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Πξρ'ε τοϋ 'Ελληνικού σταδίου, i
Στάδιον ώνομάζετο πάλαι ό ώρισμένος διά τούς δρόμω ά- 

γωνιζομένους το'πος καΐ ό ούτως έν αύτώ γινόμενος δρόμος, 
σταδιοδρόμοι δέ οί άγωνιζόμενοι τον αγώνα τούτον. Προϊόν
τος τοϋ χρόνου έν τώ πρός τό τοϋ δρόμου άγώνισμα ώρι- 
σμένω σταδίω έτελοϋντο καί άλλοι αγώνες, έξαιρέσει τής Ιπ
ποδρομίας, γινόμενης έν όμοιοσχήμω μέν τω σταδίω χώρω 
άλλά πολύ μείζονι κατά μήκος καί εύρος, 'Ιπποδρόμιο όνομα- 
ζομένω.

Τό στάδιον ήν επιμήκης χώρος περατούμενον κατά μέν τό 
έν αύτοΰ άκρον εις γραμμήν εύθεΐαν, κατά δέ τό έτερον είς 
ημικύκλιον, βάσιν έχον αύτό τοΰ σταδίου τό πλάτος. Περί τόν 
χώρον δέ τούτον ήσαν σειραΐ καθεδρών ύψουμένων τής μιας 
ύπέρ τήν άλλην κατά βαθμίδας.

Τά στάδια κατεσκευάζοντο κατά τρεις διαφόρους τρόπους 
κατά τήν διάθ&σιν του εδάφους. Τό άπλούστατον ήν ό 
έκ φύσεως εχων τήν άπαιτουμένην μορφήν τόπος, ώς έν 
Λαοδικεία. Συχνότερον δέ, δί έλλειψιν φυσικώς έσχημα- 
τισμένου σταδίου έξελέγετο Οέσις τις παρά λόφω, ου ή 
κατακλινής πλευρά άπετέλει τό έν τοϋ σταδίου μέρος, τής 
έτέρας σχηματιζομένης έκ χώματος γής, ώς έν ’Ολυμπία, θή- 
βαις καί Έπιδαύρω (Παυσ. Β. 27, 6, ς·. 20. 5. 6, Θ. 23. J). 
’Ενιαχού δέ τό στάδιον ώκοδομεϊτο έπί επιπέδου εδάφους, ου 
πέριξ άνύψουν χώματα γής, ένθα κατεσκεύαζον τάς διά τούς 
Οεατάς καθέδρας, περικαλύπτοντες ταύτας πέτραις ή μαρμά- 
ροις. Τής τοιαύτης κατασκευής έχομεν δύο περίφημα παρα
δείγματα, τό Δελφοί πυθικόν στάδιον καί τό Άθήνησι Παν
αθηναϊκόν. Τό μέν πρώτον τούτων ήν πεποιημένον άρχήθεν 
έκ παρνασσίας πέτρας, ύστερον δέ έπεκόσμησεν αύτό λίθω 
πεντελησίω ό Αττικός Ηρώδης, δστις καΐ τό Άθήνησι στά
διον τό πρός τήν Ίλισσίαν όχθην ύπό τού ρήτορος Λυκούργου 
κτισθέν παρομοίως έκαλλώπισε, έπί τέσσαρα έτη τής τοιαύ
της εργασίας διαρκεσάσης- τοϋ σταδίου τούτου σώζεται μέν 
νΰν ό χώρος καΐ τό σχήμα καΐ έρείπιά τινα, ούχί δέ και ή 
αρχαία αύτοϋ διακόσμησις.

Εις τινα μέρη τό στάδιον άπετέλει μέρος τών οικοδομών 
τοϋ γυμνασίου, αλλαχού δέ ώκοδομεϊτο πλησίον αύτοϋ, συ
χνότατα δέ, ώς έν Άθήναις, ίδρύετο μεμονωμένου. Τό έν ’Ο
λυμπία ήν έν τώ ίερω τού Διός άλσει (άλτιϊ).

Τό μέγεθος τών Ελληνικών σταδίων διέφερε κατά τε τό 
μήκος καί κατά τό πλάτος. Ή διαφορά δέ αύτη έστίν έννοη- 
τέα,κατά πάσαν πιθανότητα, ώ; ύπάρχουσα έν τή περιοχή αύ
τών, ούχί δέ καΐ έν τώ μήκει τοϋ χώρου δν ώφειλον ίνα δια- 
τρέχωσιν οί άγωνιζόμενοι. Ουτος ήν πάντως έν πάσιν ομοίως 
ώρισμένος. 'JI περιοχή δέ διέφερε άναλόγως τών συνήθως 
συνερχόμενων έκάστοτε Θεατών, ή τής μεγαλοπρεπείας δί ής 
ήθελε νά περιβάλη τό έργον ό οίκοιομούμενος αύτό. Τό τετα- 
γμένον μήκος τοϋ πρός τόν αγώνα ώρισμένου μέρους, τό με
ταξύ δηλαδή τών σημαινουσών τήν άοχήν καί τό τέλος τού 
δρόμου στηλών, ήν 600 ’Ελληνικών ποδών. 'Υπήρχε παρά- 
δοσις ότι ό 'Ηρακλής κατεμέτρησε τούτο κατ’ άρχάς τοΐς 
ΐδίοις αύτοϋ ποσί. Έστι δέ λίαν πιθανόν ότι ό Ήρακλειδείου 
καταγωγής αντιποιούμενος Φείδων, ό ώς αγωνοθέτης προε- 
δρεύσας τών ’Ολυμπιακών αγώνων, ώρισε τοϋ κυρίως σταδίου 
τό μήκος έπί τή βάσει τοϋ ύπ’ αύτού συσταθέντος μέτρου.

Αί περ-σωθεισαι είς ημάς διηγήσεις τών άρχαίων περί τής 
διαθέσεως τών μερών τοϋ σταδίου είσίν όλίγισται. Άλλ’ έκ 
τής άντιπαραθέσεως αύτών και τών σωζομένων λειψάνων δια
φόρων άρχαίων σταδίων έξάγομεν τάς εξής λεπτομέρειας.

