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Ό  ΕΕΚΡΟΨ άνταλάσσετα ι πρός πασαν εφημερίδα ή περιοδικόν. Τά μετ’ 
αΰτοΰ άνταλασσόμενα φύλλα , χρησιμεύοντα διά τό Ά ναγνω στήρ ιο ν τοδ 
Σ υλλόγου, δέον ν ’ άπευθύνωντα ι :

A  la  Societe L it te ra ire  Hellenique « L’Union j  CAIRE.

Ό σοι τφ ν  εκδοτών εφημερίδων ή περιοδικών συγγραμμάτω ν δεν έπιθυμοΰσι 
ν ’ ά νταλλά ξω σ ι τά φύλλα  τω ν  πρός τον RERPOHA παρακαλοΰνται νά έπι- 
στρέψωσι τό τε παρόν και προηγούμενα φυλλάδ ια , άπερ το ΐς άπεστάλησαν 
επ' α νταλλα γή .



ΒΙΒΛΙΑ ΝΕΟΦΑΝΗ
Εις τό παρόν έξώ φυλλόν του ό ΚΕΚΡΟΨ θέλει α να γγέλλε ι τήν έ'κδεσιν 

παντός οίουδήποτε νεοφανούς βιβλίου, ου άντίτυπον ήθελε σταλεί παρά τοΰ 
’Εκδότου πρός τόν 'Ε λληνικόν Φ ιλεκπαιδευτικόν Σύλλογον «Η  ΕΝΟΤΗΣ.»

_  r ,  ____ . ' ?& «Ί

Περιοδικόν τοΰ εν Σμύρνη ομωνύμου Φιλεκπαιδευτικού Συλλονου
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ Μ1ΙΝΑ.

Συνδρομή έτησία προπληρωτέα, έν Καίρω και τή Ά ν ω  Λ ίγΰπ τω  φρ. 15. 
Ε π ισ τα τε ί έ^ Καίρω καί τ^ Ά ν ω  Α ιγυπ τω  ό 'Ε λληνικός Φ ιλεκπαιδευτικός 

Σ ύλλογος «ΕΝΟΤΗΣ.»*
< y^vY / iA i^ V iW »/ i< W i««n i/ tf> ^ v/rfV W W V innn/W iA A nA A n/^w w v\/ jw vvw ^ 'uw tfW rfi» i/vw vv iA «rfiA /yw < rtvyW v ii.ti/vw V yyv·

. ή
Π Ε Ν Τ Ε  Ε Ν  Α Ε Ρ Ο Σ Τ Α Τ Ο  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ε Σ

Συγγραφή  i o y a i o v  β ε ρ ν  

Ε Κ Δ Ο ΪΙΣ  ΔΕ ΥΤΕ ΡΑ .
ΚΑΙ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ ΓΡΑΝ
ή

Νότιος ’Αμερική, Α υστραλία  και Ειρηνικός Ωκεανός,
Συγγραφή  i o y a i o v  β ε ρ ν  t i c  μέρη τρία.

Τά αριστουργήματα ταΰτα  έξ όλων τώ ν  μέχρι τοΰδε έργων τοΰ ’Ιουλίου 
Βερν, έν παραρτήματι δημοσιευθέντων έν τω άξιολόγω  όμωνυμω περιοδικω τοΰ 
έν Σμύρνη Φ ιλεκπαιδευτ. Συλλόγου ΟΜΗΡΟΣ έξεδόθησαν εις ιδιαίτερα βιβλία 
έπ ιμ ελώ ς τετυπω μένα  καί δι’ ωραίων εικονογραφιών πεπο ικ ιλμένα .—  Εύρίσκον- 
τα ι έν Α ίγυπ τω  παρά το ΐς Έ πις-ατουσι τώ ν συμφερόντων τοΰ Φ ιλεκπαιδευτικού 
Σ υλλόγου «ΟΜΗΡΟΣ».



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

ΑΝΑ ΓΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ.

Έ ν ’Αλεξάνδρειά, ό Κος Σ. Ν. Χωρέμης.
» Βένχα, » ’Α λέξ. Κ αμπάνης.
» Β ιρκετ-ελ-Σάβ » 11. Ή σ α ΐα ς .
* Ζαγαζίκιον » Γεώργ. Φ. Φ ιλιππίδης, ιατρός.
» "Ισνα » Γ . Μ ανιατόπουλος.
» Κάφρ-έλ-Λαουάρ » Ά λ κ . Ίερω νυμ ίδης.
η Μανσούρα » Α. Κροκίδας.
» Τ άντα » ΆΟ. Ταμβακόπουλος.
» Τ άχτα  » Σαβ. Τιβέριος.
» Φ αγιοϋμ, » Ά ν τ . Κ αμπάνης, Έ λ λ η ν  ΙΤράκτωρ.

ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ.

Έ ν Σμύρνη, ό Φ ιλεκπαιδευτικός Σ ύλλογος «Ό μηρος.»

» Αημνω » » «Ό μόνο ια .»
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Κ  Ε Κ  Ρ Ο Χ1Γ

ΤΟΪ ΕΝ ΚΑΙΡΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΙΑΕΚIIΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η E N O T H t
ΕΤΟΣ ΑΓ. 1 5 Νοεμβρίου 1876 . ΦΥΛΑ. ΙΖ' γ.α ί ΙΗΓ

Η Ρ 0 Α 0 Τ 0 Ϊ  ΤΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ.
(Συνί’χί ιχ )

§ 91. ’Αποφεύγουσι δέ ot Α ιγύπτιο ι τήν 
χρήσιν εθίμων ελληνικών, καί έν γένει εθίμων 
οίωνδήποτε άλλων άνθρώπων άνευ έξαιρέ- 
σεως. Καί οί μέν άλλοι Α ιγύπτιο ι ούτως ά- 
ποφεύγουσι ταϋτα . 'Υπάρχει δέ πόλις μεγάλη 
τοϋ Θηβαϊκοΰ νομοϋ καί πλησίον της Νέας 
πόλεως, καλούμενη Χέμμις, καί έχουσα ίε
ρόν τετράγοίνον Περιέως τοϋ υίοϋ της Δανάης' 
πέριξ δέ τοϋ ίεροϋ υψοϋνται φοίνικες, καί τά 
προπύλαια αύτοΰ είνε λίθινα καί πολύ μεγά
λα , καί ΐσ τα ντα ι επ’ αύτών δύο άνδριάντες 
λίθινοι μεγάλοι’ έντός δέ τοΰ περιβό>»ου τού
του υπάρχει ναός κα ί έν αύτώ άγαλμα τοϋ 
ΙΙερσέως έστημένον. Αέγουσι δέ οί Χ εμμΐται 
δτι πολλάκις μέν έπ ιφα ίνετα ι αύτοϋ ό Περ- 
σεύς άνά τήν χώραν, πολλάκις δέ καί έντός 
τοϋ ίεροϋ’ σανδάλιον δέ αύτοϋ ενίοτε άνευρ ί - 
σκετα ι, έχον μέγεθος δύο πήχεων’ όπόταν 
δ’ εύρεθη τό σανδάλιον αύτό, μεγάλη εύφορία 
έπ ιγ ίνετα ι καθ’ άπασαν τήν Α ίγυπτον. Ταϋτα 
μέν λέγουσιν οί Α ιγύπτιο ι’ ποιοϋσι δέ πρός

τόν Περσέα τά  έξης ελληνικά ’ θέτουσιν άγώ- 
να γυμνικόν, πάντα περιλαμβάνοντα τά άγω- 
νίσματα , παρέχοντες βραβεία πρός τούς νική
τας κτήνη, καί επανωφόρια, καί δέρματα. 
Έρωτήσαντος δέ έμοΰ, δ ιατί πρός μόνους αύ
τούς συνήθως έπ ιφα ίνετα ι ό Πεοσεύς, καί δια- 
τ ί παρά τά έθιμα τών άλλων Α ιγυπτίων θέ- 
τουσιν αυτοί άγώνα γυμνικόν, άπεκρίθησαν, 
ότι ό Περσεύς κατήγετο έκ τής πόλεώς τω ν ’ 
διότι ό Δαναός καί ό Λυγκεύς, οί εϊς τήν 
Ε λλάδα  έκπλεύσαντες, ήσαν Χ εμμΐτα ι’ έκ 
τούτων δέ, γενεαλογοϋντες, κατέβαιναν εϊ; 
τόν ΙΙερσέα. Έ λθών δέ ούτο; εις Α ίγυπτον, 
δι’ *̂ ν α ιτ ίαν λέγουσι καί οί Έ λληνες, ΐνα  
δηλαδή κομίση έκ Αιβύας τήν κεφαλήν τής 
Γοργοΰς, ήλθεν, ώς οί Χ εμμΐται ελεγον, καί 
παρ’ αύτοΐς, καί άνεγνώρισε τούς συγγενείς 
πάντας. ’’Ελεγον δέ οτι, ότε έφθασεν εϊς Αί
γυπτον, έγίνωσκεν ήδη τό όνομα τής Χέμ- 
μιος, μαθών αύτό παρά τής μητρός. ’Αγώνα 
δέ γυμνικόν έπιτελοϋσιν αύτώ , κατά δ ια τα - 
γην αυτού του ίσιου.

§ 92 . Ταϋτα μέν πάντα  τά  νόμιμα φυ- 
"λάττουσιν οί κατοικοϋντε; άνωθεν τώ ν Ιλών



Α ιγύπτιο ι' οι δε κατοικοϋντες έν τοΐς έλεσι 
(κάτω Α ιγύπτω) Εχουσι μέν κ*1 αύτοί τά  
αύτά ώς οί άλλοι Α ιγύπτιο ι έθιμα, καί μίαν 
έκαστος αύτών λαμβάνει γυνα ίκα , ώς οί 'Έ λ
ληνες, άλλά διά την εύτέλειαν τών σ ιτίω ν, 
έφεϋρον ούτοι καί τά  έςής’ Ό πόταν ύψωθή ό 
ποταμος, καί πελαγίσωσιν αί πεδιάδες, φύον 
τα ι έν τώ  ΰδατι κρίνα πολλά, τά  όποια οί 
Α ιγύπτιο ι καλοΰσι λωτόν' άφοϋ δρέψωσι ταϋ
τα , τά  ξηραίνουσιν εις τόν ήλιον' κα ί επειτα , 
συνάγοντες τό έν τώ  μέσω τοϋ λωτοϋ σπέρ
μα, δπερ είνα ι δμοιον πρός τό τοϋ μήκοινος, 
κοπανίζουσιν αύτό, καί κατασκευάζουσιν ές 
αύτοϋ άρτους, ους έψήνουσιν είς τό πϋρ' είνε 
δέ καί ή ρίζα τοϋ λωτοϋ τούτου φαγώσιμος 
καί υπόγλυκος, ίκανώς <^ρογγύλη καί δσον 
μήλον τό μέγεθος. Ύπάρχουσι δέ καί άλλα 
κρίνα, όμοιάζοντα μέ ρόδα, έν τώ  ποταμώ 
γινόμενα καί ταϋτα ' τούτων ό καρπός γ ίνε
τα ι είς άλλην κάλυκα, παραφυομένην έκ της 
ρίζης, καί είναι ομοιότατος πρός φωλεάν σφη
κών' εντός τούτου γίνοντα ι πολλοί κόκκοι 
φαγώσιμοι, εχοντες τό μέγεθος τοϋ της έλαίας 
πυρηνος' τρώγονται δε οϋτοι καί απαλοί καί 
ξηροί. Την δέ βύβλον (τόν πάπυρον), άμα γ ε ί
νη ενός έτους, έκριζώνουσιν έκ τών ελών, καί 
τά  μέν άνω αύτής μέρη, άποκόπτοντες, με
ταχειρίζονται πρός άλλο τ ι (πρός κατασκευήν 
τοϋ πρός γραφήν παπύρου)' τό δέ άπομένον 
κάτω , δσον πήχεως τό μήκος, τρώγουσι καί 
πωλοϋσι. "Οσοι δε επιθυμουσι νά φάγωσι τήν 
βύβλον κίχλλίτερον,ένθέτουσιν αύτήν είς φούρ
νον πεπυρωμένον καί τήν έψήνουσιν. Ά λλο ι 
δέ τινες αύτών ζώσι μέ μόνους ίχθϋς, ους, ά 
μα συλλάβωσιν, έξάγουσι τά  έντόσθια, καί 
ξηραίνουσιν είς τόν ήλιον, καί έπειτα  τοώ- 
γουσιν αύτούς ξηρούς.

§ 93. Οί δέ κατά άγέλας ζώντες ίχθϋς δέν 
γ ίνονται πολύ είς τούς ποταμούς, άλλ ’ ιδίως 
είς τάς λίμνας' ποιοΰσι δέ ταϋτα ' ίπό τα ν  Γλθτι

ό καιρός τής εγκυμοσύνης τω ν , έκπλέουσιν α
γεληδόν είς τήν θάλασσαν' προηγούνται δέ οί 
άρρενες, καί έκχύνουσι τό γονιμοποιητικόν 
ρευστόν το>ν, δπερ καταπίνοντες οί κατόπιν 
ερχόμενοι θήλεις ίχθϋς, έγγαστρώνονται έξ 
αύτοΰ. Άφοϋ δέ γείνη τοϋτο έν τή θαλάσσ·»ι, 
επανέρχονται πάλιν οπίσω είς τά  ίδ ια  έ'κα- 
στος’ προηγούνται ομως τότε ούχί πλέον οί 
άρρενες, άλλ ’ οί θήλεις, ο ΐτινες, προηγούμενοι 
αγεληδόν, ποιοϋσιν δ ,τ ι έποίουν καί οι «ρρε- 
νες" διασκορπίζουσι δηλαδή τά  ώά τω ν , ήτσι 
τούς κέγχρους κ α τ ’ ολίγους’ οί δέ άρρενες, ά- 
κολ.ουθοϋντες, καταπίνουσιν αύτά" είνε δέ οί 
κέγχροι ούτοι ίχθϋς' έκ δέ τών περισώζομέ- 
νων καί μή καταπινομένων κέγχρο>ν οί Tsc- 
φόμενοι ίχθϋς γίνοντα ι. "Οσοι δέ τών ίχθύων- 
τούτων συλληφθώσιν, ένώ έκπλέουσι -προς τήν 
θάλασσαν, φαίνονται ε/οντες τετριμμένα τά  
άριστερά μέρη τής κεφαλής τω ν ' δσοι δέ συλ
ληφθώσιν ένώ άναπλέουσιν οπίσω πρές τά ς 
λ ίμ νας, εχουσι τετριμμένα τά  δεξιά μέρη τής 
κεφαλής τω ν ' πάσχουσι δέ ταΰτα  διά “τόν 
έξής λόγον' καταπλέουσιν είς τήν θάλασσαν, 
άκολουθοΰντες πάντοτε κα ί προσψαύοντες τήν- 
γήν τής άριστερας δχθης, καί άναπλέοντες d- 
πίσω  πρός τάς λίμνας, άκολουθοϋσι τήν αύ
τήν πάλιν όχθην, προστριβόμενοι καί ψαύον- 
τες δσον δύνανται πλειότερον αύτήν, ΐνα  μή 
χάσωσι τόν δρόμον, ενεκα τοϋ ρεύματος. Ό 
ταν δέ άρχίσνι νά πλημμυρή ο Νείλος, πρώ
τον άρχονται νά πληρώνται τά  κοιλώματα 
τής γής καί τά  τέλμ α τα , τά  οντα παρά τόν 
ποταμόν, διασταλλάζοντος τοΰ υδατος διά 
τών γα ιών έκ τοϋ ποταμοΰ' καί άμα ταϋτα  
πληρωθώσιν υδατος, πάραυτα πάντα γέμουσιν 
ίχθυδίων μικρών' πόθεν δέ ταΰτα  γεννώ ντα ι, 
έγώ νομίζω δτι είνε εύνόητον’ δταν κατά  τό 
προλαβόν έτος τραβηχθή ό Νείλος, οί ίχθϋς οί 
γενν τσάντες ώά είς τήν ίλύν απέρχονται όμοϋ 
μέ τά  τελευτα ία  ΰδατα ' ζταν δέ, παρελθτίν-

το ; τοΰ χρόνου, πάλιν  έπανέλθη τό ύδωρ, έκ 
τ£ν ώών τούτων πάραυτα γίνονται οί ιχθύς. 
Καί περί μέν τούς ίχθϋς ούτως εχει.

| (Η. νΕλαιον δε μεταχειρίζονται οί περί 
τά  έλη κατοικοΰντες Α ιγύπτιο ι τό έκθλιβό- 
μενον έκ τοϋ καρποϋ τών σιλλικυπρίων, κα - 
λούμενον δ’ ύπ’ αύτών κ ί κ ι (κίκινον ελαιον, 
ριτσινόλαδον κοινώς), καί κατασκευαζόμενον 
ουτω πώς' παρά τά  χείλη τώ ν ποταμών καί 
τών λιμνών σπείρουσι τά  σιλλικύπρια ταΰτα , 
άπερ έν Έ λλάδ ι φύονται άφ’ εαυτών άγρια' 
τα ϋτα  έν τη Α ιγύπτω  σπειρόμενα, παοάγουσι 
καρπόν πολύν μέν, άλλά δυσώδη' άφοϋ δέ 
συλλέξουσιν αύτόν, άλλοι μεν τόν τρίβουσι 
καί έκθλίβουσι τ  ό ελαιον, άλλοι δέ, άφοΰ τόν 
φρύξουσι (καβουρδίσωσι), τόν βράζουσι, καί 
τό άπορρέον έξ αύτοΰ ελαιον συνάγουσιν* είνε 
δε παχύ κα ί ούχ ήττον τού ελαίου κατάλ
ληλον διά τόν λύχνον, παρέχει δε οσμήν βα- 
ρεΐαν.

§ 95 . Πρός δέ τούς κώνωπας, όντας άφθο
νους, εχουσιν επινοήσει τά  εξής' τούς μέν κα- 
τοίκοϋντας υπεράνω τών ελών ώφελοϋσιν οί 
πύργοι, είς ους άναοαίνοντες κοιμώνται' διότι 
οί κοινωπες, ενεκα τών άνεμων, άδυνατοϋσι 
νά πετώσιν υψηλά. Οί δέ περί τά  έλη κατο ι- 
κοϋντες εχουσιν επινοήσει τά  έξης άντί τών 
πύργων' πας άνήρ εξ αύτών κέκτητα ι δίκτυον, 
δ ι’ ού τήν μέν ημέραν συλλαμβάνει ίχθϋς, 
τήν δέ νύκτα μεταχειρ ίζετα ι αύτό είς τήν 
κλίνην, έν ή αναπαύετα ι, στήνων περί αύτήν 
τό δίκτυον, καί έπειτα  έμβαίνων ύπ ’ αύτό, 
κοιμαται' οί δέ κώνωπες, άν μέν ό άνθρωπος 
κοιμάται περιτυλιγμένος είς τό ίμάτιόν του 
η είς σινδόνην, δάκνουσιν αύτόν διά τούτων, 
διά δέ τοϋ δικτύου ούτε καν αποπειρώνται.

