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Ό σ ο ι  τών έκδοτων εφημερίδων ή περιοδικών σ υγγρα μ μ άτω ν  δεν έπιΟυμοΟσί 
ν’ άνταλλάξω σι τά  φύλλα  τω ν  ,πρός τον  KJEKPOil Α παρακαλοΰνται νά έπι-( 
στρέψωσι τό τε παρόν καί προηγούμενα φυλλάδια , άπερ τοΐς άπεστάλησαν* 
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Περιοδικόν του έν Σμύρνη ομώνυμου Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου
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Συνδρομή έτησία προπληρωτέα, έν Καίρω και ΐ?| Ά ν ω  Α ίγύπ τω  φρ. 15 . ■· 
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Σ ύλλογος «ΕΝΟΤΗΣ.»
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Νότιος ’Αμερική, Αυστραλία καί Ειρηνικός Ωκεανός,

Σνγιγαιρίι i o v a i o t  β ε ρ ν  t ic  μ ίρ'ι τρία.
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Τά αριστουργήματα ταβτα Ι ζ  δλων τών μέχρι τουδε Ιργων του Ίουλιο 
ν, έν παραρτήματι δημοσιευθέντων έν τώ άξιολόγω όμωνύμω περιοδικω τϊώ  

έν Σμύρνη Φιλεκπαιδευτ. £υλλόγου ΟΜΗΡΟΣ έξεδόΟησαν εις ιδιαίτερα βιβλί 
έπιμελώς τετυπωμένα καί δι’ ώραί·ι>ν εικονογραφιών πεποικιλμένα.—  Εύρίσκ<>ν- 
-ιαι έν Α ίγύπτω  παρά τοίς Έι?ις·ατοΟσι τών συμφερόντων τοΟ Φιλεκπαιδευτική 
£υλλόγ»υ α ΟΜΗΡΟΣ».
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ΕΙΗΣΤΑΊΌΥΣΙ
■■

Κ α ί επιμελούνται τών συμφερόντων του Κ  έ κ ρ ο π ο ς

ΑΝΑ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ.

Έ ν ’Αλεξάνδρειά, 6 Κος Σ. Ν. Χωρέμης. 
a Βένχα,' » Ά λ έ ξ . Κ αμπάνης.
» Β ίρκετ-ελ-Σάβ » 11. Ή σ α ΐα ς .
» Ζαγαζίχιον » Γεώργ. Φ. Φ ιλ ιππ ίδες, ιατρός.
» Ί σ ν α  λ ^  ί >> Γ, Μ ανιατόπουλος.
» Κά©ρ->'έλ-Ααουάρ λ ’Α λχ. 'Ιερωνυμίδης.
>> Μανσούρα » * Α. Κροκίδας.
» .  Τ άντα . , , i » ’Aft. Ταμβαχόποαλος.
» .Τ άχτα » Σαβ. Τιβέριος.
* Φ αγιοΰμ, .» Ά .ντ, Κ αμπάνης, Έ λ λ η ν  Ηράχτωρ.

ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ-
*  %ν & ■ '

Έ.ν Σμύρνη, ό Φ ιλεκπαιδευτικός Σ ύλλογος «Ό μηρος.». 
Λ Ά ή μ νω  » » «'Ο μόνοια.»
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Η Ε Ν Ο Τ Η X •ΝΙ

ΕΤΟΓ Α'. 15 ’Οκτωβρίου 18 76 . ΦΥΛΑ. ΙΕ' καί ΙΣΤ'

T H E  E N A P S E C X  Τ 1 1Κ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ν  T O V

ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ!
ΤΗΣ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΕΑΑΗΝΙΚ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ-

Τή 12 )24  Σεπτεμβρίου, μετα τήν θείαν 
λειτουργίαν, πυκνόν συνωστίζετο και εκ
λεκτόν πλήθος Ε λλήνω ν καί Έ λληνί-  
οων έν τή μεγάλη αιθούση τοΰ ήμετέρου 
Παρθεναγωγείου. Μετά τάς ένιαυσίους 
εξετάσεις καί τάς έπακολουθησάσας θε- 
ρινάς παυσεις, το Παρθεναγωγείον ήμών 
έπρόκειτο νά ποιήσηται έ'ναρξιν τών ερ
γασιών αύτοΰ.

Ό  γεραρός ήμών Πατριάρχης, συν- 
οδευόμενος ύπο του 'Αγίου Εανθουπό- 
λεως καί τοΰ λοιποΰ κλήρου, παρέστη 
έν μέσω το$ φιλομούσου ποιμνίου του, 
καί, τελέσας ’Αγιασμόν μετά καταλλή
λω ν δεήσίων πρός έπίβλϊψιν τοΰ Πανα

γίου Πνεύματος έπι τοΰ ήμετέρου Παρ
θεναγωγείου, άπηύθηνε πρός τήν όμή- 
γυριν τήν έξής άξιοσημείωτον προσλα
λιάν :
«ΑΡΧΗ ΣΟΦΙΑΣ, ΦΟΒΟΣ ΕΤΡΙΟΓ» (Σοφ. Σολ. β-, 16 }

Είς τάς ενάρξεις τώ ν μαθημάτων τοϋ Παρ
θεναγωγείου της ένταΰθα Ε λληνικές καί ’Ορ
θοδόξου ημών Κοινότητος, καί μετά τάς εϋ~ 
χάς καί δεήσεις τ?,ς ’Εκκλησίας πρός τόν 
θεόν, ύπερ του έκπαιδευτικοϋ τούτου κα τα 
στήματος, έξ οΰ ή μέν πατρις αναμένει άγα- 
θάς καί σεμνάς μητέρας, η δε ’Εκκλησία τοϋ 
Χριστοϋ ευλαβείς καί άληθείς Χριστιανάς, η 
τοϋ σοφοϋ Σολομώντος θεόπνευστος αυτη ρη- 
σις έφάνη μθ! πρέπουσα καί κατάλληλος είς 
τήν παροϋσαν τελετήν, έν ή έκ τοΰ καθήκον
τος οφείλω νά είπω λόγους πατρικούς πρός 
τά  πνευματικά μου ταϋτα  τέκνα , τάς μαθή
τριας τοϋ εύαγοϋς ήμών Παρθεναγωγείου.

Ή  αρχή καί τέλος της σοφίας καί πάσης 
έπιστήμης καί τέχνης καί γνώσεως, είναι, άν- 
αντιρρήτως, ό φόβος τοϋ Κυρίου κκί θεοϋ ή
μών, διά τών καλών Ιργων πάντοτε Ιξαγγελ-



λόμενος, καί διά τής θείας άντιλήψεως καί 
ευλογίας άποδεικνύων καί κατασκευάζων τον 
θεοφοβούμενο ν άνθρωπον, Ατρόμητον εις τάς 
συμφοράς, ταπεινόν είς τάς ευτυχ ίας, εύγενή, 
ποαον, ευεργετικόν προς τδν πλ/σίον, καί έν 
ενι λόγω , Αληθή Χριστιανόν καί τίμ ιον πολ ί
την.

Ό  φόβος τοΰ Κυρίου, ΰπο της καλής ανα
τροφής καί τής χριστιανικής παιδείας συνο- 
δευόμενος, συντηρεί τήν συζυγικήν αγάπην, 
π ίστιν καί ομόνοιαν, υπαγορεύει τά  καθήκον 
τα  τών γονέων προς τά  τέκνα , καί τών τ έ 
κνων προς τούς γονείς, καί συσφ ίγγει, άδια- 
λ ε ίπ τω ς , τούς δεσμούς τής οίκογενείας καί 
τής κοινωνίας, δπως μή χαλαρωθώσι καί έ- 
πέλθωσιν, ώς εκ τούτου, όλεθρός, καταστρο
φή καί απώλεια !

Ό  φόβος τοΰ Κυρίου είναι ού μόνον ή άρχή 
καί ή βάσις τής θείας καί ανθρώπινης σοφίας, 
άλλά καί ο θεμέλιος λίθος τής ευτυχίας καί 
τής ευημερίας ήμών έν τώ  κόσμω τούτω τών 
θλίψεων, τών πειρασμών καί τών σκανδάλων, 
άνθρωπος οίασδήποτε τάξεως καί καταστά - 
σεως κοινωνικής, μή έχιον έν τή καρδία του 
τδν ίερόν καί άγιον τοΰτον φόβον τοΰ Κυρίου, 
θάσσον ή βράδιον οίκτρώς ναυαγεί είς τάς 
τρικυμίας τής ζωής, καί συντρίβεται έπί τών 
υφάλων καί έπί τών σκοπέλων τής άμαρτίας, 
τήν οποίαν προκαλεΐ, συνήθως, ή ελλειψις καί 
ή απουσία τοΰ σωστικού καί προφυλακτικοΰ 
τούτου φόβου.

« Άρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, τέκνα μου 
I') Χριστώ αγαπητά καί περισπούδαστα- φό
βο; Κυρίου, δόξα καί καύχημα καί ευφροσύνη 
καί στέφανος άγαλλιάσεως- φόβος Κυρίου, τέο- 
ψει καρδίαν καί δώσει ευφροσύνην καί χαράν 
καί μακροημέρευσιν- στέφανος σοφίας, φόβος 
Κυρίου, άναθάλλων ειρήνην καί υγείαν ίάσε<ος- 
ρίζαι δέ σοφίας, φοβεΐσθαι τδν Κύριον, καί οί 
κλάδοι αύτής μακροημέρευσις» (Σοφ. Σειβ.

ά , 3— 4). Τά ίερά ταΰτα  λόγια τής σοφίας 
τοΰ θεοΰ, υμείς αί μαθήτριαι πρδ πάντω ν, 
Ιγγράψατε είς τάς άπαλάς καί αθώας υμών 
καρδίας, καί συνειθίσατε έκ τής παρούσης πα ι
δικής καί τρυφερας υμών ηλικίας νά φοβεΐσθε 
πάντοτε τδν Θεδν, καί επομένως νά τηρήτε, 
ώς κόρην οφθαλμού, τάς άγιας του έντολάς, 
έάν θέλετε νά γ ίνετε  αληθώς σοφαί καί π ε 
παιδευμένα ι και ευτυχείς" διότι ή μάθησις 
καί τά  γράμματα είς ούδέν ώφελοΰσιν άνευ 
θρησκείας καί τής πρδς τδν θεδν εύλαβείας 
καί π ίστεω ς- άνθρωπος σοφδς μέν καί πολυ
μαθής κατά  κόσμον, ασεβής δέ καί κακοή
θης κατά  τδν βίον αΰτοΰ, ε ίνα ι, όμολογουμέ- 
νως, μέγα κακδν καί δεινή συμφορά καί βλά
βη τής κοινωνίας- είς υμάς δέ, τάς Ιπιμελεΐς 
καί σεμνάς μαθήτριας τοΰ ήμετέρου Παρθενα
γωγείου, θά διδάξωσι μετά τών άλλων μαθη
μάτω ν, τήν αρχήν τής σοφίας, τδν φόβον τοϋ 
Κυρίου, άλλοι τε εύπαίδευτοι διδάσκαλοι, καί 
ή παρά τής Εφορίας νεωστί έκ Σμύρνης προσ- 
κληθεϊσα έλλόγιμος καί ένάρετος Διευθύντρια 
καί διδάσκαλος υμών Α γγελ ική  Καπετανάκη, 
ές ής άναμ.ένομεν τήν τοΰ Παρθεναγωγείου 
προαγωγήν καί βελτίωσιν, έπαξίως τής έπαι- 
νουμένης καί πεπειραμένης ικανότητας αύτής.

Ά λ λ ’ ούχ ήττον καί οί γονείς, αξιότιμοι 
Κυρίαι καί Κύριοι, καί οί γονείς πρώτοι καί 
πρδ πάντοίν οφείλουσιν έξ απαλών ονύχων νά 
έμφυτεύωσιν είς τάς ψυχάς καί είς τάς καρ
δίας τών τέκνων τήν π ίσ τιν  κα ί τήν εύλά- 
βειαν πρδς τδν Θεδν καί πρδς τήν άγίαν αύ
τοϋ Έ κκλησίαν.

Είναι Αξιοθρήνητοι οί γονείς εκείνοι, οσοι 
παραμελοϋσι τήν ήθικήν καί θρησκευτικήν τών 
τέκνων αγω γήν- διότι τ ί καλδν ή τ ί τερπνόν 
δύνανται ούτοι νά περιμένωσιν είς τδ γήρας 
αύτών παρά υιών καί θυγατέρων Ανευλα
βών καί ασεβών; $ πώς ούτοι θά σεβασθώσι 
τούς γονείς, τήν διχαιοσύνην καί τήν άλήθει-

αν, Αφού είναι Ασεβείς πρδς εαυτούς καί είς 
τά  πρδς τδν θεόν;

Ίησοΰ Χριστέ, ή θεία σοφία καί δύναμις, 
εύλόγησον τάς ενάρξεις τών μαθημάτων τοϋ 
εκπαιδευτικού τούτου καταστήματος, καί είς 
τάς Χριστιανικάς καρδίας τών έν αύτώ διδα- 
σκομένων παρθένων έμπνευσον τήν αρχήν καί 
τδ τέλος τής αληθινής σοφίας, ήτις είναι ό 
φόβος καί ή αγάπη πρδς σέ, τόν δημιουργόν 
καί σωτήρα καί ευεργέτην θεδν καί Κύριον ή
μών. Α μήν.

Μετά τούτο ή νέα Διευθύντρια Κυρία  
’Α γγελ ική  Κ απετανάκη,άσπασαμένη τήν  
δεξιάν τοϋ Πατριάρχου, απήγγειλε τον 
έξης άξιόλογον λόγον, δν ήκροάσατο με
τά πολλής τής προσοχής τό άκροατήριον:

Π αναγιώτατε Πατριάρχα,
’Έ ντιμοι ’'Εφοροι καί λοιποί φιλόμουσοι 

άκροαταί !

Πρασκληθεΐσα είς τήν διεύθυνσιν τοΰ Παρ
θεναγωγείου τούτου, Ασμένως έδεξάμην τήν 
πρόσκλησιν, πεποιθυΐα , δτι οί τήν εφορείαν 
αύτοϋ επιτετραμμένοι θέλουσι μοί παράσχει 
τήν Απαιτουμένην συνδρομήν είς τήν έκπλή- 
ρωσιν τής δυσχερούς αποστολής μου- διότι ά
νευ τής συνδρομής τής Εφορίας αδύνατον α 
ποβαίνει 'ίνα ή διεύθυνσις κατορθώση νά έκ- 
πληρώση τά έπιβαλλόμενα αύτή καθήκοντα, 
ώς εχουσα πρδς πολλάς καί διαφόρους δυσ- 
χερείας ν’ αντιπαλα ίση , δυσχερείας έκ τών 
μαθητριών καί δυσχερείας έκ τώ ν γονέων. Λι 
έκ τών μαθητριών δυσχέρειαι, προερχόμεναι 
έκ τής διαφόρου φύσεως καί έ'ξεως αύτών, Α
παιτούσα καί διάφορον τρόπον διαπαιδαγω- 
γήσεως καί διδασκαλίας, S δέ διάφορος ούτος 
τρόπος, συμμεταβαλλόμενος πρδς τήν φύσιν 
καί έξιν καί ιδιοτροπίαν μιας έκάστης μαθή
τριας, πειθαναγκάζει τήν διεύθυνσιν νά ψυχο- 
λογή έπί έκάστης φύσεως καί αναλόγως αύ

τήν νά μεταχειρ ίζηται καί πα ιδαγω γή , κα- 
θάπερ 6 ίατρδς αναλόγως τής κρά,σεως καί 
τής φύσεως τής νόσου τοΰ νοσοϋντος τήν τε 
δ ία ιτανδ ιατάσσει καί τά  φάρμακα παραγγέλ- 
λει. Διότι,άν θέληση νά μεταχειρισθή ή διδά 
σκαλος τδν αυτόν πρδς πάσας τάς μαθήτριας 
τρόπον, ειτε αυστηρόν τούτον, ε’ίτε ήπιον, ε ί
τε συγκεκερασμένον, έξάπαντος αποτυγχάνει, 
ώς Αποτυγχάνει ό ίατρδς ό τήν αύτήν θερα
πείαν μεταχειριζόμενος πρός τε τάς α ιμ ατώ 
δεις καί φλεγματικάς, νευρικάς και χολερικάς 
κράσεις, καί έν γένει πρός τε τάς ασθενείς καί 
ίσχυράς κράσεις, εί καί τήν αύτήν νόσον νο- 
σώσιν. Α νάγκη λοιπόν πρδς τάς μεν νά ήναι 
αυστηρά, πρδς τάς δε ήπ ια , καί πρδς άλλας 
μετρία,καί πρδς μέν τάς φύσει φιλοτίμους μα
θήτριας νά μεταχειρ ίζηται δλα τά  έλατήρια 
τής φιλοτιμ ίας, δι’ ών δύνανται νά διορθοθώ- 
σιν α ΐτε φυσικαί καί έπ ίκτητο ι αύτών κακ ία ι, 
έν άλλαις λέξεσιν ήπιον καί πρόίον τρόπον, 
καί έν γενει τδν ορθόν λόγον, άποφεύγουσα 
πάντα  Απότομον καί αυστηρόν τρόπον, καί 
πασαν βαρειαν καί Ατιμωτικήν τιμωρίαν δι’ 
ών δύναται νά προσβληθή ή φ ιλοτιμ ία  τω ν , 
Επομένως νά μετριασθη καί έξαλειφθή αυτη , 
όπερ έστι πρδς Ανεπανόρθωτον ζημίαν τής τε 
μαθήτριας καί διδασκάλου- πρδς δέ τάς στε- 
ρουμένας τής εύγενοϋς ταύτης άρετής τής φ ι
λοτιμ ίας, α πα ιτε ίτα ι αυστηρός καί πολλάκις 
Απότομος τρόπος, Αποκόπτων ευθύς άπ’άρχής 
τάς ρίζας τής ίταμότητος καί τής αύθαδείας 
αύτής,ή ojtoia είναι μέγιστον πρόσκομμα προς 
τήν διόρθωσιν καί πρόοδον αύτών- εννοείται 
ότι καί ή αύστηρότης πρέπει νά έχη τά ό'ρια 
της, διότι, άμα υπερβασα τά  όρια καί καταν- 
τήσασα είς σκληρότητα καί ωμότητα, απο
τυγχάνει οίκτρώς τοϋ σκοποΰ της καί άντί 
καλού γ ίνετα ι κακού πρόξενος είς τήν μαθή
τριαν; τήν ύφισταμένην ταύτην. Ά λ λ ’ υπάρχει 
καί τρίτη μαθητριών κατηγορία, ή τών έχου-



σών μέν ίχνη τινά φ ιλοτιμ ίας, άλλ ’ έχουσών 
/.α’. τοσαϋτα ελαττώ μ ατα ,ώ στε μόνον διά τοϋ 
ελατήριου της φιλοτιμ ίας είνα ι αδύνατον νά 
νικηση τ ις το θυμ,ικόν αυτών καί διορθώση τά 
ελαττώ μ ατα  των έκεΐ ά~αιτεΐται σύμ,μ.ικτός 
τ ις τροπος αυστηρότητος καί ήπιότητος, ότέ 
μεν τόν φόβον αύτών διεγείρων πρός τήν έ- 
παπειλοϋσ,αν αύτάς ποινήν, άν άμελησωσι τοϋ 
καθήκοντος αυτών καί δέν διορθωθώσιν, οτε 
όε την φιλοτιμ ίαν αυτών πρός τήν έπακολου- 
θοϋσαν αύτάς αμοιβήν, τήν τιμήν δηλ: καί 
τον έπαινον, άν πράξωσι τά καΟήκοντά των 
καί διορθωθώσιν.

