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(Σύνέχ. άπο σελ. 7. *Αριθμ. 1).

Τ ο y ενικόν σύστημα της άνΛτροφης τών Έλλήνων 
«  ft έβλεπε την άνάπτυξίν και βελτίωσιν κοινώς τώ'/ 
(τωματίκών καί των διανοητικών δυνάμεων. Ό 3 εν  καί 
οί ί’πί το-τω συνήθως δίωρισμένοι άγώνες άπετέλουν τδ 
ο σιωοες αυτής μέρος. Καί περί μεν των αγώνων τοΰ 
σώματος, ώς μή δντων της ίταρόύσης ίλη ς, άφίνομεν 
νά ίξετάσωμεν άλλοτε εις ιδιαίτερον άρθρον τοΰ φυλλα
δίου μας. Νΰν δέ διαλαμβάνομεν ολίγα τινά περί των 
Μ ο υ σ ι κ ώ ν  λεγομένων α γ ώ ν ω ν ,  οιτινες καί ησαν 
τό κυριώτερον καί άξιολογώτερον μέσον, δί οδ ή Φιλο
λογία τών Ελλήνων προωδευσε τοσοΰτον κατά τήν λαμ- 
πράν Αποχήν ταύτην.

Τδ μέρός ίή ς  άν&τρόφής ίω ν Ελλήνων, τδ όποιον 
κυρίως άνεφέρεΐΟ εις τήν καλλιέργειαν τόΰ νοός, έμπε- 
ριλαμβάνετό ΰπδ τήν λέξιν Μ ο υ σ ι κ ή ,  καί ΰπδ τδ 
γενικόν τοΰτο νόημα λ&μβάνουσί τήν Μουσικήν καί ό 
Πλούταρχος καί άλλοι αρχαίοι συγγραφείς, άναφέρον- 
τες αύτήν ώς άναπόφευκτον είς τήν αγωγήν των νέων, 
καί ώς Ιχουσαν ίσχυράν Επιρροήν είς τήν διάθεσιν καί 
τόν χαρακτήρα. Έ κ  τούτου δέ καί οί διά τήν ε’πίδα· 
?ιν τοΰ Πνεύματός γινόμενοι άγωνες ε’κλήθησαν Μ ο υ- 
σ ι κ ο ί.

Οί άγώνες ουτοί άρχισαν όλίγΟν τι μετά τόν Σάλω
να, καί Ιλαβον μ?γίστην ε’πιρροήν, ώς συσχετιζόμενοί 
ά ί τάς δημοσίους εορτές, κα! μάλιστα μέ τους τέσσ*-
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ρας μεγα/ήτέρους γυμνικούς άγώνας τών 'Ελλήνων, τ ά 
Ολυμπία, τά Π υθία , τά ’’Ισθμ ια  καί τά Ν ίμε«(*)ι 
Ή  αγάπη της δόξης τους ε’νεψύχονε, καί ήτο τό κυριύ- 
τερον ελατηριον τών μεγαλητέρων ε’πιτυχιών. Κατ '  
άρχάς ποιηταί μόνον, ραψωδοί, ϋποκριταί παραστάσε
ων και οί τοιοΰτοι ε’λάμβανον είς α ϊτούς μέρος, άκο- 
λουθως δε και οί ρήτορες, οί ιστορικοί καί «λ/οι ά ρ χ ι
σαν να επιδεικνυωσι τά συγγράματά των, ο̂ ς ό ’Ισο
κράτης άνέγνωσε τον Πανηγυρικόν του είς τά 'Ολύμπια- 
ό Ηροδοτος, τάς εννέα Μούσας της ιστορίας του, πα- 
ροντος του Θουκυδίδου (παιδδς ίτ ι ) ,  καί ό μέγας ε’κεΓ- 
νος άνηρ τών ε’πισ ΐημών, ό Μ ίτων, ε’ξήγησε τήν περίο
δον του, ήτις άμέσως ε’πωνομάσθη χ ρ υ σ ο ϋ ς  κ ύ 
κ λ ο ς .

Οί διά το,}ς άγώνας τούτους διοριζόμενοι κριταί ΰ- 
περεΐχον διά τάς γνώσεις, καί τήν κρίσίν των. Ώ ς ε’πί 
το κλειστόν προέτεινον ουτοι,διά τούς ποιητάςμάλιστα , 
τδ θ εμ α  ύπερ ου Ιμελλε νά γείνη ό συναγωνίσμδς, καί 
ε’βραβειον τούς ε’ξέχοντας διά τήν ειφυ'ί'αν, καί τά 
λοιπά προτερήματα το5 νοός.

Οί δε συναγωνιζομενοι άπητοΰντο πρδς τοΐς άλλοις 
να £χωσι φυσικήν ε’ ιτιτηδειότητα,θεωρητικήν κα ί πρα
κτικήν γνώσιν τής τέχνης των, εύρυθμου καί αρμονι
κήν φωνήν, ικανότητα είς τά Μουσικά όργανα,, μάλι
στα δε τήν λύραν, καί νά προγυμνάζωντατί μεγάλως. 
Ή ρχιζον δέ διά κλήρου καί οί άγώνες των ε’γίνοντο ύ-

(*) Ε ίς τ ά ς ’Α θήνα ; συνεσχετίζοντο μέ τά λεγάμε
να  Π αναθήναια, μίαν τών μεγαλητέρων εορτών ,Ινθα  
συνήγετο άπειρου πλήθος λαοΰ, κ α ί,  κατά τον διορι
σμόν τοΰ Περικλίους, ε’γίνοντο είς Έ) καλούμενου ΏιδίΓ- 
°ν. Ε ίς τάς πρδς τιμήν τοΰ Βάκχου γιγνομένας έορτάς, 
και μάλιστα  τά λεγόμενα μ ε γ ά λ α  Δ ι ο ν ύ σι α, έ- 
γινοντο άγώνες, είς τούς οποίους τΓαριστάνοντο διάιρορα 
δράματα. Οί ’Αθηναίοι δέν είχον τακτικδν, ώς καί 
νεωτεροι, θέατρον, κ α θ ’ έκάστην άνοιγόμενον δια τα ς 
δημοτ ίους διασκεδάσί ις. Αί δραματικοί παραστασεΐζ
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πδ ρητούς νόμους. Τδ όνομα τοΰ νικητοΰ ε’κηρύσσετο 
διά κήρυκος- τδ δέ βραβείου του ήτο στέφανος εί, άν- 
θ.·ων. Έ ν οτε δ’ ε’λάμβανε καί άλλας άνταμοιβάς, 
ώς ανδριάντα, κ τ λ.

’Εκπλήσσεται τωόντι τήν σήμερον ό νοΰς τοΰ άυθρω* 
πο.ι, συλλογιζόμενος πίσον οί αρχαίοι "Ελληνες ε’νθου- 
σιχ^ο/το είς τ ο )ζ  δί έπέδειξιν τής ευφυΐας καί τών 
γνώσεων γιγνομίνους τούτους άγώνας. Ούτε α ί πολιτι- 
κχί άυωμχλίαι, οϋτε ή β ία  τών αρχαιότατων αιώνων 
τής 'Ελλάδος ίσχυσαν νά καταθλίψωσι τήν φυσικήν 
ε’κείνην καί τρόπον τινά  αυτόχθονον εφεσιν τών 'Ελλή
νων είς τά Φώτα. ’Ανέκαθεν ή ποίησιςκαί ή μουσική 
ήσαν ή εύαρεστοτερα διασκέδασις τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ, 

αί α ί γινόμεναι δί αύτάς επιδείξεις, £συρον άπειρου 
πλήθος άνδρών τε καί γυναικών. Ε ίς τοιαύτην τινα  
ε’πίδειξιν γινομένην είς τήν νήσον Δήλον, ε’π ί τοΰ Ό μη
ρου, είς ήν καί αυτός παρευρέθη, συνέδραμον διά θ α 
λάσσης άπ ’ ολα τά μέρη τής 'Ελλάδος. Ό  Ησίοδος 
αναφέρει οτι μεγαλοπρεπής έπίδειξις εγινεν ε ίς τήν 
Χαλκίδα τής Ε ιβοιας, ενθα  καί αύτδς ελαβε τδ βρα- 
βεΐον τής Ποιήσεως. Νεώτερός τ ις  κάμνει τήν παρα- 
τήρησιν, οτι οί αρχαίοι ̂ Ελληνες φίλοι μεν παστις οο- 
ζης, άλλά πρδ πάντων φίλοι τών Μουσών και τ,ής π α ι
δείας, ίτίμων μέν επίσης μέ κλάδους δάφνης λαί ε’λα α ;  

■τούςοσοι ήγωνίζοντο τά διάφορα τοΰ σώματος αγωνί-

άνήκον κυρίως είς τάς θρησκευτικας εορτάς, κα,ι ησαν 
διά τοΰτο μόνον προσδιωρισμεναι. Οσα απας παρι- 
στάνοντο, ή σπανίως ή διολου παριστανοντο παλιν. 
Καί ε’κ τούτου φαίνονται· τά άπειρα σχεδόν παρα τοΓς 
"Ελλησι δραματικά συγγράμματα. Οί συγγραφείς 
άναφέρουσι διακοσίας σχεδδν τραγωοιας τής πρώτης 
τάξεως, καί πεντακόσια; τής δευτέρας. Ό δε άριθ- 
μδς τών κατωτέρων είναι άκόμη μεγαλύτερος. Σ χε
δδν καί άλλαι τοσαΰται κωμωδίαι άριθμο^νται.—  Εκ 
w j  μεγάλου τούτου θησαυροΰ πόσον ολίγα διέμειναν, 
εί,ςήμας !.
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σματα, καί το ίς ύπιρέχοντας δ ιά τα ν  φυσικήν άνδρεί- 
* ν , ιΓχον όμως άνώτερόν τι σέβας καί ίξεβακχεύοηβ  
διά το}ς άγωνιζομένους τούς άγώνας τοΰ πνεύματος. 
Καί δια τήν ?μφυτον τα ίτην είς τάς μαθήσεις κλί- 
σιν των, με τοσαιίτην μικράν Ιχτ&σιν γης και τοσοΰτον 
ολίγον πληθυσμόν κατοίκων, κατήντησαν είς βαθμόν, 
ύπέρ τόν όποΓον ε ίν « ι άδύνατον νά φθάση οποίον δή
ποτε άλλο ίθνος.

Ά λλο  άξιόλογβν μέσον της Πνευματικής προόδου τών 
Ε λλήνω ν ήσαν τά λεγάμενα Σ υ μ π ό σ ι α  τ ώ ν φ ι -  
λ ο σ ό φ ω ν ,  α τ ιν »  μαρτυροΰσιν ότι ^ζητούν παντα- 
χόθεν τήν ευκαιρίαν νά δίδωνται είς τήν σπουδήν, και 
κατά τάς ώρας άκόμη τής αναψυχής και διασκεδάσε
ω ν  Επρατταν δε τά συμπόσια ταΰτα οί φιλόσοφοι 
μ ;τά  τών μαθητών των είς τό ΙΊρυτανεΓον, τήν Άκαδη- 
μ ίαν,τό Λύκειον κτλ,κα ί είχον κανόνας ίδιαιτέρους περί 
τοϋ πώς ώφειλον νά  φέρωνται ε ίς  αύτά . Τοιοΰτό τι 
σύστημα κανόνων δ ιετάχθη  ϋπ!» τρΰ Ξενοκράτους, διά 
τά  συμπόσια τής ’Ακαδημίας, κα ί ύπό τοΰ Ά ριστοτί- 
λους . διά τά τοΰ Λυκείου. Οί έζ^ ρετο ι  διάλογοι τοΰ 
Πλάτωνος καί Ξενοφώντος. ε’πιγρα,φόμενοι Σ υ μ π ό
σ ι ο ν  κ α ί  Σ υ μ π ό σ ι ο ν  Φ ι λ ο σ ό φ ω ν ,  καί με
τά  ταΰτα τό σύγγραμμα τοΰ Πλουτάρχου, επιγράφομε- 
νον ' Ε π τ ά  σ ς φ ώ ν  σ υ μ π ό σ ι α ν ,  καί τό σ ύγ
γραμμα τςΰ ’Αθηναίου καλρύμενον Δ ε ι π ν ο σ ο φ ι -  
σ τ α ί  μας δεικννουσχ πώς υπήρχε τό σχήμα τοΰτο 
τής διασκεδάσεως παρά το,Γς σοφ^Γς τών Ελλήνων.

Μεταξύ τών μέσων, δ ι’ ω νή  Φιλολογία τών Έ λλη . 
νων προώδευσε τοσοΰτον, όφείλομεν ν ’ άναφερωμεν καί 
τάς δημοσίους συλλογάς τών Β ιβλίων, ες ών περιφη. 
μότεραι είνα», διά τήν αρχαιότητά των ή ίν  ’Α 3·ήναις 
γενομένη ύπό τοΰ Πεισιστράτου, (ήτ-ις ληφθεϊσα ύπό τοΰ 
Ήιέρξβυ, μετεφέρθη ύπό Σελεύκου τοΰ Νικάτορος, βασ ι- 
λέωςτής Συρίας), καί ή ύπό τοΰ Άριστοτέλους, διά σ υν
έργειας τοΰ Αλεξάνδρου. Περί άλλων δε τοιούτων 
Συλλογών θέλομεν διαλάβειν είς οίκειότερον τόπον.

(Έ π ετα ι ή συνέχεια ,).

