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Ο Μ Ε ΓΑ Σ  ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗ Σ ΛΙΣΒΩΝΟΣ TOT 1735 .

Ουδέποτε, ώ φίλοι παϊδες, ύπήρξεν ώραιοτέρα πρωία 
την πρώτην Νοεμβρίου τού έτους 175ο.  Ό ήλιος έλαά 
καθαρώτατος, καί ολον το στερέωμα τού ουρανού ήτο ¿4 
λώς γαλήνιον καί έξάστερον. Ούδέ τό έλάχιστον σημείο·, 
προμήνυμα έφαίνετο τού προσεγγίζοντος συμβάντος, το 
ποιον έν διαστήματι ολίγων λεπτών κατέστησε την h | 
ζουσαν, πλουσίαν, καί πολυάνΟρωπον πόλιν Λισβώνα, δηλ: 
πρωτεύουσαν τής Πορτογαλλίας, θέαμα γενικού τρόμου 
οδύνης.
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εν»Τήν πρωίαν τής ολέθριας ταύτης ημέρας, μεταξύ τής έ· 
της καί δέκατης ώρας έκαθήμην, λέγει δ συγγραφεύς, 
θαλαμον μου, και ειχον ακριοως τελειωμενην επιστολήν τι 
αίφνης ή τράπεζα όπου έγραφον ήρχισε νά τρέμνι ελαφρώς, 
τό πράγμα τούτο μέ έξέπληξε, διότι άπό τόν άνεμον ουδέ φί 
λον έσειετο.Ένω έσκεπτόμην περί τού πόθεν προήρχετο τοά 
αίφνηςδληήοικία ήρχισε νά κλονίζηται έκ θεμελίων,τό οποί 
κατ' άρχάς μέν άπέδωκα είς τόν κρότον τών διαβαινοντ 
αμαξών άλλά προσεκτικώτεοον άκροασθείς, ένόησα ότι προί 
χετο άπό φοβερόν υπόγειον θόρυβον όμοιάζοντα μέ τόν ήτ 
μακρυνής βροντής.Όλχ ταύτα συνέβησαν εις διάστημα ό 
γώτερον ενός λεπτού. Ηδη ήρχισα νά φοβώμαι, καθώς 5| 
επόμενον, μήπως ό θόρυβος ήδύνατο πιθανώς νά ήναι 
μήνυμα πλησιάζοντος σεισμού.

Όθεν ερριψα τόν κάλαμόν μου, καί σηκωθείς έμεινα 
στιγμ,ήν εις άμφιβολίαν, εάν έπρεπε νά μείνω είς τόν χο( 
νά μου, ή νά τρέξω είς τόν δρόμον άλλ’ ευθύς συνήλθον 
τόν εαυτόν μου· φρικωδέστατος κτύπος προσέβαλε τά 
μου, ω ; εάν είχον κατακρημνισθή διά μιας πάντα τ* 
κοδίμήμ,ατα τής πόλεως. II οικία οπου έκαθήμην, εσί

.μετά τοσαύτης έρ.αής, ώστε πάραυτα ή  στέγη κατέπεσεν·· 
άν καί τό δωμάτιόν μου (τό όποιον ήτο είς τό πρώτον πά
τωμα), δένέπαθε τό ίδιον, όμως παν πράγμα εβγήκεν άπό 
τήν θέσιν του, καί έγώ μόλις ήδυνάμην νά στέκωμαι όρθιος. 
Δεν έπρόσμενον λοιπόν άλλο παρά νά καταπλακωθώ καί νά 
χαθώ· επειδή οί τοίχοι έξηκολούθουν νά σβίωνΤαί άπ’ έδώ καί 
Ικεϊ φοβερώτατα, καί ν’ άνανοίγωσιν εις πολλά μέρη'· μεγά
λα: δέ πετραι Ιπιπτον πανταχόθεν άπό τάς σχισμάς τών τοί
χων, καί τά άκρα τών πλείστιυν δοκών έξήλθον ταύτοχρό- 
νωςφάπο'τόν τόπον των. Ό ουρανός διά μιάς τόσον έσκοτει· 
νίασεν, ώστε δέν ήδυνάμην πλέον νά διακρίνω τίποτε. 'Ητο 
σκότος ψηλαφητόν, ιός τό τής Λύγύπτου είς τον καιρόν τού 
Φαραώ· τούτο δε προήλθε βεβαίως, άπό ·τά υπερμεγέθη πυ
κνά σύννεφα τού κονιορτού καί άσβεστου, τά όποια έσηκώ- 
θησαν άπό τό πλήθος τών κρημνισθέντων οίκοδομημ,άτων, 
ή καθώς τινες άναφέρουσιν, άπό Οειαφώδεις άναθυμιάσεις. 
Τό βέβαιον όμως είναι, ότι ήσθανόμην τόν εαυτόν μου σχε
δόν πεπνιγμενον, περίπου δέκα λεπτά τής ώρας.

Εύθύς άφοΰ τό σκότος, ήρχισε νά διασκορπίζηται, καί ή 
ορμή τού σεισμού νά καταπαύη, τό πρώτον άντικείμενον, τό 
όποιον παρετήρησα είς τό δωμάτιόν μου ήτο γυνή  τ ις  κα
ημένη έπί τού εδάφους, μέ νήπιον είς τάς άγκάλας, κατα
σκονισμένη, ώχρα καί τρέμουσα. Τήν ήρώτησα πώς ήλθεν 
έκεΐ, άλλά τόσον εκστατική ήτο, ώστε δέν ήδυνήθη νάάπο- 
Χριθή διόλου. Μόλις ήδυνήθη νά μέ έρωτήσν) μεγάλως άγω- 
'«ώσα, εάν δέν ένόμιζον, ότι έφθασε τό τέλος τού κόσμου· 
ΐαύτοχρόνως παρεπονέθη, ότι έπνίγετο, καί μέ παρεκάλεσεν, 
εάν ήθελον, νά τής δώσω ολίγον νερον νά πίη. Τής ειπον, 
2τι δέν έπρέπεν είς τοιαύτην ώραν νά ζητή νά καταπαύση τήν 
δίψαν της, άλλά νά σώσγ τήν ζωήν της, επειδή ή οικία ήτο
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έτοιμη νά πέστ] επάνω μας καί εις δεύτερον σεισμόν ήθελε 
βεβαίως μας καταπλακώσει.

