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των διαφόρων διδακτικών περιοδικών συγγραμ-

ματιον, τα οποία προς ευχερεστεραν και ταχυτεραν 

διάδοσιν των φώτων παρήξεν ό προοδευτικός ημών 

α'ιών, εκείνα θεωρούνται δικαίως ώς επιτυχόντα μαλ-
. . . » / » 5 λον του προορισμού αυτών, οσα χρησιμευουσι προς οι-

δασκαλίαν και ήθικήν τροφήν μεγαλητέρας μερίδος τις 

κοινωνίας" τοιαύτα δε είναι αναμφισβητήτως τά εμπε

ριέχοντα διαφόρους Ίστορικάς, βιομηνανικάς και ήθικάς 

γνώσεις, χρησίμους εις τον λαόν και τήν νεολαίαν. 

Επιχειρήσαντες δέ προ δεκαοκτώ ήδη μηνών νά συ-

στήσοιμεν πρώτοι τήν εις την γλώσσαν ημών έκδοσιν 

περιοδικού συγγράμματος, διδακτικού ενταυτώ και τερ

πνού, ύπο το όνομα ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΤΕΡΠΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, ουδόλως είχομεν διστάσει δια 

την έπιτυχίαν αΰτοϋ" τ6 μεν, έπερειδόμενοι ε'ις τά δια-

κεκριμμένα φώτα τών επιστημόνο^ν ανδρών, ο'ίτινες 

είχον ύποσχεδη την εις τ6 μέγα και δύσκολον τούτο 

έργον διανοητική-/ αυτών σύμπραςιν, τ6 δέ, βέβαιοι δτι 

τ6 νοήμον κοινον θέλει εκτιμήσει και άποδεχθή προση-

κόντ&ις τοιούτο διδακτικον σύγγραμμα, ές ου δύναται 

νά έζαντλη εκάστοτε ποικίλας ήΟικάς και έπιστημονι-

κάς γνώσει:, αληθώς σπουδαίας, ωφελίμους και τερ

πνά:. 

Και πραγματικώς, 5χι μόνον ολοι ο'ι ομογενείς, άλ

λα και πολλοί τών αλλοεθνών, έδικαίωσαν την 'ιδέαν 

ήμοιν" διότι ή μέν ζήτησις του συγγράμματος έπολλα-

πλασιάσθη, όλαι δέ έν γένει αϊ εφημερίδες έςέφρασαν 

τά: πλέον ευχάριστους δι' ήμας κρίσεις και ευφημίας. 

Και οί μέν λόγιοι του Εθνους άναγνωρίσαντες την δυνα-

μενην νά πρόκυψη άπο τοιούτου περιοδικού συγγράμμα

τος εις πάση: ηλικίας, γένους και τάςεως άνΟρωπον 

ήθικήν ώφελειαν ενέκριναν την είσαγωγήν της Απο

θήκης ώ; βιβλίου αναγνώσεως εί; πολλά τών Ελληνι

κών Σχολείων" τά δε Βασιλικά της Ελλάδος Υπουργεία, 

και μάλιστα το της δημοσίου Εκπαιδεύσεως, ηϋδόκησαν 

ν ά συστήσωσιν αύτο εις πάντα πολίτην, και ιδίως εις 

τους Γυμνασιάρχας, Σχολάρχας, Ελληνοδιδάσκαλους καί 

Δημοδιδασκάλους του κράτους προς χρήσιν τών μαθη

τών, και νά προσκαλέσωσι τάς υπάλληλους αυτών αρ

χάς είς το νά φροντίσωσι και νά έπιστατησωσι τήν εν

τός καΐ έκτος του κράτους καταγραφήν συνδρομητών 

και παν ο,τι δύναται νά συνεισφέρω ε'ις την πρόοδον τοΰ 

έργου τούτου. 

Τά αντικείμενα και θέματα τών άρθρων της ΑΠ'"*-
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μένουσι τά αυτά ώς και μέχρι σήμερον" ητο·. 

Α ' . Διάφοροι ΙστορικαΙ διηγήσεις, έζ ών ο'ι άναγνώ-

σται δύνανται νά μάθωσιν άξιόλογόντι 5υμβάν τών αν

θρωπίνων πράςεων, του οποίου ή γνώσις νά συντείνη· 

προς άνάπτυξιν επωφελούς τίνος κοινωνικές αληθείας. 

Β ' . Ηθικά διηγήματα τείνοντα προς [λόρφωσιν τών 

ηθών τών παίδων, προς ρύθμισιν της διαγωγής του 

λαού, και προς διδασκαλίαν τών κοινωνικών καθηκόν

των και χρεών παντός λογικού άνθρωπου. 

Γ ' . Βιογραφία τών ένδοςοτέροιν ανδρών παλαιών 

τε καΐ νεωτέρων. 

Δ'. Περιγραφή τών περιεργοτέρων, σπανιότερων, η 

χρησιμωτέρων ζώων, πτηνών, ερπετών, ιχθύων, φυ

τών, μετάλλων, άλ.άτων και άλλων ορυκτών. 

Ε ' . Διάφοροι επιστημονικά! και βιομηχανικαί γνώ

σεις και ανακαλύψεις, χρήσιμοι εις πάσης τάξεως και 

ήλι/.ίας ανθρώπους. 

Τ ' . Ιστορική και γεωγραφική περιγραφή διαφόρων 

ξένιον εθνών καί λαών. 

Ζ ' . Περιγραφή μνημείων διαφόρων εθνών. 

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

έαπορικών πανηγύρεων, τών διαφόρων ειδών τών εμ

πορευμάτων, καί της καταγωγής και χρήσεο>: αυτών, 

καί εκθεσις τών ετησίων ισολογισμών τής κινήσεως του 

έ'Λποοίου κατά τάς κυριο>τέρας έμπορικάς πόλεις, 

θ ' . Ελληνική φιλο7νθγία αρχαία καί νεωτέρα. 

Γ . Κριτιχι) Βιΰ.Ιιογραίρία, ή κβινοποίησις τών είς 
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τήν γλώσσαν ημών απανταχού εκδιδομένων βιβλίων, 

και φιλολογική έπίκρισις της ύλης και του λεκτικού 

αυτών. 

ΙΑ' . Ποικίλα μαθήματα, εμπεριέχοντα τάς γενικω-

τέρας γνώσεις των εγκυκλίων μαθημάτων, πρδς χρήσιν 

των παίδων και του λαού. 

Ι Β ' . θεωρία περί τών γυναικών, των διανοητικών 

αυτών δυνάμεων, της ανατροφής και της επιρροής αυ

τών εις την κοινωνίαν. 

Ι Γ ' . Διάφοροι περίεργοι περιηγήσεις. 

ΙΔ ' . Διάφορα περίεργα φυσικά φαινόμενα. 

ΙΕ . Διάφορα ανέκδοτα, ηθικά, τερπνά, η άς-εΤία. 

ΙΖ'. Διάφοροι μϋθοι και παρα-βολαί. 

Εκδίδεται δέ ανά Ιν φυλλάδιον κατά μήνα έκ τριών 

τυπογραφικών φύλων και μετά τεσσάρων η πέντε λαμ

πρών εικονογραφιών. 

Η καταγραφή τών συνδρομητών γίνεται παρά τοΤς 

άνταποκριτάϊς της Αποθήκης* προς δέ έν Κωνς-αντι-

νουπόλει μεν παρά τώ Διευθυντή της Αποθήκης, και 

εν Σύρω παρά τω κυρίφ Γεωργίω Τύμπα Γενικώ Επι

στάτη της Αποθήκης καθ ολην την Ελλάδα. 

ΣΥΝΘΗΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ. 

Η συνδρομή είναι οριστικώς προπληρωτέα, και γί

νεται ταυτοχρόνως μετά της πρώτης παραλαβής του 

φυλλαδίου" προσδιορίζεται δέ ώς ακολούθως. 

Δια τους εν Τουρκία συνδρομητάς κατ'ετος είςγρόσ. 40 
Δια τούς έν Ελλάδι εις δραχμάς 1 0 

Διά τούς έν Ρωσσία ει; ρούβλια άργυρα 5 

Διά τούς έν Μολδοβλαχία εις έν όλανδικονφλωρίον 1 
Διά τούς έν τνί λοιπή Ευρώπη εις δίστηλα Ισπανικά 2 

Συμπεριλαμβάνονται δέ εϊς τάς συνδρομάς ταύτας 

και τά μέχρι τών συνόρων έκαστου τόπου ταχυδρομικά 

έξοδα τών φυλλαδίων. 

Η έκδοσις τή ; Αποθήκης άρξαμένη έν Σύρω άπο ά. 

Ιουλίου 1 8 4 7 και εξακολουθούσα νά έκδίδηται έκεΐ μέ

χρι του φυλλαδίου του Νοεμβρίου μηνός τρέχοντος έ 

τους, μετετέθη και εκδίδεται ήδη έν Κωνσταντινουπό-

λει. 

Ειδοποιούνται .Ύρές τούτοις οί θί.Ιοντις 

νά χαταγραγώσι σννόρομηταί. 

Α. ότ ι καθ' οποιονδήποτε μήνα και αν καταγραφή 

τις συνδρομητής, ή έναρξις της συνδρομής δεν λογί

ζεται ε! μή άπο δύο μόνον έποχάς τού έτους· δηλαδή 

ή άπο της ά. Ιανουαρίου, ή άπο τις ά. Ιουλίου. 

Β ' . Οτι επομένως ο'. καταγραφόμενοι έντος τής 

μιας τών δύο έξαμηνιών, επειδή εννοούνται συνδρο-

μηταί άπο τήν αρχήν της τρεχούσης εκείνης έξαμηνίας, 

λαμβάνουσιν δλα τά φυλλάδια αυτής. 

Παρακαλούνται οί εις το έξης καταγραφόμενοι συν-

δρομηται νά σημειώσι ρητώς έκ ποίου αριθμού της 

Αποθήκης έπιθυμοΰσι νά αρχηται ή συνδρομή αυτών, 

προς όδηγίαν της Διευθύνσεως εις τήν άποστολήν τών 

αναλογούντων αύτοίς φυλλαδίων. 

Η προμήθεια διά τούς καταγράφοντας συνδρομη

τάς και έπιστατούντας τάς συνδρομάς είναι δέκα τοις· 

εκατόν. 

Εν Κων7αντινουπόλει' τή ά ίανουαρίου 4 8 4 9 . 

Ό Γινιχίς 4ιιυθν>τη(: *αί Έχόότηζ 

ΙΑΚΩΒΟΣ Γ . ΠΙΤΖΙΠΙΟΣ. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ. 1849 
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• 

Ο ΙΩΣΗΦ ΕΞ,ΗΓΩΝ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝ ΤΟΥ ΦΑΡΑΩ 

Ιωσήφ 6 ενδέκατο; υΙος τού Πατριάρχου Ιακώ , 

ηγαπατο πολύ ύπο τοϋ πατρός αυτού διά τον γλυκην 

χαρακτήρα τάς «ρετά; και * προτερήματα αύτου. 

Αλλ' II *(Λς «ύτ6ν εξαιρετική αύτη πατρική αγάπη ε

κίνησε το κατ' αυτού μίσος τών αδελφών αυτού, Λ**" 

ν ί ; άδιακόπως έκακολόγουν καΙ ύβριζον αυτόν, Το 

κ α τ « τού ίωσήφ γενικον τούτο μίσος τών αδελφών 

αύτούηύξησενύπερβαλλόντωςέξδτο^οίλος δι^γήθη προς 
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τους αδελφούς αυτού, ότι είδε καθ' ύπνους, ότι εύρί-

σκετο εις το πεδίον καΐ έδέσμευε δράγματα μετά των 

αδελφών αύτοΰ. και δτε το μεν ίδικόν του δράγμα ανέ

στη και όρθώθη, τά δέ δράγματα τών αδελφών αύτοΰ 

πεσόντα προσεκύνησαν τ6 του Ιωσήφ. Μετ' ολίγας δέ 

ημέρας 6 Ιωσήφ ίδών έτερον ένύπνίον, κατά το όποιον 

έφάνη εις αυτόν ότι δ ήλιος, ή σελήνη και ένδεκα αστέ

ρες προσεκύνουν αυτόν, διηγήΟη προς τους αδελφούς 

και τον πατέρα αύτοΰ* και ό μέν πατήρ έπίπληξεν αυ

τόν λέγων α τί τό ένύπνίον τοΰτο; μήπ&)ς εγώ και ή 

μήτηρ σου και ο'ι αδελφοί σου θέλομεν έλθει νά σέ 

προσκυνήσωμεν; β ή δέ κατ αύτοΰ ζηλοφθονία τών Ί 

διων αύτοϋ αδελφών εφθασεν εις τον έσχατο-/ βαθμόν. 

Εν μια δέ τών ημερών ό Ιωσήφ δεκαεπταετής ών 

απεστάλη παρά τοΰ πχτρός αύτοΰ ίακώβ εις τον άγρόν, 

όπου έποίμαινον οί αδελφοί αύτοΰ τά πρόβατα αυτών, 

διά νά μάθη, εάν ύγιαίνωσιν" ούτοι 'ιδόντες αυτόν έρ-

χόμενον μακρόθεν είπον προς αλλήλους « ιδού έρχεται 

εκείνος ό ένυπνιαστής, άς φονεύσωμεν αυτόν και ρίψαν-

τες εις ένα τών λάκκων της έρημου θέλομεν ειπεί προς 

τον πατέρα ημών, οτι θηρίον άγριον κατέφαγεν αυτόν, 

χαί θέλομεν ίδει πώς θέλουσι έξηγηθή τά ενύπνια αύ

τοΰ" » άλλ' ό Ρουβήν, έίς τών αδελφών αύτοϋ, ήναν-

τιώθη εις την πρότασιν ταύτην, συνεβούλευε δέ νά 

ρίψωσι τον ίωσήφ ζώντα είς τινα λάκκον. Επραξε δέ 

τοΰτο έπί σκοπώ τοΰ νά ελθη μετά ταΰτα και νά ελευ

θέρωση αυτόν. 01 αδελφοί λοιπόν του Ιωσήφ έ/.δύσαν-

τες αυτόν ιόν ποικίλον χιτώνα τον όποιον έφόρει, έρ

ριψαν εις τινα λάκκον. "Μετά δέ ταΰτα καθήσαντες νά 

φάγωσιν εΐδον διερχόμενους διά της όδοΰ ίσμαηλίτας 

έμπορου; απερχόμενους είς Αίγυπτον και συμφωνήσαν-

τες μετ ' αυτών έπώλησαν τον Ιωσήφ άντί είκοσι χρυ

σών νομισμάτων" σφάξαντες δέ έριφον έβαψαν είς τό 

αίμα αύτοΰ τον ποικίλον χιτώνα, τόν όποιον έφόρει δ 

Ιωσήφ, και έπιστρέψαντες είς τήν οίκίαν έδειξαν εις 

τόν πατέρα αύτϋν λέγοντες ότι εύρον είς τήν ερημον 

τόν καθημαγμαΐνον τοΰτον χιτώνα" ό δέ ίακώβ άνα-

γνωρίσας τόν ποικίλον χιτώνα τοΰ ίωσήο, ύπέθεσεν οτι 

θν,ρίον άγριον κατεσπάραξεν αυτόν και έπένθει άπαοη-

γορήτω; τόν ϊωσήφ. ΟΊ δέ ίσμαηλϊται παραλαβόντες 

αυτόν εφερον είς Αίγυπτον και έπώλησαν είς τόν Πεν-

τεφρή αρχιυ.άγειρον τοΰ Φαραώ. Ο Πεντεφρής δοκί

μασα; καιρόν τινα τόν ίωσήφ, και εύρων αυτόν τίμιον, 

άοκνον και πιστόν είς τά της υπηρεσίας αύτοΰ κατέ

στησε-/ επιστάτην έφ' ό'λης τής οικίας αύτοΰ, και δ 

Θεός ηύλόγει πάντα τά εργα τοΰ ίωσήφ, και έγεννήθη 

μεγάλη ευτυχία έν τω οίκω τοΰ Πεντεφρή. Αλλ' ή σύ

ζυγος αύτοΰ, είς τής'όποίας τάς κακοήθεις επιθυμίας δεν 

έστερξεν νά ένδώση ό ίωσήφ, έσηκοφάντησεν αυτόν 

προς τήν σύζυγον αυτής, ώς άποπειραθέντα νά εξύ

βριση αυτήν, ό δε Πεντεφρής κατέκλεισε τόν ίωσήφ εις 

τό δεσμωτήριον. 

Μετά τινα δε καιρόν δ βασιλεύς της Αιγύπτου Φα

ραώ δργισθείς κατά τοΰ άρχιοινοχόου και τοΰ άρχι-

σιτοποιοΰ κατέκλεισεν αυτούς έν τω αύτω δεσμωτηρίω, 

όπου εύρίσκετο κα'. δ ίωσήφ" ό δε άρχιδεσμοφύλαξ έ -

σ^στ-ησεν αυτούς ϋπό τήν έπιτήρησιν του ίωσήφ, διά 

τήν ρ.εγάλην ύπόληψιν τήν δποίαν είχεν είς τόν χαρα

κτήρα και τήν τιμιότητα αυτού. 

