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Ό  ΚΕΚΡΟΨ παρέχετα ι δωρεάν προς πάντα  τά μέλη τοΰ Συλλόγου, τακτικά , 
επ ίτιμα καί,άντεπισ.τέλλοντ.α , καί πρός πάντα ς τούς συνδρομητάς τοΰ Σ υλλό
γου , τούς καταβάλλονται? 15 τουλάχιστον φράγκα έτησίοις.

Διά πάντα ς τούς άλλους ή έτησία συνδρομή τοΰ «Κέκροπος» ώρισται εις 
φράγκα 12 προπληροιτέα.

’Απαγορεύεται, αΰστηρώς.ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου ή 
πρός οίονδήποτε δωρεάν αποστολή τοΰ. περιοδικού.

Ο ΚΕΚΡΟΨ ανταλλάσσετα ι πρός πασαν εφημερίδα ή περιοδικόν, Τά μ ετ ’ 
αύτοΰ ανταλλασσόμενα φ ύλλα , χρησιμεύοντα διά τό Α ναγνωστήριο '/  το ο 
Σ υλλόγου,' δέον ν ’ απευθύνοντα ι :

A  la  Society L i l te ra ire  Hellenique « L’Union > CAIRK,



ΒΙΒΛΙΑ ΝΕΟΦΑΝΗ
Εις τό παρόν έ|ώφυλλόν του ο ΚΕΚΡΟΨ θέλει α να γγέλλε ι τήν Ιχδοσιν 

παντός οίουδήποτε νεοφανούς Βιβλίου, ου άντίτυπον ήθελε σταλή παρά τοΰ 
Έ χδίτου πρός το ν 'Ε λλη ν ικό ν Φ ιλεκπαιδευτικόν Σ ύλλογον «Η  ΕΝΟΤΗΣ.»

ΚΕΚΡΟΨ
Σύγγραμμα περιοδικόν τοΰ έν Καίρω Ε λληνικού Συλλόγου.

Ό  Α'. αύτοΰ τόμος, έκ 28 4  σελίδων συνιστάμενος και ε£ς βιβλίον συνερ(>αμ- 
μένος, τ ιμ ατα ι φράγκα 10 προπληρωτέα. Εύρίσκεται δν έν τώ  γραφέίω  τοΰ 
Συλλόγου κα'ι πάρα το ΐς κατά τόπους έπ ιμελητα ΐς.

ΔΕΛΤΙ Ο Ν
Έ  λ λ η ν ι κ η ς ' Α  λ λ η λ ο γ  ρ α φ ί α ς,

ΜΗΝΙΑΓΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
το γ

ΕΝ ΤΗ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΔΡΥΜΕΝΟΙ* ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, 

ΤΥπό δ ιακ εκρ ιμ ένω ν λ ο γ ίω ν ,  Ε λ λ ή ν ω ν  κα ι  Γ ά λ λ ω ν ,  ε λ λ η ν ι σ τ ί  ή γ α λ λ ι σ τ ί  

σ υ ν τ α σ σ ό μ ε ν ο ν ,  κα ί  π ε ρ ιλ α μ β ά ν ο ν  άρθρα σ π ο υδα ία  περί ε λ λ η ν ικ ή ς  φ ι λ ο λ ο γ ία ς ,  

άρ-/α ίθλογίας,  μ ε σ α ιω ν ο λ ο γ ία ς ,  κ α λ λ ι τ ε χ ν ί α ς  κ τ λ .

ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΕΡΑΝΚΤΗΣ
r/0σύγγραμμα περιοδικόν» έκδιδόμενον άπαξ του μηνός Ιν ΑΟ/,να

Π εριλαμβάνει ΰλην άποκλειστι/.ώς έλληνικοΰ ενδιαφέροντος.
Συνδρομή έτησία φρ. 10 προπληρωτέα.

Έ π ισ τα τα τε ΐ ό έν Καΐρω Σύλλογος ΕΝΟΤΗΣ καί of. έν τα ΐς  πόλεσι τής Α ί
γυπτου έπιμελη'ταί τοΰ « Κέκροπος».
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ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
τών συμφερόντων τοΰ τε Συλλόγου κτ,ΐ του Κ  έ κ ρ ο :: ο ς

ΑΝΑ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ.

Ά λ ε ς α ν δ ρ ΐ ία  ό Κ. Σ τ . Ν. Χωρέ|ΛΤ,ς. » Μ ανσούρζ 6 Κ. Α. Κ α οκ ίί# ;/  4

Β ένχ α » Ά λ ε ς .  Κχ[Λπάντ,ς. » Μέλεβ·. λ) I. Κ α λο υτα ς .

Β ίρ κ ε τ - έ λ -Σ χ β » Η. 'Ι ίσ χ ϊχ ς . » Μ ινούφ *> Μ. X iv t c iy . ,

ΐν .ίρ κ '.α » Ά γ .  Κόνδ/,ς. » Π όρτ-Σ α 'ίδ )) f

Ζ α γ ιζ ικ ίω » Γ. <1*. Φ ιλ ιπ π ίδ η ς  ίχ τρ . Σ α (λα νο ύτ ..............................................

Ζίφ-τα » θ .  Ά σ η ν -α κ ίδ η ;. » Σ ΐ '/ π ίν -έ λ -Κ ο ιι »

Ί σ ν .α ϊλ ία » . Σ ιο ύτ )) 1 . Ά ντω νό ττο υ λο ς .

i<JV7. » Μ α ν ιχ τό π ο υ λ ο ς . »- Σ ουέζ >; Λ. Μ η τσ χ κ η ς .

Κ άφρ -έλ  Δαβαρ » Ά λ κ .  ΓΙερ ω νυν .ίδ η ς . » Τ ά ν τ α » ΆΟ. Τ α υ ιτ ΐα κ έ π ο υ λ ο ;

Κ * φ ρ -ε λ -Ζ α γ ιχ ι■' » Ν . Κ α ζ ο ύ λ η ;. » Τ ά / τ α » Σ άβ . Τ ιβ έρ ιο ;.

Κ έννα » Λ. Σ α β β ίδ η ς . Φ ζγ ιο ύ 'λ1 ι » ,Α ντ . Ζ. Κ α α τ ϊά ν ϊ,;.

ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ.

Έ ν  Κ ύπρω  το  εν ΛχαΥΛ^ώ Ά ν α γ ν ω σ τ ή ρ ιο ν  ’/- 

» Σ μύρνη  ό Σ ύ λλ ο γο ς  "Ο μ η ρ ο ς . [σ ν τη ς .  

» Λ ή 'ζνω  » 'Ο μ ό ν ο ια .

»  Ά Ο ή να ις  ό Κ. Σ τ . Δ έγλ ερ η ς , ια τρ ό ;.

» Π ειο α ιε ΐ 

)) Σύρω 

» ϊερ γ έσ ττρ  

» Μ α σ σ α λ ία

s Κ. II. Κ ρατικός,α»αρ;;.«/ .οττ. 

» Ν. Χ α ρ το υλά ρ η ς .

» Ά ρ . Κ χρακάλτ,ς .

» ’Λ ντ . Γ . Β α σ ιλ ε ιά δ τ ,ς .

ΣΗΜ. —  ΙΙάν tec ο ι άνά τήν Α ίγυπτον έπ ιμελητα ί τώ ν συμφερόντων τοΰ Συλ_ 
λόγου εΐσ ίν έπ'.πεφορτισμένοι μέ τήν έπ ’.μ έλεια ν.κα ί τώ ν τοΰ έν Παρισίοις πρός 
ενθάρρυνσήν τώ ν έν Γ αλλ ία  Ε λλ η ν ικ ώ ν  σπουδών Συλλόγου.
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ΑΡΘΡΟΝ 1.

Μέλη των Παραρτημάτων εινε οι έν 
τη εορα αυτών και τοΐς πέριξ ύπάρχον- 
τες εταίροι'και συνδρομηταϊ τοΰ Συλ
λόγου.

ΑΝΘΡΟΝ 2.

Τά μέλη ταΰτα έγγρά<ρονται, τή αι
τήσει των, υπό των Προέδρων των Πα
ραρτημάτων, ν ίτ ιν ε ς  άναγγέλλουσι την 
έγγραοήν τώ Προέδρω τοΰ Συλλόγου  
προς εκδοσιν υπό τούτου τοΰ οικείου δι
πλώματος ή άποδεικτικοΰ.

ΑΡΘΡΟΝ 3.

Τά μέλη των Παραρτημάτων, διατρι- 
βοντα έν Καίρω, έξασκοΰσιν έν τώ Συλ
λ ο γ ή  πάντα τά τών τακτικών αύτοϋ 
μελών δικαιώματα.

ΑΡΘΡΟΝ 4.

"Εκαστον Παράρτημα διοικεΐται, έάν 
μέν σύγκηται έξ 7 τουλάχιστον μελών,  
υπό τριμελούς Διοικητικής Επιτροπής,  
συνισταμένης έξ ενός Προέδρου, ενός 
Ταμίου και ενός Γραμματέως, έκλεγο-  
μένων κατ’ ετος υπό τών μελών τοΰ Πα
ραρτήματος· εάν δέ σύγκηται έξ όλιγω-  
τέρων τών 7 μελών, ύφ’ ένος Προέδρου 
μόνον, διοριζομένου υπό τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟΝ 5.

Ό  Πρόεδρος εκπροσωπεί τό Παράρ
τημα κατά τάς μετά τοΰ Συλλόγου ή 
τών έπιτοπίων άρχών σχέσεις του, συγ- 
καλει και διευθύνει τάς συνεδριάσεις αύ- 
τοΰ, τακτικάς και εκτάκτους, ώς καί 
τάς της Διοικητικές Επιτροπής, καί έκ- 
τελεΐ τάς αποφάσεις τοΰ Συλλόγου καί 
τοΰ Παραρτήματος.

ΑΡΘΡΟΝ 6.
Ό  Ταμίας εισπράττει διά διπλοτύπων



αποδείξεων παν έσοδον τοΰ Παραρτήμα
τος, και ενεργεί πάσας τάς πληρωμάς 
αύτοΰ έπί αποδείξει έπικυρουμένη ύπό 
του Προέδρ'ου.

ΑΡΘΡΟΝ 7.

Ό  Γραμματεύς κρατεί έν τάξει μη- 
τρώον τών τοΰ Παραρτήματος μελών, 
πρακτικά τών Συνεδριάσεων τοΰ Παραρ
τήματος καί τής Διοικητικής Έπιτρο- 
πής, καί πρωτόκολλον είς δ καταχωρεί 
τά τε εισερχόμενα καί τά έξερχόμενα  
έγγραφα, άτινα συντάσσει καί συνυπο
γράφει μετά τοΰ Προέδρου.

ΑΡΘΡΟΝ 8.
Ο Πρόεδρος τών όλιγώτερα τών 7 

μελών έχόντων Παραρτημάτων έκπλη- 
ροΐ μόνος τά καθήκοντα έαυτοΰ τε, τοΰ 
Ταμίου καί τοΰ Γραμματέως.

ΑΡΘΡΟΝ 9.
Ό  Πρόεδρος, Ταμίας καί Γραμμα

τεύς, άπουσιάζοντες τής έδρας τοΰ Πα
ραρτήματος, όνομάζουσιν έγγράφως ά- 
ναπληρωτάς εαυτών έκ τών μελών τοΰ 
Παραρτήματος, ένεργοΰντας ύπ’ ευθύ
νην τών άπόντων.

ΑΡΘΡΟΝ 10.

Τά Παραρτήματα συνέρχονται εις τα- 
κτικάς μέν συνεδριάσεις άπαξ τοΰ μη-  
νός, είς έκτάκτους δέ, οσάκις άν ό Πρό
εδρος νομίση τοΰτο άναγκαΐον, αί δέ 
ΔιοικητικαΙ Έπιτροπαί, οσάκις άν συγ-  
κληθώσι πρός τοΰτο ύπό τοΰ Προέδρου. 
Καί αί μέν τών Παραρτημάτων συνε
δριάσεις θεωροΰνται έν νομίμω απαρτία, 
παρόντος τοΰ τρίτου τών μελών αύτών, 
αί δέ τών Διοικητικών Επιτροπών, άμα 
παρώσι τά δύο τών μελών αύτών.

ΑΡΘΡΟΝ 11.

Όσάκις ζητείται ύπό τοΰ Συλλόγου ή 
γνώμη τών Παραρτημάτων έπί σπου
δαίου τινός ζητήματος, λογίζονται, κα
τά τήν περί τοΰ ζητήματος αύτοΰ τε
λειωτικήν έν τώ Συλλόγω ψηφοφορίαν, 
τόσαι ψήφοι ύπέρ τής γνώμης, ήν ήΟε- 
λεν έξενέγκει τό Παράρτημα, δσα ήσαν 
παρόντα έν τή συσκέψει καί ψηφοφορία 
μέλη αύτοΰ.

ΑΓθΡΟΝ 12.
Τήν τελευταίαν Κυριακήν τοΰ Νοεμ

βρίου τά Παραρτήματα συνέρχονται έ
καστον εις ενιαύσιον συνέλευσιν, καθ’ήν 
1) γίνεται διά τοΰ Προέδρου λογοδοσία 
τής Διοικητικής Επιτροπής καί εξελέγ
χεται ή ένιαύσιος οικονομική διαχειρησις 
τοΰ Παραρτήματος· 2) συζητεΐται ό 
έτήσιος απολογισμός τοΰ Συλλόγου,  
καί έγκρίνεται ή έπικρίνεται έν γένει ή 
έν μέρει* 3) έκ?.έγονται διά μυστικής ψη
φοδελτίων ψηφοφορίας ό Πρόεδρος, Τα
μίας καί Γραμματεύς τοΰ Παραρτήμα
τος διά τό έπιόν έτος* καί 4) εκλέγονται 
δι’ όμοιου τρόπου 9 έκ τών έν Καίρω 
διαμενόντων τακτικών έταίρων, ώς μέλη
τοΰ νέου Διοικητικού Συμβουλίου τόΰ 
Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟΝ 13.
Ε ν τ ό ς  τριών ήμερων ό Πρόεδρος τοΰ 

Παραρτήματος έπιστέλλει πρός τόν τοΰ 
Συλλόγου τά κατά τήν Συνέλευσιν ταύ
την άποφασισΟέντα καί τά όνόματα τών 
έκλεχΟέντων ώς Προέδρου, Ταμίου καί 
Γραμματέως τοΰ Παραρτήματος· συνά
μα δέ διαβιβάζει έντός ίδίου φακέλλου, 
έσφραγισμένου καί φέροντος τό ονομα 
τοΰ Παραρτήματος, τά όνόματα τών ύ-

πό τοΰ Παραρτήματος έκλεχΟέντων 9 
Συμβούλων τοΰ Συλλόγου, έγγεγρα μ-  
μένα έν ψηφοδελτίω, υπογεγραμμένα) 
ύπό τοΰ Προέδρου καί τοΰ Γραμματέως  
τοΰ Παραρτήματος καί μνημονεύοντι 
τοΰ άριΟμοΰ τών έν τή συνελεύσει τοΰ 
Παραρτήματος παρόντων καί ψηφοφο- 

ρησάντων μελών.
ΑΡΘΡΟΝ Η .

Τά ψηφοδέλτια τών Παραρτημάτων, 
οΰτως έσφραγισμένα, κατατίθενται ύπό 
τοΰ Προέδρου τοΰ Συλλόγου έν τ ι  κάλ
πη τών αρχαιρεσιών, καί κατά τήν δια
λογήν λογίζονται εις έκαστον τών έμ- 
περιεχομένων έν τώ ψηφοδελτίω όνομα- 
των τόσαι ψήφοι, δσα ήσαν τά παρόντα 
καί ψηφοφορήσαντα μέλη τοΰ Παραρ
τήματος.

ΑΡΘΡΟΝ 15.

Αί έργασίαι τών Παραρτημάτων άφο- 
ρώσι· 1) Εις τά γενικά τοΰ έν Αίγύπτω  
καί τοΰ καθόλου Έλληνισμοΰ συμφέρον
τα* αυται δέ διευθύνονται ύπο τοΰ Συλ
λόγου, ζητοΰντος έκάστοτε τήν οριστι
κήν γνώμην τών Παραρτημάτων έπ’ αύ
τών. Δύνανται δέ καί τά Παραρτήματα 
νά προτείνωσι πρός τόν Σύλλογον καί 
ιδίαν τινά ιδέαν, άφορώσαν είς τά γ ε 
νικά ταΰτα συμφέροντα, ήν ό Σύλλογος  
οφείλει νά ύποβάλη είς τήν κρίσιν καί 
άπόφασιν τών τε άλλων Παραρτημάτων 
καί τής έκ Καίρω Συνελεύσεως. 2) Είς 
τά τοπικά τοΰ έν τή περιφερεία τής έ
δρας τοΰ Παραρτήματος Έλληνισμοΰ  
συμφέροντα* αυται δέ διεξάγονται άνευ 
•τής παρεμβάσεως τοΰ Συλλόγου καί 
πάντη ανεξαρτήτως καί κυριαρχικώς

ύφ’ έκάστου Παραρτήματος, άνακοινου- 
μένων μόνον τών δεδογμένων ύπ αύτοΰ 
προς τον Πρόεδρον τοΰ Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟΝ 16.
Τά Παραρτήματα δέν δύνανται νά 

συνεννοώνται μεταξύ των έπισήμως ή 
διά τοΰ Προέδρου τοΰ Συλλόγου, προ- 
κειμένου περί ύποθέσεων, άφορωσών εις 
τά Συμφέροντα τοΰ καθόλου Ε λ λ η ν ι 
σμού. Προκειμένου δέ περί σ υ μ φ ε ρ ό ν τ ω ν  

τοπικών, δύνανται οί Προεοροι γειτονευ- 
όντων Παραρτημάτων νά συνεννοώνται 
μεταξύ των ήμιεπισήμως.

ΑΡΘΡΟΝ 17.
Παν μέλος τοΰ Παραρτήματος κατα

βάλλει έτησίως πρός τόν Ταμίαν αύτοΰ 
30  μέν φράγκα, έάν έπιθυμή νά φέρη 
τον τίτλον τακτικοΰ εταίρου τοΰ Συλ
λόγου, 15 δέ, έάν έπιθυμή νά η άπλώς 
συνδρομητής αύτοΰ. Ταΰτα δέ άποστέλ- 
λονται πρός τόν Σύλλογον ύπό τής Δι
οικητικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟΝ 18.

Έκαστον Παράρτημα δύναται, άν θε- 
ωρήση τοΰτο άναγκαΐον, νά ψηφιση καί 
άλγους πόρους ή καί δευτέραν έτησίαν 
τών μελών του εισφοράν πρός θεραπείαν 
έπιτοπίων αναγκών, ή πρός σχηματι
σμόν άποθεματικοΰ κεφαλαίου τοΰ Πα
ραρτήματος. Τά πρός τόν σκοπόν δέ 
τοϋτον είσπραττόμενα χρήματα διαχει
ρίζεται τό Παράρτημα κατά τό δοκοΰν 
καί άνευ τής ελάχιστης παρεμβάσεως 
τοΰ Συλλόγου, δστις μόνον έξασκεΐ ώς 
πρός τοΰτο ήθικήν έποπτείαν καί έξέ- 
λεγξιν  τής τιμίας καί άκριβοΰς τών 
χρημάτων αύτών διαχειρίσεως.



ΑΡΘΡΟΝ «9.