Κατέβην έσπευσμένως την κλ ίμακα  μετά τής γυναικο'ς, 
ή οποία μέ έκράτει άπό τήν χειρα, καί έπορεύθην κατ’ εύθείαν 
πρός τό μέρος εκείνο της όδοΰ, τό οποίον φέρει προς τον 
ποταμόν Τάγον· άλλ’ ευρών τήν δίοδον ταύτην έξ όλοκλή- 
κλήρου πεφραγμένην άπό τάς καταπεσοόσας οικίας, έστρά- 
φην ¿πίσω καί έβοήθησα τήν γυναίκα νά υπερπήδησή μεγά
λου τινά σωρόν ερειπίων με ούχί μικρόν κίνδυνον τής ζωής 
μου. Ή δη ένω έμβαίναμεν είς τήν ¿δον, επειδή δέν ήδυνά- 
μην νά περάσω άπό μέρος τι άνευ τής βοήθειας τών χειρών 
καί τών ποδών μου συνάμα, τής είπα νά μέ άφήσή ελεύθε
ρον, τό όποιον καί έπρηξε, μείνασα όπίσω μου δύο ή τρεις πο- 
δας. Ά λλ ’ ώ ! θέαμα φρικώδες ! ΙΙάραυτα υπερμεγέθης τις 
λίθος έπεσεν άπό κλονούμενον τοίχον, καί κατεσύντριψεν αύ
τήν τε καί τό παιδίον !

Έμελλον ήδη νά διαβώ στενόμακρον όδόν, τής όποιας αί 
οίκίαι καί άπό τά δύο μέρη ήσαν τετράστεγοι ή πεντάστεγοι, 
όλαι παλαιόταται, καί αί περισσότερα', τών όποίων ήσαν κρη- 
μνισμέναι, ή έξηκολούθουν νά κρημνίζωνται καί νά φοβερίζω- 
σιν είς παν βήμα νά καταπλακώσωσι τους διαβάτας· πολλοί 
έκειντο φονευμένοι ενώπιον μου, ή (τό μάλλον άξιοθρήνητον) 
τόσον πληγωμένοι, ώστε δέν ήδύναντο νά κινηθώσι, διά ν’ ά- 
ποφύγωσι τόν φανερόν όλεθρον. Επειδή όμως ή διατήρησις 
τής ζωής είναι ό πρώτος νόμος τής φύσεως, έπροχώρουν 
όσον ήδυνάμην τάχιστα, καί διαβάς τήν στενήν όδόν, εΰρέθην 
σώος είς τόν εύρύχωρον τόπον τόν ενώπιον τής εκκλησίας 
του Ά γ . Παύλου, ήτις πρός ολίγου είχε κατακρημνισθή καί 
καταχώσει μέγα μέρος έκ τών έν αύτή έκκλησιαζομένων ! 
Ενταύθα Ιστάθην ολίγον σκεπτόμενος τί έπρεπε νά κάμω*
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αλλά μή ευοίσκων τόν εαυτόν μου εις ασφάλειαν, άνέβην τα 
ερείπια τοΰ δυτικού μέρους τής εκκλησίας, διά νά φθάσω 
είς τήν όχθην τοΰ ποταμού, ώστε νά εΰρίσκωμαι όσον τό δυ
νατόν άπομεμακρυσμένος έκ τών έτοιμορρόπων οικιών, αί 
όποίαι είς τον έλάχιστον σεισμόν έμελλον νά καταπέσωσι.

Τοΰτο μετά τινα δυσκολίαν κατώρθωσα, καί παρά τήν ό
χθην τοΰ ποταμοΰ ευρον παμπληθή συρροήν άνδρών καί γυ
ναικών, πάσης τάξεως καί βαθμοΰ.Όλοι ουτοι, τους όποιους 
ό ίδιος κίνδυνος είχε συναθροίσει εκεί, ώς εις τόπον ασφα
λείας, προσηύχοντο γονατι/ςοί, κάτωχροι ώς νεκροί, καί κτυ- 
πώντες τά στήθη των, καί επικαλούμενοι άκαταπαύτως τό 
έλεος τοΰ Θεοΰ.— Ένώ προσηυχόμεθα έπήλθε καί ό δεύτε
ρος μέγας σεισμός ολίγον τ ι ελαφρότερος άπό τόν πρώτον, καί 
άπετελείωσε τήν καταστροφήν τών οικιών εκείνων, αί όποίαι 
ήσαν ήδη πολυ  βεβλαμμέναι ! Ό φόβος ήδη έγεινε τόσον γ ε  
νικος, ώστε οι κλαυθμοί καί οδυρμοί ήδύναντο ν ’ άκουσθώσιν 
εύκρινώς είς ικανήν άπόστασιν ταύτοχρόνως ήκοόσαμεν την 
πτώσιν τής παρακειμένης εκκλησίας, τής όποιας οί καταπε- 
σόντες λίθοι, πολλούς μέν άφήκαν εις τόν τόπον, πολλούς 
δέ θανατςφόρως έπλήγωσαν. Ή  ορμή τοΰ σεισμού τούτου ήτο 
τοσον μεγάλη, ιόστε μόλις ήδυνάμην νά κρατώμαι έπί τών 
γονάτων μου, είς τινας δέ περιστάσεις ήτο καί τοΰ πρώτου 
φοβερώτερος. Αίφνης ήκουσα γενικήν άνακραυγήν «Ή  θά
λασσα έρχεται· όλοι έχάθημεν !»  Στρέψας δέ τους οφθαλμούς 
μου πρός τόν ποταμόν Τάγον, οστις είς εκείνο τό μέρος εί
ναι σχεδόν τέσσαρα μίλια πλατύς, είόον αύτόν ΰψωμένον καί 
οουσκωμένον είς τρόπον ολως διόλου άκατανόητον διότι ό 
άνεμος ούδόλω; έπνεεν. Έν ροπή οφθαλμού έφάνη ολίγον 
μακράν έκείθεν μέγας όγκος νερού, άνυψούμενος ώς βουνόν. 
Επλησίασεν άφρίζιον καί έσχίσθη έπί τής όχθης μετά τοσαύτης



