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Μάντεις χαι /ζα^τιζ/;.

Ή πίστις δτι αι αποφάσεις τής θείας βουλής άπεκαλύπτον- 
το ότέ μέν παρ’ αυτής τής θεότητος, ότέ δέ δΐ ανθρώπων πι
νών έμμέσως, ένυπήρχε πάσι τοΐς άρχαίοις έθνεσι, πριν ή 
ταΰτα φθάσωσι είς βαθμόν τινα διανοητικής άναπτύξεως. Κατά 
τούς αρχαιότατους χρόνους ή τοιαύτη πίστις ήν έμφυτος 
τοΐς άνθρώποις, καί έθεμελιοϋτο ίσως έπί τοΰ αισθήματος τής 
μεταξύ Θεοΰ, άνθρώπου καί ©ύσεως ύπαρ ούσης σχέσεως. Προ
ϊόντος δί τοΰ χρόνου, γνώρισαν τες βέλτιον οί θνητοί τούς νό
μους τής φύσεως άπέβαλλον, καθ’ όσον έφωτίζοντο ουτοι, τήν 
πίστιν ταύτην, ήτις δμως παρέμενεν ακράδαντος παρά τώ 
άμοιροΰντι παιδεία; καί διανοητικής διαπλάσεως όχλοι. Αί δέ 
κυβερνήσεις καθορώσαι τά έκ τής πίστεως ταύτης είς αύτάς 
προερχόμενα ωφελήματα, ού μόνον ήνείχονιο, άλλά και έστή- 
ριζον καί ύπέθαλπον αύτήν.

Οί μάντεις προλέγοντες υπό τήν άμεσον έπενέργειαν τών 
Θεών, κυρίως δέ τοΰ Απόλλωνος, τά μέλλοντα, κατ’ άρχάς 
μέν ύπήγοντο είς τά διάφορα χρηστήρια, μετά ταύτα δέ άπε. 
τελεσαν διακεκριμένην τάξιν ανεξάρτητον καί άσχετον πρός τά 
χρηστήρια, τοιοΰτος ήν όπαρ’ Όμήρω Κάλχας ζλ. Ό τών προρ
ρήσεων Θεός ’Απόλλων, καί άλλαι έτι θεότητες, ήσαν αί πη- 
γαί άφ’ ών ήρύοντο ουτοι τήν γνώσιν τών μελλόντων. Είς 
πολλά γένη μάντεων τό έκ θείας ίμπνεύσεως προλέγειν τά 
μέλλοντα έθεωρεΐτο ώς κληρονομικόν καί άπό πατρός είς υιόν 
μεταβατόν. Τοιαύται δέ οίκογένειαι ή οίκοι ήσαν ή τών Ίαμι- 
δών (Παυσ. Γ. 11.5. έπ., Bdekk είς Πινδ. Όλ. 152), ήτις 
έκ τής ’Ολυμπίας έξετάΟη είς μέγα τής Ελλάδος μέρος. Οί 
πλησίον τής Μιλήτου Βραγχίδαι, οί έν Άθήναις καί Έλευσΐνι 
Εύμολπίδαι, οί Κλυτιάδαι (ΙΙαυσ. γ. 17. 4), οί Τελλιάδαι (Ή- 
ρόο. II. 27. Παυσ. I. I. 4), οί Άκαρνάνες μάντεις κτλ.

Τινές τών οικογενειών τούτων διετήρησαν τό μαντικόν κλέος 
αύτών μέχρι τών τελευταίων χρόνων τής Έ?.ληνικής ιστορίας. 
Οί μάντεις άπεκάλυπτον τοΐς άνθρώποις τά μέλλοντα ήτοι έρω- 
τώμενοι έν σπουοαίαις περιστάσεσι, ή οϊκοθεν όρμώμενοι δτε 
ένόμιζον τοΰτο άναγκαϊον, πρός άποτροπήν δυστυχίας επικεί
μενης ή πρό; παρακίνησιν τών συμπολιτών αύτών είς πράξιν 
άγαθού τίνος έργου. Ή πολιτεία τών ’Αθηναίων ού μόνον ήνεί- 
χετο αύτούς αλλά καί έπροστάτευε καί έτίμα αύτούς· ό Κικέ- 
ρων λέγει δτι οί μάντεις ήσαν παρόντες ε ς πάσας τάς δημο
σίας τών ’Αθηναίων συνελεύ .εις (de Divinat i. 43. παράβαλ. 
Άριστοφ. Είρήν. 1025 καί ϊχολ. λ’εφ. 325 καί Σχολ. Αυζ. 
κ. Λεωκρ. 196). Μετά των Μάντεων κατατάττονται καί αί 
Σίβυλλαι καί οί Βάκιδες, υπάρχοντες ίκ παλαιτ ίτων χρόνων, 
καί διακρινόμενοι τών μάντεων, καθ’ όσον ουτοι -πορί,οντο 
τάς περί τού μέλλοντος γνώσεις αύτών έκ προφητικών βιβλίων 
(χρησμών), άτινα έν Άθήναις καί έν ’Ρώμη έφυλάττοντο ύπό 
τής πόλεως έν τή άκροπόλει ή άλλω τινι τόπω έκ τών μάλ
λον σεβαστών. Κατά τόν Παυσανίαν (ί. 12. ϋ ίδ. καί Δ. 27. 
2) Βάκις ήν έν Βοιωτία γενικόν όνομα τών ύπό τών νυμφών 
κατεχομένων χρησμολόγων. Ό τού Άριστοφάνους Σχολιαστής 
(Είρ. 1009) καί ό Αίλιανός (Π. ίστ. ΙΑ. IB. 35) μνημονεύουσιν 
έκ τριών διαφόρων πόλεων όρμωμένων Βακίδων, τοΰ μέν έξ 
Έλεώνος,τού δέ έξ 'Αθηνών καί τού τρίτου έκ τώνέν 'Αρκαδία 
Καφυών (παράβαλ. Άριστοφ. Ίππ. 123. 998,Όρν. 963,Κλημ. 
Άλεξ Στρ. α. 398). Έκ τών τριών τούτων Βακίδων έλέγετο 
δτι πάντες οί άλλοι κατήγοντο καί τό όνομα έλαβον ό Άντι- 
χάρης (Ίϊρόδ. Ε. 13), ό Μουσαΐας /Ιίρόδ, Ζ. 6), ό Κύπριος 
Εύκλοος καί Λύκος ό Πανδίωνος (Παυσ. I. 12 6) ήσαν πιθα
νώς έκ τής τάξεως ταύτης. Αί δέ Σύβυλλαι ήσαν προφήτιδ-ς,
Ασιατικής ·σως καταγωγής, περιτεοόμεναι άπό τόπου είς τό

πον μετά των ιερών αύτών βίβλων, περί τούτων έπραγματεύ- 
Οημεν κατ’ έ’κτασιν έν έφημερ. Μαθ. έτος Α. άρ. 17. σελ. 65ί. 
ΙΙαρεκτός τών μάλλον τιμωμένων τούτων προφητών καί προ- 
οητίδων ύπήρχον πλεΐστοι κατώτεροι χρησμολόγοι, έργον έχον
τες τό προλέγειν τά μέλλοντα τινι έσεσθαι καί έρμηνεύειν 
πάντα τά είδη τών σημείων. Ήσαν δι ουτοι έξωκειωμένοι μάλ
λον μετά τοΰ όχλου, πανταχοΰ καί έτοίμως πιστευοντος και 
τά μάλιστα παράδοξα ακούσματα καί τά ήκιστα πίστεως άξια. 
Οί τοιοΰτοι πλήν χρησμολόγοι ήκμαζον κυρίως κατα νεωτε- 
ρους τών παλαιών χρόνους, έθεωρούντο δέ, καί ύπ’ αύτών τών 
Ελλήνων, ώς έπιβλαβεϊς είς τό κοινόν.