Εκαστον Παράρτημα έχει σφραγίδα 
ώοειδώς προμήκη, φέρουσαν πέριξ, άνω 
μέν, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΙΑΕΚΙΙΑΙΔΕΥΤΙ-  
ΚΟΣ ΣΓΑΑΟΓΟΣ, κάτω δέ, Α', Β', ή Γ' 
κ.τ.λ. Π ΑΡΑΡΤΗ Μ Α (κατά τήν χρο

νολογικήν τάξιν τής ίορύσεώς του), έν 
τω μέσω δέ ΕΝΟΤΗΣ ΕΝ (τοΰνομα τής 
πόλεως, έν η τό Παράρτημα.)

ΑΡΘΡΟΝ 20.

Τά Παραρτήματα συνεορτάζουσιν, ώς 
έγκρίνουσι κάλλιον, έκαστον έν τή εδρα 
του, μετά τοΰ Συλλόγου τήν 25  Μαρ
τίου, εορτήν έπέτειον τής ίδρύσεως αύ
τοΰ· αναγγέλλει δέ ό Πρόεδρος έκάστου 
πρός τόν Σύλλογον, τόν τρόπον καθ’ δν 
έτελέσΟη ή έορτή.

ΑΡΘΡΟΝ 21.
Ό· παρών Κανονισμός, συζητηθείς ύπό 

τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Συλλό- 
γβυ, καί έγκριΟεις ύπ’ αύτοΰ κατά τήν 
τής 5 Μαρτίου συνεδρίασιν, θέλει δημο- 
σιευθή διά τοΰ Κ έ κ ρ ο π ο ς .

Έ ν Καίρω τή 15 Μαρτίου 1 8 7 7 .
'Ο  Πρόεδρος

Δ. I. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΑΟΣ.

Ό  Γ  pan μ α τ  li'Q

ΣΤΓΑ. Κ Λ Ψ Α Μ Π Ε Α Η Σ .

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ_Α]\[ΕΜΟΤΑ.
Ε'.

Ο ΦΥΣΙΟΑΟΓΟΣ.
( ϊ ν ν ί χ ί ΐ α . ' )  

κά. ΠΕΡΙ ΕΧΙΝΟΥ «AAASSIOY.

'Ο εχϊνος ό θαλάσσιο;,  είναι αΰτός δπου 

λέγομεν άχινόν" εχει δε τοιαύτην συνήθειαν"

δταν πέρνη άνεμος δυνατό; καί ταράττει  τήν 
θάλασσαν, αΰτός τότε πέρνει βρύα καί π £- 
τραι; μικραΐς καί τυλ ίετα ι νά μήν τόν πάρτι 
ό άνεμος καί τόν υπάγη είς τό βάθος τής  

θαλάσσης" διότι ό θάνατός του είναι η βαθυ- 

τά τη  θάλασσα, μόνον δέ εις τά  παραγίαλα 
ζή. Λεγουσι δε αυτόν νά τόν τζακίση τινάς 
έπειτα νά τόν ρίξη ε-; τήν θάλασσαν, πάλιν 
συντίθεται καί γ ίνεται ώ; τό πρστερον υγιής' 
είναι δε καί ευκοίλιον τό φαγί του, και κ α -  

θαίρει δ ι’ ουρών τά  περ ιττώ μ α τα  τής κοιλίας.

κ β \  ΠΕΡΙ ΕΧΕΟΣ.

fO εχις,  είναι όφίδι πλουμιστόν οπερ ημείς 
έχιδναν λέγομεν" πλήν δταν θέλη νά συνου- 
σιασθή με τό θηλυκόν, βάνει τό  κεφάλι του 
μέσα είς τό στόμα τοΰ θηλυκού, καί τό θη
λυκόν άπό τήν ήδονήν, κόπτει τό κεφάλι τού 
αρσενικού καί θανατώνει τον" δτε δε θέλη νά 
γέννηση τά  πα ιδ ία  της, δέν εχει φΰσιν άπό 
κάτου νά τά  γέννηση" μόνον εκείνα είς έκδί-  
κησιν τού πατρός αΰτών, τρώγουσι τήν κοι
λίαν της μητρό; αΰτών, καί οΰτως εΰγένουσι" 

τότε  έκείνη προτού ν’ άποθάνη, οσα φθάσ?) 
πνίγει  τα ,  τά  δέ άλλα φεύγουσιν έδώθεν έ* 

κεΐθεν, καί έλευθερούνται τοΰ θανάτου ( 1).

κ γ '.  ΠΕΡΙ ΕΛΑΦΟΥ.

Ή  έλαφο;, ήγουν τό ελάφι, εχει τοιαύτην 
συνήθειαν, οτι οταν γηράστι, υπάγει καί ευ
ρίσκει φολεαν όφεως όπού μυρίζει ώσάν μό- 
σχο;" καί είναι πολλοί οφεις τοιούτοι παντα·* 
χού" οταν γούν τό εΰρη, βάνει τό στόμα του 
είς τήν τρύπαν τού οφεως καί ανασαίνει πολ- 
λάκις" καί τό όφίδι άπό της έσμή; της έλάφου 
εΰγένει έξω καί τότε  τρώγει αύτό" πλην τήν 
ώραν έκείνην ζητα  νερόν νά εΰρνι νά π ίη ,  καί 
έάν δέν εΰρτι είς μίαν ώραν νά π ίγ ,  παρευθύς

( 1 )  Τ α ΰ τ α  διηγιϊτα ι  ά ττα ο α /λ ά χτω ; σ ^ - ι ί ί ν  χ * ί  ό 

Ή ρ ΐ ί 'ί β τ β ;  ϊν  Β<6).. Γ". § .  1 0 9 .

άποθνήσκεΓ διά τούτο λέγει ό Δαυίδ «*Ον τρό
πον έπιποθεΐ ή Ιλαφος Ιπ ί  τάς πηγάς τών ΰ- 
δάτων». ’Απ’ αΰτήν τήν Ιλαφον όποϋ φάγει 
τοιοΰτον φίδι, μαζώνουσι τόν μόσχον οί άν
θρωποι" διότι άν δέν φάγη όφίδι, μόσχον δέν 
ποιεί. Τόν δέ καιρόν όποϋ πεύτουσι τά  κέρα
τά  του, δέν εΰγαίνει νά φανή είς άνθρώπους 
ουτε εί; άλλα θηρία" άλλά κεκρυμμένον περι- 

πατε ΐ  καί βόσκει" διότι έντρέπεται νε φανή 
χωρίς τά  αρματά του. Τό δέ φαλάγγιον είναι 

κατά πολλά βλαβερόν εί; τόν άνθρωπον, έξό- 
χο>ς δέ καί εί; τήν έλαφον" είναι δ έ τ ό  φαλάγ
γ ι  ώσπερ ό άνυφαντάκη;" πλήν είναι μεγάλον 
καί μαϋρον καί υψηλόν είς τά  ποδάρια" καί 
όταν δακάση άνθρωπον αποθνήσκει" αΰτό^γοϋν 
μ ά χ ετα ι  τήν Ελαφον* καί οταν τήν δακάση 

υπάγει αΰτή καί εΰρίσκει κισσόν είς τά  δέν·* 
δρα ,κα ί  μόνον νά φάγη ολίγον άπό τόν κισσόν 
Ιατρεύεται" καί δταν άσθενήση, δέν χρειάζε

τα ι  τόν ΓΙπποκράτην ή τόν Γαληνόν νά τής 
δείξη τήν θεραπείαν της" άλλά υπάγει καί 

τρώγει σέλινα καί οΰτ&>ς ίετρεύεται" καί δταν 
θέλει νά συνουσιασθή μέ τό θηλυκόν, υπάγει 
τό  αρσενικόν καί βάνει κισσόν καί άλλα άνθη 
εί; τά  κέρατά του, καί οΰτως υπάγει καί συν
ουσιάζεται" καί κάμνει το είς τρόπον νά φα
νή εύμορφος.

κδ'. ΠΕΡΙ IREQ2.

Ό  ΐβις, είναι πουλίον ώσάν τόν πελεκά
νον κ α τά  τό σχήμα" πλήν είναι μεγαλήτερον 
καί εΰρίσκεται είς τά  μέρη τής Αίγύπτου" 

τρώγει δέ τους σκορπίους όποϋ εύρίσκονται 
εί; τά  μέρη εκείνα, καί είναι μεγάλοι ώσάν 
καραβίδες" τρώγει δέ καί τά  όφίδια όποϋ έ
χουν πτερά είς τόν τόπον εκείνον" διά τοϋτο 
οί Αιγύπτιοι τόν παλαιόν καιρόν τόν έτίμοϋ- 
σαν αΰτόν τόν ί'βιν ώς θεόν, δτι τούς έποίει 
τόσην καλωσύνην, καί τούς ελευθέρωνε άπό 
τούς σκορπίους καί τού; όφει; τούς πτερωτούς. 
Τήν δέ φολεάν του τήν κάμνει άπάνω είς τά

δένδρα όποϋ κάμνουσι τονς φοίνικας" διότι τά  
κουνάδια καί α: νυφίτζες επιβουλεύονται κατά  
πολλά τά  πουλία του, καί διά τοϋτο κάμνει 

είς τήν φοινικέαν τήν φολέαν του" διότι τό 
ζύλον καί τά  κλαδία τής φοινικέας Ιχουσι 
κέντρα μεγάλα ώσάν ή κιτρέα" καί τό κου- 
νάδη μή δυνάμενον νά άνέβη έπάνω άπό τά  
κέντρα, δέν εχει  τ ί  νά κάμη. ^Εχει δέ καί 
άλλην σοφίαν" δτι  δταν φάγη πολύ φαγί,  δέν 
δύναται νά τό έΰγάλη υποκάτω" διότι έχει  
πολλήν θέρμην ό στόμαχός του, καί ψήνεται 

τό φαγί εκείνο καί γ ίνετα ι ώσάν πέτρα" τ ί  
γοϋν ποιεί ; πέρνει θάλασσαν είς τό στόμα 
του η άπό λίμνην αλμυρόν νερόν" διότι είναι 
πολλαΐς τοιαύταις λίμναις άλμυραΐ; εί; τού? 
τόπου; τού; βαθυτάτους τής Αίγύπτου" καί 
ά π ’ αΰτό γοϋν τό  νερόν πέρνει μέ τό στόμα 
του καί γυρίζει τήν μίτην του πρός τόν ά -  
φεδρώνα αύτοϋ, καί οΰτως χύνει τήν άλμην 
έκείνην μέσα βαθέα είς τ ά  έντός του" καί δί- 
χο>ς νά χρειασθή τοϋ Διοσκορίδου τό έγκλυ- 
στήρι, αΰτός μονάχος του ιατρεύεται" διότι 
τόν κίνλ άπό κάτω, καί εΰγάζει τήν βρώσιν 

έκείνην.
κ ε \  π ε ρ ι  IXSEYMOXOS

fO ίχνεύμων, είναι είς τήν ιδέαν ώσάν τόν 
κροκόνδειλον" πλήν είναι μικρότερος καί λέ
π ια  δέν έχει" πολεμεϊ δέ μέ τόν κροκόδει
λον' καί δταν θέλη νά πολεμήση, υπάγει είς 
πηλόν περισσόν καί κυλιέται μέσαα" έπειτα  
εΰγένει είς τόν ήλιον καί ξηραίνεται" καί π ά 
λιν κυλιέται είς τόν πηλόν, καί πάλιν ξη
ραίνεται εί; τόν ήλιον" καί δταν μαζωχθή  
πολύς πηλός άπάνου του, τότε  υπάγει καί 
π ιάνεται μέ τόν κροκόδειλον" καί μέ τήν α
σπίδα μ ετ ’ αΰτόν τόν τρόπον πολεμεΐ" διότι 
ό πηλός έκεΐνος. εμποδίζει τό  δάκωμα τής 
άσπίδος καί δέν τόν φαρμακεύει (α). δταν δέ

(α) Τοΰτο άναφερουσιν o,fe Πλίνιος καί ό Στράβων, 
μάλ^τα 5' έν έχτά?(ΐ ό Αίλιανδς έν τξ έατυτοΰ ι:οικίλη



πολεμίί μέ τον κροκόδειλον, δ τροχίλος τό 

πουλί όποΰ τρώγει την βρώσιν τοϋ κροκο
δείλου καθώς τό θέλομεν είπή παρέμπροσθεν, 
εκείνος γοϋν πέτετα ι  επάνω αύτών και κρούει 
τόν κροκόδειλον είς τήν [/.'.την διά να θυμωθή 

κ α τά  τοϋ ίχνεύμονος' πλήν δ κροκόδειλος 

νίκα πολλαΐς φοραΐς' τυχαίνει δέ καί άλλοτε 

καί νικα δ ίχνεύμων' είναι δέ δ πόλεμος αύ
τών διά τάς  βδέλλας δποϋ εύρίσκονται πολ
λαΐς καί μεγάλαις εις τόν Νείλον ποταμόν 

τοϋ Μισηρίου' διότι συνερίζονται ποιος νά φά- 
γη  περισσοτέρας.

κ ς · ' .  π ε ρ ι  k o p a k o s .

Ό  κόρας εχει τοιαύτην συνήθειαν, οτι τόν 
Ιούλιον μήνα παντελώς δέν πίνει νερόν' καί 
δ ι ψ α  μέν νά πίτι, πλήν δέν δύναται,  οτι κα 
τεβαίνει εις τόν λαιμόν του' διά τοϋτο κρά
ζει μεγαλοφώνως τόν καιρόν εκείνον" καίτοϋ- 
το είναι άπό θεοϋ κάποια  παίδευσις εις αύτόν 

δτι δταν εχει τά  πουλία του μικρά, δέν τα  
τρέφει παντελώς, μόνον τά  άφίνει μοναχά 
είς την φωλεάν, καί εκείνα πείνασμένα κρά- 
ζουσι μεγαλοφώνως, καί δ Θεός λυπούμενος 
τα ϋ τα ,  στέλλει τάς μυίας καί τά  άλλα δμοια 
ζωύφια καί περνοϋσι πλησίον άπό τό  στό

μα τους, καί εκείνα άρπάζουσιν αύτά καί δια· 
τρέφονται εως ου νά πετάσουσιν' δτι δέ εί
ναι άληθινός δ λόγος αύτός, καί είς τοϋ ’Ιώβ 
τό  βιβλίον τό ευρίσκομεν γεγραμμένον' διότι 
λέγει οΰτως' Τίς ητοίμασε κόρακι βοράν' νε
οσσοί γάρ αύτοϋ πρός Κύριον κεκράγασι πλα-

Εστορί^' εΤναι δέ. έννοεΤται, τοσοΰτον αληθές, οσονκαί ό π α 
ρά Διοδώρου μ ετά  σπουδαιότητος άναφερόμενος μΰθος, δτι 
δήθεν ό ίχνεύμω ν ε ισπηδα  εις μέσον τό σώ μα τοΰκροκοδεί- 
λου διά του στόματος, δπερ ούτος τηρεΤ χα ΐνον  ένώ κ ο ιμ α- 
τα ι, τρώ γει τα χέω ς τήν  κοιλ ίαν του καί έξέρχετα ι δι’ αύ
τη ς άκινδυνως. Τό μόνον αληθές εΓνε, δτι ό ίχνεύμω ν, 
α γα πώ ν  πολύ τά  ώ ά , άνιχνεύει τα υ τα  μ ετά  θαυμασίου έ - 

π ιδεξιότητος, κ α ί τά  κ ατατρώ γει, «ιτε όρνίθων οντα, ε ιτε  

αΧΧων πτηνώ ν ή ερπετών* επομένω ς καταστρέφει ουτω 

καί τά  τώ ν κροκοδείλων.

νώαενοι, τά  σιτία ζητοϋντες. Καί δ προφήτης 

Δαβίδ λέγει '  Καί τοΐς νεοσσοΐς τών κοράκων 
τοΐς έπικαλουμένοις αύτόν. Καί άλλην δέ π α 
ράνομον συνήθειαν εχει,  δτι  «ν πεινάση τρώ 
γει τ ά  πουλία του δταν είναι μικρά. Διά 
ταύταις γοϋν τκ ΐς άμαρτίαις παιδεύεται έκ 
Θεοϋ τόν μήνα εκείνον. Τό δέ αύγόν αύτοϋ 
εχει τοιαύτην ένέργειαν, δτι τό άνακατώνουσι 
μέ μυρσινόκουκα καί άλείφουσι τά  μαλία  καί 
τοσοΰτον γίνονται μαϋρα, δτι  διά πολλην 
καιρόν δέν φαίνονται παντελώς δτι ήσαν ά 
σπρα' λέγουσι δέ δτι  άν ευρτι τινάς τά  αύγά 
του είς την φωλεάν καί νά τά  βράσνι δέν δύ- 
νανται νά κάμουν πουλία' διά τοϋτο αύτός 
ήςεύρει ενα βότανον, καί δταν ϊδη δτι δέν εύ- 
γένουσι τά  πουλία, υπάγει και φέρνει το καί 
μόνον νά τό έγγίση, παρευθύς γίνονται είς 
την προτέραν τάξ ιν '  καί διά νά ήξεύρη ετζη 
πώς τόν πειράζουν οι άνθρωποι διά νά π ά τ  
ρουν τό βότανον εκείνο, αύτός ώσάν τό φέρη 
είς τό στόμα του καί τό έγγίση είς τά  αύγά 

πάλιν τό πέρνει εκείνην την ώραν καί υπάγε1 
καί ρίπτει το είς ενα έρημον τόπον νά μην 
τό εύρη τινάς' πλήν εκείνοι δποϋ τόν έπ ιτη -  
ροϋν τόν κόρακα καί θέλουν νά πάρουν τό. 
βότανον, μόνον ώσάν τόν ίδοϋν καί έλθη καί 

καθίσει είς τήν φωλέαν, παρευθύς η μέ σα- 
γ ίταν  ή μέ τουφέκι κτυποϋσιν αύτόν καί α
ποθνήσκει, καί ευρίσκουν τό βότανον, καί 
εΐναι πολύτιμον πραγμα ' διότι εχει τοιαύτην 
ενέργειαν' δτι ή γυνή δταν μέλη νά γέννηση, 
έάν τό πιάση είς τό χέρι της, παρευθύς γέννα 
τό παιδί χωρίς κανένα πόνον, δ ίχως καμίαν 
στενοχώριαν' τοϋτο τό βότανον είχαν ποτέ 
αί βασίλισσες ώς πολύτιμον δώρον' έχει δέ 
καί άλλην ενέργειαν, δτι ή χολή αύτοϋ είναι 
ιαματική είς τόν σεληνιασμόν' τοϋτο γοϋν 
ήξεύροντας καί αύτός δ κόρας πώς δι’ αύτό 
τόν πιάνουσι καί τόν σφαλίζουν διά τήν χ ο 

λήν του, τ ί  π ο ι ε ί ; δταν τόν πιάσουν, αύτός

σκορπίζει τήν χολήν του είς τό κορμί του' 

*«ί πολλάκις πιάνουσι οί άνθρωποι καί σφά
ζουν τον, καί δεν εύρίσκουσι παντελώς χ ο 
λήν μέσα είς τόν χοληδόχον άγγεΐον μόνον 
τό κρέας του άπό μέσα φαίνεται δλον πρά
σινον καί άλειμένον άπό τήν χολήν' θέλει 
γοϋν μέ τουφέκι νά τόν κτυπήσνι δ άνθρωπος 
αίφνηδίιος νά μήν τό γινώσκη δ κόραξ' καί 
δταν άποθάνη έξαφνα εύρίσκεται ή χο λ ή  σω
στή ώς καί τών άλλων πουλίων.