ορμής, ώστε όλοι έτρέξαμεν διά νά σωθώμεν όσον τό δυνατόν 
τάχιστα. ΙΙολλοί πραγματικώς άφηρπάσθησαν όσον τό κατ’ ε
μέ, τήν έγλύτωσα εΰθϋνά, καί βεβαίως, έάν δέν εδρατταν 
μεγάλην τινά δοκόν, ήτις έκειτο έπί τοΰ έδάφους, ήθελον 
μέ παρασύρει τά υδατα, τά οποία ευθύς σχεδόν έπανέστρεψαν 
μέ ίσην ορμήν είς τό ρείθρόν των.

Επειδή δέ τώρα ο έκ τής θαλάσσης κίνδυνος έφαίνετο ίσος 
μέ τόν τής ξηράς, μόλις έγνώριζον ποΰ νά καταφύγω διά νά 
σωθώ· διά τοΰτο άπεφάσισα αίφνιοίως νά έπιστρέψω είς τήν 
πλατείαν τοΰ 'Λ γ. Παύλου. ’Εδώ έστάθην ,όλίγην ώραν καί 
παρετήρησα τά  πλοία κινούμενα έμπροσθεν καί όπισθεν ώς 
έν καιρώ μεγάλης τρικυμίας. Τινών δέ έκ τούτων τά παλα
μάρια έκόπησαν,καί τά πλοία έπεσαν έξω είς τήν άλλην όχθην 
τοΰ Τάγου· άλλα πάλιν περιεστρέφοντο μέ απίστευτο·/ ταχύ
τητα, καί μεγάλαι τινές λέμβοι άναποδογυρίσθησαν· ταΰτα δέ 
πάντα χωρίς άνεμον. Κατά τό διάστημα τοΰτο ή νεωστί κατα- 
σκευαθεΐσα προκυμαία άπό τραχύ μάρμαρον κατεποντίσθη έξ 
ολοκλήρου, μεθ’ όλων τών ανθρώπων, οίτινες είχον καταφύ- 
γ ε ι έκεΐ οι’ ασφάλειαν, δικαίως νομίζοντες εαυτούς έκτος κιν
δύνου. Συγχρόνως πάμπολλαι λέμβοι καί μικρά πλοιάρια 
ήγκυροβολημένα πλησίον αύτής (άπαντα γεμάτα άπό ανθρώ
πους, οίτινες είχον καταφύγει έκεΐ διά τόν αύτόν. σκοπόν), κα- 
τερροφήθησαν ώ ς άπό άνεμοστρόβιλον καί ουδέποτε πλέον 
άνεφάνησαν. Τό τελευταίο·/ τοΰτο φρικαλέον περιστατικό·/, 
δέν είδον μέν μέ; τούς ϊόίους μου οφθαλμούς, καθότι συνέβη 
έν τέτρατον τοΰ μιλίου μακράν άπό τό μέρος όπου ευρισκό- 
μην, άλλά τό ήκουσα άπό πολλούς πλοιάρχους, οίτινες ήσαν 
αραγμένοι πλησίον τής προκυμαίας, καί οίτινες είδον δλην 
τήν καταστροφήν. Ε ί; έξ αυτών μέ έπληροφόρησεν, ότι διαρ- 
κοΰντος τοΰ δευτέρου σεισμού, παρετήρησεν όλη·/ τήν πόλιν
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t /ουμένην έμπροσθεν καί όπισθεν, καθώς ή θάλασσα όταν 
Εοσεγγίζν; τρικυμία· καί ότι ή ταραχή τής γης ήτο τόσον 
Ιεγάλη καί εις τό βάθος αυτό τοΰ ποταμοΰ, ώστε ή  μεγά- 
)ητου άγκυρα άνερρίφθη καί έφάνη πλέουσα είς τήν έπιφά- 
ρ ν  τών όδάτων ότι αμέσως είς τήν εκτατόν έκείνην πε- 
(βτασιν, ό ποταμός άνυψώθη διά μιας σχεδόν είκοσι πόδας, 
ώ παρευθύς κατεκάθησεν κατά δέ τήν στιγμήν ταύτην είδε 
|ήν προκυμαίαν, μέ τό έπ’ αύτής συνηΟοοισμένον άπειρον πλή- 
fc; καταποντιζομένην, καί συγχρόνως τάς λέμβους καί τά 
ώοιάρια, τά όποια ήσαν πλησίον αύτής, έπίσης νά βυθισθώσιν 
ώ τό άνοιχθέν χάος, τό όποιον υποθέτει, ότι πάραυτα συνε 
ώείβη, διότι ούδέν ίχνος ναυαγίου έφάνη ποτέ μετά ταΰτα. 
ΙΜετ όλίγας ημέρας υπήγα ό ίδιος, άλλά δέν ήδυνήθη·/ νά 
pupb> ούδέ τά έρείπια τοΰ τόπου έκείνου, όπου άλλοτε έκα- 
w  τόσον ευχάριστους περιπάτους· τόν ευρον όλον βαθέα 
ΰίατα, καί είς τινα μέρη τόσον βαθέα, ώστε μόλις ήδύναντο 
vi χαταμετρηθώσι.— Δέν ήμην μακράν τής πλατείας τοΰ κοι
μητηρίου τοΰ 'Α γ. Παύλου, ότε ήσθάνθην τόν τρίτον σεισμόν, 
χατά τόν όποιον, καί τοι όλιγώτερον ορμητικόν τών δύο πρώ
των, ή θάλασσα όμως όρμήσασα έκ νέου πρός τήν ξηράν, 
έπέστρεψεν είς τά ¿πίσω κατά τόν ίδιον τρόπον. Παρετήρησα 
2έ, ότι τά ύδατα άπεσύρθησαν τόσον ορμητικούς, ώστε πλοΐά 
τινα,τά όποια επλεονείς έπτά οργυιάς ύδατος άφέθησαν όλως 
«όλου εις ξηράν.

