλυκύτατον. Τά νέφη διεσκορπισμένα είς
Αον τον, ούοανόν, χρωματίζονται μέ άπειρα ωραιότατα
ΐίΕΐ ζωηρότατα χρώματα*. Τά άκρα αυτών πορφυροΰν.ται,
-ά. δέ μέσα χρωματίζονται ίδίως φαιά καί μέ όλα τά ειδη,
Γών χρυσοειδών,' καί άργυροειδών χρωμάτων. "Ολος ό
ύρανός λάμπει άπό τά ζωηρότατα καί γλυκύτατα ταύτα
βιώματα, τά όποια γίνονται άπό τόν ήλιον.

'Ολίγον κατ' ολίγον, ό λαμπρός δίσκος του ηλίου
σχίζει νά κρύπτηται όπισθεν τών ορέων ή νά άφανίζηταΐ:
ν^ς της θαλάσσης. Τά. ζωηρά χρώματα τών, νεφών γί-
ανται *τότε αμυδρότερα. Αί κορυφαί τών υψηλών δένδρων>
Γ λόφοι καί αί κορυφαί τών ορέων, άρχίζουσι νά χρυσώ-
ον,ται, φωτιζόμενα», άπό τάς τελευταίας άκτΐνας τοΰ.
Λιου.- Διασχίζουσι δέ τόν αέρα τά διάφορα πτηνά καί
-νάρίθμητα συναθροίζονται είς τούς θάμνους καί είς τούς,
,λαδους τών δένδρων. Όλα όμού γεμίζουσι τόν αέρα με
α γλυκύτατα κελαδήματα αυτών,, μέ τά όποια άποχαΐ!-
ετίζουσι τόν ήλιον,.
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Μετ' όλίγον άφού δύση πλέον ο ήλιος, τό χρυσουΝ
^ρώμα τών λόφων, καί τών κορυφών τών ορέων αρχίζει νά
Ικλείπή. Τό πορφυρουν χρώμα τών άκρων τών νεφών αρ-
χίζει νά έξαφανίζήται. Τά λαπρά καί ποικίλα χρώματα,
μέ τά όποια προ ολίγου ήτο χρωματισμένος ολος; ό ουρα-
νός, τό εν, κατόπιν του άλλου άρχίζουσι νά σβήνωσι. Πού
δέ καί που αρχίζει νά προβάλη εις τόν, αχανή ούρανόν καί
κανέν άστρον. Ό γεωργός αδων επανέρχεται είς τήν οι-
κίαν του, μεταξύ τών, τε'κνων του. Αί αίγες καί τά πρό-
βατα βληχώμενα έπιστρέφουσιν άπό τάς νομάς είς τάς
μάνδρας αύτών.. .

Ό ουρανός όλίγον κατ' όλίγον καλύπτεται άπό άπειρα
άστρα, τά οποία ώς αδάμαντες στίλβουσιν, είς τό άχανές.|
Τά όρη καί οί λόφοι, τά δάση καί αί πόλεις άρχίζουσι!
-πλέον νά μή διακρίνονται. Τά εργαστήρια καί τούς περι-
πάτους καί τάς κατοικίας τών .ανθρώπων αρχίζει νά κα-
.λύπτη σκότοςΤίποτε!δέν φαίν,εταιίίπλέον,\τίποτε δέν'βια-
κρίνετα'. καθαρά. Μόν,ον τό ώχρόν φώς της σελήνης,
•όταν αύτη είναι είς τόν ούρανόν, φωτίζει όλίγον τόν κό-
•σμον καί φαίνονται άμυδρώς τά όρη, οί λόφοι καί ή θά-
λασσα. Η φερμότης ή γλυκεία του ηλίου παύει καί αρ-
χίζει νά. γίν,ηται ολίγον ψύχος. Τά ασματα τών πτηνών
-παύουσιν. ..Μόνον τό,μελαγχολ'.κον άσμα της άηδόνος, ή
φωνή του γρύλλου καί τά κικκα,βάσματα της γλαυκός]
πού καί που ακούονται ακόμη. Οί κώδωνες τών ποιμνίων,
•οί όποιοι πρό ολίγου ακόμη πολλοί καί γλυκύτατοι ήκού-
οντο, δέν ήχου σι πλέον. Πού καί που μόνον κανίς άσθε-.
-νής ήχος αύτών έρχεται άπό πολύ μακράν. Αί φωναί
τών αν,θρώπων καί ό άλλος θόρυβος είς τούς δρόμους τών-
•πόλεων αρχίζει νά Ιλαττώνηται καί όλίγον κατ όλίγον.
-αρχίζει νά γίνηται ά'κρα ησυχία.
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•Μόνον οί λέοντες, α! τίγρεις, οί λύκοι καί τα τοιαύτα
Ηρια θηρία κινούνται κατά τήν σιωττηλήν και ήσυχο ν
αυτήν ώραν,, εξέρχονται άπό τά σπήλαια αυτών καί ζη-
\ ϊΟσιν είς τούς δρόμους τήν. τροφήν των. Όλα τά άλλα
Φάσματα του Θεού μεταβαινουσιν είς τάς κατοικίας αύ-
Ον. Τά. πτην,ά ?πρό πολλού μετέβησαν (καί ευρίσκονται;·ήδη
π'ό τούς θάμνους, επί τών κλάδοον τών δένδρων καί είς
•ας φωλεάς τω,ν. Ό ι ίπποι, αί ιάγελάδες, τά πρόβατα ρρο
ολλού έπανήλθον. άπό τάς νομάς των καί ευρίσκονται
;Λεον είς τούς σταύλοΰς καί είς τάς μάν,δρας αυτών. Οί
Ηθρωποι άρχίζουσι νά ερχωνται είς τάς οικίας αυτών.
)ί πατέρες, εργασθέντες δι' ό'λης τής ήμέρας εκτός της
ί*ίας, «σχόλασαν πλέον, άπό τάς .εργασίας των. Επα-
νέρχονται είς τήν οίκίαν των έν τω μέσω τών άγαπητών
έ,'ίτών τέκνων καί τών λοιπών οικείων αυτών. Τά τέκνα
Ιπανέρχον,ται 1κ. του περιπάτου και τών παιγνιδιών αύτών
ί-ς τούς κόλπους τών φιλοστόργων. γονέων των. "Ολοι
& όμού. διασκεδάζουσι καί αναπαύονται άπό τρύς κόπους
Γης ημέρας, μέχρις οτου νυκτώση καλά, οτε δείπνου σι,
ρ:ρςεύχονται, κατακλίνονται καί κοιμώνται.

(Κατά τάς Θρησκευτικάξ Μελετάς τοΰ Δ. Σ. Μαυροκορδάτου και τούς
μγχίονς έλληνας ποητ,τάς).

75. 'ϊί <ίπέρα.

*Ή<5?? τό φως- τ^ς- ημέρας
κατά λεπτδν ώχρια
και προςηνης της έοττέρας
. 17 καλλονή μειδιά.