κ ζ \  π ε ρ ι  k v k x o v

Ό  κύκνος, είναι πουλί θαλάσσιον μέ μα- 
κρά ποδάρια καί πτερά άσπρα' εχει δέ το ι
αύτην χάριν δτι  προβλέπει τόν θάνατόν του 
καί όταν γνωρίση δτι μέλλη νά άποθάννι,τρεις 

ημέρας προτήτερα νύκτα καί ημέραν τραγωδεΐ 
εμνιστα καί γλυκά ' καί ουτω τραγφδοϋντας 
εκπνέει' είναι δέ πρός κατηγορίαν εκείνων τών 
ανθρώπων δποϋ φοβοϋνται τόν θάνατον' διότι 
αύτός τόσον χα ίρετα ι νά άποθάντ), δσον τρα- 
γωΰεΐ άπό τήν χαράν του.

κ η ' .  Π Ε Ρ Ι  Κ 0 Κ Υ Γ 0 5

Ό  κόκυξ, είναι αύτό τό πουλί δποϋ λέγο- 
μεν ημείς κοϋκον καί λαλεΐ τήν άνοιξιν’ εΐναι 

δέ πανοϋργον κατά πολλά- διότι δέν γέννα είς 
τήν έδικήν του φωλέαν ώσπερ τά άλλα π ε -  
τεινά, άλλά υπάγει καί γέννα είς ξένας φΐ^λέ- 
ας δποϋ νά δμοιάζονται τά  αύγά του είς τό 
μήκος μ ε τ ’ εκείνα τ ά  πουλία δποϋ έχουσι 
τάς φωλέας, ώσάν τοϋ πέρδικος, ώσάν τής 
φάσας, ώσάν τής κίσσας' καί αύτός μέν υπά
γει καί βόσκει είς τό θέλημά του’ τό δε άλλο 
πουλί εκείνο θαρρώντας δτι είναι δλα τά  αύγά 
έδίκά του, πυρώνει τα '  καί δταν γεννηθώσι τά  
πουλ,ία, τότε τά  μέν έδικά του τρέφει τα  εκεί
νο τό πουλί, τ ά  δέ ξένα, ήγουν τοϋ κόκυγος, 

άφίνει τα '  δ δέ κόκυξ έχοντας τήν ενοιαν διά 
τ ά  πουλία του, υπάγει καί πέρνει τα  ένα ποός 
ένα μέ τήν μ ίτην  του, καί $πάγει είς τήν έδι

κήν του φωλέαν, καί έκεΐ τά  τρέφει εως ου νά 
πετάσουν,

κ θ \  Π Ε Ρ Ι  K I X A M U M O V

Ό  κινάμωμος, είναι δρνεον ώσάν μικρόν 
παγώ νι ,  πλήν ή ούρά του εΐναι μικρότερη, καί 
τό χρώμά του άσπρον, καί ή μ ίτη  του κ ίτρ ι
νη ώσπερ τοϋ ίέρακος' εύρίσκεται δέ είς τήν 
εύδαίμονα ’Αραβίαν' λέγετα ι δέ κινάμωμος,δι
ότι τήν φωλέαν αύτοϋ τήν κάμνει άπό τά  κοι- 
νάμωμα, ήγουν τά  ξύλα τής κανέλας δποϋ πω- 

λοϋσιν έδώ οί σπετζέριδες' εΐναι δέ πολλά τοι- 
αϋτα πουλία είς τούς τόπους έκείνους" πολλά- 
κιςδέ έάν γένη μεγάλη βροχή, χάλνα  τήν φο- 
λέαν του και ρίπτει τά  ξύλα έκεΐνα κάτω άπό 
τ ά  δένδρα, καί πέρνει τα  τό νερόν τής βροχής 

καί κατεβάζει τα  είς έ'να ποταμόν ' έκεΐνος δ 
ποταμός πέρνα άπό τήν εύδαίμονα ’Αραβίαν 
δποϋ γ ίνεται τό πιπέρι καί οί τζιντζίβεοες' 
καί οί ’Άραβες έχουσι δέματα είς τόν ποταμόν 
καί μαζώνουσι τήν κανέλαν αύτήν δποϋ φερ— 
νουσιν είς ταϋτα  τά  μέρη' διά τοϋτο άοαία 
καί δύσκολον είναι νά εύρεθνι κανέλα νά έχη 
χονδρόν ξύλον ( I ).

λ ' .  Π Ε Ρ Ι  Κ Τ Χ Ο Σ

Ό  κυων εΐναι αύτό τό ζώον δποϋ λέγομεν 

ήμεϊς σκύλον' είς τ ή ν ’Ινδίαν εύρίσκεται σκύλος 
μέγας ώς τό λεοντάρι, καί δταν ίδεΐ λεοντά- 
ρι, δέν φοβαταί μόνον άντιστέκεται νά τό 

πολεμήση' καί δ μέν λέων βρυχαται άπό τό 
ένα μέρος, έκεΐνος δέ στέκεται άπό τό άλλο 
μέρος καί βαύζεΓ καί τόσον είναι άπότολμον 
δτι  π η δα  καί πιάνει τόν λέοντα άπό τόν λ α ι
μόν' καί εί μέν τόν πιάσει άπό τόν λαιμόν, θα
νατώνει τον ' μόνον έάν εύρεθνι άνθρωπος έκεΐ 
νά κόψη τ ά  ποδάρια τοϋ σκύλου, άφίνει τό

( 1 )  Τ ο ι ϊ ύ τ « ν  τ ι ν ί  iS im n tp t  τ ί ς  m.yr,; τοϋ χ t-  

νχμώμον χ α ΐ  ά νά λ ο '/ο ν  π ε ρ ί  ττ,ς ΰπο τω ν  Άράξων 
σ ν λ λ ο γ ίς  α ύ τ ο ΰ ,  cx ssse i x a l  ό Ήρόοοτος in Β ιο λ . 

Γ'. § 111.



λεοντάρι' ειδεμή πν ίγε ι  το ' διότι τά  βάνουσιν 
0? άνθρωποι τής ’Ινδίας καί πολεμοϋσιν άλ-  
λήλοις ' εί δέ καί δέν προφθάση νά άρπάση 
τον λέοντα άπό τον λαιμόν, νικά 5 λέων καί 
θανατώνει τόν σκύλον. Καί εις τή ;  Αίγύπτου 
τ ά  μέρη εύρίσκονται σκύλοι ώσάν τοϋ τόπου 
τούτου (1) '  καί δταν θέλουσιν νά πίωσι νερόν 
άπό τόν Νείλον ποταμόν, δέν στέκουνται νά 
π ίουσι’ δ ιότι  φοβούνται νά μήν εΰγη κανένα 
θηρίον καί τά  άρπάση, ώσάν ό κροκόδειλος 
ί) ό ίχνεύμων' διά τοΰτο πηλαλώντε; καί τρέ- 

χοντε;  τήν άκραν τοΰ ποταμού, πίνουσιν άπό 
ολίγον εως οΰ χορταίνουσι.

λα '.  ΠΕΡΙ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΥ

Ό  ιππόκαμπος, εινάι ώσάν τήν καμπήν ό
ποΰ εύρίσκεται είς τά  λάχανα κατά  τήν ιδέαν* 
πλήν είναι μέγας ώς δύο π ιθαμάς ' έχει δέ το ι 
αύτην ενέργειαν, δτι  εί μέν φάγη τίς άνθρω
πο ; ά π ’ αύτοΰ μέρος ό όποιος είναι δακω μέ-  
νο; άπό σκύλον λΐισιάρικον, ύγιαίνει καί δέν 
φοβάται νά πάθη τ ίπ ο τες ’ εί δέ είναι υγιής 
ό άνθρωπος καί τόν ποτίσουν οι εχθροί του 
κάμποσον ά π ’ αύτόν μέ κρασί, παρευθύ; μέ 
κακόν θάνατον άποθνήσκει ό τοιοΰτο;'  διότι 
πρώτα μ.έν τόν πιάνει τόν άνθρωπον εκείνον 

ώσπερ χάσμη ' έπε ιτα  βήχει συχνάκις, καί 
μ.ετά ταΰτα  τρέμει δλον του τό κορμί καί άρ- 

χ ε τα ι  ή καρδία του νά παίζη ' καί ό μυελός τής 
κεφαλής του ταράσσεται, καί άστοχα τί έγεΓ 
νεν εχθές καί προχθές' καί μετά  όλίγην ώραν 
άστοχα  τ ί  εγεινεν σήμερον, ηγουν τήν ημέραν 
έκείνην όποΰ τό επιεν' έπειτα νεκρώνουνται οί 
οφθαλμοί αύτοΰ καί φαίνουνται κόκκινοι πρός 
τού; ανθρώπους* καί άπό τήν μίτην του ς-ά-

(1) Καί στ,ιιερον ετι ύττάρχουκν έν t>j ’’Ανω Αί- 
yv!rrou χϋνες foStpo'i, οί καλούιuvot Έ  ρ μ ε ν τ I* 
τοΰ aoaSiroi όνόμχτος τκς άιχχίχς Έ ρ u ω ν Ο ί - 
ί  ο ς , «τ<ς είναι ή χυρίω; ηχτρις τοϋ εϊίονς αί/·- 
τον τών xuvuv  ̂ icscxjnvofti’vwv srrί Οηριαδίχ χχι fts- 
γχλ» m yyi.

ζουσι μίξαις πολλαΐς* καί δίψα άμετρος τόν 
κρατεί, καί κα ίετα ι ή καρδία του ώς τήν 
φλόγα, δσον έάν χύσης έναν ποταμόν είς τό 
στόμα του δέν χορτένει" έπί πάσι τ ο ίτο ι ;  
τέλος ή κοιλία του πρίσκεται καί σκάζει* 
καί οΰτως λαμβάνει κακόν θάνατον ό τα λ α ί

πωρος άνθρωπος.
λβ'. ΠΕΡΙ ΚΡΟΚΟΛΕΙΛΟΥ. 

f0  κροκόδειλος είναι ζώον ώσάν τήν κου- 
στερίτζαν κατά τήν ιδέαν* πλήν είναι μέγας 
κατά  πολλά* διότι γ ίνετα ι καί έπτά  καί ο
κτώ  π ή /ε ς ,  πολλάκις δέ καί έ'ως ταΐς δέκα' 
εχει δέ καί λέπια  είς τό κορμί του ώσπερ τή ;  
χελώνη; τό δέρμα* εχει δέ καί δόντια μεγά* 
λα ώσπερ σκύλου κακού* λέγουσι δέ δτι έχει 
τόσου; όδόντας, δσας ήμέρας έχει ό χρόνος* 
εύρίσκονται δέ πολλοί κροκόδειλοι είς τόν 
Νείλον ποταμόν τής Αίγύπτου. Αύτός μ ά χ ε 
τα ι  κατά  πολλά τόν άνθρωπον, καί άν τύχη  
καί εΰοη τινάν όποϋ κολυμβά είς τόν ποταμόν 
αρπάζει τον ώσπερ ό κακός λύκος τό  άρνίον* 
εύγένει δέ καί έξω είς τήν στερεάν καί κοι- 

μ.άται είς τά  καλάμια καί τά  δένδρα τοϋ πο- 
ταμοϋ* διότι δύναται νά ζήση καί είς τό νε
ρόν καί είς τήν γήν* πλήν τό νερόν εχει διά 
καλλίτερόν του, δ ιότι δέν φοβάται έκεΐ τού; 
άνθρώποας* δταν δέ θέλη νά φάγη άνθρωπον, 
πρώτον σύρνει τήν κεφαλήν αύτοϋ καί άνά- 
σπάζει την άπό τό έπίλοιπον κορμί, καί οΰ
τ ω ;  κάθηται καί κλαίει πλασ τά  δάκρυα ό 
μιαρό;, καί τότε  τόν τρώγει. Διά τοϋτο καί 
δταν ίδοϋμεν τινάν όποϋ κλαίει μέ ύπόκρισιν, 

λέγομεν δτι  έχει κροκοδείλου δάκρυα* δταν 
δέ θέλουν νά τόν πιάσουν οί άνθρωποι, βάλ- 
λουσιν είς άγκυστοον δόλωμα άπό κρέας τινός 
άνθρώπου άποθαμένου, καί καταπίνει  το καί 
πιάνεται* πλήν είς τόσα κακά όποϋ κάμει εχει 
καί ταύτην τήν όργήν έκ Θεοΰ* δτι  δέν εχει 

τόπον άποκάτω  νά εύγάλη τήν βρώσιν ώσπερ 
τ ά  άλλα ζώα ' τ ί  γοϋν κ ά μ ν ε ι ; δταν είναι

καιρός όποΰ θέλει νά εύγάλη τήν βρώσιν 
στέκεται καί χάσκει δυνατά τό στόμα του' 
είναι δέ είς τόν τόπον εκείνον άσπρα που
λία περισσά, κατά τήν ιδέαν ώσάν μικροί 
γλάροι, τόσοι είς τό κορμί ώσάν περιστέρια, 
τά  όποια ονομάζονται τροχίλοι’ αύτά γοϋν 
τά  πουλία πέτονταί δλην τήν ημέραν ολόγυ
ρα τόν ποταμόν μήνα ίδοΰσι κανένα κροκό
δειλον νά χάσκη ' καί οταν τόν ίδοΰσι, κατε-  
βαίνουσι καί σεβαίνουν μέσα είς τήν κοιλίαν 
του άπό τό στόμα καί τρώγουσιν εκείνην τήν 
βρώσιν δλην' έπειτα πάλιν εύγένουσι καί π έ -  
τουνται' καί αύτός ελευθερωθείς τοϋ πειρα
σμού, πάλιν ζητε ί  άλλο φαγί '  καί ουτε τά  
πουλία εκείνα τρώγουν άλλο φαγίον, οΰτε οί 
κροκόδειλοι τά  πειράζουν τ ίποτες (1). 'Ο δέ 
θάνατός του είναι τοιοϋτος* γεννδί αύγά π ε 
ρισσά καί πυρώνει τα ώσπερ ή χελώνα' καί ά- 
φόντε; τά  πυρώσει καί τά  τελειώσει καί εύ- 
γοϋσιν οί μικροί κροκόδειλοι, άπό έ'να αύγόν 
ά π ’ εκείνα, εύγένει σκορπίος καί κ τυπά  τήν 
μητέρα του καί θανατώνει την ' εχει δε καί 
ταύτην τήν  συνήθειαν ό κροκόδειλο;, δ τ ι  πέρ- 

νει νερόν εί; τό στόμα του καί χύνει αύτό εί; 
τήν στράταν όποϋ περνοϋσι τά  ζώα, καί οΰ
τως σκοντάφτουσι τά  ζώα, καί εως ου νά συ- 
κωθοϋν τά  ζώα, φθάνει αύτός καί τά  τρώγει· 

"Οταν δέ τρώγει τ ίποτες πράγμα, δέν ταράζει 
τό κάτω μέρος τοΰ στόματος αύτοΰ, άλλά τό 
μέν κατωσάγονον τό έχει  άκίνητον, μόνον δέ 
μέ τό άνω σιαγόνι μασσά τήν τροφήν.

λ γ \  π ε ρ ι  k u t iix  θ αααςϊιχιχ .

Κήτη λέγονται,  τά  μεγάλα ζώα δπου εύ- 
ρίσκονται είς τήν θάλασσαν' διότι ώσπερ εύρί-

(1) Λίαν πχρίδοξο; διχστρογή τον ύπό τοΰ 
Ηροδοτον ί’ν βιδλ. Β'. § 68 ίστοροι/ριε’νον, οτι ο* 

τροχίλο; εΐσίύει είς τό χχΐνον στόματοϋ xpoxo- 
ίιίλοιι χαί χατατοώγεt τάς ε’ν αύτώ ·κροσχίχοΧ>.νιιένχ; 
XXI λίαν ΐνοχΙ.ούνχς τον xpoxο<?πλο» βδΰλζς.

σκονται είς τήν γήν ζώα μεγάλα τετρ ά 
ποδα, ετσή εύρίσκονται τοιαϋτα δμοια ζώα 
καί είς τήν θάλασσαν" διότι καί βόδι θα
λάσσιον είναι, καί άλογον, καί άΐδοϋρι, καί 
λέων, καί πάρδαλις, καί κριάρι, καί σχεδόν 
εϊπεΐν δσα ονόματα έχουν τά  ζώα τής γής, 

έχουν καί τή ;  θαλάσση;' πλήν τόσον άλάζουν, 
δτι  εκείνα τά  θαλάσσια είναι άπό τήν μέσην 
καί έπάνω, με τέσσερα ποδάρια δμοια το ΐ;  

ζώοι; τή ;  γ η ; '  άπό δέ τήν μέσην καί κάτω 
είναι πλατέα  ώσάν τήν ούράν τοϋ λάβρακο; ή 
άλλουνοϋ μεγάλου όψαρίου' ώσπερ δέ τά  ζώα 
τής γής δέν δύνονται νά ζήσουν εί; τό νερόν, 
οΰτως ούδέ εκείνα δέν ζοΰσιν είς τήν γήν* είναι 
δέ ά π ’ αύτά μερικά μεγάλα  ώσάν όσπήτια* 
μάλις-α δέ ή ζύγενα, δπου λέγουσι, καί ή φά- 
λενα, είναι μεγάλα κήτη ' διότι δποιον καράβι 
όργισθή ό Θεός νά έντέση είς το ιαϋτα κήτη ' 
διότι τά μικρά καράβια τά  καταπίνουσιν' ά λ 
λα δέ καί μεγάλα καράβια έάν δέν έχουσι 
καιρόν, τά  γυρίζουν άνάποδα καί τρώγουν 

τούς άνθρώπου;” πλήν εδωκεν ό Θεό; δτι είς 
τήν θάλασσαν ταύτην μέσα δέν εύρίσκονται 
πολλά ' έςω δέ εί; τόν ώκεανόν άπό τό  Πρω- 
τογάλον καί έκεΐθεν είναι περισσά*, διά τοΰτο 
οί ναϋται τοΰ τόπου εκείνου δταν ίδοΰσι τήν 
θάλασσαν καί τα ρά ττετα ι ,  έχουσιν έτοιμα” 
σμένα σακκία γ ε μ μ ά τα  πέτραι; μεγάλαις καί 
ρίχνουντα εί; τήν θάλασσαν, καί έκεΐνο θαρ
ρώντας δτι είναι τ ίπ ο τε ;  κυνήγι, υπάγει είς 
τό βάθος τής θαλάσσης νά τό πιάσει, καί οί 
άνθρωποι ρίχνουσιν άλλο παρέκει, καί πάλιν 
άλλο παρέκει, καί οΰτως περνοϋσι τόν έπίφο- 
βον πόπον έκεΐνον' πολλάκις δέ έάν σώσουσι 
ρίχνοντας τ ά  σακκία καί εκείνο άκολουθεΐ το 
καράβι δταν δέν έχει καιρόν έπιτήδιον, άναγ- 
κάζονται καί ρίχνουσι καί άπό τήν βαρέαν κα- 
τοϋνα τοΰ καραβιού. Πλήν είς δλα αύτά 0Λοΰ 
είναι φοβερόν, έχει τό έκ θεοϋ νά μήν είναι 
καί γρήγορον ώσπερ τό καράβι' διά τοϋτο ά -



πομένει πολύ κομάτι δχίσω τοΰ καραβιού, 
κ  αί έλευθεροϋνται οί άνθρωποι τοϋ κινδύνου' 
τόσον δε δποϋ είναι μέγα , δεν δύναται νά 
περιπατήση μοναχόν' διότι πολλά ά π ’ αύτά 
δεν έχουσιν οφθαλμούς' διά τοϋτο εΐναι ενα 
δψαρι μικρόν κατά  πολλά, και εκείνο δδηγα 

τό κήτος ποϋ νά περιπάτησα, νά μην υπάγη 
εις ολίγον νερόν και το πιάσουν οί άνθρωποι. 

