
ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΤΩΝ 

ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΠΝΩΝ 
Γ Ν Ω Σ Ε Ω Ν . 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ. 1 8 4 8 . «Μ4&ΜΖ>> ΑΡΙΘ. 18, 

Α Ν Α Γ Ε Ν Ν Η Σ Η ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΕΝ Τ Η ΑΝΑΤΟΛΗ. 
ι ι 

ΕΠΟΧΙ1 ΑΕΐΤΕΡΑι 

Χχ& Μόαμαντίου Κοραή μέχρι της συστάσεως ΐοΰ 

ΈΛ.Ιηγιχοϋ Κράτους. 

(Συνέχε'.α έκ Των αριθμών 1 4 , 1 Β, και 1 6 . ) 

ή Δευτέρα εποχή τ η ; αναγεννήσεως των Γραμμάτων 
έν τι) Ανατολή άρχεται, ώ ; είπομεν, άπο Αδαμαντίου 
Κοραή. 

0 πατήρ ούτος της νεωτέρας Ελληνικής Φιλολογίας 
έγεννήθη έν Σμύρνη έν έτει 1 7 4 8 άπο πατρός Χίου και 
μητρός Σμυρναίας· ήκουσε τά Ελληνικά μαθήματα έν τ!| 
πόλει ταύτη παρά τοΰ διδασκάλου Ιεροθέου του ΐθακησίου, 
διδαχθείς ομοίως παρά διαφόρων και τήν ΐταλικήν, Γ α λ -
λικήν, Λατινικήν, και Εβραϊκήν γλώσσαν. Προικισμένος 
δέ έκ φύσεως ύπο μεγάλης ευφυΐας, βαθείας κρίσεως και 
σπανίας μνήμη; έδείκνυεν άπί> μικράς ηλικίας τον ύψηλ.ί»ν 
βαθμον της ήθι/.ής εντέλειας, εις βν ήτο προωρισμένος να 
φθάση. Καθ' ήλικίαν είκοσιτεσσάρων ετών έστάλ,η ύπο τοΰ 
πατρός αύτοϋ εις Αμστελ.όδαμον, ίίπου έμαθε κα'ι την Γερ-
μανικήν γλώσσαν, και έσύστησεν έμπορικον κατάστημα* 
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Ελλ' ουδόλως εύδοκιμήσας εις τα του εμπορίου έπανήλθεν 
είς Σμύρνην, οποϋ ένησχολεΐτο εις την μελέτην της Φιλο
λογίας μέχρι τοΰ έτους 1 7 8 2 , δτε μεταβάς εις Μοντπε-
λιέρον ήκουσεν έκεΐ τα μαθήματα της Ιατρικής* κατά δετό 
ϊτος 1 7 8 8 μετέβη εις Παρισίους, όπου έζησε το υπόλοιπο-» 
της ζο>ής αύτοΰ. l ì αρετή, ή φιλοπονία, ή άπλότης, ή με
τριοπάθεια, και ό πατριωτισμός ήσαν τά κύρια χαρακτη
ριστικά του σπανίου τούτου ανδρός* απέθανε δέ καί ετάφη 
*ν Παρισίοις έν έτει 1 8 3 3 . 

Τα δε εκδοθέντα συγγράμματα αύτοΰ είναι 1 ) . Η έκ τοΰ 
Γερμανικού μετάφρασις της Κατηχήσε&>ς Πλάτωνος Μη
τροπολίτου Μόσχας, εκδοθείσα έν Λειψία έν έτει 1 7 8 4 , 
καί προσφωνηθείσα εις τον τότε πατριαρχεύοντα Γαβριήλ 
τον Γ ' . — 2 ) . Η έκ της Γερμανικής εις την Γαλλικήν με 
τάφραση της Κλινικής του Σελλίου (Selle) εκδοθείσα ε'.ς 
Μοντπελιέρω έν έτει 1 7 8 7 — 3 ) . Η έκ της Αγγλικής εις 
τήν Γαλλικήν μετάφρασιν τής ιστορίας τής Ιατρικής του 
Αγγλου Βλακκίου (Black) εκδοθείσα ομοίως έν Μοντπε
λιέρω έν έτει 1 7 8 8 — 4) . Η μετά Γαλλικής μεταφράσεως, 
σχολείων καί Προλεγομένων εκδοσις του Θεοφράστου, τυ -
πιοθεΐσα έν Παρισίοις έν έτει 1 7 9 9 — 5).· Το περί αέρων, 
υδάτων χαι τόπων τοΰ ίποκράτους, ομοίως μετά Γ α λ 
λικής μεταφράσεως σχολείων και Προλεγομένων, εκδοθέν 
4ν Παρισίοις έν έτει 1 8 0 0 , δια το όποιον ό έκδοτης έλαβε 
παοά του Ναπολέοντος το δεκαετές βραβείον—6). Η έκ 
τής Ιταλικής είς τήν νεωτέραν Ελληνικήν μετάφρασις τοΰ 
περI αμαρτημάτων χαι ποινών τοΰ Βεκκαρίου, μετά ση
μειώσεων καί Προλεγομένων, εκδοθείσα έν Παρισίοις έν 
ίτει 1 8 0 2 — 7 ) . Υπόμνημα περί της παρούσης κατα
στάσεως τοΰ πο.ϊιτισμοΰ της 'ΕΛΛάδος' γεγραμμένον 
Γαλλιστί καί εκδοθέν έν Παρισίοις έν έτει 1 8 0 3 — 8 ) . 
Τα Αίθιοπιχά του Ηλιοδώρου, μετά Προλεγομένων κα'ι 
σχολείων, εκδοθέντα έν Παρισίοις έν έτει 1 8 0 4 — 9 ) . Η 
μετά τών δύο συνεργατών αύτοΰ κατ αΐτησιν τοΰ Ναπο
λέοντος γενομένη μετάφρασις εις τήν Γαλλικήν τής Γ ε ω 
γραφίας του Στράβωνος έν έτει 1 8 0 5 , δια τήν οποίαν ό 
Κοραής έλαβεν έτήσιον έπί ζωής σύνταξιν 2 0 0 0 φρά
γκων— 1 θ ) . Αιλιανού ποικίλη Ιστορία, Ηρακλείδου του 
Ποντικού καί Νικολάου τοΰ Δαμάσκηνου τα σωζόμενα, 
μετά Προλεγομένων και σημειώσεων, εκδοθέντα έν Παρι
σίοις έν έτει 1 8 0 5 , δαπάνη τών αδελφών Ζωσιμάδων, ώς 
Πρόδρομος τής ΈΛΛηνιχής βιβ.Ιιοθήχης ύπό το δνομα 
Αυτοσχέδιοι στοχασμοί— 1 1 ) . Ή 'ΕΛΛηνιχη βιβΜο-
ΰήχη, συνισταμένη εις 1 7 τόμους μετά του Προδρόμου αυ
τής, καί τα πάρεργα της ΈΛΛηνιχης βιβΛιοθηχης, συνι
στάμενα εις 9 τόμους, εκδοθέντα έν Παρισίοις μετά Προ
λεγομένων καί σημειώσεων κατά_ διαφόρους έποχάς από 

τοΰ έτους 1 8 0 5 μέχρι τοΰ έτους 1 8 2 9 — 1 2 ) . Τά αστεία 
τον Ί ερυχ.Ιέους, μετά Γαλλικής μεταφράσεως, Προλε
γομένων και σημειώσεων εκδοθέντα έν Παρισίοις έν έτε: 
1 8 1 1 — 1 3 ) . ΑΙ τέσσαρες πρώται ραψωδία; τής ΐλιάδος 
τοΰ Ομήρου, ύπο το όνομα Βο.Ιισσινη εχδοσις, έκδοθείσαι 
ομοίως έν Παοισίοις μετά Προλεγομένων καί σημειώσεων έν 
έτει 1 8 1 1 καί εφεξής— 1 4 ) . Τά "Αταχτα, ή Αυτοσχέδιος 
Συναγωγή παντοίΤαπών εις την άρχαίαν χαι την ffttr 
ΈΛΛηνιχήν γ.ϊώσσαν αυτοσχεδίων σημειώσεων xa¿ 

τίνων άΛ.Ιων υπομνημάτων, εκδοθέντα έν Παρισίοις είς 
τόμους πέντε έν έτει 1 8 2 8 καί εφεξής. 

Πλήν τών ρηθέντων ύπάρχουσι και διάφορα άλλα ανέκ
δοτα χειρόγραφα τοΰ αθανάτου τούτου ανδρός, σηπόμενα 
έν τινι εμπορίκι, αποθήκη τής Μασσαλίας μετά τής πολυ
τίμου βιβλιοθήκης αύτοΰ, τήν οποίαν δια διαθήκης είχεν 
αφιερώσει ό μακαρίτης Κοραής είς τό Γυμνάσιον τής Χίου, 
αλλά τήν οποίαν αδίκως στερείται μέχρι σήμερον % 
πατρίς αΰτοΰ. 

Καί τοιοΰτο μεν είναι έν περιλήψει τό Ιστορικόν τοΰ 
βίου καί τών συγγραμμάτων τοΰ Κοραή, ίϊς δέ προς τήν 
άναγέννησιν τών γραμμάτων έν τη Ανατολή, ό Κοραής 
θεωρείται δικαίως ώς ό πατήρ τής δευτέρας ταύτης επο
χής" διότι από τά τέλη ήδη τοΰ παρελθόντος αιώνος, έν φ 
ή Δυτική Ευρώπη προέβαινε γιγαντιαίοις βήμασι προς τά 
φώτα, ή Ελληνική παιδεία έξ εναντίας άπεσβέννυτο έν τη 
Ανατολή* οι πλείστοι τών διδασκάλων είχον καταντήσει 
αληθείς Σχολαστικοί, περιορίσαντες τήν έκπαίδευσιν τών 
ομογενών είς τά λεγόμενα ζηρά Γραμματιχά, καί άπο-
καταστήσαντες καί τούτων τήν έκμάθησιν τραχυτάτην, 
έπίπονον, πολυχρόνιον, έλλειπη καί επομένως άσκοπον καί 
ανωφελή εις τδν κοινωνικον βίον, ένεκα τής άμεθοδίας τής 
διδασκαλίας αυτών, καί τής προς τήν μελέτην τών επι
στημών καί ξένων γλωσσών περιφρονήσεως. Η ομιλούμενη 
καί γραφομένη γλώσσα είχε καταντήσει άλλόκοτον μίγμα 
ξένων λέξεων καί ίδιωτισμών* καί οί μεν λόγιοι έθεματό-
γραφον Ελληνις-ί, έννοοΰντες μόνοι αυτοί εαυτούς, οί δέ 
Φαναριώται (οί μόνοι τότε, πλήν τών έξ επαγγέλματος 
Διδασκάλων, παιπεδευμένοι τοΰ Γένους) άνεμίγνυον άηδώς 
όμηρικάς καί Πινδαρικάς λέξεις καί φράσεις μετά Τουρκι
κών, καί ενίοτε Γαλλικών λέξεων καί ίδιωτισμών* οί δέ 
έμποροι, έχοντες έμπορικάς τινας σχέσεις μετά τής Β ε 
νετίας, είσήξαν είς τήν άλληλογραφίαν καί όμιλίαν αυτών 
τοσαύτας ίταλικάς λέξεις καί φράσεις, &>στε ή εμπορική 
λεγομένη γλώσσα, καί μάλιστα ή γραφική, ΰπήρχεν εντε
λώς ακατάληπτος είς τους λοιπούς ομογενείς, καί ή Ελ
ληνική γλώσσα κατήντησεν αληθής Βαβυλώνιος πυργο-
ποίία. Μόνη ή Εκκλησία διετήρησεν όπωσοΰν καί κατά τήν 
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περίστασιν ταύτην αληθή λείψανα χαρακτηρίζοντα τήν 
προγονικήν εύκλειαν, ακολουθούσα γραφικόν ύφος, μή 
•κατά πάντα μεν Ελληνικόν, μάλλον δέ πλησιάςον εις τήν 
σύνταξιν τής αρχαίας γλώσσης, καθαρδν ξένων λέξεων καί 
φράσεων, καί πολύ μεν εύληπτότερον τοΰ ύφους τών λογίων, 
άσυγκρίτως δε εύφραδέστερον καί μεγαλοπρεπέστερον τοΰ 
μιξοβαρβάρου καί μακαρονικοΰ τών Φαναριωτών άλλ'ή γε
νική αμάθεια τοΰ έθνους έπεκτάνθη φυσικώ τώ λόγω καί 
έπί τοΰ Κλήρου αύτοΰ, καί μόλις ή Μεγάλη Εκκλησία τής 
Κωνσταντινουπόλεως εγραφεν είς ύφος έμφαΐνον έτι 'ίχνη 
Ελληνικής συντάξεως, γλαφυρότητος καί αρμονίας. Είς τ ο 
σούτον δε άπονοίας είχον φθάσει τινές τών τότε λεγομένων 
έγκριτων τοΰ Γένους, ωστε εις έξ αυτών, ό Αθανάσιος 
Χριστόπουλος, άλλοις άριστος στιχουργός, έγραφε καί 
προέτρεπε νά παραιτήσωμεν τήν Ελληνικήν όρθογραφίαν 
καί νά άντικαταστήσο>μεν τό [/εν ι, αντί τοΰ η , υ, ει, οι, 
Μ ) καί η , τδ δέ ο, άντί τοΰ ω, καί άλλα τοιαύτα. 

Εν τοιαύτη καταστάσει εύρίσκετο ή παιδεία τοΰ Γένους, 
δτε ό Κοραής έγνωρίσθη διά τοΰ καθαρού καί γλαφυρού 
ύφους τής γλώσσης τής μεταφράσεως τοΰ περί αμαρτημά
των καί ποινών τοΰ Βεκκαρίου* ή δέ βαθύνοια καί πολυμά
θεια τών έν αυτή σοφών αύτοΰ σημειώσεων καί τό πΰρ 
τών ρητορικωτάτων αύτοΰ Προλεγομένων διήγειρον τους 
νέους προς τον πόθον τής προγονικής παιδείας. 

Η μετά δύο έτη άκολουθήσασα τήν έκδοσιν τοΰ Βεκ
καρίου έκδοσις τών Αίθιοπιχών τοΰ Ή.Ιιοδώρον, έχουσα 
δμοίιος έν εί'δει Προλεγομένων τήν προς τον Αλέξανδρον 
Βασιλείου περί τής Ελληνικής γλώσσης έκτεταμένην έπι-
στολήν, έξήψεν έτι μάλλον τήν φυσικήν φιλοτιμίαν καί 
φιλομάθειαν όλων τών ομογενών, καί άνεζωπύρησε τον 
προς τήν παιδείαν καί τήν διόρθωσα τής γλώσσης πόθον 
τών νέων. 0 Κοραής έν τή ρηθείση επιστολή κατεδίκαζε 
τήν λεγομένην μιζοΰάρΰαρον γ.ϊώσσαν, ώς μή άνήκουσαν 
ούτε είς τήν πάλαιαν, ούτε είς τήν νέαν Ελλάδα, άλλ' ώς 
άποφώλιον τέρας τής Αφρικής, συνίστα δέ κοινήν γλώσσαν 
τοιαύτην, οποία νά ήναι κανονική, Ελληνική κατά τήν 
σύνταξιν, καθαρά ξένων λέξεων καί φράσεων, καί εύλη
πτος είς τό πλείστον μέρος τοΰ Εθνους. 

ΟΊ Ζωσιμάδες άκούσαντες τήν πολυμάθειαν καί πα-
τριωτισμόν τοΰ άνδρδς παρεκάλεσαν νά έκδώση, διά δα
πάνης αυτών, όσα κρίνη αναγκαία είς τό γένος, καί τότε 
ό Κοραής ήρχισεν, ώς εΐπομεν, τήν έκδοσιν τής Ελληνικής 
Βιβλιοθήκης, προτάττων ομοίως εις έκαστον τόμον αυτής 
εκτεταμένα Προλεγόμενα ύπο τήν έπιγραφήν Αυτοσχέδιοι 
στοχασμοί περι τής παιδείας χαι γ.Ιωσσης, έν οίς έξη-
λεγχε δι' εμβριθών συλλογισμών καί ακαταμάχητων απο
δείξεων τήν άμεθοδίαν τών τότε Γραμματικών, δεικνύων 

τον τρόπον δι' οΰ ώφειλον νά διδάσκωσιν οι διδάσκαλοι, 
τους συγγραφείς τους οποίους έπρεπε νά έκλέγωσι, πώς 
νά ώφελώνται έξ αυτών πραγματικώς, πώς νά μεταφέ-
ρωσι τά καλά τής παλαιάς είς τήν νεωτέραν γλώσσαν, 
χωρίς νά φθείρωσι τής δευτέρας τήν ιδιότητα,άποδεικνύων 
τό αηδές, γελοΐον καί άχρηστον τής λεγομένης μιξοβαρ
βάρου γλώσσης, όνομάσας αυτήν χλευαστικώς Μαχαρο-
νιχην, ,προτρέπων ένταυτω τους λογίους τοΰ έθνους είς 
σύνταξιν λεξικού καί Γραμματικής τής γλώσσης καί έκ
θετων εις ».ύτούς υπόδειγμα καί τρόπον τής συντάξεως 
αυτών. I i ηθική μόρφωσις τών νέων υπήρξε προ πάντων 
ή κυριωτέρα φροντίς τοΰ σοφοΰ γέροντος, διά δέ τών εύ-
γλώτων καί φρονίμων αύτοΰ συμβουλών κατώρθωσέ νά 
έμπνευση είς τάς ψυχάς όλων τών ομογενών τήν προς τήν 
παιδείαν καί τήν άρετήν κλίσιν καί ανεδείχθη ό πρωταί
τιος τής κατά ταύτην τήν έποχήν ηθικής τοΰ έθνους ανα
γεννήσεως* καί τοιουτοτρόπως ή προς σύστασιν καλώς 
διοργανισμένων Σχολείων καί διόρθωσιν τής καθομιλου
μένης γλώσσης άμιλλα διεδόθη μεταξύ όλων τών Ομο
γενών* τά ήδη υπάρχοντα Σχολεία έρρυθμίζοντο κατά τάς 
φρόνιμους συμβουλάς καί τήν νέαν μέθοδον τοΰ σοφοΰ 
Κοραή, νέα άνηγείροντο πανταχόθεν, οί πλείστοι καί 
φρονιμώτεροι τών λογίων τοΰ έθνους παρεδέχθησαν τδ 
νέον σύστημα τής διδασκαλίας καί διορθώσεως τής γλώσ
σης, καί ή νεολαία έλευθερωθεΐσα τών δεσμών τής άμεθο
δίας καί τών φιλολογικών προλήψεων, ώρμησε γιγαντιαίοις 
βήυ-ασι πρδς τήν ήθικήν άνάπτυξιν τών διανοητικών αυτής 
δυνάμεων. Μεταξύ δέ τών νεοσυστηθέντων Σχολείων άρκεΐ 
νά περιγράψωμεν τδ Σχολεΐον τής Χίου, τδ όποιον είχεν 
έπανορθωθή καί κανονισθή κατά τάς οδηγίας τοΰ μεγάλου 
τούτου άνδρδς, καί είχε κινήσει τδν γενικδν θαυμασμδν 
τών σοφών τής Ευρώπης εθνών, καί άπδ τοΰ οποίου τά 
φώτα μετέσχεν όλων τών Ελλήνων ή νεολαία. 

ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΤΗΣ Χ Ι Ο Υ . 

Τδ Σχολεΐον τούτο υπάρχον παλαιόθεν, ώς είπομεν 
(λποθ. άριθ. 1 6 σελ. 2 0 0 ) έσχολαρχεΐτο ύπδ Αθανασίου 
τοΰ Πάριου μέχρι τοΰ έτους 1 8 1 2 , ότε απεφασίσθη υπό 
τοΰ κοινού τών Χίων ή γενική αύτοΰ μεταρρύθμισις, 
πραγματοποιηθείσα κατά τδ έτος 1 8 1 3 . 

Η παλαιά οικοδομή, ουσα έκπαλαι εύρυχωροτάτη καί 
λαμπρότατη, έπηυξήνθη, άνεκαινίσθη καί έκαλλωπίσθίΐ, 
προστεθέντος είς αυτήν καί τοΰ νέου κτηρίου τοΰ εμπερι
έχοντος κάτωθεν μεν έξ λαμπρά δωμάτια παραδόσεων, 
άνωθεν δέ τάς δύο μεγάλας αίθουσας τής πλουσίας' τοΰ 
Σχολείου βιβλιοθήκης. »" 
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Οί έν αύτώ μαθητεύοντες νέοι ήσαν πεοίπου οκτακόσιοι 
έζ ών οί ήμίσεις σχεδόν ήσαν Χϊοι, οί δέ λοιποί κάτοικοι 
τών διαφόρων μερών της Ελλάδος και Τουρκίας. Είχε 
λαμπράν βιβλιοθήκην περιέχουσαν 2 4 , 0 0 0 τόμους, άξιό-
λογον τυπογραφίαν, και πλουσίαν άποθήκην τών περισ
σοτέρων πειραμάτων τών φυσικών και χημικδν έπκ-ημών, 
*αΐ ήδύνατο νά καυχηθ/ί ότι κατέχει μεταξύ τών διδασ
κάλων αυτής, δεκαοκτώ τον αριθμόν, πολλούς γνωστού; 
βίς τήν πεφωτισμένων Εύρώπην δια τήν έξοχον αυτών 
«αιδείαν. Τοιούτοι δε υπήρξαν δ Πρύτανι; αυτή; κύριο; 
Νεόφυτος Βάμβας, ό μαθηματικώτατος ΐ. Ζτελεπή:, ό 
πολυμαθής Βαρδαλάχος, ό έκ Παρισίων κύριο; Ιούλιο; 
ΔαυΊδ, και ό τότε άξιο; της Χίου Αρχιερεύς Πλάτων 
•ραγγιάδη;, αληθή; Ποιμήν λογικού Ποιμνίου. 

