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ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ.
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ΒΙΒΛΙΑ ΝΕΟΦΑΝΗ

Εις τό παρόν έξώ φυλλόν του ό ΚΕΚΡΟΨ θέλει α να γγέλ λ ε ι την έκδοσιν 
παντός οίουδήποτε νεοφανούς βιβλίου, ου άντίτυπον ήθελε σταλεί παρά τοΰ 
Εκδότου πρός τόν Ε λλη ν ικό ν  Φ ιλεκπαιδευτικόν Σ ύλλογον «Η ΕΝΟΤΗΣ.»

ΟΜΗΡΟΙ:
Περιοδικόν του εν Σμύρντ) ομωνύμου Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου

ΕΚΛΙΛΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ.

Συνδρομή έτησία προπληρωτέα, έν Καΐρω καί τ?) Ά ν ω  Α ΐγύπ τω  φρ. 15. 
’Ε π ιστατεί Καΐρω καί τη ’Ά νω  Α ΐγύπ τω  ό Ε λλ η ν ικ ό ς  Φ ιλεκπαιδευτικός 

Σ ύλλογος «ΕΝΟΙΉΣ.»
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ANNUAIRE
D E S  E T U D E S  G R E C Q U E S

ΕΝ FRANCE. 

PARIS, 9* Ann6e 1875. — MAISONNEUVE & O , Libraires-Editeur*

’Ογκώδης τόμος έκ 472  σελίδων ε ις  8ον, περιέχων πολλάς ελληνικής φ ιλολογίας 
πραγματεία ς, ικανά ανέκδοτα εργα, αρχαίας έπ ιγραφάς, κ τλ .

Τ ι μ ά τ α ι φρ. 8.



ΕΠΙΣΤΑΤΟΥΣΙ
Κ α ι επιμελούνται των συμφερόντων τοΰ Κ έ κ ρ ο π ο ς

ΑΝΑ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ.

Έ ν ’Αλεξάνδρειά, ό Κος Ε. Ε. Τ ο ύπας.
» Βένχα, » Ά λ έ ξ . Κ αμπάνης.
» Β ίρΚ ετ-ελ-Σάβ » Π. Ή σ α ία ς .
» Δαμανχούρ » Έ π . Σολομωνίδης, ιατρός.
» Ζαγαζίκιον » Γεώργ. Φ. Φ ιλιππίδης, ιατρός.
» "Ισνα » Γ . Μ ανιατόπουλος.
» Κάφρ-έλ-Δαουάρ » Ά λ κ . Τερωνυμίδης.
» Τ άντα » ΆΟ. Ταμβακόπουλος.
» Τ άχτα » Σαβ. Τιβεριος.
» Φ αγιούμ, » Ά ν τ .  Κ αμπάνης, Έ λ λ η ν  Πράκτωρ.

ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ.

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

» Αήμνω » » «Ό μόνοια.»



Κ Ε Κ Ρ Ο Ψ

TOY ΕΝ ΚΑΙΡΩ

EAAHNIKOY ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η Ε Ν Ό Τ Η X
ΕΤΟΣ Α'. 4 ’Ιουνίου 1876. ΦΥΑΛ. Ζ'.

ΧΡΟΝΙΚΟΝ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

(Σ ιιν ί'χ ίΐα .)
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Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Μ Ο Γ Γ Ο Σ  

( 4 8 2 - 4 9 0  Μ. X.).

Μετά την έξωσιν tc  j  Ίωάννου Ταλαί* ό 

Πέτρος Μογγός ίμεινεν ανενόχλητος τοΰ ’Αλε
ξανδρινού θρόνου κύριος. ΓΥπέγραψεν, ώς είχεν 
ύποσχεθη, τό πολύκροτον Έ  ν ω τ  ι κ ό ν 
τοΰ αύτοκοάτος Ζήνωνος, δεξάμενυι, συνά
μα καί τάς αποφάσεις τής εν Χαλκηδόνι 
Συνόδου, κατεδίκασεν αύτάς ακολούθως. Οί 
μάλλον αδιάλλακτοι τής έν Χαλκηδόνι Συνό
δου αντίπαλοι, παροργισθέντες εκ τής άστα- 
σίας αύτοΰ και έκ τής είς τό ενωτικόν άφοσιώ- 
σεώς του, άπεχωρίσθησαν τής κοινωνίας του, 
καί αύτωνομάσθησαν ’Α κ έ φ α λ ο ι ,  καθ’ S 
μηδένα άναγνωρίζοντες Πατριάρχην, ?ι Σ ε- 
β η ρ ι α ν ο ι, έκ τοΰ ένόματος τοϋ αιρεσιάρ- 
χου αυτών Σεβηρου. Ό  Μογγός άπέθανε, κα

τά  τόν ΈλμακΙν, τώ 490 ετει, τή 2 η 4 
τοΰ Αιγυπτιακού μηνός Άθώρ (29 η 31 ’Ο
κτωβρίου). Μετά τόν θάνατον τοΰ Μογγοΰ έ- 
πιπηδώσι τοΰ θρόνου δκτώ κατά σειράν αι
ρετικοί Πατριάρχαι, τυραννησαντες έπί 48 
δλα Ιτη την ’Εκκλησίαν τής ’Αλεξάνδρειάς 
ύπό την αιγίδα τών αιρετικών Αύτοκρατόρων 
Ζήνωνος καί ’Αναστασίου τοΰ Δικόρου.

30

Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ  

( 4 9 0 - 4 9 6  Μ. X.)

Β' .

Τόν Πέτρον Μογγόν διεδέξατο είς την πα- 
τριαρχείαν ’Αθανάσιος, ο έπικληθείς παρά τι- 
νων μέν Κ η λ ή τ  η ς, παρ’ άλλων δέ ’Α β ί -  
ν α ς. Έδέξατο καί αύτος τό ενωτικόν τοΰ 
Ζήνωνος, καί άνεθβμάτισε την έν Χαλκοδόνι 
Σύνοδον. Ά λλ ’ επειδή δέν ηθέλησε νά έξοβε- 
λίση έκ τών διπτύχων τό ονομα τοΰ πρόκα 
τόχου του, οί Ακέφαλοι δέν συνεκοινώνησαν 
μετ’ αύτοΰ. Άπέθανε δέ, κατά Πάγην, τώ 
496 ετει, τη 20 τοΰ αιγυπτιακοΰ μηνός Θώθ 
(1 7 Σεπεμβρίου), ήμέρα Παρασκευή.



31.
Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Β'.

(496 —SOS Μ. X.)
Μετά τόν θάνατον τοΰ ’Αθανασίου άνέβη 

είς τόν πατριαρχικόν θρόνον τ ή ; ’Αλεξάνδρειάς 
’Ιωάννης, ο επικαλούμενος Μ έ λ α ;  η Α ί 
μο υ λ ο  ς, μοναχός ών, ίερευς καί οικονόμος. 
Συνωδά τω προκατόχω του έδέξατο καί αΰτός 
τό Ένωτικόν, καί άπεδοκίμασε τήν έν Χαλ
κηδόνι Σύνοδον, τηρήσα; όμως σιγήν τελείαν 
ώς πρός τό τελευταΐον τοΰτο εν ταΐς πρός 
τους πατριάρχας είρηνικαΐς έπιστολαΐς του. 
Άπεθανε τω 50 δ ετει, τή 29 ’Απριλίου, η
μέρα Παρασκευή, κατά Πάγην.

32.
Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Γ'.

(505-517 Μ. X.)
Ιωάννης, τούπίκλην Ν ι κ α t ώ τ  η ς, διε- 

δέςατο Ίωάννην τόν Β'. εις τήν πατριαρχείαν. 
Τοσαύτην ούτος έτρεφεν απέχθειαν κατά τής 
έν Χαλκηδόνι Συνόδου, ώστε ήρνήθη νά συγ- 
κοινωνήση μετά τών λοιπών τής ’Ανατολής 
Πατριαρχών, διότι ούτοι ήρκοΰντο είς τήν ά- 
ποδοχήν τοΰ Ένωτικοΰ άπλώς, χωρίς νά εξη
γώντας περί τής Συνόδου. Ιδίως δ’ έτήρησεν 
άποκεχωρισμένους τής Ιαυτοΰ κοινωνίας τούς 
Άκεφάλου;, ένεκα τοΰ σεβασμού, βν έτρεφε 
πρός τήν μνήμην τοΰ Πέτρου Μογγοΰ, -̂ ν δέν 
ήθελε νά κηλιδώση. Ούχ’ ήττον δέν έδυσκο- 
λεύθη νά συγκοινωνήση μετά τού αρχηγού 
αύτών Σεβήρου, όστις, άναγορευθείς, τώ 513, 
πατριάρχης ’Αντιόχειας, έπέστειλε καί πρός 
τόν Ίωάννην τήν ειρηνικήν επιστολήν του. 
Ά λλ ’ή συννένωσις αύτών δεν έπήρκεσε νά κα- 
ταπνίξη τό σχίσμα τών Άκεφάλων. Άπεθανε 
δε ό Ιωάννης τώ 517 ετει, τή 27 τού α ι
γυπτιακού μηνός Παχόν (22 Μαίου), ημέρα 
Δευτέρα. 33.

Δ I Ο Σ Κ Ο Ρ Ο Σ Β'.
(417-519 Μ. X.)

Διόσκοοο;, ανεψιός Τιμοθέου τοΰ Αίλουρου,

άνήλθεν είς τόν πατριαρχικόν τής Άλεξαν* 
δρείας θρόνον, τή αύτή ημέρα τού θανάτου 
Ίωάνου τού Γ', εκλεχθείς' έν μέσώ θορύβου 
καί ταραχής μεγάλης. Ούτος, καταδικάσας 
διαρρήδην τήν τε έν Χαλκηδόνι Σύνοδον καί 
τήν μνήμην Πέτρου τοΰ Μογγοΰ, χωρί ς έν 
τούτοις ν’ άπορρίψη τό Ένωτικόν, συνήνωσεν 
ούτως είς τήν έαυτού κοινωνίαν τούς Άκεφά- 
λους. ’Απέθανε δ’ ό Διόσκορος τώ 519 ετει, 
τή 9 ’Οκτωβρίου, κατά Πάγην.

34.

Τ Ι Μ Ο Θ Ε Ο Σ  Γ'.
{519-537 Μ. X.)

Διάδοχος τοΰ Διοσκόρου άνηγορεύθη, τή 
αύτή ημέρα τής τελετής του, ό Τιμόθεος Γ', 
εχθρός καί αύτός τής έν Χαλκηδόνι Συνόδου. 
Σεβήρος, 5 Πατριάρχης ’Αντιόχειας, έκδιω- 
χθείς τοΰ θρόνου του ύπό τοΰ αύτοκράτορος 
Ιουστίνου, εύρεν άσυλον παρά τώ Τιμοθέω, 
όμοΰ μετά τοΰ συντρόφου τής τε πλάνης καί 
τής εξορίας αύτοΰ, Ίουλιανοΰ, τοΰ Επισκό
που Άλικαρνασσοΰ. Ά λλ ’ οί δύο αύτοί ξένοι 
νέας διήγειραν ταραχάς έν Αλεξάνδρειά διά 
τής έριδός των περί τού φθαρτού ή άφθάρτου 
τής σαρκος τοΰ Ιησού Χρισ^ΰ πρό τής άνα~ 
στασεο^ς του, τού μέν Σεβήρου ύποστηρίζον- 
τος τό φθαρτόν αύτής, τοΰ δέ Ίουλιανοΰ τό 
αφθαρτον. Οι μέν οπαδοί τοΰ Ίουλιανοΰ ώνο- 
μάσθησαν Ά  φ θ α ρ τ  ο δ ο κ ή τ  α ι ή Φ α ν- 
τ  α σ ι α σ τ  α ί, οί δέ τοΰ Σεβήρου Φ θ α ρ- 
τ ο λ ά τ ρ α ι .  Έκ δέ τής ιδέας τοΰ Σεβή
ρου, ητις ήν ή αληθής, ό διάκονος θεμίστιος 
συνεπερανεν, οτι 5 Ιησούς Χριστός ήγνόει κά τς 
τ ι, και εθεμελιωσε την αϊρεσιν τών Ά  γ  ν ο - 
η τ ώ ν .  Ό δε Τιμόθεος ότέ μέν έκλινε πρός 
τήν γνώμην τοΰ Σεβήρου, ότέ δέ πρός τήν 
τού Ίουλιανοΰ. Άπεθανε δέ, κατ’ Εύτύχιον? 
ήμερα Σαββατω, 1 3 τού αιγυπτιακού μηνός 
Μ*σίρ, ητις έν τοΐς χρονολογικοΐς πίναξι τοΰ

θεοφάνους, συμπίπτει τή 7 Φεβρουάριου τοΰ 
537 έτους.
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Γ Α Ι Ν Α Σ  ή Γ Α Ι Α Ν Ο Σ .
(537 Μ. X.)