Διά τοϋτο και οί κυνηγοί δποϋ κυνηγοϋσι τ ά  
τοιαϋτα  κήτη διά το κρέας τους και τδ λάδι 
τους, πρώτον τεχνάζονται νά πιάσουν με α γ 
κίστρι το μικρόν έκεΐνο δψάρι, και τότε μέ ο
λίγον κόπον πιάνουσι το κήτος' δ ιότι ώσάν 

πιάσουν το  μικρόν, υπάγουν είς τόπον δποϋ 
είναι ολίγον νερον και κάμνουσι κτύπον καί 
βοήν' και αυτό θέλοντας νά ΰπάγγι προς την 
βοήν, εύγένει είς τήν ξερήν καί πιάνεται '  

πολλάκις δε τυχένει καί αποθνήσκει το μικρόν 
δψάριον έκεΐνο, καί τό τε  μή ήξεύροντας το 
κήτος ποϋ υπάγει,  εύγένει είς τήν ξέρην καί 
πλέον δέν δύναται νά γυρίση όπισθεν.

λδ '.  ΠΕΡΙ ΚΕΦΑΛΟΓ,

Ό  κέφαλος, εΐναι ψάρι γνώριμον είς όλους, 
πλήν έχει τοιαύτην κακήν συνήθειαν, ότι π ο 
τέ  του καθαρήν βρώσιν δέν τρώγει" μόνον ά- 
γ α π ά  τά  σαπημένα καί βρομισμένα κρέατα 
τών ζώων’ καί έάν δέν εύργ  τ ίποτες άποθα- 
μένον πράγμα νά φάγν), η άνθρωπον πν ιγμέ-  
νον, ή άλλο κανένα ζώον, τότε τρώγει τήν 
ύλην τήν βρομισμενην' διά τοϋτο δέν εΐναι 
υγιές το φαγί του πρός άνθοώπους δποϋ έχουν 
ποδαλγ ίαν  ή άλλην ασθένειαν τοϋ κορμίου' 
έχει δέ καί ταύτην τήν συνήθειαν, οτι χν τον 
κυνήγα τις νά τον πιάση καί εχει παιδία  μ ι
κρά, αυτός τά  καταπίνει ,  μόνον νά μήν τά  π ι 
άση δ άνθρωπος.

λέ. ΠΕΡΙ ΚΟΣΣΥΦΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ.

Εΐναι είς τήν θάλασσαν δψάριον, καί ίνο 
μ άζετχ ι  κόσσυφος' καί όμοιοι είς το πρόσω

πον ώσάν τδν κόσσυφον τδ πουλί άπό τήν 
μέσην καί έπάνω' είναι δέ κατά  πολλά πόρ- 
νικον, καί ζηλεύει το θηλυκόν του, καί δέν 
το  άφίνει νά παραμερίση ποτέ  άπο κοντά του 
φοβούμενος νά μήν τήν πορνεύση άλλος κόσ- 

συφος' διά τοϋτο ποτέ οί ψαράδες δέν π ιά 
νουσι μοναχόν ή άρσενικόν ή θηλυκόν, διότι 
δέν βόσκουσι χώρια του, μόνον καί τά  δύο 
πιάνονται δμοϋ είς το δίκτυον' τοσοΰτον δέ τά  
έκαμεν ή φύσις φιλάλληλα, οτι όταν γέννηση 
το θηλυκόν είς τήν άκραν τής θαλάσσης, κα
θώς το έχουν συνήθειαν όλα τ ά  δψάρια, άκο- 
λουθεΐ καί τδ άρσενικόν" καί ού μόνον δταν 
έκχέη το σπέρμα του ακολουθεί κατόπισθεν 
τοϋ θηλυκοϋ, άλλά έπιμελεΐται καί τήν γ υ 
ναίκα του καί τά  πα ιδ ία  του, νά μήν έγγίσν; 
άλλος κόσσυφος έκεΐ πλησίον,

ΠΕΡΙ ΚΕΡΑΑΑΗΣ.

Εΐναι δέ δψάριον καί ονομάζεται κερδαλή· 
καί δμοιοΐ άπδ τδν ίμφαλόν καί έπάνω ώσάν 
τήν άλωποϋ δποϋ εύρίσκεται είς τήν γήν ' άπδ 
δέ τδν δμφαλδν καί κάτω είναι ώσπερ καί τά  
άλλα δψάρια' αύτή γοϋν έχει τοιαύτην συ
νήθειαν, δτι  κόπτει τδ αρμίδι καί καταπίνει 

τδ  άγκιστρον' πολλάκις δέ εύρέθη κερδαλή 
δποϋ τήν έπίασαν μέ καμάκι ή μέ κοντάρι, 
καί είχε πέντε καί έξ άγκιστρα είς τήν κοι
λίαν της '  κυνηγοϋν την γοϋν οί άνθρωποι δτι 
εΐναι ώφέλιμον κατά  πολλά είς τήν ποδαλ
γίαν  παρά πασαν άλλην ίατρείαν' διότι ποι- 
οϋσιν αύτήν οί άνθρωποι καθώς προείπαμεν 
δτι ποιοϋσι καί τήν χερσαίαν άλώπεκα ' πώς 
βράζουσιν έλαιον είς μέγα χάλκω μα,  καί πώς 
άφίνουν καί βράζει δυνατά' έπειτα δένουσι τά  
ποδάριά της προσεκτικώς νά μήν δαγκάση 
τδν άνθρωπον, δτ ι  εΐναι κ α τά  πολλά βλαβε

ρά τά  δδόντιά της' καί πώς τήν άφίνουσί καί 
βράζει έως ου άναλύεται τδ κρέας αύτής όλον, 

καί τότε άλείφουσι τούς έχοντας ποδαλγίαν,

καί εύρίσκουσι μεγάλην βοήθειαν είς τούς 
πολλούς πόνους τής τοιαύτης άσθενείας. 

λζ '.  ΠΕΡΙ ΚΑΡΚΙΝΟΥ.

Ό  καρκίνος είναι αύτδς δποϋ λέγομεν ημείς 
κάβουραν’ έχει δέ τοιαύτην συνήθειαν, δτι εύ- 
γένει έξω καί περιπατεΐ είς τήν γήν, καί έάν 

εύρη άποθαμένον δφιν, τρώγει τδ κρέας του’ 
έπε ιτα  υπάγει καί ευρίσκει τδ ζωχίον τδ  χορ
τάρι καί τρώγει άπδ έκεΐνο καί δέν άποθνή- 

σκει’ δ ιότι έάν δέν εύρη νά φάγη, παρευθύς 
εκπνέει* δταν δέ φάγη πολύ, πρίσκεται καί 
πέφτει τδ  όστρακόν του καί γ ίνετα ι άπαλός( 

καί μετά  ή μέρας τινας πάλιν κάμνει άλλο 
δέρμα’ τοϋ δέ ποταμίου καρκίνου ή σ τά κ τη ? 
εΐναι κατά  πολλά ώφέλιμος είς τδν άνθρωπον 
δποϋ νά δα κ. ώση σκύλος λυσσάρις’ διότι τδν 
καίουσι καί τδν κάμνουσι στάκτην καί π ο τ ί 
ζουν τδν άνθρωπον μέ κρασί, καί ούτως ευρί
σκει μεγάλην βοήθειαν’ μάλιστα  δέ συντρί
βουν ένα δύο άπδ τούς ζωντανούς καί βάνου- 
σιν έπάνω είς τδ  δάκωμα τοϋ σκύλου, καί 
ευρίσκει ίατρείαν’ λέγουσι δέ καί άλλοι ιατροί 
δτι ,  άνή το  δυνατδν νά ταγίση τινάς τδν σκύ- 
λον ένα δύο καρκίνους ποταμίους, ήθελεν ία- 
τρευθή άπδ τήν λύσσαν.

λή. ΠΕΡΙ ΚΕΣΤΡΕ42Σ.

fO κεστρεύς, είναι ψάρι δμοιον ώσάν τδν 
κέφαλον, πλήν τδ  κεφάλι του είναι πλατύτε -  
ρον’ έχει  δέ τοιαύτην συνήθειαν, δτι  τήν νύ
κ τα  εύγένει έξω είς τήν άμμον καί κο ιματα ΐ} 
καί δταν άκούση κτύπον, πάλιν πηδα είς τδ 
νερόν.

λθ'.  ΠΕΡΙ ΚΥΧΟΣ ΠΟΤΑΜΙΟΥ.

'Ο  κύων δ ποτάμιος, είναι αΰτδ δποϋ λέ
γουσι τινές καστόρι, καί εύρίσκεται είς τήν 
θάλασσαν καί είς τούς ποταμούς, καί εΐναι 
χρειοδές-ατος, διότι έχει δύο όρχεις μεγάλους 
ώσπερ είναι τά  μεγάλα  αυγοτάραχα, καί ε
κείνα έχουν πολλάς ίατρείας" διότι μόνον ένα

δράμι ά π ’ εκείνα ωφελεί μέ κρασί πινόμενον 
τούς σεληνιασμένους, καί τούς έχοντας παρο
ξυσμόν, καί τάς γυναίκας είς τά  συνήθιά 
τους. πλήν αύτδς ήξεύροντας δτι  διά ταϋ τα  
τδν κυνηγοϋσι, δταν ίδεΐ είς τήν γήν δτι τδν 
φθάνουσι σκυλία καί δέν δύνεται νά φύγη, 
γυρίζει μοναχός του μέ τ ά  δδόντιά του καί 
ρίπτει τούς όρχεις' τότε οί άνθρωποι λαμβά- 
νοντες τούς όοχεις, άφίνουσί τδν κάστορα έ- 
πειδή τδ  κρέας του δέν έχει τινά ίατρείαν 
άλλην.

μ '.  ΠΕΡΙ ΛΕΟΝΤΟΣ.

Ό  λέων, είναι βασιλεύς είς δλα τά  τετρά

ποδα, ώσπερ εΐναι δ άετδς είς τά  πτηνά ' διό

τ ι  έχει στήθη μεγάλα  καί γόνατα  στερεά, 
καί ποδάρια στιβαρά, καί τδ βλέμμα του εί
ναι βασιλικόν καί φοβερόν, καί ή τρ ίχα  του 
μεγάλη, καί τό στόμα του πλατύ ,  τά  π λ ε υ 
ρά του δυνατά, τά  μηρία του π α χέα ,  οί όνυ- 
χές του μεγάλοι καί όςύτατοι,  τό περ ιπατη- 
μά του εΐναι καμαρωμένον, δ λαιμός του π α 
χύς ' καί δταν πηλαλή νά πιάση κανένα ζώον, 
δέν σκύπτει τδ  κεφάλι του, άλλά βαστάζει 
αύτό υψηλά ώσάν βασιλεύς άταπείνωτος ' τά 
δέ κόκαλά του δεν έχουν τρύπες ούτε μυελόν 
ώσπερ τών άλλων ζώο>ν' τρώγει δέ πολλά 
καί πίνει δλίγον' έχει δέ καί τοϋτο, δτι  ούτε 
έάν είναι πεινασμένος δυνατά δύνονται νά τδν 
κρατήσουν οί άνθρωποι, ούτε δταν εΐναι χορ- 
τασμένος' μόνον δταν δέν είναι ούτε παρα- 
πεινασμένος ούτε παραχορτάτος, τότε  τα π ε ι 
νώνεται' δσον δέ εΐναι νέος, δέν άδικεΐ, ούτε 
μανδρί νά φάγη πρόβατα, ούτε βόδια ήμεία  
τρώγει' δ ιότι  δύνεται καί υπάγει καί κυνηγά 
άλλα θηρία άγρια. "Οταν δέ γηράση καί δέν 
δύνεται νά ύπάγη μακρά νά κυνηγήση, τότε 
υπάγει καί είς τάς μάνδρας, καί είς τά  ήαε-  
ρα βόδια, κ«ί είς τά  άλογα καί είς άλλα 
ζώα ήμερα. "Οταν δέ άσθενήση καί εΐναι είς 
θάνατον, άλλην ίατρείαν δεν έχει μόνον έάν



φαγη πίθηκον, ήγουν αύτήν όποΰ λέγομεν η
μείς μαϊμοΰν' διότι δταν ασΌεντ,ατι, βρυχάται 
καί μαζώνονται δλαις αί γενεαΐς τών θηοίων 
εις τήν μονήν του. Τότε υπάγει καί η μαϊμού. 
Καί αύτός τά  μέν άλλα θηρία δέν τά  προσεγ
γ ίζε ι,  μόνον δέ την μαϊμοΰν αρπάζει καί τρώ
γει τ·/ιν. Είναι δέ καί τοϋτο θαυμαστόν τ ί 
ποτες εις τόν λέοντα, δτι εις την στράταν 
όποϋ πηλαλεΐ,  νά ρίξης φύλλα άπό πρινάρι, 
στέκεται καί δέν δύνεται νά δράμη' φοβάται 
δέ περισσά δύο π ρά γμ α τα ,  εάν ϊδη στίαν 
πλησίον του, καί έάν άκούση φωνήν άλέκτο- 
ρος, ή'γουν τοϋ πετεινού. Δύσκολον δέ εύρί- 
σκεται η φολέα τοΰ λέοντος, δτι υπάγει είς 
τάς ερήμους καί είς τους δυσβάτους τόπους, 
καί εκεί φωλεύει. Καί άλλην δέ συνήθειαν έ
χε ι  ό λεων, οτι δταν περιπατη νά υπάγη εϊς 
τήν φολέαν του, σέρνει κατόπιν του τήν ουράν 
και σκορπίζει τά  ίχνη του, διά νά μήν εύρί- 
σκεται σημάδι τής στράτας ποΰ υπάγει. "Ο

ταν 6ε θελει να θυμωθή, κρούει τά  πλευρά 
του μέ τήν ουράν του ' καί δταν κοιμάται 

έχει τά  μάτ ια  του άνο ιχτά ' οταν δέ πιάση 
μέγα  ζώον καί φάγη καί χορτάση, τό έπίλοι- 
πον κρέας τό άφίνει εϊς ενα ίσκιον' έπειτα  φυ
σά το μέ τό στόμα του καί άφίνει το ' καί ά
πό τήν οσμήν έκείνην, δέν τολμδ: κανένα ζώον 
νά τό φάγη, μόνον στέκεται φυλαγμένον εως 
ού νά έλθη πάλιν ό λέων νά τό εΰοη' καί εϊ 
μέν έπί τήν αύρ'.ον δέν εύρη άλλο κυνήγι, τό 
τε τρώγει έκεΐνο τό χθεσινόν κρέας' εϊ δέ καί 
εύρη, τότε τρώγει τό σημερινόν, καί τό έχθε- 
σινόν τό ρίπτει καί τό τρώγει άλλο θηρίον. 
Πιάνει καί αυτόν παροξυσμός τεταρταίος ώ 
σάν καί τόν άνθρωτον, καί αυτήν τήν άσθέ- 
νειαν έχει διά θάνατον. "Οταν δέ κοιμάται 
εχει τά  μ ά τ ια  ανοιχτά , καί είς τήν μονήν 
όποϋ θέλει νά ύπάγη νά κοιμηθή, σέρνει τήν 
ουράν του καί κάμνει ώσπερ μέγα  αλώνι, καί 
σημαδεύει τόν τόπον, καί έτζι  υπάγει είς

τό  μέσον  καί π έ φ τ ε ι  κα ί  κ ο ιμ ά τ α ι ,  κα  

τ ά  θηρία τ ά  άγρια  περνοϋσι μέν  ά πό  έξω  

τοϋ σ ημ α διού ,  μέσον δέ δέν το λ μ ο ϋ σ ι  νά  

έγγίσουσι'  δποιον δέ π ρο σ εγγ ίσ ε ι  τ ό  σ η -  

μεΐον  έκεΐνο, παρευθύς έ ξ υ π ν α  καί π ιάνει  το'  

άλλο δέ κρέας δέν έ χ ε ι  νοστιμότερον ώ σάν τής  

κ α μ ή λ α ς '  διά  τοϋτο  είς τή ν  έρημο δλο αύτάς  

κυ ν η γά  τ ό  περισσότερον. Τό δέ θηλυκόν λ εον-  

ταρι ,  είναι π λ έο ν  δυνατώ τερον τοϋ άρσενικοϋ 
καί γεννά: π έ ν τ ε  φοραΐς είς δλην τ ο υ  τήν  

ζω ήν' καί τ ή ν  ρ.έν πρώ την  φοράν γ ε ν ν ά  π έ ν 

τ ε  λ ε ο ν τ α ρ ό π ο υ λ α ,  τή ν  δέ δευτέραν γεννβί  

τέσσαρα , τήν  δέ τρ ίτη ν  τρ ία ,  τήν δέ Τ ετάρτη ν  

φοράν γεννά: δύο,  καί τήν π ε μ π τ η ν  γε ν ν ά  £ν’ 

καί π λ έ ο ν  δέν γ ε ν ν ά  ε&>ς νά ά π οθά νη .  Κάιινει 
δέ έγκ ασ τρ ω μ ένη  μόνον δύο μ.ήνας' έ π ε ιτ α  

γ ε ν ν ά  ώσπερ ή σ κύλα ,  μικρά π α ιδ ία  καί  τ υ 

φ λά  τ ό  π ρ ώ τ ο ν ,  καί βυζάνει  τ α  δύο μόνον  

μ ή ν α ς ,  καί τ ό τ ε  έρ χο ντα ι  είς τ ή ν  η λ ικ ία ν  τους ,  

καί περ ιπ α το ΰ σ ι  μ ο ν α χ ά  τους,  καί ζώ σιν  ά π ό  

τ ό  κυνήγι  τ ο υ ς ,  ώσπερ καί οί γονείς  αύτώ ν.  

μ ά .  ΠΕΡΙ ΛΥΚΟΥ.

Ό  λύκος έχει συνήθειαν δταν εΐναι χόρτα- 
σμένος, αν καί εύρεθή μέσα είς πρόβατα, γ ί 

νεται καί αύτός ήμερος ώς τό πρόβατον' διό
τ ι  από τό χόρτασμα τό πολύ πρίσκεται ή 
κοιλία του καί δεν δύναται νά ά ν ο ί ..................

(Έ νταΰθα , ώς καί πριν είπομεν, ελλείπει 
φύλλον τοΰ χειρογράφου, περιέχον άλλοτε τό 
τέλος τής περί λύκου ταύτης παραγράφου καί 
τήν άρχήν τής περί λαγωοϋ μ β \ ) ,

("Επεται τό τέλος).

ΠΡΟΙΟΓΟΪ ΤΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ.
(Συνέχεια.)

