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Πϊ^θίς.

Αί πρός τούς τεθνεώτα^ τιμαίάνήκουσιν εις πάσαν εποχήν και 
τόπον είναι πανταχοΰ ή πιστή έκφρασις τών ιδιωτικών, πο
λιτικών καί θρησκευτικών ήθών. Τά ένδείγματα τοΰ πένθους, 
είτε δημοσίου, είτε οικιακού, άκολουθοΰσι τάς προοδευτικάς, ό- 
πισθοδρομικάς ή στάσιμους φάσεις του πολιτισμού. Οί Ιουδαί
οι, ύπέρ παν άλλο έθνος έμμειναντες είς τάς αρχαίας παρα
δόσεις, δέν έτροποποίησαν τά κηδευτικά έθιμα τών ιδίων προ
γόνων ή καθ’ δσον άπήτουν οί τόποι, οί καιροί καί τά κλίματα. 
Ό νόμος άπηγόρευεν είς αυτούς τόν φόρον αίματος δν άλλοι 
λαοί επέβαλλον έαυτοϊς. Άλλά, καθά καί τινες ’Ασιανοί, διαρ- 
ρηγνυουσι τά έαυτών ίμάτια κατά τό διάστημα τοΰ πένθους 
καί τής λύπης. Αύτη ή έπίδειξις τής λύπης έποικίλλετο κα
τά τάς περιστάσεις· έν πολλώ λόγω ετίθεντο τήν αύστηράν τή- 
ρησιν τών καθιερωμένων τρόπων. Ή διάρρηξις ώφειλε νά έ- 
νεργήται ποτέ μέν έκ τών άνω είς τά κάτω, ποτέ δ’ άντιστρό- 
φως· είς τά μεγάλα πένθη δέν έπρεπε τό διαρρηχθέν ίμάτιον 
νά ^άπτηται έκ νέου1 καί μόνον είς πένθη συνήθη έρράπτετο 
μετά τριάκοντα ήμέρας. Ό άρχιερεύς ούδέποτε έπενθηφόρει, 
δπερ μεταξύ άλλων προνομίων είχε καί ό πρωθυπουργός τής 
Γαλλίας.

Οί Αιγύπτιοι έξόρουντά; όφρϋς διά πένθος πατρός ή μητρός. 
Ό Ηρόδοτος βέβαιοί δτι τό πένθος διά κύνα ήτο έπισημότερον 
διότι έν τοιαύτη περιπτώσει ώφειλον νά ξυρίζωσι μέχρι τής 
έσχατης τριχός τό έαυτών σώμα. Αι Αυκουργειοι ρήτραι άπη- 
γόρευον νά χαράσσηται τό όνομα τοΰ τεθνεώτος έπι τοϋ τάφου, 
πλήν τοϋ υπέρ πατρίδος πεσόντος. Άν ή γυνή ή μήτηρ ήθε
λαν πενθηφορήσει διά τόν συγγενή αυτών πεσόντα έν μάχη, ’ 
έγίνοντο άτιμοι. Άγγελθείσης νίκης κατά τών ’Αθηναίων, οί 
Σπαρτιάται,οϊτινες εχειροντήν κόμην, ετρεφον αύτήν πρόςέπίδει- 
ξιν τής χαράς. Οί Αθηναίοι έδόξαζον δτι ουδόλως ήδύνατο τις 
νά έξιλεώση τούς καταχθονίους θεούς ή προσφέρων αίμα, καί 
αύταΐ αί γυναίκες ήμυττον τό πρόσωπον μετ’ εύλαβοΰς μανίας. 
Ό Σόλων μόνοις τοΐς μή συγγενέσι τού τεθνηκότος έπέτρεπε 
τήν έπίδειξιν ταύτην τοΰ πένθους είς τήν τής κηδείας τελετήν 
καί αυτή ήτο ή προφυεστέρα οδός νά εξάλειψη συνήθειαν βάρ
βαρον μηδόλως προσκρούων είς θρησκευτικές προλήψεις. Οϊ 
Αθηναίοι πενθούντες δέν έκείροντο· τουναντίον δ’ αί γυναίκες 
έν Άθήναις, καθώς χαί έν Σπάρτη, περιεφρόνουν τήν αναν
δρίαν, καί έτίμων τους έν μάχη θνήσκοντας ανδρείους. Στρα
τός Αθηναϊκός έφονεύθη έν Αίγίνη· αί δέ γυναίκες έπέπεσον 
έν άπογνώσει κατά τοΰ άναγγείλαντος τήν όλεθρίαν εϊδησιν 
στρατιώτου, καί έφόνευσαν αύτόν διά τών μεγάλων πορπών 
αιτινες έστόλιζον τήν κόμην αύτών. Ψήφισμα τής βουλής ά- 
πηγόρευσεν είς τάς γυναίκας νά φέρωσι τοΰ λοιπού πόρπας 
και νά οιατηρώσι τήν κόμην κατά τήν διάρκειαν τού πένθους. 
Οί Θηραΐοι δέν έπενθηφόρουν διά παιδία άποθνήσκοντα είς η
λικίαν ήττονα τών έπτά έτών, ούδέ διά τούς υπέρ τά 
πεντήκοντα έτη άποθνήσκοντας, διότι έκεϊνα μέν δέν έζησαν 
αρκούντως, ουτοι δέ ήγγισαν είς τό σύνηθες τέρμα τής ζωής. 
Νόμος τών Λυκίων ύπεχρέου τούς θέλοντας νά πενθηφορήσω- 
σιν όπως ένδύωνται γυναικεία. Ό λαός ούτος έθεώρει τήν 
λύπην ώς αδυναμίαν συγγνωστήν είς μόνας τάς γυναίκας. Οί 
Συριοι ένεκλείοντο είς άντρα ή άλ?νθυς τινάς τόπους άποκέν- 
τρους καί ερήμους έπί πολλάς ήμέρας, δπως θρηνήσωσι τούς 
θανοντας χωρίς νά οιακοπώσιν. Οί ΙΙέρσαι είς τόν θάνατον 
τοΰ στρατηγού Μασιστίου έκειρον τάς χαίτας τών ίππων. Ό 
Αλέξανδρος διέταξε τό αύτό τοΰ πένθους ένδειγμα είς τόν 
'Ηφαιστίωνος θάνατον.

Έν Ρώμη οί τοϋ Νουμά νόμοι, όρίσαντες έπί δέκα μήνας 

τήν διάρκειαν τών μεγαλητέρων πενθών, έμειναν έπί πολύν 
χρόνον άτροποποίητοι. Ουτοι δέν έπέτρεπον τό πένθος διά 
παΐδας άποθανόντας έν ήλικία μικρότερα τών τριών ετών καί 
άπηγορεύετο διά τούς είς Θάνατον καταδεδιζασμένους. Ή έ- 
ξαίρεσις αύτη διετάχθη ύπό τίνος νόμου τοΰ Τιβερίου. Οί γο
νείς ήσπάζοντο τόν τελευταΐον ασπασμόν τούς έαυτών παΐδας. 
Πολλοί τών Λατίνων συγγραφέων περιέγραψαν τάς περιστά
σεις τοΰ οικιακού πένθους παρά τοϊς Τωμαίοις. Νόμος τής 
Δωδεκαδέλτου άπηγόρευεν είς τάς γυναίκας ν’ άμύττωσι τάς 
παρειάς καί νά θρηνώσι θορυβωδώς. Τό ε’θος τοΰ ν' άμύττω- 
σι τό πρόσωπον καί άλλα τοΰ σώματος μέλη έστηρίζετο είς 
τήν δόξαν, δτι ουτω μόνον έξιλεοΰνται οί καταχθόνιοι 3εοί.

