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Αναγκαίαι πληροφορίαί. 
Ή Α π ο θ ή κ η των Ω φ ε λ ί μ ω ν και Τ ε ρ π ν ώ ν Γ ν ώ σ ε ω ν εκδίδεται περιοδικώς ανά εν ουλ-

λάδιον κ α τ ά μήνα* _ έκαστον δέ φυλλάδιον εμπεριέχει 2 4 σελίδας ε2; 4°" και τεσσάρας ή πε'ντε 
λαμπράς Εικονογραφίας. 

Ή συνδρομή είναι οριστικώς προπληρωτε'α, και γίνεται ταυτοχρόνως μέ τήν πρώτην παραλαβήν τοΰ 
ουλλαδίου* προσδιορίζεται δέ ώς ακολούθως. 

Διά τούς εντός της Ελλάδος , εις δραχμάς 1 0 
Διά τους εν Φωσσία εις Φούβλια αργυρά 5 
Διά τούς εν Μολδοβλαχία εις εν Όλανδικόν ολωρίον 1 
Διά τούς ε'ν τοΤς λοιποΤς μέρεσι της Ευρώπης και Τουρκίας εις δραχμάς 1 1 

Συμπεριλαμβάνονται δέ εις τάς συνδρομάς ταύτας και τ ά μέχρι των συνόρων εκάστου τόπου 
ταχυδρομικά έξοδα των φυλλαδίων. 

Ή πληρωμή της συνδρομής γίνεται παρά τοις Κ. Κ. έπ ιστάταις τών συνδρομών, δι ων θέλει πέμπε-
σθαι προς τούς πληρόσαντας και το άποδεικτικόν της πληρωμής αυτών, ύπογεγραμμένον υπό του 
Γενικού Διευθυντού και εκδότου, και Ισφραγισμένον διά της σφραγίδος της Διευθύνσεως. 

Ειδοποιούνται προς τούτοις οι θέλοντες νά καταγραφώσι συνδρομηταί. 
Λ ' . . "Οτι ύπάρχουσι μόνον δύο έποχαί ενάρξεως συνδρομής· δηλαδή ή ά. 'ίαννουαρίου και ή ά. 

Ιουλίου εκάστου έτους. 

Β ' . Ό τ ι επομένως οι καταγραφόμενοι Ιντος της μιας τών δύο εξαμηνιών, εννοούνται συνδρομηταί από 
τήν αρχήν της τρεχούσης εκείνης εξαμηνίας, και λαμβάνουσιν όλα τ ά φυλλάδια αυτής. 

Γ ' . Ό τ ι όσοι τών εις το εξής καταγραφομένων συνδρομητών έπιθυμοΰσι νά άρχηται ή συνδρομή αυ
τών εκ του πρώτου αριθμού τής Αποθήκης, οφείλουσι νά φανερόνωσι τοΰτο ρητώς, προς όδηγίαν 
τής Διευθύνσεως εις τήν άποστολήν τών αναλογούντων αύτοΤς φυλλαδίων. 

Δ'- Ό τ ι εξαμηνιαία συνδρομή δέν είναι δεκτή προς αποφυγήν συγχίσεως του λογιστικού ώς προς 
τοιαύτας μικράς ποσότητας. 
Έ ν Σύρω τήν ά. 'ίαννουαρίου 1 8 4 8 . 

Ό Γενικός διευθυντής και εκδότη; 
ΙΑΚΩΒΟΣ Γ. ΠΙΤΖΙΠΙΟΣ. 

Έ - ε ι ο ή ί( Α π ο θ ή κ η τών ώ^Λί,αοΐ' και τ ε ρ - ν α ν γνώσεων είναι ιδιοκτησία του ύπόιαιτοιιε-νσυ κηρύττονται ώς νόθα και κα-

ιώιώκονται διά του νό,αου δσα άντίτυτ.α δεν οέρουσ» τίιν κάτωθεν ύπογραφήν τ ο υ . 

Ίαννουαρ/ιυ 1848. Ε?ί ΣΤΡΩ την α. 

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ . 

" Ο τ α ν κ α τ ά το παρελθόν ετος έπεχειρήσαμεν νά συστήσωμεν πρώτοι εις τήν Ε λ λ ά δ α τοιούτου είδους 

περιοδικών Σύγγραμμα, οποΤον ή Ά π ο θ η ' κ η τ ώ ν ω φ ε λ ί μ ω ν κ α ι τ ε ρ π ν ώ ν γ ν ώ σ ε ω ν , 

δέν έδιστάσαμεν ποσώς διά τήν έπιτυχίαν αύτοΰ, το μέν, έπερειδόμενοι εις τ ά διακεκριμένα φώτα τών 

επιστημόνων ανδρών, οΐτινες είχον ύποσχεθή τήν εις τό μέγα και δύσκολον τοΰτο έ'ργον διανοητικήν αυτών 

σύμπραξιν, το δέ, βέβαιοι οτι , το νοήμον Έλληνικον κοινον θέλει εκτιμήσει και άποδεχθή προσηκόντως 

τοιούτον διδακτικόν Σύγγραμμα, εξ ού δύναται νά έξαντλτ) εκάστοτε ποικίλας ήθικάς και έπιστηαονικάς 

γνώσεις, αληθώς σπουδαίας, ωφελίμους και τερπνάς. 

Και πραγματ ικώς , ολοι οί εντός ^ έκτος της Ελλάδος ομογενείς, κ, πολλοί τών άλλοεθνόον, έδικαίωσαν τήν 

ίδέαν η μ ώ ν διότι ή μένζήτησις του Συγγράμματος κατήντησεν επί τοσούτον πολυπληθής, ώστε κ α τ ά τον 

Νοέμβριαν μήνα ήναγκάσθημεν νά μετατυπώσωμεν τ ά ήδη έξαντληθέντα πρώτα φυλλάδια, ολαι δέ έν γένει 

αϊ Έλληνικαί εφημερίδες, και πολλαι τών ξένων, εξέφρασαν τάς πλέον ευχάριστους δί ημάς κοίσεις και 

ευφημίας* τ ά Βασιλικά δε Υπουργεία, και μάλιστα τό τής Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, άναγνωρίσαντα τήν 

δυναμένην νά πρόκυψη από τοιούτου Περιοδικού Συγγράμματος εις πάσαν κοινωνίαν ώφέλειαν, ηϋδόκησαν 

νά συστήσωσιν αυτό είς π ά ν τ α πολίτην, και ιδίως εις τούς μαθητάς , και νά προσκαλέσωσι τάς υπαλλή

λους αυτών αρχάς είς τό νά έπιστατήσωσι τήν εντός και έκτος του Κράτους καταγραφήν συνδρομητών, 

και πάν ο,τι δύναται νά συνεισφέρη είς τήν πρόοδον του έργου τούτου. 

Ιερόν δέ χρέος νομίζοντες νά έκφράσωμεν ενταύθα τήν βαθυτάτην ημών εύγνιομοσύνην τόσον προς τ ά 

Σεβαστά ' ϊπουργεΐα, όσον και προς τούς Κυρίους Συντάκτας τών Ελληνικών και ξένων εφημερίδων, και 

ιδίως προς τούς Κυρίους Συγγράφεις τής Αποθήκης, εις τούς οποίους όφείλομεν κ α τ ά τό πλεΐς-ον μέρος τήν 

τοιαύτην έπιτυχίαν ημών, διαβεβαιοϋμεν πάντας ότι , ένθαρρυνόμενοι υπό τοσούτον αισίων οιωνών, θέλομεν 

καταβάλ?«,ει πάσαν προσπάθειαν διά νά προάξωμεν τό Σύγγραμμα τοΰτο είς τήν δυνατήν έντέλειαν. 

Κο ινομεν δε καταλληλον και αναγκάϊον προς γνώσιν τοΰ κοινοΰ νά δημοσιεύσωμεν ένταΰθα τόσον τ ά 

ονόματα τών κυριωτέρων Συγγραφέων τής Αποθήκης , όσον και τάς περί αυτής εγκυκλίους τών Βασιλικών 

' ϊπουργείων, τοΰ Γενικού επί τών Δημοτικών Σχολείων Διευθυντηρίου και τής Γενικής Διευθύνσεως τών 

Ταχυδρομείων. 

Ό Γενικός Διευθυντής και έκδοτης 

Έ ν Σύρω τήν 'ίαννουαρίου 1 8 4 8 . ΙΑΚΩΒΟΣ Γ . ΠΙΤΖΙΠΙΟΣ. 



ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

^ . 

ΑΙ1ΝΊΑΝ (Γεώργιος) Γερουσιαστής. 

ΑΣΩΠΙΟΣ ^Κωνσταντίνος) Καθηγητής τής Ελληνικής Φιλολογίας έν τω ό θ . Πανεπιστημείω. 

ΒΑΜΒΑΣ (Νεόφυτος) Καθηγητής τής Φιλοσοφίας έν τω ό θ . Πανεπιστημείω. 

ΒΕΝΘΥΛΟΣ (Ιωάννης) Καθηγητής της Ελληνικής Φιλολογίας έν τω ό θ . Πανεπιστημείω. 

ΒΟΥΡΗΣ (Κωνσταντίνος) Καθηγητής της Αστρονομίας έν τω ό θ . Πανεπιστημείω. 

' ·' ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ (Γεώργιος) Γυμνασιάρχης του έν Αθήναις Β. Γυμνασίου. 

' > ΚΑΣΤΟΡ^ΗΣ(Καλλίνικος) Γενικό; ίεροκήρυξ του Κράτους. 

. ν ΚΟΚΚΩΝΗΣ (Ιωάννης) Διευθυντής του Διδασκαλείου και των δημοτικών Σχολείων του κράτους. 

ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ (Κωνσταντίνος) Καθηγητής της Θεολογίας έν τω ό θ . Πανεπιστημείω. 

ΛΑΝΔΕΡΕΡ (Ξαβέριος) Καθηγητής της Χημείας έν τω ό θ . Πανεπιστημείω 

ΜΑΜΟΤΚΑΣ (Ανδρέας) Σύμβουλος του έπΙ των Εκκλ. και της Δ. Εκπ. Β. Υπουργείου. 

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΛΙΒΑΔΙΕΤΣ (ίωάννης)Καθηγ. της Ιατρικής υλης και της Υγιεινής έν τω όθ . Πανεπ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ (Σοφοκλής) ίατρος. 

ΠΙΤΑΚΗΣ (Κυριάκος) Γενικός "Εφορος τών Αρχαιοτήτων. 

Π Λ Α Τ Ϊ Σ (Κωνσταντίνος) Δικηγόρος Αθηνών. 

ΠΟΤΑΙ1Σ (Μιχαήλ) Δικηγόρος Αθηνών. 

ΠΡΙΝΑΡΗΣ (Γεώργιος) Καθηγητή; της Γενικής Νοσολογίας έν τώ ό θ . Πανεπιστημείω. 

ΡΑΓΚΑΒΗΣ (Αλέξανδρος Ρ.) Καθηγητής τής Αρχαιολογίας έν τώ ό θ . Πανεπιστημείω. 

ΡΑΑΑΗΣ (Γεώργιος) Καθηγητής του Εμπορικού Δικαίου έν τώ ό θ . Πανεπιστημείω. 

ΡΕΖΕΡ (Βερνάρδος) Αρχίατρος τής Α. Μ. του Βασιλέως τής Ελλάδος . 

ΣΧΙΝΑΣ (Κωνσταντίνος Δ.) Καθηγητής τής Γενικής Ιστορίας έν τω ό θ . Πανεπιστημείω. 

ΤΗΠΑΑΔΟΣ ΚΟΖΑΚΗΣ (Γεώργιος) Γενικός "Εφορος τής Δημοσίου Βιβλιοθήκης. 

ΤΖΟΡΜΠΑΝΤΖΟΓΑΟΪΣ (Κωνσταντίνος) πρώην Καθηγητής τής Τουρκικής έν τω έν Πετρου-

πόλει Σνολείω τών Ανατολικών Γλωσσών. 

Επίσης είναι δεκτά και τα παρ' άλλων πλήν τών Συγγραφέων προς την Διεύθυνσιν στελλόμενα άξια καταχωρή

σεως Φιλολογικά, επιστημονικά και άλλα άρθρα, ό'ταν ταϋτα είναι σύμφωνα με τό Πρόγραμμα τής Αποθήκης, και 

δεν έμπεριέχωσιν ιδέας Πολιτικάς, η προσωπικάς προσβολάς. 

Αριθμ. 8 3 7 5 . 

Εγκύκλιος. 

Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Ν Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ . 
Έ ν Αθήναις _ _ _ _ _ _ _ 

Τη 2 0 Νοτίου 1 8 4 7 . ~ ο ο ο ο ο — 

ΤΟ Ϊ Π Ό Ϊ Ρ Γ Ε Ι Ο Ν ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΙΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ. 
Προς τους χαζά τύ ΒασίΛειον Γυμνασιάρχας, Σχο.Ιάρχας χαϊ ΛιδασχάΛους. 

TpN εκάστοτε εκδιδομένων βιβλίων ή άνάγνωσις οΰ'τε εύκολος αποβαίνει εξίσου εις πάντας δια το 
δυσπόριστον αυτών, οΰ'τε ωφέλιμος ενίοτε διά της υλης η του λόγου το δυσνόητον. Τουναντίον δέ τ ά 
περιοδικά συγγράμματα, συγκαταβαίνοντα τρόπον τινά ε'κ δ ιαλειμμάτων εις τών διαφόρων τάξεων 
της κοινωνίας τ ά περισπούδαστα και συνειθε'στατα ζητη'ματα, έξαπλούσι κατ 5 ολ ίγον τάς γνώσεις εκεί
να ; , οσαι μάλ ιστα εφαρμόζονται εις τάς βιωτικάς χρείας, και ανεπαισθήτως ήθοποιοΰσι και φωτίζουσιν 
ένταυτω τον άνθρωπον. 

να ωφελώνται εκ της αναγνώσεως του 

δρομητών προς οδηγίαν του 

οσεως του προκείμενου σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ ο ς . 

Ό 'Τπουργός Γ. ΓΑΑΡΑΚΗΣ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΆρΛ. 16864. 

Εγκύκλιος . ••'-' ™ · 
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. 

Προς απαντάς τους Νοιιάρχας και Έπαρχους· 

3 ΐΣ πε'μπομεν εγκλειστον άγγελίαν περί του προ μικρού Ιπιχειρισθέντο; περιοδικού συγγράμματος 
Αποθήκη τών ΏφεΛίμων χαϊ Τερπνών Γνώσεων έπιγραφομένου. 

