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ΠΕΡΙ ΦΙΛΙΑΣ.
01 ΑΤΟ NATTAI Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ Α Ι ΟΡΟΓΕΡ.

Δύο ναΟται, ό εις ’Ισπανός καί ό έτερος Γάλλος, ej. 
ρίσχοντο αιχμάλωτοι εις τήν Τύνιδα, ότε ή πόλις αϋτη ήτό 
εισέτι καταφύγιο·; τών πειρατών ό μέν πρώτος εκαλεί- 
το ’Αντώνιος, ’Ρογέρ σέ ήτο τό όνομα τού συνδούλοβ 
του· έτυχε καί είργάζοντο τάς αϋτάς εργασίας· ή φιλία 
εΐναι καταφύγιο·/ τών δυστυχών. Ό  δέ ’ Αντώνιος καί ό 
'Ρογέρ συνδεθέντες διά στενής φιλίας έν τή δουλεία ήτΟά- 
νοντο, ότι τό βάρος τών άλύσεων και αί λύπαι τάς όποια; 
έδοκιμαζον ε ΐ; τήν δουλείαν ήσαν ελαφρότερα.

Είργάζοντο καί οί δύο όμού εις τήν κατασκευήν δρό
μου, οστις διήρχετο διά μ.έσου ενός όρους. Ό  ’Ισπανός, 
ή μέραν τινά, σταματά καί ρίπτει έν βλέμμα επί τής Ο ι· 
λάσοης· «Φ ίλε μου, λέγει πρός τόν Γάλλον, μετά βαθιοί; 
αναστεναγμού, δλαι αί εύχαί μας Οέλουσιν έκπληρωΟζ, 
εάν κατορΟώσωμεν νά φΟάσωμεν εις τό άκρον τής εύρυ- 
χώρου ταύτης Ικτάσεως του ϋδατος. ΤΑρά γε δέν δύνα
μαι νά τήν διαβώ μετά σού ! Νομίζω πάντοτε, ότι βλέπω 
τήν σύζυγόν μου καί τά τέκνα μου, τά όποια μέ χαλοΟαη, 
ή νύνουσι δάκρυα διά τόν Θάνατόν μου.»

’Εν τούτοις ό ’Αντώνιος ήτο βυθισμένος εις τήν οχλη
ρά·; τούτην ιδέαν* καθ’ έκάστην φοράν, ότε έπανήρχετο ει; 
τό όρος περιέστρεφε τά θλιβερά αυτού βλέμματα έπϊτον 
απέραντου τής θαλάσσης διαστήματος, τό όποιον τόν ois* 
χώριζεν άπό τήν πατρίδα του. Έ ν μια δέ τών ήμερων αί
φνης έναγκαλίζετα: μετά παραφοράς τόν φίλον του λί
γω ν·—Φίλε μου ! διακρίνω πλοϊόν τι- ιδού π α ρ α τ ή ρ η ΐ ο ν -  

μετά τίνας ώρας, έάν Οέλης Οά εϊμεΟα ελεύθεροι. ΛΙάλιστα, 
μετά τινας ώρας, λέγω , τό πλεΐον τούτο Οά διαβή δύο />*Β*
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γας σχεδόν μακράν τού παραλίου,καί τότε έκτου ύψους τώ ν 
βράχων τούτων πίπτοντες εις τήν θάλασσαν ή θά σωΟώ- 
μεν, ή Οά άπολεσθώμεν. Ό θάνατος δέν είναι προτιμότε
ρος άπό τήν σκληράν δουλείαν ;— Έάν δύνασαι νά σωθής, 
άπεκρίθη ό 'Ρογέρ, Οά Οπομείνω άγογγύστως τήν δυστυ
χίαν μου- νά ίιπάγης νά εΰρης τόν πατέρα μου, καί νά 
τού ειπής . . .

— Νά υπάγω νά εϋρω τόν πατέρα σου, ακριβέ μου 
'Ρογέρ ! *Α ! καί Οά υποφέρω νά ζήσω μίαν μόνην^στιγ- 
μήν, έάν σέ άφηνα εις τά δεσμά ;

— Ά λ λ ’ ’ Αντώνιε, δέν ήξεύρω νά κολυμβώ, καί τό 
γνωρίζεις κάλλιστα.

— Είμαι φ ίλος σου, έπανέλαβεν ό ’Ισπανός- αί ήμέ- 
ραι τής ζωής μου είναι καί ίοικαί σου ήμέραι- έχω έλ- 
πίοας εις τόν Θεόν, ότι καί οί  δύο θά σωθώμεν* έλα, ή 
οιλία θά μάς χορηγήση δυνάμεις- σύ Οά δεθής μέ ταυ- 
την τήν ζώνην μου.

— Είναι ανωφελές, ’Αντώνιε, νά σκέπτεσαι ταΟτα· 
αϋτη ή ζώνη ήμπορεϊ νά μου έκφύγη ή νά σέ συμπαρα- 
σύρη μέ εμέ- καί τότε Οά ημαι ή αίτια τού θανάτου σου.

— Μή φοβού ποσώ ς. . . ’Α λλά , φίλε μου, ιδού πααα- 
τήρησον μάς κατασκοπεύουσιν, άς φύγωμεν.

ΈτοποΟετήΟησαν εις τό έργο·/ τω ν, καί μετά τινας 
πτιγμάς εΰρέθησαν ύπό τήν έπιτήρησιν τών κυρίων τω ν. 
Διέκριναν λυπηρώς τό έρχόμενον πλοϊον, τό όποιον έμελ
λε νά ήναι ή αιτία τής ελευθερίας των.