Μετά τόν θάνατον τού Τιμοθέου η Αλε- 
νανδρινή Εκκλησία έδιχάσθη εί; τρεις μερίδας 
κατά τήν εκλογήν τοΰ διαδόχου του, καί ή 
Λεν εύαοιθμοτέρα, ή τών ’Ορθοδόξων, εςελέ- 
ξατο τόν Άστέριον, όστις ομως δεν ήόυνηθη 
νά ένθρονισθή’ ή δέ έτέρα τών αιρετικών, η 
ίσχυροτέρα, έξελέξατο τόν Γαϊν&νη Γαϊανόν, 
καί ή άλλη τόν Θεοδόσιον, άμφοτέρους μέν ε
χθρούς τής έν Χαλκηδόνι Συνόδου, αλλα τού
τον μέν άνήκοντα είς τήν αΐρεσιντώνΦ θ α ρ- 
τ  ο λ α τ  ρ ώ ν, εκείνον δέ είς τήν τών Φα ν -  
τ α σ ι α σ τ ώ ν .  Ή μερίς τοΰ Γαϊνα, καθ’
8 ίσχυροτέρα, ύπερίσχυσε, καί ήνάγκασε τόν 
Θεοδόσιον ν’ άποσυρθη.Άλλ’ ό θρίαμβος ούτος 
ύπήρξεν εφήμερο;' διότι ο Γα'ϊνας, μετά 103 
ημερών πατριαρχίαν, έξεδιώχθη τοΰ θρόνου, 
τή 22 Μαίου τοΰ αύτοΰ έτους, κατά διατα
γήν τής αύτοκρατείρας Θεοδώρας, καί άπε- 
στάλλη είς εξορίαν, τό μ.έν πρώτον έν Καο- 
θαγένη, είτα δέ έν Σαρδηνία' οπόθεν άγνω
στον τ ι άπέγεινε.

36
Θ Ε Ο Δ Ο Σ Ι Ο Σ .

(537-538 Μ. X.)
Διά τής εξορίας τοΰ αντιπάλου του, 5 Θεο

δόσιος έμ.εινε μόνο; καί ανενόχλητο; τού Α 
λεξανδρινού θρόνου κάτοχο;, άλλ’ ελάχιστοι 
έπείσθησαν νά συγκοινωνήσωσι μετ’ αύτοΰ. 
Έξεγερθέντων δέ κατ’ αύτοΰ τών Οπαδών τοΰ 
Γαϊνα, δ εύνοΰχος Ναρσή; έπεχείρησε νά κα- 
ταστείλη τήν στάσιν, άλλά μή δυνηθεί; tx 
κατοοθώστ) τοΰτο διά τών οπλών, παρεόωκε 
τήν πόλιν εί; τό πΰρ. Κατά Νοέμ.βριον τοΰ 
επομένου έτου; δ Θεοδόσιος, άρνηθείς ν’ άνα- 
γνωρίση τήν έν Χαλκηδόνι Σύνοδον, έξωρίσθη

υπό τού Αύτοκράτορος παρά τόν Ευξεινον 
Πόντον, οπόθεν έμίανε διά τών αιρετικών όογ- 
μάτων του τήν τε αύλήν καί τήν πόλιν τής 
Κωνσταντινουπόλεως. Έκ τής αίρεσεως του 
παρή^θησαν οι Τ ρ ι Ο ε ΐ σ τ α ι  υπ ®ρχΛ 
γόν τόν γραμμ.ατικόν Ίωάννην τον Φιλοπο- 
νον, καί οί άντίθετοι τούτων, οΐτινες συνεχεον 
τά τρία πρόσωπα τή ; Θεότητος.

37
Π Α Υ Λ Ο Σ .
(538—511 Μ. X.'

Ό Παύλο;, μ.οναχό; ένό; τών μοναστηριων 
τή ; νήσου Ταβέννη;, έξελέχθη υπο τοΰ Αύτο- 
κράτορο; ’ Ιουστινιανού, περί τά  τέλη τοΰ 538 
έτου;, εί; άντικατάστασιν τοΰ έξορισθέντο; 
Θεοδοσίου, καί προεχειρίσθη μετά τινα ; ^μέ
ρα; ύπό Μήνα, πατριάρχου τή ; Κωνσταντινου
πόλεως, ενώπιον καί τών Άποκρισαρίων τών 
λοιπών Πατριαρχών (α). Γ0  Παύλος, άνέκαθεν 
ών ομολογητή; τών δογμάτων τή ; έν Χαλ
κηδόνι Συνόδου, εξηκολ°ύθησε και κατα τ/;ν 
πατριαρχείαν του ομ.ολογών και αποδεχόμε
νο; ταΰτα" άλλ’ ή ιδιωτική διαγωγή του υπήρ
ξε σκανδαλώδης καί άτιμωτική, καί τώ 541 
καθηρέθη ύπό τής έν Γάζη τοπικής Συνόδου, 
καταδικασθείς έπ’ άνθρωποκτονία και έπι α- 
φοσιώσει εί; τάς κακοδοξίας τοΰ Ώριγένους. 
Έ π’ αύτοΰ ο ί Μ ο ν ο φ υ σ ΐ τ  α ι ,  ήτοι οπα
δοί τοΰ δόγματος τής μιας μόνης φύσεως έν 
τώ Ιησού Χριστώ, ήρχισαν νά ένομ-άζωνται 
Ί α κ ω β ΐ  τ  α ι άπό Ιακώβου τού Ζανζάλου, 
δστις, κατά Βαραδαΐον, έτιτλοφορεΐτο μεταξύ 
αύτών έπίσκοπο; y-αθολικος.

(a) Eive τοΰτο τό πρώτον ποφάδε.γμα διοριτμοΰ τοΰ 
Πατρ’.άρ/ου Ά>εξανδρείας ύπό τής έν Κων^ταντινουπό- 
λει πολ ιτ ική ; αρχή ; χα'ι πρ-.χειρίσεως αύτοΰ ύπό τοϋ έν 
Κωναταντινουπόλει Πατριάρχου. Συχνά εφεξής θέλομεν 
τοΰ λοιποϋ άπαντα παραδείγματα όμοια τή ; χ α τα π α ιη - 
αεω ; ταύτης τών νομίμων τ ή ; Αλεξανδρινής Έ χκ)η τία ς , 
χατ4 χόρον μάλιατα βραδίτερον έπαναληφθέντα.
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Ζ Ω I λ  Ο Σ
( 5 4 1 - 8 3 1  Μ. X.)

Ούτος προεχειρίσθη Πατριάρχης Αλεξάν
δρειάς παρά τής αύτής τοπικής Συνόδου, ητις 
καθηρεσε τον Παΰλον. Τω 544 υπέγραψε τό 
καθ Ωριγενους θέσπισμα τοΰ Αύτοκράτορος 
Ίουστινιανοΰ, οστις όμως έξέβαλεν αύτόν τοΰ 
Πατριαρχικού θρόνου, τή 1 4 Ιουλίου τοΰ 551 
έτους, καθ 3 αρνούμενον νά καταδικάση τά 
τρια Κεφαλαία, κατά τόν Πάγην.
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Α Π Ο Λ Λ Ι Ν Α Ρ Ι Ο Σ
( 5 5 1 - 8 6 9  μ . X.)

Τον Ζωίλον διεδέχθη είς την πατριαρχείαν 
ο Άπολλινάριος, προχειρισθεις κατά τόν μή
να περίπου Αύγουστον. Παρέστη, τψ  553 ϊ -  
τε ι, εις τήν εν Κωνσταντινουπόλει Ε'. Οικου
μενικήν Σύνοδον, ής υπέγραψε τάς άποφάσεις, 
Άπέθανε δέ περί τά τέλη τοΰ 4 έτους τής 
βασιλείας ’Ιουστίνου τοΰ Νεωτέρου, ητοι κα
τά τό έτος 569.

ΣΗΜ. *— Άπό τοϋ προλαβόντος ί'τονς 
ηρΕαντο οί Ίαχωβϊται νά  έχλέγωσιν ίδ ιον 
Π ατριάρχην, άψ ίνοντις τούς όρθοδόζους ελευ
θέρους νά  έχΜγωσι τον εαυτών, οστις χαΐ ά- 
νεγνωρίζετο έπ ισψ ω ς υπό τής έν Κ ω νσ τα ν  
τινονπόλει πολιτικής άρχής. Τό νέον αυτό 
τον δ ιχασμού σύστημα, διαρχέσαν μετά δ ια 
κοπών τινων ώς σιωπηλός τις νεωτερισμός έπί 
1 0 ετη, χαθιερωθη πλέον ώς θεσμός όρ ιστι- 
*ώς μετά  την εισβολήν τών Αράβων, χα ΐ ε
π ικρατεί μ έχρ ι της σήμερον.

(ακολουθεί)

ΒΡΟΙΟΤΟΓ ΤΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ.
(Συνεχεία.)

§ 30. Άπό δέ ταύτης τής πόλεως πλέων 
άλλον τόσον καιρόν, οσον εχρειάσθης, ΐνα έλ- 
θγ;ς έκ τής Ελεφάντινης είς την μητρόπολιν 
τών Αίθιόπων, φθάνεις είς τούς Α ύ τ  ο μ ό -  
λ ο υ ς, καλουμένους Ά  σ μ ά χ , οπερ σημαί
νει εις την Ελληνικην γλώσσαν τούς έπι τά 
αριστερά τοΰ βασιλέως παρισταμένους. ’Ελει- 
ποτακτησαν δε ούτοι, συμποσούμενοι είς δια- 
κοσίας τεσσαράκοντα χιλιάδας, έκ τών μαχί
μων Αιγυπτίων πρός τούς Αιθίοπας τούτους 
διά τήν ακόλουθον αιτίαν. ’Επί Ψαμμητίχου 
βασιλέως έγκατέστησαν φυλακαί τών μεθο
ρίων, προς μεν το μέρος τών Αίθιόπων έν τή 
’Ελεφάντινη πόλει, πρός δέ τό μέρος τών Α 
ράβων καί Σύρων έν ταΐς παρά τό Πηλούσιον 
Δαφναις, και προς το μέρος τών Λιβύων άλλη 
έν Μαρεη ετι δε καί επ’ εμοΰ ομοίως υπάρ- 
χουσι τοποθετημέναι καί αι τών Περσών φυ
λακαί τών ορίων, ώς ήσαν καί έπί Ψαμμη
τίχου· διότι Πέρσαι φρουροΰσι καί έν ’Ελε
φάντινη και εν Δαφναις. Τούς Αιγυπτίους 
λοιπόν, έπί τρία όλα έτη φρουροΰντας έν Ε λε
φάντινη, ουδεις απελυε τής φρουρήσεως ταύ
της' διόπερ, συσκεφθέντες καί συναποφασίσαν- 
τες οί φρουροί πάντες, έλειποτάκτησαν άπό 
τοϋ Ψαμμητίχου, καί μετέβησαν είς τήν Αι
θιοπίαν' δ δέ Ψαμμήτιχος, μαθών ταΰτα,τούς 
κατεδίωξεν' ώς δέ κατέφθασεν αύτούς, τούς 
παρεκαλει, πολλά λεγων, ΐνα τούς μεταπείση 
νά μήν έγκαταλείψωσι τούς πατρώους θεούς 
των,καί τάτέκνα, καί τάς γυναίκας των. Λέ
γεται δε, οτι είς εξ αύτών, δείξας τό αίδοΤον, 
ε’ιπεν, οτι οπου άν υπάρχω αυτό, ύπάρχουσι 
και τέκνα καί γυναίκες. Άφικόμενοι δέ ούτοι 
εις Αιθιοπίαν, παραδίδονται’πρός τόν βασιλέα 
τών Αίθιόπων, οστις άντήμειψεν αύτούς ουτω' 
'Γπήρχόν τινες τών Αίθιόπων έχθρικώς πρός

αύτόν διακείμενοι' διέταξε λοιπόν τούς Αύ- 
τομόλους νά έκδιώξωσιν αυτους, και να κατα- 
λάβωσι τήν γήν αύτών. Έγκαταστάντων δέ 
τών Αιγυπτίων μεταξύ τών Αίθιόπων, ούτοι 
έγένοντο ήμερώτεροι, παραλαβοντες τα  αιγυ
πτιακά ήθη.