Ίσως νομίζεις τήν ύπόθεσιν τελειωμένην άλλά φεΰ ! Τά 
βεινά τής ημέρας ταύτης άρκοΰσι νά γράψγι τ ις ολόκληρον 
βιβλα'ον. Περί λύχνων άφάς, άλλο θέαμα παρέστη ένώπιόν 
Ι«ς, καί αυτό φριχτόν, άλλά όλιγώτερον τών μέχρι τοΰδε 
ε?οεκτεθέντων. ΙΙανταχόθεν τής πόλεως έφάνησαν φλόγες 
"wov λαμπραί, ώστε ήδυνάμην ν’ άναγινώσκω. Χωρίς ύπερ-
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βολήν δύναταί τ ις νά εϊ — ότι ή πόλις εϊχεν ανάψει 
μιας εις εκατόν διαφόρους θέσεις, και έξηκολούθει 
επί εξ ημέρας κατά συνέχειαν, χωρίς διακοπήν, ή 
κάμωσι την παραμικράν απόπειραν διά νά σταματήσωσι 
πρόοδον του πυρός· τοσαύτη ήτο ή συμφορά καί 
των Ιπιζησάντων. —  Δεν δύναμαι ποτέ νά πιστεύσω, 
τρομερά αύτη πυρκαϊά προήλΟεν άπό τινα υπόγειον 
άλλ’ άπό τό ακόλουθον αίτιον, ώς έπληροφορήθην 
Κατά την πρώτην Νοεμβρίου τελείται ή εορτή των ' 
Πάντων έκαστον λοιπόν θυσιαστήριον, εις έκάστην 
σίαν καί παρεκκλήσιον (όπου ήσαν περισσότερα των 
έφωταγωγεϊτο υπό πλήθους κηρίων καί λαμπάδων, τά 
μεταδώσαντα τό πυρ εις τά παραπετάσματα καί τάς 
δας, τάς πεσούσας άπό τον σεισμόν, έξήπλωσαν 
τον εμπρησμόν εις τάς γειτονευοΰσας οικίας. Τό πυρ 
μένως κατηφάνισεν όλην την πόλιν, ή τουλάχιστον παν 
είχε μείνει μεγαλοπρεπές καί τιμαλφές.—Ό  άριθμός 
θέντων συμπεριλαμβανομένων καί των οσοι έκάησαν, ή 
νατώθησαν καταπλακωθεντες μετά ταΰτα, έςορΰττοντες 
τά ερείπια, υποτίθεται, κατά τόν έλάχιστον υπολογισμόν, 
ύπερβαίνων τάς εξήκοντα χιλιάδας. Ούτως ή εκτεταμένη 
βαθύπλουτος αύτη πόλις δεν είναι τώρα είμή σωρός 
π ίω ν  οι πλούσιοι καί πτωχοί έπί του παρόντος είναι 
καί τινες χιλιάδες οικογενειών, αΐτινες προχθές άκόμη 
έν άοθονία καί τρυφή είναι ήδη διεσκορπισμέναι εις 
άγρούς, στερούμενοι τών προς τό ζην άναγκαίων, καί 
ευρίσκουσαι μηδένα δυνάμενον νά τάς συνδράμη.

(’Εκ τού ’Αγγλικού).
Γ. Λ. 2.

Μ Υ Θ Ο Λ Ο Γ ΙΑ .

Τά χράτο ΐ τού Ποσιιύώχοζ.
Ας εμβωμεν ¿μου, ώ φίλτατοι παϊδες, εις τό πλαίον εκείνο, το 

οποίον βλέπομεν άοαγμένον εις την παραλίαν, κα ί άς πλεύσωμεν έν 
τώ μέσω τών κυμάτων. Ταξειδεύοντες δέ τοιουτοτρο'πως θέλομεν 
νωοίσει θεότητας τινας, α ί όποίαι δέν εξέρχονται άπό τά  θαλάσσια

' * “ —· ^ V « ·
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γνωρίζει ------- _ .
όριά των, κα ί περί τών οποίων ή μυθολογία άναφέρει πολλούς καί

περιέργους μύθους.
’ Ενθυμείσθε, οτι ό Ποσειδών έλαβεν εις μερίδιον τό κράτος τής 

θαλάσσης, ή  όποία σκεπάζει, ώς ήξεύρετε έκ τής Γεωγραφίας σας, 
περισσότερον μέρος τής υδρογείου σφαίρας. "Επρεπε λοιπόν νά 

εις τά βασίλειον, τό όποιον τοΟ έλαχεν  άλλά  φαίνεται, 
καμμ ίαν άλλην κυριαρχίαν, δ ιότ ι ταχέως έσυγχίσθη 

ό όποιος παρευθύς τού άφήρεσε τό βασιλικόν σκήπτρον, 
έκ τής θαλάσσης εις την γην.