Είς τό έτερον τών περάτων τοϋ σταδίου τοίχος εύθυς έ- 
κλειεν έντός τό έμβαδόν αύτοϋ, καί ενταύθα ύτ.ήρχον αί είσο
δοι καί ή άφετήριος γραμμή τών δρόμω άγωνιζομένων, καί 
έν τώ Όλυμπιακώ σταδίω ήν ώδε καί βωμός τοΰ Ένδυμίωνος. 
Εις τό άλλο δέ πέρας, είς τό κέντρον (ή παρ’ αύτώ) τού ημι
κυκλίου καί έν τή (ορισμένη άπό τής άφετηρίου γραμμής άπο- 
στάσει, ήν τό τέρμα· τουτέστι τό μέρος τής στάσεως τών 
απλών στασιοδρόμων. Ό αγών έλέγετο στάδιον ή δρόμος· 
δίαυλος δρόμος ώνομάζετο δτε οι άγωνιζόμενοι περιτρέχοντες 
τούτο έπανήρχοντο είς τήν άφετήριον γραμμήν. Ή άφετήριος 
γραμμή καΐ τότέρμα είχον παρά τοΐς άρχαίοις διάφορα ονό
ματα. Καΐ τό μέν πρώτον έλέγετο ά φ ε σ ι ς, γραμμή, 6 σ- 
πληγξ καΐβαλβίς- τό δεύτερον δέ τέ ρ μα, βα τή ρ, τέ
λος, καμπτήρ καί νύσσα. Γραμμή μέν έλέγετο διότι οί 
δρομείς ΐσταντο κατά στίχον. Ύσπληγξ δέ διότι ένετείνετο 
πρό αύτών σχοινιού δπερ κατεβιβάζετο άμα δοθέντος τοΰ ση
μείου τής άναχωρήσεως. Καμπτήρ έλέγετο τό τέρμα διότι 
οί τρέχοντες έν τω άγωνίσματι τοϋ διαύλου ή δολίχου έστρε- 
φον περί αύτό ϊνα έπανέλθωσιν είς τό σημεϊον δθεν άνεχώρη- 
σαν. Οί δροι ουτοι συγχέονται πολλάκις, πιθανόν διότι ή άφε- 
σις ήν καΐ τέρμα πάντων τών ειδών τού δρόμου, έκτος τοϋ 
άπλοΰ σταδίου. ’Εν τή άφέσει καί τω καμπτήρι ήσαν ώς ση
μεία τεβειμέναι τετράγωνοι στήλαι (λεγόμεναι καί κίονες κυ
βοειδείς), καΐ έν τώ μέσω, είς ϊσην έξ έκατέρου άπόστασιν ήν 
άλλη τοιαύτη στήλη. Καΐ έπί μέν τής πρώτης ήν έγγεγραμ- 
μένον αρίστευε, έπί τής δευτέρας σ π ε ΰ δ ε, καΐ έπί τής 
τρίτης κ ά μ ψ ο ν . Οί δολιχοδρόμοι έκαμπταν άμφοτέρας τάς 
έν τοϊς δύο άκροις τοΰ σταδίου στήλας μεχρισοΰ έπλήρουν 
τόν αριθμόν τών σταδίων έξ ών συνίστατο τό άγώνισμα αύτών 
διέφερε δέ τοΰτο κατά διαφόρους περιστάσεις, διότι τό μήκος 
τοΰ δολίχου δρόμου μνημονεύεται ώς συγκροτούμενου έκ στα
δίων 6, 7, 8, 12, 20 καΐ 24 (Σχολ είς Σοφ. Ήλεκτρ. 691). 
Το ήμικυκλοειδές άκρον τοϋ έμβαδοϋ του σταδίου, δπερ έλέ
γετο σφενδόνη, καί δπερ δέν έχρησίμευεν είς τούς δρομείς, ήν 
ίσως ώρισμένον δί άλλα αθλητικά αγωνίσματα. Ή σφενδόνη 
αυτή φαίνεται ετι καθαρώς είς τό στάδιον τής Εφέσου και 
τής Μεσσηνίας. Ταύτης μάλιστα περικυκλούται ύπό J 6 στί
χων καθεδρών απέναντι τού καμπτήρος. Ένθεν μΐν τοϋ Όλ. 
σταδίου ήσαν αί καθέδραι τών ’Ελλανοδικών, οϊτινες εισήρ - 
χοντο είς τό στάδιον διά κρυπτής εισόδου, ένθεν δέ βωμός έκ 
λίθου λευκού, έφ’ δν έκάθητο ή ιέρεια τής Δήμητος Χαμύνης 
ϊνα Οεωρή τούς άγωνιζομένους. Τό έμβαδόν τοϋ σταδίου έκο- 
σμεϊτο ώς έπί τό πλεΐστον βωμοϊς καί άγάλμασι. —

Περί τού σταδίου, ώς μέτρου οδοιπορικού παρά τοϊς Έλλη- 
σι, θέλομεν εκθέσει τά δέοντα έν τω περί μέτρων, σταθμών κλ. 
τών άρχαίων.

—οοο—

Πδρι τή; νήσον Κ^ητη;.

Κρήτη (τό έθν. καΐ έπίθ. Κρής, Κρήσση, Κρηταΐος, Κρη- 
τεύς, Κρητήϊος, Κρητήος, Κρηταιευς, Κρήσιος, Κρήτις, Κρήσις, 
Κρητικός, ϊδ. Στεφ. Βυζ.) νήσος έν τώ Αίγαίω πελάγει, περι
γράφεται ύπό τοΰ Στράβωνος ώς μεταξύ τής Κυρηναϊκής καΐ 
τοϋ άπό Σουνίου μέχρι Λακωνικής μέρους τής Ελλάδος κείμε
νη, καί παράλληλος κατά μήκος ουσα πρός τά δύο ταΰτα ση
μεία. Ή φράσες μέχρι Λακωνικής σημαίνει ή το Ταίναρου 
άκρον ή τόν Μαλαίαν. Έξ άλλων δέ τοΰ αύτοϋ Γεωγράφου 
χωρίων έξάγεται δτι έκτείνει αύτήν μέχρι Ταινάρου (Β. 124, 
Η. 863). Δυσκολώτερον έτι καθίσταται νά έννοήση τις τήν 
ώς πρός τήν Κυρηναϊκήν ύπό τοϋ Στράβωνος (ΙΖ. 838) oot^o-
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μένην Οέσιν τής Κρήτης. Ό αύτός άντιφάσκων πρός εαυτόν 
και άχριβέστερον έζφραζόμενος ποιεί τό βορειοδυτικόν άκρω- 
τήριον τής νήσου ταύτης Κίμαρον 700 στάδιά τοΰ Μαλαία 
απέχον (Γ. 174) και τό Σαλμώνιον άχρον 1000 στάδια άπό 
τής 'Ρόδου.

Ή όλη περίμετρος τής Κρήτης έλογίσθη ύπό τοϋ Άρτεμι- 
δώρου 4100 στάδ. ουσα· άλλ’ό Σοισικράτης, ουτινος ή περιγρα
φή έστίν ακριβέστατη, λέγει τό μήκος αύτής 2390 σταδ. καί 
τήν περίμετρον πλέον ή 5000 (Στράβ. I. 476). Ό Ιερώνυμος 
(άνωτ.) λογιζο'μενος τό μήχος αύτής είς 2000 στάδια ύπερέβη 
πολύ τόν ’Αρτεμίδωρον. Κατά Πλι'νιον (jy. 20) τό μέν μήκος 
τής Κρήτης ήν περίπου 270 Μ. Ρ. (I. iUille passus ήν ϊσον 8 
σταδίοις) καί σχεδόν 639 Μ. Ρ. ή περίμετρος. Τό ευρύτατου 
μέρος τής νήσου έν μέσω αύτής, μεταξύ τών ακρωτηρίων Δίου 
καί Ματάλου. ήν 400 σταδίων. Τό στενώτατον δέ, μεταξύ 
Μινώας καί Ίεραπύτνης, ήν 60 σταδ. Ή δυτική παραλία ήν 
200 στάδια πλατεία, άλλά πρός άνατολάς μεταξύ Άμοιμάλ- 
λης καί Φοίνικος έμειουτο εΐς 100 στάδια (Στράβ. 475).