Ώ ; έκ τών μέχρι τούδε εκδοθέντων τριών πρώτων φυλλαδίων του εΐρημε'νου συγγράμματος κρίνον
τες περί της ωφελείας αυτού, δέν διστάζομεν νά συστήσωμεν αύτο ώς άξιον και της υμετέρας και της 
τών δημοτικών αρχών Συνδρομής. 

Άθηναι 2 7 Σεπτεμβρίου 1 8 4 7 . Ό Υπουργός Ρ. ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ. 

Άριθ . 3 8 4 9 . # * 

εγκύκλιο; ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 
• Ο ί ν ι . ι 

Το Ιπί του Βασιλικού Οίκου και τών Εξωτερικών 'ϊπουργεΤον 
Πρός τους Προξένους τής αύζοϋ Μεγαλειότητας. 

Εχομεν τήν τιμήν νά σας κοινοποιήσωμεν Ιν οπισθογράφω άναφοράν προς το 'ϊπουργεΐον τούτο 
τοΰ^Κυρίον Ιακώβου Πιτζιπίου, εκδότου του εις Σύρον δημοσιευομένου ΙΙεριοδικου Συγγράμματος 
Η Αποθήκη τών ΏψεΛίμων χαϊ Τερπνών Γνώσεων. 

Άναγνωρίζοντε; τό κοινωφελές αΰτοϋ, σας συνιστώμεν ιδίως τήν αΐτησιν του εκδότου, πεπεισμένοι 
οτι θέλετε ενεργήσει πάν δ,τι εξαρτάται άπο υμάς ύπερ της επιδόσεως του έργου»τούτου. 

Έ ν Αθήναις την 2 7 Νοεμβρίου 1 8 4 7 . Ό 'ΤπονργΙς Γ. ΓΑΑΡΑΚΗΣ. 



Ά ρ ι θ . 14287. 

Εγκύκλιος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Έ ν Αθήναις Το 

τήν 29 Νοεμβρίου 184 ». Γενικών επί τών Δημοτικών Σχολείων Διευθυντήριο·/. 

Πρυς τους κατά νους διαφόρους δήιιους του Βασι.Ιείου ΚΚ. Ληιιοδιδασχά.Ιους. 

, £ Α Σ έσωκλ^είομεν έγκύκλιον του επί τών Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως ' ϊ π ο υ ρ -

νείου, δί ής συνιστά εις τους κ α τ ά τήν άνωτε'ραν έκπαίδευσιν διδάσκοντας, το εν Σύρω έκδιδόμενον πε

ριοδικών Σύγγραμμα υπό του Κ. I . Πιτζιπίου, και έπιγραφόμενον ϊ Α π ο θ ή κ η τ ώ ν ω φ ε λ ί μ ω ν 

κ α ι τ ε ρ π ν ώ ν γ ν ώ σ ε ω ν ί ώς Σύγγραμμα αληθώς τερπνόν και ώφέλιμον. 

Ώς τοιούτον δέ, ού μόνον εις υμάς τους περί τήν προκαταρκτική·/ έκπαίδευσιν ασχολούμενους κα 

θίσταται χρήσιμον και ώφέλιμον, αλλά και εις τους μαθητάς ύμων τους έν τ ω συνδιδακτικώ Τ μ ή μ α τ ι 

διδασκόμενους· διότι και ούτοι, έκτος άλλων ωφελίμων γνώσεων, δύνανται ν ' άπαντήσωσι και άλλας, 
σχέσιν έχουσας με τ ά μαθήματα τ ά όποια διδάσκονται. Διά τ α ύ τ α συνιστώμεν και προς υμάς τό πε

ριοδικών τούτο Σύγγραμμα, και σας προσκαλούμεν νά ένεργήσητε, συμμορφούμενοι μέ τήν έγκλειομένην 

έγκύκλιον, όσας δυνηθήτε συνδρομάς, και πέμψητε πρός ημάς τον κατάλογον τών Συνδρομητών, διά νά 

διαβιβάσωμεν αυτόν πρός τον έκδότην. Τήν δέ έτησίαν συνδρομήν του Συγγράμματος Δρ. 10. ούσαν, 

είσπράττοντες έν καιρώ, θέλετε παραδίδει εις τους έπ ιστάτας τών Ταχυδρομείων. 

Ό Γεν. Διευθυντής του Β. Διδασκαλείου και τών Δημοτικών Σχολείων. 
Ί Ω . Π. ΚΟΚΚΩΝΗΣ. 

Άοιθ. 393". 
i 

Έν/.ύΛΛίο;. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 

Ή Γενική Διεύθυνσις τών Ταχυδρομείων. 

Πρός τους χατά τό Βασί.Ιιιον ί\-τοδΐίυθυγτάς χαι έπιστάτας τών Ταχυδρομείων 

21ΑΣ άποστέλλομεν έπισυνημμένως εις τήν περούσαν μας εν άντίτυπον Α γ γ ε λ ί α ς του Περιοδικού 

Συγγράμματος «ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΠΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 3 επιθυμούντες νά κ α τ α -

βάλητε πάσαν προσπάθειαν, όπως καταγραφώσιν έναύτή όσον τό δυνατόν περισσότεροι συνδρομηταί. 

Του Συγγράμματος τούτου τά εκδοθέντα μέχρι τούδε τρία φυλλάδια απεστάλησαν εγκαίρως προς 

τους μέχρι τούδε καταγραφέντας συνδρομητάς, πρός υμάς δέ αποστέλλεται ήδη εν σώμα ώς δώρον 

του έκδοτου, και διά νάχρησιμεύσηώς δείγμα πράς τους έπιθυμοΰνταςνά καταγραφώσι νέοι συνδρομηταί. 

Εις τήν άγγελίαν βλέπετε ήδη τον σκοπόν της εκδόσεως και τά 'περ ί συνδρομής, έκ δέ τών φυλλα
δίων τήν ύλην και τό τερπνόν του Συγγράμματος. "Εχομεν διά τούτο πλήρη πεποίθησιν ότι , έκτιμώντες 
τήν οποίαν τό Σύγγραμμα τούτο παρέχει κοινήν ώφέλειαν, θέλετε τό συστήσει εις όλους τους συμπολί-

τας σας. Έγκαίοως δε και οσον ενεστι τά^ιον θε'λετε (ιηβχθίψβΐ τάς αγγελίας με τ α ονόματα των 

συνδρομητών προς τήν Γεν. Διεύθυνσιν, προς δέ τον Διευθυντήν του ρηθεντος Συγγράμματος , η προς τον 

Έπίτ^οπον αυτού, θέλετε κοινοποιεί εκάστοτε τους κατόπι παρουσιασθησομένους συνδρομητάς, καθώς 

επίσης θέλετε αποστέλλει τ ά τρήματα τών συνδρομών προς τον ίδιον Διευθυντήν του ρηθεντος Συγ

γράμματος , διαμένοντα εις Σύρον, και όστις θέλει Σας εφοδιάσει μέ οδηγίας του περί πληρωμής τών 

συνδρομών κλ· 
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α . 
ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΠΝΩΝ ΓΝΩ2ΕΩΝ. 

ΕΚ τών διαφόρων διδακτικών περιοδικών'Συγ-
γ ρ χ μ μ ά τ ω ν , τ ά όποια πρώς εύχερεστέραν και τ α χ υ -
τέραν διάδοσιν τών φώτων παρήξεν ό προοδευτικώς 
ημών αιών, έκεΐνα θεωρούνται δικαίως ώς επιτυχόν
τ α μάλλον του προορισμού αυτών, όσα χρησιμεύουσι 
προς διδασκαλίαν και ήθικήν τροφήν μεγαλητέρας 
μερίδος τής κοινωνίας· το ιαύτα δέ είναι αναμφισβη
τήτως τ ά εμπεριέχοντα διαφόρους ίστορικάς, έπι-
στημονικάς, βιομηχανικάς και ήΟικάς γνώσεις, χρη
σίμους εις τόν λαόν και τήν νεολαίαν. 

Ά λ λ ' όσον είναι αναντίρρητος ή έκ τοιούτων δι
δακτικών συγγραμμάτων προκύπτουσα ωφέλεια , 
τόσον είναι επίφοβος ή βλάβη, ήτις δύναται νά έπι-
σκήψη εις τήν κοινωνίαν έκ τής άμεθοδίας, ή τής 
απροσεξίας τών συντακτών αυτών, οπόταν ούτοι αν
τ ί νά παρουσιάζωσιν εις τόν άναγνώστην επωφε
λή αποσπάσματα έκ τής ιστορίας τών άνθριοπί-
νων πράξεων, άξιομίμητα έργα ενδόξων ανδρών, η 
θικά διηγήματα δυνάμενα νά μορφώσωσι τόν νουν 
και τήν καρδίαν τών νέων, και χρησίμους έπιστη-
μονικάς και βιομηχανικάς γνώσεις, τ ά πάντα συν
δεδεμένα πρός άλληλα διά κανονικής ποικιλίας και 
κρίσεως, σκοτίζουσι τόν νούν και διαστρέφουσι τήν 
καρδίαν μέ φύρδην μίγδην έρριμένας άκριτους δ ιη
γήσεις και περιγραφάς, ακατάλληλους και πολλάκις 
άντιφασκούσας μέ τ ά ήθη, τήν θρησκείαν και τόν 
χαρακτήρα τών άναγινωσκόντων. 

Μολοντούτο χρεωστούμεν νά ομολογήσωμεν, ότι 
έκ τών δημοσιευθέντων τοιούτων περιοδικών Συγ
γραμμάτων κ α τ ά τά τελευταία είκοσι περίπου έτη 
τής κ α θ ' ημάς εποχής, όλα σχεδόν κ α τ ά τό μάλλον 
και ήττον συντάσσονται έπί βάσεων τεινουσών πρός 
τόν σκοπόν τής καλής τών παίδων ανατροφής, τήν 
βελτίωσιν τών ηθών του λαού, και τήν μόρφωσιν εις 
τ ά κοινωνικά χρέη τοΰ λογικού άνφρώπου· εναργής 
άπόδειξις τής προόδου τής αληθούς παιδείας , και 
τής οσον ούπω παντελούς εκλείψεως τών άργολόγων 

ή κακοηθών εκείνων συγγραφέων, άπό τους οποίους 
ειχε πλημμυρήσει κ α τ ά τούς δύο τελευταίους αιώ
νας ή Δυτική Ευρώπη, και οΐτινες υπήρξαν εις τήν 
κοινωνίαν έπί τοσούτον επιβλαβέστεροι τών άδολέ-
σχων εκείνων σοφιστών και ημιμαθών σχολαστικών 
τής αρχαιότητος, καθ' όσον ούτοι μεν διέφθειρον τ ά 
ήθη τών νέων και του λαού διά κακοηθών συγγραμ
μ ά τ ω ν , όποτε εκείνοι άποκαθιστώντο μόνον γελοίοι 
ένεκα τής μωρίας αυτών. 

Έπιχειρήσαντες λοιπόν νά είσάξωμεν πρώτοι εις 
τό έθνος τοιούτου είδους περιοδικόν Σύγγραμμα, έ-
λάβομεν επομένως υπό σοβαράν έποψιν τό νά έπιστή-
σωμεν συστηματικώς όλην τήν προσοχήν ημών, και 
νά προσπαθήσωμεν πάσαις δυνάμεσι ν ' άποφύγωμεν 
και μέ^ρι σκιάς τους τοιούτους σκοπέλους καθ ' όλα 
τ ά άρθρα τής ΑΠΟΘΗΚΙΙΣ ΤΩΝ ΩΦΕΑΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΡΠΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ. 

Αίσθανόμενοι δέ ένταυτώ ότι πρός εντελή άνά-
πτυξιν τοσούτων και διαφόρων επιστημονικών, φι
λολογικών και βιομηχανικών γνώσεων, απα ιτε ί τα ι 
ή συνεργεία ειδικών έξοχων ικανοτήτων, προσεκαλέ-
σαμεν ώς συμβοηθούς του μεγάλου τούτου έργου δια-
κεκριμμένους επιστήμονας άνδρας έκ τών εντός και 
έκτος τού κράτους Όμογενών , οΐτινες ευχάριστους 
άνέλαβον τήν σύνταξιν και έκλογήν διαφόρων ειδι
κών άρθρων τού Περιοδικού τούτου ημών Συγγράμ
ματος . 

Αντ ικε ίμενα δέ και θέματα τών άρθρων τής 
ΑΠΟΘΗΚΙΙΣ ΤΩΝ ΩΦΕΑΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΠΝΩΝ 
ΓΝΩΣΕΩΝ θέλουν εισθαι τ ά ακόλουθα. 

Α' . Διάφοροι ίστορικαί διηγήσεις, ές ών οί άνα-
γνώσται δύνανται νά μάθωσι άξιόλογόντι συμβάν 
τών ανθρωπίνων πράξεων, τού οποίου ή γνώσις νά 
συντείνη πρός άνάπτυξιν επωφελούς τίνος κοινωνική; 
αληθείας. 

Β ' . Η θ ι κ ά δ ιηγήματα, τείνοντα πρός μόρφοισιν 
τών ηθών τών παίδων, πρώς ρύΟμισιν τής διαγιογής 



του λαου, και διδασκαλίαν των κοινωνικών καθη

κόντων και χρεών παντός λογικού ανθρώπου. 

Γ ' . Βιογραφία τών ενδοξότερων ανδρών παλαιών 
τε και νεωτε'ρων. 

Δ ' . Περιγραφή τών περιεργοτερων, σπανιωτε'ρων, 
ή χρησιμωτέρων ζώων , πτηνών , ερπετών ιχθύων , 
φυτών, μετάλλων, αλάτων και άλλων ορυκτών. 

Ε ' . Διάφοροι έπιστημονικαί και βιομηχανικά! 

γνώσεις και ανακαλύψεις, χρήσιμοι εις πάσης τάξεως 

και ηλικίας ανθρώπους. 

Τ ' . Ιστορ ική και Γεωγραφική περιγραφή διαφό

ρων ξε'νων εθνών και λαών. 

Ζ ' . Περιγραφή μνημνείων διαφόρων εθνών. 