Πρω'ί'αν δέ τινα είσελθών ό ίωσήφ είς τόν θάλαμον 

τοΰ άρχιοινοχόου και τοΰ άρχισιτοποιοΰ, εύρεν αυτούς 

τεταραγμένους, και έρωτήσας τήν αίτίαν έμαθε παρ' 

αυτών, ότι αμφότεροι είδον κατά τήν παρελθοΰσαν 

νύκτα ένύπνίον έκ τοΰ όποιου κατεταράχθησαν, και 

έλυποΰντο διότι δεν είχόν τινα έν τη φυλακή, όστις νά 

εξήγηση είς αυτούς τά ενύπνια ταύτα. Ο ίιοσήφ πα-

ρεκάλεσεν αυτούς νά διηγηθώσιν αυτά προς αυτόν, και 

τότε δ μεν άρχιοινοχόος είπε « μέέφάνη καθ' υπνον, ότι 

Ίστάμην αντικρύ θ^λλούσης αμπέλου έχούσης τρεις ρί

ζα;, πολλού; βλαστούς και ώριμου; σταφυλάς" έγώ δέ 

είχον έν τηχειρίμου τοποτήριον τοΰ Φαραώ" και έλαβον 

σταουλήν και έξέΟλιψα αυτήν είς τοποτήριον και έδω

κα τό ποτήριον είς τήν χείρα Φαραώ, » και άπεκρίθη 

π:ό; αυτόν δ ίωσήφ, « ή έξήγησις τοΰ ενυπνίου σου είναι 

αύτη, αί τρεις ρίζαι δηλοΰσι τρεις ημέρας, μετά τάς 

όποιας δ Φαοαώ θέλει σέ ένθυμηθή και αποκαταστήσει 

εί; τήν άρχιοινοχο'ίαν σου, και θέλεις απολαύσει τήν 

προτέραν σου δόξαν, άλλ' όταν εύτυχήσης ένθυμήθητι 

νά άναφέρης περί έμοΰ είς τόν Φαραώ διά νά ελευθε

ρωθώ διά σοΰ εντεύθεν, διότι έκλάπην έκ της γης τών 

Εβραίων, καΐ ένταΰθα δεν έπραξα κάνέν κακόν, άλλά 

μέ έρριψαν αδίκως είς τήν φυλακή-/ ταύτην. » 0 δέ άρ-

χισιτοποιός είπε « και έγώ είδον ένύπνίον, κατά τό 

οποίον μέ έφάνη ότι είχον έπί της κεφαλής μου τρεις 

κάλαθους άλφίτων, ένδον δε τοΰ επάνω κάλαθου, εύ-
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ρίσκοντο όλα τά ήδη τών άρτων έξ ών έσΟίει ό Φαραώ, 

και τά πετεινά τοΰ ουρανού κατέβαινον και κατέτρω-

γον αυτά άπό τοΰ κάλαθου. » 0 δέ ίωσήφ είπε προς 

τόν άρχισιτοποιόν « ή έξήγησις τοΰ ένύπνιού σου είναι 

αυτη, οί τρεις κάλαθοι δηλοΰσι τάς τρεις ημέρας, μετά 

τάς δποίας δ Φαραός θέλει κόψει την κεφαλήν σου, καί 

θέλει σέ κρεμάσει έπί ξύλου, καί τά όρνεα τοΰ ουρα

νού θέλουσι καταβεΐ καί φάγει τάς σάρκ«ς σου. » 

Καί αληθώς μετά τρεις ημέρας, δ Φαραώ είχε μέγα 

σ»μπόσιον καί έμνήσθη τοΰ άρχιοινοχόου καί άπεκατέ-

στησεν αυτόν είς το αξίωμα αύτοΰ" τοΰ δέ άρχισιτο-

ποιοΰ έκοψε τήν κεφαλήν καί έκρεμασεν αυτόν, κατά 

ττίν έξήγησιν τήν δποίαν εκαμεν είς αυτόν ό ίωσήφ" 

κλλ* ό άρχιοινοχόος έλησμόνησε τόν ίωσήφ καί ούδε-

μίαν παράκλησιν εκαμεν υπέρ αύτοϋ προς τόν Φαραώ. 

Μετά δέ δύο ετη άπό της εποχής ταύτης δ Φαραώ 

ώνειρεύθη, ότι ΐστατο έπί τής όχθης τοΰ ποταμού, καί 

ε'ιδεν έπτά ωραίας καί παχείας δαμάλεις, αΐτινες έ ξ -

ήλθον έκ τοΰ π,ρταμοϋ καί εβοσκον είς τήν πεδιάδα" 

ακολούθως έξήλθον τοΰ ποταμού ετεραι έπτά δαμά-

λεις δυσειδεΐς καί ίσχναί καί ϊστησαν πλησίον τών 

πρώτων" καί αί έπτά Ίσχναί καί δυσειδεϊς δαμάλεις κατ-

έφαγον τάς έπτά παχείας καί ωραίας" ό δέ Φαραώ 

έξύπνησε καί αποκοιμηθείς έκ νέου εΐδεν ότι έπτά ω

ραίοι καί εκλεκτοί στάχυες άνέβαινον έκ του αύτοΰ 

κορμού, ετεραι δέ έπτά λεπτοί καί κεκαυμένοι ύπό 

τοΰ ανέμου έφύτρωσαν κατόπιν αυτών, καί ο'ι έπτά 

ούτοι λεπτοί καί κεκαυμένοι στάχυες κατέφαγον τους 

πρώτους έπτά ωραίους καί εκλεκτούς. 0 Φαραώ ήγέρ-

θη τεταραγμένος καί κράξας όλους τους μάγους καί 

σοφούς της Αιγύπτου διηγήθη είς αυτούς τά δύο ταΰτα 

όνειρα, άλλά κανείς έξ αυτών δεν ήδυνήθη νά έξηγήση 

αυτά. 

Κατά τήν περίστασιν ταύτην ό άρχιΌινοχόος τοΰ 

βασιλέως, ένεθυμήθη τόν ίωσήφ καί παρουσιασθείς 

διηγήθη προς τόν Φαραώ πάντα τά έν τη φυλακή δια-

τρέξαντα περί της ύπό τοΰ ίωσήφ έξηγήσεως τών ο

νείρων αύτοϋτε καί τοΰ άρχισιτοποιοΰ. 

Αποστείλας λοιπόν δ Φαραώ εξήγαγε τόν ίωσήφ 

έκ τϋς φυλακής, καί καλέσας αυτόν ενώπιον αύτοΰ 

εΐπεν, ότι είδε δύο ενύπνια τά όποια ουδείς δύναται νά 

εξήγηση, ήκουσε δέ περί αύτοϋ οτι εξηγεί καλώς τά 
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ενύπνια" δ δέ ίωσήφ άπεκρίθη, « χ&ρις τήν βοήθειαν 

τοΰ θεο~< Λΐν θί.Ιει δοθ% σωτηριώόης άπόχρισις είς 

τόν Φαραώ, » καί τοτε δ Φαραώ διηγήθη προς τόν 

Ιοισήφ τά δύο όνειρα τά όποια είδεν, δ δέ ίωσήφ άπε

κρίθη ούτως προς τόν Φαβαώ « ύ θεός ειίειζεν είς τογ 

Φαραώ όσα μέΛ.Ιει νά πράζη' (Ίιότι οί έ.ττά ώραΐαι 

όαμά-Ιεις, καί οί ΐπ.τ« ώραϊοι στάρ-ες, δη.ϊονσιν 

ί'-ττά ετη, αί όε επτά δνσειόεΐς χαί ίσρ-αί δαμά.Ιεις, 

χαι. οί έπτά Λεπτοί χάί χεχανμένοι οτάγνες (Ίη.Ιον-

σιν έτερα έπτά ετη' επειδή τό ένύπνίον ειΊ( εν χαϊ 

τό αντό' εγεινε όέ ή έπανάληψις τής αλληγορία; διά 

νά έπικυρο>θή ή βεβαιότης τοΰ θελήματος τοΰ θεού" 

τό δε όνειρον δηλεΐ ότι είς διάστημα έπτά ετών θέλει 

γένει μεγάλη ευφορία προϊόντων καθ' όλην τήν Αίγυ

πτον μετά δέ τήν επταετή ταύτην εύφορίαν θέλουσιν 

επέλθει έτερα έπτά ετη άφορίας καί λιμού καί δ λαός 

θέλει λησμονήσει τά έπτά έτη τής ευφορίας ένεκα τής 

μετά ταΰτα δυστυχίας. Ανάγκη λοιπόν νά έκλέζης 

άνθρωπον φρόνιμον καί τίμιον, τόν όποιον νά διορίσης 

επιστάτην τών προϊόντων πάσης Αιγύπτου, καί όστις 

νά συλλέξη καί έναποταμιεύσγ] τά προϊόντα τών έπτά 

ευτυχών τούτων ετών, διά νά χρησιμεύσωσι προς 

τροφήν τοΰ λαού κατά τά έπτά ακόλουθα δυστυχή 

έτη , καί ούτω νά μήν άφανισθΐί δ λ.αός σου άπό τοΰ 

λιμοΰ. » 

ΟΊ λόγοι ούτοι τοΰ ίωσήφ "ϊρεσαν πολύ είς τόν Φα

ραώ, καί όλους τους μεγιστάνας αύτοΰ" σκεφθείς δέ 

ό Φαραώ ότι ό ίωσήφ, ώς άνθρωπος εμπνευσμένος 

παρά θεού, εΐναι δ καταλληλότερος διά τήν ύπηρεσίαν 

ταύτην, διώρισεν αυτόν γενικόν επιστάτην όλων τών 

προϊόντων τής Αιγύπτου καί αφελών άπό τήν χεϊρα 

αύτοΰ τό δακτύλιον, έθηκεν είς τήν χείρα τοΰ Ιωσήφ, 

καί ένδύσας αυτόν πορφύραν έκήρυξε μετ ' αυτόν άρ

χοντα τής Αιγύπτου, διατάξας νά όπακούωσιν είς 

τάς διαταγάς τοΰ ίωσήφ" όλοι ο'ι άρχοντες καί ό λαός 

τής Αιγύπτου. 

0 ίωσήφ παραλαβών τήν έξουσίαν ταύτην περιήλθεν 

όλην τήν Αίγυπτον καί σονέλεξεν είς άποθήκας όλα τά 

προϊόντα τών έπτά ετών τής ευφορίας. Μετά δέ τά 

έπτά ταΰτα ετη εγεινε λιμός καθ' όλην τήν γήν, μό

νον δέ έν Αίγύπτω υπήρχε σίτος διά τής προνοίας τοΰ 

ίωσήφ, καί έν τοσαύτη άφθονοία ώστε οί λαοί ήρχοντο 

πανταχόθεν είς Αίγυπτον, καί ήγόραζον σίτον παρέ 
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Ιανουάριος. 

τού Ιωσήφ. Μαθών δέ ό Ιακώβ ό πατήρ Ιωσήφ δτι έν 

Αίγύπτω πωλείται σίτος, έστειλεν εκεί τούς δέκα 

υιούς αυτού δια ν' άγοράσωσι, κρατήσας παρ' αύτώ 

τον νεώτνρον Βεννιαμίν, τον οποίον ήγάπα παραπολύ 

ώς μόνον όμομήτριον άδελφδν τού Ιωσήφ. 

Ελθόντων δέ εις Αίγυπτον των υΙών Ιακώβ, ό 

Ιωσήφ μετά τινας δοκιμασίας έφανερώθη εις τούς α

δελφούς αυτού και μετέφερεν και κατώκισεν έν Αί

γύπτω τον πατέρα και δλην τήν οίκογένειαν αύτοϋ. 

• 
• 

Ο ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ. 

Τό Τωμαϊχόν μ,ηνολόγιον, συςτηΟέν πρώτην φο

ράν ύπό του 'Ρωμύλου, περιείχε δέκα μόνον μή

νας, ών πρώτος ήριθμεΐτο ό Μάρτιος μήν εις τι

μήν του "Αρεως Οεοΰ του πολέμου. Ά λ λ ' δτε ό 

Νουμας Πομπίλιος, μετερρύΟμισε κατά το έτος 

7 1 4 π. χ. τό'Ρωμαϊκόν μηνολογίου, έπρόσΟεσεν 

εις αυτό και τον μήνα Ίανουάριον προς τιμήν 

του εθνικού Οεοΰ 'ίανοϋ, τον όποιον οί 'Ρωμακη 

έτίμων τά μέγις-^, και δς-ις ένομ,ίζετο θεές της' 

ειρήνης, έχων έν τή 'Ρώμ,η ναον κεκλεισμένον 

μεν έν καιρώ ειρήνης, ήνεωγμ,ένον δέ μόνον έν 

καιρώ πολέμου. Τό άγαλμα του Ίανοϋ παρις-ά-

νετο έχον δύο πρόσωπα έστραμμένα τό έν από 

του άλλου, και τό μέν γηραλαΤον, δηλοϋν τήν 

πεϊραν ιών παρεληλυθότων, τό δέ νεανικόν, ση

μαίνον τήν προόρασιν του μέλλοντος, και κρα

τών έν τή δεξιά χειρί κλείδα, ώς νομιζόμενος 

ουλαξ τών πυλών του ούρανοΰ. Ενίοτε ό Ιανός 

παριστάνέτο έχων τέσσαρα πρόσωπα, έμφαίνοντα 

τάς τέσταρας ώρας του ένιαυτου, έπί τών οποί
ων ένομίζετο δτι έχει έξουσίαν. "Αλλοτε πάλιν 

είκονίζετο καθήμενος έν μέσω δώδεκα βωμών, 

οηλούντον/ τους δώδεκα μήνας του έτους τών 

οποίων έςήρχε. 

Κατά τήν αΤ·ν του μηνός Ιανουαρίου οί Τ ω -

μαΐοι έπεμπον πρός αλλήλους, κατά παλαιόν έ-

βιμον συς·ηΟέν υπό Τατίου του συμβασιλέως του 

Τωμύλου, διάφορα δώρα έκ ξηρών σύκων και 

φοινίκων, κεκαλυμμένων διά χρυσού φύλλου, και 

πρός τούτοις μέλι καί άλλα γλυκύσματα, έμφαί-

νοντες διά τούτου τήν έπιΟυμίαν του νά διάγωσιν 

ήδέως τό άρχόμενον νέον έτος· οί δέ φίλοι και 

συγγενείς έπεσκέπτοντο αλλήλους, ευχόμενου α

μοιβαίως αΐσιον καί ευτυχές τό άρχόμενον νέον 

έτος· έκ δέ ταύτης της εποχής ή συνήθεια τών 

δώρων και επισκέψεων επεκράτησε παρ' όλοις 

σχεδόν τοις έΟνεσι της Ευρώπης καί Ασίας. 

ΒΟΑΣ Η ΣΥΣΦΙΓΚΤΗΡ.. 

0 τερχτ(οδέστερος και φοβερώτερος μεταξύ τών ί-

φεων είναι ό λεγόμενος Βόας ΐ) Σασφιγχτηρ, λαβών το 

μεν ό'νομα Πόας έκ τ ή ; μυθώδου; παραδόσεως τού δτι 

τρέφεται έκ γάλακτος βοών, το δε Σνσγη-χτηρ έκ τής 

τερατώδους δυνάμεως, δι' ή ; συνθλίβων το ζώον το ο

ποίον ήθελε συλλάβει, φονεύει, ή δίδει εις το θύμα το 

σχήμα το οποίον θέλει, διά νά δυνηθή νά απορρόφηση 

αύτδ ευκόλως. Το είδος τούτων τών δφεο>ν υπήρχε 

γνωστόν καί ε'ις τούς παλαιούς, ο'ίτινες <!>νόμαζον τούς 

οφεις τούτους Λυδιχονς, κατά τάς οποίας έχομεν π*-

οιγοαοάς του Αριστοτέλους, του Θεόκριτου, τού Αιλια

νού καί άλλων. 0 Πλίνιος μάλιστα, αναφέρει, δτι καί 

κατά τήν Ιταλίαν εϋρίσκοντο τοιούτοι υπερμεγέθεις 6-

οεις Πόαι ώνομαζόμενοι καί δτι έντδς τής κοιλίας ένδς 

έξ αυτών, τδν οποίον είχον φονεύσει έπί Κλαυδίου Καί

σαρος, εύ:έθη άκέραιον βρέφος τδ όποιον είχεν άπορρο-

©ησει. 

Ó Πόας γεννάται κυρίως κατά τάς έρημους τής Α

φρικής καί τάς Ινδίας- εχει δε συνήθως μήκος 3 0 η 4 0 

Γαλλικών ποδών, άλλ'ενίοτε υπερβαίνει καί τούς 6 0 

1 8 4 9 
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πόδας, πλάτος δέ περιφερείας 2 ποδών, ώστε δύναται 

τις νά εϊπη δτι δ Βόας κατέχει μεταξύ τών ερπετών 

τήν αυτήν ώς πρδς τδ μέγεθος σχετικήν τάξιν, τήν ο

ποίαν κατέχει δ έλέφας μεταξύ τών τετραπόδων καί ή 

φάλαινα ρ,εταξύ τών ιχθύων. 

6 τ α ν 6 Βόας σύρηται έν τω μέσω τών πεδιάδων, συν

θλίβει διά του βάρους τού σώματος αυτού πάντα τά 

έπί τήν δίοδον χόρτα καί άκανθας, άφίνων κατόπιν 

«ύτού μακράν αύλακα καί κινούμενος άργώς καί κρα

τών ύψιομένην τήν κεφαλήν συνεχώς δέ στρεφόμενος έν 

έαυτώ έλικοειδώς αναπαύεται εχων έν τώ μέσω τήν 

κεφαλήν, τήν οποίαν άνυψών άπδ καιρδν εις καιρόν πε-

ίίβλέπει πέριξ εαυτού. 

Οταν δέ παρατήρηση ζώόν τι , εκτυλίσσεται διά μιας 

ώς ελατήριον καί πίπτει έπ'αύτού - αρπάζων δέκαί συν-

βλίβων αύτδ, κατακυλίει πρδς τδν κορμδν δένδρου τ ι -

νδς κατά του οποίου συσφίγγων διά τών αναρίθμητων 

«ΰτοϋ πτυχών, φονεύει καί πλατύνει. Ακολούθως θέτων 

κατά γης τδ θύμα αυτού, καί δίδων εις αύτδ τήν κα-

ταλληλοτέραν θέσιν πρδς άπορρόφησιν, πρώτον μέν κα

λύπτει τήν έπιφάνειαν διά τού ιξώδους αυτού σιέλου, 

έπειτα λαμβάνων έντδς τού στόματος ( τδ οποίον είναι 

δεκτικδν μεγίστης εκτάσεως ) τήν κεφαλήν τού θύμα

τος, σύρρει αύτδ βαθμηδδν όλόκληρον έντδς τού οισο

φάγου αυτού διά τακτικής καί διαρκούς κινήσεως τ ώ ν 

ρκόνων αυτού. 

Η συνήθης θήρα τών τετρατόδων τούτων όφεων εί

ναι, κύνες, αΐγες, δορκάδες, πρόβατα καί άλλα^οιαΰτα 

ενίοτε δε έφορμα καί κατά τών άνθρώκων. 

• 

• 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΘΗΒΩΝ. 

(Συνέχεια έκ τών άριθ. i 7 καί 4 8 .) 
. 