Ήν δέ ή Κρήτη ορεινή καί δασεία εχουσα μεταξύ εύφορους 
κοιλάδας. Πάσα ή νήσος δύναται νά θεωρηθή ώς παράτασις 
τής κατά τόν Μαλαίαν σειράς όρέων καί τής μεσολαβούσες 
νήσου τών Κυθήρων. 'Π γαιολογική αύτής κατασκευή ομοιά
ζει τή τής Ελληνικής χερσονήσου. Έκ τών ιχνών δέ τών έ- 
νεργειών τής θαλάσσης έπί τών σπιλάδων, ιδίως δέ τών κα
τά τήν δυτικήν άκραν, φαίνεται ότι ή περιγραφομένη νήσος 
ώΟισθη έκ τών θεμελίων αύτής ύπό ισχυρών υπογείων δυνά
μεων, έν ένεργεία κατ’ άρχαιοτάτους χρόνους ούσών (Journ. 
geograph. Soc. Vol. xxii. p. 277).

Συνεχής ορεινή χώρα ύπερτείνει καθ’όλον τής'νήσου τό μήκος, 
κατά μέσον δέ περίπου ταύτης ύψοΰται όσον 7674 άγγλ. πό
δας τό Ίδαιον όρος, συνιστάμενον έκ συσσωρευσεως βουνών 
είς τρεις ύψηλάς ζορυφάς άποληγο'ντων. Ή περιφέρεια τής 
βάσεως τής Ίδης έστι περί τά 600 στάδια- πρός δυσμάς 
συνέχεται τοΐς Λευχοϊς λεγομένοις δρεσι, ών αί χιονοσκεπείς 
οφρύες καί τά αγέρωχα μέν ωραία δέ διαγράμματα εκτείνον
ται έπί μήκος 300 σταδίων. Πρός άνίσχοντα δ’ ήλιον τής 
Ίδης κεΐται, έκ τής αύτής ορεινής σειράς όρθουμένη, ή Δίκτη. 
Φαίνεται παράδοξον τοΐς νεωτέροις ότι δέν εύρίσκονται που 
τών όρέων τής Κρήτης ούδ’ ίχνη μεταλλουργικών εργασιών, 
ενώ ή αρχαία παράδοσις φέρει ότι ένταΰθα είργάζοντο οί πα
λαιοί εκείνοι σιδηρουργοί καί χαλκείς, οί λεγόμενοι Ίδαίοι 
Δάκτυλοι.

Ή Ίδα, συνδεομένη πάλαι πρός τά περί μεταλλουργίας 
διηγήματα, ήν δασώδης, δπερ εύκόλυνε τους είς τήν τών με
τάλλων κατεργασίαν ασχολούμενους. Τά δάση αύτής ήσαν 
περίφημα διά τάς καρποφόρους αίγείρους καί τούς αειθαλείς 
πλατάνους, δένδρα άπερ ούδαμού αύτής νΰν εύρίσκονται τοι- 
αΰτα, οία ύπό τών άρχαίων περιγράφονται- έτι δέ διά τάς 
κυπαρίσσους, κέδρους καί φοίνικας αύτής. Κατά τόν Πλί- 
νιον (XXV. 8. παράβ. ζαί Θεοφρ. Φυτ. ιστ. Θ. 16) τά πάντα 
έφύοντο βέλτιον είς Κρήτην ή αλλαχού. Μεταξύ τών ιαματι
κών βότανών, δί άς ήν περίφημος ή Κρήτη, ήν καί τό περί- 
φημον παρά τε τοΐς ίατροΐς, τοΐς φυσιολόγοις καί τοΐς ποιη- 
ταϊς δίκταμου (Θεοφρ. καί ΙΙλίν. άνωτ. Tasso, έλ. Ίερουσαλ. 
χί 72). Συχνά γίνεται λόγος παρά τοίς άρχαίοις περί τοΰ 
οίνου ;.τής Κρήτης (Αίλ. π. ιστ. IB. 31. Άθήν. I. 440. ΙΙλίν. 
xiv. 9). Μεταξύ τούτων ό μάλιστα ύπέρ τούς άλλους τιμώ
μενος ήν ο ρητινίτης (Passum. ΐδ. Mart. xiii. 106, Juv. xiv, 
270). To μέλι αύτής κατέστη περίφημου καί λόγος περί αύ
τοϋ γίνεται έν τοΐς περί Διός μύθοις (Διόδ. Ε. 70, Καλίμ. 
"Τμν. είς Δ. 50). Ή Κρήτη ήν καθαρά θηρίων ζαί ζώων πο- 
λυσινών (Αίλ. περί ζώων Τδ. Γ. 32. ΙΙλίν. νΐϊί. 82) τό καλόν 
τοϋτο ώφείλετο είς τόν Ηρακλή βουληθέντα χαρίσασθαι τοΐς 
Κρησί, κατά Διόδωρον (Δ. 17). Άλλ’ οί κύνες τής Κρήτης 
ήδύναντο ν’ άντιπαραταχθώσι προς τούς θηρευτικούς κύνας 
τής Σπάρτης (Αίλ. άνωτ. Γ. 2). Οί δέ Κρητικοί Αίγαγροι 
πιστεύονται ότι ήσαν οί άρχέγονοι πάντων τών παρ’ ήμΐν ημέ
ρων τού ζώου τούτου ειδών.

Ό κύκλος τών περί τοΰ Μίνωος καί τοϋ γένους αύτοϋ μύ
θων πολλήν έπέχυσε λάμψιν έπί τής Κρήτης, Πρός ταϋτα 
δμως ή άποξένωσις αύτής έκ τής επίλοιπου Ελλάδος κατά 
τήν ιστορικήν περίοδον παρουσιάζει μεγάλην άντίφασιν.· Οί 