Πώς ττόρφνρονται ό όνων φωοτήρ
των εργασίμων ώρων δ πατήρ I
Πώς ώραΐζει τψ φνσιν έφαπλονμένη σκιά!
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"Εδυσεν δ ήλιος λάμττει ολ' ή δύσις

καί δροσιά ποτίζεται καϊ κοιμάτ ή φύσις.

Χαροζτά τά δειλινά ενα εν3 ανοίγουν

καϊ 'ταηδόνια 'ς τά κλαδιά με τραγούδια σμίγουν

Πέραν τόν λίσγον τινάσσει
δ κεκμηκό>ς φντουργός,
καϊ τόν ίδρώτ' άττομάσσει
ό πνευστιών γεωργός.
Παύει πάς Θόρυβος, πάσα βουλή,
λήγ' ή πανήγυρις, κλε'ι η σχολή
κι 6 μαθητής ε'ις τόν οίκον σπεύδει φαιδρός καϊ γοργός

Τις δ παμποίκιλος ήχος {·
"Α γιο ν εσπερινόν
υποχωρούσα ήσύχως
■ψάλ/' ή φυλή τών πτΐ]νών.
' Ω ! εξεγβίρον, καρδία καϊ σύ,
σκέψαι τί επραξας, γνώθι τις εϊ,
κ ευγνωμοσύνης τω Πλάστη καΰσον θυμίαμ' αγνό ν.

' Ετι μικρόν και τό σκότος
ν επιπολάζει γυτόν,

παύει δ θρους και δ κρότος
τών πολυμόχθων βροτών.
Τότ' ένατένισον τάστρα θνητέ,
είν' αί φως φόροι θυρίδες αύτ αί,
τής πατρικής κατοικίας τών τοΰ Θεοί5 εκλεκτών.

τ Η. ΤΑΝΤΑΛΙΔΒ2Ε
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Βόσκ' ή πέρδικα σιγά μέσα 'ς τό θυμάρι
καί ό γρνλλος .τραγονόεI 'ς τό χλωρό χορτάρι-
τάστρα εις τόν ουρανό, φαίνοντ ένα ένα,
'ςάν κανδήλα 'ς εκκλησιά εξαφν' αναμμένα.

* Εκκλησία τοϋ Θεοϋ ρίν' ό κόσμος δλος,

είναι στέγη της λαμπρά τονρανοΰ δ θό/.ος.
Τδν έσπερινόν γλυκν σήμαντρον σημαίνει.
Π ροςενχήν τών τέκνων τον δ θεός προς -μένει.

Ϋ Αγγ. Βλάχος

ΙΑ' Η ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

7 Τ. Ή άγελάς. 6 νππος. τό πρόβατον ,
και ό κνων.

Μία άγελάς. εις ίππος καί εν πρόβατον, ένω εβο-
κον όμου είς ενα λειμώνα, ειφλονίκουν μεταξύ των
ιοιον είναι τό χρησιμώτερον είς τόν άνθρωπον.
Ή άγελάς ελεγεν «Έγώ δίδω είς αυτόν τό γλυκύ
, τό νόστιμον τυρίον καί τό
χχύ βουτυρον.»
Ό ϊππος ελεγεν: «Έγώ σύρω
Ι ν άμαξαν αύτοϋ, τρέχω έλα-
ο&ζ καί φέρω αυτόν μέ ταγύτητ

με ταχύτητα

ρως
ου».

Τό πρόβατον ελεγεν «Έγώ δίδω είς αυτόν τόγάλα
30>, μέ τό όποιον τρέφεται, καί τό μαλλίον μου, μέ τό
οίον ενδύεται».
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Ένω τά τρία ταύτα ζψα εφιλονίκουν, ήλθε καί
κυων. Καί τά τρία διά μιας εστράφησαν προς αυτό
καί τον παρετήρουν περιφρονητικώς, ώς άν του έλε
γον, «Σύ είσαι εν ζώον όλως διόλου άχρηστον».

Άλλ' εν τω μεταξύ ήλθε καί ο κύριος, δστις άμ|
ειδεν δλα τά ζώά του καί δμου μέ αυτά καί τον κόν
του, εφώναξε μόνον αυτόν μέ γλυκεΐαν φωνήν νάυποβ
γη πλησίον του, καί άφοΰ ύπήγε τον εθώπευσεν.

Ή άγελάς καί οί σύντροφοι της, άφοΰ ειδον τουτ^
εγόγγυζον διά τήν προτίμησιν ταύτην.

Ό ίππος μάλιστα ελαβε καί τδ θάρρος νά ερωτήσ^
«Διά τί ή εξαιρετική αυτή άγάπη προς τον κύνοί
κύριε; Δέν είμεθα ήμεϊς άξιοι τής άγάπης σου περίξΐ
σότερον άπό αυτό τδ άχρηστον ζίρον; »

Ό κύριος εν τούτοις εξηκολούθει νά θωπεύη τόϊ-
κύνα άκόμη τρυφερώτερον καί άπεκρίθη· «"Οχι δά|
Ίο γενναϊον αυτό ζώον προχθές άκόμη εσψσε μέ μ$
γάλην τόλμην καί μέ πολλή ν κίνδυνον τής ζωής το
τό προςφιλές μονογενές τέκνον μου. Ειχε πέσει ε!
τήν θάλασσαν, καί εξάπαντος θά επνίγετο, άν δένή-
αυτό. Πώς λοιπόν νά τό λησμονήσω καί νά μή τ^
είμαι ευγνώμων είς όλην μου τήν ζωήν: »

78. Ή λέαινα και ό ναντιις.

Μίαν φοράν εν πλοϊον ειχε προυορμισθή είς μία
άκατοίκητον παράλίαν. Περί τήν εσπέραν ό πλοίαρχζ
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έστειλε ναύτας τινάς είς τήν ξηράν, διά νά κόψωσι

>λα.

Ι Εις εκ τών ναυτών άπεμακρύνθη άπδ τούς άλλους;
ί^ντρόφους του καί περιεφέρετο εντός τοΰ δάσους μό-
:ί(ς, ότε αίφνης βλέπει μίαν λέαιναν, ήτις διηυθύνετο
ίΐίφτ' επάνω του. Νά φυγη δέν ήτο δυνατόν, νά άντι-'
Ηαθή δέ ακόμη όλιγώτερον. Έστάθη λοιπόν καί αύ-
1% καί περιέμενε τόν θάνατον.

Μέ μίαν στιγμήν ή λέαινα ήτο πλέον πλησίον του
Ιλλ' άντί νά όρμήση εναντίον του, έπεσεν είς τούς πό-
Ιάς του, ελειχε τάς χεϊράς του καί έβλεπεν όλονέν
ρ^ός Ιν δένδρον, τό όποιον ήτο έκεΐ πλησίον. Έφαί-
το ώς νά παρεκάλει αυτόν νά τήν βοηθήση. ·)
Ό ναύτης κατ5 άρχάς δέν ένόησε τίποτε." Ήτο ζα-
ώμένος άπό τόν φόβον. ""Επειτα όμως, ότε είδε-ν ότι
| λέαινα δέν τόν έσχισε καί ότι τόν έθώπευε, συνήλθεν
πο τόν φόβον καί ένόησεν ότι κάτι ζητεί ή λέαινα.
γ· |Απεφάσισε λοιπόν νά τήν άκολουθήση.