Οί 'Ρωμαίοι ένεκόλαπτον μο'νον τά ονόματα τών τεθνεώ- 
των, μετά τών λέξεων ave, salve (χαΐρε, έρρωσο). Παρ’ αύ- 
τοϊς ούδέποτε τό δημοσία πενθεΐν έπί τής δημοκρατίας διετά- 
χθη παρά τής εξουσίας· έγίνετο παντάπασιν εκούσιον. Ούτως 
δτε ό στρατός έπέρασεν υπό τόν Σαμνιτικόν ζυγόν παρά τό 
Καόδιον, πάντα τά εργαστήρια, πάντες οί τόποι τών συνε
λεύσεων έκλείσθησαν, τά δικαστήρια καί τά στρατιωτικά γυ
μνάσια διεκόπησαν. καί ή αγορά ήρημώθη· αί πλατΰσημοι 
έσίήτες, καί αί πορφυραΐ, οι χρυσοί δακτύλιοι έγένοντο ά
φαντα. Αί 'Ρωμαΐαι προστούτοις έπένθησαν αύτεπάγγελτοι 
τόν Βρούτον καί Άγρικόλαν έτος δλον άφήσασαι τούς χρυ
σούς κόσμους καί πορφυρούς. Ότε ή ζωή τοΰ Κικέρωνος έ- 
κινδύνευεν ένεκα τής συνωμοσίας Κατιλίνα, ή γερουσία άπε- 
δύθη τόν τήβεννον, οί έπαρχοι καί οί άγορονόμοι τήν περιπόρ- 
φυρον έσθήτα· μόνοι δ’ οί ύπατοι έτήρησαν τά ένδείγματα 
τής έαυτών άξίας. ΛΙέγιστον μέρος τοΰ 'Ρωμαϊκού λαοΰ έ- 
πένθησεν έπί τής καθείρξεως τοΰ Μαλλιού· καί πολΐται πασών 
τών φυλών άφήκαν τά γένεια καί τήν κόμην. Άλλ’ έπί τής 
μοναρχίας ούδέποτε έγένετο πένθος άνευ διατάγματος· τό δέ- 
πρώτον διετάχθη μετά τόν θάνατον τοΰ Αύγούστου είς μέν 
τούς άνδρας έπ’ όλίγας ήμέρας, είς δέ τάς γυναίκας έπί δλον 
έτος, καί μετά ταΰτα, αύξομένης τής κολακείας, ή γερουσία 
διέταξε πένθος έπί έτος είς τάς 'Ρωμαίας, είς τήν περίστασιν 
τοΰ θανάτου τοϋ Λιβίου. Ό Τιβέριος διέταξε πένθος δημόσιον 
μετά τόν θάνατον τοΰ Δρούσου, καί ό Καλιγόλας μετά τόν 
τής Δρουσίλλης. Τό δε οικογενειακόν πένθος έπαυε παρά 'Ρω- 
μαίοις προ τοΰ νομίμου τέρματος μόνον οσάκις συνέβαινον εύ- 
τυχήματα, οΐον γεννήσεις τέκνων, γάμος κτλ. Καί οί μέν άν- 
δρες πενθούντες άπεΐχον τών συμποσίων καί τής πολυτελείας 
τών ενδυμάτων αί δέ γυναίκες, άντί κοσμημάτων καί πορ
φύρας, έμελανειμόνουν αί δ’ έπί υίω πενθοΰσαι μητέρες, ού- 
ρανόχρουν ίμάτιον ένεδύοντο. ΊΙ παλαιά άπλοήθεια ή τοσοΰ
τον ένδοξον καί ίσχυράν τήν 'Ρώμην καταστήσασα άρδην ά- 
πώλετο, δτε ό γραστρονόμος Κράσσος παρήλθεν είς τήν σύγ
κλητον πενθηφορών έπί τινι ίχθυι γαλεώ, δστις ήτο ή παχυ- 

• τέρα έπισημότης τοΰ ιχθυοτροφείου αύτοΰ. Τό διάταγμα τοΰ 
έπαρχου κατεδίξαζεν είς ατιμίαν τάς πρό τής λήξεως τοΰ 
πένθους είς δεύτερον γάμον έρχομένας χήρας. Άλλ’ άδεια τοΰ 
αύτοκράτορος ένομιμοποίει ταύτας τάς προώρους συζεύξεις, 
και ό χρόνος τοΰ πένθους διά τάς χήρας, ών οί σύζυγοι. άπέ- 
θνησκον έν τή αλλοδαπή, έλογΐζετο άπό τής ήμέρας τής άπο- 
βιώσεως· ούδ’ ύπεχρεούντο νά πενθώσιν πρότερον ή έξ δτου έ- 
μάνθανον τόν θάνατον αύτών, καί έάν, ένεκα τής άποστάσεως 
ή τίνος άλλης αιτίας, ή αγγελία έφθανε μετά τήν έκπνευσιν 
τοΰ διά τό πένθος ωρισμένου χρόνου, ύπεχρεούντο νά πενθη- 
φορήσωσι μόνην τήν ήμέραν καθ’ ήν δ θάνατος έγνωστοποιεΐτο 
είς αύτάς. Αί αδιάφοροι ή φιλάρεσκοι χήρχι ήδυναντο ούτως 
νά προσδιορίζωσι κατά τό δοκοΰν καί τήν διάθεσιν αύτών τήν 
διάρκειαν καί τάς συνέπειας τοΰ πένθους. Είναι βέβαιον δτι
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άπό τοΰ δευτέρου αΐώνος οί αύτοζράτορες πενθοΰντες έμελα- 
νειμόνουν. Είς ταύτην την εποχήν ό Άδριανός ούτως έπέν- 
θησεν έπί τω θανάτω τής αύτοκρατείοας Πλωτίνης.

Οί Γαλάται ύπεκρίνοντο στωϊκήν απάθειαν είς τήν δυστυ
χίαν ουδόλως εκλαιον τούς νδκρούς, ούδ’ έφρόντιζον νά έζδι- 
κήσωσιν αύτούς. Αί γυναίκες, αΐτινες άπανταχόσε ήκολούθουν 
τούς συζύγους και υιούς αύτών, ήρπαζον τά όπλα αύτών δτε 
ουτοι ήττώντο, καί έρρίπτοντο κατά τοϋ έχθροΰ. Παρά τοΐς 
Γαλάταις, ώς και παρά τισιν άλλοις έθνεσιν άγρίοις τής ’Α
σίας, ’Αφρικής καί ’Αμερικής, αί χήραι έκαίοντο μετά τοϋ σώ
ματος τοϋ συζύγου αύτών, ή έθάπτοντο μετ’ αύτοϋ· τοϋτο δέ 
τό έθιμβν παρά λαοΐς άφεστώσιν άπειρον διάστημα χρόναυ 
καί τόπου, έστηρίζετο έπί θρησκευτικού δόγματος άλλης ζωής· 
ήΟελον ώστε οί Οανόντες νά εϋρωσιν έν αύτή τή άλλη ζωή 
τά αντικείμενα τών περιπαθεστέρων αφοσιώσεων αύτών. Αύτη 
ή βάρβαρος πρόληψις δέν έπαυσεν ή διά τήν επιρροήν τοΰ 
χριστιανισμού.