Η ' . Περιγραφή τών καθ ' ολα τά μέρη του Κό

σμου εμπορικών πανηγύρεων, τών διαφόρων ειδών 
τών εμπορευμάτων, και της καταγωγής και χρήσεων 

αυτών, και εκθεσις τών ετησίων ισολογισμών της 

κινήσεως του εμπορίου κ α τ ά τάς κυριωτε'ρας έμπο-

ρικάς πόλεις. 

Θ'. Ελληνική: Φιλολογία αρχαία και νεωτέρα. 

Γ . Κ ρ ι τ ι κ ή β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α, ή κοινοποίησις 
τών εις την γλώσσαν ημών απανταχού εκδιδομένων 
βιβλίων, και Φιλολογική έπίκρισις της ύλης και του 
λεκτικού αυτών. 

ΙΑ ' . Ποικίλα μ α θ ή μ α τ α τ α , εμπεριέχοντα τάς γε-
νικωτε'ρας γνώσεις τών "Εγκυκλίων μαθημάτων , 
προς χρησιν τών παίδων και του λαού". 

ΙΒ ' . Θεωρία περί τών γυναικών, τών ^διανοητι-
κών αυτών δυνάμεων, της ανατροφής και της επιρ
ροής αυτών εις τήν κοινωνίαν. 

Ι Γ ' . Διάφοροι περίεργοι περιηγήσεις. 

ΙΔ ' . Διάφορα περίεργα φυσικά φαινόμενα. 

Ι Ε ' . Διάφορα ήθι*ά αποφθέγματα και γνωμικά. 

ΓΓ'. Διάφορα ανέκδοτα ηθικά, τερπνά, ή αστεία. 

ΙΖ ' . Διάφοροι μΰθοι και παραβολαί. 

Διά νά διατηρήσωμεν δέ ε'νταυτω τήν συνέχειαν 
και τήν παικιλίαν κ α θ ' ολην τήν σειράν του Συγ
γράμματος τούτου, θέλομεν εκθέτει τ ά άρθρα ταύτα 
τοιουτοτρόπως κινωνικώς και μεθοδικώς μεταξύ αυ
τών ώστε και ή προς άλληλα συνέχεια και σ/έσις 
τών του αύεοΰ είδους άρθρων νά διατηρήται , και 
ο αναγνώστης νά μήν άπαυδα' έκ τ ή ; κ α τ ά σειράν 
μονοτόοου αναγνώσεως ομοιογενών άρθρων. 

'Εν Σύρω τήν ά. Ιουλίου 1 8 4 7 . 

Ό Γενικός Διευθυντής και Έκδοτης 

ΙΑΚΩΒΟΣ Γ. ΠΙΤΖΙΙΙΙΟΣ, 
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Μ - Κ. τών διαφόρων διδακτικών περιοδικών Συγ 

γραμμάτων , τά όποια προς εύχερεστέραν και ταχυτέ -
ραν όιάοοσιν τών αώτων παο/ξεν ό ποοοδευτιχός· ημών 
αιών, έκεϊνα θεωρούνται δικαίως; ώς επιτυχόντα μάλ
λον τοϋ προορισμού αυτών, όσα χοησιμεύουσιπρός δι
δασκαλίαν και ήΟικην τρορήν μεγαλητέρας μερίδος 
τής κοινωνίας- τοιαύτα δέ είναι αναμφισβητήτως τά 
εμπεριέχοντα διαφόρους ίστορικάς , έπιστημονικάς, 
βιομηχανικάς και ήθικάς γνώσεις, χρησίμους εις τόν 
λαόν και τήν νεολαίαν. 

Ά λ λ όσον είναι αναντίρρητος ή έκ τοιούτων διδα
κτικών συγγραμμάτων προκύπτουσα ωφέλεια, τόσον 
είναι επίφοβος ή βλάβη, ήτις δύναται νά έπισκήψη εις 
τήν κοινωνίαν έκ της άμεΟοδιας, ή της απροσεξίας τών 
συντακτών αυτών, οπόταν ούτο: αντί νά παρουσιάζω 

σιν εις τους άναγνώστας των επωφελή αποσπάσματα 
εκ της ιστορίας τών ανθρωπίνων πράξεων, άξιομίμη 
τα εργα ενδόξων ανδρών, ηθικά διηγήματα δυνάμενα 
νά μορφώσίοσ'. τον νουν και τήν καρδίαν τών νέων, και 
χρησίμους έπιστημονικάς και βιομηχανικός γνώσεις, 
τά πάντα συνδεδεμένα προς άλληλα διά κανονικής 
ποικιλίας καί κρίσεως, σκοτίζουσΐ τόν νουν και δια-
στρέρουσι τήν καρδίαν μέ φύρδην μίγδην έρριριμένας 
άκριτους διηγήσεις καί περιγραφάς, άκαταλ?νήλους 
καί πολλάκις άντιφασχούσας μέ τά ήθη, τήν θρησκειαν 
καί τον χαρακτήρα τών άναγινωσκόντων. 

Μολοντούτο χρεωστοϋμεν νά όμολογήσωμεν, ότι 
έκ τών δημοσιευθέντων τοιούτων περιοδικών Συγγραμ
μάτων κατά τά τελευταία είκοσι περίπου έτη της καθ 
ημάς εποχής , όλα σχεδόν κατά τά μάλλον καί ήττον 
συντάσσονται επί βάσεων τεινουσών πράς τόν σκοπόν 
τ£ς καλής τών παίδων ανατροφές, τήν βελτίωσιν τών 
ηθών του λαοϋ, και τήν μόρφωσιν είς τ ά κοινωνικά 
χρέη του λογικοΰ άνθρωπου· εναργής άπόδειξις της 
προόδου της άληΟοϋς παιδείας, καί της όσον ούπω παν
τελούς εκλείψεως: τών άργολο'γων ή κακοηθών εκείνων 
συγγραφέων, από τους όποιους είχε πλημμυρήσει κατά 
τους δύω τελευταίους αιώνας ή Δυτική Ευρώπη, 
καί οΓτινες υπήρξαν εις τήν κοινωνίαν επί τοσούτον 
επιβλαβέστεροι τών άδο?\έσχων εκείνων σοοιστών καί 

ημιμαθών σχολαστικών της αρχαιότητος , καθ όσον 
ούτοι μέν όιέοθειοον τά ηθ'/ì τών νέων καί του λαοϋ διά 
κακοηθών συγγραμμάτων, οπότε εκείνοι άποκαθις-ών-
το μόνον γελοίοι ένεκα της μωρίας αυτών. 

Έπιχειρήσαντες λοιπόν νά είσάξωμεν πρώτοι εις τό 
Εθνος τοιούτου ει'δους περιοδικόν Σ ύ γ γ ρ α μ μ α , έλάβο-

μεν επομένως υπό σοβοράν έ'ποψιν τό νά έπιστήσωμεν 
συστηματικώς όλην τήν προσοχήν ημών, καί νά προσ-
παθήσωμεν πάσαις δυνάμεσ: ν' άποφύγωμεν καί μέχρι 
σκιάς τ :ύς τοιούτους σκοπέλους, καθ όλα τά άρθρα 
της λ Π Ο Θ Η Κ Η Σ ΤΩΝ Ω Φ Ε ΑΙΜΩΝ Κ Α Ι Τ Ε Ρ 
ΠΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ. 

ΑίσΟανόμενοι δέ ένταυτώ οτι πρός εντελή άναπτυ-
ξιν τοσούτων καί διαφόρων επιστημονικών, ο ρ ο λ ο γ ι 
κών, καί βιομηχανικών γνώσεων, απαιτείται ή συνέρ
γ ι α ειδικών έξύχων ικανοτήτων, προσεκαλέσαμεν ώς 
συμβον-Οούς τόΰ μεγάλου τούτου έργου διαφόρους δια
κεκρ ιμένους επιστήμονας άνδρας έκ τών εντός καί 
κτός του κράτους "Ομογενών, οΐτινες ευχαρίστως ά-
έλαβον τήν σύνταξιν και έκλογήν διαφόρων £ ιδικών 

άρθρων του Περιοδικού τούτου ημών Σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ ο ς . 

Αντικείμενα δέ καί θέματα τών άρθρων της Α Ι ί Ο -
Θ Η Κ Π Σ Τ Ω Ν Ω Φ Ε Λ Ι Μ Ω Ν Κ Α Ι Τ Ε Ρ Π Ν Ω Ν Γ Ν Ω 
ΣΕΩΝ θέλουν εΓσθαι τά ακόλουθα. 

Α'. Διάφοροι Εστορικαί διηγήσεις, έξ ων οί άναγνώ-
σται δύνανται νά μάΟωσ: άξιόλογόντι συμβάν τών αν
θρωπίνων πράξεων, τοϋ όποιου ή γνώσις νά συντείνη 

ρός άνάπτυξιν επωφελούς τίνος κοινωνικής αληθείας. 

Β . Η θ ι κ ά διηγήματα, τείνοντα προς μόρφωσιν τών 
'φ&ν τών παίδων, προς ρύθμισιν της δ ιαγωγής του 
λαοϋ, καί διδασκαλίαν τών κοινωνικών καθηκόντων 
καί χρεών παντός λογικοΰ ανθρώπου. 

Γ ' . Βιογραφία τών ενδοξότερων ανδρών παλαιών τε 
καί νεωτέρων. 

Δ'. Περιγραφή τών περιεργοτερων σπανιωτέρων ή 
χρησιμωτέρων ζώων, πτηνών, ερπετών, ιχθύων, φυ
τών, μετάλλων , αλάτων καί άλλων ορυκτών. 

Ε'. Διάφοροι έπιστημονικαί καί βιομηχανικά! γ ν ώ 
σεις καί ανακαλύψεις, χρήσιμοι είς πάσης τάξεως καί 
ηλικίας ανθρώπους. 



ςτ'. Ιστορική και Γεωγραφική περιγραφή διαφόρων 
ξένων εθνών και λαών. 

Ζ'. Περιγραφή μνημείων διαφόρων εθνών. 

Η'. Περιγραφή των καθ' όλα τά μέρη του Κόσμου 
εμπορικών πανηγύρεων, των διαφόρων ειδών τών εμ
πορευμάτων, καί της καταγωγής και χρήσεων αυτών, 
κ<?ί έκθεσις τών ετησίων Ισολογισμών της κινήσεως 
τοΰ ίμπορίου κατά τάς κυριωτέρας έμπορικάς πόλεις. 

θ' . Ελληνική Φιλολογία αρχαία καί νεωτέρα. 

Γ. Ποικίλα μαθήματα, εμπεριέχοντα τάς γενικω-
τέρας γνώσεις τών Εγκυκλίων μαθημάτων, προς 
χρήσιν τών παίδων καί του λαοϋ. 

ΙΑ'. Θεωρία περί τών γυναικών τών διανοητικών 
αυτών δυνάμεων, τής ανατροφές καί τής επιρροής 
αυτών εις την χοινωνίαν. 

ΙΒ'. Διάφοροι περίεργα περιηγήσεις. 

Ι Γ \ Διάφορα περίεργα φυσικά φαινόμενα. 
ΙΔ'. Διάφορα ηθικά αποφθέγματα καί γνωμικά. 
Διά νά διατηρήσωμεν δέ ένταυτώ τήν συνέχειαν καί 

τήν ποικιλίαν καθ' όλην τήν σειράν τοΟ Συγγράμματος 
τούτου, θέλομεν εκθέτει τά άρθρα ταΟτα τοιουτοτρό
πως κανονικώς καί μεθοδικώς σννδεδεμένα μεταξύτων, 
ώστε καί ή προς άλληλα συνέχεια καί σχέσης τών του, 

αύτοΰ είδους άρθρων νά διατηρήται, καί δ αναγνώστης 
νά μήν άπαυοα έκ της κατά σειράν μονότονου αναγνώ
σεως ομοιογενών άρθρων. 

Ή ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΑΙΠΩΝ ΚΑΙ Τ Ε Ρ 
ΠΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ θέλει εκδίδεται περιοδικώς άνά εν 
φυλλάδιον κατά μήνα, εκαστον δέ τούτων θέλει σύγ
κειται έκ δύω τυπογραφικών φύλλων, καί περιέχει 16 
σελίδας είς 4 " στολισμένας μέ τρεις ή τεσσάρας λαμ -
πράς εικονογραφίας, άναφερομένας καί έπεξηγούσας 
άκριβέστερον τά περιγραφόμενα αντικείμενα. 

Ευθύς δ' δτε ή πεΐρα άποδείξασα, ώς είμεθα βέβαι
οι, εις τό Κοινόν, τήν έκ τοιούτου Γενικού περιοδικού 
Συγγράμματος προκύπτουσαν μεγάλην ώφέλειαν είς 
όλα τά μέλη πάσης κοινωνίας, πολλαπλασιάσω) ώς 
επόμενον τούς συνδρομητάς αύτου, θέλομεν επαυξήσει 
τόν όγκον έκαστου φυλλαδίου άντί τών δύω, εις τρία 
τυπογραφικά φύλλα, αναλόγως δέ καί τόν αριθμόν 
τών εικονογραφιών, χωρίς καμμιαν έπαύξησιν της τι-
μ^ς τοΰ Συγγράμματος, ήτις προσδιωρι'σθη άπαξ διά 
παντός εις δραχμάς δέκα κατ' Ιτος. 

Έν Σύρω τήν 1 Ιουλίου 1 8 4 7 . 

Ό Γενικός Διευθυντής και "Εκδότης. 
ΙλΚΩΒΟΣ Γ. ΠΙΤΖΙΠΙΟΣ. 
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ΑΠΟΘΗΚΗ 
Τ Ω Ν 

ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΠΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ. 

Ιούλιος 1 8 4 7 . ) ( Ά ρ ι θ . 1 

Ο ΟΡΦΕΥΣ ΠΟΛΙΤΙΖΩΝ ΤΟΥΣ ΘΡΑΚΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΛΥΡΑΣ ΑΥΤΟΥ. 