§ 96 . Τά δέ πλοία αύτών, τά  μέν φορτη
γά  κατασκευάζονται έκ τής άκάνθης (άκα- 
κ ίας, κοινώς σάμ), ής ή μεν μορφή είνε όμοιο- 
τάτη  πρός τήν τοϋ κυρηναϊκού λωτοϋ, τό δέ

δάκρυον είνε κόμμι (τό λεγόμενον άραβικόν). 
Έ ξ αύτής λοιπόν τής άκάνθης κόψαντες ξύλα 
δσον δύο πήχεων μακρά, συναρμόζουσίν αύτά 
πλινθηδόν, κα ί κατασκευάζουσι τό πλοΐον κ α 
τά τόν έξής τρόπον' περί γόμφους πυκνούς καί 
μακρούς συναρμόζουσι τά  διπήχεα ξύλα ' άφοϋ 
δε ναυπηγήσωσι κ α τ ’ αύτόν τόν τρόπον, έφ- 
αρμόζουσιν είς τό άνώτερον αύτών μέρος ζυ 
γά  (σανίδες εγκάρσιοι, ένώνουσαι τάς π λευ
ράς τοϋ πλοίου)' δέν μεταχειρίζονται δέ νο- 
μεΐς (έγκοίλια , κοινώς στραβόξυλα τών πλευ
ρών τοΰ πλοίου)' στυπώνουσι δ’ έσωθεν τάς 
συναρμογάς διά τής βύβλου (παπύρου)' πηδά- 
λιον δέ κατασκευάζουσιν έν, καί τοΰτο έμβυ- 
θ ίζετα ι είς τό ύδωρ διά τής τρόπιδος' ίστόν 
δέ κατασκευάζουσιν έκ κορμοΰ άκάνθης, Ιςία  
δέ έκ βύβλου. Ταϋτα τά  πλοία δέν δύνανται 
μέν ν’ άναπλεύσωσι τόν ποταμόν, άν μή σφο
δρός πνέη άνεμος, χωρίς νά έλκω ντα ι έκ τής 
δχθης' κατερχόμενα δέ τόν ποταμόν, κομί
ζονται ούτοι πώς' υπάρχει κατεσκευασμένον 
πλέγμα τετράγωνον έκ μυρίκης (είδος θάμνου) 
συμπεπλεγμένον διά καλάμο>ν έν ε’ίδει ψιάθου, 
καί λίθος τρυπημένος, ζυγίζοιν δύο ταλάντω ν 
βάρος περίπου (περί τάς 35 οκάδας)' τούτων 
τό μέν πλέγμα δένουσι διά σχοινιού έμπρο
σθεν τοϋ πλοίου καί άφίνουσιν αύτό είς τήν 
διάκρισιν τοΰ ρεύματος, τον δέ λίθον δένουσ'. 
δι’ άλλου σχοινιού δπισθεν. Τό μεν πλέγμα 
λοιπόν, έμπίπτοντος έπ ’ αύτοϋ τοϋ ρεύματος^ 
προχωρεί ταχέως, καί έλκει τήν βάριν (διότι 
τοϋτο εχουσι τόνομα τά  πλοία ταΰτα ), 5 δε 
λίθος, δπισθεν έλκόμενος, καί καθίκων μέχρι 
τοϋ πυθμένος, κατευθύνει τόν πλοϋν' είνε δε 
παρ’ αύτοΐς παμπληθή τά πλοία ταΰτα , καί 
τ ιν ’ αύτών εχουσι χωρητικότητα πολλών χ ι
λιάδων ταλάντω ν (κοιλών περίπου).

"Οταν δε κατακλύσνι ό Νείλος τήν χώραν, 
αί πόλεις μόναι φαίνονται ΰπεράνω τών υδά- 
τω ν , πολύ όμοιάζουσαι τότε πρός τάς έν τώ



AWu.il·> πελάγει νήσους' διότι τά  μέν άλλα 
μέρη τής Α ίγυπτον πέλαγος γ ίνοντα ι, αί δέ 
πόλεις μόναι υπερέχουσι' διαπεραιοϋνται δέ 
διά πορθμείων, όταν τοϋτο συμβή, όχι πλέον 
κατά τά  ρείθρα τοϋ ποταμοϋ, άλλά διά μέσου 
τών πεδιάδων. Καί είς τήν Μέμφιν γ ίνετα ι ί  
ανάπλους εκ τής Ναυκράτιδος παρ’ αύτάς τάς 
Πυραμίδας' ενώ ό τακτικός άνάπλους γ ίνετα ι 
παρά τήν κορυφήν τοϋ Δέλτα καί παρά τήν 
Κερκάσωρον πόλιν.Ά ναπλέων δε είς τήν Ναό 
κρατιν άπο τής θαλάσσης καί τής πόλεως Κα- 
νώβου διά τών πεδιάδων, διέρχεσαι πλησίον 
τής πόλεως Άνθύλλας καί τής τοϋ Άρχάνδρου 
καλούμενης.

§ 98. Τούτων δε ή μ ένΆ νθυλλα , οϋσα πό
λις άζιόλογος, ήτο προσδιωρισμένη πάντοτε 
εις την δαπάνην τών υποδημάτων τής γυνα ί
κας τοϋ βασιλεύοντος τής Α ΐγύπτου, οπερ καί 
οί Πέοσαι διατηροϋσιν έξ ότου είσί κύριοι τής 
Α ΐγύπτου. Ή  δ’ έτέρα πόλις νομίζω, ότι εχει 
τό όνομα έκ τοϋ γαμβροϋ τοϋ Δαναοϋ, Άρ
χάνδρου τοΰ Φθίου, τοϋ Ά χαιοΰ' διότι κα 
λε ίτα ι πόλις Άρχάνδρου. Δυνατόν νά υπήρξε 
καί άλλος τ ις Άρχανδρος, άλλ ’ όμως τό όνο
μα δέν είνε α ιγυπτιακόν. (ακολουθεί).

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΑΝΕΚΛΟΤΑ.
Γ'.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΨΑΛΛΟΜΕΝΟΙ. 

Κ α νώ ν  Α '.
’Ωδή ά , ήχοι; (V.

« ’ Α ν ο ί ξ ω  τ  ό σ τ ό μ α  μ ο υ »

Εώς τά  οξύτονα, έκ τών είς ος παραγόμε- 
να, ταύτό σημαίνοντα, διφθόγγω γράφεται" 
ψατειός δέ σοι τόν λόγον, άρνειός τε , π ισ τώ - 
σεται κάλλιστα , συν άμνειώ προτεθείς.

’Ονόματα όίψθογγα , τά  ποταμών καθαρεύ- 
οντα, ναι μήν οξυνόμενα, ώς ’Αλφειός, Σπερ

χειός, Πηνειός όμοϋ, προσέτι Όρμειός τε ' τήν 
δίφθογγον ήρνηται ό Πηνιός ποταμός.

Ιόc τά  οξύτονα, έκ τών είς fc μή γινόμε
να, μη δ’ όντα ονόματα ποταμών, βράχυνε, ώς 
τά  ζώά μοι, κριόν, χαραδριόν τε , μεθ’ ών 
κωβιός, έστιός, σκολιός, μονιός.

Τά ι ιο ν  ουδέτερα, διά διφθόγγου γράφον
τα ι, ονόματα πόλεων καί θείων τόπων' Ταυ- 
ρομένειον, Βενδίδειον συν τούτω , καί Σίγειον, 
'Ροίτειον καί Κοτυάειον.

Τά ειω διφθόγγιζε τοΰ ένεστώτος ή μέλ- 
λοντος γενόμενα ρήματα' οψείω, σείω τε  καί 
βροσείω δέ, τ ισ είω , όπλισείοι, χρώ, χρείω μαν
τεύομαι, πολεμισείω όμοΰ.

Δαίμονά μοι δίφθογγον συν τώ  Παλαίμονι 
γ ίνωσκε, άδραίμονα κ τλ . καί τόν όμαίμονα’ 
τόν Πολαίμωνα, άρτέμωνά μοι μέγα, καί μέ- 
μωνα φράφε μοι, ούχί τόν Μέμνονα.

Τόν κλώπα μεγάθυνε, καί κλω π ιτείαν ώ - 
σαύτως δέ, καί ρώπα τόν θάμνον μοι, καί φώ- 
ρα, θώπά τε ' αΰθις σμίκρυνε κλοπήν καί κλο- 
π ιτε ία ν καί τό κλοπιμαϊον δε, κλοποφο- 
ρίαν τε.

Ώρήλιον ήτά μοι καί τόν Κορνήλιον γ ίνω 
σκε, φηδήλιον, ήλιον καί τόν κανθήλιον. Σε- 
ρουί'λιον, Αιμίλιόν τε  γράφε ιώ τα , Ό στίλιον 
καί τόν ΙΙοαπίλιον.ι

Μινήνιον ήτά μοι, καί τόν Έρμήνιον γ ίνω 
σκε, πρός οίς Άριμήνιον, έεργήνειον. Γεμίνιον 
δέ ιώ τα , είδώς καί καμίνιον' οϋ τόν Ίσμή- 
νιον.

Τοΰ tcfU  τα. ρήματα κατεκληρώσαντο δ ί
φθογγον' οΐκτείρω, ίμείρω τε, καί σπείρω, 
κείρω τε , τό φυλάσσω δέ τηφώ , πηρώ τό 
βλάπτω , άφ’ οϋ πηρός γέγονεν, ήτα γραφέ- 
σθωσαν.

Τό ί  το ψιλούμενον, παρωχημένοις αυξό- 
μενον, είς η τρεπέσθω σοι, ήσθιον, ήλισκον" 
καί τό ήοιον τό ήντλουν καί τά  άλλα , χωρίς 
ών μνησθήσομαι δέκα καί δύο φωνών' τό ε ΐ-

κον, τό εϊθιζον, ειον, είστίων καί εΐουων, καί 
είλκον καί ε'ίλητον, ειπον, είρπύκειν τ ε , είργα- 
ζόυ.ην τε , καί τό είλον, καί εΐωθα διφθόγγω 
μόνα γραφέσθωσαν.

Ψ ιλά  πάντα  γράφε μοι τά  θετά επιρρήμα
τα ' πειστέον, φευκτέον τε  καί πιστευτέον ό- 
αρΰ' άπευκταϊον δε, εύκταϊον, τελευταΐον, 
τά  τρία μονώτατα διφθόγγω γράφε.

Τά «ος γινόμενα εκ τών εις ης διφθογγί- 
ζονται, ώς ροΰς Ίορδάνειος, Γάγγης τε γ ά γ -  
γειος, καί χοάσπειος, εύφράτειος, καί λόγος 
Αίσώπειος καί Δημοσθένειος.

Τά s i f o c  διφθόγγιζε ρηματικά μοι ονόμα
τα ' ώς μάγειρος, αιγειρος, πέπειρος, ήπειρος, 
καί ίάειρος, σάπφειρος ό λίθος, καί κύπειρος, 
καί όνειρος, τόπειρος, Κάβειρος.

Είς ε ιιι όσα λήγουσιν εβραϊκά μοι ονόματα 
τήν δίφθογγον έχουσιν' Ιω α κε ίμ , Νεφθαλείμ, 
Μωδεείμ, 'Ρουβείμ. Σαλήμ δέ Ιερουσαλήμ τό 
ήτα ' ιώ τα  δέ πληθυντικώς τά  Χερουβίμ.

Τό ε προεκτήσαντο τά  έν κινήσεσι τίκτον- 
τα  τό ο πάντα  ρήματα, ώσπερ τό λείβω , λοι- 
βή, καί τό στείβω δέ στοιβή, καί μείρω μοί
ρα, καί λείπω  επίλοιπος, καί αμείβω αμοιβή.

Είς r o c  τά  παρώνυμα σημαντικά μοι τ υ γ -  
χάνοντα καιροϋ, μή δ* εθνών τινώ ν, διφθογγι- 
ζέσθωσαν' ώς δεινός, κλεινός' τό δ’ αυ πεδοϊ 
καί τ ά χ α  επίρρημα αίτιον τοΰ πεδινός, ταχινός.

Σημείου γραφόμενα διά τοΰ ήτα όνόματα' 
Σεμέλης Διόνυσος, τόν Σειληνόν, εύθηνόν, τόν 
παγγάληνον, άρνα γαλαθηνόν τε ' ιώτα δέ 

' γράφε μοι φυζακινόν, ραδινόν.

Ώ δ ή γ'.
« Τ ς ύ ;  σούς ν ^ νο λ ο γ ο υ ;  »

Ό νείτη ς, ζελείτης, άταρσείτης, εύρείτης, 
άλείτης, σαμαρείτης, καί τραπεζείτης κύων 
τ ις , άκαλαρείτης διφθογγίζονταΓ τά δ’ άλλα 
τά  παρώνυμα ιώτα πάντα γραφέσθωσαν.

Ίκάριον πέλαγος ιώ τα , Ίόνιον, άλιον όμοϋ,

βοσπόριον, παρθένιον' μενίπτειον δέ δίφθογ
γον συν τ ώ  κοονείω γίνωσκε, καί διαφεύξει 
τόν όλισθον.

Μενδήσιος ήτά μοι γραπτέος, άνήρ Ιθακή 
σιος όμοϋ' συν τούτοις Φ ιλιππήσιος, βρεντή- 
σιος, βροτήσιος, φιλοτησίω σύμφωνος, καί Τι- 
ταρήσιος ό κάλλιστος.

Άκρίσιος κτλ.. ιώ τα , χαρίσιος άμα συν αύ
τώ ' ναι δή καί άφοοδίσιος. Άρκείσιος δε ό ί- 
φθογγον, Άπερεισίω σύνδρομος, καί ό καλός 
Σιμοείσιος.

Τοϋ ζώ  καί τοΰ ζέω τό ζητώ  τε , ζηλώ τά 
γινόμενα ζήτης καί ζήθος, καί ζηλήμων τις 
διά τοϋ ητα  γράφονται' πλήν τοϋ ζιφύνη, 
ζίρις τ ε , καί τοϋ ζιφαΐος καί ζιζάνιον.

Τοϋ ζόφος, ζυγός τά  γεγονότα μικρά καί 
ψ ιλώ τατα  γράφε' ζοφώδης, Ζοροβάβελ τε , ζο- 
φομηνία, ζύγιος, κα ί ή ζυγ ία  "ΙΙρα δέ, ζυμ ί- 
της άρτος καί ζύγαινα .

Τοΰ ζώ τά  γινόμενα τό μέγα έκτήσαντο 
σύμπαντα έμοΰ' ζωγρός, ζω'Ελος, ζώσιμος, 
ζωοθυτώ, ζωμήρυσις, καί Ζωροάστρης, Ζώπυ- 
ρος, ζωρόν ποτόν καί ζ&>άγριον.

Τήν ήβην νοών τήν ηλικίαν δι’ ήτά μοι 
πρόφερε άεί' ήβάσκω, ήβητήριον, καί ήβηδόν 
επίρρημα' ό ποιητής δέ ’'ΐβ ικος, ΐβηρ καί ΐβος 
ΐω τίζονται.

Τά ή  ?ω, ηγούμαι συντεθέντα διά τοϋ ητ α  
γράφονται' ήγεμών, ήγήτωρ, καί Ή γήσιπος, 
ήγεμονία, ήδιστος, ήδυεπής, ήδύφατος, ήδών, 
ήδος τό όφελος.

Τά ηνος ουδέτερα καί rfio c τό η πλουτεΐ 
διά παντός, ώς σμήνος, κτήνος, σκήνος, μεθ’ 
ών καί πλήθος τέτα κ τα ι καί ή χαρά τό γή - 
θός σοι' ό λίθος, πίθος ήρρένωται.

Σιδών, χελιδών καί μυρμιδών σοι ιώ τα , 
μεθ’ ών καί άσπιδών. Ό  Σαρπηδών δέ κ τλ . 
καί Τερηδών πολίχνιον, καί άηδών τό όρνεον, 
καί πάντα ητα  τά  όμοια.

Τοΰ ήμισυ όσα συνετέθη τό η πλουτεΐ' ή-



μιδαής, χλΙ -ifAtOvr,?, ήμίσεια, ημίθεος, ήμ ί- 
τμητος, ήέρ&φβίτης, ιρηξ τις, ήεροφώνοι όρνι
θες, -^εροειδής βυθός κόλπος τε.

Τά ηι<ω>' όνόματα, εϊ εχει το ρήμα καλώς 
περισπασθέν, διά τοΰ ψ α  γράφονται' ώς ελεή- 
μων, μνήμων τε ' διά Zaira Σίμων δέ, καί Τ ί- 
μ.ων, Κίμων εύοέθησαν.

Τά ητηο αύχήτοισαν τδ η, εϊ εχει εις η θη
λυκόν' Ίθώμη Ίθωμήτης γάρ, πλανήτης ύπη- 
νήτης τε , καί σφενδόνητης ε τ ι, καί σκήτη της 
δη, κορυνήτης γράφε.

’Ιώτα σημείωσε τα ύ τ ί μοι' ς-υλίτης, θεσβί- 
της Ή λιου, καί φυλακίτης, τέχνη τε τεχ ν ί
της, καί ποιμνίτης τ ις , κα ί δ τρωγλίτης ό
μοιος" κραμβίτης καί καλυβίτης τε.

Τά <t?/c γραφέσθωσαν ιώ τα , εϊ έχει τδ α  
θηλυκόν' πρώρα πρωρίτης, χώρα τε χωρίτης. 
Α ίγινήτης δε καί δ χορητης ητά σοι, συν τώ  
πρυν.νητης, γραφέσθωσαν.

Ώ .δ  ή δ'.
e T i v . α ν ε ξ ι χ ν ί α σ τ ο * » .

Βράχυνε τήν δύσφωνον £./ί συλλαβήν' βλ ίτ- 
τω , υποβλιττω  τδ εκθλίβω, καί τδ βλιμάζω ' 
το δε βληχώμαι καί βληχή η,  μεθ’ ών τδ 
επίρρημα βλήδην έκ τοϋ βάλω καί βλήτοόν τ ι.

Βαλβίον, βο'ί'διον, βοΐδρομώ, βόειον, βοώ- 
π ιν , βοόφθαλμον καί βοηλάτην, καί βοώτην 
βοεικδν, τά  μικρά βοάγρια, βοηδρομιώνα κα  ̂
βόσπορον.

"Οσα θεματίζονται άπο τοϋ 6ο θέματος τδ 
τρέφω σμικρύνονται, ώς ή βοτάνη, καί βο- 
ρέας, καί βοτήρ, καί τδ βοτδν τδ βόσκημα, 
πνεϋμά τε συν τούτοις τδ βόρειον.

Βόλος σοι τδ δίκτυον καί ή βολίς, βόλος 
τε  ή δρόσος, μικρά τά  ο, ώς έκ τοϋ βέλους, 
καί βολόγαισος δ μϋς' Τδ βωλονδς δέ μέγιτον, 
βώλός τε ή γή καί έρίβοΑος.

Ό σα συνετέθησαν άπο τοϋ 6(ί  γράφεται 
ΐ(·ιτα βριηπιος συν Βρισηί'δι, βρίαρος δ ισχυ

ρό; καί βρισηλδ; Βριάρεως, βρίθω, βριθοσύνη 
καί βρίμημα.

Βύζης καί Βυζάντιον, βύκτης, βυθδς, βύ- 
σινος ψιλούσθω άπαντα" δ δέ βοιώνηξ, Βοιω
τ ία , βοιωτδς, καί βοιβηίς, καί βοίστιον δ ί- 
φθογγά σοι μόνα γραφέσθωσαν.