ΕΠΟΨΙΣ ΤΗ Σ ΕΝΕΣΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕ-  

ΩΣ ΤΩΝ ΕΝ ΣΜ ΤΡΝΗι ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΑΣ.

Τό πρώτιστον χαί ίερώτατον τοΰ ανθρώπου χρ ος 
fivgii νά καλλιεργώ τό Πνεΰμά το-, £στε διά τής τελειο. 
ποιήσεως αΰτοΰ νά δυνηθη νά διακρίνη τό άληθές ά 
πό τό ψίυδές, τό δίκαιον απ') τό άδμ.ον, >.αί <?ν γ-νει 
τό καλόν άπό τό μή τοιοΰτον. Ε ίς τήν >.αλλι'ργ*ιαν δέ 
ταύτηντοΰ Πνεύματος άλλο μ-σον δΐν δύναται νά συν- 
μσφίρη τοσοΰτον παρά τήν Δημόοιον Έ κπαίδευσιν, 
Καί παρατηροΰμεν μάλιστα ότι α"τη συνίτεΐνέ κυρίως; 
είς τήν πρόοδον τρΰ πολιτισμοΰ τών εθ νώ ν  λ«ί τότε εν 
Ιθνος ίφθασεν είς τόν κολοφώνα τής δόξης καί τής ευ
δαιμονίας του, ?τε ερ,-ίψε τά βλέμματά του ε ίς αυτήν, 
καί η’;ξησεν, οσον ήέυνήθη, τήν περί αυτήν ε’π ια ίλαάν 
του, καθώς ε’ναντίας χωρίς α ιτή ς τά ίθ νη  μίνουαιν 
είς τόν λήθαργον τής βαρβαρότητας, καί έπομ.νω.·, ε ίς 
τήνάθλιότητα καί κακοδαιμονίαν των..

Μικρόν άν εμβλίψωμεν είς τήν άρχαίαν κατάστασή  
τής πατρίδας μας, καί συλλργισθώμεν όποια ήταν ή 
Σμύρνη, ώς πρός τήν παιδείαν, κατά τούς χρόνους τών 
προγόνων μας, θβλομεν θρηνήσει βλέποντες τήν μεγά
λην αυτής διαφοράν σήμερον. Άναπολοΰντες όμως τά 
δεινά τά όποΓα ύπέφερε, καί τήν πρό μιαςΈ κατο^ταε- 
τηρίδος παντελή είς αυτήν Ιλλειψ ιν τής δημοσίου έκ- 
παιδεύσεως, θέλομεν εύγνωμονήσειν είς τήν θείαν Πρό
νοιαν διά τόν είς τόν όποΓον άνήχθη  βαθμόν πάλιν, 
*ά: θίλομεν συλλάβειν Ελπίδας, ότι ή Σμύρνη δύναται 
νά φθάσή έκ νέου είς τήν άρχαίαν της εύκλειαν. "Οτι 
δε μάλιστα καθ ιστά  τάς ελπίδας ταύτας άναμφιβολους 
καί βασίμωτέρας, εΓναι ό ζήλος τόν όποΓον τό πλειότε- 
ροι μέρος τών συμπολιτών μας ήρχισαν νά δεικνύωσιν
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0 τ-ρ τής πα ιδείας Διάφορα νέα φιλεκπαιδευτικά 
καταστήματα συστη3·-ντα πρό ολίγων ε’των μαρτυ- 
ροΰΰ ΐν  'ότι οί ΣμυρναΓοι εννόησαν ακριβώς πλίον οτι 
t j  π χν έζχρ τχ τα ι  χ π ί  την  Δημόσιον Έ κπα ίδ ευσ ι1/̂  
>,α. οτι α"τη ουχί μόνον οέν εΓναι άσχετος μέ το έ3·νος 
και με τάς άνάγχας τοΰ κοινωνικοί βίου, άλλά καί οτι 
μικρά αδιαφορία ή αμέλεια είς α ιτή ν είνα ι όλε3ρι«- 
τάτη καί είς το εμπορίαν, καί είς τήν λοιπήν βιομη
χανίαν

Δέν v/S-ελϊ λογιστήν βέβαια άκαιρος, οστις, είςε’πο- 
χτ,ν κ α ? ’ ήν τά πνεύματα, δλων αποτείνονται ε ίς τήν 
καλητ ρ·υσιν τής Δημοσίου Έκπαιδεύσεως,έτόλμα,συμ·. 
,φωνος μ? τάς ίδέας τών συμπολιτών του, ν ’ ανύψωση 
την. άδ,να,τόν του φωνήν, περιγραφών ε’ν συντομία τήν 
ε’νεστώσαν κατάστασιν των σχολείων, μας, καί τήν 
όποιαν οί ΣμυρναΓοι σχεδιάσου,σι νά ε’πιφίρωσιν είς αυ
τά βελτίωσιν.

Δημοσία είς τήν πόλιν μας σχολεία Ιχομίν, Έλλη. 
νικά μέν, εν καί μόνον, τήν Ευαγγελικήν Σχολήν Α λ 
ληλοδιδακτικά δέ. πέντε άρρένων, καί τρία κορασίων, 
ε’ν οΓς φοιτώσι τακτικώς υπέρ τούς χιλίους διακοσίους 
μ α ^ η τά ς.

Συντόμως είς τον προηγούμενον άρι3·μόν τοΰ φυλλα
δίου μας διελάβομεν περί τοΰ ίστορικοΰ μέρους τής Ευ
αγγελικής Σχολής, καί εϊδομεν οτι μέχρι τοΰ έπί Οί- 
ί.-ονομου καί Κούμα Γυμνασίου, ή Σχολή αυτη έχα ι- 
ρε τήν κοινήν ΰπόληψιν, καί οί ΣμυρναΓοι δια τήν αρε
τήν μάλιστα των ε’ν αύτή” καθηγητών, τήν ε’3εώρουν μέ 
σ^βας, καί ύπό 3-ρησκευτΐκήν πρόσοψιν. ’Ακολούθως 
δέ διά τής άτρυτου φιλοπονίας καί τής δραστηριότητος 
τοΰ Άβραμίο,υ, ούχί μόνον είς τήν ύπερτέραν αύτής δό- 
ξαν άνήχ3·η, άλλά καί ί τ ι  μάλλον συνεστήΒ-η είς τήν 
εύνοιαν των πολιτών. Μετά τήν άξιο δάκρυτον ομως ά· 
ναχώρησιν αύτοΰ, ή Σχολή ήρχισε νά ε’κπ ίπτη, πνεύ
μα δυσαρεσκείας άνεφάνη κατ’ αύτής, καί επομένως 
βαθμηδόν καί α,ί πρόοδοί της κατήντησαν νά μήν η-

\
Vai τοσοΰτον σημαντικαί. Καί άπορίας άξιον μάλιστα 
ε ίνα ι ότι τοΰτο συνέβη είς περίστασιν κ α ; ’ ήν ή Σ χο 
λή διευθύνεται άπό άξιους Σχολάρχας, καί ερορε υεται 
άπό άνδρας ικανούς καί έπιμελεΓς είς το Ιργον των. 
Είς άλλο δεν δυνάμε3-α ν ’ άπόδώσωμΐν τήν α ιτ ία ν  τοί- 
του, είμή είς τήν εκτοτε συχνήν μεταλλαγήν τών Κ αθη
γητών,καί ε ίς τή ν ε ις ίν α  μόνον έπιφόρτισιν τοτο-των '■α
γημάτων. Έ κ  των δύω δέ τούτων μεγαλητίρων αιτιών, 
δΊτε διοργανισμός Εντελής δύναται νά δίατηρη3·η είς 
τήν Σχολήν, α ί Έ π ισ τήμ α ί καί τά Μ αθηματικά έπαυ
σαν νά διδάσκωνται συστηματικως, καί τό παν περιοι- 
ρίσ5η σχεδόν είς τήν Γραμματικήν, τήν απλήν παρά- 
δοσιν των Συγγραφέων, τήν ’Αριθμητικήν, τήν Γ α λ 
λικήν Διάλεκτον, καί εΓτι άλλο. ’Αλλά τ ίς ε’ξ ήμών 
άγνοεΓ οτι α ί ε’πιστήμαι ήσαν τό άναγκαιότερον ε ίς 
τήν Πατρίδα μας μά3ημα τήν σήμερον ;— Αί έπιστή* 
μαι (συνοδευόμεναι μάλιστα είς ημάς καί με τά κειμή. 
λία των άθανάτων προγόνων μας,) δύνανται νά μορφώ- 
σωσι καί νά σοφίσωσι τόν νοΰν τοΰ ανθρώπου, αυται 
■ν’ -αύξήσωσι τήν κρίσιν του, καί νά τόν πλησιάσωσιν 
είς τήν νοητικήν του τελειότητα- και δί αύτών τέλος 
(συμπεριλαμβανομένων καί των ηβικών επιστημών), 
μαν.9·άνει τ ις  νά κανονική τάς μεταξύ τών άλλων σ χέ
σεις του,κα.9·ώς άκόμη καί τάς ίδ ίας του πράξεις.—Όφεί- 
λομεν μέν χάριτας είς τόν Νεοκλέα, είς τόν άμισΒ-ι ά- 
ναπληρώσαντα πρός καιρόν έλλειψιν Σχολάρχου άξιέ- 
παινον Κ. Φαιδρόν,καί εις τόν άξιότιμον Σακελλά- 
ριον, οΤτινες κατέβαλον π ίν τ α  £ήλον νά  προάξωσι 
τάς έπιστήμας είς τήν Σχολήν, άλλ’ α ί προσπάθειας 
αύτών ίσχυσαν ολίγον, διότι ξένοι μέν μα3·ηταί βλέ.- 
ποντες τάς άλλεπαλλήλους αύτής άνωμαλίας, άπέρχον- 
ται άλλαχόσε, εκ δε των συμπολιτών, πολλά ολίγους 
ήδυνή3·ησαν νάειρωσιν, ώς τε νά σχηματίσωσι τα κ τ ι
κήν αύτών κλάσιν.

’Αλλά πό^εν κυρίως πηγά£ουσι τά όλέ3ρια ταΰτα 
Προσκόμματα είς τήν Σχολήν;— Πρόληψις, καταντησοι-
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σα έπομίνως καί είς Σύστημα, Επεκράτησεν f;0ri 
προ τινων ε’νιαυτών είς  τήν Σμύρνην  νά νομίζωσιν 
ο τ ι  ε ις  τήν Ευαγγελικήν Σχόλήν, διά τήν παντα- 
χόθεν συρροήν τών μαθητών, παραμελεϊται ή Εκπαί- 
δευσις καί διαφθείρονται τά ήθη. 'Επομένως δβ 
πολλοί καί εκ των στερουμένων τούς τροΛόυς άκόμη, 
προτιμώσι νά πέμπωσι τά τέκνα των είς άλλότρίας χώ- 
ραςκαί είς ίδ ια  σχολεία,καί ουτε το όνομα ΐή ς  Ε υαγγε
λικής Σχολής ν’ άκούσωσιν ευαρεστούνται. Ουχί 
οτι φρονοΰμεν βέβαια  οτι to νά πέμπωμεν τά τέ'- 
κνα μας είς άλλας χώρας δέν είνα ι ωφέλιμον,ούτε ότι είς 
τά μερικά μας σχολεία δέν γίνονται τωόντι άξιόλογίί 
προοδοι, άλλ’ άς μας ουγγχωρηθή· μόνον νά Ερωτήσω- 
μεν, οτι στέλλοντες τά  άνήλικα τέκνα μας μακράν άπο 
τούς κόλπους μας, ποίαν Εγγύησιν ί χ ο μ ε ν  ο τ ι  καί τά 
ήθη των διαμένουσιν άνεπηρέαστά, καί επιμελούνται 
προσηκόντως την ε’κπαίδευσίν των; ή, μή λυπηρόν εί· 
πεΓν, δεν βλέπομεν με  λύπην καί άγανάκτησιν τής ψυ
χής μας, οτι φοβούμενοι τά μικρά, εμπίπτομεν είς τά 
χείριστα ; Ε ’ς δέ τά ιδιαίτερα Σχολεία, ούδ’ αυτοί οί 
διεποντες αυτα, και μ’ .ολον τον ζήλον καί τήν φιλογί- 
νειάν των, δεν δύνανται ν ’ άρνηθώσιν οτι διά διαφό
ρους α ίτ ία ; συστηματικήν παιδείαν είναι αδύνατον νά 
όώσωσιν ε ίς αύτά. Τ ί ομως προέρχεται έκ τής ιδιο
τροπίας ταύτης ; "Εκαστος ημών νομίμων οτι το προς 
το άντικείμενον τής Έ κπαιδεύσεως χρέος του είνα ι νά 
εκπλήρωσή μόνον το Εφ’ εαυτόν, (καί τοΰτο οπως καί άν 
ηναι),παραβλέπει καί άδιαφορεΐ διά το ολον καί έκ τού
του ο'ύτε διδάσκαλος νά στερεωθή" δύναται είς τήν Σχο
λήν, καί α ί πρόοδοι αύτης Εμποδίζονται. Ά λλά  δέν ήτο 
προτιμοτερον και μ’ όλιγωτέραν μάλιστα δαπάνην των 
αλλαχού Εςοδευομένων, καί μ ’ε’λπίδα Επιτυχίαςμεγαλη- 
ιερας, να ρίψωμεν τά βλέμματά μας είς το κοινήν τοΰ
το καί ιερόν κατάστημα, τήν Ε υαγγελικήν Σχολήν, 
νά «ίδωμεν τάς πληγάς της, κ α ιν ά  ε’πιφίρωμεν τήν 
ί’νδίχομένην είς αυτήν θεραπείαν, ε’νω μάλιστα καί
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οποίον οηποτε κ α ί αυτής παραπονον' μας αναγεται 
πάλιν έφ’ ημάς αύτούς, ως άμελοΰντας καί παραβλε- 
ποντας το ούσιωδέσΐερόν μας τοΰτο καθήκον ; Οί 
λόγοι ότι ή Σχολή ε’γαγγραίνιοσε καί δέν έπ ιδέχ ίτα ι 
καλητίρευσιν,είναι διόλου χωρίς βάσιν και κοΰφοι. Ί .  
οού άπλουστατον σχέδιον, δί ου δύναται να βελτιο;- 
θ/Τ τά μέγιστα.