ΕιΙΣ διάστημα ηδη τριάκοντα και ούω περίπου αΐά 
νω» άναδε'ρεται μέ σέβας και θαυμασμόν μεταξύ όλων των 
πείΕδλισμένων λαών, το ενδοξον όνομα του Όροέως, του 
όπώου την ευκλειαν εράνη σεβόμενος και αυτός ό πανδα-
μάχωρ Χρόνος μάλλον, η παντός άλλου αρχαίου ονόματος 

'Αλλ' υπήρξεν άρα γε ούτος πρ αγματικόν ζαΐ ιστορικόν 
πρόσωπον, ή μόνον τύπος, και προσωποποίησες της Μουσικής 
τ*δν αρχαίων Ελλήνων ; ό Όρρεύς, όστις έπολίτισε τούς' 
€̂ ρ"άκας δια του άσματος αύτοΰ, δ Όροεύς, όστις ζαταβάς 1 

έίς τον "Αδην ανάγει εκείθεν την Εύριδίκην διά της Θείας 
δοναμεως της Μουσικής, είναι άρα γε δ αυτός εκείνος Όρ-| 

3 ευ συνοδευσας τους Άργσναυτας, ότε έςεστράτδυσαν 
προς άρπαγήν του χρυσού οε'ρατος; και δ Αργοναύτης 
Ορρεύς είναι αυτός εκείνος δ ποιητής των Ιερών ύμνων 

/.αϊ δ φιλόσοοος ιερεύς, παρά του όποιου ομολογεί ό Πλά
των ότι παρέλαβε τάς περί αθανασίας της ψυχής ΐδε'ας 
αύτοϋ; Άουνατοϋμεν νά λΰσωμεν τοιαύτα προβλήματα έρ-
μηνευΟέντα σορώς μεν, άλλά διαρόρως και άσυμροίνως, 
υπό πολλών ονομαστών συγγραοεων λέγομεν όμως μετά 
[άγχίνοος τινός κριτικού, ότ: 6ν και αι άνδραγαΟίαι το3 
ΐ'Ορρε'ως όμοιάζωσι την μυΟώδη ίστορίαν των πρώτων α ί ώ -
,νων της Ελλάδος, περικαλυπτουιαν μέ μυρία ποικίλα χο-



ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ 'huí. 

σμήματα και διαφόρους αλληγορίας την άλήθειαν τών Ιςο-
ρικών συμβάντων, υπάρχει ομως πάντοτε μεταξύ όλων, 

οσα περί αυτού διηγούνται βάσις τις αληθείας· πρΓσθέτο 

μεν δε, οτι και οί επιμένοντες εις την ο:ρν.;σιν τής πραγ 

ματιχής υπάρξεως του Όρφε'ως, είναι ήναγκασμένοι να 5 

μολογήσωσιν, οτι υπηρξεν εν η πολλά άτομα, τών οποίων 

ή θρησκευτική και πολιτική δύναμις επί τών συγγρόνων 

αυτών, άπεικονίσθη δια τών υπό του μύθου εις τον Όρφέα 

αποδιδόμενων πράξεων. Την πιΟανωτε'ραν ταυτην υπόθε-

σιν άκολουδούντες και ημείς, δέλομεν εκθέσει ενταύθα τ α 

κυριώτερα "μυθολογικά και ιστορικά συμβάντα, οσα παρά 

πάντων αποδίδονται εις τον Όρφέα. 

Ο περιφημότερος τών μελωδών και ποιητών της Ά ο -

χαίας Ελλάδος υπήρξεν αναντιρρήτως δ Όρφεύς, Οστις 

δύναται προσέτι να όνομασθη και πρώτος ιερεύς και ειση

γητής του πολιτισμού εις τήν θράκην. "Ήκμαζε δέ επί 

της εκστρατείας τών Αργοναυτών, ήγουν προ τών Τρωι

κών, και συγχέεται μεν ίσως μέ άλλον τινά Όρφέα Βοιω-

τον, Ποιητήν καί τούτον και Μουσικον, άκμάσατα περί τα 

1 2 4 8 Π. Χ. άλλ' δ ακριβής χρόνος αμφοτέρων εΐναι άδη

λος, καί έκ τούτου δ Κικέρων υποπτευε* μή δεν υπήρξε 

πραγματικώς ποτέ δ θείος εκείνος Όρφεύς· άλλοι δέ τ ι 

νες ιστορικοί, θεωρουντες ως έπίθετον οικογενείας το ό

νομα τούτο, άριθμουσι πέντε Όρφεις, τών οποίων ολων αί 

ενδοξοί πράξεις καί τ ά έξοχα προτερήματα .απεδόθησαν ε?, 

Ινα μόνον. Όπως δήποτε καί αν έχη, δ αποθεωθείς εκεί 

νος μέγας Όρφεύς ένομίζ3το υιός Οίάγρου του Βασιλέως 

τίίς Θράκης καί της Μουσης Καλλιόπης, ή κατ άλλους 

υιός του Απόλλωνος και της Μουσης Κλειούς, πατήρ δέ του 

Μουσαίου καί μαθητής του Αίνου. 

Οί. ΆρχαίΌι Έλληνες, θέλοντες νά έκφρίσωσιν άκριβ 

στερον τήν δεξιότητα του μελωδού τούτου, και να παρα-

στήσωσιν έπαισθητότερον το υπερβάλλον της τέχνης, δια 

τ-ης δποίας ήδυνήθη να εξημέρωση τα άγρια καί βάρβαρα 

ήθη τών θρακών, τους οποίους τότε έδιοίκει, μετεχειρί-

ζοντο τήν έξης ώραίαν άλληγορίαν. Έλεγον οτι, άσχολη 

θείς επί πολύ εις το κρούειν τήν κιθάρα», το δώρον τοΰτο 

του Απόλλωνος καί του Έρμου, έμαθε τέλος να διεγείρ; 

επί του οργάνου τούτου ήχους τοσούτον μελωδικούς, το· 

σοΰτον έναρμονίους, ώστε καί οί βράχοι αυτοί έκινούντο 

τα άγριώτερα θηρία καί τα πέριξ πτηνά προσηρχοντο ή 

μέρως είς τους πόδας αυτού", οί άνεμοι έκόπαζον δια να τον 

άκροασθώσι, και οί ποταμοί έπαυον τήν ροήν των. 

Ό Όρφεύς συμμεδέξας τής Άργοταυτικής εκστρατεία, 

ωφέλησε τούς συμπλωτηράς του πολλαχώς, επειδή τούς 

έσωσενάπότήν έπικίνδυνον τών Σειρήνων μελωδίαν, κρούων 

εντόνως τήν /.ύραν του, καί έμποδιζων αυτούς του να δί 

δωσι προσοχήν καί άκρόασιν εις τάς Σειρήνας· και ζτζ πά

λιν έφθασαν είς τήν Κολχίοα, κατώρδωσε δ:.': της Μουσι

κής του νά καθημερώση τον φυλάσσοντα το χρυσο^ν δέρας 

δρά:οντ«, 

Ό Όρφευς απέκτησε·/ έκ τών μακρών αύτοΰ πίριηγή-

σεων τάς βαδείας γνώσεις της Αιγυπτιακής θεολογίας, τής 

δποίας τά μυστήρια κατώρθωσε νά μυηθη' ί'πιστρέψας δέ 

κατέστησεν εις τήν Ελλάδα τον άγνισμόν τών εγκλημά

των, τήν λατρείαν της Χθόνιας Έκάτι-,ς, τήν της Δήμη-

τρος, τήν του Βάκχου και τ ά επονομαζόμενα ΌρψιχΛ 

μνστήρια' απείχε δέ παντάπασι της κρεωφαγίας καί τώ* 

Ιώών, τά όποια κατά τήν Αίγυπτιαχήν δοξασίαν έθεωρΐΐ 

ως αρχήν ολων τών όντων. 

Ό Όρφεύς Μουσικός, ποιητής, φιλόσοφος καί καθιδρυ-

τής της Έλληναιγυπτίας θεολογίας, συνήνωσε μετ' ού πολύ 

εις εαυτόν τάς δύω ύπερτάτας δυνάμεις του Άρχιερέως 

/.αί Βασιλέως" ένομίζετο δέ προς τούτοις και διερμηνεύς 

τών θείων βουλών. 

Διάφορα αξιομνημόνευτα περιστατικά διηγούνται περί 

του 'Οροέως· λέγουσιν, οτι τήν ήμέραν καθ' ην ένυμφεύθη, 

ή νεόνυμφος σύζυγος του Ευρυδίκη, ή παρά τίνων νομιζο-

μένη Δρυάς Νύμφη, φεύγουσα περί τάς δχθας τίνος ποτα

μού τάς έρωτικάς περιπτύξεις του ποιμένος Άρισαέως, 

έδαγκάσθη είς τήν πτέρναν από τινα όφιν υποκεκρυμμένον 

είς τά χόρτα καί άπέδανεν. 

Τότε δ Όρφεύς, μείνας απαρηγόρητος, λαμβάνει τή* 

\ύραν αυτού και καταβαίνει εις τον °Αδην, όπου δ φύλαξ ε

κείνος του σκοτεινού Κράτος Κέρβερος, άκούων τάς ωδάς 

του, κατέπαυσε τούς υλαγμούς καί άφήκεν αυτόν νά είσέλ-

θη· αί Έρ^νϋες έκινήδησαν πρώτην ήδη φοράν είς δάκρυα, 

/.αί οί λοιποί κάτοικοι του "Αδου, έκπεπληγμένοι υπό της 

ηδονής του άσματος, διέκοψαν τάς τιμωρίας, μέ τάς όποι

ας έβασάνιζον τούς μεγάλας εγκληματίας - καί αυτοί οί 

περί τήν κεφαλήν τών Ευμενίδων τυλιγμένοι οφεις ήρχισαν 

νά συγκινώνται. Του Ταντάλου ή δλεδρία δίψα προς σ τ ι γ 

μήν καταπραΰνεται, δ τροχός του Ίξίονος Γσταται, αι κα

ταδικασμένα! είς τό νά πληρώσιν ύδατος τόν τετρημένβν 

πίδον Δαναΐδες αναπαύονται ήδη, δ Σίσυφος δέν άγωνια 

άνακυλίων έπιμόχθως τόν λίθον του, καί αυτός δέ δ Πλοό-

τω* καί ή Περσεφόνη έκθαμβοι τόν ακροάζονται, καί τέ 

λος είς τήν εξαψιν του ενθουσιασμού των άποδίδουσιν εϊτ 

αυτόν τόν Εύρυδίκην, άλλ' επί συμφωνία ώστε, δδηγών αυτήν, 

νά μή στραφη νά τήν ίδη ν<* έξέλθη του "Αδου* άλλ' 

επειδή δ Όρφεύς, μή δυνηθείς κακη τύχη νά καθέξη τήν 

άνυπομονησίαν του, εστράφη καί τήν είδεν, ή Ευρυδίκη πα-

ρίυθύς του άφηρπάγη διά παντός. 

Ο αλληγορικός ούτος μύθος δηλεΐ μέχρι τίνος δύναται 
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νά φθάση δ γαμικός έρως· οί δέ θέλοντες νά τόν έξηγήσω-

« ν ιστορικώς διηγούνται οτι, αφού δ Όρφεύς έχασε τήν 

βύζυγόν του αύτοχειριάσδη· άλλοι λέγουσιν, ότι έθανατώδη 

όπο κεραυνού τιμωρηδείς διότι άνεκάλυψε τά ίερά μυστή

ρια είς τούς βέβηλους δνητούζ·. Ό Πλάτων βεόαιόνει, οτ. 

οί θεοί τόν έτιμώρησαν διότι ηθέλησε νά ύποκριδή λυπην, 

• φ δποίαν άληδώς δέν ήσδάνδη, οτί άπέδανεν. ή σύζυγος 

του* καί άλλοι τέλος πάντων λέγουσιν, οτι μετά τόν θά

νατον τής' Ευρυδίκης άνεχώρησεν είς τό όρος 'Ροδόπην. 

ό»·υ έγκαταλ; λειμμένος είς τήν μοναςίαν του, διέκοψε πα-

σαν σχέσιν μετά τού ωραίου φύλου, καί οτι αί γυναίκες 

της Θράκης, θελήσασαι νά τόν παρηγορήσωσι, δέν ήδυνή-

θυσαν. Έκλαβούσαι δέ τό υπερβάλλον της θλίψεώς του, ώς 

περιφρονησιν τού φύλου των, έμέθυσαν έπι τίνος τών εορ

τ ώ ν τού Βάκχου, καί ευρούσαι τον άδλιον Όρφέα μόνον 

κατά τό Πάγγαιον όρος, τήν διεσπάραξαν καί έρριψαν τήν 

κεφαλήν καί τήν λύραν του είς τόν Έβρον ποταμόν. Κατά 

τήν δημώδη παράδοσιν, άλιεύς τ ις ευρε τήν κεφαλήν του 

περί τάς έκβολάς τού Μέλα, οπου δ λαός παρευθύς έτίμη 

σαν τόν Όρφέα ώς θεόν, καί τού ανήγειραν Ναόν είς τόν 

δίΐοίον ητον άπηγορευμένον τό νά είσέρχωνται γυναίκες· 

διάν'άποδείςωσι δέ τήν άποθέωσίν του, έλεγον, ότι αί παρά 

ταν τάφον του φωλεύουσαι άηδόνες, έ'ψαλλον μέ πλειοτέραν 

ίρμον/αν καί μελωδίαν, ή αί λοιπαί ομόφυλο! των κα! έ-

πρόσθετον, ότι δ Όρφεύς μετεμορφώθη είς κύκνον, ή δέ λύρα 

αυτού ετέθη μεταξύ τών αστερισμών, κεκοσμημένη μέ έν 

νέα αστέρας, τούς οποίους αί Μούσαι εΐχον έπιδαψιλεύσει 

είς αυτήν. Αποδίδεται προς τούτοις εις τόν Όρφέα καί ή 

δόξα, οτι επρόσθεσεν είς τήν δίχορδον κιθάραν άλλας δύο 

χοροάς, ότι εφεύρε τούς έξαμέτρους στίχους, καί οτι συν

έταξε πρώτος διαφόρους μύθους καί ποιήσεις, έξυμνών τήν 

Γιγαντομαχίαν, τήν άρπαγήν της Περσεφόνης, τού.; χορούς 

τών Κορυβάντων, τούς άθλους τού Ηρακλέους, τούς αγώ

νας τών Αιγυπτίων υπέρ τού Όσίριδος, τούς Οιωνούς καί 

την παντοδυναμίαν της θεότητος. 

01 ύμνοι ούτοι έψάλλοντο είς τάς Άδήνας υπό ιερέων 

έκ του γένους τών Λυκομηδών κατά τήν έορτήν τών μυ 

οτηρίων τού Όρεέως* οί οπαδοί της παρ αυτού συς~ηθείσης 

ταύτης αίρέσεως, διήγον βίον καθαρόν, σώφρονα καί εύσε· 

βη, ένησχολούντο είς τάς έπιστήμας, καί άπείγοντού κρέ 

ατος παντός ζώου* παριστάνετο δέ δ Όρφεύς συνήθως κρα

τών λυραν καί περικυκλωμένος από άγρια θηρία. 