Γή σοι βω τιάνειρα ,^ώ τωρ καί βώξ, βώ- 
μιόν τε αίμα άσμίκραντα' βωστρεΐν τδ κοά- 
ζειν , βωταλίς ή νυκτερίς, βωμοθυτώ καί βώ- 
καρος, βώς ή βΰρσα, βώρος καί βώσαιτο.

Πάντα τά  ονόματα, δσα εϊς 6ων λήγει, βα
ρύτονα, δισύλλαβα, τδ ω φυλάσσει καν ταΐς 
πτώσεσιν άεί, ώς φανερόν έκ Στράβωνος, Κάρ- 
βωνος, καί τρίβωνος, άμβωνος.

Πάντα τά  οξύτονα, δσα εϊς 6a>r λήγουσι, 
δισύλλαβα απανχα, τδ ω τδ μέγα συντηροϋ- 
σιν Ισαεί, ώς παραστήσει κλίσις σοι ή τοϋ ά- 
ρακώνος, βουβώνός τε.

Ό σα επιρρήματα λήγει εϊς 6ι, δ ι’ ϊώτα 
γράφεται άπαντα ' δηλοΐ γάρ τοΰτο φανερώς 
τδ άκριβί καί άβλαβί επίρρημα' πλήν τοϋ ά - 
θαμβεί, δπερ δίφθογγον.

Ώ  δ ή έ.
• ’Ε ξ έ τ τ ί ΐ  τ ά  σ ύ ρ 7τ α ν τ α »

Τά γε σοι ψιλούσθωσαν, ώς γεωμέτρης, γέ- 
σιος, γέτης, γεηρδς καί γενειήτης, γέεννα, γέ- 
νης, γεωρυχώ, γενειάς, γεοϋχος, γεώδης, Γελ- 
βουέ, γέλως καί Γεσάτης τ ις , γεδρωσός καί 
γεόλοφος.

Τδ γ α ια  γραφέσθω σοι καί γαιηοϋ/ος δ ι- 
φθόγγω ’ έτ ι τε  γαιήχος, Γαισός τ ις , ρήμα 
γα ιώ  τε τδ γαυριώμαι συν αύτοΐς’ γαιτοϋλος, 
γαιήσχος τοϋ Διος επ ίθετα ' τάλλα  δέ ψιλά 
γράφε καί βράχυνε.

Τοϋ γέρως καί γέλωτος τά  γεγονότα ψίλου 
μοι' γέρων, γεραιστός τε  καί γεραίρω, γέρρον 
τδ δπλον, συν Γερκυίω άνδρί’ γελ ίμης, γ ε 
λοίος, γελωνδς, ρήμα γελασείω  τε , γελασίνος 
ό Γέλωνος.

Τοϋ γ ϊφ ακ  άρχόμενα, διά τοϋ η γράφετα ι’ 
γήρας, γηραιός καί γηραλέος, γήρειος δ φθόγ
γος, γηροβοσκώ, γηραιά, γηρύω καί γήρυς ή 
φωνή, βοώ τ ε ’ γηρυόνειος, γηρωκόμος καί τά  
δμοια.

Τής γης δσα σύνθετα, διά τής ητα  γράφε
τ α ι’ γήινος, γηών καί γηγενέτης* γήτειον 
σπέρμα καί γηπονώ’ γηγενής, γήδιον καί γή - 
της γεωργός' γειώρας καί γεΐσσον δέ, γε ιτν ιώ  
γράφε δίφθογγον.

Τοϋ γήρως τά  σύνθετα, εϊ σύμφωνον έπά- 
γοιτο Sv, ούκ άθετοΰσιν ω τδ μέγα. φαίνει 
γάρ τοΰτο γηρωκομώ ή γραφή, τδ γηροιβο- 
σκώ τε συν αύτώ ' μικρδν γηροτρόφον καί τά  
δύο τέθηκε σύμφωνα.

Τοΰ γ α ία  τά  σύνθετα, εϊς ως εχοντα λή
γουσαν, εϊπερ θηλυκΟϋ τοΰ γένους είεν, έχει 
τδ μέγα συν ψιλουμένω τδ ε' τούτων δέ παρα- 
δείγματά  ές-ιν εύγεως, λεπτόγεως καί ψαμ- 
μόγεως άρουρα.

Τοΰ γ α ία  τά  σύνθετα, ουδέτερα τυγχάνον- 
τ α , εχουσι τήν δίφθογγόν )·« πάντως, ο τδ 
μικρόν τε , ή δ’ ύπεργαίου γραφή τοΰτο, καί 
υπόγαιον, δηλοΐ, οίς καί ένοσίγαιος Ποσειδών 
ήκολούθησε.

Τοΰ γ.1ι τά  άρχόμενα, διά ιώτα γράφεται' 
γλ ίχομαι καί γλίσχρον τε καί γλίσσα ' γλήνη 
δέ ή κόοη η γράφεται άεί' ταύτη καί βοτάνη 
τ ις ζηλοΐ, γλήχω ν καλούμενη τε , καί τδ η ά- 
σπάζηται.

Τοΰ π.Ιΐύ τά  άρχόμενα καί γνω  μεγαλυνέ- 
σθω' γλώσσα καί γλω χ ΐνες αί άκίδες' γνώ - 
μων καί γνώμη, γνώθί τε ρήμα όμοϋ τού- 
τοις καί γνωμίδιον, γνωστόν, γνώσις έμιμή- 
σατο' ό δέ γνόφος σμικρύνεται.

Σμικρύνονται ξύμπαντα  τοϋ } ο τ ’ άπαρ- 
χόμενα' Γόμορρα καί γόμορ τε  τδ μετρ ον, 
γόης ό μάγος, γονυπετώ , Γολιάθ’ μέγα δέ 
Γωβοίας, Γωρυτδς, ώσπερ καί Γωβάοης τ ις , 
γωνιαίος, γωνία  τ ί .

Τοϋ γορ  τά  άρχόμενα σμικρύνεις άπαξά - 
παντα* γόρδιος, γορδίας καί γοργόνης, μην 
γορτιαΐος, καί ϊογόρθας, γοργώ’ τούτοις γόο* 
δονία θηλυκδν, φόνος τε  γοργόνειος, καί γορ- 
δίειον επετα ι.

Ώ  δ ή ς*'·

β Τ r.v Οείαν τ α ύ τ κ ν  κ α ί  π ίν δ τ , ι ι ο ν  »

4 f t  καί f f i  τά  σύνθετα ϊώ τα  τήν γραφήν 
ούκ άναίνονται. ’Αριανδς ποιητής, ’Αριμασπής, 
άριδείκετο;, συν έριτίμο), αύθις Άρικηνός.

Τοϋ a f i c  δσα συντέθειντα ι, τήν δίφθογγον 
φυλαττέτωσαν, ώς αρειμάνιο; καί ’Apticov δ 
βέλτιστος, συν τώ  ’Αρείω Πάγω’ νΑρειος, ά- 
ρειανός.

Τά εϊς (·α προπαροξύτονα, δ ιφθογγίζονται 
όμοϋ άπαξάπαντα" μάχαιρα, νείερα καί ϊο- 
χέαιρα, μάκαιοα’ τά  γάρ εϊς (>α διφθόγγω πα- 
ραληγέσθωσαν.

Τά a i o f  προπαροξύτονα ουδέτερα τ υ γχ ά - 
νουσι δίφθογγα’ Ιλαιον, τρόπαιον, μετά συ- 
λαίου συμβόλαιο·/ συν ύπογαίω  σπήλαιον καί 
κεφάλαιον.

Τά τοϋ α ιη ς  οξύτονα, μαινίς, θεραπαινίς, 
δ ιφθογγίζονται, οίς καί γυνή Φ ιλαινίς, καί 
χαμεταιρίς τδ ποονίδιον, καί έταιρίς όμοίως 
παρηκολούθησαν.

Καθαρεύουσαν σύνθεσιν όμοϋ τήν τοϋ κρ- 
χαίου διφθόγγιζε" άρχαιολόγος γάρ’ μή κα
θαρεύουσαν, ψίλου δέ, συν άρχεγόνω, «ρχέ— 
λαον καί άρχέκακον.

Τοϋ αιρετός σο ι τά  σύνθετα καί μάλα τή 
διφθόγγω χαιρέτωσαν' ώς ’Αρισταίνετος' 5·ί 
’Ενετοί Παφλαγόνες δέ τα ΐς Έ νεταΐς παρθέ- 
νοις συμψιλωθήτωσαν.

Τά τοΰ α ίδης  συγκείμενα ιώ τα  τήν γραφήν 
ούκ ήονήσαντο' άίδωνεύς, άίδνής καί άίδήλως 
επίρρημα' συν ά'ίδίω άμα καί άΐδρύτω σαφώς.

Τής βε συλλαβής άρχόμενος, έπίπαν ψιλου- 
αένην γ ίνωσκε’ πλήν τοϋ βαιδς ό μικρός, pits-



Ο/Λ δ τόπο ;, βαιτοϋλός τ ε , ή Βαιτική τε  χώ 
ρα, καί τό βαιθώριον.

Την 6η συλλαβήν επίστασο τω  ητ α  τερπο- 
μένην έν τούτο ι; τε ' Βησθα'ί'δά, Βηθλεέμ και 
Βηθυνία, και βήρυλλος, βηρισιάδης, βήσος, 
Βηρσαβεέ, Βηρυττός. Ι ώ τ α  ταΰτά  (xot γ ίνω 
σκε' β ιτώλιον, Βικέντιον, Βίκτωρα, Βίτονα, 
βίστονα καί βιθωόν, β ισαλτίαν τε.

’Ω δ ή  ζ '.

« Ο ύ κ  « λ ά τ ρ ί υ σ α ν »

Τά άρ/όμενα τοΰ χέ sot ψιλωθήτωσαν' κε 
μ χ ; (ή έλαφος) (1 ), κενόδοξο; καί κές-ωρ, κε
νό; τε δ μ άτα ιο ;, μνήμα κενήριον (ήγουν κε- 
νοτάφιον), Κέβης κύριον, καί κ ελλ ιτ ίζω , κέλ- 
λν,ς *.ε, κεφαλή καί κέραμός.

Γ0  χα ί σύνδεσμος την δίφθογγον έκτήσατο, 
Καινευς τό κύριον, καί καισαρευς, καί καιρός, 
καικίας ο άνεμος, καίνω καί καίριον (τό έ γ 
καιρον η τό βέβαιον), Καίσων όνομα, καινο
τομώ (τό καινοποαγώ), καισάριος, καί καινόν 
τό παράδοξον.

Τά γινόμενα τοΰ x.Uoc ψιλογράφε μοι' Κλε- 
όπας, Κλέοβις καί Κλεοπάτρα γυνή, Κλεόμ- 
βοοτος κ τλ . καί Κλέων Κλέωνος καί Κλεόνι- 
κος, καί Κλεομένης όνομα' τό δε κλα ίω  δ ι- 
φθόγγιζε.

Τά τοΰ χ.Ιει άφορμώμενα διφθόγγιζε'Κ λει- 
ν ία ;, Κλείταρχος καί Κλειτοφών, καί Κλειώ' 
Κλεισθένη; 'Ηράκλειο;, κλειτός ό ένδοξος, καί 
Κλειτόμαχος, καί Κλειδημήδης, Κλειτός τε 
Μακεδών, §ν άπέκτεινεν.

Τά τοϋ χ.Ιίνω  καί τοΰ xd.l.lovc συντεθειμέ
να ιώ τα  γράφεται, ώς κλιτός καί κλιτήρ, καί 
κλ ίμας τής κλίμακος, καλλίπα ΐς κόρη τ ις,

(Ί) Τά έν παρενθέσει τιθέμενα είνε επεξη
γήσεις, γεγραμμέναι διά τής αύτή; /ειοός ά 
νωθεν τών λεξεοίν τοΰ κειμένου.

καί Καλλίμαχος, Καλλιδημίδης' συν αυτοί; 
καί Καλλίνικος.

Τής αμπέλου σοι τά  κλήματα γράφε δι' 
ήτα  Κλημης τε , καί κληματίς (ή άμπελος), 
καί κλητή ' ή μέν έξέχουσα κληδών, κληδό- 
νιος, καί παράκλητος, καί δειπνοκλητωο,κλή
ρος τε καί κλη'ις καί κληρουχία.

Κολοφώνιος κα ί Κόμοδος, κα ί κάρυδος μ ι
κρά, κόμάνα, καί κολωνός, κολοσσός, κολούω 
καί κόραβος, κορύβας, κόβαλος καί δ κότινος, 
και κολυτευς καί κόκυξ τις" κολεός καί κό- 
πης λάλος, καί κονίσαλος, καί κόνιζα, κα ί 
κόθορνος. Μικρά καί κόναμος, κοτυληδών, κο
λοιός, κονίω, κολόβωμαι, κομήτης άς-ρον τ ι, 
κόμμι κόνις τ ις , κοκκύζω, κοτυλήρυτον, καΓ- 
κοπίς, καί κότος, κότυς.

Τό κωμύδριον, καί κώρυκος, καί κώμυθος 
μέγα γράφοντας κωνοειδής, κωβιός, καί κώ 
νωψ, καί κώνειον, κωκύω, κωδίον, κώμος, κώ 
λυμα, καί κωμωδώ, κωμάζω τ ε , Κωλιάς, κω- 
πή τό ξίφος.

Κριτικός, ίδρώς, κριθίδιον, καί κρίβανο; (η 
κάμηνος) ιώ τα  γράφονται' καί Κριβησός πο
ταμός, πολύκριμνον γηδιον, Κρισσαΐος κόλ
πος τ ις , Κρίνης (Εερευς τοΰ ’Απόλλωνος) καί 
Κοινωνιά, κριτηριον, κρίκος, καί κριός (δ τρά
γος) τό ζώον.

Κρημνός ήτά  σοι, κρησφύγετον, καί κρήδε- 
μνον, καί κρήνη, Κρήτη τε (νήσος) καί Κοη- 
τιεύς, Κρηθη'ίς, Κρηθεύς τε  τό κύριον, κρηπίς 
καί κρηγυον (τό αληθές), γυνή κρησσα τε , καί 
ή κρητική κρημνώρεια, Κρης-ωνίς τής Θράκης 
πόλις.

Τά άρχόμενα τοΰ χν  ψιλογραφέσθωσαν' Κυ- 
ρηνη, Κύθηρα, κυλοιδιώ (τό τους οφθαλμούς 
έξογκοΰμαι), κυνηδόν, κυναίγειρος, κύδιμος, 
άγος κυλώνειον, Κυρηβίων τις κα ί κυβιστήρ 
(ό κολυμβητής), κυνόμυια (ζώον), κύδοιμος, 
κυλλός (δ βεβλαμμένος τόν πόδα), καί κύλιξ.

Σημειούσθωσζν τά  έχοντα τήν δίφθογγον'

&θςλία, κοίρανος, κοινωφελής καί κοινάς, κοι- 
αίστωρ καί Κοΐός τ ις ' τάλλα  δέ ψίλου μοι, 
ως Κυνόσαργες, καί κυνηγός, κυκεών (πόμα 
πολυμιγές) συν κυνιδίω.

Τά εις χων πάντα  βαρύτονα τό ω φυλάτ- 
τουσι' μήκωνος, Λάκωνος, καί συν αύτοΐς γ ε 
νική τοΰ Καύκωνος, Νίκωνος, δόρκωνος κ τλ . 
τό δε Κίκονος, ώς εθνικόν, συστέλλετα ι, τό 
μικρόν μή άθετήσαν.

Τά άρχόμενα τοϋ Λ ψιλόγραφε, δσα τής Λε 
συλλαβής' ώς λεβηρίς καί λεχω'ί'ς' λαιμός δέ, 
λαισήϊον (τό μικρόν άσπιδίσκιον), λα ΐτμα  καί 
λα ίλ ιο ν ,’ίσθι δίφθογγον, καί Λαι^ρυγόνα, λα ί
λαπα , λαιψηρός καί λαιόν, λαΐφος (τό άρ- 
μενον).

Τά γινόμενα τοΰ Λείπω, λειποστράτιον, καί 
λειπόνεως, λειποτακτώ , λειφαιμώ (τό λειψαι- 
μίαν εχειν), καί λεΐμμα (τό έγκατάλειμμα), 
κατάλειμμα, λείψανον (τό έγκατάλειμμα), δί- 
φθογγα' τό δ’ επίρρημα ανελλιπώς ίώ τιζε , 
καί ούδέποτε σφαλήση.

Τά έκ ρήματος τοϋ λήθω παραγόμενα δι’ 
ήτα  γράφονται' ώς ή θεά ή Λητώ, καί Λήθος 
κύριον, και δλητόϊος, λητοειδής τε, καί λη
σμοσύνη, λήθαργος, καί ποτόν ληθαΐον, λή
θη τε.

Οί λειβύθριοι τήν δίφθογγον έπλούτισαν 
κα ί ό λειότατος (ό ομαλός), καί λειτουργό,ς 
(ο υπηρέτης), καί λειμών, Λειώδης όνομα, άν
θη τά  λείρια, λειριόεσσα, καί λειμωνήρης τις. 
καί λειώ , λεια ίνω , λείμαξ.

Ληνοβάτης, ληϊβότειρα, ληκύθιον, λ.ηστής 
καί λη^ρεια, καί ληϊστής καί ληνός, καί λή- 
μα τό φρόνημα, Λήμνος καί ληδιον, καί κα- 
λήμνια, καί ληρωδίαν λήμνιον, μετοχή λημών 
καί λειμώσα.

ΓΗ Λιβύη καί λιλύβειον, καί λίβανος ιώτα
γράφονται, καί λισβηστήρ, καί λιμός, λ ιτή ,
καί λ ιτότατος, λίχνος, λ ιχνεία , εΐμα λίνειον,
καί λικριφίς έπίρρημα, καί λιβάς, λ ιγα ίνω , 
λίμνη.

Τά γινόμενα Λοιμού διφθογγιζέσθωσαν, 
μεθ’ ών καί έτερα' ώς λοιμική, καί λοιμός, 
λοιμώδης, καί λοίγιος, λοΐσθος δ έσχατος' τό 
λυμαίνω δε, λυμαντικός, καί λύμη τ ις , λυ - 
μαιών ψιλά μοι γράφε.

Λωτοφάγος καί λωσήρυ^ος τό μέγεθος έ 
χει καί λώϊον, καί λωγητήρ, καί λω'ίς, κα ι 
λωος δ βέλτιστος, λώρος δ βόειος, καί λω γά- 
νιον, καί λώπη τό Εμάτιον, καί λωφώ τό 
παύω , λώβη δ τού ήπατος λοβός καί τοΰ ώ- 
τίου σοι, άφ’ ού έλλόβια' διά μικρού δέ λο- 
πάς ή χύτρα γραφέσθω, λόχος ή ένεδρα, καί 
λοχίτης τ ις , καί λόφος έπανάστημα, λοφιά, 
λοφίζω ρήμα.

Τά βαρύτονα εις Λων κα ί τά  δξύτονα τό ω 
τηρήτωσαν εν γενική πανταχοϋ' Άσκάλωνος, 
Μύλωνος, άμπελώνός τ ε , πυλώνος καί τά  ό
μοια' μήκωνος, Χίλωνος, καί Αύλών αύλώνος
ι/ετι.