Ολοι γενικώς ο'. μαθηται έμαθήτευον χωρί; τινα πλη-
ρω^ιήν" τά δε παραδιδόμενα μαθήματα ήσαν : 1) ή Ελλη
νική γλώσσα και φιλολογία. 2) ή Λατινική. 3) ή Γαλλική. 
4 ) ή Ιταλική. 5} ή Τουρκική, Αραβική, και Περσική. 6) ή 
Ιερά κατήχησις και Θεολογία. 7 ) ολαι α! μαθηματικά! 
έπιστήμαι, μέχρι και αύτη; της Ναυτικής. 8 ) ή φυσική 
πειραματική. 7 ) ή Μεταλική, Φυτ.κή, και Ζοι'ίκή Χημία. 
1 0 ) ή Φυσική Ιστορία. 1 1) ή Γενική Ιστορία. 1 2) ή Πολι
τική Γεωγραφία 1 3 ) αί φιλοσοφικά! έπιστήμαι. 1 4 ) ή 
Ρητορική. 1 5) ή Ζο>γραφική. 1 6 ) ή -Μουσική. 

Αί Αημόσιαι εξετάσεις τών προόδων τών μαθητών έγί-
νοντο άπαξ του -ένιαυτοϋ, άρχόμεναι κατά τήν έβδόμην 
•του Ιχννουαρίου. Εις ταύτα; έχρεώστουν νά παρευρεθώσιν 
6 Αρχιερεύς μετά τών δώδεκα αύτοϋ Κληρικών καί τών 
Λημοσίων Ιεροκηρύκων, οί Δημογέροντες, οί Εφοροι τοϋ 
"Σχολείου, οί Επίτροποι τών διαφόρων δημοσίων κατα
ντημάτων, οί Εύπατρίδαι, οί ΐχτροί, οί γονεϊ; τών μαθη
τών και όλοι οί διδάσκαλοι και μαθηται τοΰ Σχολείου. 
Ούτοι δέ πάντες είχον ξεχωριστού; προσδιωρισμένου; 
τόπου; έν είδει αμφιθεάτρου εϊ; το έμπροσθεν μέρος της 
αιθούσης τών εξετάσεων, οικοδομής εύρυχωροτάτη; εντός 
της περιοχή; τοϋ Σχολείου* και προ; τούτοι; παρευρίσκοντο 
πάντοτε αύτοθελήτω; και οί έκεΊ Αντιπρόξενοι τών Ευρω
παϊκών δυνάμεων, και άπειρον πλήθβς λαού. Οί έξεταζό-
•μενοι μαθηται έλ,άμβανονέγγραφον άπόδειξιν τών προόδων 
αυτών ΰπογεγραμμένην ύπο τών πρωτίστων διδασκάλων 
τοϋ Σχολείου, και έσφραγισμένην διά της σφραγίδος, ήτις 
«άριστα τον έκ της στάκτης αύτοϋ άναγεννώμενον άλ-
ληγορικον Φοίνικα" το πρώτον βραβειον τών άριστευόντων 
μαθητών ητο στέφανος έκ δάφνης, το δεύτερον στέφανο; 
I * μυρσίνης, και το τρίτον στέφανος έξ έλαία;· οί στεφα
νωμένοι έκηρύττοντο δημοσίως, και ή άμιλλα και φιλοτι
μία τών μαθητών ήτο τοιαύτη, &ςί ή μόνη άποτυχίχ τοϋ 

πρώτου βραβείου, έγίνετο εί; πολνλούς αιτία πένθους καί 

πολυχρονίου άθυμίας. 

Τέσσαρε; έφοροι και τέσσαοε; υποψήφιοι συνερχόμενοι 

άπαξ της εβδομάδος εις το γραφεΐον τοΰ Σχολείου έσκέ-

πτοντο περί όλων τών υποθέσεων αύτοϋ. Καθ' έ'καστον 

δέ έτος έστέλλ>οντο έκ τών είσοδην.άτων τοϋ Σχολείου εί; 

Εύρώπην 6 0 0 0 γρόσια προ; άγοράν βιβλίων διά τήν δη-

μοσίαν Βιβλιοθήκην. Ομοίως έστελοντο καθ' έ'καστον ετος 

εϊ; Παρισιού; κα! δύο έκ τών πτωχότερων μαθητών, βι-

τινες είχον τελειώσει καλώς τά έν τώ Σχολείω της Χίου 

μαθήν,ατα αυτών, διά να σπουδάσιοσιν εις Εύρώπην τήν 

ιατρική», ή νά τελειοποιηθώσιν εις άλλας έπιστήμας, δι* 

εΐ/ίδων δο.οίως τοϋ Σχολνείου. 

Αλλ' ή κατά τά 1821 επελθούσα Ελληνική επανάστα

ση; συγκατεστρεψε μετά τοϋ Σχολείου τούτου και δλα τά 

λο'.π:<, κα'ι ή έκπαίδευσις τών νέων ϊ'ιχεν εκλείψει από τ» 

έθνος έφ' ικανά έτη. 
(ακολουθεί.) 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΉ ΟΜΙΛΙΑ TOT ΚΛΘΗΓΗΤΟΊ ΤΗΣ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Ν. BAMBA ΕΙΣ ΤΙΙΝ ΕΝΑΡΞΙΝ 

ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ TOT 1 8 4 8 κα! 1 8 4 9 . 

Πολλάκις βέβαια έθαυμάσατε, φίλοι, έννοοϋντε; καί 

βλέποντες το πλ.ήθος τών τεχνών καί επιστημών, δσας 

έφεϋρεν ό άνθρωπο;. Ο νοερό; ούτος κόσμος της ανθρω

πινής δημιουργία; έχει, τολμώ να ε'ίπ6>, τά δευτερεΤα τοϋ 

θαυμασμού τοϋ άπειρου τ ή ; τοϋ Θεοϋ άπειρου σοφίας καί 

δυνάμεως καί δύναται τ ι ; νά ε'ίπη το τοϋ Εκκλησιαστοϋ, 

« Πάντες οί λ.όγοι έγκοποι* ού δυνήσεται άνήρ τοϋ λαλείν* 

» κα'ι ούκ εμπλησΟήσεται οφθαλμό; τοϋ δραν, κα! ού πλη-

» ρωΟ^σεται ούς από ακροάσεως. » Αλλ' έν έκείνω μεν, 

είπε κα! έγενετο" ενταύθα δε, πόσοι αιώνες παρήλθον, καί 

κα! πόσων γενεών αγώνες συνεδρκμον! Αί άνΟρώπιναι 

τεχναι κα! έπιστήμαι τότε ηρχησαν νά λαμβάνωσι μόρ-

φωσιν κα! διαίρεσιν ε'ς διάφορα ειδει, άφ' ου διά πολλών 

αιώνων αί γνώσεις αύτοϋ βαθμηδόν έπληθύνθησαν κα! 

έτελε·οπειήθησαν. 

Αί πρώται γνώσεις τοϋ άνθρωπου είναι φύσει ατο

μικά!" διότι ή φύσις δεν παριστάνει εις τάς αίσ^'ίσεις 

αύτοϋ, ειμή άτομα. Εκ τούτων δέ τών ατομικών γνώσεων 

μορφοϊ έν έαυτώ ύστερον διά της γλώσσης γενικά; ψ.· 

νοίας, αναβαίνει είς τ ά ; αιτίας τών φαινομένων, κα! ο υ τ » 

•/.ατά μικρόν δημιουργεί ΖΆ τών ομοειδών αρχών τέχνας 
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χαί επιστήμκ;. Η φυσική λοιπόν πρόοδο; τοϋ ανθρωπίνου 

πνεύματος είναι εμπειρία, τέχν/; κα! επιστήμη. 11 συνεχή; 

τώοντι έπανάληψις τών αυτών ατομικών πραγμάτων γέν

να τήν έμπειρίαν* έκ πολλών δε εμπειρικών γνώσεων 

αορφούμεναι γενικά! τινε; εννοιαι κα! κανόνες συγκροτοϋσι 

τήν τέχνην, ήτι; είναι άναμφιβόλω; βαθμού ανωτέρου 

της απλής εμπειρίας. 1Ϊ δε επιστήμη ούσα ουχί άπλή 

γνώσις κα! περιωρισμένη, αλλά καθαρά, βεβαία, καί γε 

νική, μετά τών αιτιών, δι' 3 ; τά πράγματα ούτω; έχουτι, 

ίει»/ΰει εί; ήμάς^τελειοτέραν άνάπτυξιν κα! πρόοδον τοϋ 

ανθρωπίνου πνεύματος. 

Εις τήν άδυναι/.ίαν τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος αποδί

δεται γενικώς ή «νρεσις τών διαφόρων μεθόδων, κα! ή 

τών όντων καί τών αύτοϋ γνώσεων εις διαφόρου; τάξε·.; 

κα! συστήματα διαίρεσις. Δεν είναι ουδεμία αμφιβολία, ότι 

τούτων απάντων αιτία είναι δ περιορισμό; αύτοϋ. Μόνο; 

ό άπειρο; νοϋ; τοϋ Θεοϋ έχει άμεσον, άχρονον κα! τελείαν 

γνώσιν πάντων όμοϋ τών όντων" πλήν κα! έν αύτϊι ταύτη, 

τή αδυναμία φαίνεται ήλίκην δύναμιν έλαβεν ό άνθρωπος 

παρά τοϋ Θεοϋ! Εν τη αδυναμία τών βραχιόνων αύτοϋ 

έπεννόησε μηχ.ανάς, είστε νά μεταοάλλη τήν έπιφάνειαν 

γης κα! θαλάσσης, νά διατρέχη ωκεανούς ώ; ξηράν έφ' α

μάξης, νά μεταβάλλη ορη κα! πεδιάδας, κα! νά ζητη ούκ 

άλόγως στάσιν διά νά αναμόχλευση κα! αυτήν τήν γήν. 

Εν τη" αδυναμία τ?,; δράσεως αύτοϋ έφεύρηκε μέσα, δι' 

ών βλέπει κα! καταμετρεϊ τά αόρατα διά τήν σμικρό

τητα, κα! τά αθέατα διά τήν άπειρον άπόστασιν. Εν 

τη κδυναν-ία τοϋ περιλαμβάνειν έν τ ώ νώ αύτοϋ τά ά-

πειοάειθν.α άτομα τοϋ παντίς δημιουργεί γένη κα! ε'ίδη, 

κα! διά τών νοερών τούτων ατόμων περιλαμβάνει τ6 

παν κα! συντόμως ειπεί», έν τϊί αδυναμία αύτοϋ δει

κνύει, οτι είναι πάντων τών αισθητών δημιουργημάτων 

τοϋ Θεοϋ τό έχλεκτότερον καί θεοφιλέστερον. ΙΙόσον λοι

πόν ασυγχώρητος κα! ελεεινή είναι ή άποπλάνησις εκεί

νων, οσοι έτόλμησαν νά καταβιβάσωσι τον άνθρο;πον 

απο ταύτη; της ύπερτάτ/;ί κα! θείας τάξεως είς τήν 

τάξιν τών χαμερπεστάτων ζώων, η νά άποδίδωσι τάς 

εξαίσιους ταύτα; εργασία; τ ι ς νοητικής ουσίας είς τόν 

όργανισμόν μιας ΰλης φύσει άσ-Λλογίστου κα! κατά πά-

βαν στιγμήν πολυτρόπως μεταβαλλόμενης! Λύτη είναι 

τ ω δντι ή έπονε'διστος κα! τερατώδης αδυναμία, νά 

μεταχειρίζηται άνθροοπος τήν έαυτοϋ λογικήν δύναμιν, 

5ιά νά εξευτελίσει έχυτόν, και νά γυμν»θ^ τοϋ θείου 

αξιώματος ! Αλλ' α; έπανέλθωμεν εις τά ίχνη τών 

προόδων τοϋ άνθριοπίνου πνεύματος. 

Διά τήν φυσικήν λοιπόν άδυναμίαν τοϋ ανθρώπου 

ούτω θεωρουμένην, κα! διά τάς χρείας, μεθ' ών γεν

νάται, έκεϊναι πρώται έκ τών τεχνών και επιστημών 

πρέπει νά έφευρέΟησαν ύπ' αύτοϋ, κα!" να ελαβον ταχυ-

τεραν τελ.ειοποίησιν, ό'σαι ήσχν προχειρότειαι εί; το νά 

βοηΟόίιιν αυτόν, κα! χρησιμώτεραι εί; τ·)(ν έκπλήοο^ 

σιν τών προ^των χρειών αύτοϋ" όθεν άναβαίνουσιν εις 

άμνημόνευτον αρχαιότητα. 

Φύσει λ,οιπον αί πρώται τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος 

πρόοδοι δεν έγινοντο κατ ' έκλογήν τών έπιτηδειοτέρων 

ptftWW προς φωτισμό·/ αύτοϋ, αλλά διευΟύνοντο και διε-

χαράττοντο, νά ειπώ οΰτω;, ύπο τών άφεύκτων κα! κα

τεπειγουσών αύτοϋ χρειών. Εντεύθεν πολλά! γνώσεις, 

ληφθεΐσαι μετά ταύτα ώ ; άρχαί κα! βάσει: ε ' ; τον 

φωτισμον αύτοϋ, είναι πολύ μεταγενέττεραι κατά τήν 

είίρεσιν, κα! άλλαι πάλ.ιν το εναντίον. Εντεύθεν κα! ή 

άρχικωτάτη πασών τών επιστημών, εκείνη, της οποίας 

το άντικείμενον είναι αυτός δ άνθρωπος, έστάθη σχεδόν 

πασών τών άλλων ή μεταγενέστερα, καί αί ποόοδοι 

αυτής βραδύτεραι. Αφελκόμενο; δ άνθρωπο; ακατάπαυ

στο); εις τον έξω κόσμον κα! ύπο τ ή ; έμφυτου περιέρ

γεια;, κα! ύπο τών χρειών, έγύμναζε περί τούτον τάς 

νοητικάς αύτοϋ δυνάμεις, καθώς κα! τάς σωματικάς, χ ω 

ρίς νά έπιστρέφη είς εαυτόν διά νά παρατήρηση τί ε ί ' 

ναι αί δυνάμεις αύτα*, τί το έργον έκαστης, εί; ποίας 

άπάτας υπόκεινται, διά τίνος μεθόδου πρέπει νά διευ-

θύνωντα", Χα! τίνα βεβαιότητα η πιθανότητα δύναται 

νά εχτι είς τάς δι' αυτών άποκτωμένας γνώσεις" όθεν 

αναγκαίο); προήρχετο μεγίστη μέν βραδΰτης εις τήν 

πρόοδον αύτοϋ, μυρίαι δε άπάται είς τάς κρίσεις, κα! 

δεισιδαιμονίαι κα! προ).ήψει; αλλόκοτοι, κα! πολλάκις 

ολέθριοι, είς τήν άτομικήν κα! κοινωνικήν ζωήν αύτοϋ. 

Αλλ' ώς φαίνεται, τοιαύτη είναι ή φυσική πορεία τοϋ 

ανθρωπίνου πνεύματος. Κα! άν έ , αρχής ή προσοχή αύ

τοϋ $εν άφείλκετο ακαταπαύστως εις τά εξωτερικά, 

οντά, ούδε τότε δεν ήθελε δυνηΟή' ν' άρχ'σ/ι ταχέως 

την φιλοσοφικην παρατηρησιν εαυτού, άπρεπε να προη-

γηθώσι πολλά! αληθείς γνώσεις, ούχ ήττον δε κα! άπά>-

ται, διά νά στρέψωσι τήν προσοχήν «Οτου εις εαυτό" 

Είναι πολλά!"ΦψηλαΙ έννοια·, κα! άν?:καλ.ύ^εις, α'τινες 

συναπαντώνται ώ ; εύρημα έν το» όδώ τοϋ βίου, αλλ' e;-
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ναι και πολλαί εννοιζι και ανακαλύψεις, αΐτινες, ώς 

ο'ι καρποί, άπαιτοΰσι καιρόν, διά νά λάβωσι γέννησιν 

και ωριμότητα" τοιαύτη είναι και ή επιστήμη τού αν

θρωπίνου πνεύματος. 

Πρώτος έκ των παλαιών ό Αριστοτέλης, οςτις έγεν-

νήθη περί που διακόσια δεκαοκτώ έτη μετά τον Πυ-

θαγόραν, διεννοήθη νά συγγράψη έπιστήμην Λογικής· 

έννοια τώ δντι αξία του μεγάλου εκείνου νοός, και έκ-

τέλεσις θαυμαστή, θεωρούμενη μάλιστα ώς πρώτον δο-

κίμιον εις τοιαύτην Οπόθεσιν, διά τό όποιον έζήτει 

συγγνώμην, και άνέθεττε τήν τελειοποίησιν αυτού εις 

τούς μεταγενεστέρους. Αλλ' άντί τελειοποιήσεως τό δο-

κίμιον τούτο τού Ελληνος φιλοσόφου έδέσποζεν έν πασι 

τοΊς έθνεσ" χίλια οκτακόσια έτη μέχρι τού Βάκοινος. 

Μέγα παράδειγμα και τών φιλοσοφικών προλήψεων, 

τφ). της δυσκολίας τών μεγάλων παρατηρήσεο>ν, αΐτινες 

κάμνουσι τάς έποχάς τού νοερού κόσμου. 0 Βάκων πρώ

τος τών μεταγενεστέρων έγνώρισε/καί έτόλμησε νά δείξν] 

τά ελαττώματα τής έ'ως τότε επικρατούσης μεθόδου τού 

φιλοσοφείν, και ότι ή πρωτίστη αιτία τούτων ένυπήρχεν 

έν τη θεωρία τών νοητικών δυνάμεων τού άνθρωπου και 

τής τούτων χρήσεως. Οθεν επεχείρησε νά σύνθεση άντί 

τού Αριστοτελικού η'ον όργανον τού φιλοσοφείν. Δέν 

έτελείωσεν αυτό" δεν επέτυχε μάλιστα εις πάντας τούς 

υψηλούς αύτοΰ σκοπούς" ήνοιξεν όμως τήν άληθινήν όδόν, 

και διήγειρε πρόςταύτην τό άνθρώπινον πνεύμα. Συγχρόνως 

άνεφάνη μεταρρυθμητής τής φιλοσοφίας και ό μέγας 

Κκρτέσιος. 

Ε κ τών δύο τούτων ένδοξων μεταρρυθμητών τής 

Φιλοσοφίας έγεννήθησαν Λόκκιος, Κονδιλλάκης, και πολ

λοί άλλοι μετα /ενέστεροι, ο'ίτινες διά τών σοφών αυ

τών παρατηρήσεων συνεισέφερον πάντες εις τελειοποίη

σιν τής επιστήμης τής οποίας έπαναλαμβάνομεν τήν 

σπουδήν ώνόμασαν αυτήν ίδεο.Ιογίαν' άλλ' ίσως ήτο 

καταλληλότερον νά λέγηται νοοΛογία' διότι καταγίνεται 

.τω ό'ντι εις τήν θεωρίαν τών νοητικών δυνάμεων τού άν

θρωπου εξετάζουσα έκ τών γινομένων, τών οποίων έχο-

μεν άναντίρρητον συνείδησιν, τίνες είναι αύται, τινι τρό

πω συλλαμβάνει δι' αυτών ό άνθρωπος τάς ιδέας, ποίαν 

τινά βεβαιότητα δύναται νά έχη εις αύτάς και εις τά 

ό*ντα τά παριστανόμενα δι' αυτών, πώς κρίνει και είς 

ποίας άπάτας υπόκειται. Αλλοι δέ ώνόμασαν τήν έπι

στήμην ταύτην Φιλοσοφίαν τού ανθρωπίνου πνεύματος" 

και άλλοι απλώς Φιλοσοφίαν. 

Η λεςίς Φιλοσοφία κατά τήν άρχικήν αυτής σημασίαν 

είναι φιλία τής σοφίας" δνομα, τό όποιον δοθέν ύπό τού 

Πυθαγόρου πρώτου, επεκράτησε πανταχού ώς τό μόνον 

καταλλη7ιθν είς τον άνθρωπον, όςτις φύσει τοΰ είδε'ναι 

ορέγεται, και πζριστάνον ένταυτω τήν είς τον άνθρωπον 

δοθεϊσαν ύψηλήν άξίαν και χάριν, νά ήναι φίλος τής σο

φίας, ήτις φύσει ενυπάρχει έν μόνω τώ θ ε ώ . Η Φιλοσοφία 

λοιπόν κατά τήν γενικήν έννοιαν τής λέξεως περιλαμβάνει 

έν τή έκτάσει αυτής πάσαν δυνατήν εις τον άνθρωπον 

έπιστήμην και ωφέλιμο ν δμού είς τον πρακτικόν και θεω-

ρητικόν βίον αυτού. Οθεν αποκλείονται τής Φιλοσοοίας 

τά αδύνατα νά έννοηθώσι και νά έξηγηθώσιν ύπό τού 

τοΰ ανθρωπίνου νοός, οποία φέρ' ειπείν, και ή καθ' αυτό 

ουσία τών σωμάτων, ή καθ' εαυτό ουσία τού θεού, τής 

ψυχής, και άλλα τοιαΰτα, είς τών οποίων τήν έρευ-

ναν οσοι έτόλμησαν νά δοθώσιν έναυάγησαν έξωκείλαντες 

είς παραλόγους υποθέσεις και παραλλογώτατα φαντασίας 

πλάσματα. Αποκλείονται ομοίως τά αντιφατικά τών 

δογματικών και πυρρωνιστών συστήματα, ώς κρηανώδη 

είς τάς εναντίας ύπερβολάς, διότι ο'ι μέν δέν έδιδον λόγους 

αποδεικτικούς, οί δέ ήσαν αμφιβάλλοντες περί πάντων" 

τήν δέ λεγομένην κυνικήν φιλοσοφίαν, ή τήν Στωϊκήν 

ψευδοπάθεαν, ή τά άντίθεα, και άντίθρησκα συστήματα, 

ή τά ανατρεπτικά τής ηθικής και πολιτικής σοφίσματα, 

τίςύγιαίνων τον νουν ήθελεν ονομάσει φιλοσοφίας γεννήμα

τα, άλλ 'ούχί πεπλανημένης φαντασίας άρρως-ήματα; Ουτω 

λοιπόν ή αληθής Φιλοσοφία, ή γνησία φίλη τής σοφίας 

τού θεοΰ, ή σύμφωνος μέ τάς δυνάμεις και τά όρια τοΰ 

ανθρωπίνου νοός, δέν εναγκαλίζεται ώς άξια τών θεωριών 

αυτής αντικείμενα άλλα παρά τά δυνατά και ωφέλιμα, 

καταγινομένη μετά φρονίμου συστολής είς τήν γνώσιν 

τών αποτελεσμάτων έκ τών αιτιών, ή τών αιτιών έκ τών 

αποτελεσμάτων, σκοπεύουσα πάντοτε τήν ήθικήν και 

πνευματικήν τοΰ ανθρώπου τελειοποίησιν. 