Έκ πάντων τούτων κατανοείτε βέβαια,κύ' 
r ·°ι> ^υσον δυσκολον είναι είς μ.όνος άνθρω- 
πος δσον ικανός αν ή, μ.άλις-α γυνή , νά κατορ- 
Οώσ·/] νά νικήση τοσαϋτα καί τηλικαΰτα προσ
κόμματα παρεμ.βαλλομ.ενα άνά πασαν στιγ* 
μήν υπό τών διαφόρων φύσεων καί έξεων τών 
μαθητριών' α πα ιτε ίτα ι ύπομ,ονή, αύταπάρνη- 
σις, δραστηριότης, φιλοπονία, καί άγρυπνος 
έπιτηρησις δλλά καί πάσας ταύτας τάς άρε- 
τας «ν  εχιρ η διεύθυνσις,είναι αδύνατον νά φέ· 
Ρ ί τό. σκάφος είς λιμένα ασφαλή, άν μή καί 
αλλαι έκτος τοϋ πηδαλιούχου δυνάμ.εις συν- 
τελεσωσι πρός τόν σκοπόν τοϋτον' καί at δυ
νάμεις αύται είναι ot Έφοροι, οι ανώτεροι 
ούτοι τής Σχολής άρχοντες, εις ο&ς οφείλει νά 
■ίίδγι λόγον ή Διευθύντρια, οί όποιοι μεσάζουσι 
μ,εταξύ διευθυντρίας καί πολιτών εϊτε γονέων. 
Επειδή δε εμνημ,όνευσα τών γονέων, έπιτρέ- 

ψατέ μοι νά είπω  καί τάς έκ τών γονέων δυ<σ- 
χερειας, ώς ειπον εν αρ£ή τοϋ λόγου μ.ου, τάς 
προσγενομένας. τή διευθυνσει.

At έκ τινω,ν τών γονέων προσγινόμεναι 
ύυσχέρειαι, προερχόμενα.ι έκ τής μεγάλης πρός 
τ *  τέκνα αύτών άδυναμίας δέν είναι μι- 
κ,ραι, καί ρ.εγίστη μέν δυσχέρεια είναι τό νά 
πιστεύωσιν άκρίτως καί άνεζετάς-ως -ιά τέκνα 
των,, τά  όποια Ιχουσι τήν φυσικήν τάσιν νά

δικαιολογώσι λίαν επιτηδείως πολλάκις τά  
αμαρτήματα αύτών, έπιρρίπτοντες αύτά εις 
τους διδασκαλους αύτών,εις τήν διεύθυνσιν,είς 
τας συμμαθητριας των καί είς πάντα άλλον 
ή εις έαυτά’ έντεϋθεν τά  άδικα πολλάκις πα 
ράπονα τινών έκ τών γονέων κατά τών διδα
σκάλων καί ή παράλογος αύτών καταφορά 
κα ί, τό χείρις-ov, ύβρεις, καί άπειλαί έκτοξευ- 
όμεναι κατ ’ αύτών ενώπιον τών τέκνων τω ν, 
τά  όποια, άκούοντα τούς γονείς ουτω περιφρο- 
νοϋντας τούς διδασκάλους, γίνονται αύθαδέ- 
στερα καί μάλλον απειθή, καί ουτω κατ ’ ού- 
δένα τρόπον δύναται νά κατορθώσω τον σκο
πόν της ή διδάσκαλος, δηλονότι νά μορφώσϊ; 
αύτά ώς πρέπει' ούχ ήττον δέ . μεγάλη δυσ
χέρεια είναι καί ή άπαίτησις τοϋ νά προβι- 
βάζωνται τά  τέκνα τω ν, καί ανάξια οντα, καί 
άν δέν γείνη τοϋτο, νά άγανακτώσι καί κατη- 
γορώσι τούς διδασκάλους ώς άδικους, π ιστεύ- 
οντες μ,αλλον είς τάς διαβεβαιώσεις τών τ έ 
κνων τω ν (δτι είναι άρισται μαθήτριαι άλλ ’ ή 
διδάσκαλος ενεκα τής πρός αύτάς Ιχθρας έκ- 
δικουμένη δέν τάς προβιβάζει), ή είς τήν ο
μολογίαν τής διδασκάλου δτι είναι άνίκανα 
είς προβιβασμόν' καί αυτη ή κατηγορία καί 
καταδίκη τής διδασκάλου γ ίνετα ι έρήμην, χω
ρίς νά λάβγι ποτέ. τόν κόπον 6 πατήρ % ή μή- 
τηρ να. προσελθη πρός τήν διδάσκαλον νά 
πληροφορηθή παρ’ αύτής περί τής άληθοϋς 
καταστασεως τών τέκνων του, κα ί οδτω νά 
λάβη τά άπαιτούμ.εν.α μέτρα πρός διόρθωσιν 
αυτών. Γ,Οταν οι γονείς συνεχώς συνενοοϋν- 
τα ι μετά τών διδασκάλων, τότε δέν π ιστεύ- 
ουσι πλέον τά  αέκνα αύτών, άλλά τήν, διδά
σκαλον' πιστεύουσιν δ τι ^ διδάσκαλος ουτε 
τόσον άφρων είναι ώστε άνευ εύλογοφανοϋ: 
α ιτ ίας νά τιμ.ωρή τά τέκνα αύτών, ουτε τό 
σον άδικος ώ σ τ ί νά μή προβιβάζει τά  τέκνα 
τω ν, καίπερ όντα. ικανά." άπ ’ εναντίας ή..μόνη 
χαρά τής δ ιδαα*άλ«* ε ίνα ι ν *  μη η

νά τιμώρή δσον τό δυνατόν όλιγώτερον καί νά 
προβιβαζη δσον τό δυνατόν πλειοτέρας, ούδέν 
συμ,φέρον έχουσα ν’ άφίνϊ] έπί δύο και τρία 
έτη έν ttj αύτϊ) τάξει τήν αύτήν μαθήτριαν. 
Ά λ λ ’ είτε επειδή άτυχώς τινές τών γονέων 
άγνοοϋσι τά  καθήκοντα των πρός τούς δ ι
δασκάλους καί τά  τέκνα, είτε βαρύνονται νά 
επ ισκέπτωντα ι ίυχ νά  τό σχολεΐον, είτε κα ι
ρόν δέν έχουσι διά τοϋτο, ή έφορία ώς συγ- 
κειμ.ένη έκ πολιτώ ν, είς στενήν καί συχνήν 
σ'/έσιν καί συνάφειαν πρός τούς γονείς δια- 
τελούντων, δύναται νά μ,εσάζτ, είς πάσας ταύ
τας τάς παραινέσεις,πληροφορούσα τούς γο/εΐς 
περί τής άληθοϋς’ τών τέκνων των καταστά - 
σεως καί πείθουσα αύτούς περί τοϋ έλόγου τής 
τιμωρίας καί τοϋ μή προβίβασμοϋ τών τέ 
κνων τω ν καί περί τώ ν ληπτέων παρ’ αύτών 
τώ ν γονέων πρός διόρθωσιν τών τέκνω ν μέ
τρων. Ούτω καί μόνον δύνανται νά άρθώσιν 
αί παρά τών γονέων δυσχέρειαι καί νά έξα - 
κολουθεΐ όπωσοϋν ή όδός τής διευθύνσεως, ή 
όποία τότε θά εχν·, νά παλαίΐ) μόνον πρός 
τάς έξ αύτής τής φύσεως τοΰ έπαγγέλμ.ατός 
της άναποφεύκτους δυσχερείας:

Ταϋτα, κύριος έκρινα καλόν νά ε’επω πρός 
υμάς έν τώ  έναρκτηρίω μου τούτω λόγω , δι
ότι ή πείρα μ ’ έδίδαξε έξ όσων είδον καί νι
κούσα, ότι είς δλα τά  σχολεία όλων τδ ν  όμο- 
γενών κοινοτήτων τά  αύτά προσκόμματα πρός 
τήν' πρόοδον αύτών κατά τό μάλλον ή ήττον 
ύπάρχουσι" καί ενδεχόμενον μέν ένταΰθα νά 
ύπάρχωσιν δλιγώτερα, διότι ή ύμετέρα κοινό- 
της φημ ίζετα ι έπί άγαθότήτι καί εύγενέία, 
εχει δέ καί τό ευτύχημα νά ποιμ-αίνεται υπό 
ιεραρχών πεφωτισμένων καί λ ία ν  φιλομούσων, 
άλλ1’  έπε'.δή δπωσδήποτε οί άνθρωποι έχομεν 
δλα* τάς αδυναμίας μας, πιθανόν τινές έκ τώ ν  
γονίω ν, έστωσαν καί' ΐλ ίγο*, νά' έχωσ{ τάς 
άντ^τέρω· μνημ.Ο'/έυθείσας άδυναμίας, at όποΐαι 
μ ίγκτΓίν- τ^αρεμβάλλατισι πρόσκομμα ιίς  τή ν

δίεύθυνσιν, διά τοϋτο έπρότίμησα νά ειίΐω  ό
σα είπον ώς αναγκαιότερα καί πρακτικώτερα 
παντός άλλου λόγου, θέμ.α έχοντος προτρεπτι
κόν 7ίρός ΐή ν  παιδείαν καί τά  γράμματα καί 
τήν σύστασιν σχολείων, όποιον θέμα συνήθως 
λαμβάνουσιν οι διδάσκαλοι είς τούς λόγους 
των. Διότι υμεΐς άνάγκην προτροπής πρός 
τήν παιδείαν καί τήν σύστασιν σχολείων δέν 
έχετε, άφ’ ού αύθορμ.ήτως καί αύτοπροαιοέ- 
τως συνιστατε σχολεΐον καί πρόσκαλεΐτε δ ι
ευθύντριαν αύτοϋ, άλλ ’ έχετε άνάγκην καλής 
καί σκοπίμου διατηρήσεως αύτοϋ πρός επ ιτυ
χίαν τοΰ άγαθοϋ καί ώφελίμ-ου αύτοϋ σκοποΰ, 
δστις είναι ή διανοητική άνάπτυξες καί ήθική 
διάπλασις τών κορασίων ύμών, έ δέ σκοπός 
ούτος δέν επ ιτυγχ άνετα ι άν δλοι ot συντελε- 
σ τα ι τοϋ σκοποΰ τούτου δέν ένεργήσωσιν άπό 
κοινοϋ πρός έπ ιτυχ ίαν αύτοΰ" οί δέ συντελε- 
σται ούτυι καί παράγοντες είναι οί εφοροε, ot 
διδάσκαλοι καί οί γονείς.

Έπικαλουμένη λοιπόν πρώτον μέν τήν έξ ύ
ψους βοήθειαν, δεύτερον δέ τάς εύχάς καί ευ
λογίας τοΰ ΓΙαναγιωτάτου Πατριάρχου ήμ,ών 
καί τρίτον τήν αρωγήν καί άντίληψιν τών έ- 
φόροον, πολιτώ ν, καί γονέων, άρχομ.αι τών 
έργασιών μου, α ί όπο"ΐαι είθε νά Λαραγάγωσι 
το'ύς προσδοκωμένόυς καρπούς.

Τον λόγον τούτον^ τέλειον πρόγραμ
μα καί αληθές υπόδειγμα της μεθόδου, 
ην ή πολύπειρος καί κατά π άντα  άξιόλο- 
γος Κυρία Κ απετανάκη έπ α γγέλλετα ι 
νά έφαρμώση κατά- τήν εκπλήρωσήν τώ<> 
σπουδαιοτάτων καθηκόντων, ά τινα  τ5} ά- 
νετέΟησαν, έχαιρέτησε το άκροατηριον 
δίά ζω ηρω τάτω ν καί παταγωδών χειρο- 
ροκροτημάτων, πολλά  o i καί εγκάρδια 
συγχαρητήρ ια , άπευθυνΟέντα τη Κ.Διευ- 
θυντρία ύπό τε της Α. Π. τοΰ Π ατριός- 
χου, ύπό  τ?£ Έ^όρίας τοΟ



γείου καί τών λοιπών παρεστώτων, έπε- 
σφράγησαν τήν ειρηνικήν ταύτην καί 
(Αουσοπρεπή εθνικήν τελετήν.

Τήν δ’ έπιοΰσαν (Δευτέραν ) έγένετο 
εναρξις τή ς έγγραφης, έξετάσεως καί 
κατατάξεω ς τώ ν μαθητριών εις τάς ά- 
νηκούσας έκαστη αύτών τάξε ις.

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΑΝΕΚΑΟΤΑ.

Β'.

ΛΕΞΙΚΟΝ Π Ε Ρ Ι  Π Ν Ε ΪΜ Α Τ Ώ Χ .
Ο

εκλε^εν έκ τών ττερΐ πνευμάτω ν Τ ρύ^ω νο ί, 
Χ οφοβοσκοΟ , Θ -οίούριτου καϊ έτερον, κα ί ά ν τ typz-  

ψοις <?ίΖψιροι; άντιβλ»3θέν και opOyjQsv.

Ά ρ χ ή  τοΰ α στοιχείου.

Τό α πρό έαυτοΰ ψιλοΰταί αεί" Άαρών, ά - 
απτος 5 απροσπέλαστος, κ τλ .

Τό α πρό τοο 6 ψ ιλοΰτα ί' Άβυδος. Ά βει- 
ρών, Ά β ιμέλεχ , κ τλ . πλήν τών έχόντων με
τά  τό £ τό />, άβρός, άβρότης, άβρύνω, 'Α
βραάμ, Άβράμιος, άβρότονον, άπαντα άπό 
τοΰ άορός γίνονται" τό μέντοι άβρότη η νύξ, 
αβρωμος ο μη εχων ήχον, καί άβροτάζίο ψ ι- 
λοΰτα ι διά τό εχειν στερητικόν τοΰ α.

Τό α πρό τοΰ γ  ψ ιλοΰτα ί, άγαν, άγείρω, ά- 
γορά, αγνός τό φυτόν' πλήν τοΰ άγνός 5 κα
θαρός, άγνίζω , άγνισμός, άγιος, αγιάζω , ά- 
γιωσύνη, ώς έκ τοΰ άζω τό σέβομαι' τούτου
Sk τήν δασεΐαν φυλλάττουσι πάντα  τά  έξ 
αύτοΰ.

Τό α πρό τοΰ ψιλοΰταί" άδελφός, Ά δο ι- 
ν ις ’ πλήν τοΰ άδης, αδρός, άδρύνω, άδράτης' 
τό μέντοιΆδρίας παρ’ Όμήρω δασύνεται, φη- 
σΐν Έρωδιανός, έν δέ τώ  καθόλου ψ ιλοΰταί.

Τά α  πρό τοΰ ε ψ ιλοΰτα ί' άετός, άένναος, 
αέριον.

Τό α πρό τοϋ ζ  ψ ιλοΰτα ί' άζω τό ξηραίνω,

έξ ού καί άζαλέη, Ά ζω τος πόλις' πλήν τοΰ 
άζω τό σέβομαι καί θαυμάζω, άζομαι, άζό- 
μενος.

Τό α πρό τοϋ η, $ ,  κ, ψ ιλοΰταί άεί' 
αηδών, άθηνός. ά ίω  τό ακούω, άκμων.

Τό α πρό τοϋ Λ, ένός η δ ιττοϋ, ψιλοϋται" 
άλώ τό πλανώ , άλειήτης, άλυδης τό όμοϋ. 
άλδήσκω τό αυξάνω , άλλοΐος, άλλοδαπός, 
άλλας άλλάντος’ πλήν τοϋ αλς ή θάλασσα κα1. 
τών εξ αύτοΰ. άλίτης ό θαλάσσιος καί ό μά
ταιος, Άλικαρνασός καί Άλίαρτος πόλεις, ά- 
λυκόν τό αλμυρόν, άλίζο> τό άλατι π ά ττω ' 
συν τούτοις καί τά  άθροισιν σημαίνοντα, άλις 
άντί τοΰ αύτάρκως, άλίζω  τό συναθροίζω 
καί άλως τό άλώνιον' συν τούτοις καί άλώ 
τό κρατώ καί τά  έξ αύτοϋ άλωσις, άλωτός, 
άλίσκω, άλυσις' συν αύτοις καί τό άλλομαι 
διά δύο ΛΛ) άλλόμενος, άλμα καί τά  όμοια’ 
άλτο δέ άντί τοΰ έπήδησε ψ ιλοϋτα ι,καί "0 ’j,rr 
ρος επαλτο ' άλετρίβανον έκ μέν τοϋ τάς άλας 
τρίβειν δασύνεται, έκ δέ τοΰ άλπειν , ήγουν 
άλήθειν καί τρίβειν, ψ ιλοϋτα ι' λέγετα ι δέ τό 
αύτό καί άλότριψ' άλκυών, εί καί έκ τοΰ έν 
αλί κύειν ετυμολογείτα ι, ομως ψ ιλοϋτα ι, διά 
τό έπάγεσθαι τό χ' άλέα ή θερμασία δασύνε
τα ι παρά τοΐς Ά ττ ικο ΐς , έν δέ τώ  καθόλου 
ψ ιλοϋτα ι' σύ δέ ψίλου κατά  τήν συνήθειαν. 
Ά λ υ ς  ποταμός, οθεν καί Ά λυάτης ψ ιλοϋτα ι, 
ώς άλύτης, πολλήν γάρ χώραν περιτρέχει' 
τινές δασύνουσιν, άλικόν ύδωρ λέγοντες έχειν 
αύτόν' άλυς δέ ή αδημονία παρά πασι ψι- 
λοΰται.

Τό α  πρό τρϋ μ  ψ ιλοϋτα ι' άμύνω, άμώ τό 
θερίζω, άμη ή δρεπάνη, άμάλη, άμαθύνω, 
άμης πλακοΰς, άμμος, άμαθος, άμυδις, άμμιν 
ά ντί τοϋ ήμΐν, καί τά  εχοντα τό α  στερητι
κόν, άμορφος, άμείλικτος' πλήν τοΰ άμα καί 
τών έξ αύτοϋ, άμαρτη άντί τοϋ όμοϋ, άμ ιλλα , 
αμ ιλλώ μαι, άμαξα, συν τούτοις άμαξοτροχία, 
αμαρτάνω, αμαρτία, άμαρτωλός, άμμα τό

σχοινίον, άμίς το ουροδόχον άγγεΐον, άμως- 
γέπως τό όπωςδήποτε καί άμηγέπη τό ποτέ' 
τό άμη καί δασύνουσιν έκ τοϋ άμα πολλούς 
τέμν'ειν στάχεις' β άμος παρ’ άπασι τοΐς τε- 
χνολόγοις δασυνόμενον εϋρον καί δ ι’ Ινός μ ,  
ή μέν τοι συνήθεια τοϋτο ψιλοί καί διά δύο 
μ μ  γράφει, σύ δε δάσυνε' άμαξα έκ μέν τοϋ 
άμα άγεσθαι υπό δύο βοών, δασύνεται, ώς εϊ- 
πομεν, έκ δέ τοΰ τόν αμητόν άγειν ψιλοϋται' 
έντεΰθεν καί άμαξητός ή οδός κα ί κατημα- 
ξευμένον.

ΚαθοΜκός x a ru r  περί τοΰ <χμ.

Τό α λήγον είς it, έπιφερομένου συμφώνου, 
ψ ιλοϋτα ι άεί' άμφω , άμφις, άμπυξ, άμπελος 
καί τά  ου.οια.I

Τό α  πρό τοϋ r  ψ ιλοϋτα ι' ανία , άνεμος, ά- 
νεμώλιον, άνύω' πλήν τοΰ άνδάνω τό άρέσκω, 
έκ τοΰ ήδω γάρ τό ευφραίνω γενόμενον, τήν 
δασεΐαν έφύλαξε τοϋ γεννήσαντος.