"Οτε έπλησίασεν είς τό δένδρον, εις τό όποιον ή
έαινα όλονέν διηύθυνε τά βλέμματά της, ό ναύτης
εαρετήρησε μεταξύ τών- κλάδων αύτοΰ ενα πίθηκον,
όποιος έκράτει είς τούς βραχίονάς του δύο λεοντι-·
εις. Τούς είχεν άρπάσει, ότε άπουσίαζεν εκ τής φω-
|εας της ή λέαινα.
Ό ναύτης ενόησε τότε τί εζήτει ή λέαινα καί ήρχισε
5: άποκόπτη τό δένδρον, τό όποιον δέν ήτο καί πολύ
χ,χύ. Ένω ό ναύτης κατεγίνέτο νά αποκόψη τό δέν-



1 ί4 Ό δούλος και ό λέον

δρον, ή λέαινα παρεφύλαττε τόν κλέπτη ν τών τέκν<ϊ
της καί κατά τήν στιγμήν, τήν οποίαν τό δένδρι
κατέπεσε, δι5 ενός πηδήματος συνέλαβε τόν πίθηκο
καί άμέσως τόν κατεσπάραξεν. Ό ναύτης εβλεπε κρ|
ετρεμεν άπό τόν φόβον του.

Άφου ή λέαινα επανεΰρεν αβλαβή τα μικρά της τ?
κνα καί άφου εμύρισε καί ελειξε ταΰτα, τρέχει εύθι
προς τόν περίφοβον ναύτην, τόν λείχει, καί παντοκ;
τρόπως προσπαθεί νά εκδηλώση είς αυτόν τήν μεγϋ
λην εύγνωμοσύνην της. "Επεσεν είς τους πόδας τόύ
ετριψε μερικάς φοράς τήν κεφαλήν της έπ" αύτώ'.
επειτα έλαβεν είς τό στόμα τά τέκνα της, όπως συνΥ

θίζουν αί γάτται νά λαμβάνωσι τά γαττάκια, κρ

„ ·

εφυγεν.

Ό ναύτης έδόξασε τόν Θεόν, διότι έσώθη άπό εν:
τοιούτον κίνδυνον, καί ευθύς ετρεςε προς τό πλοΐό',
'όπουίφθασε μετ'-ολίγας στιγμάς.

70. 'ί· οουλος και ό λέων.

Μίαν φοράν είς δούλος ειχεν ενα πολύ σκληρόν "κ
ριον. Κάθε ήμέραν τόν εδερνε καί τόν εβασάνιζεν.
δούλος δέν ήδύνατο νά υποφέρη καί εφυγεν άπό τ<
κύριόν του. Είς εκείνους τούς χρόνους τούτο ετιμ
ρεΐτο μέ θάνατον. Διά νά μή συλληφθη λοιπόν ό δο
λος καί φονευθη, εκρύφθη είς τό δάσος, μέσα είς
βαθύ σπήλαιον.
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Ένψ ήτο εκεί καί εσυλλογίζετο τί θά άπογίνη, βλέ-
πει νά είσέρχηται ε!ς τδ σπήλαιον είς λέιον. «Ά !
τόρα είμαι χαμένος !», είπε καί περιέμενε τόν θά-
-"ατόν του.

Ό λέων, οτε είδεν άνθρωπον είς τό σπήλαιον,
διευθυνετοα κατ' ευθείαν πρόξ αυτόν καί άφου τον I-
πλησίασεν εστάθη, ύψωσε τόν ενα πόδα του καί τόν
προετεινεν. Φόβος καί τρόμος κατέλαβε τόν δυστυχή
Ιουλον.

ί —«Τόρα θά μέ σχίση είπε καί εσιώπησεν.
|ϊ Άλλ' ό λέων δεν τόν εσχισεν. ^Εξηκολουθει νά
"ίρατή τόν πόδα τφυ υψωμένον καί νά λείχη αυτόν.
Τότε ό δούλος ελαβε θάρρος, παρετήρησε τόν πόδα
*:ου λέοντος κάί είδεν οτι μία σκληρά άκανθα ήτο έμ-
♦τηγμένη είς αυτόν.

I |ί Ό δούλος ένόησε τί ζητεϊ ό λέων. Λαμβάνει λοι-

Π! γ . .. . ·■-'·- ," · ■,

«ιόν τόν πόδα αύτου, προσπαθεί μέ πολλή ν προσοχή ν νά
Νξαγάγη τήν άκανθαν καί επί τέλους τήν έξήγαγεν,
11| Τότε ήρχισε νάτρέχη αιμα πολυ άπό τήν πληγή ν,
ίή οποία εσχηματίσθη άπό τήν άκανθαν είς τόν πόδα
Γ^όυ λέοντος. Ό δούλος επλυνε τήν πληγή ν μέ πολλήν
ρ ροσοχήν καί εδεσεν αύτήν μέ μίαν λωρίδα, τήν
«<|ζοίαν εσχισεν άπό τά ένδύματά του. Τοΰτο -εγίνετο
•',άθ'ήμέραν μέχρις ότου εθεραπευθη εντελώς ό λέων.

Άπό τότε ό λέων ήγάπα πολυ τόν δουλον. Έξήρ-
7ετο είς κυνήγιον, εφερεν είς αυτόν δορκάδας, λα-

Υωους, άρνία καί άλλα το^ΰτα ζώα, διά νά τρώγη,

Πί

V. Παπαμιάρχον» "Αναγνωσματάριον, Β^' -0 *
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έκάθητο πλησίον του καί εκοιματο μαζί μέ αυτόν είς
τό σπήλαιον.

Κατ5 αυτόν τόν τρόπον εζων επί πολύν χρόνον καί
οι δυο όμου. Άλλά μίαν ήμεραν συλλαμβάνεται ό
λέων είς μίαν παγίδα καί δεμένος φέρεται είς τήν
πρωτευουσαν τής χώρας εκείνης καί ρίπτεται είς τό
Φηριοτροφεΐον. Ό δούλος έμεινε τότε μόνος. Ήτο
ήναγκασμένος τότε νά έξέρχηται άπό τό σπήλαιον,
διά νά ζητη τροφή ν.

Πολλάς ήμέρας έζη κατ αυτόν τόν τρόπον. Άλλά
μίαν ήμέραν ενώ ήτο είς τό δάσος συλλαμβάνεται υπό
τών στρατιωτών, φέρεται δέσμιος είς τήν πρωτευουσαν
καί ρίπτεται είς τάς φύλακας. "Επειτα κατεδικάσθη
νά ρ^φθή είς τά άγρια θηρία καί νά άποθάνη.

"Οτε ήλθεν ή ώρισμένη ήμέρα δια νά ριφθη είς τά
άγρια θηρία, συνηθροίσθη πολύς κόσμος, διά νά ϊδτβ
τό θέαμα αυτό. Ό δούλος δεμένος φέρεται είς μίαν
στενήν πλατεΐαν περιτριγυρισμένην μέ κιγκλίδας. Ό
δυςτυχής έχων έσκυμμένην τήν κεφοιλήν καί βαθύτατα
λυπημένος περιέμενε τόν θάνατον.