Ό περί τών μάντεων λόγος φέρει ήμάς εικότως είς τά 
περί μαντικής, ής έγίνετο τόσω συχνή παρά τοΐς άρχαί
οις χρήσις είς πάσας τοΰ ιδιωτικού καί τοΰ δημοσίου βίου 
τάς πράξεις, συνισταμένης δε καθόλου είς έξήγησιν απει
ραρίθμων σημείων καί φαινομένων. Ού'έν έπεχει.ίζοντο ί
διον ή κοινόν οί αρχαίοι Έλληνες καί 'Ρωμαίοι πριν ή συμ 
βουλευθώσι τήν γνώμην τών Θεών, παρατηροϋντες τά παρ' 
αύτών πεμπόμενα σημεία, ιδίως δέ τά έν ταϊς έπί τούτω 
προσφερομέναις θυσίαις φαινόμενα, δϊ ών έπ’στευον δτι άπε- 
καλυπτετο αύτοΐς ή επιτυχία ή άποτυχία τής έπιχειρήσεως. 
Διά τό είδος δέ τοΰτο τής μαντικής δέν έχρειάζετο, κατά τήν 
δόξαν αύτών, Οε α έμπνευσις, άλλά πείρα απλώς καί γνώσίς τις 
έκ τριβής άποκτηθεϊσα. Έν περιπτώσεσι τισι εκαλούντο καί ιε
ρείς (οίωνοσκόποι) ίνα έξετάσωσι και έξηγήσωσι τά σημεία- 
άλλ’ έν καταπειγουσαις άνάγκκις, μάλιστα δέ έν ΐδιωτικαϊς 
χρείαις, έκαστος έγίνετο διερμηνεύς τών τυχόν συμβαινοντων 
έκτάκτων σημείων. Έπιστεύετο καθόλου δτι οί Θεοί έδήλουν 
τήν θέλησιν αύτών κυρίως διά τών έν ταϊς θυσίαις φαινομέ
νων, της πτήσεων ή τών φωνών τών πτηνών, παντός είδους 
φυσικών φαινομένων συνήθων τε καί έ/.τάτων, και τών ονείρων. 
Ή τιΗ πρώτων τούτων έξήγησις (ίερομαντεία ή ίεροσκονία) έδι- 
δάχθη, κατ’ Αισχύλον, τοΐς άνθρώποις ύπό τού Προμςθέως 
(Προμ. Δεσμ. 402 καί έξ.) Ή τέχνη αΰτη τελειοποιηθεΐσα μά
λιστα παρά τοΐς Τυρρηνοϊς μετεβιβάσθη έξ αύτών είς τούς 
'Ρωμαίους. Έν ταϊς ττοι έτ.ίτηδες πρός γνώσιν τής βουλής τών 
Θεών προσφερομέναις θυσίαις, ή άν.υ τού σκοπού τούτου 
γινομέναις, έάν παρετηροΰντο εύνοϊκά σημεία έλέγετο τοΰτο 
ζαλλιερεΐν —καλλιερεώ περί τήν Ουσίαν (οί θύοντες). Τά έν 
τοΐς Θύμασι παρατηρούμ.ενα ήσαν κυρίως τά έξής. I. '□ τρό
πος δι ού προσήρχετο εις τόν βωμόν τό ίερεΐον, καί εί προίετο 
φωνήν τινα ή ού. έν ταϊς θυσίαις τών Πανιωνίων το πρώτον 
έλογίζετο ευνοϊκόν (Στραβ. II. 381 παράβαλ. ΙΙαυσ. Δ. 32. 
3). 2. Ή λειοτη.;, --χροιά ζτλ. τών σπλάγχων αύτοΰ (Αισχυλ. 
προμ. 493, Εύριπ. Ήλέζτρ. 833)· τί οΰσιωδέστερον δέ μέρος 
αύτών ήν τ χολή καί τό ήπαρ. 3. ΊΙ διάθεσις τής καταναλι- 
σκούσης τό θύμα φλογός (ίδ. Va!tkonaer είς Εύριτίδην Φοιν. 
1261)’ οθεν αί λέξεις πυρομαντεία, ίυ,πυρα σήματα, φλογω- 
πά σήματα. Ότι καί ό άπό τοϋ β ·;[/.οΰ ύώούμενος καπνός, αί 
σπονδαί καί διάφορα άλλαι είς τούς Θεούς προσφοραί έχρησί- 
μευον είς έξήγησιν τις γνώμης αύτών δηλούται έζ τών έν 
χρήσει παρά τοΐς άρχαίοις ονομάτων κ καπνομαντεία, λιβανο- 
μαντεία, κριθομ,αντεία κτλ. » έφρόντιξον δέ ποθώ "να μη, τών 
Ουσιών τελουμένων, προφέρωνται δύσ-ημοι ή μάταιοι λόγοι 
ύπο τών περιϊσταμένων. Όθεν αί παρακελεύσεις τών ιερέων 
« εύφημεΐτε, ευφημία, ή σιγάτε, σιωπάτε κτλ. » διότι οί απρε
πείς λόγοι ένομί,οντο ότι έβεβήλουν καί καθήγιξον τήν ίερο- 
τελεστείαν, καί δτι ήσαν απαίσια σημεία (δυσφημία, κλή
δονες, φήμαι, φωναί ή δμφαί ΙΙίνδ. Όλυμ. ~· 112, Ομηρ. 
Ίλ. Β. 41).

Ή τέχνη τοΰ έξηγειν :ί. ζλ -. γ'. πτησεω; καί -.ής φωνή .
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τών πτηνών σημεία έλέγετο Οΐωνιστική, ήν δε καί αύτη κοινή 
τοΐς Έλλησι καί τοΐς 'Ρωμαίοις, ών οί τελευταίοι άνέπτυξαν 
καί κατέστησαν αύτήν συστηματικωτέραν, καί παρά τούτοις 
ύπήρχε μάλλον σπουδαία ή παρά τοΐς 'Έλλησι. "Οτε οί Έλ
ληνες ήθελον ϊνα προμαντευθώσιν έκ τής πτήσεως τών 
ορνίθων έβλεπον πρός άρκτον, άν τότε πτηνόν τι έφαίνε
το ιπτάμενον δεξιόθεν, ιδίως δέ άετός, ή ερωδιός, ή ιέραξ, 
ήν έναίσιμον σημεϊον άν δέ άριστερόθεν, άπαίσιον. Ένίοτε έ- 
νομίζετο ώς έναίσιμον σύμβολον καί απλώς ή έμφάνησις μό
νον πτηνοΰ. π. χ. ή πτήσις γλαυκός παρ’ Άθηναιοις ήν έναί
σιμον σημεϊον, όθεν καί ή παροιμία κγλαΰξ ϊπταται» έσήμαινε 
τό παρ’ ήμΐν λεγόμενον « καλός οιωνός. » ’Άλλα δέ ζώα ά- 
προσδοκήτως φαινόμενα, ιδίως δέ τοΐς όδοιπόροις (ένόδια σύμ
βολα), ένομίζοντο οιωνοί. Ή έμφάνησις γαλής έκκλησιαζόντων 
τών Αθηναίων κακός ένομίζετο οιωνός (Αριστοφ. έκκλ. 7 93). 
Δεισιδαιμονίαι τοιαΰται έπικρατοΰσι καί ήδη είς πλείστας χώ
ρας. Οί "Ελληνες έξηκρίβουν έτι διά πολλών άλλων τήν τών 
θεών θέλησιν,οϊον τής σιοηρομαντείας, τουτέστι τής έπιθέσεως 
άχύρων έπί πυρακτωμένου σιδήρου· τής μολυβδομαντείας, δη
λαδή τής παρατηρήσεως τών σχημάτων άπερ άπετέλει χωνευ
θείς καί είς ύδωρ χεόμενος μόλυβδος· τής βοτανομαντείας κτλ.