— Έλθε, άς οράξωμεν τήν ευκαιρίαν, άνέκραξεν 5 
Αντώνιος μετά παραφοράς, ένώ οί κύριοί των έκίνησαν 
προς τας οικίας τ ω ν  καί έσυρε τόν φίλον του 'Ρογέρ 
ΕΠ: τίνος μικρού όρους. Ό  'Ρογέρ ήρνείτο πάντοτε καί
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σλβγ»· — Δέν δύναμαι, φ ίλε μου, νά τό κάμω, έπειδή, 
ώ ς γνωρίζεις, Οά γείνω  αίτιος της απώλειας σου.

Τότε δέ μετά πολλούς καί κολακευτικούς λο'γους, 6 
'Ρογέρ έπείσθη, έλαβε τήν άκραν της ζώνης του φίλου 
του, καί έν τώ  άμα έρρίφθησαν καί οί δύο εις τήν θά
λασσαν. Ό  ’ Αντώνιος συνήΟροισε μεγάλας σωματικός 
δυνάμεις, έλαβε τον 'Ρογέρ άπό τήν χειρ«, καί έπλεον 
όμοϋ ίνα καταφθάσωσι τό πλοϊον. Οί νχύται δέ, παρατη- 
ρούντες τότε έκ του πλοίου μετά περιέργειας καί θαυμα
σμού τό ανεπαίσθητου άντικείμενον, τό όποιον έφαίνετο 
επί των κυμάτων, ερριψαν εις τήν θάλασσαν μικράν τινα 
λέμβον καί τήν άπέστειλαν μετά δύο κωπηλατών, πρός 
τούς δύο μας ήρωας, τούς οποίους παοα’λαβόντες ουτοι 
εφερον εις τό πλοϊον ημιθανείς έκ του άγώνος κατά 
τω ν μυκωμένων κυμάτων.

Μετ’ όλίγας ώρας, ό Α ντώ νιο ς καί ό γενναίως ύπ’ 
αύτού διασωθείς φίλος του, ήρχισαν νά συνέοχωνται εις 
εαυτούς καί τό πλοϊον ¿ξεκίνησε* μετά δέ όλιγοήμερον 
έτι πλούν εφθασαν εις τήν Γαλλίαν οί δύο ήοωες φίλοι, 
διηγούμενοι τά συμβάντα τω ν. Καί ό μέν ’ Αντώνιος έλα
βε Οέσιν ταχυδρομικού επιστάτου, ό δέ 'Ρογέρ εγεινε 
κωπηλάτης τής Βερσαλλίας τηρών τακτικωτάτην άλλη- 
λογραφίαν μετά τού φίλου του ’Αντωνίου.

Γ. Α . Λ.

Γ ΙΓΑΝ ΤΕ ΙΟ Ϊ Π Ο Λ ΪΠ Ο Ϊ2 . 

έκ τον Γαλλικού.

—  Ιί. Διευθυντά, ό σκοπός ειδοποιεί, ο τι πρός τήν 
πρώραν φαίνεται τ ι κυμαινόμενον.

— Ναι, είναι κόκκινον· ομοιάζει άκραν καταρτιού.
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— Είναι σωρός χόρτων.
— ’Όχι είναι βαρέλι.
— 'Ομοιάζει ψόφισν άλογον.
■— ’Όχι, 5/ι, είναι ζώ ον δέν βλέπετε τά ποδάρια του ;
Έντοσούτω τό άτμοπλοιον ¿πλησίαζε πρός τό άντι- 

Χΐίμενον περί ου ό λογος* παρατηρήσας οέ καλώς αύτό 
tloov, ότι ήτο γιγάντειος πολύπους,έξ εκείνων τών ο
ποίων ή ύπαρξις έλέγετο μυθώδης.

Είχον άοα πρό ¿φθαλμών ένα τών άλλοκότων αντι
κειμένων, τά όποϊα έξεμεϊ ενίοτε άπό τό βάθος αύτοϋ ό 
Ωκεανός, ώ ς άν ήθελε νά μεικτήρίση (έμπαίξη) τήν επι
στήμην. ’ Εννοείται πόσον περίεργον έθεώρησα τό πράγ
μα, καί διά τούτο άπεφάσισα ού μόνον νά παρατηρήσω 
καλώς, άλλά καί νά ζωγρήσω τό θαλάσσιον τέρας.

’Αμέσως λοιπόν όλοι Ικινήθησαν, ¿γέμισαν τά τ ο υ 
φ έ κ ι α ,  έφεραν εις μέσον κάμακας καί βρόχους (θυλείας) 
καί ήτοίμασαν παν συντελούν εις τήν άγραν τού θηρίου.

Δυςυχώς όμως όσάλος (κυματισμός τής θαλάσσης) ήτο 
πολύς καί αί κινήσεις τού πλοίου ήσαν όλως άτακτοι, ένώ 
τό ζώον, ά·/ καί επλεεν εις τήν επιφάνειαν, μετετοπίζετο ό
μως έπιτηδείως, όπως άποφύγη τό πλοΐον. Μετά πολλάς 
2έ συναντήσεις, καθ’ άς ?ρόίψαμεν κατ’ αύτοϋ εικοσάδα 
περίπου σφαιρών, τσς όποιας όμ,ως δέν ήσθάνθη, κατωρθώ- 
σαμεν νά τό πλησιάσωμεν αρκετά, καί νά έόακοντίσωμεν 
κατ’ αύτού κάμακα καί βρόχον ήτοιμαζόμεθα δέ νά πο- 
λνπλασιάσωμεν τόν άριθμόν τών βρόχων, ότε σφοδρά 
τις κίνησις τού τέρατος ή τού πλοίου άπερριψε τόν κά
μακα, όστις δέ/ είχεν έμπηχθή εις τό γλοιώδες σώμα 
■του, έ/.όπη δε καί τό μέρος, τό όποιον είχε περιτυλίξει
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ό βρόχος ,  ώστε άπεσύραμεν εΐς τό πλοΐον μέρος  τή ς 
ουράς.