Ή  Ευαγγελική Σχολή χρεία νά κ α τα σ τα θ ί « ίς  
το έξής άποκλειστικώς ΔιδασκαλεΓον τής 'Ελληνικής 
Φιλολογίας καί τών ’Επιστημών. ΕΓς μόνος Κ αθη
γητής, Απαγγελλόμενος όλα, είναι άδύνατον νά κάμη 
τίποτε. Τρεις Κ αθηγηταί τήν σήμερον (ή τουλάχι
στον δύβ)ε?ναι αναγκαιότατοι. 'Ο στις ε’παγγέλλετα ι 
ότι μόνος είνα ι ικανός νά διδάξη ολα, κ ινείτα ι μεν 
βέβαια άπο φιλογένειαν καί α ίσθημα τοΰ νά ε’;οικονο- 
μήση τήν άνάγκην, άλλ’ άς συλλογισθη οτι ο.τω 
προσβάλλεται ό χαρακτηρ του, διότι μάλιστα και 
«υτός συναισθάνεται ότι μόλις είς δεκαπενταετίαν δυ- 
ναται νά πραγματοποίηση είς τούς μ αθητάς του ό
σα τόν ε'πιφορτίζουσι. Γνωμοδοτοΰμεν δέ ό ε ίς τών τρι
ών καθηγητών νά ήναι Ί  ε ρ ω μ έ ν  ο ς. Σιμά ότι θε· 
λει άναλάβειν ουτος, προς τοΐς άλλοις, και τήν ~ρη· 
σκευτικήν διδασκαλίαν τών παίδων, δύναται διά της 
επιρροής τοΰ χαρακτήρας καί τοΰ βαθμοΰ το υ ,νά ε- 
πισύρη ίτ ι  μάλλον καί τό άπαιτούμενον τοΰ λαοΰ, 
σέβας είς τήν Σχολήν. Μετά ταΰτα δε νά συστηθη 
ε π ι τ ρ ο π ή  τών Λογιωτέρων τής Σμύρνης, ήτις μετχ 
τοΰ Σχολάρχου(*)καί τών φιλοκάλων αυτής Εφορων,νά 
συσκεφθ.Τ τόν μέλλοντα οργανισμόν καί τήν δ ιάτα ίιν 
τών μαθημάτων, καί νά τακτοποίηση όσα άλλα κρί- 
νη συμφερώτερα, ές ων μάλιστα καίτο περί τής είσοδον

(*) Πεποιθότες είς τήν παιδείαν και ικανότητα 
τοΰέπανελθόντος κ. Σακελλαρ;ου, οεν αμφιβαλλομεν, 
ο,τι, άφοΰ δύο £τη μάλιστα ε’νεβάτευσεν, ε ις τά. πνεύ
ματα τών Σμυρνα'ων, θέλει άγωνισθήν νά ·έπιΤ.ίρη 
τήν ανήκουταν βελτίωτιν ε ίς τ .ιν  Σχολήν.
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των νεων μαθητών, τδ περί είσάξεως Εύρωπαί’κων δια
λέκτων κ τ λ .

Δ ιά  νά προλήψ^η δέ καί τδ κακών τής διαφ&ορδς, 
ως λ ιγ ετα ι, ανάγκη νάέμποδισ.9·ο~σιν αί συναναστρο. 
φαι των παιδων. ,;03·εν χρεία νά sl'Tc/.ySri τδ σύ
στημα τοΰ να (ροιτώσι κατά τακτικάς ώρας οί μα.9·η- 
τα ι εις τήν σχολήν, κα!' οί λοιποί διδάσκαλοι νά ΰπο- 
χρεωθωσι νκ έπ ιστατωσιν άκρίβέστερον την ευταξίαν 
Ικαστος της Κλάσβως του.- Οί γονεΓς, οιτινες φρον- 
τιξουσι μάλιστα τοσοΰτον διά τά η3·η των τέκνων τω ν , 
α ςΙκ β ω σ ι πλίον άπδ την απάτην,κα ί άς πεισ3ώ σ ιν  
οτι το να κά3·ηνται τά τέκνα των άπδ πρωίας μέχρι 
νυκτος εις την Σχολήν,ούχί μόνον δέν συντείνει ε ις  τήν 
πρ c ο ί  ον αύτών, άλλά καί τά άποναρκόνει μάλιστα, 
καί τά  καθιστά" νωθρότερα καί ε’πιρόεπίστερα ε ίς  
την διχφ3·ορ’άν των. *Αν ητον ευκολον, ή3ελ«μεν δό- 
σει την γνώμην, μ’ δλον οτι καί άμφιβάλλομεν περί 
τοΰ σχεδίου τούτου, §λοι οί παΓδες νά συγκά3·ηντ«ι 
4 ς την ο:ι3ουσαν της σχολής, πρδ της ε’νάρξεως των 
μαδημάτων καί κατά τάς ώρας της άναπαύσεως, ε- 
χοντίς ε’πί τούτω διωρισμενους έπ ιστάτας μέ φρένας 
και ΰοκιμους τοΰ πράγματος, οιτινες να τούς κρατώ- 
σιν είς τήν άνήκουσαν ευταξίαν.

Δ; ν άρνούμε^α οτι οί πόροι της Ευαγγελικής Σχο
λής ουτε τήν παροΰσαν αύτής καταστασιν νά κρατήσω- 
ΟΊ οεν δυνανται, πολλώ μάλλον καί τήν παραμικροτέ- 
ραν είς αύτήν βελτίωσιν νά ε’πιφέρωσιν. Ά λ λ ά  μ’ δ
λον οτι καί ή περί τούτου έρευνα δέν άνήκει ε ί ς ημάς, 
λεγομεν μονον ε’λευ3·ερως οτι- παρά δί £λλειψιν των πό
ρων νά μένη είςτοιαύτην «τατάστασιν ή Σχολή, διατί 
οεν κλαίεται καν δλως διόλου, ώς τε ν’ άκουσΒ·.') καίείς 
τον £ξω κοσμον ότι ήμεΐς οί γαυριώντες πρδ ολίγων ε’- 
των οιά τήν φιλομά.9-ειάν μας, δέν ευχαριστούμενα σή
μερον ουτε τδ εν λαί μόνον Έλληνικδν σχολεΐόν μας 
να κρατησωμεν ; Ά λ λ ’ όχι! οί ε’χ,9·ροί των Γραικών 
δέν 5·ελο;σιν ε’πιγελάσειν είς τήν Σμύρνην. Ή

προσοχή τήν όποιαν σπουδαίως οί συμπολΐταί μας ε 
πά τησ α ν Εσχάτως είς τδ άξιόλογον τοΰτο άντικείμε- 
νον, δεικνύει μάλιστα ότι οί ΣμυρναΓοι δέν καταδέχον
ται ποτέ νά : μένωσιν, ώς . πρδς τήν παιδείαν,κατώτεροι· 
των άλλων. "Ετερος δέ τρόπος τήν σήμερον πρδς έξοι- 
κονόμησιν των πόρων τής Σχολής δέν φα ίνετα ι, εί- 
μή ή καταβολή καί συνεισφορά διά τδ παρόν, καί ή 
σκεψις μονίμων εισοδημάτων διά τδ μέλλον. Ά ν  οί 
"Εφοροι εύηρεστοΰντο νά λάβωσιν ώς συμβοη3·ούς τοΰ 
/ργουντων, Ινα &  τών προύχόντων τής πόλεως, καί 
ίτερον έκ των συντεχνιών, νομίζομεν οτι ήθελεν εΐ· 
σθα ι εύκολωτερα ή αποπεράτωσίς τούτου.

Ή  βελτίωσις τής Εύαγγελικής Σχολής 3.·λει ε’πι- 
φέρει καί τήν των λοιπών σχολείων μας.— Ή  συστα- 
σ ιςτών αλληλοδιδακτικών σχολείων καί τών άρρένων 
καί τών .9-ηλεων οφείλεται είς. τούς σημερινούς Σμυρναι- 
ους! Ή  άλληλοδιδακτική, είσήχ3-η μέν τδ πρώτον 
*πί Οίκονόμου είς Σμύρνην, άλλά διά τάς τότε άνω- 
μαλίας ολίγον διήρκεσεν. Ό φιλόκαλος Άβράμιος, 
μιμητής κα3·’ ολα τών διδασκάλων του, τήν ε ίσ ή γκ . 
γε πάλιν ε ίς τήν πατρίδα μας, συστήσας διά των 
τότε φιλομουσων ’Εφόρων τής Ε ύαγγελικής Σχολής 
τδ έν αύτη Αλληλοδιδακτικόν ΣχολεΓον,(*) μετα το 
όποιον έκ διαλειμμάτων συνεστήΒ-ησαν κα^τά λο ιπά . 
Τά σχολεία δέ ταΰτα κυβερνώμενα άπδ άξιους οιοα- 
σκάλους, προοδεύουσι μάλλον ή ήττον, καί μ’ δλας τας 
άπδ μέρους τών παίδων άπαντωμενας δυσκολίας Και 
οί διευ3·ύνοντες αύτά ομως δέν δυνανται ν άρνη5ώσι 
τήν χρείαν τής βελτιώσεως αύτών. ’Επειδή ce cfv 
ύπάρχουσι προκαταρκτικά 'Ελληνικά σχο λ ::α ·ις : ' ί ’·

ii~niιΐiiiffiT'I · '·*■ .*·'·«κ.3ν  r ,  ·ι,».·«ι«·ΐί'»:ι.’·
(*) Καί τοΰτο καί Ιν έτερον κυβερνώντρμ .διατών πό

ρων τής Εύαγγελικής Σχολής. "Εν ίν ί λόγω η.Σχο
λή αυτή διευθύνει τδ πλειότερον μέρος τής Δημοσίου 
έκπαιδεύσεώς μας. Α ίωνία σου ή μνήμη Παντολεων 
Σεβαστόπωλε! Δεξου τά άπδ καρδίας ήμών δάκρυα!
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Σμύρνην,οί Αλληλοδιδακτικοί δέν πρέπει νά περιορί. 
ζωνται μονον είς το άναγινώσκειν καί γράφειν, άλλ’ 
ανάγκη νά διδάσκωσιν εΐς αύτά καί τάς άρχάς της 
Γραμματικής, έντελεστέραν Α ριθμητικήν καί Γεω
γραφίαν, και ε ίτ ι άλλο, καί νά προ;τοιμάζωσιν ίκα- 
νώς τους μάΒ^τάς των,ύςτε νά τούς πέμπωσιν είς την 
Ευαγγελικήν Σχολήν.

I α Σχολεία των Κορασίων χρκζουσι πλειοτέρας 
η’σετι προσοχής, ^α9·’ δσον μάλιττα το φΰλον αύτών 
στερεΓται άνωτέρας έκπαιδεύσεως. Τά σχβλεΓα ταΰ
τα  διαδεχ3-έντα (1836) τά ύπό των Άγγλαμερικα- 
νών συστη,ϊέντα το πρώτον ε’ν Σμυρν/ι (1830), όμο· 
λογοΰμεν ότι, χάρις εΐς τήν άοκνον φροντίδα τοΰ Δι- 
ευ5υντοΰ αύτών καί τήν Επιμέλειαν τών Δ ιδασκαλισ- 
σοΛ, έκαμαν τωόντι άξιολόγους καρπούς, άναλόγως 
τοΰ καιροΰ καί τής έλλείψεως πολλών μέσων. Ά λλά  
το όποΓον σχεδιάζεται τήν σήμερον νά συστη3·ή Γ υ
μνάσιου τών Κορασίων, μέ συστηματικήν παράδοσιν 
τής Ε λληνικής καί Γαλλικής γλώσσης,καί τών στοι
χείων τών επιστημών, 3έλει τιμήσει τούς Σμυρναίους, 
καί S-έλει διαιωνίσει τά ονόματα τών οσοι συνδράμω- 
σιν εΐς τήν κατόρ.9·ωσίν του.

Τ ά στενάριας δρια δέν μάς έπέτρεψαν νά έκταν- 
3-ώμεν πλατυτερον περί τοΰ άξιολόγου τούτου άντικειμέ 
νου. Καί ε ΐς τά  όλίγαδέ ταΰτα ύπηγορεύ,&γίμεν άπό α ί 
σθημα πατριωτισμού,καί μάλιστα βλέποντες τον συν- 
♦ιγωνισμόν τών συμπολιτώνμας Καθολικών καίΆρμε- 
νίων, ε’ξ ων οί μέν πρώτοι ε’σύστησαν II ρ ο π α γ  ά ν-' 
τ α ς  σχολεΐον, οί δ’ Αρμένιοι εχοντες εξ Διαλέκτους 
ε ίς τήν σχολήν των,ε’μήνυσαν ε’σχάτως καί πειράματα- 
Φυσικής ε’κ τής Εύρώπης, καί προσδιώρισαν ιδιαίτερον 
Κ αθηγητήν αύτής, τής Γεωγραφίας, καί τής Γεωμε
τρίας, ενα τών ήμετερων συμπολιτών.