*Η αληθής ιστορία, τήν δποίαν δυνάμεθα νά συνάξωμεν 

έξ όλων τούτων καί τών άλλων μυθικών διηγημάτων της 

αρχαιότητος, οσα ελέχθησαν περί Όρφέως, είναι, ότι ού

τος εζη περί τά 1 2 4 8 Π. Χ. καί ότι διά τών γνώιεων, 

οσας άπέκτησεν είς τάς διαφόρους περιηγήσεις αυτού, καί 

μάλιστα είς τήν Αίγυπτον, ωφέλησε πολύ τήν Ελλάδα, 

?,;^ερώσας τ ά άγρια ήδη τών τότε είς τήν βαρβαρότητα 

ζώντος Ελλήνων, συστήσας μυστηρ·ώδη τινά θρησκε.ίαν, 

cai είσάξας βίον ήθικώτερον καί κ-χνωνικώτερον διά της 

Μουσικής, της δποίας μάλιστα ήχον τινα όνομαζόμενον 

Ppvywr Με'Λος, μετέφερεν άπό τήν.Φ,υγίαν. 

Περί δέ της γνησιότητος τών είς ή;νας δ ι α σ ω θ έ ν τ ω ν 

συγγραμμάτων του Όρφέως, άμφίοαλλον καί αυτοί οί πα

λαιοί, καί οαίνεται βέβαιον, ότι αί ίδέαι, αί διδασκαλία*., 

καί οί μύθοι αυτού, δ:εδόθησαν εις τούς μεταγενεστέρους 

εκ παραδόσεως, καί ότι αυτός αληθώς δέν συνέγραψε τ ί 

ποτε. Τά δέ υπό τό όνομα του διασωδέντα ποιήματα ε ί 

ν α ι . — 1 ' . τ ά Αργοναυτικά — 2). Τ ε λ ε τ α ί — 3 ) , περί 

Λίθων καί τών ιδιοτήτων αυτών" ποίημα της τετάρτης 

:σως μετά Χριστόν Έκατονταετηρίδος. — 4) . Τεμάχια 

διαφόρων άλλων ποιημάτων, μεταξύ τών δποίίον καί εν 

έπιγραφομενον περί Σεισμών είς έξήκοντα στίχους. 

Τινές τών λογίων άποδιδουσι τούς ύμνους τού Όροε'ως 

είς τόν Άθηναίον Όνομάκριτον, όστις έζη περί τό 6 0 0 

ετος Π. Χ. έπι Πεισιστράτου. 

Ο ΤΥΦΛΟΣ ΤΗΣ ΑΡΜΑΓΗΣ. 

ΕίΣ τήν Άρμάγην κωμόπολιν τής Ιρλανδίας έζη 

κατά τό έτος 1 7 9 5 τυφλός τις ονομαζόμενος Βΐλιάμο-ς 

Κεννέδης, περίφημος *αθ' όλα εκείνα τά μέρη διά τήν 6αυ-

μάσιον αυτού επιδεξιότητα. Ό τυφλός ούτος κατεσκεύαζε 

διάφορα είδη μουσικών οργάνων, κρεμαστά ωρολόγια, έπι

πλα, εργαλεία δι' εργοστάσια και πρό πάντων αξιόλογους 

κιθάρας. Όλος δ κόσμος έ'τρεγε μέ μεγάλην περιεργειών 

νά βλέπη άνθρωπον όλο>ς διόλου στερημένον τού cayròc, 

και όμως έκτελούντα Οαυμασί(ος το:αύτα πολυσύνθετα έργα -

δ' δ καί ότε είργάζετο καθήμενος εις τό μικρόν έργαστή-

ριόν του, Γς-αντο πάντοτ3 πλησίον του αργοί τίνες θεωρούν-

τες καί θαυμάζοντες αυτόν. 

Μεταξύ τών περιέργων τούτων παρευρίσκετο συνεγώις 

καί δ Γεώργιος Φιτζέλης, υιός τίνος τών γειτόνων το3 

Βιλιάμου, νέος δεκαπενταετής καί άνευ επαγγέλματος. 

Ουχί διότι δ Γεώργιος ήτο κακοήδης, άλλά διότι ηυναρν-

στείτο μάλλον νά δεωρή τούς άλλους εργαζομένους σφυρί

ζων καί έχων τάς χείρας εντός τών δύο θυλάκων τού 

φορέματος του, ή κατατρίβων τας ημέρας αυτού είς τό νά 

κοιμάται είς τ ά λειβάδια, ενίοτε δε καί όρθιος έπακουμβών 

εις τήν θύραν της πατρικής αυτού οικίας. Ό δυστυ-/ής πα-

8 
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τήρ του έδλίβεχο μεγάλως δια τήν χοός τή* όζνηρίαν ζαί 
άεργιζν άζατανόητον ζλίσιν του υίου του, έν ω μάλιστα δ 
St-ος ήτο πένης και προβεβηζώς τήν ήλιζίαν οθεν πολλάκις 
εξέφρασε τήν θλίψιν του ταύτην προς τον γείτονα του Β ι -
λιάμον Κεννέδην, όστις τον όπεσχέδη να συμβουλεΰση τον 
Γεώργιον. 

Μίαν έσπε'ραν λοιπόν καΟ' ην τό εργαστήριο"/ του Κεν 
νέ£ου ήτο μάλλον παρά το σύνηθες πλήρες διαοόρων πε 
ριέργων, δ τυφλός άφήσας τήν έργασίαν αυτοΰ έκάΟισεν εις 
τδ χατώφλιον τής δύρας του, το δποίον έγρύσουν αί άκτί-
νες του δύοντος Ήλιου, πέριξ δ' αύτοΰ έσγηματίσδη μέ
γας κύκλος υπό τών παρόντων περιέργων, μεταξύ των ο
ποίων εύρίσζετο και δ Γεώργιος, όστις είπε προς τδν 
Βιλιάμον a έπεθύμουν πο.Ιν νά. γνωρίζω πώς ήδυνηθης 
τυψ.ίος ων νά' μάδης τόσας τέχνας; —- Τοΰτο είναι μα 
Kíx'fr διήγημα, άπεχρίθη ό Κεννέδης, κινών τήν κεφαλήν 
και άνυψών ολίγον μετά σοβαρότητας τον έκ κυανού" έρίου 
«ϊλον του. Λιηγήσου μάς το, έγώναζεν δ Γεώργιος ί«? 
γήσον / tac ro, γέρων Κεννε'δη. —Ευχαρίστως, άπεκρίδη 
δ τυφλός μετά χινας στιγμάς σκέψεως, ίσως μά.Ιιστα 
διήρισις α'ΰτη ώγεΛηση zwo, τών Λαρυντων' καΐ τότε οί 
σγηματίζοντες τον κύκλον περίεργοι συνεσφίχδησαν ι 
του Βιλιάμου, όστις ήρχισεν ουτω τήν διήγησιν τών συμ 
βάντων τής ζωής του, μέ τήν συνήθη σοβαράν μεν, άλλ 
ίλαράν φωνήν του. 

« "Οτε έγεννήδην έίς τά 1 7 7 6 οι όρδαλμοί μου ήσαν 
ανοικτοί, και έβλεπον καδίος όλοι οί άνδρωποι' φδάσας ó 
μως εις ηλικίας πέντε έχων, έστερήδην τήν βρασίν μου. 
Μολονότι δε διά τήν μικράν μου ηλικία» δέν ,τ,ουνάμην νά 
γνωρίζω το μέγεδος τής στερήσεως ταύτης, τήν ήσδάνδην 
μολαταύτα ίκανώς έκ χής άδυμίας, ήτις έκυρίευσεν αμέ 
σως τήν ψυ·/ήν μου. Διότι ενώ εως τότε έζων μέ άλλα οντα 
όμοια μου και περις-οιχισμένος άπο μυρία όσα αντικείμενα, 
τ ά οποία μοί έπροξένοον εύχαρίστησιν, άφού έστερήδην τό 
•ιοώς μου εύρέδην αίφνης εγκαταλελειμμένος μέ>ος και 

εις άπειρον κενόν.· 

ται μαζραί, και οποίαν άδυμίαν δοκιμάζει ττς έν τ ύ μέσω 
του περικυκλοϋντσς αυτόν σκότους! φαντασδήτε λοιπόν, δτ« 
και εγώ ηυρισχόμην εις χαρομοίαν νύζτα" νύκτα όμως ά~ 

ελεύτητον. 

Τοιαύτη ηχον ή ζωή μουί και εΐχσν μέν παίγνια τίνα, 
διά τών οποίων ήδυνάμην νά διασκεδάζω δλίγον, άλλ' ή δια-
σζέδασις αυτη, γινομένη χωρίς σζοπόν, μέ αηδίαζε « * -
ραυτα' προσέτι δέ ήκουον άδιακόπως πέριξ έμου, όλον τδν 
κόσμον οίκτείροντατήν κατάστασίν μου, και έλεεινολογοΰν-
τ α τους γονείς μου διά τό άδλιον βάρος, τό δποΓον δ θεό< 
τους εΐχε δώσει* οί δέ οίκτιρμοί ούτοι κατεπίεζον και I -
βασάνιζον τήν καρδίαν μου" διότι ή σκληρά ιδέα του δτι 
ή'μην αιτία ακαταπαύστου δλίψεως και διηνεκούς ένοχλή-

ως εις τους προσφιλείς γονείς μου, μέ καδίστατο ανυπό
φορος. 

Ή μεγαλητέρα δλίψις, τήν δποίαν δύναται νά αισδανδη* 
ό άνδρωπος, είναι όταν προξενί], έστω και ακουσίως, καζον 
ίς εκείνους τους δποίους εγκαρδίως άγαπα' άλλ' είναι δρα 

γε άληδές, ότι δέν δύναμαι νά χρησιμεύσω εις ουδέν, η μάλ
λον είναι αχαριστία και έδελοκακία τό νά παραδεχδώ τήν 
ανικανότητα ταύτην, τήν δποίαν μοί προσάπτουσι, ζαί 
ήτις προξενεί εις τους γονείς μου τοσαύτας δυσαρέσκειας 
και ενοχλήσεις; όλαι αϋται αί ίδέαι έβασάνιζον τδν νο3ν 
7.ου, διότι όστις δέν βλέπει, σκέπτεται συνήδως πολύ. Ά -
πεοάσισα λοιπόν νά καχαβάλω όλα τ ά δυνατά μου διά νά 
εξασκήσω όσας δυνάμεις μέ έμειναν, και νά τάς μεταχε»-
ρισδώ, όσον τό δυνατόν, επωφελώς. "Ηρχισα λοιπόν νά 
σπουδάζω μετά προσοχής τ ά παιγνίδια, τ ά δποία μέ εΐχον 
δοίσει, άναλύων αυτά εις τά μέρη των, εις τρόπον ωστ» 
μετ' ολίγον τά έγνώρισα τόσον εντελώς, ώστε κατεσκευα-
σα άλλα παρόμοια μέ εκείνα. Αΰτη ύπήρξεν ή πρώτη μου 
εργασία" δέν ήδέλησα όμως νά σταδώ εις τοιαύτην καλήν 
αρχήν, άλλα βεβαιωθείς έκ τής πείρας, ότι ή δέλησις έ-
νισ^υομένη υπό του αισδήματος του χρέους ήδύνατο νά 
κατορδώση τά πάντα, απεφάσισα νά μετέλδω επάγγελμα 
« , τό δποίον νά μέ άχοζαταστήση άνεξάρτητον, και -?ρ-

α Έν τοσούτω άνεπαισδήτως δ έρημος δι έμέ κατας-α· 
δεις ούτος κόσμος άνεπληρώδη πάλιν, διότι συνείδισα νά 
γ υ ρ ί ζ ω διά τής άρής zaì τής άζοής όλα τα πέριξ μου 
αντικείμενα , όσα πρότερον έγ/ώριζα διά τής δράσεως. 
"Οσον έπρογώρει ή ηλικία μου, ήσδανόμην πόσον μέ ήτον 

γισα να σπουοαί,ω τήν μουσι/ην οί δέ γονείς μου βλέπον

τες τάς προσπαδείας και προόδους μου, με έπεμψαν εί< 

Άρμάγην, όπου έμαδα τήν χιδάραν. 

Έντοσούτω δέν ηΰχαριστηδην εις μόνην τήν σ»ουδ^ν 
τ α ύ τ η ν διότι έγ^ώριζα, ότι εις τόν κόσμον δ άνθρωπος 

αναγκαία η τελειοποίησις τών μέτων T S U T U J V τιϋ" βλεπειν. 
ΈσυνείΟισα νά γνωρίζω ττ;> ά-όστασιν δ'.ά του ήχου, χαί 
να διακοίνω τήν ουσιν τών αντικειμένων Sta τ ί ς άρης* α 
δε γυμνασίαι αύται ήϊαν Si' έμέ .μάλλον ανάγκη, ή 3ια?κε' 
δασις. "Ισως π5τε τυνέίη εις τινα έξ υμών να εχη άυ-νίαν 
καΟ' ολην τήν νύκτα; γνωρίζετε πόσον τότε αίώραι οαίνον-

έχει συνεχώς χρείαν νάπροστρέχη είς διάφορα μέσα ενάρ
ξεως, χαί ώρειλον χαί έγω να λάβω τα μέτρα μ * xavi 
τοϋτο μάλλον παντός άλλου. Κατοικήσας λοιπόν χατα «ό-
γην είς τήν οίκίαν λεπτά»ργοΰ τίνος, μετεχεφιζόμην τά< 
Ιστιγμάς της ευκαιρίας μου είς το να μάθω να χατασχευ-

|άζω διάφορα είδη επίπλων, ώσ;ε επιστρέψας ν* το χωρί-
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ο* μου, και γνωρίζων τδ έπάγγβλμα τοΰτο ζαί τό χοΰ 
/.ιίαρψδοΰ, έζίρδησα «ίς δλίγον καιρόν πιρισσόχίρα χρή
ματα, παρ' όσα μ' ιχρειάζοντο διά νά ζήσω. 