’Επειδή είοον πλησιέστατα τό Οηρίον μοί είναι εύκολον 
νά τό περιγράψω- είναι ό λεγόμενος  γιγάντειος πολύ- 
πους. Τό μήκος του Οά ήτο 1 S περίπου ποδών άπό τής 
αύρας  μ έχρ ι  τή ς  κεφαλής, καί είχεν όκτώ πλοκάμους, 
μακοούς εξ ή οκτώ πο'δας· τό χρώμα του ήτο βαθύ κόκ- 
κινον, οί γλαυκοίζόφΟαλμοί του είχον μέγεθος πινακίου 
καί έν γένει ή όψις του ήτο δυσειδεστάτη καί φοβερά.

Καί αξιωματικοί καί ναύται έζήτουν νά έπιτρέψω νά 
ύπάγωσι μέ λέμβον νά τό έξαναδέσωσι καί νά τό σύρωσι 
πλησίον τοΰ άτμοπλοίου· καί πιθανόν νά  έπετύγχανον. 
’ Εγώ όμως φοβηθείς μήπως μέ τούς πλοκάμους του ά- 
ναποδογυρίση τήν λέμβον καί περισφίγξας μέ αύτούς πνί- 
ξη τούς έπιβάτας, δέν Ιδωκα τήν άδειαν. Καί ένώ είχον 
σφοδράν επιθυμίαν νά φανώ ωφέλιμος εις τήν επιστήμην, 
ήναγκάσΟην όμως νά παραιτήσω τήν άγραν τοΰ κολοβω- 
θέντος θηρίου, τό όποιον έφευγε τό άτμόπλοιον μέ τ .ο λ - 
λήν ταχύτητα. 'Οσάκις δέ έπλησιάζομεν αύτό έβυΟίζετο 
καίέπέρα είς τό άλλο μέρος.

Ύπάρχουσιν άρα είς τα βάθη τής θαλάσσης καί άλλα 
ζώα, τά όποΤα δέν ¿γνώρισαν εισέτι οί περί τήν ζωολο
γ ίαν ασχολούμενοι.

Τήν 30 Σεπτεμβρίου 1861 , 4 G λεύγας μακράν τής 
Τενερίφφης βορειοανατολικώς.

Ό  Διευθυντής τής Ά ληκτου 
Φ. Φουγέ.

( ΐκ  τή ; Πανδώρα,'.)

*··<·3ΐί:=$ δ S=e£"·»»
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ΠΑΤΙΙΡ ΤΙΣ  ΑΝ ΑΓΓΕΛΛΕΙ ΕΙΣ TON Ϊ10Ν  TOT
ΤΗΝ ΓΕΝΝΠΣΙΝ  ΑΔΕΛΦΟΥ TOT.

I ’Ε ν ............... τή 9  Μαΐου 1851 .*
Ά γ α π α τ ό ?  μ ο υ  r é t c r o r  !

Πρό ολίγου σοΰ έγεννήθη αδελφός- ό Θεός ήθέλησε νά 
«Ü οώση ευτυχίαν, τήν οποίαν δέν είχες έως τώρα· δη- 
λαδή ν’ άποκτήαης φίλον γεννηθέντα έκ τών ιδίων γο 
νέων, άπό τούς οποίους έγεννήθης καί σύ· δόξασον λοι- 
«ν τόν Θεόν, τέκνον μου.

Κοινοποίησον τήν ευχάριστο·; τούτην είοησιν ε ίς  τόν 
ιιόνσου καί είς τήν Οείαν σου, είς τήν οικίαν τών όποιων 
6ά ρΐίνης άκόμη ήμερος τινάς· είπέ δέ πρός αύτούς, ότι 
■ή μήτηρ καί ό μικρός αδελφός σου χαίρουσιν άκραν 
υγείαν.

Ή μήτηρ σου καί έγώ  ΟεωρούμεΟα ευτυχείς, διότι 
έχομεν σέ, όστις είσαι καλόν παιδίον, καί μάς δίδεις ελ 
πίδας, ότι μίαν ημέραν Οά μάς παρέξης παρηγοριάν καί 
είχβρίστησιν τώρα όμως ή χαρά ήμών είναι διπλάσιά, 
«ότι{έλπίζομ.εν, ότι ό Θεός θά φωτίση τόν μικρόν τούτον 
αδελφόν σου νά γίνη αγαπητός καί ευαίσθητος, ώς είσαι 
καί σύ.

Είς τό έξης, φ ίλτατόν μου τέκνον, δύνασαι νά έχης 
βοηθόν είς τό έργον σου αύτόν τόν αδελφόν, όταν μεγα- 
Α«βη· άπό σέ λοιπόν έξαρτάται νά τοϋ δώσης καλόν πα
ράδειγμα· διότι όταν άρχίση νά έννοή, σέ Οά μιμήται κατά 
*ήν διαγωγήν, καί σύ Οά ήσαι ό πρώτος, έπί τοΰ όποιου 
Τ· προσοχή του θέλει προσηλωΟή. "ΘΟεν εάν σε βλέπη 
«ρδον, αγαπητόν, υπήκοον, επιμελή είς τό έργον σου, Οα 
οιοχασΟή καί αύτος, ότι διά νά εύτυχήση μίαν ¿ημέραν πρέ- 

νά δεικνύη πραότητα, εύπροσηγορίαν, καί ύπακοήν.
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Λοιπόν σΰ θά τόν μάθης ν’ άσκήται «!ς τήν άρ ιτή ν χα! 
ίπειδή ή άσκησις τής αρετής είναι τό μέσον τοΟ νά γ·. 
νηταί τ ις ευτυχής, σύ θά συντέλεσης εις τήν ευτυχίαν τον. 
Καί τί εύαρεστότερον πράγμα, παρά τό νά βλέπη τις τόν 
αδελφόν του ευτυχή !