Άποθνήσκοντος μεγιστανος τινός έν Ίουϊδία τής Γουινέας 
ο υίός αύτοϋ φεύγει έκουσίως έκ τής πατρικής οικίας εξόριστος 
μακράν αύτής έπί έν έτος διαμένων, καί ώς ίμάτιον φέρων μό
νον περιόσφυον έκ ψάθης κάλυμμα. Οί Μιγγρίλιοι πενθοΰντες 
διαμένουσι γυμνοί μέχρι τής όσφύος. Παρά τοΐς έν Σιβηρία 
Όστιάγκοις ή χήρα κατασκευάζει άνδρείκελον, δπερ ένδύουσα 
τοΐς τοΰ τεθνεώτος ίματίοις τηρεί αύτό έπί έτος έν τή κλίνη 
αύτής τήν νύκτα, τήν δ’ ημέραν’ τίθησιν αύτο ένώπιον έαυτής 
ινα πρδς δάκρυα διερεθίζηται. ΠερατωΟέντος τοϋ πένθους τδ 
πλαστόν πτώμα τίθεται έν τινι γωνία μέχρις ού νέον άλλο πέν
θος προκαλέσή τήν έκ νέου χρήσιν αύτοϋ. Έν Κορέα τδ διά 
τδν πατέρα πένθος δεαρκεΐ έπί τρία έτη· οί παϊδες αύτοϋ ούδε
μίαν έκπληροϋσι δημοσίαν λειτουργίαν κατά τόν χρόνον τοϋ- 
τον, είσί μάλιστα ύποχρεωμένοι ίνα παραιτώνται ταύτης, έάν 
λάχωσι διωρισμένοι. Aly συνοικοΰσιν έτι μετά τών γυναικών 
αύτών, τά δέ κατά τήν διάρκειαν τοΰ πένθους τυχόν γεννώμενα 
τέκνα Οεωροΰνται ώς νόθα. Έν Τογκίνη τδ διά τόν πατέρα 
πένθος ώρισται είς 3 1/2 έτη. Οί υιοί φέρουσιν ένδυμα φαιδν, 
άχύρινον πίλον, δέν πλησιάζουσιν είς τά οικήματα αύτών, κοι- 
μώνται δέ κατά γής έπί ψάθης· καθυποβάλλονται είς αύστη- 
ράν νηστείαν καί αποχήν, ή δέ παράβασις τών αυστηρών τού
των νόμων έπάγει αύτοΐς άποκλήρωσιν. Έν Κίνα ίσχύουσιν έν 
μέρει τά αύτά σχεδόν έθιμα. Ένταΰθα, ώς καί έν Κορέα, άπο- 
θνήσκοντος τοΰ πατρός οί υιοί παραιτούνται τής δημοσίας υ
πηρεσίας ήν τυχόν έχουσιν. Άπέχουσι τών γυναικών αύτών έπί 
δλα τά τρία τού πένθους έτη έπί τιμωρία μόνων αύτών κατά 
τούς κειμένους περί διακοπής πένθους νόμους. Οί Ίαπονοί ά- 
γουσι μεγάλην εορτήν έπί τώυ τάφων τών ιδίων γονέων, κα- 
λοΰντες αύτούς είς συμπόσιον τρεις δλας νύκτας διαρκούν. 
Παρά τοΐς Έσκιμώοις αί μητέρες κλαίουσι τά τέκνα αύτών 
είκοσι μόνον ημέρας· μετά ταύτας οί γείτονες έπιστέλλουσι 
δώρον τώ πατρί, προσφέροντι εΐς άμοιβήν τής περιποιήσεως 
ταύτης τών γειτόνων συμπόσιον αύτοΐς. Οί τής βόρειας ’Αμε
ρικής ’Ινδοί φροντίζουσιν δπως άφαιρέσωσιν έκ τής οψεως παν 
δ,τι έχρησίμευσε τώ Οανόντι, ούδέ προφέρουσι τδ όνομα αυτού. 
'Ο σύζυγος προσέχει ίνα μή δείξη τδ έλάχιστοτ θλίψεως ση- 
μεΐον έπί τή Οανή τής συζύγου αύτοϋ, διότι, κατά τδ λόγιον 
αύτών, τά δάκρυα δέν άρμόζουσι τοΐς άνδράσι. Τό πένθος παρά 
τισι φυλαϊς τής βόρειας ’Αφρικής έστιν άπλοϋν καί βραχύ, 
δέν άνάπτουσι πυρ είς τήν νεκρικήν οικίαν έπί όκτώ ημέρα;· 
αί γυναίκες καλύπτονται έπί έβδομάδα μελάνι πέπλω, οί οέ 
άνδρες διαμένουσιν αξύριστοι έπί μήνα. Έν τή αρχαία ’Αλ
βανία έλογίζετο άνόσιον, κατά Στράβωνα, ή τών τεθνεώτων 
επιμέλεια καί αύτό έτι το μεμνήσθαι αύτών. κ Τεθνηκότων 
δέ ούχ οσιον φροντίζειν ούδέ μεμνήσθαι· συγκατορύττουσι μέν 
τοι τά χρήματα αύτοΐς, καί διά τοϋτο πένητε ζώσιν ούδέν πα- 
τρωον έχοντες. (Στράβ. ΙΑ. 8. σελ. 503).

(Μετ. Δ. Σ.)
—οοο— 

Ό/ζηρος. 

(Συνέχεια ΐδ. άρ. 96).

