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ΠΕΡΙ Φ ΙΛΟΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΟΨΩΝΎΟΣ.

Γ0  Ξενοφών ό Αθηναίος, οστις συνέγραψε  πολλά άλθα, 
Ιτι οέ καί τήν Κόρου παιδείαν, ήτο π ο λ λ ά  φιλόκαλο; 
Καί εκτός τοΰ ότι ¿φρόντιζε διά τά άλλα σπουδαίο 
πράγματα, ήθελε νά έχη χαί όπλα ώραΐα. Διότι ελβγβη 
ότι είς τόν νικώντα τούς εχθρούς αρμόζει ή ώραιοτάηΐ 
στρατιωτική στολή· ά λ λ ά  καί όταν τ ις  άποθνήσκη «ζ-Ι 
τήν μάχην, πρέπει νά κοίτεται καλώς μέ ώραίαν πανο-j 
πλίαν. Διότι αύτά είναι τά κα λλ ίτ ε ρ α  εντάφια, τά όποιι 
στολίζουσί τωόντι τόν γενναΐον άνδρα. Λέγεται λοιπόν,] 
ότιτήν μέν ασπίδα ειχεν έκ τής Ά ργολίδος, τόν δέ 0ώ· 
ρακα εκ τής ’Αττικής, τήν δέ περικεφαλαίαν έκ τής Βοιω
τίας, τόν δέ ίππον έκ τής Επίδαυρου. Έ λ εγ ε  δέ, όν. 
τά  τοιαϋτα εΤνα·. ίδιον άνδοός φιλοκάλου καί κρίνοντο; 
εαυτόν άξιον τών καλών πραγμάτων.

Ό δέ Απόστολος Παύλος εΐς τήν πρός Έφεσίσυς έπι- 
σ τ ο λ ή ν  του λέγει, ότι ό χριστιανός πρέπει νά ένδύητα; 
τήν πανοπλίαν τοΰ Θεοΰ· δηλ. νάήνα ι περιεζωσμένος τήν 
όσφήν (μέσην) μέ τήν αλήθειαν, καί ένδεδυμένος τόν θώ
ρακα τής δικαιοσύνης, τούς δέ πόοας του νά ϋποδένηρί
τή ν  ε το ιμ α σ ία ν  τοΰ  Ε υ α γ γ ε λ ίο υ  τ ή ς  ε ιρήνης*  ε ίς  όλα οι1

·■ . *\ fJH

_ ’θ  Μιχαλάκης εςεπλάγη ότε είσήλθεν είς τόν πύργον τοϋ Μαρ- 
χί',ου· Τον ένέδυΛν φορέματα τοΰ Νικολάκη* τόν ¿κάθισαν κα ί 
ΐδιίκνησεν έμπροσθεν καλής φωτιάς ΐνα ζεστανθή καλώς* κα ί έπει- 
«  ¿νεχώρησε διά τήν καλύοην του. Ό  δέ Οεϊός του έπανελθών προ 
ίλίγου εΐς τήν καλύοην άνησύχει πολύ, διότι περάσας άπό τό νη- 
σίδιον, δέν ευρεν εκεί τόν Μ ιχαλάκην. ’Αφοϋ όμως αυτός διηγήθη 
π  συμβεβηκός, ό θεϊός του είπεν· « :0  Θεός έγενετο βοηθός σου 
παιδίον μου. Τήν στιγμήν, καθ' ήν έμελλες, ίσως, νά γογγύσης 
z i : i τής ΙΙρονοίας αύτοϋ, σοί άπέστει/.εν ευτυχίαν άνωτέραν πα- 
ς»ν τών ευτυχιών, όσας σύ ήδύνασο νά φαντασθής. ’Εςακολούθη- 
τον νά καθίστασαι άξιος τής προστασίας αύτοϋ, καταβάλλων πά- 
«ν προσπάθειαν νά εύχαριστής τόν κύριον κ α ί τήν κυρίαν Μαρκέ- 

καί νά δεικνύρς είς αύτούς τήν ευγνωμοσύνην σου. » Ί ΐ  θεία 
του τόν συνέχαρη επίσης διά ταύτην τήν καλήν τύχην* άλλ ' ή 
Μαριάννα καθημένη είς τήν γωνίαν, δέν έλεγε τίποτε- κα ί δτε 
¿πλησίασε πρός αύτήν ό Μ ιχαλάκης νά τήν άποχαιρετήση, τήν 
ώε χλαίουσαν. κ Τ ί Οά γείνω, ελεγεν, εγώ χωρίς σοϋ; θά ήμ α ί 
οκτνχεστάτη. »

MIX. ‘Ο πύργος, Μαριάννα, είς τόν όποιον μέλλω νά ύπάγω δέν 
irwi διόλου μακράν άπ ’ έδώ. "θθεν Οά έρχωμαι συχνά νά σέ βλέ- 

Είναι μέν άληθές, οτι οί κύριοί μου μέλλουσ·. νά πηγαίνωσιν
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νά  Ιχη τή ν  α σ π ίδ α  τ ή ς  π ίσ τ ε ω ς  κ α ί τή ν  !tcptxs<paXaia*MftP ? tgt0U4> άλλά 0 ί  ¿"««ρχω ντα ι είς τόν πύργον των το 

τ ή ς  σ ω τ η ρ ία ς , κ α ί τήν  μ ά χ α ιρ α ν  τοΰ  ά γ ίο υ  Π ν ε ύ μ α τ ο ς . τοτε 0i σο1 ^>ω δώ·5α κα ι 0 i  Ε>  « » *  νέα νά σοί δ,η-

Ο Μ ΙΚΡΟΣ ΑΛΙΕΥΣ (ψαράς.) 
συνέχεια κα ί τέλος.

Ε ις τό προηγούμενον φυλλάδιον ένθυμείσθε, ότι έμείναμεν «‘4 
τήν πρότασιν, τήν οποίαν ή κυρία εκείνη, ή μήτηο τοΰ σωθέντο; 
παιδιού άπό τόν πνιγμόν, έκαμεν είς τόν Μ ιχαλάκην διά να ■»* 
λάοη εί; τήν οικίαν της, κα ί τήν οποίαν παρεδέχθη ό Μιχαλ«*'

MAP. ΤΑ! Σύ Οά γείν/,ς κύριος μέγας, κα ί Οά λησμονησης ημάς 
]Λως διολου.