ΑΘΙΙΝΛ (σχ. 1 ί>.)
Λοιπόν ό

·« .; ΠΟΕΕΙΑ ίΙΝ  (σχ. 14).
Λυιπυ» « θεός ούτος μ ή  γνωρίζων τ ί  νά κάμη, κατέφυγεν εις τόν 

Λαομέδοντα βασιλέα τής Τρωάδος, όστις έκτ ιζε  τότε τ ά  τε ίχη  τής 
πόλεως, κα ί τόν παρεκάλεσε νά τοΟ δώση έργασίαν, λέγων ότι ήτο 
έμπειρος κτίστης. 'Ο  ήγεμών εκείνος έδέχθη τον έξόοιστον θεό 
οστις παρευθύς ήρχισε νά εργάζηται* ά λλ  άφοΟ έτελείωσεν ή έ, 
γασία, ήρνήθη ό άπιστο; βασιλεύς νά πληροί ση εις τόν έργά

ν. 
έρ* 

οίτην



τήν συμφωνηθεϊσαν τ ιμήν, κα ί διά τήν απιστίαν ταυ την άγαν αχτή- 
σας ό Ποσειδών, άπέστειλεν εναντίον τής νέας πόλεως θαλάσσιον 
τέρας, τό όποιον κατερήμωνε τά  περίχωρα κα ί κατέστρεφε τά νεό
κτιστα τείχη. 'οΟεν.ό Λαομέδων διά νά καταπαύση τήν οργήν τού 
θεού, ήναγκάσθη κατά συμβουλήν τον χρησμού, ν ’ άφήση τήν ιδίαν 
του θυγατέρα εις τήν όχθην τή; θαλάσσης διά νά καταφαγωθή άπό 
τό  θαλάσσιον τέρας, τό όποιον βεβαίως ήθελε συμβή, εάν ή βασιλό- 
παις αύτή δέν έσιόζετο άπό τόν κίνδυνον εκείνον διά τής άνδρίας 
ένος ημιθέου, ο  όποιος ώνομάζετο 'Ηρακλής, κα ί περί του όποιου Οά 
σάς διηγηθώ πολλούς μύθους. Ά λ λ ' ίσως Οά μέ ερωτήσητε τ ί είναι 
ημίθεος, κα ί πρέπει νά σάς είπω, ότι τό όνομα τούτο έδιδον ε ί; ή- 
ρωας, οί οποίοι άφοΟ διά τών μεγάλων κατορθωμάτων των ¿προ
ξενούν ευεργεσίας εις τήν ανθρωπότητα, ελάμβανον θείας τιμάς μετά 
τόν θάνατόν των.

Κατ ’ ευτυχίαν τοΰ Λαομέδοντος, ό Ποσειδών, έπανελθών είς τό 
κράτος του, άφοΟ κατεπραυνθη ό θυμό; του Δ ιός, δέν έσυλλογίσθη 
πλέον άλλο τ ι παρά νά κυβερνά αύτό σοφώς, καί ή έκδίκησις τοΟ 
θαλασσίου τούτου Οεοϋ εσταμάτησεν εως εδώ. Πρέπει δέ νά ήξεύ- 
ρητε, καλοί μου φίλοι, ότι κατ' εκείνον τον καιρόν ή θάλασσα κατω- 
κεϊτο άπό πλήθος ωραίων νυμφών, α ί όποίαι ώνομάζοντο Α η ρ ιμ ό ΐζ ,  
θυγατέρες τοΟ Νήρέως, ένος τών άρχαιοςέρων θεών τής θαλάσσης.

Μ ίαν τών ημερών ενώ α ί νύμφαι αυται έφαίνοντο εις τήν επ ι
φάνειαν τών ΰδάτων, καθήμεναι επάνω εις τήν άργυράν ράχιν τών 
Δελφίνων, κα ί μέ τήν κεφαλήν έττολισμένην άπό μαργαρίτας κα ί 
κοράλια, ό Ποσειδών, όστις έως το’τε δέν είχε σκεφθή νά νυμφευθή, 
παρετήρησε μεταξύ αύτών τήν νέαν 'Λ μ ,φ ιϊρ Ι τ η ν , ή όποία ύπερέ- 
βαινε κατά τήν ωραιότητα όλας τάς άλλας της άδελφάς, κ α ί ε- 
σπευσε νά τήν ζητήση είς γάμον ή ώραία Γϊηρηίς έφάνη κατ ’ άρ
χάς, ότι δέν ε ίχε  τόσην διάθεσιν νά λάβη μέρος εις τήν βασιλείαν 
τοΟ θεού εκείνου, ό όποιος έλέγετο, ότι ήτο ολίγον δύστροπος, άλλά  

^ ατόπ ’.ν, κατά συμβουλήν ένος Δελφίνο; φίλου του Ποσειδώνος, συγ- 
κάτένευτε τέλος πάντων νά ύπσ.νδρευθή τόν θεόν. Ουτος δέ πρός άν·
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αμοιβήν τής σπουδαίας ταύτης υπηρεσίας,έθεσε τόν Δελφϊνα τούτον 
u-αξύ τών ούρανίων σωμάτων, ενώ ή Αμφ ιτρ ίτη , γενομένη βασί
λισσα τής θαλάσσης, έλαβε τάς τιμάς, α ί όποίαι ήρμοζον είς τήν 
Ιιόσητά της.

'Οτε ή θεά έμελλε νά διατρέξη τό κράτος της έκάθητο επάνω 
«ί( κογχύλιον, λευκότερου καί άπό τό όστούν τού έλέφαντος, έπί 
00 όποιου έκυμάτιζε μέγα πανίον πορφυροΰν τήν δέ αμαξάν της 
«ιίτην εσυρον ίππο ι λευκότεροι τής χιόνος, κα ί μέ ούράς ¿ψαριών, . 
ένω ολόγυρα κα ί όπισθεν της συμπαρηκολούθουν οί Τ ρ ίτ ω ι - ic , τέρατα 
κατά τό ήμισυ άνθρωποι, κα ί κατά τό ήμισυ ¿ψάρια κα ί αύτοί, παί- 
ζβντες τάς κογχυλίνας σάλπιγκάς των, κα ί καθήμενοι επίσης είς 
χα/χόλια' οί δέ Τρίτωνες ουτοι ήσαν υιοί τού Ποσειδώνος. 'Ενίοτε 
χετά τήν διάβασίν της, έπαρουσιάζετο ό πανούργος Π ρω τι'ιχ  ποι- 
μήν τών θαλασσίων ποιμνίων τού Ποσειδώνος, τά  όποια ήσαν φώκαι 
ή θαλάσσια μοσχάρια, αντί παχέων δαμάλεων, ή άθώω» προβάτων.