Η διαίρεσις τής Φιλοσοφίας ώς προς τό μέρος αυτής 

γίνεται κατά διαφόρους τρόπος μάλλον ή ήττον άπλουςέ-

ρους, ώς συμβαίνει εις πάντα τά πολυμερή συστήματα" 

ή διαφορά δμως τών τοιούτων διαιρέσεων δέν φέρει ούδε-

μίαν ουσιώδη βλάβην είς τά πράγματα, άν μόνον δέν 

γίνηται προσθήκη περιττών, η άφαίρεσις αναγκαίων. Οί 
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μέν αρχαιότεροι δφουν αυτήν εις Λογικήν, ΐϊθικήν, Φυ

σικήν, και Μεταφυσικήν. Εκ δέ τών νεωτέρων ό Βάκο>ν 

θεωρών τάς άνθροιπίνας γνώσεις ώς προς τάς τρεις δυνά

μεις τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος, μνήμην, κρίσιν, και φαν-

τασίαν, διαιρεί αύτάς εις τρεις γενικάς τάξεις, ίστορίαν, 

Φιλοσοφίαν και Ποιητικήν" έκάστην δε τούτων υποδιαι

ρεί είς άλλα είδικώτερα μέρη, τήν δέ Φιλοσοφίαν, είς 

Θεολογίαν, εις Φυσικήν, και εις άνθρωπολογίαν" άλλοι 

δέ θεωροΰντες τά αντικείμενα τής Φιλοσοφίας διττώς, 

αισθητά, και νοερά, διαιρούσιν αυτήν αμέσως είς Φυσικήν 

και Μεταφυσικήν" και άλλοι άλλως" τό σύστημα δε τό 

όποιον άκολουθοΰμεν, περιορίζεται κυρίως είς τήν έξέ-

τασιν τών νοητικών και ηθικών δυνάμεων τοΰ άνθρω

που, άναβαϊνον αναλυτικώς έκ τών έν ήμϊν γινομένων 

είς τήν γνώσιν τών δυνάμεοιν τούτων. Είναι άπλοΰν και 

εύληπτον, καθότι είναι έπωκοδομημένον είς τήν παρατή-

ρησιν, τήν οποίαν έκαστος δύναται νά κάμη εις εαυ

τόν και έκ ταύτης κρίνει περί τής θεωρίας, άν σύμφωνη 

μέ αυτά τά έν ήμϊν αύτόΐς γινόμενα, τών οποίων έχομεν 

έκ τής συνειδήσεως άναντίρρητον βεβαιότητα. 

Φίλοι, περιττόν ήθελεν είσθαι νά συνιστώ διά λόγων 
είς τήν φιλομάθειαν υμών και τούτο και τά άλλα δι
δασκόμενα εν τ ω Ελληνικώ τούτω πανεπιστημίω μαθή
ματα" ή τελειοποίητις υμών, και αυτό, άν θέλη τις νά 
είπη, τό ύλικόν υμών συμφέρον, ό σκοπός και αί εύχαί 
τοΰ Σεβαστού ήαών Βασιλέως, αί ελπίδες τών γονέων 
υμών, ή κοινή ωφέλεια και δόξα παντός τοΰ Ελληνικού 
γένους, ταΰτα είναι είς τάς ευαίσθητους υμών Ελληνικάς 
καρδίας οί πάντων ίσχυρώτεροι λόγοι. Εντείνετε λοιπόν 
και κάτευοδοΰϊθε άμέμπτως είς τ ό στάδιον υμών ! 

Ν. BAMBAS. 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΘΗΒΩΝ. 
ΪΠΟ ΕΡΡΙΚΟΤ ϋΙΚΟΛΑΟΥ Ο Ϊ Λ Ε Ρ Ι Χ Ο Τ . 

Μεζαγρασθεΐσα ε'χ τοΰ Γερμανιχοϋ ν.ιδ 
Άγγέ.Ιον Λ. Καπηώτον. 

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου άριθμοΰ.) 

Ού μακράν τοΰ πολυανδρίου έδείχθη είς τόν Παυσανίαν 
6 τόπος, ένθα δ Κάδμος λέγεται σπείρας τούς οδόντας τού 
δράκοντος ( I X . 4 0 - 1 . ) Ημείς δέ παραδεχόμεθα τόν τόπον 
τοΰτον κείυ.ενον εξ αριστερών τής είς τήν Δίρκην όόοΰ, τό 
·*.έν, διότι πάντα, όσα περί τοΰ μύθου τοΰ Κάδμου ανα

φέρονται, άλληγοροΰνται είς τήν Δίρκην κατά τήν θέσιν 
τών Ώγυγίων πυλών" τό δέ, διότι αμέσως έπειτα ό Παυ-
σανίας σαφώς προσθέττει β έστι δέ λόφος έν δεξιά τών 
πυλών Ιερός Απόλλωνος" καλείται δέ ότε 7.όφος και ό 
Θεός ΐσμήνκις, παραρρέοντος τού ποταμού ταύτη τοΰ 
ίσμηνίου » (α) 

0 ίσμήνιος λοιπόν λόφος είναι ό μεταξύ τής κοίλης οδού 
και τήν κοίτης τοΰ Ισμηνού έκτεινόμενος, και ή έν ύψηλοϊς 
κειμένη εκκλησία τού αγίου Λουκά κατέϊχεν ίσως τήν θέ
σιν τοΰ ιερού τοΰ Απόλλωνος" προς τούτο συνάδει και ô 
Ευριπίδης έν ίκέτισι (στιχ. 6 3 1 . ) , δ λέγων, ότι δ κατά τ ά ς 
Ηλέκτρας πύλας ιστάμενος άγγελος θεωρεί τόν στρατόν 
τών Αθηναίων τεταγμένον ούτως, ώστε ό μέν Θησεύς 
μετά τής δεξιάς πτέρυγος φθάνει πρός τόν ϊσμήνων λόφον) 
ίσυ.ήνιον ποός ό'χθον)" δ δέ Πάραλο: μετά τοΰ Ίππικοδ 
παρά τήν πίΓγήν τοΰ Αρεο>ς παρατάττεται' τά δέ άρματα 
ΐστανται κάτωθεν τοΰ τύμβου τοΰ Αμφίονος έν τώ πεδίω. 

Επ' αριστερά δε τών Ηλεκτρών πυλών έκειντο τά ερεί
πια τής οικίας, ένθα λέγεται, ότι κατωκει ό Αμφιτρύων 
(Παυσαν. I X . 1 1 . 1. Αντων. Λιβερλ. Μεταμορφ. Συ-
ναγωγ. 3 3 . (β). ) . έν αυτή έδείκνυτο εισέτι έπί Παυσα-
νίου δ τής Αλκμήνης θάλαμος, τόν όποιον δ Τροφώνιος και 
Αγαμήδης έκτισαν ε'.ς τόν Αμφιτρύωνα" πρός δε και ό 
τάφος τών παίδων τής Μεγάρας, και λίθος τις Σωγρο-
ηστηρ καλούμενος, τόν οποίον ή Αθηνά μυθολογεϊται δί
ψασα κατά τού Ηρακλέους, μέλλοντος νά φονεύση και τόν 
Αμφιτρύωνα (παράβαλ. Εύριπ. ΐϊρακλ. Μαινόμ. 1 0 0 4 ) . 
Εκεί πλησίον ήτο και τό ιερόν τού Ηρακλέους, οικοδομή^ 
μ α , λαμπρότατα ύπό τού Πραξιτέλους κεκοσμημένον, 
μετά τίνος σταδίου και γυμνασίου, τών οποίων ή θεσις 
πρέπει ίσως νά ύποτεθή είς τόν τόπον τής Εκκλησίας τοΰ 
αγίου Νικολάου. Πέραν τοΰ Σωφρονιστήρος 'ίστατο δ έκ 
τέφρας ανυψωθείς βωμός τόΰ Σποδίου 'Άπό.Ι.Ιωνος. Πε
ραιτέρω έδείχθη είς τόν Παυσανίαν ό τόπος, ένθα ώκλασεν 
ή βοΰς τοΰ Κάδμου, προσέτι και ό βωμός και τό άγαλμα 
τής όγκας Αθηνάς (Παυσ. I X . 1 2 . 2 ) . Ταΰτα δέ και ό 
άγιος τού δράκοντος, οποίου τοΰ ανωτέρω έμνημονεύσαμεν, 
πρέπει νάτεθώσι προ τών Ώγυγίων πυλών είς τήν κοιλάδα 
τής Δίρκης, περί τής οποίας θέλομεν ομιλήσει κατωτέρω. 

Ευθύς δ' έπειτα μεταβαίνει ό Παυσανίας ( I X . 1 2 . 3 ) 
είς τήν περιγραφήν τής Καδμείας" τό οποίον είναι νέα 

(α) ό Π»υσ*Ί·:*ς ίνοράζΐΐ τον ποταα·>ν ίσατ'ν.ον άντί Ir.pniii. Τ ί 

Si στ,ααίν.ι S:% ττ,ς ·κ??ά«ως » ανωτέρω Si ιο3 ίσν.τ,νίου τήν χρτίντν 

ϊίοις αν, ΐν τίνα Χοΐώς φ*1*" \Φί ε"*·- » (!<>· S . ) , Sh i-mû, πάρε"; αν 

έγράαΐτο ίσο.ς ά χ ω τ έ ρ ω - ίιάτι Sh ίιττάρχει W f « πτ.·^ παρά τήν 

τοΐ Ισατ,νοϋ ovjtoy. 
(β) ΤΌ Η ρ α χ λ ϊ , ς εντ-îj i-y ο ρ ϊ ϊσο ; S T I I U I Î - K I , S'V τ ω γ ^ ν α ο ί ω . 



272 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ Δεκέμβριος. 

άπόδειξις, ότι ή άπό τών Ηλεκτρών εις τα έκεΐ όδόςπ:οσ-
ηγγιζε μόνον εί; μικρόν τή ; πόλεως μέρος. Ημείς δε αφέν
τες προς ολίγον χαϊρον τον άρχαίον περιηγητήν, τρεπόμε-
θα εις τήν Δίρκην. Πηγάζει αύτη πλησίον του χωιιδίου 
r o j ¿ έκ πολλών π^γών /(οριζομένων άπ' αλλήλων διά 
χθαμαλών λόφο^ν (α). 11 έν μέρει κυρία πηγή, επονομαζό
μενη το χεψα.Ιάρι, ποτίζει, πλην τίνων περιβαλλόντων 
αυτήν κήπων και αγρών, και νεοφύτους συκαμινέας. Ε τ έ 
ρα δέ τις γειτνιάζουσα, το πηγαδάκι, αναβλύζει π/.ησίον 
υψηλοτάτου κ α! μακρόθεν φαινομένου λειμώνος" αυτού 
πέριξ κείνται πολλαι αρχαίων οικοδομών πετραι, και ή 
μεγάλη δέ του κεφαλαρίου δεξαμενή και ετέρα προσέτι ει; 
το Τάχι. είναι έξ αρχαίων τετραγώνοιν λίθων ωκοδομημέ-
ναι. Ητο δέ ποτε ενταύθα άλσος σκιαρόν (Σενέκ. Οίδιπ. 
5 3 0 καί έξ . ) , ϊσως το ύπό Παυσανίου έν Ποτνιαΐ; μνημο-
νευόμενον ( ΐ Χ . 8. 1.) καί κατά τήν θέσιν προς το Τάχι 
συμπίπτον, προς το όποιον μέρος είναι ίσως ó εκεί μνημο
νευόμενος ποταμό:, ή Δίρκη, ώς καί ó Στράβων αμφοτέ
ρων όμοϋ μνημονεύει. Καί τρίτη δέ τις πηγή καταρρέει 
από της οροφής μικρού τίνος άντρου, καί νομίζεται ώς τό 
άριστον πότιμον υδωρ της χώρας άπάση;" καλείται δε 
του Κατη ή βρνσις, καί περί αύτη; ιστορείται, ότι Πασάς 
τις της Εύβοιας προμηθευόμενος εκείθεν τό υδωρ, έφόνευ-
νευσέ ποτε τον ύπηρέτην αύτοϋ, μαθών, ότι έκόμιζεν αύτώ 
άλλαχόθεν. Τή ; Δίρκης τό ύδωρ επαινείται πολλάκις καί 
ύπό τών αρχαίων οίον, Αίλιαν. Π. I . X I I . 5 7 . χαθαρον 
χαίήδό. Εύριπ. ΐίρακλ. Μαινόμ. 5 7 3 . J/ρχης ναιια 
Λευχόν. αυτόθι, 7 8 4 . Ji'pxa χαΛ.Ιιρίεθρος. κτλ. 

Αϊ πηγαί της Δίρκη; κείνται έξω τών Θηβών πρό; τον 
Κιθαιρώνα, όθεν τοϋ Αύκου ή γυνή, ή Δίρκη, απήγαγε 
τήν Αντιόπην, διά να μεταφέρη αυτήν εί; τα ; Θήβας. 
Αλλ οί αδελφοί Αμφίων καί Ζήθος άπαντήσαντες αυτά; 
καθ' όδόν, τήν μεν μητέρα αυτών ήλευθέρωσαν, τήν δέ 
Δίρκην έγκατέλιπον συρομένην ύπό ταύρου" έκ δέ τού νε
κρού αυτή; σώματος άν^βλυσεν ή πηγή, ήτις συγχρόνου; 
καί ώ ; τάφο; αυτή; ένομίσθη (ί'γίν. Μυθολ. VII . V I L ) . 
Επειδή δέ αί πηγαί είναι πολλαί, ώ ; καί 6 Προπέρτιο; 
φαίνεται ύπαινιττόμενος. « Dirce (lucitur in mnllis, 
mortem habitura locis »· ó τόπο; τοϋ τάφου έμεινεν 
άγνωστο;, (Πλούταρ. περί Δαιμον. Σωκράτ. V. σ. 6 9 . 
εκδοσ. Στερεότυπ., ihr Χίφχης záyor αγνωστον ωτα τοις 
θηύαίοις, π.ΙΥ,ν τώ>· i.-xxapp¡xoruv. Σενέκ. έν Θηβ. 1 2 5 
Cadmi nanus,—Sacra que Dirce latet. 

(α) Πολλά; πτ.-^άς φαίνονται ΰττχ'.ν.ττο'αενχι χα· τίνες τών αρχαίων 

«χφράσε-.ζ, oTov, Σοοοχλ. Ά ν τ ι γ , 105 Δ t p x a T a ρ έ ε θ ρ α . στιχ. 8 4 ί . 

Α ι ρ χ ι χ Γ α ι κ ρ ΐ ν α ι Εύριπιί . Φοιψ.α. 6 3 9 . ν ά μ α τ α ί ν υ ί ρ α 

i » I Ó E Í ) - . x χ λ ο ε ρ ά . 

Οπου δ ρύα; προσεγγίζει ^μάλιστα εί; τήν Καδμείαν 
είναι κατά τήν ύπώρειαν αύτη; κρημνός, μικράν έχων κοι
λότητα, ύπό τήν οποίαν αναβλύζει ή ύφ' ημών άνιοτέβω 
σημεκοθείσα ώ; κρίνη τοϋ Αρεω; άφθονο; πηγή τοϋ Πα-
ραπορτίαυ. Ο δε δράκων τοϋ Αρεω; ουχί μόνον ταύτην 
έφύλαττε, τήν καί άπό. τοϋ Θεοϋ τήν έπωνυμίαν λαβοϋ-
σαν (Εύριπ. εν ίκέτ. 6 6 0 . χρϊινη "Χρέος. Σχολ. Εύριπ. 
έν Φοινίσ. 6 0 0 . Χρεία ΛηγηΊ, άλλά καί τά ύδατα της 
πχραρρεούσης Δίρκη; (Εύριπ· έν Φοινισ. 9 3 1 δράκων 
δ γηγενής Δίρκης ναμάτων επίσκοπος - παράβλ. αυτόθι 
καί 645 καί έξ. Τζέτζ . εί; Αυκόφρ. 1 2 0 6 . ) Εντεύθεν καί 
ότε μεν Δίρκη, ότέ οέ πηγή τοϋ Αρεω; λέγεται (Now. 
Διονυσ. 3 5 6 σ. 1 3 2 . Λραχοντοΰόπο rtapà J/ρχη, Παλαίφ. 
VI . Σενέκ. έν Θηβ. 1. 5. έν Οίδ. 5 7 8 Σχολ. Εύριπ. έν 
Φοί / ίσ. 0 5 7 . 1 0 1 3 Σχολ. Λουκανοϋ I V . 5 5 0 . Caiimu$ 
vcnil ad Dirces fonlem juxta Thebas et quumillue 
misisscl eie. 

Κατά τήν ό'χθην τ ή ; Δίρκης, παρά τήν πηνην τοϋ Α
ρεω;, ώκλασεν ή βοϋ;, ή φέρουσα τον Κάδμον (Εύριπ. έν 
Φοινισ. 038 .J. Ó δε δράκων εκείτο κατ' Οβίδιον (Μετα-
μορφ. III. έν άρχή) έν τινι σπηλαίω υπεράνω τ ή ; πηγής, 
(παράβλ. Εύριπ. Φοινισ. 9 3 1 ôa.iajiai. 1 0 1 1 σηχίς ρζ-
Λαμβαθνς όράκ/>γτός. Φιλόστρ". Εικόνας. 1 1 . 4 . ή γεια 
του δράχοντος. Σχολ. Εύριπ. ένΦοινισ. 9 3 1 (ρώΧεΰς\ Ανω 
δε τοϋ σπηλαίου ήτο κρημνός (Εύριπ. Φοινισ. 1 3 1 5 . χρη-
{irci ΰραχοντειοι), υπεο τον οποίον τα μεταγενέστερα 
τ ή ; πόλεως τείχη έφέροντο ούτως, ώστε δ Μενοικευς, 
υπέρ τ ή ; σοιτηρία; της πατρίδος αυτού φονευθείς έπί τών 
προμαχώνων ενώπιον τοϋ ύπεναντίου τών Αργείων στρα
τού, κατέπεσεν ί ίς τό σπήλ.αιον τούτο τοϋ δράκοντος καί 
εις τους πολιορκητάς (Εύριπ. καί Φιλοσ.τρ. I . 1. Στάτ. έν 
Θηβ. Χ . 7 3 6 καί μάλιστ. έν στ. 7 7 7 . insacvos cadere 
est conatus Achicos. Asliilum amplexa pietas eie. 
τουναντίον δε ό Σχολιαστή; τοϋ Εύριπ. ένΦοινίσσαις 1 3 1 5 
άπατάται λέγων « αεί roètr εί'σω τών τεινέων τον σηχον 
» τοϋ δράκοντας fixât", ψ&ς γαρ ιίνε το σοψα άια,Ια-
» βεϊτ Κρέ(υΥΛ τώ»· πο.ίεμίνΐΥ χοραχαθηρένων » . (Καί 
τόν τάφον τοϋ Μενοικέως είδεν δ Παυσανίας, I X . 2 . 5. Κ. 
έξω τών γειτνιαζουσών Νηΐτών πυλών). 

Επανερχόμεθα δε αύθις εις τόν Κάδμον. Αφού ή βοϋς 
ώκλασεν έπί τής πόας {χεάω-χοιήεΥτι. έν τω χρησμώ τοϋ 
εις Φοινίσσας Σχολ. τοϋ Εύριπ. 6 3 8 ) , έννόησεν αυτός, δτι 
έπί τοϋ πρό αύτοϋ κειμένου λόφου {ογβφ άχροτάτφί 

αυτόθι), πρέπει να κτίση τήν πόλιν αύτοϋ. Θέλων δέ να 
θύσ?ι τήν βοϋν ταύτην εις τήν Ογκαν Αθηνάν, έλθών εις 
τήν πλησιεστάτην πηγην νά άντληση υδωρ καθαρόν πρό; 

1 8 4 8 . ΚΑΙ ΤΕΡΠΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ. 2 7 3 

τήν θυσίαν, έαποδίσθη μεν κατ' αρχάς ύπό τοϋ δράκον
τος, άλλ' έπειτα διά βοηθείας τής Αθηνάς έφόνευσεν αυ
τόν, καί, τούτου γενομένου, έσπειρε κατά συμβουλήν τών 
θεών τους δρακόντειους οδόντας. Απαξ τούτος ό μύθος 
τοπικώ; αναφέρεται εις τήν τής Δίρκης κοιλ,άδα καί τήν 
πηγήν τοϋ Παραπορτίου. Εκ δέ τών αρχαίων δύο ύπο-
σκευών, τών εντεύθεν ολίγον τι προς τά άνω τοϋ ρείθρου 
ευρισκομένων κατ' άμφοτέρας τάς πλευράς τοϋ ρύακος, μία 
ανήκει ισως εις τό ίεοόν τ ή ; Ογκα; Αθηνά; (Παυσ. I X . 2 . 
2 . Αίσχύλ. Επτά έπί Θήβα; 1*64. "Ογχα ιτρυ πό.Ιεως. 
Σχολ. Εύριπ. έν Φοινισ. 10 6 2 ) . Κατά τόν Σχολιαστήν 
εκείτο έκεΐ καί τόπο; τις "Ογγαι λεγόμενος ( τ ζετζ . εις 
Αυκόφρ. 1 2 2 5 . Σχολ. Πινδ. έν Ολυμ. I I , 4 4 . 4 8 . πα
ράβλ. και Ησύχ. έν φωννΐ "Ογγα 'Χθηνα Φαβωρΐνον έν 
φωνη "Ογχαι. 