Ή άπαρίθμησις πάντων τών χωρίων τών 'Ομηρικών ποιη
μάτων, άτινα εύλόγως εκλαμβάνονται ώς παρεμβολαί, ήθελε 
γενομένη φέρει ημάς έπί μήκιστον ό Muller (άνωτ. σελ. 50) 

λίαν εύθυκρίτως προβάλλει « δύο κυρίας αίτιας τής έπεκτά- 
σεως ταύτης του ποιήματος πέραν τοϋ πρωτόθετου αύτοϋ σχε
δίου, αΐτινες επενέργησαν ίσως καί είς αύτοϋ τοϋ 'Ομήρου τδ 
πνεύμα, άλλ’ έπηνεγκον έτι ισχυρότερα αποτελέσματα εις τούς 
διαδόχους αύτοϋ, τού; έπελθόντας Όμηρίδας. Πρώτον, σχε
δίάν τι άνεφάνη προδήλως κατ’ άρχαιοτάτους χρόνους ϊνα τδ 
ποίημα τοϋτο κατασταθή τέλειον έν έαυτώ, ούτως ώστε δλαι 
αί υποθέσεις, περιγραφαι και μάχαι δσαι ήΟελον παρέχει 
σπουδαιότητά τινα είς ποίημα περί τοΰ δλου πολέμου, νά πε~ 
ριλαμβάνωνται έντός τών ορίων της συνθέσεως ταύτης. Πρδς 
τόν σκοπόν τοΰτον δέν υπάρχει απίθανου ότι έκ πολλών άοιδών 
αρχαιότερων ποιητών άσάυτων μονήρη *, εγονότα του Τρωικού 
πολέμου, ερανισάμενοι τά ωραιότερα μέρη είσήγαγου ταϋτα 
είς τδ νέον ποίημα. Αί κράτισται ίδέαι προγενεστέρων άοι- 
δών διαδιδόμενα! διά προφορικής παραδόσεως έθεωροϋντο ώς 
κοινή κτήσις, έπεξεργαζόμενοι δέ ταύτας οί έπιόντες καί δια- 
φόρως συμπλέκοντες έδιδον αύταΐς νέαν ζωήν. » Ούτως εξη
γείται διατί οί ’Αχαιοί δέν ώκοδόμησαν τείχος περί τδ στρα- 
τόπεδον αύτών πρδ τοΰ έννάτου έτους τοϋ πολέμου καί δέν 
έπήλθεν έως τότε αύτοΐς ή ιδέα ινα όρισθή ή τύχη τοϋ μα- 
κροϋ τούτου πολέμου διά μονομαχίας. Διά τόν αύτδν λόγον δ 
κατάλογος τών νηών έτέθη έν τή Ίλιάδι ώς καί ή τοιχοσκο- 
πία τοΰ Πριάμου καί της 'Ελένης, δί ών γνωρίζονται τοΐς 
άκροαταΐς ή άναγνώσταις οί περιφημότεροι τών παρά τοΐς 
Έλλησιν ηρώων, οιτινες δέν ήσαν βεβαίως άγνωστοι είς τδν 
έπισκοποΰντα καί κατονομάζοντα αύτούς τή'Ελένη Πρίαμου, 
μετά τοσούτων ετών διατριβήν αύτών περί τήν βασιλευομένην 
ύπ’ αύτοϋ πόλιν.

Δευτέρα αιτία τής μεγάλης έπεκτάσεως του προπαρασκευα
στικού μέρους τής λύσεως δύναται ν’ άνιχνευθή, καθά φαίνε
ται, είς διαμάχην τινα μεταξύ τοΰ σχεδίου τοϋ ποιητοϋ 
καί τών ίδιων αύτοϋ πατριωτικών αισθημάτων. Ό προσεκτι
κός αναγνώστης θέλει πάντως παρατηρήσει, δτι, ένω ο "Ομη
ρος σκοπεί ινα παραστήση τούς "Ελληνας δεινά παθόντας έκ 
τής μήνιδος τοϋ Άχιλλέως, προοδεύει βραδέως πρδς τδ σκο- 
πούμενον τέλος, διότι προσπαθεί έν τοσούτω, έκ φυσικής ώ- 
Οούμενος φιλοτιμίας, νά έκδικήται τδν θάνατον έκάστου Έλ- 
ληνος διά τού φόνου έτι ένοοξοτέρου τίνος Τρωαδΐτου καί νά 
μεγαλυνη ουτω τήν δόξαν τών πολυαρίθμων ’Αχαιών ηρώων, 
ώστε καί κατά ημέρας έν αις οί ’Αχαιοί ήττώνται περιγρά- 

,φονται φονευθέντες πλείους Τρώες ή "Ελληνες.

Καί ή ’Οδύσσεια ύπέστη παρόμοιας έπεκτάσεις, αΐτινες δει- 
κνύουσιν ότι τδ πρώτον αύτής σχεδίου διεσκοτίσθη εις τινα 
αύτού μέρη. Τό ποίημα άρχεται άπό συνελεύσιως τών δέων, 
έν η ή Άθηνά παραπονεΐται διά τήν μακράν τοϋ Όδυσσέως 
παρεμπόοισιν έν τή νήσω Ώγογία· δ Ζεύς συμφωνεί πρδς τήν 
γνώμην αύτής. Ή δεά ζητεί ινα σταλή παρά τοϋ πατρός αύ
τής δ 'Ερμής πρδς τήν Καλυψώ, φέρων διαταγήν ϊν’ άπολυθή 
παρ’αύτής δ Όδυσσεύς· πορεύεται δέ καί αύτή είς Ιθάκην ϊνα 
παροτρύνη τδν Τηλέμαχον είς δριστικάς αποφάσεις. Άλλ’ έν 
αρχή τής Ε'. ραψωδίας εύρίσκομεν σχεδόν τά αύτά πράγματα, 
τήν αύτήν τών δεών δμήγυριν, τά αύτίι τής Αθήνας παράπο
να καί τήν α την τοϋ Διός συγκατάθισιν, όστις τέλος απο
στέλλει τδν Αγγελον αύτοϋ είς τήν νήσον τ?ς Καλυψοΰς. Ό 
Τηλέμαχος δέν Οελει νά μείνη ~αρά τώ Μενελάω, έπιποθεϊ ίνα 
έπανέλθη οΐκαδε, και όμως δέν γνωρίζομεν πώς καί δια- 
τί μένει έν Σπάρτη έπί καιρόν όστις φαίνεται δυσαναλόγως 
μάκρος· δ ότι έν τη έπι τροφή αύτού εΐς Ιθάκην ευρίσκει τον 
Όουσσεα όστις εΐχ-·< εν τοσούτω κατασκευάσει τό πλοΐον αυ
τού, διανύσει εϊκοσιν ημέρας έν θαλάσση καί τρεις μετά τών 
Φαιάκων.

Ό Nitzsch έπειράθη ίνα οιαλύση τάς δυσκολίας ταύτας, άλ- 
λά δέν άρνεΐται ότι παρεισήχθησαν μακραί παρεμβολαί, ιδίως 
δέ είς τήν θ ραψωδίαν, ένθα τδ ασμα τοϋ Δημοδόζου περί τοϋ 
Άρεως ζαί τής ’Αφροδίτης έστι λίαν ύποπτον, ώς καί έν τή 
Τ ραψωδία ή άναγνώρισις τοϋ Όδυσσέως ύπδ τής γηραιάς 
τροφοϋ αύτοϋ, καί πρδ πάντων μέρη τινα πρδς τό τέλος. Παν 
δ,τιέπεται μετά τδν 296 ςτ'χον τής Ψ ραψωδίας έκηρύχθηνόθον 
καί ύπ’ αυτών τών ’Αλεξανδρινών κριτικών Άριστοφάνους και 
Άριστάρχου. Ό Spohn απέδειξε τό κύρος τής κρίσεως ταύ
της σχεδόν άναντιρρήτως. Άλλ’ όμως ύπάρχει πολλή πιθα- 
νότης, ώς νομίζουσι καί δ Muller καί ό Nitzsch, ότι ή πρωτό
θετος ’Οδύσσεια έπεραίνετο παρομοίως πως. Ιδίως μ-άλιστα ή 

*

άναγνώρισις τοΰ τόσον συχνά έν τώ.ποιήματι μνημονευόμενου 
Λαερτίου, καί διαλλαγή τις πρδς τούς οικείους τών φονευθέν- 
των μνηστήρων καθίσταται αναγκαία. Ή δευτέρα ν ε κ υ ι α 
(έν άρχή τής Ω ραψ.) έστι προφανώς νόθος, ώς καί πολλά 
μέρη τής πρώτης (ραψ. Δ), ειλημμένα πιθανότατα έξ όμοιου 
τίνος χωρίου τών Νόστων, έν οίς εκτίθεται ή είς "Αδου ε- 
λευσις τοϋ Άγαμέμνονος (Παυσ. Γ. 23. 4).