Μετ5 όλίγον άνοίγεται ή θύρα τής πλατείας καί
όρμφ κατ5 επάνω του είς φοβερός λέων μέ λυσσαν πολτ
λήν. Ό λέων, άμα Ιφθασε πλησίον του δυστυχους βοότ
λου, έ σταμάτησε. Τόν παρετήρησε καλά καί ήρχισε να
λείχη τά χείρας αύτου. Ό δούλος ανεγνώρισε ι τόν
λέοντα, μετά του οποίου συνέζη άλλοτε είς τό σπή-
λαιον, ελαβε θάρρος καί τόν έθώπευεν.
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Ολοι οί άνθροίποι, οί οποίοι μέ περιέργααν πολλήν
ίεριέμενον να κατασπαράξω δ λέων τόν δουλον, ότδ
!δον αυτόν νά λείχη καί νά θωπεύη τόν δυστυχή άν-
ΐρωπον, εθαυμασαν καί συνεκινήθησαν πολύ. Ό βασι-
ίευς, ό όποιος ήτο παρών, συνεκινήθη καί αυτός πολύ
ιαΐ είχε μεγίστην περιέργειαν νά μάθη πώς συμβαίνει
■;|6 τοιούτον. Έρωτφ λοιπόν τόν δουλον ά^ γνωρίζη
ίποτε. Τότε ό δούλος διηγήθη πώς εύρε τόν
«οντά εις τό σπήλαιον, πώς εθεράπευσεν αυτόν, πώς
υνέζων ώς καλοί φίλοι 4πί πολύν χρόνον καί πώς §-
:ειτα εχιορίσθησαν, μέχρις ότου συνηντήθησαν εκεί.

"Ολοι ήκουον τήν διήγησιν ταύτην του δούλου μέ
:ολλήν συγκίνησιν. Ότε δε έτελείωσεν, όλοι μέ μίαν
5«ονήν παρεκάλεσαν τόν βασιλέα νά χαρίση τήν ζωήν
Ις τόν δυστυχή αυτόν, καί νά τόν άφήση ελεύθερον.

Ό βασιλεύς, ό όποιος είχε πολύ άγαθήν ψυχήν, του
χάρισε τήν ζωήν καί διέταξε νά τόν άφήσωσιν έλεύ-
ερον καί νά. του δώσωσι τόν λέοντα.

Ό δούλος μέ δάκρυα είς τούς οφθαλμούς εύχαρί-
τησε τόν βασιλέα καί όλους τούς άνθρώπους, οί ό-
σιοι ήσαν εκεί, ελαβε τόν λέοντα καί εφυγεν. ΤΗτο
Ιίέον ελεύθερος, περιήρχετ· τάς διαφόρους πόλεις μέ
V λέοντα, διηγειτο τήν ιστορίαν ταύτην, ελάμβανε-
όσια δώρα παρ3 δλων, δσοι ήκουον αυτήν, καί ούτω.

ήσεν ελεύθερος πλέον καί ευτυχής.

- ._;.....^
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ν80. «Η νυξ.

Όταν μετά τό δείπνο ν έξέλθη τις εκ της οικίας του ή
άνοιξη κανέν παράθυρον καί άπ' έκεϊ ίδη προς τά εξω,
άδύνατον πλε'ον νά γνωρίση τόν ούρανόν καί την γήν, την
οποίαν κατ χ την ήμέραν εγνώριζε.>; Νομίζει οτι αυτός ό]
ουρανός, τόν όποιον παρατηρεί αυτήν τήν στιγμήν υπε-
ράνω της κεφαλής αύτοΰ, είναι άλλος. Δέν είναι ό ϊδιος^
ουρανός, τόν όποιον έβλεπε τήν ήμέραν. Νομίζει οτι
αύτή ή γή, τήν οποίαν αυτήν τήν στιγμήν βλέπει να!
έκτείνηται ενώπιον τών οφθαλμών του, είναι άλλη. Δεν|
είναι ή ιδία γη, τήν οποίαν έβλεπε τήν ήμέοαν.

Είς τήν γήν, οπου καί άν στρέψη τις τούς οφθαλμούς;
τήν νύκτα, είναι σκότος βαθύ. Τίποτε δέν διακρίνεται, τίπο-ί
τ-: δέν φα:'νε -α ι. Α ί οίκίαι όποϊαι κατά τήν ήμέραν έφαίνοντο!
καλά καί διεκοίνοντο καλά, τήν νύκτα δέν φαίνονται διό-
λου. όί κήποι0 αί πεδιάδες, τά δάση καί τά ορη. τα
όποια τήν ήμέραν έφαίνοντο κατεστολισμένα μέ πράσινα
καί λευκά καί ερυθρά καί κίτρινα καί κυανά καί παντός|
άλλου είδους χρώματα, τήν νύκτα ουδέ φαίνονται καν.
ΤΙ θάλασσα καί ο! ποταμοί, οί όποιοι κατά τήν ήμέραν;
Ιλαμπον άπό τό φώς του ήλιου, τήν νύκτα ουδέ -φαί-
νονται καν. "Ολα είναι μαύρα καί σκοτεινά. Ούτε υψώ-
ματα ούτε κοιλότητες, ούτε καμμία ανωμαλία διακρίνεται
πουθενά. Όλα τά επί της γης είν,αι τά ίδια* δλα είναι Ιν
πράγμα άτελεύτητον μαύρον καί σκοτεινόν.

Αί όδοι καί αί πλατειαι καί τά εργαστήρια, τά οποία
προ ό λίγο υ κατά τήν ήμέραν ήσαν γεμάτα άπό άνθρωπουώ
κινουμένους 'έπάνω, κάτω, Ιδώ καί εκεί, τήν νύκτα είνα^
ε^ημα. Κανείς πουθενά δέν φαίνεται. Τά πολύφωνα, α-
ίματα τών καλλικελάδων ωδικών πτηνών, τά όποια εγέ-|
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,-μζον τόν αέρα κατά. τήν ήμεραν, τήν νύκτα πουθενά
ιτλ,έον δεν ακούονται. Πανταχού τής γής σιγή άκρα καί
σκότος βαθύ κατά τήν νύκτα. Ή ψυχή τοΰ ανθρώπου
ιτνίγεται άπό τήν μεγάλην ήσυχίαν και άπό τό βαθύ
τκότος.