§ 31. Μέχρι λοιπόν τεσσάρων μηνών πλοΰ 
καί οδοιπορίας είναι γνωστός δ Νείλος άνω
θεν τοΰ έν Αίγΰπτω ρεύματός του διότι τοσοι 
συμποσοΰνται μήνες πορείας έκ τής Ελεφάν
τινης μέχρι τών είρημένων Αύτομόλων. 'Ρέβι 
δέ δ Νείλος έκ δυσμών πρός άνατολάς' πέραν 
δέ τοΰ σημείου τούτου ούδείς δύναται να 
ειπη τ ι σαφώς' διότι ή χώρα αυτη εινε έρη
μος ένεκα τοΰ υπερβολικοΰ καύματος.

§ 32. Ά λλ ’ δμως τά  έξής ήκουσα παρ’ άν- 
δρών Κυρηναίων, οΐτινες έλεγον, οτι, έλθόντες 
είς τό μαντεϊον τοΰ ’Άμμωνος, συνωμιλησαν 
μετά τοΰ Έτεάρχου, βασιλέως τών Αμμω
νίων, καί μεταξύ άλλων λόγων κατηντησαν 
καί είς τά  περί Νείλου, καί είς τό οτι ούδείς 
γινώσκει τάς πηγάς αύτοΰ. Είπε δηλ: προς 
αύτούς δ Έτέαρχος, οτι ήλθόν ποτε πρός 
αύτόν Νασαμώνες άνδρες’ τό δέ έθνος τοΰτο 
είνε μέν Λιβικόν, νέμεται δέ τήν Σύρτιν καί 
έλίγην τινά χώραν πρός ανατολας αυτής. Ε 
ρωτηθέντες δέ παρ’ αύτοΰ οί προσελθόντες 
βότοι Νασαμώνες, εάν γνωρίζουσι νά ειπωσι 
τ ι πλειότερον περί τών έρημων τής Λιβυας, 
είπον, δτι παρ’ αύτοΐς υπήρξαν νέοι τινες α
κόλαστοι, άνήκοντες είς τάς ίσχυροτέρας οί- 
κογενείας’ ούτοι, άνδρωθεντες, μεταξύ άλλων 
πολλών παραδοξολογιών έμηχανευθησαν και 
τό έξής : νά έκλέξωσι δια κλήρου πεντε εί; 
εαυτών, όπως έπισκεφθώσι τας έρημους τής 
Λιβύας, καί προσπαθήσωσι νά προχωρησωσιν 
έν αύταΐς περισσότερον τοΰ δσον άλλοι μέχρις 
εκείνου είχον προχωρήσει. Διότι τής Αιβυας 
τά μέν παρά τήν βόρειόν (Μεσόγειόν) θαλασ- 
σαν, άπό τής Αίγύπτου μέχρι τοΰ Σολοεντος

ακρωτηρίου, δπου τελειώνει ή Λυβία, κατοι- 
κοΰσι πάντα Λίβυες καί εθνη πολλά Λυβιων, 
έκτος τών μερών, δσα κατέχουσιν αύτόθι 
"Ελληνες καί Φοίνικες, Τά δέ άπώτερα τής 
θαλάσσης καί τών παρά τήν θαλασσαν κατοι- 
κούντων άνθρώπων είνε πλήρη αγρίων θηρίων 
τά  δέ περαιτέρω τής θηριώδους ταύτης Λυ- 
βίας μέρη είνε άμμώδη, καί έντελώς ανυδρα 
καί έρημα πάντων. Είπον λοιπόν (οι Νασα
μώνες), δτι οί νέοι, οί άποσταλέντες υπό τών 
συνομηλίκων, καλώς διά τροφών καί υδατος 
έφωδιασμένοι, διήλθον κατ’ άρχάς μέν τήν 
κατοικουμένην χώραν, κατόπιν δέ τήν θηριώ
δη, καί έκ ταύτης είσήλθον είς τήν έρημον, 
καί έπορεύοντο έν αυτή, διευθυνόμενοι πρός 
δυσμάς. Άφοΰ δέ διήλθον χώραν πολλήν άμ
μώδη καί μετά πολλάς ημέρας, είδον τέλος 
δένδρα, καλύπτοντα πεδιάδα, καί, προσελ
θόντες, ετρωγον έκ τών έπί τών δένδρων καρ
πών. ’Ενώ δ’ ετρωγον οπώρας, έπήλθβν κατ’ 
αύτών άνδρες μικροί, έχοντες τό άνάστημα 
μικρότερον τοΰ μετρίου άνδρικοΰ, καί συλλα- 
βόντες, άπήγαγον αύτούς. Ούτε δέ οί Νασα
μώνες ήννόουν τ ι έκ τής γλώσσης τών άπα- 
γόντων αύτούς, ούτε ούτοι έκ τής τών Νασα- 
μώνων. ΓΩδήγησαν δέ αύτούς διά μεγίστων 
ελών, καί, άφοΰ διεπέρασαν ταΰτα, έφθασαν 
είς πόλιν, ής οί κάτοικοι πάντες ήσαν τοΰ 
αύτοΰ μέ τούς άπαγαγόντας άναστήματος, 
καί μέλανες τό χρώμα. Παρά δέ τήν πόλιν, 
ρέει ποταμός μέγας, διευθυνόμενος έκ δυ
σμών πρός άνατολάς' φαίνονται δ’ έν αύτώ 
κροκόδειλοι (α).

(α) Ή ίίπαρξις τών μικροϊώμων τούτων άνθρώπων έδε- 
βαιβεώθη κατά τούς τελευταίους τούτου χρόνους διά τών 
κατά τήν Κεντρικήν ’Αφρικήν γενομένων ανακαλύψεων 
ύπό διαφύρων ριψοκινδύνων περιηγητών, τοΰ Καμερώνος, 
Λιβιγβτώνος, καί άλλων. Παρά τάς οχθας τής λίμνης 
Ταγγανίκας, κειμένης κατά τήν Ιο, 60' Β. πλάτους, ύπάρ- 
χουσ1. διάφοροι φυλαΐ μαύρων μικροϊόμων άνθρώπων, συμ
περιλαμβανόμενα! ύπό τό γενικόν όνομα "Α κ α. Τούτων



§ 33. "Εως έδώ μοί έδηλοποιήθη τοΰ Άμ- 
μωνίου ’Ετεάρχου r, διήγησις, καί προσέτι, 
δτι έπανήλθον εις την πατρίδα των οί Νασα- 
μώνες, ώς ελεγον οί Κυρηναΐοι, καί δτι οί άν
θρωποι, ους ούτοι έπεσκέφθησαν, ήσαν γόητες 
δλοι. Συνέφώνει δε καί δ Έτέαρχος, δτι δ 
ποταμός εκείνος, δ παραρρέων, είνε ό Νείλος· 
καί δ ορθός δέ λόγος ούτως απαιτεί' διότι δ 
Νείλος ρέει έκ τής Λιβύας, τέμνων αύτήν κα* 
ταμεσής, καί (ώς έγώ φρονώ, συμ.περαίνων έκ 
τών προδήλων τά άγνωστα) ορμ.αται έξ ίσων 
μερών μ.έ τόν *Ιστρον' διότι δ ποταμός ’ ΐς-ρος» 
άρχόμενο; ““ ° χώρας τών Κελτών καί 
τής πόλεως Πυρήνης, ρέει καταμεσής τής Ευ 
ρώπης, σχίζων αύτήν είς δύο' οί δε Κελτοί 
κατοικοΰσιν εςω τών Ηρακλείων στηλών, καί 
συνορεύουσι με τους Κυνησίους, οΐτινες εινε οί 
έσχατοι πρός δυσμ-άς οίκοϋντες τών έν τή

δ jo έφηβους ήγε μεθ’ έαυτοΰ πρό τριών έτών ό ’Ιταλέ! 
περιηγητή; Μ ιάνη;, έπανακάμπτων έκ τής κατά τήνΚ εν- 
ρικην ’Αφρικήν έκδρομής του, ίνα  τούς παρουσιάσω πρός 
τούς έν Ευρώπη σοφούς. Άποθανόντος τοΰ Μιάνη καθ’ 
οδόν, ώδηγήθησαν ούχ’ τ,ττον οΐ δύο έφηβο·, είς ’Ιταλίαν, 
κ α ! εΐδομεν αύτούς, διερχομένους έντεΰθεν. Ή  άνάπτυξι 
•tou μυϊκού των συστήματος ί] έ’κφρασις τοϋ προσώπου των 
έδείκνυον αύτούς έχοντας ήλ ικ ία ν 16 —18 έ τ ώ ν  άλλά τό 
αναστημά των δέν ύπερέβαινε τό τών παρ’ ήμΐν δεκαετών 
π α ιδ ιώ ν  εΤχον τούς όδόντας τελείως ανεπτυγμένους καί 
οί'ους οί παρ’ ήμΤν νέοι· έστεροΰντο δέ κυνοδόντων, οι'τι- 
νεςήσανμεταβεβλημένοι ε ίς  μικρούς τραπεζίτας, ό δέ λό
γος τούτου φυσικώτατος-τρεφόμενοι τακτικώς κα! άποκλει- 
στικώς, κατά τοϋ οδηγού αύτών τάς διαβεβαιώσεις, διάγά- 
λακτος κα! βανανών, οί ά'νθρωποι τής φυλής ταύτης δέν 
έ'/ουσιν άνάγχην τών κυνοδόντων, ο ΐτ ιν ες , ώς γνωστόν 
χρεσιμείιοησι πρός κατασπαραγμών τών κρεάτων, κα! δέν 
ύπάρχουτιν ή π*ρά μόνοις τοΐς κρεωφαγοϋσιν έκ τών ζώ 
ω ν , Πέρισυ δέ ό Συνταγματάρχης Κ. Αόγγ, έτανακάμ·!/ας, 
ε< τής παρά τόν Ίση ιερ ινόν στρατιωτικής εκδρομή; του, 
έπέδειξεν ήμΐν έν τή Κεδιβική Γεωγραφική Έ ταιρ 'α , 
μεταξύ άλλων διαφόρων τ ή ; Κεντρική; ’Αφρικής φυλών 
αντιπροσώπων, κα! γυναίκα ’Ά  x α ν, έν ήλιχ ία  άκμα- 
ξουση χαί εχουσαν τό ανάστημα δωδεχαετοϋ; τών παρ ’ 
ήμΐν χορασίων, άλλά πολύ χαί λ ίαν δυσαναλόγως κατά 
πλάτος κα! π ίχ ο ς  ούσαν άνεπτυγμένην.

Ευρώπη κατωκημένων χωρών. Τελευτ? δέ 
ό ’ ίστρος είς τήν θάλασαν τοΰ Εύξείνου Πόν
του, έκεϊ δπου κεΐται ή Ίστρία, -?,ν κατοικού- 
σιν άποικοι τών Μιλησίων.

§ 34. Καί δ μέν ^Ιστρος, καθ’ 8 ρέων διά 
μέσου χωρών κάτοικο υμένων, είνε γνωστός 
παρά πολλών' περί τών πηγών όμ.ως τοΰ 
Νείλου ούδείς γινώσκει νά ε’ίπη, διότι ακα
τοίκητος είνε καί έρημ,ος ή Λυβία, δι’ ής ρέει. 
Περί δέ τοΰ ρεύματος αύτοΰ έξέθηκα έφ’ οσον 
μ.οί ήτο δυνατόν νά προβώ μ,ακρότερον είς τήν 
έξιστόρησιν. Εκβάλλει δέ είς τήν Αίγυπτον, 
ητις κεΐται περίπου αντίκρυ τής ορεινής Κι
λικίας. Άπό ταύτης δέ μέχρι τής έν τώ Εύ- 
ξείνω Πόντω Σινώπης υπάρχει, κατ’ εύθεΐαν 
οδόν, πέντε ημερών δρόμ.ος άνδρός εύζώνου' η 
δέ Σινώπη κεΐται αντίκρυ τοΰ μ,έρους, δπου δ 
’ ίστρος χύνεται είς τήν θάλασσαν. Ουτω δ® 
μοί φαίνεται, δτι δ Νείλος, διερχόμ.ίνος διά 
πάσης τής Λιβύας, έξισοΰται πρός τόν ΤΙστρον. 
Τοσαΰτα είχον νά είπω περί τοΰ Νείλου.

(ακολουθεί).

ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
(Συνέχεια.— r JSe άριθ. 5 .)

Άπρίης η ’'Ασπρης ή Ούάφρης, (α) ετει 3, 
398 , βασιλεύων είς Αίγυπτον, κατεδίωκε 
πάντας τους τάς θαλάσσας περιπλέοντας, καί 
πρό πάντων τους Φοίνικας, οΐτινες ήκμαζον 
τότε είς τό έμπόριον καί έφημίζοντο διά τόν 
μεγάλον των πλοΰτον.Προσορμ.ισθείς δέ καί είς

(α) Ό ύπό τ η ; Θείας Γραφής Φαραώ Ούάφρης κα
λούμενος, ό συμμαχήσας με-ά τού Σεδεκίου, Βασ.λέως 
τ ή ; 'Ιερουσαλήμ, κα! καταπατήσας ουτω τούς πρός τό» 
Ναβουχοδονόσορα όρκους του, οστίς, θηοιωΟε!;, τήν υέν 
'Ιερουσαλήμ έχάλασε, τήν δέ Αίγυπτον πάσαν ύπέταξεν, 
α ιχμ αλώ τισα ; τόν Σεδεκίαν, 8ν ήγαγεν s ' ;  Βαλυλώνα» 
χα! διόρισα; τοποτηρη-ήν τόν "Αμασιν.