Μείζω τούτων σημασίαν είχον παρά τοϊς ’Έλλησι τά ουρά
νια φαινόμενα, ιδίως δέ τά έν καιρώ δημοσίων πράξεων συμ- 
βαίνοντα. Καί ταΰτα παρετήρουν καί εξηγούν ού μόνον ίδιώ- 
ται άλλά καί δημόσιοι άρχοντες. Οί έν Σπάρτη έφοροι, ώς 
έκ τοΰ Πλουτάρχου μανθάνομεν, παρετήρουν νυκτός κατά έν- 
ναετιαν τά έν ούρανώ σημεία. Τάς αύτάς δέ παρατηρήσεις 
έποίουν κατ’ έτος έν Άθή αις οί Πυθαϊσταί λεγόμενοι πρό τής 
είς Δήλον άναχωρήσεως τής θεωρίδος νηός (Muller Δωριείς Β. 
2. 14). Απαίσια σημεία ένομίζοντο αί άστραπαί καί αί βρον- 
ταί, αί εκλείψεις τοΰ Ήλιου καί τής Σελήνης, οί σεισμοί, βρο
χή αίματος, πετρών, ή γάλακτος κ. τ. λ. (ίδ. Αριστοφ. έκκλ. 
793, Εύστάθ. εις Όδ. Τ. 104. Θουκ. Ζ. 50, Ξενοφ. Έλλ. Δ. 
7. 4, Όμηρ. Ίλ. Λ. 53, κλ.)· έν οίονδήποτε έκ τών σημείων 
τούτων ήν ικανόν έν Άθήναις καί έν 'Ρώμη ϊνα έπιφέρη τήν 
διακοπήν τής εκκλησίας του Δήμου. Τά έν τω κοινω βίω ασή
μαντα γεγονότα, οιον πταρμοί, οφθαλμών σπασμωδικαί κινή
σεις ή μαρμαρυγαί, βόμβος ακοής κτλ. είς έπικαιρίους συμβαί- 
νοντα ώρας έξελαμβάνοντο ώς διοσημεΐαι, άφ’ ών έπορίζοντο 
περί τοΰ μέλλοντος έξηγήσεις· τούτων πολλά παρατηρούνται 
καί μέχρι τοΰ νΰν έπικρατήσαντα.

'Η όνειροπολία ή όνειρομαντεία, είσαχθεΐσα πιθανώς έκ τής 
Ασίας είς τήν Εύρώπην, διετέλει, μάλιστα δέ έπί τών 'Ομη
ρικών χρόνων, εν μεγάλη ίσχύϊ, καί τά όνειρα ένομίζοντο ώς 
ύπό του Διός πεμπόμενα. Όνειροπόλοι ή Ονειροκρίται ήσαν 
πάμπολλοι, καί είς τούτους πλεΐστοι τών όνειρευομένων ιδιωτών 
κατέφευγον. Τό έργον τοΰτο έχορήγει πολλοΐς, ώς επάγγελμα 
αύτό μετερχομένοις, τά πρό τό ζήν έπιτήδεια. Περί μαντικής 
κατ’ έκτασιν έγραψαν έκ μέν τών παλαιών ό Κικέρων (De di- 
vinatione) έκ δέ τών νεωτέρων ο Waclimulh έν τή αύτοΰ Ελ
ληνική άρχαιολογία. 'Ικανά δέ περί ταύτης διέλαβε καί ό 
ήμέτερος Γρ. Παλιουρίτης έν τώ Β. τόμω τής Ελληνικής άρ- 
χαιολογίας αύτοΰ.

— οοο---

Ilspl· τής χ,ρησδω; και αξίας άν^εων τινών 
και ουτών παρά τοϊς άρχαίοις Έλλησιν.

"Οτε οί αρχαίοι Έλληνες, ένεκα c-υσ κών καί κοινωνικών 
ευνοϊκών — ··. ·;■ ίσεων, πάσαν ε’; τ . νας έτέφερον τελειό
τητα, είς τήν πολιτικήν δε καί νομοθετικήν ύψηλοτάτην 
φιλοσοφίαν, ώς καί τόν πρός τήν ελευθερίαν, θρησκείαν, πα
τρίδα, έπιστήμας καί φιλοσοφίαν έν γένει, έν έαυτοΐς καί έκτος 
έαυτών διακαή έρωτα άνέπτυσσον φυσιοδιδάκτως, καί παν υ
ψηλόν καί ώραίον, πρός άνάπτυξιν παντός τοΰ ανθρωπίνου γέ
νους, περί πλείστου έποιοΰντο, καί τήν ύπ’ αύτών γήν 
καρποφορωτέραν καί άνθοβριθωτέραν διεπόνησαν. Διότι πάσα 
τέχνη έξ αύτών τών άνθέων έπρεπε τά βοηθήματα της νά 
δανείζηται- ή γλυπτική ώφειλε νά τά μιμήται, ή δέ αρχιτε
κτονική νά χαθωραίζη φυλλώμασι καί άνθοδέσμαις πολλάκις 
τάς στήλας καί τάς πλέον έκτεθειμένας τών οικοδομημάτων 
αύτής πϊε ν.ς, καί αύτά τά ποικίλματα νά παρουσιάζωσιν 
άνθη κα. φυλλώματα. Άλλ' δταν, κακοδαίμονος τήν παρακμήν 

τής Ελλάδος έπινεύσαντος,τά τής ειρήνης προϊόντα ύπό τών βα
ρβάρων έπινεμήθησαν, κατά τόν πρώτον δέ ιερόν 'Ελληνικόν α
γώνα, καί αύτά τά τής ειρήνης δένδρα μή φεισθέντα, τώ πυρί 
πάντα παρεδόθησαν, οί καρποβριθεις ελαιώνας καί άνθεμόεντες, 
κήποι άπό τής 'Ελλάδος γής πάντες έξέλιπον, τό φιλοσοφι
κόν ’Ελληνικόν πΰρ, εις άσβέστους σπινθήρας τήδε κακεϊσε, 
παντού τής γής διασπαρέν, άσβεστου διετήρησε καί τήν φύσιν 
αύτοΰ, εί καί έπί πετρών συγκεντρούμενον. Άλλά καί πάλιν, 
τοϋ 'Ελληνικού κλίματος καί τοΰ χαρακτήρος τών κατοίκων 
αύτοϋ ένεκα, μόλις μερίς τις 'Ελληνική, τής δουλείας άπελευ- 
θερωθεϊσα, τής πατρώας κληρονομιάς άπήλαυσεν, όχι μόνον 
πληθύν όρέων, έν βραχεί, δάσεσι καθωράϊσεν, εύρυβάτους δέ 
πεδιάδας έλαίαις έπύκνωσεν, άλλά καί κήπους αύτής καί πό
λεις όπωροποιοϊς καί άνθοφιροις φυτοις δαψιλώς διεπόνησε, τά 
δέ πρό μικρού ύπό αιμάτων διαχωρισθέντα παιδία εις σταφι- 
δώνας μετέβαλλεν.