Τό α πρό τοϋ ζ  καί πρό τοϋ ο ψιλοϋται 
άεί' άξων, άξίνη , άξυλος ύλη ή πολύξυλος' 
καί πάλ ιν  άορ, άολέες οί συνηθροισμένοι, ά- 
οσσητήρ ό βοηθός, κτλ .

Τό α πρό τοϋ π  ψ ιλοϋτα ι' άπηνής, άπώ- 
λεια , άπό πρόθεσις, καί τά  έξ αύτών πάντα , 
πλήν τοΰ άπαξ, άπαξάπαντες, άπας, απαλός, 
άπλοϋς, ά πτω , άπτομαι καί άπτόν.

Το α πρό τοϋ ρ  ψ ιλοϋτα ι' άρά, άραΐος, ά 
ρον, άρδω, άρμενον, ’Αρμενία' πλήν τοΰ αρμό
ζω , αρμογή, αρμός, αρμονία καί άρμα, άρκυς 
ή π α γ ίς , άρπη ή δρεπάνη, άρπυια είδος ανέ
μου, αρπάζω, άοπαξ καί άρπαλέος.

Τό α  πρό τοϋ σ  ψ ιλ. ’Ασία, άση ή βλάβη, 
άς-ήρ ες-ιν ή ορνις ί] άστρον τοΰ ούρανοΰ' γρά
φετα ι γάρ κα ί άπ ’ ευθείας* άσάμαινθος ή λε
κάνη, άσσον άντί τοϋ πλησίον, άσσα άντί τοϋ 
τινά  άορίστως, πλήν τοϋ άσσα άντι τοϋ άτινα.

Τό α πρό τοϋ τ  ψ ιλοϋτα ι' άτη ή βλάβη, 
αττικός, άτταγήν ορνις, ά ττα  άντί τοϋ τινά  
άορίστως' πλήν τοΰ ά ττα  άντί τοϋ ατινα , άτε

άντί τοΰ καθ’ ά , άτερος άντί τοϋ έτερος, καί 
άτέρα έπ ί τοϋ θηλυκοΰ.

Τό α πρό τοϋ ν, <ρ, χ ,  ψ ιλοϋτα ι' Πρό τοΰ 
υ, άόω τό φώνώ, άϋτή ή φωνή' πρό τοϋ ψ, 
άφαρ, άφνω, πλήν τοϋ άφή' πρό τοΰ χ ,  άχος, 
άχθος.

Τά α πρό τοϋ ψ  ψ ιλοϋτα ι, άψ άντί τοΰ έ
π ί σω, έξ ού κα ί άψορρος, κ τλ ., πλήν τών 
παρά τό άπτω  καί άπτομαι, αψίκορος ό τα 
χέως χορταζόμενος, άψ ιμαχ ία , άψίς άψίδος 
καί άψεα τά  μέλη.

Τό α πρό τοϋ ω μεγάλου ψιλοϋται' άω τό 
πνέω , άωτώ τό υπ νώ ττω , καί "Ομηρος ύπνον 
άωτεΐ.

Κ ανόνες καθοδικοί π ε ( ΐ τον πνεύματος τοϋ α.

Τό α  ε ίτε  στέρησιν δηλοΐ, ώς τό άφιλος, 
άοικος, είτε έπ ίτασ ιν , ώς τό άξυλος, ύλη ή 
πολύξυλος, ε ίτε  κακόν, ώς τό άφωνος, ό κα
κόφωνος, είτε ολίγον, ώς ό άμαθής, ό ολιγο
μαθής, είτε πλεονάζει, ώς έν τώ  τάχυς, 
χυς, σπαίρω άσπαίρω, ψ ιλοϋται. Είδέ άθροι- 
σιν σημαίνει, δασύνεται' °ίον άπας, άλίζω  τό 
συναθροίζω' τό μέν τοι άλυσις καί άδης, καν 
στερητικόν έχωσι τό α , δασύνεται, έκ τοϋ α 
γάρ ς-ερΐΐτικοϋ καί τοΰ λύω καί έκ τοϋ α  καί 
τοϋ ίδω ' τινές έκ τοϋ άλίζω  είπον τό συνα
θροίζω' έκ τοΰ α  τό όμοΰ καί τοϋ δώ, άδης, 
Τό α  έν τα ΐς προθέσεσι ψ ιλοϋτα ι, άνά, άντί, 
άπό, έπεί καί πάσαι αί προθέσεις ψ ιλοϋνται, 
έκτος τών άπό τοϋ ν  άοχομένων. Τό α πρό 
παντός φωνήεντος κατά  διάς-ασιν ψ ιλοϋτα ι' 
Άαρών, άηδών, τό γάρ αίμα καί τά  το ιαΰτα , 
μή κατά διάστασιν όντα, δασύνονται. Τό α 
έν τοΐς ύποτακτικοΐς άρθροις δασύνεται, ά, 
άς, α ις, ώσαύτως καί έν τοΐς δωρικοΐς, ήμών 
άμών, ήδύ άδύ. Σημειωτέον, οτι τό α πρό 
παντός φωνήεντος καί πρό τών δύο δασέων 
τοϋ & χ ,  καί πρό τοϋ * ζ  ψ ιλοϋται άεί. Χρή 
γ ινώ σκειν , δτι ή ανατολή λέγετα ι Ά σ ία , ή



δύαις Εΰρώπη, καί ή άπασα τής 'Ρώμης χώ
ρα ’Ιταλία .

’Αρχή του ε

Τό ε πρό τοΰ α  δασύνεται' έανόν τό λε
πτόν ['/.άτιαν η τό ποικίλον, έ* τά άγαθα 
πλήν τοϋ έαρ καί τών έξ αύτοϋ, έαρινός, εα· 
ρίζω, καί πλήν τοϋ έάω τό καταλιμπανω  και 
τώ ν έξ αύτοϋ.

Τό ε πρό τοϋ 6 ψ ιλοϋται' έβενος, ’Έβερ κύ
ριον' πλήν έβραΐος, έβραίς, εβίομος, έβόομη- 
κοντα, έβδομηκοντάκις.

To e πρό τοϋ γ  ψ ιλοϋται άεί' έγώ , έγείρω, 
εγγύς.

ΐό  ε πρό τοϋ δ  ψιλοϋται" έδαφος, Έόεσσα 
πόλις,, έδω τό έσθίω, κ τλ . πλήν τοϋ έδος τό 
έδαφος, έδεΐται ά ντί τοΰ καθίσει, έδρα καί 
τά  έξ αύτοϋ εδραίος, εδράζω, έδραιωμα συν 
τούτοις έδνα ή προίξ, έδώλιον ή τών ερεσσον- 
τω ν καθέδρα, καί εδανόν τό ήδύ.

ΐό  ε πρό εαυτοϋ ψ ιλοϋτα ι, πλήν τοϋ εελ- 
δωρ τό, έπιθύμημα' εν τοΐς Ί ω σ ι ψιλήν εύρον 
είς τοϋτο.

Τό ε πρό τοϋ C ψ ιλοϋται τό πλεΐστον.
Τό ε πρό τοϋ η ούχ εύρηται είμή άπό κλί- 

σεως η αύξήσεως.
Πρό τοϋ ·$· ψ ιλοϋται άεί' έθος, έθειρα ή 

θρίξ' καί πρό τοϋ c έ'ίσκω τό δμοιώ, καί τά 
λοιπά. -

Τό ε πρό τοϋ κ δασύνεται' έκατον, εκών, 
ϊ'/.χςος, έκάτερος, έκηλος ό ήσυχος, έκατι άν
τ ί τοϋ χάριν, έκάς τό πόρρω καί τά  έξ αύτοϋ 
έκηβόλος, εκάεργος' συν τούτοις 'Εκάβη, 'Ε
κάτη , Έ κτω ρ  καί έκτον' πλήν της έκ προθέ- 
σεως καί τών έξ αύτνίς, έκπτωτος, έκβλητος, 
πλήν καί τών άποβολήν πασχόντων τοϋ ε, 
εκείνος, έκεΐθι, κείνος γάρ κα ί κεΐΟι' τό δέ 
έκυρός ό πενθερός καί έκεχειρία 4  άδεια, κα - 
τά τούς κανόνας τοιύς λελεγμένους ούκ εχον- 
τα< δμως ψ ιλοϋντα ι.

Τό ί. πρό. τοϋ. .1 ενός ή διπλοϋ ψ ιλοϋτα ι, έ 

λεος, έλαβε, έλάτη δένδρον, έλώ τό έλαύνω, 
έλλώβιον τό ένώτιον, έλλοπες οί ίχθϋς, καί 
τά  λοιπά' πλήν τοϋ έλωμαι, έλος, Ε λλάς καί 
τά  έξ αύτοϋ, έλλ,ανοδίκης, ελληνοταμίας, "Ελ
λη κύριον, έξ ής καί Ε λλήσποντος, Ε λένη , 
Έ λενος, ελλός ή έλαφος, έλος βαρυτόνως τό 
δάσος, έλω τό λαμβάνω καί τό φονεύω, έλό- 
μενος ό προκρίνας, έλίκη , ελίσσω, έλ ιξ , όθεν 
καί έλίκωπις κόρη, έλιγματώδης,Έ λικών ορος? 
έλκω έλκύω. δθεν καί έλλώρια τά  σπαράγμα
τα , Έ λισσάβετ, συν τούτοις καί έλμινθες οί 
έγγάστριοι σκώληκες.

Το ε πρό τοϋ μ  ψιλοϋται άεί, έμέ, έμάς, 
έμώ τό χέω , έμενον, εμπόρευμα.

Τό ε πρό τοϋ r , ενός ή δισσοϋ, ψ ιλοϋτα ι, 
ένος δ ενιαυτός, εννέα, ένενήκοντα, πλήν τοΰ 
ένεκα, ένεκεν, έν ενός, καί τά  έξ αύτοϋ, ένάς 
ή μονάς, ενώ, ένωσις, ένίζω ' έν τοΐς Θεοδω- 
ρίτου τό ένος καί ένη δασυνόμενα εύρον, ώς 
άπό τοΰ ένος καί δι’ ένος r  τό ένη' σύ δέ ψ ί- 
λου αύτά κατά τήν κρατούσαν συνήθειαν.

Τό ε πρό τοϋ ζ  δασύνεται, Εξ έπί' άριθμοΰ,. 
εξήκοντα, έξακόσια, έξης, έξείης τό αύτό,έξω  
άντί τοΰ λάβω έπί μέλλνντος, έξις θηλυκόν, 
πλήν μόνης τής έξ προθέσεως καί τών έξ αύ
τής, έξωρος, έξαιτος, έξαίρετος.

Τό ε πρό τοϋ ο δασύνεται- εορτή, εορτάζω, 
έόν το ίδιον κα ί άγαθόν, πλήν τών άπό θέ
ματος, έόν τό ύπάρχον, έοικεν, έοργεν.

Τό ε πρό τοϋ π  ψ ιλοϋτα ι' έπος, έπήτης, έ
π ί πρόθεσις καί τά  έξ αύτής. Πλήν τοϋ έπω 
έπομαι τό άκολουθώ, καί έπ τά  έπ ί άριθμοΰ.

Τό ε πρό τοϋ ρ  ψ ιλοϋτα ι’ έρως, έρωτώ, έ- 
ρύω, τό έλκω , έρρω τό φθείρομαι, έρδω τό 
πράττω , έρνος ό κλάδος' πλήν τοΰ έρκος, Έρ
μης, ερμαϊκόν, έρπω, έρπετόν, έρπήεις ό δρο- 
σώδης, έργμα τό κώλυμα' έρμα δέ τό ερεισμα 
ψιλοϋτα ι, συγκοπέν I»  ταϋ έρεισμα' εν. τή 
ίωνικήί τό έρδω δαβυνό^ενον supflv, εν δέ τοΐς 
Θεαδωρίτον τ ΐι ϊ^νος, άλλά  καί εν παλλοϊς

Ί

τών σχε'ί'.χαα,τών,καί σύ γε ουν δά<ϊυνον μάλ
λον αύτό, αί δέ ψιλοϋντες ώς έκ τής έρας φυ- 
όμενον κοιτά ετυμολογίαν ψιλοϋσι.

Τό « πρό τοϋ σ  ψιλοϋται" έσω, έσοπτρον, 
έσθής, ’'Εσδρας, Έσσηνοί έθνος, κ,αί Έσσαΐοι' 
πλήν τοΰ έσιά ή πρεσβεία, έσπόμεθα, έστε άν
τ ί τοϋ έως ού καί τά  άπό θέματος, Ισο άντί 
τοϋ ένδέδυσο, έσάμενος δ ένδυσάμενος' πλήν 
καί τών έχόντων τό σ  μετά τοΰ r ,  Ιστιώ , 
έστία , Έ στιαΐος κύριον, εστηκα, έστηκώς, 
έστώς, έστάναι' τό δε έστην, έστησα, έστά- 
θην, έστησάμην, ώς αύξησή έχοντα τό ε, ψι- 
λοϋνται. Καί τά  έστίν, έστέ, έστα ι, έστο>, 
ώς άπό τοϋ έω τό υπάρχω, ψιλοϋνται. Τό έ- 
σπετα ι έν τοΐς Θεσδωρίτου ψιλούμενον εύρον.

Τό ε πρό τοϋ τ ψ ιλοΰτ«ι' έτος, έτεόν τό 
άληθές, έτυμον τό αύτό καί έτήτυμον, έτώ - 
σιον τό μάταιον, έτνος τό φάβα' πλήν τοϋ 
έτοιμες δ πρόχειρος, έτοιμάζω, Ιτοιμοπειθής, 
έτερος δ άλλος, ετέρα, έτερον, εταίρος δ φ ί
λος, εταίρα, έταιρίς, εταιρεία καί τά  τούτοις 
δμοια.

Τό ε πρό τόΰ ν ψ ιλοϋτα ι, είτε έν διαστά- 
σει έστίν, είτε έν συνελεύσει' έΰς, δ πλατύς, 
εύρύς, εύρύνω, εύ άντί τβΰ καλώς, καί τά  έξ 
αύτοΰ’ πλήν τοϋ ευρίσκω, εύοι τό φω τίζω , 
κα ί τά  δμοια. .

Τά « πρό τοΰ ψ καί γ  ψ ιλοϋτα ι' έφέτος, 
Έ φεσος, έχω , έχεις, εχθρός' πλήν τοϋ έφθός 
δ εψημένος.

Τό ε πρό τοΰ ψ  δασύνεται άεί' έψω τό έ- 
ψαίνω , έψημα, έψω τό άκολουθήσω έπί μέλ- 
'λοντος' πλήν τών κατ ’ αύξησιν, έψώμισα, I- 
ψ ε;α .

Τύ ε πρό τοϋ (ο δασύνεται' έως ή ήμέρα 
καί ή άνατολή, καί τά έξ αύτοϋ έωθεν, έοσφό- 
ρως, εωθινός, έίολον τό,χθεσινόν καί μάταιον, 
συν τούτοις έο>ς έπίρρημα χρονικόν, έώ τό 
ένδύομαι, καί εώρακα άπό θέματος, εο>ρακώ;, 
έωράκειν’ πλήν τοϋ εω τό ύπάρχω, έώ τό

καταλιμπάνω , καί τώ ν κατά αύξησιν,, έωνη- 
μένος, έώκειν, έώργειν, καί τά  δμοια.

Κανόνες καθολικοί περ ί τοΰ πνεύματος τον e.

Τό «, πλεονάζον έν λέξεσιν, άπό φωνήεντος 
άρχομέναις δασυνομένου, δασύνεται' ώρων, 
έώρων, εώρακα, ήνδανον, εήνδάνον, είς, έεις 
εί δέ ψιλούμενόν έστι τό φωνήεν, ψ ιλοϋται καί 
τό ε' είκοσιν έείκοσιν, ήν έην, ώξεν έωξεν, 
κινημένος έοινημένος’ τό δ’ έν τοΐς παρωχη- 
μένοις χρόνοις κατά  αύξησιν κείμενον ψ ι- 
λο.ΰταΓ ετυπτον, έτυπτόμην, έλεγον, έλεξα 
καί τά  δμοια.

Τό ε έν τα ΐς άντοινυμίαις πρό συμφώνου 
ψ ιλοϋτα ι' έγώ , έμοΰ, έμόν, έμά, έκεΐνος, καί 
τά  δμοια' τό γάρ έαυτοΰ καί τά  το ιαΰτα , προ 
συμφώνου μή όντα, δασύνονται.

Τό ε έν τοΐς άριθμητικοΐς δασύνεται, εν, 
ένδεκα, έξ, εξήκοντα, εξακόσια, επ τά , έβόο- 
μήκοντα, επτακόσια , Ικατόν' πλήν τοϋ έννεα, 
ένενήκοντα καί είκοσιν.

Τό ε έν τα ΐς προθέσεσι ψ ιλοϋται επ ι, εξ, 
έκ, είς, έν, ώς καί παν φοινήεν έν αύταΐς πλήν 
τοϋ ν.

Σημειωτέον, οτι τό ε πρό τριών φωνηέν
τω ν, τοΰ ε, η, ι, ψ ιλοϋται άεί, πλήν τοϋ έέλ- 
δωρ τό έπιθύμημα, καί πρό τών τριών δασέων, 
τοϋ θ, <j), χ ,  ψ ιλοϋται άεί, πλήν τοϋ εφθός, 
καί πρό τοϋ διπλοϋ ψ  καί πρό τοΰ γ.

’Αρχή τοΰ η.

Τό >t ~po τοϋ α άπό αύξήσεως εύρίσκεται 
καί ψ ιλοϋτα ι' ο Ιον, ήάκει άντί τοϋ έθρήνησε, 
ήάριζον άντί τοΰ εαρος έλεγον, καί τά δμοια.

Τό η πρό τοϋ C δασύνεται άεί' ήβη ή ηλ ι
κία , καί τά  έξ αύτοΰ, ήβώ,. ήβάσκω, ήβηδόν, 
πλήν είμή άπό πλεονασμοϋ είη, ώς τό ήβαιόν' 
το μικρόν.

ν »  r ι , .  r > ΓΙο η προ του γ  οασυνεται αει ηγεμων, η
γεμονία, ήγοϋμαιν  Ηγίσιππος, Ήγισίλαος* 
πλήν είμή κατά τροπήν τοϋ a  s^'.v' οίον, ήγά-



θεος ό άγαν θείος, και τά  τοιαϋτα.
Τό η πρό τοΰ J  ψ ιλοϋται' ήδωνός ό μακε- 

δών, ήδος τό οφε/ος. δπερ έ^ίν άκλιτον, ήδη 
άντί τοϋ άπ ’άρτι, κ τλ . πλήν τοϋ ήδύς, ήδύων, 
ήδιστος, ήδύνω, ηδονή, καί άπό αύξήσεως, ή- 
ύρασμένος, ήδρεωμένος.

Τό ?; πρό τοϋ e, C, 3·, ι, ψιλοϋται άεί' πρό 
τοϋ ε Ή ετίων κύριον, ηέλ'.ος ό ήλιος, ήερίβοια, 
ηεροφοίτη, πρό τοϋ £, ”Ηζανοι έθνος' πρό τοϋ 
&, ήθος, ήθώ τό σακελίζω , ηθμός τό σακελλι- 
τήριον' πρό τοϋ ι, ήϊος έπίθετον τοϋ ’Απόλ
λωνος, ήΐθεοςδ ήμίθεος, ή'ι'ών ί  α ίγιαλός, κ τλ .