’Επιρρήματα δμοΰ διφθογγιζέσθωσαν εις Λει 
τά  λήγοντα ' άνομελεί, άναυχεί καί πάντα  τά 
όμοια. *Οσα δέ λήγουσιν επιρρήματα εϊς χι 
ίωτιζέσθωσαν, πανοικί' έκεΐ δέ μόνον.

Τά άρχόμενα τοϋ /«« ψιλογραφείσθωσαν, 
ώς δ Μενέξεινος, δ μελαγχροίης άνήρ, καί 
Μέμμιος, Μένανδρος, Μέτων, Μεσκήνιος, καί 
μελήορος, μελιηδής, μελώβιστος, Μενοκεύς, 
μενοδήϊος.

Μόνα Μαίανδρος, μαινόλης δ ιφθογγίζονται, 
μαίμάσσω, μαίνομαι, μαιμακτηριών καί μ α ι- 
ν~ς, Μαιώτης καί μαίναλος, μαία καί μα ίω - 
τρα, Μακονία γή  κα ί Μαΐσα γυνή, μαιμώωσα, 
καί μαινίς, καί μαιναλίδης.

Τά γινόμενα τού μήτηρ ήτα  γράφονται, ώς 
Μητροδότης τ ις , καί μητροραίστης, δμοϋ καί 
Μήτρος, Μητρόδωρος. Μίθρας ιώ τα  δέ καί Μι- 
θράνης τ ις , καί Μιθριδάτης καί λο ιπά ' συν 
αύτοΐς Μιθροβαρζάνης.

Τά τοΰ μήδω  καί τοΰ μή.Ιον ήτα  γράφεται, 
μήδω καί Μήδεια, καί μηλιεύς, μηλωτή, καί



μήλιος, μήλωθρον, μήδος, μηλόβοτος, βλιχή 
μήλιος καί μητιέτης, μήδεα, καί Μηδίς χώ 
ρα, καί Μήδας.

Μιαιφόνος, μινυρίζω καί μιμαίκυλον ιώτα 
γράφονται.

'Ο μολοβρός, μολοσσός, καί μόμβιος, μό- 
τωσις, μόθος καί μόψοθος, Μόλος κύριον, μο- 
λιονίδης, μόνιτος, μολισμός, μικρά γραφέ
σθωσαν.

Τά μ·ί) έχοντα το ε παρά τοΐς ρήμασιν, ή 
δύο σύμφιονα, το ω το μέγα τηρεί' μωκίας 
καί μώκιος, μώλος δ πόλεμος, μώλωψ, μώ- 
μό; τε καί μωαμίτης, μώρασπις, Μωδείμ, 
Μωσής καί μώλο.

Τά βαρύτονα εις μω ν  μη συστελλέσθωσαν' 
Τίμωνος, Δάμωνος, χο>ρΙ; τριών, δηλ. Στρυ- 
μόνος οξύτονα, τήμονος, τέρμονος, κνήμονος" 
ναι δή καί Σίμων Σίμωνος μεγεθύνονται, καί 
Κίι/.ων.I

Επιρρήματα δμοϋ διφθογγιζέσθωσαν εις 
μει τά  λήγοντα, ώς Ηρεμεί, πανδημεί' το δ’ 
αύ μηδαμή μόνον ήτα  γραφέσθω σοι. *Ετι 
δίφθογγον το άτρεμεί επίρρημα, νηνεμεί καί 
άνεσμεί τε.

Ώ  δ ή ή.
« Παϊίας ίναγεϊς έν ~f, καρίνω »

Πλήν τοϋ νυκτιπόλος, τάλλα  τά  τοϋ ?}.τό- 
.Ιυς ητα  γράφε μοι' ταϋτα  δέ σμικρότατα, 
πλην αίολοπόλου γε , νυκτοπώλου γίνωσκε, 
φιλομαθέ^ατε, καί κείσθω θυηπόλος είς δείγ
μα, καί θαλαμηπόλος γυνή , καί ταυροπόλος.

Πέλεια πτεροΐς έλαφροτάτοις καί βάρους 
άπηλλαγμένοις έλαφρίζεται, πέπειρος καί πέ- 
πων τ ις όγκον άπεξύσαντο" δ πενιχρός συνέ- 
σ τα λτα ι, έχων εύλάβειαν, καί εύζωνος Πελίας 
καί Πέλοψ, πέπερι βραχύνοις, βραχύτατα τυγ- 
χάνει.

Παΐς αϋδειάζεται δπαίτου, ούκ εχων π α ι-  
δ αγωγοϋντα τον Παιήονα" οΐα γάρ παιδάριον 
χώραν πεπαλόεσαν παιανιέως Παίονος έπαιε

μ ά σ τ ιγά  καί φάρμάκον παιόνειον δοϋναι 
παντας άπήτει τούς παίζοντας παιανα.

“Οσα συνετέθη έκ τοϋ πείθω, τήν δίφθογ
γον πεπεισμένα διεφύλαξε/  ΙΙείσανδρος, Πει- 
σίστρατος, οίς ί ς ι  πειθήνιος, κα ί πεισιάναξ 
κ τλ . ουκουν ήπείθησεν ευπειθής, δυσπειθής, 
Διοπείθης,μόνος μή πειθήσας απίθανος ευρέθη.

Ποίας δ ποιμήν, ώς ών ποικίλος, τώ  έχον- 
τ ι Πολυποίτη συνεφθέγγετο, ποίαν άπωσάμε- 
νος, Πύθωνα δέ πύλιον καί τον Πυθέα, ρήτορα 
τον πυθαγόρειον, δ πύθιος ’Απόλλων συστέλ
λει, πϋον έπ ιπέμψας, καν τούτω ταπεινώσας.

Πόλος δ ουρανός το σχήμα κύκλου έφύλαςε 
καί τή  Geqc καί τοΐς γράμμασι, Πέπλιος ώς 
έφησε, ναίων τήν Ποτήδαιαν καί ποταμίω νά- 
μ ατι πόματι χρώμενος, καί πόκον ώς πολύϊ- 
δος πέκων, πόρον ώς ευρήσει πεπάνων α ελ ι- 
πήκτων.

Πώλον πωλικόν άνασκιρτώντα δ Πώρος δ 
πωλοιδάμνης άνεσείραζε’ πώγωνα δέ έτ ιλλε, 
πώμαλα φειδόμενος, κα ί τώ  πωλοϋντι πάν- 
δεινον ήγχετο πώρωσιν, καί πώρινον οικίαν 
έζήτει εχείν άντί πώλου, καί πώεα μεγάλα.

ΊΡέα ή Διος καί Ποσειδώνος το ρέον έκ τοϋ 
δνόματος έδίδαξε" ταύτνι 'Ρεομίτρης τ ις θύσας 
διερρύηκε, πλήν 'Ραιδεστός φρονήματος εσχε 
τ ι  μέγεθος, καί 'Ρέα Σερτωρίου ή μήτηρ' έρα:ς 
έρεστήρι τά  ξόανα τής πλάνης.

'Ρήσος δ ρηγΐνος δίαπλεύσας τόν 'Ρήνον τόν 
ποταμόν θαυμασιώτατα, ρήγεα διέρρηξεν, εΰ- 
ρηκε 'Ρηγοϋλόν τε πρός τό 'Ρηγμίνι κείμενον, 
ον διεσ,τάραξεν, έν 'Ρίω τών ριπαίων δρέων, 
κύων ρινηλάτης καί πλέον ρινοτόρος.

'Ρήξος, 'Ροδανός καί δ ροίσκος, καί ρόδον 
τό μαλθακόν καί θυμηδέστατον εχουσι τό έ- 
ρεον ρήμα άντικείμενον' δ δέ 'Ρωσάκης, 'Ρώ- 
μός τε μέγα έφώνησαν, 'Ρωμύλον τόν έκ 'Ρώ
μης αύ/οϋντα, θεΐναι ρωγαλέον έν πέτρα ά- 
πορρώγι.

Τρίπλοκος σειρά έπιρρήματα τό ήτα  καί τό

ιώ τα  καί ή δίφθογγος" r|rα  άκαοή ές·ι μόνον 
ύπέρ άπαντας' έν άκαρεί δέ διφθόγγιζε, τά λ 
λα ϊώ τιζε , δευρί, αύτοχειρί, άωρί τ ε , ‘V  μή 
διασπάσνις, ά λλ ’ ούτω διαπλέκοις.

Ιίλών κλώνος καί πρών πρωνός μέγα ' χθών 
χθονός έπ ί γενικής μικρόν.

Νερών δ βαρύτατος τυράννων καί Χάρων 
τήν συστολήν ούκ ήγαπήκασιν, εΐροινος π ε ι- 
θόμενοι, κόλακος τοΐς ρήμασιν, ος συμφρονεΐν 
φιλόσοφον ήρωα πέπεικε, καί Χείρωνα τόν 
Κένταυρον ε τ ι, ο!ς συγκεκριμένος δ χείροιν 
συνεστάλη.

'Απλή Σεοαφίμ πέφυκε φύσις, Σελήνη τε 
τό σωμάτιον λεπτότατον. Σέσωστρις κατίσ - 
χνωτο,ήσθιε γάρ σέλινα, καί σεμεεί σεμίδαλιν 
εσχε λεπτύνουσαν, Σεμίραμις γυνή συνε^άλη' 
μόνος δέ δ σαίνων μακρότατος ευρέθη.

Σείριος άστήρ καί σειρομάστης σειρήνας 
καί Σειληνόν έπεμερίσαντο' Σήρες δέ σητά- 
νειον άρτον καί σησάμιον, σηϊανόν καί σής-ιον 
ευρόντες, εδονται" έν σήραγγι σηγώρ καί ση
πίαν έ'κτεινάν, σημαία προχώσαντες καί σήμα.

Λέγει τήν Σιών δ Σιμωνίδης τυγχάνειν τοϋ 
Σ ιλωάμ ώσπερ τά σ ίκ ια , πόλιν εύπερίγραπτον 
σίκινον, καί σίκερα κα ί τήν σικύαν θέλουσι, 
ώσπερ δ σίκιμος" Σηών δ’ δ άμορραΐος σηκίτας 
αρνας διεκπέμπει Σηλώμ καί τώ  Σηδάπω.

Ά γα ν  τήν στοάν βρα/υνομένην, ότε καθ’ 
αύτήν ές-ιν άσύνθετος' πρόστωα, έξώστωα, 
σύνθετα τυγχάνοντα , καί στω'ίκόν γε πλάτυνε 
έκ τής συνθέσεως' τό στόμα δ’ άεί συνεσταλ- 
μένον' μόνος δέ στωμύλος έξέτεινεν άφρόνως.

Ειπερ δ σοφός έπαληθεύει τήν κλήσιν, ούκ 
ά,ποδέξεται τήν έπαρσιν" Σοφίλος δείκνυσιν 
αμα καί Σοφαίνετος, καί Σοφονίας μάλιστα 
προφητικώτατος' Σωφάρ δέ δ βινναΐος, Σωφή- 
νην πόλιν κατοικήσας, έψεύσατο τήν κλήσιν.

"Οσοις ή γραφή παρά τό σώζω, τό μέγα 
καν τή συνθέσει διεσώσατο' Σώστρατος, Σώ- 
κος, καί Σωσίβιος, καί Σωοανός, Σωκράτη; τε

δ μεγαλόφο>νος, Σωσθένης καί Σωσάννα καί 
σώφρων' Σόσσιον, τό σ  διπλούμενον, συ
στέλλει.

Πάντα τά  βαρύτονα, ώς βρίσων, αν έχη 
βρα/υνομένην παραλήγουσαν, εχουσι τό μέ
γεθος' κρίσωνος καί θράκωνος' σημειωθήτω 
καί καύσωνος, καί Πείσων Πείσωνος. Μακρά 
δέ παραλήξει συστέλλει' αίσων, καί Ίάσων, 
καί αύσονος ή κλήσις.

Ώ δ ή θ'.
« "Α 7γ α { 7 H γ ε ν η ;  »

Ό σα έκ τοϋ ο άπάρχονται ρήματα μ ι- 
κρογραφέσθωσαν, χωρίς ών περ λέξομεν' ω δ ί
νω τ ίκ τω , ώθω, ώρύομαι, ώρακιώ, ώ στίζω  τε , 
καί ώχριώ, ωφελώ, ώρα'ίζω, ώρώ τό φυλάσσίο 
τε , καί ώνοϋμαι βιβλίον ε ιτ ’ άλλο τ ι.

"Οσα θηλυκά τά  εια  έξ άρεος κατεκληρώ- 
σαντο, ώσπερ ή πρυμνώρεια, άκοώρειά τε , με
γάλα  γράφεται' έξ δμαλοϋ άνώμαλος, καί δ 
άνώμαλος, τώ  μεγάλω χαίρουσιν ώς σύνθετα, 
τοϋ άπλοΰ τήν γραφήν άρνησάμενα.

"Οσα δβολοϋ τήν σύνθεσιν έσχηκεν, έμεγα- 
λώθησαν' τοϋτο δέ διώβολον, τριώβολόν τε 
καί ήμιώβολον, συν πεμπτωβόλω δείκνυσι' τό 
δέ πετρόβολον, έκ τοΰ βάλλω πέτρας γε συγ
κείμενον, τώ  κανόνι ήμών ούκ ά ντίκειτα ι.

"Οι ν ζ  συντεθείς, τό μέγα έκτήσατο" μο- 
νώνυξ, μώνυξ τε , ναι δή καί χαλκώνυξ τ ις , 
άκρωνυχία όρους καί δνυχος' άκρονυχίαν ά λ
λην δέ, νυκτός άκρότατον, εύ γινώσκων, σύ- 
στελλε καί σμίκρυνε, τοϋ γάρ νύξ καί τοϋ ά- 
κρον συντέθειται.

Όφελος μικρόν, ώφέλεια μέγα τε καί έπ- 
ωφέλεια, ής τά  πτω τικο ΐς τ ισ ι σύνθετα ό'ντα 
ιώ τα  γράφεται" κοινωφελία δέ έστιν οίκωφε- 
λία τε σύμβολόν σοι γνώριμον καί σύντονον" 
π τω τ ική  γάρ συνθέσει συνέσταλται.

'Ρήμα συντεθέν ορύσσω  δξύνετα ι, Sv έχον 
σύμφωνον' δ δέ τυμβωρύχος σοι, εί καί φρεω-



ρύ/ος, τοΰτο δηλώσαιεν' αν S’ έχει δύο σύμ
φωνα, ώς τοιχορύκτης τ ις , τυμβορύκτης, μέ
γεθος άπέβαλε' τοΐς δυσί γάρ συμφώνοις σμ ι- 
κρύνεται.

"Οσα τοϋ d/«3 συντέθειτα ι, μ έγιστα , ώς δρ- 
κ ωμό της τ ις , καί συνωμοσία δέ, έπωμοσία, 
πάντα δμοια. Ή  μετοχή σμικρύνεταΓ έπομω- 
σάμενος, καί αί ά λλα ι' δ δ’ έπωμωσάμενος, 
■/■γουν άρας τοΐς ώμοις, έκτέτακτα ι.

Πάντα τά  ζ ΐζ  ωψ, ήν ή μονοσύλλαβα, 
ώς θώψ, εκτείνετα ι' καί τά  υπέρ δύο δέ ουλ- 
λαβάς έσχεν.

"Οσα τών ε ίς ωψ  δισύλλαβα πέλοντα ,τά  μέν 
μεγεθύνονται, τά  δέ καί σμικρύνονταΓ μικρά 
μέν σκόλοψ, Πέλοψ συν Κέκροπι' δ δέ γε κέρ- 
κωψ, μώλωψ τε , υδρωψ, συν κώ νω π ι, καί δ 
κύκλωψ, μύωψ, μεγεθύνονται' δ δέ μέροψ καί 
/άροψ έσμίκρυνται.

Τά τοϋ ofivrS) συγκείμενα μ έγιστα , καί τά  
τοϋ oyoua  περιωδυνία γάρ, ανώδυνος τε καί 
άκεσώδυνος* ανώνυμος, επώνυμος, ανωνόμα- 
στος, τών συντεθέντων ούκ έχόντων μέγεθος' 
πολυώδυνος τε καί κατώδυνος.

"Οσα τοϋ ωλόζ, ωμός καί wro'c ές-ιν δξυτο- 
νούμενα,ώς δ αϊτωλός ες-ιν,καί μαυσωλνός τ ις , 
καί φειδωλότατος, βωμός, δκτάβλωμος, καί 
ήδωνδς, κολωνδς, τιθωνός τε καί μελεδωνός 
πού τ ις , τοΐς μεγάλοις δμοϋ συντετάχθωσαν.

Μέγα φαιδρωπδς, μεθ’ ού σκυθρωπότατος' 
πολυοπόν τριβώνιον, καί χεδροπδς δμοϋ, χ α - 
ροπός τε  καί έχθοδοπώτατος, μαστροπδς τδ 
μικρόν ήγαπήκασι.

Μακρά παραλήγονται τά  τοϋ οσύνη τε ' 
η δικαιοσύνη δέ καί βριθοσύνη τοϋτο π ισ τώ - 
σετα ι, καί συν τούτοις ίερωσύνη, μακαριω- 
σύνη που, ή βραχεία διδοΐ παραλήγουσα.

’Έσχε τήν γραφήν τά οθεν παράγωγα πρδς 
τδ προκείμενον' τοϋ γάρ ούρανδς αύχεΐ τδ ού- 
ρχνόθεν μοι τδ αντίστοιχον, τοΰ πόρρω δέ καί 
πόρρωθεν' τδ δέ έτέρωθεν σημειούσθω, καί τδ

δποτέρωθεν, άμφοτέρο>θεν, έκατέρωθεν.
'Ρήματα δμοϋ τοϋ ωίω  μεγέθυνε' κρώζω, 

οιμώζω τε , άνευ τοϋ αρμόζω δέ, καί τοϋ δε
σπόζω, όζω' ευώδης δέ δυσώδης, όντα σύνθε
τα ' κώδων, θερμώδων τε , κνώδων τε  ξ ιφ ί- 
διον, καί άμφώδων τδ μέγα εκτησαντο.

"Οσα καθαρά τοΰ ωτης εκτείνετα ι' Η ρα
κλειώτης γάρ' τά  μη καθαρεύοντα μικρά' το 
ξότης, πότης, κα ί δείκνυσι, χωρίς άσκαλαβώ- 
του τε  καί Μιμαλώτου τινός Ή πειρώτου, οί.5 

δεσμώτης επ ετα ι, θιασώτης, συβώτης, κολώ- 
της τε.

Μέγεθος αύχεΐ τά  ωνη μη κύρια, μηδέ ο
ξύτονα, η άνεμώνη σοι καί άμυμώνη ΐςω  πα 
ράδειγμα' άκόνη δέ, σφενδόνητε, καί η εύφρό- 
νη μικρά, κα ί βελόνη' ώς δέ καί περόνη τ ις , 
άμπε/όνη, άγχόνη, δθόνη τε.

Γράφοις ήδονήν δξύτονον όνομα, Γοργόνην 
κύριον μετά Περσεφόνης, καί Τισιφόνης, ευγε 
σμικρότατα' μεθ’ ών καί Ήσιόνη τ ις , καί 
καλλονή, χαρμονή, συντετάχθω κυρίως οξύ
τονα, διά τοΰτο βραχέα, ονόματα.