ι MIX. Πώς είνα ι δυνατόν νά ύποθέτης τοϋτο Μαριάννα; Κ α ί 
Αίιλιύς ¿ν ιγενόμην ή αύτοκράτωρ, δέν ήΟελ.α λησμονήσει υμάς*
Ιώ,4»αντοτε σάς άγαπά. »

( * ? * ’ ■ τόν χειμώνα τεθλιμμένη, διότι ό έξάδελφός της, οστις 
ίτο τόσον περιποιητικός πρός αύτήν, έλειπε. Τ  έλος έ-

έν μια δέ τών ημερών καθημένη ή Μαριάννα εί;ΪίΤί ήτο τό
t «  έαρ* ;



τήν βύραν τή; καλύβης τη;, είδεν ερχόμενον μακρόθεν παίδβ χάλ- 

λίστα ¿νδεδυμένον' κατ’ άρχάς μέν ένόμισεν % τ ι  ήτο ξένο; τ ι; 

ερχόμενος εις τήν εξοχήν χάρ ιν περιδιαβάσεως· ά λλ’ ότε ήχον- 

σεν αύτόν φωνάζοντα αυτήν όνομαστί, τότε άνέκραξεν« ύ ! πό
σον χα ίρω ! αυτός είνα ι ό Μ ιχαλάκης. » ’Αφού δε εφθασε 

καί τόν ήσπάσδη φιλοστόργως, λέγει προς αυτόν α Πόσον ¿μεγά

λωσα; Μ ιχαλάκη! φαίνεσαι ώς κύριός τ ις. Κάθισον έδώ καί sins 

μοι τ ί εργον έχεις, κα ί άν ήσαι ευχαριστημένος άπό τούς κυρίοι*;

σου.
M IX. Πολύ ευχαριστημένο; είμαι· δ ιότι όλοι μέ άγαπώσι x*¡ 

φαίνονται κα ί αύτοί ευχαριστημένοι άπό τήν διαγωγήν μου. Είμαι 

βοηθός τοΟ ιπποκόμου Μαρκέζου.
M AP. Δέν’ έννοώ τούτο.
M IX . 'Ιδού σοί εξηγούμαι- εγώ πηγαίνω μετά  τοΟ κυρίου μου 

επ ί του μικρού του οχήματος' κρατώ τόν ίππον άφοΟ αυτός καταβή 
άπό το όχημα* έν δε τή  ο ικ ία περιποιούμαι μετά τού ιπποκόμου 
τού; ίππους κα ί μ ε  στέλλουσιν έδώ κα ί έκεϊ διά υποθέσεις τής οι
κογένειας. ’Α λλ ’ ό,τι τά  μέγιστα μ ’ εύχαριστεϊ ε ίνα ι τό νά συνο

δεύω τόν κύριον Χικολάκην, ότε υπάγει έφιππος εις τό δάσος τί; 
Βουλογνίας μετά τοΟ πατρός του. Ε ίνα ι πολύ καλός ό κύριος Νιχο- 
λάκης. ΈπεΟύμουν νά τόν εόλεπες Μαριάννα, όταν κάΟηται έπί τοΟ 
ιππαρίου του· ήθελες ίδεΐ πόσον καλοκαμωμ,ένος είναι κα ί πόσον«1 
άνθρωποι τόν Οαυμάζουσιν. ’Εγώ δέ άκολουΟών αϋτάν καδήμενο; ί*ί 
ίππου υψηλού, σεμνύνομαι καί λέγω κατ ’ έμαυτόν. « "Αν δεν ί/Μ» 
επ ί τοΟ νησιδίου, αυτός ήθελε πνιγή εις τά  βάθη τοΟ ποταμού. 0 
Θεός μ έ  έΟεσεν έκεϊ διά τό καλόν κα ί εκείνου κα ί έμοΟ. »

M AP . Πώς, άναβαίνεις κα ί σύ έπί ίππου, κα ί μάλ ισ τα  επί μ·' 

γάλου ίππου : κα ί δεν φοβείσαι μήπως πέσης ;
M IX . ’ Ο χ ι, δεν φοβούμαι· δ ιότι έδιδάχΟην νά ιππεύω- ώστε 

κάκιστος άν τύχη ό ίππος, ποτέ δέν μέ ρίπτει. 'Εμαδονκα ί^  
άναγινώσκω κα ί νά γράφω κα ί ν’ άριΟμώ. ’Επροχώρησα ήδη εί; 

τά  άρκετά. Σύ δέ έπήγαινε; τόν χειμώνα τούτον ε ί; τό τχολείον;)
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βλέπω, ότι σύ γίνεσαι πολυμαθής, βέλω καταβάλει περισσοτέραν επι

μέλειαν ίνα μή μ ' εύρτ,ς παρά πολύ αμαθή.

M IX . Μ' έκαμες νά φλυαρήσω τοσοΟτον, ώστε έλησμόνησα νά 

« ί «ίπω ότι σοι έφερα κάτι τ ι ’ ιδού, κύτταξε.

MAP. Ώ  ! πόσον ώραϊο; είνα ι αυτός ό σταυρός ό χρυσούς' πό
αν χαίρω ! 'Αλλά  πώς ήμπόρεσας νά τόν άγοράσης ;
; MIX. Την πρωτοχρονιάν όλοι μοί έδωκαν χρήματα. ’Αλλά  δέν 
¡μρα μόνον τόν σταυρόν κύτταξε τούτο τό ώραίον μανδήλι· αύτό 
-ο ίφερον διά τήν μητέρα σου, κα ί τήν ταμβακοΟήκην ταύτην’ διά 
τόν πατέρα σου. Το δέ προσεχές έτος 6έλω φέρει καλλίτερα πράγ
ματα- διότι ό κύριός μου είπεν, ότι άν ήναι πάντοτε ευχαριστημέ
νο; άπό ¿με, θέλει μοί δίδει μισδόν. »