Τό ?/ πρό τοϋ * δασύνεπαι' ήκω τό έρχο
μα ι, ήκιστα άντί τοΰ ούδαμ.ώς, κ τλ . πλήν 
τοϋ ήκα άντί τοϋ ήσύχ&}ς. #

Τό >/ πρό τοϋ i  ψ ιλοϋτα ι' Ή λίας καί Ή λί 
κύρια, ήλέκτρα-ή καθαρότης, ήλεός ό μάταιος, 
Ήλεΐοι έθνος, ήλιτόμηνος τόκος, ηλίθιος, κ τλ . 
πλήν του ήλιος, ήλος τό καρφίον, ήλώ τό 
προσκαρφώ, ηλικ ία , ήλ ιξ , ήλίκος, ήλικιώτης, 
καί τά όμοια. Τινές καί τό ηλεΐοι δασύνουσι, 
έκ τοϋ ήλιος ίστοροϋντες.

Τό πρό τοϋ μ  ψ ιλοϋτα ι' ήμαρ, ήμος, ή- 
</ α3όεις δ ψαμμώδης, ήμύω τό έπ ικλ ίνω , ήμί. 
τό φημί, κ τλ . πλήν τοϋ ήμερα, ήμερος, ήμεοώ 
ρήμα, ήμισυ, ήμιόλιον, ήμεΐς, ήμέτερος, ήμε- 
όαπός καί ήμων ο άκοντιστής.

Τό ?? πρό τοϋ >■; ψ ιλοϋτα ι' ήνορέη ή ανδρεία, 
ήνεμοεσσα ή υψηλή, ήνις ό ενιαύσιος, κτλ . 
πλήν τοΰ ήκίκα, ηνία ο χαλινός, ηνίοχος, ή- 
ν.οχεύω, ήνιοχεία.

Γο προ τοΰ £ ούχ εύοηται είμή άπό θέ
ματος, ως τό ήξω, καί άπό αύξήσεως, ώς τό 
ήξίωσε, καί τά  τοιαϋτα.

Τό πρό τοΰ ο, χ ,  ψιλοϋται άεί' πρό τοϋ 
ο Ήονεύς κύριον, κ τλ . πρό τοΰ .τ, ήπώ τό ρά
π τω , ήπεδανός ό χθαμαλός, ήπιος ό πράος, 
ήπειρος η γ η ,  ήπεροπευτής ό άπατεών' πλήν 
τ ο ΰ ή π ΐρ  ήπατος, οθεν καί ήπατοσκοπία.

Το η προ τοϋ ρ  ψ ιλοϋτα ι' Ήριδανός ποτα

μός, ήριγένεια, Ήριγόνη, ήρίον ί  τάφος, ήρε
μος, ηρεμώ, ηρεμία, ήρινός ο εαρινός, ήριγέρων 
βοτάνη' πλήν τοΰ 'Ηρώδης, 'Ηρωδιανός καί 
"Ηρων κύριον, "Ηρα ή θεά, καί τά  έξ αύτοΰ, 
ήρως ήρωος, 'Ηρακλής, 'Ηρόδοτο, καί Ήρό- 
φιλος.

Καθολου τό η πρό τοϋ ρ  μετά ιρυσικης μα- 
κρας δασύνεται, μετά δε βραχείας ψιλοϋται' 
τό γάρ 'Ηρόδοτος, 'Πρόφιλος έκ τοϋ "Ηρα γε- 
γόνασι κατά τροπήν τοϋ μακροϋ είς βραχύ.

Τό η πρό τοϋ σ  δασύνεται άεί. Ή σαΰ, Η 
σίοδος, 'ΙΙσαίας, ησυχία, -ησυχάζω, ήσις ή ευ
φροσύνη, ήσσα ή τροπή, ήσσων έλά ττω ν ' καί 
άπό θέματος, ήσθαι άντί τοϋ καθησθαι' πλήν 
έκείνων τών άπό θέματος ή αύξήσεως, ήσίν 
άντί τοΰ φ.ησίν, ήσται άντί τοϋ λέλεκτα ι, η- 
σθα άντί τοΰ υπάρχεις, καί τά  δμοια.

Γο η προ τοϋ Γ ψιλοϋται* ήτορ ή ψυχή, ή
τα  τό στοιχεΐον, ήτρον τό έντερον, ήτοι σύν
δεσμος έφερμηνευτικός' πλήν τοϋ ή ττα , ή ττώ , 
ήττω ν καί ήτις έπ ί γένους θηλυκοΰ έκ τοϋ ή 
καί τ ίς.

Τό η πρό τοϋ ι> ψιλοϋται άεί, ήίίς δ π λα 
τύς, ήϋγένειος, ήύκομος.

Τό πρό τοϋ ψ δασύνεται άεί, "Ηφαιστος, 
ΉφαίΓ-ίων, καί τά  λοιπά' τά  δέ απ ’ αύξήσεως, 
ή'φίει καί τά λο ιπά, ψιλοΰνται.

Τό η  πρό τοΰ ]f ψ ιλοϋτα ι' ήχος, ήχώ ' 
πλήν τοΰ ήχι άντί τοΰ ό'που.

Τό η πρό τοϋ i!r έπ ’ αύξήσεως ευρηται τοΰ 
απτοί καί άπτομαι, διό καί δασύνεται, ήψεν, 
ηψάμην, ήψατο.

Τό η πρό τοΰ ω ψ ιλοϋται αεί' ήώς ή ήμερα, 
ήώθι άντί τοΰ έκ πρωίας, ήών ό α ίγιαλός, καί 
τα  ίζ  αύξήσεως, ήωρημένος, ίωνικώς δ βρέξας, 
καί τά το ιαϋτα '

Καβο.Ιιχός xxi o>r.

Τό η πρό τοΰ <ρ ή τοϋ χ  ή πρό δύο δασέων, 
ή τφ  δασεΐ ύποτασσομένου άμεταβόλου, ψι-

λοϋτα ι' ήφίει* ηχος, ήχθραινον, ήχλυον, πλήν 
τοϋ "Ηφαιστος.

Σημειωτέον, ότι τό η πρό τοΰ 6, γ , σ , J?, 
ψ  δασύνεται άεί, πλήν τών άπ’ αύξήσεως' ή- 
φ ίει, ήφάνισε, καί τών άπό πλεονασμοΰ, ή- 
βαιός, ήγάθεος.

Πρό παντός φωνήεντος ψιλοϋται άεί. ώσαύ- 
τως καί πρό τοϋ C καί τοϋ θ.

Ά ρ χ ή  του ιώτα.

Τό « πρό τοϋ α , 6 , ψ ιλοϋται' ιατρός, ’Ι
άκωβος, ΐβηρ, ’'Ιβυκος κύριον, ΐγνύς, Ιγ νά τ ιο ς , 
καί τά  λο ιπά, πλήν τοϋ άπό κλίσεως, ίγμαι 
άντί τοΰ έρχομαι καί ίγμένος.

Τό { πρό τοϋ δ ψ ιλοϋτα ι' ϊδος δ κόπος, ι-  
δίιο, 'ίδιον, ΐδόν, ’’ίδη δρος, ίδέ άντί τοϋ καί, 
ί’δρ’.ς 6 επ ιστήμων, πλήν τοϋ ίδρώς, ίδρώ, ι- 
δρύοι τό πηγνύω , 'ίδροΰς πόλις, καί άπλώς 
πάντα , έν οίς έπί το ό το ρ έπάγοιτο, οίον τό 
ΐδρις" Ιντισ ι δασεΐαν εΰρον εις τό 'ίδρις.

Τό ι πρό τοϋ £ ψ ιλοϋτα ι’ Ίεσσαί, Ίεχο- 
νίας, ίέμεναι’ πλήν τοϋ ιερός καί τών έξ αύ
τοΰ, ίερευς, ιέρεια, ίερεΐον τό 'θϋμα, ίερεύω, 
ιερουργώ, 'Ιεριχώ, 'Ιερουσαλήμ, ιέραξ' καί ά
πό κλίσεως, ΐε ι άντί τοΰ επεμψεν, ίής ή με
τοχή, ΐεμ.αι άντί τοϋ ποοθυμοΰμαι, ΐετο  καί 
τά  ομοια.ι

Τό ι πρό τοϋ ζ  δασύνεται άεί. ϊζω  το κά- 
θημαι καί τά  έξ αύτοΰ, ίζήσω, ιζάνω.

Τό ι πρό τοϋ η καί προ τοϋ θ ψιλοϋται άεί' 
Ίησοΰς, ίητρός, ϊημ ι τό πορεύομαι, ίη άντί 
τοϋ ϊλθη . Καί πάλιν  ’Ιθάκη, ίθύς 5 εύθύς, ι
θαγενής ό εγχώριος, καί τά  λο ιπά ’ πλήν μό
νου τοϋ ΐημ ι τό πέμπω , ού ί  παρατατικός ΐην.

Τό.£ πρό τοΰ * ψ ιλοϋτα ι' ’’Ικαοος, ίκελος, 
Ίκόνιον, ϊκρίον τό ξύλον, ικτΐνος οονεον, 1/.~ 
μάς, ίκμαλέον, πλήν τοϋ ικανός, ίκανώ ρήμα, 
ικω τό ικετεύω , ίκετεία , ικεσία, ικάνω τό 
καταλαμβάνω, ίκνόϋμαΓ καί άπό κλίσεως, ί-  
κετο άντί τοϋ ήλθε, ίκτο το αύτό.

Τό « ποο τοΰ Λ ένός ή δισσοϋ ψ ιλοϋτα ι' ''ΐ 
λιον ή Τροία, ’ίλη ή τά ξ ις , ίλεός 5 φωλεός, 
ιλύς, ίλ ιγγο ς , ίλ ιγγ ιώ , ΐλλος δ οφθαλμός, ιλ -  
λούστριον τό άξίωμα ' πλήν τοϋ ΐλεως 5 εύμε- 
νής, ιλεώ ρήμα, ιλαρός, ίλαρότης, 'Ιλαρίων, 
ίλάσκω, ίλασμός, καί ίλήκοις άντί τοϋ ΐλεω'ς 
είης.

Τό t πρό τοϋ /< δασύνεται άεί, φωνήεντος 
προσεπιφερομένου' 'ίμερος ή επιθυμία, ίμέριος 
κ .τ .λ ., ίμ-άς δ λώρος, ιμάσθλη, ίμώ τό άντλώ , 
[μωνιά, 'Ιμέρα πόλις' συμφώνου δε έπαγομέ- 
νου, ψιλοϋτα ι' οίον ’'Ιμβρος ή νήσος.

Τό « πρό τοΰ r  ψ ιλοϋτα ι' ’ Ιναχος, ’Ινώ κύ
ρια, ΐνίον τό νεΰρον' πλήν τοΰ ινα άντί τοϋ 
όπως *αί 'ίνα άντί τοϋ δπου.

Τό ι  πρό τοϋ ζ  ψ ιλοϋται άεί’ ιξός, Ί ς ίω ν  
κύριον, ϊξ  ό σκώληξ’ πλήν τοϋ ΐζΟμαι οπερ 
άπό κλίσεως.

Καί ποο τοΰ ο ψ ιλοϋται άεί’ οίον Ίοβιανός, 
ίοβάτης, Ίόλαος, ’Ιορδάνης, ϊον τό άνθος, ιός, 
καί τά  λο ιπά’ ζη τεί, έάν τό ιός έλήφθη καί 
εις τό βέλος, ού γάρ εΰρον διαστολήν τούτου 
έν τοΐς περί πνευμάτω ν’ παρά μέντοι τοΐς νε- 
ωτέροις γραμματικοΐς καί.δασυνόμενον τοϋτο 
κατέλαβον έκ τοϋ ΐημ ι, καί ψιλούμενον έκ τοϋ 
ΕοϋσθαΓ σύ δέ δάσυνε.

Τά ί πρό τοΰ η  δισσοϋ δασύνεται άεί, ίπ 
πος καί τά  έξ αύτοϋ, ιππεύιο, 'Ιππ ία ς, Ι π 
ποκράτης, 'Ιππώ ναξ, ίππηλάσιον’ πρό ένός δέ 
ψ ιλοϋτα ι’ ιπ τω  τό βλάπτω , ΐπνος δ φοΰρνος, 
καί ϊπες οί σκώληκες άπό πτώσεως’ πλήν τοΰ 
ίπταυ.αι δασυνόαενον.ι ι

Τό ι πρό τοϋ ρ  ψ ιλοϋτα ι’ ίρος δ πτωχός, 
ίρις τό έν νέφεσι τόξον, πλήν τών άπό ιερός 
συγκοπτομένων, ίρός, ίοεύς, ίρεΐον καί ιρηξ δ
r  t V*

Τό ι ποό τοϋ σ , εϊ μή τό γ έπάγοιτο, ψι- 
λοΰται άεί’ ίσος δ ομοιος,"'ίσις θεά, Ισίδωρος, 
Ίσυ.ηνίας, ’ Ισμαήλ, ’Ισπανία χώρα, ισχάς, ισ
χνός. ίσχίον’ ε; δέ τύ τ έπάγοιτο, δασύνεται’



ϊστωρ ό επ ιστήμων, ιστορία, ιστορώ, ΊστιαΈος 
κύριον, ίστός, ίστίον, ιστημ ι' πλήν τοΰ ίστω  
άντί τοΰ γ ινώ σκέτω , ίστέον και ’ Ιστρος πο
ταμός!

ΐό  ί πρό τοΰ τ , ν. y ,  ■}·, ψ , ω ψ ιλοϋται' 
πρό τοΰ τ , ίτυ ς , ιταμός, ίτέον άντί τοΰ πο- 
ρευτέον' πρό τοΰ υ ίϋ γξ  ορνις καί όργανον, {ό
ζω τύ φωνώ’ πρό τοΰ ψ ΐφ ι άντί τοΰ λ ία ν , yI- 
φικλος’ πρό τοΰ £. ίχώρ, ί/νος' πρό τοΰ ψ , 
ίψ , ίψ ιφαγία ' πρό τοΰ ω , Ίώσηπος, ’Ιωάννης, 
Ιων.

Σημειωτέον, οτι τό ι πρό παντός φωνήεν
τος ψ ιλοϋτα ι, πλήν τοΰ ϊη'μΓ. ωσαύτως ,ψιλοΰ- 
τα ι άεί καί πρό των τριών δασέων, t), j>, χ· 
πρό τοΰ (, διπλοϋ άεί δασύνεται, πρό δε τών 
ετέρων δύο δ ιπλώ ν, τοΰ ζ  καί τοΰ jf·, ψιλοϋ- 
τα ι άεί, καί πρό 6, γ ' πρό δέ τοΰμ  δασύνεται 
άεί, πλήν τοΰ ’’Ιμβρος.

Ά ρ χ ή  τοΰ ο.

Τό ο πρό τοΰ α, 6, γ , ψ ιλοϋται άεί" πρό 
τοΰ α , οαροι .αί γυναίκες, όαρίζων 5 μ ιγνύ- 
μενος γυ να ιξ ί’ πρό τοΰ 6, οβελός, όβριμος’ 
πρό τοΰ γ , ό'γκος, όγδοος, όγμος καί τά  λοιπά' 

ΐό  ο πρό τοΰ S ψ ιλοϋτα ι’ οδύνη, οδούς ο- 
δόντος, οδάξ μετά τών έδόντων, όδωδώς’ 
πλήν τοΰ όδός καί τών έξ αύτοΰ οδεύω, όδί- 
τη ς , οδοιπόρος, όδοιδόκος' συν τούτοις καί δ- 
όε άντί τοΰ οΰτος καί 5 δείνα’ τό μέντοι Ό- 
δυσσευς άπό μεν τοΰ όδύσσω τό οργίζομαι ψι- 
λοΰτα ι’ έκ δέ τοΰ όδός καί τοΰ ύω τό βρέχω 
δασύνουσί τινες καί δι’ ενός c  γράφουσιν' έ- 
γεννήθη γάρ καθ’ όδόν, ύετοΰ γενομένου' 
μάλλον ψ ιλοϋται τό Όδυσσεύς'

ΐό  ο πρό τοΰ ε, ζ, θ , t ψ ιλοϋτα ι' πρό τοΰ 
ε , Όεργίλος κύριον' πρό τοΰ C, όζος ό κλάδος, 
όζω ρήμα· πρό τοΰ θ , όθόνη, έθνεΐος, όΘομαι 
τό έπ'στρέφομαι’ πλήν τοΰ δθι καί δθεν’ πρό 
τοΰ «, ό'ίστός, έί'ω τό υπολαμβάνω, κ. τ . λ. 

ΐό  ο πρό τοΰ x ψ ιλοϋτα ι' όκνος, όκλάζω,

■•οκρίβας., όκριόεις, όκέλλω' πλήν τόΰ όκοϊον 
άντί τοΰ όποιον, ό κόσος, οκως, άπερ ιωνικά 
είσι κατά τροπήν τοΰ π  είς χ.

ΐό  ο πρό τοϋ .1 ψ ιλοϋται' όλεθρος, ’'Ολυμ
πος, ’’Ολυνθος, όλλω, όλβος' πλήν τοΰ δλος, 
όλμος ή ίγδη , όλκός τό έπίμηκες σώμα, όλ- 
κάς, όλκή τό βάρος, δλως επίρρημα, ολικός 
καί όλότης.

ΐό  ο πρό τοΰ μ  ψ ιλοϋτα ι' όμώ τό ομνύω, 
όμιχώ τό ουρώ, ομόργνυσιν άντί τοΰ άπο- 
σπογγίζει, ομίχλη' πλήν τοΰ όμοΰ καί τών 
έξ αυτοΰ, όμαιμων, δμορος, όμευνέτης, όμή- 
λ ιξ , ομώνυμος, δμιλος, ομιλία, δμοιος, "Ομη
ρος, όμοκλή ή άπειλή καί ομαλός.

ΐό  ο πρό τοΰ π  ψ ιλοϋτα ι’ ό-πός, οπώρα, ο
πή , όπαδός, όπάων τό αύτό' πλήν τών έχόν- 
των συν τώ  .τ τό .1, δπλον, οπλίζω , όπλή ό 
δνυξ, καί τών άναφορικών δπη, δπου, όπότε, 
όπόθι, όποιος, όπόσας, όπότερος, δπως, όπω- 
σοΰν.

ΐό  ο πρό τοΰ ρ ψ ιλοϋτα ι’ όρέυς, ίρ έγω , Ό* 
ρέστης, όροςούδέτερον,όρρός, όρπηξ' πλήν τόΰ 
όρώ, τό βλέπω , δρος άρσενικόν, όρίζων, ορι
σμός, όριστικόν, δριον τό όροθέσιον, καί τών 
έχόντων τό χ ή τό μ '  δρκος, ορκίζω, όρμος, 
όρμίζω, ορμαθός, όρμώ' όρμενος ό διεγερθείς, 
ώς έκ τοΰ όρνυμι ψ ιλοϋτα ι' όργιον τό μυστή- 
ριον δασυνόμενον εύρον εν τε τοίς Θεοδωρίτου 
καί έν έτέροες, καίπερ έν τ?ι συνήθεια ψιλού- 
μενον' τό δε όρπηξ έν πολλοΐς εύρον ψιλούμε- 
νον, άπό γάρ τοΰ όρου είς ύψος ψιλοΰσιν, άπό 
ερπειν δασύνουσί τ ινες ' όρμαθός παρά τ ισ ι ψ ι-  
λοΰται.