-eM JiS—
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Είναι πασίγνωστον οτι είς τήν άρχήν τών κοινωνιών 
το έμπόριον έγίνετ,ο διά Μ έ τ α λ λ α  γ  ή ς. Ό Ιχων 
άφ5ονίαν, δηλαδή, είδους τίνος έδιδε μέρος αύτοΰ διά 
νά λάβη ο,τι δήποτε έττερεΓτο, καί επομένως οί έμπο
ροι ήλλα,ον ή μετάβάλλον φορτία μέ φορτία,ή διαφόρους 
πραγματείας μέ πραγματείας. Τοΰτο ομως, άφοΰ μά- 
λιστα κατά μικρόν ηυςή.3·η το έμπόριον, £φερε β εβ α ί
ως μεγάλην σύγχυσιν, καί ώφει λον νά ευρωσι μέσον τι 
ο ιχνά το ευκολύνωσι. Τά μέταλλα, διά τήν στερεό
τητα, τήν στιλπνότητα καί τήν διάρκειάν των, έκρί- 
3ησαν κοινώς διά νά χρησιμεύσωσιν, άναλόγο:>ς τοΰ βά
ρους των,ώς γενικά συναλλάγματα δΐ δλα τά άλλα είδη. 
Ακολούθως δέ διά πλειοτέραν ευκολίαν έστο/άσ.9·ησαν 
νά τά χαράττωσι προς άπόόει:ιν τοΰ βάρους μέ τινας ε
πισήμους εκτυπώσεις, α ιτ ινες  τελειοποιη3·εΓσαιέπομενως 
έγιναν το σ χ  έ δ ι ο ν τών νομισμάτων. ΤΗσαν δε το 
πάλαι αί έκτυπώοεις αυται ώς ε’πί το πλεΓστον α ί ε ι
κόνες καί τά εμβλήματα τών πολιούχων 3εών, κα ί 
τά συμ βολα τών λαών ή τών πόλείον.

Δέν υπάρχει λαος, ος τ ις δέν άνάγει είς έαυτ.ον τήν 
τιμήν τοΰ οτι ϋπήρξεν ό πρώτος έφευρετής τοΰ έγχαράτ- 
τειν τά μέταλλα. Οί Λυδοί διϊσχυρίζονται ο «  έκο
ψαν τά πρώτα χρυσά καί άργυρα νομίσματα, ό δ’ Α ΐ- 
λιανός αποδίδει τήν τιμήν ταύτην εΐς τούς Α ίγινήτας. 
Οί Θεσσαλοί τήν άποδίδουσιν είς άρχαΓον τινά  βασιλέα 
των. Οί "Ελληνες 3-έλουσι πρώτον έφευρετήν τοΰ νομί
σματος άρχαΓον τινά βασιλέα τοΰ Ά ργους, τον όποΓον 
j/.αρτυροΰσι καί τά μάρμαρα τής ΙΙάρου. Ό Σουίδας λέ
γει οτι οί'ΡωμαΓοι ε’τύπωσαν τά πρώτα χάλκινα νομί
σματα,έπί τής βασιλείας τοΰ Νουμά. Ά λ λ ’ όποΓοί δή
ποτε καί άν ήναι οί πρώτοι έίρευρεταί τοΰ νομίσματος, 
φκίνεται οτι καί έπί τοΰ ΤρωΙκοϋ πολέμου ή χρήσις αν-

A1̂ **3-M?q ·Μ3·»ρ Ag Λ A,g a
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τ«ΰ δέν ήτο γνωστά είς τήν 'Ελλάδα, διότι ί »  πολλών 
μίρών τοΰ Όμηρον βλέπομεν οτι οί Έ λληνες ίκαμνον 
«κόμη τί) Αμπόριον διά Μ εταλλαγής. Ά πο τάς νομρ- 
θ-ίσιας τοΰ Λυκούργον (ήγρνν 900 πρ. Χρ.) φαίνεται 
• τι είς τον καιρόν τον τό νόμισμα ητο γνωστότατον 
ί ί ς  την Λακεδαίμονα. Πλην δέν γ.νωρίξρμεν άν ητο 
τετυπωμένον η δ/ι. Κατά τα 600 ομως άπ. Χριστοΰ 
■ή χρήσις τών νομισμάτων ητο κοινή, ώς φαίνεται άπό 
τονς νόμους τοΰ Σόλωνρς, ένθα  καταδικάζεται ε ίς θα- 
νατον ό κιβδηλοποιός. Έ κτοτε δέ οί "Ελληνες ηρχι- 
σαν νά διαδίδωσι τήν χρήσιν τών νομισμάτων, £νθα 
εκτείνοντο α ί αναρίθμητοι αύτών άπρικία ι,καί είς πολ
λά. βάρβαρα έθνη , τά όπρΓα κατ ’ άρχάς μέν μετ*- 
χειρίσθησαν ξένα νομίσματα, άκολρύθως δ’ έκαμαν 
καί αύτά ίδικά των.

Τήν άνάγκην τοΰ νομίσματό: τοσοΰτον πολύ /σθάν- 
θησαν οί άρχαΓοί; ώς τε καί τό ε’προσωποποίησανκαί τό 
παρέστησαν ύπό σχήμα θεό.:ητος. Ο ί ΡωμαΓοι τό παρι- 
στανον ύπό τό σχήμα γυν»ικός, κρατοίσης πλάστιγγα  
καί κεράς αφθονίας, καί τό ετνπονον κατ’ άρχάς είς 
τόν ναόν της Ή ρας λεγομένης Μ ο ν έ τ α, ε’ξ ονίλαβεν 
ακολούθως τό νόμισμα τό καί παρά τη συνήθεια σω£ό· 
μενον Λατινικόν ονομα Μ ο ν έ  τ·α .

Α νέκαθεν τό δικαίωμα τοΰ χαράττειν νόμισμα 
άνηκεν είς τήν Κυβέρνησιν. Δ ιά τής λέξεως Α ύ τ  ο
ν ο μ ο ν  συνήθως διέκρινον τά νομίσματα τά όποΓα αί 
χαίρονσαι την ελευθερίαν των πόλεις εκοπτον. Διο 
καί εθετον είς αύτά, (παρεκτός τών προαναφερθέντων 
τόπων) καί τό οίκεΓόν των ονομα. Ε ίς δέ τάς κυβερ- 
νωμένας χώρας ύπό βασιλέων, τά νομίσματα έχαράσ- 
σοντο ε’π’ όνόματι αύτών. Ηολλακις ομως και α ι στε- 
ρηθεΓσαι τής αυτονομίας των πόλεις σννεχωροΰντο νά 
κόπτωσι νομίσματα, Ιχοντα τό ονομα τον κατακτητοΰ 
αύτών, τό όποΓον καί άμεσως ε’ζήλει^ον, οτε άνελαμβα- 
νον τήν ε’λευθερίαν των. Καί οί Ρωμαίοι δε κυριειον- 
τες χώραν τινά , άφινον είς αυτήν το προνρμιον τβΰ να

ί ίΕ Ρ Ι  Ν Ο Μ ΙΣΜ Α Τ. ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ. Π

κεπτη'Ρωμαί’κά νομίσματα,καί πολλάκις καί α ν τ ό ν <» 
μ α, καθαις φαίνεται άπό τά νομίσματα τής Σμύρνης, 
κχι άλλων πολ?&». ’Ενόσω ομως οί 'ΡωμαΓοι εδημοκρα. 
τονντο,οεν ίοοσαν τό δικαίωμα είς ονδένα άρχοντα τοΰ 
να κοπτη νόμισμα.Νομίσματα τιναφ^ρουσι μέν τήν ε ι
κόνα περίφημων τινών 'Ρωμαίων, άλλά τοΰτο εγίνετο 
δια γνώμης τής Συγκλήτου μετά θάνατον αύτών, καί 
μόνος ό ΚαΓσαρ τό Ιλαβε £Cv. ‘Ο Ανγονστος πρώτος 
ήρπασε τό δικαίωμα τον χαράσσειν νομίσματα, καί ΐ'κ· 
τοτε το νόμισμα τών 'Ρωμαίων εκόπτετο επ ’ ο νόμαη  
τών Αύτοκρατορων. Καί πολλαί δέ πόλεις όμονοοΰ- 
σαι πολιτικώς,εκοπτον νομίσματα μέ τήν λίΓιν Ό μ ό- 
ν ο ι α ,  ως φαίνεται ε’κ τών ε’πιγρ αφομένων νομισι/,ί- 
των, X I Ω Ν Σ Μ Τ  Ρ Ν A I Ω Ν Ο Μ Ο Ν 0  ϊ  Α. 
Ο Μ Ο Ν Ο I. Σ Μ Υ  Ρ Ν. Λ Α Κ Ε Δ A I . κ τ λ .

Τα συνηθέστερα μέταλλα,ε’ξ ών ε’γϊνοντο τά νομί- 
ίμ α τα τώ ν άρχαίων ήσαν ώς καί τήν σήμερρν, ό χρυ
σός, ό άργυρος καί ό χαλκός. ’Ενίοτε ομως μετεχει» 
ρίξοντρ καί άλλα μέταλλα. Οί Σπαοτιαται κατε-
σκευαζβν νομίσματα εκ σίδηρον, άτινα, αν καί δέν 
διασωζωνται οιολον, δέν φαίνεται ο'τι δέν ύπήρχον, 
άλλ οτι ήφανίσθησανβεβαίως εκ τής σκωρίας. Μο. 
λνβδινα νρμίσματα διεσώθησαν, καί εύρίσκρνται είς 
διάφορα Μ ουσεία,πλήν ταΰτα φαίνεται οτι δέν ήσαν 
είς χρήσιν. Οί Καρχηδόνιοι μετεχειρίσθηοαν κατ’ 
άρχάς σκύτινα νομίσματα, καί οί'ΡωμαΓοι ίκ  ξύλον. 
Τά τοιαΰτα νομίσματα ομως, ώς ουμπεραίνεται,δέν 
ήσαν τοσοΰτον ε’ν χρήσει, οότε ετιμώντο είς άλ/οτρίας 
χωράς. Κάποτε δέ φαίνεται οτι έγίνοντο καί ε'ξ ά- 
ναγκης,ώς και κατά τονς μεταγενεστέρους χρόνους ά· 
κομη βασιλεύς τ ις  τής Τρυρκίας ε’ν καιρω πολέμον εκο. 
ψε σ κ ν τ ι ν α νρμίσματα άντί τρΰγρρσίρυ,&τινα σ ινή. 
χθησαν μετά ταΰτα, καί άντηλλάχθησαν μέ αργυρά.

ί α νομίσματα τών άρχαίων δέν είναι πάντοτε ε'κ 
καναροΰ μετάλλου. ΤΑ των άρχαιοτίρων χρόνων μ 'ό  
7.6/ τοΰτο Ιχονσιν όλιγώτερρν μΓγμα.Ό χρυσός είς τα
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νομίσματα τ~ν Περσών καί Ελλήνων είναι κα3αρω- 
τκτο ;. Πρό τοΰ Φιλίππου Β .’ Βαοιλίως τής Μακεδο 
ν ια ς ,  δεν εΰρίσκονται χρυσά νομ ίσματα ,  βασιλέων 
Τ ά μ ίνα  γνωστά προ της εποχής ταέτης είναι τά 
τών ΓΙερσών, ήγουν οϊ Δ α ρ ε ι κ ο ί λεγόμενοι, μ ’ ολον 
Ι'τι ό ΊΙροδοτος άναφ.ρει οτι Πολυκράτης, ό τύραννος 
τϊ ,ς  Σ άμου , ίν εγ ίρχ ;~  χρυσά νομ ίσμ α τα ,  Ηγούντο 500 
πρ. Χριστ. Τά αρχαιότερα λοιπόν ν ομ ίσ μ α τα  τής 
Έ λλ^ ίος ησαν αργυρά, προ πάντων μάλ ιστα , διά τά 
μ ε τα λ λ ε ία  τοΰ άργυρου τών Ά3·ηνών, της Θάσου χαί. 
τοΰ εν Ή πίίρω  Δαμαστίου. Τά δε τ η ς ’Ιταλίας η
σαν χαλκινα .
' Ο,τι συμβαίνει συνήθως εις τους μή?ΰχαριστουμένους 

λαούς' είς τήν πατρικήν γην των, άλλά ξη^οΰντας 
ε ίω ^ ίν  των ορίων των νά κορέσωσι τήν φιλοδοξίαν των, 
συνέβη καί είς τους Σπαρτιάτας καί τούς 'Ρωμαίους. 
Οί Σπαρτιάται οιτινες άπαγορευοντο άπο τούς νό
μους τοΰ Λυκούργου νά χαράττωσι 'χρυσά καί άογυ- 
ρχ ν ομ ίσμ α τα ,  «’πλήρωσαν τοσοίτων χρυσών νόμ ισμ ά  ■ 
τών τούς 3·ησαυροές των εξ άλλοτρίω,ν χωρών, όσα, ώς 
λέγει ό Πλάτων, δεν εύρίσκοντο άλλαχοΰ. Οί δε 
"Ρωμα~οι, λαβοντες πλειοτέρας έμπορικάς σχέσεις με 
τους Έ λληνα ς ό ιχ  τών κατακτήσεών των, ηρχι- 
σαν νά συνάγωσιν άργέριον καί νά χαράττωσι περί 
τά 269 πρ Χριστ. αργυρά νομίσματα. Εξήκοντα ί  τη 
δε μετά ταΰτα ηρχισαν καί τά χρυσά.