Κατά τό θέρος ήρχετο ό Μ ιχαλάκης συνεχώς εις τήν καλύβην 
τοΟ θείου του, τό δέ φθινόπωρου έπέστρεφεν εις Παρισιού; μετά τών 
χυρίων του. Έπανήρχετο δε κατά παν έαρ φέρωνδώρα εις τόν θειον, 
«ί; τήν δείαν κα ί εις τήν έςαδέλφην του. Δ ιετέλει δέ ών άγαδός 
χαί αφελής. Μετά τινα έτη ό Κύριός του τόν έπροβίβασεν εις χαλ- 

¡,λιτίραν δέσιν, κα ί τέλος τόν διώρισεν επιστάτην τού πύργου του. 
Διά δέ τής τ ιμ ιότητος κα ί φιλοπονίας του προϊόντος τού χρόνου, 
άπέκτησεν όλίγην περιουσίαν. Μαδών δέ ότι ό μέν θείος του Ιωάν
νης άπέδανεν, ή δέ δεία του ήσδένει, λησμόνησα; ό καλός ου το; 
νέο; τού; ραβδισμού; κα ί τήν αυστηρότητα της, ήλβε καί μετεκό- 

♦ μισεν αυτήν μετά τής Μαριάννας εις τήν οικίαν του καί έγηροκόμει 
αύ-.ήν ώ; μητέρα του !

Τό δ ιήγημα τούτο έλάβομεν έκ τών ύπό τοΟ ΚαδηγητοΟ τού Δ ι- 
καλείου Κ . Γ· Κωνσταντινίδου έσχάτως μεταφρασδέντων κα ίφ ι- 
ονηδεντων 12  Παιδικών διηγημάτων μητρός τίνος Γαλλίδος, 

! ινα καταφανέστερο·; δείξωμεν έκ τούτου τήν έλην άξίαν τοΟ βιβλι- 
i  δίου. Ε ις τά δ ιηγήματα ταΰτα, εκτός ότι υπάρχει ή άφέλεια τή;

γλώσση; τοΟ μεταφοαστού, ήν απα ιτε ί ή μικρά ήλικία, άλλα καί 
t. αι ίδέαι αύταί μετά τοσαύτης βαθμιαίας αύςήσειος βαίνουσιν άνα-
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λόγω; των νοτρών δυνάμεων τοΟ παιδός, ώστε καταφαίνεται έναρ. 
γώ; ή πείρα τή; συνταξάση; μητρος. ‘Η ευσέβεια κα ί ή ιμλανβρ«- 
π ια είνα ι α ί έπικρατοΟσαι άρεταί έν τή σειρά ταύτη τών διηγημά
των, μή  παραλειπομένων ούδεμιας τών λοιπών αρετών, αίτινες κο- 
σμοΟσι τον Χριστιανόν. Ό  δ 'έκ  τή; φιλοστοργίας τρόπος τοΟ διορ
θώνει-; τά  ελαττώματα τών παίδων είνα ι αμίμητος καί άποτελε- 
σμχτικώτατος. Τά μάλιστα δέ συντείνουσι καί α ί παρατεΟεΐσαι έκ- 
φραστικώταται 1 3 εικόνες, ΐνα διεγείρωσι την περιέργειαν τοΟ μι- 
κροΟ αναγνώστου. Τολμώμεν δε νά εΐπωμεν έν συνολω, ότι τό βι- 
βλιαριον τοΟτο τιμώμενον άντί δραχμών 2  τοιοΟτον είναι, ώστε πας 
γονεύς έάν μικράν τινα ιδέαν αύτοΟ είχεν, έπρεπε νά παραδώστ) 
αντιτυπον ει; χείρα; τών τέκνων του.

ΙΩΣΗΦ Κ Α Ι ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΤΤΟΤ.

Μετά παρέλευσιν πολλών ετών άφ’ ότου 6 ’Ιακώβ 
έπέστρεψεν εις τήν γην Χαναάν, όπου κατώκησε μέ τήν 
οικογένειαν και τούς Οπηρέτας του, άπέθανεν ό πατήρ 

του Ισαάκ, καθώς και ό πάππος του ’Αβραάμ εις προ- 
βεβηκυϊαν ηλικίαν. ΙΙρίν όμως άποΟάνη ό ’Ισαάκ, εΰλό- 
γησεν ^όλην του τήν οικογένειαν, ήτις ήτο ήδη πολυάριθ
μος, διότι εκτός τών τέκνων καί τών έγκόνων τού
ΠσαΟ, ή οικογένεια μόνη το υ ’Ιακώβ έσύγκειτο άπό δώδε
κα υιούς, όλους ποιμένας, έχοντας δηλαδή τό επάγγελμα 
του πατρός των· διότι ενώ άλλα έθνη άνήγειρον μεγάλα; 
πόλεις καί εΟετον θεμελια μεγάλων βασιλείων καθώς θα 
το ιοητε εις την συνεχείαν τής ιστορίας ταύτης, ό Θεός 
ήΟέλησεν, ώστε ή οικογένεια τοΰ ’Αβραάμ νά φυλάττη 
τάάρχα ΐάτης ηΟη/Η λ,έξις αυτή ήθη, παιδία μου, όταν 
ομιλώμεν περί λαών, σημαίνει τάς παραδο'σεις, τάς συ
νήθειας, καί τον τρόπον τοΰ ζην αύτών, τά όποια είναι
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ίοιαίτερα είς έκαστον έθνος· καί Οά παρατηρησητε άνα- 
•ρνώαχοντες, ότι τά ήθη καί έθιμα δέν είναι τά ίδια είς 
όλους τούς λαούς, καί ώ ς επί τό πλεϊστον αύτά διαφέ
ρ ε ι  κατά τάς διαφόρους έποχάς.