Ό Διόνυσος (ώς έκ τού Διός, πατρός αύτοΰ, καί Λύσης, 
πόλεως ή όρους, όπου άνετράφη) ό τών άνθέων Θεός, δηλαδή 
τής γεννητικής δυνάμεως τών φυτών, ώνομάσθη καί Άνθιος, 
καθότι κατώκει ότέ μέν είς τήν άνθεμόεσσαν Φυλλίδα, ότέ δέ 
είς τήν μέγα ρόδοις βρίθουσαν Παγγ αίαν, πεδιάδας, καί άλ
λοτε είς τούς ροδώνας τής Μακεδονίας καί Θράκης. Ό δέ 
Πλούταρ/ος τοιαύτην τινα έπιφέρει δοξασίαν τών Στωϊκών 
περί του Διονύσου. « Άλλά ταΰτα μέν δμοια τοΐς ύπό τών 
Στωϊκών Οεολογουμένοις έστί· καί γάρ εκείνοι τό μέν γόνιμον 
πνεύμα καί τρόφιμον, Διόνυσον εϊναι λέγουσι· τό πληκτικόν δέ 
καί διαιρετικόν, Ήρακλέα· τό δέ δεκτικόν, Άμμωνα· Δήμητραν 
δέ καί Κόρην (Περσεφόνην), τό διά τής γής καί τών καρπών 
διήκον Ποσειδώνα δέ, τό διά τής θαλάσσης. » (Πλουταρχ. π. 
’Ίσιδ. καί Όσίριδ. κεφ. 40). Τούτον ποτ’ έπιστρέψαντα άπό τών 
’Ινδιών, δστις τήν άμπελουργίαν καί τήν κατασκευήν τού οίνου 
καί πολλάς άλλας ώφελίμους τοΐς άνθρώποις τέχνας έδίδασκεν, 
ή Αφροδίτη στεφάνω κισσοπλέκτω έστεψε τό μέτωπον αύτοΰ 
πρώτον. Αυτός ουτος καί πρώτος τών Θεών μετά τήν κατά 
Τιτάνων δίκην άνθεσιν έστέφθη· ώστε ή πρώτη τών άνθέων 
χρήσις ύπό τών Θεών έγένετο.

Προϊόντος τοϋ χρόνου αί εικόνες καί τών λοιπών Θεών, οί 
πρός αύτούς θυσιάζοντες ιερείς καί τά ύπ’ αύτών πρός εκείνους 
Ουσιαζόμενα ζώα μέ άνθη επίσης έκοσμούντο, άλλά καί μαλά- 
χης μόνον άνθη πολλάκις αύτοΐς προσεφέροντο. Μετά ταΰτα 
άνθοπλέκτοις στεφάνοις, οχι μόνον οί ήρωες καί οί μεγάλας 
τε καί έπαινετάς τή πόλει λειτουργίας προσενεγκόντες έστέ- 
φοντο, άλλά καί οί έν τοΐς άγώσι νικώντες· καί μετ’ ού πολύ, 
γενικώτερον, άνθη τάς τελετάς τών άρχαίων καί στέφανοι 
έκόσμουν. Έν τοΐς άγώσι μάλιστα ύπό τών θεατών, όχι μό
νον έπί τοΰ νικητοΰ, άλλά και έπί τών φίλων αύτοΰ, άνθη έρ’- 
ρίπτοντο, καί τοΰτο ώνομάσθη ά. νθοβολία. Έν ώ άνθινοι 
στέφανοι τάς θυρίδας τών προς γαμηλίαν τελετήν ετοίμων καί 
κατηνθισμένων έπίσης μελλονύμφων έκόσμουν, πάσαι αί οίκίαι, 
είς ας οί νεόνυμφοι, τυχόν, έμελλον νά είσέρχωνται, άνθεσι 
τάς θυρίδας αύτών έποικίλοντο. Ό νικη-.ής στρατιώτης άπό 
τής μάχης στεφανηφορών είς τά πατρώα αύτοΰ έπανήρχετο. 
Ό κύλιξ κατηνθισμένος έν ταΐς εύωχίαις αύτοΰ περιεφέρετο, 
καί οί συνδαίτορες έφ’ έαυτών άνθη έφεραν, ίνα έπαυξήση 
δήθεν ή εύθυμία αύτοΰ,, ή μάλλον, ούνωνται νά άντιδρώσι κα
τά τής μέθης. Ό ναύτης, είτε τάς έορτάς, είτε άφ’ ού είς τήν 
έαυτοΰ πατρίδα έλιμενίσθη, μακράν διάπλουν ποντοπορήσας, 
κατήνθιζε πάντοτε τήν πρώραν τοΰ πλοίου αύτοΰ. Έξ άνθέων 
καί σέλινου μάλιστα φύλλων ή κλίνη τών νεονύμφων καί ό 
τάφος τών άποθνησκόντων πειιερραίνοντο.

Άλλά μεγάλη χρήσις τών άνθέων, έκτος τών άρχαίων Ελ
λήνων, 'Ρωμαίων καί Αιγυπτίων, έγίνετο καί παρά τοΐς Σινοϊς 
καί Ίάποσιν, είς τούς όποιους δύο αξιόλογα περί τών σημαν- 
τικωτέρων άνθέων πραγματευόμενα βιβλία εύρίσκομεν, ο
νομαζόμενα, τώνμέν Σινών Κίο ή Gokakio, τών^δέ Ίαπόνων 
Coallan tana. Παρά τοΐς άρχαίοις Έλλησιν έΟίζετο προσέτι 
νά έπιθίτωσιν άνθοδέσμας έπί τής τραπέζης· τό εθιμον δε 
τούτο δ'.ατηρεΐται καί παρά τοϊς νεωτέροις Ελλησιν. Η νήσος 
Άστυπάλιεα είχε ποτέ ώνομάσθη Τράπεζα, διότι εβριθεν 
άνθέων. ’Ιδού δέ σημειώσεις τινές περί τούτων κατ’ είδος.