Κρήτες έπεδείκνυον ού μόνον τόν τόπον τής γευνήσεως του 
Διός άλλά καί τόν τάφον τοΰ αθανάτου τούτου δεοΰ, δί δ 
ελέγχει αύτούς ό Καλλίμαχος (υμν. είς Δ. 8). Οί είσβαλόν- 
τες δέ εΐς τήν νήσον Δωριείς κατέστησαν αύτήν έστίαν τής 
Άπολλωνολατρείας (Muller Δωρ. Τόμ. 1. σελ. 226 Άγγλ. 
μετ.). ’Επειδή δέ αί 'Ελληνικά! νήσοι έγένοντο έξ αρχαιότα
των χρόνων προθήματα, δί ών οί μεταβατικοί λαοί τής Εύ- 
ρώπης ζαί τής ’Ασίας διεπεραιοΰντο έζ τής μιας είς τήν άλ
λην ήπειρον, υπελήφθη ότι Αιγύπτιοι, Φοίνικες ζαί Φρύγες 
έκτισαν πόλεις έν Κρήτη καί είσήγαγον είς αύτήν τέχνας καί 
γνώσεις. Ούδεμία δύναται νά προσαχθή άπόδειξις περί Αι
γυπτιακού εΐς Κρήτην άποικισμοϋ. Έκ τοΰ εθνικού δέ τοΰ 
λαοΰ τούτου χαρακτήρας καθίσταται λίαν πιθανόν δτι ούδέ- 
ποτε οίποικοι γνήσιοι Αιγύπτιοι διέπλευσαν τό Αιγαίου· ίχνη 
Φοινικικών έποικήσεων δεικνυνται έν Κρήτη άναμφιβόλως· δί 
εύμηχάνου δε άπεικασίας ή μυθολογική γενεαλογία τοΰ Μί
νωος έποιήθη έμφαίνουσα συνδυασμόν τιν α τής εγχωρίου τών 
Έτεοκρητών οργιαστικής λατρείας τοΰ Διός πρός τήν έκ 
Φοινίκης είσαχθείσαν τής Σελήνης, ήτις έδηλοΰτο διά τών 
ονομάτων Εύρώπη, Πασιφάη, ζαί ’Αριάδνη. Υπάρχει σαφής 
άναλογία μεταξύ τής θρησκείας τής Κρήτης καί τής Φρυγίας. 
Οί μυθώδεις Κουρήτες καί οί Ίδαίοι Δάκτυλοι έχουσι σχέ
σιν καί πρός τήν οργιαστικήν λατρείαν καί πρός τάς τέχνας 
τής Φρυγίας. Άλλά τών έλλειπών τούτων καί άβεβαίωυ πα
ρατηρήσεων ούδεμία δύναται νά γίνη ιστορική χρήσις, ώς ου
δέ τοϋ Μίνωος τών ποιητών καί λογογράφων μετά τών είς 
αύτόν άποδιδομένων αντιφατικών καί πεπλασμένων έργων. 
Πρώτοι οί Δωριείς ένεφανίσθησαν έν Κρήτη έπί τών ηρωικών 
χρόνων έν τοίς Όμηρικοΐς ποιήμασι μνημονεύονται διάφοροι 
διάλεκτοι καί φυλαί, οιον Έτεοκρήτες, Κυδώνιοι, Τριχαικες 
Δωριείς, ’Αχαιοί καί Πελασγοί ώς συν υπάρχοντες πάντες έν 
τή νήσω, ήν περιγράφουσιν ώς πολυάνθρωπον καί 90 πόλεις 
έχουσαυ (Όδυσ. Τ. 174). ’Επειδή δέ οί ορεσίβιοι ούτοι Δω
ριείς φαίνονται είς ναύτας μεταβεβλημένο ι, έπεται ότι ήλθον 
είς Κρήτην, κατά τήν παραδεδεγμένην τών μυθολογικών χρό
νων χρονολογίαν, πολύ πρότερον τής είς Πελοπόννησον κα
θόδου τών Ήρακλειδών. Έν τοΐς αύτοΐς ποιήμασι φαίνονται 
έτι οί Δωριείς θρασείς καί τολμηροί ληίστήρες —τοϋτο δ’ ε- 
δώκε γένεσιν εις τήν ναυτικήν υπεροχήν τήν ύπό τοΰ Ήρο- 
δοτου, Θουκυδίδου, καί Άριστοτέλος άποδιδομένην είς τόν έκ 
παραοόσεως γνωστόν Μίνωα, καί τους ύπηζόους αύτοϋ Κρήτας.

(ακολουθεί).
—οοο —

Πδίί καπνόν (Νΐκ<7Τ£ανήίς\

ΊΤ καθ’ όλην τήν ύφήλιον διασπαρεϊσα συνήθεια τής /ρή
σεως τοΰ καπνού μετεφέρθη πρώτον άπό τής ’Αμερικής είς 
τήν Ευρώπην. Άγνωστον μέν είναι είσέτι άν οί Κινέζοι έ- 
ποίουν χρήσιν αύτοϋ καί πριν τοΰ 1492, Οετικώτατον ότι ό 
’Ισπανός ίερευς Roman Pane, ό συνοδεύσας τόν Κολόμβον είς 
τήν ’Αμερικήν, πρώτος συνέβη νά μας δώση γνώσεις τινας, 
κατά τό 1492, περί τής πρώτης χρήσεως τοΰ καπνού- άμα 
έςελθόντες, λέγει, είς τήν νήσον Δομίγγον εύρομεν- τούς ά
γριους έκεί κατοίκους αύτής καπνίζοντας φύλλα καπνοΰ καλώς 
είς έαυτά περ:ε στραμμένα· έκάπνιζον δέ διά νά προφυλάττω. 
σι το προσώπου αύτών έκ τών πολλά ενοχλητικών αύτοΐς 
έντομων, οιον κωνώπων κτλ, κατά τό 1520 οί Ισπανοί 
εΰρου νικοτιανήν καί είς τά πλέον έρημα τοϋ νέου έκεί ύπ’ αύ
τών άυαζαλυφθέντος κόσμου μέρη. Είς δέ τά 1535 γέγονε 
γενική πλέον ή χρήσις τοΰ καπνοΰ ύπό τών αιχμάλωτων. Ό Jean 
A’icot, πρέσβυς τής Γαλλίας είς Λισβώνα, λαβών τό 1506 
φυτά τινα καπνού έκ τής Φλωρίοος νήσου, μεταφύτευσεν αύ
τά είς τόν κήπον του, ώς ιαματικά .φυτά- καί τωόντι μέ τήν 
πόα ταύτης τής νικοτιανής, οΰτως έκτοτε πλέον ονομασθεί- 
σης πρός τιμήν τοΰ μεταδόσαντος αύτήν, έθεράπευσεν ό J. 
Nicol τά καρκινωματώδη τής ρινός τοΰ δούλου του έλκη.

Κατά τόν τριακονταετή πόλεμον ήδυνήΟη νά μεταδοθή ή 
χρήσις αύτοϋ καί είς όλην τήν Ευρώπην, όπου αύτοκράτορες 
κα; πάππαι δέν ΐσχυσαν νά τήν έμποδίσωσι, καί όπου μυριάδες 
ανθρώπων κατεγίνοντο, ώς καί τήν σήμερον καταγίνονται, είς 
τήνφυτείαν αύτοϋ καί τήν προς χρήσιν αύτοϋ κατασκευήν. Είς 
τά 1633 έμποδίσθη ή χρήσις αύτοϋ έπί ποινή νά άποτέμνηται 

ή ρις τοΰ τ,ολμήσαντος νά άνασΰρη λειοτριβημένον καπνόν διά [ 
τής ρινός. Πάππας Οΰρβανός ό Η. τό 1 έκύρησσεν άφο- 
ρισμόν είς τόν όστις ήθελεν άνακαλυφθή ότι έκάπνιζεν ή ά- 
νερροφα καπνόν. Εις τήν Αγγλίαν, διά νά τόν άποσκορακίσω- 
σιν,δί υπέρογκων φόρων, κατά τό 1604. τούς είσάγοντας αύτόν 
έπεβάρυνον.

Άλλοι πάλιν, απεναντίας, βασιλείς, άντί νά έμποδίζωσι 
τήν χρήσιν αύτοϋ ύπεστήριζον αύτήν όλαις δυνάμεσι· τοιοΰ- 
τοι υπήρξαν ό Φριδερΐκος καί ό Γουλιέλμος ό Λος, όστις μά
λιστα συνετέ),εσε πλεϊστον εΐς τήν σύστασιν εταιριών πρός 
διάδοσιν τής χρήσεως τοΰ καπνού.