Αύτός ό θεός Πρωτεύς, παιδία μου, ήτο υιός τού Ωκεανού καί 
τής Τηθύος, κα ί έχαιρε κατά τούς αρχαίους χρόνους μεγάλην υπό- 
ληψιν λέγουσι δέ ό'τι ό Ποσειδών πρός ανταμοιβήν τών πρός αυ
τόν υπηρεσιών του, τού ε ίχε  δωρήσει νά προγινώσκη το παρελθόν, 
τό παρόν κα ί τά μέλλον άλλά  δέν ήτο εΰκολον νά τόν άναγκάση 
τις νά είπη ό,τι προέβλεπε, διότι ότε ήοχοντο νά τον συμβουλευ- 
ίώσιν, ελάμβανεν αίφνιδίως διαφόρους φοβεράς μορφάς διά νά μή 
τόν πλησιάζωσΓ κα ί άλλοτε μέν μετεμορφούτο ε ίς  λέοντα ή είς 
τίγριν, ή είς μανιώδη αγριόχοιρον, άλλοτε όέ μετεβάλλετο είς ίίδωρ 
ή εις χείμαρρον πυρός· άλλο μέσον διά νά τόν υποχρέωση τ ις νά 
«ροοητεύση δέν ήτο, παρά νά τόν καταλάβη αίφνιδίως ένώ έκοι- 
[**το, καί νά τόν δέση τοιουτοτρόπως, ώστε νά μή δύναται νά δια- 
ftjftl. 'Εν τούτοις ή Αμφ ιτρ ίτη  δέν ήτο ή μόνη κυρίαρχος τής θα
λάσσης, . ή  Τιθύς θυγάτηρ τού Ουρανού κα ί τής Γης καί γυνή τού 
Οκεανού, καί μήτηρ, ώ; εϊπομεν, τού Πρωτέως είχε μερίδιον καί 
<ώτή είς τό θαλάσσιον κράτος. Ί ΐ  θεά αύτη είχε, καθώς λέγουσι, 
Λλάτιον, όπου ό "ΐίλ ιος κατέβαινε καθ’ έκάστην εσπέραν διά νά 
άναπαυθή.
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Βλέπετε, ότι κατά τον καιρόν έ/.tivov ή θάλασσα, ή ¿roía ΤΡΟΠΟΣ Κ Α Τ Α  ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΟΙ ΑΜ ΕΡΙΚΑΝΟΙ ΙΝ Δ ο ί
σήμερον μόνον ¿ψάρια κα ί χογχύλια περιέχει, δέν ¿στερείτο θεοτή ΣΤΑΔΑΜ ΒΑΝ Ο ΤΣΙ Τ Α  ΒΟΤΒΑΛΙΑ.

των δ ιά  νά έπαγρυπνώσιν εΐ; τήν διατήρησιν των κυμάτων η ]  Έάν άνοίξητε τον γεωγραφικόν χάρτην τής Αμερ ικής, δηλα τί 
ά λ λ ’ όλοι οί διάφοροι εκείνοι θεοί, κα ί αύτος ό Ποσειδών, δέν ήο» ^  'Ηπείρου, τήν οποίαν άνεχαλυψεν ό μεγας εκείνος άνήρ Κολομ 
ναντο πάντοτε νά διατηρώσι ε ις ησυχίαν τό κινητόν εκείνο κράτα ίχ, θέλετε ίδεϊ, ό τ ι ή  Βόρεια Αμερική άπό^τά άνω <„ρός .ά  κάτω

°Οτε ό θεός / ¡ϊο .Ιος , ό πατήρ κα ί φύλαξ τών ανέμων, άφηνε* κρέχετα ι κατά τό πλεϊστον μέρος άπο^ ενα  ̂τών με^αλοΐ.έρων 
ύπεκφύγωσιν άπό τούς ασκούς τ ινά  άπό αύτά τά  ταραχοποιά «ι|βταμών, ό όποιος ονομάζεται Μισσισιπής. Ο τόπος ο κείμενος προς 
δία του, τά όποια ησαν εκεί κλεισμένα, ή ορμητική πνοή των υψ«| 
κύματα, κα ί διήγειρε τρομεροτάτας τρικυμίας· όβεν ήτο άνάγέ 
ενίοτε, ώφε ό ίδιος Ποσειδών νά άναφαίνηται έπί τών κυμάτων, 
νά τά προστάζη νά σιωπήσωσι φοβερίζων αύτά. Ο ί τρομερώτιμ 
τών άνεμων εκείνων κα ί ο ί όλεΟριώτεροι εις τούς ταςειδιώτας ήσαν ι 
Εορέας κα ί ό Νότος, Μ ίαν τών ημερών μ ά λ ιςα  ό Αίολος έλησμόν»»| 
νά κλείση τήν θύραν τοΟ σπηλαίου, όπου ήσαν οι μανιακο ί εκεί* 
παίδες' αύτοί δε έςελΟόντες ¿προξένησαν εις τόν κόσμον τρικυμίαν τί· 
σον φρικτήν, ώστε εκτοτε έχωρίσΟη, καθώς λέγουσιν, ή Σ ικελ ία  αεί 
τήν Ιταλ ίαν  έκ τής ορμής τής θαλάσσης.

Ί ΐ άμαςα τοΟ Ποσειδώνος συρόμενη ύπό τεσσάρων άφριζόντι» 
ίππων, τών όποιων ή ούρά ήτο άπό όψάριον, ε ίχ ε  τό σχήμα  έλα· 
φροΰ κογχυλίου- οί τροχοί της ήσαν χρυσοί καί έφαίνοντο, ότι έπέ· 
των εις τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης· ό δέ θεός έφαίνετο καθήρι 
νος έκεί κα ί κρατών εις τήν χείρα τρίεναν, δηλ: καμάκιον μέ τρΚ 
¿δόντας' τό πρόσωπόν του εφερε γενειάδαν, κα ί ή κεφαλή του ήπ 
¿στεφανωμένη άπό θαλάσσια ανθη ( ίλ . σχ. 1 4). 'Ο  ίππος καί ’ 
ταϋρος ήσαν αφιερωμένοι εις τόν θεόν τοϋσον, κα ί του τά έπρόσφεραι 
ε ις  θυσίαν.