Οί Έ λληνες καταστραφέντες άκολαν3·ως άπο τους 
*"ί ί γους τοΰ'Αλεξάνδρου, καί μ ε τά  ταΰτα άπο τούς 
Ρωμαίους, ήναγκάσ3ησαν νά μεταχειρισ,&ώσι τόν 

χαλκόν ώς νόμισμα. Ε ίναι δέ πιθανόν οτι τον μετε- 
·;/!.■■ ιρ ίζοντο  πρότερον καί διά τά μικρά νομ ίσμ α τα .  Τ ε
λευταίου δ’ οτε ο ί’Έ λληνες ΟπετάχΒτησαν όλικώς είς 
τούς 'Ρωμαίους, οί νικήτα! αυτών τούς συνεχώρησαν 
νά χαράττωσε μόνον χάλκινα  νομίσματα, ή τουλάχι
στον πολλά ολίγον αριθμόν είς άργυρον.

Ο' χαλκός τής Κοοίνώου ε ; ού ε’γίνοντο τά φη
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μ ιζόμενα  ν ομ ίσ μ α τα  τών Ελλήνων λέγεται ότι ε ίνα ι 
μ ίγμ α  εκ διαφόρων μετάλλων, διότι άναφέρουσιν 
ότι οτε η πόλις αυτη ε’πυρ πολή3η ύπό τώ ν 'Ρ ω μ α ί
ων, οί άνδριάντες,τά άγάλματα,τά άγγεΓα κα! διάφο
ρα άλλα χρυσά καί αργυρά πράγματα όιελύ3·ησαν κα! 
συνεχωνεύ3·ησαν είς ?ν. Ά λ λ ’ ό Πλίνιοςε’ξ εναντ ίας  
λέγει οτι πρό τής άλώσεως τής ΚορίνΒου οί κ α λ ύ τ ε 
ροι τεχνΐτα ι τής πόλεως ταυτης κατεσκεύαζον α γ ά λ 
μ α τα  εκ τοΰ ωραίου τούτου μετάλλου.  Ό λα  δέ τά 
σωξόμενα τήν σήμερον νομίσματα τής Κορίν3·ου είναι 
ε’κκοινοΰ χαλκοΰ, καί δέν φαίνονται διόλου ώς μ ίγματα,  
εκ χρυσοΰ καί άργυρου.

Ύ  πάρχει καί ετερον είδος μ ίγμ α το ς ,  ε ίς  τό όπο ι 
ον δίδεται τό ϊνομα Π ο τ ίν  α, ευρισκόμενον πρό πάν
των είς τά νομίσματα τής Αλεξάνδρειάς. (2 υνέχ.)

ΑΙ Π ΕΡΙ ΓΑΜ ΟΥ ΣΤΝΗΘΕΙΑ1 ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΑΛΩΝ.

Αί περί γάμου συνή3·ειαι ήσαν μέν πάντοτε διά
φοροι κατά τούς διαφόρους λαούς τής γής, πανταχοΰ 
όμως μάλλον ή ήττον ε’γίνοντο διά τελετών, κα! συνω- 
δευοντο μέ τάς άνηκούσας χαράς κα! εύ3υμίας. Ά -  
φίνοντες κατά μέρος τάς μεταξύ πολλών βαρβάρων, ί- 
S-νών γινο|λένας είς τοιαύτην περίστασιν αίσχρουργίας, 
περιοριζόμε$χ ν' άναφέρωμεν μόνον τήν παράδοξον τών 
Βαβυλωνίων συνήθειαν, καί άκολού3οίς άρχ ίζομεν  άπό 
τά γνωστότερα τής άρχαιότητος ?3·νη, περί ών ή Ι 
στορία μας άφήκεν εύκρινεστίρας καί λεπτομερεστέρας 
ειδήσεις,

Ή  περί γάμου συνήθεια τών άρχαίων Βαβυλωνίων, 
ήν ΰπερεπαινεΓ κα! ό Ηρόδοτος, ύπήρχεν αυτη. Ά 
παξ τοΰ ε’νιαυτοΰ συνήγοντο κατά πάσαν κώμην όλαι 
αί εν ηλικία παρθένοι ε ις  τινα τόπον, IvSa συνη3·ροί- 
ζοντο καί οί νέοι. Κήρυξ,επίτηδες διωρισμένος, ε’παρ- 
ρησιαζε τήν ώραιοτέραν εξ αύτών, ώς είς είδος δηρσ-
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πρασίας, τήν οποίαν χαί Ελάμβανεν δςτις τών νέο*ν 
ί δ ι δ ε  πλειότερα· άκολούθως δ’ Επάρρησίαζε τήν μετα. 
τήν πρώτην εύμορφοτέραν,καί ουτω καθεξής. Τά i s  πσ· 
ριζομενα χρήματα Εδίδοντο ε ίς  τούς 2σθι f/θελον νά  
λάβωσι τάς άσχημοτίρας. Ούδείς πατήρ δί δέν «ίχε 
τήν άδειαν νά νύμφευση τήν θυγατέρα του κατ’ αρέ
σκειαν, καί όσοι Ελάμβανον τάς παρθένους, ώφει’- 
λον νά δωσωσιν εγγυησιν ότι ήθελον τάς συ£ευχθήν 
Εξάπαντος. Καί εΐς τοΰτό μόνον συνίστατό ή περί γά 
μου τελετή των Β αβυλωνίων.

Παρά τοΓς άρχαίοις Ίουδα'οις Εγίνοντο α ί ακόλου
θοι τελεταί. Άφοΰ πλήθος παρθένων Ιφερον τήν Νύμ. 
φήν μετά παρατάξεως εΐς το λουτρον, καί τήν ήλειφον 
μέ Ιλαιον καί νάρδον, Ιθετον είς τήν μέσην αύτής 
Γωνην, (τήν όποιαν ή χειρ του Νυμφίου ήδύνατΟ νά 
λύσ/j πλέον),καί τό εσπέρας πολλά!όμοΰ τήν ώδήγουν με
τά συνοδίας μουσικών οργάνων είς τον οΐχον τοΰάνδρός, 
αί μ ίν  κρατοΰσαι άνημμίνας λαμπάδας,αί δε φέρουσαι' 
τά Ενδύματα καί τούς πολυτίμους αύτής λίθους. Τ ήν 
πρό τοΰ γάμου νύκτα ε’γίνετο μεγαλοπρεπέστατον συμ- 
π όσιον, μετά χορών καί ασμάτων, (τό όποΓον διήρκει 
επτά ημέρας μεταξύ των πλουσίων), καί τήν άκόλου- 
θον Ιφερον τούς νεονυμφους εΐς τήν Συναγωγήν, Ιν- 
θα ίρρ ιπτον ενώπιον αύτων σΓτον χαί χρήματα, χαί ό 
Ίερεύς τούς ε’πηύχετο τήν π ο λ υ τ ε κ ν ί α ν  μόνον.Είς 
τό άπλοΰν τοΰτο είδος όμως τής ευλογίας οί μεταγενέ
στεροι ’ Ιουδαίοι ε’πρόσθεσαν πολλά άλλα ακολού
θως. (*)
«£ ~ --------- ---------------- —~ZZZZIZZ___L_LJ|
(#) 1 ην σήμερον ή εύλογία τοΰ γάμου παρά τοΓς ’Ιουδαί
οι ς γ ίνετα ι ουτω. Καλυπτόμενων των νεόνυμφων διά 
τοΰ λεγομένου Ί  α λ ε τ, ό ’ΡαββΓνος πρώτον εύχαρι- 
στεΓ τόν Θεόν διά τήν ενωσιν των Νεόνυμφων, κρατών 
ποτηριον οίνου, Εξ ου πινουσι καί αύτός καί Εκείνοι. 
Ε ΐτα  ό Νυμφίος δεικνύων διά τοΰ 'Ραββίνου τό (άφεύ- 
**ως) χρσοΰν δακτυλίδιον είς τούς περιεστώτας

ΑΙ περί γάμου τελεταί των άρχαιοτά των Ε λλήνων 
ίσ α ν  αυται μόνον. Μετά συϋοδίας μουσικών οργάνων, 

•καί μετά φανών καί λαμπάδων Ιφερον τήν Νύμφην είς 
τή ννέα ντη ς  κατοικίαν, Ινθα  Εγίνετο λαμπρόν συμ. 
πόσιον, καί μετά ταΰτα ώδήγουν οί κεκλημένοι τούς 
Νυμφίους είς τόν θάλαμον, καί ούτως Ετελείονεν 
ή τελϊτή τοΰ γάμου. Μετά ταΰτα ομως εΐσήχθη- 
<;αν διάφοροι άλλαι συνήθεια ι, είς τάς Α θή να ς μά
λιστα. Τήν ημέραν τής υπανδρείας της ή Νύμ
φη ωφειλε νά σφάξη Ινα άκανθόχοιρον, καί νά τόν 
θυσιάση είς τούς Γαμήλιους λεγομένους θεούς, ήγουν 
τόν Δ ία, τή νΉ ραν, τή νΆ ρ τεμ ιν , (πρό πάντων ώς Ε
ναντίαν τοΰ γάμου), καί τάς Μοίρας. Ακολούθως δ’ 
Εθυσίαζον καί άλλα £ωα,είς τά σπλάγχνα τών οποίων 
οί μάντεις άνεκάλυπτον τό μέλλον των νεόνυμφων, 3ια- 
χωρίξοντες πρώτον μετ’ Επιμελείας τήν χολήν, ώς 
σύμβολον τής αιωνίου αύτών όμονοίας . Τήνπρωτην 
τής νυκτός ώραν ά Νυμφαγωγόςή πάροχος μετά λαμ
πάδων καί μουσικών οργάνων Ιφερε τήν Νύμφην εΐς* 
τόν οΓκον τοΰ άνδρός, Ινθα  Ιχυνον Επί κεφαλής άμ- 
φοτέρων σΰκα, διάφορα άνθη  καί άρωματικά, καί ίρρι* 
πτον είς τό πΰρ τόν άξονα τής άμάξης, δί ής Εφέρθη. 
ή Νύμφη, ώς σημεϊον τοΰ ότι ώφειλεν αύτοΰ νά δια- 
μείνη πλέον . Ακολούθως δ’ Εγίνετο λαμπρόν συμπό- 
σιον μετά τό όποΓον Ιφερον τήν Νύμφην είς τόν θ ά 
λαμον,Ινθα (άφοΰ ό επί τούτω καλούμενος Λουτροφόρος 
•παΓς ίπλυνε τούς πόδας της Εκ τοϋΰδατος τής Καλιρ- 
ρόης),ίτρωγε μετά τοΰ Νυμφίου εν κυδώνιον ή ρωδιόν,

Εμβάλλει είς τόν λειχανόν δάκτυλον τής Νύμφης λέ
γων,"Διά τοΰ δακτυλίου τούτου Ενυμφεύθης κατά τόν 
νόμον μέ Εμέ.”κ τ λ. Ό δέ 'ΡαββΓνος συντρίβει βι- 
χίως κατά γής ή είς λεκάνην τό ποτήριον, καί κάμνων 
μέ ίτερον τάς αύτάς τελετάς, συντρίβ.ι χαί αυτό ό- 
ροίως,κραζόντων τών περιεστώτων μεγαλοφώνως" ά γ 
θ  η τ ύ χ  η“( Καλορίζικα).
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καί ώδηγεΐτο ύπό της μητρός τη ς εις την άπ ’άνθη ε’ρ- 
ραντισμένην κλίνην. Οί δε προσκεκλημένοι ψάλλον- 
τες τά κ ο ι μ η τ ι κ ά λεγόμενοι έ π 15  α λ ά  μ ι α, ά. 
νεχώρουν.

(Έ π ετα ι συνεχεία).

ΟΙ ΙΙΟΜΠΗΙΟΙ _  II Η ΡΑΚ ΛΕΙΑ.