Κίτιον,οπου κατώκουν Φοίνικές τε και Τυριοι, 
εκαυσε τά πλοία αύτών, ελεηλατησε πολλας I 
παραλίους τής νήσου πόλεις, καί μετά ταΰτα 
εστράφη είς Αίγυπτον, Ά ρπας τοΰ διαδήμα
τος καί τής δυναστείας τοΰ Βάφρου τουτου, 
ώς λέγει ό Σικελιώτης Διόδωρος, ό ιστορικός, 
Βιβ. Α'. ύπήρξεν δ Άμασις, δστις ακολουθών 
τοΰ προκατόχου του τάς άρπακτικάς όρέςεις, 
ώρμησε κατά τής νήσου μετά μεγάλης θαλασ" 
σίας δυνάμεως καί, άφοΰ κατεχάλασε πολλας 
πόλεις, υπέταξε καί τινας βασιλείς, ύποχρεώ- 
σας αύτούς νά πληρώνωσι φόοον καί ν’ ανα- 
γνωρίζωσιν αύτόν ώς κύριόν των. Περι τουτου I 
δ Ηρόδοτος, Βιβ. Β'. λέγει, « εΤχεν Άμασις 
τήν Κύπρον, πρώτος ανθρώπων, καί κατεστρέ- | 
νΐιατο είς φόρου έπαγωγην». Φαίνεται ομ,ως, 
κατά τόν Σικελιώτην Διόδωρον, δτι αύτός ού
τος μετέκτισε τάς πόλις, άς κατέστρεψε, καί 
ναούς ήγειρε, καί μετ’ άξιολόγων άναθημά- 
των αύτούς έστόλισε. Κατά τήν έπί τήν νή
σον συγκροτηΟεΐσαν μ.άχην έφονεύθη και ο 
Άριστόκυπρος, δ βασιλ.εύς τής δόλιας, ως ι
στορεί ό 'Ηρόδοτος Βιβ. Ε'. « Τετραμμένου 
δέ τού στρατοπέδου, άλλοι τε έπεσον πολλοί, 
καί ό Σολίων βασιλεύς Άριστόκυπρος ό Φιλο- 
κύπρου, Φιλοκύπρου δέ τούτου, τόν Σόλων, ά- 
«ικόμ.ενος εις Κύπρον, εν επεσιν αινεσ&, Τυ 
ράννων μ-άλιστα.» ’Ολίγον καιρόν δμ.ως οί Αι
γύπτιοι έκράτ/ισαν τής νήσου, διότι οί Κύ
πριοι έζήτουν ευκαιρίαν κατάλληλον να απο- 
τινάξωσι τόν βαρυν αύτών ζυγόν, δπερ τα 
χέως κατώρθωσαν.

(α) 'Ο Κύρος, ετει 3 ,245 , άφοΰ έσύστησε 
τό νέον τής Περσίας βασίλειον καί κατετρό- 
πωσε τούς Βαβυλωνίους, έστειλε τόν υίόν αύ- 
τού Καμβύσην μετά πολυαρίθμων ταγμάτων

(α) 'Π Ν ί:ητις, θυγάτηρ τοϋ Ά πρίου, τοϋ έξωσθέντος 
καί φονευθέντος ύπό τοϋ Άμάσεως, βασιλέως τ ή ; Λ ΐγύ- 
*του, έπέμφθΐ) τώ  βασιλεΐ Κύρω ώς νύμφη. Κρύψασα αϋ-

στρατιωτών κατά τοΰ τής Αίγύπτου Άμάσε
ως, 8ν κατά κράτος ένίκησεν, υποτάζας π ά 
σαν τήν Αίγυπτον καί θανατώσας τόν υίόν αυ
τού Ψαμμίνιτον. Οί Κύπριοι τότε, γνωρίζον- 
τες τήν μεγάλην τοΰ Καμβύσου δυναμιν και 
μισούντες τους Αιγυπτίους, έδραμον αυτοθε- 
λήτως μετά τών στρατευμάτων καί τής ναυ
τικής αύτών δυνάμεως καί έβοήθησαν τόν 
Καμβύσην. Ά λλ ’ ούτος, άντί ν’ άνταμείψη 
τοός συμμάχους του, ύπέταξεν αύτούς μετά 
τήν τής Αίγύπτου κατάκτησιν. Οί Κύπριοι έγ- 
καταλειφθέντες ύπό τών συμμάχων των Αθη
ν α ίω ν ,οΐτινες δέν έτόλμων νά βοηθησωσιν αυ
τούς, καί βλέποντες έπικείμενον τής κεφαλής 

I των μεγάλον τόν κίνδυνον, ύπετάγησαν άνευ 
άντιστάσεως τώ Πέρση καί φόρους αύτώ ύ- 

I πεσ/έθησαν. Γ0  Κύρος δεν έστειλεν όμως εις 
I τήν νήσον Σατράπας, ώς ίστορεϊ ό Ηρόδοτος 

καί ό Ζωναράς, Άναλυτ. Α'. * Κυλιξι δε, καί 
Κυποίοις, καί Παμφλαγόσιν δ Κύρος ούκ έπεμ- 
ψε Σατράπας, δτι έκόντες έδόκουν αύτώ συ- 
στρατεύεσθαΓ» άλλ’ άφήκε νά κυβερνώνται 
ύπό τών ιδίων βασιλέων των κατά τους νό
μους των. Ίστοροΰσι μόνον τινές δτι ο Κύρος 
διέταξε και έκτίσθη έν τή νήσω πρός τιμήν 
τοΰ δνόμ,ατός του ή πόλις τής Κυρηνιας, καί 

ι άνεκαίνισε τό Άφοοδήσιον, πρός τιμ-ήν τής

τη  τό γένος της μεχρισότου έ’σχεν έχ τοϋ Κύρου τέκνον, 
έφανέρωσεν αύτφ  τότε τίνος ί,ν Ουγάτηρ χα! παρεχινησεν 
αύτόν νά έχδιχηθ^ τόν θάνατον τοϋ πατρόςτης. 'θ  Καμ- 
βύσης, ό υιό ; αύτής, έχστρατεύσας χατά τοϋ τής Α γύπτου 
Άμάσεως, εύρε τόν υίόν αύτοΰ ψαμμ ίν ιτο ν βασιλεύοντα, 
άποθανόντος τοΰ πατρός του, άλλ ’ υποκείμενον τοΐς Βαβυ
λώ νιο ι;, Άφοΰ έπολέμησε τήν Μέμφην χα! ύπέταξεν αύ
τήν τε χα! τόν Ψ αμμίνιτον, έφόνευσ» χατοπιν αυτόν,^ ον 
χατ’ άρχάς έλυπήθη, μαθών οτι έπλεκε δολους κα! π/.ε- 
χτάνας έναντίον του. Πάσα δέ ή Αίγυπτος τότε ύπετάγη 
τώ  Καμ6ύσ0. χα! εχτοτε μέχρι τοϋ νύν ή χώρα αΰτη ουΧ 
εσχεν ’ αύτόχθονας βασιλείς, ύποταγεΐσα ε ’ς διαφόρους, 
(Πέρσας,Μαχεδόνας,Ρωμαίους, Σαρακηνούς, Μαμμαλούχους 
χα! Τούρκους,) χα! πληρωθείσης ούτω τ ή ;  προφητείας Ιε
ζεκιήλ, Κεφ. Α’, «Καταπαύσω μεγιστάνας άπό Μεμφεως 

I έχ γής Αίγύπτου, χα! ούχ εσονται ? : ι  ®



Θεάς ’Αφροδίτης, διατάξας καί Κυπρία νά 3- 
νομάζηται. Άλλά τής χώρας ταύτης ούδέ ’ί
χνος σώζεται, καί αγνοείται μάλιστα τοϋ έ- 
κειτο.

Μετά τον θάνατον τοϋ Καμβύσου, ευρισκο
μένων είς ταραχήν τών εσωτερικών τής Περ
σίας, ένεκα τοϋ Σμέρδεως (α), πολλοί τόποι 
έπανέστησαν κατά τής κυριαρχίας αυτής, μή 
έξαιρουμένων τών τε Αιγυπτίων καί Κυπρίων. 
Οί Κύπριοι έζήτησαν τήν βοήθειαν τών Αθη
ναίων, οιτινες, ετοιμασαντες στόλον εκ πεν- 
τηκοντα τριηρών, ύπό τον Παυσανίαν, καί έ- 
τεοον εκ τριάκοντα, υπο τον Άριστείδην, καί 
επωφελούμενοι υπο της τών Περσών άκαστα- 
σιας, προσεδραμον ΐν ’ άπελευθερώσωσι τά  υ
πόδουλα έλληνικά μέρη. Καί κατά πρώτον 
άπεπλευσαν εϊς Κύπρον καί ήλευθέρωσαν πολ- 
λας υπο τους ΓΙερσας πόλεις’ μετά ταϋτα δέ ό 
Κιμων, έτερος τών Αθηναίων στρατηγός, έ- 
κυριευσε το περισσότερον τής νήσου μέρος, καί 
άν έ θάνατος δέν ήρπαζεν αυτόν προώρως, ού- 
δ=.μια πόλις θα ηδυνατο νά φυλάξη τήν ανε
ξαρτησίαν της. 'Ο Διόδωρος, Σικελ. Βιβ. IB', 
λεγει, « Ό δέ Κίμων καταπλεύσας είς Κύ
προν, και θαλαττοκρατών, Κίτιον μέν, καί 
Μαλον έςεπολιόρκησε, καί τοίς κρατηθεΐσι 
φιλοφρόνως προσηνέχθη».

Αλλα και μ ολας των τάς επιτυχίας ταύ- 
τας οι Αθηναίοι δέν κατώρθωσαν, φαίνεται, 
νά κυριευσωσιν δλης τής νήσου, ούδ’ επί πολύ 
νά κρατήσωσιν αύτής, ώς ό Αριστείδης έν λό
γω Σινελ. Β. λέγει, « Ένθυμεισθε δ’ ώς οϋδ’ 
άπό τών έν Κύπρω νικών πολλών, καί μεγά
λων, περιεγέντο ήμΐν αυτήν γε κτήσασθαι 
την Κύπρον' άλλ’ άφέντες αυτήν άνεχωρή- 
σαμεν.»

Mc-τα ταϋτα Αβδύμων τις, τυχωδιώκτης

καί πανοϋργος, έξορισθείς τής Τύρου, κατέ- 
φυγεν εϊς Κύπρον κ«ί κατώρθωσε νά έλκύση 
τήν εύνοιαν τοϋ τότε βασιλεύοντος εϊς Σαλα
μίνα, καί μεγάλων υπ’ αύτοΰ τιμών ν’ άξιω- 
θή, Αλλ ο Αβδυμων άντί τοϋ μάννα yoλήv 
έπότισε τόν ευεργέτην του, άποδιώξας αυτόν 
τοϋ βασιλείου του, καί άρπάξας τό διάδημά 
του, βοήθεια τοϋ Δαρείου, (α) βασιλέως τών 
Περσών, πρός 8ν καί τήν νήσον υπέταξε.

Κατα τους χρονους ομως τούτους έγεννήθη 
ό περίφημος εκείνος καί άνδρεΐος Ευαγόρας, 
εκ τοϋ γένους τών Τευκριδών καταγόμενος. 
Οι Σαλαμινιοι εφροντισαν ν’ άναθρέψωσι γεν— 
ναιοφρονως αυτόν, καί άπό τής γενετής του 
ελευθερωτήν αυτόν ώνόμασαν. Καί τωόντι, ό 
Ευαγόρας, ανδρωθείς, δέν διέψευσε τάς προσ
δοκίας τών συμπατριωτών του, ώς θέλομεν 
ΐδει κατωτέρω.