Πλησίον δε τούτου τοϋ τόπου έκειντο αί Ώγυγίαι πύ-
λαι (Αίσχύλ. έν Επτά. 4 8 6 γείτονας πνίας "Ογχας 'Χ-
θάνας καί 5 0 1 . "Ογχα ΠαΙ.ϊας ητ άγγίτιτοΐις πιΜαισι 
γείτων. Σχολ. Εύριπ. έν Φοινισ. 2 7 4 . ) , όθεν καί Ογκα'ί-
δες έκαλοϋντο (Ησύχ. έν φ. "Ογχας 'Χθάνας. παράβλ 
καί Βοίκχιον έν τω Corp Inscrips. τόμ. I . σ. 7 . όπου κα, 
Καταδεικνύεται, ότι σφάλλει δ Απολλόδωρος, άναφέρω ν 

τάς Όγκα'ί'δας καί Ώγυγίας ώς δύο διαφόρους πύλας κα, 
τουναντίον μηδόλώ; τών Νη'ίτών μνημονευορ.ένων. Εί^ 
τά ; ίίγυγία; πύλα; έδεικνύετο ό τάφο; τοϋ αρχαίου Ωγύ. 
γου (Σχολ. Εύριπ. έν Φοινισ. 1 1 1 3 . παράβλ. Λακτάνιον 
εις Στατ. Θηβ. V I I . 3 4 8 . Ogygius twmdus). 

Περί τών Ύψιστων πυλών βραχέα τινά έχομεν νά εϊ-
πωμεν. Οί τραγικοί άναφέρουσιν αύτάς διά τής εκφρά
σεως τον επτά πυλών. Ó Αισχύλος καί ό Απολλόδωρο; 
τοποθετοϋσιν ενταύθα τήν μονομαχίαν τών υιών τοϋ Οιδί
ποδος" ό δε Παυσανίας καί ό Στάτιο; τούταντίον πρ° 
τών Νηϊτών (Παυσ. I X . 2 5 3 . 3 . Στατ. έν Θηβ. V i l i . 
3 5 3 ) , τό όποιον έπικυροΧ τήν περί τ ή ; θέσεως τ ώ ν 

Τψις-ών μεταξύ τών ίίγυγίων καί Νηϊτών ήμετέραν ύπό. 
θεσιν. Τπήρχε δέ εί; τά ; Τψίστας ιερόν τοϋ Διός (Παυσ. 
I X . 8 . 3 . παράβλ. Νόν. Διονυσ. 8 3 . σ. 1 4 4 . 

Επί Παυσανίου ή αγορά ήτον έπί τής Καδμείας, έκεΐ, 
όπου λέγεται ότι'ίστατό ποτε τό άνάκτορον τοϋ Κάδμου. 
Παρετηροΰντο δε έκεΐ εισέτι τά ερείπια τών θαλάμων τής 
Αρμονίας, καί Σεμέλης, καί πρός τοις άλλοις ϊστατο καί 
άνδριάς τοϋ Επαμινώνδου, φέρων τό γνωστόν επίγραμμα 
« ϊψετε'ραις βουΐαίς » κτλ. Η σημερινή αγορά κείται 
κατά τήν εύρεΐαν όδόν τήν άπό μεσημβρίας προς βορράν 
διατέμνουσαν τήν Καδμείαν. Ó Παυσανίας αναφέρει προ-

σετι και τον ναον τού Αμμοινος, το οίωνοσκοπείον τοϋ 
Τειρεσίου, τό ιερόν τής Τύχης, τό ξόανον τή,, Αφροδίτης, 
καί τό ιερόν τής Θεμοσφόρου Δημητρος. Είτα καταλιπών 
τήν Καδμείαν στρέφεται πρός τάς Προιτίδας πύλας ( I X 
1 6. 4 ) . Πλησίον τούτων εκείτο τό θέατρον τοϋ Διονύσου 
Λύσκου. Ενταύθα εύρίσκοντο καί οί τάφοι (jiri]p.aza) τών 
Νιοβηδών, τών όποιων όμως αί θήκαι (χνρα) άφίσταντο 
εκείθεν ήμισυ στάδιον ( I X . 1 7 . 1.) καί μάλιστα έξω 
τών τειχών (Εύριπ. Φοινισ. 1 6 9 . έχεΐνος έπτά παρθένων 
τάψυυ πέΛας Νιόβης 'Χδράσζω .-τ.Ιησίον .~αραστατζΐ.) 

Μνημόνευσα; δέ ό Παυσανία; τοϋ μνημείου τών Νιοβη
δών, λέγει έπειτα « πλησίον δέ Αρτέμιδος ναό; εστίν 
Εύκλείας. » Ενταύθα άρα ευρισκόμεθα έν τ ι αγορά τής 
αρχαίας κάτω πόλεως" διότι ή Εύκλεια 'ίστατο έπί τών 
αγορών τών Βοιωτικών πόλεων (Πλούταρ. έν Αρις-οδ. 2 0 ) . 
ώς καί ύπό τοϋ Σοφοκλέους δηλοϋται έπί τής έν Θήβαις 
αγοράς (Οίδίπ. Τύραν. 1 6 1 . "Χρτεριν, ά χύχΛον τ αγο
ράς θρόνοΥ εύχ.ίι'α θάσσει. καί Σχολ. αυτόθι.) Καί τών 
αγαλμάτων αμφοτέρων τών πολιούχων θεών Απόλλωνος 
καί Αθηνας,'τούς όποιους καί ό Σοφόκλειος χορός Ικετεύει 
μετά τή ; Αρτέμιδος πρό; άπόκρουσιν τών έχθρων, μνημο
νεύει δ Παυσανία; ύπό τό όνομα τοϋ Βοηόρορίον 'Χπ62-
.ίωνος καί τ ή ; 'Χθηνας Ζωστηρίας (α). Ετέρα δέ άπό-
δειξι;, ότι ό Παυσανίας ευρίσκεται ενταύθα έπί τής αρχαίας 
αγοράς, είναι ή παρ αύτώ γινομένη μνεία τοϋ Αγοραίου Ερ
μού πλησίον τοϋ Βοηδρομίου Απόλλωνος. Εξακολουθεί δέ 
ό Παυσανίας περαιτέρω ούτω" « Ζήθω δε μνήμα καί Αμ-
φίονι έν κοινώ γή; χώματι ού μέγα. » Εκ τοϋ Εύριπίδου 
(έν Φοινισ. 1 4 5 . καί έν ίκετ. 6 6 3 . ) εξάγεται, ότι ό κοι
νό; ούτο; τών αδελφών τάφο; εκείτο έν τώ πεδίω έξω 
τών τειχών. Εκ δέ τοϋ Αισχύλου (έν Επτά. 5 2 7 . ) , οτι 
εύρίσκετο πρό τών Νηϊτών πυλών. Εν τώ έπομένω κεφα-
λαίω ( I X . 18) πορεύεται δ Παυσανίας διά τών Προιτίδων. 
Ουδεμία λ.οιπόν λείπεται αμφιβολία, ότι αυτός έξήλθεν έκ 
τής αρχαίας άγορας διά τών βορείων πυλών, ή υπεράνω 
τοϋ καταστραφέντος τείχους, έξελθών πρός έπίσκεψιν τοϋ 
μνημείου τούτου, καί έπανήλθεν έπειτα εί; τάς Προιτίδα;. 
Εντεύθεν είκάζομεν, ότι ή αρχαία αγορά εκείτο κατά τό 
βορειοανατολακόν τής Καδμείας πρός τά κάτω μεταξύ 
τών λόφων, όπου ήτο δυνατόν νά συνάπτονται κατά φυ-
σικόν τινα τρόπον πάσαι τής πόλεως αί λεωφόροι. Ο Διό
δωρο; ( X I I . 7 0 . σ. 5 2 7 . ) καί ό Πλούταρχος (περί Δαιμον. 

[») n*si Παυσχνία I X . Ì7- ο . πχρε'πεσεν ό euviiefiToî χ « Ί , χα"; 

ιτρε'ιτει να άνχ·γνωσ6τ « Τϊλτ.σίον Sì Άυ-φιτρύωνος Suo άγάλ«.χτχ λίθινχ 

» λέ-jo'jei χοιι Ά θ ΐ ν ϊ ; επίχλτ,σιν Ζωστ7,ρία; » ώ; ex τών έξις γιζιπ 
SrX'ji, πχρίς·*™ ή ÀOr.vi τον Αμφιτρύωνα ε'.ς τί,ν ••••άχτ,ν περιζωννύοντχ. 
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Σωκρ. 3 3 . ) διηγούνται, δτι τήν άγοράν έκόσμουν ποτέ 

πολλαί στοαί. 
Το δε ύπδ του Ξ3νοφώντος, Αρριανού, και Πλουτάρχου 

μνημονευόμενον Άψεΐον ή "Αμψιογ, τδ οποίον δεν πρέ
πει νά συγχέεται μετά του τάφου των αδελφών Αμφίονος 
και Ζήθου, φαίνεται, δτι ήτον δ έντό; της πόλεος γεώλο-
φος προς βορράν της Καδμείας, δπου τήν σήμερον εξάγε
ται τό σήπιον (Ξενοφ. Ελλ. V. 4 . 8 . άγαγύντες επί τό 
Άμψεΐον θέσθαι εχέΛενον τα οπΛα. Πλούταρ. περί 
Δαιμον. Σωκρ. 4 . Έχνενσας ζής όίΐον μιχρόν νπδ τδ 
"Αμγιον. Αρριαν. Αναβ. Αλεξ. 1. 8 . παράβλ. και Λ. Διν-

ριον εις Ξενοφ. Ελλ. I . 4 . ) 
(ακολουθεί.) 

ο ΙΠΠΟΠΌΤΑΜΟΣ. 

Τό δύσμορφον τούτο θηρίον, τό έν ταις Γρα-

φαΐς καλούμενον, Β ε ε μ ώ ρ , πολύ δέ γνωστόν και 

εις τους αρχαίους Έλληνας και/Ρωμαίους, γεν

νάται παρά τούς μεγάλους ποταμούς της Αφρι

κής. Και τά μεν ώτία, ή ούρα και ή φωνή αυ

τού έχουσιν ομοιότητα τινα προς τά του ίππου, 

ως μαρτυρεί και ό Σικελιώτης Διόδωρος, γενι

κώς δμως δεν ομοιάζει διόλου τό κομψότατον 

εκείνο ζώον. 

Ό Ιπποπόταμος είναι ισομεγέθης του 'Ρινό-

κερω και κατά τήν ακμή ν της οργής αυτού ού-

χι όλιγώτερον εκείνου φοβερός. "Οτε δμως δέν 

ευρίσκεται εις ανάγκην του νά υπεράσπιση εαυ

τόν είναι ήσυχον και αβλαβές ζώον, ενίοτε μά

λιστα έξημεροΰται επί τοσούτον, ώστε και ν' α

κόλουθη τόν δεσπότην αυτού. Ή κυριωτέρα βλάβη 

τήν οποίαν προξενεί τό ζώον τούτο, δταν έμφω-

λευη πλησίον καλλιεργημένων αγρών, είναι ή 

ρά τών σπαρτών, έκ τών όποιων οΰ μόνον 

κατατρώγει ικανά, ά λ λ α και καταπατεί πολύ 

πλειότερα δια τών ογκωδών αυτού π ο δ ώ ν τ ρ έ 

φεται δέ κυρίως από χόρτων και παντοειδών 

βοτάνων, και προς τούτοις κατατρώγει προθυμό

τ α τ α κα'ι τόν φλοιόν, τ ά ς ρίζας και τούς κ λ ά 

δους τών δένδρων. 

Ό Α ρ ι σ τ ο τ έ λ η ς καί ό Πλίνιος περιγράφουσι 

τό ζώον τούτο εσφαλμένως· διότι αμφότεροι λ έ -

γουσι'ν ότι εχει όπλάς όμοιας τού βοός, χαίτην ώς 

τού ίππου, ρίνα σιμήν καίούράνχοίρου.. Ε ί ς Σ ε ν ν α ά ρ 

καί τήν άνω Αίγυπτον , δπου παρετηρήθησαν 

π ά μ π ο λ λ α τών ζώων τούτων, εχουσι τό μεν δέρμα 

άτριχον, πλην τών ^ωθώνων, τών οφρύων, τών 

ώτίων και τ η ς οΰρας, τό δέ χ ρ ώ μ α βαθύ μ ε -

λανόχρουν, οφθαλμούς και ώτία μικρά, μυκτήρας 

μέγιστους , εξέχοντας και περικυκ7αομένους υπό 

διπλών πτυχών έκ δέρματος και χόνδρων, αϊτι-

νες πιθανώς ενεργούν ώς δικλίδες, δια νά έ μ π ο -

δίζωσι τήν είσοδον τού νερού. Γενικώς κατά μεν 

τό ΰψος είναι δύο πηχών, κατά δέ τό μήκος τ ε σ 

σάρων ή πέντε. Είναι δέ αμφίβιος διατριβών εν

τός τών έλωδών όχθων τών ποταμών, και έχων 

υπέρ τήν έπιφάνειαν τού υδατoc μόνον τό επά

νω μέρος τ η ς κεφαλής αυτού, διό και σπανίως 

πληγόνεται υπό τών κυνηγών. 

Οι κάτοικοι τού Σενναάρ θηρεύουσι τούς Ι π 

ποπόταμους διά τάφρων, τ ά ς οποίας σκάπτουσι 

κατά τ ά μέρη , δι' ων συνήθως διαβαίνουσιν οί 

Ι π π ο π ό τ α μ ο ι κατά τ ά ς νυκτερινάς αυτών έκ-

δρομάς. 

Έ κ τού δέρματος τού Ι π π ο π ό τ α μ ο υ κατασκευά

ζονται μάστ ιγες , πωλούμεναι κατά τήν Α ί γ υ 

πτον και τήν Συρίαν. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TOΥ ΓΑΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΎ ΖΩΗΣ. 

Γενική ιδέα είχεν επικρατήσει προ πολλού, δτι oi ά

γαμοι έζων όλιγώτερον από τους έγγαμους. Σχεδόν δλοι 

οι δοκιμώτεροι φυσιολόγοι ήσαν ταύτης της γνώμης* είς 

μάλιστα τών νεωτέρων φιλοσόφων οδηγούμενος, από τάς 

ακριβείς παρατηρήσεις αυτού, υπεστήριξε πολλά εύστό-

ΚΑΙ Τ Ε Ρ Π Ν Ω Ν Γ Ν Ω Σ Ε Ω Ν , 275 1848. 

χως, δτι οί πλείστοι τών αύτοχειριασθέντων ήσαν άγαμοι. 

Η γενική αυτη ιδέα της είς τήν άνθρώπινον ζωήν δυνά

μεως τού γάμου παρεκίνησε τόν περίφημον φυσιολόγον 

Οδιέρον νά ένασχοληθή μετά μεγάλης σπουδαιότητος είς 

τήν ακριβή έξέτασιν τού ζητήματος τούτου* τό δέ συμ

πέρασμα τό όποιον εξήχθη καί έκ τών εμβριθών καί έπι-

μόνων παρατηρήσεων τού σοφού τούτου ανδρός καί έκ τής 

συγκριτικής παραβολής τών καταστατικών πινάκων δια

φόρων πόλίων τής Ευρώπης, εΐναι δτι έκ τών 1 0 0 έγγα

μ ο ι τών εχόντων ήλικίαν 3 0 έως 4 5 ετών άποθνήσκουσι 

μόνον 1 8 , ένώέκ τών 1 0 0 αγάμων τής αυτής ηλικίας άπο

θνήσκουσι 3 7 , καί δτι έξ 1 0 0 ανδρών φθάνουσιν είς τό 

τεσσαρακοστόν έτος άγαμοι μέν μόνον 4 1 , έγγαμοι δε 7 8 . 

Η διαφορά αύτη αποκαθίσταται μεγαλητέρα είς ήλικίαν 

μάλλον προβεβηκυΐαν* διότι μόνον 2 2 άγαμοι έκ τών 

1 0 0 γίνονται έξηκοντούτεις, έν ώ έκ τού αυτού αριθμού 

τών έγγαμων φθάνουσι τήν ήλικίαν ταύτην 4 8 άνδρες* εις 

δέ τήν ήλικίαν τών 7 0 ετών φθάνουσιν έκ τών 1 0 0 άγα

μοι μεν 1 1, έγγαμοι δέ 2 7 , είς δέ τά 8 0 έτη καταντώ-

σιν έκ τών 1 0 0 άγαμοι μέν 3 , έγγαμοι δε 1 1 , καί ουτω 

καθεξής. 

ΑΙ αύται περίπου άναλογίαι παρετηρήθησαν επίσης 

έπί τών αγάμων καί έγγαμων γυναικών διότι ένώ 7 2 

έγγαμοι γυναίκες φθάνουσι τό τεσσαρακοστόν έτος, μόνον 

5 2 άγαμοι δύνανται νά φθάσωσι τήν ήλικίαν ταύτην. 

Επομένως ό όδιέρος, καθώς καί προ αυτού δ Κάσπε-

ρος θεωρούσιν ώς άδιαφιλονείκητον, τό δτι δ γάμος είναι 

αναγκαίος διά τήν μακροβιότητα καί τών δύο γενών. Καί 

τ ώ όντι οί πραγματικοί υπολογισμοί τούς οποίους άνεφέ-

ραμεν, καί τούς οποίους έπιβεβαιούσι καθ' έκάστην οί κα

ταστατικοί πίνακες τών επισημότερων πόλεων τής Ευρώ

πης, άποδεικνύουσιν έναργώς τήν άλήθειαν τού Γραφικού 

όητού. 
« Ον χαΛδν είναι τον άνθρωπον μόνον επί τής γής. Β 

ΠΕΡΙ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ Zea Mais. 

Μεταξύ τών τόσων ζάχαριν εμπεριεχόντων φυτών 

και όπωρών μόνον ολίγα τινά ύπάρχουσιν, έκ τών 

οποίων δύναται να κατασκευασθή ζάχαρις είς κρυ-

σταλλώσιμον κατάστασιν, καθώς οί Ευρωπαίοι 

τήν συνείθίζουν τάδέτοιαύτην κρυσταλλώσιμον ζά
χαριν έμπ£ριέχοντα φυτά είναι ό ζαχαροκάλαμος, 
δεύτερον τά συνήθως ονομαζόμενα Ζεΰκλα ή Σέφλα 
(κοκκινογούλια) καί τρίτον ό Ζαχαρώδης Σφέν-
οαμνος. 

Ή κατασκευή τής Ζαχάρεως έκ τού τελευταίου 

δένδρου, τό όποιον καλλιεργείται εις τήν Άμερι-

κήν, γίνεται κατά τόν έξης τρόπον. Περί τήν άνοι-

ξιν διατρυπούν οί κάτοικοι τά είρημένα δένδρα, 

έμπήγουν εις τήν όπήν ταύτην ξύλινον σωλήνα, 

κρεμώντες πλησίον αυτού κατάλληλον δοχεΐον διά 

τήν σύναξιν του έκρέοντος οπού. Δένδρον μεσαίου 

μεγέθους δίδει είς 2 4 ώρας μέχρι τών 4 8 οκάδων 

οπού, δστις εξατμίζεται κα'ι κρυσταλλούται. Είς 

τήν Κανάδα τής Αμερικής κερδίζουν έκ τών διαφό

ρων Ζαχαροσφενδάμνων, οΐτινες δίδονται εις προί

κα είς τάς θυγατέρας τών τοιούτων κτηματιών, 

μέχρι τών 4 0 , 0 0 0 κανταρίων κρυσταλλωσίμου 

ζαχάρεως καθ' έκαστον έτος. 

Η Ζάχαρις ήτις λαμβάνεται έκ τών γλυκέων 

όπωρών λ. χ. μήλων, άπιδίων, σύκων, όπου τών 

σταφυλών κλ. διά τής άναβράσεως και τής εξατμί

σεως τού όπου αυτών, ώς μή κρυσταλλώσεως επι

δεκτική, ονομάζεται Βλεννοζάχαρις, ήτις κατά τό 

μάλλον κα'ι ήττον είναι έρυθρωπή. 'Εάν τό σερά-

πιον τούτο βρασθή έκ νέου, προστεθείσης όλίγης 

κρητίδος, ολίγων λειοτριβημένων ανθράκων κα'ι 

λευκώματος τών ωών, δύναται νά καθαρισθή κα'ι 

διυλισθή δι' ενός πυκνού υφάσματος τόσον εντελώς, 

ώστε άπολαμβάνεται σεράπιον σχεδόν άχρουν, τό 

όποιον δύναται νά άντικαταστήση εντελώς τήν ζά

χαριν, μέ τήν διαφοράν δτι είναι είς ρευστήν κα

τάστασιν. 

Μία ουχί ασήμαντος έφεύρεσις είναι δτι εξάγε

ται ζάχαρις και έκ τών καυλών τού Αραβοσίτου. 