Νάρκι σσ ο ς ό πο ρφ υροειδής. Τό άνθος τούτου ή
τον άφιερωμένον εις τάς μεγάλας θεότητας, τήν Δήμητραν, 
Περσεφόνην, καί τάς Εύμενίδας ή Έρυννύας. Ό Σοφοκλής ενε

κα τούτου τόν ονομάζει « μεγάλαιν Θεαϊν άρχαϊον στεφάνω
μα » (Οίδίπ. έπί Κολ. GS4). Ό ωραίος Νάρκισσος, ό υιός τοΰ 
Κηφισσοΰ ποταμού και τής νύμφης Λειριόπης άποσκληρυνθείς 
τήν καρδίαν πρός τόν τής Ήχοΰς έρωτα, Ουγατρός τους άέρος 
καί τής γής, έν ώ κζτοττρίζετο παρά τινα πηγήν, γενόμενος 
έραστή; έαυτοΰ, ύιτό τής Ολίψεως άποθανών, μετεβλήθη είς 
τούτο τό άνθος, τό όποιον κλίνει πάντοτε πρός τά κάτω τήν 
κεφαλήν του. Ό Παυσανίας δμως τόν μΰθον τούτον τόν διη
γείται άλλως πως, λέγων, δτι ο Νάρκισσος ειχεν αδελφήν κα
τά πάντα έαυτω όμοίαν,καί έπειδή, άποθανούοης ταύτης, ένω 
έκατοπτρίζετο παρά τήν πηγήν, ένόμιζεν οτι έβλεπε τήν έρα- 
τήν αδελφήν του, μή δυνάμενος νά άπολαύση αύτήν, άπέ- 
Οανεν έκεΐ μεταμορφωθείς είς τό ομώνυμον άνθος, (Παυσ. 
Βοιωτ. 31. G). —

Κρίνον. Οί αρχαίοι Έλληνες μετέφεραν τό άνθος τούτου 
είς τούς κήπους αύτών άπό τοΰ πεδίου τών έν Θεσσαλία Τεμ- 
πών. Ητο δέ τό σύμβολον τής αγνείας, τής ηθικής καί 
τής σεμνότητος, καθότι έβλάστησεν έκ τοΰ γάλακτος τής 
Ήρας. Ή Ούρανία Αφροδίτη έφερε κρίνον είς τάς χεΐράς της. 
Τό κρίνον καθώς καί τ> ιον ήσαν σύμβολα τής ώραιότητος. 
Τά άρχαϊα 'Ρωμαϊκά νομίσματα εϊχον ώς σύμβολον τό κρί
νον, διότι έτιμάτο παρ’ αύτοΐς ώς σύμβολον τής έλπίδος, καί 
τούτου ένεκα τό ώνώμασαν καί Spes puplica, Spes Augusta καί 
Spes Populi Romani. Οί άρχαΐοι έκ τών προσφάτων άνθέων τοΰ 
κρίνου κατεσκεύαζον εύώδές τι έλαιον, όνομαζόμενον κρίvi
vo ν έλαιον, ή μύρον. Τό ιδιαίτερον είς τούς κήπους αύτών 
προσδιωρισμένον διά τήν φυτείαν τών κρίνων μέρος ώνομάζετο 
κρινών, ή κοινωνία. —

Ξιφιόν, κοινώς Σπαθόχορτον. Τοΰτο άναφέρεται ύπό 
τοΰ Πλουτάρχου είς τόν περί αρπαγή, τής ΙΙερσεφόνης μΰθον, 
ως άνθος τοΰ θανάτου, άφιερω'έν είς τήν Δήμητραν ώς σύμβο
λον τής λύπης καί τοΰ όδυρμοΰ. Τούτω, κατά τήν τελετήν 
τοΰ γάμου τών φίλων αύτών, έστέφοντο αί άρχαΐαι νεάνιδες. 
Λέγεται προσέτι ύπό τινών δτι έβλάστησεν έκ τοΰ αίματος του 
Αιακού (0.

Ασφόδελος, κοινώς Σφερδούκλι. Τό άνθος τοΰτο, το 
οποίον είς τήν 'Ελλάδα έν άφθονία άπαντάται, έχρησίμευσε τό 
πάλαι, άνήκον είς τούς τεθνεώτας, ώς σύμβολον τής λύπης· 
διά τοΰτο όχι μόνον άφιερώθη είς τήν Περσεφόνην ή Κό
ρην, άλλ’ έφυτεύετο μετά μυρσινών καί έπί τούς τάφους αύ
τών· ώστε, κατά τόν μΰθον, άφ’ ού ό νεκρός άπέπλεε τόν κα
ταχθόνιον ποταμόν Στύγα, άνήρχετο είς πεδιάδα ασφοδέλων 
βρίθουσαν τόν ποταμόν τούτον τοσούτω ευλαβούντο, ώστε καί 
αύτοί οι Θεοί ώμνυον μέγαν καί φοβερόν όρκον είς τά ύδατα 
αύτού, ώς λέγει ό 'Ομτρος είς Ίλιάδα 755, « "Ορκου γάρ δει
νού Στυγός ύδατός έστιν άπορρώξ. » Ό άσφόδελος ήτο καί τή 
Δήμητρι ιερός, καθότι άφιερώθη καί είς αύτήν ώς Οεσμοφό- 
ρον, είτε παραίτιον διά τής γεωργίας τοΰ κοινωνικού βίου. Οί 
άρχαΐοι έθεώρουν τούτον ώς ηρωικόν φάρμακον, διά τε τούς 
άνδρας καί τάς γυναίκας, κατά τών δηγμάτων τών όφεων, τοΰ 
κεντήματος τών σκορπιών, καί τοΰ βασκάνου όφθαλμοΰ, καθ’ 
ού μάλιστα, άποδίδοντες τώ άσφοδέλω είδικωτέραν δύναμιν, έ
φερον έφ’έαυτών άσφοδέλια περιλαίμια. Προσέτι έ-είκνυτο καί 
κατά τής ορχίτιδας, μαστίτιδος τών γυνα κών καί κατ’ αύτής 
ακόμη τής δηλητηριάσεως.

Μήκων, κοινώς ΙΙαππαρ.ΰνα. Λύτη ήτο σύμβολον τής 
κυκλοφορίας τοΰ χρόνου, τής εφορίας τής γής καί τοΰ θανά
του, άδελφοΰ τοΰ ύπνου, πατρός τοΰ Μορφέως Θεού τών ονεί
ρων, άφιερώθη τή Δήμητρι καί τελουμένων τών μυστηρίων αύ
τής, έφυλάσσετο έντός κιβωτίου μετά μεγίστης προσοχής. Οι 
νεόνυμφοι κατά τούς γάμους αύτών μηκονίοις στεφάνοις κα- 
τηνθίζοντο. Ή πόλις τοΰ ύπνου έβριθε τοσοΰτω μηκόνων καί 
μανδραγορών, ώστε καί είς αύτήν τήν είσοδον τοΰ άνακτόρου 
τοϋ Μορφέως, κειμένου κατά τήν είς Τάρταρον είσοδον, πλη- 
θυς μηκόνων διεπονεϊτο. Ή μήκων, προσέτι, ήτον ιερά καί τή 
"Ηρα· καί διά τοΰτο άπας ό ναός αύτής και ή είκών μήκοσι 
περικοσμοΰντο. (ακολουθεί).

2. Λάνδερερ.
—οοο—

Πόλις αύτη τής άνω Αίγύπτου, περίφημος διά τά έρείπια 
αυτής, κειμέντι ήμέρας δρόμον μακρά τών ©ηβών, έπί τής άρι- 
σ τέρας όχθης τοΰ Νείλου. Είς βραχεΐαν εντεύθεν άπόστασιν. 