*Αν καί οι Απόγονοι του ’ Αβραάμ κατώκησαν πρό 
πσλλοΟ είς τήν γην Χαναάν, αί υποσχέσεις όμως τοΰ 
6£θϋ, αί δοθεϊσαι είς τόν πατριάρχην τούτον, τοϋνά  κα- 
ταατήση δηλαδή τούς απογόνους του κυρίους όλου τού 
τόπου, δέν είχον ακόμη έκπληρωθή· καί τούτο, ίσως, 
οιόπ δέν είχεν έλθει ακόμη ό πεοσοιωρισμένος καιρός. 
Οί υιοί τού ’Ισαάκ έζων μέ τάς οικογένειας των είς μίαν 
ίχραν τής γής Χ αναάν ένώ άλλοι λαοί, απόγονοι τού 
Χάμ, χαπεϊχον τό μεγαλείτερον μέρος τής γής ταύτης· 
όταν δέ λέγωμεν, ότι λαός τις ή ναι κύριος τόπου τίνος, 
δα έννοήτε μέ τούτο, ότι άλλος οέν έχει μέρος εις τόν 
τόπον αύτόν, καί τόν κυβέρνα αύτός κατά τούς ίόικούς 
του νόμους καί συνήθειας.

Τώρα πρέπει νά σας είπω πώς ώνομάζοντο οί υίοι τού 
’Ιακώβ, τούς οποίους άπέκτησεν άπό τάς δύο του γυνα ί
κα;, τήν Λείαν καί τήν 'Ρ αχήλ , καί άπο δύο άλλας ακό
μη, περί τών όποιων δέν σάς έλάλησα έως τώρα· άπό 
τά όνόματα τώ ν δώδεκα τούτων νέων έλαβον τήν ονο
μασίαν άλλα: τόσαι ουλαί, δηλαδή μεγάλαι οικογένεια:, 
αί έποΐαι άπετέλεσαν τόν λαόν τού Θεού. 'Ρουβήν ήτο 
ό πρεσβύτερος όλων τών αδελφών* μετ αύτόν ήρχοντο, 
κατά τήν τάξιν τής ηλικίας, ό Χυμεων, ο Λευί,ό ίούόας, 
ό Δάν, ό ΚεφΟαλείμ,ό Γάδ, ό ’ Ασήρ,ό Ίσάχαρ καί ό Ζα- 
βουλών, καί οί δέκα ούτο: ήσαν τέκνα τών τριών γυνα ι
κών τελευταίοι οέ ήσαν ό ’Ιωσήφ, υιός τής Ραχήλ, και 
ό Βενιαμίν, ομομήτριος αδελφός του, τού όποιου τό ο-

—  3 1 1  —



νομα σημαίνει· « trxvov θλίψεως, » διότι ΰπέφερε κατά 
τόν, τοκετόν καί άπέθανεν ή μήτηρ του· άλλα πρέπει να 
σας είπω, ¿ - ι οί δ »ο οΰτοι τελευταίοι ήσαν οι αγαπητό
τεροι καί οί πραότεροι όλων τώ ν άλλων άδελφών μά- 
λ,ιστα δέ ό ’Ιακώβ διά τήν πρός τόν Ίωσή® αγάπην του 
είχε κατασκευάσει οι’ αύτόν φόρεμα ποικιλόνρουν- ένεκα 
δέ τούτου οί αδελφοί του δυοηρεστοΰντο ενίοτε διά τήν 
προτίμησιν, τήν όποιαν ό Ιακώβ έδιδεν είς αύτόν. ΙΙρό 
πάντων δέ έμίσουν τόν Ιω σήφ διά δύο αιτίας· πρώτον 
διότι τούς έπέπληττε διά τήν κακήν διαγωγήν των, καί 
δεύτερον διότι τούς διηγήθη διπλοΟν όνειρον, διά τοϋ ο
ποίου έπρομήνυεν ό Θεός τό μεγαλείο ν του. ’Ιδού τα ό
νειρα τοΰ Ίωσή®.

Έδέναμεν, εΐπεν εις τούς αδελφούς του δεμάτια όμοϋ 
εις τόν αγρόν τό ίδικόν μου δεμάτιον έστάθη όρθιον, τά 
δέ ίδικά σας περιστρεφόμενα ολόγυρα έπροσκύνουν τό 
ιδικόν μου δεμάτιον. Οί δέ άδε/.φοί του είπον εις αύτόν, 
μήπως Οά γίνης βασιλεύς ήμών, καί ήμεΤς θά γίνωμεν 
δοΰλοί σου ; όθεν έμίσουν αύτόν έτι περισσότερον. 'Α λ
λοτε πάλιν εΐδεν άλλο όνειρον, τό όποιον έφανέοωσεν είς 
τόν πατέρα καί τούς αδελφούς του είπών, ό ήλιος καί ή 
σελήνη καί £<οεκα άστε ες μ.οΰ έφάνησαν, ότι μέ προσε- 
κύνουν. “ΙΙ εγξ-ν αύτόν ό πατήρ καί είπε τί σημαίνουσι 
τα ΰτα ; μήπως εγώ  καί ή μή τηρ  σου καί cl αδελφοί 
σου Οά πέσωμεν νά σέ προσκυνήσωμεν ; Καί τών μέν α
δελφών ό φθόνος ηϋςανεν, ό δέ πατήρ έφυλαττεν είς τήν 
καρδίαν του τούς λόγου ; εκείνους.

Μίαν τών ήμερων ένώ οί δέκα μεγαλείτεοοι υίοί τοϋ 
’ Ιακώβ έβοσκον ·ά ποίμνια μακράν τής οικίας τοΰ πα- 
τρός των, ¿στις σέν είχε μάθει ποό πολλοΰ περί τής υ*.
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γε ια ς των (ϊιότι Γίς τά θερμά εκείνα κλίματα οι ποιμένες 
καί τα πο’ανία πεονώσι συνήθως τιο/.λούς μήνας χωρίς 
νά έπανέλθ οσιν ειςτήν μ.άν?ραν των), έστειλε τόν Ιω σήφ

διά νά μάθη πώς ήσαν είς την υγείαν των. Ά λ λ ’ ότε οί 
κακότροπο! :ύ :ο : αδελφοί ειδον μακρόθεν τόν Ιω σή φ , ό-



στις έτρεχε διά νά ελθη πρός αυτούς τό ταχύτερον , ο 
Συμεών, ό φθονερώτερος καί μάλλον διες-ραμμένος δλων, 
έπρότεινεν εις τούς λοιπούς νά τόν φονεύσωσι καί νά εί- 
πωσιν εις τόν πατέρα των, ότι θηρίον άγριον τόν κατέ
φαγε, τό όποιον δέν ήτο δυσκολον πράγμα νάγίνη- άλλ ’ 
ό 'Ρουβήν άνετρίχτασε διά τό τοιοϋτον έγκλημα, κα ί 
ένω δεν ¿τόλμησε νά άντείπη εις τήν γνώμην τών αδελ
φών του, κατώρθωσε νά τούς πείση νά τόν ρίψωσιν εις 
φρέαρ, τό όποιον ήτο έκεϊ πλησίον.