Ό τρόπος τοϋ καπνίζει ν διά καπνοδίων είναι νεωτέρα έξις 
μετενεχθεΐσα έκ τής Ισπανίας είς τήν Ευρώπην. Ή πόα τής 
νικοτιανής είναι φυτόν ναρκωτικοδριμό’ διά τής άποστάξεως 
τοϋ οποίου' άπολαμβάνομεν έλαιώδές τι ρευστόν, τοΰ οποίου 
δύο ή τρεις σταγόνες είσίν ίκαναί πρός δηλητηρίασιν ανθρώ
πων· χαί τοιαϋται θανατηφόροι δηλητηριάσεις, κατά τούς τε
λευταίους χρόνους, είς διάφορα τής Ευρώπης μέρη συνεβη- 
σαν· Ή ένέργεια τοϋ άπεσταγμένου ρευστού τούτου είναι 
τόσον ισχυρά, ώστε σχεδόν ούδέν αντίδοτου δύναται νά τήν 
καταπολέμηση. ’Απόβρασμα φύλλων τοϋ συνήθους καπνοΰ ε
νεργεί έπίσης ώς μέγα δηλητήριου· καί μεταξύ τών διαφό
ρων συμβασασών δηλητηριάσεων άναφέρομεν τόν ακόλουθον 
άκουσίως γενομένην. Γυνή τις θελήσασα νά. άγοράση λειοτρι- 
βημένον καφφέ, έλαβε κατά λάθος παρά τοϋ έμπορου λειο- 
τριβημένον καπνόν (ταμβάκον) τής ρινός· ή γυνή αΰτη μή 
ύποπτευομένη τι έβρασε τόν νομιζόμενον καφφέ καί έπιεν έξ 
αύτοϋ διά φιαλίδος, καί είς τρεις άλλας γυναίκας κατά 
τύχην παρ’ αύτή εύρεθείσας έδωκεν έξ αύτών άνά φιαλίδα· 
άπασαι επινον τόν νομιζόμενον καφφέ μετ’ εύχαριστήσεως χω
ρίς νά ύποπτευθώσι τό παραμικρόν μετά παρέλευσιν όμως ή- 
μισείας περίπου ώρας κατελήφθησαν ή μία μετά τήν άλλην 
ύπό τοσοΰτον οχληράς σκοτοδινιάσ.:ως, ώστε δέν ήδυνήθησαν 
πλέον νά διακρίνωσιν τά πλησιέστερα αντικείμενα· μετ’ ολίγον 
επήλθε ναυτίασις καί εμετός, τό πρόσωπον αύτών έγεινε κα- 
τάχλωμον ώς τό τού νεκρού, ζαί μόλις δι’ έπιμελημένης 
φροντίδος τών ιατρών, διά λεμονάδων, αφεψημάτων τοϋ καφφέ 
καί άλλων προσφορών μέσων ήδυνήθησαν νά σωθώσιν έκ τής 
θανατηφόρου ταύτης δηλητηριάσεως.

S. Α ά ν δ ε ρ ε ρ. 
—οοο---

Ιίεά τοΰ άρτο^άριτου ο-νορου.

Ήν τών έπωφελεστέρων δένδρων πάσης τής υφηλίου είναι 
τό δένδρον τό καλούμενου ά ρ τό κα ρ πο ν (\rlocarpus) φυομενον 
είς τάς Μολουκικάς νήσους· ιδίως δέ είς τούς κατοίκους τών 
μερών τούτων παρέχει άπαντα τά πρός ύπαρξίν των άπαι- 
τούμενα. Τό δένδρον 8—9 μήνας καρποφορεί, καί τοσοΰτον, 
ώστε έν έως δύο δένδρα άρκοϋαι δ ά νά τρέφωσιν οικογένειαν, 
καθότι αί μέν είς πρόσφατον κατάστασιν καταναλισκόμενοι 
καρποί διατηρούνται, ποιζίλως κατασζευα,'ομενοι, διά τούς 
μήνας, καθ’ ους τό δένδρον δέν φέρει καρπόν.

Οί καρποί άποκόπτονται πριν τής εντελούς ώριμάσεως, 
άποφ?<οιοΰνται, κόπτονται είς τμήματα, έψήνονται έντός σιδη
ρών τηγάνων ή έπί θερμών λίθων είς τοιαύτην κατάστασιν 
ενιαυτόν δλον διατηρούνται, καί έχουσιν εύάρεστον γεΰσιν, 
ομοίαν τής τοΰ έκ σίτου άρτου. Έάν έκ τών ωρίμων καρπών 
χωρισθή τό σαρκώδες μέρος, καί άφεθή πρός ζύμωσιν, δύνα
ται νά ζατασζευασθή εύχυμότατος άρτος. Τό ξύλον τοϋ εί- 
ρημ.ένου δένδρου εφαρμόζεται πρός κατασκευήν ποικιλω- 
τάτων έπίπλων διά τάς οικίας των, ώς καί πρός κατασκευήν 
λέμβων. Έκτου φλοιού τών λεπτών κλώνων ύφαίνονται υ
φάσματα, καί ό γαλακτώδης οπός, όστις έκ τοϋ άφελκομένου 
φλοιοΰ τοΰ δένδρου τούτου εκρέει, χρησιμεύει πρός κατασκευήν 
κόλλας τίνος χρησίμου πρός κόλλησιν ξύλων.

’Επειδή λοιπόν ό καρπός άντικατασταίνει τόν άρτον εύλόγως 
έκλήθη άρτόκαρπος. Ό πολυπλασιασμός τοΰ δένδρου τούτου 
γείνεται διά τής τών άφθόνως φυόμενων παραφυάδων μετα- 
φυτεύσεως, αΐτινες, άν κατ’ άρχάς καλώς διά ποτίσεως περι- 
ποιώνται, εύκόλως εύδοκιμοΰσι.

Διάσημος φυσιοδίφης εκφράζεται ουτω πως περί τού επω

φελούς τούτου δένδρου <■ όστις είς τήν ζωήν του έφύτευσε 
δέκα μόνον τοιαϋτα δένδρα, αρκούντως έςεπλήρωσεν, οχι μό
νον τά προς τήν παρούσαν, άλλά καί τά πρός τήν μέλλουσαν 
γενεάν καθήκοντα του, καθώς ο κάτοιχος τ-ης Εύρώπης, όσ- 
τις δί όλου τοΰ βίου του ήοοτρία είς τό ψύχος τήν γήν, έθέ- 
ριζεν ύπό τον καύσωνα τοΰ ήλιου, φροντίζων διά τήν ΰπαρξιν 
τής οικογένειας του διά τ?,ς προμήθειας τοΰ άρτου, άφήσας 
έκ τοΰ κόπου τούτου είς τά τέκνα του πενιχράν τινα περι
ουσίαν.

Ξ. Αά ν δ ε ρ ε ρ.

ΑΓΓΕΛΙΑ.
ΠΕΡΙ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΛΕΞΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΛΘΟΛΟΤ 

ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.