Έ χ ε ι τά  είς ωρ τδ μέγεθος άπαντα , ώς 
Νέστωρ, ’'Εκτωρ τε ' Ναβουχοδονόσορ δέ, Χο- 
λογοδόμορ, άορ, καί ήτορ τ ι ,  βόσορ σμικρυνέ- 
σθωσαν, καί Ίοθδρ πενθερδς τοϋ Μωσέως, δν- 
περ καί 'Ραγούηλον άλλαχοΰ η Γραφή έπ - 
ωνόμασεν.

Βόσκω μέν μικρδν, τιτρώσκω δέ μέγιστον, 
θρώσκω, βιώσκω τε , καί τδ δνειρώσσω δέ, λ ι- 
μώσσω, κνώσσω, πλώ ω , βαρύτονα, καί γνώω 
μεγεθύνονται' τδ δ’ άλοώ καί γοώ έσμικρύν- 
θη, άτε περισπώμενα καθαρά τυγχάνοντα ρή
ματα.

Μέγας Ίω νας, δ παΐς Ά μαθείας τε , καί δ 
κλεινός Σαμωνας, τδν γάρ Μαμωναν μισών, 
Δεβώρα ϊσθι τδ μεγαλόφρον' πληθώραν άπε- 
στρέφετο, ώς ή Σεμφώρα γυνή, καί Γειώρας 
π ίνων μανδραγόραν τε , Πρωταγόρας πολλοΐς 
ήκολούθησεν.

^Ων άρσενικά τά  ώ ηος  μ έγιστα , ώς Ά πολ-

λωνιος, καί δή Κιθαιρώνειος, Σιδώνιός τε , Έ - 
λ<ικώνιος' Αΰσόνιον, Μαρδόνιον καί Έρυχθό- 
νιον σημειώσαι' γέλων τε  σαοδόνιον, καί μυγ- 
δόνιον δή καί παιόνιον.

Πέφυκε τοϋ ζώ ζωννύω παράγωγον, τοϋ 
χρώ χρωννύω δέ μεγαλοφρονούμενον, τοϋ ρώ 
ρωννύω καί χώ χωννύω που, στρωννύω καί 
τά  δμοια. Έ παμινώνδας τε καί φρενώνδας 
μέγα Ικβοήσουσι, τά  αυτά τώ  κανόνι φθεγ- 
γόμενοι.

ΙΙαντα τά  ωτός, ωζή τε οξύτονα εστωσαν 
μέγιστα άλυσσιδωτος χ ιτώ ν καί μηλωτή δέ 
ταΰτα  πιστούσθωσαν βροτδς δέ μόνον άν
θρωπος καί βιοτή ή ζωή, σμικρυνέσθω' άβρω- 
τος αυ μέγιστον, βιωτή τε ές-£ν ή βιώσιμος.

Στρεφων καί στρωφώ, καί νέμων ένώμισα, 
ητοι διέδωκα, της ποιητικής ϊ ς ι  φιλοτιμ ίας 
τδ καινοτόμημα' διδ μεγάλα γράφεται' τδ δέ 
σοβώ καί στροφώ οϋ σταλτέον ώσπερ τδ ποτώ 
ρήμα, τη κοινή διαλέκτω  πειθόμενον.

Μόνα τών είς ω τδ δεΰρο επίρρημα καί άπο 
σμίκρυνε' τών είς ος ληγόντων δέ, τδ πάρος, 
ήμος, τήμος, τημοϋτός τε , μεθ’ ών συναριθ- 
μεισθω σοι καί τδ έντδς καί έκτδς, κα ί τδ 
κηχος, εναγχος επίρρημα' τά  λοιπά δέ μ εγά
λα γραφέσθωσαν.

Δοζα σοι, Χριστέ, δ ι’ οΰ καί διήνυσα τδ 

φιλοτέχνημα πολυωφελέστατον, δ σδς οίκέτης, 

Νίκης επώνυμος, χαλκοπρατίων πρώξιμος, ά- 

νεψιδς τοϋ Σερρών τοϋ ποιμένος, οστις τδν 

ομώνυμον, διά οίκτον, έκτήσατο στέφανον. 

Ονομα καλδν καί σφόδρα θαυμάσιον ή βί

βλος κτησετα ι, μεγαλεμπορία γάρ τοΐς φιλο- 

λογοις, ο’ιμα ι, κληθήσεται, τοΐς άντιστοίχοις 

βρίθουσα, καί πυκνουμένη καλώς τοΐς κανόσι, 

ώσπερ καί θαυμάσονται οί μή φθόνω ψυχαΐς 
ϋποσμήχοντες.

Έ ξοποστειλάριον.
*  I

ΙΙρος το » Γ υνα ίκες άχουτισΟ ^τε »

Ίονιον, Σαρδόνιον, Αίγαΐον, Αίθιόπιον/Αμ- 
πω τ ις , Σύρτις, Κρισσαΐος, πελάγη ταϋτα  τ υ γ 
χάνει. Τυρρηνικδν, Παρθένιον, Σαρωνικδν, Ί -  
καριον, οίς Σαλμωνίς -ι^ρίθμηται, καί Ίσσικδν, 
Έρυθραΐον, καί δ Κρισσαΐος που κόλπος.

Σημαίνων γράμματα έστειλα , κελεύων, ά- 
γορεύων τε , λέγω ν, εμφαίνων, μέγα. Μικρά 
φράζον, μηνϋον, διεξιδν,γεγράφθω σοι' τδ πρδς 
καλδν γάρ γέγονε, καί ήν έδόκει μ έγιστα , 
επι καλδν δ’ έξέβη, έλη ξ ΐ' τάλλα  σμικρύνοις.

(ακολουθεί).

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ.

Π Ε Ρ Ι  Φ Θ Ο Ν Ο Υ .

Φθονος καλείτα ι ή θλ ίψ ις, ή ενδόμυχος 
δυσαρεσκεια, ην αισθάνεται τ ις  έπί τη εύτυ- 
χ ια  τών άλλων διά τοϋτο δ Βίας, ϊδών ποτε 
φθονερδν άνθρωπον σκυθρωπάζοντα, εΤπεν' « η. 
είς τοϋτον συνέβη κακόν τ ι ,  ή είς άλλον κα
λόν.» Είνε άρα δ φθόνος £ν τών ποταποτέρων 
και αγενεστερων τής ψυχής παθών, καί πά - 
σχουσιν αύτδν ιδίως οί αμαθείς καί βάναυ
σοι. Πολλάκις ομως δ φθόνος είνε καί έμφυτος 
εις τους άχρείαν καί πονηράν ψυχήν έχοντας, 
είς οδς ούτε δ πολιτισμδς, ούτε ή πα ιδεία  δύ- 
ναντα ι τότε νά καταβάλωσι τδν ακοίμητοι/ 
τοϋ φθόνου σκώληκα, οστις άεννάως κατατρώ- 
γει τήν τε  ψυχήν καί τήν υγείαν αύτών. Ε 
νίοτε δ φθόνος, ώς μιασματικόν τ ι πάθος, με
ταδ ίδετα ι είς πολλά τινα  συνοικοΰντα άτομα, 
είς δλοκλήρους οϊκογενείας, εϊς συνοικίας, είς 
χωρία μικρά ή καί πόλεις, είς φυλάς. Τοιοΰ- 
το ι υπήρξαν τδ πάλα ι οί Τ ε λ χ  ΐ  ν ε ς' καί 
σήμερον δ’ ετ ι δέν λείπουσι παραδείγματα 
τοιούτου ενδημικού φθόνου.



Έ ν γένει ο φθόνος Εμφαίνει καρδίαν πονη- 
ράν καί ψυχήν αγενή' διό πάντες οί πονηροί 
κα ί μοχθηροί είνε φθονεροί' όλοι δέ οί κοινω
φελείς, οί ενάρετοι, οί γενναίοι καί οί μεγάλοι 
άνδρες είσίν άπηλλαγμένοι τοϋ φθόνου, άλλά 
φθονοϋνται αυτοί.

Είνε δέ ό φθόνος φθοροποιότατον ψυχικόν 
Ττάθος, βλάπτον μεγάλως την τε υγείαν καί 
το ηθικόν τοϋ φθονεροϋ, 0 7 1 ? είνε άεννάως δυσ
τυχής, μη εύρίσκων ησυχίαν μηδέ άνάπαυ- 
σιν καί έν μέσω τής ευτυχίας αυτής, διά τήν 
θλίψιν ήν αισθάνεται έπί τή  ευδοκιμήσει τών 
άλλων. Β λάπτει δέ γενικώτερον ό φθόνος 
καί τήν κοινωνίαν" διότι δ φθόνος άπευθύνει 
τά  βέλη του ιδίως κατά τών ικανών καί ένα- 
ρέτων άνδρών, τών εύτυχούντων καί εύδοκι- 
μούντων είς τά  έργα τω ν.

μ *Αει τ ά  σε^νά π ά ντα  χεχτητoct φ θ ό ν ο ν  
"Α παν τό λ ιαν  συνετόν εστ ε π ίφ θ ο ν ο ν .»

Διά ταϋτα  πάντες οι σοφοί, ενάρετοι καί 
μεγάλοι άνδρες, πάντες οί τήν πατρίδα εύ- 
ποιοϋντες, πολλά ύφ ίστανται συνήθως δεινά 
έ/. τοϋ φθόνου, καί πλείστα  άπαντώσιν, ύπ ’ 
αύτοϋ δημιουργούμενα, προσκόμματα είς τήν 
έ/.ίϊλήοωσιν τών υπέρ τής κοινωνίας καί τής 
πατρίδος άγαθών προθέσεών τω ν. Πολλοί δέ 
τών άγαθών άνδρών ή άποθαρρύνονται καί ά- 
ποδειλιώσιν ένώπιον τοϋ φθόνου, καί άποσύ-

1 V * 'ρονται της κοινωνικής σκηνης επι μεγίστη 
τής κοινωνίας βλάβη, ή καί όλως καταστρέ- 
οονται, συγκαταστρεφομένων αύτοΐς καί τών 
κοινωφελών καί ευεργετικών ένεργειών των' 
διότι δ φθόνος, ούδαμώς ένδιαφερόμενος υπέρ 
τώ ν κοινωφελών έργων, τοϋτο καί μόνον στο
χάζετα ι, νά καταστρέφη παν ο ,τι καλόν καί 
μέγα , όπως μαράνγι τήν δόξαν τοϋ διενερ- 
γοϋντος αΰτό. « Τό τής δόξης κάλλος, ώσπερ 
υπό νόσου, τοϋ φθόνου ταχύ μαραίνεται » , ε- 
λενεν δ θείος Σωκράτης, οστις έπεσεν έπί τέ
λους θϋμα τής άρετής καί ικανότητάς του υπο

τοϋ φθόνου. Καί δ Πυθαγόρας δέ, καί δ Δημό
κριτος, καί δ Ηράκλειτος, Άνάχαρσις, ’Αρι
στείδης, Περικλής, Θεμιστοκλής καί τοσοϋτοι 
άλλοι ένδοξοι άνδρες έπεσαν θύματα τοϋ φθό
νου, ού κακόν δλεθριώτερον διά τήν κοινωνίαν 
δέν υπάρχει.

«*0 δε  τό  κ ά κ ίσ τ ο ν  τώ ν  κακών π ά ντω ν  φθόνος  
ΦΟισικον π ε π ο / η κ ε ,  κα ι  π ο ^ σ ε « ,  κα ι  π ο ι ε ί .
Ψ υ χ ή ς  πονη ρα ς  ί υ τ σ ε β / ϊ ς  παρά σ τα σ ή ς .»

(ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ.)

'Ο Αντισθένης δ’ ελεγεν, ότι οί άνθοοιποι, 
άντί νά σπουδάζωσιν, οπως άποχωρίζωσι τήν 
αίραν άπο τόν σίτον καί τούς # άνικάνους 
στρατιώτας άπό τούς ικανούς, έπρεπε νά έξο- 
ρίζωσιν άπό τήν κοινωνίαν τούς φθονερούς, 
οΐτινες μεγάλως βλάπτουσιν αυτήν.

Διά δέ τόν φθονούμενον δ φθόνος είνε τό 
μέγις·ον τών πρός αυτόν γινομένων άδικημά- 
τω ν ' διότι άνευ α ιτ ία ς, άντί νά άπολαύσ-/) τής 
έκ τής δικαίας τιμής προσγινομένης εύχαρις-r.- 
σεως, πο τίζετα ι τουναντίον μέ τήν πικράν 
τοϋ φθόνου χολήν.

« Ά ^ ί κ ώ τ α ι ο ν  π ρ - iyu  ίς\  π ά ντω ν  φθόνος  »

Διό πολλοί λυπούμενι διά τήν λυσσώδη τοΰ 
φθόνου κ α τ ’ αύτών έπίθεσιν, υπέστησαν βλά
βην τής υγείας μεγάλην, τινές δέ καί άπο- 
λέσθησαν έξ άπελπισμοϋ.

Ό λεθριωτάτην όμως έξασκεΐ επήρειαν δ 
φθόνος έπί τοϋ φθονεροϋ αύτοΰ. Εύρίσκεται 
αύτός είς άένναον ένδόμυχον άγωνίαν καί 
ταραχήν, έπιθυμών τήν βλάβην ή καί τήν τ ε 
λείαν καταστροφήν τοϋ φθονουμένου άνευ τ ί
νος εύλογου α ιτίας. Μ εταχειρίζεται δε προς 
κορεσμόν τοϋ πάθους ^του πάν ό ,τι όυναται 
καί άν μεν έπ ίτύχη τήν βλάβην ή τήν κα
ταστροφήν τοΰ φθονουμένου, χαίρεται μεν 
έξ ενός καί εύχαριστειται δια τοϋτο, αλλα 
ταράσσεται έξ άλλου, τυπτόμενος υπο τής 
συνειδήσεως, ή κυριευόμενος ύπό φόβου, δια 
τό κακόν, όπερ έπραξε κατ ’ άνδρός ίκανοϋ,

έναρέτου καί κοινωφελούς, ή οικογενειάρχου. 
«Ό φθονερό; αύτώ πο/ίμιο; καθίσταται·
ΑύΟαιρίτοις y a p  σ υ ν / χ ε τ α ί  λύπαις.»

(ΜΕΝΑΝΛΡΟΣ )

’ Αν δέ μή δυνηθή νά βλάψνι τόν φθονού
μενον, τήκεται έκ τοϋ άγενοϋς πάθους του, 
λυπ ε ίτα ι, νοσεί, καί ένίοτε καταστρέφεται ύ- 
γιεινώς τε καί ηθικώς’ διότι τό πάθος σκοτί
ζει τόν νοϋϊ καί παρασύρει τόν άνθρωπον είς 
πράξεις έπιβλαβείς καί άδικους, καί είς αύ
τό τό έγκλημα. Πολλοί τών άρχαίων σοφών 
έξομοιοϋσι τήν φθοράν, ήν ύφ ίστατα ι δ φθο
νερός, τηκόμενος έκ τοϋ φθόνου, μέ τήν σκω
ρίαν, τήν κατατρώγουσαν τόν σίδηρον, ή 
μέ τόν σκόρον, τόν κατατρώγοντα τά  μ άλ
λινα ένδύματα, ή μέ τόν σάρακα τόν καταθρί- 
βοντα τά  ξύλα. Ό  δέ Πλούταρχος παρομοιά
ζει τον φθόνον μέ τάς κανθαρίδας, α ΐτινες έ- 
π ικάθηνται πάντοτε είς τά  ώραία καί εύοσμα 
άνθη' διότι ούδείς ουδέποτε φθονεί άνίκανον, 
κοινόν, μοχθηρόν καί ποταπόν, πτωχόν καί 
δυστυχοϋντα άνθρωπον.

« Φ θ ο ν ε ί  <?’ ο ΰ ί ε ί ς  τ ώ  ί υ σ τ υ χ ο ϋ ν τ ι  » 

"Οπου λοιπόν άπευθύνει τά  βέλη του δ φθό
νος, έκεΐ εινε δήλον, ότι υπάρχει ίκανότης, 
άρετή, εύπραγία. "Οθεν δ Θεμιστοκλής, μει- 
ράκιον έτ ι ών, έλεγεν, ότι « ούδέν λαμπρόν 
πράττει, διότι παρατηρεί ότι ακόμη δέν φθο- 
νε ΐτα ι» ,

Ό  φθονερός τιμωρείται πολλάκις διά τό βδε- 
λυρόν πάθος του, καί ύπ ’ αύτής τής κοινωνίας, 
όταν, ενεκα αύτοϋ, έπέλθη βλάβη καί άδικία 
είς αύτήν' διότι ή άλήθεια δέν βραδύνει ν’ ά- 
ναλάμψϊ), καί- δ φθονερός, ταύτης γνωσθείσης, 
μ ισείτα ι καί άτιμ άζετα ι. Ούτως οί ’Αθηναίοι 
έμίσησαν τούς συκοφάντας τοΰ Σωκράτους, 
καί ούτε πϋρ έδιδον πρός αύτούς, ούτε τ ις ά- 
πεκρίνετο είς τάς έρωτήσεις τω ν , ούτε λουο- 
μένους έπλησίαζέ τ ις αύτούς, εως ού ούτοι, 
μή ύποφέροντες τό κοινόν μίσος καί_τήν γεν ι

κήν περιφρόνησιν, ηύτοκτόνησαν.
Κύριον δέ όπλον, δ ι’ ού δ φθόνος βάλλει τά  

φαρμακερά βέλη του, είνε ή σ υ κ ο φ α ν τ ία ,  
ήν οί άρχαίοι ’Αθηναίοι διά πολιτικούς λό
γους καί χάοιν τής σωτηρίας καί προφυλά- 
ξεως τής πολιτείας, ειχον δργανίσει καί ά- 
ναγάγει είς άληθή θεσμόν πολιτικόν, οί δέ 
σ υ  κ ο φ ά ν τ α ι  ήσαν πολ ίτα ι, γνωστοί τοΐς 
πάσιν, έργον εχοντες τό καταγγέλλειν πά 
σαν κατά  τής πολιτείας ή τών ηθών διενερ- 
γουμένην άμεσον ή έμμεσον ένέργειαν, ήσαν 
μάς·ιγες τής κοινωνίας, κατά πάντα  ανάλογοι 
πρός τούς σημερινούς κ α τ α σ κ ό π ο υ  ς. 
Σήμερον όμως θεωρείται, ώς καί είνε άληθώς, 
έγγλημα μυσαρόν, αύστηρώς ύπό τών νόμων 
τιμωρούμενον' διότι ή συκοφαντία, καί μετά 
τήν τής άληθείας άνάλαμψιν, πάλιν άφίνει 
ίχνη τής διαβάσεώς της, παραβλάπτοντα ό
πως δήποτε τήν τιμήν καί τήν ύπόληψιν τοϋ 
συκοφατηθέντος. Διά τοϋτο δ ’Ιησουίτης Don 
Basilio παράγεται έν τή κωμωδία λέγων :

« Σ υ κ ο φ α ντ ε ί ,  συχοφ άν τ ι ι ·
Θ ' ά π ο μ ί ί ν η  π ά ν τα  χ α τ ι . »

Μετά τήν σύντομον ταύτην και άτεχνη 
τοΰ φθόνου περιγραφήν, επίκαιρον νομίζομεν 
νά παράθέσωμεν καί τόν χ α ρ α κ τ ή ρ α  
τ ο ΰ  φ θ ο ν ε ρ ο ϋ ,  λαμβάνοντες αύτόν εκ 
τοϋ περί ήθικών χαρακτήρων ήμετέρου συγ
γράμματος.