Παρ' Ευριπίδη, Παυσανία, καί Απολλοδώρω ai Βορ-

•αίαι πύλαι καλούνται Κρηναϊαι xal Κρηνίδες· ίσως 

ί ι ό τ ι έφερον εις τά; ωραίας πηγάς τού νύν προαστειου 

Πνρί. Αλλ ' ό Στάτιος αποκαλεί αύτάς D i r c a c a cul

m i n a (VIH. 3 5 7 ) καί D i r c a e a t u r r i s ( x . 651.) 

ίθεν ήθέλτ.σάν τίνες νάείκάσωσιν, δτι έφερον εις την Δίρ-

χτ,ν, τδ όποιον δμωςήδη αρχαίος τις Σχολίαςής αναφέρει 

ώς άμφίβολον « ίσως δέ rf, Δίρκν) παρέκειντο, καί άπδ 

ταύτης ώνομάσθησαν » . Ο Στάτιος ήπατήθη ώ; καί έν 

άλλοις,οιον, δτε λέγει τδν Ισμηνδν εισβάλλοντα εις τήν 

θάλασσαν (έν ©ηβ. I. 3 9 . ) . Πιθανδν δέ, δτι ή εύκλεια 

τής Δ-.ρκαίας πηγής έξηπάτησεν αύτδν νά όνομάση καί 

τάς ε'ις τήν πηγήν ταύτην άγουσας πύλας Διρκαίας. (α) 

ΑΊ Προιτίδες πύλαι έφερον είς τήν Χαλκίδα" ή δέ 

σημερινή όδδς άρχεται άπδ τής Καδμείας ύπδ τδ προά-

στειον τών αγίων Θεοδώρων. Ολίγα τινά βήματα πριν 

διαβη τις τδν Ισμηνδν, υπάρχει ίσως ή θέσις, ενθα 

ίσταντο α'ι άρχαΐαι πύλαι. Οτι δέ ό ίσμηνδς παρρέρεεν 

ενταύθα έπικυρούται έκτου Αισχύλου (έν Επτά. 3 7 8 . 

καί έφεξ.) Πρδ τών πυλών έκειντο οί τού Μελανίππου 

καί Τυδέως τάφοι (Παυσ. I X . 1 8 . 4 . καί έφεξ). Ο 

Μελάν.ππος φονεύσας, ώς Ιστορεί ό Παυσανίας, τδν 

Τυδέα έπεσε καί αύτδς ύπδ την χείρα τού Αμφιάραου. 

Α λ λ ά καί δ Αισχύλος θέτει ωσαύτως κατά ταύτας τάς 

πύλας τον Τυδέα καί τδν Μελάνιππβν τδνδέ Αμφιάραο ν 

ίστάμενον έν τή μάχν) πλησίον τού Τυδέως, διά νά τδν 

εκδίκηση, κατά τάς όμολω'ί'δας' τανάπαλιν δέ δ Ευριπί

δης τδν μέν Τυδέα θέτει κατά τάς όμολωΐδας, τδν δέ 

Μελάνιππον, κατά τάς Προιτίδας. Καί δ Α π ο λ λ ό δ ω 

ρος δεν απομακρύνει άπ άλλήλ,ων τβύς δύο ήρωας, 

δταν τδν μέν Τυδέα τοποθετή κατά τάς Κρηναίας, τδν 

δε Αμφιάραον κατά τάς Προιτίδας. 

Εκ τών διηγήσεων δέ τούτων εικάζεται, δτι πρδς 

τάς Προιτίδας κατά μέν βορραν έγειτνίαζον αί Κρη-

ναΐαι, κατά δε μεσημβρίαν, αϊ όμολωίδες. Κατά τδν 

Απολλόδωρον έφευγεν ό Αμφιάραος παρά τδν Ισμηνδν, 

οτε αίφνης άνοιχθείσα πρδ αυτού ή γη, καί αύτδν καί 

τδ αραα αυτού κατέπιε. Τδν τόπον τούτον ειδεν 6 

Ιίαυσανίας ( I X . 8 . 2 . ) έκ δεξιών πρδς τάς Θήβας πο-

ρευόμενος" άρα πρδς τδν Ισμηνόν. Φαίνεται λοιπδν 

εντεύθεν πολύ πιθανδν, δτι αί όμολωΐδες πύλαι βο-

• 

(α) Αζιον 5τ.αί·.<·ι«<·>; i'm «νταϋβα, Ότι το χαζίιι TOJTO τοϊ Παυ-
oavtVj IX. 8 . 3 . « a n i τ ο ϋ ί ε τ ο υ Ν τ. t í o ; τ α ; - ύ λ α ; 

» κ λ ΐ β τ, ν α ι τ ο ί ύ τ α ; · ι τ ύ λ α ; 5ε Κ : ν. ν » ·' α ,-, τα ; Si 

» (άνάρωβι τε) ί 'ύ ί α τ α ; è r i λο' γ tf t e IM β ι ό ν ο μ α -

» ζ ο υ σ » í¿;i τί,ν έξτ.; εννοιαν* ο λε'γουσί τ-.ve;, ΟΤΪ OLÍ Ντιίτακ 

πύλ*·. ε"/.*βον ιήν έπωννίλίχν VITTO TO'J ΝΤ'.Ι5Ο;, υ:ο5 του Άα^ίονο;, 

κ*ί τον otÙTÒv τοο'πον εχονουιάζουοι xá i τ » ; Kfr.vaía; κοι'ι τά ; Τψί— 

στα; » · ί η λ , ä s o τινο; Κοεναιοϋ χ>\ Τύε'ου* τχ §Ί ίύο ταϋτ» óW-

ftaTa άτχντΰντ*·. noli «Idi; iceoà ϊ τ χ τ ί » («τ»Γ» τώ» ΘΤΙ€ΧΙ'<Μ 

ν.?ώβ». % 
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ρειανατολικώς έφερον εις τον ίσμήνιον λόφον, τό όποιον 

καί ό Στέφανος φαίνεται σημείων έν λέξει '0μ6.1η (» 

χαι Θηβών αί πρός τώ ορει ΌμοΛωιόες πύ.ίαι»). Προ 

τών πυλών ύπήρχεν ίσως ιερόν τι ΌμοΛωεΐον, ένθα ή 

των Ομολοιΐων εορτή έτελεϊτο. (Περί τούτου ίδέ Οττο-

φρέδον Μύλλερον έν Βοιωτικοί Ορ-/ομενώ σ. 2 3 3 . ) 

Επειδή δέ κατά Παυσανίαν ( I X . 8. 3 . ) οί έξωσθέντες 

οπαδοί τών απογόνων του Ετεοκλέους, άνακληθέντες 

ύπό τοϋ Θερσάνδρου, παιδός.τοϋ Πολυνείκους, είσήλθον 

δια τούτων τών πυλών, νομίζω, ότι τά προ αυτών τ ε 

λούμενα Ομολώϊαήϊαν έξιλαστική εορτή άντιφερομένων 

πολιτικών φατριών, ϊήν ήμετέραν δέ ταύτην είκασίαν 

έπικυροϊ παρά τω Σουΐ'δα καί ό Ιστρος, όστις παρά

γει τήν λέξιν 'Ομο.Ιώϊος άπό τοϋ Αιολικού ΰμο.Ιον, τοϋ 

σημαίνοντος τό ύμονοητιχόν χαΐ είρηνιχόν. 

Προ τών Προιτίδων πυλών είδεν ό Παυσανίας τους 
τάφους τών υιών τοϋ Οιδίποδος, πεσόντων προ τών 
Νηϊτών* μνημονεύουν δέ συγχρόνως καί τοϋ κενοτα
φίου τοϋ Τειρεσίου, τό όποιον έδεικνύετο άπέ/ον εκεί
θεν 1 5 σταδίους, δέν προσδιορίζει, άν εκείτο κατά τήν 
εις Χαλκίδα μεγάλην όδόν, ή κατ ' άλλην τινά διεύ-
βυνσιν. Επειτα αναφέρει τήν Οίδιποδίαν πηγήν, καί 
πλησίον έκεΐ τόν τάφον τοϋ Κκτορος καί τον τοϋ Ασφο-
δίκου, έξ ών ό τελευταίος λέγεται, ότιέπί της πολιορ
κίας τών Α ργείων έφόνευσε τον Παρθενοπαΐον. Αλλ 'ή 
εκφρασις τοϋ Παυσανίου « εστί δέ χαι » άφίνει τήν θέ-
σιν της Οίδιποδίας αόριστον, άν καί ή άρχή τοϋ επομέ
νου κεφαλαίου (1 9 ) « ίπΐ ταύτη τη Λεοφόρω εστί Τεν-
μπσσίς » μαρτυρεί, ότι ευρίσκεται πρό τών Προιτίδων* 
καί νομίζω, ότι ή μέν δωδεκάκρουνος βρύσις τών αγ ί 
ων θεδώρων είναι ή Οίδιποδία, είς δέ τών γεωλόφων, 
τών κειμένων βήματα τινα πορρωτέρω έξ αριστερών 
•τή; όδοϋ, ό τάφος τοϋ Εκτορος, τοϋ οποίου τά όστά 
κατά τινα χρησμόν κομισθέντα είς Θήβας, έτάφησαν 
έκεΐ ύπό τινα γεώλοφον (Ανθολ. Ελλ. I I . σ. 7 5 5 . μέ
γας τύμβος.). Τήν σκιάν δέ αύτοϋ έπεκαλοϋντο εις 
βοήθειαν οί έν άνάγκαις πολέμου ευρισκόμενοι. (Λυκόφρ. 
•1189 καί έφεξ. Σχολ. Η . X I I I έν άρχη.). Ο τόπος, 
ένθα εκείτο τεθαμμένος, προσηγορεύετο //ιός γονάς, 
ώς ό τόπος της τοϋ Διός γεννήσεως παρά τοις Θηβαίοι; 
νομιζόμενος* ύπό δέ τοϋ Αυκόφρονος καλείται ποιητι-
κώς γενεθ.Ιία π.ίάζ, καί ώς κατά τά τείχη τών Θη
βών κείμενος αναφέρεται (στ. 1 2 0 9 . σε σπαρτός Λεώς 
άζει ΚαΛύδνου τύρσιν χ-τΛ.). 

Λέγεται δέ ή Οίδιποδία λαβοϋσα τήν έπωνυμίαν α υ 
τής έκ τής έν αύτη καθάρσεως τοϋ Οιδίποδος άπό τοϋ 
αίματος τής μητροκτονίας. Πλησίον αυτής άνήγειρεν ό 
Σύλλας, νικήσας τόν Αρχέλαον, θέατρον, ενθα έπανη-
γύρισεν Ελληνικώς τους τών νικητήριων αγώνας (Πλ>ού-
ταρ. έν Σύλ. 1 9 . έν Θήβαις περί τήν Οίδιποδίαν 
χρήνην;. Πάντα δέ ταύτα, άμα δέ καί αί εκφράσεις, 
τάς οποίας μεταχειρίζονται ό Πλούταρχος, ό Λυκόφρων, 
τά Επιγράμματα, καί ό Σχολιαστής άποδεικνύουσιν, 
ότι ή Οίδιποδία καί δ τάφος τοϋ Εκτορος έκειντο παρά 
τά τείχη τών Θηβών ( τ ζ έ τ ζ . εις Λυκόφρ. 1 1 9 4 . τά 
τοϋ ήρωος .Ιεί\^α>α έθεντο περί τήν Οίδιποδίαν xpi\-
νην έν θήβαις, χτ.Ι. \ 2 0 6 σε, "Εχτορα, αζει ό 
σπαρτός .Ιεο>ς είς τάς Θτ,βας, τήν τύρσιν χαι τ ί 
τεϊγας του-Κα.Ιύδνον' παράβλ. αύτόθ. καί στ. 1 2 0 8 
καί έφεξ.) Ο χρησμός (Παυσαν. I X . 1 8 . 4.) λέγει* 
« "Εχτορος οστέαχομίσαντες είς οϊχονς » (Ανθολ. Ελλ. 
I I . σ. 7 ο 5 . επί "Εχτορος χειμένον έν θήβαις. » Ε 
τερον επίγραμμα παρά Τζέτζη είς Λυκόφρ. 1 1 9 4 
αναφέρει τάς Λιός γονάς έν Θήβαις, σημαινομένας διά 
τής επωνυμίας Μαχάρων νήσοι.) Ούτως ευρίσκεται 
ίσως καί δ τάφος τοϋ Άσφοδίκου, τοϋ διαπρέψαντος 
κατά τήν τών Άργείων πολιορκίαν, πλησίον τών τει
χών, όπου ησαν τεθαμμένοι καί οι άλλοι ήρωες. Ο Πλί
νιος καί ό Σολΐνος άναφέρουσι τήν Οίδιποδίαν μετά τών 
άξιων λόγου τής Βοιωτίας πηγών. Τήν σήμερον δέ δει-
κνύουσιν οί Θηβαίοι τήν δωδεκάκρουνον κρήνην ώς τό 
κάλλιστον τής πόλεως κόσμημα. 

Μετά περιήγησίν τινα είς τήν Άνθηδόνα επιστρέφει 
ό Παυσανίας (κεφ. 2 3 . ) είς τάς Προιτίδας πύλας, διά 
να μας οδήγηση εντεύθεν ει; τήν Αίρέφειαν. Η νϋν 
έκεΐσε άγουσα όδο; χωρίζεται πλησίον τ ή ; Ο'ιδιπο-
δίας από τ ή ; είς τήν Χαλκίδα φερούσης, καί ς-ρέ-
φεται έξ ευωνύμων διά τού πεδίου. Εάν δέ ύποθέσωμεν 
ότι αί οδοί καθ' όλου είναι έτι αϊ αύται, ορίζεται εν
τεύθεν ή θέσις τοϋ ηρώου καί τοϋ σταδίου τοϋ Ιολάου, 
καί τοϋ γειτνιάζοντος Ιπποδρόμου (Παυσ. I X . 2 3 . 1 
καί έφεξ. Άρριαν. Άνάβασ. Άλεξάνδρ. 1. 7 . ) , τοϋτ' 
εστι κατά τό κάτω μέρος, άρκτικώς προς τήν Οίδι
ποδίαν, κατά τήν είς Καρδίτζαν δδόν. 

0 Παυσανίας έπανελθών είς Θήβας άπό τής είς Αί-
ραίφειαν, Κώπας, καί Λάρυμνον περιηγήσεως, άπέρνε-
ται (κεφ. 2 5 . ) διά τών Νη'ίτών πυλών εις τά ; Θε-
σπιάς. Πλησίον τών πυλών τούτων είδε τό μνήμα 
τοϋ Μενοικέως, όστις έφόνευσεν εαυτόν εκουσίως άνα> 
τοϋ σπηλαίου τοϋ δράκοντος, τοϋ δντος, ώ; άνωτέοω 
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έσημειώσαμεν, έν τή κοιλάδι τ ή ; Δίρκη;. Ουχί μακράν 
τοϋ μνήματο; τούτου έδεικνύετο δ τόπο;, όπου οί αδελ
φοί Ετεοκλή; καί Πολυνείκη;, μονομαχήσαντε;, έφό-
νευσαν αλλήλους. Ολος δέ ό τόπος εκείνος έκαλεΐτο 
Σύρμα JΑντιγόνης. Εντεύθεν διαβάς δ Παυσανίας τόν 
ποταμόν Δίρκην, είδε τά ερείπια τής οικίας τοϋ Πιν
δάρου, καί τό ιερόν τής Δινδυμένης ή Ρέας. 0 βασι
λεύς Αλέξανδρος σεβασθείς τήν οικίαν τοϋ μεγάλου 
ποιητοϋ ίσα τών ίερών τών θεών, διέσωσεν αυτήν άπό 
της γενικής καταστροφής. Είκασίαν δέ τινα, τήν δ-
πίαν εξέφρασα άλλαχοϋ, οτι ή πατρίς τοϋ Πινδά
ρου αί Κυνός Κεφαλαί κείνται ίσως παρά τήν Τλην, 
πρέπει νά ακυρώσω ενταύθα* διότι ό Πίνδαρος έγεν-
νήθη έν τϊί αύτη οικία, κατά τόν ναόν τής Ρέας, έν 
Κυνός κεφαλαί;, όπου μετά ταϋτα κατωκει. (Φιλος-ρατ. 
Είκόν. I I , 1 2 . — Θωμ. ΛΙάγιστρ. έν βίω Πινδάρου. 
Παράβλ. και τήν εμμετρον βιογραφίαν αύτοϋ. Σχολ. 
Πινδ. είς Πΰθ. III 1 3 7 . 1 3 9 . ) Αί Κυνός κεφαλαί 
άρα πρέπει νά άναζητηθώσιν έξω τών Νηϊτών πυλών, 
πέραν τής Δίρκης, έπί τής είς Θεσπιάς άγούσης όδοϋ, 
καί μάλιστα τοσούτον πλησίον ίσως έκειντο, ώστε 
ήδύναντο νά έκληφθώσιν ώς χωρίον τών Θηβών" 
(Στέφ. Βυζάντ. έν λέξ . Κυνός κεφαλαί. Περί τής θέ
σεως αυτών προς τάς Θεσπιάς παράβλ. Εενοφ. Ελλην. 
S , 4 , 1 5 , 6 , 4 , 5 , Άγησίλ. Π. 2 2 . ) 

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ. 
• 

Ö μαθητής. 

Οί γονείς καί οί πρώτοι διδάσκαλοι μαθητοϋ 
~ " ι . 

τινός έκ της Γαλλικής πόλεως Τουλούζης, είχον 

εμπνεύσει είς αυτόν έκ νεαρας ή7νΐκίας τοσούτον 

φόβον δια τα φαντάσματα καί τά κακοποιά 

πνεύματα, ώστε καθ' ήλικίαν δεκαπέντε ετών 

δέν ήδύνατο νά κοιμηθή μόνος εντινι θαλάμω, 

χωρίς νά κυριευΟη ύπό φρίκης καί τρόμοι» της 

καταπεπληγμένης αύτοϋ φαντασίας δύο καί τρεις 

ώρας πρό τοϋ ν' άποκοιμηθή. 