Ή πατρίς τού Αραβοσίτου είναι ιδίως ή Αμερική, 

κα'ι έκαλλιεργεΐτο εκείθεν πριν τής μεταβάσεως 

τών Ευρωπαίων ώς τό μόνον σιτηρόν μετεφέρθη 

δέ κατά τά 1 5 2 0 είς τήν Ίσπανίαν, κατά τά 1 5 6 0 

είς τήν Ίταλίαν κα'ι ακολούθως μετεφυτεύθη καί 

είς διάφορα μέρη τής μεσημβρινής Γερμανίας. Διά

φορα είδη τού επωφελούς τούτου φυτού υπάρχουν, 

άτινα διαφέρουν κατά τό σχήμα, μέγεθος καί χρώ-
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μα τοΰ καρποΰ. Ό αραβόσιτος εμπεριέχει 8 0 έπί 

τοις 1 0 0 αμύλου (νισεστέ) δηλ. μεγαλητερον πο

σόν, παρ' όσον εμπεριέχεται εις τα λοιπά σιτηρά 

καί τούτου ένεκα είναι εν των πλέον εύχρηστων 

φυτών, τόσον δια τούς ανθρώπους δοον καί δια τα 

ζώα. 

Οί καυλοί τού αραβοσίτου, Zea Mais, έμπεριέ-

χουσιν άρκετόν ποσόν ζαχάρεως ίσον μέ τό τού ζα

χαροκάλαμου, τό όποιον σημαντικά αυξάνει έάν 

τα στάχυα τών θηλυκών φυτών ολίγας εβδομάδας 

πρίν της ώριμάσεώςτων έκκοποΰν.'Αναφέρουσιν δτι 

εις τήν Νέαν 'Ολλανδίαν καλλιεργείται άπό τινα 

καιρόν ό αραβόσιτος μόνον δια τον σκοπόν της 

κατασκευής της ζαχάρεως, ήτις λέγεται να ήναι 

επικερδεστέρα άπό έκείνην τού ζαχαροκάλαμου. Μέ 

τήν ρηθεΤσαν άνακάλυψιν συνέχεται καί άλλη Οχι 

όλιγώτερον σημαντική, δηλ. ή χρήσις τών φύλλων 

τού αραβοσίτου δια τήν χαρτοποιίαν, τα όποια δια 

τής άνω ρηθείσης πράξεως, δηλαδή δια τής έκτο-

μής τών αώρων καρπών, τρυφερώτατα καί πλέον 

μεγάλα αποκαθίστανται, και ό έκ τών φύλλων τού 

αραβοσίτου κατασκευασθείς χάρτης λέγεται σχε

δόν καλλίτερος τοΰ άλλου, προσλαμβάνων πρός 

τούτοις τό χαρακτηριστικών, δτι δέν πίνει τήν με-

λάνην αν καί δέν κολληθή καθώς απαιτείται δια 

τόν έξ άλλων ουσιών κατασκευασθέντα χάρτην. 

Β. ΛΑΝΔΕΡΕΡ. 

ο ΔΌΚΙΜΟΣ. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ. 

(Συνέχεια έκ τών αριθ. 2 , 4 , 6 , 1 6 καί 1 7 ) . 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'. 

Ή πρόνοια. 

Ó Κ . Καρτμάννος εξήλθε δια να βεβαιωθή αν δλα τα 
μέτρα ελήφθησαν καλώς, ό δέ Φρεδερϊκος μόνος εντός του 
Γραφείου έπεθύμει να ΐδη τόν άδελφόν του, άλλ' ό αρχη
γός αύτοΰ εΤχεν ειπεί προς αυτόν, ότι δέν θέλει να έξέλθη 
ποσώς, έκ δέ τοΰ άλλου μέρους δέν έτόλμα να όμολο-
γήση τον κακόν σκοπόν του Αντωνίου, ίσως, έλεγε καθ' 
εαυτόν, μετέβαλε σκοπόν καί δέν θέλει λάβει μέρος εις τό 
κακούργημα ! Εις δέ τοιαύτην περίστασιν, ή έξομολόγησις 

αύτη έμελλε νά προξενήση άτιμίαν εις τόν ΦρεδερΊκον 
χωρίς νά ώφελήση διόλου. Ο δυστυχής ΦρεδεϊΊκος απε
φάσισε νά περιμείνγ) τό αποτέλεσμα, εμπιστευόμενος εις 
τήν εύσπλαγχνίαν καί αγαθότητα τού Θεού. 

0 Κ. Καρτμάννος επανήλθε τέλος. Τά πάντα ήσαν 
διατεθειμένα διά νά προλάβωσι τήν κλοπήν. 01 ύπηρέ-
ται καί τίνες υπάλληλοι τού εργοστασίου ήσαν τοπο
θετημένοι εις ενέδρας έπί τών διαφόρων άκρων τής αυ
λής, όπου έληγο-' τά παράθυρα του θαλάμου τού τα 
μείου, ήσαν δέ αρκετοί τόν αριθμόν καί ήδύναντο ευκό
λως νά συλλάβωσι τούς κακούργους, ό Κ. Καρτμάν
νος ώδήγησε τότε τόν Φρεδερΐκον εις τόν θάλαυ.ον τού 
ταμείου, ό δε δυστυχής πκΐς ήκολούθει άνευ αντιστά
σεως, έλπίζων ότι ή τύχη έμελλε νά τω παρέξη ίσως 
τήν περίστασιν τού να κατασταθή ωφέλιμος εις τόν Αν-
τώνιον έαν ήθελεν έλθη. 

Μία ώρα παρήλθε σχεδόν καί τίποτε δεν ανήγγελλε 
τήν άφιξιν τών εργατών* ώρα φρικώδους αγωνίας διά 
τόν δυστυχή ΦρεδερΈκον, όστις έξιππάζετο εις τόν μι-
κρότερον θόρυβον καί κατά πασαν στιγμήν ένόμιζεν, 
ότι έβλεπε τόν άδελφόν αυτού εμφανιζόμενου.- Τό σκότος 
καί ή σιωπή, άτινα ύπήρχον εντός τού καταστήματος καί 
τά όποια άπεδείκνυον χαλήτερον τό κρίσιμον τής περ -
στάσεως, έπροξένουν φόβον εις τόν Φρεδερΐκον καί έπά-
γωναν τό αίμα αυτού" αί δυνάμεις ενός παιδός δέν έξήρ-
κουν νά άνθέξωσιν εις τά τόσα δεινά" κατά ταύτην τήν 
φρικώδη ήμέραν είχεν ό δυστυχής εξαντλήσει όλας αυ
τού τάς δυνάμεις, καί ή καρδία αυτού δέν άντεΐχε πλέον.-
άλλ' ένόμισεν ότι έπεσε κεραυνός κατά τής κεφαλής αυ
τού, όταν τό γειτωνικόν ώρολ.όγιον έσήμανε μίαν ώραν, 
καί ελαφρός βρυχμός σιδήρου έδήλωσεν ότι ήτο;μάζετό 
τις νά βιάσ"(ΐ τά παράθυρα. 0 Κ. Καρτμάννος ήκουσε 
καί αυτός συγχρόνως τόν θόρυβον καί έπλησίασε πρός 
τό παράθυρον" επίσης καί δ Φρεδερΐκος έσηκώθη μηχα-
νικώς πως καί έπανέπεσε βεβαρυμένος καί αδυνατισμένος, 

Η αγωνία αύτη έξηκολούθησεν έπί πολύ" οί κλέπτοίΐ 
φοβούμενοι μή προξενήσωσι θόρυβον έπρόσεχον νά σείω» 
σιν ελαφρώς τά παράθυρα, καί ουτω μόλις μετά μεγά
λου κόπου ήδυνήθησαν νά έκτοπίσωσιν αυτά. Συγχρόνως 
επεσον έπί τού παραθύρου τά λείψανα τεθραυσμένου τ ι 
νός ύαλίου, καί ό Κ. Καρτμάννος άφήκε σύριγμα, ό δε 
έξωθεν συμβάς θόρυβος είδοποίησεν, ότι ή διά του ση
μείου τούτου δοθείσα διαταγή έξετελέσθη. Φωναί διε-
κρίθησαν, κρότος πυροβόλου ήκούσθη, καί πύρ έλαμψεν. 
0 Κ . Καρτμάννος άκουσας ταύτα εξήλθε τάχιστα τοΰ 
ταμείου, ό δέ ΦρεδερΊκος δέν είχε μέχρι τούδε δύναμιν 
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νά κάμη κάνέν κίνημα" ό θόρυβος όμως σώματος τίνος 
ζητούντος νά είσέλθη διά τοΰ ανοίγματος τοΰ παραθύ
ρου άπέσπασεν αμέσως τόν Φρεδερϊκον τής ληθαργίας" 
έπλησίασε διά νά παρατήρηση καλήτερα, καί ό Αντώ
νιος ευρέθη έμπροσθεν αυτού 

— Δυστυχή ! έφώναξε, τ ί ζητείς ενταύθα; 
— Σώσόν με! λέγει τρέμων δ Αντώνιος, σώσόν με, 

Φρεδερΐκε, σώσόν με ! . . . . 
— Καί πώς θέλω δυνηθή; . , 
Πάραυτα ενθυμηθείς ότι θύρα τις άπό τό ταμεΐον εί-

σήγεν εις τόν κήπον, εύρεν αυτήν ψαύων καί σύρας κα
τόπιν αυτού τόν Αντώνιον τρέχων ώδήγησεν εις χ*0·7!" 
λόν τι μέρος τού φραγμού. 

— Φύγε, φωνάζει, δεικνύων προς αυτόν τό πέρα
σμα" μή μένης ποσώς εις τήν Μολχούζην" οί συνένο
χοι σου συνελήφθησαν καί θέλουσι σέ προδώσει. 

— Εχε ΰγείαν! έφώναξεν ό Αντώνιος έκ τοΰ ύψους 
τοΰ τείχους, καί έγεινεν άφαντος. 

— Εχε ύγείαν, επανέλαβε καί ό Φρεδερΐκος" ακο
λούθως έπρόσθεσε καθ' εαυτόν" « 0 ©εός νά φυλάττη καί 
νά φώτιση εις τό καλόν τόν άθλιον άδελφόν μου. » 

(ακολουθεί.) 

ΟΙ ΠΑΡΘΟΙ. 

Τό έθνος τούτο κατάγεται άπό τής Σκυθίας, όθεν, 

φαίνεται, ότι έδιώχθη κατά συνέπειαν εμφυλίων πολέ

μων. Κατά τόν Ίουστϊνον τό όνομα Πάρθοι σημαίνει έν 

τη Σκυθική γλώσση εξόριστοι, κατ' άλλους δέ ιππείς. 

Κατά τήν έποχήν τής δυναστείας τών Μήδων καί Ασ-

συρίων οί Πάρθοι ένομίζοντο άσημος λαός τής Ασίας, 

καί ότε μετά ταύτα ή αυτοκρατορία τής Ανατολής 

μετέβη εις τούς Πέρσας, οί Πάρθοι συμπεριελήφθησαν 

άνωνύμως εις τάς κατακτήσεις τών νικητών. Μετάβασης 

ακολούθως τής κυριαρχίας τής Ανατολής εις τάς χείρας 

τών Μακεδόνων, οί Πάρθοι υπέστησαν επίσης τόν ζυγόν 

τών νέων τούτων δεσποτών. Αλλ' έπί τέλους έφθασε 

καί ή εποχή τής δόξης τοΰ έθνους τούτου, καί οί 

Πάρθοι ύπεδουλωσαν όλα ταύτα τά έθνη εις τά όποια 

είχον ύποταχθή πρότερον. 

0 Αρσάκης ύπήρξεν ό πρώτος θεμελιωτής τής μο

ναρχίας τών Πάρθων, ύποκινήσας έν έτει 3 5 0 π. Χ . 

έπανάστασιν κατά τοΰ έκ μέρους τού Αντιόχου διοι

κούντος τούς Πάρθους αξιωματικού, όστις έξυβρίσας τόν 

νεώτερον άδελφόν τού Αρσάκου, έφονεύθη ύπ αύτοΰ, 

δ δέ Αρσάκης κηρυχθείς βασιλεύς τών άποστατησάν-

των Πάρθων έθεμελίωσε τήν καθέδραν αύτοΰ εις τήν 

Εκατόμπολιν. Ο Σέλευκος Καλλίνικος διάδοχος του 

Αντιόχου, επεχείρησε νά επανάκτηση τάς Παρθικάς 

επαρχίας, άλλ' ό Αρσάκης νικήσας αυτόν συνέλαβεν αίχ-

μάλωτον εϊς τινα μεγάλην μάχην, τήν οποίαν οί 

Πάρθοι θεωρούσιν ώς τήν πρώτην έποχήν τής αληθούς 

αυτών ανεξαρτησίας καί τήν οποίαν έπί πολύν χρόνον 

έώρταζον κατ' έτος. Μετά ταύτα ό Αρσάκης έκυρίευσε 

τήν ΐρκανίαν καί τινας άλλας πλησιοχώρους επαρχίας, 

καί μετά τριάκοντα οκτώ ετών βασιλείαν έφονεύθη εις 

τινα μάχην κατά τοΰ βασιλέως τής Καππαδοκίας. Ο 

Αρσάκης υψωθείς έκ τοΰ μηδενός εις τόν άνώτατον 

βαθμόν τής δυνάμεως άπεκατέστη εξίσου αξιομνημόνευ

τος ώς ό Κΰρος παρά τοις Πέρσαις, δ Αλέξανδρος παρά 

τοις Μακεδόσι, καί δ Ρωμύλος παρά τοις Ρωμαίοις, συ-

στήσας πρώτος καί θεμελιώσας έν τή Ανατολή τήν Παρ-

θικήν μοναρχίαν, ήτις έζυγοστάθμησε τήν τύχην τής 

Ρώμης καί ύπήρξεν ακαταμάχητος προμαχών, τόν ό

ποιον οί Ρωμαϊκοί λεγεώνες δέν ήδυνήθησαν ποτέ νά 

ύπερπηδήσωσι, δι' ό καί όλοι οί μετά ταύτα βασιλείς 

τών Πάρθων έλάμβανον τό όνομα τοΰ Αρσάκου, επονο

μαζόμενοι 'Jpaaxidat, καθώς οί αυτοκράτορες τής 

Ρώμης έπωνομάζοντο Καίσαρες. 

Εν διαστήματι διακοσίων περίπου ετών οί Πάρθοι 

έπλημμύρησαν καθ' όλην τήν Α^ατολήν καί καθυπέτα-
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ξαν όλους τούς μεταξύ τού Ινδού και Εύφράτου τόπους 

της Ασίας. 0 Δημήτριος βασιλεύς τής Συρίας έξεστρά-

τευσε κατ' αυτών, κατά παράκλησιν πολλών λαών της 

Ανατολής, και βοηθούμενος ύπό τών λαών τούτων ένί-

κησε πολλάς μάχας τούς Πάρθους, άλλ' απατηθείς έπ 

προφάσει συνθηκών συνελήφθη ύπ' αυτών. 

Μετά τήν α'ιχμαλωσίαν του Δημητρίου όλος μεν ό 

στρατός αυτού κατεκόπη, ή δε μοναρχία τών Πάρθων 

Ιθεμελιώθη ισχυρά και ακλόνητος έπί πολλούς αιώνας, 

καταντήσασα τό φόβητρον όλων τών πλησιοχώρων εθνών, 

και άμιλλωμένη προς τούς Ρωμαίους κατά τήν δύνα-

μιν τών δπλ<ον και τήν φήμην τών στρατιωτικών κα-

τωρθωμάτων. 

Αλλ' ή φρικτωτέρα και αίματωδεστερα ήττα τών Ρω-

μαίοιν ΰπήρξεν ή έπί Μάρκου Κράσσου. Ούτος περί τό 

έξηκοστόν έτος της ηλικίας αυτού, κινούμενος ύπό 

φιλοδοξίας, της κατά τού Καίσαρος ζηλοτυπίας, και προ 

πάντων ύπό παράφορου άλαζονίας και άπληστου φιλο

χρηματίας, συνέλαβε τον σκοπόν και έπεισε τούς Ρ ω 

μαίους νά κηρύξωσιν άναιτίως νέον κατά τών Πάρθων 

πόλεμον αναδειχθείς δέ αρχηγός της εκστρατείας έβά-

δισε κατά τών Πάρθων και συναντηθείς μετά τών 

στρατευμάτων αυτών, τών οποίων ήγεΐτο δ Σουρήνας, 

ένικήθη κατά κράτος. Και τά μεν Ρωμαϊκά στρατεύ

ματα κατεσφάγησαν, δ δέ Κράσσος κατέφυγεν εις τάς 

Κάρρας μετά τών διασιοθέντων στρατιωτών αυτού. Αλ

λά τήν επαύριον της φρικτής ταύτης μάχης προσκλη

θείς ύπό τού Σουρήνα έπί προφάσει συνθηκών έδολοφο-

νήθη δι' ενέδρας έν έτει 5 4 π. Χ . Κοαισθείσης δέ τής 

κεφαλής αυτού προς τον Τρώδην βασιλέα τών Πάρθων, 

ούτος διέταξε και έχυσαν εντός τού ς-όματος αυτής άνα-

λελυμένον χρυσόν, λέγων «Κορέσθητι τού μετάλλου, 

τ ό όποιον τοσούτον ήγάπησας. » Και δ μέν Πλούταρ

χος λέγει, οτι έν ταύτη τϊί μάχη έφονεύθησαν μέν εί

κοσι χιλιάδες Ρωμαίοι, ήχμαλωτίσθησαν δέ δέκα χιλιά

δες* δ δέ Αππιανός αναφέρει, ότι έξ εκατόν χιλιάδων 

Ρωμαίων μόλις δέκα διεσώθησαν εις τήν Συρίαν. 

Οί Πάρθοι ένεδύοντο κατ' αρχάς Σκυθικά φορέματα, 

άλλα μετά τ α ύ τ α πλουτήσαντες άπό τών πολέμων, 

παρεδέχθησαν τά πλατέα καΐ πολυτελή φορέματα τών 

Μήδων. ΐδού πώς περιγράφει ό Πλούταρχος (α) τον 

(α) Πλοΰτοιρχ. ίν β'ω Μάρκον Kpmjaou, 24. 

ρηθέντα στρατηγόν Σουρήναν* α Ό όέ Σουρήνας μέγι

στος χαι χά.Ι.Ιιστος αυτός, τη δέ κατ άνδρεϊαν δόζη 

τήν θη.Ιύτητα τον χάΛ,Ιονς ονχ έοικώς, άΛΛά Μηδι-

χωτερον έσχενασμένος έντρίμμασι προσώπου χαϊ χ6-

μης διαχρίσει, τών άΛΛων Πάρθων ετι Σχνθιχώς 

έπι τό φοβερόν των άνασΙΛΛων χομώντων.» 

Οί Πάρθοι διετήρησαν προς τούτοις πολλά έθιμα ώς 

προς τον όπλισμόν και τρόπον τού μάχεσθαι* τά δέ 

έθιμα ταύτα αποκαθίστανται τοσούτον μάλλον αξιοπε

ρίεργα, καθ' όσον ταΰτα υπερίσχυσαν κατά τής τα 

κτικής και τής στρατιωτικής επιστήμης τών Ρωμαίων. 

0 φυσικός χαρακτήρ τών Πάρθων είναι υπερήφανος και 

γενναίος, αί δέ μέγισται ήδοναί αυτών τό νικαν και άα-

χειν* φέρουσι δέ μακράν κόμην κυματούσαν επί τής ρά-

χεως αυτών και έπί τών ώμων τρομερά ίοβόλα τόξα, 

δι' ών γυμνάζονται έκ νηπιότητος μέχρι τού γήρατος 

αυτών, και δι' ών άνθέστησαν μέν κατά τής δρμής τοϋ 

Μεγάλου Αλεξάνδρου, υπέταξαν δέ τούς Μήδους και 

Ασσυρίους και νικήσαντες κατά κράτος τον Κράσσον, 

έμαθον ότι διά τών τρομερών αυτών τόξων δύνανται 

νά άψηφίσωσι τά Ευρωπαϊκά όπλα. 

Οί Πάρθοι φέρουσι περικεφαλαίας, θώρακας και πα-

νοπλίαν καλύπτουσαν όλόκληρον τό σώμα αυτών άπό τού 

τραχήλου μέχρι τών πτερνών τών ποδών. Αί δέ πανο-

πλίαι αύται κατεσκευάζοντο έκ χάλυβος, σιδήρου, ή ορει

χάλκου έκ μικρών τετραγώνων κομματιών, τά όποια τ ι 

θέμενα τό έν έπί τού άλλου, ώς τά πτερά τού πτηνού, 

ή αί λεπίδες τών ιχθύων, έπροφύλαττον όλον τό σώμα 

του ίππέως χωρίς ν' άφαιρώσι τήν εύκινησίαν και ε λ α 

φρότητα αυτού* διά τοιαύτης πανοπλίας ήσαν επίσης 

περικεκαλυμμένοι και οί "ίπποι αυτών, έπί τών οποίων 

ανεβι βαζ ον τούς ιππείς μή δυναμένους νά άναβώσιν άφ' 

εαυτών, ένεκα τής κατασκευής τής πανοπλίας. Οί Ιπ 

πείς ούτοι ώνομάζοντο χαταψραχτήρες και έφερον τόξα 

μεγάλα και τοσούτον εύκαμπτα, ώστε ότε ετεινον αυτά, 

ήγγιζον σχεδόν τά άκρα αυτών* είχον δέ βέλη άπο-

λήγοντα εις άγκιστρώδη άκραν, τά δποΐα έρριπτον μετά 

ακατανόητου δρμής και ταχύτητος και κατά τών οποίων 

ουδέν ήδύνατο νά άνθέξη. Οί Πάρθοι εΐχον προς τού

τοις τήν έπιτηδειότητα του νά ρίπτωσι τά βέλη αυ

τών, και οτε ήναγκάζοντο νά τρέπωνται εις φυγήν, συ-
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νεχώς μάλιστα ύποκρινόμενοι κατά τήν αρχήν της συμ

πλοκής, ότι φεύγουσιν έκ τού πεδίου τής μάχης, έπα-

νέστρεφον αμέσως, και έπιπίπτοντες μετά μεγάλης δρ

μής κατά τών έχθρων ένίκων αυτούς κατακράτος. 