Τότε έκτος τής εύχαριστήσεως, τήν όποιαν ή μήτηο σον 
καί έγώ  θά εχωμεν διά τήν διαγωγήν σου, Οέλομεν χαί
ρει συγχρόνως βλέποντές σε, ότι θά κάμης εις ημάς ιό- 
κολωτέραν τήν ανατροφήν του άοελφοΰ σου. Ώ ς πρός 
τούτο θά σέ Ιχωμεν μέγα βοήθημα, και πρός ανταμοιβήν, 
¿λλο τι δέν δυνάμεθα νά σου κάμωμεν παρά ν’ αυξήσω- 
μεν τήν πρός σέ αγάπην μας.

Λοιπόν, αγαπητέ μου ΙΙέτρε, άπό τής ημέρας ταυτης 
καταγίνου νά ήσαι πολύ φρόνιμος καί φιλομαθής, δια 
νά ε&ρεθής είς κατάστασιν νά όδηγής τόν αδελφόν σον, 
άπό τόν οποίον είσαι μεγαλείτερος οκτώ ετη , νά τοδ 
οίδης καλάς συμβουλάς, καί τέλος νά γίνης πρός αύτόν 
τό καλόν παράδειγμα, ώς προείπομεν, σ υ γ χ ρ ό ν ω ς  δέ ό 
υπερασπιστής καί ό έπ ισ τηθ ιώ τερός  του  φίλος.

'Ο πατήρ σου 
<» ·  *

>Μ**ΐΝβ4Μ·
Ο Μ ΠΡΟ 2.

Ο  .κ η ιφ η ιι4 ί/ Ρ 0 ζ  τών Γτοιητώ)' (ήκμαζε περί τό 95 0  π. Χ·)

'Ο "Ομηρος ονομάζεται ό περιφημότερος τών ποιητών, άπό τα 
διασωθεντα είς ήμάς δύο μόνον αθάνατα μνημεία τής εύφυίας 
του, δ/λαδή τήν ’ ίλ ιάδα, έν τή  όποια περιγράφεται ή πολιορκία 
τής Τρωάδος, καί τήν ’οδύσσειαν, όπου εκθέτει τήν δεκαετή περι- 
πλάνη-ιν τοΟ 'Οδυσσέως άπό τής άναχωρήσεώς του έκ τής Τρωάδος 
έως ου επιστρέφει είς τήν πατρίδα του ‘Ιθάκην. 'Α λλα  έργα του 
ούτε γνωστά είς ήμά; είναι, ούτε δ ι’ επισήμων μαρτυριών άποδει-

—  280 =

χνίον-αι· ’Εάν λοιπόν έκ τούτων τών ποιημάτων προχηται νά κρί- 
νωμεν αύστηρώς περί αύτοΟ, δ ίν  δυνάμεθα νά μ ή  τόν όνομάσωμεν 
μ ίγα ν  ά.δρα.

‘ ϊπολογίζουσιν, ότι ό ποιητής ούτος έζησεν 9 0 0  έτη πρό Χ ρ 6 
οτοϋ, κα ί 2 0 0  έως 3 0 0  έτη μετά τόν Τρωικόν πόλεμον. Τοσην- 
δέ ύ? όλ ·όιν έλαέεν ό άν/ρ ούτο;, διά τά  ποιήματά του ταΟτα, ώςε 
επτά πόλεις έφιλονείκησαν περί τοΟ τόπου τής γεννήσεώς του- Ειναΐ 
δε αύται ή  2μύρνη, ήΡοδος,ή Κολοφών, ή Σαλαμίς, ή Χίος, τό 'Α ρ 
γος κα ί α ί Αθήναι. ‘I! δέ πιθανωτέρα γνώμη είναι, ότι έγεννήθη εί·



τήν Σμύρνην ή εις τήν Χίον.’Ολίγοι τόκοι, ώ φ ίλτατοι παϊδες,άνεδει- 
ξ«ν τόσον μεγάλους ποιητάς, όσον τά  παράλια τής Μικρας 'Ασιας καί 
α ί πλησιόχωροι νήσοι. Κ α ί περί μέν τών άλλων, άλλοτε θέλω σάς 
λαλήσει, περί δέ τοΟ 'Ομήρου θά σάς αναφέρω τάς πιθανωτέρας πα
ραδόσεις τής άρχαιότητος.

Λεγουσι λοιπόν, οτι ή μήτηρ τού 'Ομήρου Κρηθεΐς χηρεύσασα 
ενώ αύτός ήτο άκόμη παιδίον, ύπανδρεύθη κα ί πάλιν κάποιον Φοί - 
μιον ή Προναπίδην, όστις ¿δίδασκε τήν στιχουργίαν κα ί τήν μου
σικήν εν Σμύρνη. Ό  Φοίμιος οδτος καταγοητευθείς άπό τά  φυσικά 
προτερήματα τού νέου 'Ομήρου, (οστις ώνομάζετο τοτε Μελησιγε- 
νής, δ ιότι έγεννήΟη πλησίον τοΟ Μ ίλητος ποταμού διαρβέοντος τήν 
Σμύρνην), τόν υιοθέτησε κα ί προσεπάθησε νά καλλιεργήση τό πνεΟμά 
του, όσον ήτο επιδεκτικόν μαθήσεως, κα ί τόσον έπρόκοψεν ό επ ιμε
λής ουτος μαθητής, ώστε διεδέχθη τόν διδάσκαλον κα ί πατρυόν του 
εις τό σχολεΐον. Μετά τό·' θάνατον τής μητρός του Κρηθεϊδος καί 
τού Φοιμίου, έ "Ομηρος έξηκολούθει τό επάγγελμα τού πατρυιου 
του τούτου, εως ου Μέντη; τ ις κυβερνήτης πλοίου, έλθών εις Σμύρ
νην διά νά έμπορευθή, έπρότεινεν εις αύτόν νά τόν λάβη εις τό 
πλοϊον, κα ί ταζειδεύων νά ίδη μέρος τής Μικράς ή Έλάσσονος ‘Α 
σίας, όλην τήν ‘Ελλάδα, τά παράλια τής Μεσογείου, τήν Αίγυπτον 
κα ί πολλούς άλλους το'πους.