§ 121. ’Έλεγον δέ, δτι  διεδέχθη τόν Πρω- 
τέα είς τήν βασιλείαν ό 'Ρ α μ ψ ί ν ι τ  ο ς, 
δστις άφήκεν άναμιμνήσκοντα τήν βασιλείαν

του τά  πρός δυσμάς τετραμμένα προπύλαια 
τοϋ ναοϋ τοΰ ’Ηφαίστου. Άντικρύ δέ τών προ
πυλαίων τούτων έστησε δύο άνδριάντας, έ
χοντας μέγεθος είκοσι πέντε πήχεων" τούτων 
οι Αιγύπτιοι τόν μέν πρός βορράν ίστάμενον 
καλοΰσι θέρος, τόν δέ πρός νότον χειμώνα. 
Και έκεΐνον μέν, 8ν καλοΰσι θέρος, προσκυ- 
νοΰσι καί περιποιούνται" πρός δέ τόν καλού- 
μενον χειμώνα τά  έναντία τούτων πράττουσιν’ 

ά. Πλοϋτον δέ ούτος ό βασιλεύς χρημάτων 

είχε μέγαν, καί οίον ούδεις τών μεταγενεστέ
ρου βασιλέων ήδυνήθη νά ύπερτερήση ?! καν 
νά πλησιάση. θελων δέ αύτός νά άποταμιεύ- 
ση τά  χρήματα  είς άσφαλές μέρος, έκτισεν 
οίκημα λίθινον, ού τίνος είς τών τοίχων ήτο 
είς τό εξω μέρος τής οικίας" ό δέ άρχιτέκτων, 
έπιβουλευόμενος τούς θησαυρούς, τα ϋ τα  έμη- 

χανεύθη : Παρεσκεύασεν έκ τών λίθων ένα ού 
τω ς ,  ώστε να άφαιρήται ευκόλως έκ τοϋ τοί

χου καί υπό δύο άνδρών καί υπό ενός. 'Ως 
δέ άπετελειώθη τό οίκημα, ό μέν βασιλεύς 
άπεταμίευσεν έν αύτώ τά  χρήματα ' μ ετά  
τινα δέ καιρόν ό άρχιτέκτων, ευρισκόμενος 
περί τό τέλος τής ζωής του, έκάλεσε παρ’ 

εαυτώ τούς υιούς (είχε δέ δύο) και τοΐς διη- 
γήθη τ ί ,  προβλέπο>ν δπως αυτοί έχωσιν ά
φθονα τά  τοϋ βίου, είχε μηχανευθή, δταν 
έκτιζε τό θησαυροφυλάκιον τοϋ βασιλέοις' 
έςηγήσας δέ σαφ6>ς πρός αύτούς πάντα  τά 
πεοι τήν μετακίντσιν τοϋ λίθου, καί δόσας 
αύτοΐς τά  μέτρα αύτοϋ, τοΐς ειπεν, δτι ,  έάν 
τα ϋ τα  διατηρώσιν είς τήν μνήμην των, θέ- 
λουσιν είσθαι τα μ ία ι  τών τοϋ βασιλέως χρη
μάτων. Καί έκεΐνος μέν άπέθανεν, οί δέ υιοί 
αύτοΰ δέν έβράδυναν νά έπιληφθώσι τοΰ έρ

γου' προσελθόντες δέ είς τά  άνάκτορα διά 
ν>κτός, καί άνευρόντες .τόν λίθον έπί τοϋ 
οικοδομήματος, εύκόλως μετεκίνησαν αύτόν, 
καί χρήματα πολλά έξήγαγον.

β'. 'Ως δ ’ ετυχε ν’ άνοίξη ό βασιλεύς τό

οίκημα καί νά ίδή δτι ελειπον χρήματα  έκ 

τών άγγε ίω ν , έθαύμασε’ δέν ήδύνατο δέ καί 
νά ύποπτευθη τινα, διότι καί αί σφραγίδες ή 
σαν σώαι καί τό οίκημα κατάκλειστον ' έπειδή 

δέ, καί δίς καί τρίς άνοίξας, έβλεπε πάντοτε  
δτι τά  χρήματα  ώλιγόστευον (διότι οι κλέ- 
π τ α ι  δέν έπαυσαν διαρπάζοντες), έμηχανεύθη 
τό έξής' διέταξε νά κατασκευάσωσι παγίδας ,  
καί νά στήσωσιν αύτά; περί τά  άγγεΐα ,  έν οίς 
ύπήρχον τά  χρήμ ατα '  τών δε κλεπτών έλθόν- 
των ώς καί πρότερον, καί εϊσελθοντος τό ενός 
έξ αύτών, ώς έπλησίασεν ούτος είς τό άγγεΐον, 
ευθύς συνελήφθη ύπό τής παγίδος. ’Εννοήσας 
δέ ούτος είς πόσον μέγα  δυς-ύχημα περιέπεσεν, 
ευθύς προσεκάλεσε τόν αδελφόν, καί άναγγεί-  
λας αύτώ τό συμβάν, τόν διέταξε νά είσέλθη 
τ ά χ ισ τ α ,  καί ν’ άποκόψη τήν κεφαλήν αύτοϋ, 
δπως μή, όφθείς αυτός καί γνωρισθείς ποιος 
ήτο, γείνη αίτιος νά συναπολεσθή καί έκεΐνος' 
θ δε άδελφός, παραδεχθείς τό ορθόν τών λε- 
χθέντων, έπείσθη καί έξετέλεσε ταΰτα" καί 
έφαρμόσας τόν λίθον, άπήλθεν είς τήν οικίαν, 
φέρων τήν κεφαλήν τοΰ αδελφού.

γ ' .  'Ως δέ έγεινεν ημέρα είσελθών ό βα
σιλεύς εις τό οίκημα, έζεπλάγη, ϊόο>ν το 
σώμα τοϋ κλέπτου είς τήν π α γ ίδα  άνευ τής 
κεφαλής 8ν, τό δέ οίκημα αβλαβές, καί μή 
έχον ούτε είσοδον, ούτε έξοδον καμμίαν" 
ευρισκόμενος δέ είς απορίαν, έποίησε ταϋ- 
τα" διέταξε καί έκρέμασαν τό λείψανον 

τοϋ κλέπτου είς τό  τε ίχος τής πολεως, 
καί θέσας πέριξ αύτοϋ φύλακας, τούς διε- 
ταξεν δποιον αν ίδωσι νά κλαόση ή να στε-  
νάξη, νά τόν συλλάβωσι καί νά τον οδηγη- 
σωσιν ένώπιον του" ενώ δε εκρεματο το λε ι-  
ψανον, ή μήτηρ δεινώς έλυπεΐτο, καί, συνο
μιλούσα μετά  τοϋ έπιζώντος υίοϋ, προσέ- 
ταξεν αύτόν νά μηχανευθή, δι’ οίουδήποτε 
τρόπου δύναται, νά ξεκρεμάση τό σώμα τοϋ 
άδελφοϋ καί νά τό  φέρη πρός αύτήν, άπει-



λήσασα, 'ότι, έάν άμελήσγ] νά πράξη τοϋτο, 
θά πορευθή πρός τόν βασιλέα καί θά τόν 
καταμηνύση ως έχοντα τά  χρήματα.

δ '.  ’Επειδή δε πολύ έστενοχώρει η μήτηρ 
τόν επιζώντα υιόν, καί οΰτος, πολλά λέγων 
πρός την μητέρα, δεν την μετέπειθε, έσοφί- 
σθη τοιοΰτον τ ί '  έπισάξας όνους, καί πληρώ- 

σας άσκούς δι’ οίνου, έφόρτωσεν αύτούς έπί 
τών όνων, καί έπειτα  ήλαυνεν αυτούς’ ώς 

δε έφθασεν εις τους φυλάσσοντας τό κρεμάμε- 
νον λείψανον, έλκύσας πρός εαυτόν δύο η τρεις 
πόδας τών ασκών, έλυσεν αύτους καί τούς 

άφήκεν' ώς δε έχύνετο δ οίνος, ήρχισε νά κ τυ -  
π «  τήν κεφαλήν του καί νά βάλλτι μεγάλας 
φωνάς, ώς μή ήξεύρων τ ά χ α  πρός ποιον έκ 
τών όνων νά τρέξη πρότερον' οι δέ φύλακες, 
ώς ε'ιδον νά χύνεται τόσος πολύς οίνος, ώρ- 
μησαν δλοι δμοΰ εις τόν δρόμον, φέροντες 
αγγε ία ,  καί συνάζοντες τόν έκχυνόμενον οίνον 
δ ι ’ ίδιον έαυτών κέρδος' έκεΐνος δε, προσποι
ούμενος οργήν, ΰβριζεν δλους' παρηγορούντων 
δ ’ αύτόν τών φυλ.άκων, προσεποιήθη δτι έ- 
πραύνετο κ α τ ’ ολίγον, καί Ελάττωνε τόν 
θυμόν του" τέλος δέ, έξελάσας τους όνους έκ 
τοΰ μέσου τής δδοΰ, ήρχισε νά έπιδιορθώνη 
τά  φορτώματα' έν τούτω δε ήλθεν εις ομιλίας 
μακράς μ ετά  τών φυλάκων, καί έπειδή είς έξ 
αύτών τοΰ άστειεύθη καί τόν έκαμε καί νά 
γελάσϊ], έδώρησεν ενα άσκόν οίνου πρός αυ
τούς' αυτοί δέ έσκέφθησαν νά καθίσωσιν αύ
τοΰ ώς ήσαν καί νά πίωσι, παοαλαμβάνοντες 
καί έκεΐνον καί παρακινοΰντες αύτόν νά μείνη 
μ ε τ ’ αύτών καί νά συμπίνη. Ό  δε πεισθείς 
τρόπον τινά, έμεινε. Ώ ς  δέ πίνοντες, έφέρον- 

το πρός αύτόν λίαν φιλοφρόνως, έδώρησεν αύ- 
τοΐς καί άλλον ασκόν, καί οί φύλακες, άφθο- 
νώ τατα  πιόντες, υπερεμεθύσθησαν, καί κυρι- 
ευΟέντες υπό τοΰ ύπνου, άπεκοιμήθησαν έκεΐ 
δπου έπινον' έκεΐνος δέ, πλησιαζούσης τής 
νυκτός, τό τε σώμα τοΰ αδελφού κατεβίβασε

καί τών φυλάκων πάντων έξύρισε πρός κα 
ταισχύνην τάς δεξιάς παρείας, καί, φορτώσας 
τόν νεκρόν εις τούς όνους, ήλασεν είς τήν οι
κίαν, έκτελέσας ουτω τά  ύπό τής μητρός 
προσταχθέντα.

έ. Ό  δέ βασιλεύς, ώς άνηγγέλθη αύτώ δτι 
έκλάπη ο νεκρός τοΰ κλέπτου, ώργίσθη δει- 
νώς' θέλων δ ’ έκ παντός τρόπου νά εύρεθή τίς 

ήτον δ ταΰτα  μηχανώμενος, έκαμε τό εξής, 

δπερ είς έμέ δέν φαίνεται πιστευτόν ' έτοπο- 
θέτησε τήν θυγατέρα του είς πορνοστάσιον, 
δ ιατάξας αύτήν νά δέχητα ι  πάντας ομοίως, 
καί πριν συνέλθη, ν’ άναγκάζγ  νά τί) διηγών- 
τα ι  δ ,τ ι  έ'καστος έπραξεν έν τώ  βίω του σο- 
φώτατον καί άνοσιώτατον’ έκεΐνον δε δστις 

ήθελε διηγηθή αυτή τά  γενόμενα περί τόν 
κλέπτην, νά τόν συλλάβν), καί νά μή τόν 
άφήση νά έξέλθη. Ώ ς  δέ ή κόρη έξετέλει τ ά  
ύπό τοΰ πατρός προσταχθέντα, δ κλέπτης, 

μαθών τίνος ένεκα ταΰτα  έγίνοντο, καί πο- 
θών νά ύπερτερήση τόν βασιλέα κατά  τήν  
πανουργίαν, ένήργησεν ούτως' άποκόψας έκ 
τοΰ ώμου τήν χεΐρα νεκροΰ προσφάτου, έκρυ- 
ψεν αύτήν ύπό τό φόρεμά του, καί έπορεύθη 
δπου ήτο ή κόρη' είσελθών δέ είς. τήν θυγα
τέρα τοΰ βασιλέως, καί έρωτώμενος ώσπερ 
καί οί άλλοι, διηγήθη, δτι  άνοσιώτατον μέν 
εργον εχει πράξει, άποκόψας τήν κεφαλήν 
τοΰ άδελφοΰ, συλληφθέντος υπό παγίδος έν 
τω  θησαυροφυλακίου τοΰ βασιλέως' σοφώτατον 
δε, δτι ,  καταμεθύσας τούς φύλακας, κατεβ ί-  
βασε τόν κρεμάμενον νεκρόν τοΰ άδελφοΰ. ’Ε 
κείνη δε, ώς ήκουσε τα ΰ τα ,  ήθέλησε νά τόν 
συλλάβη, ά λλ ’ δ κλέπτης έπρότεινε πρός αύ
τήν έν τώ  σκότει τοΰ νεκροΰ τήν χεΐρα ' έκεί- 
νη δε λαβοΰσα αύτήν τήν έκράτει, νομίζουσα, 
δτι έκράτει τήν χεΐρα έκείνου'άλλ’ δ κλέπτης 
παραιτήσας αύτή τήν νεκράν χεΐρα, άνεχώρη- 
σε φυγών διά τής θύρας.

ς ' . Ώ ς  δέ καί ταΰ τα  πρός τόν βασιλέα

άνηγγέλθησαν, έξεπλάγη ούτος διά τήν έπ ι-  
τηδειότητα καί τήν τόλμην τοΰ άνθρώπου' 
τέλος δε, πέμψας κήρυκας είς πάσας τάς πό
λεις, ύπέσχετο νά συγχώρηση τόν άνθρωπον 
καί πολλά νά τόν τ ίμηση, άν ήρχετο αύτός 
ενώπιον του’ δ δε κλέπτης, πεισθείς, ήλθε 
πρός αύτόν, καί θαυμάσας μεγάλως δ 'Ρ α μ -  
ψίνιτος, έδωκεν τήν θυγατέρα του έκείνην 
είς γυναίκα πρός αύτόν, ώς πλεΐστα  πάντων 
άνθρώπων γινώσκοντα’ διότι οί μεν Αιγύπτιοι 
ύπερέχουσι τών άλλων άνθρώπων, έκεΐνος δέ 
τών Αίγυπτίων.

§ 1 2 2 . Μετά δε ταΰτα  έλεγόν μοι οί ίε
ρεΐς, δ τ ι  ούτος δ βχσιλεύς κατέβη ζών κάτω  
είς τόν ύπό τών 'Ελλήνοιν νομιζόμενον άδην, 
καί δτι  έκεΐ συνέπαιζε κύβους μέ τήν Δήμη
τραν,καί δτέ μέν τήν ένικοΰσεν, δτέ δέ ή ττα -  
το ύπ’ αύτής, καί δτι έπανήλθεν έκεΐθεν έχων 
χειρόμακτρον χρυσοΰν, δπερ ελαβε δώρον παρ’ 
αύτής’ έκ δέ τής τοΰ 'Ραμψινίτου κ αταβά-  
σεως, καί άφ’ δτου έπανήλθεν, εορτήν τελοΰ- 
σι οί Αιγύπτιοι,  ώς μοί είπον, ·%ί  καί εγώ 
αύτός παρετήρησα δτι τελοΰσιν αύτοί ετι καί 
ε π ’ έμοΰ’ άλλ’ δμως δέν δύναμαι νά είπω 
άν έοοτάζουσι δ ι’ άλλο τ ι ,  ή διά ταύτην τήν 

αιτίαν’ μανδύαν δ’ έντός τής ημέρας αύτής ύ- 
φάναντες οί ίερεΐς, δένουσιν ενός έξ αύτών 
τούς οφθαλμούς διά ταινίας, καί ένδύσαντες 
αύτόν διά τοΰ μανδύου, τόν φέρουσιν είς τήν 
οδόν, τήν άγουσαν είς τό ίερόν τής Δήμητρος, 
αύτοί δέ έπιστρέφουσιν δπίσω. Λέγουσι δέ, 
δτι  δ ίερεύς ούτος, έχων καταδεδεμένους τούς 
οφθαλμούς, δδηγεΐται ύπό δύο λύκων είς τό 
ίερόν τής Δήμητρος, άπέχον τής πόλεοις εί
κοσι στάδια’ καί δτι αύθις 5πίσω εκ τοΰ ίε- 
ροΰ επανάγεται ύπό τών λύκων είς τό αύτό 
μέρος.

§ 123 .  Τά μέν ύπό τών Α ίγυπτίων λε- 
γόμενα άς παραδεχθή δστις θεωρεί τοΰτο 
πιθανόν’ έγώ δέ δέν παύω λέγων, δτι γράφω

δσα ήκουσα λεγάμενα παρ’ ενός έκάστου. Αε- 

γουσι δέ οί Αιγύπτιοι,  δτι  άρχουσιν είς τόν ά 
δην ή Δήμητρα καί δ Διόνυσος’ πρώτοι δέ 
οί Αιγύπτιοι είναι οί είπόντες τόν λόγον, δτι 
τοΰ άνθρώπου ή ψυχή είναι αθάνατος’ καί δτι 
καταστρεφομένου τοΰ σώματος, αυτη εισέρ
χετα ι  άδιακόπως είς άλλο ζώον γεννώμενον· 

άφοΰ δέ περιέλθη πάντα  τά  χερσαία ζώα καί 
τ ά  θαλάσσια, καί τά  πετεινά, αυθις εισέρ
χ ετα ι  είς άνΟρώτου σώμα γεννώμενον’ ή πε
ριοδεία δέ αύτη τής ψυχής γ ίνετα ι είς τρεις 
χιλ ιάδας έτη. Τήν δόξαν ταύτην μερικοί τών 
'Ελλήνων έξήνεγκαν, οί μέν πρότερον, οί δέ 
ύστερον, ώς ουσαν ιδίαν εαυτών’ τούτων 
δ’ έγώ, καίτοι γινώσκων τ ά  ονόματα, δέν τά  
γράφω. (άκολουθεΐ.)

ΕΓΚΩΜΙΟΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ I. ΠΡΙΦΤΟΥ

’Απαγγελθεί/ εν τώ Σνλλο’γω Ο aOQ'JGJS κατά τκν 

6 Μαρτίου, ύπό τοΰ ιατρού Κ. ’Αν. Ν . ΓΟΥΔΑ.

Σ Ε Β Α Σ Τ Η  Ο Μ Η Γ Γ Ρ ΙΣ  !

Καί έ'τερον άγλαόν τέκνον τής μεγάλης π α 
τρίδος έ—ήλθε νά θέσν) φαεινόν μαργαρίτην 
είς τόν στέφανον τής αιωνίου δόξης αύτής, 
τής σεμνυνομένης καί ήδη καθώς καί άλλοτε 
μόνον έπί ταΐς άρεταΐς καί τώ  άληθεΐ π α 
τριωτισμό) τών τέκνων της.