Λ 0 Γ 0 Σ 

ΠΕΡΙ ΧΡΙΣΤΙΑΚΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ. 

Έχφωνηθεις έν τω ναω τής αγίας Ειρήνης ύπό του 

Ίεροχήρυχος Κ. Καστόρχη έν Αθήναις. 

« Διδάσκαλε, ήνεγκα τον υίόν μου προς σέ 
α έχοντα πνεύμα άλαλον. » 

Μάρκ. θ ' . 1 7 . 

Κραταιά ή αγάπη, λέγει ό σοφός Σολομών δυνατή 
ή αγάπη, και τοσούτον, ώς-ε συνδέει τά διηρημένα, και 
συνάπτει τά διεστώτ.α. Κραταιά, λέγω, είναι ή αγάπη 
και εις συζύγους, και εις αδελφούς, και εις φίλους* δ δέ 
δεσμός αυτής ίσχυρυποιεΐται τοσούτον, ώς-ε πολλάκις κα
τόπι τού ενός προσώπου αποθνήσκοντος, άποθνήσει και 
τό έτερον. Η δέ τών γονέων προς τά τέκνα φυσική α 
γάπη υπερβαίνει πασαν άλλην προς οίον δήποτε πρό
σωπον άγάπην* διά τούτο είπε τις σοφός* « Απασιν άν-
θρώποις ψυχή τά τέκνα* » άλλος δέ τις ειπεν « Η α 
γάπη τών τέκνων ούκ αγάπη, άλλά μανία τις. » 

Γλυκύπικρον ποτόν είναι τά τέκνα προς τούς γονείς, 
άί δέ προερχόμενα-, έξ αυτών πικρίαι είναι πλειότε-
ραι παρα τάς γλυκύτητας* γεννώνται ταύτα, και χαράν 
τ ω οντι μεγάλην αισθάνονται οί γονείς* πριν όμως κα-
ταβή ή χαρά εις τον λάρυγγα, προφθάνει ή λύπη* 
διότι επέρχονται εις αυτά πολλάκις άσΟένειαι πολυει-
δείς και πάθη ανίατα* δέν λέγω δαιμονισμός, ώς τού 
σημερινού ταλαίπωρου νέου, πάθος δεινόν και άνυπό-
φορον, πάθος φρικτόν και τρομερόν, διά τό οποίον βα-
ρυθυμήσας εις άκρον δ δυστυχής αύτοϋ πατήρ, δέν έ-
δοαμεν εις μάγους και γόητας, όπου κατά φαντασίαν 
συμβαίνει ενίοτε ή ωφέλεια, άλλ' έδραμεν εις τήν πη-
γήν τών ίαμάτων, εις τήν άμαχον δύναμιν τού Ιησού 
Χριτοϋ* και προσπεσών εις τούς πόδας αύτοϋ, είπε* 
Διδάσκαλε, δ πόνος του υίού μου εΐναι πόνος μου* ή 
δυστυχία αυτού, δυστυχία μου* δ σπαραγμός αυτού, 
σπαραγμός μου* « ήνεγκα τόν υίόν μου προς σέ, έχον
τα πνεύμα άλαλον. » 

Αραγε φροντίζουσι και τήν σήμερον οί γονείς πριν 
κυριευθώσι τά τέκνα αυτών ύπό τών δαιμονίων τής κακοη
θείας και τής προς τά θεία ψυχρότητος, νά προστρέξωσιν 
εις θεοσεβεΐς διδασκάλους και νά ζητήσωσι τήν υπέρ αυτών 
πνευματικήν βοήθειαν; άραγε γνωρίζουσιν, ότι, έάν τά 
τά τέκνα αυτών δέν γένωσι καλοί χριστιανοί και αγαθοί 
πολϊται, θέλουσι θεωρεί αυτά πάντοτε μετ ' αίσθαντικωτέ-
ρας λύπης, ή μεθ' όσης έβλεπεν ό σήμερον έν τω Ευαγγε
λία) μνημονευθείς πατήρ τόν δαιμονιζόμενον αύτοϋ υίόν; 
τούτο θέλομεν εξετάσει έν συντομία. 

Δέν επαινείται έν τ ω κόσμω όστις έφθασε νά απόκτηση 
μόνον δόξαν τινά και μεγαλεία* δέν επαινείται ός-ις μόνον 
απέκτησε πλούτη πολλά και θησαυρούς* δέν επαινείται ος-ις 
μόνον έγέννησε πολλά και καλά τέκνα* άλλ'εκείνος δ ένδο
ξος άνήρ επαινείται παρά πάντων, όστις έφύλαξεν έντίμως 
μέχρι τέλους τήν δόξαν, τήν οποίαν άπέκτησεν* εκείνος ό 
πλούσιος επαινείται ός-ις διετήρησε μέχρι τέλους τά πλούτη 
τά οποία έκέρδησεν, ή άλλως πως ή τύχη έχάρισεν εις αυ
τόν εκείνοι οί γονείς επαινούνται, ο'ίτινες καλώς άνέθρε-
ψαν και έπαιδαγώγησαν τά τέκνα, τά δποΐα έγέννησαν* 
εις αυτούς μόνους αποδίδεται ό δίκαιος έπαινος, και αυ
τοί μόνοι λογίζονται φρόνιμοι και εύδαίμονες* διότι πολ
λούς εϊδομεν άναβάντας εις ύπερτάτας δόξας και μεγαλεία, 
άλλά τούς αυτούς εϊδομεν πάλιν και καταπεσόντας εις τό 
βάθος τής άδοξίας, διότι δέν απεδείχθησαν ικανοί νά δια» 
τηρήσωσι διά τής αρετής τήν δόξαν, τήν οποίαν απέκτη
σαν* εϊδομεν πολλούς άποκτήσαντας πλούτη, άλλά τούς 
αυτούς εϊδομεν πάλιν πτωχούς και γενομένους δυστυχείς, 
διότι κατηνάλωσαν τόν πλοΰτον αίσχρώς και άσώτως" 
εϊδομεν πολλούς γεννήσαντας τέκνα, άλλά τούς αυτούς 
εϊδομεν πάλιν αθλίους, διότι δέν έφρόντισαν νά άναθρέ-
ψωσιν αυτά θεοσεβώς και τιμίως* σοφώς λοιπόν είπε τις 
τών παλαιών σοφών, ότι δυσκολώτερον είναι νά φυλάξη 
τις τά αγαθά ή νά τά απόκτηση* « τό ψυ.Ιάζασθαι τά 
αγαθά του χτήαασθαι χαΛεπώτερον. » 

Εάν δέ στρέψωμεν σήμερον τούς οφθαλμούς ημών είς 
πολλούς γονείς, βλέπομεν, ότι περί παντός άλλου έμψυχου 
τε και άψυχου κτήματος πολύ φροντίζουσι και επιμελούν
ται, περί τής θρησκευτικής όμως και ηθικής ανατροφής τών 
τέκνων αυτών ολίγον, ή παντελώς δέν φροντίζουσιν* 'ότι 
δέ διά τούτο βλάπτουσιν εαυτούς, τά ϊδια τέκνα και 
τήν πατρίδα, παντάπασι δέν αισθάνονται. Και εαυτούς 
μέν βλάπτουσι, διότι έν ω κατά φυσικόν λόγον έλπίζουσι 
νά άπολαύσωσιν είς τό γήρας αυτών, πολλήν περιποίησιν 
και διαφόρους ωφελείας παρά τών τέκνων όταν ήλικιωθώ-
σι, βλέπουσι παρά προσδοκίαν τάς ελπίδας ταύτας μ ε -



2 8 0 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ Δεκέμβριος. 

ματαιωμένας, καί διατί; διότι δεν έδωκεν εις αυτά τήν 
άπαιτουμένην έξ αρχής καλήν άγωγήν, δια νά γνωρίζο>σι 
τά ττρος αυτού; καθήκοντα" βλάπτουσι δέ και τά ίδια 
αυτών τέκνα, διότι μή φροντίζοντες νά άναθρέψωσι και 
νά παιδαγωγήσοισιν αυτά, ώς πρέπει, έν φ έχουσιν εισέτι 
άπαλήν την ήλικίαν, άφίνουσι νά λαμβάνωσι κακά; 
έξεις και στρεβλά; περί πίστεως και ηθικής εντυπώσει;, 
και εντεύθεν ζώσιν έπειτα ταϋτα άθλίως, και άποθνήσκου-
σιν έλεεινώς, μηδεμίαν ώφέλειαν προξενοϋντα ει; έαυτά. 

Βλάπτουσι προσέτι και τήν πατρίδα οι γεννώντε; άθλια 
τέκνα γονείς, διότι όσα κακά γίνονται εις τον κόσμον, έκ 
τίνων άλλων προέρχονται, ειμή έκ των μη λαμβανόντων 
χριστιανικών και ήθικην άνατροφήν; τούτου; δε του; κα
κού;, αυτά τά άνθρωπόμορφα θηρία, τίνες άλλοι γεννώ-
σιν, ειμή λογικοί πατέρες; και ποία άλλη είναι ή πηγή 
τών κακών, τά δποϊα προξενοϋσιν εις τον κόσμον τά τοι
αύτα κακώς άνατεθραμμένα οντά, ειμή αυτοί οί γονείς, ώ; 
μη φοοντίσαντες, ώ; είποαεν, νά έμπνεύσωσιν εις αυτά 
διά τ η ; ορθής διδασκαλίας αγαθά υπέρ του πλησίον αισθή
ματα ; ποίος είδεν άνθρωπον λογικόν, καλώς άνατεθραμμέ-
νον και σεβόμενον την θρ*σκείαν αυτού, νά έςομοιοϋται 
προς τά άγρια θηρία, νά σφάζ·(),νά κατασχίζϊ] και νάπνίρρ 
τον ομοιον αυτού άνΟρωπον; ποιος είδε θεοσεβή τινα καί 
χρηστοήθη νά κλέπτη, νά προδίδη, νά έπιορκνί, νά έπιβου-
λεύηται τούς άλλους, καί νά γίνηται φθοροποιό; εις την 
κοινωνίαν; 

Οφείλουσι λοιπόν οί φρόνιμοι γονείς οί προβλέπον-
τ ε ; το μέλλον της ιδία; αυτών ωφελείας, τών τέκνων, 
καί της πατρίδος, νά παραλαμβάνωσι ταύτα, πριν κυ-
ριευθώσιν Οπό πνευμάτων πονηρών καί άκαθάρτο)ν της 
κακοηθείας καί αντιχριστιανικής διαγωγής, καί προσερχό
μενοι εις διδάσκαλον όμόθρησκον, δμόδοξον και καλοήθη, 
νά λέγωσι προ; αυτόν μετά συντριβής καρδία;, ώς ό ση
μερινός πατήρ του δαιμονιζομένου νέου* διδάσκαλε, ηνεγ-
κα τδν υίόν μου έχοντα ουχί πνεύμα άλαλον καί ακάθαρ
το·/, άλλά νούν άκαλλιέργητον, καί καρδίαν τρυφεράν καί 
άθωαν, προς σέ τον όμόθρησκον μου διδάσκαλον* ηνεγκα 
τον υ'ιόν μου ή την θυγατέρα μου πρδς σέ τον άνατε-
θραμμένον έν τη όρθοδόξω πίστει, την οποίαν λατρεύω 
καί έγώ καί όλοι ο! ομογενείς μου" ηνεγκα τον υίόν 
μου προς σέ διά νά διδάξης αυτόν τά όρθά της πίστεως 
μου δόγματα, τάς υγιείς της ίερας ημών θρησκείας διδα
σκαλίας, καί τά θεία της Εκκλησίας μου μυστήρια" ηνεγκα 
τον υίόν μου πρός σέ, διά νά ανάδειξης αύτδν, ώς πνευμα
τικός αυτού πατήρ, όρθόδοξον χριστιανόν' προς σέ, 'όςις 
ε!ναι αδύνατον ώ; δμόθρηκος νά ένσπείρης εί; την τρυφε
ράν αυτού ψυχήν στρεβλά; περί τ η ; πατροπαράδοτου αυ

τού θρησκεία; ιδέα;· προ; σέ, όστις είναι αδύνατον νά 

διδάξη; αύτον εναντία παρ' όσων πρεσβεύει ή ορθόδοξος 

ημών Εκκλησία" διότι, άν έκ τού εναντίου τούτο πράξνις, 

πρόκειται νά διαίρεσης γονείς από τέκνων, 'καί τέκνα άπό 

γονέων, ομοθρήσκου; άπο ομοθρήσκων, καί ομογενείς από 

ομογενών* ηνεγκα τον υίόν μου προ; σέ, διά νά γένης 

προ; αυτόν άλλος έ γώ, πατήρ πνευματικός, πατήρ ωφέ

λιμος, καί ουχί επιβλαβή;· ηνεγκα τόν υίόν μου προ; σέ, 

διά νά αποκατάστησες αυτόν διά τής ηθικής διδασκαλίας 

σου λογικόν τ ω οντι άνθρωπον κατ' εικόνα Θεού, καλόν 

χριστιανόν, καί αγαθόν πολίτην ηνεγκα τόν υίόν μου προς 

σέ, διά νά διδάξης αύτον τά πρός τόν Λημιουργόν αυτού 

καθήκοντα, τά προς τους γονείς, τά πρός τόν Βασιλέα, τά 

προς τούς άνοπέρους, τά πρός τούς όμοιους, τά πρός εαυ

τόν καί πρός την πατρίδα αυτού χρέη, καί πέπεισμαι οτι 

σοϋ θέλει διδαχθη νά μισή τ ο κακόν, καί νά άσπάζηται 

τό αγαθόν εϊς σέ παραδίδω την άθωαν ψυχην τού υίοΰ 

μου* ε'ις σέ παραδίδω τήν ήθικην μου υπαρξιν, ει; σέ 

παραδίδω τόν νέον τούτον τ η ; γενεά; καί τ ? , ; πατρίδο; 

μου βλαστόν* έάν ε'ις σέ, τόν ομογενή καί όμόθρησκον μου, 

δέν εμπιστευθώ τήν ήθικην άνατροφήν τών τέκνων μου, 

άλλ' εις άλλον τινα, εμμένοντα νά καταστρέψη αυτήν έπι-

βούλως, προδίδω τό έθνος μου, προδίδω τήν θρησκείαν 

μου, προδίδω τόν χαρακτήρα μου, σχίζω τήν σύμπνοιαν 

τών αδελφών μου, διαιρώ τήν ενότητα τών συμπολιτών 

μου,γίνομαΊ παραχαράκτης της πατροπαράδοτου θρησκεία; 

μου, επίβουλο; της θείας παρακαταθήκη;,τήν οποίαν παρέ-

λαβον έκ τών πατέροιν μου. Δέν επιθυμώ, δέν δέχομαι διά 

τού κακού μου παραδείγματο; νά ονομασθώ έπικατάρατος, 

μετακινών τά καλώ; τεθέντα όρια, έν ώ άκούο» τήν θείαν 

Γραφήν λέγουσαν* « Μή μέταιρε Ορια αιώνια, α έθεν-

το οί πατέρε; σου" » ταύτα δέ οστι; υπερπηδά, ώς ασε 

βή; καί παράνομο; κατακρίνεται, καί ταϋτα όστις κατα

φρονεί, καταφρονεί τόν ούράνιον αϋτοϋ πατέρα, όστις ά

ξιοι καί μιμείται τον γήϊνον πατέρα, λέγων* « ής εϊτις 

» άνθρωπος παιδεύει τον υίόν αυτού, ουτω Κύριο; ό θεός 

» σου παιδεύσει σε. » 

Επειδή δέ καί ό Θεός μιμείται έμέ τόν γή'ίνον πα

τέρα, δέν πρέπει καί έγώ νά μιμηθώ τόν πατέρα τον 

άληθινόν καί ούράνιον, καί νά φροντίσω περί της χρις-ια-

νικής καί ηθικής ανατροφής τών τέκνων μου ; a Διδά

σκαλε, ηνεγκα τόν υίόν μου πρός σέ έχοντα πνεύμα άλα

λον. » Μόνη ή ξηρά μάθησις τών γραμμάτων άνευ χρι

στιανικής καί ηθικής ανατροφής, είναι δένδρον άνευ φύλ

λων καί καρπών* διά τούτο δέν απαιτώ από σοΰ γράμμα

τ α καί ύψηλήν έξωτερικήν παιδείαν μόνον, άλλά καί χρι-
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7ΐανικήν και ήθικην άνατροφήν* διότι άνευ ταύτη; ό υιό; 

μου καί ή θυγάτηρ μου άποβαίνουσιν άχθο; άρούρη;, καί 

καταισχύνη τών γονέοιν καί τ ή ; πατρίδο; αυτών, λώβη 

όλεθρία καί κοινοβλαβή;. 

Ταύτα όφείλουσιν οί γονείς, αδελφοί, νά πράττωσί, 

πριν είσέλθωσιν εις τήν ψυχήν τών τέκνων αυτών πνεύμα

τα ακάθαρτα καί πονηρά της ασεβείας $ή κακοηθείας* 

πρέπει δέ προ πάντων εί; οποιονδήποτε τόπον χαί καιρόν 

άν εύρίσκωνται νά γίνωνταί αυτοί οί οδηγοί τών τέκνιον, 

καί οί διδάσκαλοι τού πρέποντος, νομίμου καί ευσεβούς 

αυτών πολιτεύματος. « Καί εσται τά βήματα ταϋτα, 

» λέγει Κύριος, όσα έγώ εντέλλομαι σοι σήμερον, έν τ?, 

» καρδία σου, καί έν τη ψυχή σου, και προβιβάσεις αυτά 

» τους υίούς σου, καί λαλήσεις έν αύτοΐς, καθήμενος έν 

» τ ω οίκω, καί πορευόμενος έν όδώ, καί κοιταζόμενος, 

» καί διανιστάμενος. » 

Αλλά τις νά μή έλεεινολογήση τούς παρόντας καιρούς, 

εις τούς όποιους έφθάσαμεν ; ή , διά νά εϊπω κάλλιον, ώς 

είπε τις έκ τών εσχάτως θείων ανδρών, τις νά μή έλεει

νολογήση ήμαςτούς φθάσαντας εις τοιούτους καιρού:, κατά 

τούς όποιους αντί νά διδάσκωσιν οί γονείς τά τέκνα αρε

τής μαθήματα καί θεοσέβειας, διδάσκουσιν αυτά τό εναν

τίον, πασαν πονηρίαν καί άσέβειαν' αντί νά έπιμελώνται 

νά ένσπείρωσιν εις τάς άπαλάς αυτών ψυχάς τά χρηστά 

σπέρματα τών καλών ηθών καί θεοφιλών έργων, φιλοτι

μούνται μάλλον νά έμφυτεύσο>σιν εις τάς τρυφεράς αυτών 

καρδίας τά άγρια καί φαρμακερά βλαστήματα τών αθέμι

των εννοιών καί παρανόμων πράςεων ; εις τοιούτους και

ρούς έφθάσαμεν, κατά τούς όποιους άντί νά παρακινή τις 

τούς γονείς νά φωτίζωσι καινά διορθόνωσι τά τέκνα αυ

τών, χρεία είναι νά τούς συμβουλεύη νά μή τά σκοτί^ο>-

σιν αυτοί, καί νά μή τά διας-ρέφωσιν* άντί νά προτρέπη τις 

τον πατέρα καί τήν μητέρα νά γίνωνται εις τόν υίόν καί 

τήν θυγατέρα μιμήσεως παράδειγμα, αναγκάζεται νά 

συμβουλεύη τήν θυγατέρα καί τον υίόν νά φεύγωσιν, όσον 

δύνανται, της μητρός καί τού πατρός τήν μίμησιν* διότι 

ποίος έκ τών σημερινών -νονέων φροντίζει περί της χρΐ7ΐα-

νικής ανατροφής τών τέκνων αυτού ; ποίος έκ τών σημε

ρινών χριστιανών πονεϊ διά τήν ψυχικήν εαυτού καί τών 

τέκνων αυτού σωτηρίαν ; 

Πάσχει, χριστιανέ, ό υιός σου τό πάθος τού σημερινού 

νέου ; σχίζει τά ίμάτια, τά όποια είναι το καθαρόν έν

δυμα τού βαπτίσματος, διά τών αισχρών πράξεων; αφρί

ζει έκ. τών φιλήδονων παθών ; ξηραίνεται εις τήν έργα-

σίαν τών καλών; πίπτει εις τό πΰρ διά τούς άλογους θυ

μούς; πίπτει εις το υδωρ της ύγρας καί τρυφηλής ζωής, 

εί; τήν οποίαν καταποντίζεται ώς εις άλλον κατακλυσμόν; 

δαιμονίζεται ή λογική αύτοϋ ψυχή; ό τρόπος τ ή ; θεραπεία; 

αϋτοϋ είναι ό έξης* παρακίνησον αυτόν νά δράμη εις τόν 

διδάσκαλον τόν πνευματικόν αύτοϋ πατέρα, καί νά εΐπη' 

Διδάσκαλε, Πάτερ, ηνεγκα τόν υίόν μου πρός σέ έχοντα 

πνεύμα άλαλον* ηνεγκα πρός σε τόν νουν μου, τήν ψυχήν 

μου, τά διανοήματα μου καί τάς πράξεις μου* καί τότε 

βεβαίως θέλει ακούσει παρ' αύτοϋ* « τό πνεύμα τό άλα

λον καί κωφόν, έγώ σοι επιτάσσω, έξελθε άπ' αύτοϋ καί 

μηκέτι είσέλθης εις αυτόν » . . . . 