ΐό  ο πρό τού <r, φωνήεντος έπάγομένου^ 
δασύνεται' οσιος, όσιώ, δσα, δσος, καί τά  
μονοσύλλαβα 8 ς ό ίδιος, 8 ς άντί τοΰ ούτος 
καί άντί τοΰ δς-ις- συμφώνου δ’ Ιπιφερομένου, 
ψ ιλοϋτα ι’ όστοΰν, όσφύς, όστία ή θύρα, οστιά- 
ριος, όσσα ή φήμη, όσσω τό βλέπω, άφ’ οΰ 
καί δσσε τώ  όφθαλμώ* συν τούτοις καί τό

’Όσιρις κύρων, ψιλούμενον, φωνήεντος έπαγο- 
μένου. .

ΐό  ο πρό τοΰ r  ψ ιλοϋτα ι’ ότρηρός ό σπου
δαίος, όττοτοΐ θρηνητικόν’ πλήν τοΰ δτι, δτε, 
όταν, δτου, δτω καί τά  δμοια.

ΐό  ο πρό τοΰ φ, γ , ψ  ψ ιλοϋτα ι’ πρό τ<>ΰ ψ, 
δφις, όφελος, όφοα ά ντί τοΰ όπως’ πρό τοΰ j·, 
δχος τό άρμα, οχυρός, οχληρός’ πρό τοΰ ψ , 
ο-ψία,όψις, οψον, οψώνιον’ τό όφρα δφειλε δα- 
σύνεσθαι, ώς έκ τοΰ τόφρα, κατά  άφαίρεσιν 
τΟϋ ψιλοΰ γ, δμως ού δασύνεται πώποτε.

Καθο.Ιιχοί xarortQ περί τοΰ ο.

Τό ο, πλεονάζον έν τα ις άπό συμφώνου άρ- 
χομέναις λέξεσι, ψ ιλοϋτα ι’ βριγμώ, όβριμος, 
βέλος, οβελός.

ΐό  ο πρό τοΰ α β, γ  άεί ψ ιλοϋτα ι, καί 
πρό τοΰ ε, ί ,  η, 0, ι, πλήν μόνον τών όθι καί 
δθεν’ ώσαύτως καί πρό τοΰ r ,  ί ,  καί πρό τοΰ

Χ> ί ·
Ά ρ χ ή  τοΰ υ.

ΐό  ν, πάσης λέξεως άρχον, δασύνεται’ υά 
κινθος φυτόν, ύβος ό κυρτός, υγεία , ύδωρ, ΰ - 
ελος. ύθα ή φλυαρία, ύλη, ύμέτερος. ύννις τό 
τοΰ άροτρου, ύπείνη, υρκανία χώρα, ύς ό χοί
ρος, ύφος, ύψος, υίός, ύιωνός, ό εγγονος’ πλήν 
τοΰ ύμμες άντί τοΰ υμείς αιολικόν’ άλλά διά 
τόν άνω ρηθέντα κανόνα, ό ΐυραννίω ν, παρά 
τώ  ποιητή, δασύνει τό ΰμμιν.

Ά ρ χ ή  τοΰ ω.

ΐό  ω, πάσης λέξεως άρχον, ψ ιλοϋτα ι’ πλήν 
τών παρά τό ώρα ό καιρός’ ώοος, ώριμος, καί 
τών παρά τό ώρα-ή εύμορφία, ώραϊος, ώρα'ί- 
ζο>, ωραϊ<τμος, ώρακιζω τό ώχριώ , ώρακιώ τό 
αύτό καί τών παρά τό ώρα ή φροντίς, ώρώ 
τό φυλάσσω, ώρεϊον καί τά  δμοια. Συν τού- 
τοις δασύνεται τό ώόε άντί τοΰ κατά τοϋτον 
τόν τρόπον, ώδί τό αυτό’ ώδε άντί τοΰ ένταΰ
θα ψ ιλοϋτα ι’ καί τά  μονοσύλλαβα ώ τώ ίδίω,

ών τών ιδ ίων, φ ά ντί τοΰ ώ τ ιν ι, καί ών έπί 
γενικής’ έξαιροΰνται τό ώ σχετλιαστικόν, τό 
ώ τής κλητικής, καί ώ άντί τοϋ υπάρχω, καί 
ών υπάρχων’ ταϋτα  γάρ ψ ιλοϋνται. Καί ’Ο
ρίων ψιλοϋται.

A aCo.hxol x a ro rer n t f i  Χ¥ενμάτω>\

Παν φωνήεν, λήγαν είς ρ , έπκρερομένου δα
σέως, ψ ιλοϋται’ άρχή έρχομαι, ορθός, όοφ.ανός, 
καί τά  δμοια.

Παν φωνήεν πρό δασέος ψ ιλοϋτα ι’ όφις, έ
θνος, έφεσις, ίχνος, ήχος, ήθος’ πζήν τοΰ άφή, 
δθεν καί "Ηφαιστος τό πΰρ άλληγορικώς, άπό 
τοΰ άφήν α ίθειν ’ καί ήχι άντί τοϋ δπου, κ α τ ’ 
έπέκτασιν τοΰ χ ι.

ΐ ά  υπαρκτικά ρήματα ψ ιλοϋντα ι’ είμί τό 
ύπάρχω, ήν, νίμην, είην, έάν ώ , καί πάντα τά 
πρόσωπα τούτου, καί αι μετο;^αί αύτοΰ. ών, 
ούσα, καί τ ά  λ.οιπά.

Παν άρθρον προτακτικόν ή έπ ιτακτικόν: ά
πό φωνήεντος άρχόμενον, δασύνεται’ προτα
κτικόν ό Αίας, ή μοΰσα’ υποταχ.τικόν 8 ς άντί 
τοΰ οστις,  ̂ άντί τοϋ ήτις, καί τά  λοιπά, 
πλην τοΰ ώ τής κλητικής, ού γάρ έστι κυ
ρίως άρθρον, άλλά κλητικόν έπίρρημα.

ΐό  έν άντωνυμίαις ε ψ ιλοϋτα ι’ έγώ , έκεΐ- 
νος, εμος, έμοί καί τά  λο ιπά ’ πλήν τοΰ έ άφ’ 
ού καί τό εαυτόν καί τό έθέν καθ’ "Ομηρον.

Πασα προθεσις, από φωνήεντος άρ^ομένη, 
ψ ιλοϋτα ι’ άνά, ά ντί, άμφί, έν, καί αί λο ιπαί, 
πλήν -τής ύπό καί υπέρ.

Πας σύνδεσμος, άπό φωνήεντος άρχόμενος, 
ψ ιλοϋτα ι’ άλλά , έάν, εί καί ή διαζευκτικόν’ 
πλην τών α ιτιολογικών Τνα, δπως, δτι, ενεκα’ 
τό μέντοι όφρα ψΛ οΰται, καί τοΰτο κατά ά- 
ποβολήν τοϋ τ  γεγονός’ λέγει γάρ ό κανών, 
τα  κ α τ ’ αποβολήν ψιλ,οΰ δασύνονται’ τόσος 
όσος, τοΐος οίος, ποτέ ότέ, τότε δτε, πηνίκα 

• η ν ίκακα ί τά  δμοια’ πλήν τοΰ τόφρα όφρα, 
τήμος ήμος’ ψ ιλοϋται δε τό μέν ήμος διά τόν



κανόνα, τόν λέγοντα, οτι τό η έν τροχαϊκή 
λέξει ψ ιλοϋτα ι, ήθος, ίχ ο ς , ί)δος, πλήν τοϋ 
ήλο;' Τό δε δφρα διά τόν κανόνα, τόν λέγον
τα , δτι τό £, ο πρό δασέος ψ ιλοϋντα ι, οφις, 
έθνος, ε/ ις, οθόνη, δφρα'

Τό ε τών αριθμών δασύνεται έν, ζς, επ τα , 
έβδομήκοντα, εκατόν, πλήν τοϋ εννέα, ένενή- 
κοντα καί είκοσι. Καθολου πας αριθμός, απο 
φωνήεντος άρχόμενος, δασύνεται" πλήν τών 
ρ/ίθεντων καί τοϋ όκτώ καί ογδοήκοντα.

Περί τον πνεύματος των διφθόγγων. ,

/U δίφθογγος, έν τα ΐς υπέρ μίαν συλλαβήν 
λέξεσι ψ ιλοϋτα ι' α ίκ ίζω , αίδοϋμαι, ειμιο το μ  
έπάγοιτο, οίον αίμύλος, Αίμος τό δρος πλην 
τοϋ αιαιον ό επιστήμων. Τό αίροϋμαι το κρα- 
τώ  καί αίροϋμαι τό βούλομαι, υπέρ μίαν οντα 
συλλαβήν, δασύνονται’ εΐρηται δέ τό, εν ταΐς 
υπέρ μίαν συλλαβήν λ έξ ίσ ι, διά τά άρθρα, τά 
τε  προτακτικά καί υποτακτικά , α ΐ, αίς.

Αν δίφθογγος, ψ ιλοϋτα ι’ αύξω , αύδη, αυ
τό ;, αύτό’ πλήν τοϋ αυτη, ώς άπό τοϋ οϋτο;> 
καί αύτόν άντί τοϋ εαυτόν.

£ ί δίφθογγος, ψ ιλοϋτα ι’ είόος, εικάζω , 
ε’ίρω τό πλέκω , είργω, είβω, είλη και τά  ές 
αύτοϋ, είληθεροϋμαι, ειλεός, ειλικρίνεια’ πλήν 
τοϋ εΐλως ό δοϋλος, ε ιλωτευω , ειλ ισσω , είλο- 
μην, άπό κλίσεως, εοκως, ο πεμψας, είμαρμε 
νος, είμας, είμένο; ό ένδεόυμένος, ε ί; , είνα τον 
ένα, εΐπετο άπό κλίσεως, εισεν αντι τοϋ εκα- 
θισε, καί έκτάσεως, είστήκει καί εΐως άντι 
τοϋ εως, έ/ουσι τό <, πλήν τοϋ είς έτ ι δασύ
νεται καί τό ειρμός καί ειρκτή, καν τό μέν ά
πό τοϋ εΐρω, τό δέ άπό τοϋ είργω’ έρρέθη γάρ, 
δτι αί . παραγωγαί πολλάκις άμοίβουσι τά 
πνεύματα , ίδίω ίδρώς, άμα αμυδος ούτωσσοϋν 
καί εΐρω ειρμός, και είργω ειρκτή.

Ευ δίφθογγο;, ψ ιλοϋτα ι’ ευχή, εύδία, εύ- 
λή' πλήν τοϋ ευδω; εΰω, εύρω, ευρίσκω, καί 
τά  ές αύτοϋ, εύρεσι;, εύρημα, εύρεσιλόγος.

Οι δίφθογγος, έν τα ΐς υπέρ μίαν συλλαβήν 
λέξεσι ψ ιλοϋτα ι' οίκος, οίστρος, οίδώ, οΤος ο 
μόνος, οΐμη ή ώδή, δθεν καί οίμό>ζω πλήν 
τοϋ οίμος ή οδός, οίμώ τό όρμώ, οίος ό οποίος 
καί οίος ο δυνατός' είρηται ώς έν τα ΐς υπέρ 
μίαν συλλαβήν διά τό οι προτακτικόν αρθρον 
καί τό υποτακτικόν* οί άντί τοϋ δπου οίς δ* 
τό πρόβατον ψ ιλοϋται, ώς άπό τοϋ όϊς συναι- 
ρεθέν* οιμώζω δασεΐαν εύρον έν σχεδη του 
Μουζάλωνος’ γράφει γάρ ούτως, ίύ  θ' ο«;·ω- 
ζόντων ύ ̂ ννη( ύν. Τό οΐμη ή ωδη τινες δασυ- 
νουσιν, άπό τοϋ έν οΐμοις, ταϋτα  πάντα άπο 
πλεονασμοϋ ήγουν έν όδοΐς, ψάλλεσθαί, και ό 
Πτωχοπρόδρομος, τ ΐρη ου  3  (ΐμω ν των χα -  
.Ιών τό δε οιμώζω ψιλοϋσιν έκ τοϋ οΐμοι.

Ου δίφθογγος, ψ ιλοϋτα ι' ουδός, ούθαρ πλήν 
τοϋ ούτος, ούνεκα, ού άντί τοϋ οπου, οΰ α ν .ι 

I τοϋ ούτινος. καί ους α ιτ ια τική  πληθυντική 
ους δέ τό ώτίον καί ού τό άρνητικόν ψιλοϋν- 
τα ι. (άκολουθεΐ).

Π Ρ Ο ΙΟ Τ Ο Ϊ ΤΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ.
(Σ υνεχεία  )

I 8 3 . Ή  δέ μαντική εχει παρ’ αύτοί; ώς 
εξής’ ύπ’ ούδενός μέν τών άνθρώπων έςασκεΐ- 
τα ι ή τέχνη αυτη, ά λλ ’ ύπό τινων έκ τών 
θεών’ καί δντως υπάρχει αύτόθι μαντεΐον Ή - 
ρακλέους, καί Απόλλωνος, και Αθήνας και 
Άρτέμιδος, καί Ά ρεως, καί Αιός' τό δέ πά ν
των τών άλλων ματείων έντιμότατον είνε τό 
τής Αητοϋς έν τή πόλει Βουτοΐ. Λέν δίδονται 
δ’ αί μαντεΐαι ομοίως κατά  τά  διάφορα τα ϋ 
τα  μαντεία , άλλά διαφόρως.

§ 8  5·. fII δέ ιατρική ουτω πώς μεταξύ αύ
τών έξασκεΐτα ι’ έκαστος ιατρός καταγίνετα ι 
είς τήν θεραπείαν μιας νόσου, καί δχι πλειο- 
τέρων. Πάντα δέ τά  μέρη είναι πλήρη ιατρών’ 
διότι άλλοι μέν είσιν ιατροί τών οφθαλμών, 

I άλλοι τής κεφαλής, άλλοι τών όοόντων, άλλοι

τών κατά τήν κοιλίαν, καί άλλοι τών αφανών 
νόσων.

§ 8  ο. Οι δέ θρήνοι καί οί ενταφιασμοί γ ί 
νονται παρ αυτοΐς ώδε πως οσάκις άν άποθά- 
νη άξιόλογός τις άνθρωπος, πασαι αί γυνα ί
κες, αί άνήκουσαι είς τήν οικογένειαν αύτοΰ, 
καταπλάσσουσι μέ πηλόν τήν κεφαλήν καί τό 
προσωπον, καί επειτα , άφίνουσαι τόν νεκρόν 
έν τή οικία, περιέρχονται είς τάς οδούς τής 
πολεως, καί τύπτοντα ι τά  μέχρι τής οσφύος 
γεγυμνωμένα στήθη τω ν' όμοϋ δέ υ.ϊ αύτάς 
καί αί συγγενείς πασα ι’ έξ άλλου δέ καί οί 
άνδρες τύπτοντα ι τά  γεγυμνωμένα καί αύτοί 
στήθη των. Άφοϋ δε ποιήσωσι ταϋτα , κομί- 
ζουσι τόν νεκρόν είς τόν τόπον τής ταρι^εύ- 
σ ε ω ς .

§ 8 6 . Ύπάρχουσι δέ διωρισμ,ένοι έπί τού- 
τω  τινές, τήν ταρίχευσιν τών νεκρών επαγ- 
γελλομενοι. Ούτοι, δταν κομισθή πρός αύτούς 
ο νεκρός, δεικνυουσι πρός τούς κομίσαντας 
δείγματα νεκρών ξύλ ινα , τελειοποιημένα διά 
τής ζωγραφικής. Καί τήν μέν σπουδαιοτάτην 
τών ταριχεύσεων λέγουσιν ούσαν τήν (θεοϋ) 
τινός, ού τό δνομα δέν είναι δσιον ν’ άναφέ- 
ρω επ ι τοιούτω πράγματι’ τήν δέ δευτέραν 
δεικνύουσιν ύποδεεστέραν ταύτης καί εύτελε- 
στέραν’ τήν δέ τρίτην εύτελεστάτην.Έ ρωτών- 
τες δέ, μανθάνουσι παρ’ αύτών κατά τίνα  τών 
τριών ταςεων έπιθυμοϋσι νά ταριχευθή ο νε
κρός των. Και εκείνοι μέν, άφοϋ συμφωνήσωσι 
τήν αμοιβήν, άπέρχονται’ οί δέ μένοντες έν 
τώ  τόπω τής ταριχεύσεως, ουτω πώς εκτε- 
λοϋσι τήν σπουδαιοτάτην ταρίχευσιν. Πρώτον 
μέν διά κυρτοϋ σιδηροϋ εργαλείου εξάγουσι 
τον εγκέφαλον διά μέσου τών μυκτήοων, αέ- 
ρος μέν αύτοϋ έξάγοντες ουτω, μέρος δέ διά 
τής έγχύσεως φαρμάκων. Μετά δέ ταϋτα  σχί- 
σαντες τήν κοιλίαν κατά τό πλάγιον αύτής 
δ·.’ αίθιοπικοϋ λίθου κοπτεροϋ ( 1 ) ,  έξάγουσιν

εκεΐθεν τά  έντόσθια πάντα , καθαρίσαντες 
δε τήν κοιλίαν καί πλύναντες αύτήν δι’ ο ί
νου τών φοινίκων καί έπιπάσσαντες διά κότ 
νεως αριοματων, τήν πληροϋσι διά σμύρνης 
καθαρα; τετριμμένης, καί κασίας (κανέλλας) 
και τών άλλων άρωμάτων, πλήν λιβανωτοϋ, 
καί συρράπτουσιν αύτήν άκολούθως. Άφοϋ δέ 
ταϋτα  ποιήσουσι, ταριχεύουσι τό σώμα, έγ- 
κρύψαντες αύτό έντός νάτρου έφ’ ημέρας έβδο- 
μήκοντα περισσοτέρας δέ ήμέρας δέν είναι 
συγχωρημενον νά ταριχεύηται τό σώμα. Ά 
φοϋ δε παρέλθωσιν αι έβδομήκοντα ήμέραι, 
λούσαντες τόν νεκρόν, περιτυλύσσουσιν ολον 
αυτοϋ τό σώμα διά τα ινιώ ν έξ υφάσματος 
βαμβακίνου, χρίοντες αύτάς διά κόμμεος, δ
περ άντί κόλλας μεταχειρίζονται τό πλεΐς-ον 
οι Α ιγύπτιοι. Τότε δέ, λαβόντες τό σώμα οί 
συγγενείς, κατασκευάζουσι θήκην ξυλίνην, 
εχουσαν τήν μορφήν άνθρώπου, καί ένθέτο,υσιν 
έν αύτή τόν νεκρόν' ούτω δέ κατακλείσαντες, 
αποθετουσιν είς έπ ί τούτοι αίθουσαν, στήνον-

(1). Ευχνότατ» έν ταΐς d v i τήν Αίγυπτον άνα.σχαφαΤς

άνε·. ρίσχονται, χα! έν - ϊ τ ι  τοΤς α ’γυπτιολογιχοΤς μουσεί- 
οις καί τα ις Ιδ’.ωτικαίς συλλογαΤς άπόκεινται, τεμάχιά τ ινα