Η Θεια Πρόνοια, λέγει ό ’Ισοκράτης, έφε
ρε πρό τών ποδών του τήν εύλογον καί έντι
μον ευκαιρίαν βασιλεύς τής νήσου νά κηρυ- 
χθή κατά τήν επιθυμίαν τών Κυπρίων, καί 
πάντοτε ήσυχον τήν συνείδησίν του νά έχη, 
οτι δεν απεδιωξε τοϋ θρονου τόν κρατοϋντα, 
άν καί άρπαγα, καί τύραννον. Είς τών έξοχω- 
τέρων άρχόντων τοϋ τόπου, φονεύσας τόν άρ
παγα βασιλέα, ινα κράτηση τό σκήπτρον, έ- 
μελέτανα εξοριση καί τόν Ευαγόραν πρός τε
λείαν άσφάλειάν του. Ά λλ ’ ούτος, προειδώς 
τήν επιβουλήν, κατέφυγεν εϊς Σόλους, πόλιν 
τής Καραμανιας,καί κατωρθωσε νά συνάθροιση 
και νά οπλιση τριάκοντα γενναίους άνδρας, 
άποφασίσαντας νά νίκήσωσιν ή νά άποθάνω- 
σιν. Ό Ευαγόρας, εϊδοποιήσας τούς έν Σαλα- 
μΐνι φίλους του, εϊσήλθε διά νυκτός εϊς τήν 
πόλιν, καί τόν μέν κακοϋργον βασιλέα άπό 
τοϋ θρόνου έδίωξε, τήν δέ πόλιν έκυρίευσε, 
κατατροπωσας τούς φυλάσσοντας αυτήν ΙΙέρ-

(α) Ψβυίώνυμος βββΛε·!;, άρπάσ,ς τήν βασιλέαν 
τών Περσών.

(α) Ουτος έδαιίλευϊ* μετά τόν Σμέρδην.

σας, φίλους καί ύπερασπιστάς τοϋ άρπαγος, 
καί ευθύς τήν έπιοϋσαν ελαβεν είς χεΐρας τό 
σκήπτρον, καί έκάθησεν εϊς τόν θρόνον τών 
προγόνων του.

Γ0  μέγας ούτος άνήρ έν μικρώ χρόνου δια- 
στήματι άπεκατέστησε τήν τάξιν  καί ησυ
χίαν εϊς τό μικρόν του βασίλειον. Ή  γεωρ
γ ία , ή κτηνοτροφία, τό έμπόριον, ό στρατός 
καί ό στόλος εύρίσκοντο έν άνθηρα καταστά · 
σει, τά  πάντα  δέ ακμήν καί πρόοδον ένέ- 
φαινον. (άκολουθεΐ).

Χ Α Ρ Α  Κ Α Ι ΑΥΙΙΗ.

Ί ί; όεν έχάρη καί τίς δέν έλυπήθη εϊς τήν 
ζωην του ; χαρα καί λύπη είνε δύο άναπό- 
σπαστα απο την ζωήν του άνθρώπου στοι
χεία, είνε αί όύο οχθαι, έν μέσω τών οποίων 
κυλιέτα ι τής ζωής τό ρεϋμα, νϋν μέν πρός τήν 
μ ιαν, νϋν όε πρός τήν έτέραν συνωθούμενον, 
αναλογως τών προσπιπτοντων εϊς τήν ροήν 
του άντικειμένων. Ή χαρά καί ή λύπη είνέ 
διά τήν ψυχήν ό ,τι ή υγεία καί ή νόσος διά 
τό σώμα, ό ,τι ή γαλήνη καί η τρικυμία διά 
τήν θάλασσαν.

Σκοπός ήμών ένταΰθα δέν είνε νά δόσω- 
μεν. τον ψυχολογικόν ορισμόν τής χαράς κα.\ 
τής λύπης, ούτε διά τής φιλοσοφικής σμίλης 
νά άναλύσωμεν τάς περιστάσεις, υφ’ ών τήν 
επήρειαν ή ψυχή δ ιατίθετα ι εύαρέστως ή δυσ- 
αοεστως, καί παράγει εϊς τόν άνθρωπον τό 
ενδόμυχον αίσθημα τής /αοάς ή τής λύπης. 
Θέλομεν έςετάσει τά  δύο ταΰτα  ομογενή, 
άλλ ’ άντίθετα , πάθη τή ; ψυχής ώς πρός τήν 
σχεσιν αυτών πρός τό υλικόν σώμα, καί θέ
λομεν καταδείξει οποίαν επήρειαν έξασκοΰ-

σιν έπί τών λειτουργιών αύτοΰ. Διότι γνω 
στόν είνε, οτι, ώς ή καλή ή κακή κατάστα - 
σις τοϋ σώματος επηρεάζει τάς ένεργείας τοϋ 
πνεύματος, ουτω καί τής ψυχής ή τοιάδε η 
τοιάδε δίάθεσις μεγάλην έξασκεΐ έπιρροήν έ
π ί τοϋ σώματος,

Γ1Ι χ α ρ ά, μετρία οΰσα, είνε ώφελιμωτά- 
τη εϊς τήν υγείαν, διότι τό αίσθημα εκείνο, 
τό εύάρεστον, οπερ παρέχει είς τόν άνθρωπον, 
ένισχύει τήν ενέργειαν τών οργάνων τοϋ σώ
ματός του.

"Οταν δ’ αί άφορμαί τής μετρίας χαράς 
ύπάρχωσι συνεχείς, έντυποϋσιν είς τήν φυσιο
γνωμίαν εκφρασίν τ ινα  ίλαρότητος. Τοϋτο 
παρατηρεΐται ιδίως παρά τοΐς άνθρώποις, όσοι 
διά τά  απλοϊκά των ήθη δέν περισπώνται ύπό 
φροντίδων, παρεχουσών ανησυχίας σπουδαίας, 
οίοι π. χ . οί κάτοικοι τών άγρών καί πάντες 
οί μακράν οντες τών έν τα ΐς πόλεσι πραγμά
των καί περιπετειών. Ά λ λ ’ ή άμετρος χαρά 
φέρει άποτελέσματα πολύ διαφορετικά' αί δέ 
ίσ^υραί αύτής εκρήξεις συγκινοϋσι βαθύτατα 
τόν οργανισμόν, καί παράγουσι διαταράξεις 
αύτοΰ σπουδαίας, καί μάλιστα παρά τοίς εύε- 
ρεθίστου ιδιοσυγκρασίας άτόμοις καί τοίς ο
λίγον είθισμένοις είς τάς ίσχυράς συγκινή
σεις. Α ναστέλλετα ι ύπό τής άμέτρου χαράς 
ή χώνευσις, ταράσσεται ή κυκλοφορία, άνα- 
πηδα παλμωδώς ή καρδία, δυσκολεύεται ή 
αναπνοή, δακρυρροοϋσιν οί οφθαλμοί, τρέμει 
τό σώμα δλον, άποσβέννυται ή φωνή, ενίοτε 
δέ καί ή ενέργεια τοϋ εγκεφάλου αναστέλλε
τα ι εντελώς, επέρχεται συγκοπή ή καί απο
πληξία , ύπάρχουσι δε καί πολλά παραδείγ
ματα θανάτου, άκολουθήσαντος τήν μεγάλην 
χαράς παραφοράν. Πάντα δε ταϋτα  τά  φοβε
ρά επακόλουθα τής υπερμέτρου /αράς παρα
τηρούνται ιδίως παρά τα ΐς γυ να ιξ ί, τοίς γ έ - 
ρουσι καί τοίς ευαίσθητου καί άσθενοϋς ιδιο
συγκρασίας άτόμοις έν γένει.



Έκ τούτων απάντων εξάγεται, οτι οσον 
περιζήτητος και επωφελής είνε ή μετρία και 
ήρεμος χαραεις τον άνθρωπον, τοσοΰτον τούν- 
αντιον επιβλαβής καί κινδυνώδης διά την 
υγείαν αύτοΰ αποβαίνει η υπέρμετρος χαρά, 
και μάλιστα η αίφνης και άπροσδοκήτως έμ- 
πίπτουσα ποσάκις δέν είδομεν ανθρώπους, 
ύπό δεινής αποπληξίας προσβληθέντας, κατά 
την άποσφράγισιν επιστολής, μέγα και ά- 
νέλπιτον ευτύχημα άναγγελλούσης; πόσοι δεν 
ά,.ωλεσαν το λογικον των, αίφνης υπο της 
τύχης κατασταθέντες άπό πτωχών βαθύ
πλουτοι ; ποσοι δεν έχυσαν δάκρυα χαράς, 
δεςάμενοι είς τάς άγκάλας των συγγενή η 
φίλον αγαπητόν, από πολλοΰ είς μ.έρη μ.α- 
κρυνά άποδημοΰντα; Ύπό της χαράς ο μακά
ριος γέρων Συμεών κατέλυσεν είρηνικώς τόν 
j-iiov, διότι ήςιωθη νά λάβη εν χερσίν αύτοΰ 
τό Θεάνθρωπον νήπιον. Γϊ*πό τής χαράς άπε- 
κοιμηθησαν έν τω ναώ τής "Ηρας τόν αιώ
νιον ύπνον οί άδελφοί Κλέοβις κα'ι Βίτων, 
διο .ι, συραντες αυτοί μ-έχρι τοΰ ναοΰ, έν έλλεί- 
ψει τδν Υποζυγίων, την άμαξαν τής ίερείας 
μητρός των, έπηνέθησαν καί έμακαρίσθησαν 
ύπό τοΰ συνηθροισμένου πλήθους τών ευλα
βών προσκυνητών.

Τούτων ενεκα πρέπει νά ειμεθα οσον οιόν 
τε εγκρατέστεροι είς τάς ορμάς τ ή ς  χαράς, 
και μ.ε οσον ένεστι ψυχρότερον αίμα ν’ άπο- 
δεχώμεθα πάσαν σπουδαίαν χαροποιάν είδη- 
σιν τούτο δε κατορθοΰμεν, έάν ενωρίς συν· 
ηθίσωμεν νά φιλοσοφώμεν κάπως περισσότε
ρον περί πάντα τά έγκόσμια, θεωροϋντες αυ
τά πρόσκαιρα καί μάταια, καί άναλογιζόμε- 
ν β ι , οτι ούδέν καλόν υπάρχει έν τώ κόσμω 
άμικτον πικρίας. Ούχ ήττον δέ δφείλομεν νά 
ωμεν προσεκτικοί, οσάκις πρόκειται νά άν- 
«γγείλωμεν είς Τ[να, καί μάλιστα γέροντα, 
γυναίκα η οπωςδηποτε εΰαίσθητον άτομ,ον, 
μεγάλης χαράς πρόξενον είδησιν: Ιδίως δέ

πρεπει να ρροντίζωμεν νά μή άναγγέλλωμεν 
αύτοις τό χαρμόσυνον αίφνης καί διά μιας, 
άλλά βαθμηδόν καί άνεπαισθητως, προπα- 
ρασκευα^,οντες επιτήδειους την ψυχήν των είς 
τό νά υποδεχθϊί άκινδύνως τό βάρος τοΰ 
μεγάλου αύτοΰ ήθικοΰ φορτίου.

Η δέ λ ύ π η  πάντοτε σχεδόν δυσάρε- 
σ .α  φέρει αποτελέσμ.ατα έπί τής υγείας τοϋ 
άνθρώπου· άναλόγως δέ τοΰ βαθμοϋ καί της 
παρατασεοις της, καί κατά τήν ιδιοσυγκρα
σίαν η τήν ηθικήν κατάστασιν τοΰ λυπουαέ- 
νου άτόμου, δύνανται τά έξ αύτής δεινά νά 
ώσι διάφορα τήν σπουδαιότητα, πολλάκις δέ 
και λιαν σοβαρα. Γ0  λύπην ισχυρά ν παθαί- 
νων αισθάνεται πόνους καί κτύπους η έμβοάς 
εις την κεφαλήν, μεγάλην στενοχώριαν τής 
αναπνοής καί βάρος κατά τό στήθος καί τό 
προκάρδιον' στεναγμοί βαθεϊς % καί λυγμοί 
έκφεύγουσιν άπό καιροΰ είς καιρόν τοΰ στή
θους του’ ένίοτε περιπίπτει είς θλιβεράν άναλ- 
γησίαν' κόπτεται ή ορεξίς του, καί, άν ποτε 
φάγη τι διά τής βίας, πάραυτα μ ετ’ ολίγον 
τό έξεμεΐ. Πάσα έργασία καθίσταται είς αύ
τόν άδύνατος' κόπτεται ό ύπνος του ή καθί
σταται ταραχώδης καί πλήρης φοβερών ονεί
ρων' μία δέ σταθερά ιδέα τόν κυριεύει νύκτα 
και ημέραν, ή θλιβερά περίστασις, ητις έγέ
νετο άφορμή τής λύπης του. Ά ν  ή κατά στά
σις αυτη παραταθή έπί πολύ, καί άν ρ άν
θρωπος, είτε διά τήν μελαγχολικήν ιδιοσυγ
κρασίαν του, είτε διά τό μέγεθος τοΰ δυστυ
χήματος, δέν δυνηθή νά έπιχύσγι τό βάλσα- 
μον τοΰ λόγου εις τήν τετραυματισμένην καρ' 
δίαν του, καί νά παρηγορηθη, τότε δύναται 
νά περιελθη εις βαρυτάτας νόσους καί μάλι
στα είς παθήσεις έγκεφαλικάς καί διαταρά
ξεις τών φρενών παντοίας.