Άναλογιζόμενοι πάσας ταύτας τάς παρεμβολάς καί τήν αρ
χικήν ενότητα, ήτις διεσκοτίσθη μέν άλλά δέν κατεστράφη ύπ’ 
αύτών, συνάγομεν ότι τά 'Ομηρικά ποιήματα συνετέθησαν μέν 
τδ πρώτον ώς αύτοτελή έπη, άλλά μακραί προφορικαί πα
ραδόσεις παρέσχον αφορμήν είς μεγάλας αλλοιώσεις τοΰ πρω
τόθετου αύτών τύπου.

Έξετάσαμεν εως άρτι τδ άρνητικόν μέρος τών ισχυρισμών 
τοϋ Ούολφίου. Άρνεΐται ουτος Α, τήν ύπαρξιν τής τέχνης τοϋ 
γράφειν έν ω χρόνιο συνετέθησαν τά 'Ομηρικά ποιήματα. Β τδ 
δυνατόν τίής συνθέσεως καί . άπαγγελίας αύτών άνευ τής τέ
χνης ταύτης· καί Γ τήν ποιητικήν αύτών ενότητα. Έκ τών 
ηγουμένων τούτων συνάγει συμπέρασμα ότι τά 'Ομηρικά ποιη· 
ματα ήσαν τό πρώτον μικρά άσματα ασύνδετα πρδς άλληλα, 
διατηρηθέντα οέ οϋτω έπί μακρόν χρόνον συνηρμόσθησαν έπί 
τέλους είς έν. Έργάται δέ τής συνθέσεως και διατηρήσεως 
τών πρώτων αύτών μικρών ασμάτων, καί τής μετά ταϋτα συλ
λογής καί συνδυασμού αύτών είσί κατ’ αύτδν οί ραψωδοί καί δ 
ΙΙεισίστρατος, περί ών ακολούθως θέλομεν πραγματευθή.

(Ταϋτα κατά τόν W. lime).

—οοο---

Κολλητίζαΐ νόσοι (Contagia).

(Συνέχεια καί τέλος ΐδ. άρ. 95)

’Αντίδοτα τών μιασμάτων.

Ένταΰθα περί αντιδότων λόγον ποιοΰντες, πρέπει νά 
. ..............' ---- ...Λ.. Κ?, ~

ένθα λιμνάζουσιν ϋδατα, είναι κατάλληλον νά κτισθώσι τά

βωσιν οί κάτοικοι τδ εσπέρας καί μετά τήν δύσιν τοϋ ήλιου, έν

Ένταΰθα περί αντιδότων λόγον ποιοΰντες, πρέπει νά άνα- 
φέρωμεν καί περί τών προφυλαχτικών. Είς ελώδεις τόπους, 
ένθα λιμνάζουσιν ύδατα, είναι κατάλληλον νά κτισθώσι τά 
οικήματα δσον οΐόν τε έπί ύψηλών μερών, καί νά μή διατρί- 
βωσιν οί κάτοικοι τδ εσπέρας καί μετά τήν δύσιν τοΰ ήλιου, έν 
ύπαίθρω, άλλά μόνον διαρκοΰντος αύτοϋ. Τδ ζαλήτερον όμως 
είναι νά έξαλειφθή τδ μίασμα είς τήν γένεσίν του, ήγουν νά έμπο- 
δισθή ή άνάπτυξις αύτοϋ, τοϋτο δ’ άποτελεΐταιάποξηραινομένων 
τών ίλών έάν πτώματα ή άλλαι είς δυσώδη σήψιν ύποκείμεναι 
ούσίαι ένταφιάζωνται δσον τδ δυνατόν βαθύτερα είς τήν γήν 
καί κατασκεπάζωνται μετά κεκαυμένης τιτάνου ήκαίωνται· είς 
τά βρεφοτροφεΐα, είς στρατώνας, έργοστάσια, νοσοκομεία, κτη- 
νοστάσια πρέπει νά φυλάττηται καθαριότης καί νά γίνεται 
συνεχής άνανέωσις τοΰ άέρος.

Τά πλέον επικίνδυνα μιάσματα αναπτύσσονται πολλάκις είς 
πολέμους, έάν οί στρατιώται δέν δύνανται νά διατηρήσουν 
τήν άπαιτουμένην καθαριότητα ένεκα τής παντοτεινής κινή- 
σεως, ή έάν ασθενείς, τραυματισμένοι, φυλακισμένοι, άνά χι
λιάδας έγκλείονται είς μικρά καί σκοτεινά καταστήματα, όπου 
φθείρεται ό αήρ. Ούτως άναμφιβόλως χιλιάδες ανθρώπων άπέ- 
θανον εΐς τά νοσοκομεία άπδ τύφον, οιτινες ίσως ήδύναντο νά 
σωθώσιν, εάν έτίθεντο έν ύπαίθρω, διά σκηνής μόνον προφυ- 
λαττομενοι άπδ τήν άμεσον προσβολήν τής βροχής κλπ.

Πολλάκις άποκαθίσταται τό μίασμα όλιγώτερον επιβλαβές, 
έάν δέν ήουνήθη νά έμποδισθή ή γένεσίς του, διά τής άραιώ- 
σεώς του μετά πολλοΰ άέρος δηλ. έάν άερίζωνται τά οικήματα 
τών ανθρώπων καί τά κτηνοστάσια, καί κατακρημνίζωνται υψη
λά τείχη, τά όποια έμποδίζουσι τήν έλευθέραν τοΰ άέρος δίο
δον, καί έάν άπομακρόνωνται έκτδς τών πόλεων εργοστάσια, 
είς τά όποια εκλύονται δυσώδη αέρια, ώς σφαγεία, ελαιοτρι
βεία, τά πρός σκυτοδεψίαν καταστήματα καί έάν άραιοϋνται δά
ση έμποδίζοντα τδν ελεύθερον άέρα.