•  περίεργα, έκ λίθου μέν πυρίτου μελανωτάτου, ύελοειδ-ιϋς 
τήν στιλπνότητα, καί αδαμαντίνου σκληρότητος χατε- 
σχευασμένα, εϊχονίζοντα δέ δύο δεξιάς -/ειρός δακτύλους 
(λιχανόν καί μέσον) συνηνωμένους άλλήλοις, τεταμένου; 
έντελώς, καί πεπλατυσμένους ε?ς σχήμα χονδροειδούς λε- 
πιδος μαχαιριού, μικρόν δε τι ή καί κατ’. οΟδέν ΰττοΑειττο— 
μένους τοϋ ιρυσικοϋ μεγέθους δακτύλων ά ίρ ϊς  χαί χομύή; 
χειρός. Τοΰ περιέργου τούτου αντικειμένου τήν χρήσιν καί 
σημασίαν ούδε'ς, καθ' α γινώσκομεν, των σοφών α ιγυπτ ι
ολόγων ήδυνήβη νά όρΐσγ) μετά τίνος πιθανότητος. Νομί- 
ζ··μεν δ’ ήμεΐς, οτι τό άντικείμενον αύτό ούδέν έστιν αλλο 
ή ό ύπ5 τοϋ 'Ηροδότου μ νη μ ο νεμ ένο ς  ώδε ώς χρητι- 
μεύων τοΐς ταριχίυταΤ; ι ^ ϋ ^ ϋ ^ ^ ή ^ ο ι λ ί α ;  των 
νε/οων αιβιοπικός λίθος^ 
ζοντο ούτοι ούχί ά κ α τέρ γ ίΐ 
σηχόντως παρεσχιυασμένοϊ .np i ; .  τή 
σιν, κα ί κεκτημένον 5-ά γλυtfής ούΚ μόνον σ/4'T^ 
ληλον πρό; τομτν, άλλά καί μορφήν τ ινα , οϊω- 
μνησχουσαν τήν διά τοϋ εργαλείου άνχπλήρωσιν ή έν ί-  
σχυσιν τής δι’ αύτου ένεργούσης τήν τομήν άνδρωπίνη;



τ ε ; την θήκην όρθίαν πρός τόν τοίχον. Ουτω 
μέν συσκευάζουσι τούς νεκρούς τής πρώτης 

τάξεως.
§ 87 . Τούς δέ προτιμώντας τήν μέσην τά- 

ξ ιν καί άποφεύγοντες τήν πολυτέλειαν, συ- 
σκευάζουσεν ουτω πώς. Πληρωσαντες κλυ 
στήρας διά τής έ/. τοϋ κέδρου έςαγομένης 
βαλσαμώδους ουσίας, πληροϋσι τήν κοιλίαν 
τοϋ νεκροϋ, χωρίς νά άνατάμωσιν αύτην, ου 
τε  νά έξαγάγωσι τά  έντόσθια. Έ γχυνουσι δε 
τήν ύλην ταύτην διά τοϋ πρωκτού, 8 ν επειτα  
φράσσουσι καλώς, καί τότε ταριχευουσιν ο
μοίως τάς ακολούθους ημέρας το σώμα. Την 
δέ τελευτα ίαν ήμέραν έξάγουσιν εκ τής κοι- 
λ ίας το βάλσαμον τοϋ κένδρου, οπερ ειχον 
έγχύσει πρότερον’ το δέ βαλσαμον αυτο εχει 
τοσαύτην δύναμιν, ώστε όμοϋ μετ’ αυτοΰ συν- 
εξέρχονται τά  σπλαγχνα  και τα  εντοσθια 
κατατετηκότα ’ τάς δε σάρκας το νάτρον κα- 
τχτρώ γει, ουτω δέ μένει εκ τοϋ νεκροϋ το δέρ
μα μόνον καί τά  οστά. Άφοϋ δέ ποιησωσι 
ταΰτα , άποδίδουσιν ουτω τόν νεκρόν, ούδέν 
πλέον ένεργοϋντες έπ’ άύτοϋ.

§ 8 8 . 'Η δέ τρίτη τάξις τή ; ταριχεύσεως ( 
χ γινομένη προ; τούς πτωχό τερους, είναι 
τοιαύτη* έγ/ύσαντες είς την κοιλίαν και κα - 
δχοίσάντες αύτήν διά συρμαίας (ύγροϋ καθαρ
τικού), ταριχεύουσι τάς έβδομήκοντα ημέρας 
τό σώμα, καί έπειτα  άποδίόουσιν αυτο τοΐς 
κο α ίσα σι.

§ 89. Τάς δέ γυναίκας τών επιφανών άν- 
δοών, όταν άποθάνωσι, δεν διόουσιν αμέσως 
π;ός ταοί/ευσιν, ούδέ έκείνας, όσαι τύχωσιν 

εύν.οοΐχι ύπ$ού£ ^Μ Μ ·λλ “ ί° °  παρελΟωσι
τότε τάς παραόι- 

i ταρ ιχ^ τα ς. ΙΙοιοΰσι τοϋ" 
z&fftfy. μ ί  δί VStpi/ευταί μ ιγνύονται τα ϊ; γυ- 

ΐ Ρ ^ ^ ΐ ό τ ι  λέγετα ι, οτι συνελήφθη τις αύτών 
μιννύμενος νεκρώ προσφατω γυναικός, και 
κατε'Ληνύθη ύπό ίδόντος αύτόν ομοτέχνου.

| 90. Έ άν δέ τ ις ή έξ αύτών τών Αιγυ
πτ ίω ν ή έκ τών ξένων άρπαχθτ, υπό κροκο
δείλου ή ε&ρεθτι πνιγμένος έν τώ  ποταμώ, οί 
κάτοικοι τής πόλεως, ής πλησίον έςελθτρ τό 
πτώ μ α , είσίν υποχρεωμένοι νά ταριχεύσωσιν 
αύτόν, καί συσκευάσαντες όσον δίδεται κάλ - 
λ ισ τα , νά τόν θάψωσιν είς Σέρας θήκας. Λεν 
επ ιτρέπεται δέ ούτε νά ψαύση κάν τ ις αύτόν, 
ούτε τών συγγενών, ούτε τών φ ίλων, αλλα 
μόνον οί ιερείς αύτοί τοϋ Νείλου, διότι θεο>- 
ρεϊται, ότι τοϋ ούτως άποθανόντος 5 συσκευ- 
αζόμενος καί θαπτόμενος νεκρός εινε πλέον τ ι 
ή άνθρώπινος. (ακολουθεί).

ΠΑΡΑΤΙ1ΡΙΙΣΕΣ ΙΜ ΤΟΝ ΓΟΡΓΙΑΝ
ΤΙΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΜΙΣΤΡΙΩΤΟΥ.

( Ι υ ν ϊγ ι ια  χαί τΟ .ο ;.)

Έ ν σελίδι 237  (497  Β) άναγινώσκομεν’ 
«Καλ. Ά λ λ ’ άεί τοιοϋτός l e i  Σωκράτης, ώ 
Γοργία' σμικρά και ολίγου άξια  άνερωτα καί 
εξελέγχει.— Γορ. Ά λλά  τ ί σοι διαφέρει; πά ν
τως ού ση αύτη ή τιμ ή , ώ Κ αλλίκλεις.» κ τλ . 
Έν δέ τώ  σχολίω λέγετα ι ότι ή λέξις τιμή 
σημαίνει βλάβην ζημίαν, ώς έν Ί λ . Α. 1 59 
«Τιαήν άρνύμενοι Μενελαω.» Ομως παρ 0 -  
μηρω ή λέξις τιμή σημαίνει πρόστιμον ώς 
φαίνεται έν Γ. 28G’ είναι δηλ. ή ποινή τής 
γενομένης βλάβης θεωρουμένη ώς πρός τόν 
άδικηθέντα, όπως εν τώ  πεζώ λογω είναι η 
τιαωρία. Δέν σημαίνει λοιπόν βλάβην, αλλ 
άντίτιμον, άξίαν βλάβης. Ισως ορθοτερον θα 
ήτο νά έξαχθή η έννοια τής λέξεως έκ τοϋ 
ομί'Λρά. xac ολ ίγον cifyct, και να εξηγΛθή '' η 
εκτί[ΑΤ,(ϊΐζ αυτη, η <ΐ|./.ικρα αυτη alia**.

Έ ν σελίνι 155 (469  Α) άναγινώσκομεν* 
«Σωκ. "Οτι ού χρή ούτε τούς άζηλώτους ζη- 
λοϋν ούτε τούς αθλίους, άλλ ’ έλεεΐν » . Και 
έν τώ  α γ ολίω άναφέρεται ή έξή ; παοατήρησι;

τΛΰ Σχολιαστοϋ, «Ά ζήλωτος γάρ ές·ιν, οστις 
εχει τ ι ,  S μή εύχόμεθα γενέσθαι ήμΐν, άλλως 
δέ ό πάθεσιν άνηκέστοις ένισχόμενος». Τό 
δεύτερον μέρος τής παρατηρήσεως ταύτης εί
ναι άκατανόητον, άφ’ ού όλίγον κατωτέρω 
όμολογεΐται οτι δ δικαίως άποκτυννύς τινα  
δέν είναι άθλιος καί έλεεινός, άλλά ούδέ ζη- 
λωτος είναι. Ούτως ό άζήλωτος δέν είναι βε
βαίως δ πάθεσιν άνηκέστοις ένισχόμενος, καί 
δύναταί τ ις νά ύποπτεύστ) ότι έν τή παρατη
ρήσει τοϋ Σχολιαστοϋ πρέπει νά γραφή ά
θλιος δέ άντί άλλως δέ.

Έ ν σελ. 253  (502  Β) ή γραφή «Τί δέ δή 
ή σεμνή αυτη καί θαυμαστή, ή τής τραγω 
δίας ποίησις έφ’ ώ έσπούδακε ;»  είναι είς άν- 
τίθεσιν πρός τό σχόλιον 8  όπερ έχει ούτω ’ 
«Έ φ ’ ω καθ’ ελξιν  άντί έπ ί τούτω 8 έσπού
δακε. Περιπίπτει δέ ή άναφορική άντωνυμία 
νά εχη έρωτηματικήν σημασίαν». "Αν παρα- 
δεχθώμεν ότι τό «έφ ’ ώ ;»  είναι ίσον πρός τό 
«έπ ί τ ίν ι ;»  πρέπει νά στίξωμον ούτω ’ Τί δέ 
δή ; ώστε τό «έφ ’ ώ » νά μή ήναι άναφορικόν 
άναφερόμενον είς τό τ ί. Όρθότερον είναι νά 
λείψη τό σχόλιον 9 καί νά μείνη τό σχόλ. 7 
καθ’ § ή φράσις άναπληροϋται ούτω ' «Τ ί δέ 
(ές·ιν έκεΐνο) έφ’ ώ έσπούδακεν ή τής τραγω
δίας ποίησις ;«  ΓΗ δέ έλξις περί ής γ ίνετα ι 
λόγος έν τώ  σχολίω , δέν εχει τόν τόπον της 
ένταΰθα, άλλά πρέπει νά δεχθώμεν τήν εκ- 
φρασιν σπουδάζω έπί τ ιν ι.

Έ ν σελ. 149 (40 6  Ε)' «Ούκοϋν άποδεί- 
ξεις τούς ρήτορας νοϋν έχοντας καί τέχνην 
τήν ρητορικήν άλλά μή κολακείαν, έμέ έξε- 
λέγξας ; εί δέ με έάσεις άνέλεγτον, οί ρήτο
ρες οί ποιοϋντες έν τα ΐς πόλεσιν ά δοκεΐ αύ
τοΐς καί οί τύραννοι ούδέν άγαθόν τοΰτο κε- 
κτήσοντα ι’ ή δέ δύναμίς ές·ιν, ώς σύ φής, ά
γαθόν, τό δέ ποιεΐν άνευ νοϋ ά δοκεΐ καί σύ 
ομολογείς κακόν είναι' ή ο ύ ;»  Έ νταΰθα φαί
νεται ότι πρέπει νά έςαλειφθή τό ερωτημα

τικόν, όπερ εύρίσκεται μετά τό έξελέγξας, 
όπως γείνη όμαλώτερος δ λόγος. Ή  δε πρό- 
τασις «ε ί δέ δύν«μ ις» κ τλ . ώς είναι γεγραμ
μένη δέν έχει νοϋν, καί πρέπει νά γραφή «εί
δή».

Έν σελ. 144 (465  C). «"Οπερ μέν τοι 
λέγω , διέστηκε μέν ούτω φύσει’ άτε δ’ έγγύς 
όντων φύρονται έν τώ  αύτώ καί περί ταύτά  
σοφισταί τε καί ρήτορες» κ τλ . Έν τώ  σχο
λ ίω  1 ζη τε ίτα ι ποϋ άναφέρεται ή πρότασις 
όπερ μέν τοι λέγω . Ό  Heindorf νομίζει ότι 
άναφέρεται είς τά  είρημένα έν 464  Β καί C, 
δ δέ έκδοτης δέχεται αύτήν ώς υποκείμενον 
τοϋ διέστηκε σημαίνουσαν δηλ. τήν σοφιστι
κήν καί τήν ρητορικήν. Αποκρούει δέ τήν 
γνώμην τοΰ H eindorf διά τόν λόγον ότι άν 
ή άναφορική φράσις άνεφέρετο είς τά  προη
γούμενα επρεπε νά τεθή παρατατικός ή άό- 
ριστος.
*Οαως άν τ ις  άναγνώσγι μετά προσοχής τό 
χωρίον θά πεισθή ότι ή άναφορική πρότασις 
είναι παράθεσις είς τά  επόμενα, απερ εισάγει, 
καί έπί τούτων έφιστοί τήν προσοχήν. Ύ πο- 
.κείμενον δέ τοΰ διέστηκε πρέπει νά έννοηθή 
έκ τών ποογουμένων τό ταϋτα .

Έν σελ. Ί 4 5  πρέπει νά διορθωθή τό σχό
λιον καθ’ § τό χρήσθαι έξαρτάται έκ τοΰ έ- 
μάνθανες έν τή φράσει «λέγοντος γάρ μου 
βραχέα ούκ έμάνθανες, ούδέ χρήσθαι τή άπο- 
κρίσει, ήν σοι άπεκρινάμην, ούδέν οίός τ ’ ή- 
σθα»' διότι τό άπαρέμφατον έξαρταται έκ 
τοϋ οίός τ ’ ήσθα.

Έ ν σελ. 129 (461 Α) πρέπει νά διορθωθ·?. 
τό σχόλιον 1 όπερ λέγε ι’ «Κυρίως έπρεπε νά 
ειπη , ούτω θαυμάσας ώστε είπον' ενίοτε ό
μως τό ώστε παραλείπετα ι» * τλ . Ά π λή  ά ~ 
νάγνωσις τοϋ χωρίου αρκεί να πειση π ερ 1 

τοϋ εναντίου. «Ε πε ιδή  δέ ολίγον ύστερον έ 
λεγες οτι δ ρήτωρ τή ρητορική κάν άδίκως 
χοώτο, ούτοι θαυμάσας καί ήγησάμενος ου



συνάδειν τά  λεγάμενα εκείνους είπον τούς λό
γους» κ τλ . Τό ουτω ενταύθα συγκεφαλαιοΐ 
τά  ηγούμενα. Α. ΚΓΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ Ψ ΥΧΗ Σ.
Π Ε Ρ Ι  ΘΥΜΟΥ.

« Ο ΰ ζ  ε σ τ ιν  o’p y£{ ,  ώς ϊ ο ι χ ι ,  ψ ά ρμν χο ν .
’ λXX’ η  X c y o i  η π ο υ δ α ΐ ο ι  αν θ ρ ώ π ο υ  φ ίλ ο υ » .

( ΜΕΝΛΝΛΡΟΣ ),

Ό  παο’ ημών καλούμενος θυμός, η τών άρ- 
χαίων ο ρ γ  η, είνε πάθος τής ψυχής σφοδρό- 
τατον, εκρηγνύμενον τάχ ιστα  καί έν ριπή ό- 
φθαλμοΰ, έκχυνόμενον είς κατάρας, εις ύβρεις, 
είς άπειλάς, παρορμών εις έπίθεσιν σφοδράν, 
καί έκθέτον τόν άνθρωπον είς μέγιστον κ ίν
δυνον. Πολλάκις άνθρωποι άπέθανον αίφνης 
έν μέσω παραφοράς ίσχυροΰ θυμοϋ, δι’ άπο- 
πληξίας τοΰ έγκαιφάλου η τών πνευυ.ονων, η 
διά ρήξεως τής καρδίας γ) τών μεγάλων άρτη- 
ρ’.ών. Ό  θυμός ενεργεί έπ ι τοΰ έγκαιφάλου ώς 
τά  ισχυρότερα πνευματώδη ποτά, καταστέλ- 
λων καί λόγον, καί κρίσιν, καί βούλ^σιν, 
/.αί αισθησιν, καθιστών τόν άνθρωπον άνίκα- 
νον νά σκεφθή καί κοίνη κερί τών περί αυτόν, 
άκαταλόγιστον διά τάς έπί τοΰ παροξυσμοΰ 
καί τοΰ βρασμοΰ τής ψυχικής ορμής πράξεις 
του, ών πολλάκις ούόεμίαν εχει συνείδησιν, 
καί έξομοιών οΰτως αύτόν πρός τόν μεθυσμέ- 
νον, πρός τόν παράφρονα, πρός τά κτήνη αυ
τά. Έ  θέα τοΰ θυμωμένου είνε φρικώδης' οί 
οφθαλμοί του έξογκοΰνται, γ ίνονται κατέου- 
θροι, υγραίνονται καί άστράπτουσι' τό πρόσω- 
πόν του γ ίνετα ι κατέρυΘρον καί πυρώδες' αί 
φλεβες τοΰ προσώπου καί τοΰ λαιμοΰ του έξ- 
ογκοΰνται καί έξέχουσιν υπό τό δέοαα έν 
είδει τεταμένων σχοινιών' τρέμουσι τά  χείλη 
του' άνορθοΰνται αί τρίχες του, τρίζουσιν οί 
ΐδόντες του,καί πολλάκις άφρός έξέρχεται τοΰ 
στόματος καί τών μυκτήρων του' μεγαλοφω- 
νεΐ, υβρίζει, καταράται' χάνει τήν αισθησιν

καί τό λογικόν του, καί ουτε τ ί λέγει, ουτε 
τ ί  -πράττει ήξεύρει, ούδ’ ενθυμείται επειτα  τ ί 
ποτε, άπαράλλακτα ώς άν ητο μεθυσμένος 
υπό ποτών. ’'Αλλοτε πάλιν δ θυμός είνε σιω
πηλός, δπότε δέ είνε καί κινδυνωδέστερος. Τό 
αίμα τότε άπωθεΐται όλον πρός τά  κεντρικά 
δργανα, ώστε τό δέρμα γίνετα ι ώχρότατον 
καί ψυχρότατον' ιδίως δέ ώχριά τό πρόσωπον, 
καί διαστρέφεται καί άλλοιοΰται, ενεκα σπα
σμωδικών κινήσεων τών προσωπικών μυών, 
όλον δέ τό σώμα τρέμει, καί δύνανται νά έ- 
πέλθωσι καί ίτπασμοί εντελείς έκ τής τοιαύ- 
της παραφορας.