Κατά τήν έποχήν ταύτην οί γονείς μβυ «χο» υποφέρει 
«ολλάς χρηματιζάς ζημίας, χαί ένχαυτω έγήρασαν οδεν 
μή δυνάμενοι νά πορισδώσι τ ά πρδς ιό ζτ,ν αναγκαία, έ-
πρόστρεξαν εις έμέ, διά νά τούς βοηδήσω. Ή ήμερα αυτη 
όβήρξεν ή πλέον ευχάριστος ημέρα της ζωής μου! έγώ 
δυστυχές τυρλδν παιδίον, το δποίον έμελλον νά είμαι 
παντοτεινόν βάρος εις τήν οίκογένειάν μου, νά καταντήσω 
δίά τής επιμελείας μου τό υποστήριγμα τ η ς ! τότε έκα-
τάλαβα, πόσην ίσχυν και εύδαιμονίαν προξενεί εις τόν άν-
6ρωπον ή έκτέλεσις μεγάλου τινός χρέους του. Καδ' έκά-
στην έσπε'ραν ελάμβανα υπό τους δύο βραχίονας μου τόν 
γηραιόν μου πατέρα χαί τήν γηραιάν μου μητέρα, ζαί 
Ιξηρχόμεδα όμου πρός περίπατον εις τ ά λειβάδεια* εκείνοι 
μέ ώδήγουν, εγώ δέ τούς υπες-ηριζα. Οί δ'αβάται διέκοπταν 
τόν δρόμον των δια νά μας ίδωσιν, Γσταντο εκατέρωθεν έμ 
προσδέν μας, και έχαιρέτων τούς δύο συντρόφους μου κατά 
μέγα μέρος έξ αιτίας μου. Όποίαν άνέκφραστον γαράν 
•^σδανόμην, παρατηρών ότι γίνομαι αΓτιος νά τιμώνται οι 
γονείς μου! Μ' ολα ταϋτα δέν ήμέλουν ποτέ ουτε τάς ερ
γασίας, ούτε τάς προσπαδείας μου' έξηκολούδουν νά κατά 
γίνωμαι εις τήν μουσικήν και ήγόρασά τινας παλαιάς Ίρ 
λανδικάς κιδάρας μέ σκοπόν νά τάς διορδώσω και νά τ ά ; 
τελειοποιήσω· κατέβαλα πολλούς κόπους διά νά κατανοήσω 
τδν μηχανισμόν των, και επί τέλους μετά εννέα μήνας κα-
τωρδωσα νά τελειοποιήσω μίαν έξ αυτών διά τίνος ιδίας 
μου έρευρέσεως, ήτις επέτυχε δαυμασίως. 

Πρός τούτοις ωρολογοποιός τ ις κάτοιζος του χωρίου 
μου, αγαπών πολύ τήν μουσιζήν, ειχε μεγάλην επιδυμίαν 
νά τήν μάδη/ μ' έπρόβαλε λοιπόν νά τόν διδάξω τήν κιδά-
ραν, ζαί συγ/ατένευσα επί συμρωνία νά ζάμωμεν άλλαγήν 
τών γνώσεων μας, νά μέ διδάξΐ) δηλαδή και έζείνος τήν 
τέχνην του, χήν δποίαν διά της προσοχής ζαί τής επιμο
νής μου κατώρδωσα νά μάδω, ζαί ουτω κατήντησα ικανός 
νά υποστηρίζω τήν οίκογένειάν μου δίά πολλών επιτηδευ
μάτων, τά δποία μετηρχόμην αλληλοδιάδοχος και έπω 
?>ελώς, κατά τάς περιστάσεις ζαί χάς χρείας τών ζατοί 
ζων του χωρίου μου. 

Κατά ταύτην τήν έποχήν δ δάνατος μέ άρήρπασί τόν 
πατέρα μου, ζαί μετ' ολίγας ημέρας άπέδανε ζαί ή μή-
χηρ μου. 

Μή δυνάμενος πλέον νά χατοιχώ χδ χωρίον, του δποίου 
όλα τ ά αντικείμενα κατεσπάραττον τήν καρδίαν μου μέ 
την ττχληράν άνάμνησιν τής δλιβερας ς-ερήσεως τών γονέω 
μου, μετέβην εις τήν Άρμάγην, οπου ενυμρεύδην, και όπου 

ζώ άχό πολλών ετών ευτυχώς και έν αυτάρκεια. Τό μό
νον πράγμα, τό δ»οίον τώρζ παραζαλώ χόν Οεόν νά μέ y a -
ρίση είναι ή υγεία, οιότι ζατάς-ασιν μ'έοο^ζεν ανεξάντλητο·/, 
εμπνέων μι τήν ύχομονήν, τήν επιμέλειαν και τήν οιλεο-
γίαν. Συνβχώς, όταν εργαζόμενος εις τό έργαστήριόν y.o-j 
άχούω τάς ρωνάς τών ψωμοζητών, οίτινες ήδύναντο νά 
χερδαίνωσι χά έξοδα των εργαζόμενοι, ή χά άσματα τών 
χεδυσων, οΓχινες δαπανώσι τά χρήματα των εις άσωτείας,, 
ε'γω πάντοτε ζατ 'έμαυτόν « ά λ η δ ώ ς τ υ ρ λ ο ί ε ι ς 

τ β υ τ ο ν τ δ ν κ ό σ μ ο ν ε ί ν α ι δ γ ι ο ί μ ή β λ έ -
πον τε ς τ δ φ ω ς τ ο υ ή λ ί ο υ , ά λ λ' ο ί μ ή β λ ε -
π ο ν τ ε ς τ δ χ ρ έ ο ς τ ω ν . » 

'Αροΰ δ Βιλιάμος έτελείωσε τήν ίστορίαν το», όλοι οί 
άζροαταί άνηγέρδησαν, ζαί ζαθείς εζαμε τάς παρατηρήσεις 
του περί τών οσα ήζουσαν. Εις μόνον έμεινε ζαδήμενος και 
σιωχών ούτος δέ ήτον δ Γεώργιος Φιτζέλης, όστις έμεινε 
πολύν ζαιρόν έχων τούς δύο βραχίονας στηριγμένους έχί 
τών γονάτων του, ζαί τήν κεφαλήν μεταξύ τών δύο γειρών 
του· δύο δέ φοραίς τόν έκραξαν εις τδ δείπνον, και τότε 
μόλις συνήλδε και άνεχώρησεν. Άλλα τήν επαύριον πολλά 
πρωί έπανήλδε μετά του πατρό; του εις τό έργαστήριόν 
του Β3λιάμου Κενέδου. 'γείτων, ε'πεν δ γέρων Φιτζέλης, 
ίοού Εν παιδίον το όποιον ή ιστορία σον ίσωψρόησεν 
δ Γεώργιος επιθυμεί ωσαύτως rà γείνη ώ(ρέ.Ιιμος εις 
εαυτόν χαι την χοινωνίαν, xal η.1βε να σε παραχαΜση 
;-à τον όενθί)ς μαθητήν σον. ο 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΩΡΓΑΝΙΣΜΕΝΩΝ 

ΟΝΤΩΝ. 

Άκατανόητον είναι τδ άναρίδμητον πλήδος τών διωρνα-
Ίσμένων Οντων, τά δποία ζώντα, ως ημείς, £πί τής γ ? - , 
γεννώνχαι, αναπτύσσονται χαί άποδήσκουσιν απαράλλακτος 
μέ ήμας, άφοΰ μεταδώσωσι τήν υπαρξιν εις νέα όντα το3 
Γόους των, ώρισμένα παρά του δημιουργού νά τά δια-

δίχδώσιν. 

Οί αρχαίοι φυσιολόγοι ουδέ υχοπτεύδησαν καν, 5τ. ήδυ-
νβντον'άνακαλυφδώσιχοσαίίτα ειδη;5νχων, επί τοσούτον δια
φέροντα άχ 'αλλήλων ίσως δε εις τ ά εισέτι άγνωστα μέρη 
τής γηίνης σφαίρας υχάρχουσι τοσαυτα ακόμη, 2 7 α ούδ* 
αυτοί ημείς δυνάμεθα νά φαντασδωμεν. 'Εν τοσούτω δ αριθ
μός του πληδυσμου έκαστης κλάσεως τών διωργανισμένω, 
τούτων^δντων, δύναται νά προσοιορισδή ώς ί γ γ ί Γ τ α χ α τ ί 

τόν άκόλουθον τρόχον. 
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η ™ 1 0 0 , 0 0 0 δ-.ά-ρορα είδη φυτών τής γης, έξ ων 
8 0 , 0 0 0 φανερόγαμα, 1 0 , 0 0 0 χρυπτόγαμα και 

1 0 , 0 0 0 μή ώρισμένα εισέτι» 
6 0 0 , 0 0 0 είδη εντόμων. 
8 0 0 είδη μαστοφόρων ζώων. 
6 , 0 0 0 είδη πτηνών. 

1 0 , 0 0 0 είδη ιχθύων. 

3 , 0 0 0 ίίδη ερπετών. 
Έκτος δέ τούτων ύπάρχουσιν ακόμη τα ονομαζόμενα 

άσγό^υΛα, τών οποίων δ αριθμός δύναται μέν να δρισθϊ) 
ώς προς τα της ξηράς, θεωρούμενος ώς έγγιστα Γσος μέ 
τόν τών φοτών, τα θαλάσσια όμως καθίς-ανται αναρίθμητα 

δια την άπειρον αυτών ποικιλίαν. Έκτος δετών ασπόνδυ
λων υπάρχει κα'ι άπειρον πλήθος ζωογΰτωτ, τών όποιων 
!τά εΐδη νομίζονται σγεδόν ισάριθμα μέ τ ά τών εντόμων. 

Μας μένει ακόμη νά προσδιορίσωμεν και τά τών θαλασ
σίων ουτών είδη, ατελώς μέν και ταύτα εγνωσμένα, άλλ 
εξίσου πολυάριθμα ώς και τ ά της ξηράς. 

Άναχεοαλαιούντες ώς έγγιστα τόν άναλογισμόν όλων 
τών έπί της γης και έν τή θαλασσή ζώων και ουτών, εύ-
ρίσκομεν περίπου 2 , 0 0 0 , 0 0 0 , διάφορα 3ί'δη αυτών, χωρίς 
ν' άοιθμήσωμεν τ ά διά του μικροσκοπίου πανταχού παρα-
τηοούμενα απειράριθμα έντομα, τών οποίων πολλά άμο-
δράν γνώσιν έχομεν μέχρι σήμερον. 

ΕΝΥΔΡΟΝ ΦΥΤΟΝ ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΝ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ. 

Γ α δάση κα': οί ποταμοί της Γουϊάνης, έμπεριέχου 
σιν ολόκληρους λειμώνας ανθών και ουτών, τά όποια μέχρι 
τοίδε διέουγον τά περίεργα όμματα τών ουσιολόγων" και 
ή Ευρώπη δ' αυτή ουχί μόνον δεν έχει τήν έλαχίστην ί -
δέαν του πλείστου μέρους τών φυσικών προϊόντων, οσα 

τάς άλλας τέχνας επωφελή χρή«ν και τών ολίγων «κεί
νων, όσων τήν έξωτερικήν περιγραοήν έπιπολαίως μόνον 

γνωρίζει. 
Έκ τών τοιούτων ουσικών προϊόντων τής Γου'Ιαίνης εί

ναι και τό υπό της άνωθεν εικονογραφίας παριστώμενβν 
οεαν του πΛο' .σ .ου μϊρυικ, . iu / . . j , „ W . . W . , . . . ^ 

βλαστάνουσιν εί< τόν γόνιμον τούτον τόπον της μεσημβοι-|άνθος- είναι δέ τό.περιεργότερον, ωραιότερο* χ« * * * 

vf ς Αμερικής, αλλ" αγνοεί «κόμη τήν εις τήν ίατρικήν καί.,τερον άο'όσα παρήξεν ή φύσις. 
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Τό άνθος τούτο άνεκαλύοθη κατά τά 1 8 3 7 υπό του Ά γ 
γλοβ περιηγητού Σκομβούργου, όστις τό άοιέρωσεν εις τήν 
Βασίλισσα·/ τής Α γ γ λ ί α ς , και έλαβε παρ' αυτής τήν ά 
δεια» να τό όνομάση Βασί.ίισσα Βιχτωρία. 

Ο ρηθείς περιηγητής εις τήν έπιστολήν, τήν δποίαν έ 
γραίε περί τούτου του άνθους, προς τήν Βοτανικήν έται-
ρίζν του Λονδίνου,εκθέτει τήν περιγραοήν αυτού κατά τόν 
άκόλουθον τρόιιον. 

Τήν ά. Ίαννουαρίου του τρέγοντος έτους ( 1 8 3 7 ) ενώ 
έπαλαίομεν κατά τών απείρων δυσκολιών, όσας ή φύσις 
πολύτροπος άντέταττεν εις τόν έπί του Βερβίκη ποταμού 
3<απλούν ημών, έοθάσαμεν πρός τι μέρος, καθ ô δ ποταμός 
ΐξαπλουριενος σχηματίζει άκίνητον λίμνην. Ένταϋθα άν 
τιζείμενον τ ι κείμενον έπί τής μεσημβρινής όχθης τής λί 
μνττς ταύτης, επέσυρε τήν προσογήν μου - άλλ' ΰπήρξεν α
δύνατον μακρόθεν νά τό αναγνωρίσω" όθεν ένισχύσας τόν 
κωπηλάτην, έφθασα πάραυτα πρός τό τοσούτον διέγειραν 
τήν περιέργειάν μου άντικείμενον ή'το δέ θαύμα της ου 
σικ^ς δημιουργίας. "Ω .' τότε τ ά δεινά τής θαλασσοπλοίας 
έλησμονήθησαν όλα πάραυτα, και ώς βοτανικός, ίκανήν 
άνταμοιβήν τών κακουχιών μου ένόμισα τήν τοιαύτην έπι 
τυ-χίαν. 

Έπι τής επιφανείας τών υδάτων εκείτο γιγαντιαίον 
φύλλον 5 έως 6 Γαλλικών ποδών τήν διάμετρον, έχον cyr¡ 

μα δίσκου και πλατύ κύκλωθεν περικέντημα, χρώματο 
άνωθεν μέν προσινολεύκου, κάτωθεν δέ ζωηρότατου ερυ
θρού. Όμοιον μέ τό θαυμάσιον τούτο φύλλον υπήρχε και 
Ά πολυτελέστατον άνθος αύτού,συγκείμενον έκ πλείστων 
εχζτο^τάδων φυλλίδων, τών όποιων τό χρώμα άρ-^όμενον 
έκ του καθαρού λευκού μεταβάλλετο βαθμηδόν εις τό του 
ρόδου χρώμα, και έκ τούτου πάλιν εις βαθύ έρυθρουν. Τά 
ακίνητα ύδατα ησαν κεκαλυμμένα υπό τών ανθών, έγώ δέ 
μεταβαίνων έξ ενός εις άλλο, άνεκάλυπτον άείποτε νέαν 
τινά αίτίαν θαυμασμού. 