Ε ις τ ιμήν τοΰ Ποσειδώνος έωρτάζοντο εις τήν Κόρινθον τα  "̂ Ισθμια, 
δη?.: αγώνες τελούμενοι κατά τετραετίαν εκεί, κα ί επίσημοι ώς σι 
’Ολύμπια, περί τών όποιων ικανά έλαλήσαμεν εις τήν Ελληνική»
ισ τοριαν.

• j « · *  ■

οπμάς αύτοϋ τοΟ ποταμού είναι γεμάτος άπό βουβάλια ή άγριους 
βόας, καί πολλάκις άπαντά τ ις  κοπάδια έξ αυτών τών ζώων συνι- 
σ-ίμενα εις περισσότερα τών δέκα χιλιάδων.

Εις έκ τών τρόπων, κατά τόν όποιον οί ’Αμερικανοί 'Ινδοί, δηλα- 
ίτ, οί αύτόχθονες κάτοικοι τής 'Αμερικής, συλλαμβάνουσι τά  ζώα 
»Οτα είνα ι ό έζής. 'Εκλέγουσιν ενα τών τολμηρότερων μεταξύ των 
άνδρών, τοΟ οποίου τό σώμα σκεπάζουσι μέ δέρμα βουβαλιού εις 
τοιοΟτον τρόπον, ώστε ν’ άπατώνται τά  βουβάλια, νομίζοντες τόν 

ίνθρωπον ζώον.
Ουτω λοιπόν ένδεδυμένος ό άνήρ εκείνος, στε’κετα ι πλησίον τής 

αγέλης καί εις ενα έκ τών παλυαρίθμων κρημνών, οίτινες ύπάρχου- 
τιν έκεί, κα ί έκ τών όποιων μάλιστα πολλοί έκτείνονται πολλά μ ι- 
ία  βαθεως εις τήν ξηράν.

’Εν τώ μεταξύ τούτο» οί σύντροφοι τοΰ μεταμορφωμένου εις βου- 
βάλιον πλησιάζουσιν άπό τά  όπισθεν κα ί τά  πλάγ ια  εις τήν αγέλην, 
**ί είναι έτοιμοι όταν όοθή τό σημείον νά έφορμήσωσι κατ ’ αυτής.

Τά ζώα εύθύς τρομάζουσι, κα ί διά νά διαφύγωσιν άπό τάς χεϊ- 
Ρ*ς τών κυνηγών τρέχουσιν προς τόν ϋποκρινόμενον τό βουβάλιον 
'Ινδόν, όστις τά φέρει οσον τό δυνατόν ταχύτερα εις τον ποταμόν, 
**ί έξαφνα κρύπτεται εις τρύπαν τινά, τήν οποίαν έκλέγει πρότε- 

καί τοιουτοτρόπως άφήνειτήν αγέλην εις τό χείλος τοΟ ποταμού.
’Αδύνατον είναι τότε νά όπισθοδρομήσωσι τά  δυστυχή ζώα, διότι 

®»τά μή βλέποντα τόν κίνδυνον σπρώχνουσι τά  ευρισκόμενα έμπρο- 
'θεν, κα ί ουτω κατακοημνίζονται πάμπολλα εις τόν ποταμόν, κα ί α ί 

αύτού γέμουσιν άπό τά πτώματα εκείνα' τότε οί ’Ινδοί έκλέ-



γουσι- τό  χαλλίτερον κρέας, κ α ί τό υπόλοιπον άφήνουσιν εις τοόςΙ 
λύκους.

Πολλάκις είς τό κινδυνώδες τοΰτο κυνηγών ό ύποκρινόμενος -5 
βουβάλων ή καταπατείτα ι, ή έάν δέν προφΟάσν) νά προφυλαχθή «ίς 
τήν τρύπαν, σπρώχνεται κα ί αύτός υπό τών βουβαλίων κα ί πνίγει» 
είς τ ίν  π/ταμόν. ( ’Ε κ  τοΰ Γαλλικοΰ.) Φ. θ . Λ.

•Μβ*«&9ΐ<*

Έν Πειραιεϊ τή 1 3  7βρίου 1862 .

Κύριε συντάκτα του περιοδικού συγγράμματος 
« Ή  Φιλόστοργος Μήτηρ. »

ΈνΟαρρυνΟείς έκ τοΰ είς τό τελευταίο·/ φύλλον τής «  Φιλοστά- 
γου Μητρός » καταχωρισΟέντος ποιηματιού μου « ό Φθόνος » , οί; 
στέλλω  καί έτερον ποιημάτων περί τής ύπακοής, τοΰ πρώτιστοι 
χρέους τώ ν παίδων. Έσομα·. δέ έσαεί ευγνώμων καί διά τή ν  κατα· 
χώρισιν, καί διά τή ν μικράν επιδιόρβωσιν, τή ν οποίαν έκάμετε, χιί 
διά τάς τελευτα ίας περί έμοΰ λέξεις, έίς τάς οποίας όμως έλαν- 
Οάσθητε ολίγον, διότι ε ίμ α ι ούχί δεκατριών, ά λλά  δεκαπέντε περί
που έτώ ν. 'Ο φίλος σας

Κ. Δ. Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΜ Η Σ , 

ί; II Τ  Π Λ Κ  Ο Π. »

'Γπακοή, ώ  μικρέ πα ϊ, τό πρώτιστόν σου χρέος,,
*Λ·/ θέλης συ νά  ευτυχής όπόταν γείνης νέος.

' θ  υπάκουων εις γονείς, ή είς τούς διδασκάλους,
Τ ιμάς έφέλκ’  εις εαυτόν, κι’  επαίνους τούς μεγάλους.

Έ ν γένει είς άνώτερον ή γεροντότερόν σου 
'Τπάκουε, ή  συγγενή, ξένον, ή αδελφόν σου.

Προ πάντων δέ πρός τούς γονείς πρέπει νά υπάκουης,
Είδ’ άλλως είς παν εργον σου πάντοτε Οά προσκρούης.