ένώ τις πλέει άνά τόν ποταμόν, άπαντά τά έρείπια τής άρχαίας 
Τεντυρίδος, ή τών Τεντύρων, μετά ναοΰ παρά πάντας τούς έν- 
ταύθα άλλους έν κρείττονι καταστάσει σωζομένου. Λύτη ή 
πόλις πρωτεύουσα τοΰ νομού ή Νομαρχίας ύπό τό αύτό όνομα, 
φημισθεΐσα έν ταΐς σατύραις τοΰ Ίουβεναλίου διά τούς γελοιιό- 
δεις νύτής αγώνας πρός τούς κατοίκους τής Όμβρου, δέν ά- 
φήκεν άλλα ιχν/ι τής ιδίας έκτα’σεως παρά τό βουνόν όπου εί
σίν έπισεσωοετμένα τά έρείπια τών έκ πλίνθου οικοδομών· άλ
λ’ ώς πολυτελείας μνημεΐον ό μέγας ναός ό καταστήσας αύτήν 
περίφημον παρά τοϊς μεταγενεστέροις σώζεται είσέτι ολοσχε
ρής, καί εύλόγως ώς αριστούργημα τής Αιγυπτιακής άρχιτε- 
κτονικής θεωρείται. Είσήρχοντο δ’ είς τον περίβολον τόν πε- 
ρικυκλουντα τοΰτο τό μνημεΐον διά θύρας ή προπυλαίου ώκοδο- 
μημένου έκ πελωρίων λίθων έγκεκολαμμένων ιερογλύφοις· 
έπειτα έβλεπε τις τήν πρόσοψιν τοΰ περιστόου τοΰ μεγάλου 
ναού, μεγάλης οικοδομής ύποστηριζομένης ύπό δεκαοκτώ στη
λών, έκάστης έχούσης περιφέρειαν οκτώ μέτρων, καί έν άπο- 
στάσει τεσσάρων. Ή δψις αύτοΰ, μεγάλη καί μεγαλοπρεπής, 
εϊναι είσέτι έκμημαγμένη διά σκυθρωπής σοβαρότητος· ώστε 
ούδείς δύναται, βλέπων τήν ύπερήφανον ταύτην οικοδομήν, νά 
μή κυριευθή ύπ’ άφατου αισθήματος σεβασμού. Τά κιονόκρανα 
κοσμούνται διά γυναικείιυν ζεφαλών παριστωσών τήν Άθώρα 
θεάν (Άφροδίτην), εις ήν τό μνημεΐον καθιέρωτο, καί αί κολοσ- 
σαΐαι άναλογίαι τούτων τών κεφαλών ίσχυρώς συντελοΰσιν είς 
τήν έντύπωσιν ήν τό μνημεΐον διεγείρει. 'Ο μεγαλοπρεπής ου
τος ναός έχει GG μέτρων μήκος καί 47 πλάτος, οικοδόμη
σαν έπί τοΰ άνωγαίου αύτοΰ διάφορα δωμάτια συγκοινωνοΰντα 
πρός άλληλα. Ό τοΰ έπιτειχισμοΰ τοίχος τού μνημείου μόνος 
εϊναι έν μέρει κατεστραμμένος, άλλ’ άνευρίσκει τις είσέτι σπο
ράδην τά λείψανα τών έπάλξεων δί ών περιεστέφετο. Όλα τά 
μέρη τοΰ οικοδομήματος, στήλαι, κιονόκρανα, τοίχοι έσωτερι- 
κοί καί έξωτερικοί, κορωνίδες, ύπόβαθρα, καλύπτονται ύπό άνα- 
γλύφων, ιερογλυφικών έπιγραφών, καί εικόνων παριστωσών τάς 
θρησκευτικά; τελετάς καί τά θρησκευτικά έθιμα τών Αιγυ
πτίων. καί τά χρώματα όλων τούτων τών γλυφών παρέχουσιν 
είσέτι πλούτον καί θέ)<γητρον, μηδόλως βλάπτον τήν απλότητα 
μηδέ τήν σοβαρότητα τοΰ συνόλου.

Έκ τών κοσμούντων τόν μέγαν ναόν άναγλύφων ύπάρχουσι 
δύο, ών τό άντικειμενον εϊναι άστρονομικόν, και άτινα πρό πάν
των έφείλκυσαν τήν προσοχήν τών σοφών τό μέν εϊναι ό ζω
διακός εγλυμμένος είς δύο μέρη έπί τών αντικειμένων καρπών 
πρός δεξιά καί πρός άριστερά τοΰ φατνώματος τής στοάς· τό 
δέ εϊναι έπιπεδόσφαιρον έγλυμμένον είς τό φάτνωμα ενός τών 
τμημάτων τής οικοδομής τής ιδρυμένης έπί τού άετώματος τοΰ 
ναοΰ. Άμφότερα παριστώσι τά δώδεκα σημεία τοΰ ζωδιακού, 
τεθειμένα καθ’ ήν τάξιν ό ήλιος αύτά διατρέχει καί έχοντα έπί 
κεφαλής αύτών τόν λέοντα. Παρα-.ηρεϊ τις έπίσης είς ταύτας 
τάς εικόνας μέγαν αριθμόν άστέρων διαφόρως συντεταγμένων, 
καί συμβολικά σχήματα άτινα ύπολαμβάνουσιν ότι εϊναι άστε- 
ρισμοί, παριστώμενοι ύπό τούς παρά τοϊς Αΐγυπτίοις είθισμέ- 
νους τύπους

Τό ζωδιακόν έπιπεδόσφαιρον, μετακομισθέν είς Γαλλίαν ύπό 
τών κυρίων Σωλνιέρου καί Λελορραι'νου τώ 1820, καί κατατε- 
Οέν έν εύρεία τινί αιθούση τής αύτοκρατορικής βιβλιοθήκης, 
παριστα είς τήν διάθεσιν τών σημείων αύτοΰ σχήμα έλικοει- 
δές έν ώ διατηρείται έκάστου ή τάξις. Ό λέων προηγείται, 
άκολουθεϊ ή παρθένος, μετά δέ άλληλοδιαδόχως τάλλα σημεία 
ών ή σειρά παύει είς τόν καρκίνον, όντα δωδέκατον, καί κεί
μενον περί τό κέντρον τής είκόνος, παρά τω καρκίνω εϊναι τε
ρατώδες τις μορφή παριστώσα εϊδός τι γρομφάδος όρθιας, καί 
ήτις ύπολαμβάνουσιν ότι έμφαίνει τήν μεγάλην άρκτον, επομέ
νως τόν βόρειον πόλον, ούχ ήττον και τόν πόλον ή κέντρον τοΰ 
έπιπεδοσφαίρου. "Εξωθεν ταύτης τής έλικοειδοΰς γραμμής ύ
πάρχουσι διάφορα σχήματα παριστώντα άστερισμούς μή άνή- 
κοντος είς τον ζωδιακόν καί τέλος ά?,λα σχήματα, βαίνοντα 
έπί τής κυκλοτερούς ΐτιος τοΰ ζωδιακού, τοιάκοντα καί έξ τόν 
άριθμόν, παριστώντα τούς τριάκοντα καί έξ δεκάρχας τούς 
προστεθειμένους είς τά δώδεκα σημεία τοΰ ζωδιακού- συμπλέγ
ματα ιερογλυφικά μετ’ άστέρων χρησιμευόντων πρός χαρακτη- 
ρισιν αύτών, παριστώσι τά ονόματα ένός έκάστου τών δεκα- 
δαρχών.