Οταν ή λύπη ήναι μέν μ,ετριωτέρα, άλλά 
παρατεινηται έπί χρόνον μακρόν, καλείται 
Q λ ί ψ ις ,ή τ ις  έπιθέτει μέ τόν καιρόν ίδιάζον-

«XV σφραγίδα έπί τό πρόσωπον καί τόν βίον 
τοΰ ερμαίου της. Οι οφθαλμοί τοΰ τεθλιμμέ
νου βαθυλώνονται καί τό πέριξ αυτών δέρμα 
λαμβάνει χροιάν τινα υπομ.έλαιναν, οί χαρα
κτήρες τοΰ προσώπου συμπίπτουσι, τό δέρμα 
ξηραίνεται, λαμβάνει χροιάν γεώδη καί συρ- 
ρικνοϋται’ ή σπονδυλική στηλη κυρτοΰται, 
καί ουτω τό σώμα τοΰ άνθρώπου καμ.πτεται 
ύπό τό βάρος ουχί τοΰ χρονου, αλλα τοΰ πα 
θους τής ψυχής. Τέλος ό θλιβόμενος περιπί
πτει είς μαρασμόν καί άτροφίαν, ή καί πα
θαίνει άληθή φθίσιν, δι’ ής τάχιστα δίδεται 
πέρας θλιβερόν είς τήν θλιβεοαν ζωην του· 
Πάσαι δ’ αί έξωτερικαί εξεις τοΰ δυστυχοΰς 
μ.εταβάλλονται, ή φυσιογνωμία, αί κινήσεις 
καί αύτό τό βάδισμ,α άλλοιοΰνται, καί έκ 
πρώτης δψεως προδίδουσι τήν βαθεΐαν καί 
παρατεταμένην τής ψυχής του θλίψιν. Πάσα 
νοερά έργασία καθίσταται είς αύτόν άδύνα
τος ή όχληρά' άναγινώσκει χωρίς νά έννοη, 
όμ.ιλεϊ ή γράφει χωρίς νά έννοήται. Πολλα- 
κις ή διατάραξις αΰτη τοΰ εγκεφάλου προ
βαίνει μέχρι φρενοβλαβείας. Καί οσάκις μ.εν δ 
τεθλιμμένος είναι χαρακτήρος άδυνάτου καί 
πνεύματος εύδιεγέοτου, έκρήγνυσι τήν θλίψιν 
αύτοΰ είς κραυγάς καί βλασφημίας, οσάκις δέ 
είνε γενναίος καί μεγαλόψυχος, περιορίζει τήν 
θλίψιν έντός του, καί δέν τήν εκφράζει ή διά 
σιωπηλής τίνος άθυμ.ίας καί νάρκης, γνωστής 
ύπό τό δνομα μ ε λ α γ χ ο λ ί α ,  ής τ ’ άπο 
τελέσμ.ατα δέν είναι έλιγώτερον φοβερά τών 
προεκτεθέντων.

Ή λύπη καί αί τροποποιήσεις αύτής, ήτοι 
ή θλίψις καί ή μ.ελαγχολία, έξασκοΰσι με- 
γίστην επήρειαν ιδίως έπί τών έκκρίσεων' 
διά τοϋτο, καθ’ ά προείπομ.εν, τό δέρμα ξη
ραίνεται, έπισχομένης τής έκκρίσεως τών 
ίδρώτοιν' ομοίως επέρχεται άνουρία καί δυς- 
κοιλιότης λίαν έπίμ.ονος. Παρά δέ ταΐς θηλα- 
ζούσαις γυναιξίν επέρχεται έλάττωσις ή καί

παΰσις εντελής τής έκκρίσεως τοϋ γαλακτος, 
ή καί τοιαύτη άλ.λοίωσις αύτοΰ, ο^στε καθί
σταται άληθές δηλητήριον είς τά γαλακτο- 
τροφούμ.ενα νήπια, καί είνε λίαν συνηθη τά 
παραδείγματα νηπίων, άποθανόντων ένεκα 
τής κακής ταύτης ποιότητος τοΰ γαλακτος, 
τής προκληθείσης έκ λύπης ή θλίψεως τής 
(Λητρός. Μόνη δέ ή χολή φαίνεται πάντοτε 
άφθονοϋσα κατά τάς περιστάσεις ταυτας 
πλεονάζει δέ, είτε διότι, ενώ αι λοιπαι εκκρι- 
σεις έλατττοϋνται, αυτη αύξάνεται υπό τής 
λύπης, είτε διότι, καί τοι ολίγη έκκρινομένη, 
συσσωρεύεται ομως είς τήν χοληδόχον κύ- 
στιν καί καθίσταται πλεονάζουσα, καθό παύ- 
ουσα νά έκχύνεται είς τόν πεπτικόν σωλήνα, 
ώς συμβαίνει κατά τήν φυσικήν κατάστασιν.

Έκ τών είρημ-ένων σεμ.περαίνονται ευκόλως 
οί ύγιεινοί κανόνες, ους οφείλομεν νά εχωμεν 
ύπ’ οψιν πάντοτε, προκειμένου περί τοϋ δει- 
νοϋ αύτοΰ τής ψυχής παθήματος. Και πρώ
τον ύπάρχει ύπό τής πείρας άποδεδειγμένον, 
οτι ή λύπη επιφέρει τά δεινά επακόλουθα, ό
σα έμ,νημονεύσαμεν, όταν εκρήγνυται μάλλον 
αίφνιδίως καί έξ άποοόπτου,ούτως είπεΐν' ένώ, 
όταν βαθμ-ηδόν καί κατ’ ολίγον ό νοϋς είδο- 
ποιήται καί ποοπαρασκευαζηται, ως ειπεΐν, 
είς τό άναμ.ενόμενον μ.έγα δυστύχημα, κατορ- 
θοΐ νά ύπερνικά τήν ίσχύν τής περιπετείας, 
καί νά ύποφέρη τήν λύπην μ,ετριοπαθέστερον. 
Διά τοϋτο ή λύπη είνε πολύ μείζων καί άκα
τανίκητος, όταν αίφνης μ.άθοψεν τόν άπροσ- 
δόκητον θάνατον φιλτάτου τινός δντος,ή οταν 
εχωμεν πρό οφθαλμών άπό ημερών τόν άπολ- 
λύμ,ενον, πάσχοντα ύπό δεινής νόσου καί ά- 
ποθνήσκοντα είς τάς άγκάλας μας: "Οθεν
πρέπει νά προσέχωμ-εν, 'ίνα μή ποτε άναγγέλ
λωμεν αμέσως καί έξ άπροόπτου τό μέλλον 
νά λύπηση μεγάλως τινά δυστύχημα, άλλά 
νά προπαρασκευάζωμεν αύτόν πρώτον επιτη- 
δείως καί νά τω έμ.πνέωμεν διά τινας ήμ.έρας



ύπονοίας τινας, άς νά καθιστώμεν βαθμηδόν 
βάσιμωτερας, μέχρις ού ευρωμεν τήν κα τά λ 
ληλον στιγμήν, ΐνα  κάμωμεν τήν λυπηράν ά- 
ποκάλυψιν. ’Επειδή δε είναι παρατηρημένον, 
οτι τά  δάκρυα καί αί φωναί έλαφρύνουσι πο
λύ τήν λύτην , δέον, όταν άναγγέλλωμεν το 
δυστύχημα, ού μόνον νά μή προσπαθώμεν νά 
έμποδίσωμεν τά δάκρυα τοϋ λυπουμένου, 
α λλ ’ , εί δυνατόν, καί νά τά προκαλώμεν καί 
νά τά  παρατείνωμεν έπ ’ολίγον" διότι τοϋτο 
ανακουφίζει μεγάλως.

Τήν δε θλίψιν καί μελαγχολίαν ούδέν άλ
λο δύναται νά περιορίση ει’μή ό λόγος, ή θρη
σκεία καί ή διάσπασις τοϋ νοός διά ταξε ιδ ί- 
ων, περιπάτων, θεαμάτων καί τών τοιούτων. 
Τήν θλίψιν δέν δύναται νά θεραπεύση ό ια
τρός διά της ίπποκρατείου τέχνης του, ούτε 
διά τών παντοδυνάμων φαρμάκων του, άλλά 
διά τών υψηλών διδαγμάτων της φιλοσοφίας, 
διά τών μεγάλων άληθειών τοϋ Ευαγγελίου, 
διά τών καλλονών της φύσεως. ,Ό  τεθλιμμέ
νος εχει άνάγκη-ν ν’ άκούνι λόγους περί τών 
καθηκόντων καί τοϋ προορισμού τοϋ άνθρώ~ 
που, νά τώ  ύπομιμνήσκωνται τά περί τής 
ματαιότητας τών εγκοσμίων καί νά ψυχαγω
γείται διά τών θαυμασίων τής κτίσεως καλ
λονών.

Συν τούτοις δ’ δμως δύνανται νά συντελε- 
σωσι και δσα ούφελοϋσι κατά τών τής θλίόεως 
υλικών άποτελεσμάτων' τροφή, φέρ’ ειττεΐν, 
εύπεπτος, ελαφρά, εύ/υμος, μετά τίνος ίδ ια- 
ζούσης έπιμελείας παρεσκευασμένη, δύναται 
ν ’άναζωογονήση κατά τ ι τάς καταβεβλημένας 
δυνάμεις τοϋ τεθλιμμένου. Λουτρόν χλιαρόν 
γενικόν δύναται νά επαναφέρω τούς ιδρώτας 
καί νά διευκολύνη τόν ύπνον' έλαφρόν δέ 
καθάρσιον δύναται νά λύση μέν τήν δυσκοι
λιότητα , νά έκκενώση δέ τήν εις τό ήπαρ μέ- 
νουσαν άκίνητον καί ύπερπλεονάζουσαν χο
λήν. Προσέτι δέ περίπατος τακτικός είς τόν

καθαρόν άέρα καί άσκησίς τ ις τοϋ σώματος 
δύνανται νά άνοίξωσι τήν ορεξιν κα νά κα- 
ταστήσωσιν ήσυχον τόν ύπνον. ’]διως δέ πρέ
πει νά προσέχωμεν ν’ άπομακρύνωμεν πά - 
ραυτα τά  γαλακτοτροφούμενα νήπια άπό τής 
τεθλιμμένης μητρος, καί νά παραδίδωμεν αύ
τά άμέσως εις τροφόν τινα  ύγιά καί κατάλ
ληλον.

Εκ το,ιν ειρημένων υγιεινών κανόνων έξά- 
γ ετα ι πόσον δλεθρία είναι ή διαγωγή τινων, 
ο ι.ινες , άμα περιελθωσιν εις θλίψιν, επ ιδ ί
δονται εις τήν πνευματοποσίαν, ΐνα εν τή 
μέθη λησμονησωσι δήθεν τήν αφορμήν τής 
θλίψεώς των. Καί είνε μέν άληθές, δτι ή μέ
θη καθιστεί τον άνθρωπον επιλήσμονα τών 
δυστυχημάτων του και άναλγή, άλλ ’ δμως, 
ΐνα  ή μέθη αυτη καί ή δι’ αύτής λήθη κα
θίσταται διαρκής, αναγκάζονται οί τοιοϋτοι 
νά έπαναλαμβάνωσι διηνεκώς τήν πνευματο- 
ποσίαν, ουτω δ’ εντός βραχυτάτου χρόνου ά- 
ποκτώσι τήν συνήθειαν τής μέθης, ελαττώμα
τος, όπερ, ώς γνωστόν, είνε άθεράπευτον, και 
δέν κόπτετα ι ή μετά τής ζωής τοϋ δυστυ
χούς πνευματοπότου' βαθμηδόν λοιπόν ουτω 
και άνεπαισθήτως άποκτηνοϋται ο άνθρωπος, 
καί άντί παρηγορίας ψυχικής, άντί βαλσάμου 
καταπραϋντικού, ευρίσκει εις τό άνόητον αύ- 
τό καταφύγιον τήν άποκτήνωσιν,’τόν όλε
θρόν τής υγείας, τήν καταστροφήν τής περι
ουσίας καί έπί τέλους οίκτρότατον θάνατον.