Έ καστον τέκνον λέγετα ι καλόν μέν ύπακοΰον
Εις τούς γονείς, τρισάθλιον δ' είς τούτους παρακοΟον.
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Είς πάντα λόγον τής μητρός ή τοΰ πατρός, παιδίον, 
Ουδόλως μή άντιλογής, είν’ ίργον τών άθλιων.

’Α λλά  τυφλώς υπάκουε, αύτοί είνα ι γονείς σου,
Κ α ί επομένως σύμβουλοι κάλλιστοι τής ζωής σου. 

Δεν δύνανται ουτοι κακώς ποτέ νά συμβουλεύσουν,
Τά τέκνα μέ τάς συμβουλάς αυτών Οά προοδεύσουν, 

‘Αν Οέλης να ευδόκιμης, κα ί ευτυχής νά γείνης,
Ε ίς τούτων τήν ύπακοήν κα ί σέβας νά έμμείνης.

'θ  Βασιγκτών είς τής μητρός τόν λόγον ύπακούσας, 
Κ α ί τήν ιδίαν εαυτοΰ Οέλησιν άποκρούσας,

Έ γε ινε  μέγας στρατηγός, κα ί έπαναστατήσας
Τούς βορειαμερικίνούς, κα ί Ά γγλου ς  προσνικήσας, 

'Ε καμε τήν Αμερ ικήν μεγάλην κ ι’  έλευθέραν,
Δ ι' άπαραδειγμάτιστον σέβας πρός τήν μ.ητύρα.

Τήν χάριν τοΰ καλοΰ θεοΰ ό υπακούων έχει,
Κ α ί είς βοήθειαν αύτοΰ ό Ί'ψ ιστος προστρέχει.

'θ  υπακούων είς γονείς, είς τοΰ Ευαγγελίου
Τούς λόγους, κα ί τάς έντολας φυλάττει τοΰ Κυρίου. 

'Ο  δέ παρήκοος φρικτάς Οά λάβη τιμωρίας,
’Πς μή· φυλάττων έντολάς θεοΰ, τάς τρισάγιας. 

Λέγεις ότι ακολουθείς τάς έντολάς Κυρίου,
Κα ί τού; τοΰ θείου κ ' ιερού λόγους Ευαγγελίου;

Πώς είς τήν πέμπτην εντολήν, ώ πα ί, δεν υπακούει;;
Ταύτην λοιπόν παραμελείς, κα ί όλως αποκρούεις! 

Ά λ λ ά  πας ό παραμελών τήν εντολήν εκείνην,
Δεν πράττει χρέος ιερόν, κα ί τήν ευγνωμοσύνην.

'θ  παρακούω·/ είς γονείς ς’ τό θεϊον αμαρτάνει,
Αύτός άπάσας άρετά; καί άγαΟά του χάνει.

'Ως πρόβατον απολωλός τρέχ’ είς τόν κόσμον τοΰτον, 
'Ο  παρακούω·/ κα ί ιδού παράδειγμα τοιοΰτον.

Ά δ ά μ  ό γενεάοχης μας, κα ί Εύα.ή γυνή του, 
Παρήκουσαν είς τον θεόν, ώ ; λέγει ή γραφή του.
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Κ α ί παρευθύς έξώσθησαν έξω τού Παραδείσου,
Πόσον έτιμωρήθησαν! Μόνος σου συλλογίσου. 

Προσέτι δε κα ί ή τοΟ Λώτ γυνή άπελιθώθη,
Δ ιότ ι δέν ύπήκουσεν, οίίτω μετεμορφώθη.

Κ α ί άλλα  παραδείγματα ύπάρχουσι μυρία,
Μεγάλως τήν παρακοήν προσέχετε, παιδ ί*.

Ά ν  θέλητε εύάαίμονα καί ευτυχή νά ησθε,
Τόν Βασιγκτώνα, τόν Άδάμ , τόν λώ τ νά ένθυμήσθε,' 

Κ . Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ε ΙΣ  ΤΗΝ  ΑΓΙΑΝ  ΓΡΑΦΗΝ.

Τ ί έκαμεν ό βεός τήν έβδόμην ήμέραν ;
Μ έ τό παράδειγμα τούτο τ ί μας διδάσκει; (εξόδ. κ .  1 1 ) .  
Ά π ό  ποιαν ύλην έπλάσθη ό άνθρωπος ;
Τ ι μανθάνομεν άπό τούτο; (Κεφ. Υ - 19).
Πού τόν έβαλεν ό Θεός ;
Τ ι σημαίνει ή λέξις παράδεισος;
Ποια δένδρα είχεν ό παράδεισος ;
Πώς έποτίζετο;
Τ ί είχεν ό Ά δ ά μ  νά κάμνη εις τόν παράδεισον ;
’Εδόθη εις αυτόν άδεια νά τρώγη άπό ολα τά  δένδρα τού παραι 

δείσου ;
Ποιον βοηθόν εδωκεν ό θεός εις τόν Ά δ ά μ  ;
Ά π ό  τ ί  τόν έπλασε ;
Τ ί είπεν δ Ά δ ά μ , ότε είδε τήν γυναίκα ;
'θ  Δημιουργός έπλασεν ένα άνδρα καί μίαν γυναίκα.
Τ ί μανθάνομεν άπό τούτο ; (Ματθ. ιθ'. 8.)
Δ ια τ ί δέν ε’ντρέποντο ό Ά δ ά μ  κα ί ή γυνή του όντες γυμ νο ί;

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
1. "Ο μέγας σεισμός τής Λισβώνος τού 1 7 5 3 .—  2. Μυθολογία 

μετά εικονογραφίας. —  3. Τρόπος κατά τόν όποιον οί Αμερικανοί 
’Ινδοί συλλαμοάνουσι τά  βουβάλια.— -I. Ή  ύπακοή (ποίημα).—  5. 
’Ερωτήσεις είς τήν άγι'αν Γραφήν.

ΤΓΠΟΙΣ ΉΛΟΜΟΤΣΟΪ ΛΕΣΧΙ12.