Εις τά μέοη όπου ή Οερμότης του ήλιου αποξηραίνει 
τά  ρυάκια καί τούς ποταμούς επί τινα καιρόν τσΰ έτους 
(τό όποιον συμβαίνει συχνά εις τήν γην Χαναάν), τό 
φρέαρ είναι είδος λάκκου ¿σκαμμένου εις τήν γην διά νά 
κρατή τό ύδωρ τής βροχής, μέ τό όποιον οί άνθρωποι 
ποτίζουσι κατόπιν τά ποίμνιά των. ’Επειδή δέ έκεϊνο τό 
όποιον ό 'Ρουβήν ¿δείκνυε τότε εις τούς αδελφούς του 
ήτο έντελώς ξηρόν, καί επειδή πάντοτε πρέπει νά ύποθέ- 
τωμεν μάλλον τό καλόν παρά τό κακόν, είναι πιθανόν, 
ότι ό νέος ¿κείνος προτείνας νά καταβιβάσωσιν έκεϊ τόν 
’Ιωσήφ, δέν είχεν άλλον σκοπόν, παρά νά τόν έκβάλη 
I κείθε ν, άφοΰ ένύκτωνε, καί νά τόν στείλη σώον καί ύγυιή 
εις τόν πατέρα του.

Τήν γνώμην του ταύτην παρεδέχΟησαν παρευθύς οί 
λιοιποΐ αδελφοί, καί ότε έπλησίασεν ό Ιω σήφ  αμέριμνος 
πρός τούς φθονερούς ¿κείνους, ώρμησαν κατ’ αύτου, τόν 
άπεγύμνωσαν έκ του ένόύμ-ατος τό όποιον έφόρει, καί τόν 
κατεβίβασαν εις τόν λάκκον, μή συγκινηθέντες ούτε άπό 
τήν άθωότητά του, ούτε άπό τά δάκρυα του, ούτε άπό 
τάς παρακλήσεις του. Μετά ταΰτα άπεμακρύνθησαν ολί
γον παρέχει, έγκαταλείψαντες οΰτω τό δυστυχές παιδίον
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εις τόν βαΟύν λάκκον, όπου δέν ήθελεν αργήσει ν’ άπο- 
Οάνη άπό τήν πείναν καί άπό τήν απελπισ ίαν άλλ ’ ή 
θεία Πρόνοια ήλθεν εις βοήθειαν του, καί ηύδόκησε νά 
διαβώσιν έκεϊθεν έμπορο: Ίσμα ϊλ ϊτα ι, οί όποϊοι έπορεύον- 
το εις τήν Αίγυππον διά νά πωλήσωσι μαργαρίτας καί 
αρώματα φορτωμένα εις καμήλους.

Ή  Α ίγυπτος, περί τής όποιας αργότερα θά σας είπω 
πολλάς σπουδαίας ιστορίας, χωρίζεται άπό τήν γήν Χα
ναάν διά μεγάλων έρημων αμμωδών, περί τών όποιων 
σάς έλάλησα εις τήν ιστορίαν τής "Αγαο. Ό δέ ’Ιούδας 
ίοών τούς έμπορους έδωκεν εις τούς άοελφούς του τήν 
ιδέαν νά πωλήσωσι τόν ’Ιωσήφ εις αύτούς διά νά τόν 
φερωσιν εις τόν μακρυνόν εκείνον τόπον, όπόθεν ήσαν 
βέβαιοι, ότι ό άθώος εκείνος νεανίας δέν ήδυνατό ποτε 
νά έπανέλθη· καί τωόντι έπώλησαν τόν ’Ιωσήφ διά είκο- 
σιν αργυρά νομίσματα εις τούς έμπορους, οί όποιοι δέ- 
σαντες αύτόν ¿πάνω εις μίαν τών καμηλών τω ν έξηκο- 
λούθησαν τόν δρόμον των.

ΟΜ ΗΡΟΣ

Ό nepiytifiótepnc r ü r  ποιητώ? (ήκμαζε περί τό 950 π. Χ-)
(Σ υ ν έ χ ε ια  χ α ί τέλος loe «ρ ιΟ . 1 8  κα ί 1 9 . )

Εν τούτοι; ή δυστυχία τού 'Ομήρου συνίστατο πολύ περισσό 
τερον ε ί; τήν στέρησιν τοΟ φωτός τών οφθαλμών, παρά εις τήν 
ανάγκην τού νά περιφέρηται άπό πόλεως εί; πόλιν κα ί νά ψάλλη 
τά ποιήματα του. -Η ζωή όμως αύτη τού πλάνητος ποιητού, ήτο εύ- 
γενής, κα ί ¿θεωρείτο φυσική κατά τού; αρχαίου; εκείνου; καιρούς’ 
διότι δ ι’ αύτοϋ μόνου τοΟ τρόπου έγίνοντο τότε γνωστά τά  έργα 
τών πεπαιδευμένων. Τότε ό ποιητής πλούσιος ή πένης, ουνεκάδη- 
το καί συνέτρωγε μετά τών αρχόντων καί βασιλέων, κα ί παντού ύ-
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αεδίχοντο αύτόν φιλοφρονέστατα. Κ α ί ενώ οί αρχαίοι ήρωες, καθώς 
ό 'Ηρακλή;, ό Θησεύς, καί άλλοι περί τών όποιων θά μάθητε εί; τήν 
μυθολογίαν, περιήρχοντο τόν κόσμον διά νά έλευθερώσωσι τού; άν- 
Ορώπου; άπό τού; λ.ηςάς κα ί τά θηρία, κα ιν ' άποκαταςήσωσι διά τής 
άνδρία; των τήν ησυχίαν εί; τά; πόλεις κα ί τού; αγρούς, οί πρώτοι 
ποιηταί εκαμνον όμοία; έκδρομά; διά νά διαδώσωσι τά  φώτα τού 
πρώτου πολιτισμού, κα ί ν’ άποκτήσωσιν όπόληψιν μεταξύ τών αν
θρώπων, κα ί αΰτη ήτο δι’ αυτού; ή καλλίτερα αμοιβή, παρά τά  χρή
ματα - καί άν δέν φαίνεται τοιαύτη τήν σήμερον, τούτο προέρχεται 
δ ιότι μετήλλαξαν τά ήθη ήμών.