Μόνον ύπε^.τνω της κεφαλής ήμών, υψηλά είς τόν ού-
ρχνον λάμπει ολίγον. Άφού έλειψε τό μέγα καί φωτεινόν
; αστρον της ημέρας, ό καλλιλαμπέτης ήλιος, καί τό σκό-
έκάλυψεν ό'λον τόν κόσμον, ό ουρανός, όλος φώς καί
!'Ρίμψις κατά τήν ήμεραν. τήν νύκτα είναι όλως διόλου
ί;διαφορετικός. Είναι κατεστολισμένος μέ απείρους λαμ-
Ιρούς ά<ττερας. Οί άπειροι ούτοι λαμπροί αστέρες, διε-
|ί σκορπισμένοι είς τόν. αχανή θόλον τοΰ ούρανοΰ, ώς άπει-
>θι μικροί φωτεινοί λαμπτήρες, ρίπτουσιν έκ τών απέ-
ραντων αύτών αποστάσεων καί είς τήν σκοτεινήν καί
υιωπηλήν ήμών γ?5ν τΑ άπαλόν καί γλυκύ αύτών φώς.
Είς τό ώχρόν σκιόφώς αύτών φαίνονται αμυδρότατα τά
>ίη καί οί λόφοι καί τά υψηλά δένδρα τής γής, ώς γί-
γαντες βαρυπεν,θούντες, μαύρα ένδεδυμένοι καΓ σιωπηλοί.

Τό ώχρον σκιόφως τών αστέρων γίνεται όλίγον ζωηρό- ,
τ^ρον, οταν είναι καί ή σελήνη είς τόν ούρανόν. Φαίνονται
τότε όλιγώτεροι αστέρες είς τον ούρανόν, άλλά τό φώς
γίνεται ζωηρότερον είς τόν κόσμον. Ή σελήνη, μεγαλύ-
τερα δ'λων τών αστέρων καί πορευομένη δι.' αύτών, φωτί-
Οι ζωηρότερον καί τήν γήν καί τόν ούρανόν. Στίλβει ή
Βάλασσα καί διακρίνονται καθαρώτερον τά όρη καί οί
λόφοι. αί πεδιάδες καί αί κατοικία: τών ανθρώπων.

I Κατά τήν ήσυχον καί μεγαλοπρεπή ταύτην ώραν όλα,
.βσα εχουσι ζωήν, αναπαύονται. Τά φυτά, τούλάχιστον-
τά ευγενέστερα καί λεπτότερα· ές αύτών, συστέλλουσι
τί φύλλα αύτών κλειουσι τούς κάλυκας αύτών και άνα-

Ι| · V
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παύονται. Τά ζφα χάνουσι την ζωηρότητα αυτών, έρ-
χονται εις τάς φωλεάς αυτών καί κοιμώνται. Οί ανθρο>-
ποι κλείονται είς τάς κατοικίας αυτών. ΈκεΤ ή μάμμτ!|
διηγείται είς τούς μικρούς εγγονούς αυτής παραμύθια
Ή μήτηρ παραθέτει τό δεϊπνον. Οί γονείς εναγκαλίζόντα
τά προσφιλή τέκνα αυτών. Τά τέκνα ασπάζονται τήν
χείρα τών φιλοστόργων γονέων αυτών. Προσεύχονται ενώ-
πιον τών άγίων είκόνων όλοι όμοΰ καί απέρχονται έκαστος
είς τήν κλίνην αύτου καί κοιμώνται μέχρις δτου ό θεός
φέξη πάλιν τήν ήμερα,ν. V

(Κατά τάς Θρησκεντιχας ΑΙελέτας τοδ Δ. Σ. Μαυροκορδάτου καί
τούς αρχαίου; Ιλλτ νας ποίηιά.Γ).

81. -Η νν

Πόσον ήσυχα κοιμάται
καϊ ή Θάλασσα κ' ή γή !
εις τα δάση μας πλανάται
μανροφόρα ή σιγή !

Κάπου κάπου ψιθυρίζει
'ς τό ρυάκι τό νερό,
τόν αιθέρα διασχίζει
ένα σύρμα φοηερό.

Σιγανή καϊ μυρωμένη
πνέε* ή αύρα τον βουνού,
άπό άστρα στολισμένη ,
εϊν' ή στήλη τον ουρανού.

'Εκοιμήθηκε τάηδόνι
'ς τά δλόδροσα κλαδιά
καϊ δ ϋπνος καμαρώνει
εις τάς κλίνας τά παιδιά.

*Αν κοιμάται όλ' ή , πλάσις:
καί τό κΰμα καϊ ή γή,
άς κοιμώνται αί Εκτάσεις
'ς τον άπειρου τήν σιγή.

"Ένας άγρυπνος τά σκέπει
νυκτοφύλαξ κραταιός,
μέ τόν άυπνον τά βλέπει
όφθαλμόν του δ θεός.

-}- ΑΓΡ. ΒΛ ΑΧΟ Γ
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82. βΟ γενναίος γέρων.

Μίαν φοράν εν πλοΐον, τό όποιον επλεεν άπό ενός
ΐμενος εις άλλον, ήναγκάσθη ενεκα νηνεμίας νά άγ-
κυροβολήση πλησίον ενός άκρωτηρίου. Έκεϊ περιέμε-
νέν ούριον άνεμον, ίνα εξακολούθηση τόν πλουν · του.

Κατά τό μεσονυκτιον ήγέρθη σφοδροτάτη τρικυμία,
ή οποία εμαίνετο συνεχώς επί δυο ημέρας καί δυο νύ-
κτας. Ο· ιστοί του πλοίου εθραυσθησαν καί αί άγκυ-
'ββκ άπεκόπησαν. Τό πλοΐον ευρέθη είς τήν διάκρισιν
των κυμάτων, τά όποια πότε μεν τό εξύψωνον είς τό
ώέρα. πότε δε τό κατέρριπτον πάλιν είς τό βάθος της
θαλάσσης. Τέλος τά κύματα τό ώθησαν μεθ' όρμής
ρός τήν ξηράν, όπου μετ' ολίγον καί εκάθισεν επί
της άμμου. Τότε ήρχισαν νά άποσπώνται τά ξύλα αύ-
*ρυ τό εν μετά τό άλλο, καί τό πλοΐον ολίγον κατ' ο-
ίγον διελυετο<\

Πλησίον της ξηράς εκείνης υπήρχεν εν χωρίον. Οί
χωρικοί έ'βλεπον ότι τό πλοΐον ήρχισε νά διαλύηται
υπό τών κυμάτων. Ήθελον νά δράμωσιν είς βοήθειαν
*πων δυστυχών ανθρώπων, οί όποιοι εύρίσκοντο εντός
τοϋ πλοίου, αλλά δέν είχον καμμίαν λέμβον.

Μεταξύ τών χωρικών ήτο καί είς γέρων έβδομή-
«οντα ετών, .- ήλιοκαής, στιβαρός καί πολύ γενναίος
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ανθρα>πος. Ό γέρων χωρίς νά ειπη λέξιν, τρέχει είς
τήν καλύβην του, ρίπτεται επί του ίππου του, σπεύ-
δε; προς τήν παραλίαν κα! φωνάζει* «"Άνθρωποι,
σπεύσατε νά σωσωμεν τούς άνθρώπους ! »

Καί είς τήν στιγμήν ρίπτεται επί του ίππου του είς
τήν αφρίζουσα ν θάλασσαν. Ό ί'ππος ήτο νέος; καί πολυ:
Ισχυρός. Έκολύμβα εξαίρετα. Έπάλαισεν αρκετά μέ τά ;
φοβερά κύματα, άλλά τέλος εφθασε μέχρι του πλοίου.
, —κΔύο από σας», φωνάζει ο γενναίος γέρων, «πη- |
δήσατε είς τήν θάλασσαν καί κρατηθήτε εκ τής ουράς
του ίππου. Ό θεός θά μας σώση είς τήν ξηράν. "Ε- ί
πειτα επιστρέφω καί λαμ,βάνω καί άλλους».