Ό  φ θ ο ν ε ρ ό ς  λοιπόν τρέφεται μέ τήν
δυστυχίαν τοϋ πλησίον του, καί ή υγεία τοϋ 
γείτονός του είνε δι’ αύτόν μεγάλη άρρωστια. 
Ό πόταν ηνε σκυθρωπός καί περίλυπος, μη 
νομίσης, ότι τώ  σηνέβη δυστύχημά τ ι ,  όχι ! 
θλίβετα ι καί εινε φ α ρ μ α κ ω μ έ ν ο ς ,  

διότι συνέβη εύτύχημα τ ι εις τον γείτονα του. 
Ό πόταν πάλιν τόν βλέπη,ς περιχαρή και φα ι
δρόν, θεώρει ώς βέβαιον, ότι άπευκταΐόν τ ι 
συνέβη εϊς τ ινα  εχθρόν του. Ό σα άγαθα κ α ί  

άν τώ  χαρίζη δ Θεός, τά  θεωρεί ως ποινάς



καί τιμωρίας, έάν βλέπη, δτι δέν τά  δίδει εις 
μόνον αύτόν, άλλά καί εϊς άλλους.Ή  μέν χα 
ρά του Χιά συμβάν τ ι ευτύχημα είς αύτόν 
μηδενίζεται καί εκλείπει, δταν βλέπη οτι καί 
είς άλλους συμβαίνει το αύτό ευτύχημα' χ δέ 
θλίψις του διά τά  δυστυχήματά.του άνακου- 
φ ίζετα ι μεγάλως, δταν βλέπη καί άλλους 
πάσχοντας τά  αύτά ' διό καί προτιμά νά ζ?ι 
ρ.ετά τών άνωτέρων του έν κοινή δυστυχία , 
Τί μετά τών ομοίων του εν κοινϊί εύτυχίοι. 
Τήν μετά τών άλλων δέ άνθρώπων συνανα
στροφήν του δνομάζει άΟλίαν ζωήν' πασαν 
καλήν πραξιν τοΰ γείτονός του υποβλέπει μέ 
βλέμμα κακόν καί ληστρικην δυσμένειαν. 
Ιϊασα διήγησις περί εύτυχίας καί κερδών άλ
λου τινός, ?ι πας έπαινος άρετών, άγαθών έρ
γων ή ίκανότητος αύτοΰ, είνε δι’ αύτόν κε
ραυνός. Καί τά  μέν ξένα άγαθά θεωρεί τρις- 
μέγις-α καί τά  εκτίμα υπέρ το δέον, τά  δέ 
ίδ ια θεωρεί εύτελή καί ανάξια προσοχής. Παν- 
τοΰ καί πάντοτε έρωτα περί τής καταστά - 
σεως τών ισοτίμων καί τών άνωτέρων του, 
κα ί, άν άκούση, δτι α ι επιχειρήσεις των βαί— 
νουσι καλώς, γογγύζει ένδομύχως κατά  τοΰ 
θεοΰ, καί απορεί πώς είνε δυνατόν νά εύτυ- 
χώσιν οΰτως ot άλλοι άνθρωποι. Ε ξετά ζε ι 
μάλιστα τάς έργασίας τών ομοτέχνων του, 
κα ί οσάκις μέν μανθάνει άποτυχίας καί ζη 
μίας αύτών, άγάλλετα ι καί χαίρει, οσάκις 
δε τούναντίον επ ιτυχ ίας καί κέρδη, λυπείτα ι 
κα ί άδημ ονεϊ, καί ώς έπ ί τίί πλεΐς-ον μέν πα- 
ρηγορούμενος, λέγει «  τ ις  ήξεύρει άν ήνε α
ληθή, καί έπειτα  ού παν το λάμπον χρυ
σός.» "Οταν δέ ουδόλως δύναται ν’ άμφιβά- 
>>η πλέον αύτος περί τής καταδήλου εύτυχ ί
ας έκείνων, άγω νίζετα ι νά κάταπείση καν 
τούς άλλους, δτι αυτη κατ ’ ούδέν δύναται 
νά η ωφέλιμος προς αύτούς, καθό μή ά ντ ι- 
σταθμίζουσα ποσώς προς τάς ζημίας καί τάς 
δαπάνας το>ν, μηδ’ έπαρκοΰσα προς όρις-ικήν

είς τό μέλλον άποκατάστασίν τω ν ' « νΕπει- 
τ α , προσθέτει, τ ίς  δύναται νά γινώσκη πόσον 
επιζήμιος ένδέχεται νά καταστή εις αύτούς 
αυτη ή εύτυχ ία , ητις πιθανόν νά τούς ένθαρ- 
ρύνγ) είς επιχειρήσεις άλλας μεγαλητέρας, δυ- 
ναμένας νά τούς βυθήσωσιν είς τήν δυστυχίαν 
καί την άθλιότητα ; Μίσος κοινόν δέν είνε το 
σύνηθες παρεπόμενον όλων τών ταχειών αύ- 
ξήσεων, δλων τών μεγάλων καί εκτάκτων 
εύτυχιών; Καί δέν ήξεύρητε, OTt είνε πολύ δύ- 
σκολώτερον νά φυλάξη τ ις  τά  υπάρχοντα, η 
νά τ ’ άποκτήση ; Μηδένα προ τοΰ τέλους μα
κάριζε.» Καί πάμπολλα τοιαΰτα δογματίζει, 
ΐνα  φαρμακεύσγ) τήν εύτυχίαν τώ ν άλλων, 
'κα ί έξαπατ$  αύτος Ιαυτον, μηδενός φειδόμε- 
νος προς τοΰτο μέσου αίσχροΰ τε καί αθεμί
του. Το μόνον δέ μέσον προς άποφυγήν τών 
φαρμακερών τοΰ φθόνου βελών είνε το νά κα- 
ταστ-7) τ ις διά τής άρετής, τής τιμιότητος 
καί τής άδιαφιλονεικήτου ίκατότητος άνώτε- 
ρος παντός φθόνου" άλλως ας ενεργή τάς υ
ποθέσεις του άνευ έπιδείξεως, ας μή καυχα- 
τα ι διά τάς έπ ιτυχ ίας του, άς μή περιαυτο
λογώ καί έπιδεικτιδί. ’Εν άλλαις λέξεσιν έάν 
μή αίσθάνηται Ιαυτον ούτως υψηλά ίστάμε- 
νον, ώστε τά  βέλη τοΰ φθόνου νά μη φθάνω- 
σι μέχρις αύτοΰ, άς ένστερνηθη τον θώρακα 
τής μετριοφροσύνης καί μετριοπαθείας, δπως 
μή παρέχη κάν γυμνόν τ ι μέρος τοΰ σώματός 
του προς τάς προσβολάς αύτών.

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΚΑ.
ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΑΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΙΩΝ.

1 / 0  α ικ α ιο ς  έχει το μέτωπον εύρύ, τούς 
Οφθαλμούς μεγάλους, κυλοιδιώντας, λάμπον- 
ταςκαί υγρούς, τάς κόρας εύρείας, έχούσας τον 
κύκλον ίσον" το βλέμμα άποπνέον ζωηρότητα

ίυγκερασμένην" τάς τρίχας καστανόχρους" την 
φωνήν ίσχυράν, Ολίγον τ ι  ’εμμελή η έν μέσω 
τής άνδρικής καί τής γυνα ικείας ηχούσαν- το 
6ζ σώμα εύφυώς πεπλασμένον καί άνάλογον·

2. Ό  ΑΔΙΚΟΣ έχει το μέτωπον Ομαλόν καί 
αύστηρον, τούς Οφθαλμούς γελόεντας, άλλά 
μετά συνεχοΰς τίνος κινήσεως τών Οφρύων, 
τών παρειών καί τών χειλέων, ?ι πανούργους 
καί άπειλητικούς, η τέλος μεγάλους, ατενείς 
και υποβλέποντας' αί κόραι των είσί πράσι
να'. καί αί ίριδες μέλαιναι. 'Η φωνή του εινε 
Οςεΐα η τραχεία καί μικρόν άνειμένη" το σώ
μα του έν συνόλω μέν εχει καλώς, κατά τά 
καθέκαστα δμως αύτοΰ δυσαναλόγως.

•3. Ό  α γ α θ ό ς  εχει ώραΐον πρόσωπον, ρίνα 
μεγάλην καί καλής αναλογίας, η έπικλίνουσαν 
ολίγον προς τό στόμα" οφθαλμούς μεγάλους, 
<5λίγον τ ι έμβεβυθισμένους, άλλ ’ άνοικτούς, 
υγρούς καί γλυκείς, η τεθλιμμένους καί συν- 
οδευομένους υπ ’ έλαφρας τίνος τών Οφρύων 
κινήσεως" τάς κόρκς μετρίου μεγέθους καί εύ- 
κινήτους, τό βλέμμα σταθερόν καί άτενές, τό 
μέτωπον αύστηρον, τό στήθος εύρύ.

4, Ό  Ι1 0 Χ1ΙΡ0 2  έχει τό πρόσωπον δύσμορ- 
φον καί ώχρόν, τά  ώτα στενά, το στόμα μέ
γα  μετά χειλέων λεπτώ ν, τούς Οδόντας Οξείς 
κα ί ολίγον προεκβάλλοντας, τήν λαλιάν ζωη- 
ράν καί απότομον, Οξεΐαν ή έρρινον" τούς ο
φθαλμούς λοξούς, έχοντας τήν μέν κόρην μέ- 
λαιναν καί φαινομένην ολόκληρον, τό δέ λευ
κόν στεγνόν καί λάμπον καί κατά τάς γ ω 
νίας έρυθρούμενον" τό σώμα μάλλον ισχνόν, 
τράχηλον κεκυρτωμένον, τήν ράχιν ελαφρώς 
κύπτουσαν, τούς δακτύλους μακρούς καί ισ 
χνούς, τάς κνήμας λεπτάς, τούς πόδας κακο- 
μόρφους καί κοίλους κατά τό πέλμα.

5. 'Ο Α Χ Θ Ρ 2 Π ο κ τ ο \ ο ε  ε^ει τό μέτωπον 
χθαμαλόν, τάς Οφρΰς δασείας καί συνηνωμέ- 
νας, οφθαλμούς μικρούς, στεγνούς, κυλοιδιών- 
τας καί άνίσους, έχοντας κόρας τρεμούσας καί

άνυψωμένας, καί τό λευκόν θαμβόν.
6 . Ο τ ί μ ι ο ς  εχει τούς οφθαλμούς μετρίου 

μεγέθους καί κλίνοντας πρός τό κυανοΰν η 
μέλαν χρώμα" τό λευκόν των είνε διαυγές καί 
λαμπρόν" τό βλέμμα του έμπλεον βεβαιότητος 
καί βαρύτητος" τό μέτωπον Ομαλόν, προέχει 
ήρέμα έπί τών Οφθαλμών, αί δέ Οφρΰς συνε- 
σταλμέναι.

7. Ό  ΑΗΑΤΕϋΝ έχει τήν κεφαλήν μικράν 
καί τό πρόσωπον άκανίνιστον" τό μέτωπον 
αναπλεων κατηυλακισμένον υπό πτυχώ ν κα\ 
ρυτίδων Οφθαλμούς βεβυθισμένους, μικρούς, 
στεγνούς καί χρώματος δυσδιορίστου" κόρας 
ταλαντευομένας" βλέμμα άνήσυχον καί άβέ- 
βαιον" ράχιν πλατεία ν , ώμοπλάτας υψωμένας, 
χεΐρας στενάς καί δακτύλους λεπτούς.

8 . Ό  ε μ φ ρ ω ν  έχει τό πρόσωπον μετρίου 
μεγέθους καί τό μέτωπον τετράγωνον" Οφθαλ
μούς μεγάλους, λαμπρούς, ών τό λευκόν ελα
φρώς ροδίζον, αί κόραι μέλαιναι καί στενα ί, 
καί τό βλέμμα αύστηρόν" τό άνω χείλος προ’- 
έχον" τάς τρίχας χρώματος δυσδιορίστου’ τόν 
λαιμόν κλίνοντα πρός τά  δεξιά ’ στήθος καί 
ώμοπλάτας εύρείας’ χεϊρας καί δακτύλους 
μάκρους’ δέν χειρονομεί όμιλών, ή δέ φωνή 
του, κειμένη μεταξύ τής βαρείας καί οξείας,* 
είνε εύάρες-ος.

9. 'Ο α φ ρ ώ χ  έχει τό μέτωπον υψηλόν καί 
κυρτόν, τό δέρμα στεγνόν καί χρώματος, οπεο 
ύποσημαίνει θερμότητα αίματος’ οφθαλμούς 
μικρούς, προέχοντας, διάπυρους, θολερούς καί 
ολίγον τ ι έρυθρούς" βλέμμα άνήσυχον" όφρΰς 
άνυψωμέναςς" δακτύλους βραχείς καί χον
δρούς’ λαιμόν κλίνοντα πρός τ ’ αριστερά' ς-ή- 
θος καί ώμοπλάτας μέτριας, βάδισμα σπεΰ- 
δον.

10. Γ0  Π Ν Ε ν ϊ ί Α Γ ί ί Λ Η Σ  έχει τό μέτωπον 
εύρύ, τάς τρίχας ούτε σκληράς, ουτε λίαν μέ- 
λαινας, ουτε εύθείας, ούτε βοστρυχώδεις' ώτα 
καλής κατασκευής' πρόσωπον ισχνόν καί υ.ζ-



τρίου μεγέθους' οφρΰς τοξοειδείς καί ελαφρώς 
πυκνάς' οφθαλμούς λάμποντας, μεγάλους καί 
λεπτούς' λαιμόν καί ώμοπλάτας ολίγον εύσαρ
κους καί καλώς ένηρθωμένας, ώς καί τάς 
πλευράς καί τάς κνήμας' κοιλίαν μετρίαν' το 
δέρμα εύχρουν’ τό ανάστημα ευθύ, μέτριον 
καί εύφυώς πεπλασμένον' τούς μηρούς δλίγον 
σαρκώδεις, αρθρώσεις τών ποδών καί χειρών 
ϊσχυοάς καί λεπτάς' τούς δακτύλους εΰκαμ- 
πεΐς, μακρούς καί διεστώτας' τάς πτέρνας 5- 
λίγον έξεχούσας' την φωνήν ίσχυράν καί εύά- 
ρεστον.

11. Ό Ε Υ Η Θ Η Σ  εχει τά οπίσθια τής κεφα
λής λίαν στρογγυλά, τόν λαιμόν βραχύν, τό 
μέτωπον μέγα, στρογγύλον καί σαρκώδες, 
τούς οφθαλμούς θαμβούς, αδρανείς καί άνευ 
έκφράσεως' τάς σιαγόνας μεγάλας καί σαρ
κώδεις' τάς κνήμας χονδράς, στρογγύλας καί 
βραχείας' τάς πλευράς παχείας' τάς αρθρώ
σεις μικράς' κώλα κακοσχημάτιστα’ τό πρό
σωπον μέγα καί άνάπλεων’ τάς κινήσεις α
δέξιους.

1 2. fO Π Α Ρ Α Φ Ρ β Ν  έχει τό μέτωπον εύρύ> 
τά ώτα μεγάλα καί ευθέα' τό πρόσωπον θλι
βερόν, έξέρυθρον καί μέ παρειάς συνεσταλμέ- 
νας' τούς έφθαλμούς τείνοντας τό βλέμμα 
πρός δεξιάν, μέ πλατείας ίριδας καί όφρϋς 
πυκνάς’ λαιμόν μακρόν, σκληραύχενα καί κλί- 
νοντα πρός τά εμπρός η πρός τά πλάγια ' ς-ό- 
μα χαΐνον συνήθως, ου τό άνω χείλος παχύ 
καί πίπτον επί τοΰ κάτω ' χεΐρας τραχείας’ 
ώμοπλάτας μαλλιαράς' φωνήν όξεΐαν,

4 3. Ο ΤΟΛΜΗΡΟΣ έχει τό πρόσωπον αυ
στηρόν' τό μέτωπον μεριμνών’ τάς έφρΰς προ- 
μηκεις' τήν ρίνα κλίνουσαν πρός τό στόμα, 
οπερ είνε μέγα καί παρουσιάζει οδόντας μα
κρούς, οξείς καί διεστώτας' Οφθαλμούς ζωη
ρούς, υπερηφάνους, ευκινήτους καί λάμποντας' 
βραχίονας μακροτάτους, στήθος δε καί ώμο
πλάτας εύρείας.

Ί 4. Ό  λ ε ι λ ο ς  έχει τήν κεφαλήν στρογγυ
λήν καί άνευ εξοχών' τάς τρίχας ευθείας καί 
ούλας' τό μέτωπον μέγα' τό πρόσωπον σαρ
κώδες καί μεταβάλλον χρώμα κατά πασαν 
στιγμήν' οφθαλμούς αναποφασίστους καί χρώ
ματος δυσδιορίστου' στόμα μικρόν με χείλη 
λεπτά ' σώμα ισχνόν" κνήμας παχείας" μη
ρούς πλαδαρούς, χεΐρας μακράς καί σαρκώ
δεις' άναπνοήν άσθενή καί φωνήν δξεΐαν.

15. Ό  αναιδής έχει τούς οφθαλμούς υ
γρούς, τό βλέμμα αναποφάσιστον καί αύθα- 
δες' τά χείλη συνεσταλμένα καί λίαν ευκίνη
τα" τήν φωνήν διαπεραστικήν" άναπνοήν υψη
λήν καί θορυβώδη" λαιμόν καλώς ένηρθρωμέ- 
νον' κνήμας καί πόδας ολίγον ραιβούς" γόνα
τα είσέχοντα καί ένίοτε προσκρουόμενα' βά
δισμα μαλθακώδες" θέσεις δε δυσαρέστους καί 
άσχήμονας.

1 6. Ό  ι ς χ υ ρ ο ς  έχει τήν κεφαλήν μεγά- 
ληνκαί πρός τόν αυχένα έκτεταμένην" λαιμόν 
ρωμαλέον’ τρίχας μελαίνας" τό βλέμμα άρρε- 
νωπόν' τούς οφθαλμούς λάμποντας" βλεφα
ρίδας ευθείας’ οφρΰς τραχείας καί τοξοει
δείς" ώτα μεγάλα τετράγωνα’ μέτωπον εύρύ 
άρρυτίδωτον’ ρίνα λίαν άνάλογον’ ^όμα μέγα 
μετά χειλέων λεπτών καί κατακλινόντων 
πρός τάς γωνίας τοΰ στόματος’ φωνήν εύηχον* 
άναπνοήν ταχεΐαν’ βραχίονας μακρούς καί 
μυώδεις’ ώμοπλάτας καί οσφΰν στερεάς' γα- 
στροκνημίας χονδράς’ ράχιν καί στήθος πλα* 
τέα καί μαλλιαρά' κνήμας καλώς ένηρθρωμέ- 
νας καί μαλλιαράς' πόδας καί πτέρνας ρωμα
λέας.