Κα τά, τοο 79 άπ, Χριστ. επ ί της αυτοκρατορίας 
τοΰ Τίτου, το Ήφαίστειον δρος της Ιτα λ ία ς  Βεσού- 
βιον, διά φοβερών ε’κρήξεων συνηνωμένων μετά τρομε
ρού σεισμού, κατεβύθισεν ολοκλήρους πόλεις της Καμ- 
πανίας, ε’ξ ών διεκρίνοντο οί Πομπήίοι καί ή Η ρά
κλεια. Εμενον δε αί χώραι αυται ώς ε’νταφιασμέναι 
τρόπον τινά εις την γην, λα'ι κεκαλυμμέναι μέ τήν 
στάκτην καί τάς Ή φαιστείας υλας τοΰ Βεσουβίου, 
καί ούτε τον τόπον αύτών ε’γνώριζον ακριβώς οί άρ- 
χαιολόγοι. Κατά το 1720, ήγουν 1641 έτη μετά 
την καταστροφήν αύτών, γερμ*>ός τ ις ήγεμών θέ- 
λων να οίκοδομήση πύργον περί τον αίγιαλόν τών 
Πορτικων, ήγορασεν άπό τινα χωρικόν διάφορα τεμμά- 
χ ια  άγχλμάτων, άτινα  ειχεν εύρεΐν οίτος σκάπΐων 
πηγάδιον. Λαβών νύξιν ό ήγεμών ήγόρασεν άμέσως 
καί τόν τόπον, καί έβαλε νά σκάπτωσιν. ’Α γάλμα
τα , στήλαι, διάφορα ε’ργαλεΐα, σκεύη, καί τά τοιαΰτα 
έπαρρησιάξοντο κ α θ ’ ε’κάστην είς τούς διπλασιαζόμε
νους κόπους τών Εργατών. Ταΰτα έσυρον άμίσως τήν 
προσοχήν τής Νεαπολιτανικής Κυβερνήσεως. 'Ε σ κα 
ψαν λοιπόν βαθύτερον, καί τέλος φθάσαντες εως 80 
ποδών βάθος, δέν άμφίβαλλον οτι άνεκάλυψαν μίαν 
άπότάς καταβυθισθείσας πόλεις ύπ 3 τοΰ Ηφαιστείου. 
Δ ί αμαξών μετεφερθη ή άνασκαφεΐσα υλη έξωθεν 
τής πόλεως, α ί άγυιαί ε’καΒαρίσθησαν,καί ό νεώτερος 
κόσμος έλαβε τήν τύχην νά είδη ώς έκ θαύματος 
πολιν πραγματικώς άρχαίαν. Τήν σήμερον δύναταί 
τ ις νά περιηγηθή- τάς υπογείους οδούς τών Πομπηιών,
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■νά είσέλθη είς τούς οίκους, καί νά είδη άπαραλλάκτως 
πολλά αξιόλογα λείψανα τής άρχαιότητος. Οί τά . 
φοι τών κατοίκων, ό ναός τής "Ισιδος, δύο θέατρα, άμ- 
φιθέατρον, λουτρά άξιόλογα, άγορά κ τ λ .  άνεφάν ν>- 
σ«ν μ’ δλην την άρχαίαν αύτών μεγαλοπρέπειαν. Τά 
τείχη τής πόλεως διαμένουσιν δρ?:α· οί στρατώνες ε’ντε- 
λώς διασωζομενοι, διαφυλάττουσιν άκόμη είς τούς τοί
χους των διαφόρους χονδροκαμωμένας ζωγραφίας τάς 
οποίας οί 'ΡωμαΓοι στρατιώται ε’σχεδίαζο'/ τάς ώρας 
τής άνέσεώς των. ΙΙολλαί ζωγραφίαι μέ νεαρά σχε
δόν χρώματα (στολίζουσαι τά έστιατήρια, τά λουτρά, 
καί τά μεγαλη'τερα οικοδομήματα τής πόλεως) άνεκα- 
λύφθησαν. Ε ίς τάς ο ικίας,αΐτινες διεμειναν ολωςάβλα- 
βεΓς, εΰρέθησαν διάφορα μαγειρικά καί οικιακά σκεύη, 
ώς λύχνοι, χύτραι, ύδρίαι, καί πολλοί άλλοι περίεργοι 
καλλωπισμοί, μεταξύ τών οποίων άκόμη καί έ'ν κου- 
βάριον νήματος. Ε ίς δέ τούς μεγάλους λιθοστρώτους 
φαίνονται άκόμη τά ίχνη  τών άμαξών, ώς ε’πί τό 
πλεΓστον διευθυνόμενα εις τήν θύραν τής πόλεως. ’Α . 
νεκαλύφθησαν δέ καί πολλά χειρόγραφα, μ’ ολον οτι 
εστάθη άδυνατον, πλήν ολίγων τινών, νά τά έγγίξωσι, 
διότι άμέσως μετεβάλλοντο είς κόνιν, καί μόλις ηδυ- 
νήθησαν νά εΰρωσ.ι περί τίνος ε’πραγματεύοντο υλης. 
’Εσχάτως δ’ άκόμη εΰρέθησαν τρία Μ ωσαϊκά, τά 
μεγαλοπρεπέστερα ίσως τών οσα μάς άφήκεν ή άρ- 
χαιότης' τό άξιοσημειότερον αύτών παριστα τήν 
μάχην το ΰ Άλεξάνδρρυ καί Δαρείου. ‘'Ολα δέ τά 
λείψανα τών Πομπηιών έτίθησαν τό πρώτον είς 
Μουσεϊόν τ ι κατά τούς Πορτίκους, οπερ καί μετεφέρ- 
θη άκολούθως είς Νεάπολιν, ε’πικληθέν Β ο υ ρ β ω- 
ν ι κ ό ν  Μ ο υ σ ε Γ ο ν .  Κατά δέ τό 1812 άνεσκάφη 
ό περίβολος τής πόλεως, εχων περίπου 4 ,500 βημάτων 
περίμετρον.— Ά λλά  τί έγειναν οί κάτοικοι;

Τεκμήρια τινά , έξων καί ή παντελής έλλειψ ις τοΰ 
αργύρου, και τά ολίγα άνθρώπινα σκελετά μαρτυροΰσιν 
ότι ολοι άναμφιβόλως έλαβον καιρόν νά φύγωσι, φέρον-
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τες μ ίθ ’ εαυτών όλα  τά πολύτιμα καί εύκινητότερα 
π ρ ά γμ α τά  των, καθώς αναφέρει μ ά λ ισ τ α  χα ι ό νεώτε- 
ρος Πλίνιος, αύτόπτης γενόμενος τοΰ πράγματος είς το 
πλησιόχωρον Μισηνόν. Πρέπει δέ νά  ίφυγονοί κά
τοικοι, ότε ή στάκτη, ή λάσπη καί ή κίσσηρις, α ιτινες 
κατεκάλυψαν την π ό « ν , άρχισαν νά ^πιφέρωνται κατ’ 
αυτής. Φαίνεται δε καί την σήμερον οτι μετά  τινας 
ήμερας ε’πανήλθο ν πάλιν, καί σκάψαντες την στάκτην 
ίλαβον τά πολυτιμότερα των πρά γμα τα ,  καί οτι με τα  
τ α ΰ τ α  συνέβησαν οκτώ άλλαι ρήξεις κατά τήν αύτήν 
διευθυνσιν. Έ κ  των διασωθέντων δε σκελετών των 
ανθρώπων, έπτά άνδρες εύρέθησαν ίστάμενοι άκόμη 
είς τήν όδον, ^ξ ών ό προπορευόμενος ίχράτε ι  λύχνον εις 
τήν χεΓρα. Έτερος δ’ εύρέθη με πήραν είς τά ς χεϊρας, 
καί ϊστατο κάτωθεν υψηλής τίνος κλίμακος τής πύλης 
ένος θεάτρου διά νά προφυλαχθιΐ άπό τήν σ τάκτην 
αμέσως όμως ότε ήθίλησαν νά τον ε’κβάλωοιν ^κεΓθεν. 
μετετράπη εΐς κόνιν. Καί είς υπόγειον δέ τι ταμεϊον 
εύρέθησαν περίπςυ τών είκοσι νεκρών.

Ή  'Ηράκλεια, καταποντισθεΓσα ύπό τής λάβας, 
εϋρέθη τό αύτό σχεδόν ?τος ώς καί οί Πομπήΐοι. Α ύ
τήν δ’ ώφειλον ν ’ άνασκάψωσι μάλλον, ώς πλουσιωτέ- 
ραν καί μεγαλητέραν πόλιν. Ά  Κλ’ Επειδή ή Εργασία 
ήτον Επίπονος, ώς απαιτούσα ύπερβολικήν δαπάνην, 
καί διά τήν συνήθη τών Ιτα λώ ν Ηγεμόνων αμέριμνη 
σί&ν, ή πόλις άφέθη, καί τα άνεσκαμμένα αύτής μέρη 
κατεκαλύφθησο^ν πάλιν.

Η Ε Φ Ε ΥΡΕΣ ΙΣ  ΤΗ Σ ΥΕΛΟ Υ.
Κατά τάς παρατηρήσεις πολλών Σοφών, ή δελ·ς 

δεν ήτον άγνωστος είς τούς άρχαίους, άλλ’ ίγνωρί- 
ζετο Επίσης, ώς καί ή κατασκευή των πλίνθων καί 
τών πηλίνων αγγείων·

Κατά τόν Πλίνιον, ή ε’φευρεσις τής ύέλου ί γ ι ν ε  
κατά συμβεβηκός είς τήν'1 Συρίαν. Έμποροί τινες

Η ΕΦ Ε ΥΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΥΕΛΟΥ.

Φόίνικες άναγκασθέντες νά ε’ξέλθωοιν εΐς τάς ίχ θ α ς  
τοΰ ro-αμοΰ Βήλου, ήναψαν πΰρ εΐς τήν γήν, διά νά. 
μαγειρεύσωσι τά φαγητά τω ν  /πειδή δ’ ίτυχεν  
άΰτοΰ πυρίτις λίθος καί νίτρον, συγχοινϋυθέντα ταΰ- 
ία  μετά τής στάκτης, άπετέλεσαν σύνθετόν τινα Ι 
λην,ήτις ψυχρανθεΐσα άπεκατίστη δ ε λ ο ς. Έ κ  τού- 
τόυ δέ λαβόντες νύξιν, ήρχισαν τήν κατασκευήν αύ
τοΰ, καί ε’πίτυχον άξιόλόγα, σχηματίζοντες διάφορα 
πράγματα, άτινα  καί ε’πωλοΰντο εΐς τήν Σιδόΐνα και 
τήν Σαπέταν. Ά λλά  μ ’ όλον οτ ι  ίχ π α λσ . ι  ή υελος ήτο 
γνωστή, ή χρήσις αύτής μ’ ολον τοΰτο δεν ήτο τοσοΰ
τον διαδεδομένη παρά τοΓς άρχαίοις, διότι τά μεν πο
τήρια κατεσκειαζον iV τολυτίμων μετάλλων, είς δέ τά 
παράθυρα δέν είχον ε’πινοήσειν άκόμη τας ΰελοπλακας 
( τ ζάμ ια ) .

Ή  υελος άναφερεται πρώτον παρά  τοΓς ’Ρωμαίοις 
ί π ι  Τιβερίου (15 ί τ .  άπ. Χρίστ), ότε ό ΙΙλίνιος 
λέγει ότι κατίστρεψαν τόν οίκον τεχνίτου τινός. διό 
τι κατεσκεύαζεν εύθραυστους ύέλους. Ό δέ Πετρω. 
νιος Ά ρβιτερ και τινες άλλοι βεβαιοΰσι καί ότ ι  άπαχε. 
φαλίσθη ό τεχνίτης διά τοΰτο. Ακολούθως ομως ό 
Νέρων (64 άπ .  Χρ.) ε’πλήρωσε μεγάλην χρηματικήν 
ποσότητα διά δύο μικρά ύέλινα ποτήρια. Έ κ  τής ε’πο- 
χής δέ ταύτης ή τέχνη τής ύελοποιιας φαίνεται ότι 
προώδευσε, λ αί περί τά τέλη τής τρίτης Έκατονταετη^· 
ρίδός άναφέρονται ύέλινα παράθυρα είς τήν ’Ιταλίαν, 
«τινα  μετ’ όύ πολύ μετεφέρθησαν καί είς τήν Γαλ, 
λίαν. Ε ίς τήν ’Α γγλίαν ομως είσήχθησαν τά  εξ ϋέ- 
λου παράθυρα τό 674, ότε ό άρχιεπίσκοπος Βενέ- 
κτός έχάλεσε τεχνίτας διά νά βάλωσιν ύέλινα πα 
ράθυρα είς τήν εκκλησίαν καί τό μοναστήριον τοΰ Ού- 
ίαρμόουθ εΐς Δουρχάμ. Καί μ ’ όλα ταΰτα όμως ή υε- 
/οςήρχισε νά ήναι κοινή είς τούς ιδιωτικούς οίκους 
περίτό 1180. ΓΙερΙ τάς άρχάς δέ τής δεκάτης τέ
ταρτης Έκατονταετηρίδος είσήχθησαν τά πρώτα ύε- 
λοίψεΓα εΐς τήν Γαλλίαν, άλλά μόνον είς τους εύγη-
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νεις ητο συγκεχωρημένον νά τά εχωσι, καί νά φυσώσι' 
με τον σιδ·>ιροΰν σωλήνα είς αύτά. Έ κτοτε δέ ή Οε- 
Λοποιΐα άνήχθη είς τήν όποιαν Ιφ3ασε τήν σήμερον 
τελειότητα κ α 3 ’ ολην τήν Ευρώπην.

ΦΓΤΙΚΟΝ ΓΑΛΑ.

 ̂  ̂ I ο γαλα^τοΰτο έκβα'.νει άπο δίνδρον τ ι καλοίμενον 
ο * ν 3 ρ ο ν άγ  ε λ ά δ ο ς, ευρισκόμενον πλησίον τοΰ Μα- 
ρακάϋ, ού μακράν τήςΚαρακάς, είς τό βορειοανατολι- 
κον τής^ Νοτίου Αμερικής.Ό περίφημος περιηγητής τής 

ρωσσιας Χουμβολοοτος λέγει οτι ενχει τάς αύτάς φυ- 
σικας ιδιότητας κα'ι τήν γεΰσιν του γάλακτος τής δα- 
μαλεως πλην είνα ι ολίγον τι πυκνότερον μόνον. Πί- 
νεται^δέ το γαλα τοΰίο^, καί χρησιμεύει άπαραλλάκτως 
ως και το γάλα τών ζώων-Α ί χημικαί αύτοΰ ιδιότητες 
ομως διαφίρουσιν.

Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ .

Ε π ι σ τ ο λ ή  π ρ ό ς  τ ή ν  Κ υ ρ ί α ν .  * * #

Σμ'ρνη, τ/Γ 18 Ί  α ν.-1841

 ̂ i άς τής νεας μας Ελλάδος νεανίδας 3εω ρών, 
των αρχαίων να εμβαινουν Έλληνίδων τόν χοίόν, 

Και εφάμιλλοι να ηναι προσπαθούσα ς με ε’κείνας 
I ας Σαπφους καί τάς Κ ορίννας,

 ̂ ολος και τό βλέμμα άνατείνων σ ’ ουρανόν,
Εκφωνώ τής εποχής μου μακαρίζων τόν καιρόν ■

” Η Ε λλάς ή νεωτερα 
Δεν 3 ά  μείνη κατώτερα 

I ής αρχαίας . .  . Κ ί ώς τό πρώτον 
Θέ νά ε*χη νεανίδας 
Ε παςίας Έ λληνίδας 

Τής ΙΙαιοειας καί των φοίτων.”

Ναι, Θεοΰ εΐν’ εύδοκία 
Σ’ τό ταλαίπωρόν μας γένος,
Καί τά φώτα κ’ ή παιδεία 
Ν’ άναλάβουν πάλιν μένος· ^

Καί νέκταρ είς τό στή3όςτου τό ήδη παγωμένον 
Νά (?κχυ3η καί νά φανη ώς πάλαι φημισμένον.

ΠΟΙΗΣΕΙΣ- 5

Ναι, Θεοΰ ε ιν ’ ευδοκία 
Καί ή Σμύρνη τής Ε λλάδος νά κ α υ χ ΐτα ι ή λυχνία . 

Αύτή ή τ ις  παλαιό3εν σ’ τούς αιώνας ίκαυχηθη  
"Οτι άπό τά λαμπρά της μάς παρήγαγε τά  στήθη 

Τους Όμηρους, τούς Κοΐντους καί αρχαίους τοσους 
Νόάς εύφυεΓς, μεγάλους. (άλλους

Αύτή, ήτις τελευταΐον ε’κάυχήθη δί Εκείνον _
Ίον σοφόν της μέγαν άνδρα,τό νΰν κλέος τ ώ ν  Ελλήνων, 

Ναι Θεοΰ εΓν’ εύδοκία 
Τοΰ νά λάβη τά πρωτεΓα.
Καί α ύτήν ’ άναφανή 
νΟτι είνα ι ικανή 

Νά γέννηση ε’παξίας 
Τοΰ αίωνος ΙΤοιητρίας.

     -

ΝαΙ, Θεοΰ εΐν’ εύδοκία 
Νά άναδειχΒ-ης σύ πρώτη ώς ε’κ τών τοιουτων μια . . . 
Του Άκριβοΰ σου αοελφοΰ οιαλείτασα τα ι χ ^  /

Ό δρόμος ον περιπατεί'ς Π ο ι ή τ ρ ι α σέ δείχνει 
πώς 3ά  φ α ν η ς . . .  
πώς 3-ά γενη ς . . .

Κ’ ιδού πλέον ή Πρόνοια σ ’ τής β ί β λ ο υ τά ς  σελίδας 
Σέ έγραψε περίφημον μέσα σ’ τάς Έ λληνιοας.

Ν αι, 3εοΰ ε ΐν ’ εύδοκία. . .
Ε ίσα ι Ποιήτρια . .  . φανοΰ . .  . μή κρύπτεσαι Κυρία- 
Ποιήτριαν ! σ’ ε’γέννησεν ή μήτηρ σου^Σμυρναια 

Ποίήτριάν ! σ ’ ομολογεί τό ή3ός σου ώ ν .α
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IIοιήτριαν ! σε έπλασεν έζ ονρανών ή φιίσις, 
Ποιητριαν ! σ έγνώρισεν ά κ ο σ μ ο ς  κ ’ ό Λ αμπίσης,’ 

Τ άς ύψηλάς καί ψυσικάς ίδ ία ς σου ίδόντες, 
σ’ τον τύπον’ αναγνόντες ί . . .

Και ως τοίαυτην τις τολμά άθώα σ Γ τήν,σπουδήν σ«»ί> 
Να σε προσφερη πρέπουσαν τοΰ ζήλου άπαρχήνσου, 

Καλαμον της Η ο ι η σ ε ω ς - -  Καί άν το Είμαρμίνον 
Σοι άναδειξη πρώιμα το διά σε γραμμένον, 
ί2ς νέα άλλη'τις Σαπρώ πάλιν ε’νθο υσ ιίσα ,
Κΐ ώς άετος υψιπετής σ ’ τά σύννεφα π«τώσα, 

Στο ένστικτον σου, δέομαι, τον κάλαμόν μου βάφε 
Κι ά 3  ά ν α τα  π ο·ι η μ α τ α διά γυναίκας γράφε.

£ Είπετο παίγνιον καλάμου ) ό ευχέτης
της Προόδου σου; 

Ζ- Δ. Λ.
Α Π Α Ν Τ Η Σ 1 Σ.

Προς τον Κυ'ριον Ζαχαρίαν Δ. Λααπίσην.
Οίχαδε.

’Ελλόγιμε Κύριε !

Δέν ενλαβα την ευτυχίαν νά σε γνωρίσω^προσωπι- 
κ£ς και να ψιλιωθώμεν, άλλ’ ήκουσα νά λέγουν το 
όνομά σου, καί ή προχθεσινή σου μ ’ έκαμε vaj εννοήσω 
ποΓος ε ίσ α ι, καί να συνδέση νοεράν γνωριμίαν μετα
ξύ μας οια τ&,ν πολυ υποχρεωτικών καί άνελπίστων" 
λόγων σου.

Ε ίσα ι τοσονκαλος ο.στ ελπίζω  νά μέ συγχώρησης 
άν σε καμιυ μερικκς παρατηρήσεις, καί άν σ ’ε’βγάλω 
άπό τήνάπάτην διά την οποίαν έλαβες ιδέαν περί έμοΰ. 
Οχι Κύριε! δεν είμαι καθώς μέ νομίζεις καί παραπο- 

λυ άναπτερώθη ή φαντασία σου. Οί λόγοι σου «Γναι 
τερπνοί ώς ποθητή ελπίς ήτις πλησιάζει είς τό πέ- 
Ρα ί της, η ως το γλυκύ νανάρισμα είς τάς άκοάς

Π Ο ΙΗ ΣΕΙΣ. 5!)

χών νηπίων, άλλά διά να τους παραδεχθώ πρϊπει να 
ίτυναισθάνωμαι δτί. τους άξιζω. Η έκφρασις σου οτι 
απολαμβάνω την ύπόληψιν των συμπρλιτών μου οιε- 
γείρει παλμούς χαράς είς την καρδίαν μου. Καί αυ
τή ή τιμή, είνα ι ή μόνη περιπόθητος αμοιβή διά κά
θε ψυχήν, ήτις προσφέρει λατρείαν ε ί :  τήν άρετήν, 
είς τήν περίνοιαν, καί είς ο,τι εΓναι καλόν και εξηρη- 
μένον άπο τούς γενικούς τύπους καί άπο τάς συνή
θ ε ις  προσκολλήσεις των κοινών ψυχών.

Ε ίθε ! νά ήμουν ή πρώτη ή τ ις έμελλε να φερη ε 
ποχήν νίαν είς τήν πατρίδα μου, ή να έβλεπα μιαν, 
άλλην ν’ άναφανη είς τό ίθνρς^ου. Α χ ! τοτε ηθελ 
ένθουσιάζεσθαι δί αΰτό τό ον, καί συλλογιζομ;νη ό
τ ι δί «ύτο είνα ι γραμμένα τα έπη σου,ήθελα οακρυ- 
4Γειν άπο χαράν, εν ίο τώρα μέ ταράττει ίσωτερικως ή 
ιδέα τής άνικανότητός μου, διά τόν ύψηλον βαθμόν 
«ίς  τόν όποιον μέ θέττε ις  καί με ύποθέττουν. Οχι δέν 
είμαι ποιήτρια' άν ημην τοιαύτη, β ιβα ιω ς οεν εκρυ- 
πτόμην, ^καί οϋτε ε ίνα ι μέ φαίνεται πεπρωμενον εις 
τήν εποχήν μας καί είς τήν πόλι,ν μας νά ιδοΰμεν, 
ά^ίαν αΰτοΰ τοΰ ονόματος κόρην.

’Εγώ ουτε σπουδήν τακτικήν έλαβα οϋτε τωρα δύ
ναμαι νά ένασχολοΰμαι είς τά τοιαΰτα. Αλλ εαν 
ψυχή Ενθουσιασμένη διά τήν πβίησιν, φυσική ευα ι
σθησία  καί αύξάνουσα πάντοτε, κεφαλή διατεθειμέ
νη πρός υποδοχήν ιδεών υπάρχουν είς Ινα ον, ημπο- 
ρεΓ μ’ αύτά μόνον νά παρρησιάζεται ε ίς τον φιλολο
γικόν κόσμον χορρίς νά προ'τοιμασθη δί αύτον τον, 
εϋγενή προσδιορισμόν; Α ϋτ’ ομοιάζει γην ευκαρπον 
άλλ’ άκαλλιέργητον,ή πλο,ΐον κρατούμενον άπ’ άγκυραν 
είς κανένα παράμερον λιμε’να,ή ώς π.τηνόν.εΐζ σιδηρά 
κάγκελα κλεισμένον διά νά φανη ή γονιμοτης της 
γης, πρέπει νά έβγουν οί βάτοι καί οί τρίβολοι οι- 
τινες τήν χερσόνουν, άν δέν σηκωθή’ ή άγκυρα το., 
δευτέρου, δέν δύναται τ ις  νά κρίντι τήν ταχύτητα τοΰ 
πλαός του, άς λυθοΰν τά δεσμά τοΰ πτηνοΰ και το-
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τ ι  βλέπ-ι τ ις  Ι'ως ποΰ θ ά  φθάση τό πέταγμά του. 
Σ ύ, οστις δί$εις νοητικήν κα ί ηθικήν μόρφωσιν είς 
πλάσματα τοΰ φύλου μου,σύ,πάσχισε νά τά έμπνευσης 
κλίσιν διά την παιδείαν, τρόχισε τόν νοΰν των εις υ
ψηλά ς ιδέας, καί τότε ίσως ίδης είς αυτά ο,τι ονειρεύ
εσαι δί εμέ. Ά λ λ ’ όχι· πρό πάντων άς καλλιεργηθη ή 
ψυχή των, άς χ υ θ ί  σπόρος άρετών είς αύτήν, καί άς 
την μαλακώνη ήάγα^οσύνη, διότι οϋτε ή εϋφυία, οϋτε 
■η περ ίνεα , ουτε ή μάθησις μέ φαίνεται ότι άποκαθι- 
στοΰν τό φΰλόν μου άξιότιμον ·ναί άξιαγάπητον, όσον 
ψυχη  τρυφερά καί λατρεύουσα την Ά Ρ Ε  Τ Ή  Ν. 
Αυτη η θεότης ά ς 'Ιμ βη  μόνη ε ίς τάς καρδίας των 
χαί τότε άποναθίσταντα ι τό κλέος της πατρίδος των. 
ΙΙο 'αν ωφέλειαν θ ά  τούς προξενήσουν άν προσπα
θούν νά μορφόνουν τό διανοητικόν μέρος τοΰ φύλου μου, 
δι’ επίδειξιν xcit Εξωτερικήν ήθοπρέπειαν μόνον, Ενω 
ή ψυχη μένει προσκολλημένη είς ποταπάς καί άναρ- 
μόστους τοΰ άγγελικοΰ είδους των κλίσεις; Καί αυ
τός είνα ι ό γενικός τρόπος της Εκπαιδεύσεως σήμερον, 
δ ,τι χ ρ ε ιά ζ ε τ α ι  δ ι’ Επίδειξιν μόνον· τό βάθος όμως 
ξηρόν, Ερημωμένον, σεσαθρωμένον, καί δταν συρθη ή 
φλούδα ήτις μέ την ώραίαν της θ ω ρ ι ά ν  Επικαλύ
πτει τά στιλπνωμένα ταΰτα σκεύη, τότε μόνον Εννοείς, 
ότι ε ίς μάτην Εχάθησαν κόποι καί ώραι και Ελπίδες, 
κα ί άν κάμμία άποφύγη τόν γενικόν ορισμόν καί ε’μφύ - 
τως παραίτηση τάς συνήθεις προλήψεις καί τειναχθη  
είς ΰψηλοτέραν τάσ ιν, τοΰτο θ ά  ϊΤναι Εξαίρεσις, καί αυ
τή η ε’ξαίρεσις σπανίως γ ίνετα ι είς τήν φύσιν.