Είς τήν στιγμήν επήδησαν δύο είς τήν θάλασσαν
καί έκρατήθησαν εκ τής ουράς του ϊππου. Ό γέρων
διευθύνεται μετ' αυτών προς τήν ξηράν. καί μετά α-
γώνα πολύν έφθασαν, χωρίς νά πάθωσι τίποτε.

Μόλις άφήκεν αϋτούς έκεί4 ρίπτεται εκ νέου είς τήν!
, μυκωμένην θάλασσαν καί ερχεται είς τό πλοϊον. Κα-
λεί πάλιν δύο έπιβάτας νά τόν άκολουθήσωσιν είς τόν |
επικίνδυνον πλουν καί μετ" ολίγον φέρει καί τούτους
καί έκρατήθησαν έκ τής ουράς του ίππου. Ό γέρων
διευθύνεται μετ" αυτών προς τήν ξηράν, καί μετά α-
γώνα πολύν έφθασαν, χωρίς νά πάθωσι · τίποτε.

Μόλις άφήκεν αυτούς εκεί, ρίπτεται εκ νέου είς τήν
μυκωμένην θάλασσαν καί έρχεται είς τό πλο-Τον. Κα-
λεί πάλ·ν δόο έπιβάτας νά τόν άκολουθήσωσιν είς τόν.

.-· .·· ■·. ■ Ι
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Είκίνδυνον πλουν και μετ' ολίγον φέρει καί τούτους
|πως είς τήν ξηράν.

ί ; Κατά τόν αυτόν τρόπον ό γενναίος γέρα>ν εσ(ι>σε
|ε<α καί τέσσαρα ς άνθρώπους.

Οί διασωθέντες ναυαγοί πίπτουσιν είς τους πόδας
,·?τ>; και δέν εχουσι λόγους νά έκφράσωσι τήν εύγνωμο-
ίνην αυτών. Οί συγγενείς καί φίλοι τόν έξορκίζουσι
^•τά δακρύων νά μή έκτεθη εκ νέου είς τόν κίνδυνον.
;1λλ~ ουδείς αναχαιτίζει αυτόν. Ό γενναίος άνθρωπος
(Η άκουει καί δέν βλέπει τίποτε άλλο, ειμή εκείνους,
όποιοι κινδυνεύουσιν. Ρίπτεται καί πάλιν είς τά
ρρίζοντα κύματα, ερχεται είς τό πλοΐον καί εκεί φω-
ίζει, όπως καί άλλοτε, νά πέσωσιν είς τήν θάλασσαν
ά νά κρατηθώσιν εκ τής οϋρας τοΰ ίππου του δύο.
Λυστυχώς, εναντίον τής διαταγής του, άφοΰ επεσον
καί εκρατήθησαν εκ τής ούρας τοΰ ίππου, πίπτει
« τρίτος, ό όποιος κρατείται εκ τών ήνίων. Ό ιπ-
Κ; δέν ήτο δυνατόν πλέον νά κολυμβήση καί μετ5 ό-
γον βυθίζεται τό ευγενές ζώον είς τό βάθος τής θα-
:σσης καί πνίγεται. Μαζί δέ μέ αυτόν βυθίζεται πρώ-
ν εκείνος όςτις εκαμε τό· μέγα τοΰτο κακόν, επειτα
δυο άλλοι, οί όποιοι εκρατοΰντο εκ τής ουράς τοΰ
Που. καί τελευταίος ό γενναίος γέρων.

άνθρωπος τά εννοεί κι ό Θεός τά οικονομεί
—"Οϋα θέλεις γύρευε, κι όοα Θέλει ό Θεός σοϋ δίνει.
--τ-Κάμε καλό καί ρίξ' το V τό γιαλό.

ί -' - —
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83. βΟ γενναίος εργατικός.

Είς μίαν πόλιν έ'γινέ ποτε μεγάλη πυρκαϊά. Πολλί
οίκίαι είχον γίνει στάκτη. Τότε εκεί άπό μίαν οίκίαν
ή οποία εκαίετο, ώρμησε μία γυνή κλαίουσα καί κτι
πώσα τά στήθη της. Τό παιδίον της ήτο μέσα είς ττ
καιομένην οίκίαν καί θά εκαίετο. Αί φλόγες ήσαν με
γάλα: καί δέν ήδυνατο νά πλησιάση ή δυστυχής μ*/
τηρ, ινα σφση τό τέκνον της.

Έκει ήτο καί ό βασιλεύς, όστις ήκουσε τάςκραυγά
καί τους θρήνους αυτής.

—«Χιλίας ■ δραχμάς δίδω είς εκείνον»; είπεν ό βα
σιλευς. «όστις θά σφση τό παιδίον της δυστυχου
μητρός».

'Ενώ ό βασιλεύς ελεγε ταύτα, εργατικός άνθρωπο
"διασχίζει τό πλήθος καί ρίπτεται είς τήν καιομέν^

' οίκίαν. * " Γ

- |.

"Ολοι εφώναξαν· «Θά καη ό δυστυχής ! Ό Θεός %
τόν βοηθήση ! »

Είς τήν στιγμήν ό άνθρωπος έχάθη. Καθόλου δί
έφαίνετο. Ήτο πλέον μέσα είς τήν καιομένην οΙκία1

Μετ' ολίγον όμως μέ τήν βοήθειαν του Θεοΰ όγε'
ναΐος άνθρωπος έφάνη μέτό παιδίον είςτήν άγκάλη[

—«Μέγας είναι ό Θεός !» εφώναξαν όλοι μέ μί«
φωνήν.

—Ό άνθρωπος εσώθη. Όλίγον είχον καή αί χεϊρί
καί τό πρόσωπον του μόνον.
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Ή μήτηρ, δτε είδε σψον τό παιδίον αυτής, άπό «τήν
αράν τήν μεγάλην δέν ήξευρε τί νά κάμη. Έγέλα.
κλαιεν, εδόξαζε τόν Θεόν, ευχαριστεί τόν γενναϊον
,νθρωπον, ευχαριστεί τόν βασιλέα. Οί άνθρωποι όλοι
χαιρον, εδόξαζον τόν Θεόν, καί εθαυμαζον τόν γεν-
αΐον εργατικόν.

Τότε ό βασιλεύς προσεκάλεσεν αυτόν, τόν έπήνεσε
μϊ τήν γενναίαν του πράξιν καί ήθελε νά τοΰ δώση
|άς χιλίας δραχμάς. Ό γενναίος όμως άνθρωπος δέν
θέλησε νά δεχθή αύτάς.

—«"Ο,τι έκαμα», είπεν είς τόν βασιλέα, «έπρεπεν
ς άνθρωπος νά τό κάμω. Ευχαριστώ τόν Θεόν, όστις
ε έβοήθησε καί έ'σωσα άπό τάς φλόγας τό παιδίον.
ώίσατε τά χρήματα είς τούς άσθενεΐς, οί όποιοι δέν
>νανται νά εργασθώσιν. Είς εμέ άρκεϊ ή χαρά. ήν
ιροξένησα είς τήν δυστυχή μητέρα τοΰ παιδιού».