‘Ο 'Ομηρος διακαιόμενος υπό τής επιθυμίας νά σπουδάση τόν 
κόσμον, λέγουσιν, οτι παρεδέχθη τήν πρότασιν ταύτην μετά χαράς, 
κα ί έγκατέλιπε διά παντός τό σχολεϊόν του. ’Επειδή δέ ε ιχε  κατά 
νοΟν νά συνθέση τά  μεγάλα του εκείνα ποιήματα, είχε'·' ανάγκην 
νά γνωρίζη κα ί τούς τόπου; τών ήοώων, τούς όποιους έμελλε νά 
παραστήση εις αϋτά, κα ί νά σπουδάση τά  ήθη κα ί τούς νόμου; τών 
τόπων αυτών ήςευρε δέ νά παρατηρη όλα ταυεα μετά μεγάλης 
προσοχής κα ί ακρίβειας.

Οΰτω λοιπόν ό καλός μας "Ομηρος εκτός τών άλλων μερών ήλθε 
κα ί εις τού; Αελφούς, όπου συνδιαλεγόμενος μετά τών ιερέων τού 
ναού τού ’Απόλλωνος, έμαθε πολλά παρ’ αυτών, τούτέστι περί ή-
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Οών καί εθίμων διαφόρων λαών, περί συμφερόντων πόλβων, περί ί*α- 
νότητος βασιλέων, καί περί άλλων προσέτι πραγμάτων, τά  όποια 
άλλως πως δέν ήδύνατο νά μάθη, είμή περιηγούμενος, διότι βιβλία 
καί πανεπιστημεϊα δεν ΰπήρχον τότε, ώς τήν σήμερον! Κ α ί βε
βαίως, πώς ήδύνατο ό 'Ομηρος νά δείξη τόσην πολυμάθειαν περί 
τήν ιστορίαν κα ί γενεαλογίαν, όχ ι μόνον τών ‘Ελλήνων, άλλ ’ άκό
μη καί άλλων λαών, έάν δέν ¿πληροφορείτο πάντα ταΟτα άπό 
τούς ιερείς τού ναού τών Δελφών; Ί ίσαν δέ ουτοι, ώ αγαπητοί 
παιόες, πολλά προκομμένοι άνδρες· διότι μάθετε, ότι οϊ πρώτοι ιε
ρείς τού ναού τούτου ήλθον άπό τήν Κρήτην ή δέ νήσος αΰτη ήτο 
τοτε περίφημος κα ί ε ίχε σχέσεις μέ όλον τόν τότε γνωστόν κόσμον 
καί μάλιστα μέ τούς Αιγυπτίους, τών όποιων ελαβον τήν θρησκείαν 
καί την φιλοσοφίαν. Α λ λ  ο Ομηρος διά νά λάβη τόσον σπουδαίας 
πληροφορίας, δέν έβαρύνθη νά άναβή κα ί εις τήν πηγήν, τήν Α ίγυ 
πτον, οπου διέτριψεν ικανόν καιρόν διά νά μάθη ό,τι έπεθύμει. Δεν 
έπροχώρησεν όμως πολύ εις τόν τόπον, κα ί έπομε'νως δέν είδεν ούτε 
τάς Θήβας (άλλην βέβαια πόλιν παρά τάς Θήβας τής ’Ελλάδος), 
ούτε τήν Μεμφιν, ούτε τάς περιφήμους πυραμίδας, α ί όποίαι υπήρ
χαν τότε, κα ί τάς οποίας δέν παρέλειψε νά έξυμνήση εις τά ποιή
ματα του. Κ α ι ενώ επαινεί τήν ωραιότητα τού τόπου, τήν γεωρ
γίαν, καί τήν γονιμότητα τών πεδιάδων, Ινεκα τής πλημμύρας 
τού Νείλου, φαίνεται όμως, ότι δέν έμεινεν ευχαριστημένος κα ί άπό 
τούς ανθρώπους. Δ ιότι αύτός συνειθισμένος νά ζή εις κλ ίμα , όπου 
επεκράτει άκρα ελευθερία, δέν ήδύνατο νά συμβιβασθή μέ τήν αυ
στηρότητα τών ήθών κα ί τήν μονοτονίαν τού λαού εκείνου.

’Επειδή δέ οί ερχόμενοι έκ τής Αίγυπτου προς τήν Ελλάδα  ές-άθ- 
μευον εις τήν Φοινίκην, είνα ι πιθανώτατον, ότι κα ί ό 'Ομηρος διέ- 
€η έκ τής Φοινίκης. Διότι τότε οί άνθρωποι δέν ήξευοον νά πλέω- 
σιν έν τώ μέσω τού πέλαγους, άλλά πάντοτε έταξείδευον παρα- 
πλέοντες τά  παράλια. Δ ιά τούτο κα ί ό Αιγύπτιος Κάδμος έφερεν έ- 
κείθεν τά  16  γράμματα εις τήν 'Ελλάδα.

Οί ’δέ Φοίνικες εντελώς αφιερωμένοι εις τό έμπόριον καί εις



τήν ναυτηλίαν, ήδυνήθησαν ευκόλως νά μεταδώσωσιν εΐς τόν 'Ο μη
ρον ίχανάς γεωγραφικός γνώσεις, κα ί παραδόσεις διαφόρων τόπων, 
περί τών όποιων εκφράζεται τόσον καλώς είς τό. ποιήματά του.