Μεταβάς δέ είςΠαρισίους διάνα τελειοποιηθώ 

έκει, καί μή εχων όρθάς βάσεις τών αληθών 

αρχών της θρησκείας καί ηθικής, ήκουσε καί 

παρεδέχθη τοσούτον ευχαρίστως τάς άπονενοη-

μένας άπάτας τίνων δοκισισόφων ύλιστών, ώστε 

καταντήσας καί αυτός φ ι λ ό σ ο φ ο ς τ ο υ συρ

μού δέν έπίστευεν ούτε Οείαν πρόνοιαν, ούτε 

μέλλουσαν κρίσιν καί άνταπόδοσιν, ούτε τήν 

ύπαρξιν τών δαιμόνων διετήρησεν δμως άπαρα-

μείωτον τόν έκ νεαρας αύτου ηλικίας έμπνευ-

σΟέντα είς αυτόν τρόμον προς τά φαντάσματα, 

καί χαθ' ήλικίαν έτι δεκαεπτά ετών έκυριεύετο 

ακουσίως ύπό ακατανόητου πρός αυτά φρίκης 

οσάκις έμενε μόνος. 

Κατά τας διακοπάς τών μαθημάτων συνεί-

θιζε νά μεταβαίνη έκ Παρισίων είς Τουλούζην 

πρός τούς γονείς αύτου* είτε δέ έξ ιδιοτροπίας, 

είτε ένεκα ελλείψεως τών αναγκαίων εξόδων, 

έκαμνε πάντοτε πεζός τήν όδοιπορίαν ταύτην. 

Μεταβαίνων οέ ποτε είς Του7^ούζην, καί ίδών 

καθ' όδόν αμπελώνα πλήρη σταφυλών, είση7^θεν 

είς αυτόν άνυποστόλως, καί δυνάμει τοϋ δι

καιώματος τών μαθητών, οΐτινες φρονοΰσιν οτι 

ανήκει είς αυτούς παν ό,τι συναντήσωσιν, έπλή-

ρωσεν άφΟόνως τήν κοιΧίαν, τ « ς χείρας και τ ά 

Ουλάκια τών φορεμάτων αύτοϋ έκ τών σταφυ

λών τής ξένης αμπέλου. Επειδή δέ κανείς δέν 

είδεν αυτόν διαρπάζοντα τάς σταφυλάς, εξήλθε 

φαιδρός τοϋ άμπελώνος καί έξηκολούθησε τήν 

όδόν αύτοϋ, καί μετά τινας ώρας έφθασεν είς 

πενιχρόν τι ξενοδοχεϊον, δπου εισήλθε ν' άνα-

παυθή κατά τήν πλησιάζουσαν νύκτα. Ό ξε

νοδόχος κατωκισεν αυτόν έντινιχαμηλω θαλάμω 

τής αυλής τοϋ ξενοδοχείου* ή δέ σιωπή τής έξο̂ · 

χής, καί ή δυσπεψία ίσως τών σταφυλών, ηύξησαν 

τούς συνήθεις τρόμους τοϋ νέου μαθητοΰ* περίφο-

βος παρετήρησεν όλας τάς γωνίας τοϋ θαλάμου, 

καί βεβαιωθείς οτι δέν ύπήρχεν ούτε καπνοδόχος, 

ούτε παράθυρον άνοικτόν κατεκλίνθη έπί τής κλί

νης αύτοϋ* άλ7νά πρός τούς συνήθεις αλλόκο

τους αύτοϋ φόβους ή κλοπή τών σταφυλών καί 

ή ιδέα τής έκδικήσεως τών προστάτιδων τών 

αμπέλων νυμφών κατεσπάραττον τήν φαντασίαν 

αύτοϋ καί κατεκράτουν άϋπνον δι' δλης τής νυ

κτός* περί τήν αύγήν άπεκοιμήθη, καί τερατώδες 

όνειρον κατετάραξε τόν στιγμιαία^ αύτοϋ ΰπνον* 
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διότι ώνειρεύθη ότι πλήθος κακοποιών πνευμά

των, κρατούντων κοφίνους έπί των κεφαλών καί 

φερόντων δίκρανα και άγκυστρώδεις πασσάλους, 

περιϊπτάμενα ήπείλουν κραυγάζοντα προς αύ-

τ ό ν ' « ά π ό δ ο ς τάς σ τ α φ υ λ ά ς τ ά ς ο π ο ί α ς 

Ι κ λ ε ψ α ς , ή θ έ λ ο μ ε ν σέ θ έ σ ε ι ε ν τ ό ς των 

κο φίνων και σέ μεταφέρει εις τόν άδην » 

δ μαθητής έντρομος έπήδησεν έξω της κλίνης 

χαίμολονότι έξυπνος, έφαντάζετο όμως βτι κατα

διώκεται εισέτι υπό τών εκδικητικών καταχθό

νιων πνευμάτων, καί τρέχων νά άνοιξη τήν θύ-

ραν του θαλάμου διά νά ζήτηση βοήθειαν, ήπα-

τήθη υπό του σκότους τής νυκτός καί ήνοιξε θύ-

ραν οέρουσαν εις όρνιθώνά τινα, έμπερικλείοντα 

Ορνιθας, χήνας καί κούρκους, ένδον του οποίου 

ιρρίφθη μετ' ορμής· τά δέ πτηνά πτοηθέντα ήρ-

χισαν νά κραυγάζωσιν ομοφώνως καί συνωθού-

μενα μετ' αλλήλων, έκτύπων διά τών πτερύγων 

καί τών ράμφων αυτών τόν δυστυχή μαθητήν, 

Οστις κατεπείσθη υπό τής φαντασίας αύτοΟ, ότι 

αληθώς μετεκομίσθη εις τόν άδην ηθέλησε νά 

προχώρηση έν βήμα, καίπροσκρούσας είςκάμακά 

τινα του όρνιθώνος, έξέλαβεν αυτήν ώς άγκυ-

στρώδη πάσσαλον τών δαιμόνων, καί έκ τοΟ 

τρόμου αύτοϋ έξηπ7νώθη ύπτιος κατά γης· προς 

έπαύξησιν δέ τής φρίκης αύτοϋ ό βουκόλος του 

παρά τό ξενοδοχεϊον χωρίου, έσάλπιζε κατ' έκεί-

*ην τήν στιγμήν τό κέρας αύτου διά νά ειδο

ποίηση τους χωρικούς, ότι είναι καιρός νά άφή-

ίωσι τάς δαμάλεις αυτών διά νά έξέλθωσι πρός 

ρόσκησιν ό δέ σχεδόν ήμιθανής μαθητής έκλαβών 

τόν ήχον τούτον ώς τόν ήχον τής σάλπιγκος τής 

μελλούσης κρίσεως, ήρχισε νά κραυγάζη- μεθ' 

Ισης είχε δυνάμεως επικαλούμενος έλαιος και 

•ίκτιρμόν. 

Ά λ λ ' ή θυγάτηρ του ξενοδόχου, ήτις είχεν 

«γερθή διά νά άπολύση τάς δαμάλεις αυτής, ά-
*ουσασα τάς φωνάς άνθρωπου, ένωμένας μετά 

«ών κραυγών τών ορνίθων καί χηνών, έτρεξεν εις 

τόν όρνιθώνα καί εσυ^ρεν εκείθεν τόν άθλιον μα-

βητήν εις έλεεινήν κατάστάσιν καί μόλις μετά 

πολλών κόπων ήδυνήθησαν νά καταπείσωσιν αυ

τών ότι δέν ευρίσκεται εις τόν άδην χαί ότι 

είναι εισέτι ζωντανός. 

• 

ΟΙ ποιηταί και οΐ φιλόσοφοι δλων τών αιώνων 9εω-

ρήσαντες τά ζώα ώ; εμβλήματα τών παθών, τών αρε

τών καί τών κακιών, έκινηθησαν εϊ; τοϋτο μ:"λλον ύτ;» 

εμβριθών επανειλημμένων παρατηρήσεων, ή ΰ;.δ :?.ς 

παραδόξου κλίσεως του νά πλάσωσι και νά έμπνεύσω-

σιν, ώς έκ συνθήκης, εις τδν λαδν τήν μυθώδη τκύτν,ν 

πρόληψιν. Κατ* δρθδν δέ λόγον, έάν οΐ χαρακτήρες τινδς 

ανθρώπου δεικνύωσι συνήθως τήν έκφρασιν τών φυσι

κών αισθημάτων αύτου, ευκόλως δύναται πας τις νά 

συμπεράνη, δτι έτι μάλλον αί φυσικαί έξεις τών ζώων 

δίδουσιν εις τά κινήματα, το βλέμμα και τήν φυσιο-

γνωμίαν αυτών τοιαύτα χαρακτηρις-ικά, έξ ων νά γνω-

ρίζωνται αϊ φυσικαί αυτών κλίσεις· ούτω, παραδείγμα

τος χάριν, το μεν ύπερήφανονκαί άργον βάδισμα τοΰ 

λέοντος καί το γαληνιαΐονκαι τολμηρον του βλέμματος 

αυτού, έμφαίνουσιτήν μεγαλοψυχίαν και ρωμαλαιότητα 

τού ζώου, το δέ άκίνητον βλέμμα τοΰ γυπδς δεικνύουσι 

τδ άπειλητικδν καί μετά προσοχής αίμοβόρον, και το 

επίμηκες ράμφος καί τά ταχέα καί ύποπτα κινήματα 

τής αλώπεκος, τήν πανουργίαν καί δεξιότητα αυτής. 

ΑΊ αληθείς αύται παρατηρήσεις προσβαλοΰσαι τους 

φιλοσόφους καί έξάψασαι τήν φαντασίαν αυτών «αρί-

συραν αυτούς εις το νά τολμήσωσι και νά γνωμοδοτ·/,-

σωσιν, δτι κατ' άναλογίαν πάσα ανθρώπινος φυσιογνω

μία, έχουσα ομοιότητα πρδς τήν φυσιογνωμίαν ζώου 

τίνος, εμφαίνει, δτι ενυπάρχει εις τδν άνθρωπον εκείνον 

6 σπόρος τών παθών τών σχετικών προς τάς φυσικάς 

Ιξεις του ζώου πρδς β ομοιάζει* καί επομένως κατ* Γ*.>-

τούς ή επιμήκης £ίν εμφαίνει τήν δειλίαν τοΰ προβά

του, δμμα τεταραγμένον, καί τοΰ οποίου ή χίρη ί ΐ€-
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ζεύγνυται τών βλεφαρίδων, δηλεΤ κατ' αυτούς τήν ς-α-

•ερότητα της τίγρεως, τά δέ λεπτά χείλη τήν άπλη-

«τίαν τών σαρκοβόρων όρνεων. 

Α,έν δυναταί τις βεβαίως νά άρνηθϊί, δτι ή έξέτασις 

τοΰ τοιούτου συστήματος ανακαλύπτει νοήμονας παρα

τηρήσεις καί περιέργου; μελέτα:. Αλλ' ήθελεν είσθαι ά

τοπον νά έξάξωμεν έχ τούτου βάσιμα πραγματικά συμ

περάσματα- διότι δ άνθρωπος λαβών παρά της φύσεως 

ϊξοχον νούν καί ΐσχυροτάτην θέλησιν, δύναται νά άντι-

παλαίσν] καί νά καταδαμάση τάς φυσικάς αύτοϋ κλί

σεις* ώς πρδς τά άλογα όμως ζώα, επειδή ταύτα δέν ε-

νουσι τδ έξοχον λογικδν καί τήν δυναμιν τής θελήσεως 

τοΰ άνθρωπου, αϊ έξεις αυτών είναι άπ* ευθείας καί ορι

στικώς ανάλογοι πρδς τδν ύλικδν αυτών σχηματισμδν 

καί ζωγραφίζονται τρόπον τινά έπί τής εξωτερικής αυ

τών κατασκευής, ώ φιλοσοφική αύτη αλήθεια αποδει

κνύεται ενεργώς έκ τής μετά προσοχής παρατηρήσεως 

τής Ταίνης. 

Ρίπτων τις βλέμμα έπί τής παριστώσης τδ ζώον 

τοΰτο εικονογραφίας, καί παρατηρών τήν κεκλιμένην 

αύτοϋ κεφαλήν, τους πυρώδεις οφθαλμούς, τδ δύσμορ-

φον 70μ α> τδ έμφαΐνον ϋπόκωφον γρυλλισμδν καί κατα-

πληκτικήν αγριότητα, τήν άπδ της κεφαλής μέχρι τής 

ούριας έςαπλουμένην χαίτην, σχεδδν πάντοτε ανορθω

μένων καί χαρακτηρίζουσαν τδν θυμδν καί τήν λύσσαν 

τοΰ θηρίου, καί 'πρδς τούτοις τήν συνήθειαν τοΰ νά 

κράτη τους οπίσθιους αύτοϋ πόδας κεκλιμένους, διά νά 

βαδίζη 

άταράχως καί μετά προφυλάξεως, συνήθειαν 

ίηλοΰσαν τήν άνανδρίαν αύτοϋ, παραττρώντις,λέγομεν, 

ταύτα πάντα τά εξωτερικά φαινόμενα τής ΐαίνης συμ

περαίνει τδν αληθή χαρακτήρα τοΰ θηρίου. 

Τδ κινδυνώδες τοϋτο ζώον υπήρχε γνωστόν καί εις τους 

αρχαίους Ελληνας καί Ρωμαίους, καί σώζεται εισέτι είς 

τινα μέρη τής Νοτίου Αφρικής καί κατά τάς ίνδίας' έ

χει δέ τδ μέγεθος μεγάλου κυνδς, τήν κεφαλήν καί τδν 

τράχηλον πολύ μεγαλύτερα αναλόγως τοΰ λοιπού αύ

τοϋ σώματος, *αί δυνατούς τομείς δδόντας έπ' αμφο

τέρων τών σιαγώνων, τους δέ δπισθίους πόδας χαμη

λότερους τών εμπρόσθιων καί έφ' έκαστου ποδδς τεσ

σάρας δακτύλους, ώπλισμένους διά σκληρών καί οξέων 

ονύχων, καταλλήλων είς τδ ανασκάπτει τήν γήν, ό-

φθαλμούς δέ μεγάλους, πυρώδεις, βλοσυρούς χαί βλέ

ποντας επίσης τήν νύκτα καθώς καί τήν ήμέραν* τδ δ* 

<ρώμα τών τριχών αυτής είναι ;*»πόλευκον πεποικιλμέ-

νον διά μαύρων στιγμάτων. 

ΰ ίαινα ζη αγρία καί μεμονομένη* κατοικεί δέ έντδς 

τών έπί τών δρέων σπηλαίων καί τών χαραδρών τών 

βράχων ό δέ φυσικδς αυτής χαρακτήρ είναι έπί τοσού

τον άγριος, ώστε ποτε δέν ήδυνήθησαν νά έζημερώσωσιν 

αύτην φαίνεται δέ δτι ή φύσις θελήσασα νά καταστήση 

τδ τρομερδν τοϋτο θηρίον άντικείμενον γενικής απο

στροφής έδωκεν εις αύτδ διεφθαρμένας ορέξεις* διότι ή 

Ταινα προτίμα παραπολύ τάς νεκράς καί σεσηπείας 

σάρκας, μάλλον τού ζώντος κρέατος* ένεκα τούτου πα-

ρεισδύει τήν νύκτα ένδον τών περιβόλων τών νεκροτα

φείων, ανασηκώνει τάς /Λάκας τών τάφων καί σκάπτου-

σα βάθεως εξορύσσει λείψανα τών νεκρών, τά όποια 

κατατρώγει μετά αηδούς απληστίας. Είναι δέ τοσού

τον άνανδρος, ώστε ποτέ δέν προσβάλλει άλλα ζώα, 

εϊμή μόνον όταν άναγκασθτ νά ύπερασπισθν)" ή δέ α

ποτρόπαιος αυτής φωνή, λέγη δ Βυφφώνος, δμοιάζα 

τούς λυγμούς ανθρώπου έμέσοντος μετά βίαί. 

ΟΙ φυσιολόγοι διακρίνουσι τρία είδη Ταίνης* τήν |5α-

βύωΐήν, τήν τριχωτην, καί τήν χατάοτιχτον. Λιη-

γοϋνταί τίνες, δτι κατά τδ άκρωτήριον της Χα*λής-Ελ-

πίδος κατώρθωσαν νά έξημερώσωσιν έπί τοσούτον ία(-

νας, ώστε νά μεταχειρίζωνται αύτάς ώς οικιακούς κύ-

νας* της δε απίθανου ταύτης γνώμνς υπερασπιστής υ

πήρξε καί δ περίφημος φυσιολόγος ΙΙυβιέρος. 

ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΝ ΜΥΘΩΔΕΣ 
ΔΙΗΓΗΜΑ 

, Ψ%1 »· · 
Ό Ίχνιλάτης '.\ ή οοΛίοτης. 