84. Ό ατρόμητος πλοηγός Θωμάς

13 ίς την Μαύρη ν θάλασσαν γίνονται μεγάλαι καί φο-
ραί τρικυμίαι. Τά πλοία, τά όποια πλέουσιν είς την
: α'όρην θάλασσαν πρός την Κωνσταντινούπολιν, εχου-
ε» ί ανάγκην πλοηγών, ίνα διέλθωσι τά στενά του Βοσπό-
υ·. "Οταν οί πλοηγοί ούτοι Ιδωσι μακρόθεν πλοϊόν τι
Ιόχονται είς τό πέλαγος καί έρχονται προς τό πλοΐον
*.βαίνουσιν είς αυτό καί, επειδή γνωρίζουσι καλά τά
ρή εκείνα, όδηγουσιν ασφαλώς τά πλοία διά μέσου τών
νων είς τόν λιμένα της Κωνσταντινουπόλεως.
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Μίαν ήμέραν του φθινοπώρου ή τρικυμία είς τό πέλα-
γος ήτο πολύ μεγάλη. Τά κύματα, ώς όρη υψηλά έκυλί-
οντο τό §ν μετά τό άλλο με βοήν χολλήν. Οί άφροί αύτα^
.Ισκέχαζον δλον τό χελαγος. Ό ουρανός ητο σκοτεινός
καί ό άνεμος χολύ σφοδρός. Έμυκώντο τά κύματα, έ<τ>
οιζεν ό άνεμος, έβρόντα ό ουρανός. Μικρόν χλοιχριον
φερόμενον εδώ καί εκεί εχί τών κυμάτων, έχλησίαζε -τυρός,
τά στενά.· τά ιστία είχον σΥ'.σΟη,- οί Ιστοί καταθραυσθγ
καί τό χηδάλιον καταθραυσθή. Τό χλοιάριον ητο εις τή·'
διάκρισιν τών άνεμων καί τών κυμάτων. Ή θάλασσα,
•διερχόμενη αχό του ενός άκρου μέχρι του άλλου ήχείλε,
άχό ώρας εις ώραν νά καταχοντίση αυτό.

Κόσμος χολύς είχε συναθροισθή είς την χαραλίαν κα
.εβλεχον τό χλοιάριον. νά. χαλαίη με τά κύματα καί δέ|·
ήξευρον τί νά κάμωσ(ν όχως σώσωσι τούς ναύτας. €
άνεμος καί τά κύματα εσχρωχν.ον τό χλοιάριον σττρός, τούί
βράχους τών στενών καί θά συνετρίβετο καί θά κατεχον-ϊ
τίζετο. Οί τολμηρότεροι τών χλοηγών χροσεχαθουν μ
τά ελαφρά αύτών χλοιάρια νά χλησ'.άσωσι τό κινδυν«ΰό|
χλοϊον. άλλά δέν το κατώρ' ωσαν. Τά κύματα καί ό άνε-^
μος ήχείλουν καί αυτούς νά καταχςντίσωσιν.

Ή αγωνία του κόσμου ητο μεγάλη. Νά είν,αι τόσο!·
πλησίον καί ν,ά μή δύνανται νά τούς βοηθησωσιν. Έπε!·
καλοΰντο τήν βοήθειαν του Θεοΰ, άλλά τά κύματα εγί^
•νοντο ■ μεγαλείτερα, ό· άνεμος σφοδρότερος, ή δε νύ]
εχλησίαζε. Κατά τήν φρικτήν ταύτην άγωνίαν είς τώί
χλοηγών, ό ατρόμητος Θωμάς 4 ό τολμηρότατος και έχΐ
τηδειότατος χάντων, έκδύεται τά φορέματα του, περί
τυλίσσει είς τήν μέσην, του Ιν σχο'.νίον, κάμνει τόν σταυί
ρόν του καί ρίχτεται είς τά άγρια, κύματα.—«ΔΓ ό'νομ
του Θεού», φωνάζει όλος ό κόσμος. «Κρίμα ! Ό γενναίο
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ίΐμας δέν θά ιδη πλέον τήν γυναικά του καί τά τέκνα
|γο:ο- Θα τόν καταπίωσι τά κύματα. Ό Θεός νά τόν
|οηΟήση».

1 ';Ιυν τούτοις ό Θωμάς έχων πεποίθησιν εις τόν Θεόν
-|αί συλλογι ζόμ ε νο ς δτι θά σώση κινδυνεύοντας άνθρώ-

I

ους. παλαίει πρός τα κύματα καί κολυμβών προσπαθεί"
ΐά φθάση =ίς τό πλοιάριον. Άλλά τά κύματα ήσαν άγρια
τόν έοριπτον, πάλιν όπίσω είς τήν. παραλίαν. Ό κό-
Λμος έφώναζε ν.ά σταθη, άλλ' αύτός. συλλογιζόμενος
τι θά-επνίγοντο οί άνθρωποι, δέν ήκουε. Τέσσαρας φο-
ς τόν έρριψαν τά κύματα είς τήν παραλίαν, άλλά τήν
Ιμπτην φοράν κατώρθωσε κολυμβών νά φθάση είς τούς
/δυνεύοντας.

Οί δυστυχείς αύτοί απελπισμένοι εντελώς, δτε είδον
/ γενναιότατον άνθρωπον πλησίον αυτών, έλαβον θάο-
ίος. Έδόξασαν τόν Θεόν καί έσπευσαν νά τόν άναβιβά-
?ωσιν είς τό πλοιον.. Άλλ' ό Θωμάς δέν ήτο διά τό
Γ'λ.οΤον. 'Έξετύλιξε τό σχοινίον, τό όποιον είχε τυλιγμένον
|:[ς τήν μέσην του καί έφώναξε' «Λάβετε τήν μίαν άκραν
: ού' σχοινίου» κρατηθήτε δλοι καλά άπ' αυτό καί ^προσέ-
ετε νά πέσατε δλοι είς τήν, θάλασσαν, δταν θά σας φο:»-
ά.ξω».

Οί ναύται έ'λαβον, τήν άκραν του σχοινιού καί Ικράτουν
ύι-ήν. Ό Θωμάς, δταν είδε τούτο, δένει τήν άλλην ά-
ράν τού σ/οινίου σφιγκτά είς τήν μέση ν του καί κολυμ-
Ιν φθάνει είς τήν παραλίαν.· Ό κόσμος σπεύδει καί
α£γει αυτόν έκ της θαλάσσης, έπειτα λαμβάνουσι πολ-
ο: ομού τό σχοινίον καί φωνάζουσι τούς ναύτας νά πέ-
; £σιν είς τήν θάλασσαν καί σύροντες αυτούς τούς σώ-
ουν είς τήν ξηράν,. Οί δυστυχείς, άμα έπάτησαν τόν
άδα αυτών ίίς τήν ξηράν, έδόξασαν τόν Θεόν διά τήν

Η '· \ " " : '· : . .,>'
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άνέλπιστον, αυτών σωτηρίβιν και δέν ήξευρον πώς να εν[
χαριστήσωσι τόν γενναΐον Θωμαν.