Ύπάρχοντος επικινδύνου μιάσματος εΐς τινα τόπον, όπου 
απαιτείται αερισμός, ωφελεί τά μέγιστα έάν άναφθώσι μεγά- 
λαι πυραί, καθώς καί κανονοβολισμδς, επειδή δί αύτών τών 
μέσων ο ατμοσφαιρικός άήρ ταχέως άραιοϋται, κινείται καί 
άναπληροϋται δί άλλου· δυνατός καί συγχρόνως ψυχρός άνε
μος είναι ενεργητικόν μέσον διά τόπους καί πόλεις, όπου ύ- 

πάρχουσι μιάσματα, επειδή δί αύτών τών μέσων γίνεται κίνη- 
σις τοϋ ειρημένου άέρος, καί ό μεμολυσμένος άήρ διασκορπί
ζεται. Πρός τούτοις δύναται βροχαί έλαττώνουν ή έξαλείφου- 
σιν όλοτελώς τήν δύναμιν τών μιασμάτων, επειδή δί α τών 
έν μέρει άποψυχραίνεται έ άήρ, έν μέρει καθαρίζεται. Τδ κα- 
λίτερον πρδς καθαρισμόν τοΰ άέρος είναι δυνατόν καί συνεχές 
ψύχος, επειδή δί αύτοϋ εμποδίζεται ή σήψις καί ή γέννησις 
τού μιάσματος, καί ό επιβλαβής άτμδς καταπίπτει.έκ τοϋ άέ
ρος εις είδος πάχνης καί νεφέλης.

Οί είς τά νοσοκομεία καί τίς φύλακας, ένθα δέν δύναται 
νά έμποδισθή ή άνάπτυξις τοΰ μιάσματος, περιποιούμενοι τούς 
νοσο&ντας, πράττουσιν άριστα, έάν μεταλλάττωνται είς τήν 
ύπηρεσίαν και έξέρχωνται συχνά είς τδν άέρα, έπίσης ή συνε
χής άνάπτυσις τοΰ σιέλου ώφελεΐ τά μέγιστα, επειδή τά πλείω 
τών μιασμάτων είσί διαλύσιμα εις τό ύδωρ, καί εισερχόμενα 
είς τδ στόμα πρδ τοϋ νά μεταβώσιν είς τούς πνεύμονας δια
λύονται άπδ τδν σίελον. Διά τοϋτο συσταίνεται έν καιρώ μι
ασμάτων ή μάσσησις τοΰ κρομύου καί σκόρδου, πρδς έρέθισιν 
τών σιελοποιών αδένων, ίνα πλείονα άποκρίνωσι σίελον, οί ού 
τδ διαλελυμένον μίασμα έκπλύνεται. Μεγάλην ωφέλειαν πα
ρέχει ό καπνός διά τούς είς τήν τοΰ μιάσματος επιρροήν ά- 
ναγζαζομένους νά έκτεθώσιν, επειδή τούλάχιστον έζεΐνο τδ 
μέρος τοϋ μεμοθ^υσμένου άέρος, τό όποιον συναπτ'όμενον μετά 
διαπύρου καπνοΰ εισέρχεται εις ^ό στόμα, εισπνέεται είς κα- 
θαρωτέραν κατάστασιν, καθότι τδ μίασμα διά τής επιρροής τής 
πυρώσεως άποσυντίθεται.

’Επειδή τά πλειότερα μιάσματα διαλυόμενα είς τδ ύδωρ με
ταδίδουν είς αύτό δηλητηριώδη δύναμιν, καί έπειδή είσπνευσθέν- 
τα άναμιγνυονται μετά τοΰ αίματος, πολύ ωφέλιμον θεωρώ, 
νά επιτίθεται έπί τοϋ στόματος καί τής ρινός σπόγγος βραχείς 
διά ψυχροτάτου ϋδατος, διά νά άναγκασθή ό μεμολυσμένος 
άήρ νά διέλθ/] πρότερον διά τοΰ ϋδατσς, δί ού αποβάλλεται 
μέγα μέρος τοϋ έμπεριεχομένου μιάσματος. Ή άλειψις τοΰ 
σώματος μέ έλαιον ώφελεΐ μόνον, όταν τδ μίασμα ή ή κολ- 
).ητική νόσος δέν εισέρχεται είς τό σώμα διά τών πνευμόνων, 
άλλά διά τών άπορροφητικών αγγείων.

Ή τροφή θρεπτικών βρωμάτων καί ή πόσις οινοπνευματω
δών ποτών θεωρείται ώφέλιμος, καθότι δί αύτών διατηρείται 
τό σώμα ύγιές καί είς ^ωμαλέαν κατάστασιν, ΐν’ άντιπαρα- 
ταχΟή κατά τοϋ δηλητηρίου, καί διά τής πόσεως οίνου ή όμοιου 
ποτοϋ ερεθίζεται τδ νευρικόν σύστημα, έπιταχύνεται ή κυκλο
φορία τοϋ αίματος, επαυξάνει ή διάκρισις τοϋ ίορώτος καί 
τού ούρους, δί ών άποζρίνεται τδ άπερροφημένον ζαί ύπαρχον 
είς τδ σώμα δηλητηριώδες μίασμα.

Έκ τών κυριωτέρων μέσων έν μέρει πρός' έξάλειψιν τοϋ 
μιάσματος, έν μέρει πρδς προφύλαξιν, είναι ή εφαρμογή διαφό
ρων χημικών μέσων, δί ών τδ μίασμα άποσυντίθεται καί εξα
λείφεται, τοιαϋτα εϊναι λ. χ. καπνίσματα διά διαφόρων σωμά
των. Ταϋτα αποτελούνται ώς εφεξής· 3 μέρη ζοινοΰ άλατος, 
1 μέρος οξειδίου μαγγανησίου άναμιγνυονται ακριβώς, ζαί τδ 
μίγμα τεθέν είς κατάλληλον άργίλλινον άγγεϊον έπιχύνεται 
μέ 2 μέρη θειϊκοΰ οξέος, κεκραμένου πρότερον μέ 2 1/2 μέ
ρη ϋδατος κοινού· τοϋτο άναταρασσόμενον διά τίνος ξύλινης 
ράβδου εκλύει είς αρκετήν ποσότητα τδ χλώριον. Άλλ’ επει
δή τδ αέριον τοϋτο ενεργεί έπιβλαβώς έπί τής ύγείας τών αν
θρώπων, πρέπει νά αναχωρούν οί άνθρωποι έκ τών καθαρισθη- 
σομένων δωματίων, νά ζλείωνται καλώς τά παράθυρα καί αί 
θόραι καί νά εκτίθεται τδ προειρημένου μίγμα- μετά 1 2 ώρας 
ανοίγεται τδ οίκημα πρδς άνακαίνισιν τοϋ άέρος. Έάν δέ οί 
ασθενείς δέν δύνανται νά μεταφερθώσι πρέπει νά γίνωνται 
βραδέως τά καπνίσματα καί πολλάκις τής ημέρας.

Τδ αύτδ σχεδόν συμβαίνει καί άν δ ζαπνισμός γίνεται διά 
νιτρώδους οξέος ώς έξης- 3 μέρη κοπανισμένου νίτρου έπι- 
χύνονταΐ εις μίγμα συνιστάμενον έκ 2 μερών θειϊκοΰ οξέος 
καί 1 μέρους κοινού ϋδατος- τούτο τό μίγμα έλαφρώς θερμαι
νόμενου έζλύει τούς νιτρώδεις ατμούς.