Λέων τις, κατώκει έντινι οάσει μετά πολλών 

ά7>.λων διαφόρων θηρίων ::αί ζώων οίον άρκτων, 

παρδάλεων, τίγρεων, λυκοπανθήρων, υαινών, 

λύκων, θόων, αλωπεκών καί άλ?,ων πολ}.ών, των 

οποίων έβασίλευε. Κατά τυχην έξέπεσ*ν εις τά 

μέρος τοϋτο ταϋρός τις, τοΟ οποίου ο! μυκηθμοί 
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κατέπληξαν επί τοσούτον τον λέοντα, ώς μη 
άκούσαντα ποτέ φωνήν ταύρου, ώστε εμεινεν 
εκστατικός, άλλ' απέκρυψε την δειλίαν αύτοΰ, 
ώς τό εικός, εις τα περιες"ώτα ζώα" έκεΐ παρ
ευρέθησαν και δύο Οώες, αμφότεροι νοήμονες· 
άλλ' δ μέν, Στεφανίτης ονομαζόμενος, ήτον ά-
•πλούς-ερος και ειλικρινής, ό δέ, Ιχνηλάτης κα
λούμενος, εις άκρον πονηρός, δόλιος και πα
νούργος, δστις, και λέγει προς τό*ν Στεφανίτην 
« διατί ό λέων ίς·αται ακίνητος και σιωπη
λός εναντίον τής συνήθειας αύτοϋ; » τί δύνα-
σαι νά ώφεληθής, άπεκρίθη ό Στεφανίτης, άπό 
τοιαύτας ασήμαντους περιέργειας; ημείς είμε-
6α υπήκοοι του λέοντος, είμεθα εις παντελή ά-
σφάλειαν ύπό τήν προς-ασίαν αύτοϋ, και εχομεν 
άφθονα τα αναγκαία προς τροφήν μας· τίς ή 
χρεία νά έρευνώμεν πράξεις βασιλέων και σκέ
ψεις αυτών; άπεχε άπό τοιαύτας περιέργειας, 
καθότι δ στις μετέρχεται λόγους ή έργα μή α
νήκοντα είς αυτόν, υποπίπτει εις τό δυς"ύχημα 
τοΰ πιθήκου, δστις μυθολογεΐται, δτι παρατηρή-
σας ποιέ τέκτονά τινα σχίζοντα μέγα ξύλον διά 
δύο σφηνών, εξ ων άφαιρών τόν ένα άντικατέ-
θετε τόν άλλον, καθήμενος έπί τοΰ ίδιου ξύλου 
ώς έφ' ίππου, καιροφυλακτήσας ό ρηθείς πίθηκος 
τήν άπομάκρυνσιν τοϋ τέκτονος άνέβη έπί τοϋ 
ξύλου και έπεχειρίσθη τήν αυτήν έργασίαν αλ
λά τί συνέβη; επειδή ό πίθηκος αφαίρεσε τόν 
£να σφήνα πριν κατάθεση τόν -άλλον, συνεθλί-
φθησαν έν τώ ξύλω οί μηροί αύτοϋ και ού μό
νον εμεινεν ήμιθανής, αλλά και έπελθόντος τοϋ 
τέκτονος έτιμωρήθη ύπ' αύτοϋ άνιλεώς· τά αυτά 
θέλεις πάθει και σύ, ένεκα των άνοήτων σου 
παρατηρήσεων καί περιεργειών. » 

« "Εχεις δίκαιον, εΐπεν ό Ιχνηλάτης, πλήν 
δέν πρέπει νά έχωμεν καί μικράν τινα φιλοτιμί-
αν είς τό νά άλλάξωμεν θέσιν; είναι ίδιον μι
κρού και περιωρισμένου πνεύματος τό νά άρκή-
ται είς μικρά πράγματα, καί νά περιορίζηται 
είς μόνον αυτά· καθότι καί ό κύων εύχαριςεΐ-
ται είς μικρόν καί ξηρόν ός-οΰν άλλ' ό ύψηλό-
νους δέν εύαρεστειται εις ευτελή καί χαμερπή 
πράγματα, αλλά ζητεΐ τά εύκλεή καί μεγάλα· 

Ιανουάριος; 

ό- λέων διώκων λαγωόν, έάν ανακάλυψη κά-
μηλον, επιστρέφει αμέσως πρός έκείνην, παρα-
βλέπων τόν λαγωόν ώς ευτελή· καί ό.κύων σεί
ει κολακευτικώς τήν κέρκον δι' ολίγον άρτον 
άλλ' ο έλέφας καταφρονεί καί δέν δέχεται τάς 
προσφερομένας αύτώ τροφάς, ειμή διά μεγάλων 
περιποιήσεων καί παρακινήσεων όδέ γενναίος και 
ένδοξος, άν δέν ζήση καί πολλά έτη, θεωρείται 
μακρόβιος· εκείνος δέ δστις ζή περιωρισμένως 
καί πενιχρώς, μή ωφελώ ν ούτε εαυτόν ούτε άλ
λους, θεωρείται βραχύβιος, άν καί ήθελε φθάση 
είς βαθύτατον γήρας. 

« Εκφράζεσαι καλώς, φίλε μου, άπεκρίθη ό 
Στεφανίτης, πλήν δέν πρέπει ό καθείς, νά ύ-
πΐρβαίνη τά ίδια δρια, καί δταν τιμάται ύπό 
τών ομοίων αύτοϋ πρέπει νά ευχαριστείται είς 
τοϋτο' οώ καί ημείς πρέπει νά έμμένωμεν εν
τός τών ορίων ημών» — καί ό Ιχνηλάτης ά
πεκρίθη « α ϊ τιμαί καί τά αξιώματα είναι κοινά 
είς δλους, καί ό μεγαλόνους ζητεΐ πάντοτε τά 
μεγάλα, έξ εναντίας ό μικρόνους ευχαριστεί
ται είς τά πρόχειρα καί ούτιδανά, διότι είναι 
δύσκολον τό νά πέδηση τις είς τά άνω, καί 
εύκολον τό νά πηδήση είς τά κάτω· καθώς ή 
πέτρα πίπτει ευκόλως πρός τά κάτω, άλλ' α
ναβαίνει μέ δυσκολίαν πρός τά άνω· πρέπει 
λοιπόν ήμεΐς νά ζητώμεν τά υψηλά δσον δυ-

I νάμεθα, καί νά μήν εύχαριστώμεθα είς τήν θέ
σιν είς ην ευρισκόμεθα, έχοντες τόν τρόπον νά 
μεταβώμεν είς ύψηλοτέραν θέλω επομένως 
ωφελούμενος έκ τής ένες-ώσης περις-άσεως τοϋ 
λέοντος, καθ' ην βλέπω αυτόν τεθορυβημένον 
καί άθυμον, νά συνομιλήσω και νά σχετισθώ 
ιδιαιτέρως μετ' αύτοϋ, καί ίσως αξιωθώ καί α
ξιώματος τίνος παρ' αύτοϋ. » 

« Καί πώς έγνώρισας, λέγει ό Στεφανίτης, 
δτι ό λέων ευρίσκεται είς τοσάυτην ταραχήν; » 
Γνωρίζω τοϋτο, εΐπεν ό Ιχνηλάτης, διότι 6 
άγχίνους δύναται νά έννοήση τά κρυπτά διανο
ήματα τοΰ πλησίον έκ τοΰ έξωτερικοΰ σχήμα
τος καί τών κινημάτων αύτοϋ » — « καί πώς 
ελπίζεις νά εύαρες-ήσης είς τόν λέοντα (εΐπεν 6 
Στεφανίτης), σύ δστις ποτέ δεν ύπηρέτησας 
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βασιλέα, ούτε γνωρίζεις καν πώς πρέπει νά 
παρουσιασθής, καί νά συνομίλήσης μετά βασι
λέως; » — « ό φρόνιμος, άπεκρίθη ό Ιχνηλά
της, δύναται νά ευδοκίμηση είς πάν επιχείρη
μα, καί διόλου άπειρος ων, ό δέ μωρός καί α
νόητος σφάλλει καί είς δσα έγυμνάσθη. » — 
« Ά λ λ ' οί ηγεμόνες, εΐπεν ό Στεφανίτης, έξ ε-
θους έναγκα7ύζονται τους π7^ησιεστέρους, καί 
δχι τούς κα7^ητέρους, καί είς τοϋτο όμοιάζουσι 
τό κ7νήμα, τό όποιον αυτομάτως περιπ7^έκεται 
μετά τών π7^ησιεστέρων σωμάτων, ουχί δέ καί τών 
κα7νητέρων πώς λοιπόν δύνασαι νά έ7.κύσης τήν 
εύνοιαν τοϋ 7^έοντος, ων μακράν άπ' αύτοϋ; )> — 
« Έ χ ε ι ς δίκαιον, εΐπεν ό Ιχνηλάτης, σ'κ\α. γνω
ρίζω τούς νϋν ευνοουμένους, οί όποιοι άπ' αρ
χής δέν εύνοοΰντο, βαθμηδόν δμως απέκτησαν 
τήν εύνοιαν, καί έπροχώρησαν. 

"Οθεν καί εγώ γνωρίζων, δτι δποιος διατρί-
βει π7^ησίον είς ηγεμόνας, έάν νικα τά έαυτοΰ 
πάθη καί δεικνύει ύπομονήν καί εύπείθειαν πρός 
πάντας, προχωρεί ταχέως, έ7νπίζω νά επιτύχω 
•τοϋ σκοποϋ. » — α Ύπόθες 7,οιπόν τώρα, λέγει 
ό Στεφανίτης, δτι έπ7^ησίασας είς τόν 7^έοντα" 
τίνι τρόπω δύνασαι νά εισχώρησης είς τόπνεΰμα 
αύτοϋ; » — « "Οταν πλησιάσω αυτόν, 7.έγει ό 
Ιχνηλάτης, θέλω εξιχνιάσει τά φρονήματα καί 
τήν διάΟεσιν αύτοϋ, καί Θέ7̂ ω βαδίζει άείποτε 
κατά τό π^εΰμα αύτοϋ συμμορφούμενος καί 
μετα των περ'.στοιχουντων αυτόν, το οποίον 
έ7νπίζω νά κατορθώσω μετά έπιτηδειότητος, ώς-ε 
διά τοΰ τρόπου μου νά ελκύσω τήν π7.ήρη αύ
τοϋ εύνοιαν καί νά μέ προτίμηση έκ πάντων 
τών ζώων διότι έν ισχύει τής άγχινοίας δύνα
ται τις καί τήν ά7νήθειαν νά παραμόρφωση καί 
τό ψεϋδος νά κα7λωπίση διά τοϋ προσωπείου 
τής ά7α]θείας· ώς καί ό επιτήδειος ζωγράφος 
δύναται νά κρύψη τήν ά7νήθειαν, παριστών είς 
τήν αυτήν εικόνα εισερχόμενους καί εξερχό
μενους, χωρίς νά ύπάρχη ύπαρκτική κίνησις 
εις αυτούς. » 

« Έ ά ν καί; απεφάσισες τοϋτο, εΐπεν ό Σ τ ε 
φανίτης, πρέπει δμως άείποτε νά φοβήσαι τήν 
οικειότητα τοϋ βασΛέως· διότι ουδείς των 

φρονίμων έπιχειρίζεται άπερισκέπτως καί άνευ . 
φόβου τρία πράγματα, έξ ων δυσκόλως δύνα
ται νά διατηρηθή άβλαβης· τήν πρός τούς η 
γεμόνας δη7*αδή οίκείωσιν, τήν χρήσιν τοΰ δη
λητηρίου φαρμάκου, καί τό νά έμπιστεύηται τό 
μυστικόν αύτοϋ είς γυναίκας· διότι ό βασιλεύς 
συγκρίνεται πρός ύψηλόν καί δύσβατον ορός, 
ώραϊσμένον ύπό διαφόρων καρπίμων δένδρων 
καί 7ναμπρών ανθών, κατοικούμενον δμως ύπό 
διαφόρων αγρίων θηρίων καί 7^εόντων, καί τοΰ 
οποίου όρους καί ή άνάβασις είναι δύσκολος, 
καί ή κατοικία μετά τήν άνάβασιν επικίνδυ
νος. » — « Τοϋτο είναι αληθές, εΐπεν ό Ί χ ν η -
7νάτης, ά7Λ' δστις φοβείται υπέρ τό δέον τούς 
κινδύνους, δέν άπο7ναμβάνει εκείνο τό όποιον 
επιθυμεί, καί μένει άείποτε ασήμαντος· ό μι
κρόψυχος καί δει7νός άνθρωπος αποφεύγει βέ
βαια τάς βασιλικάς υπηρεσίας, τάς''θα7^ασσο-
π7^οίας, τούς πο7.έμους καί άλλας κρίσιμους 
καί επικίνδυνους επιχειρήσεις. » — Είς τοϋτο 
ποτέ δέν θέ7,ομεν συμφωνήσει, 7\έγει ό Στεφα
νίτης, είσαι λοιπόν κύριος τών πράξεων σου.» 

(ακολουθεί.) 

Η Ε Κ ΤΟΥ ΚΑΠΗΛΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

τοΰ Συνταγματικού. 
:.«.>* Μ··)··» 4 •·';.·.·Ν£'* „ ··'**-*·»« ?'··*.'$···',· . ··" *· 

« Η κοινωνική κατάστασις τών γυναικών, λέγει τις 
τών νεωτέρων φιλοσόφων, ε'ιναι τό βαρόμετρον τοϋ 
πολιτισμού τών λαών" διότι παρά μεν τοΧς βαρβάροις 
έθνεσιν αϊ γυναίκες είσί δουλαι, παρά δε τοις πεπολισ-
μένοις Ισότιμοι, παρά δέ τοις διεφθαρμένοις κυρίαι. » 
Αλλ' ό γενικός ούτος ορισμός επιδέχεται ίκανάς εξαι
ρέσεις" διότι κατά τήν έποχήν, καθ' $|ν οί Ελληνες 
ει^ον φθάσει είς τό έπακρον- τοϋ πολιτισμού καί οτε 
ακόμη κατήντησαν είς τήν διαφθοράν, αϊ γυναΈκες παρ' 
αύτοϊς ησαν μάλλον δούλαι, ή ισότιμοι καί κυρίαι" τά 
δέ έθνη τής Ασίας διετήρησαν ώς πρός τάς γυναίκας 
τόν αυτόν περιορισμόν άπαραλλοίωτον καί άνεπηρέα-
στον πάντοτε καθ' όλας τάς φάσεις τής κοινωνικής αυ
τών καταστάσεως* έξ εναντίας τά έθνη τ*ής Ευρώπης ε-
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χοντχ τάς γυναίκας ισοτίμου; μεν σχεδόν ακόμη και 
«ρδ του να πολιτισθώσι, καταστήσαντα δέ αυτά; κυρίας 
ού μόνον μετά την διαφθοράν, αλλά και κατ' αυτόν τ ό ν 

«τολιτισμδν αυτών, διετήρησαν όμως επί τών γυναικών 
έθιμα έμφαίνοντα τήν βαρβαρωτέραν κοινωνικήν κα-
τάστασιν. 

ΕΚ τών μάλλον αποτρόπαιων εθίμων τούτων, είναι 

καί τδ νομιζόμενον δικαίωμα του άνδρδς ε'ις το νά δαί-

ρτρ την σύζυγον αύτοΰ, οσάκις ούτος κρίνη άναγκαίον 

τδ τοιούτο μέσον είτε προς σωφρονισμδν της έρασμίας 

αύτοΰ συντρόφου, είτε προς διάχυσιν τής βαρυθυμίας 

«ύτοϋ, είτε προς διασκέδασιν τών καπνών τοΰ οίνου τον 

•ποιον επιε, είτε προς άποζημίωσιν τών χρημάτων τα 

οποϊ* χαρτοπαίζων δι ' ολης της νυκτός έστερήθη, ή 

προς έκϊίχΛσιν τών έχθρων μετά τών οποίων έλογομά-

• 

χησε. Το άπάνθρωπον και βάρβαρον τοΰτο έΟιμον επε
κράτησε και επικρατεί εις τοιούτον βαθμδν μεταξύ τώ» 
τελευταίων κλάσεων δλων τών λαών της Ευρώπης, 
ώστε κατήντησε νά διαφΛονεικήται πολλάκις και ενώ

πιον αυτών τών δικαστηρίων ώς άναφαίρετον δικαίωμα 
τού άνδρος έπί τοΰ φιλτάτου αυτού ημίσεως* ή δέ ενέρ
γεια του δικαιώματος τούτου αποκαθίσταται έτι μάλ
λον δραστηριωτέρα, οσάκις ή έν τώ γειτωνικώ καπη-
λείω διατριβή, έκθερμαίνουσα την φαντασίαν τού συν
ταγματικού εργάτου, αναζωπύρωση και άνυψώση τ ΐ 
αίσθημα τής ανδρική; αύτοϋ μεγαλοπρέπειας. Τοιαύ-ίην 
συνήθη σκηνήν Γάλλου τίνος σκυτέως, έπις-ρέφοντος έκ 
τοΰ καπηλειού εις την οίκίαν αύτοΰ, παρ^α ή παρούσα 
ημών εικονογραφία. 

Ο κύριος και άρχων τχς οικίας ταύτης, ένθερμος 
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προστάτης τών Ιερών δικαιωμάτων τοΰ κυριάρχου 

λαού, εύρίσκετο προ πολλών ωρών εις έπίσημον έ-

πίσκεψιν roü γειτωνικού καπηλειού, δπου διαφιλο-

νεικών υπέρ τών συνταγματικών θεσμών είχεν εκκε

νώσει μετά τών φίλων αύτοΰ πολλάς φιάλας άκρατου 

οίνου* ή δέ έρασμία αύτοΰ σύζυγος παρατηρούσα τ ή ν 

άργοπορίαν και γνωρίζουσα έκ πείρας, δτι ó σύζυγο' 

αυτή:, ώς αληθής συνταγματικός,·κατά μέν τήν άγο-

ράν και τά καπηλεία ύπερασπίζετο τδ σύνταγμα, έν δέ 

τή οικία αύτοΰ μίτεχειρίζετο τυραννικδν δεσποτισμδν, 

δυνάμει τών αυτών κοινωνικών δικαιωμάτων, εκρινεν 

άναγκαΐον νά ώχυρωθή συνταγματικώς κατά τών έπα-

πειλουσών τήν ράχιν αυτής συζυγικών αύθερεσιών, τάς 

οποίας δ φίλτατος αυτής σύζυγος μετεχειρίζετο συνή

θως, οσάκις έπέστρεφεν έκ τοΰ καπηλειού, ώς έπίλο-

γον τών περί συνταγματικών θεσμών υψηλών αύτοΰ 

θεωριών. 

Και πραγματικώς ή πρόνοια αυτής ύπήρχεν ανα

γκαιότατη, άν και πολλά ολίγον έχρησίμευσε πρδς ά-

παλ.λαγήν τού κινδύνου* διότι δ συνταγματικός έπις-ρέ-

ύας και εύρων κεκλεισμένην και ώχυρωμένην τήν θύραν, 

ήρχισε νά κρούη και νά σείη αύ-.ήν μανιωδώς, και έπ 

τέλους δ μοχλός τοΰ κλείθρου συνετρίβη, ή θύρα υπε

χώρησε, και ή όπισθεν αύτης πρδς ώχύρωσιν τεθείσα 

πινακοθήκη, κλονισθείσα, έξέμεσε τά έν αυτή πινά

κια και σκεύη, τά όποια διεσκορπίσθησαν εις θρύμματα 

έπί τοΰ έ^ιάφους. Ο συνταγματικός τροπαιούχος πα-

ρεισήγαγε τδ ήμισυ τού σώματος αυτού κρατών έν τή 

ysr.pl, ώς σύυ,βολον τού συντάγματος, μακράν και Ισ-

χυράν ^άβδον. Λλλ 'ή νίκη δεν είναι εισέτι εντελής" 

διότι η σύζυγος αυτού ένθαρρυνομένη ύπδ της παρου

σίας τού κινδύνου, καί παρατηρούσα έπί της φοβερά^ 

φυσιογνοιμίας τού ιδίου αυτής συζύγου, δτι ουδεμία 

ύνάοχει έλπίς προς συνθηκολογίαν, υπερασπίζεται γεν

ναίως, και στηρίζουσα τάς δύο χείρας όπισθεν της θύρας, 

άντοΛϊΐ αυτήν δι' δλου τού βάρους τού σώματος αυτής 

κατά τής κοιλίας τού ήδη σνεδδν είσελθόντος μανιώ

δους ο*υ£ύγου. 