Κατά  τάς πληροφορίας λοιπόν, τάς όποιας έλαβε παρ’ αυτών, 
ϊιεσχέδαζε τούς άκροατάς του διηγούμενος περί τών μονόφθαλμων 
Κυκλώπων' περί τών καλλιφώνων Σειρήνων, τών οποίων τά  άσμα
τα, ήσαν τόσον μελωδικά, ώστε οί παραπλέοντες άκροαζόμενοι ταΟ- 
τα  ¿λησμονούν νά διευθύνωσι τό πλοϊον είς τόν δρόμ ον  του κα ί 
* ναυαγούν' περί τής Αορνου λ.ίμνης τοΟ Βασιλίως τής Νεαπολεως, 
άπό τάς βαρείας αναθυμιάσεις τής όποιας δέν ήδύναντο νά. ζήσωσι 
πτηνά είς τά  π ίο ιξ αυτής' περί τών ’Ηλ.υσίων παιδιών, δπου μετά 
θάνατον μετέβαινον α ί ψυχαί τών δ ικα ίων οτι δε ταϋτα πάντα 
«ιναι Φοινικικής καταγωγής τό δεικνύουσι κα ί οί χαρακτήρες, μέ 
τούς όποιους είναι γεγραμμένα τά  είρημένα ονόματα.

('Επετα ι συνέχεια).

Ο ΗΜΕΡΟΣ 11 Ρ ΪΣ ΙΟ Σ  ΛΤΚΟΣ.

Κ α τά  τά  νοτιοδυτικά μέρη τοΟ ορούς Ταΰγετου, είς τούς προπο- 
δας αύτοΟ, ό οποίος ονομάζεται κα ί "Αγιος Ί ΐλ ία ς, διότι επ ι τής 
κορυφής αύτοΟ υπάρχει ναΐδιον είς τ ιμήν τοϋ Προφήτου, εύρίσκονται 
σπήλαια, δηλαδή τρύπαι, α ί όποϊαι είναι τόσον ευρύχωροι, ώστε δύ- 
νανται νά χωρήσωσιν είς αύτάς, πλειότερα τών διακοσιων προβά
των ή αίγιδίων έν καιρώ βροχής χωρίς νά βρέχωνται.

’Επειδή λοιπόν, ώ τεκνία μου, οί κάτοικοι τών χωρίων του μέρους 
τούτου ένεκα τής πτωχίας των, δέν δύνανται ν’ άνεγείρωσι δωμά
τ ια , 'να  διαχειμάζωσι τά ποίμνιά των, διότι τά δωμάτια, ώς γνω
ρίζετε, χρειάζονται κεραμίδια, άσβετον, ξυλικήν κα ί λοιπά διά νά 
άνεγερθώσι, καταφεύγουσιν έν καιρώ χειμώνος μέ τά. ποίμνιά των 
είς τά  σπήλαια διά νά. άναπαύωνται τήν νύκτα, καθώς λέγει κα ι ο 
Προφήτης Δαυίδ, οτι οί άνθρωποι κα ί τά ζώα πρέπει νά έργάζωνται 
είς τά χωράφια των τήν ημέραν, τήν δέ νύκτα νά άναπαύωνται εις 
φάς οικίας των.
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Είς ?ν λοιπόν τούτων τών σπηλ.αίων, συνέβη μ ίαν φοράν ϊν  άξιο- 

περίεργον συμβεβηκός, τό όποιον έλύπησε πολύ όλους τούς ποιμένας, 
οι όποιοι είχον ποίμνια, καί τά  διεχείμαζον είς τά  σπήλαια, όπου 
σάς προεϊπον, τά  όποια είνα ι πολλά, κα ί δέν άπέχουσι πολ,ύ τό εν 
άπό τό άλλο.

Είς τά προηγούμενα φυλλάδια, τά  όποια βεβαίως άνέγνωτε, μ ι
κροί μου φίλοι, είδετε γεγραμμένον, ότι υπάρχει εν είδος έκ τών 
αίμοβόρων θηρίων είς τήν φύσιν,τό όποιον ονομάζεται λύκος κα ί είνα ι 
φύσεως άγριας, δ ιότι τρώγει κα ί ζώα, καί κατά τών παιδίων ακόμη 
όρμά, κα ί τά  κατασπαράσσει, όταν ήθελε τά ευρει άνευ προστασίας· 
άλλά υπάρχει καί εν άλλο είδος λύκων, οί όποιοι ε ίνα ι ήμεροι, κα ί 
κατατρώγουσι τούς άγριους λύκους κα ί τούς εχθρεύονται ώς οί σκύ
λοι. Οί τοιοϋτοι ήμεροι λύκοι ονομάζονται ρύσιοι κατά τήν γλώσ
σαν τών χωρικών ριας, διότι έλευθερώνουσι τά  ποίμνια άπό τούς ά 
γριους λύκους, τούς όποιους καταστρέφουσι.

Λοιπόν χωρικός τις ε ίχε κατορθώσει μ ίαν φοράν νά έχη ένα άπό 
τούς ρυσιου; λύκους, τόν όποιον άφοΟ άφινεν εντός τοϋ σπηλαίου, πρός 
τά εσπέρας άνεχώρει χωρίς νά φοβήται, ότι ο ί άγριοι λ,ύκοι θά φά- 
γωσι τό ποίμνιόν του, διότι έγνώριζεν ότι ό ήμερος ή ρύσιος λύκος 
είχε τόσην δύναμιν, ώστε ήδυνατο ν’ άντιπαραταχθή μέ πέντε 
ή κα ί πλειοτέρους άγριους, έφύλαττε δέ όχ ι μόνον τά  ίδ ικά  του 
ποίμνια, άλλά κα ί άλλων οΐ όποιοι τά  είχον πλησίον.