Ό  θυμός έξάπ τετα ι ενεκα ύβρεως η αδι
κίας σπουδαίας' καί άν μέν δ θυμωθείς έχη 
ένώπιόν του τόν αίτιον τής παραφορας του, 
καί δύναται ελευθέριος νά τόν τιμωρήση, ά- 
λοίμονον είς αύτόν ! άν ομως έμποδίζηται είς 
τήν τιμωρίαν, είτε έξ υπεροχής τοΰ άντιπά- 
λου, είτε παρ’ άλλων παρόντων καί έαποδι- 
ζόντων αύτόν, τότε στενοχωρεΐται ένδομύχως 
τρομερά, κ τυπά  έαυτόν, δαγκάνει τάς χειράς 
του, ένίοτε δέ καί είς δάκρυα αναλύετα ι’ διό
τ ι τό πάθος εχει άνάγκην έξατμίσεως δπως- 
δήποτε. Τινές πάλ ιν, θυμωθέντες ύπό τίνος 
ίσχυροτέρου, καί μή δυνάμενοι νά έκδικηθώ- 
σιν αύτόν, έκθυμαίνουσι κ α τ ’ άλλων αδυνά
τω ν, ή υπό τήν εξουσίαν των διατελούντων, 
άνθρωπων ουτω πολλοί δέρουσι τάς γυναίκας, 
καί τά πα ιδ ία , καί τούς δούλους τω ν, διότι, 
θυμωθέντες έν τή άγορά, δέν ήδυνήθησαν έκεΐ 
νά έκδικηθώσι' καί έπί ζώων δέ, καί έπί 
πραγμάτων αψύχων ένίοτε, συμβαίνει νά έκ- 
χύνω σι τόν θυμόν των άνθρωποι παράφοοοι, 
κακοποιοΰντες έλεεινώς πάν έμψυχον 8 ν, ευ 
ρισκόμενον είς τήν εξουσίαν των, ή καταστρέ- 
φοντες πάν πράγμα, κείμενον πλησίον των.

Ό θυμός, είπομεν, δύναται νά έπενέγκη 
στιγμ ια ίω ς τόν θάνατον έπ ’ αύτής τής παρα 
φοράς τοΰ άνθρώπου δι’ αποπληξίας τοΰ έγ -

κεφάλου η τών πνευμόνων, η διά ρήξεως τής 
καρδίας. Ά λλά  καί άν μή επενέγκη στιγμ ια ΐ- 
ον θάνατον, διαταράσσει τήν υγείαν ίσχυρώς, 
καί επιφέρει νοσήματα πολλάκις βαρύτατα, 
ώς πλευρίτιδα, ήπατίτιδα , πνευμονίαν, μη
ν ιγ γ ίτ ιδ α , έγκεφαλΐτιν κ .τ .λ . ύπάρχουσι δέ 
πολλά παραδείγματα έπιληψίας, έπελθούσης 
ενεκα παραφοράς θυμοΰ. Πολλάκις άνθρωποι 
μ.ετά θυμόν σφοδρόν έγένοντο κατακίτρινοι, 
παθόντες τόν λεγόμενον ίκτερον (χρυσήν). 
Γυναίκες, ευρισκόμενοι είς παραφοράν θυμοΰ, 
καί θυλάσασαι κατά τήν στιγμήν ταύτην τό 
κλαυθμηρίζον βρέφος τω ν , έπροξένησαν είς 
αύτό νόσημα.βαρύτατον καί θανατηφάρον, ώσ- 
ανεί τό έπότιζον δηλητήριον. Διά πλείστων 
δέ παρατηρήσεων έβεβαιώθη ήδη, οτι δ θυμός 
είνε τό κυριώτερον αίτιον τής λύσσης, διότι 
άνθρωποι κατά πάντα  υγιείς, δαγκάσαντες έν 
τή παραφορά τοΰ θυμοΰ τιον τόν άντίπαλόν 
τω ν, έπροξένησαν είς αύτόν τήν λύσσαν. 'Ο
μοίως καί ζώ α ,σκΰλο ι, γαλα ΐ κτλ . δλιυς ύγιά 
ό'ντα, έάν έπανειλημμένως παροργισθώσι καί 
δαγκάσωσί τινα  έπί τής οργής τω ν, δύνανται 
νά προξενήσωσιν είς αύτόν λύσσαν, καίτοι μή 
πάσχοντα αύτά ταύτην. Παραδέχονται δέ σή
μερον οί παθολόγοι, οτι καί ή αύτόαατος λύσ
σα άναπτύσσεται συνήθους είς ζώα, ιδίως σκύ
λους, καί γαλάς, συνεχώς παοοργιζόμενα’ καί 
διάτοΰτο, ένώ είς τήν Α ίγυπτον καί τήν λοι
πήν Τουρκίαν άπειροπληθεΐς νέμονται έν ταΐς 
δδοΐς οί άδέσποτοι κΰνες, σπανιωτάτη είνε ή 
λύσσα μεταξύ αύτών’ διότι ούδείς τολμά νά 
παρενόχληση καί διερεθίση κΰνα έν ταΐς δ
δοΐς, ένώ παρ’ ήμΐν, εί καί ελάχις-οι ύπάρχου- 
σιν οί άδέσποτοι κΰνες, συνηθεστάτη είναι 
παρ’ αύτοΐς ή λύσσα’ διότι άλλο δέν κάμνουν 
οι παΐδες, η νά λιθοβολούν, εξερεθίζουν καί 
παντοιοτρόπως παροργίζωσι τούς κΰνας τής 
γειτονίας δι’ όλης της ήμέρας.

Τοιούτων οντων τών αποτελεσμάτων τοΰ

θυμοΰ, ευκόλως κατανοεί έ'κας-ος, ότι οφείλει 
πάσαν νά καταβάλλη προσπάθειαν πρός απο
φυγήν παντός ό ,τι δύναται νά δώση άφορμήν 
είς ψυχικόν πάθος, τοσοΰτον πολέμιον είς τήν 
υγείαν καί τήν εύτυχίαν τοΰ άνθρώπου. Ι δ ί 
ως μάλιστα  πρέπει νά καταβάλληται μεγίς-η 
φροντίς παρά τοΐς παιδίοις, όπως ενωρίς κα - 
ταστρέφεται η έμφυτος αύτών προς τόν θυμόν 
κλίσ ις, καί έκ τών κυριωτάτων μελημάτων 
τής καλής αύτών άνατροφής πρέπει νά ήναι 
τό νά συνηθίζωνται ταΰτα  έξ απαλών ονύ
χων είς τήν άποφυγήν τοΰ θυμοΰ. Πρέπει δέ 
ν’ άντιτάσσωμεν πρός άποτροπήν τοΰ κακοΰ 
ούχί τήν βίαν, διότι μέσον άθλιέστερον καί 
κινδυνωδέστερον τούτου δέν υπάρχει, άλλά 
τήν κρίσιν καί τόν ορθόν λόγον, καί νά έμπνέ- 
ωμεν είς τάς ψυχάς αύτών τάς εύαγγελικάς 
περί πραότητας καί άνεξικακίας άρχάς, δί- 
δοντες αύτοΐς ήμεΐς τό παράδειγμα τής άορ- 
γησίας, καί άποφεύγοντες νά θυμώνωμεν εν
ώπιον αύτών πρός πάν τό δυνάμενον νά διε- 
γείρη τον θυμόν. Έ άν τό εύόργητον καί θυ
μώδες τοΰ χαρακτήρος μή καταπολημηθή έ- 
πιδεξίως καί τελεσφόρως κατά την τρυφερά ν 
ήκικίαν, αύξάνει καί κρατκιοΰται κατά τήν 
νεανικήν, καί καθίστατα ι ουτιυ δευτέρα τοΰ 
άνθρώπου φύσις δυσκαταγώνις·ος. Διόπερ χρέος 
απαραίτητον εχουσιν οί επιφορτισμένοι τήν 
άγωγήν τών παιδιών νά φροντίζωσιν, όπως 
ταΰτα  άπέχωσί πάσης αφορμής θυμοΰ, προ- 
λαμβάνοντες οσον οϊόν τε  τάς συχνάς μεταξύ 
των παιδαριώδεις έριδας, καί άποτρέποντες 
πάν ό ,τι δύναται νά διερεθίζη αύτά , γ ινό μ ε 
νοι δέ αύτοί παράδειγμα πραότητας πρός αύ
τά , καί προσέχοντες μ·') ποτε θυμωθώσιν έκ 
τών αταξιών καί παραπτωμάτων τούτων, καί 
τιμοιρησωσιν αύτά , ύπό τό κράτος ευρισκό
μενοι προφανούς θυμοΰ, άλλ’ έξ εναντίας μέ- 
νοντες άτάραχοι καί πραεΐς αείποτε. Τοΰτο 
δέ ού μόνον ώς παράδειγμα θέλει χρησιμεύ

«



σει εις τά  πα ιδ ία , άλλά καί την υγείαν τών 
πα ιδαγωγούντων προφυλάσσει άπο τών κακών 
τοΰ θυμού άποτελεσμάτων/Οσο: τών διδασκά
λω ν, μή συνηθίσαντες νά κρχτώσι τδν θυμόν 
τω ν , παραφέρονται υπ ’ αύτοΰ πολλάκις τής η
μέρας (διότι δέν έλλείπουσιν at προς τοΰτο δι- 
δόμεναι ύπο τών παίδων άφορμαί), ούτοι πά- 
σχουσιν δλοι άνεξαιρέτως τήν υγείαν, κα ί κα
θ ίσταντα ι έντός ολίγου καχεκτικοί καί άθλιοι.

Κατά δέ τήν νεανικήν ηλικίαν εξασκεΐ με- 
γίστην εις τδν άνθρωπον επιρροήν τδ λογικδν, 
καί μόνον αυτδ δύναται ν’ άντιταχθή τύ+ε 
κατά  τοΰ θυμοΰ. Ό  νέος, ό καθεκάστην έχων 
άφορμάς νά παραδίδηται εις παραφοράς θυ
μοΰ, δύναται νά δαμάση έαυτδν. καί νά κα
ταπνίξει τδ πάθος του, άρκεΐ νά έχη θέλησίν 
ίσχυράν’ δύναται μάλις-α, άν εντελώς κατα 
νόησή τούς κινδύνους, εϊς ους εμβάλλει αΰτδν 
τδ άποτρόπαιον τοΰ θυμοΰ πάθος, νά μετα- 
βληθίί άπδ οργίλου καί όξυχόλου εις άόργη- 
τον καί πρόίον, καί αί ϊδ ια ι παραφοραί του, 
χρησιμεύουσαι είς αύτόν ώς μαθήματα καί ώς 
άφορμαί τελειοποιήσεως, ούκ ολίγον συντε- 
λοΰσιν είς τδ νά καταστήσωσιν αΰτδν κύοιον 
τών παθών του, καί ίκανδν νά μένη ψυχρό
τατος απέναντι παντδς κινδύνου, καί ν’ άν- 
τ ιτάσσητα ι άκλόνητος καί φοβερδς κατά  πά 
σης βίας η έπιθέσεως.

Κατά δέ τήν άκμάζουσαν ηλικίαν ή πρδς 
τδν θυμδν κλίσις δέν δύναται πλέον νά έλατ- 
τωθή, δύναται όμως διά διαφόρων μέσων νά 
οίκονομηθή. Ουτω δέον ν’ άπομακούνωνται 
πασαι αί άφορμαί, οσαι δύνανται νά διεγεί- 
ρωσι τδν θυμδν, μετά μεγίστης έπ ιμελείας, 
ώς άπδ ενα άρρωστον άπομακρύνονται πάντα  
τά  δυνάμενα νά τδν βλάψωσι φαγητά. Προς 
δέ τούτοις ή περί τήν τροφήν κατάλληλος 
δ ία ιτα  έξασκεΐ σωτήριον επιρροήν κατά τήν 
περίστασιν ταότην, κατευνάζουσα τδ οξύχο- 
λον τοΰ άνθρώπου. Ούτως ώφελιμώτατον εί

ναι εϊς τους θυμώδεις ν’ άπέχωσιν οσον οίόν 
τε  άπδ τάς λίαν θρεπτικάς καί έρεθιστικάς 
τροφάς, άπδ τά  κρέατα, τά  άρώματα καί τά  
πνευματώδη ποτά' νά μεταχειρίζωνται δέ 
πρδ πάντων φυτικάς τροφάς καί καθαρόν ύ
δωρ’ διότι οσον μετριάζεται τοΰ σώματος η 
ευτονία, τοσοϋτο κατευνάζετα ι καί τοΰ χα - 
ρακτήρος ή οξύτης. Είνε ό'ντως σαρατηρημέ- 
νον, δτι οί αιματώδεις καί πληθωρικοί άν
θρωποι υπόκεινται πολύ συνηθέστερον εϊς τάς 
παραφοράς τοΰ θυμοΰ. Διά τοΰτο είνε ώ φελι
μώτατον εϊς τούτους νά ένεργώσιν άπδ καιρού 
είς καιρδν άφαίμαξιν μετρίαν, νά πο ιώνται 
χρήσιν συχνήν έλαφρών καθαρσίων, νά ολιγο- 
φαγώσι καί νά υδατοποτώσι, καθόσον παρ' 
αύτοΐς ή πλεονάζουσα ποσότης τοΰ α'ίματος 
επιφέρει παραφοράς θυμοΰ Ιπ ί τή  ελάχιστη 
διδομέν/ι αφορμή, ητις παρ’ άλλου, μή πλη
θωρικού, ήθελε θεωρηθή μετά μεγίστης άτα- 
ραξίας.

Συν τή σωματική δέ ταύτη  διαίτη ώφελι- 
μω τάτη έίνα ι κα ί ή τής ψυχής επ ιμέλεια . 
Αΰτη δέ συνίστατα ι είς τήν έπικράτησιν τοΰ 
ορθού λόγου καί τής φρονήσεως, καί είς τήν 
ς-ερεάν θέλησιν τοΰ νά ό ίδωμεν τόπον zy ορ
γή , κατά  τδ Εύαγγέλιον, καί v’ άσκώμεν έ- 
πιμόνως τά  τής χριστιανικής διδασκαλίας 
παραγγέλματα , τήν πραότητα, τήν μακροθυ- 
μ ίαν, τήν άνεξικακίαν, τήν τοΰ πλησίον άγά
πην, κ τλ . κ τλ .

Ό πόταν δέ τ ις , καί μεθ’ όλας τάς προφυ
λάξεις καί υπεκφυγάς, μή δυνηθή ν’ άποφύγη 
τδ κακδν (διότι τέλος πάντων εΐμεθα όλοι 
άνθρωποι καί έχομεν αίμα είς τάς φλέβας 
μας), καί τύχη νά παραδοθή είς σφοδράν θυ
μοΰ παραφοράν, πρέπει κατόπιν νά φροντίση 
σπουδαίως περί τής υγείας του' διότι ή βλά
βη αυτής, μετά σφοδρδν θυμδν, είνε σχεδδν ά 
φευκτος. Πολλάκις έπήλθον νόσοι βαρεΐαι κα
τόπιν παραφορας θυμοΰ, καί άπέβησαν όλέ-

θριαι. Τδ κάλλιστον δέ τών μέσων, άτινα  δύ- 
νανται νά προλάβωσι τά  κακά τοΰ θυμοΰ α
ποτελέσματα, εινε ή φλεβοτομία, γινόμενη 
μετά τήν συγκίνησιν' διότι διά τής εξαγω
γής ολίγου αίματος κατευνάζετα ι ό έρεθισμδς 
τοΰ κυκλοφορικού συστήματος καί ή διέγερ- 
σις τών νεύρων. Πρέπει δέ συνάμα ν ’ άναπαυ- 
θή κ α τ ’ οίκον, καί ν’ άπασ'χολήση τδν νοΰν 
του ειτε διά μελέτης τινδς, είτε δι’ ευχάρι
στου συναναστροφής, νά πίνη δέ άπδ καιρού 
είς καιρδν ποτόν τ ι δροσιστικδν, ώς λειμονά- 
γα ν , βυσσινάδαν κτλ . ’Εν ανάγκη δέ νά λάβη 
καί έλαφρόν τ ι  καθάρσιον. Ό λεθριωτάτη είνε 
ή παρά τοΐς ήμετέροις Επικρατούσα κοινώς 
συνήθεια τοΰ νά προσπαθώσι νά λησμονήσωσι 
τού θυμού τά  α ίτ ια  διά τής μέθης" συχνότα
τα  άληθώς βλέπομεν ανθρώπους, οΐτινες, α
φού θυμωθώσιν έκ τίνος αφορμής, παραδίδον- 
τα ι εϊς πόσιν οίνου ή πνευμάτων, ινα διά τής 
μέθης καταβάλωσι τήν έργήν τω ν. Ά λλά , ώς 
ύποδείξαμεν άνωτέρω, 5 θυμδς δέν εΐνέ τ ι 
άλλο ή μέθη, έκ ψυχικού ερεθισμού έγειρομέ- 
νη. Ά ρα δέν είνε διόλου φρόνιμον πάλιν διά 
μέθης νά γ ίνη τα ι προσπάθεια καταπολεμή- 
σεως αυτού. Ό  οίνος καί τά  πνευματώδη πο
τά , καθ’ § ένεργούντα έρεθιστικώς έπί τοΰ 
άγγειώδους καί τού νευρικού συς-ήματος, έπι- 
προσθέτουσιν εϊς τδν εκ τοΰ θυμού παρα- 
χθέντα έρεθισμδν, καί δύνανται άντί ώφελείας 
βλάβην μάλλον μεγαλητέααν νά έπενέγκωσιν. 
Α ποχή λοιπδν τελεία  μετά πασαν θυμού πα 
ραφοράν άπδ τοΰ ο’ίνου καί τών άλλων πνευ
ματωδών ποτών, καί χρήσις τού καθαρού υ 
δατος καί είς αυτήν έτι τήν τράπεζαν.

'Υπάρχει έτερόν τ ι  πάθημα ψυχικδν, άνά- 
λογον καί λίαν συγγενές μέ τδν θυμδν, άλλ ’ 
υψηλότεοον καί εϋγενέστερον αύτοΰ, ήρεμον 
δέ καί άθόρυβον, καί ενεργούν μετά λόγου 
καί περισκέψεως' ίίν ε  δέ τοΰτο ή λεγομένη

ά γ α ν ά κ τ η σ ι ς ,  εμπνεομένη ύπδ τής 
άδικίας, τής καταπιέσεως τοΰ άσθενούς, τής 
σκληρότητος. Α γανακτε ί π . χ . ο άνθρωπος 
βλέπων τδν πλούσιον άδικοΰντα τδν πτωχδν. 
τδν ίσχυρδν κακοποιοΰντα τδν άσθενή, τήν 
αμάθειαν καί άγυρτίαν παραγκωνίζουσαν τήν 
άληθή καί σώφρονα επιστήμην, τήν κακίαν 
θριαμβεύουσαν τής αρετής' άγανακτεΐ, βλέ
πων τινά  κακοποιοΰντα άνιλεώς τδ κτήνος 
του'βάγανακτεΐ ό άτίμως καί αδίκως συκο- 
φαντούμενος άθώος' άγανακτοϋσιν οί πολΐτα ι 
κατά  τών καταχρωμένύ^ν τής εξουσίας των 
αρχόντων.

'Η άγανάκτησις οΰδεμίαν φέρει σφοδράν 
συγκίνησιν, ούδεμίαν τής ΰγείας βλάβην, καί, 
άγουσα τδν άνθρωπον ήρέμα καί μετά περι- 
σκέψεως εϊς τήν τών καταλλήλων καί τελε
σφόρων πρδς καταπολέμησιν τής κακίας μέ
σων εφαρμογήν, χρησιμεύει ώς τδ εΰγενές έ- 
λατήριον πολλών μεγάλων καί δικαίων πρά
ξεων.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α .

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΑΔΕΚΑΣΤΟΝ.