ΟΊ έν τώ καπηλείω προ ολίγου μετ αύτοϋ συμπίνον-

τες φίλοι, άκούσαντες τάς κραυγάς, έτρεξαν καί θεωροϋσι 

διά τού παραθύρου μετά άδιας,όρ '̂-» περιεργίας τάς 

διαφόρους φάσει; τής οικιακή; ταύτης σκηνής· άλλ' ή 

εις τά πρόσωπα αυτών φαινόμενη φαιδρότης δεικνύει, 

δτι δυστυχώς ούτοι ουδόλως έχουσι σκοπδν νά έπεμ-

βωσιν ε'ις τήν έλευθέραν έξάσκησιν τών συνταγματικών 

δικαιωμάτων τοΰ αυτονόμου πολίτου. 

-

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΕΝ Τ Η ΑΝΑΤΟΛΗ. 

— • 

ΕΠΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. 

Ά.το Αδαμαντίου Κοραή μέχρι τής σνστάσεως 

τον ΈΛ.Ιηνιχον Κράτους. 

(Συνέχεια έκ τών αριθμών 1 4 , 1 5 , 1 6 καί 18 . ) 

ΙΟΝΙΟΣ AKAΔHMIA. 
• ϊοΛττ'π; ν"··;ν· iv-JòcoOcó $τ vtx:',.:- ; 

Καταστραφέντιον, ώς εϊπομεν έν τω προηγουμένη 

αριθμώ, κατά τήν Ελληνικήν έπανάστασιν δλων τών 

Σχολείων του Εθνους, άνεφάνη μετ ' ού πολύ κατά θείαν 

πρόνοιαν έν Κέρκυρα ή Ιόνιος Ακαδημία, συστηθείσα έν 

ixu 1 8 2 4 ύπδ τού Αγγλου Κόμητος Φριδερίκου 

Γυϊλφόρδου, μέλους τής Βουλής τών Ομότιμων τ η ; 

Αγγλίας. 

Ο Ενδοξος ούτος φιλέλλην, υιδς τού περίφημου τ η ; 

Αγγλία; προθυπουργού Λόρδου Νόρθου, έγεννήθη έν 

Λονδίνω έν έτει 4 7 6 6 . μαθητεύσας δέ εις διαφόρου; 

της Αγγλίας Ακαδημίας μετέβη έπί τέλους εις f i 

περιώνυμον πανεπιστήμιον τής θξο>νίας, δπου λαβών 

τδ δίπλωμα προλύτου (Doctenr) της Νομικής, ήναγ-

κάσθη νά περιέλθη τήν Γαλλίαν, Ιταλίαν καί Ελ 

λάδα πρδς άνάρρωσιν τής έκ τής διηνεκούς μελέτη; 

ποοσβληθείσης αύτοϋ υγείας. 

Μεταβάς δέ καί εις Κέρκυραν και εκείθεν εις Λευ

κάδα καί έπί τέλους εί; ίθάκην έν έτει 1 7 9 0 , εϋη-

ρεστήθη τοσούτον εις τήν τελευταίαν ταύτην νήσον, 

ώστε διέτριψεν εκεί δύο περίπου έτη, ενεδύθη τα 

εγχώρια φορέματα τών 1θακησίο>ν, και κάτοχος της 

παλαιάς Ελληνικής γλώσσης, έσυ^τ,θισε πολύ εύκό-
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λω; νά λαλ-ή τήν καθομιλουμένην άπλοελλτ.νικήν (α). 

ό Κουν»; Γυϊλφόρδο; αναχώρησα; έξ ίθάκη; περιη-

γήθη τάς Αθήνας και τά λοιπά τής Ελλάδος μέρη. 

Μετά δέ την ακριβή έπιθεώρησιν τών θαυμαστών 

λειψάνων τής αρχιτεκτονική; τών αρχαίων Ελλήνων, 

μετέβη εί; τήν πλησιόχωρον στερεάν διά νά έπισκε-

φθ·ή τά περίφημα κοινόβια του όρου; Αθωνος, και 

μετά ταΰτα περιήλθε τήν Σμύρνην, Κ,ύπρον, Ά λ ε -

ξάνδοειαν, Ιερουσαλήμ και Κωνσταντινούπολη. Αυτη 

ή κατά" τήν Άνατολήν περιήγησι; ηύςησε τοσούτον 

την προ; τού; Ελληνα; κλίσιν αΰτοΰ, άστε έπιστρέ-

ψα; εί; Κέρκυραν ένηγκαλίσθη δημοσίω; τ · δόγμα 

τ ή ; Ορθοδόξου Ανατολική; Εκκλησία;, δώσα; τήν *μο-

λογίαν τ ή ; πίστεο»; αΰτοΰ κάί βαπτισθεί; έν τώ ναώ 

της Τ περαγία; Θεοτόκου, τ ή ; παρά τών Κερκυραίοι 

καλούμενη; Μανδραχίνας, ενώπιον του τότε έκτελούν-

το; χρέη Μητροπολίτου Παναιδεσιμωτάτου Πρωτο-

παππά Κέρκυρα; Δημητρίου Πετρετίνου, προ; τον ό

ποιον, έρωτήσαντα τήν αίτίαν δι' $ν ούτο; έζήτει νά 

δεχθη τό Ανατολικόν τ ή ; Ορθοδόξου ημών πίστεω; 

δόγμα, δ Κόμη; Γυϊλφόρδο; άπήντησεν αύτολεξεί « ή 

μόνη αίτια είναι ή ίντεΛής πεχοίθηαίς μου τον οτι 

ή 'ΆνατοΛιχή 'Εχχ,ίησία έφνΛαζεν άχαρχΛ.ΙυΙωτα 

ολα τα δόγματα, δσα έδίδαζαν οί μαβηταΐ τον Ίησοϋ 

Χριστον κα« οί διάδοχοι αντών' εΛαβον δε τήν χε-

χοίθησιν ταντην άιρον μί θανμασμύν μον εΊδο* τάς 

τεΛετάς της ιεράς Λειτουργίας εν τω Πατριαρχείω 

της ΚωνσταντινονχόΛεως (β). 

Κατά δέ τό ετο; 1 8 1 8 , ότε δ παρά τ ή ; μεγάλη; 

Βρεττανία; εί; τό ίόνιον Κράτο; χορηγηθεί; Συνταγ

ματικό; Χάρτη; ετέθη εί; ένέργειαν Οπό τήν προστα-

σίαν του Λόρδου μεγάλου Αρμοστοϋ Θωμά Μαιτλάν-

δου, ελήφθη έπίση; πρόνοια και περί τ η ; συστάσεως 

Ακαδημίας, κατά τήν ρητήν διαταγήν του 83ου άρθοου 

(α) Η εις το Ελλτινιοτΐ γράφειν εξις το3 Κο',ατιτος Γυϊλφο'ρ· 
3ου αποδεικνύεται χαι ϊξ άλλων και έχ τις αυτογράφου επιστο
λής, τί» "οποίαν «γράψε προς τήν έν Αθήναις έν ίτει 1814 συ-
βτιιθεΓσαν ίταιρίαν των φιλόμουσων, τίς Όποιας άνηγορεύβτι π:;Έ_ 
Sfoi, χκ'ι τήν "οποίαν ίπιο-τολΑν χαταχωρονιι,εν κατωτέρω προς 
«εριε'ργειαν τών άναγνωιτών τιιιών. 

(6) Η άπάντησις αϋτη του νεόφυτο» εΰγενοϋς Αγγλου υπάρχει εν 
τω περί τίς τελετΐς ταύτης υπο του ρτηβε'ντος Πρωτοπαππα σννταχ-
βε'ντι OsopiW.iiaT;. χ«Ί ίν τοΓς παρά το·3 Ίατρον Α. Π. Βριτοϋ Ις-ο-

του ά. κεφαλαίου του μν/ίσθέντο; Συνταγματικού Χάρ

του* δ δε Κόμης Γυϊλφόρδο; άνηγορεύθη ΰπό τής Αγ

γλικής Κυβερνήσεως Πρύτανι; τ ή ; Ιονίου Ακαδημία;, τήν 

δποίαν διετάχθη νά διοργανίση οσον τό δυνατόν τάχΐ7*. 

Και δ μεν Κόμη; Γυϊλφόρδο; ευθύ; μετά τον διο-

ρισμόν αυτού έλαβε τά δραστηριότερα μέτρα προ; σύ-

στασιν τ ο ; Ιονίου Ακαδημία;" άλλ' ώ; φαίνεται έ κ τ ε 

τών εφημερίδων εκείνη; τ ή ; εποχή; και έξ άλλων Ιστο

ρικών υπομνημάτων, δ Λόρδο; μέγα; Αρμοστή; άν :ε-

νήργει εί; τόν σκοπόν τούτον και παρεισεβαλε διάφορα 

προσκόμματα, άναβάλλων άπό καιρόν εί; καιρόν τήν 

πραγματοποί«σιν τών διαφόρων περί τούτου ψηφισμά-

.των τή; Αγγλική; Κυβερνήσεω; και τ ή ; Γερουσία; του 

Ιονίου Κράτου;. Τέλος αποθανόντος τήν 4. ίανουαρίου 

1 8 2 4. τού Λόρδου μεγάλου Αρμοστοϋ θωμα Μαιτλάν-

δου και διαδενθεντος αυτόν τού στρατηγού Φριδερίκον 

Αδάμ, ή εναρξις τής Ιονίου Ακαδημίας έπραγματο-

ποιήθη τήν 47 Μαίου τού αυτού έτους. 

Η Ακαδημία αύτη συστηθεϊσκ κατά μίμησιν τών 

Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, περιείχε τέσσαρα; Σχο-

λάς* τήν Θεολογικήν, τήν Επιστημονικήν, τήν ίατρι-

κήν και τήν Νομικήν, και έλαβε κατά τό πρώτον ετος 

διακόσιους ένδεκα μαθητάς, διδαχθέντας τά διάφορα 

μαθήματα τών τεσσάρων τούτων Σχολών ύπό τών 

οκτώ αυτής Καθηγητών. 

0 Κόμης Γυϊλφόρδος έσύστησεν ίδιαίτερον ένδυμα 

δι' όλους τους μαθητάς, Καθηγητάς και Αξιωματικούς 

τής Ιονίου Ακαδημίας, και πρός τούτοις σφραγίδα Ακαδη

μαϊκήν, έπί τής όποιας υπήρχε χαραγμένη γλαύξ καθή

μενη επί κλάδου έλαίας και έχουσα έπί τών δύο πλευ

ρών αυτής τήν έπιγραφήν Ιόνιος Ακαδημία. Ομοίως 

εφόρει και αυτός Ακαδημαϊκήν στολήν, δμοιάζουσαν 

τήν ένδυμασίαν τών αρχαίων Ελλήνων, τήν δποίαν κα-

τήντησεν έπί τέλους νά φέρη ώς σύνηθες φόρεμα καβ' 

όλην τήν διάρκειαν τού Σχολιακού έτους, πλην τών 

διακοπών τών μαθημάτων, ότε ένεδύετο Ευρωπαϊκά φο

ρέματα. Κατά δέ τάς τελετά; τ ή ; Ακαδημίας δ άρ-

χιρραβδούχος έκράτει άνυψωμένην ενώπιον του Πρυ-

τάνεως αυτής, ώς έμβλημα τής' αξίας αυτού, τήν μ έ 

λαιναν Ακαδημαϊκήν ράβδον, ίχουσαν έπί κορυφής'άρ-

γυράν γλαύκα κεχρυσωμένην. 

Επειδή δέ ή ελλειψις τακτικών στοιχειοδων ϊ χ ο -
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λείθ)ν κατά τήν Επτάνησον έφερε μέγα πρόσκομμα εις 

τους μαθητά;, μή δυναμένους νά έγγραφώσιν ώς τακτι

κοί μαθηταί τ ή ; Ακαδημίας, δ Κόμη; Γυΐλφόρδος ύπε-

χρέωσε τού; Καθηγητά; τ ή ; Ιονίου Ακαδημία; νά δι-

δάσκωσιν εί; τού; μέλλοντα; μαθητά; αύτη; τά αναγκαία 

προκαταρτικά μαθήματα μέχρι τ ή ; τακτοποιήσεω; τών 

προκαταρκτικών Σχολείοιν, περί τ ή ; συστάσεω; τών 

οποίων έφρόντισε ταυτόχρονο);. 

Τ α καθ' όλην τήν Επτάνησον συ.στηθέντα προκαταρ

τικά ταύτα Σχολεία εΐχον διηρημένους τού; μαθητά; 

αυτών εί; τρεΐ; κλάσει;" έξ ούν εί; μεν τού; τ ή ; πρώτη; 

και δευτέρα; κλάσεω; μαθητά; παρεδίδοντο αϊ άρχαί 

τ ή ; Ελληνική; και Λατινική; γλώσση; και ή Αριθμητι

κή, εί; δέ τού; τ ή ; τρίτη; ή Ελληνική, Λατινική, Αγ

γλική και Γαλλική γλώσσα, τά στοιχεία τ ή ; Αλγέ-

βρη; και τ ή ; Γεωμετρία;, ή Γεωγραφία, ή Στενογρα-

οία και ή Καλλιγοαωία. 

11 Αλληλοδιδακτική μέθοδος εισήχθη δμοίω; καθ 

όλον τό ίόνιον Κράτο;, και εί; τών Καθηγητών τ ή ; Α

καδημίας δ'.ετάχθη νά περιέλθη κατά τάς διακοπά; ό-

λας τάς Ιονίους νήσους και νά συστήση εις εζα7θν χωρίον 

άνά έν Αλληλοδιδακτικόν Σνολεΐον. 

'Αλλά κατά δυστυχίαν ή προστάτις Δύνίτμις τού Ιο

νίου Κράτους, ή οί έν Επτανήσω πράκτορες αυτής, άν-

τέπραττον και παρεμπόδζον τήν πρόοδον τών ευγενών 

και φιλάνθρωπων προσπαθειών τού μεγάλου το 'του ευ

εργέτου τής Ελληνικής φυλής. Η Ιόνιος βουλή περί τά 

τέλη τού 4 8 2 5 ' κατ' είσήγησιν τού Λόρδου Μεγάλου 

Αρμοτοΰ είχεν εκδώσει ψήφισμα, δι' ού έπεκύρει μεν τό 

περί καθιδρύσεως τής Ιονίου Ακαδημίας διάταγμα τής 

Γερουσίας, περιώριζε δέ τήν έτήσιον δαπάνην τού κα

ταστήματος εις τήν ποσότητα μόνον δεκαεξ χιλιάδων 

διστήλίον ταλλήρων. Επειδή δέ ώ; έκ τού περιορισμού 

τούτου δίν έμενον χρήματα προ; πληρωμήν τών 

μισθών τών έκ τ ή ; Ευρώπη; νεοερχομένων Καθηγη 

τών, ό Κόμη; Γυϊλφόρδο; επλήρωνεν έκ του ιδιαιτέ

ρου αυτού ταμείου και τού; μισθού; δύο έκ τών 

Καθηγητών ανά τάλληρα 6 0 κατά μήνα, ώ ; έπλήρωνε 

και εί; είκοσι πεοίπου υποτρόφου; άνά 2 0 και 2 5 

τάλληρα κατά μήνα. 'Επί τέλου; μετά πολλά; δυ

σκολία; ή ετήσιο; δαπάνη τ ή ; Ακαδημία; έπηυξήνθη 

περί τα τέλη τού έτους 4 8 2 6 ε:; τήν ποσότητα τών 

δεκαοκτώ χιλιάδων δ· ·7 ' · Λ ω ν κ α τ ετο; . 

Αλλ' οί αγαθοεργοί σκοποί τού ένδοξου Κόμητο; 

Γυϊλφόρδου έμελλον νά ματαιωθώσι διά μια;" δ μέ

γα; ούτο; φιλέλλην μεταβά; εί; Λονδίνον, ώ; συνή

θιζε κατά τά; διακοπά; τ ή ; Ακαδημία;, και πεσών 

έκ τ ή ; άμάξη; αυτού απέθανε μετά τινα; ημέρα; τήν 

2 Οκτωβρίου 1 8 2 7 . Προαισθανθεί; τόν θάνατον αυ

τού έζήτησεν έπανειλημένω; τόν πνευματικόν τού Παρ

εκκλησίου τ ή ; έν Λονδίνω Ροισσική; Πρεσβεία; αίδε. 

σιμώτατον Σμιρνοιφ, διά νά έξομολογηθη και νά με-

ταλάβη τών άχρ άντων μυστυρίων. Μολονότι δέ οί 

συγγενεϊ; τού Κόμητο; Γυϊλφόρδου, και μάλιστα ό α

νεψιό; αυτού Κ ό μ η ; Σιφιέλδο;, εί; τήν οίκίαν τού ό

ποιου απέθανε, μετεχειρίσθησαν όλα τά δυνατά μέσα 

διά νά άποτρέψωσιν αυτόν άπό θρησκευτίκήν πραξιν 

ξένου δογματο; άντιβαίνοντο; εί; τό πάτριον αυτού 

δόγμα, άλλ' ό Κόμη; Γυϊλφόρδο; έμεινε σταθερό; κβ^ 

ακλόνητος εί; τήν άπόφασιν αυτού και εξομολογηθεί; 

και μεταλαβών τών άχράντίον μυστυρίων παρά τού 

ρηθέντο; Ίερέω; Σμιρνώφ ενώπιον δύο έτέρο>ν ορθοδό

ξων, του ιατρού Χ . Πυλαρινού Κεφαλήνο; και τού 

ίδιου αυτού θαλαμηπόλου I. Κατζώτου Παργαίου, πα-

ρέδωκε τήν άγαθήν αυτού ψυχήν εί; χείρα; £)εοΰ, ώ ; 

γνήσιον τέκνον^τή; Ανατολική; Ορθοδόξου του Χρι 

στού Εκκλησία;. 