Μ ίαν λοιπόν εσπέραν, άφοΟ άνεχώρησεν ό χωρικός κα ί ύπήγεν είς 
τήν οικίαν του, ή όποια απείχε περισσότερον τής ήμισείας ώρας 
άπό τό σπήλαιον, ¿λησμόνησε νά δώση φαγητόν κα ί είς τόν πιστόν 
σύντροφον τών προβάτων του, ό όποιος καθ’ έκάστην έσπέραν, ότε 
άνεχώρει ό κύριός του, δέν τόν παρηκολούθει, άλλ.’ εμενεν ώς άγρυ
πνος φύλαξ έντός τοϋ σπηλαίου. Αύτήν λοιπόν τήν έσπέραν, στενο
χωρηθείς άπό τήν πεινάν του ό ρύσιος έφυγεν, άφήσας τά  πρόβατα 
είς τήν διάκρισιν τών άγριων λύκων, οίτινες ένεφώλευον κα ί πα- 
ρεμόνευον είς τό άπέναντι μέρος τοϋ σπηλαίου, πότε νά φύγη ό 
ρύσιος- ουτος δέ μεταβάς είς τήν οικίαν τοϋ κυρίου του ήρχίσεν έξω·



βεν Τής αυλής »λ όρύεται (οΰρλ.ιάζη) ζητών τροφήν. 'θ  δέ χιαρικ'ος 
έξυπνήσας από τάς φωνχς του, έσηκώθη έκ τής κλίνης κα ί άνοίξας 
τήν θύραν τής οικίας του, τον έπέπληξε λέγων, ότι θά τόν ξυλοφορ- 
τώση, έάν δέν ϋπάγη εις τό ποίμνιον γρήγορα, χωρίς νά συλλογι- 
σθή ό άθλιος, ότι ό πιστός σύντροφός του δέν ήθελε τόν έπισκεφθή 
πεαί τό μεσονύκτιον, έάν δέν έπείνα.

Δύο ώραι είχον παρέλθει, έως ού ό δυστυχή; ρύσιος έπιστρέψε* 
είς τό σπήλαιον άλλ,' έν τώ μεταξύ τούτω δύο έκ τών αγρίων λύ
κων, εύρόντες τήν ποθητήν δ ι’ αυτούς ευκαιρίαν, είσήλθον έντός 
τρΟ σπηλαίου, κα ί έπνιξαν όλα τά πρόβατα· διότι, ώ μικροί μου 
φίλοι καί φίλα'., τό είδος τούτο τών κατηραμίνων άγριων λύκων, 
όταν εύρη ποίμνιον άνευ προστασίας, όρμά κατ’ αύτοϋ κα ί κοπτον 
τόν λάρυγκα τών ζώων πίνει τό α ίμα  μέχρι; ού αφήσει αύτά νεκρά. 
’Α λλά  τά πρόβατα, τά  οποία οί άγριοι λύκοι έπνιξαν, τά  έπλήρωσαν 
με τό α ίμά  των, διότι άφού ό ήμερος λύκος ήλθεν είς τό σπήλαιο·/ 
κα ί εύρεν αύτούς τρώγοντας εν τών πνιγμένων προβάτων, έπετέθη 
κατ’ αύτών τοσούτον, ώστε δι' ενός μόνου αρπάγματος άπό τόν 
λαιμόν έφόνευσε τόν ρωμαλαιότερον, ό δέ άλλος πριν φθάση ν' άν- 
τιπαοαταχθή έγεινε κα ί αύτός κομμάτια. 'Επ ε ιτα  ώς νά έποοσπάθει 
νά μέτρηση τά πνιγμένα πρόβατα, 0 έ των τό εν έπάνω εις τό άλλο, 
έσκέπασε τού; φονευμένους λύκους, καί ύστερον άπό ολους αύτούς 
τούς κοπου; παρεδοθη είς ύπνον βαθύν, καταλυπημενος, άνευ τροφής, 
κα ί χωρίς νά έγγίση ούδέν άπό τά  πνιγμένα πρόβατα.

Τήν δέ πρωίαν, έλθών ό οίκοκύρης τών προβάτων καί ίδών τήν 
γενομενην κατ' αυτών καταστροφήν, ένόμισεν ότι ό ήμερος λύκος 
τά  έπνιξε, κα ί άφού τόν είδε κοιμώμενον είς εν μέρος του σπηλαίου, 
πλήρης θυμού, έπυροβόλησε κατ ’ αύτοΟ, κα ί τόν άφήκε νεκρόν. ”θτε 
δέ παρετήρησε μετ' άκριβείας καί είδεν, ότι έκειντο δύο λύκο: νε
κροί, σκεπασμένοι άπό τά πνιγμένα πρόβατα, έκατάλαβεν ότι αύ- 
το ί τά  έπνιξαν, κα ί ό τ ι τού; κατεξίσχισεν ό ρύσιος λύκος· τότε έσυ
ρε τό ξίφος του ίνα  γίνη αύτόχειρ, δηλαδή νά φονευθή μόνος του, 
διότι έλεγεν, ότι αύτός ήτο ή α ιτία  τής απώλειας τών προβάτων
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του, άοήσας τόν πιστόν του σύντροφον άνευ τροφής· καί ήθελε βε* 
βαι'ως φονευθή, άλλ ’ έμποδισθη άπό τινα, 6 όποιος εΰρέθη ταύτη ττί 
στιγμή έκεϊ κατά τύχην.