Tr ^  '  ~  f  \  “  f  f  /  /  · , «ιις όε ου το ς ,  υπερ ου ο η^ετερος 2,υλ/*ογος 

έτέλεσε σήμερον τόσω περιφανές μνημόσυνον, 
καί συνήλθομεν άπαντες έν μέν τώ  ναώ ΐνα 
άναπέμψωμεν τάς ενθέρμους ήμών δεήσεις 

υπέρ άναπαύσεως τής ψυχής αύτοΰ, ένταΰθα 
δε ΐνα έγκωμιάσωμεν πάνυ δικαίως τόν άν- 
δρα ;

Μή γάρ υπήρξε πολυτάλαντος τις τραπε
ζίτης, μεγάλα κερδίσας έκ τών έν τή  πατρίδι 
αύτοΰ επιχειρήσεων, καί μή εχων κληρονό-



μ.ους, έκληροδότησεν αΰτη όσα διά τής εύνο- 

ρ,ίας καί τής ισχυρά; προστασίας αύτής έθη- 
σαύρισε; Μή γάρ ήτο ευπατρίδης τής έλευθέ- 
ρας Ε λλ ά δο ς ,  κερδίσας έκ μεγάλων μισθών 
καί κληρονομικών συντάξεων οσα τή  πατρίδι 

ί '  ευσυνειδησίας ένόμισε καθήκον νά κληρο- 
δοτηση ; Mr, γάρ ήτο τέλος πάντων έρημος 

έν τώ  κόσμω τούτω καί μόνην τήν πατρίδα 
ένθυμήθη άποθνήσκων ; Παλλοϋ γε καί δει.

'Ο περί ου δ λόγος Βασίλειος Ίωάννου 
Πόντης ή Πρίφτη;, πένης πενέστατος έλθών 
ένταΰθα πρό τριάκοντα καί έπέκεινα ετών, 
δωδεκαετής τήν ηλικίαν, τό  μέν πρώτον με
τήλθε τήν ραπτικήν, ήν πιθανόν νά έδιδά- 
χθη  μόνον 'ίνα ράπτη τά  ίδ ια  αύτοΰ πενιχρά 
ένδύματα, διότι τοιαϋτα περίπου έρραπτε καί 
έν τοΐς χωρίοις ένθα μετήρχετο τό έπ ά γ γ ε λ 
μα  τοΰτο. ’'Επε ιτα  άπεκατέστη έν αύτοΐς ώς 
παντοπώλης, καί μετά  τα ΰ τα  μ ετεσ χη μ α τ ί-  
σθη είς έμπορον, ικανά κερδίσαντα. Πρό εξ 
έτών ομως ού μόνον άπαντα  ταΰτα  άπώλεσεν 
έ'νεκα έπισφαλών μετά  τών έγχωρίων επ ι
χειρήσεων, άλλά καί χρεώστης εμεινεν έξα- 
κοσίων λιρών. Άναγκασθείς δ ’ έκ τούτου νά 
έπανακάμψη είς τό τοΰ παντοπώλου έ π ά γ -  

γελμα ,  ήδυνήθη διά τής παραδειγματικής φι- 
λοπονία; καί οικονομίας του ού μόνον άπαντα  

τά  χρέη καί τους τόκους αύτών νά πληρώση 
έντίμως, άλλά καί περιουσίαν ούκ εύκατα- 
φρόνητον νά σχηματίση.

Δεν έκληροδότησε δε εκατομμύρια, άλλ’ 
άπασαν ήν διά τοΰ ίδρώτος τοΰ προσώπου 
του έκτήσατο περιουσίαν. Καί καθώς δ πανά
γαθος Θεός ηύλόγησε καί τής χ ίρ α ς  τόν οβο
λόν, ούτω καί ή πατρίς άποδέχετα ι σήμερον 

μάλ ιστα  εύγνωμόνως πασαν προσφοράν τών 
τέκνων της, τείνουσαν είς τήν άνάκτησιν τής 
άρχαίας αύτής δόξης καί εύκλειας. Δέν ητο 
δέ καί παντέρημος δ κληοοδοτησας' ε ίχε  καί 
συγγενείς « Ά λ λ ’ ούτοι, ειπεν, όφείλουσι νά

έργασθώσιν, ΐνα εύημερήσωσιν έν ίδρώτι τοΰ 

προσώπου των και ούχί έκ κληροδοτη
μάτων».

Ποίαν δέ είχε πατρίδα  δ άείμνηστος Βασί
λειος, ήν τόσω περιπαθώς ήγάπησεν; μή γάρ 
έγεννηθη έν Άθηναις ?ι έν άλλη τινι πόλει 
τής έλευθέρας Ε λ λ ά δ ο ς ,  άς άλλοτε ή εύνο- 
μία, ή χρηστότης τών ήθών, τό περικαλές καί 

εύκρατον τοΰ κλίματος, ή διαύγεια τοΰ ού- 
ρανοΰ, καί πλεΐστα  άλλα φυσικά τε καί επ ί

κ τη τα  πλεονεκτήματα καθίστων τόσον τερ- 
πνάς, ώστε οί έν αύταΐς οίκοΰντες έ'να μόνον 
έθεώρουν άριστον οιωνόν «Τό μαχεσθαι καί 
θνήσκειν καί θυσιάζειν τά  πά ντα  υπέρ πατο ί-  
δος»; Μή γάρ έγεύθη τούλάχιστον έπί πολύ 
τών άγαθών, οσα σήμερον έν τη  έλευθέρα 
Έ λ λ ά δ ι  ύπάρχουσι; Μή γάρ έμισθοδοτηθη 
ποτέ υπ’ αύτής ; Μή γάρ κληροδοτησας σύμ- 
πασαν τήν περιουσίαν του υπέρ τοΰ έθνικοΰ 
στόλου, άπέβλεψε καί είς οΰφέλειάν τινα τής 
ιδίας αύτοΰ πατρίδος; Πολλοΰ γε  καί δει.

'II πατρίς αύτοΰ Κορυτζα τής εύάνδρου 
’Ηπείρου, μεσόγειος μέν ούσα, ούδέν ίδιον εχει 
νά έλπίζη έκ τής κτήσεως ελληνοπρεπούς ε
θνικού στόλου, άποχωρισθεΐσα δέ τής μητρός 
Ε λλ ά δος  στενάζει είσέτι υπό ζυγόν, καί ου
δέποτε άπό τής κατακτήσεως αύτοδιοικηθεΐσα 
στερείται παντός έπικτήτου άγαθοΰ, οπερ 
καθιστα τήν πατρίδα προσφιλεστάτην π ά ν -  
τοιν τών περιστοιχούντων ημάς έν τώ  κόσμω 
τούτω. Τί λοιπόν ώθησε τόν άείμνηστον Β α

σίλειον, 'ίνα κληοοδοτήση τοΐς μέν οικείοι; 
αύτοΰ, είκοσι πέντε μόνον λίρας, τοΐς δέ 
σχολείοις τής ιδιαιτέρας αύτοΰ πατρίδος Κο- 
ρυτζάς διακοσίας, καί σύμπασαν τήν λοιπήν 
περιουσίαν αύτοΰ, έξ όκτακοσίων περίπου λ ι 
ρών συγκειμένην, υπέρ τού έθνικοϋ στόλου; 
Μόνον τό μέγα  αύτοΰ αίσθημα καί ή πεποί- 
θησις έπί τής μεγάλης πατρίδος 'Ελλάδος 
τή ;  πανταχόθεν, ώς γνωστόν, υπό θαλάσσης

περιβρεχομένης καί νήσους πολλάς περιεχού- 
σης" τοιαύτη δέ ή Ε λ λ ά ς ,  άνευ εθνικού στό
λου, κα ί πανίσχυρος άλλως άν γείνη, θά δ~ 
μοιάζη άετώ άνευ πτερύγων, ή σκύμνω λέον- 

τος άνευ ποδών.
Ούδέν δέ διδακτικώτερον πασι τοΐς έν τή 

ύφηλίω ζώσιν "Ελλησι τοΰ μαθήματος, οπερ 

εδωκεν ό μακαρίτη; Βασίλειο;, οστις άγνω 

στον αν έγίνωσκε καί γράμ μ ατά  τινα. Δέν έ- 
λησμόνησε δέ καί τήν ιδιαιτέραν αύτοΰ πα- 
τοίδα Κοριτζαν, άλλά σύμπασαν τήν ,έλπίδα 

αυτού έστήριξε πρό; άπελευθέρωσιν τής δλη; 
Έ λ λ ά δ ο ;  εί; τε την μικράν λωρίδα τήν 
έλευθερωθεΐσαν καί εί; τού; ήρωας τών παρα
λίων καί τών νήσων αύτής' διότι αί μεν άτυ- 
χε ΐ ; ,  ’'Ηπειρος, Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη 
καί Μικρά Ά σ ία ,  καί περ αίματοκυλισθεΐσαι 
έπί τού αεγάλου ελληνικού άγώνος. άπεκλεί- 
σΟησαν δμω; τών άγαθών τή ;  ελευθερίας, ή 
δέ άτυχεστέρα Κρήτη, καίτοι διηνεκώς α χζ-  
δόν σφαδάζουσα καί ήρωΐκώς σχεδόν μ « χ ο - 
μέν η πρό; άνάκτησιν έλευθερία;, υπεβλήθη 
δμω; καί αυθις ύπό τόν ζυγόν, σύμπασαι δέ 
αί λοιπαί Ιλληνικαί ν7,σοι τοΰ Αιγαίου ΙΙελά- 
γους, καί περ έλληνικώτεραι ίσως ούσαι πολ
λών έπαρχιών τής έλευθερωθείσης Ε λλ ά δο ς ,  
άπεχωρίσθησαν δμως τής μητρός αύτών καί 
μόλις χθές παρεχωρήΟη καί τώ  ύπό τ-^ν Τουρ
κίαν διψώντι ελευθερίας ελληνισμώ συνταγ
ματικόν  τ ι  πολίτευμα, έπαγγελλόμενον μέν 

έγγράφως τήν έπάνοδον τή ;  ελευθερίας η τού- 
λάχιστόν άνεσίν τινα έκ τών κατατρυχόντων 
τους έκεΐ οίκοΰντας "Ελληνας δε:νών, άλλ’ δ
μως μεταξύ εγγράφου έπαγγελίας καί δ ιακα
ών πόθων μεγίστη υπάρχει ή άπόστασις, καί 

ίσως μεγαλειτερα έκείνη;, $ν 5 ποιητής ώς 
μεγάλην περιέγραψε διά τών λέξεων «Θά- 
λασσά τε ήχόεσσα ούρεά τε  οκιόεντα.»

Δικαίως άρα ό μακαρίτης Βασίλειος πρού 
τίμησε την έλευθέραν 'Ε λ λ ά δα ,  διότι έν αύτη

μόνη υπάρχει πραγματική  έλευθερία, ή γεν- 
νώσα άπαντα  τ ’ άγαθά ' καί έξ αύτής προσ
δοκά ή μεγάλη πατρίς Ε λ λ ά ς  την άνάκτησιν 
τής άρχαίας αύτής δόξης καί εύκλειας. Καί 

δέν άπέβλεψεν δ άείμνηστο; ούτε εί; συσσ&>- 
ρευσιν μαρμάρων έπί μαρμάρων, καί μόνον είς 

’Αθήνας, ούτε είς δ ιαγωνίσματα , μόνον έφή- 
μερον έπαινον καί κολακείας προκαλούντα, 
άλλ’ είς τήν άληθή ίσχυν τής μεγάλης π α 
τρίδος Ε λ λ ά δ ο ς ,  είς τήν κτήσιν δηλαδή έθνι- 
κού στόλου' διότι Ε λ λ ά ς  άνευ έθνικοϋ στό
λου είναι άδύνατον ούτε νά διεκδίκηση άξιο— 
πρεπώς τ ’ άπαράγραπτα  δ ικα ιώματά της, 
ούτε άρτιο; νά γε'.νη, ούτε νά έναγκαλισθή 
ώς φιλόστοργος μητηρ τά ;  στεναζούσας υπό 
τόν ζυγόν θυγατέρας της, έν αίς καταλέγε-  
τα ι  καί ή ιδιαιτέρα πατρίς τού αειμνήστου 
Βασιλείου.

Διδακτικώτατον τοΰτο μάθημα, σεβαστή 
δμηγυρις, καί πασι τοΐς πολιτευομένοις, τοΐς 
κατατρίβουσι δυστυχώς τόν χρόνον αύτών είς 
λογομαχίας, καί πασι τοΐς βαθυπλούτοις, τοΐς 
ένασμενιζομένοις είς παράσημα, είς πολυτέ
λειαν, είς τρυφάς, εν ι ο ι δέ καί είς ακολασίαν 
διό π  άπαντα  ταΰτα  μόνον έφημερον ήδονήν 
άποτελούσι. Τά δέ γρ ά μ μ α τα ,  άτινα έπρος-ά- 
τευσεν έν τη  ιδιαιτέρα αύτοϋ πατρίδ ι  ο·Βασί- 
λειος, έδόξασαν άλλοτε τήν Ε λ λ ά δ α ,  καί δια 
τοϋ έθνικοϋ στόλου αύτη έπί μέν τής άρχαιό· 
τητος καί έαυτήν καί σύμπασαν τήν άνθρωπό- 
τη τ α  ’έσωσε τοϋ καταποντισμού πέντε έκα- 
τοαμυρίων βαρβάρων, έσχάτως δέ άνεκτησα- 
το  τήν ελευθερίαν της. Διότι καθώς έπί τής 
άρχαιότητος άνευ τών έν Σαλαμΐνι κ’ έν Μι- 
κάλη ναυμαχιών, ούδεν ήθελεν ίσχυσει οϋτε 
τό  τρόπαιον τοϋ Μιλτιάδον» έν Μαραθώνι, οδ- 
τε  δ ηρωισμό; τών έν Θερμοπύλαις συν τώ 
Λεωνίδι? πεσόντων, ουτω καί κ α τά  τούς τ ε 
λευταίου; χρόνους άνευ τών μοναδικών έν τ?ί 
ιστορία τοϋ κόσμου κατορθωμάτων τού Πα-



πανικολή, τοϋ Κανάρη, τοϋ Μυχούλη, τοϋ 
Σ ταχτούρη ,  τοϋ Μπόταση,τοϋ Κριεζή καί ά λ 
λων ηρώων τής θαλάσσης μάτα ια  ήθελον ά -  
ποβή ίσως δ ,τε  ήρωϊσμός τοϋ Μάρκου Μπό- 

τσαρη, τοϋ Διάκου, τοϋ ’Ολυμπίου, τοϋ Καρ- 

πενησιώτου καί άλλων, ή ,τε  έμφυτο; στρατη 
γηματ ική  εμπειρία τοϋ Κολοκοτρώνη, τοϋ Κα- 
ρα'ίσκάκη καί άλλων, καί δ ακραιφνής πατρ ιω 
τισμός καί ή αληθής αύταπάρνησις τοϋ Μαυ- 

ροκορδάτου, τοϋ Ζαΐμη, τοΰ Παπαδιαμαντο- 
πούλου καί άλλων, ών απάντων τούς βίους 
συνέγραψα, καί οΐτινες άποτελοΰσι τήν νεω- 
τέραν δόξαν τής  πατρίδος.

Ά λ λ ’ οϊον άρά γε  έλατήοιον ενέπνευσε τοΐς 
τε  προγόνοις ήμών καί τοΐς χθες μόλις άπελ- 
θοΰσι πατράσι τά  εύγενή έκεΐνα αισθήματα, 
δ ι ’ ών έκεΐνο ι μέν κατέστησαν τήν πατρίδα 
τόσον ένδοξον καί εύκλεά, ούτοι δέ, άπό δού
λάς καί διαγεγραμμένης καί ά π ’ αύτών τών 
γεωγραφικών χαρτών, κατές-ησαν αύτήν του

λάχιστον έλευθέραν ; Μόνη ή εις εαυτούς 
πεποίθησις καί τ ά  χρηστά ήθη. Και ταΰτα  
έπί μέν τής άρχαιότητος δέν έχω  άνάγκην 

ν’ αποδείξω διά πολλών, διότι πασίγνωστον 
είναι οτι ούτε ισχυρότεροι, ούτε ήθικώτεροι 
τών Ε λλήνω ν ύπήρχον τότε. Ά λ λ ά  καί επί 
τών καθ’ ημάς αιώνων μόνη ή είς εαυτούς πε~ 
ποίθησις καί τά  χρηστά ήθη τών πατέρων η
μών, τών χθές μόλις άπελθόντων, καί έσωσε 

καί άνέδειξε τήν νεωτέραν Ε λ λ ά δ α .  Καί τό 
μέν πρώτον ή πεποίθησις αυτη καί τά  χρη 
στά ήθη έγέννησαν τούς άρματωλούς καί κλέ- 

φτας, τούς διεκδικοϋντας διά τοΰ αίματός 
των τ ’ άπαράγραπτα δ ικα ιώ ματα  τοΰ έθνους, 
καί ουδέποτε παρεκτρεπομένους εις άκολοτ 
σίαν. Τόν δέ παρεκτρεπόμενον καί είς αυτήν 
έτουφέκιζο^ άμέσως αυτοί ούτοι οί άρματω- 
λοί καί κλέπται.  Έ π ε ι τ α  δέ ή πεποίθησις 
καί τά χρηστά ήθη έγέννησαν τόν 'Ρήγαν, 
τόν Εύγένειον τόν Βούλγαρην, τόν Θϊοτόκην,

τόν ψ α λ ίδ α ν ,  τόν Γεννάδιον καί άλλους, τούς 
φωτίσαντας τό έθνος διά τών γραμμάτων. 
Κατά τρίτον λόγον έγέννησαν τούς Ζωσιμά- 
δας, τόν Καπλάνην, τού; 'Ριζάρας καί άλλους, 
τούς οίκοθεν καί άνευ κολακειών καί παρα
σήμων επιδαψιλεύοντας τούτοις μέν τά  πρός 
φωτισμόν τοΰ έθνους επιτήδεια, τοΤς δέ κατα- 
τρεχομένοις παρηγορίαν τινα καί περίθαλψιν, 

’Εκ πάντων τούτων έγεννήθησαν οι αρχηγοί 
τή ;  Φιλικής 'Εταιρίας, καί ούτοι παρήγαγον 

τούς τε  άκραιφνή πατριωτισμόν έχοντας πο^ 
λιτικούς άνδρας καί τούς αύτοδιδάκτους με
γάλους στρατηγούς καί ναυμάχους. Καί άπαν- 

τες ούτοι κατέστησαν τήν έλευθέραν Ε λ λ ά 
δα τοιαύτην, οΐα εΐναι σήμερον, μικρά μέν 
τήν έκτασιν καί άποκεχωρισμένη τών προσ- 
φιλεστέρων αύτής τέκνων, άλλ’ ούδέν ήττον 
καί δ ι ’ αύτών παράγουσα τά  μόνα στοιχε ία , 
δι’ ών είναι δυνατόν ν ' άναγεννηθή ού μόνον 
ή ’Ανατολή διά τής ’Ανατολής, άλλά  κα 
άλλαι χώραι,  έν τή  αύτή κατηγορία εύρισκό' 
μεναι.