-

Ο ΖΕΒΡΑ Σ ή ΟΝΑΓΡΟΣ ΡΑΒΔΩΊΌΣ. 

Έ ξ δλων τών τετραπόδων, λέγει ό Βυφοώνος, 

τό ώραιότερον κατά τήν άναλογίαν τών μελών και 

τό */ρώμα του δέρματος αϋτοΟ είναι ό Ζ έ β ρ α ς , ή 

' Ό ν α γ ρ ρ ο ς ' Γ α β δ ω τ ό ς . 

Τό ζώον τοΰτο, τό όποιον παριστά ή παρούσα 

ημών εικονογραφία, γεννάται κατά τά ανατολικά 

και μεσημβρηνά μέρη της Αφρικής από της Αι

θιοπίας μέχρι του ακρωτηρίου της καλής ελπίδος, 

και δέν είναι ούτε όνος (ώς τίνες υπέθεσαν, συγ-

χέοντες αυτόν μετά του συνήθους ονάγρου, δς τις 

γεννάται κατά τήν Περσίαν καί Ταρταρίαν καί είναι 

άγριος όνος,) ούτε ίππος, διότι κατά τήν μαρτυρίαν 

του αύτοϋ φυσιο"λόγου, ποτέ δέν ήουνήΟησαν νά 

συνάψωσιν αυτόν μετ' ουδετέρου τών ζώων τούτων. 

Ό 'Ραβδωτός Όναγρος είναι ίδιαίτερον ζώον εχον 

τήν φυσιογνωμίαν καί τό χάριεν του ίππου, τήν 

ταχύτητα τής έλάοου, καί τό δέρμα ολου του σώ

ματος αύτοϋ πεποικιλμένον διά λωρίδων διατεταγ

μένων δι' εξαισίου πρός ά/>λήλας αναλογίας και 

αΐτινες εις μέν τό άρρεν τοϋ ζώου είναι χρώματος 

εναλλάξ ύποκυτρίνου χαί μ*ύρου, εις δέ τό θήλυ 
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λευκού και μαύρου. Το ζώον- τοϋτο προς τούτοις έ

χει τους πόδας λεπτούς, ώτία μεγαλύτερα του ίπ

που, άλλα μικρότερα του όνου, χαίτην μικράν και 

Ιξ οδόντας τομείς £ώ' εκάστης γνάθου· ανάστημα 

Βέ μικρόσωμου ίππου. Ό "Ραβδωτός Όναγρος είναι 

εύρωστος, ευκίνητος, και ζη άγελτ,δόν άν δέ και 

ήμερος ε;.ς τήν φυσική ν αύτοϋ κατάστασιν, αλλ* 

ούτε ζωγρεΐται ευκόλως, ούτε έξημερουταί ποτε 

εντελώς· έν τω θηριοτροφείω δμως των Βερσαλλών 

εϊχον εξημερώσει όπωσοΰν τετραετή 'Ραβδωτόν ό-

ναγρον, τινές μάλιστα έτόλμησαν και ν' άναβώσιν 

έπ' αύτου, άλλα μετά μεγάλων δυσκολιών και κιν

δύνων. 

ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΕΥΡΩΠΗ ΕΦΕΥ

ΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΎΨΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΡ

ΧΗΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΠΑΡΠΚΠΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΕ

ΧΡΙ ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ΕΝΝΑΤΟΤ ΑΙ-

Ω> τΟΣ. 

(Συνένεια έκ των Αριθ. 4 3 , 4 4 , 4 5 και 4 7 ) . 

ΚΕΦΑΛ. Δ. 
,5*νωγ^ «1 ν • *» 

Λι'ωΐ'ες ιβ'. χαϊ ιγ'. 

Η Εύοώπη ακόμη βρα-ν,/πόρως ήγετο προ; τον πολιτι-
σμδν, δταν συμβάν τά μάλιστα έκτακτον εί; την Ίστορία ν 

των λαών έπήλθεν έπισπεύδον τήν κίνησιν τον εμπορίου 
καί τή ; βιομηχανία;, και των τεκνών την πρόοδον. 

Πασίγνωστο; είναι των σταυροφοριών ή πηγή. Ο" 
θρησκευτικοί ούτοι πόλεμοι, ενεργούμενοι ϋπδ των γρι" 
στιανών πρδς άπελευθέρ.»σιν το"» Τάφου τοΰ Χρίστου, καί 
έξολόθρευσιν των άπιστων, πρώτιστον αποτέλεσμα έπέ-
Φερον τήν είσαγωγήν ανακαλύψεων τίνων ωφελίμων εί
τα ; τέχνας, τά γράμματα, και τα; έπιστήμα;, και τ η / 
αύξησιν τ ή ; ιδέα- τ ή ; ελευθερία;. 

ί ΐ αύ;η-ι; όε τ η ; ελευθερία; ανεπαισθήτως επέφερε τήν 
έλάφρωσιν τ η ; βαρύτητο; και περιορισμού τών ηθών, άτι-
να ημέρωσε, και άνεψυξε την βιομηχανίαν και το έμπό-
ριον. Νέα εμπορεία • ήνοίχΟησαν εί; την Ευρώπη V έπίση 
δε και ή Ασ'α μετείχε τ ή ; όρμή; ταύτη;, προ πάντων 
δε, ώ; προείπομεν, ή ίταλ.ί* υπερείχε κατά τοϋτο. 1Ϊ 
Βενετία καί ή Γένοβα, βαθμηδόν κατάντησαν παγκόσμια 
εμπορεία. 

Σταυρογιοξιίαι χαϊ άχό.Ιουθα αιτώ>. 
Οι ήυ.ιπεπολισμένοι τότε λαοί είδον έρεθιζομένην την 

δρεξ'.ν αυτών δια μεγαλήτερα αντικείμενα. Η κλίσι; προς 
τά; τέννα; και άμοχθον ζωήν ένεσπάρη μεταξύ αυτών, καΐ 
του; ήνάγκαζε ν* αναζητήτωσι και νά ώφελ.ηθώσιν άπδ 
ςέ /α ; γνώσει;. Μεταςύ τοΰ πλήθου; των περιηγούμενων 
εύρίσκοντό τίνες περιεργώτεροι κα* εύμαθέστεροι τώνσυνα-
δελφών, έγνώρισαν μηχανάς ευφυείς, προϊόντα καλτίτερα 
η ωραιότερα των παρ* αύτοΐ;, και τά ένεκολπώθησαν. 
ίδίω; οέ δ^μετακομίσα; του; ανεμόμυλους εϊχαι άςιο: της 
ευγνωμοσύνη; ημών* ή Ιστορία σιωπά τ6 δνομα αύτοΰ. 

ΖηχαρΓ,χά.Ιαμοι. 
Τδ φυτδν τούτο έκαλ) ιεργε^το εί; τήν Αραβ'αν, Νου-

βία··, και Αίγυπτον, πολύ προτού γνωσΟή εΐ; την ΣικελΕαν, 
ητι; μετέπειτα το προμήθευσε·/ εϊ; την ΙΙορτογαλλίαν, 
όθεν έςήλθε ταχέως και διεσπάρη ε'ις 6)>ον τον κόσμον. 
Αλλαι δ' επομένως α'ιτίαι ώδήγησαν του; Ευρωπαίου; καΐ 
μάλιστα του; Γάλλου; εϊ; την λεύκανσιν, καί έκκάθαρσιν 
τοΰ προϊόντο; τούτου, καί μετέπειτα εί; την έςαγο>γήν 
ζανάρεω; άπο κοκκινογούλια, σταφυλά:, κάστανα, φιλύ-
ρ χνθον (φλαμούρι), άμιδον καί άλλα; ουσία;· άλλ' έπε<ράτη<τ« 
ή του κοκκινογουλίου, άντιπαλαίουσα μέχρι τούδε μετά 
τϋ; 'έζ Αμερική; έρ/ομένη;. 

Υφάσματα ίχ χαι αΰίον. 
ΛΙολονότι δύο αιώνας προ τών σταυροφόρων τάέκ κανα-

βίου Οφάσματα ησαν γνοιστά, μόνον δμω; κατά τοίις ιβ' 
ιγ . καί ιδ'. αιώνας έγένετο αυτών ή νρησις παγκόσμιος. 

Χ3ωυ.ατισμένα υφάσματα προ πολλού, κατεσκευάζοντο 
εί; τήν Γαλλίαν. Κάρολος ό ς'. απέστειλε τίνα έ ; αύτώ* 
μετά τίνων περι^ήαων ταπήτων τ?,ς Φλαυδρ'ας εις τον 
Σουλτάνον Βαϊαζήτ/,ν· οΐ τάπητες κατεσκευάζοντο είς 
τήν Ρείμς. 

Καθρέπται. 

Ούτοι ησαν γνωστοί ακόμη προ τών σταυροφοριών 
κατά τήν ίεράν Γραφήν, ήτις διηγ;ΐτχι δτι μετεχειρί-
ζοντο αυτού; οΐ Εβραίοι εί; τήν ερημον, καί δτι ό Μωϋση{ 
μεταχειρίσΟη διά νά κατασκευάσ/) τήν χαλκίνην κολυμβή-
Οραν τοΰ άπονιπτηρίου. 01 άληΟεΤ; όμω; άπο δελον στεγ-
νον καΟρέπται εγνώσ'.'ησαν μόνον κατά τον ιγ'. αιώνα. 01 
Βενετοί διά πολλού χρόνου ής'ουν δτι κατεΐχον μόνοι τ& 
μυστήριον αυτών, άλλ άφηρέΟ« άπ' αυτών ή τιμή αύτη» 
Τοσούτο δε εύχάρι^-ο; ϋπ?,ρξενή άνακάλυψ·.; αυτή διά τάς 
κυρία:, ώστε επί πολύ / χρόνον εφερον κρεαάμενα εις τήν 
ζώνη/ αυτών μικρά καΟρεπτίδια, άπαραλλά/.τως ώς βη-
μερον φέρουσι τά ωρολόγια. 

(Ακολουθεί.) 

των 

ΠΙΝΑΕ 
εμπεριεχομένων της Αποθήκης έκ του Α. μέχρι τοΟ Ζ . άριθμοΟ, 

ήτοι 

Άπο Ά . Ιουλίου 1 8 4 7 μέχρι Ά . Ιανουαρίου 1 8 4 8 . 

Σελίς 

1 

ΣελΙς 

/ 

9 
11 
12 
13 

1 5 

17 

19 
21 
2 5 
2 6 
2 7 

Πρόλογος 
0 όρφεύ; πολιτίζοιν του; Θράκας διά τ ή ; λύρα; αυτού 

0 Τυφλδ: τ η ; Λρμάγη; 
Περί της ποικιλίας τών διωργανισμένων όντων 

Ενυδρον φυτδν όνομαζόμενον βασίλισσα Βικτωρία 

Απτέρυγα 
Ποικίλα μαθήματα προ; χρήσιν τών παίδων καί τοΰ 

λαού. 
Διαγόρα; ό Ρόδιο;, φερόμενος έπί τών ώμων τών 

Ολυμπιονικών υιών αύτοΰ 

Περί τών διαφόροιν παρά τοις Αρχαίοις Ελλησιν ονο

μάτων καί τάφων 
Η Κίνα 
Το Αλεςινάλαζον 
Ετιμολογία τοΰ ονόματος τών Παρισίων 
Η μεγάλη Αρπνΐα της Αμερικής 
Ο ΔΟΚ.ΙΜΟΣ Ιστορικόν διήγημα Κεφ. ά. Η έσχατη 

πενία Κεφ. β'. ό θάνατος 
ΧΡΗΣΤΟΜΑΘΕΙΑ η Γνώμαι καί νουΟείίαι δι' ών 

δύναται τις νά ζήση έπί της γης εύαρέστως, έντίμω; 

καί εύτυνώς 
0 Ελαστική Συκή 
ΟΊ δίδυμοι τοΰ Σιάμ 
Περί τών διαφόρων παρά τοις Αρχαίοις Ελλησιν όνο 

μάτων τών τάφων (συνέχεια) 
0 θάνατος της Ιωάννας Γραίης 
ιδιάζουσα εϊ; τινα έθνη ευφυία προς τήν άπο τών 

ίχνών διάγνωσιν 

Βιρμανοί, ήθη καί έθιμα αυτών 

Η Δίδελφο; 
Ϊ Ι ανθρώπινο; ζωή . ' . * 8 
6 Μέγας Πέτρος 4 9 
Περί στενογραφίας 51 
Τδ μυστικόν δικαστήριον της Γερμανίας 52 
ΧΡΗΣΤΟΜΑΘΕΙΑ κ. τ . λ. (συνέχεια) 53 

3 0 
31 
3 3 

3 6 
3 8 

¿ 2 

4 5 

4 7 

56 

57 

II παρά τήν Κώμην Σαϊλλώ ατμοκίνητος αντλία 

Περί ανθρωποφαγία; 
Παραβολή — οΐ τρεΐ; φίλοι 64 
ΥΓΙΚΙΝΙΙ — Βοηθήυ.ατα προς σιοτηείαν τών άπο-

πνηγου.ενο)ν 64 
01 Φαττάγαι 6 2 
Θεωρία περί τ ή ; φύσεω; τών γυναικών, της άνατρο-

οής καί *τ?,ς έπιρόοή; αυτών εις τήν πολιτικήν 

κοινωνίαν 

0 γάμος τοΰ Δουκδς της Βενετία; μετά τήί Αδρια-

τική; Θαλάσσης 
0 ΔΟΚ,ΙιΜΟΣ κτλ. κεφ. Γ ' . τά ορφανά (συνέχεια) 
01 υ.άοτυζε; τοΰ Χριστιανισμού 

Περί τ ή ; κτίσεω; τ ή ; Αλεξανδρείας, της Βιβλιοθήκης 

καί τών πρώτων αυτής σοφών 

Η Βανυανή 

Παραβολ,ή ο'ι τοποτηριται τοΰ Κυρίου 

0 Βασιλίσκος 
ν» , ^οτΓν*\οπ: 
Ρωσσικη φ.λολογια 

6 5 

6 9 
74 
7 3 

7 6 
8 3 
8 6 
8 6 
8 7 

Μύθοι τοΰ ποιητόΰ Κριλλώφ ά. δ Αετδς κάΙ ή Αράχνη 8 9 

V 

9 0 
9 5 
9 6 
9 7 

4 0 0 
4 0 5 

II Χίος 

Περί δημοσίου εκπαιδεύσεως έν Γαλλία 

Ανέκδοτον 
0 θάνατος τοΰ Ανανίου καί περί ψεύδους 
Τά καθ' Ηράκλειων καί Πομπηΐαν 
Β ' . Μΰθος τοΰ ποιητοΰ ΚρΛλώφ αϊ Χήνες 
Η ταπείνωσις τοΰ Αύτοκράτορος Φριδερίκου τοΰ 

Πυρρού 
ίΐ Χίος (συνέχεια) 
Τά φορέματα κάμν,υσι τον άνθρωπον 
Θεραπεία τ ή ; Χολέρα; έν Ρωσσία 
Περί ανθρωπίνων ολοκαυτωμάτων 
0 ΔΟΚ.ΙΜΟΣ κτλ. κεφ. Δ'. Η έκπαίδευσι; τοΰ πέ

νητος (συνέχεια) 4 47 
Τδ Νηπενθές « 4 19 

4 0 6 
4 0 9 
444 

114 
2 1 5 



ΠΙΝΑΞ 
των εμπεριεχομένων της Αποθήκης έκ του Ζ . μέχρι τ ο Ο I H . άριθμοϋ, 

ητοι 

'Aπο Α'. Ιανουαρίου 1 8 4 8 μέχρι Α'. Ιανουαρίου 1 8 4 9 . 

, 4 * 
Σελίς 

Διατάγματα της Ελληνικής Κυβερνήσεως περί της 

Αποθήκης κτλ. σελ. 1 

Κιναΐκός γάμος 9 

Τά καθ' ΐϊράκλειαν και Πομπηΐαν (συνέχεια) 4 1 

Η έν Πετρουπόλει Αλεξανδρινή στήλη 4 6 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, ομιλία Κ . Ασωπίου κτλ . 4 8 

0 Ρινόκερως Τδροκόραξ 2 3 

Γ ' . Μύθοι τού ποιητού Κριλλο^φ. Η Κυνοφιλία 2 4 

6 Κυβερνήτ/ις της Ελλάδος 2 5 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια κτλ. ) 2 9 

Η νήσος Μελίτη 3 4 

Περί Μουσικής 3 6 

Ανέκδοτον 4 0 

Τδ θηρίον τού Ζεβωδάν 41 

Περί μιασμάτων 4 3 

Δ'. Μΰθοι τού Ρώσσου ποιητοΰ Κριλλώφ, Η θή-
λεια τού Κούκου 4 δ 

0 ίππόκαμπτος 4 5 
Περί της Αλληλοδιδακτικής 4 0 
01 Μαύροι 4 9 
Οι δίδυμοι τού Σ ι ίμ νυμφευθέντες 5 2 
Γεωγραφική περιγραφή τού Νομού τών Κυκλάδων 

(ΰπό Δέ Κιγάλλα) 5 2 

Απογραφικός Πίνας] τού Νομού τών Κυκλάδων 5 5 

Η έν Σααρδάμ οικία τού Μεγάλου Πέτρου 5 5 

Περί της τών φυτών Ερεθεσιμότητος 5 6 

Παραβολή — τό Μήλον 5 8 

Ανέκδοτον 58 

0 Βασιλοκτόνος Δαμιένσος 59 

Περί τής Αλληλοδιδακτικής (συνέχεια) 6 2 

Ε . Μύθοι τού Ρώσσου ποιητοΰ Κριλλώφ 

— ό Ελέφας, οί Λύκοι και τά Πρόβατα 6 4 

Περί Μουσικής (συνέχεια) 6 5 
0 όρνυθόρυγχος 6 7 

Σελίς 
Επιστολή περί τού Χλωρούχου Μυρμηγκικού [όξεως 6 9 

6 9 
7 3 
7 6 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια κτλ. ) 

Η άναχώρησις τού νέου Τωβίτ 

ΡΩΣΣ1ΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ — Αλέξανδρος Πούσκχην 

Ιστορία τού Φιλλανδοΰ ποιμένος και τής σκληράς 

Ναΐνας 

6 Βοϋ; τής Θιβέτης 
Γεωγραφική περιγραφή τού Νομοΰ τών Κυκλάδων 

Επαρχία Σύρου 
Επαρχία Νάξου 
Ανέκδοτον 

ό Ναός τού Χρυσού Θεού ε'ις τδ Πεγού 
Περί γάλακτος. 
Χρηστομάθεια κ.τ.λ. (συνέχεια) 
0 ΠΙΘΗΚΟΣ ΞΟΪΘ ή τά ήθη του Αιώνος" Σύγ

γραμμα πρωτοφανές ύπδ Ιακώβου Γ . Πιτζιπίοιι 
Μέρος πρώτον, Κεφ. Α. 0 Καλλίστρατος Ευ
γενίδης και 6 Πίθηκος Ξούθ 

ΕΙΚΟΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Η Μελαγχολία 
Η ΰπό δύο συζύγων διαφιλονεικουμένη γυνή 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ· περί τής Ελληνικής 

Εΰγλωττίας 

ΟΊ Λευκώτιοι Πίθηκοι 

Επιστολή προς ευγενή εικοσαετή κόρην παρά τίνος 

πατρικού αυτής Φίλου 

Περί Δαμαλίδος' επιστολή προς τον ΐατροκαθηγητήν 

Κ . Α. Πάλλην 

0 Κωδωνόφωνος Ρινόκερως 

Γεωγραφική περιγραφή τού Νομού τών Κυκλάδων 
(συνέχεια) Επαρχία Θήρας 

Μύθοι ΣΤ'. ΟΊ Βάτραχοι 
6 ΠΙΘΗΚΟΣ Ε Ο Τ 0 η τά ήθη τού Αιώνος χτλ. (συνέ

χεια) Κεφ. β \ ή περιήγησις. Κεφ. Γ ' . 
ή άναγνώρισις 14 4 

ό Αίγοθήλας 4 2 1 

7 6 
7 9 

84 
8 3 
8 8 
8 6 
8 9 
9 0 

94 
9 8 

40Ο 

4 0 2 

4 0 4 

40& 

4 0 6 

4 0 3 

4 0 9 
4 4 3 

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 2 8 5 

4 2 3 
4 2 6 
4 2 7 
4 2 9 
4 3 0 

4 3 0 

1 3 2 

4 3 3 

1 3 4 

4 3 7 
4 4 5 

Σελίς 
Περί στιγμάτων 4 22 
Γεωγραφική περιγραφή τού Νομοΰ τών Κυκλάδων 

(Συνέχεια) Επαρχία Μήλου 
Ô Οραγκουτάνος η τρωγλοδύτης Πίθηκος 
Πεοί Εγγαστριμυθίας 
Παραβολή ή Διδασκαλία τής Φύσεως 
Χρωματισμός τών έκ χρυσού σκευών 
ΕΙΚΟΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ — ή άναχώρησις τού 
Αινείου άπό την Τροίαν 
Περίεργα ήθη και έθιμα τών Αρχαίων και Νεωτέρων 

λαών, συλλεχθέντα ύπό Δ. Σ. Μ. 
θρησκεία, Προσευχή* έκ τού Γερμανικού 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ. Περί τής Ελληνικής 

Εύγλωττίας (συνέχεια) 
Ô ΠΙΘΗΚΟΣ ΞΟΪΘ κτλ. (συνέχεια) Κεφ. Δ' . 

ή άποφυλάκισις Κεφ. Ε . το έγκλημα Κεφ. Τ ' . 