1 7/0 α ν δ ρ ε ί ο ς  έχει τούς δφθαλμούς φλο
γερούς, τό βλέμμα λοξόν συνήθως' τάς οφρΰς 
τοξοειδείς καί συχνά άνασπωμένας' τάς τρί” 
χας ξανθάς ή μελαίνας, ούτε λείας δέ ούτε ού- 
λας, καταπιπτούσας έπί τοΰ μετώπου είς μι
κρούς οξείς ιούλους' σιαγόνιον οξύ' λαιμόν 
μυώδη' ράχιν καί στήθος πλατέα καί έρρω-

μένα' χεΐρας μεγάλας καί νευρώδεις.
1 8. Ό υ π ε ρ ή φ α ν ο ς  έχει τάς οφρΰς τοξο

ειδείς καί τάς άνασπα σταθερώς' τούς οφθαλ
μούς μεγάλους, λαμπρούς καί αεικινήτους' 
τόν λαιμόν εύθύν, καί τήν κεφαλήν άνορθω- 
μένην’ τούς δακτύλους μακρούς καί ισχνούς’ 
τό βάδισμα αργόν καί σοβαρόν’ καί όλος φαί
νεται οϊωνεΐ έπιζητών θαυμαστάς έαυτοΰ.

1 9. Ο μ ι κ ρ ο ψ υ χ ο ς  έχει τό πρόσωπον μι- 
κρον, τους οφθαλμούς μεγάλους, τά βλέφαρα 
ευκίνητα, τά μέλη λεπτοφυή, τάς άρθρώσεις 
λεπτας, τό σώμα μικροφυές, τό μέτωπον κυ
κλικόν, τήν λαλιάν ίσχυράν, τό στήθος στενόν 
και τάς πλευράς μικράς’ βαδίζει δέ ταχέως, 
καί άν αίφνιδίως τόν σταματίση τις, φοβείται 
και το προσωπόν του μακραίνει καί ώχρια.

20. Ό  Μ Ε Γ Α Λ Ο Ψ Υ Χ Ο Σ  εχει τήν κεφαλήν 
μετρίου μεγέθους καί ολίγον τ ι στενήν κατά 
τούς κροτάφους’ τρίχας έρυθροξάνθους, κατα 
πιπτούσας έπί τοΰ μακροΰ καί τετραγώνου 
μετώπου του’ οφθαλμούς οινώδεις ή μέλανας 
καί διάπυρους’ βλέμμα εύάοεστον' ρίνα τα 
πεινήν μέν κατά τήν παρά τό μέτωπον ρίζαν 
της, πλατείαν δε καί στρογγυλήν κατά τήν 
άκραν" στόμα μέγα μετά χειλέων λεπτών καί 
συμπιπτόντων άλλήλοις’ φωνήν χονδρήν καί 
κενήν' λαλιάν στερεάν' βάδισμα άργόν' λα ι
μόν καλώς άνάλογον' οσφΰν εύρείαν" ώμοπλά
τας έλαφρώς κυρτάς καί κινουμένας κατά τό 
βάδισμα.

21. Ό  Φ Ι Λ Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Σ  έχει τό πρόσωπον μι
κρόν, τούς οφθαλμούς μακρούς, καμμύοντας 
καί όειλούς" τά μέλη ισχνά’ βάδισμα έσπευσμέ- 
νον' ράχιν κυφήν’ χρώμα πελιδνόν' ώμοπλά
τας συνεσταλμένας πρός τό στήθος' σώμα σα
θρόν καί εύθραυστον’ φωνήν άσθενή, όξεΐαν 
καί παραπονετικήν’ τρέμει δε συναιτών τινα 
υπό φόβου μή τις τόν κλέψη ή τώ ζητήση 
χάριν τινά.

22. Ό Ε Λ Ε Γ β Ε Ρ ί ο Σ  έχει τό μέτωπον τε

τράγωνον’ τάς τρίχας προβαινούσας έπί τό 
μέτο>πον’ τούς Οφθαλμούς μεγάλους καί άνοι- 
κτούς’ λαιμόν καί τράχηλον μαλλιαρούς’ ώ
μοπλάτας διεστηκυίας’ τήν ράχιν ρωμαλέαν' 
βραχίονας μακρούς’ δακτύλους ολίγον τ ι άνα- 
καμπτομένους’ πόδας μεγάλους καί καλώς 
ένηρθρωμένους’ φωνήν δέ άξεστον καί δύσ- 
καμπτον.

23. Ό ο ρ γ ί λ ο ς  έχει τό μέτωπον κυκλο
τερές, περιωρισμένον καί χθαμαλόν έν τώ μέ
σω’ τάς τρίχας ερυθρωπάς- τήν γενειάδα πυ
κνήν' πρόσωπον στρογγύλον καί εύχρουν' ο
φρΰς εϋρείας καί σκολιάς' τάς φλέβας τών κρο
τάφων έξωγκωμένας' ρίνα όξέως καταλήγου- 
σαν' οδόντας ευθείς καί οξείς' φωνήν ίσχυράν, 
καθηι/.ένην καί ένίοτε οξείαν' λαιμόν χονδρόν 
μέ φλέβας έξωγκωμένας' οφθαλμούς πυρρούς, 
μεγάλους καί αυστηρούς' σώμα καλώς άνάλο
γον' ώμοπλάτας εύρείας καί διεστώσας άλλή- 
λων’ άκρα ισχυρά' βάδισμα δέ άνισον καί ε- 
σπευσμένον.

24. Ό π ρ ά ο ς  έχει τήν κόμην πλατείαν 
καί απαλήν ξανθοΰ χρυσίζοντος χρώματος' 
τάς οφρΰς μακράς καί ήρέμα τοξοειδείς' ο
φθαλμούς μέλανας ή χρώματος θαμβού’ βλέμ
μα άτενές καί βραδύ, σάρκας παχείας καί 
μαλθακάς, φωνήν γλυκείαν, λαλιάν σιγανήν, 
άνάστημα μέτριον καί καλών αναλογιών’ βά
δισμα ήσυχον.

25. Ό λ ά γ ν ο ς  έχει τάς τρίχας σπανίας, 
τά ώτα μικρά, τήν ρίνα κενήν ένδοθεν, ςρ ο γ -  
γύλην κατά τήν ρίζαν καί σιμήν κατά τήν 
άκραν’ παρειάς συνεσταλμένας, πρόσωπον γε- 
λόεν, οφθαλμούς μεγάλους, λάμποντας καί 
στεγνούς, άσελγώς δέ πρός τά άνω άνεστραμ- 
μένους' δ κύκλος τής κόρης είνε πρασινωπός 
πρός τά κάτω, ή δέ ίρις μέλαινα’ ένίοτε δε 
δ κύκλος αύτός είνε γαλανός, ή δέ Ιρις κυανή 
βαθέως' στήθος καί κοιλίαν μαλλιαρά’ στήθος 
εύρύ καί ισχνόν' χεΐρες δε, μηροί καί κνήμαι



μικραί καί μαλλιαραί' τό δέ κάτω τιις κνή- 
λης ισχυρόν.

26 . 'Ο ε ρ ω τ ο λ ι ι π τ ο ς  έχει το πρόσωπον 
μέτριον τάς διαστάσεις, έρυθρια δέ καί ώχρια 
λίαν ευκόλως' εχει τούς οφθαλμούς μεγάλους, 
ανοικτούς, λάμποντας, υγρούς καί ασθενείς την 
όρασιν" έχει τάς τρίχας συνηθέστερον ξανθάς, 
τας παρειάς καί τούς κροτάφους ολίγον τ ι 
σαρκώδεις, το βλέμμα του δέ, ή φωνή, ής-ά- 
σις και τό βάδισμά του φέρουσι την σφραγίδα 
τής συγκινησεως καί δειλίας.

2 /. Ο λ α ί μ α ρ γ ο ς  έχει τό πρόσωπον υπο- 
ξανθόν, τό στόμα λίαν μέγα, τούς οδόντας μά
κρους,οξείς καί μικρόν Tt προεκβάλλοντας, τόν 
λαιμόν παχύν, τούς οφθαλμούς συγκεκαλυμ- 
μενους καί υπερύθρους' βλέφαρα παχέα, κόρας 
ευκινήτους, τό βλέμμα περίεργον καί ενεργη
τικόν τας χεΐρας ϊσχνάς καί κακομόρφους' 
τό σώμα εν γένει ξηρόν, την δέ φωνήν υψηλήν.

28 . Ο ο ι ν ο φ λ υ ε  ε χ 5 '· τ ό πρόσωπον μικρόν 
καί κροκοειδές τό χρώμα, τάς παρειάς σαρκώ- 
δεις καί εύχρους' τούς οφθαλμούς ερυθρούς, υ
γρούς, ευκίνητους, μεγάλους καί ενίοτε άνε · 
Γραμμένους πρός τ ’ άνω' τά  βλέφαρα παχέα ' 
τό στήθος πλατύ καί ισχνόν' τούς σπονδύλους 
τής ραχεως προεξέχοντας, την αναπνοήν ϊσχυ- 
ράν καί έσπευσμένην,

29 . Ό  αναιδής έχει τό πρόσωπον πλατύ 
καί κλΐνον’ τούς οφθαλμούς μεγάλους, ζωη
ρούς, στεγνούς, έπιστεφομένους δέ δ ι’ οφρύων 
μακρών καί ε’κτοξεύοντας βλέμμα αναιδές' 
την ρίνα κυρτήν πρός τήν ρίζαν καί παχυνο- 
μένην μέχρι τής άκρας' τάς τρίχας πυρράς 
καί συσκιαζούσας κεφαλήν όξείαν’ τό στήθος 
παχύ καί άτριχον’ κνήμας χονδράς' τόν γέλω- 

τ  α θορυβώδη καί χυδαΐον καί τό βάδισμα 
ταχύ καί θρασύ.

30. Ο μ ε τ ρ ι ο φ ρ ω ν  έχει τούς οφθαλμούς 
άνοι κτούς, μέλανας, υγρούς καί μετοίως εύκι- 
νήτ ους’ τό μέτωπον δμαλόν, τά  ώ τα  κΐχρωτ-

ματισμένα, τό σώμα κλΐνον, τήν φωνήν ίσχυ- 
ράν, τήν λαλιάν βραδεΐαν καί τό βάδισμα 
σταθερόν.

31 . 'Ο Μ Ε Λ Α Γ Χ Ο Α Ι Κ Ο Σ  έχει τάς τρίχας 
μελαγχροινάς, τό μέτωπον βαρύ και  προέχον, 
τάς όφρΰς ενουμένας, τούς οφθαλμούς χαύνους 
καί άθύμους’ τά  βλέφαρα εκτεταμένα, τό 
βλέμμα σκεπτικόν, τό πρόσωπον ισχνόν, τήν 
φωνήν ασθενή καί παραπονετικήν, τό βάδισμα 
αργόν.

32 . 'Ο Χ α ρ ι ε ι ς  έχει τό μέτωπον σαρκώ
δες καί γλυκύ, τούς Οφθαλμούς λαμπρούς καί 
υγρούς, τό βλέμμα άπορον, τό πρόσωπον ευ
άρεστος τήν φωνήν εύχάριστον, τό βάδισμα 
ήσυχον.

33 . Ό  ψ ε ϊ ς τ ι ι ς  έχει τό πρόσωπον σαρκώ
δες, τήν ρίνα πλατείαν κατά τό μέσον καί 
κλίνουσαν κατά  τήν ρίζαν’ έχει τό μειδίαμα 
κάπως σαρκαστικόν, τήν λαλιάν ταχεΐαν καί 
τήν φωνήν λεπτή ν ’ τούς οφθαλμούς έγοηγό- 
ρους καί συνήθως μηλίζοντας τό χρώμα περί 
την κόρην τας δε οφρΰς κλινούσας άπό τών 
άνω πρός τά  κάτω .

34. 'Ο ψ ι λ α λ η θ ι ι ς  έχει τό πρόσωπον με- 
τρίως άνάλογον, τούς κροτάφους καί τάς πα 
ρειάς σαρκώδεις, τήν ρίνα άδιάκριτον, τήν φω
νήν ενίοτε όξείαν, τούς οφθαλμούς άνοικτούς, 
πράους, κυανούς ή μέλανας, εστεμμένους δέ 
δ ι’ οφρύων τοξοειδών’ τάς τρίχας λεπτάς καί 
τό βάδισμα έπίχαρι.

35 . Ό  κ ο λ ά ι  έχει τό πρόσωπον μέτριον, 
τό μέτωπον ομαλόν, υψηλόν καί γαληνιαΐον' 
τούς οφθαλμούς μικρούς καί ευκινήτους, χρώ
ματος δέ τό συνηθέστερον πρασινωπού' φωνήν 
πειστικήν καί εύχάριστον’ όσφύν εύκαμπτον, 
χεΐρας καί πόδας λεπτούς, βάδισμα άνετον, τό 
σώμα φύσει κεκλιμένον, καί τό μειδίαμα 
πρόχειρον.

36 . Γ0  Φ Θ Ο Ν Ε Ρ Ο Σ  έχει τό πρόσωπον επ ί
πεδον καί ωχρόν, τά  παρειάς ϊσχνάς, τά  ώτα

στενά καί μακρά, τάς ίφρΰς κατακλινούσας 
πρός τούς κροτάφους, τούς οφθαλμούς κοίλους 
καί μικρούς, τό βλέμμα λοξόν, τό στόμα μέ
γα , τούς οδόντας μικρούς, οξείς καί ξανθίζον
τας, τάς ώμοπλάτας συνεσταλμένας πρός τόν 
θώρακα, τόύς 'βραχίονας βραχείς, τό σώμα ά 
θλιον, τήν φωνήν σιγανήν καί όξείαν, τό βά- 
όιομα αργόν.

37. Γ0  α ς ε Β Η ς  έχει τούς κροτάφους κοί
λους, τάς οφρΰς πυκνάς καί συνενουμένας' τό 
στόμα εθ ισ μ ένο  ν καί περικλεΐον οδόντας μα- 
κρούς, ισχυρούς καί οξείς' τούς οφθαλμούς μ ι
κρούς καί έγκοίλους, ή τουναντίον' μεγάλους, 
ευκινήτους, λίαν άνοΐκ-ίούς καί λάμποντας* τά  
βλέφαρα άναστρέφονται πρός τά  άνω καί τό 
βλέμμα του εκφράζει θρασύτηπα καί ύβριν’ έχει 
τήν φοινήν υψηλήν καί τό βάδισμα βέβαιον.

38. Ό Ε λ ε Η μ ω Ν έχει τό πρόσό)πον ώ - 
ραΐον καί έπιχαρίτως εύχρουν' τόύς οφθαλ
μούς γελόεντας καί υγρούς' τά  βλέφαρα νω- 
χελώς καταπ ίπτοντα  υπό μέτωπον εύρύ καί 
έξάστερον καί υπ ’ οφρΰς συμπεπ'υκνωμένας* 
τήν ρίνα εύμορφον μέ ρώθωνας έντετμημέ- 
νους' τήν φωνήν γλυκεΐαν καί τό βάδισμα εΰ- 
άρεστον.

39 . Ό  Π Α Ι Κ Τ Η Σ  έχει τάς τρίχας πυκνάς, 
ίσας καί μελαίνας, τήν γενειάδα άφθονον καί 
τούς κροτάφους καλώς υπό τριχών καλυπτο- 
μένους' τούς οφθαλμούς λάμποντας, άνές-ραμ- 
μένους, μεγάλους καί ολίγον τ ί ερυθρούς’ ή 
επασχόλησις δε εινε έζωγραφημένή εϊς τό 
βλέμμα του καί εϊς τό βάδισμά του.

40 . Ό  φ λ ύ α ρ ο ς  έχει ώραΐα χααρακτηρις-ι- 
κα, μέτο^πον μέγα, ώτα ευθέα καί μακρά, πα 
ρειάς μεγάλας, χρώμα ωχρόν' τήν ρίνα εύθεΐαν 
ή πλατεία ν κατά  τό μέσον’ τούς οφθαλμούς 
ανεστραμμένους, μεγάλους καί όλίγον τ ι ερυ
θρούς’ τό σιαγόνιον στρογγύλον, τάς χεΐρας 
στρεβλάς μέ δακτύλους μακρούς καί λεπτούς' 
τάς πλευράς παχείας' τήν κοιλίαν μαλλιαρήν,

τήν φωνήν καθαράν, τήν ομιλίαν ζωηράν καί 
το βάδισμα βιαστικόν.

( Έ κ  τών του ΛΑΒΑΤΕΡ).

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ .

Έν Σόφοκλέους Α ντιγόνη στίχ . 49 , ή Ίσ~ 
μινη μαθοΰσα ότι ή άδελφή αύτής διανοείται 
να θαψη τον νεκρόν τοΰ ΙΙολυνείκους, παρα- 
καλεΐ αυτήν νά συλλογισθή οτι άπέθανε μέν 
κακώς ό πατήρ καί ή μήτηρ, έφόνευσαν δέ 
αλληλους οι αδελφοί. Ε ίτα έπάγει

Νΰν ό αυ μονα δή νώ λελειμμένα σκόπει 
όσω κάκ ιστ’ ολούμεθα ή νόμου βία 
ψήφον τυράννων ή κράτη παρέξιεν.
Ά λ λ ’ έννοεΐν χρή τοΰτο μέν γυνα ΐχ ’ οτε 
έφημεν ώς πρός άνδρας ού μαχουμένα 
επειτα  δ’ ουνεκ’ άρχόμεθ’ έκ κρεισσόνων 
και τα ϋ τ  ακούειν κάτ ι τών δ’ άλγίόνα.

Οι τέσσαρες τελευταίο ι στίχοι τοΰ παοα- 
τεδεντος τεμαχίου έγειναν πέτρα σκανδάλου 
παρά τοΐς κριτικοΐς, οΐτινες πολυειδεΐς έπε- 
νόησαν έρμηνίας.

Οί μεν ερμηνεύουσι λ. χ. χ ρ ή  εϊδέναι τοΰτο 
μεν ότι γυναίκες εφημεν ώς αύχουμένα πρός 
ανδρας έπειτα  δε ότι (ουνεκά) άρχόμεθα έκ 
κρεισσόνων ώ<ϊτε καί ταΰτα  άκούειν κ τλ . Ό  
όε ήμέτερος Μιστριώτης παραδέχεται (έν τή 
έκδόσει τής ’Αντιγόνης σελ. 81 σχ. 4) τό μέν 
ό ι ι  ειόικον, το δε oiirexa αϊτιολογικόν. Ού
τως όμως η αλλίος ή σύνταξις τοΰ πρώτου 
χωλα ίνει, διότι άπαντα  έν αύτώ ή γελοία 
εκφρασις « εφυμεν γυναίκες ώς πρός άνδρας 
ου μαχουμένα » τήν οποίαν ό κ. Μιστριώτης 
ζητεί νά υποστήριξή διατεινόμενος ότι έν τώ 
γυνα ΐχες t y v j t s r  υπάρχει ϊδεα τ ις προπαρα- 
σκευής, δι’ $ν ή εκφρασις αΰτη συνετάχθη ώς 
το παρασχέναζεοθα ι εν τή φράσει παρεσκευά- 
ζοντο ώς ναυμαχήσαντες. Αυτη ή ερμηνεία εΐ- 
νε γνωστή είς τούς φιλολόγους' ενεκα όμως



τώ ν δυσκολιών τής έκφράσεως γυνα ϊχεc t<pv- 
/(£>· wc ού μαχονμ& α  δέν άρεσκει. Τινές δ® 
τών έκδοτών δίδουσιν αύτην ώς πιθανήν τινα  
όμολογοϋντες οτι ή θεραπεία είναι « έπωδή 
προς τομώντι πήμ ατι » ,  πεποιθότες δε οτι 
εχει ανάγκην διορθώσεως το χωρίον.