Καί ώς "Ελλην σεμνύνομαι διότι άπαντα'· 
χοΰ τών πολλών περιοδειών μου ευρίσκω τό” 
σον ακμαία καί άφθονα τά  στοιχε ία  τοΰ Έλ-> 
ληνισμοΰ, ωστε έπείσθην ότι  καί ποιλλαί ά λ 
λα ι χώραι,  μή άνήκουσαι τώ  Έ λλην ισμώ , ού- 
δέ διαφιλονεικούμεναι ύπ’ αύτοΰ, ήκιστα ήθε^ 
λον προαχθή άν ελειπον ά π ’ αύτών τά  στοι
χεία τοϋ Έλληνισμοΰ- διότι άνευ τούτων ού

δέν έστι γενέσθαι ού μόνον έν τή  ’Ανατολή, 
τή  κοιτίδι ταύτγ) τών θαυμάτων διά τοΰ Ε λ 

ληνισμού, άλλά καί είς τ ’ ά π ώ τα τα  τής τε 
’'Αρκτου καί τής Δύσεως καί είς αύτήν τήν 
’Αφρικήν. Βεβαιωθήτε, Κύριοι, δτι τά  γ ιγ ν ό -  
μ ίνα  σήμερον ένταΰθα παρ’ μμών μόνον’ διότι 
πεποίθατε έν έαυτοΐς καί ούχί είς άρχοντας' 
καί ιδίως τά  γιγνόμενα πέριξ τοΰ Καίρου καί 
τής ’Αλεξανδρείας, είναι μέν τά  άριστα τοΰ 
Έλληνισμοΰ, άλλ’ εύ ΐυχώς δέν εΐναι τά  μ»·?

Γ -■ ■ !■ : " '
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ναδικά ' κ’ έν αύτή τή  ’Αζοφική καί τώ  Βόλγα 
καί τοΐς Παραδουναβίοις εύρον τόν Ε λ λ η ν ι 

σμόν πρωταγωνιστοΰντα διά τής πεποιθή- 
σεως καί τών χρηστών ήθών, κ’ έν αύτή τή  

’Ασία εααθον δτι διαποέπει, καί έν αύτώ τώ• ι * 7 * ·
Νέώ Κόσμω ήκουσα δτι  δέν καθυστερεί. Τοι- 
ούτων δέ δντων τών στοιχείων τοΰ Ε λ λ η ν ι 

σμού, είναι άδύνατον νά μή κατασταθή άρ

τιος καί νά μή χρησιμεύσει καί αύθις τή  άν- 
θρωπότητι δπως τώ  π άλα ι ,  πρωταγωνιστών 
δ:ά τής έν εαυτώ πεποιθήσεως καί τών χρη - 
ατών ηθών έν πα ντ ί  άγαθώ.

Δικαίως άρα δ προφητάναξ Δαβίδ έπεφώ- 
νησε τό  «Μή πεποίθατε  είς άρχοντας έπί υιούς 
άνθρώπων, οίς ούκ έστι σωτηρία», καί ετι δι- 
καιώτερον οί υπό δουλείαν διατελοϋντες λαοί 
ούδεμίαν πρέπει νά έχωσι πρός βελτίωσιν τής 
τύχης  των πεποίθησιν είς τούς ισχυρούς τής 
γής ,  διότι ούτοι μόνον περί τών ιδίων συμφε
ρόντων καί λαών μεριμνώσιν, άλλά μόνον είς 
εαυτούς πρέπει νά στηρίζωνται,  καί τά  χρη-  
«τά  ήθη των πρέπει νά μεταχε ιρ ίζωνται ώσ
περ οί Έ λληνες  άρχαΐοι τε  καί νεώτεροι, ών 
πρόσφατον παράδειγμα παρέχει ήμΐν δ Βα
σίλειος.

Ή  πεποίθησις λοιπόν, ήν εΐχον οι τε  πρό
γονοι καί οί πατέρες ήμών έν έαυτοΐς, καί τά  
χρηστά ήθη παρήγαγον άχρι τοΰδε δσα έμνη- 
μόνευσα άγαθά, κ ’ έπαγγέλλετα ι  είς τό μέλ
λον πλειότερα. ΓΗ δέ πεποίθησις αυτη ευτυ
χώς εΐναι έμφυτος καί άκράδαντος έν παντί  
τώ  έλληνικήν καταγω γήν έχοντι κ ’ έν οίία 
δήποτε χώρα τής ύφηλίου οίκοϋντι. Τί δέ 
επαγγέλλετα ι  ή πεποίθησις αυτη καί τά χρη
στά ήθη είς τό μέλλον, δέν Ι χ ω  άνάγκην νά 
ύποδείξω διά πολλών' άλλ’ ή πεποίθησις πρέ
πει νά συνοδεύηται καί διά πράξεων καί μ ά 
λιστα τοιοότων, οΐων έδωκεν ήμΐν άριστον 
παράδειγμα δ άείμνηβτος Βασίλειος, καί τοι 
«γράμματος ών. Ό σ ο ι  δ ί  άγαπώ μεν εαυτού;

καί τήν πατρ ίδα , άς βελτιώνωμεν άείποτε 
εαυτούς, δπως έβελτίωνεν εαυτόν ό Βασίλειος 
καί «ς μεριμνώμεν υπέρ τε τής ιδίας έκαστος 
καί υπέρ τής γενικής οί πάντες πατρίδος, 
δπως έμερίμνησεν δ Βασίλειος, άνευ άξιώσεων 
άμοιβής, μισθών καί παρασήμων, άλλά μόνον 
ώς γνήσια, γνησιώτατα  καί φιλόστοργα τέκνα 

αυτής, υπέρ ής τό παν δφείλομεν έν άνάγκτι 
νά θυσιάσωμεν* διότι έν το ύ τφ  μόνω έγκει

τα ι  παν τό άγαθόν, καί μόνον διά πράξεων 
όμοιων ταΐς τοΰ Βασιλείου έν μέν τή  αίωνιό- 
τ η τ ι  ό έπουράνιός ήμών Πατήρ θέλει θέσει η 

μάς έκ δεξιών, συμπαρέδρους τών όσιων καί 
τών δικαίων, έν δέ τώ  κόσμω το υτφ  θέλο
μεν θησαυρίσει δόξαν άγήρατον, τήν  τής π α 
τρίδος, λογιζόμενοι ευπειθή τέκνα αύτής.

ΤΟ ΕΝ ΜΑΝΣΟΥΡΑ EAAHISIKON 

ΣΧΟΛΕΙΟΝ.

Περιοδεύων ό Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου μετά 
τοΰ ίατροΰ Κ. A. Ν. Γούδα κατά  τήν Κάτω 
Αίγυπτον, έπίσκέψατο, τή  21 Μαρτίου, τό 
άπό τριών μηνών άρτισύστατον Σχολεΐον τής 

έν Μανσούρα Ε λλ η ν ικ ή ς  Κοινότητος, συνο- 
δεύομενος υπό τής ’Εφορίας αύτοΰ. Ό  διευ- 
θύνων αύτό, Κ. Γ. Παπανικολάου, προειδο
ποιημένος ών, προσεφώνησε τοΐς έπισκεπταΐς 
τά δε  :

« Ώ ς  ευ παρές-ητε ! περισπούδας-οι άνδρις, 
προσφωνεί ύμΐν ό σχολή τ ή ;  Έ λ λ η να ιγ υ π τ ια -  
κής Κοινότητος Μανσούρας.Ώς ευ παρέστητε ! 
προσφωνοΰσιν ύμΐν σήμερον δ ι’ έμοϋ οι μ ι 
κροί μου ούτοι φίλοι, μετά  συγκινήσεως ά -  
θώας υποδεχόμενοι υμάς.

Διά πολλούς λόγους, ο^ς πάς εραστής τών 
καλών νοεί, ή πρός ημάς έπίσκεψίς σας μ ε 

γάλην συνεπάγεται τήν σπο«δαιότητα. Ό π ό -  

ταν άνδρες οιοι υμείς, έν τώ  προσώπω τ δ ν



όποιων τόσον έπαξίως αντιπροσωπεύεται ή 

Ε λλ ην ικ ή  παιδεία ,  πρός μόνον τόν σκοπόν τής 
ζωογόνήσεως τοΰ Ελληνισμού και τής  δ ια -  

δόσεως τής παιδείας, έγκαταλείποντες άνά- 
παυσιν και συμφέροντα των, πορεύονται άό- 
νίνως, δπως έκ τοϋ πλησίον άντιληφθώσιν 

αυτής έν ταΐς Έ λλην .  ταύ -α ις  παροικίαις 
τής Αίγυπτου, τότε ,  τη  άληθεία, ό Ε λ λ η ν ι 

σμός δεόντως έκπληροΐ δ ιά τ ω ν  το toil των έρ·· 
γάτων  του την μεγάλην αΰτοϋ αποστολήν.

Ή  ήμετέρα αρτισύστατος Σχολή , Κύριε 

Πρόεδρε τοϋ έν Καίρω Φιλεκπαιδευτικού Συλ
λόγου « ?) r Ε νύτης  » μέγα  μεν ευτύχημά της 

θεωρεί, δτι υποδέχεται τόν Πρόεδρον Συλλό
γου, ευεργέτου αύτής, μέγα  δ ’ έπίσης καύ- 
χη μ ά  της, δτι μόλις συστηθεΐσα, έδρέψατο 
τοσαϋτα τρανά δε ίγμα τα  τής πνευματικής 
αρωγής τοΰ οΰ π,ροΐστασθε φιλομούσου Συλ- 
λογου. Διά ταύτης δέ τής έπισκέψεώς σας ετι 

μάλλον Ιδραιοΰνται τά  θεμέλια, ούτως εί- 
πεΐν, τοϋ των άρρένων έκπεδευτηρίου τούτου 

τής Κοινοτητος, ή οποία έν τνί φιλομουσία 
της συνειδυΐα δτι κάτοπτρον, έν ώ αντικα

τοπτρ ίζετα ι  πάν δ ,τ ι  εύγενές και γενναΐον 
μιάς Έλληνοπρεποΰς Κοινότητος, εστι τά  δ
σον οιόν τ ε  τακτοποιημένα Σχολειά της ,  εγ- 
κρίνασα προτίθεται έκ βάθρων ν’ άναγείργι 
ίσονούπω Σχολεΐον άρρένων τε και θηλέων, 
προορισμόν £ξον τήν έξάπλωσιν τών Ε λ λ η ν ι 
κών γραμμάτω ν.

'II ήμετέρα Σχολή, ώς βλέπετε, Κύριε 
Πρόεδρε τοΰ Συλλόγου, καί άκάματε συγ- 
γραφεΰ τών παραλλήλων βίων τών ένδοξων 
ήμών πατέρω ν,έξοχώ τατε  Κύριε A. Ν. Γούδα, 
μετά  τρεις σήμερον μήνας άπό τής συστά- 

σεως της αριθμεί περι τούς 30  παΐδας πάσης 
έθνικότητος, θρησκείας και γλώσσης (λυποϋ- 
μαι δε, διότι τινες τών άλλοθρήσκων άπου- 
σιάζουσι σήμερον ώς έορτάζοντες)* πεποίθα- 
μεν δέ, οτι θέλει υπερδιαπλασιασθ?) ό αριθμός

οΰτος μ ε τ ’ ού πολύ. ΓΙ1 δε συντηρούσα αύτήν 
Κοινότης ευτυχής, ώς είκός, Χογισθήσεται, 

αν εκ τών φοιτώντων ξενόγλωσσων κ}£ι ά -  
λοεθνών έςέλθωσιν, εστω και δλίγοι, μεμορ- 
φωμένοι παΐδες εμφορούμενοι υπό φιλελληνι- 
κών αισθημάτων.

Τοσοΰτον ελάχιστου διαστήματος και οί 

καρποί, έννοεΐται, εισί σχετικώς μικροί’ ού/ 
ήττον δε ή Σχολή θεωρείται και είναι ήμε-  

τέρα- διό δύνασθε ευαρεστούμενοι νά έξετά-· 
σητε τους παΐόας τά  μεμαθημένα των, και 
τοΰτο δπως υπεκκαυθή ή άμιλλα καί έπ ιμέ-  
λειά των.

Τελευτώντι δέ τήν, κατά  καθήκον, προσ* 
φώνησίν μου, έπ ιτραπείτω  μοι μετά  τών 
μικρών μου τούτων φίλων ν’ άναφωνήσω,

Ζήτω  ή παιδεία  !

Ζ ήτω  ό Σ ύ Μ ο γο ς  I I  Ε Ν Ο Τ Η Σ  ! *

Εϋχαρις-ήσαντος δε τοΰ Προέδρου έκ μέρους 
τοϋ Συλλόγου τήν τε ’Εφορίαν και τόν δ ιδά

σκαλον διά τάς υπέρ τεϋ Συλλόγου ευμενείς 
ιδέας των, καί διαβεβαιώσαντος, δτι άείποτε 

ο Σύλλογος θέλει συντόνως μεριμνοί υπέρ τής 
ευημερίας και τής προόδου τών έν ταΐς δευ- 
τϊρευούσαις τής Αίγύπτου πόλεσιν Ε λ λ η ν ι 
κών Σχολείων, συστήσαντος δέ τοΰ Κ. Γούδα 
δι’ εύγλωττου και πατρ ιωτικής προσλαλιάς 
ζήλον μέν και άφοσίωσιν είς τους διδασκά
λους, επιμέλειαν δέ και χρηστοήθειαν είς τους 
μαθητάς, έγένοντο πρόχειροι τών μαθητών 
εξετάσεις, έξ ών κατεδείχθη  τό λαμπρόν μέν 
τής μεθόδου και τό  πολύ τοϋ ζήλου τών δ ι 
δασκάλων, ή άκρα δ ’ ευφυΐα και ή σύντονος 
έπιμέλεια τών μαθητών. ’Αλλόγλωσσα τέκνα 
Συρίων, ’Ισραηλιτών, ’Ιταλών, κ τ λ . ,  μηδέ λέ- 

ξιν ελληνικην προ τριών μηνών γινώσκοντα, 
άνεγίνωσκαν μέν άπροσκόπτως είς ελληνικά 
βιβλία, ένόουν δε καλώς τάς πρός αύτά ελ

ληνιστί άπΐυθυνΟμένας έροιτήσεις, και μ ετέ-

φραζον εύστόχως λέξεις ίλληνικάς είς τό ά- 
ραβικόν και τό γαλλικόν. ’Αντιστρόφως δέ 
πάλιν Έλληνόπάιδες άνεγίνωσκον καλώς γ α λ 
λικά και άραβικά, και μετέφραζον λέξεις έξ 
αυτών τών γλωσσών είς τήν ελληνικήν εύχε- 

ρώς. Τοσούτω λαμπρά  άποτελέσματα, έν ού- 
τω  βραχεί χρονικώ διας-ήματι έπ ιτευχθέντα ,  

μέγιστα  βεβαίως προαγγέλλουσι και τά  έν 
*ώ μέλλοντι διά τής αύτής μεθόδου έπιτευ- 
χθησόμενα' διότΐερ ή ευφροσύνη καί ή συγκί- 
νησις τών επισκεπτών υπήρξε μεγάλη και 
διαρκής, κ α τά  πάσαν δέ στιγμήν οΰτοι έξέ- 
φραζον τήν εύαρέσκειαν και τόν θαυμασμόν 

των, και τελευταΐον ευχαρίστησαν δημοσία 
τους διδασκάλους, ιδία δέ τόν καλόν κ ά γα -  
θόν διευθυντήν τοϋ Σχολείου, Κ. Γ. Παπανι-  
κολάου, δστις πρός τί) παιδεία  συνενοΐ και 
ypηστότητα ,  καί μετριοφροσύνην, και ζήλον 
βαίνοντα μέχρις αύταπαρνήσεως, και άφοσί- 
ο>σιν παραδειγματικήν είς τό άχαρι, πλήν ε
θνωφελές, εργον του. Ευτυχής δντως ή Ε λ 
ληνική τής Μανσούρας Κοινότης, δτι  τοιούτου 
ετυχε  διδασκάλου, καταλλήλου νά φωτίση 
τόν νοΰν και διαπλάσν) έλληνοπρεπώς τήν 
καρδίαν τών παίδων της.

Δίκαιος δέ οφείλεται δημοσία έπαινος και 
πάσι μεν τοΐς άγαθοΐς άνδράσιν, ο'ίτινες συγ- 
κροτοϋσι τήν τε  τής Κοινότητος ’Επιτροπήν 
και τήν τοϋ Σχολείου ’Εφορίαν διά τήν μετά 
πατριωτισμοΰ και αύταπαρνήσεως άπαραμί-  
λου σύντονον και επ ιτυχή  τών Κοινών επ ι
μέλειαν, ιδία δέ τώ  σεβαοτώ και άκαμάτω  
Προέδρφ τής ’Επιτροπής, Κ. ’Αντ, Μ. 'Ράλλη, 
δστις εΐναι τό κέντρον και ή πηγή  πάσης ταύ
της τής υπέρ τών έν Μανσούρα κοινών ένερ
γείας, και ούτε κόπων, ούτε μεριμνών, ούτε 
χρηματικών θυσιών φείδεται πρός τοΰτο. 
.Αοιοΰτοι άνδρες τ ιμήν άκραν πεοιποιοΰσι τώ 
Έ λλην ισμώ  κα'ι δαψιλή εξουσι τόν μισθόν 
εν ταΐς εύλογίαις τής Πατρίδος και τη  εύγνω- 
μοσύντ, τών συμπολιτών των.

Η  ΕΝ ΤΩ ΣΥΑΑΟΓΩι ι
ΤΕΛΕΤ1Ι ΤΠΪ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΕΟΡΤΠΪ ΤΙΙΣ

ΕΓΚΑΘ1ΔΡΪΣΕΩΣ AYTOV.

Τήν 8 ’Απριλίου, Κυοιακήν τοΰ Θωμά, μετά 
προηγουμένην πρόσκλησιν, ή αίθουσα τοϋ 
Συλλόγου κατεπληρώθη φιλομούσων Κυριών 
και πολλών εταίρων και άλλων έπισκεπτών. 
Περι τήν 10 1 )2  ώραν Π. Μ. άφικομενων τών 
ΚΚ. I. ΙΙέρβελη, Γενικοϋ Προξένου και Γ. Φ ι-  
λήμονος, 'Γποπροξένου τής Ε λ λ ά δ ο ς ,  5 "Αγιος 
Εανθουπόλεως, βοηθούμενος υπό τοϋ ’Αρχι
μανδρίτου Κ. Γώγου, άπηύθυνε κατανυκτικήν 
δέησιν τώ  Ύ ψίστω υπέρ τής εύοδώσεως τών 
έργων τοϋ Συλλόγου. ’Ακολούθως ό Πρόεδρος 
έξεφώνησε τόν περι π α τ ρ ι λ ο ϊ  κ α ι  φ ι λ ο π α 

τ ρ ί α ς  πανηγυρικόν, έπισφραγισθέντα διά ζω η
ρών υπέρ τής Πατρίδος, τοΰ έν Αίγύπτω Έ λ -  
ληνισμοΰ, και τοϋ Συλλόγου ζητωκραυγών 
και π αταγω δώ ν  χειροκροτημάτων.

Κατόπιν δ Πρόεδρός άνήγγειλεν, δτι ετοι- 

μασθείσης υπό τών δωρητών άδελφών ’Α χιλ-  
λοπούλων τής είκόνος τοΰ μεγάλου φιλέλλη- 
νος και Έ π ιτ ίμ ο υ  ’Αντιπροέδρου τοΰ Συλλό
γου, Κ. Γλάδστωνος, θέλει γείνη ή κατά  τήν 
άπόφασιν τής  Συνελεύσεως άνάοτησις αύτής 
έν τϊί αίθούσ·/) τοΰ Συλλόγου. Προσεκάλεσε δέ 
τον Κ. ’'Εφορον τοδ Συλλόγου νά κομίση και 
άναρτήση τήν εικόνα. Μόλις αύτη ήχθη είς 
τήν είσοδον τής  αιθούσης, ό Πρόεδρος παρε- 
κάλεσε πάντας τούς παρεστώτας νά έγερθώσι, 
καί, άναρτηθείσης τής είκόνος, ν’ άπευθύνωσι 
τ ιμητικήν χειροκρότησιν πρός αύτήν.