Ό  Όμηρο; όχ ι μόνον ¿στερείτο περιουσίας, άλλ ’ ολίγον έλειψε 
νά χάση κα ί μέρος τής δόξη; του διά τήν εξής α ιτ ίαν. Ευρισκό
μενός είς τήν Φώκαιαν, πόλιν τής Μικρά; Ασίας, έψαλλε τά πο ιή
ματα  του εί; τάς συνελεύσεις τοΰ Δήμου- Εκεί 8έ κάποιο; Θε- 
στορίδης, διδάσκαλος, ¿πρότεινεν ε ί; τόν ποιητήν νά τόν λαβη εί; 
τήν οικίαν του καί νά τόν διατρέφη, ¿άν ήθελε νά τον έπιτρέψη νά 
αντιγράψν] τά  ποιήματα του· Αφού ό Όμηρο; συγκατένευσεν, ό 
θεστορίδης αντέγραψε ταυ τα' κα ί αναχώρησα; άπό τήν Ψώ- 
καιαν ήλθεν είς τήν Χίον, όπου έψαλλε τά; ώδά; τού ποιητοΟ 
ώς ιδιόν του έργον. 'Μ αποτρόπαιο; αΰτη δολιότη; άνεκαλύφθη μετ’ 
ολίγον, κα ί ό Όμηρο; ήθέλησε ν’ άπέλθη ε ί; Χ ίο ν  μή έχων δέ 
άλλο μέσον παρά μόνον σχεδίαν (δηλ. συνηνωμένα; σανίδας καί 
στηοιζομένα; κάτωθεν διά δοκών, με τά; όποιας μεταφέρονται ζώα, 
φορτία κα ί άνθρωποι ε ί; τού; ποταμού;,) άνέβη εί; αύτήν κα ί με- 
τ ίβ η  ε ί; 'Ερυθρά;, μ ίαν έκ τών 1 2 πόλεων τή; 'Ιωνίας, ε ί; τά  πα
ραλία τής Μικρά; Λσιας κατάντικρυ τή; Χ ίου- έκείθεν έμβά; εί; 
πλοιάρ'.ον αλιευτικόν ήλθεν είς Χίον, όπου έγκατελείφθη άπό τού; 
σκληρού; ναύτα; κα ί ¿πέρασε τήν νύκτα εί; τήν παραλίαν.

’ Ανθρωπος τυφλό; κα ί ξένο; ήδύνατο βεβαίως ν’ άποπλανηθή εί; 
έρημον σχεδόν τόπον. Τήν επαύριον ό δυστυχή; γέρων έπρεπε νά 
«οοντίση διά νά εύρη καταφύγιο·/ άλλα  περιεπλανήθη δύο σχεδόν 
ήμερα; χωρίς νά δυνηθή ν' άπαντήτη άνθρωπον διά να τόν βοηθη-
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οη καί νά τόν χειραγωγήσφ. 'Επ ί τέλους πρός τό εσπέρας ενώ έπο- 
ρειίετο, ήκουσε φωνάς αιγών κα ί συμπεράνας, οτι ήτο ποίμνιον, διευ- 
θύνθη πρό; τό μέρος ¿κείνο- άλλ’ οί σκύλοι, οί φυλάσσοντες τό ποί- 
μνιον ¿κείνο έπεπεσαν κατ’ αύτοΟ, κα ί ήθελον τόν κατακερματίσει, 
εάν ό ποιμήν, όστις ώνομάζετο Γλαύκος, δέν τόν διέσωζεν έκ τής 
μανίας των. Ό  ποιμ.ήν ούτο; λαβών συμπάθειαν πρός τόν άνθρω
πον, Ιφερεν αύτον είς τήν καλύβην του, όπου τόν περιεποιήθη, όπως 
ή]δεινή του κατάστασι; άπήτει κατά τήν ώραν εκείνην. Ό  δε ποιη
τής εύγνωμονών διά τήν φιλοξενίαν, ¿προσπάθησε νά διασκεδάστι 
τόν ποιμένα διηγούμενος όσα περίεργα έγνώριζεν άπό τά  ταξεί- 
διά του.

Ό  Γλαύκο; τόσον κατεγοητεύθη άπό τάς διηγήσεις τού Όμήρου, 
ώστε τήν επαύριον μεταβά; εί; τοΟ κυρίου του, διηγήθη πρός αύτόν 
περί τής ευτυχούς συναντήσεώ; του μετά τού τυφλού γεροντο;. Ε 
κείνο; δέ τόν παρήγγειλε νά φέρη ε ί; τόν οΐκόν του τόν ξένον, άπό 
τόν τσο'πον τού όποιου τόσον εύ/αριστήθη, ώστε ήθέλησε νά τον 
κρατήση πλησίον του, κα ί νά τού άναθέση τήν ανατροφήν τών τέ
κνων του. Ό  άνθρωπο; ούτο; κατώκει εί; τά περίχωρα τή; Χ ίου- ό 
δε Όμηρος έμεινε καιρόν τινα είς τήν οικίαν του, όπου εσύνθεσεν, 
ώ; λέγουσι, πολλά ποιήματα, τά όποια έχάθησαν, ώ; κα ί τήν Β α - 
τ ρ α χ ο μ υ  ιο μ α χ ία ν ,  δηλαδή τήν μάχην τών π ο ν τ ι κ ώ ν  καί  
τών β α τ ρ ά χ ω ν ,  ή όποια σώζεται μέν άκομη, πλήν θεωρεί
τα ι, ότι δέν έστιχονργήθη άπό τόν Όμηρον, άλλά  άπό άλλους με
ταγενεστέρους ποιητας.