Ή |ωμαϊχή νομοθεσία, ώ; ή βάσις χαί ό θεμέλιος πάσης νομίζ.-?,; 
έζπαΐδεύσεως, μελετωμίντ, συντόνως παρά πάντων τών πεπολιτισμέ- 
νων έθνών, γέγραπται ώς γνωπτόν πρωτοτύπως εις γλώσσαν άρχαίαν, 
ςένην όλως τοΰ ελληνικού ιδιώματος, καί τοι εντεύθεν άρχεγόνως 
πηγάζουσαν. Ή μελέτη δέ κα: άνάπτυξις της νομοθεσίας ταύτης ελλη
νιστί, έ'ντε τοΐς συγγράμμασιν ημών καί ταϊς προφορικαις παραδόοεσι, 
καί άζοίβεστάτη υποτιθέμενη, αείποτε έσεται ατελής, εί μή τελειοΰται 
διά τής γνώσεο>ς τής πρωτοτύπου γλώσσης, έν η ή νομοθεσία αΰτη έ- 
γράοη· τούτο δέ διότι τά νομικά ^ωμαϊχά νοήματα και οί τεχνικοί δ · 
ροϊ τοϋ δικαίου τούτου δυσχερώς είς τήνημετέραν κατ’ ακρίβειαν με- 
ταρέρονται, δπερ καί πάντες έν γένει οί είοότες γινώσκουσι, καί άνήρ 
άργαϊος ιδία ομολογεί, συνθεΐς ελληνιστί πραγματείαν τινά μερικήν 
τού ρωμαϊκού δικαίου.— « Ποιήσομαι δή ώς άν οιίς τε τήν περί 
ταύτην διδασκαλίαν σαφή, άοηγούμενος τά νόμιμα τή τών Ελλήνων 
φωνή, εί καί ο’δα ούσφραστα είναι αυτά νομιζόμενκ πρό: τάς τοιαύτας 
ΰ-εταβολάς. » L. 1. §· 1· de excmat. 27, 1. Αί γνώσεις άρα
ήμων περί τού ρωμαϊκού δικαίου έπί τοσοΰτον εσονται αληθείς καί 
ακριβείς,' έο' 8σον ακριβής έστι καί ή γνώσις ήμών τής λατινικής 
γλώσσης, έν η ένετύπωσαν τάς περίζδικαίου έννοιας αυτών οί μέγιστοι 
του κατ’, εξοχήν έκείνου τών 'Ραμαίων πολιτικού καί νομικού έθνους 
άνδρες. ΊΤ λατινική δέ γλώσσα πλουσ'.ωτάτη ουσα, καθά περιλαμβά- 
νουσα ώς ή ελληνική συμπασαν έν έαυτή τήν όπιστήμην, έστι πρός 
έκμάθησιν έν τή καθολικότητι αυτής ταύτη, εί μή άδΰνατος, τουλά
χιστον όμως δυσχερέστατη. ’Οφείλει άρα τίς μετά τήν έγκυκλοπαι- 
δι«ήν αύτής σπουδήν, περιόρισα·, εαυτόν είς τήν ειδικήν ταύτης έκ- 
μάθηοιν, δπως είσδύση αληθώς εις τόν νούν καί τό πνεύμα τής ειδι
κής έπιστήμης είς ήν άσ-χολεΐται. 'Ως δέ πασα άλλη, ουτω καί ή 
νομική έπιστήμη ε/ει τήν ιδίαν αύτή; γλώσσαν, καί γλώσσαν μάλιστα 
άοθονωτκτην είς λέξεις δλως ίδιοτρόπους, καί φράσεις λίαν ασυνήθης 
καί ανωμάλους, πολλής άθυμίας καί Απελπισίας μάλιστα γενομένας 
παραιτίους αύτώ τω Άγίω Γρηγοριω τώ θαυματουργώ λέγοντι. « Οι 
θαυμαστοί ημών τών σοφών νόμοι, οΐς νΰν τά πάντων τών ύπό τήν 
'Ρωμαίων άρχήν ανθρώπων κατευθύνονται πράγματα, οί μέν ούτε 
συγκείμενοι, ούτε καί έκμανθανόμενοι άταλαιπώρως, οντες μεν αυτοί 
σοοοί τε καί εΰσεοείς καί ποικίλο» καί θαυμαστοί, καί συνελόντα ει- 
πεΐν έλληνικώτατοι, έκφρασθέντες δέ καί παραδοθε'ντες τή 'Ρωμαίων 
οωνή καταπληκτική, μέν καί άλαζόνι, καί συσχηματ-ζομένη τή έξου- 
σια τή βασιλική, φορτική δέ δ μ ω ς έ μ ο ί. Ού μήν άλλως πως 
ούτε δυνατόν ήν, εί κα! βουλητόν είναι μοι, εί'ποι μ'άν ποτ?.» Ή δυσ
χέρεια δέ καί καί φορτικότης αυεη τή; γλώσσης πηγάζει ιδίως έκ τής 
ποικιλίας τών σημασιών, άς λέξις τίς έν έαυτή περιέχει. Ή ρωμαϊ
κή νομεθεσία διελθοϋσα, άπό τής πρώτης αύτής βεβαίας ιστορικής 
άρχής μό'/?ις Ιουστινιανού, δεκατρείς δλους αιώνας, έν οΐς τά 
αρχαιότερα τού δικαίου αξιώματα, διηνεκώς άπό νεωτερων άλλων 
πολ'υε'.δώς έτροποπο'.οΰντο καί μεταβάλλοντο, ωφειλεν άναγκαίως 
καί τήν γλώσσαν ποικίλως διαμόρφωσα·, πρός έ’κορασιν πασών 
τούτων τών τροποποιήσεων καί μεταβολών. Οθεν δ,τι λέςις τις 
έπί τής δωδεκαδέλτου π. χ. νομοθεσίας έκφράζει, τούτο ούδόλως 
ή αύτή έπί τή; δημοκρατίας ή έπί τών αύτοκρατόρων σημαίνει. Έν 
αύταΐ; δέ μάλιστα ταΐς πηγαΐς, μεγίστη απαντάται τής γλώσσης δια- 
οο:ά. Ή -·λώσσα δηλονότι τών πανδεκτών συλλεγέντων έκ τών συγ- 
γραμαάτων τών διασημοτέρων άνδρών τής δημοκρατικής εποχής ώς 
έπί τό πολύ, καί τών πρώτων χρόνων τής Μοναρχίας, καί τοι ά- 
πλουστέοα καί όμαλωτέρα έν γίνει, έστιν δμως ώς πλησιεστέρα τή αρ
χαιότητά, δυσχερεστάτη κατά μέρο; ένεκα τών έν αύτή πολλάκις ά- 
παντωαίνων όλως ιστορικών λέξεων. Ή δέ μεταγενέστερα γλώσσα 
τού κωδικός, καί τοι βεβαίως παρά τοΐς τότε εύληπτοτέρα τής τών 
Πανδεκτών, ώς γλώσσα έκφράζουσα τό σύγχρονον δίκαιον, καθίστα
ται νΰν τής άλλη; δυσληπτοτέρα, καθότι οϋ μόνου δί ήμας κα: αύτη 
άπηρχαιωθη, αύτή δέ καθ’ έαυτήν έστι στρυφνή, καί αυθαίρετος καί 