’ Αν τ ις μελετήση έπιμελώς θά ίδϊ) δτι το 
χωρίον τοϋτο, άποτελούμενον υπο τεσσάρων 
στίχω ν, είναι είς δύο ίσα μέρη δΐ7)ρημένον· 
άμφότερα δε τά  μέρη είναι δμοια προς άλλη* 
λα  ούχί μόνον ώς προς το μέγεθος, άλλά καί 
ώς προς την νοϋν, διότι άμφότερα είναι συμ
βουλή, καί ή αύτή συμβουλή, έν μέν τώ  πρώ · 
τω  άφοοώσα είς τήν ρύθμισιν τοϋ έννοεΐν, έν 
δέ τω  δευτέρω είς τήν τοϋ πράξαι. Τί παρά
δοξον νά εχωσιν άμφότερα καί τήν αύτήν κα
τασκευήν.

"Αν τοϋτο υποθέσωμεν, δυοΐν θάτερον' η 
πρέπει το οΰνεκα νά ήναι ειδικόν διά νά ισο
δυναμώ προς τό δτι ειδικόν, η τό δτι νά έκ- 
λ.ηφθη αίτιολογικώς διά νά ήναι ισοδύναμον 
πρός τό οΰνεκα τό αίτιολογικόν. Ά λ λ ’ έν τ?ί 
πρώτη περιστάσει άπαντ^ί ή έκφρασις εφυμεν 
(>Κ περί ής εϊπομεν. Ά ς  ίδωμεν νΰν πώς θά 
εχη ο λόγος άν παραδεχθώμεν τό άντίς-ροφον, 
ήτοι δ τν= δ ι6 ιι.

Θά υποθέσωμεν πρώτον δτι τό έννοεΐν δέν 
έχει άντικείμενον καί σημαίνει δτι περίπου 
κα ί τό « έχω τήν γνώμην » παρά Ξενοφώντι 
έν ’Αναβ. 1. 3. 6 ., ώστε νά γ ίνητα ι συμπλη- 
ρούμενος ο λόγος έννοεΐν, ούτως ώς ού μα
χουμένα.

Ιδού λοιπόν ή κατασκευή" Χρή, τοϋτο μεν, 
δτι γυναίκες έφυμεν, έννοεΐν ώς ού μαχουμέ- 
να πρός άνδρας, έπειτα  δέ, οΰνεκα άρχόμεθα 
ού κρεισσόνων, καί τα ϋ τ ’ άκούειν, κάτ ι τών 
δ ’ άλγίονα. Έ κ τοϋ χρή έξαρτώνται τά  απα
ρέμφατα έννοεΐν  — άκούειν συνδεόμενα διά 
τοϋ τοϋτο μέν —  έπειτα  δέ. Έκάτερον δέ 
τούτων α ιτιολογείτα ι διά μιας αίτιολογικής

προτάσεως. Ή  δέ έννοια είναι ή έξής' “’Ανάγ
κη είναι πρώτον μέν, διότι εϊμεθα γυναίκες, 
νά σκεπτώμεθα ώς μή δυνάμεναι νά πολεμή- 
σωμεν πρός άνδρας, Επειτα δέ, επειδή άρχό
μεθα υπό ισχυρότερων (άνδρών δηλ.) καί είς 
ταϋτα  νά ύποτασσώμεθα καί είς έτ ι άλγεινό- 
τερα τούτω ν.» Πρός ταύτην τήν ερμηνείαν 
συμφωνεί καί ή έν στίχ . 71 πικρά άπόκρισις 
τής ’Αντιγόνης' yIo9’ όποΐά σοι δοκεΐ= σκέ- 
πτου ώς σοι φα ίνετα ι καλόν.

Τό χωρίον τοϋ 3ενοφώντος έχει οΰτω ' « Ώς 
έμοϋ ουν ιόντος δποι καί υμείς, οΰτω τήν γνώ~ 
μην έχετε ». Τό δέ Σοφόκλειον ίσως οΰτω έν 
τ?ί νΰν λαλουμένη θά ήτο δυνατόν νά έρμη— 
νευθΐ)' «Έ πειδή εϊμεθα γυναίκες, πρέπει δταν 
κάμνωμεν σχέδια, νά εχωμεν ύπ ’ οψιν δτι δέν 
θά πολεμήσωμεν πρός άνδρας. Παρ’ αύτώ τώ  
Ξενοφώντι τό έννοεΐν οδόν φαίνεται ίσοδυνα- 
μοϋν πρός τό σχεδιάζειν πορείαν.

Αΰτη είνα ι ή έμή γνώμη περί τοΰ χωρίου 
τούτου, ’'ίσως δέ είναι ζητήσεως άξιον άν ήναι 
ειδικής η αίτιολογικής προτάσεως ΐ!) άμφοτέ- 
ρων ιδία ή ύπέρβασις γυνα ιχ ’ οτε άντί δτι 
γυνα ΐκε, καί προσέτι άν τό τοϋτο μ εν , δπερ 
οί έκλαμβάνοντες τό δτι ώς ειδικόν δύνανται 
νά θεωρώσι καί ώς άντικείμενον τοϋ έννοεΐν, 
είναι δυνατόν ανεξαρτήτως τίθέμενον νά ταχ - 
θί) μετά τοεΐς λέξεις. ’Αλλά τοϋτο τό έργον 
είναι τοΰ έχοντος πρόχειρον εν Σοφόκλειον 
λεξικόν, ή συντακτικόν τ ι  τών διαλέκτων 
πληρέστερον τοϋ έμοϋ.

Α. ΚΥΙΊΑΚΟΠΟΤΛΟΣ.

ΤΑ Κ ΑΤ’ ΑΛΕΞ ΑΝΔΡΟΝ 

ΚΑΙ ΤΟΪΣ ΓΥΜΝΟΣΟΦΙΣΤΑΣ.

Ό  ’Αλέξανδρος, έπιδραμών τήν ’Ινδικήν 
πολλούς τών κ α τ ’ αύτήν ηγεμόνων κατέστη- 
σεν υποτελείς έαυτώ σατράπας, δρκους λα 
βών πίστεως παρ’ αύτών καί υποταγής. Ά λ λ ’

\

οί γυμνοσοφις·αι,’Ινδοί φιλόσοφοι, ους σήμερον 
καλοϋσι Βραχμάνας, βαρέως φέροντες τοϋ έ 
θνους αύτών τήν ύποδούλωσιν, παρώρμων ά - 
παύστως τούς ηγεμόνας τούτους είς άποστα- 
σίαν καί μάλις-α άνέπεισαν τόν ηγεμόνα Σάβ
βαν είς φοβεράν καί δεινήν έπανάστασιν, ήτις 
πολλών δεινών καί δυστυχημάτων έγένετο 
..ροςενος εις τους Μακεδονας. Τών γυμνοσο- 
φιστών τούτων τούς μάλλον ένοχους καί μάλ
λον δεινούς όντας περί τήν δ ιαλεκτικήν καί 
Ρ?αχ υ^ογους δεκα συλλαβών δ ’Αλέξανδρος, 
έπρόβαλεν είς έκαστον αύτών έρωτήσεις δυσ- 
κολους, ειπο^ν, δτι θά φονεύσνι πρώτον τόν 
μή ορθώς άποκριθέντα, έπειτα  έφεξής οΰτω 
και τους άλλους τόν δέ μάλλον ήλικιωμένον 
ίζ  αυτών διεταςε να κρινη αύτός. fO πρώτος 
λοιπόν, έρωτηθείς τίνες νομίζει δτι είνε π ε 
ρισσότερός οι ζώντες ή οί άποθανόντες; άπε· 
κρίθη, οί ζώντες, διότι οί άποθανόντες δέν 
ύπάρχουσι πλέον. Ό  δέ δεύτερος έοωτηθείς 
άν ή γή η ή θάλασσα τρέφη θηρία μ εγα- 
λήτερα ; άπεκρίθη, ή γή , διότι ταύτης μέρος 
είνε ή θάλασσα. Ό  δέ τρίτος, έρωτηθείς, 
ποιον εινε τό πλέον πανοϋργον ζώον ; έκεΐνο, 
είπε τό όποιον δέν έγνώρισεν δ άνθρωπος μέ
χρι τοΰδε. Ό  δέ τέταρτος, έρωτηθείς πρός 
τ ίνα  σκοπόν παρεκίνησε τόν Σάββαν είς άπο- 
στασίαν, σκοπεύων, άπεκρίθη, νά τόν κάμω 
η νά ζήση καλώς, ή ν ’ άποθάνη καλώς. Ό  δέ 
πέμπτος έρωτηθείς, τ ί νομίζει δτι έγεινε ποό- 
τερον ή ημέρα ?ι ή νύξ ; ή ημέρα, είπε, κατά 
μίαν ημέραν' καί έπειδή δ ’Αλέξανδρος έθαύ- 
μασε διά τό άκατάληπτον τής άποκρίσεως, 
ούτος προσέθηκεν, δτι τών άκαταλήπτων ε
ρωτήσεων άνάγκη νά γίνε άκατάληπτοι καί 
αί αποκρίσεις. Στραφείς λοιπόν ό βασιλεύς 
πρός τόν έκτον, ήρώτησε αύτόν, πώς δύναταί 
τ ις νά άγαπατα ι πολύ ; ουτος δ’ άπήντησεν, 
άν πολύ καλός ών, δέν ηνε φοβερός. Γ0  δ’ έ
βδομος έρωτηθείς, πώς δύναταί τις νά γείνη

έξ άνθρώπου θεός ; έάν, είπε, πράξη τ ι,  δπερ 
δέν είνε δυνατόν νά πράξη δ άνθρωπος. 
Ό  δέ όγδοος έρωτηθείς ποιον είνε ίσχυρό- 
τερον, ή ζωή ή δ θάνατος ; άπεκρίθη οτι 
ισχυρότερα είνε η ζωή, καθ’ § φέρουσα τό
σα πολλά κακά. Ό  δέ έννατος έρωτηθείς 

τίνος ο άνθρωπος ζή καλώς ; μέχρις ού, 
άπεκρίθη, δεν νομίζει τόν θάνατον κα λλ ίτε- 
ρον τής ζωής. Τότε δέ ς-ρέψας δ ’Αλέξανδρος 
πρός τόν δέκατον, τόν δικαστήν, διέταξεν αύ
τόν ν ’ άποφανθη' έπειδή δέ ουτος είπεν δτι δ 
είς άπήντησε χειρότερον τοϋ άλλου. Λοιπόν, 
ειπεν ο Αλέςανδρος, σύ πρώτος θά άποθάνης 
τοιαύτην έπιφέρων κρίσιν. « Ό χ ι βέβαια, ά
πεκρίθη ούτος, ώ βασιλεΰ, έάν σύ δέν ψευ- 
σθνίς ειπων, οτι θά φονεύσης, πρώτον εκείνον 
δστις ήθελεν άποκριθη κάκιστα. Ά λ λ ’ ομως 
απελυσεν αυτούς ο ’Αλέξανδρος, χαρίσάς τήν 
ζωήν.

Προς δε τούς μάλλον ένδοξους γυμνοσοφι- 
στας και ησύχως διάγοντας έν τοΐς άναχω- 
τηρίοις των επεμψεν 5 ’Αλέξανδρος τόν Όνη- 
σίκρατον, παρακαλών αύτούς νά έλθωσι πρός 
αύτόν/Ητο δέ δ Όνησίκρατος φιλόσοφος κυ- 
νικός, συμμαθητής τοΰ Διογένους. Καί καθ’ ά 
λέγετα ι, δ μέν γυμνοσοφιστής Καλανός λίαν 
υβρις-ικώς καί τραχέως διέταξε τόν Όνησίκρα- 
τον ν’ άπεκδυθη τόν χ ιτώ να , καί γυμνός ν ’ ά- 
κροάται τών λόγων αύτοϋ' δ ιότι άλλως δέν 
θά συνομιλήση μ ετ’ αύτοϋ, ούτε καί άν έλθη 
απεσταλμένος παρά τοϋ Διός. Ό  δέ Δάνδαμις 
πραότερος έφάνή, καί άκούσας προσεκτικώς 
δσα δ Όνησίκρατος περί Σωκράτους, καί Πυ- 
θαγόοου, καί Διογένους, έξέθηκεν, είπεν, δτι 
οί άνδρες ούτοι φαίνονται έίς αύτόν, οτ ι υ
πήρξαν μέν εύφυεΐς, άλλ ’ δτι διήγαγον τόν 
βίον, πολύ αίσχυνόμενοι τούς νόμους. Ά λ λ ο ι 
δέ λέγουσιν, δτι δ Δάνδαμις ούτος ούδέν τ ι 
άλλο είπε πρός τόν Όνησίκρατον είς άπάντη- 
σιν ή τοϋτο μόνον: «Τίνος ένεκα λριπόν δ ’Α-



λέξανδρος ήλθεν ένταΰθα, διανύσας τοσαύτην 
όδόν; » ’'Επεισεν δμως 6 ήγεμών Ταξίλης τον 
Ιναλανόν νά Ιλθτι προ; τον ’Αλέξανδρον. ’Εκα
λείτο δέ οΰτος Σφίνης" επειδή δέ ήσπάζετο 
πάντας τούς συναντώντας προσαγορεύων αυ
τούς πάντοτε διά τοΰ κ α λ έ ,  σημαίνοντος 
ίνδις-ί τό χ  α ΐ  ρ ε, ώνομάσθη υπό τών Ε λλή 
νων Καλανός. Οΰτος δέ λ έγετα ι, δτι καί τό 
περί τής εξουσίας παράδειγμα έδειξε πρός 
τόν ’Αλέξανδρον. Άποθέσας δηλαδή εϊς τήν 
γην δέρμα ξηρόν καί καταζαρωμένον, έπάτη- 
σε τό άκρον αυτοΰ’ τό δέ δέρμα, πιεσθέν εις 
έν μέρος, άνεσηκώθη άπό τά  άλλα μέρη' καί 
τοΰτο έδείκνυε γινόμενον, πατώ ν τό δέρμα 
άλληλοδιαδόχως καθ’ £ν τών άκρων, καί π ε - 
ριελθών αϋτό δλον κύκλοθεν, έ'ως οΰ πατήσας 
το δέρμα κατά  μεσής, έμεινε τοΰτο εντελώς 
ήρεμον καί άμετακίνητον, Έ σκόπει δέ διά 

 ̂ τής παραστάσεω; ταύτης ν’ άποδείξη, δτι ό 
’Αλέξανδρος ώφειλε πρό πάντων τά  μεσαία 
μέρη τοΰ κράτους του νά π ιέζ ϊ!, καί οχι νά 
άποπλανάται μακράν εϊς τά  άκρα αύτοΰ.

(Έκ τοϋ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ.)

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α .

ΠΕΡΙ ΜΕΓΑΛΟΜΝΗΜΟΝΩΝ.
Μητρόδωρος ό φιλόσοφος, σύγχρονος τοΰ 

κυνικοΰ Διογένους, διετείνετο δτι ήδύνατο νά 
έπαναλάβγ) δσας ομιλίας είχε άκούσει έντός 
τής ημέρας.

Κΰρος ό Βασιλεύς τής Περσίας ένεθυμεΐτο 
τά  ονόματα τριάκοντα χ ιλιάδων έκ τών στρα
τιω τώ ν του, ό δέ μέγας βασιλεύς τοΰ Πόντου 
καί τής Βιθυνίας Μιθριδάτης, οστις έβασί- 
λευεν έπί είκοσι δύο διαφόρων έθνών, έλάλει 
εις έκαστον έξ αύτών τήν γλώσσαν του, χω 
ρίς νά μεταχειρισθ·^ διερμηνέα,

'Ο Καρμίδας ένθυμεϊτο ολόκληρα βιβλία 
τά όποια άνεγίνωσκεν εϊς τάς βιβλιοθήκας 
καί ήδύνατο επομένως νά τά  ειπη έκ στήθους.

'Ο δε ’Ιούλιος Καϊσαρ υπηγόρενε συγχρό
νως δέκα έπιστολάς εϊς τούς γραμματείς του, 
χωρίς νά χάση τήν σειράν ούδεμιάς.

'θ  Σενέκας ενθυμείτο ε«ς δύο χιλιάδας λέ
ξεις κατά  σειράν, τάς επαναλάμβανε καθ’ ήν 
τάξιν τάς είχε άκούσει, ήδύνατο δέ νά έπανά- 
βη καί διακοσίους στίχους άπαξ άκούσας αύ
τούς άναγινωσκομένους.

'Ο Σιμπλίκιος είχε τοσοϋτο μνημονικόν, 
ώστε αδύνατο ν’ άπαγγείλη  έκ στήθους δλην 
τήν Αϊνειάδα.

Έ ν Παρισίοις δέ πρό όλίγων έτών κατώκει 
Κορσικανός τ ις σπουδάζων τήν νομικήν. Τού
τον ειχε γείτονα ό Μαρκαντώνιος Μουρέτος, 
δστις θέλων νά δοκιμάση τήν μνήμην αύτοΰ, 
περί ής πάντες ώμίλουν καταπεπληγμένοι, 
τώ  είπεν ονόματα λατιν ικά , ελληνικά, βάρ
βαρα, σημαντικά έννοιας ή άσήμαντα πάντη , 
τοσαϋτα τόν άριθμόν, ώστε πάντες οί παρευ- 
ρισκόμενοι έβαρύνθησαν πλέον άκούοντες, μό
νον δε ό Κορσικανός έζήτει νέα άκόμη. Πάντες 
ένόμιίον άδύνατον τό οτι ήθελε κατορθώσει 
νά έπαναλάβγ) τόν σωρόν τοϋτον τώ ν λέξεων 
άλλ’ ό νέος σπουδαστής, προσηλώσας τούς 
οφθαλμούς είς. τό έδαφος καί σκεφθείς έπί 
μίαν στιγμήν, ήρχισεν έπαναλαμβάνων αύτάς 
έλευθέρως καί οϋ μόνον άπό τής πρώτης μέ
χρι τής τελευτα ίας, άλλά καί άπό τής τ ε 
λευταίας μέχρι τής πρώτης. Ώ μολόγει δέ δ 
ίδιος δτι ήδύνατο νά έπαναλάβνι μέχρι τριά
κοντα χιλιάδας λέξεων καί δτι ένθυμεϊτο παν 
δ ,τ ι είχεν άκούσει τ:ρό ένος έτους.

Ό  Πίνδαρος δέν άπηξίου νά συμβουλεύηται 
τήν Κόρινναν, ητις έδιδάχθη μετ’ αύτοΰ τήν 
ποιητικήν ύπο τοΰ Έσιόδου. ’Επειδή λοιπόν 
ημέραν τ ινά  ό ποιητής ούτος έπεδαψίλευσεν 
άφειδώς τά  έπίθετα έν μι£ ώδή του, ή Κό
ριννα τώ  είπεν —  ’'Ελαβες σάκκον σπόρου ό
πως σπείρης άγρόν, καί άντί νά σπείρης διά 
τής χειρός έκένωσας τόν σάκκον διά μ ια ;.

 H^Oujr---
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