Ά ν  τό Είμαρμένον ίχ η  τ ι προσδιωρισμίνον δί ε’μέ, 
καί ήΠρόνοια (ώς λέγεις)μ’ί'γραψεν είς τάς σελίδας της 
βίβλου της. Ώ ! τότε μ’ Ενθουσιασμόν θ ά  βλέπω τά υ
ψηλά επη σου καί μ ’ ευγνωμοσύνην θ ά  Ενθυμούμαι ότι 
ήσουν άπό τους πρώτους οίτινες Ετίμησαν μέ τ ’ ασματά 
των τήν άσημον άνάμνησίν μου. Τό φθάσιμον τοΰ 
μνηστηρός μου συγχρόνως μέ τήν Επιστολήν σου καί 
οί ευχάριστοι περισπασμοί οίτινες μ ’ ε’προξενήθησαν
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Εκ τούτου , δένμ’ άφησαν στιγμήν ελευθ'ραν διλ νά 
σ’ εΰχριστήσω όσον Εχρεωστουν,κ οσον οεν ο^ναμαι νά 
πράξω ώς Επιθυμώ, Ελπίζω ομως καθώς ?λάβες αύθορ- 
μήτως τόσην κα λ ι,^ νη ν  δί Εμέ, οϋτω νά συγχώρησης 
καί τήν Ελλειψίν μου πληροφορημένος ότι τιμώ τή ν 
παιδείαν σου καί τόν δ ιάπυρν ζήλόν σου καί τόν ποιη
τικόν οίστρόν σου τών οποίων είμαι θέρμη φιλη.

Σμύρνη τη 25 Ίανουαρ. ΐ£41.
2 . Σ. Τ ις , δ ;νατα ι νά μή κλαύση άπό χαράν 

βλέπων τά 'Ελληνικά α ισθήματα τής ευγενοΰς τωόντι 
συμπολίτιδός μας; Υ πά ρ χε ι άκομη, υπάρχει Ερρι£ω· 
μένος είς τάς καρδίας τοΰ ωραίου φυλρυ μας, ό σπορος 
τής πατρώας άρετής Ά ν  τόν επιμεληθώμεν, άναμφι- 
βόλως θέλει δόσει γενναίους καρπούς, τους όποιους 
ημεΓς αυτοί πάλιν θέλομεν χαρήν. — Μ αοελφα^τής 
άνωτέρω φρονήματα, θέλομεν καταχωρησειν άκολουθως 
καί άλλων συμπολιτρι^ν μας άπαντησεις, λυπο;μενοι 
όμως ούκ ολίγον οτι ύπό τής μετριοφροσύνης αύτών
δέν μ ά ς  Επιτρέπεται νά καταχωρο μεν : αί τα  κυρία
των ονόματα.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α .

Ο ΠΟ ΛΙΤΙΚΟ Σ Μ ΑΣ ΚΟΣΜΟΣ.

Ή  θέα  τοΰ πολιτικοΰ ,'μας κόσμου τήν σήμερον εΓ- 
ναι ώς όμαλή Επιφάνεια γαλήνιου και αχείμαντου θ α 
λάσσης· καί άν ολίγα τ ινά  κύριατα φαίνωνται.Εκ δια
λειμμάτων ότι φουσκόνουσιν, αμίσο,ις ομως πιπτουσιν 

, ώς μή Εχοντα πρόσκομμα ε ις το οποίον ν αντικρου· 
σθώσι. Καί τωόντι ακούεται πλέον τήν σήμερον ότι
ώς άλλοτε, α ί δ ι ά φ ο ρ ο ι  χώραι τής Ευρώπης οιασχιζον- 
τα ι μεταξύ των μέ πόλεμον αναγεννώμενον ώς ή”Τδρα, 
ή ότι ή Ά σ ία  κατερημά£εται άπο σκληρόν Ιαμερλα- 
νον, η ότι άπό τήν Αφρικήν Εκφωλεύουσι βάρβαροι 
διά νά συστήσωσι βασίλεια  είς την λοιπήν Οι
κουμένην, ή ότι ό νί.ος Κοσμος, η Λ μερκη, x a ta-
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βρέχεται πλίον άπό τό άν3·ρώπινον α ίμ α ; Έ ;  ίναν,τία^ 
μάλιστα δύναταί τ ις  νά είπη ότι την σήμερον είνα ι 
:ό « . ι ώ ν  τοΰ Αύγουστου, καί οτι α ί 3-υραι τοΰ Ίανοΰ 
,ε’κλείσ3ησαν. Ά λλά  κα,ί πάλιν πόση διαφορά τών α ί-  
ωνων! Τ ίς δεν εβλεπε τότε οτι ή Οικουμένη έστίνα- 
■ζε βαρίως ύπό τόν ζυγόν της ’Ρώμης, οτι έχρειά- 
.ζοντο ίοχυρά τάγμκτα στρατιωτών διά νάίμποδίσωσι 
τόν χείμαρρον τών βαρβάρων,οιτινες έπλημμύρουν παν- 
χαχόΒεν, καί οτι ό κόσμος ε’κρατεϊτο καί ΰπεστηρίζε- 
το διά της μάστιγος ; Την σήμερον ομως ό κόσμος 
κρατείται και προοδεύει, είς τόν έςευγενισμό; τον μέ 
•οπλον π<?λύ ισχυρότεροι καί όξι/τερο.ν της μαχαίρας, 
τόν Λ ό γ ο ν .  Ή  μάχαιρα επιφέρει πάντοτε πληγήν 
ίπ ιψα ίουσα, άλλ'ό λ ό γ ο ς  είνα ι ικανός νά μαλάσση τά 
άγριώτερα πάΒη,νά καΒησυχάζη τά τεταραγμένα πνεύ
μ ατα , νά έλκυη τάς καρδίας, καί νά κερδίζη τάς ν ι
κάς χ^ρίςνά  προ^εν-Γ διόλου πληγήν. Διό καίε’γκα - 
χαλείψαντες σχεδόν ώς περιττήν πλέον τήν μάχαιραν, 
μάχονται τήν σήμερον διά λ ό γ ω ν  μόνον, καί έπομε..- 
νως άντιπολεμοΰσι διά γ ν ω μ ώ ν ,  με ταύτην τήν 
διαφοράν ομως οτι ε’νω" άλλοι προγενέστεροι ε’μάχον- 
το σοφιστικώς, οί σημερινοί μα^ πολιτικοί 3-ελουσι νά 
οίδωσι τόν λόγον τών πραγμάτων, καί οϋχί νά κάμνωσι 
σοφίσματα.Ή  έπ οχή  μας ε’νγ ίνε ι δέν είναι παραπλήσια 
ούδεμιας άλλης εποχής. "Ό3·εν καί ή φαινομένη τοΰ 
π.ολιτικοΰ μας κόσμου είς τό εσωτερικόν ταραχή δέν 
ομοιάζει μέ βροντήν νεφέλης, ίξ  ής

φέρεται χιόνος μένος, ήδέ χαλάζης,

άλλ’ε’ξ ε’ναντίας μάλιστα άπό αύτήν. προσδοκάται ή εί-: 
ρήνη τών λαών, ή αρμονία τών αισθημάτων, καί ή 
παγκόσμιος ομόνοια, τούλαχιστ0ν άν πρίπη νά πιστεύ- 
σωμεν τάς άλαν.Βάστους προφητείας τών νεωτέρων 
οίωνιστών.

G3

ΦΡΕΙΔΕΡ. ΚΑΙ II ΕΝ ΒΕΡΟΛ. ΑΚΑΔΗΜ.

Φρειδερίκος Β'. ό Μ ίγας, βασιλεύς τής Πρωσσίας, 
είχ» μεγίστην κλίσιν εις τό συγγράφειν, κα3·’ οσον 
μάλιστα ίβ λεπεν οτι τά πονήματά του ε’3αυμάζοντο>' 
καί ε’πηνοΰντο ύπό τής ε’ν Βερολίνω ’ Ακαδημίας. Θ ί
λών ομιος νά πληροφορη3·/Γ άν οί πρός αυτόν διδόμε
νοι έπαινοι ήσαν ειλικρινείς, έστειλε μίαν τών ημε
ρών σύγγραμμά τι εις α,ύτήν άνωνύμως. ’Λλλ’ ή Α κα
δημία μή γνωρίζουσα τόν συγγραφία, ού μόνον δέν 
εδειξε τινά ΰπόληψιν πρός αύτό, άλλ.ά καί τό κατε- 
φρόνησε μαλιστα. " ΙΙολλά καλά λοιπόν, ε’φύνα- 
ξεν ό βασιλεύς, ε’ννόησα. ότι οί έπαινο ι καί α ί εύφη- 
μίαι τών άνΒρώπων τούτων, ε’δίδοντοείς τόν Βασιλέα 
καί ούχί εις τόν Συγγραφέα . ’ ’ Καί άπ’ εκείνης τής 
ώρας ώμίλει πάντοτε καταφρονητικούς περί τής 
Βερολίνω ’Ακαδημίας.

Η Γ Α Σ Τ Ρ ΙΜ Α Ρ Γ ΙΑ  ΤΩΝ ΡΩΜ ΑΙΩΝ.

Μετά τόν δεύτερον Καρχηδονικόν πόλεμον 'ε’κυρί. 
ίυσε τόση λιχνεία καί γαστριμαργία είς τήν 'Ρώμην, 
ώστε κατά τόν Πλαΰτον έμίσ.Βονον μαγείρούς είς τήν 
άγοράν μέ ήμερούσιον μισΒόν διά νά τούς μαγει- 
ρεύωσι κάλλιστα φαγητά. Ε ύ5ύς άπίκτησε κκΒείς 
πολίτης ίδιόντου μάγειρον, καί όσον ε’ςηπλόνοντο αι 
δορικτησίαι, τόσον ε’πλη3ύνοντο είς τούς 'Ρωμαίους 
αί γνώσεις τών οσα ήδιίνουσι τό στόμα. Παν ξενικόν 
ήτο άγαπ/ιτόν, ε’ξαιρετως τά π'.οϊόντα τής Α σίας, 
καί τά Βαλάσσια όψάρια τοΰ Πόντου . . . Μ . Ούχρ- 
ρων, σύγχρονος τοΰ Καίσαρος καί τοΰ Κικίρωνος εν- 
λεγεν ο «  ” Εάν 3 ίλη  τ ις νά φάγη λαμπρώς, πρίπ-ι' 
νά φίρη παγόνι άπό τήν Σάμον, λαγόν άπό τήν Φρυ
γίαν, γερανόν άπό τήν Μήλον, έρίφιον άπό τήν Ά μ- 
βρακίαν, 3-ύννον άπό τήν Χαλκηδόνα, μύραιναν άπό 
τήν Ταρτησσόν, χίλυον άπό τό'> Πεσσινοΰντα, ό·
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στρείδΐΛ άπό τον Τάραντα, π ίννας άπο τήν Χίον, 
ξιφίαν άπο την,'Ρόδον, βαρβώνια άπό την Κ ιλικίαν, 
καρύδια άπο την Θάσον, φοίνικας άπο την Α ίγυ 
πτον, βαλάνους άπο την Ισπανίαν . ”  'Ο Αουκουλος 
(περίφημος διά την γαστριμαργίαν του) είς άπρο- 
ετοίμαστόν τι συμπόσιον κατεδαπάνησεν ευθύς, 
15,000. φιορίνια αυστριακά. Ό Ά π ικ ίω ν  κατησώ- 
τευσε περίπου 8 μ ιλλιόνια  φιορίνια εις το μαγειρεΓ- 
ον, καί ΐίλο ς έγ ινεν  αύτόχειρ, διότι τον έμεινεν εν 
δίκατον της όλης περιουσίας του, με το όποΓον ητο 
το αύτο ώς νά άπί.θνησκε της πείνοις 
Ό  πλούσιος τοΰ καιροΰ εκείνον ε’πληρονε τεσσάρων  
λίτρων όψάριον με τριακόσια. έβδομήντ*π1ντε φιορίνια 
Ε ίς τοΰ Νίρω^ος το)ς χρόνους δέν ε’δυνατο κάνεις 
ε’πίσημος 'ΡωμαΓος, όσον φειδωλός κ α ι  άν ητο', όταν 
ελάμβανεν ένδοξόν τ ι άξίωμα, νά μή δώση συμπόσι
όν εκατόν χ ιλ ιά δω ν  φιορινίων. Ό  Καλιγόλας ( αύ- 
τοκράτωρ ) έκαμεν όλα του τά  δυνατά μίαν φοράν 
νά εΤοδευση τόν ε’τήσιον φόρον τριών Επαρχιών είς 
εν μόνον συμπόσιον, είς τό όποΓον καί μέ άναλελυ- 
μενα μαργαριτάρια καί άλλα τοιαΰτα άρτυματα έ- 
ξωδευθησαν δυο ημισυ καδίαχρυσοΰ '!  Ό ϋυ ί’τάλ- 
λιος ε’κατασκευασε δίσκον μ ίγ ιστον, τον όποΓον 
εγίμ ισεν άπό καρυκευ'ματα, τά όποΓα ε’δαπάνησε 
περίπου 40 ,000 φιορίνια Μεταξύ τούτων ησαν γλωσ- 
σαι άηδόνων, μυελά παγωνίων καί φασιανών, γ α λ α ’ 
των μυρραίνων καί άλλων σπανίων όψαρίων . . .

Δ ιά νά φερωσι τοιαΰτα ε’δώδιμα άπό τά μακρηνό- 
τατα  μερη τοΰ κόσμου, έμετα ,χειρ ίζοντο στόλους  καί 
συνιππ ίας, καί όλοι οί δρόμοι οΐ φίροντες είς την 
'Ρώμην άπό τάς διο θαλάσεας ησαν σκ επ α σμ έ νο ι  
άπό αμάξια φορτωμίνα μέ τάς ά ναγκα ίας ΰλας διά 
τό μαγειίίΓον της αύλης καί τών προκρίτων.

(Εκ τοΰ Ι ίο ίμ .)