Η Ιόνιο; Ακαδημία διαπρέψασα τέσσαρα περίπου 

έτη, ώ; Πανεπιστήμιον, ηρχισε νά άκροτηριάζηται ευ

θύ; υ.ετά τόν θάνατον τού ένδοξου αυτή; προστάτου 

Κόαητο; Γυϊλφόρδου" διότι ή μεν Ιόνιο; Κυβερνησ:; 

κατά τήν έναρξιν τού πέμπτου Σχολαστικού ετου; τ ή ; 

Ακαδημία;, δέν έπεκύρωσε τά; νέα; έδρας αυτής, ώ ; 

είχεν ύποσχεθή ό μέγας Αρμοστής εις τόν Κόμητα 

Γυϊλφόρδον, ούτε έχορήγησε τήν έκ δύο χιλιάδοιν ταλ

λήρων προστεθεϊσαν ποσότητα εις τήν έτήσιον δαπά

νην τ ή ; Ιονίου Ακαδημία;" ό δε έν Κέρκυρα τραπε

ζ ί τη ; τού μακαρίτου Κομητο; Γυϊλφόρδου κατά δια

ταγήν τού ιδιαιτέρου κληρονόμου και εκτελεστού τ ή ; 

διαθήκη; αυτού, τοΟ Κόμητο; Σεφιέλδου, έπαυσε τού 

νά πληρώνη εί; τού; υποτρόφου; και εϊ; τινα; καθη

γητά; και υπαλλήλου; τού; τακτικού; αυτών μιβΟού,· 

μετ' ολίγον δέ κατηργήθη ή Ιατρική Σχολή τ ή ; Ακαδη

μίας, και έπ'ι τέλους, επειδή ή Ιόνιο; Κυβέρνησι; δε« 

ηθέλησε νά παραδεχθή τού; όρους τ η ; διαθήκη; του 
I 
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ν.ακαρίτου Κόμητος Γυϊλφόρδου, έπί τή βάσει των ο 
ποίων άφινε κληρονόμο ν τ η ; ιδιαιτέρας αύτοϋ περιου-
σίας την Ίόνιον Ακαδημίαν, έκηρύχθη κατά την έν-
νοιαν τή ; αύτη; διαθήκης γενικός κληρονόμος ό ές α
δελφής ανεψιός αύτοΰ Κόμης Σεαιέλδος, όστις έζήτησε 
και ελαβεν έκ τής βιβλιοθήκης τής Ακαδημίας όλα τ ά 
ανήκοντα βιβλία και χειρόγραφα εις τόν Κόμητα 
Γυϊλφόρδον, άν και κατά τήν ρητήν αύτοΰ παραγ-
γελίαν, ταύτα πάντα ύπήρχον καταγεγραμμένα εις τόν 
γενικόν κατάλογον τής περιουσίας τής Ιονίου Ακαδη
μίας, και έπώλησεν εις δημοπρασίαν και αυτήν τήν 
Λκαδημαϊκήν στολήν του μακαρίτου Κόμητο; Γυϊλ-
φόρδου. Και τοιουτοτρόπως ή Ιόνιος Ακαδημία κατά 
τό έτος 4 8 2 9 δεν είχε ν ε'ιμή τ ό όνομα Ακαδημίας, 
περιορισθεΐσκ εις μόνον εννέα έδρας* ήτοι τήν τής 
βιολογίας, τής Νομικής, τής Φιλοσοφίας, τής Μαθη
ματικής, τ ή ; Φυσικής, τής Ελληνικής Φιλολογίας, τής 
Λατινικής Φιλολογίας, τής Αγγλικής Φιλολογίας και 
της Ιταλικής Φιλολογίας. (ακολουθεί.) 

Επιστολή ,του Κόμητος Γυϊλφόρδου, 
σταλεϊσα έν ετει ι 8 ι 4 προς τήν έν 
Αθήναις έταιρίαν των φιλόμουσων. 

« Φίλτατοι εταίροι! 
« 'Αναγνούς τήν έπις*ολήν υμών, ούχ' α

πλώς ήσθην έφ' οΐς μέμνησθέ μου απόντος·, άλ
λα και δεδάκρυχα δάκρυα χαρμονής, ίδών δτι 
πρόεδρόν με έψηφήσασθε τής φιλόμουσου ε 
ταιρίας τών Αθηνών τι γάρ άν ένδοξότερον 
γένοιτο ή Αθήνας όραν άνεγειρομένας, και ά-
ξιοΰσθαι ού μόνον ονόματος, άλλά και προεδρί -
ας έν φιλομούσω εταιρεία Αθηναίων; έμοί μέν 
άπέχρη εις εύγνωμοσύνην ξενία καί φιλανθρω
πία τάτε άλλα ων ήξίωμαι παρ' υμών ύμεΐς 
δ' άρα, καν τούτω Αθηναίων φύσιν δεικνύμενοι, 
προσεθήκατε τοσαύταις χάρισι καί τήν μεγίς-ην 
τών παρ' ύμΐν τιμών μ.εγίς-ην γάρ έγωγε ταύ-
την κρίνω, καί ώσανεί θείαν τιμήν δέχομαι έκ 
χειρών Ελλάδος έκ της άμαθίας άνισταμένης. | 

Μύρια μέν καί ύπερφυή τής σοφίας και αρετής 
προγόνοιν υμών κατορθώματα άνέτρεψεν, ω ς 
ουκ ώφειλεν, η αμάθεια, έφ οίς ουδέποτε παύ-
σονται θρηνεΐν όσα τών εθνών σοφίαν καί άρε-
τήν τιμαν οίδασιν άλλ' ούκ ίσχυσεν άφελέσθαι 
τήν τής Ελλάδος ψυχήν, εΐ καί άπνους μονο-
νουχί τοσούτους ήδη αιώνας έφαίνετο* δ οέ μά-
λις*α πάντων ενδοξον, φίλτατοι εταίροι, και 
θείον έμοιγε δοκεΐ* ού γάρ κατά μικρόν, 
ουδέ κατά μέρος, άλλ' άμα πασα άναλαμ-
βάνειν ήοξατο ή Ε λ λ ά ς , μουσείων πανταχού 
συνισταμένων, διδασκάλων μετακαλουμένων, 
και νέων εΐς τήν Εύρώπην δημοσία άπος*ελ-
λομένων, ίνα κτησάμενοι σοφίαν εις τάς 
εαυτών πόλεις διδάσκαλοι έπανέλθωσι. Ταΰτα 
πάντα γενναία, νή τόν Άπόλ?νω, και Ελληνι 
κού φρονήματος άξια* ύμΐν δέ μάλις-α προσήκει, 
ώ Αθηναίοι, πάντας ύπερβαλλέσθαι φιλοτιμία 
σοφίας καί α ρ ε τ ή ς , ως πάλαι οί υμέτεροι πρό
γονοι. Εΐ γάρ καί ο ύ μικρά τά παρ' έκάς*°"-? Έ λ -
λησι πατρώα τών καλών παραδείγματα, που μέν 
τοι τοσαΰτα καί τοιαύτα εύροι τις άν τά δυνάμενα 
ψυχάς άγαθάς έξανας*ϋσαι, οία τά παρ' ύμΐν τοις 
Άθηναίοις; ήρωα, τάφοι ενδοξότατων ανδρών, 
μνημεία παντοδαπά τεχνών καί έπις*ημών, ούκ 
ες*ιν ο υ δ έ πους του 'Αττικοΰ εδάφους ενθ' ούκ άν 
είη εύρεΐν ιερά ίχνη τών πατέρων υμών, άπερ αί 
γενεαί τών εθνών οιονεί βωμούς αθανάτων τι-
μώσαι ούοέποτ' έπαύσαντο. Ούμενουν Ιδε ί ύμας, 
εκείνων απογόνους δντας καί τήν αυτήν έκείνοις 
οίκοΰντας γήν, βίον άεί φέρειν άμαθείας χερ-
σίν ήμαυρωμένον άπαξ δ' άναβλέψαντας οίων 
ύμεΐς προγόνων ές*έ, ο ύ , μά τάς αθανάτους ε
κείνων ψυχάς, ο ύ βραδεΐς εσεσθε έπί τό τέρμα* 
ούπω γάρ ήρξασθε, ως άν είποι τις, καί ήδη 
λαμπρώς έδείξατε πάσιν ως ούκ άνθρωπίνω χω
ρείτε ποδί. Έ ν τίνι γάρ ποτε τών εθνών τοσαύ-
την σπουδήν υ π έ ρ φιλοσοφίας, άλλωςτε κατ'άο-
χάς, οί παρ' αύτοις ίερεΐς έδειξαν, δσην νυν δει-
κνύουσιν οί υμέτεροι, οί καί Μονας-ήριον άνέθη-
καν εταιρεία Φιλόμουσων, θείον έργον, ούτοι 
πρώτοι έργασάμενοι, δπερ ευ οίδ' ως καί πασα 
τών νυν Ελλήνων ή εκκλησία μιμήσεται* ή γάρ 
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θρησκεία βάσις ές-'ι τής αληθούς φιλοσοφίας καί 
του πολιτικού βίου. Έμοί μέν ούν, φίλτατοι ε
ταίροι, εύγνωμονοϋντι άεί ών ευ έπαθον καί τε-
τίμημαι ύφ' υμών, γένοιτο καί έργοις άποφήνα-
σθαι δσος όέμός πόθος Αθήνας ίδεΐν ύπό φιλο
σοφίας άνωρθωμένας· ύμεΐς δέ, ώσπερ ήρξασθε 
ούτω γενναίως καί έμβριθώς χωρείτε εΐς τά 
πρόσω ούτ' έπαίνοις πτοούμενοι, ούτ' έμποοών 
ουδέν άνυπέρβλητον ποσίν Αθηναίων ηγούμε
νοι. Έρρωσθε! )) 
-ΦΡΙΔΕΡΙΚΟΣ ΝΟΡΘΙΟΣ Πο.Ιίτης Άϋψαϊος. 

ΑΝΘΙΑΣ 
Ό ιχθύς ούτος κατ' Αθήναιον τόν Δειπνο-

σοφιστήν (α), ώνομάζετο ύπό τών αρχαίων 
Ελλήνων καί κ ά λ λ ι χ θ ύ ς καί κ α λ λ ι ώ ν υ -
μ ο ς καί ελοψ* οί δέ Γάλλοι όνομάζουσιν 
αυτόν Brochet, ευρίσκεται δέ κατά τούς ποτα
μούς καί τάς λίμνας καί σπανίως έν τή θα
λασσή πλησίον τών εκβολών τών ποταμών 
είναι δέ τοσούτον αιμοβόρος καί άδδηφάγος, 
ώστε πολλάκις δοκιμάζει να καταπίη ισομεγέ
θεις αύτοΰ ίχθΰς. Παρζτηρήθησαν μάλιστα ίχθΟες 
τούτου του είδους ζητοΰντες να καταφάγωσιν 
αλλήλους καί έκπνεύσαντες ό είς έν τω στό-
ματι του άλλου* ή δέ τοιαύτη άδδηφαγία του 
ιχθύος τούτου εδωκεν, ώς φαίνεται, εις αυτόν 
καί τήν έπωνυμίαν Λ ύ κ ο ς , δι'ου ονόματος 
πολλοί τών αρχαίων ώνόμαζον τόν Ανθίαν. (β). 

Ό ιχθύς ούτος είναι άξιοπαρατήρητος ένεκα 
του παραδόξου σχήματος τής κεφαλής αύτοΰ, 
ήτις είναι μακρά καί πεπλατυμένη άπό τούς 

(β) Αβτ,·». auTtOi. 
(«) Β.βλ. ζ. 17. 

οφθαλμούς μέχρι τοΰ ρύγχους, έχουσα σχήμα 
σχεδόν τετράγωνον κοί πλήρης μικρών οπών 
καί ή μέν κάτω σιαγών είνα». μακρύτερα τής 
άνω καί ώπλισμένη ύπό σειράς μικρών καί ό-

-ξέων οδόντων, κατά δέ τήν άνω σιαγώνα δεν 
έχει διόλου οδόντας, έχει δέ δύο σειράς οδόν
των έν τω ούρανίσκω, ράχιν δέ μέ7.αιναν, γα
στέρα πλατεΐαν, πεποικιλμένην οιά λευκών ς%-
γμάτων, ούράν δίκρανον καί πτερύγια απαλά· 
τούς δέ οφθαλμούς βυθισμένους εντός τών κοι-
λο^μάτων αυτών. 

Ό Αριστοτέλης έν τω περί ηθών τών ζώων 
διηγείται, δτι δπου ύπάρχουσιν Άνθίαι, έκεΐ 
δέν ευρίσκονται ένυδρα θηρία. Διηγοΰνται πρός 
τούτοις, δτι ή Θή7\.εια τοΰ Άνθίου δταν μέλ-
λη νά γέννηση τά ωά αυτής απέρχεται είς 
τόπον δλως παράμερον, φοβούμενη τούς άλλους 
ίχθΰς, οΐτινες καιροφυλακτοΰσι οιά νά κατα-
πίωσι τά ωά αυτής. Ή γονιμότης τοΰ ιχθύος 
τούτου είναι σχεδόν απίθανος, διότι βεβαιοΰσιν 
δτι ήρίθμησαν έπί μιας θηλείας τοΰ 'Ανθίου 
1 2 8 χιλιάδας ωών. Ό κοινός λαός πολλών με
ρών τής Ευρώπης μεταχειρίζεται τά ώά ταΰτα 
ώς δραστήριον καθάρσιον. 

Τό μέγεθος τοΰ 'Ανθίου διαφέρει κατά τήν 
ήλικίαν αύτοΰ καί τούς τόπους δπου ένδιαιταται* 
τό δέ μεγαλήτερον αύτοΰ μέγεθος είναι δύο πη
χών. Αέγουσι δέ δτι ε ίν« μακροβιώτατος, καί 
πρός ύποστήριξιν τής γνώμης ταύτης άναφέ-
ρουσι τό άνέκδοτον. Φριδερίκου τοΰ Β', δστις 
έρριψεν είς τινα λίμνην 'Ανθίαν τινά σεσημειω-
μένον διά χαλκοΰ δακτυλιδιού, ό δέ 'Ανθιας 
ούτος άνευρέθη μετά διακόσια έξήκοντα δύο 
έτη· διηγοΰνται πρός τούτοις δτι ό ίχθΰς ούτος 
είναι νοημονέστατος, καί δτι κατά τήν έποχήν 
Καρόλου τοΰ θ ' . είχον έν τω ιχθυοτροφείω τών 
ΙΙαρισίων 'Ανθίαν τινά, τόν όποιον άμα έκά7νθυν 

-έξ ονόματος έξήρχετο τοΰ ύδατος καί ελάμβανε 
τήν τροφήν αύτοΰ. 

« 
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ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ. 

Κυρία τις ήρώτησεν έντινι συναναστοφή τών Παρι

σίων Οθωμανό-/τινα, διατι οίΜωαμεθανοί .Ιαμβάνονσι 

πο.Ι.Ιάς γνναϊχας ;—διότι, άπήντησεν δ ευφυής Οθω

μανός, ζητοϊμεν να ενροψεν διαμοιρασμένα εις ποΛ-

Λας ο.ία τά προτερήματα τά όποια σδ Λ νρία σννεχέν-

τρωσας εν ααντή. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

Περί της επιρροής του Παπύρου εις τήν πρόοδον 

τής Ε.Ι.Ιηι-ικής ιρι.Ιο.Ιογίας χαί ιδιαιτέρως 

τής Ίστοριχής Κριτιχής. 

Εις εν τών αξιομνημόνευτων του μαθημάτων δ Βολ

νέϋ δινίρεσε τ α Ιστορικά μνημεία εις δυο τάξεις αν

τιστοιχούσας πρός τάς δύο μεγάλας περιόδους, την 

προηγηθεΐσαν και την άκολουθήσασαν τήν εΰρεσιν τ ή ; 

Τυπογραφίας. Κατ ' αύτδν ή ευρεσι; αύτη ήλλαξεν έκ 

βάθρων τδ κριτικον σύστημα, καί τδ σχήμα τών Ιστο

ρικών συνταγμάτων. Εν διπλούν καί μέγα σφάλμα 

πηγάζει, καθ' ήμας, έκ τής διαιρέσεως ταύτης, σφάλμα 

έξηγήσεως, καί σφάλμα παραδρομής, δθεν πραγματι-

κώς άλλο. 

Καί πρώτον δεν έπρεπε να συγκρίνη ποσώς τήν τυ-

πογραφίαν πρδς τήν γραφικήν, οποία ήτον είς τήν έπο-

χήν τοϋ Μεσαιώνος, περιοριοθεϊσαν ε'ις τήν άντιγραφήν 

τών δημοσίων πράξεο>ν, ή τάς ήσυχους εργασίας τοϋ 

μοναστικού βίου, τήν μετήρχοντο μόνοι γραφείς τίνες 

καί μονάζοντες, καί έπαυσε τοϋ να ήναι πλέον τδ μέγα 

τής νοητικής διαδόσεως οπλον, τδ όποιον βαλλόμενον 

είς ένέργειαν κατά τούς αρχαίους χρόνους άπδ πλήθος 

δούλων, έπολλαπλασίαζε όλιγοεξόδως διά τούς κυρίους 

τήν δύναμιν τής διανοίας. Εκτός τούτου κατά τδν Με

σαίωνα έστεροϋντο ενός βοηθήματος τοϋ οποίου φαίνε

ται κακώς έγνώρισεν δ Βολνέϋ τήν άξίαν* τούτο δε εί

ναι ή χρήστς μιϊς ύλης εύκολου, όλιγοεξόδου καί άνα-

πληρούσης εντελώς τδν χάρτην. Τό περγαμηνόν ήτον 

ακριβό-/, τδ δε βαμβακερό-/ χαρτίον, καθώς καί τδ λι-

νδν, δεν εινον εισέτι κατασταθί; άντικείμενον ενεργη

τικής βιομηχανίας. Λπ' εναντίας οί Αρχαίοι άπδ τδν 

αιώνα τοϋ Πεισιστράτου μέχρι τών τελευταίων χρόνων 

τής Αλεξανδρινής σχολής είχον διά τήν γραφήν μίαν 

ΰλην έλαφράν καί ευχερή καί ήτιςέδίπλασίαζε τήν δύνα

μιν καί τοϋ συντάκτου καί τού άντιγραφέως. Τήν έπιρ-

ροήν τοϋ Αίγυπτιακοϋ Παπύρου φαίνεται δέν έγνώριζεν 

δ περίφημος Βολνέϋ εντελώς, ημείς δμωφ θέλομεν εξε

τάσει εις τδ παρδν κεφάλαιον τήν οποίαν ή ε'ις τήν Ελλάδα 

εισαγωγή του επέφερε μεταβολή-; ώς πρδς τήν φιλολογίαν. 