Τό διάφορον διηγέρθη κυρίως ύπό τών Ελληνικών σημείων 
τοΰ ζωδιακού εύρεθέντων μεταξύ τών αιγυπτιακών αστερισμών. 
Ένόμισαν ότι παρετήρησαν μετάθεσιν τούτων τών σημείων ο>ς



πρός την ένεστώσσν θέσιν προς τον ήλιον, έξ ού τινες τών σο
φών ήθέλησαν νά συμπαιράνωσ.ν δτι αυται αί συνθέσεις καί ό 
ναός έχρονολογοϋντο έξ άρχαιότητος ύπερβαλλουσης πα'σας 
τάς παραδεδεγμένα; ιδέας. Τοϋτο τό ζήτημα ήγειρε τότε ζωη- 
ροτάτην έριυ μεταξύ τών σοφών, καί έδημοσιεύθησαν πολυάριθ
μοι πραγματεία.'., ών τό μεγίστου μέρος τής αξίας έξηφάνισαν 
αί ανακαλύψεις τοϋ νεωτέ-.ου Σαμπολλίωνος. Ό πολυμαθής 
ούτος ήδυνήθη ν’ άναγνώση έπί πολλών ναών Αιγυπτιακών, καί 
ιδίως ·πί τών ιερογλυφικών επιγραφών τού προνάου, ήτοι πρό
θυρου, ώς καί έ .ί τών άλλων μερών τοϋ ναού τής Δενδεράχ, 
τά ονόματα τών αύτοκρατόρων Αύγουστου, 'Γιβερίου, Κλαυ- 
δίου. Νέρωνος, Δομετιανού, κλ. δπερ κατέστησεν άναμφήρι- 
στον ότι ή οίκοδόμησις τοϋ ναοϋ ήτο χρονολογίας πολύ μετα- 
γενεστέ ας. Μετά ταϋτα τό ζήτημα περί τώυ ζωδιακών σχη
μάτων ήκολουθησε διεύθυνσιν άγουσαν είς εξαγόμενα θετικό
τερα, όφειλομένης χάριτος είς τά φιλοπονήματα Λετρόννη, 
Βιότου, \. I». Σχλεγήλου, Τδελέρου και προσφάτως τοϋ 
Αεψίου.

Όΰ μεγάλου ναού τής Άθώρος, πλήν τοΰ 
τής βασιλίσσης Κλεοπάτρας, καί κατά 
έκαλυφθη έν μέρει δί αναγλύφων καί 
αύτη καί ό υιός αύτής Καισαρίων παρι- 
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αοΰ· καί είναι λίαν πιθανόν 
ζωδιακού, ώς καί άπασα ή 

γέννησιν τοΰ Καισαρίω- 
, περιέχον τόν δεύτερον 
ραφήν τής καθιερώσεως

ΤΙ οικοδόμησις · 
πρόθυρου έγένετο έπί 
τούς αύτούς χρόνους 
γραφών. ΤΙ βασίλισσα 
στώνται είς σχήματα δεκατεσσάρων ποδών ύψους έπί τοΰ εξω
τερικού τοϋ οπισθίου τείχους τού ν 
δτι ό αστερισμός του κυκθ.οτεροϋς 
διάθεσις τ«0 ναοϋ, άναφέρεται είς τήν 
νος (40 π. X.). Τό πρόθυρου τοϋ ναοϋ 
ζωδιακόν, κατά τήν Ελληνικήν έπ·.γ 
τεθειμένην άνωθεν τής εισόδου, ώκοδομήθη ύπό τών κατοίκων 
τής Τεντνρίδος, έπί Γιβερίου βασιλεύοντος μεταξύ τοΰ 32 καί 
37 π. X. Αί πυργοειδείς γλυφαί τοΰ ναοϋ όπισθεν χρονολο
γούνται άπό τής εποχής τής Κλεοπάτρας καί τοϋ Αύγουστου- 
αί τοϋ προνάου έγένοντο επί τής βασιλείας 'Γιβερίου, Καλιγού- 
Αα, Κλαυδίου καί Νέρωνος. Ό Στράβων αναφέρει ότι όπισθεν 
τοϋ ναοϋ τής Αφροδίτης έκειτο ό τής Ίσιδος, καί έπειτα τά 
Τυφωνεια. Οί δύο ναοί διατηρούνται είσέτι είς αρκετά ευάρε
στου κατάστασιν. Ό πρώτος, μικρότατος, κεΐται όπισθεν τής 
δυτικής γωνίας τοϋ μεγάλου ναού καί καθιέρωται συνάμα τή τε 
Ισιοι καί τή Άθΐρι. ’Ωκοδομήθη δέ καί έκοσμήθη έπί Αύγου

στου. Ό δεύτερος, πολλω μείζων, κεΐται πρό τοΰ ναοϋ τή; Ά- 
Οώρος, είς μικρόν άπόστασιν πρός βορ'ραν, καί οίκοδομηθείς 
έκοσμήθη επί Τραία»οϋ. ’Ανάγλυφά τινα προσετέθησαυ πρός 
τούτοις ύπ' Άοριανσύ καί Άντωνίνου.

Εΐρηται όητώ; περί τών Τεντυριτών ότι έμυσάττοντο καί 
κατεδίωκον τον κροκόδειλον, ον τά πλεϊστα τών Αιγυπτιακών 
έΟνών έσέβοντο ώς τό ιερόν ζώου τοΰ θεού Σεβάκ. Όθεν, έν 
ταϊς άπειραρίθμοις έπιγραφαϊς, δί ών καλύπτονται οι ναοί τή; 
Αενδεράχ, ο κροκόδειλος ούδαμοΰ είκονίσθη, ούδ' ό Σεβάκ έπί 
κεφαλής τού κροκοδείλου, ιδ. Lvpsius. Chrologie des Egypliens 
Γειν,αΛίΐί, Τ. 1». Berlin 1850).

(Έκ τοϋ Γαλλικού υπό Δ. Σ.)

Λ 5 Α Φ Ο Ρ Α.
Δια τήν χηρεύουσαν ’Αρχιεπισκοπήν τής Κορίνθου έξελέ- 

χθησαν ύποψήφιοι παρά τής ίεράς Συνόδου οί If ανοσιότατοι 
γραμματείς αύτής Ζαχαρίας Μαθας καί Φιλόθεος Οίκονομόπου- 
λος καί ό Άμφιλόχιος Γαρδέλης ιερομόναχος.

— Ύπεγράφη έν Κωνσταντινουπόλει σόμόασις τής Αυστρίας 
καί τής Τουρκίας, οί ής αναλαμβάνει ή Αυστρία νά ένεργήση 
είρηνικώς πρώτον, καί έν αποτυχία πολεμικός, την έκκένωσιν τών 
δύο ηγεμονιών άπό τών 'Ρωσσικών στρατών.

— ΤΙ Σιλίστρια δέν ήλώθη έτι ύπό τών 'Ρώσσων λέγεται 
μάλιστα οτι κατέλιπον ουτοι τήν πολιορκίαν αύτής, άλλοι δέ 
λέγουσιν ότι έξεπορθήθη ήδη καί μάχη άλλη συνεκροτήθη έν 
τή μεταξύ ταύτης καί τής Σουμλας χώρα.