Τελευταία τής λύπης τροποποίησις είνε ή 
λεγομενη ν ο σ τ  α λ γ  ί α , ητις συνίσταται 
είς τήν θλίψ ιν, ήν αισθάνεται τ ις , μακράν 
ευρισκόμενος τής πατρίδος καί τών συγγενών 
καί φίλων του, καί τήν επιθυμίαν, ην ε/ει, 
ΐνα  έπανίδη ό ,τι τάχιον τήν πατοώαν γην 
καί τά  φ ίλτατα  αύτώ άντικείμενα. Είνε άρα 
ή νοσταλγία τό ένστικτον εκείνο τής ψυχής 
πάθος, όπερ, προαγόμενον καί έξευγενιζόμε- 
νον, άποτελει τήν φ ι λ ο π α τ ρ ί α ν .  Το-

σοΰτο δέ ίσ^υράν έξασκεΐ τό παθημ’ αυτο | 
τής ψυ^ής επήρειαν έπ ί τοϋ σώματος, ώστε 
πολλάκις άνθρωποι ξενητευμενοι, άνευ έλπ ι- 
δος επανόδου είς τά  πάτρια, κατέστησαν α
τροφικοί καί άπέθανον, ενώ άλλοι, βαρύτατα 
πάσχοντες νοσήματα, άνέλαβον διά μόνης τής 
έπανίδου είς τήν πατρίδα τω ν , ή διά τής βε- 
βαιότητος περί επανόδου. Πάσχουσι δ’ έκ τής 
νοσταλγίας πρό πάντων οί έξ ορεινών μερών 
καί ιδίως οί ζώντες έν μέσω τών καλλονών 
τής φύσεως, καί οί μή προκεχωρημένοι είς 
τόν πολιτισμόν, καί διά τοϋτο ή νοσταλγία 
παρατηρεΐται πρό πάντων είς τούς στρατούς 
καί τούς άποίκους. νΕτι δέ καί εθνη τινά  
φαίνονται μάλλον τών άλλων διατεθειμένα 
είς τήν νοσταλγίαν’ οί Γάλλοι, φερ’ είπεΐν, ο
λίγον άντέχουσι μακράν τής. πατρίδος τω ν, 
καί οσάκις έκαμαν αποικίας μακρυνάς καί 
παρατεταμένας, πάντοτε παρετηρήθη δτι κατ’ 
ολίγον έμαράνθησαν καί άπεθαρρύνθησαν' ενώ 
Γερμανοί καί ’’Αγγλοι ούδόλως σχεδόν πά- 
σχουσιν υπό νοσταλγίας, καί διά τοϋτο αί ά- 
ποικίαι των ηύδοκίμησαν ουτω θαυμασίως 
παντού καί πάντοτε,

’Εννοείται δέ, δτι έν περιπτώσει, καθ’ ην 
πάσχει τ ις νοσταλγίαν, πρέπει νά τόν άπο- 
στέλλωμεν είς τήν πατρίδα του, ή κάν νά τώ 
έμπνέωμεν τήν βεβαιότητα τής επανόδου είς 
τά  πάτρια , άμα καλλιτερεύση ή υγεία του.

Γ Ν Ω Μ Α Ι

ΠΕΡΙ ΤΙΙΣ ΓΥΝΑ1ΚΟΣ ΚΑΙ ΤΠΣ 
ΠΑΙΛΕΥΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ.

I.

’Ενόσω ή δ ία ιτα  είν’ άπλ,ουστέρα, καί 5 οι
κογενειακός βίος άφελής καί άπέριττος, ή γυ 
νή δύναται νά μέν·/) άπαίδευτος, ή δλίγον νά 
διδάσκηται, καί μόνον ύπό τάς οδηγίας τών 
φυσικών αύτής πρός τό ευσεβές καί τό άγα-

θόν τάσεων νά ενεργή τήν μεγάλην αύτής εν
τολήν. ’Αφού δμ&)ς ή δία ιτα μεταβληθή έ*ί 
τό συνθετώτερον καί ποικιλώτερον είδος τοϋ 
λεγομένου πολιτισμού, καί ή εύζω'ί'α καί πο
λυτέλεια  είσαχθή είς τόν οικογενειακόν βίον, 
ποός δε αί πρός τό ετερον φΰλον σχέσεις αύ
τής καταστώσιν έλευθερώτεραι, άπαραιτήτως 
ή γυνή άνάγκη νά λαμβάνη μόρφωσιν θρη
σκευτικήν καί ηθικήν, καί παίδευσιν άμα 
διανοητικήν σπουδαιοτάτην, άλλως άποβανει 
άτυχής έκτελέστρια τής μεγάλης εν τή οικο- 
γενεία καί τή άνθρωποτητι αποστολής της.

II.

Γυνή άπαίδευτος ή επιπολαιως μεμορφω- 
μένη άδυνατεΐ είς τό μέγα έργον τής άνατρο- 
φής καί τής οικιακής διοικησεως εν τή σημε
ρινή καταστάσει τών πνευμάτων.··- Ευσέβεια 
καί πάσα άλλη άρετή προσωπική καί κοινω
νική έμπνεομένη ύπό τής θρησκευτικής διόα· 
σκαλίας, κ α ί,έκ  τών προγονικών ήμών συγ
γραμμάτων, καί συν τούτοις διανοητικη ά- 
νάπτυξις ή προσήκουσα εστωσαν τά  ισχυρό
τα τα , ούτως είπεΐν , οχυρώματα καί έπ ιτε ι-  
^ ίσματα τής γυναικός κατά  τών φοβερών αυ
τής πολεμίων τοϋ συρμού, τής καλλω π ιστ ι
κής, τής ευτραπελίας, τής ματαιοφροσύνης 
τής πολυτελείας, καί πάσης άλλης διαφθοράς 
ολεθρίως έπαπειλούσης τήν ευδαιμονίαν καί 
τήν υπαρξιν αύτήν τών οικογενειών καί τής 
κοινωνίας,

III.

'II γυνή δέν πρόκειται μέν ίσως ποτε νά 
γένη δημόσιος άνθρωπος, στρατηγός, πρεσβευ
τής, μολονότι γ ίνετα ι βασιλεύς, δικαστής, 
βουλευτής, πολιτιτικός έν γενει, αλλ όμως 
εξάπαντος έξ αύτής πρόκειται νά μορφωθώσι 
καί παρασκευασθώσιν οί διά τόν δημόσιον 
βίον άριστοι άνθρωποι, οί φιλοπάτριδες ρήτο- 

I ρες, οί άδέκαστοι δ ικασταί, οί συνετοί βου-



λευταί καί οί εύθύφρονες έν γένει πολιτικοί.
IV.

Ή γυνή είνε τό μυστήριον τής άνθρωπότη- 
τος, τό έξηγηθεν ύπό τοΰ Χριστιανισαοϋ.

V.

Η γυνη κατα τον Χριστιανισμ,όν είναι ίση 
ενώπιον τοΰ Θεοΰ, άρα πρέπει νά ήνε ίση καί 
ενώπιον τών ανθρώπων. Γ0  Χριστιανισμός 
κηρύττει πηγήν ίεράν πασών τών ενεργειών 
τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος την ά γ ά π η ν' η 
καρδία τής γυναικός, άγιασθεΐσα υπό του 
Χριστιανισμού, είνε τό δοχεΐον τής αγάπης 
ταυτης ές ού πας ο τοΰ Χριστιανισμού βίος 
δέον ν αρυηται τά γλυκέα νάμ.ατα τά άρδεύ- 
οντα καί ώράί'ζοντα αυτόν.

VI.
Ή  γυνη έμπνέεται ε:ς πάσας τάς ένεργείας 

•της υπό τοϋ αισθήματος τής άγάπης καί τής 
φ ιλοτιμ ίας, ο άνήρ ύπό τοΰ αισθήματος τής 
ισχύος καί τής φιλαρχίας. Α-ί διανοητικαί 
δυνάμεις, ο νοϋς; δ λόγος ή κρίσις, είσί παρ’ 
άμ.φοτεροις αί αύτα ί, παρουσιάζοντας δε ποός 
τοϋτο ή έκεΐνο τείνουσαι ώς έκ τών διαφόρων 
αισθημ,ατων, αφ’ ών ορμ,ώμεναι ένεργοϋσιν. 
Εντεϋθεν ο ανηρ εινε πολεμ.ικός, ή γυνή ειρη

νόφιλος καί συμ.βιβαστική. Γ0  άνηρ έκδικητι- 
κός, η γυνή συμπαθητική. Ό  άνήρ άδυσώ- 
πητος, ή γυνή συγκαταβατική και επιεικής. 
Ο άνήρ άγέρωχος, ή γυνή μετριόφρων. Ό ά

νηρ ορμ.ητικος εις τας πράξεις του, ή γυνή σώ- 
φ?ων και υπομονητική. fO άνήρ εχει τέλος 
την πεποιθησιν εις εαυτόν, ή γυνή εις τόν 
Θεόν, καί οταν έπιχειρώσιν έργον, ό μέν αφο
ρά εις τήν έαυτοϋ δύναμιν, ή δε εις τήν πρός 
τον Θεόν άγάπην. ’Ανάγκη οθεν άμφότεροι έ- 
ξίσου να λαμ,βάνωσι τήν γενικήν έκπαίδευσιν, 
τήν ήθικήν καί διανοητικήν, δπως δ μεν τό 
αίσθημα τής ισχύος καί τής φιλαρχίας περι- 
στέλλη δεόντως, ή δέ τό τής άγάπης καί τής

φιλοτιμίας κατευθύνη πρός τά  πρέποντα.
VII.

"Οσον δ άνήρ είν’ άληθώς πεπαιδευμένος 
και πεπολιτισμένος, ήτοι κατά διάνοιαν μ,έν 
δρθώς φρονεί καί δρθώς κρίνει, κατά  θέλησιν 
δε εχει τήν ώραίαν έξιν τοϋ άγάπην κα ί 
πράττειν τήν άρετήν, καί οσον έπομ.ένοις έκ 
τών ηθικών προτερημ,άτων καί χαρίτων ηδύ
νεται μάλλον, η έκ τών υλικών, τόσον ή γυνή 
άπομακρύνεται τής ολέθριου τάσεως πρός τήν 
φ ι λ α ρ έ σ κ ε ι α ν  καί τούς σωμ.ατικούς 
καλλωπισμούς καί τήν περί τούς τρόπους 
κομ.ψότητα.

ΣΑΠΦΩ ΛΕΟυΤΙΑΣ·

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.
ΙΧΝΕΥΜΩΝ.

Τό γνωστόν τοΰτο τετράποδον τοΰ είδους 
τών γαλών ήτο τά  μ.άλιστα ονομαστόν έν Αί* 
γύπτώ , έν ή καλείτα ι μϋς τοϋ Φαραώ. « ’Εάν 
έν τώ  μυθολογικώ συστήματι τής άρχαίας 
Α ίγύπτου, παρατηρεί δ άντισυνταγ. Σμίθ, τά  
διάφορα ό'ντα, τά  υπάρχοντα έν τή  έπιφανεία 
τής γής, έδικαιοϋντο έκαστον ιδίας τιμής ά- 
ναλόγως τής δυνάμ.εως, τήν οποίαν έξήσκουν 
έπί τής οίκονομ-ίας τής φύσεως κα ί τής συν
δρομής των είς τήν γενικήν αρμονίαν τής οι
κουμένης, δ ίχνεύμων άναντιρρήτοις είχε πλεί- 
ονας άπαιτήσεις τών άλλων ζώων εν τώ σεβα
σμοί καί τή τιμή τοϋ παραδόξου τούτου λαοϋ. 
Πζρίστησι δε δ ίχνεύμων ζωηράν είκόνα ένερ- 
γητικής δυνάμεως, διηνεκώς καταγινόμενος 
είς τήν καταστροφήν τών βλαβερών καί έπ ι- 
κυνδύνων ερπετών, τά  δποΐα τοσοϋτο πολ,υ- 
γονοϋσιν είς τά  θερμά καί υγρά κλίματα . 
Κ ινείται υπό τοΰ δρμεμφύτου αύτοΰ, καί προ- 
δήλως προώρισται ύπό τών ιδίων αύτοΰ δυ- 
νάμεων είς τήν καταστροφήν τών ζώων τοϋ 
είδους τούτου. Ούχ οτι τολμά νά προσβάλη