Α λ λ ' ά; ελθωμεν τώρα είς τόν δόλιον Θεστορίδην- ούτο; άφοΰ 
ίμαθεν , ότι ό 'Ομηρος εύρίσκετο είς τά πέριξ χωρία τή; Χίου, ί-  
στοχάσθη, ότι δέν έπρεπε νά διατρίψη πλέον ε ί; τόπον όπου, εύθύ; 
άφοϋ ένεφανιζετο ό άληθινόςποιητής, ήθελε καταισχυνθή ενώπιον τών 
ανθρώπων, τού; όποιους έξηπάτα τόσον άναιδώς. Κ α ί τωόντι, οτε 
έπαρουσιάσθη ό Όμηρο., εί; τήν πόλιν, κα ί ήκουσαν αύτόν οί κά
τοικοι τραγωδούντα τά  θαυμάσια ποιήματα του, κα ί παίζοντα τήν 
έπτάχορδόν του λύραν, ¿νόησαν, ότι ό Θεστορίδης ήτο άπατεών,
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χα ί ήθελαν νά τόν άνταμείψωσιν όπως τού έπρεπεν, εάν δέν ¿προ

λάμβανε να φύγη
’ Εν τούτοις ό “Ομηρος έλαβε καλήν υποδοχήν εις τόν το’πον 

εκείνον, όπου άποκατασταθεις ήνοιζε οχολεϊον κα ί ¿δίδασκε δημοσίως 
τά  έργα του. Τοιουτοτρόπως έσύναξεν ολίγα χρήματα καί ένυμφιύ- 
θη εις τόν τόπον. Έ κ  τοΟ γάμου τούτου απέκτησε δύο θυγατέρας, 
εκ τών όποιων ή μέν μ ία  άπεθανε νέα, ή δέ άλλη ύπανδρεύθη Χίον 
τινα. Ε ις τήν νήσον ταύτην έσύνθεσε τήν ’Οδύσσειαν, όπου, καθώς 
ποοείπομεν, περιγράφει τήν δεκαετή περιπλάνησιν τού ’Οδυσσέως, 
κα ί δεικνύει τήν ευγνωμοσύνην του εις τούς όσοι τόν περιεποιήθη- 
σαν μάλιστα τόσον έκθειάζει τόν πατρυιόν του Φοίμιον, τόν οδηγόν 
του Μέντην, κα ί τόν φιλοξενήσαντα αύτόν εις τήν Ιθάκην Ιιΐέντώ
ρα, ώστε τά  ονόματα των άπηθανατίσθησαν.

Ο ί δέ φίλοι του ΟεωροΟντες, ότι μένων εις τήν 'Ιωνίαν ή δόξα 
του πεοιωρίζετο εις πολλά μικρόν τόπον, τόν έσυμβούλευσαν νά 
μεταβή εις τήν Ελλάδα  κα ί νά κοινοποιήση έκεϊ τά αριστουργή
ματα  του. Τίκουσε λοιπόν τήν συμβουλήν των ό “Ομηρος, κα ί διά 
νά τόν ύποοεχθώσι κάλλιον α ί Έ λλην ικα ί πόλεις, έπρόσθεσεν εις τά  
ποιήματά του πλείστους επαίνους Οπέρ αύτών, πρό πάντων δέ ύπέρ 
τού “Αργους κα ί τών 'Αθηνών. Κ α ί κατ’ άρχάς μέν έπλευσε πρός 
τήν νήσον Σάμον, όπου διέτριψε τόν χειμώνα- έκ δε τής Σάμου εις 
Τον, μικράν νήσον τοΟ Αιγαίου Πέλαγους, έπ ί σκοπώ νά έξακολου- 
θήση τό ταξείδιόν του πρός τάς ’Αθήνας, άλλ' άσθενήσας αύτοΟ ά- 
πέθανε. Τόν έκήδευσαν λοιπόν οί κάτοικοι με μεγάλας τ ιμάς, κα ί 
τόν έθαψαν εις τό παράλιον, καθώς έσυνείθιζον κατά τούς παλαιούς 
εκείνους καιρούς, νά ανεγείρω?ι μνημεία τών μεγάλων άνδρών εις 
τόπους, όπου ήδύναντο νά ήναι μάλλον φανεροί εις τά όμματα τών 
διαβατών. ΦρονοΟσι δε, ότι ό θάνατος τού 'Ομήρου συνέβη κατά τό 
9 2 0  έτος προ Χριστού- ώστε ή ’ ίλ ιά ς  καί ή ’Οδύσσεια είνα ι γε- 
γραμμένα πρό τριάκοντα περίπου αιώνων.

Τά ποιήματά του ίσώθησαν καί διετηρήθησαν εως εις τόν καιρόν 
τοΟ Πεισιστράτου τού τυράννου τών 'Αθηνών άπό τούς ραψωδούς,
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δηλαδή άπό ανθρώπους, οί οποίοι συνήνωναν διάφορα τεμάχ ια  
ποιημάτων ξένων, κα ί περιφερόμενοι άπό τόπου εις τόπον τά έψαλ- 
λον. Πρό πάντων δέ έψαλλον ταΟτα εις τάς δημοσίους τελετάς κα ί 
εις τούς άγώνας, οί όποιοι ¿τελούντο εις ώρισμένον καιρόν- τοιού- 
το ι αγώνες προσδιωρίσΟησαν νά γίνωνται κα ί εις τήν Χ ίον πρός τ ι
μήν τοϋ ‘Ομήρου, κατά πενταετίαν. 'Ο δέΠεισίστρατος συναθροίσας 
τά  ούτω διεσπαρμένα εί; τά στόματα τών ραψωδών ποιήματα τοΟ 
'Ομήρου, έξέδωκεν αύτά όπως ύπάρχουσι τήν σήμερον, τά  οποία δέν 
δυνάμ.εθα νά μή θαυμάσωμεν, όταν τά  άναγινώσκωμεν.