'Ο Πλούταρχος άναφέρει έν βίω τού Ά οι- 
στείδου (IV), ότι ούτος, εκλεχθείς ποτέ επ ι
μελητής τών δημοσίων προσόδων, άπεδείκνυεν, 
ότι όχι μόνον οί επ ’ αύτοΰ, άλλά καί οί πρδ 
αύτοΰ, ύπάρξαντες άρχοντες έσφετερίσθησαν 
πολλά χρήματα, καί μάλιστα ο Θεμιστοκλής, 
περί ού έλεγε:

«Σοψος  (*έν ο avr,p, τ ίς ί ί  χ ε ι ρ ο ς  ο ύ  ζρατών »

Διόπερ 6 Θεμιστοκλής, συνενώσας πολ
λούς κατά  τοϋ Άριστείδου τήν ήμέοαν, καθ’ 
ήν ούτος έδιδε λόγον τής διαχειρίσεώς του, 
κατώρθωσε νά τδν κατηγορήσνι καί νά τδν 
κηρύξη ένοχον κλοπής. Ά λ λ ’ ομως, άγανα- 
κτησάντων έπ ί'τή  αδικία ταύτη τών προΰ-



χόντων τής πόλεως, ού μόνον άπηλλάγη 6 
’Αριστείδης τής χρηματικής ποινής, άλλά καί 
πάλ ιν  έξελέχθη έπιμελητής τών δημοσίων 
προσόδων. Προσποιούμενος δέ, ότι μετεμελή- 
θη διά την προτέραν του αυστηρότητα, και 
δεικνύμενος μαλακώτερος κατά  την δευτέραν 
ταύτην περίοδον, αρεστός ήτο προς τούς κλέ- 
πτοντας τά  κοινά, ούτε έξελέγχων αυτούς, 
ούτε άκριβολογών, ώστε ούτοι, καταχορτα- 
σθέντες εκ τών δημοσίων χρημάτων, υπερε- 
πήνουν τον ’Αριστείδην, καί συνίστων αύτόν 
προς τον λαόν, ποοσπαθοϋντες νά έκλεχθ-ij 
καί πάλιν άρχων. Ένώ δ’ έπρόκειτο νά τον 
έκλέςωσιν, ούτος έπετίμησε τούς ’Αθηναίους, 
ε ϊπών, « "Οτε π ιστώς καί καλώς σας υπηρέ
τησα, μέ έπροπηλακίσατε’ τόρα δέ όπου πολ
λά τώ ν κοινών παραβλέπω κλαπέντα , σας 
φαίνομαι θαυμαστός πολίτης. Αϊσχύνομαι λοι- 
πον ένώ μάλλον διά την παρούσαν τιμήν η 
διά τήν προτέραν καταδίκην, σας συλλυποΰ^- 
μαι δέ, διότι ένδοξότερον τοϋ σώζειν τά  δη
μόσια θεωρεΐτ» το χαρίζεσθαι τοΐς πονηροί;», 
ϊα ϋ τ α  δ’ εϊπών καί τάς κλοπάς έξελέγξας, 
τού; μέν τότε υπέρ αύτοϋ φωνάζοντας καί βε- 
βαιοϋντας άπεστόμισε, άπήλαυσε δέ τον α
ληθινόν καί δίκαιον έπαινον τών εύ φρο- 
νούντων.

ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΙΣ.

rO Πλούταρχος άφηγεΐτα ι έντώ βίω τοϋ Λυ
κούργου ( i l l ) ,  ότι ούτος, άποΟανόντος τοϋ Πο 
λυδέκτου, βασιλέως τής Σπάρτης καί άδελφοϋ 
του, διεδέξατο το κατ ’ άρχάς αύτόν εις τήν 
βασιλείαν. ’Επειδή δέ βραδύτερον άνεκαλύφθη 
ότι ή χήρα τοΰ Πολυδέκτου ήν έγκυος, δ Αυ- 
κοϋργος διεκήρυξεν, ότι άπό τής στιγμής τα ύ 
τη ; έβασίλευεν έν δνόματι τοϋ μέλλοντος νά 
γεννηθή παιδιού, αν τοϋτο ήτο άρρεν. Καίέ· 
πειδή ή γυνή παρήγγειλε κρυφίως πρός τόν 
Λυκοϋργον, ότι έτοιμος ήτο νά διαφθείρϊΐ τό

κυοφορούμενον ερ,βρυον καί συζευχθή μ ετ ’ αύ
τοϋ βασιλεύοντος τής Σπάρτης, δ Λυκούργο; 
αύτήν μέν έμ,ίσησεν, δέν ήναντιώθη δέ πρός τό 
μήνυμά της, άλλά , προσποιηθείς, ότι επαινεί 
καί δέχεται τήν πρότασίν της, είπεν, ότι δέν 
πρέπει νά λάβη αύτή έξαμβλωτικά φάρμα
κα, νά φθείρη ουτω τήν υγείαν της καί νά 
κινδυνεύσϊ) τήν ζωήν της' διότι αύτός θέλει 
φροντίση, ίνα  έξαλειφθϊ) έκ τοΰ μέσου τό γεν.- 
νηθέν. Ουτω δέ διαβουκολήοας τήν γυνα ίκα 
μέχρι τής ημέρας τοΰ τοκετοΰ, ώς έμαθεν, ότι 
έκοιλοπόνει, έπεμψεν εις τόν κιτώνα έπόπτας 
καί φύλακας, πρός ους διέταξεν, έάν μέν γεν- 
νηθή θήλυ, νά παραδώσωσιν αύτό πρός τά ; 
γυνα ίκας, έάν δέ άρρεν, νά τό φέρωσι πρό; 
αύτόν καθ’ οίανδήποτε ώραν καί στιγμήν. ’Έ - 
τυχε δέ, Ινώ αύτός έδείπνει μετά τών αρ
χόντων, νά γεννηθή άρρεν, καί είσήλθον οι 
ύπηρέται, κομίζοντε; πρός αύτόν τό βρέφος. 
Γ0  δέ, δεξάμενος, έπέδειξεν αύτό πρός τούς 
παρόντας καί είπεν « Βασιλεύς έγεννήθη ή 
μΐν, ώ Σπαρτιάται » , κατέκλινε δ’ αύτό είς 
τήν βασιλικήν θέσιν, καί τό ώνόμασε Χαρί
λαον, διότι πάντες ήσαν περιχαρείς, θαυμά- 
ζοντε; τό φρόνημα καί τήν δικαιοσύνην τοΰ 
Λυκούργου.

ΠΑΡΑΔΟΞΟΙ ΑΝΤΙΠΑΘΕΙΛΙ.

'Υπάρχουσιν άτομα, λειποθυμοΰντα έκ τής 
οσμής τών ρόδων, καί άρεσκόμενα εις τάς 
δσμάς τοΰ ναοκίσου καί τών κρίνων. Διοικη
τής δροφυλάκων κατελαμβάνετο υπό σπασμών 
έπί τή θέα ώών κυπρίνου, καί κυρία τις έπα- 
σχε ταύτά , άμα έβλεπε καραβίδα ψημένην. Ό  
έν 'Ροτερδάμη γεννηθείς Έρασμος τοσοΰτον 
άπεστρέφετο τούς ίχθϋς, ώστε καί μόνη ή ο
σμή αύτών τώ έπροξένει πυρετόν. Κατά τόν 
’Αμβρόσιον Παρε, έξοχόν τ ι πρόσωπον επ ιπτεν 
είς λειποθυμίαν, άμα παρετίθετο είς τήν τρά
πεζαν εγχελυς. Γ0  ’Ιωσήφ Σκαλίγηρος καί δ

Πέτρος Δαπόνο ούδέποτε έφαγον γάλα . Ό  
Καρδάν άπεστρέφετο τά  ώά' δ ’Ιούλιος Καΐ- 
σαρ Σκαλίγηρος τό κάρδαμον. Λαδίσλαος Ία - 
γελλον, δ τής Πολωνίας βασιλεύς, τά  μήλα' 
αν δέ ώσφραίνετο μήλα δ γραμματεύς τοϋ 
Φρανσουα Α'Δουσεν,τώ έπήοχετο άφθονωτάτη 
επ ισταξις. ’Ερρίκος δ Γ' δεν ήδύνατο νά δ ια - 
μείνη έν δωματίω , έν ώ ύπήρχεν αίλουρος’ 
την αυτήν απέχθειαν ήσθάνετο καί δ στρα
τάρχης δούξ τοΰ Σχεμπέγρ, διοικητής τοϋ 
Λαγγεδοκ ο αυτοκράτωρ Φερδιδάνδος έπέ- 
δειξεν εν Ινσπρουκ πρός τόν καρδινάλιον τής 
Λοραινης ευγενή τινα , τοσοΰτον φοβούαενον 
τούς αίλούρους, ώστε τώ  έπήρχετο επ ίσταξις, 
άμα ήκουε μόνον τήν φωνήν του μακρόθεν. 
Ο Κ. Δελανκε, σύμβουλος έν Βορδιγάλη, ά- 

ναφερει, οτι εγνώρισεν έντιμότατον πρόσωπον, 
οπερ τοσοΰτον έφοβήθη έπί τή θέα άκανθοχοί
ρου, ωστε επί δύο όλα έτη ένόμιζεν, ότι τά  
εντόσθιά του κατεβιβοώσκοντο ύπό τοιούτου 
ζωου. Προσέτι δέ δ ιηγείτα ι, οτι ε’ιδεν εύγενή 
γενναιότατον, ος-ις δεν είχε τό θάρρος ν’ ά ντ ι- 
παραταχθή ξιφήρης πρός ποντικόν. Γ0  ’ Ιού
λιος Καΐσαρ Σκαλίγηρος άναφέρει, ότι Γάσκων 
εύγενής τοσοΰτον έφοβεΐτο τόν ήχον λύρας, 
ωστε οσάκις ήκουε τοιοΰτον, τώ  έπήρχετο έ- 
πειξις πρός ούρησιν" έκαμαν τήν δοκιμήν τού
του δι επαίτου, 8 ν έκρυψαν ύπό τήν τοάπε- 
ζαν μόλις ούτος ήρχισε νά κρούν) τήν λύραν, 
και παραυτα εςήλθεν, επειχθεις πρός ούρησιν.

 ̂"αρχουσιν άνθρωποι, μή δυνάμενοι νά ίδω- 
σιν άράχνην. Ό  Κ. Βάγνεΐμ, άρχικυνηγός τοΰ 
Άννόβερ, κατελαμβάνετο ύπό άτονίας καί έ- 
φευγεν, οσάκις εολεπε χοιρίδιον ψημένον. Τό
σον δ φιλόσοφος Χρύσιππος άπεχθάνετο τάς 
υποκλίσεις, ώστε έπ ιπτε κάτω , οσάκις τόν 
έχαιρέτων. Π*ραδοξότατον δέ καί τό ύπό τοΰ 
Φαβρικίου Καμπάνη άναφερόμενον, ότι ιππό
της τις τοΰ Άλκαντάρας επ ιπτεν είς συγκο
πήν, άμα ήκουε προφερομένην τήν λέξιν u a .l-

J i o r , ει καί τό φόμεμά του ήτον μάλλινον.

(Κατά τό γαλλικόν).

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

Ν Ε Κ ΡΟ Φ Ο ΡΟ Ι ΑΜΑΞΑ.

Λεπτομερώς περιγράφει δ Σ ικελιώτης Διό
δωρος έν τώ  βιβλίω τής ις-ορίας του τήν θαυ- 
μα7 ήν άρμάμαξαν ’Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου, 
την λαμπροτέραν καί πλουσιωτέοαν έξ όσων 
ή ιστορία άναφέρει, περί ής δ ’Αθήναιο; έν 
Δειπνοσοφισταΐς λέγει οτι « δ Ιερώνυμος δ ι- 
καίαν εκτήσατο δόξαν, τήν κομίσασαν τον ’Α
λεξάνδρου νεκρόν εξεργασάμενος άρίλάμαξαν».

Τώ 324 έτος π. X. δ Άριδαΐος, έπιφορτι- 
σθείς νά μετακόμιση άπό Βαβυλώνος είς τόν 
ναον τοΰ Διός ^Αμμωνος τό σώμα τοΰ ’Αλέ
ξανδρου, έςεπλήρωσε τό θλιβερόν τοΰτο κα'· 
εύσεβές καθήκον.

Άνάλογον τοϋ σώματος τοϋ μενάλου άν- 
δρός κατεσκευάσθη φέρετρον έκ χρυσοϋ καθα- 
ροΰ, καί έπληρώθη δ ι’ άρωμάτων πολυτίαω ν, 
άνωθεν δ’ αύτοΰ έτέθη πλάξ επίσης χρυσή, 
περί ήν ήρμόσθησαν παραπετάσματα έκ πορ
φύρας χρυσοστίκτου, περικαλύπτοντα τό φέ
ρετρον καί φέροντα άνηοτημένα κατά μήκος 
τό όπλα, ατινα  δ ’Αλέξανδρος μετεχειοίσθη 
κατά τάς τελευταίας αύτοΰ μάχας. Ουτω συ- 
σκευασθέν τό φέρετρον τοΰτο έτέθη έπί άρμα- 
μάξης λιθοκολλήτου, κατασκευασθείσης είς 
σχήμα ναοϋ, οκτώ μεν πλάτος, δώδεκα δέ 
πήχεων ύψος έχούσης. 'Υπό τήν θολωτήν δέ 
σκιάδα τοΰ ναοϋ τούτου ύψοϋτο θρόνος χρυ- 
σοϋς, κοσμούμενος διά κεφαλών φανταστικών 
ζώων, φερόντων έν τοΐς στόμασι κρίκους χρυ- 
σοΰς, άφ’ ών ήρτώντο τρόπαια έξ όπλων. Περί 
δέ τήν δροφήν ήν έντεταμένον σχοινίον φέρον 
σειράν κωδωνίσκων, ώρισμένων είς προαγγε
λίαν τής άφίξεως τής κηδείας. Είς εκάστην δέ 
τώ ν τεσσάρων γωνιών 'ίστατο άνά μία γυνα ι-



κοποιημένη Νίκη φέρουσα στέφανον είς την
χεϊρα.

Ό  ναδ$ περιεκυκλοϋτο υπο χρυσοΰ περι
στυλίου έκ κιόνων ιωνικής τάξεως, ’έσωθεν δέ 
τοϋ πεοιστυλίου ήσαν έντεταμένα παραπετά
σματα χρυσοόφαντα, δακτύλου πάχος έχοντα, 
άποτελοϋντα τδν τοίχον τοϋ ναού. 'Υπέρ τον 
θόλον δε ην ήπλωμένη οθόνη χρυσούφαντος, 
έφ’ ής έκειτο στέφανος έκ κλάδου έλαίας έ- 
πισης χρυσοΰ.

Τδ έφόλκιον τοϋ άρματος είχε ρυμούς δύο 
και τροχούς τέσσαρας, ών αί ακτίνες καί αί 
τόρμαι ήσαν κεχρυσωμέναι, αί δέ άκραι τών 
αξόνων χρυσαΐ ούσαι παρίστων κεφαλάς λεόν
των φερούσας έν τώ  στόματι αιχμήν λόγχης. 
Έσύρετο δέ τδ αρμα υπδ ήμιόνων εξήκοντα 
τεσσάρων ι'σων κατά  τε τδ ανάστημα καί τήνI ‘
δύναμιν, έκάς·'Λ δέ αύτών έφερεν έπί κεφαλής 
στέφανον κεχρυσωμένον, είς δέ τδν χαλινόν 
κωδωνίσκον χρυσοϋν, περί δέ τδν τράχηλον 
περιδέραιον λιθοκόλλητον.

Τδ θαυμάσιον τοϋτο άρμα έφείλκυσε κατά 
τήν άναχώρησίν του καί καθ’ δδδν άπειρον 
πλήθος θεατών. Έκτδς δέ τών στρατιωτών 
προηγούντο καί εΐποντο αύτοϋ πλήθος έργα- 
τώ ν, οί μέν πρδς έπανόρθωσιν τών τυχαίως 
καθ’ όδδν συμβησομένων φθορών, οί δέ πρδς 
έξομάλυνσιν τών οδών.

Αύτδς δέ ό ’Αριδαΐος, δς·ις κατέτριψε δύο 
ολα ετη πρδς ετοιμασίαν τής επικήδειου ταύ
της πομπής, παρέπεμψεν αύτήν άπδ Βαβυ
λώνας μέχρις Αΐγύπτου. Πρδς υπάντησιν αύ
τής ήλθεν ό Πτολεμαίος είς Συρίαν, κα ί, έπ ι- 
τραπείς τήν καθοδήγησιν αύτοϋ, ώμοσε νά 
φερη τδν νεκοδν τοΰ ’Αλεξάνδρου, ούχί είς τδν 
ναδν τοϋ Διδς *Αμμωνος, άλλ’ είς ’Αλεξάν
δρειαν, πόλιν ίδρυθεΐσαν ύπ ’ αύτοϋ τοΰ βασι- 
λέως καί έκ τών ώραιοτέρων τοϋ κόσμου πό
λεων γενομένην παρ’ αύτοΰ. Έ νταΰθα δέ δ 
Πτολεμαίο; ίδρ^σατο ίερδν εύρύ καί μεγαλο

πρεπές, οπερ έθεωρήθη άξιον τοΰ δνόματος 
τοΰ ’Αλεξάνδρου, καί έν αυτώ κατεθεσε το 
σώμα, συνοδεύσας τδ τελευταΐον τοΰτο κα
θήκον διά θυσιών καί αγώνων επικήδειων.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΚΑΝΘΙΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ.

Τις τών Χριστιανών άγνοεί, δτι ο Ίησοϋς 
Χριστδς μετά τήν ε ί; τούς στρατιώτας παρα- 
δοσιν έστεφανώθη μετ’ άκανθίνου στεφάνου , 
μέχρις δμως πρδ ολίγου ήγνοουν εκ τίνος δ=.ν 
δρου δ στέφανος ούτος είχε πλεχθή, ώστε 
μεταξύ τών Θεολόγων καταγινόμενοί τινες 
είς βοτανικάς έρεύνας, έπροσπάθουν νά μάθωσι 
τδ είδος τοΰ φυτοΰ τούτου. Διάφοροι έπ ιστη- 
μονες, έν μέοει Θεολόγοι, έν μέρει περι τήν 
βοτανικήν καταγινόμενοί, μεταβάντες εις τήν 
άγίαν τών 'Ιεροσολύμων πολιν, προσήλωσαν 
τήν προσοχήν αύτών, δπως έξακριβωσωσι το 
είδος τοϋ φυτοΰ τούτου. ’Ανεκαλυψαν δε δτι 
τδ κυριώτερον άκανθοφόρον δένδρον, ουτινος 
τά  κέντρα εχουσι μήκος ενδς περίπου δακτυ- 
λου δξύτατα , έκφύονται δι’ εύλυγίστων κλώ 
νων, δυναμένων νά χρησιμεύσωσι πρδς πλο
κήν στεφάνου, είναι £ν είδος Ζυζυφιάς, φυο- 
μενον έν τοΐς πλείστοις κήποις, ώς καί αύτο- 
μάτως είς τάς πεδιάδας τής ίεράς ταύτη ; 
πόλεως. Ε πειδή δέ παρεδέχθησαν τδ φυτδν 
τοΰτο ώς έκεΐνο, οπερ έχρησίμ?υσε πρδς πλο
κήν τοϋ ίεροΰ άκανθίνου στεφάνου, έπωνομα- 
σθη τδ δένδρο ν τοϋτο πρδς μνήμην τής χρ'Ί” 
σεως Ziziphus Sp in a  Ghristi,  seu Rhamnus  
S p in a  Ghristi —  Cristdorn  —  Sp ina Alba.

'Ο έν Leide Καθηγητής K. W .  P ley te  έ- 
δωρήσατο, τή μεσολαβήσει τοΰ Κ. Έρν. Δου- 
τ ίλ , είς τήν Βιβλιοθήκην τοϋ ήμετέρου Συλ
λόγου σπουδαιότατον αύτοϋ σύγγραμμα «Πά
πυροι τού Τουρίνου» έ - ’.γραφόμενο ν.
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