Είς τδν Πλάτωνα καί Διόδωρον τδν Σικελιώτην (διά 

να μή άναφέρωμεν εί μή τάς άρχαιοτέρας μαρτυρί:·:) 

βλέπομεν πώς οί Αιγύπτιοι έπροσπάθουν ν άναγνωρισ-

θώσιν οί διδάσκαλοι τ ή ; Ελλάδος καθ' όλα; τά; τέχνας' 

οί αρχαιότεροι ποιηται, Μουσαίο;, όρφεύ;, Ομηρος, 

οι παλαιότεροι γλύπται Τηλεκλής καί Θεόδωρος, οί 

νομοθέται Λυκούργος καί Σόλων χρεωστοϋσι τά δίδακ

τρα πρδς τήν Αίγυπτον, ήτις μή περιοριζόμενη είς τού

το, ζητεί νά δείξη ότι οί πρώτοι οίκισταί τής Ελλάδος 

ϊνα/ος, Κεκρωψ, Δαναός, ήσαν τέκνα τής Αιγύπτου. 

Âv ai απαιτήσεις τών Ιερέων τής Αιγύπτου ΰπερβαίνωσι 

τδ μέτρον τής αληθείας, έχουσιν όμως καί τι βάσιμον 

διότι πρέπει ν' άναγνωρίσωμεν, ότι ή Αίγυπτος προη-

γήθη τής Ελλάδος κατά τδν έξευγενισμόν* ή αρχιτε

κτονική είχεν ήδη λάβει θαυμασίαν άνάπτυξιν- έπί τών 

όχθων τοϋ Νείλου, καθ' ην έποχήν ύψοϋντο εις τήν 

Τύρινθον καί τάς Μυκήνας τά τεράστια οικοδομήματα, 

τά δποία δνομάζομεν τήν σήμερον Κυκλώπεια ή Πελασ

γικά. Αν άφήσωμεν κατά μέρος τά περί τάς βίβλους 

τοϋ μεγάλου θώθ μυθολογούμενα (οί Ιστορικοί είναι 

ολίγον άσύμφωνοι ώς πρός τδν αριθμόν των" κατά τδν 

Σέλευκον έσχημάτιζαν 2 0 . χιλιοτόμους, κατά τον Μα-

νεθωνα 3 6 5 2 ο , καί κατά τον Αλεξανδρεα Κλήμεντα 

42 μόνον) βλέπομεν άπδ τά Αιγυπτιακά μνημεία, ό'τι 

ή γραφική τέχνη είχεν άναπτυχθή Οαυμασίως είς τήν 

Αίγυπτον όπό τδ τριπλούν είδος* τδ Ίερογλυφικόν, τδ 

Ίερατικόν, καί τδ δημοτικόν έξ αμνημονεύτων χρόνωνι 

Τελο; δε ένώ τά άλλα έθνα δεν έγραφον ακόμη εί μή 

έπί ελεφαντίνων πλακών, ή είς φυλλίδια μεταλλικ:·, 

φλοιούς δένδρων, φύλλα φοινίκων, πανία, ή έργασμένα 

δέρυατα, ή Αίγυπτος μετεχειρίζειο πρδς τοιαύτην 

χρήσιν εκτός τών εις τάς οϊκοδομάς λίθων, Sv ίδιαίτε^ 

ρόν της πρωϊόν τήν βύβλον (liber) τοϋ Παπύρου, ήτις 

έ/.τεινομένη είς επιμήκη τμήματα καί έμβαφομένη εις. 

χωριστό-/ τι κόμμι, κατεσταίνετο διά τής εργασίας 
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ταύτης επιτήδειος πρδς διατήρησιν τών γραφικών χα

ρακτήρων. Δεν θέλομεν απαριθμήσει τάς διαφόρους 

χρήσεις τών τοϋ Παπυρικού καλ.άμου συνθετικών μερών, 

διότι δύναται τις νά τάς εϋρή είς τά συγγράμματα τοϋ 

βεοφράστου καί τοϋ Πλινίου, ο,τι μας μέλλει νά προσ-

διορίσωμεν είναι ή εποχή καθ' ήν ήρχισεν ή μεταξύ 

Ελλήνων καί Αιγυπτίων εμπορία τού πολυτίμητου 

τούτου προϊόντος. 

Διάφορα φύλλα Παπύρου σωζόμενα εισέτι είς διά

φορα Ευρωπαϊκά μουσεία φέρουσι τήν έποχήν τοϋ 4 2 

αιώνος προ Χρίστου, πλήν δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς 

αντιγραφή διαφόρων χαραγμένων εις πέτρας μνημείων" 

οί πρώτοι Πάπυροι οΐτινες φαίνονται έπί τής δποίας 

φέρουσιν αί γραφαί εποχής, είναι ο'ι έπί τής Βασιλείας 

τοϋ Ψαμμητίχου, δηλαδή περί τδ τέλος τοϋ Ζ. πρδ 

Χρίστου αιώνος* άλλά τής βασιλείας του ή περίοδος 

κλείει τήν τών έμφυλίων'ταραχών έποχήν, καί νέος αιών 

νέου εξευγενισμού ανατέλλει διά τήν Αίγυπτον. 0 

Ψαμμήτιχος, κατά τδν Ηρόδοτον καί τον Σικελιώτην 

Διόδωρον, ήτο αρχηγός ενός τών δώδεκα νομών τής 

Αιγύπτου, τού Σαϊτικοϋ έπί τών τής Μεσογείου παρα

λίων, καί διά τής επικουρίας τών Ιώνων καί Καρών 

πειρατών έθριάμβευσε τών ένδεκα άλλων νομών, καί 

κατέστη μόνος Κύριος τής αρχής. Οί Ελληνες πρδί 

άμοιβήν τής βοηθείας των ταύτης ά'τέκτησαν δικαίωμα 

ελευθέρου συναλλάγματος μέ τάς έμπορικάς τού Δέλτου 

πόλεις (δεν λέγομεν μέ τάς παραλίους έμπορικάς πόλεις, 

διότι ή Αίγυπτος κατ' εκείνους τούς χρόνους δέν εΐχεν 

ούδεμίαν)* έκτοτε ή Αίγυπτος έπαυσε τοϋ νά ήναι διά 

-τήν Ελλάδα ή μυστηριώδης γή τοϋ Πρωτέως, ή μα-

κρυνή τού ίνάχου καί Κέκρωπος πατρίς, καί έγνωρίσθη 

ώς γη επιστημών, πλούτου καί εμπορίας, όπου οί δύο 

πολιτισμοί τής Ελλάδος καί τής Αιγύπτου άντήλαττον 

τά προϊόντα των. Εκτοτε συνεστήθη και ή τών διερ

μηνέων τάξις, ήτις γνωρίζουσα τάς δύο γλώσσας ευκό

λυνε τά συναλλάγματα* ή γενναία καί μή φειδωλός τοϋ 

Ψαμμητίχου πολιτική, τήν δποίαν έξηκολούθησαν οί 

διάδοχοι του, μάλιστα δ Νεχώς καί δ Αλ.ασις, επέφερε 

τήν όσον τδ δυνατόν μεγαλιρτέραν σχέσιν τών δύο τού

των εθνών. 

Αν τώρα παρατηρήσωμεν ότι δ Ηρόδοτος γράφων 

τήν Ιστορίαν του περί τά 4 6 0 , αναφέρει περί τοϋ Πα 

πύρου (Βιβλίον έ. § 4 0 ) ώς περί τίνος ύλης πρδ πολλο 

εί; χρήσιν, καί δέν αναφέρει τήν πρός γραφήν μετα-

χειρησιν τοϋ περίφημου τούτου Αιγυπτιακού καλάμου 

ως τι περίεργον καί νέον ίκανόν νά έπιστήση, τήν προσο

χή-/ τοϋ παρατηρητοϋ, άν ές άλλου μέρους σημειώσω-

μεν ακόμη ότι ή λέξις βίβλος, ήτο χρήσιμος είς όλους 

ους συγγραφείς, καί ότι δ Αλκιβιάδης έρράβδισε δυ

στυχή τινα γραμματοδιδάσκαλον διότι δέν είχε τήν 

ϊλιάδα τοϋ Ομήρου, θέλομεν συμπεράνει ότι δύο πε

ρίπου αιώνες δέν είναι πολλοί πρός έξήγησιν τής μεγά

λης ταύτας διαδόσεως τοϋ παπύρου καί θέλομεν ευκό

λως καί φυσικώς συμπεράνει δτι δ Πάπυρος εισήχθη εις 

τήν Ελλάδα περί τούς 61 0. ή 61 5 . εποχή ήτις αντι

στοιχεί θαυμασιώτατα μέ τού; χρόνους τής Βασιλείας 

τού Ψαμμητίχου* ή αυτή συμπίπτει μέ τδ πίρί τά τοϋ 

Ομήρου καί Ησιόδου ποιήματα έργον τοϋ Πεισιστρά

του, μέ τήν θεμελίωσιν τής πρώτης Βιβλιοθήκης, ήτις 

ητον ακατόρθωτος χωρίς τοϋ βοηθήματος τοϋ Παπύ

ρου, μέ τάς διαφόρους φιλοσοφικάς σχολάς τοϋ θ ά λ η -

τος, Ιπποκράτους, Πυθαγόρου, καί τέλος μέ τάς πρώ-

τας απόπειρας συγγραφής Ιστορίας αναφερομένης ποτέ 

μέν είς τον Σϋρον, ποτέ δέ είς τδν Αθήναιον Φερεκύ-

δην, καί ποτέ είς Εκαταίον τον Μελήσιον. Τότε θέλει 

μας παρουσιασθή καθ' δλην της τήν έκτασιν μία άπδ 

τάς μεγαλητέρας μεταβολάς τής Ελληνικής φιλολογίας* 

ή έκπωσις τής ποιητικής εμπνεύσεως, δ θρίαμβος τής 

επιστημονικής αναλύσεως, ή τελεία τής εποποιίας είς 

διάφορα είδη διαίρεσις, ήτις ύπεφαίνετο ήδη είς τδν 

Ησίοδον, μ' ένα λόγον δ διαμελισμός τοϋ όμηρείου 

κράτους μεταξύ τών διαδόχων του. 

Τοιουτοτρόπως διά μιας όλω; δι' όλου υλική; κατά 

τδ φαινόμενον επιρροής έ/.ατηντησαμεν είς έποχήν δπό-

τε ή ποίησις υποχωρεί τής επιστήμης έν μέγα της μέ 

ρος, ή πρόοδος βοηθείται άν δχι άπδ τήν εύρεσιν του

λάχιστον άπδ τήν διάδοσιν τοϋ Αιγυπτιακού Παπύρου, 

όστις έμελλε νά καταστήση άνωφελ.ές τδ μέτρον καί 

τδν ρυθμδν διά τήν άπομνημόνευσιν τής Ιστορικής αλη

θείας καί τής φιλοσοφικής έρεύνης, καί νά χορηγή §ν 

φορεΐον επίσης εύκολον καί ταχύ πρδς διάδοσιν τών 

ιδεών νέου πολιτισμού. 

Πόσα·, μεγάλαι σκέψεις δύνανται άπδ τήν τοϋ Πα

πύρου είσαγωγήν εις τήν Ελλάδα νά πηγάσωσιν!. . . 

ημείς μόνον είς δύο θέλομεν επιστήσει τήν προσο-

χήν μας. 
• 
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Θέλομεν θαυμάσει πρώτον τήν αντίθεσιν του Ελλη

νικού πνεύματος προς τό Αίγυπτιακόν, εις τήν στιγ

μήν τ ή ; διασήμου ταύτης τών δύο εθνών συγκοινωνίας. 

Η Αίγυπτος αιώνα; όκοκλήρους προηγήθη της Ελλάδος 

εις τήν άνάπτυξιν τών επιστημών και τών τεχνών. 

πρΛ αιώνων έγνώρισε τήν χρήβιν τού Παπύρου, καί 

δμως έπί τών όχθων τού Νείλου δεν έφάνη καμία φι

λολογία" εις τήν Ελλάδα έξ εναντίας ό ποιητικός τών 

πρώτων χρόνων πολιτισμός διαιρείται και πολλαπλα

σιάζεται ύπό τήν εύεργέτιδα έπιρροήν τού ξένου Πα

πύρου" εις τους χρόνους αυτούς τών Πτολεμαίων ή Αί

γυπτος έμεινε στείρα παντός πρωτοτύπου γενήματο;, 

ένω σιμά της, ένω εί; τα σπλάγχνα τ η ; εζη καί έθαλ-

λεν ή Αλεξανδρινή σχολή, ένω ή Ελλά; δια τού Παπύ

ρου διέδιδε τά ; γνώσει; τ η ; εί; όλην τήν γήν. Τό 

πνεύμα της διατηρήσεω; τών Ιερατικών αρχών φαίνε

ται έπεριώρισε τήν Αϊγυπυον εί; τα περιορισμένα τού 

έδάφου; τ η ; όρια ώς προ; τόν έξευγενισμόν, άλλι' ή 

Ελλά; αληθή; τ ή ; εύφυ'ία; καί τ ή ; ελευθερίας πατρίς, 

δέν ζτ εί μή διά τ ή ; κινήσεως, τής ενεργείας, καί τής 

ιδίας της ή τ ή ; τών άλλων εθνών προόδου. . 

Δεύτερον έξάγομεν άπό τήν προηγουμένην άνάλυσιν 

οτι ύπάρχουσί τινε; άμοιβν.ϊαι άντενέργειαι τά; οποία; 

γενικώς ό Κόσμο; ονομάζει τού πεπρωμένου, καί τάς 

όποια; ήμεΐ; θέλομεν ονομάσει τής Προνοίας, άντενέρ

γειαι τού πνεύμ,ατος πρό; τήν υλην, καί τής υλης προς 

τό πνεύμα. Ο Αιγυπτιακός Πάπυρος δέν ήθελε γο-

νεύσει τό τής Ελληνική; φιλολογία; έδαφο;, άν τούτο 

δεν ήτον έκ φύσεω; προδιατεθειμένον πρό; κυοφόρησιν 

μεγάλων ιδεών ή άντιπαραθεσι; τ ή ; Ελλάδο; πρό; τήν 

Αΐγυπτον είναι άπόδειξι; αναντίρρητο; καί πάνδηλο;" 

αλλ' άπ' άλ^>υ μέρου; τί ήθελεν απογίνει τό Ελληνι-

κόν πνεϋμα έκμυζηθέν άπό τήν ποίησιν, άν ή εισαγωγή 

μια; ΰλης νέα;, δέν έξωμάλιζε τήν ήδη ώριμον κριτι-

κήν περιέργειαν, ήτις άνεπτύσσετο πανταχόθεν. Δρά

μα, φιλοσοφία, ίστορία, ποία δόξα, ποίον μέλλον ήθε

λεν άφανισθή, πρώϊμ.α ήδη, άν ή εισαγωγή μια; υλης 

εύμ,εταχειρίστου και εύθηνή; δέν ήρχετο νά τά ζωογό

νηση. Τήν έπιρροήν λοιπόν τού Αιγυπτίου Παπύρου 

κακώ; έγνώρισεν ό Σοφό; Βολνέϋ καί άν δέν η ναι διά 

τόν αιώνα τ η ; μ.εγχλητέρα, είναι τουλάχιστον ίση τής 

παρά τού Γουττεμβέργου ευρεθείσης θεία; τέχνη;. 

Τελειόνοντες προσθέτομεν ότι ό Βολνέύ δέν έπρεπε 

νά λησμονήση τόν ποιητικώτατον μεταξύ τού Θώθ καί 

τού Θαμώς διάλογον τού Πλάτωνος (εί; τόν Φαίδρονί 

ούτε τήν σκέψιν τού Πλινίου, ότι έπί τού Παπύρου ανα

παύεται όλη ή Ιστορία καί όλος δ εξευγενισμό;, quam 

chart* usu maxime humanitas yitae constat et me

moria, οίον τήν φοβεράν ταραχήν ήτι ; έ'νεκα σπάνη; 

αυτού συνέβη εί; τήν Ρώμην έπί Τιβερίου Factum jam 

Tiberio principe, inopia charts" ut senatu da-

rentur arbitri dispensando alias in tumultu vita orai. 

Ν. Σ. 

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ Τ Η Σ ΑΤΑΡΑΞΙΑΣ. 

Μοναχός τις οοκιμάσας καθ*όλον τό διάστημα 

της ζωής αύτοΰ μεγάλα βάσανα καί όχληράς 

δυσαρέσκειας, καί μή γογγύσας ποτέ, άλλ' ύπε-

νεγκών ταϋτα πάντα μετ' άπαραδειγματίστου 

υπομονής καί πραότητος, ήρωτήθη ύπότινος τών 

φίλων αυτού πώς κατώρθωσε να μείνη τοσούτον 

ατάραχος απέναντι τοσούτον μεγάλων δεινών— 

καλομεταχειρίζομαι, είπεν ό μοναχός, τους οφ

θαλμούς μου—δέν εννοώ τό αίνιγμα τούτο α

πήντησε ν ό φίλος1—να εξηγηθώ σαφέστερα έπα-

νέλαβεν ό μοναχός· έν οποία οήποτε καταστάσει 

καί άν εύρίσκωμαι πρώτον άναβλέπω πρός τόν 

ούρανόν καί συλλογίζομαι ότι τό κυριώτερον έρ

γον μου είναι ν' άπέλθ<«> εκεί" έΊτειτα βλέπω κάτω 

εις τήν γήν, καί ενθυμούμαι πόσον μικρόν αυ

τής διάστημα θέλω κατέχει μετ' ολίγον τελευ-

ταίον στρέφω τους οφθαλμούς κύκλω μου εις 

τόν κόσμον και βλέπω πλήθος ανθρώπων, οί'-

τινες κατά πάντα λόγον είναι πολύ δυστυχέστε

ροι μου. Τοιουτοτρόπως λοιπόν μανθάνω οτι ή 

μέν αληθής ευδαιμονία του άνθρωπου ευρίσκε

ται εις τόν ούρανόν, ςλαι δέ αύτου Sai φροντίδες 

συμπεριλαμβάνονται έπί τέλους εντός ολίγων 

τινών σπιθαμών γής, καί επομένως μικράν αί-

τίαν έχει ό άνθρωπος να γογγύζη καί να στε· 

νοχωρήται διά τά εφήμερα βάσανα του πρόσ

καιρου τούτου κόσμου. 