λίαν περιπεπλεγμένη, του ασιανού μετέχουσα όγκου, άλλά καί πλεΐ-* 
σταΐ'λέξεις έν αυτή πολίτικα! τε καί δικαστικαί είσί νϋν σκοτεινότα
τα·., ου τή; τυχούσης δεόμεναι πρό; κατάληάιν ερμηνείας. Καί έν
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μέν τή δυτική Ευρώπη αί δυσχέρεια! τοϋ περί την ρωμαϊκήν νομο
θεσίαν ασχολούμενου περιορίζονται έντός αύτοΰ τοΰ corpus juris ci- 
vilis, παρ’ ήμΐν δέ παρακολουθοΰτι τήν νομοθεσίαν ταύτην μέχρι τής 
τελευταίας αυτής πολιτικής ύπάρξεως, είσίν έτι μείζους. Άπό τοΰ 
Ιουστινιανού δηλονότι μέχρι τής πτώσεως τής Βυζαντινής αυτοκρα
τορίας, εντελώς έπι τέλους, τουλάχιστον ώς πρός τόν τύπον, 'Ελλη
νικής καταστάσης, ή ρωμαϊκή νομοθεσία διηνεκώς έξελληνίζετο, μέ- 
χρις ου τέλος τής λατινικής γλώσσης τών πηγών αγνώστου όλως 
καταστάσης τοΐς πάσιν έν τή Ανατολή, έγεννήθη καί ή ανάγκη τής 
άνακαθάρσεως καί μεθερμηνεύσεως τών ρωμαϊκών νόμων είς γλώσσαν 
ελληνικήν, διά τής συντάξεως τών Βασιλικών. 'Ο ελληνισμός δμως 
αυτών ήμΐν αύτοΐς τοΐς "Ελλησιν έστΐ πολλαχοΰ δυσχερέστερος τοΰ κα
θαρού λατινισμού, τής ελληνικής δυστυχώς ουτω μετά τής λατινικής 
μιγείσης και φθαρείσης, ώστε μόλις καί μετά βίας δύναται τις πολλά- 
κις είκάσαι τήν αληθή ©όσιν λέξεώς τίνος. Τίς ρερ’ εΐπεΐν άναγινώ- 
σκων έζ τοΐς Βασιλικοΐς « Ίντε’ρδικτον άρβόκενβος σιτζέρδιϊ βελτζεδέ- 
νκς » δύναται ποτέ νοήσαι δτι τοΰτ’ έστι -τό λατινικόν Interdictum 
de arboribu (coercendis ίσως) vel caedendis, ήτοι καθαρώς ελλη
νιστί έζφραζόμενον, α παράγγελμα περί έκκοπής τών δένδρων, » ή το 
β Δαταρεμδομιουναβιτόρουμ » οτι σημαίνει ratani rem dominum ha- 
bilurum, ήγουν, εί ό επίτροπος ποιή-ει τι ινα τό ποιηθέν στέρξη ό 
άνηθος, ή τό « έξλιβρίσαντίκοΐς, δτι δελοΐ ex Iibris antiduis, του- 
τέστίν έξ αρχαίων βίβλων* ή τό « δενοριφικέσως » οτι έ'στι παρεφθαρ- 
μενον έκ τοΰ de inoffieioso, δηλοΰντος παν τό άρ'.λοστόργως γινό
μενον* ή τό « ίνδεδίκοτόνδωμ, » δτι δίεστράφη έκ τής inbebiti con- 
dictio, τής αγωγής δηλονότι τοΰ αχρεωστήτου, καί μυρία άλλα τοι- 
αΰτα. Τών γλωσσικών δέ τούτων δυσχερείων απαλλάσσονται ώς 
είρηταΐ οί τής εσπερίας Εύρώπης νομομαθείς, μή λαμβάνοντες ύπό 
λόγον διά τό πρακτικόν δίκαιον τήν μετά τόν ’Ιουστιανον βυζαντινήν 
του ^ωμαϊκοΰ δικαίου άνάπτυξιν. Ήμεΐς όμως άμεσοι όντες διάδοχοι 
τής βυζαντινής αυτοκρατορίας καί φυλακές πιστοί πασών τών ανα
μνήσεων, παραδόσεων καί διατάξεων αύτής δσον ένεστι απολύτως 
άναγχαζόμεθα μετ’ επιστασίας μελετάν τήν νομοθεσίαν ταύτην, καί 
τοι μη ύπέρμεγα τό επιστημονικόν ένδιαρέρον παρέχουσαν, ώς έξαν- 
τληθεισης ήδη τής επιστήμης έν τώ συνόλω αύτής έν ταΐς προηγου- 
μέναις ανθηρότερος τής πολιτείας έποχαΐς. Τό έργον άρα ημών, δπερ 
μετά δειλίας έπιχειροΰμεν ώς πρωτοφανές ού μόνον παρ’ ήμΐν δλως, 
άλλά καί πολλοΐς άλλοις εθνεσίν έν μέρει, <ρ£ρον επιγραφήν « Λεξικόν 
τής καθόλου ρωμαϊκής νομοθεσίας άπό κτίσεως 'Ρώμης μέχρι πτώ
σεως οής Βυζαντινής αύτοκρατορίας, » έν ω πάσα λέξις έρμηνεύεται 
δπου δει γραμματικώς, ίστορικώς, άρχαιολογικώς καί νομικώς, περι
λαμβάνει σύμπασαν τήν επιστημονικήν τοΰ καθόλου ρωμαϊκού δικαίου 
γλώσσαν, διερχόμενον διάστημα χρονικόν δύο καί είκοσιν ολοκλήρων 
αιώνων. Αί συμπεριλαμβανόμενοι δέ τών βασιλικών γλωσσαι έςηγοΰνται 
έν αύτώ ιδίως κατά τά ώς έπί τό πολύ άνέκδοτα νομικά άρχαϊα γλωσ
σάρια, έν ταϊς παρ’ ήμών πρός τοΰτο έπισκερθησομέναις βιβλιοθήκαις τών 
Παρισίων καί τής 'Ρώμης κείμενα. Επειδή δέ ή γνώσις τοΰ ρωμαϊκού 
δικαίου σύμπασα ούχ ευρηται μόνον έν ταΐς πηγαΐς, άλλά Χαί έν τοΐς 
κλασικοΐς τών 'Ελλήνων καί 'Ρωμαίων συγγραρεΰσιν, έξωτερικοΐς τε 
καί έκκλησιαστίκοΐς, πρός τή άκριβεΐ τών νόμων τών πηγών σημειώ
σει, παρατεθήσονται μετ’ έπιμελείας καί δσα έκ τών συγγραφέων τού
των χωρία θεωρηθήσονται άναγκαΐα πρός κατάληψιν νόμου τινός ή 
νοήματος τών πηγών. Τοΰτο δέ μάλιστα μέτ έξιδιασμένης αγάπης 
πρός έξήγησίν τοΰ πλήθους τών νόμων έκείνων πράξομεν, ών τά ονό
ματα μόνον έν ταΐς πηγαΐς άναοέρονται, άλλαχοΰ δέ ήτε ερμηνεία 
αύτών καί περιγραφή καί ανάπτυξες ευρητα·..