Ή δε επιφάνεια του εξαισίου τούτου άνθους είναι επίσης 
Οα-τμασία και μοναδική· διότι είναι σχήματος σφαιροειδούς, 
και έχει ομοίως διάμετρον έξ περίπου Γαλλικών ποδών τό 
δε χρώμα αυτού ποικίλλεται μέ παράδοξον τρόπον επειδή 
έσωίεν μέν είναι χρώματος ύποπρασίνου, ώς τό τής επιφα
νείας του φύλλου· έξωθεν δέ, λαμπρού ερυθρού χρώματος, 
ώ ς τ ό κάτωθεν μέρος του φύλλου· τό στέλεχος του άνθους 
τούτου εχει πρός τόν κάλυκα πάχος ενός δακτύλου, και 
καλύπτεται άπό οξείας έλαστικάς άκανθας, μακράς 3 | 4 πε 
ρίπου του δακτύλου. Ή διάμετρος του κάλυκος είναι 1 2 
εως 1 3 δακτύλων, έχει δέ κατά τήν βάσιν 3 δακτύλων 
πλάτος, επί τής όποιας αναπαύεται τό μεγαλοπρεπέστατον 
τούτο άνθος, τό οποίον άναπτυχθέν καλύπτει διά τών εκα

τόν φυλλίδων αυτού δλόκληρον τόν κάλυκα* ότε δέ αρχίζει 
νά άνοίγη, είναι λευκόν, έχει εις τό μέσον έρυθράν κηλίδα, 
ήτις ακολούθως διαδίδεται έφ' όλου σχεδόν του άνθους, ά-
φοΰ τούτο άναπτυχθή εντελώς, και ώς έπί τό πολύ απαν
τάται τοιουτοτρόπως έχρωματισμένον. Αποπέμπει προσέτι 
ευάρεστον ευωδίαν, έπαυξάνουσαν τήν ωραιότητα του ός 
πολύτιμον κόσμημα. Τά φύλλα του είναι πολύσαρκα, ώς 
τά τών λοιπών ανθών του είδους αυτού", αί δέ πολυπληθείς 
ίνες του διέρχονται σταυροειδώς ή μία διά τής άλλης. 

Προβάντες κατά τ ι , άπηντήσαμεν πάμπολλα τοιαύτα 
άνθη" καθ'όσον'δέ έπροχωρούμεν,'έπαρουσιάζοντο εις ήμας 
μάλλον γιγαντιαία· μετρήσαντες έν φύλλον, εύρομεν ότι 

ν ε διάμετρον 6 Γαλλικών ποδών κα! 5 δακτύλων, περι
κέντημα δέ, πέντε και ήμισυ δακτύλων τό ύψος. Ά λ λ ' ό
μως τό πολυτιμότατον τούτο άνθος κατατρώγεται πολ
λάκις έ'σωθεν άπό ζωΰφιόν τ ι , έξ ων ήριθμήσαμεν έφ' ενός 
μόνον άνθους υπέρ τ ά 3 0 . 

ΑΠΤΕΡΥΓΑ. 

Τό παραδοξότερον και μοναδικόν σχεδόν πτηνόν, άφ' 
όσα μέχρι σήμερον αναφέρει ή φυσική ιστορία, είναι τό ό-
νομαζόμενον ' Απτέρυγογ. Ευρίσκεται δέ σχεδόν εις τους αν
τίποδας η μ ώ ν διότι γεννάται εις τήν Νέαν Ζελανδίαν, σπά-
νιον και εις αυτήν ακόμη τήν πατρίδα του" εις δε τήν 
Εύρώπην ουδέ μετεκομίσθη καν εισέτι ζωντανόν. 

Έξ όλων τών πτηνών, λέγει δ Κουβιέρος, τό μόνον, τό 
οποίον έφάνη έχον πτερά χωρίς πτέρυγας, είναι τό Άπτε' -
ρυγον. Πρώτος δ Σχάος έγνωστοποίησε τό πτηνόν τοΰτο 
ίς τούς φυσιολόγους κατά τ ά 1 8 1 2 , ζωγραφήσας και 

περιγράψας τό Άπτέρυγον κατά τό ς"αλέν πρός αύτον άπό 
τήν Νέαν Ζελανδίαν πλήρες άχυρων δέρμα του πτηνού 

ούτου. 

Πολλοί άμφίβαλλον μέχρι τινός περί τής αληθούς υπάρ
ξεως αυτού" δ φυσιολόγος Τεμμίγκος τό υπέλαβεν είδος 
πτηνού, τό δποίον ήδη έξέλιπεν. Ό δέ Λεσσών τό ένόμισε 
μυθώδες πτηνόν. Πρό τίνων όμως ετών ή τοιαύτη άδικος 
άμφιβολ/α διελύθη, διότι μετεφέρθη εις τήν Άκαδημίαν 
τού Λονδίνου εν τοιούτον βαλσαμωμένον, κάλλιστα διατη-
ρηθέν, και προσέτι ελαβον πολλάς περί αυτού ενδιαφέρου
σας ειδήσεις άπό τούς Ζελανδούς. 

Ό Γούλδος τό έζωγράφισεν εις τήν περίφημον συλλογήν 
αυτού, και ήείκώντήν οποίαν ή συλλογή αυτη έφερεν έπολ-
λαπλασιάσθη διά τού τύπου" είναι δέ ή ενταύθα παριστα-
νομένη. Οί κάτοικοι της Νέας Ζελανδίας ονομάζουσι τό ά
πτέρυγον ΚιονχιονΙ' θηρεύουσι δε αυτό έν καιρώ νυκτός, με-
ταχειριζόμενοι λαμπάδας διά νά τό άπατήσωσιν εις το νά 
έξέλθ/;, και κύνας διά νά τό συλλαμβάνωΛν. 
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Τα πτερά αύτοΰ δντα καδ' ύπερβολήν απαλά και λεπτά,|ίόμοιάζει όπωσοϋν με το άπτέρυγον, μάλλον παντός άλλου, 

έχουσι μεγίστην τιμήν μεταξύ τ ω ν κατοίκων τής Νέας Τό πτηνόν τούτο ευχαριστείται πολύ εις τάς χαμηλάς 

Ζελανδίας, οΓτινες τά μεταχειρίζονται δια νά καλλωπίζωσι 
τάλαμπρότερα αυτών ρορέματα. 'Επανορόριον κεκοσμημε'· 
νον μέ τοιαύτα πτερά θεωρείται το πολυτελέστερον ένδυμα 
το οποίον δύναται νάφορέση αρχηγός τις τής Νέας Ζελαν 
δίας. Ευρωπαίος τις , όστις έζησεν εκεί εξ έτη, μόλις 
ήόυνήδη να ίδη εν μόνον έξ αυτών των φορεμάτων, και το 
οποίον έπάσχισεν' άγοράση εις οποιανδήποτε τιμήν ήθελε 
όυνη5ή· άλλ' δ κύριος αυτού, δεν εστερξε κατ' ούδένα τρό 
πον νά παραχώρηση εις αυτόν ουδέ μέρος καν του [είρημέ-
νου φορέματος. 

Ό ΐδιαί-ιερος οργανισμός του 'Απτερύγου, τδ μήκος 
του ράμφους αυτού, ή ισχύς των ποδών του και ή έλλειψις 
των πτερύγων, καδιστώσι δύσκολον την καταταξίν του 
εις τδ όρνιθολογικόν σύστημα* είναι δε τδ πτηνόν τούτο 
νυκτερινδν, χαί έχει τδ μέγεθος τριμήνου Ινδικού Ορνιθος 
(κούρκου), τ ά νώτα καταμέλανα, ή δέ σαρξ αυτού είναι 
υελανόχρους, ινώδης και αηδής* δ Γούλδος, μετά ακριβή 
έξέτασιν, κατατάττει αύτδ είςτήν οίκογε'νίίαν των Στρου-
διονείων. Και τ ω οντι δ υπό του Λινναίου περιγραφόμενος 
Στρονθίων _Κασσονόρ:ος είναι τδ μόνον πτηνόν, τό οποίον 

και λιμνώδεις γαίας καί τάς από πλατείας και πυκνάς έκ 

πτέριδος κλίνας, εντός των όποιων κρύπτεται. Όταν δέ 

οί κύνες τό πολιορκώσιν έκ του πλησίον, διότι ούτος είναι 

δ μόνος τρόπος καΟ' ον τδ θηρεύουσι, καταφεύγει εις τάς 

χαράδαςτών βράχων, εις τάς κοιλότητας τών δένδρων, ή 

εις τάς βαδείας τρύπας, τάς οποίας υποσκάπτει εντός τής 

γης, και τάς οποίας σχηματίζει εσωτερικώς ώς μικρού; 

θαλάμους* εντός δέ τούτων κατασκευάζει καί τήν φωλεάν 

αυτού έκ ξηράς πτέριδος, ή άλλων χόρτων. 

Οταν δεν είναι τίταραγμένον, καί αναπαύεται άνευ φό

βου καί υποψίας, συνετίζει νά κλίνη τήν κεφαλήν του ό

πισθεν έπί τών νώτων αυτού, διευδύνον τό ράμφος του πρός 

τήν γήν, ως παρίσταται εις τήν ενταύθα είχόνα* ά λ λ ' 

ότε καταδιώκεται, τρέχει μέ μεγίστην ταχύτητα, φέρον 

τήν κεσαλήντου ύψωμένην ώς δ ΣτρουΟίων, καί όταν 

προσβληθη δι' επιδρομής υπερασπίζεται μέ θαυμαστήν ίσ-

χυν, επιφερον ταχέα και επ ικίνδυνα κτυπήματα δια τών 

εύρωστων ποδών αύτοϋ, καί τών Οπισθεν τών ποδών του 

οξέων πτερνιστήρων, τούς οποίους μεταχειρίζεται προσέτι 

εις το ν' άνασχάπτη τδ εϊαφος και νά έκβάλλη σκώληκα ς 

1 8 4 7 . Κ Α Ι ΤΕΡΠΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ. 15 

πρός τροφήν του, τούς οποίους άμα {δον επί τής έπιφα 
νείας διαπερα μέ τό ράμφος του - φαίνεται δέ, ότι τρέφε
ται προσέτι καί έξ όρεων, καί άλλων διαφόρων ερπετών 
καί εντόμων. ____________ 

ΠΟΙΚΙΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. 

Προς χρησιν των παίδων χαί τυν .Ιαοΐ'. 

ΜΑΘΗΜΑ Α'. ΙΣΤΟΡΙΑ. 

Εισαγωγικά^ γνώσεις. 

Ιστορία ονομάζεται ή ακριβής έξέτασις καί διήγησιςτων| 
αξιομνημόνευτων ανθρωπίνων πράξεων καί συμβάντων τού 
κόσμου* ή Ιστορία λαμβάνει διαφόρους διακριτικά; ονο
μασίας κατά τό είδος τών πράξεων ή συμβάντων τ ά δποία 
πραγματεύεται" ώς π. χ . ΠοΛιτικη '/ςορία ή περιγράφου
σα τάς εις τ ά διάφορα έθνη πΌλιτικάςμεταβολάς, 'Εχχ.Ιη-
σιαστιχή Ιστορία ή εξιστορούσα τά τής Εκκλησίας συμ
βάντα, Φνσιχη Ιστορία ή τά τής φύσεως κτλ. 

Ή Ιστορία πρδς τούτοις διαιρείται εις Γενικήνκαί Με-
ρικήν* καί Γενιχη μέν ονομάζεται ή πραγματευομένη γε
νικώς περί τ ώ ν ά π ' αρχής αξιομνημόνευτων πράξεων καί 
συμβάντων όλου γενικώς τού κόσμου* Μεριχη δέ ή πραγ
ματευομένη μόνον περί τών αξιομνημόνευτων πράξεων ή 
συμβάντων ενός τίνος Έθνους ή Λαο£ 

Ή Γενική Ιστορία διά τήν μεγάλην αυτής έκτασιν διαι
ρείται πάλιν εις τρία μέρη* εις 'Appaiar Ίστορίαν, εις 
Ιστορίαν τού Μεσαιώνος και εις Νεωχέααν Ιστορίαν. 

Ή Αρχαία Ιστορία έξετάζεί καί διηγείται όλα; τ ά ; 
αξιομνημόνευτου; πράξεις καί συμβάντα τής άνΟρωπότητο; 
άφ' ότουέκτίσδη δ Κόσμο;, ήτοι 5 5 0 8 έτη πρό Χρις-ού, 
μέχρις ού κατηργήΘη ή 'Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τής Δύσε
ως, ήτοι μέχρι τού έτους 4 7 6 μετά Χριστόν, καί έμπε 
ριλαμβάνει διάστημα 5 9 8 4 ετών. 

Ή Ιστορία τοΰ Μεσαιώνος εξετάζει καί διηγείται ί-
στοριχάς αξιομνημόνευτους πράξεις καί συμβάντα, άπό τήν 
έπογήν τ ή ; καταλύσεως τής 'Ρωμα'ικής Αυτοκρατορίας τήΥ 
Δύσεως, μέχρι τής άνακαλύψεως τής Αμερικής υπό Χρι
στόφορου Κολόαβου, ήτοι άπό του έτους 4 7 6 μετά Χρι 
στον, μέχρι τού έ'τους 1 4 9 2 , καί έμπεριλαμβάνει όιάς-η 
μα 1 0 1 6 ετών. 

Ή δέ Νεωτέρα Ιστορία εξετάζει καί διηγείται αξιο
μνημόνευτους ποάξεις καί συμβάντα άπό τήν έποχήν τής 
άνακαλύψεως τής Αμερικής, ήτοι άπό τ ά 1 4 9 2 μετά 
Χριστόν, μέχρι τών ήμερων μας. 

Εκ τούτου παρατηρούμεν ότι, ή Γενική Ιστορία αργε-
ται άπό τήν κτίσιντού κόσμου μέχρι των ημερών μας, καί 
διαιρείται εις τρία μεγάλα μέρη, γωριζόμενα άπ' άλλνήλων 
διά δύο μεγάλων συμβεβηκότων, τής καταλύσεως δηληδή 
τής 'Ρωμαϊχής Αυτοκρατορίας τής Δύσεως, "/αϊ τής άνα 
καλύψεως τής Αμερικής. 

ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΚΕΦ. Α'. 

Δημιουργία τον παντός. 

Ό Θεός έποίησε τό παν εις έξ ημέρας* καί τήν μέν πρώ-

την ήμέραν έποίησε τον Ούρανόν καί τήν Γήν, ήτις ήτον 
αόρατος καί άκατασκεύας-ος καί κεκαλυμμένη άπό τό σκό
τος, καί τά ύδατα. Τήν αυτήν ήμέραν διέταξεν δ Θεός 
νά γεννηδή τό φώς, καί εγεινε τδ φώς, τδ οποίον διεγώ-
ρισεν άπό τό σκότος, καί τδ μέν φώς ώνόμασεν Ήμέραν, 
τδ δέ σκότος ώνόμασε Νύχτα. 

Τήν δευτέραν ήμέραν διέταξεν δ θεός καί εγεινε τό στε
ρέωμα πρός δια/ώρησιν τών Υδάτων, χαί ώνόμασεν ό 
θεός τό στερέωμα Ούρανόν. 

Τήν τρίτην ήμέραν διέταξεν ό θεός καί συνήνθη τό ύ-
ποκατω του ουρανού υοωρ εις μιαν συναγωγην, και ετ-ανη η 
ξηρά, χαί ώνόμασεν δ θεός τήν ξηράν Γήν, καί τάς συ-
ναγωγάς τών υδάτων ώνόμασε δαλάσσας. Τήν αυτήν ή 
μέραν διέταξεν ό θεός καί έβλάστησεν ή Γή τά φυτά καί 

ά χόρτα. 
Τήν τετάρτην ήμέραν διέταξεν δ θεός καί έγεννήδησαν 

ό Ηλιος, ή Σελήνη καί οί αστέρες, τούς οποίους έ'δεσεν έπί 
τού Στερεώματος, διά νά φωτίζωσι τό παν, νά άργωσι τής 
ημέρας καί τής νυκτός, νά διαχωρίζωσι τό φώς άπό τό 
σκότος, καί νά χρησιμεύωσ^ν ώς σημεία τών καιρών, τών 
ημερών, καί τών ένιαυτών. 

Τήν πέμπτην ήμέραν διέταξ3ν δ θεός καί έγεννήδησαν 
•ά όψάρια καί τά πτηνά. 

Τήν εχτην ήμέραν διέταξεν δ θεός καί έγεννήδησαν τά 
τετράποδα ζώα, καί ερπετά καί δηρία, καί έπί τέλους έ
πλασε τον άνδρωπονκατ' εικόνα αυτού καί δμοίωσιν, λ α -
βών χώμα άπό τής γής, καί έμφυσήσας εις τό πρόσωπον 
αυτού πνοήν ζωής - ώνόμασε δέ αύτον Αδάμ, καί τον έ
δωκε βοηδον τήν γυναίκα, τήν οποίαν έπλασεν έκ μιας τών 
πλευρών αυτού. Καί εϊδεν ό θεός ότι πάντα τά έργα, όσα 
εποίησεν ήσαν καλά, καί ηύλόγησεν αυτά, καί καδυπέτα-
ξεν ύπό τήν κυριαρχία ν τού άνθρωπου. 

ην οε εϊοομην ημεραν κατεπαυσεν ο ϋεο ; απο ολα τ α 
έ'ογα αυτού* διά τούτο καί ηύλόγησε καίί,γίασεν αυτήν, κα-
θιερώσας ώς ήμέραν αναπαύσεως. 

ΚΕΦΑΛ. Β'. 

Παραχοή του Αδάμ χαί της ίνας χαι άποΰο.Ιή 
αυτών άπό τον Παράδεισον. 

Ό θεός άρού έπλασε τον Άδοίμ καί τήν Εύαν τούς έ'δε
σεν εις τον Παράδεισον, τον οποίον ό ίδιος έφύτευσεν εις 
τήν Εδέμ κατά Ανατολάς, διορίζων τον 'Αδάμ νά τέν 
καλλιεργή καί νά τόν φυλάττη, καί επιτρέπων εις αυτούς 
νά τρώγωσιν άπό τούς καρπούς παντός δένδρου τού Παρα
δείσου, άλλ' ονι καί άπό τόν καρπον του δένδρου τού γ ι -
νώσκειν καλόν και πονηρόν φοβέρισα;, ότι τήν ήμέραν καδ' 
ην φάγωσιν άπό αυτό τό δένδρον δέλουσιν άποδάνει. 

Άλλ ' ή γυνή τού Αδάμ, συμβουλευθείσα άπό τόν όφιν, 
έοαγεν άπό τό άπηγορευμένον δένδρον, χαί εδιοκεκαϊ εις τόν 
άνδρα αυτής καί έπεισε καί αυτόν νά ράγη έξ αυτού. 

Ό δέ θεός τούς άπέβαλεν άπό τόν Παράδεισον διά τήν 
πρός τήν δείαν αυτού έντολήν παρακίήν αυτών, καί τούς χα-
τεδίκασε νά τρώγωσιν .ν ίδρώτι καί λύπαις τόνάρτον αυτών 
δί όλης τής ζωής των, εργαζόμενο: τήν γήν, έξ ής έπλάσδησαν. 
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ΚΕΦΑΛ. Γ'. 

Κάϊν xul "A6eJ. 

Ό Άοάμ και ή γυνή του Εύα μετά τήν άποβολήν αυτών άπό 
τον Παράδεισο·/ έγέννησαν δυο υιού;" τον Κάιν, όστις έ-
γεινε γεωργός, και τον Αβελ όστις έγει*ε ποιμήν προ
β ά τ ω ν άλλ' ο Κάιν φθονήσας τον Άβελ , διότι δ θ ε ό ; 
εύηρεστήδη μάλλον εις τάς θυσίας τούτου, ή εις τάς του 
Καιν, έφόνευσε τον αδελφό·/ αΰτοϋ. Ό δέ θεός όργισθείς δίά 
τούτο καιά του Κάϊν, τόν κατηράσθη νά ή/αι στένων και 
ιοέμων επί τής γής. 

Μετά τόν θάνατον του "Αβελ δ Αδάμ έγέννησε και άλ
λον υίόν τόν ΣήΟ, και διαφόρους υιούς και Ουγχτε'ρας,' έ
πειτα απέθανε·/. 

Έκ δε τού ΣήΟ, τρίτου υιού τού Α δ ά μ έγεννήθη ό 
'Ενί'ος, όστις έλαβεν υίόν τόν Καϊναν, έκ δέ τού Καίναν έ-
γεννήΟη ό Μαλελεήλ, όστις έλαβεν υίόν το Ίάρεδ πατέρα 
τού Ένώχ, όστ:ς Ενό)γ, επειδή εύηρέστησεν εις τόν θεόν 
οιά το" ν ενάρετων αυτού πράξεων, δεν απέθανε·/, άλλά μετέ
θετε-/ αυτόν δ θεός εις τόν Παράδεισο·/. 

Εκ τού Ενωχ έγεννήθη δ Μαθουσάλας, όστις υπήρξε 
μακροβιότατος, και έ'λαίεν υίόν τόν Αάμεχ τόν πατέρα 
το·3 Νω'& ' ' 

• ΚΕΦ. Δ'. 

Ό Κατακλυσμός του Νώε. 

Ό Νώε έγέννησε τρείς υιούς τόν Σήμ, τον Χαμ, και τό 
ΊάοεΟ" άλλ' επειδή κατά τήν έποχήν ταύτη·/, οί απόγονο: 
τού Κάϊν, οί'τινες έπολυπλασίάσθησαν, και εξακολουθούν 
πάντοτε τήν όδόν της κακίας τού προπάτορος αυτών, δι 
φθειρον βαθμηδόν και τους απογόνους τού ΣήΟ, ό θεός | 
πε ποος τόν Νώε, τού οποίου ή ενάρετος διαγωγή ήτον 
άοεστή εις αύτον « ή γή έπλήσθη τής αδικίας των ανθρώ
πων, και δίά τούτο θέλω έπιοέρει κατακλυσμό·/ ύδατος δίά 
νά εξολοθοεύσω και αυτούς και όλα τά ζώα τής γής' και 
επειδή σέ είδον δίκαιον άνθρωπο·/, κατασκεύασον κίβωτόν 
τριακοσίων πή·/εο3ν τό μήκος, πεντήκοντα τό πλάτος, και 
τοιάκοντχ τόύψος, και είσελΟε εις αυτήν σύκαί ή γυνήσου, 
κα! οί υιοί σου, και αί γυναίκες τών υιών σου, και είσαξε 
και άνά επτά ζεύγη από όλα τά είδη τών ζώων, τών έρ 
πετών χαί τών πτηνών τών καθαρών, και άνά δυο ζεύγη 
άπδ όλα τ ά μη καθαρά, δίά νά τά τρέφης μετά σού, και 
λάβε ομοίως εντός τής Κιβωτού όλας τάς αναγκαίας τρο-
οά; οί αυτά και τήν οικογένεια·/ σου. ο 

Ό Νώε έξετέλεσεν ακριβώς όσα δ θεός τόν δίέταξεν, 
ακολούθως δε δ θεός τόν εϊπεν « εί'σελΟε εις τήν κίβωτόν 
σύ και ή οικογένεια σου, και λάβε μετά σού και όσα ζώα 
ερπετά και πτηνά σέ διέταξα, διότι μετά έπτά ημέρας 
θέλω επιφέρει κατακλυσμό·/ εις όλην τήν γήν διά τεσσαρά
κοντα ημέρας και τεσσαράκοντα νύκτας, και θέλω έξαλεί-
ύει όλα τ ά έπ' αυτή; ζώντα. » Ο δέ Νώε ύπήκουσε, και 
εισήλθε/ εις τήν Κιόωτόν μετά τής οικογένειας αυτού, και 
τών λοιπών ζωών. Ό δέ θεός έκλεισε τήν κίβωτόν έξωθεν.Ι 

Μετά έπτά λοιπόν ημέρας άπό τής εισόδου τού Νώι εις 
την κίβωτόν, κατά τήν είκοστήν έβδομη» τού δευτέρου μη
νός τού έτοί·< 3 2 6 0 άπό κτίσεως κόσμου, έρράγησαν 
πασαι αί πηγαί της αβύσσου, χαί οί καταρ'ράκται τού Oò-
ρανού ήνεώγθησαν, και έπιπτε ρ"αγδαία αδιάκοπος βροχή 
δίά τεσσαράκοντα ημέρας κ»ί τεσσαράκοντα νύκτας, και 
έπνίγησαν όλοι οί άνθρωποι και τά ζώα, ερπετά tal πτ-ηνά 
όσα έμειναν έξω τής Κιβοιτού. 

Τά ύδατα πλημμυρήσαντα άνέβησαν δεκαπέντε πήζεις 
υπεράνω τών υψηλότερων βουνών τής γής· μετά δέ τάς 
τεσσαράκοντα ημέρας έπαυσε·/ δ Κατακλυσμός, και ή Κ»-
βωτός πλέουσα επί τών υδάτων έκάθισε μετά τήν ολιγο-
στευσιν αυτών έπί τού όρους Αραράτ, και άφού έξηράνΟη 
ή γή, ό θεός διέταξε τόν Νώε και εξήλθε τής Κιβωτού 
μετά τής οικογενείας αυτού και τών μετ'αύτού ζώων, τά ο
ποία ηύλόγησε και διέταξε νά διασκορπισδώσν» ες>' -όλης 
τής γής, και νά πολλαπλασιασθώσιν έκ νέου. 

ΚΕΦΑΛ. Ε', 

Πυργοπο'.'ία χαί σύγχυσις τών γ.Ιωσσών, καΐ Οιασχορά 

ιών ανθρώπων χαθ' ο.Ιην τήν ΐχτατιν \ή( rqq. 

Εκατόν περίπου έτη μετά τόν κατακλυσμόν, f-rot κατά 
|τό έτος 3 3 6 1 άπό κτίσεως κόσμου, οί απόγονοι τών τριβ
ών υιών τού Νώε, πολλαπλασιασθέντες, έοαντάσθησαν 
νά κτίσωσιν εις τήν πεδιάδα τού Σεναάρ υψηλότατο·/ πύργο·/, 
τού δποίου ή κορυφή νά οθάνη έως τόν ούρανόν* άλλ ο θ ε 
ός, άποδοκιμάσας τό τόλμημα τούτο, έσύγχυσε τάς γλώσ
σας αυτών, και άντί μιας γλώσσης, τήν οποίαν όλοι εως 
τότε ώμίλουν, έκαστος τότε ώμίλει γλώσσαν διαφορετι
κή·/ τής τού άλλου, και ούτω μή δυνάμενοι νά έννιήσω-
σιν αλλήλους, διεσκορπίσθησαν καθ' όλην τήν έκτασιν τής 
γής, και έκτοτε τό τών ανθρώπων γένος διηρέθη εις δια-

όρους οικογενείας, αίτινες, λησμονήσασαι κατ ολίγον τήν 
κοίνήν αυτών καταγωγή·/, έ^αρακτηρίσθησαν ώς άσχετα 
μεταξύ αυτών έθνη και φυλαι. 

Μολονότι δέ όλον τό άνθρώπινον γένος έχει, ώς άπεδεί-
ξαμεν, μίαν και τήν αυτήν καταγωγή·/, τό κλίμα Ομως, 
τό είδος τής ζωής, και άλλα φυσικά αίτια, έπενεργήσαν-
τα διαφοροτρόπως εις τάς εις διάφορα μέρη τής γής δια-
σκορπισθείσας διαφόρους ομογενείς φυλάς, μετέβαλον έπί 
τοσούτον oy ι μόνον τάς έξεις χαί ήθη αυτών, άλλα και 
αυτούς τούς έξοηερικούς χαρακτήρας τής φυσικής μορφής 
και 

είναι ή Καυκασιανή, ή Μογγολ'.κή, ή Μαλαϊκή, ή λίθτο-
πική και ή Αμερικανική. 

'Εκάστην τών πέντε τούτων ουλών θέλομε·/ ορίσει χαί 
περιγράψει προσηκόντως εις τό περί Γεωγραφίας μάΟημσ. 

[αχολογεί.) 


	APOTHIKI OFELIMON KAI TERPNON, PROLOGOS
	APOTHIKI OFELIMON KAI TERPNON, Αρ. 1

