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ΘΕΟΔΩΡΟΣ KAP0Y20S*

*ΟτΒ ό φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, άμα τΐΐ λυπηρά άγγελί^ τοϋ

θανάτου

τοΰ επιτίμου αΰτοϋ μέλους Θεοδώρου Καρούσου;

μοί άνέθηκε την

εντολήν, : ίνα συντάξω". καί έν έπισημφ: συνεδριάσει.εκφωνήσω βιογραφίαν
τοδ άειμνηστου, ντοΤιύ έδίστασα ν’ άναδεχθώ την εντολήν ταυτην, συναισθα

νόμενος την άδυναμίαν μου καί βέβαιος ών ατι δέν ηθελον άνταποκριθΐί οίίτε
ε.ίς. τάς .προσδοκίας τοό διά της εντολή; τίμησαντός με Συλλόγου, ούτε εις

τη^ μνημην. τοϋ. βιογραφούμενου; Άλλ’ επειδή διά της άρνησεως μου. ίσως
•^θελεν έπέλθγ μαζρά αναβολή περί την. πληρωσιν της άποφάσεως τοϋ σω-

.

ματείου,

συναισθανόμενος άμα ότι ,όί. βίοι άνδρών, οΐτινες έβίωσαν οΰχί έν

.άφανεία,. ών τά καταλειπόμενά έργα εύφραδέστερον ?j μυρία στόματα εύστόμων

ρητόρων λαλοϋσι, καί οΐτινες

λέγωσιν opera mea pro me loquuntur,
,δέν χργζουσι της ευφράδειάς των
την επιείκειαν των άκροωμένων,

μετά

τοϋ

ρωμαίου δάνανται

bt βίοι, λέγω,

άγορευόντών,

νά

τοιούτων άνδρών

καί τέλος πεποιθώς έπΐ

άνεδέχθην την εντολήν όπως, καί τοι

άτέχνως δια το στενόν τοϋ κατεπείγοντος χρόνου, βραχέα τινά εΐπω περί
του αείμνηστου, καί γείνω ουτω διερμηνεύς τίίς λύπης υμών επί τφ Οζνάτω
τοϋ επιτίμου συναδέλφου, και της αιώνιας εύγνωμοσύνης τοϋ Συλλόγου πρός

την σκιάν αυτοΰ.

■

.

'

. . Καί βεβαίως έ'ργον εύγνωμοσύνης προς τον Καροϋσον είναι το τελούμενον .
r
I
t·

σήμερον υπό τοϋ Παφταάοοΰ έν τγ σεμνή ταυτη. τελετίΓ επειδή, πλήν τοΰ.

* Άνεγνιόάθη 1ν τ?ρ συνεδριάσει τή; 16 Δεκεμβρίου 1876, Ιντολ-ρ τοΒ Συλλόγου,. πινftoBvtos ίήί τφ δανάτω τοΰ άειμ-νήπτον» Ιπιτ'μου μέλους «Οιολ
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δτι ου το; ύπήρΐον ωφέλιμος εις άπαντά Πανελλήνιον διάτωνσυγγραφών

γλώσσάν χάϊ φιλολογίαν, τήΐ γάλλάήν,' τήν γερμανικήν, τήν ιταλικήν καί

αύτοϋ, ώς προς τόν Σύλλογον ήιζών ΰπήρξεν έκ τών ολίγων, εκείνων επί ζήλω

τήν αγγλικήν, Τοϋτα: δέ είναι τό θάύμαστόν, ότι ό Καροϋσος, ουτ® φοιτήσας'

διακριθέντων μελών, άτινα Ιζ,έχιύζ ήγχπΎ,σιχν αύτόν καί είργάσθησαν ΰπέο
τής προόδου αύτοϋ.