Ό ζαπνισμός διά υδροχλωρικού αερίου άποτελεϊται καί 
διά τοΰ νιτρώδους οξέος, μέ τήν διαφοράν οτι άντί του νίτρου 
έπιχύνεται τδ zotvov άλας μέ θειϊζδύ οξύ. Διά τοΰ ειρημενου 
οξέος παράγεται άποσύνθεσις τών μιασμάτων ζαί ζάρος τής. 
άμμωνίας, ήτις είναι δ άγωγός τών μιασμάτων, τά όποια άλ-

*
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λοιούμβνα-ως προς την σύνθεσίν των άποβάλλουσι τάς έπιβλα- 
βεϊς των δυνάμεις.

Έπίσης θεωρείται ό χαπνισμός διά τού θειώδους οξέος κα
τάλληλος πρδς έξάλειψιν τών μιασμάτων πρδς τοΰτο ρίπτεται 
τδ θειον εις λείαν κατάστασιν έπι τών διάπυρων ανθράκων, 
ή λινά ύφάσματα έμβαπτισθέντα είς τακέν θειον αναφλέγον
ται είς τά άχρα. Ό ύποχαπνισμός δΐ δξους έχει πολύ άσθενε- 
στεραν ενέργειαν τών προεκτεθέντων, είναι δε προτιμητέος, 
ώς μηδεμίαν βλάβην έπι τής υγείας τών ανθρώπων προξέ
νων. Πρός τοΰτο ραντίζεται τδ έδαφος τών θερμαινόμενων 
δωματίων άπό καιρού είς καιρόν μέ δυνατόν δξος· ένεργητι- 
τωτερος καθίσταται δ ύποχαπνισμδς ούτος έάν μεταχειρισθή τις 
τδ άκρατον όξυκόν οξύ. Πρδς τοΰτο 3 μέρη όξυχοϋ μολόβδου 
(ζάχαρις τοϋ μολύβδου) τεΟέντα είς κατάλληλον άργίλλινον 
άγγεΐον έπιχύνονται μέ μίγμα καί I μέρους θειικοϋ οξέος ά
κρατου και I μέρους κοινοΰ ύδατος. Οί δέ διά διαφόρων αρω
ματικών ούσιών καπνισμοί, ώς βότανών, ρητινών κλπ. δέν προ- 
άγουσιν άλλο, είμή ευώδη ύλην.

Βελτίωσις τοΰ μεμολυσμένου άέρος άποτελεΐται, έάν είς τά 
δωμάτια, έν οις υπάρχει τό μίασμα, έκθέσωμεν άγγεΐα έμπε- 
ριέχοντα άρτικεκαυμένους καί άσθενώς βραχέντας άνθρακας, 
οϊτινες πρέπει πολλάκις τής ημέρας νά άνανεοΰνται.

Περί αντιδότων.

Άντίδοτον ή άλεξιφάρμακον λέγεται έκαστη ουσία, ήτις 
ταχέως αποβάλλει, άλλοιόνει, έξουδετερόνει, καταβυθίζει, ή 
τέλος άποκατασταίνει όλιγώτερον ή ουδόλως επικίνδυνον τό 
μετά τοΰ ζωτικού οργανισμού συνημμένου δηλητήριον.

Τά άντίδοτα δέν πρέπει νά ήναι δλαι έχουσαι άφ’ εαυτών 
δηλητηριώδη ενέργειαν, έξ εναντίας πρέπει νά ήναι τοιαΰτα, 
ώστε λαμβανόμενα είς μεγάλην ποσο'τητα και οίανδήποτε κα- 
τάστασιν και θερμοκρασίαν, νά έξαλείφωσι τήν έπιβλαβή έ- 
νέργειαν τών δηλητηρίων.

Διά τών θαυμασίών προόδων τής χημείας γνωρίζομεν έν 
γένει, δτι κατά τής επιβλαβούς ένεργείας τής διά μετάλλων 
δηλητηριάσεως τό ύδροθειωμένον άέριον είναι τδ καταλληλό- 
τερον άντίδοτον κατά τού ύδροχλωρικοϋ οξειδωμένου ύδραρ- 
γύρου τό φυτικόν λεύκωμα, τδ άμυλον ή και τό ζωικόν λεύ
κωμα· κατά τοΰ αρσενικού τό ένυδρον οξειδίου τού σιδήρου· 
κατά τών φυτικών άλκαλίων, ώς τής μορφίνης, στρυχνίνης 
καί έμετίνης ή βυρσοδεψική ύλη. Τούς δέ &ΐς χλώριον ή είς 
θειώδες οξύ άποπνιγομένους ωφελεί ή εισπνοή τοΰ ύδροθειω- 
μένου άερίου κτλ.

Έάν δμως τό άντίδοτον είναι έπίσης δηλητηριώδες, πρέπει 
νά μεταχειρισθή είς όσον ένεστιν άραιωμένην κατάστασιν, ά- 
ναμεμιγμένον δηλ. μέ ύδωρ, έάν τό άντίδοτον εισάγεται διά 
τοΰ λάρυγγος ή τού κελεώνος· μέ ατμοσφαιρικόν άέρα δμως, 
έάν διά τής τραχείας άρτυρίας.

Όταν μέταχειριζώμεθα κατά τίνος δηλητηρίου άντίδοτον 
φανερόν δτι πρέπει νά προτιμώμεν τδ άβλαβέστερον, ουτω 
π. χ. ήθελεν εΤσθαι άνάρμοστον νά μεταχειρισθώμεν διά τίνος 
δί όστέων δηλητηριάσεως καυστικά αλκάλια, άντί τοϋ διαλύ
ματος τοΰ σάπονος ή τής μαγνησίας, ή έάν ήθέλαμεν στείλειν 
εις μακράν άπέχον φαρμακείου δ.ά μαγνησίαν, άντι νά μετα- 
χειρισθώμεν τήν διάλυσιν τής πλησίον μας τέφρας.

.Πρδ πάντων πρέπει νά γνωρίζωμεν έκεΐνα τά άντίδοτα, τά 
όποια εύκόλως και πανταχού εύρίσκονται, και νά έφαρμόζω- 
μεν δσον τό δυνατόν ταχέως· επειδή εις πολ?^άς περιπτώ
σεις κρέματαιή σωτηρία τού δηλητηριασθέντος άπδ όλίγας 
στιγμάς.