Τό δλον δέ τοΰ έργου, ώς ήμΐν αύτοΐς έτι τής έκτάσεως αύτοΰ 
αορίστου καί αγνώστου ούσης, διαρεΐται είς δεσμίδας, ων έκαστη περι- 
έχουσα δέκα τυπογραφικά φύλλα τιμάται δραχμών τριών.

’Εν Άθήναις τήν 15 Αύγουστου 1854.

Δρ. Κ. ΦΡΕΑΡΙΤΗΣ.

Τακτικός καθηγητής τής ρωμαϊκής νομοθεσίας, 
έν τώ Πανεπιστημίω ’’Οθωνος.

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Ό φιλόπονος ελληνοδιδάσκαλος Κύριος Ίω. Δραίχης, δη

μοδιδάσκαλος άλλοτε διατελέσας έξέδοσεν άρτι τό Α. φυλλα
δίου τής περί βελτιώσεως τής δημοδιδασκαλίας πραγματείας 
αύτοΰ. Τό Ύπουργεϊον τών ’Εκκλησιαστικών και τής Δημο
σίας έκπαιδευσεως, θέλον νά ώφελήται έκ τών περί τά έργα 
αυτού παρατηρήσεων παντός περί τούτων σκεπτομένου, διώρι- 
σεν επιτροπήν συγκειμένην ύπό τών Κ. Κ. I. Π. Κοχχώνη, 

.Γ. Κωνσταντινίδου καί Μ. Καραμάνου, άνδρών είδιχάς γνώ
σεις περί τόν κλάδον τής δημοδιδασκαλίας έχόντων, ϊνα έξε- 

Τάσωσι τό έκδοθέν πόνημα του Κυρίου Δραίχη καί γνωμοδο- 
τήσωσι περί τής χρησιμο'τητος τών περιεχομένων έν αυτή σκέ
ψεων. Πρός δέ τόν Κ. Δραίκην άπευθυνε τό εξής έγγραφον, 
έν ω καταδεικνύεται ή αξιέπαινος τοδ ύπουργείου φροντίς 
περί τής βελτιώσεως τοΰ σπουδαίου κλάδου τής δημοδιδα- 
σχαλίας.

Άριθ. πρωτ. 9966.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Τό ύπουργεϊον τών ’Εκκλησιαστικών καί τής 
Δημοσίας Έκπαιδευσεως.

Πρός τόν Κύριον Ίω. Δραίκην.

Έλήφθησαν τά 50 αντίτυπα τοΰ Α'. φυλλαδίου τής περί 
βελτιώσεως τής δημοδιδασκαλίας πραγματείας ύμών, άπερ 
διευθύνατε πρός τό ύπουργεϊον διά τής άπό 27 τοϋ παρελθόν
τος μηνός αναφοράς σας.

Σκοπόν έχοντες νά ζαθυποβάλωμεν τό φυλ.λάδιον υμών 
εις επιτροπήν άρμοδίαν νά γνωμοδοτήση κατά πόσον τά παρ’ 
ύμών πρός βελτίωσιν τής δημοδιδασκαλίας προτεινόμενα εί
σί τώ δντι συντελεστικά πρός τόν σκοπόν τοΰτον, καί σύμ
φωνα πρός τούς κειμένους νόμους καί τήν διοικητικήν υπη
ρεσίαν, καθά χαί ύμεϊς έν τή πρός ημάς άναφορφ ύμών, συν- 
εχδεδομένη έν τώ τελεί τοϋ φυλλαδίου, έξετεΐσθε, έκφράζο- 
μεν έν τοσουτω πρός ύμάς τάς ευχαριστίας μας, δΐ ούς χζ- 
τεβάλετε κόπους ύπέρ τής δημοτικής διδασκαλίας, και σάς 
παρατρέπομεν νά εξακολουθήσετε δημοσιευοντες τάς περί τού
του σκέψεις σας, βέβαιος, δτι θέλγετε εύρει πρόθυμον πάντοτε 
τό ύπουργεϊον πρός παραδοχήν καί έκτέλεσιν αυτών, καθ’ οσον 
ήθελον κριθή εκτελεστέα.

Έν Άθήναις, τήν 4 7βρίου 1854.

Ό ύπουργός

Γ. ΊΎΛΛΑΣ.

Ό αύτός εκδότης έξέδωκε προσέτι βιβλία συντελεστικά είς 
τήν πρόοδον τής δημοδ δασκαλίας έκτος τοϋ άνωτέρω· καί 
τά εξής* 1) σύστημα αριθμητικών πινάκων μεθοδικώτερον καί 
τελειότερον τοϋ Γαλλικού συστήματος. 2) ’Επιτομήν αύτών 
τών πινάκων πρός γρήσιν τών μαθητών. 3) Διαμετρικήν, ήτοι 
εφαρμογήν τών μέτρων καί σταθμών είς τήν γεωμετρίαν δί 
ύπολογισμοΰ, χρήσιμον είς τήν βιομηχανίαν καί τάς τέχνας. 
Πάντα ταΰτα έπικριθέντα δί επιτροπών αρμοδίων ένεχρίθησαν 
νά είσαχθώσιν εις τά δημοτικά σχολεία* τό τελευταϊον μάλι
στα ένεκρίθη ώς διδακτικόν καί είς τά 'Ελληνικά σχολεία, τό 
πολυτεχνείου καί τό Β. διδασκαλεϊον.

— Ό Σεβασμιώτατος ’Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου Κ.’Αμφιλό- 
χιος ώς απαρχήν τών χριστιανικών αύτοΰ αρετών καί τής ε
γνωσμένης αύτοϋ φιλομουσίας, προσήνεγκε πρός τήν φιλεκπαι
δευτικήν εταιρίαν δραχμάς πεντακοσίας ύποσχεθεις καί τακτι
κήν έτησίαν συνδρομήν ώς μέλος αύτής* διά τού άνωτέρω δω
ρήματος άνεκηρύχθη ώς ευεργέτης τής έταιρείας δυνάμει τοϋ 
καταστατικού αύτής* ό άρχιεπίσκοπος ούτος ήρξατο λοιπόν 
δεικνυων δτι καί τοΰ ύψηλοΰ βαθμοΰ εις δν έκλήθη άξιός έστι 
καί δτι ή περί αύτοΰ αγαθή δόξα καί τής προτεινάσης ίεράς 
συνόδου χαί τοΰ διορίσαντος αύτόν Σεβαστοΰ ήμών Βασιλέως 
τή προτάσει τοΰ αρμοδίου υπουργοΰ ούδόλως επισφαλής ήν. 
Μακάριοι οί κάτοικοι τής Κορινθίας οί εύλογηθέντες παρά Κυ
ρίου δΐ ιεράρχου τοιούτου.

— Συνέπεια τής άποκαταστάσεως τελείας ύγείας έν Σύρω 
ελαβεν ή νήσος αύτη έλευθέραν ήδη κοινωνίαν.

ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΩ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΤΛΟΤ·

(’©δός ’Αθήνας. άριθ. 274.).