Ε ΐτα  δ Πρόεδρος, εύχαριστήσας τούς π α -  
ρευρεθέντας είς τήν τελετήν ταύτην, έκήρυξε 
περαιωμένην τήν Συνέλευσιν.

Ό  Πρόεδρος 
Δ. I. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΓΛΟΣ

Ό  Γ ρ α μ μ α τε ίς  
Σ. Τ. ΚΑΨΑΜΠΕΑΙΙΣ.



ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

Ή  έν Καίρω 'Ελληνική παροικία, ό έν Αιγύ
π τ ω  'Ελληνισμό;,  ή Πατρί; ημών, ή έπις"ήμη 
«κληράν υπέστησαν άρτίο>; άπώλειαν έν τώ  
προσώπω τοϋ Νικολάου Σακκοπούλου, άπο- 
θανόντος τη 17  Μαρτίου, μετά  ολιγοήμερον 
φθοροποιάν νόσον, καθ’ ής μά τα ια ι  άπέβησαν 

τής  ιατρικής Ιπιστήμης αί σύντονοι προσπά- 
θειαι. At έκτακτοι τ ιμ α ί ,  αί άποδοθεΐσαι αύ
τώ  κατά  την τη  έπιούση γενομένην έκφοράν 
αύτοϋ, παρά τε της έντοπίου Κυβερνήσεως, 

παρά τών 'Ελληνικών αρχών, παρά τών ξέ
νων προξένων, παρά τών πολυπληθών φίλων, 
παρά τών Ε λλ ή νω ν  ιδίως, κλεισάντων αύθορ- 
μήτω ς τά  εργαστήριά τω ν ,  ΐνα παρακολουθή- 
σωσι την κηδείαν' οί απειροπληθείς έπιτάφιοι 
και έπικήδειοι λόγοι, οί είς πλείστας γλώσ
σας άπαγγελθέντες υπό διάσημων άνδρών, 

διατρανοϋσιν εΰγλώ ττω ς τάς περικοσμούσας 
τόν άνδρα παντοίας άρετάς. Τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον τοϋ ήμετέρου Συλλόγου, ού μέλος 
διαπρεπές ην ό αοίδιμος Σακκόπουλος,έψήφισε 
νΓ άναρτηθή μέν τό δνομα αύτοϋ έν τϊ) αιθού
ση τού Συλλόγου, νά τελεσθή δ1 έν ημέρα εύ- 
δέτω τελετή πένθιμος έν τώ  Συλλόγω, καθ’ήν 
ν’ άπαγγελθή  κατάλληλον τοϋ αοιδίμου έγ -  
κώμιον.

ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ
τώ r

ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΧΛΓΕΧΝΉΣΕΏΣ ΤΗΣ EAAAiOS  

AlAIIPEt ANTflN ANAPii.Y.

νπό

\ Ν .  Ν. Γ Ο ΪΔ Α .

Τής ήμετέρας πατρίδος η πολίτικη άναγέν- 
νησις είνε βεβαίως £ν τών θαυμασιωτέρων τοϋ 
παρόντος αίώνος κοινωνικών συμβεβηκότων'

διότι τό  ένδοξον καί προνομιοϋχον έθνος, oir 
εκάστη πόλις άπετέλει έν τή  άρχαιότητι 
κράτος δλον πανίσχυρον καί δλβιον' τό  έ 
θνος, παρ’ ού έπεδαψιλεύθησαν τ ά  φώτα καί 

αί έπ ιστήμαι πρός σύμπαντα τόν άλλον κό
σμον, έκτάδην κείμενον ά π ’ αιώνων έν γ ω 
νία τινί καί παραβύστω τής υπ’ αύτοϋ γαλου-  

χηθείση; καί φωτισθείσης Ευρώπης, καί μάτην 
στενάζον υπό τόν βαρυν ζυγόν τής δουλείας, 
λησμονηθέν δέ τελείως υπό τής άνθρωπότη- 
τος, ουδέ καν φανταζομένης τό  δυνατόν τής  
άναβιώσεώ; του, ήγέρθη αίφνης έκ τού προ
αιώνιου πολιτικοϋ ληθάργου του, εθραυσε τά 
συνέχοντ’ αύτό σιδηρά τής δουλείας δεσμά, 
καί παρέστη άπροσδοκήτω; έν μέσω τοϋ π ε -  
πολιτισμένου κόσμου, πλήρες ζωής καί ένερ
γείας προελθόν έκ τοϋ τάφου, ώς άλλος Λά
ζαρο ς. Τίς δέ ο προφήτης ό μέγας, ό διενερ- 
γήσα; τό  θαϋμα τοϋτο, ό όδηγήσα; τόν π ε 
ριούσιον λαόν του έκ τής γής τής  δουλείας 

είς τόν λειμώνα τής έλευθερία; ; τίνα δέ τά  
μέσα, δ ι’ ών συνετελέσθη η θαυμασία αυτη 
νεκρανάστασις ; Ό  μέν προφήτης είναι ό άκα
ταδάμαστος καί μεγαλουργός Ελληνισ μός,  
ένσαρκωθείς έν τώ  προσώπω πάσης τάξεως 
καί καταστάσεως άνδρών τ ή ;  έπ οχή ;  εκείνη;, 
λογίων, πλουσίων, άρματωλών, ναυτών, οίκο- 

κοιρέων, καί δι’ αύτών υπηρέτησα; κ α ί  δ ιε
νέργησα; τό θαϋμα. Τά δέ πρό; συντέλεσιν 
αύτοϋ μέσα, θυσίαι έπί θυσιών, μαρτύρια έπί 
μαρτυρίων, ήρωϊσμοί έπί ηρωισμών, αύταπαρ- 
νήσεκ Ιπ ί  αύταπαρνήσεων, έπί οκταετίαν δ
λην άκαταπαύστως υπό τής γενεάς τοϋ άγώ - 
νος είς τόν βωμόν τής πατρίδος προσκομιζό- 
μενα. Ή μ εΐς ,  οί γεννηθέντες έκ τής μεγαλ.ουρ- 
γοϋ ταύτης γενεάς, ήκούσαμεν έκτραγωδού- 
μενα υπό τών γονέων ήμών τά  βάσανα καί 
τ ά ;  καταστροφάς, δσας υπέστησαν ούτοι κ α 
τά  τό μα/.ρόν τοϋ άγώνος διάστημα, ήκούσα
μεν έκ τοϋ στόματος αύτών έξυμνούμενα τά

5θλα, τόν ηρωισμόν, την αύταπάρνησιν, τάς 
εθελοθυσίας τών άνδρών έκείνων, δσοι ώ δη- 
γησαν τό έθνο; πρό; την έλευθεοΐαν του. ’Αλ
λά τά  «ereια  π τεροεπα , » κατά  τόν "Ομηρον^ 
.καί ήμεΐ; λίαν άτελώ; θά δυνηθώμεν νά με-  
■ταδώσωμεν πρό; τά  τέκνα ήμών τ ά ;  ίεράί 
τα ύ τ α ;  παραδόσεις* τά  δέ τέκνα ήμών Ετι άτε- 
λέστερον πρό; τά  εαυτών τέκνα. ’Ανάγκη λοι

πόν ήτον άναπόφευκτο; νά μονιμοποιηθώσι 

διά συγγραφή; καταλλήλου πά ντα  τά  γεγο 
νότα , δσα συνετέλεσαν εί; τήν θαυμασίαν 
ταύτην τοϋ νΕθνου; ήμών μεταβολήν, καί νά 
Ιστορηθώσιν οί άνδρες, δσοι συνετέλεβαν, έ

καστο; τό καθ’ εαυτόν, εί; τήν εθνικήν ήμών 
παλιγγενεσίαν. Τό εργον δέ τούτο καί δυσχε- 

ρέ; ή το ,  καί έκτεταμένον, καί πολυδάπανον, 
τά  δέ το ιαύτη; φύσεω; έργα δυστυχώ ; δέν 
υποστηρίζονται έτι επαρκώ; παρ’ ήμϊν' διότι 

τό  πολύ τών άναγνωστών κατα δα πα νά τα ι ,  
ώ ; μή ώφελεν, εί; άπόκτησιν μυθιστοριών 
καί άλλων διασκεδαστικών συγγραμμάτων. 
Ά λ λ ά  θα^ραλέω; άνέλαβε τό  μέγα  τοϋτο ερ* 
γον  άνήρ λίαν πρό; τοϋτο κ α τά λ λη λο ; ,  διά τε  
τήν έμβριθή παιδείαν του, τόν αγνόν π α τρ ιω 
τισμόν του, τήν εύσυνειδησίαν και σταθερό
τη τ ά  του. Ύ π ό  τοιούτου δ’ άνδρό; συντελού- 
μενον τό έθνωφελέστατον τούτο εργον, θέλει 
άφεύκτω; καταλάβει,  καί κατέλαβεν ήδη κ α 
τά  τά  δύο τρ ίτα  συντελεσθέν, μίαν τών πρω
τίστων θέ«εων έν τή  νεοελληνική φιλολογία.

Ό  δέ ήμέτερο; Σύλλογος, θεωρών τό σύγ
γραμμα τοϋτο ώς εθνικόν έργον, καί π επ ο ι-  
θώς, δτι  ή διάδοσι; αύτοϋ έν Α ιγύπτω  εξυ
πηρετεί τ α  μέγ ισ τα  τόν ενταύθα Έλληνι*· 
βυ.όν, καί συντελεί σπουδαίως είς τήν έκπλή- 
ρωσιν ενός τών κυριωτέρων σκοπών τοϋ Συλ
λόγου, τής πνευματικής δηλ. άναπτύξεως τοϋ 
άνά τήν Αίγυπτον Ελληνισμού, άνέλαβεν οΐ- 
χοθεν τήν δσον οΐόν τε  εύρυτέραν τού συγ
γράμματος αυτού διάδοσιν έν Α ιγύπτω , καί

καθήκόν του θεωρεί νά συστήση πρό; πά ντα ;  
θερμώ; τήν άπόκτησιν αύτοϋ.

ΑΓΓΕΛΙΑ.

Ά π ό  τριάκοντα «λα  ετη εργαζόμενος εί; 
τήν δημοσίευσιν κοινωφελών ώ; έπί τό πλε ;-  
στον έπιστημονικών καί φιλολογικών πονημά
των, δέκα καί οκτώ άχρι τοϋδε τόμου; τβ ι-  
ούτων διμοσιεύσα; άνευ μισθού τίνος, έξαν- 
τλήσας τούς ίδιους πόρουί έκ τ ή ;  άχρι τοϋόε 
δημοσιεύσεω; οκτώ τόμων τών παραλλήλων 
βίων τών έπί τ ή ;  άναγεννήσεω; τ ή ;  Ε λ λ ά δο ς  
διαπρεψάντων άνδρών, καί ούδεμιάς αξιωθεί; 
£παρκοϋ; ένισχύσεω; ούτε έκ μέρου; τ ή ;  'Ε λ 

ληνική; Κυβερνήσεω; ούτε έκ μέρου; τών γνω 
στών μοι εύπορούντων ομογενών, ούτε έλπί- 
ζων τοιαύτην, τουναντίον μάλ ιστα  παρ’ έκεί

νη; μέν μοί καΟυστεροϋνται είσέτι πολλά ές 
δσων ή Βουλή ονομαστί έψήφισε πρός τ ύ -  
πωσιν τών Παραλλήλων Βίων* τινές δέ τούτων 
καί ένομαστί ό Κωνσταντίνος Ζάππας, πολλά 
υποσχεθέντές μοι καί ούδέν πράξαντες, μ ’ έ- 
ξέθηκαν εί; δαπάνα ; μείζονα; τών δυνάμεών 
μου, καί άλλοι ήρνήθησαν καί έγγράφου; υπο
σχέσεις* τούτων λοιπόν έ'νεκα έξαντλήσα; τού; 
πόρου; μου, καταφεύγω εί; τό δημόσιον κ’ έ- 
π ικαλοϋμαι τήν συνδρομήν τών Δήμων, τών 
Μονών, καί τών φιλομούσων πολιτών πρό; 
τήν έπίκαιρον δημοσίευσιν καί άποπεράτωσίν 
τών έργων μου* απολείπονται δ’ έκ τούτων 
τέσσαρε; είσέτι τόμοι,  οίον ό εννατο; καί δέ
κ α το ;  τών Παραλλήλων Βίων, περιέχοντε; έ
καστο; άνά 16  —  20  βίου; τών ηρώων τής  
ξηοά;* ό ένδέκατο; όμοίω;, περιέχων τοσού- 
του; περίπου βίου; τών ήρώων τ ή ;  θαλάσση;· 
καί ό δωδέκατο; όμοίω; περιέχων τοσούτου; 
τών φιλελλήνων.

Τόμοι μέν τοϋ έργου μου τούτου έδημοσι*



εύΟησαν άχρι τοΰδε <5κτώ, περιέχοντες τούς 
έξής βίους:

Ό  Λ', ύπό τόν τ ίτλον  ΚΛΗΡΟΣ, Κυρίλλου 
τοΰ Ζ'., Γρηγορίου τοΰ Ε '. ,  Γερμανοΰ, Βρεσθέ- 
νους, Οικονόμου, Φαρμακίδου, Δούκα, Βάμβα, 
Κωνσταντα, Γαζή, Ταλαντίου, Καρύστου.

'Ο Β'. ύπό τόν τ ίτλον  ΠΑΙΔΕΙΑ, Ευγενίου 
τοΰ Βουλγάρεως, Θεοτόκη, Κοραή, 'Ρήγα  τοΰ 

Φερραίου, Καίρου, Σαμουήλ, Κούπα, Άσωπίου, 
Λ. Φ ω τ ιδου, Κ ο ύ μ α ^ Ψ α λ λ ίδ α ,  Γενναδίου, 
'Ρίζου, Άρσάκη.

Ό  Γ'. ύπό τόν τ ίτλον  ΠΛΟΥΤΟΣ καί ΕΜ- 
ΠΟΡΙΟΝ, τών Ζοισιμάόων, 'Ριζαρών, Καπλά- 
νη, Πλατυγένους, Ί  πλήξή ,  Βαρβάκη, Δούμπα? 
Γ. Σταύρου, Γαλανοΰ, Τριανταφυλλίδου, Ν. 
Στουρνάρη, Ζάππα.

Ό  Δ', ύπό τόν τ ίτλ ον  ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΘΥ- 
ΣΙΑΙ, τοΰ Σίνα, Βεοναρδάκη, Χ α τζή  Κώστα? 
'Ρώμα, Κουμπάρη, Καυντουριωτών, Μποτα- 
σαίων, ’Αναργύρων, Τομπαζίδων.

Ό  Ε'.  ύπό τόν τίτλον ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ, 

τοϋ Σκουφα, Τσιακάλωφ, Εάνθου, Ά να γνω -  
στοπούλου, Παπαρρηγοπούλου, Λεβέντη, Πα- 
παφλέσσα, Βλασσοπούλου, Άναγνως-αρα, Περ- 
ρχιβοϋ, ΙΙζπαδιαμαντοπούλου, Γ. ’Ολυμπίου.

Ό  ΣΤ ',  ύπό τόν τ ίτλον  ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΝ- 
ΔΡΕΣ, τών'Υψηλαντών.Μουρούζιδων, Γ.Βούλ 
γαρη, Μαυρομιχαλαίων, Σούτσων, Μαυροκορ- 
δάτοιν, Κωλέττου, Νέγρη, Κανακάρη, Ζαϊμών> 
Α. Νούτσου, Π. Κρεββατα.

Ό  Ζ'. ύπό τόν α ύ τ ό ν  τ ί τ λ ο ν ,  Ίωάννου 
Καποδιστρίου, ’'Οιωνός, Μεταξάδων, Τρικού- 
πη ,  Νοταραίων, Δεληγιάννιδων, Λοιδορίκιδων, 
Βχλτινών, Σισίνιδων, Άνιάνων, Λ. Λογοθέτου, 
Γεωργίου Πάνου.

Ό  Η', ύπό τόν τ ίτλον  ΙΙΡΩΕΣ ΤΗΣ 2 Η -  
ΡΑΣ,τών Γρηγοράκιδων, Μποτσαράτων, Κολο- 
κοτρωναίων, Άνδρούτσων, ΙΙετιμεζάδων, Τζα- 
βελάτων, Πανουριάδων, Δυοβουνιωτών, Χα- 

βζή Πέτρου, Μελετοπούλου, Τρακαίων, Μουρ-

τζ ίνων, ’Αθανασίου Διάκου, Αθανασίου Καρ- 
πενισιώτου.

*Οσοι έκ τών Κυρί&ιν συνδρομητών έπιθυ- 
μοϋσι νά συνδοάμωοΐ πρ ά γμ α τ ι  είς την άπο- 
περάτωσιν τοΰ έργου μου τούτου, άς εύαρε- 
στηθώσι ν’ αγοράσωσι §ν η και πλαότερα σώ
μα τα  εκ τών άχρι τοΰδε δημοσιευθέντων τ ό 

μων, λαμβάνοντε; μεν τα ΰ τα  αμέσως, ύποσχό- 
μενοι δε δια  τής παρά πόδζς  υπογραφής των 

ότι  θά άγο^άσωσι και τους δημοσιευθησομέ- 
νους. 'Υπόσχομαι δε κάγώ  νά πέμψω αύτά ο

ποί δήποτε παραγγελθώ , δ ι’ ιδίων εξόδων 
και κινδύνων' και τότε μόνον εννοώ νά π λ η 
ρωθώ οταν παραδώσω τ ’ άντ ίτυπα '

"Εκαστος τόμος τ ι μ α τ α ι :

Έ ν  μέν ταΐς Ά θ ή ν α ις  δρ. νέας η φρ. 7 

Έ ν  ταΐς Έ π α ρ χ ία ις  » » 7 50

Και οποι δηποτε έκτος τοϋ Κράτους 8 

Έ ν  Άθηναις, τόν 30  Μαρτίου 1 8 7 6 .

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΓΟΥΔΑΣ.

Γ Ν Ω Μ I Κ Α.

Μηδέν μηδέποτε προσθέσης ταΐς περί τοΰ 
πλησίον σου διαδιδομέναις φήμαις. Διότι, αν 
μεν ηναι ένοχος, άπανθρώπως θέλεις α υ ξ ή 
σει την  δυστυχίαν του διά τών συλλογισμών 
σου' άν δε είναι άθώος, θά λάβης την εύχαρί- 
στησιν δτι  δέν κατετάχθης μετά  τών συκο
φαντών του.

Παρομοιάζω τήν βκνηρίαν πρός γυναίκα 

γλυκεΐαν ουσαν τήν δψιν και βραδυκίνητον, 
ένδεδυμένην έσθήτα έξ ιστού αράχνης, ής τά  
κράσπεδα ύποβαστάζει ό ύπνος, στηριζομένην 
εις τόν βραχίονα τής πρώτης αύτής κυρίας 

τής τιμής,  ήτις είναι ή πείνα καί συνοδείαν 
εχουσαν τάς στερήσεις καί κακοπαθείας.
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