Βλέπετε λοιπόν, ώ πα ιδ ία  μου, είς ποιον βαθμόν ανοησίας δύνα- 
τα ι νά φθάση ό άνθρωπος, όταν κυριευθή άπό τόν θυμόν του, ώστε 
νά πράξη ό,τι τοΟ έλθει είς τόν νοΟ'Λ ’Αποφεύγετε λοιπόν παν πράγ
μα τό οποίον ή μπορεί νά σάς φέρη είς Οεσιν νά κυριευθήτε ΰπό το 3 
θυμού, κα ί νά πράξητε άτοπα. 'Ο  θυμός είναι ψυχικόν πάθος στ ιγ - 
μιαίον, άπό τό όποιον όταν ό άνθρωπος κυριευθή αποβάλλει έν κα ι- 
ρώ τού θυμού τό λογικόν, κα ί πράττει ό,τι πράττουσιν οί παράφρονες.

'’Οταν ό άνθρωπος κάμη τ ι θυμωμένος μεταμελείτα ι ύστερον, 
ά λλά  ματαίως. ’ Ο Αλέξανδρος ό μέγας, έφόνευσεν έν καιρώ τού θυ
μού του τόν φίλον κα ί στρατηγόν του Κλεϊτον.

Περί τού ημέρου λύκου διηγούνται, ότι έχει πολλά προτερήματα, 
καταδιώκει δηλαδή τούς άγριου; λύκους, κα ί τούς καταβάλλει τόσον, 
ώστε όπου υπάρχει ρύσιος λύκος, δέν πλ.ησιάζει ποτέ άγριος, έχει 
δύναμιν έξαισίαν, τό δέρμα του έχει κηλίδας λευκοκιτρίνους, κα ί 
δέν παρομοιάζει παντάπασι τώ δέρματι τού άγριου.

"Οταν πεινά ΰπεροολικά, τότε μόνον εισέρχεται εις τό ποίμνιον, 
κα ί αρπάζει έν στακτόν τό ποταπότερον όλων τό είδος όμως τού
των τών λύκων κατέστη σπάνιον έν Ελλάδι, δ ιότ ι φαίνεται ότ» 
ένεκα τής ήμερότητό; των, οί άνθρωποι έν οσω δεν τούς έγνώριζον 
τούς έφόνευον ύποδέτοντες αύτούς άγριους.

Δημοδιδάσκαλος Ε ίω χω ρ ίον.

Π ΑΝ ΑΓ . Α . ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ.

*·β«β1β3αβ.
ΠΕΡΙ ΤΙΙΣ ΕΚΤΗΣ ΤΟ Γ ΜΠΙΊΟΣ ΘΑΦΓΠΛΙΩΓίΟΣ 

ΤΩΊΥ ΕΛΑΗΝΩΠ

Τ ά  ονόματα τών μηνών, τά  όποια γνωρίζετε, ώ φίλοι παϊδες, 
είνα ι ρωμαϊκά, ο! δέ παλαιο ί 'Ελληνες έδιδον άλλα; ονομασίας 
είς τά. ονόματα αύτά. Ε ίς  εκ τών μηνών τούτων ώνομάζετο Θαρ-
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γηλιών κα ί συνέπιτιτε περί τά  μέσα Απριλίου εως εις τά  μέσα 
Μαίου. Ε ις τήν εκτην τού 'Ελληνικού τούτου μηνός συνεβησαν πολ
λά καλά πράγματα, ούχί μόνον εις τούς ’Αθηναίους, άλλά καί εις 
άλλους πολ?,ούς. Κ ατ ’ αύτήν τήν ήμε’ραν έγεννήθη ό σοφώτατο; 
Σωκράτης· κατ’ αύτήν ένικήθησαν οί Πέοσαι εις τήν Μαραθώνα 
στρατηγοΰντος τού Μιλτιάδου. Κατά τήν ιδίαν ταύτην εκτην τού 
μηνός συνεκροτήθη ή έν Πλαταιαϊς μάχη κα ί ένίκησαν πάλιν οί 
"Ελληνες τούς Περσας. Κ α ί ή ένΜυκάλη τής Ιωνίας νίκη τών 'Ελ
λήνων κατά τών Περσών όμολογεϊται, ότι είνα ι δώρον τής ήμερας 
ταύτης, άν κα ί α ί δύο αυται ν ίκα ι έν Μυκάλη καί έν Πλσ.ταιαΕι εγε- 
νοντο μ ίαν κα ί τήν αύτήν ημέραν. Κ α ί 'Αλέξανδρος δε ό Μακεδύν ό 
υιός τού Φιλίππου, τάς πολλάς μυριάδας τών βαρβάρων Περσών, 
λέγουσιν ότι κατέστρεψε τήν εκτην τού Θαργηλιώνος μηνός, οτε 
κατεβίβασεν άπό τόν θρόνον τόν Δαρείον. Κα ί αύτός δε ό ’Αλέξαν
δρος, πιστεύεται, οτι κα ί έγεννήθη κα ί άπέθανε τήν ιδίαν ημέραν, 
τήν εκτην τού μηνός τούτου.
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Α ί συνδρομαί πέμπονται δ ιά Ταμιακού Γραμματίου εις τό 
εκδότην Μ . Δ Σακκόρραφον.

Ούδεμία συνδρομή πληρώνεται άνευ άποδείςεως τού ίδίου έκδοτου.

Α ί συνδρομαί έν Κωνσταντινουπόλει γίνονται παρά τώ Κυρίω A 
Δεπάστα βιβλιοπώλη.

Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α .
\ . Οί δύο ναύται ό ’Αντώνιος κα ί ό Ρογέρ.— 2 . Γιγάντειος πο- 

λύπους.—  3. Πατήρ τ ις αναγγέλλει εις τόν υιόν του τήν γέννησιν 
αδελφού του.— 4. "Ομηρος μετά εικονογραφίας. — 5 '0  ήμερος ή ρύ- 
σιος λύκος.—  6. Περί τής έκτης τού μηνός θαργηλιώνος τών 'Ε λ 
λήνων.

ΤΤΠ9ΙΣ ΦΙΛΟΜΟϊΣΟϊ ΛΕΣΧΗΣ.