— Είσίν οί έλπίζοντες έκ θετικών διδομένων ταχείαν καί 
β-βαίαν τήν επάνοδον τής Ευρωπαϊκής ειρήνη:.

— Αι έςετάσεις τών δη οσίων και ιδιωτικών εκπαιοευτη- 
ρίων ήρξαντο άπό τής προλαβούσης έβδ.μάδος καί άκολουθοϋ- 
σιν έτι γινόμεναι. Είς τήν έναρξιν τών τού Παρθεναγωγείου 
τής Φιλεκπαιδευτικής 'Εταιρείας παρεγένετο ή Α. Μ. ή χα- 
ριεστάτη ταί φιλόμουσος ήμών Άνασσα καί πάντες οί Κ. Κ. 
■τουργο·. κ/' πο?.λθ’ /Λλ" φιλομ'-ωο ·

— Ιών γενομενωνήδη εξετάσεων τών διάφορων διδακτηρίων 
τό αποτέλεσμα Οέλομεν δημοσιεύσει μετά τό πέρας αυτών.

— Λέγεται ώς βέβαιον ότι ή Υ. Πύλη έξέδωκε φιρμάνιον 
έπιτρέπον τόν είς τούς λιμένας 'τής Τουρκίας εΐσπλουν τώυ 
Ελληνικών πλοίων.

— Διαλυθείσης καί τής Θισσαλικής έπαναστάσεως έπανήλ- 
θον είς τό κράτος οί τήν εαυτών προσωπικήν βοήθειαν παρε- 
σχηκότες τοΐς έπαναστατήσασι.

— Φαίνεται οτι κατά συνέπειαν τής μεταξύ Σουνίου καί Κα- 
φηρεως συλλήψεως ύπό Γαλλικού ατμοκίνητου ιδιωτικού Έλλ. 
πλείου, πολεμοφόδια καί χρήματα φέροντες έξω, είς Ιίεραιά 
δε ρυμουλκηθέντις, έγένοντο, μετά τάς ανακρίσεις τών έν αύ
τώ, κατ’ οίκον έρευνα·. είς διαφόρους επισήμων πολιτών έν 
Άθήναις οικίας, ών τό άποτέλ-ισμα ώς καί τά καθέκαστα α
γνοούνται έτι.

— Ό έπί τών 'Εκκλησιαστικών καί τής δημοσίας έκηαι- 
δεύσεως υπουργός ίσχολεΐται ενδελεχώς, ώς τεκμαιρέμεθα, είς 
παρασκευήν έργων ά.ίων τής παιδείας καί τής ής απολαύει 
άπ' άρχής τοΰ πολιτικού αύτοϋ βίου ύπολήψεως, άφορώντων δέ 
ιδίως τόν δν διευθύνει κλάδον.

ΑΓΓΕΛΙΑ,
Είς Κύπρον προσκληθ-ίς διδάσκαλος καί τετραετίαν έν αύτή 

διατρίψας ήρεύνησα διά μελέτης τε επί τών άρχαίων πηγών 
καί περιηγήσεων άπαντα τά τήν μεγάλην ταύτην νήσον άποβλέ- 
ποντα, φρονών ότι ουδέποτε θέλομεν έχει εντελή, ώς οιόν τ’άν- 
θρωπίνως, τοπογραφικά συ γράμματα, καλώς έξετάζοντα την 
τοπογραφίαν ενός έκαστου τόπου, τα ήθη, έθιμα, τέχνας, βιο
μηχανίαν, γλώσσαν, διανοητικήν άυάπτυξιν, θρησκείαν, ιστο
ρίαν κτλ. άν ημείς αύτοί, ύπ’ δψιν έχοντες τούς άρχαίους και 
νεωτέρους περί αύτών συγγράψαντας, δέν έρευνήσωμεν κάλ- 
λιον περί ενός έκάστου ύπό τής κοινής γλώσσης, τών σημερι
νών έθίμων, παιδιών, αγώνων κτλ. βοηθούμενοι, καί άδιακόπως 
έν ταΐς κλασικαϊς χώραις οιατρίβοντες- άτινα σχεδόν παρά 
τοΐς Εύρωπαίοις έλλείπουσιν, επειδή έν έλαχίστω χρόνω άπσ- 
σαν τήν στερεάν Τλ?.άδα, Πελοπόννησον, τάς νήσου; κτλ. 
διέρχονται- ένω είς έκαστον τούτων μέγα έχρειάζετο νά έξο- 
δεύωσι χρονικόν διάστημα.

Τού τοιούτου λοιπόν πονήματος μου έκδίδων τό πρώτον μέ
ρος, περιλαμβάνον άπαντα τά κατά τήν νήσον, πλήν τής 
ιστορίας, γλώσσης, μυθολογίας, έξης έκδοθησομένων, ούδέν 
άλλο προτίθεμαι, ε μή νά συντελέσω, εί δυνατόν, μικρόν κάγώ 
είς τόν βωμόν τής παλιγγενεσίας τής πατρίδος μας.

ΤΙ τιμή τοΰ τομου τούτου, περιλαμβάνοντος, ώς νομίζω, 
περί τά είκοσι τυπογραφικά φύλλα, καί τόν χάρτην τή; τε 
νήσου, καί τών κυριωτέρων νΰν καί άρχαίων αύτή; πόλεων, 
προσδιορίζεται δοαχμάς 6.

Άρχεται δ’ ή τύπωσις άμα έγγραφώσιν υπέρ τους 150 συν- 
δρομητάς.

’.'ν Άθήναις τή 10 ’Ιουνίου 1854.

ΛΘΛΝΛΪΊΟΔ Λ. ΣΛΚΕΛΛΛΡΙΟΣ.

Τό όνομα του διδασκάλου Κ. Α. Σακελλαρίου, δόντος μέ- 
χρι τοϋδ: διά διαφόρων συντόμων μονογραφιών αυτού, έν τε 
τή X. Πανδώρα καί τή έφ. τών Μαθητών δημοσιευθεισών, δείγ
ματα βέβαια τής ίκανότητο; καί ευφυΐας αύτοϋ, παρέχει ήμΐν 
αξιόχρεων έγγύησιν ότι και τό άγγελλόμενον αύτοϋ έργον έ- 
σται όσον οίόν τε ακριβές καί περίεργον, και τοΐς περί τά αρ
χαία άσχολουμένοις καί είς αύτά φιλοτίμως ένδιαφερομένοις 
μάλιστα σπουδαίου. Έλπίζομεν δέ ότι πάντες οΐ ομογενείς θέ- 
λουσι γενναίως προσενέγκει τήν συνδρομήν αύτών είς έκδο- 
σιν τοΰ προκειμένου συγ ράμματος, ινα ουτω εμψυχωθείς ό α
ξιέπαινος αύτοϋ συγγραφεύς χωρήσή καί είς έκδοσιν πολλών 
άλλων περί τής αύτής νήσου φιλολογικών έργων, άτινα κατά 
τήν είς αύτήν διατριβήν αύτού έσχεδίασε, και ή η είς επεξεργα
σίαν καί τελειοποίησιν αύτών ενδελεχώς άσχολεΐται

ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1Ω. \ΓΓι·ΑΟΠΟΪΛΟΥ·
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