ή θεία δίκη Κεφ. Ζ ' . ή έρημος Κεφ. Η. ή 

ζωγρεία Κεφ. Θ'. δ Αιγαρίδης 
Το Κρεμλΐνον 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ. Λόγος τού Καθηγητού 

τής Θεολογίας Κωνσταντίνου Κοντογόνου, εκ
φωνηθείς έν τω Ελληνικά Πανεπιστημίω κατά 
τήν έπέτειον τής καθιδρύσεως αυτού έορτήν 
( 2 0 Μαίου, 1 8 4 8 ) 

Η χήρα τής Ζεχάρ 
Ποινική Δικονομία τών Κιναίων 
Επίτομος Ιστορία τών έν τη Ευρώπη εφευρέσεων 

και ανακαλύψεων άπό τής αρχής τής Χριστια
νικής εποχής μέχρι τού δεκάτου έννάτου αιώνος 
Κεφ^. Α. Εποχή τών τεσσάρων πρώτων αιώνων 
τού Σωτηρίου έτους. Ιατρική, Πολεμική, Ναυ
τιλία, Γεωργία, Εμπόρων και Βιομηχανία 

Η λατρεία τών άλογων ζώων 
0 Βραχμάνιος βοϋς 
Ανέκδοτα 
Τμνος εις Τγείαν 
ό ΠΙΘΗΚΟΣ ΞΟΤΘ κτλ. (συνέχεια) Κεφ. ί. επά

νοδος. Κεφ. ΙΑ ' . Η Σουλτανίτζα κεφ. ιβ ' . ό 
δ αληθής έρως τών γυναικών τού συρμού, ή τδ 
κίτρινον φόρεμα τού χορού 

Αγέννησις τών γραμμάτων έν τη Ανατολή. Εποχή 
πρώτη, άπό Γεννάδου τού Σχολαρίου μέχρι 
Αδαμαντίου Κοραή 

Σχολεϊον τής Κωνσταντινουπόλεως 
Σχολείον τού Αθωνος 
Σχολεϊον τών Ιωαννίνων 
Γεωγραφική περιγραφή τοΰ Νομοΰ των Κυκλάδων 

4 4 7 
4 54 
4 5 3 

4 5 5 
4 58 
4 6 0 
464 
4 6 2 

4 6 2 

4 6 9 
4 7 0 
474 
474 

4 7 5 
4 7 6 
4 7 7 
4 7 8 
1 8 0 
4 8 3 

1 8 3 
4 8 7 
1 8 8 
4 8 8 

4 8 9 
4 9 4 

Σελίς 
(Συνέχεα) επαρχία Κέας 4 7 3 

ίνδικδν Γνωμικδν 4 7 4 
Επίτομος Ιστορία τών έν τη Ευρώπη εφευρέσεων 

και ανακαλύψεων άπό τής αρχής τής χριστια
νικής εποχής μέχρι τοΰ δεκάτου έννάτου αιώνος 
(συνέχεια) Κεφ. β'. άπδ τοΰ Ε . μέχρι τοΰ Η. 
αιώνος. Μεταξοσκώληκες. 

Περί τού Δηλητηρίου τών Βελών 
Η Αιγύπτια Σφιγξ 
Περί τής αρχής και συστάσεως τών νοσοκομείων 
Φιλοπατρία τού Ευσταθίου Σαινπιέρου 
Η Συμβουλή 
Περίεργα ήθη και έθιμα τών αρχαίων και νεωτέ

ρων λαών 
ΥΓΙΕΙΝΗ — περί τής χρήσεως τοΰ θωρακίου 
Μελαγχολικαί σκέψεις 
Περί προφυλάξεως τών σιτηρών άπό τών ποντικών 
Ο ΠΙΘΗΚΟΣ ΞΟΤΘ κτλ. (συνέχεια) κεφ. Ι Γ ' . 

περιήγησις τού Εουθ μετά τοΰ Μαλουκάτου καΐ 
Λιγαρίδου. 

Ó Λαοκόο>ν 
ΡΩΣΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ. Λόγος τού Πανιερωτάτου 

Αρχιεπισκόπου Χερσώνος και Ταυρίδος ίννοκεντίου 
εκφωνηθείς μετά τήν άνάγνωσιν τής Αυτοκρατο
ρικής Διακηρύξεως, έν Πετρουπόλει, τή 4 4 
Μαρτίου, 4 8 4 8 

Εφημερίς τού Κάτω Κόσμου 

Ó Θαλάσσιος άετδς 
Φυσιολογία τής γραφής τών Αλφαβητικών Χαρα

κτήρων 
Αναγέννησις τών γραμμάτων έν τή Ανατολή 

κτλ. Σχολείον τής Πάτμου 
Σχολείον τής Κοζάνης 
Σχολείον τής Τυρνάβου 
Γεωγραφική περιγραφή τοΰ Νομού τών Κυκλάδων 

κτλ. (συνέχεια) Επαρχία Ανδρου 
Τδ σπήλαιον τής Αντιπάρου 
Περί τής κατά τον δέκατον αιώνα άνακαλύψεως τής 

Αμερικής παρά τών Σκανδιναβών — Περιήγησις 
τού Βιαρνώ Εριϋλφσώνος έν έτει 9 8 6 24 0 

Ανακάλυψις τής Βινλανδίας ύπδ Λεί'φου Ερρικσώνος 2 4 6 
Δάμων και Πυθίας 
Περίεργα ήθη και έθιμα τών αρχαίων και νεωτέρ 

λαών (Συνέχεια) 
Ο ΠΙΘΗΚΟΣ ΞΟΤΘ κτλ. (Συνέχεια) Κεφ. ιέ. 

ή εντός τριών ωρών τέσσαρες μεγάλαι πε-

4 9 5 
4 9 8 
2 0 0 

2 0 4 

2 0 4 
2 0 4 
2 0 5 

2 0 6 

2 0 8 

?ων 

2 4 4 

2 4 3 



2 8 6 ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 

Σελίς 
ριπετειαι τ ή ; ποτέ αδελφή; μου. Κεφ. ις-'. 6 
Αιγαρίδη; συγγραφών τάς περιηγήσεις αΰτοΰ 
κατά τον Εύρωπα'ίκόν συρμόν. 

6 Πανάγιος Τάφος 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣ1Σ ΊΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝ ΤΗ 

ΑΝΑΤΟΛΗ κτλ. (συνέχεια) Σχολεΐον του 
Ίασσίου. 

Σχολειον τοΰ Βουκουρεστίου 

Σχολεΐον τ ή ; Χίου 
Σχολειον τ ή ; Σμύρνης 
Σχολεΐον τών Κυδωνιών 
Σχολεΐον τ ή ; Κερκύρας 
Περί τής αυτομάτου άνάψεως τοΰ ανθρωπίνου 

σώματος 
ΧΡΗΣ ΓΟΜΑ ΘΕΙΑ κτλ. (Συνέχεια) 
Γεωγραφική περιγραφή του Νομοΰ τών Κυκλάδων 

κτλ. (Συνέχεια) Επαρχία Τήνου 
Πίνας τ ή ; εις ναυτικά μίλια σχετικής άποστά-

σεοις του λιμένος του Πειραιώς, καΐ τής άπ' 
αλλήλων τών κατοικημένων Κυκλάδων 

Μέσον δι 'ού διατηρείται ό άρτος πρόσφατος 

και χωρίς εύρωτίασιν 
0 Θαλάσσιος άγγελος 
Περί τής κατά τον δέκατον αιώνα άνακαλύψεως 

τής Αμερική; παρά τών Σκανδιναβών (Συνέ
χεια) περιήγησι; τοΰ Θοβάλδου Ερικσώνος 
εις μεσημβρινώτερα μέρη 

Αποτυχία τοΰ 'Θιρστεϊνοΰ Ερρικσώνος 
Περιήγησις τοΰ θορφίννου έν Βινδλανδία 
Περί τών άεροειδών δηλητηρίων 
Επίτομος Ιστορία τών έν τνι Ευρώπη εφευρέσεων 

και ανακαλύψεων άπό τής αρχής τής Χρι
στιανική; έποχ?,ς μέχρι τοΰ δεκάτου έννάτου 
αιώνος. (Συνέχεια) Νοσοκομεία, κώδωνες, όργανα, 
γραφικά κονδήλια 2 3 0 

0 1 Ολυμπιακοί αγώνες 2 3 1 
0 ΔΟΚΙΜΟΣ Ιστορικόν διήγημα (Συνέχεια) Κεφ. Ε . 

ή απροσδόκητο; ποομήθεια τών βιβλίων* 
Κίφ. Τ ' . ή συνάντησις τών δύο αδελφών" 2 3 3 

Ανέκδοτο/—τά υποδήματα τοΰ φιλάργυρου 2 3 5 
Ο ΠΙΘΙΙΚΟΣ ΞΟΥΘ κτλ. (Συνέχεια) Κεφ. ΙΖ ' . Σκέψεις 

τοΰ Μαλουκάτου έπί τοΰ ημερολογίου τοΰ Λιγα-
ρίδο·Λ Κεφ. Πΐ'. ή ασθένεια 2 3 7 

ΑΊ θυσία ι τών αρχαίων 241 
Περί τοΰ Ορισμού τ ή ; Μυθιστορίας (ΰπδ Α. Δια

μαντοπούλου δικηγόρου) 2 4 3 

2 1 4 

2 1 7 

2 1 9 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 'Μ 
2 2 1 

2 2 1 

2 2 3 

2 2 3 

2 2 5 

2 2 6 
2 2 6 

2 2 7 
2 2 7 
2 2 7 
2 2 9 

Ανέκδοτον—ό φαλακρός 

Τοπογραφική περιγραφή τών Θηβών άπό Ερρίκου 
Νικολάου Ούλερίχου, μεταφρασθεΐσα έκ τοΰ 
Γερμανικού υπό Αγγέλου Δ. Καππώτου 

0 Μέγας Μαστόδυυς 
Περί τ ή ; αυτομάτου άνάψεως τοΰ ανθρωπίνου σώ

ματος (Συνέχεια) 
Περί τής κατά τον δέ/.ατον αιώνα άνακαλύψεως 

τ ή ; Αμερικής παρά τών Σκανδιναβών (Συνέχεια) 
περιήγησις τής Φρεϋδίσσης 

Αλλαι θαλασσοποοίαι 
Επίτομος ιστορία τών έν τή Εύοώπη έοευοέσεων 

και ανακαλύψεων άπό τής αρχής τής Χριστια
νικής εποχής μέχρι τοΰ δεκάτου έννάτου α ιώ
νος. (Συνέχεια) κτλ. Κεφ. I " . Από τοΰ ® ' . 
μέχρι τοΰ Ι α ' . αιώνος. Κάρολος δ Μέγας Αλφρέδος 

Οί όστίακοι 
ΧΡΗΣΤΟΜΑΘΕΙΑ κτλ. (Συνέχεια) 

Περί γαιωμήλων, άνακαλύψεως, φυτεύσεως και 
ασθενειών αυτών 

0 ΔΟΚΙΜΟΣ ιστορικόν διήγημα κτλ. (Συνέχεια) 
Κεφ. Ζ . ή σύστασις. Κεφ. Η'. Η Ευλογραφική 
Κεφ. Θ'. ΟΊ κλέπται. Κεφ. 1. ΙΪ καταμύνησι;. 

Παράΰοςο; άνακάλυψι; θησαυρού 
ΙΪ Α Ν Α Γ Ε Ν Ν Ι 1 Σ Ι Σ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝ ΤΗ 

ΑΝΑΤΟΛΗ.—Εποχή δευτέρα.—Από Αδαμαν
τίου Κοραή μέχρι τ ή ; σνστάσεω; τοΰ Ελληνι
κού Κρατου;. — Σχολειον τής Χίου 

Εισαγωγική ομιλία τοΰ καθηγητοΰ τής φιλοσο
φίας Ν. Βάμβα εις τήν έναρςιν τών Μαθημά
των τοΰ 1 8 1 8 και 1 8 4 9 . 

Τοπογραφική περιγραφή ©ηβών κτλ. (Συνέχεια) 
0 Ιπποπόταμο; 
Αποτελέσματα τοΰ γάμου έπί τής διαρκείας τής 

άνθροιπίνου ζωής 
Περί αραβοσίτου 
0 ΔΟΚΙΜΟΣ κτλ. (Συνέχεια) κεφ. ιά. Η πρόνοια. 
Οί Πάρθοι. 
Περί Χριστιανικής ανατροφή; τών παίδων Οπό τοΰ 

Ίεροκήρυκος Κ . Καστόρχη 
0 Ζέρβα; ή Οναγρος ραβδωτός 

Επίτομο; ιστορία τών έν τ/ί Ευρώπη εφευρέσεων και 
ανακαλύψεων άπό τής αρχής τ ή ; Χριστιανικής 
εποχή: μέχρι τοΰ δεκάτου έννάτου αιώνος. (Συνέ
χεια) Σταυροφορίαι και ακόλουθα αυτών. Ζαχα-
ροκάλαμοι. Υφάσματα έκ καναβίου. Καθρέπται. 

Σελίς 
2 4 6 

2 4 7 
25C 

2 5 2 

2 5 5 
2 5 5 

2 5 6 
2 5 8 
2 5 9 

2 6 0 

2 6 1 
2 6 4 

2 6 5 

2 6 8 
274 
2 7 4 

2 7 4 
2 7 8 
2 7 6 
2 7 7 

2 8 9 
2 8 4 

2 7 6 

ΠΙΝΑΞ 
ΤΩΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

Ε Ι Κ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ω Ν . 

Σελίς 

0 Ορφεύς πολιτίζων τους Θράκας διά τής 
λύρας αύτοΰ 7 

ένυδρον φυτόν όνομαζόμενον Βασίλισσα Βικτωρία 4 2 
Απτέρυγα. 4 3 
Διαγόρα; ό Ρόδιο;, φερόμενος έπί τών ώμων τών 

Ολυμπιακών υίών αύτοΰ 4 7 
Ευγενής Κυρία Κιναία 2 2 
Η μεγάλη λρπυ'ΐα τής Αμερικής 2 7 
Η ελαστική Συκή 31 
Οί δίδυμοι τοΰ Σιάμ 3 3 
0 Θάνατος τής Ιωάννας Γραίης 3 8 
Βιρμανοί ήθη και έθιμα αυτών 4 5 
Η Δίδελψος ¿ 7 

ό Μέγας Πέτρος 4 9 
Τό μυστικόν δικαστήριον τής Γερμανίας 52 
Η παρά τήν κώμην Σα'ίλλώ ατμοκίνητος αντλία 5 6 
Οί Φαττάγαι 6 2 
ό γάμος τοΰ Δουκός τής Βενετίας μετά τής Αδρια

τική; Θαλασσή; 6 8 
Οί μάρτυρες τοΰ Χριστιανισμού 7 3 
Η Βανυαννή 8 4 
0 Βασιλίσκος 8 6 
Η Χίος 9 0 
0 Θάνατος τοΰ Ανανίου καΐ περί ψεύδους 9 8 
Η ταπείνωσι; τοΰ Αύτοκράτορος Φριδερίκου 

τοΰ Πυρροΰ (Barbarossa). 1 0 6 
Περί ανθρωπίνων ολοκαυτωμάτων 11 5 
Τό Νηπενθές 11 6 
Κιναΐκός γάμος 1 1 9 
Η έν Πετρουπόλει Αλ3ξανδρινή στ ίλη 16 
0 ΪΊνόκερος Ϋδροκόραξ 2 3 
Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος 2 5 
Ö νήσος Μελίτη 3 4 
Τό θηρίον τοΰ Ζεβωδάν 41 
ό Ίππόκαμπτος 4 5 

Σελίς 
ΟΊ Μαύροι 4 9 

Η έν Σαρδαάμ οικία τοΰ Μεγάλου Πέτρου 5 0 

0 Βασιλοκτόνος Δαμιένσος 5 9 

0 Ορνιθόρυγχος 6 7 
Η άναχώρησι; τοΰ νέου Τωβίτ 7 3 
0 Βοΰ; τ ή ; Θιβέτης 7 9 
0 Ναός τοΰ Χρυσοΰ Θεοΰ εις τό Πεγοΰ 8 6 
Η Μελαγχολία 9 7 

Λευκώτιοι Πίθηκοι 1 0 4 
0 κωδωνόφωνος Ρινόκερως 4 0 8 
0 Αίγοθήλας 4 2 0 

0 Οραγκουτάνος ή τρωγλοδύτης Πίθηκος 4 2 6 

Η άναχώρησις τοΰ Αινείου άπό τήν Τροίαν 4 ° 0 

0 Δημοσθένης 4 3 4 

Τό Κρεμλίνον 4 4 5 

Κατάδικος Κινάΐος 4 5 8 

0 Βραχμάνιος Βοΰ; 4 5 8 
Γεννάδιος ό Σχολάριος Πατριάρχης Κωνσταν-

τινουπόλε(ος 4 6 9 

Φιλοπατρία τοΰ Ευσταθίου Σαινπιέρου 4 8 0 
ΙΪ Αιγύπτια Σφίγξ 4 7 7 
0 Λαοκόων 4 9 4 

0 Θαλάσσιος αετός 2 0 0 

Τό Σπήλαιον τής Αντιπάρου 2 0 8 

0 Πανάγιος Τάφος- 2 4 7 

0 Θαλάσσιος άγγελος 2 2 6 

Ολυμπιακοί αγώνες 2 3 4 

ΑΊ θυσίαι τών αρχαίων 2 4 4 

0 Μέγας μαστόδους 2 5 4 

ΟΊ Οστίακοι 2 5 7 

Κοραής 2 6 5 

Ιπποπόταμος 2 7 4 

ίππεύς 1\--Λ~· 2 7 7 

Οναγρος 

r 



ΣΥΝΘΗΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ. 
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Η Συνδρομή είναι όριστηκώς προπληρ&ιτέα, και γίνεται ταυτοχρόνως μετά τής πρώτης παραλαβής τού 
φυλλαδίου* προσδιορίζεται δέ ώ; ακολούθως. 

Δια τους έν Τουρκία συνδρομητάς εις γρόσια κατ' έτος 4 0 . 

Δια τους έν Ελλάδι εις δραγμάς 
Δια τους έν Ρωσσία εις ρούβλια αργυρά 
Διά τους έν Μολδοβλαχία είς έ*ν Ολλανδικδν φλωρίον . 
Δια τούς έν Ευρώπη εις τάλληρα Ισπανικά . 

Συμπεριλαμβάνονται δέ είς τάς συνδρομάς ταύτας καΐ τά μέχρι των συνόρων έκαστου τόπου ταχυδρομικά 
έξοδα των φυλλαδίων. 

Αφού ή Διεύθυνσις λάβη τήν προκαταβολ.ήν του συνδρομητού πέμπει πρδς αύτδν διά τοϋ έπιστάτου, πρδς δν 
είχε πληρώσει αυτήν, τδ άποδεικτικδν γραμμάτιον πλ.ηρωμής, ύπογεγραμμένον ύπδ του Γενικού Διευθυντού και 
Εκδότου, και έσφραγισμένον διά της σφραγίδος τής Διευθύνσεως. 

Ειδοποιούνται πρδς τούτοις οί θέλοντες νά καταγραφώσι συνδρομηταί, δτι καθ' οποιονδήποτε μήνα και αν 
καταγραφή τις συνδρομητής, ή έναρξις τής συνδρομής δεν λογίζεται, ειμή άπδ δύο μόνον εποχών τού έτους, 
δηλαδή η άπδ τ ή ; ά. Ιανουαρίου, η άπδ ά. Ιουλίου* καΙ πρδς τούτοις, οτι έξαμηνιαΓα συνδρομή δεν είναι 
δεκτή πρδς αποφυγήν συγχύσεως τού λογιστικού. 

Άνταλάσσεται πρδς πασαν εφημερίδα και πάν περιοδικδν σύγγραμμα. 

ΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ. 

Εν Κωνσταντινουπόλει -— είς τδ Γραφεΐον τής Αποθήκης παρά τω έκδοτη, καΙ παρά τω Κυρίω Ιωάννη Ε . Ψιακή, 
και τω Βιβλιοπώλη και Τυπογράφω Κ. I. Ααζαρίδη. 

Εν Σμύρνη — είς τδ γραφεΐον τής Αμάλθειας και είς τδ βιβλιοπωλεΐον τού Κ . Ιωσήφ Μάγνητος. 
Ε-ν Σύρω — παρά τώ Κυρίω Γ . Τύμπα γενικώ έπιτρόπω τού έκδοτου τής Αποθήκης δι' δλα τά μέρη τής Ελλάδος. 
Εν Αθήναις — παρά τ ώ Κυρίω Α. Πουλή βιβλιοπώλη. 
Εν Θεσσαλονίκη — παρά τ ώ Κυρίω Π. Ρογκόττ). 
Εν Χίω — παρά τώ Κ. Εμμανουήλ Βερούση. 
Εν ΒαθεΧ Σάμου — παρά τ ώ Κυρίω Γ . Κ . Άνδρουλ-ή. 
Εν Αλεξάνδρεια — παρά τ ώ Κυρίω Άχιλλεΐ Κορτέσση, είς τδ Γραφεϊον τού Κυρίου Π. Γίραλοπούλου. 
Εν Κέρκυρα — είς τδ βιβλιοπωλεΊον τού Κ. I . Δ. Παππανικόλα -

Εν Γαλαζίω — παρά τ ώ Κυρίω Στεφάνιο Αργέντη. 
Εν Κρα'ίώβα — παρά τ ώ Κυρίφ Α. Κανέτζφ. 

Οί επιθυμούντες ν' άναδεχθώσι τήν έπιστασίαν τινδς τόπου, δύνανται νά διευθυνθώσι πρδς τδν έκδότην, *ϊί 
Κωνσταντινούπολη* τδ δε δικαίωμα τής προμηθείας είναι δέκα τοΐ< εκατόν. 

Ό Γεηχός Λιενθνντης χαΐ έχόότης^ 

ΙΑΚΩΒΟΣ Γ. ΠΙΤΖΙΠΪΟΣ. 