-«Τόν Θεον νά εύχαριστητε», είπεν ό «Θωμάς. ι(Αυί·
τός σας έσψσεν. Έγώ ήμην εν άπλοΰν δργανον της αγα-
θότατος αυτοΰ καί τίποτε περιβνχότερον.))

Άπό τότε οί συμπολΐται του Θωμα έτίμων αύτόν ώ«
γενναιότατον άνθρωπον. Διά της τόλμης αύτου και της
πεποιθήσεως είς τόν Θεόν κατόρθωσε νά σωση όκτώ άν[
θρώπους άπό βέβαιον θάνατον.

- ■ :ί

ίΛ ■ · -ν, .

85 Ή πρωία.

Είναι νύξ'! Τά άστρα στίλβουσιν εις τόν ούρανόν.
τος βαθύ καλύπτει πάντα τά επί της γης. Τά) όρη, τα
δάση, ο ι λειμώνες, οι π οταμοί, ή θάλασσα δέν διακρΓ4
νονται. Αί οΐκίαι, οί κήποι, τά δε'νδρα, τά άνθη δέν φαί-
νονται. Πανταχού σκότος βαθύ καί ήσυχία μεγάλη. Τί-
ποτε δεν φαίνεται, τίποτε δέν ακούεται, τίποτε δέν κι-τ
νείται. Τά πάντα κοιμώνται.

Άλλ' ίδού ! Τά άστρα άρχίζουσι νά μή στίλβωσι
πλε'ον, δ'πως εστιλβον πρότερον. Άρχίζουσι να ώχριώσι
καί τό εν κατόπιν του άλλου γίνονται άφαντα.. Ή φωνή
του αλέκτορος άκούεται μακρόθεν. Είς τά βάθη του όρι'4
ζοντος άρχίζουσι νά διακρίνωνται τά υψηλά δρη. Οί
λόφοι καί τά δάση άρχίζουσι νά φαίνωνται. Αί οίκίαι^
αί καλύβαι καί τά παρακείμενα δένδρα εξέρχονται ολίγον
κατ' δλίγον άπό τό σκότος καί άρχίζουσι · νά διακρίνων-|
ται, συγκεχυμένως μεν κ<*τ' άρχάς, καθαρώτερον δέ μετ;
Ολίγον. Ή νύξ παρήλθε καί έπεφάνη τό λυκαυγές.

Τα πτηνά Εγείρονται έκ τών θάμνων, έγκαταλείπουσι!
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ί κρίνων του ήλίου γίνεται πχλιν μεγαλοπρεπής καί λαμ-
, οπως 1ς αρχής τόν εκαμέν ό. μέγας Δημιουργός
•μτου, ό <5ίγιος Θεός.

ΗΗ. Αι ακτίνες τοΰ ήλΐον

|1 ΠΟ ήλιος είχεν ανατείλει και έστέκετο μέ τόν ώραϊον
αμπρόν του δίσκον είς τόν ούρανόν. Άπ' έκεΐ δέ
3-τελλε τας ακτίνας του είς τόν κόσμον διά νά έξυ-
νήσγ; όλα τα πλάσματα τοΰ Θεοΰ.

Ή πρώτη άκτίς ήλθεν είς τόν κορυδαλλόν. Ό κο-
: φαλλός εξήλθεν άπό τήν φωλεάν του,, επέταξεν ύ-
λά εις τόν αέρα καί έψαλλε- «Λίρι, λίρι, λίρι, λί,
;! πόσον ώραΐα είναι τό πρωί».
ΤΙ δευτέρα άκτίς ήλθεν είς τόν λαγωόν. Ό λαγωός
ίπνησεν, ετριψεν όλίγον τούς οφθαλμούς του, έπε-
άχθη άπό τήν φωλεάν του εξω καί έζήτει τρυφεράν
?νόην καί δροσερά χόρτα νά προγευματίση.

Ή τρίτη άκτίς ήλθεν είς τόν όρνιθώνα. Ό πετεινός
ρώναξε «Κικιρίκι ! » καί είς τήν στιγμήν αί όρνιθες
πέταξαν Μξω μις τήν .αυλήν, εκακάριζον,.ίΐζήτουν' τρο-
ή ν καί έγέννων αυγά είς τήν φωλεάν.

' ? τετάρτη άκτίς ήλθεν είς τόν περιστερεώνα. Αί
έ:3ΐστεραί εφώναξαν «Ρουδερικοΰ, ρουδερικύ. ή θύρα
«5μ' είναι κλειστή ! » "Οτε δέ ήναιξέν ή θύρα έπέτα-
■Ν όλαι 3ις τά χωράφια, ετρεχον επάνω κάτω καί
ρωγον στογγυλοι^ς καί μικρούς κόκκους. .
II πέμπτη άκτίς ήλθεν είς τήν μ'έλισσαν. Αμέσως

{Χ·. Ιΐαηαμιάρν.ον» * Αναγνωσματάρι&ν, Β' .11 *
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ή μέλισσα εξήλθεν. άπό τήν κυψέλη ν, εσπόγγισε
πτερά της, έβόμβει επάνω άπό τά άνθη καί τά ήνθ*
σμένα δένδρα καί εφερε μέλι είς τήν κυψέλην.

ΤΙ τελευταία άκτίς επεσεν είς τήν κλίνη ν του 'ιί
κρου μαθητού. Είς τήν στιγμήν εγείρεται εκ τής κλί
νης, νίπτεται, ένδόεται, προσεύχεται, προγευματίζέ^
ετοιμάζει τά βιβλία του, ασπάζεται τήν χείρα τσ->
γονέων αυτοΰ καί τρέχει είς το σχολεϊον.

87. Εωθινίι ηροίευ^Λ

Δός μου χείλη νά Σέ ψάλλω. Κ' είν' ή έγερσίς των υμν^Ι
όός μου φσμα νά Σ*υμνήσω εις τόν θεϊόν των Πατέρα \ Ι
δός μου πνοήν νά Σ ευλογήσω,1 κ ' είν' ή νέα τοον ήμερα ί|
τον Παντός Δημιουργέ. νέον, Πλάστα, ωσαννά ϊ \

' ιι

Σέ, είς ου εν μόνον νενμα "Ας φανή λοιπόν τό φως

διελνθη ή σκοτία κ' εις ημάς , μικρά παιδί

κ' ήλθε πάλιν ή πρωία άς έγείρη ή πρωία

κ' έλαμψαν χρυσαϊ αύγαί. τόν κοιμώμενόν -μας νονι'

Εις ζωήν τόν κόσμον πάλιν Και ή εγερσίς μας άσμα
αφυπνίζει ή πνοή Σον διαρκές πρός Σέ θά στεί?\

καϊ έγε'ρονται £ξ Ισον καί «ι νεαρά μας χείλη

• δίηρ&ώς θά Σε νμνονιΌί |

Αγγ. Βλαχ(

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ τελος του β' ετογς
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