Ο Μέγας ’Αλέξανδρος ό Μακεδών τοιαύτην ύπόληψιν εΐχεν εις 
τά  ποιήματα τοΟ Ομήρου, ώστε τά  έθετε συνήθως ύπό τό προσκέ
φαλα ιόν του όμοΟ μ έ  τό ξίφος του, όνομάζων τον “Ομηρον έφό- 
διον τής στρατιωτικής επιστήμης- έννοών μέ τούτο, ό τ ι όστις θέλει 
νά γίνη καλός πολεμιστής, πρε’πει ν’ άναγινώσκη συχνά τόν “Ομη
ρον κ α ί νά ώφελήται άπό τάς μάχας, τάς όποιας μέ τόσην τέχνην 
περιγράφει εις τά ποιήματά του. ”θ τε  δέ ¿νίκησε τόν Δαρείον, έ
λαβε πολλά λάφυρα, μεταξύ τών όποιων ητο κα ί μ ία  πολύτιμος 
θήκη- εί; τήν θήκην αυτήν έφύλαττε την Τλιάδα κα ί τήν ’Οδύσ
σειαν λέγων, ότι τό εντελέστερο-; έργον τού ανθρωπίνου νοός, πρέ
πει νά περικλείηται εις τήν πολυτελεστέραν θήκην τοΟ κόσμου. 
”θτε δε τό πρώτονεπέρασεν εις τήν Τρωάδα, κα ί είδε τόν τάφον τοϋ 
Αχιλλέως, άνέκραξεν- κ ’ Ω μακάριε ήρως! διότι είχες “Ομηρον, 
όστις εξύμνησε τά  ανδραγαθήματα. σου! :>

ΤοιοΟτος είνα ι ό βίος τού εύφυεστέρου κα ί ένδοξοτέοου τών ποιη
τών τού κόσμου, εις όνομα τού όποιου, όχ ι μόνον πολλα ί πόλεις ά- 
νήγειραν ναούς κα ί τόν ¿τίμησαν ώ; ημίθεον ή ήρωα, άλλα  κα ί έπί 
πολλά έτη τό “Αργος θεωρών τήν Χ ίον ώς πατρίδα του ποιητοΟ, 
έστελλεν εκεί κατ’ έτος λαμπρά δώρα πρός τ ιμήν αύτοΟ.

» • « ί ; « » * * »

ΣΕΒΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΤΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ.

Ε ις  έκ τών καλλίτερων νόμων τών 'Ιουδαίων ε ίνα ι κα ί ό δοθείς εις
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αύτούς 5 ιά  νά σεβωνται τούς γέροντας. Ε ις το Λευϊτικον κεφ· 19  
στίχ. 32  άναγινώσκωμ,εν ταϋτχ· κΘελ.εις ση/.ωθή ενώπιον τί,ς πο- 
λ'άς κεφαλής, καί θέλεις τιμήσει τό πρόσωπον τοΰ γέροντος, καί 
θέλεις φυβηθή τόν Θεόν σου- εγώ ε ίμα ι Κύριος ό Θεός υμών.» Οί 
στ ίχο ι οϋτοι δεικνύουσιν είς ήμας π ο ιο ν  ευχαριστείται ο Θεο: εις 
τήν εντολήν ταύτην, κα ί πόσον δυσαρεστείται ενάντιον εκείνων, 
οί όποιοι δεν τήν φυλάττουσιν. ’Εάν τοιοϋτος νόμος ύπεχρεωνε 
τού; 'Ιουδαίους, πρέπει πολύ  περισσότερον νά ύποχρεώνη τούς χ ρ ι
σ τ ια ν ο ύ ;. 'Εάν ά Θεός ώργ'ίσθη κατ έκείω ν οι όποιοι κατελυσαν 
τόν νόμον τοϋτον τότε, θέλει όργισΟέ έτ ι μϊλ.λον κατ εκείνων, οι 
όποιοι τό» καταλύουσι τώρα. Κ α ί αύτός δε ο αρχαίο; λαος τής Α ί- 
γύπτου. ό όποιο; δέν ειχε τόσα; γνώσεις, οσν.ς ήμεϊ; ε/ομεν τήν 
σήμερον, ούτε τό Ευαγγέλιο·/ έγνώριζε διά νά διδαχθή περί τοΟ Θεοϋ 
κα ί τών άγιων αύτοΟ νόμων, φαίνεται ότι ¿γνώρισε ποσον άδικον 
είχον οί νέοι νά μή ποοσφέρωσι πρός τού; γέροντας το ανήκον σέ
βας. Συγγραφεύς τις Γάλλος, Ρολλίνος όνομαζομενος λεγει τά  ε;?,ς· 
ο Ο ί νέο·. (Α ιγύπτιο ι) ήσαν ύποχεεοιμ; ό·. να προσηκώνωνται ενώπιον 
τών γερόντων, καί ε ί; πάσαν περίστασιν νά προσφερωσι τήν έντι- 
μοτέραν Οεσιν. » "Ωστε αυτοί, οί οποίοι δέν έγνώριζον τό·/ Νομόν 
τοϋ Θεοϋ δδνανται να έλέγξωσιν ένώπι'ν τοϋ Θεοϋ πολλούς νέους 
τής σημερινής εποχής, οί οποίοι παραβαινοντε; τάς εντολάς τοϋ 
Ουρανίου Πατρός δεν προσφέρονται μέ εύπροσηγορίαν κα ί σέβας 
πρός τοϋ; ηλικιωμένους.

Α ί συνδρομαί πεμπονται διά Ταμιακού Γραμματίου είς τόν 
εκδότην Μ . Δ  Σακκόρραφον.

Ουδεμία συνδρομή πληρώνεται άνευ άποδείςεως του ίδιου έκδοτου.

Α ί συνδρομαί εν Κωνσταντινουπόλει γίνονται παρά τώ Κυρϊω Α . 
Δεπάστα βιβλιοπώλη.
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Π Ε ΡΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α .

1- Περί φ ιλοκαλίας Ξενοφών το;.—  2. Ό  μικρές αλιεύς (ψαρας) 
συνέχεια καί τέλος.—  3. Ιωσήφ κα ί οί αδελφοί αύτοϋ μετά εικο
νογραφίας.— ί .  "Ομηρο; συνέχεια και τέλος.—  5. Σ ε ία ; πρός τού; 
γέροντα;.

ΤΥΠ01Σ ΊΊΛΟλΙΟΤΣΟΥ ΛΕΣΧΠΣ.