κροκοδείλους, δφεις καί τά  μεγαλήτερα ζώα 
τοϋ τών σαυρών γένους, δι’ ιδίας ισχύος ή έν 
τή τελεία  αύτών άναπτύξει. ’Αλλά διά τής 
βρώσεως τών ώών αύτών δ ίχνεύμων περι
στέλλει τόν άριθμ.όν τών άφορήτων τούτων 
φθορέων. Ό  ίχνεύμ.ων ώς έκ τής σμικρότητος 
καί δειλίας άύτοϋ δχι μόνον νά καταβάλη 
δέν έχει τήν δύναμ.ιν, άλ.λ’ ούδέ τό θάρρος νά 
προσβάλη τοιούτους φοβερούς άντιπάλους' 
πρός τούτοις δέ ούτε ?κ τών μάλλον σαρκο
βόρων ζώων είνε. Ύ πό τοΰ πρός τήν κατα - 
στοοφήν δρμεμφύτου αύτοϋ κινούμενος, κα ί 
ύπό άκρας φρονήσεως συνάμα αγόμενος, διέρ
χετα ι περί τήν δείλην διά τών ύψωμ.άτων καί 
τών άνωμαλιών τοϋ εδάφους καί προσέχων 
είς πάν ό ,τ ι προσβάλλει τάς αισθήσεις του, 
έπί τώ  σκοπώ έκφυγής κινδύνου η άνακαλύ- 
ψεως λείας. Εί μέν επ ιτυγχάνει είς τάς άνα- 
ζητήσεις αύτοϋ, δέν περιορίζεται μόνον είς 
τήν στιγμ ια ίαν πλήρωσιν τής ορέξεοις αύτοϋ, 
άλλά καταστρέφει πάν 8ν άπαντώμενον άνί- 
σχυρον πρός άποτελεσματικήν άντίστασιν. 
Ιδ ίω ς δέ ούτος επ ιζητεί ώά, τήν άρίστην αύ
τώ  τροφήν, ής ένεκα άποπειράται τών μ,έσων 
τής καταστροφής τοσούτων κροκοδείλων. Τό 
δέ ύπό τοϋ Διοδώρου σπουδαίως άναφερόμε- 
νον, οτι είσπηδοί διά τοϋ στόμ,ατος είς μέσον 
τό σώμα τώ ν ζώων τούτων, δπόταν κοιμών- 
τα ι χάσκοντα, καί έπειτα  συντόμ,ως τήν κοι
λίαν τρώγει καί εξέρχεται άκινδύνως, άλη- 
θεύει τόσον όσον καί οτι προσβάλλει αυτά ό
ταν ώσιν έξυπνα. Τοϋτο δε είτε μύθος είνε 
ούδεμίαν έχων ύπόστασιν, ή ώς πολλά άλλα 
θαύμ,ατα, έπαυσεν έν τ·?ί καθ’ ήμάς άπιστοι 
καί ήττον εύνοϊκώς πρός μύθους έχούση επο
χή. Τό χρώμ-α τοϋ ίχνεύμονος είνε πολύ μ.ε- 
λάγχρουν έστιγμένον ύπό λευκών κηλίδων. 
Ό  ίχνεύμων εχει περί τούς δύο πόδας καί 
έπτά  δακτύλους μήκος, μετρούμ-ενος άπό τής 
#κρας τάς ούράς μ-^χρι τής άκρας τής ρινός,

τής ούράς του ούσης ενός ποδός καί τεσσάρων 
δακτύλων. Τό δέ μέσον άνάστημ.α τοϋ ζώου 
είνε περί τούς οκτώ δακτύλους.» cO ίχνεύ- 
Λ,ων ιδία έλατρεύετο ύπό τών 'Ηρακλεοπολι- 
τώ ν , οίκούντων είς νομ.όν τινα  παρά τήν κοι
λάδα τοϋ Νείλου, μικρόν πρός μεσημβρίαν 
πρό τής τανϋν επαρχίας Φαγιούμ. Ό  νομός 
ούτος τής Ήρακλεοπόλεως, καί τά  πέριξ τοϋ 
Κα'ίρου, είσέτι, κατά τόν Νιλκίσονα, είνε ή 
καθαυτό φωλεά τοϋ περί ού δ λόγος ζώου.

’Ενίοτε ήμ.εροϋται ύπό τών νϋν, ως καί 
ύπό τών άρχαίων Α ιγυπτίων τοϋτο έγίνετο, 
ίνα  προφυλάττη τάς οικίας αύτών άπό τών 
μυιών. Ά λ λ ’ ένεκα τής ώς εκ τής πρός τά  
ώά καί τάς δρνιθας κλίσεως του προερχόμε
νης ζημ.ίας πολλοϋ γε  καί δει νά άντισταθμ,ι- 
σθή τό δφελος τής άντικαταστάσεως τούτου 
άντί τής γαλής. Ό  Αίλιανός άναφέρει ότι κα
τέστρεφε τά  ώά τής άσπίδος καί έμάχετο 
κατά  τοϋ δηλητηριώδους τούτου ερπετοϋ. 
'Ο Πλίνιος, δ Στράβων καί δ Αίλιανός άφη- 
γοϋνται τόν τρόπον καθ’ βν προσεβαλλε την 
άσπίδα καί έφυλάττετο έκ τοϋ έπενεργήμα- 
τος τής δηλητηριώδους δήξεως αύτής. Ό  Αί
λιανός άναφέρει τά  έξης. « Ό  μ.έν ίχνεύμων 
ούκ άβούλως, ούδέ έκπλήκτως έπί τόν άγώνα 
άφικνεΐτα ι τόν πρός τόν άντίπαλον' άλλ’ ώς 
άνήρ, πανοπλία  φραξάμενος, ούτως έκεΐνος τώ  
πηλώ εαυτόν κυλίσας, καί άναπλησας τοϋ 
περιπαγέντος, εοικεν έχειν άρκοϋν πρόβλημα, 
καί στεγανόν. Εί δέ απορία ε’ίη πηλοΰ, λου- 
σας έαυτόν ύδατι, καί είς άμ.μ,ον βαθεΐαν υ
γρόν έτι έμ-βαλών, έκ τής δε τής επίνοιας το 
άμυντήριον ές άπορων σπασας, επι την μ.α- 
χην ερχεται. Τής τε ρινός τό άκρον απαλόν 
βν, καί έγχρίσει τή τής άσπίδος τρόπον τινά  
έκκείμ.ενον, φρουρεί, τήν ούράν έπικάμψας 
μάλλον' ουτω γάρ ποιεΐν είο>θεν άναπλάσας 
καί άποφράξας δι’ αύτής αύτό. Καί έάν μέν 
ή άσπίς τούτου τύχη , τόν ανταγωνιστήν κα-



θεΐλεν ει δε μή, μάτην, τούς οδόντας τώ  πη- 
λώ πονεΐται πάλιν τε  δ ίχνεύμων προσερπύ- 
σας άδοκητως, και τοϋ τράχηλου λαβόμενος, 
απεπνιξε την ασπίδα. Νιχ.α δε πρώτος φθά- 
σας. » Τοσαϋτα μέν περί της αρχαίας ιστο
ρίας τοϋ ίχνεύμονος' η δέ έν τώ  καθ’ η μ ας 
χρονω πείρα δεικνύει δτι άνευ τίνος θώοακος 
εκ πηλοΰ, ο ίχνεύμων άφόβως προσβάλλει ο- 
φεις καί, καιρό φυλακτών οπότε έγείρουσι την 
κεφχλην των έκ της γης, αρπάζει αύτούς εκ 
τοΰ τράχηλου καί δ ι’ ενος μόνου δήγματος 
άποκτείνει αύτούς. (Έφημ. Φιλομαθών ).
Γ ~  -̂ ·λ· -- ■sgeasaa···

Φ ΙΑ Ο Λ Ο ΓΙΙΜ Α Τ ίΟ Ν .

Εν τώ  9ω τεύχει τής έπετηρίδος τής εν 
Παρισιοις προς εμψύχωσιν τών Ε λληνικών 
σπουδών εν Γαλλία Ε ταιρίας, οπερ άπεστάλη 
ίμ ΐν  έπ ’ εσχάτων, μεταξύ πολλής άλλης πο
λυτίμου ύλης ευρομεν και ποίημα ήθολογικον, 
ανέκδοτον τεως, /.αί μάλα εικότως άποδιδό- 
μενον τώ  Κωνσταντίνω Μανασσή, βυζαντινω 
ποιητή, ακμασαντι περί τάς άοχάς τής ιγΛ. 
εκατονταετηρίδας.

Το σ τ ' κεράλαιον τοϋ ποιήματος τούτου 
(~ν σ=λ. 37  και 38 τής έπετηρίδος) πραγμα
τεύετα ι « π ε ρ ί  φ θ ό ν ο υ »  έν τρεισκαίδε- 
κ* ϊαμβικοΐς στίχοις, ών οί δύο τελευταίοι 
(158  καί 159) εύφυέστατον περιέχουσιν ά- 
ριθμητικον λογοπαίγνιον, διαλαθον, ώς φαί- 
νετα ι, τήν προσοχήν τοϋ ελληνομαθούς εκδό
του καί ύπομνηματιστοϋ, Κ. Έ μ. Μίλλερ* διό
τ ι ούδόλως έφιστα ούτος τήν προσοχήν τοϋ 
αναγνώστου έπ ’ αύτο δι’ υποσημειώσεως, εί 
.καί τοϋτο δαψιλώς πάνυ ποιεί πολλαχοϋ άλ
λοθι και επί πραγμάτοιν άσημάντων.

Οί στίχοι ούτοι εχουσιν ουτω :
«.vXiyac,·) tfaxxxt; 7πφυχ3 χζ ιρων  ο ψΟόνος γΟουον,  
Ω ; h yo -jv i τχ ypx-ψχτχ, [irijri; ι ι ι ϊ ; Ιυπούστι;.»

Η δ’ εννοιζ τών στίχων τούτων εινε σα

φής' δ ποιητής, παίζων μέ τήν παρ’ Έ λλησ ιν 
αριθμητικήν αξίαν τοϋ στοιχείου οπερ, α 
φαιρούμενον έκ τής λέξεως φ θ ό ν ο ς ,  με· 
ταταβάλλει αύτήν είς φ ό ν ο ς ,  λέγει, ότι 
αρα ο φθόνος είνε δεκάκις χειρότερος τοϋ φό
νου, καί επ ικαλείτα ι τήν μαρτυρίαν αύτών 
τών γραμμάτων έξ ών σύγκεινται αί δύο αύ- 
τα ι λεςεις, υπονοών, οτι ή λέξις φ θ ό ν ο ς ,  
καθ’ δ περιέχουσα τήν λέξιν φ ό ν ο ς  σύν τώ 
έννέα μονάδας δυναμένω γράμματι 3·, εινε 
άρα δεκάκις φοβερωτέρα τής φ ό ν ο ς .  Διό- 
περ ή έν τέλει τοϋ 1 58 στίχου λέξις φ θ ό
ν ο υ ,  ουτω φερομένη πιθανώς έν τώ  χειρο- 
γράφω, διά λάθος τοϋ άντιγραφέως, καί ου
τω  μεινασα έν τή έκδόσει, κατά παραδρομήν 
ίσως τοϋ Κ. Μιλλερ, δέον άναντιρρήτως νά 
γραφή φ ο ν ο υ, διότι ούτω μόνον δύναται
να εξαχθη έννοια τελεία  καί ακριβής τοϋ λε
γομένου., —

ίο  δε κε κεφαλαιον τοϋ αύτοϋ ποιήαατος 
επιγράφεται « π ε ρ ί  II ρ ο ν ο ί α ς » (σελ. 
4 4 ), καί συναποτελεΐται έξ 9 όμοιων στίχων: 
ών δ υπ1’ άριθ. 283  έχει ουτω:
« Μ>) σΟινων π ρ ό σ τ χ γ μ χ  β α ν ϊ ς  τ κ ς  ένΰεχρε'ων λ ν σ α ί .»

Μετα την λέςιν  « έ ν θ ε κ ρ έ ο> ν » δ έκ ■ 
δοτής υποσημειοϊ, οτε αυτη είνε έσφάλμένη, 
άλλ οτι αόυνατει αυτός να τήν διορθώση.

Έ μεΐς νομίζομεν, οτι καί ή λέξις « βα φ ή ς » 
είνε λανθασμένη καί διορθωτεα διά τής «β ο υ - 
λ ή ς » , μεθ’ 8 ευχερής αποβαίνει καί ή διόρ- 
θωσις τής « έ ν θ ε κ ρ έ ω ν » ,  ητις πιθανώς 
δέον νά μετατραπή είς « έ ν θ ε ε ί ο υ » , 
ώστε ο στίχος δέον νά διορθοιθή ουτω :
« Μή σδϊνων rrpo'irrayfta !3ουλ>ϊς τ ϊ ς  ένΟεειου »

οτε καί παρέχει έννοιαν σαφή καί σύμφωνον 
προς το πνεϋμα τοϋ όλου κεφαλαίου, ταύτην·
«Μ η δυνχμενος νχ ’λύσγς πρζςχγαα  :r,c θείας βανλ ϊς.»

Ο ιωνικός τύπος ε ν θ έ ε ι ο ς άντί τοϋ 
κοινού ε ν θ ε ι ο ς προετιμήθη προδήλως υπο 
τοϋ ποιηοϋ διά τήν άνάγκην τοϋ μέτρου.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΓΛΟΣ.
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