Ξ. Αάνδερερ.
—οοο---

Παλαώς ΈΌ.ην διδάσκαλο; τών "Αγγλων.
Τινές τού Λονδίνου έφημερίδες άνέφερον εσχάτως έν συνά

ψει Έλληνας διδασκάλους έλθόντας είς τήν Βρεττανίαν, καί 
αλλαχού τής Εσπερίας, καί διδάξαντας καί ώφελήσαντας τδν 
εύδαίμονα τόπον αύτόν άπδ τής έβδομης ήδη έκατονταετηρί- 
δος καί έφεξής·

Θεόδωρος Ταρσεύς, Γραμματικός, ήτοι Φιλολόγος άριστος 
και πολυμαθής καί ενάρετος άνήρ, ήλθεν είς τάς Βρεττανικάς 
νήσους τω 669 μετά τοΰ έξελληνισθέντος φίλου αύτοΰ Άδρια 

νοΰ. Ό Θεόδωρος είχε μεθ’ εαυτού ικανήν συλλογήν Ελλή
νων καϊ Λατίνων συγγραφέων. Συστήσας δέ Γυμνάσιου, μετά 
τοΰ Άδριανοϋ, έν Κανταβριγία έδίδασκεν έκεϊ τάς γλώσσας 
Ελληνικήν και Λατινικήν ώς ζώσας και δί αύτών πάσαν άλ
λην επιστημονικήν, ή φιλολογικήν μάθησιν, ίεράν και κοσμι
κήν. Είχε δέ μαθητάς πανταχόθέν τών Βρεττανιχών νήσων, 
καί πολλοί έξ αύτών έγραφον καί έλάλουν τάς είρημένας 
γλώσας τόσον καλά, δσον χαί τήν μητρικήν αύτών γλώσσαν 
τήν Αγγλοσαξονικήν ή τήν Κελτικήν. Οί περιφημότεροι μαθη- 
ταί τοΰ Θεοδώρου, καί τών μαθητών αύτοΰ μαθηταί υπήρξαν 
Οστφορ, Άλβίνος, Δανιήλ, ό αρχιεπίσκοπος Έγβέρτος, Άλ- 

κουίνος, Μελιρός, ό κατά διαταγήν τού Μέγα Καρόλ.ου συστήσας 
το έν Παβία Πανεπιστήμιου, Έάμβαλδος, αρχιεπίσκοπος τού 
Ύδρκ, και άλλοι. Ό Άλβίνος υπήρξε καθηγητής τοϋ είρημένου 
Γυμνασίου τής Κανταβριγίας μετά τόν θάνατον του Άδριανοϋ. 
Ό ρηθείς Έγβέρτος έσύστησε τήν Σχολήν τοϋ Ύόρκ, φημι- 
σθεϊσαν κατ’ εκείνους τούς χρόνους. Ό Άλχουίνος προσκλη
θείς ύπό τοΰ Μεγακαρόλου είς τήν Γαλλίαν, συνετέλεσευ οϋ- 
σιωοώς είς τήν σύστασιν τής Παρισιανής ’Ακαδημίας, καί είς 
τδν φωτισμόν τοΰ Γαλλικού έθνους. Σημειωτέου, ότι ό Έλ?-.ην 
Θεόδωρος έχειροτονήθη καί αρχιεπίσκοπος Κανταβριγίας, έπει- 
δή τότε ό Βρεττανικός λαός ήτον ορθόδοξος έτι, ώ; καί ό 
Ίπαλιχός.

Διακόσια έτη, μετά τόν Θεόδωρον, ή ελληνική γλώσσα έδι- 
δάσκετο καί έλαλεΐτο έν Αγγλία ώς ζώσα. Καί πάλιν μετά 
τήν άναζωπυρησιν τών γραμμάτων έν τή Εσπερία, γενομέ- 
νην άπδ τής άλώσεως μάλιστα τής Κωνσταντινουπόλεως, ή 
ελληνική γλώσσα έδιδάσκετο καί έλαλεΐτο καλώς μεταξύ τοΰ 
’Αγγλικού λαοϋ, άν χαί ή έπινοηθεισα νέα προφορά έμπόδιζεν 
όπωςδήποτε τήν χρήσιν αύτής. Ή περίφημος βασίλισσα τής 
Αγγλίας Ελισάβετ έγίνωσχε καί έλάλει τήν ελληνικήν, μά
λιστα δέ ή κυρία Γραίη. Καί ό Άνδρέας Μελβίλης έδημηγόοει 
εύκόλως ελληνιστί. I. Γ. Λ. (Βελτίωσις).

ΔΙΑΦΟΡΑ. ’

Σήμερον έτελέσθη μετά πάσης λαμπρότητες καί έπιση- 
μότητος ή έπέτειος έορτή τής Α. Μεγαλειότητος τής χαριεστά- 
της ήμών Βασιλίσσης Αμαλίας.

—Ό υφηγητής τού Πανεπιστημίου Κ.Γ. Παπασλιώτης έπεμ- 
ψε τήν πρωίαν τής ημέρας, καθ’ ήν έτελέσθη τδ ύικρ τού α
οιδίμου Λαζάρου Κουντουριώτου μνημόσυνου στέφανον είς τήν 
εικόνα τοϋ μεγάλου Έλληνος, συνοδευσας αύτόν καί μέ τό ε
ξής έπίγραμμα.

Γή μέν άχαιίς ακούεται ηρώων γενέτειρα 
πάσα, μίαν δέ πέτρην κίον’ ελευθερίας 
στήσατο δέμων έν πελάγεσσιν, νήσον 'ϊδραίην, 
ήτε σάωσε κακής Ελλάδα δουλοσύνης. 
Λάζαρον εΰτε μέγαν Κουντουριώτην ένα Ορέψεν 
φώθ δς εην :ρετή φέρτατος ημιθέων.

— Τήν προτεραίαν τοΰ μνημοσύνου διωρίσθη γερουσιαστής 
ό Κ. Δ. Κουντουριώτης υιός τού περί ού ό λόγος μεγάλου πο
λίτου καθ’ ήν άποθνήσκων κατέλιπεν εύχήν.

—· Τί δύσκολος Άθηνά χαιρέτα ένίοτε σύν τοΐς άλλοις κα
θ’ έξιν καί τδν Κύριου 'Υπουργόν τών Έκκλ. καί τής Δημ. έκ- 
παιδεύσεως. Τούτο έποίησε καί άρτι μεμφθεΐσα αύτόν, διότι 
σεβόμενος τόν νόμον καί τήν τάξιν ήρώτησε τήν ’Ακαδημαϊκήν 
Σύγκλητον περί τών αναγκών τοΰ Πανεπιστημίου. Μέμφεται 
έτι τόν Κ. Ψύλλαν,διότι μετά δεούσηςεύλαβείας άπτόμενος πά
σης ύποθέσεως είς τήν δικαιοδοσίαν αύτοΰ ύπαγομένης, καί έν 
χρόνω έξετάζων λεπτομερώς, ίνα εντελώς καταπεισθή περί τοϋ 
πρακτέου, δέν σπεύδει νά θύση καί ν’ άπολέση τούτον ή εκεί
νον παραλόγως, ούς ή Άθηνά ούδέποτε άλλοτε έμέμφθη, ούτε 
διορισθέντων κατέκρινε τούς διορίσαντας. Τό πρώτον μέρος τής 
σημειώσεως τής Αθήνας είναι κλύδων έξωθεν αυτή, ώς γνω
στόν, εμπνευσθείς· τό τέλος δέ αύτής ο εκ τού κλυδωνος κατα- 
λειπόμενος σάλος (χαραντί), ίδιον καί σύνηθες αύτής έργον, ού- 
δεμιάς χρήζον άπαντήσεως, διότι πάντες οιδασι πού βαίνουσα 
αεί κρίνει καί κατακρίνει είκή πάντα χαι παντας.

ΕΚ ΤΠΣ ΤΥ1ΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΩ. ΑΓΓΕΑΟ1ΙΟΪΛΟΎ·

(Όόός Άθηνάς άμ9. 274.).