εις Πανεπιστήμια, ούτε τυχών συστηματικής επιστημονικής παιδείας, κατ

Ναι" ό Καροϋσος. ήγάπησ® ,τόν Παρνασσόν μας' Ιχ. ζαρ-

όρθωσε διά τής ιδίας ένδελέχοϋς

δία ς, καί ένζβρυνόμενος ελεγεν δτι ήτο μέλος αύτοϋ.Μακράν.αύτρϋ έν σώματι,

ουδέποτε διέλυπεν

μελέτης, άύτοδίδακτος, νά κατασταθή ό έ·

ξοχώτερος ελληνιστής τής Κεφαλληνίας έπΐ τής εποχής αύτοϋ, καί εΐς τών

ών ηνωμένος αύτω έν πνεύματί, πάντοτε δ’ ήρώτα περί

έπί έξόχφ παιδείγ καί σόφίςρ διακριθέντων έπτανησίων.'

αύτοϋ καί-έσκίρτα ύπόχαρας μανθάνων την πρόοδόν τού' διατριβάς σοφάς

■

Άνδρωθείς, πρώτον διωρίσθη υπάλληλος έν τφ Πρωτοδικείφ τής Κεφαλ

επανειλημμένος έστελλεν εις αύτόν προς άνάγνωσιν καί διδασκαλίαν των

ληνίας' ήτο δέ άξιοθαύμαστον δτι εργαζόμενος έν τώ δικαστηρίφ, ουδέποτε

αζροωμένων, καί τέλος, καί άποθνήσζων, δεν. έλησμόνησεν αύτόν, κλήροδο·?

έγκατέλειπε-τήν μελέτην τών άρχαίών συγγραφέων,

τήσας υπέρ αύτοϋ ικανόν χρηματικόν ποσόν έκ τής περιουσίας ήν κατέλίπεν.

ών τά συγγράμματα

άείποτε είχε παρά τά δικαστικά έγγραφα, Άλλ’ δ Καροϋσος ήτο κεκλημέ·
*

Ούχί δικαίως λοιπόν έτίμησεν αύτόν ό Παρνασσός, άναρτήσας την εικόνα

νος εις τό διδασκαλικόν έργον,. εις δ άφιέρώσεν ολον τόν βίον αύτοϋ μετά·

αύτοϋ έν τή αιθούση ταύτη τών συνεδριάσεων, έν ώ τοΰ λοιπού θέλει παρί-

■ ταϋτα, χάριν τής μορφώσεως τής εύέλπιδος νεολαίας.

σταται πνευματικώς μεταξύ των ποτέ συναδέλφων αύτοϋ ; ούχί. δικαίως έ-

τό

ψήφισεν, ΐνα από τοΰ βήματος τούτου, άφ’ ού άλλοτε άνεγνωσθησαν αί σο-

Τριακοντούτης περί

έτος 1840 διωρίσθη καθηγητής τοΰ έν Άργοστολίω Αυκείόυ, τοΰ ύπό'

τοΰ λογίου Κ. Σακελλαροπούλου διευθυνομένου'

μ,ετά δύο δέ έ'τη περί τό

φαί αύτοϋ διτριβαί, έκφωνηθή καί η βιογραφία αύτοϋ;

1842 διευθυντής τοΰ έν Πκξοϊς Λυκείου, έν ω έδίδαςε τά ελληνικά καί τήν

Όποιος τις δέ ό άνήρ, ού την απώλειαν θρηνοΰμεν ;

ιστορίαν, ’Α ποθανόντος δέ τοΰ ΣακελλαρΟπούλου ή κυβέρνησις μετεπέμψατό

"Ελκων

τό γένος ό Θεόδωρος Καροϋσος

έξ οί'κου των επίσημων

τής

νήσου Κεφαλληνίας έγεννήθη περί τάς άρχάς τοϋ παρόντος αΐώνος, έν βτει

κ
&

1810. Παιδιόθεν έπεδόθη εις τά γράμματα, τυχών έξοχων διδασκάλων, οΐ-

ή αγγλική προστασία, διά τοϋ τότε ώρμοστοϋ

Καροϋσος ίνα έν τή' ελληνική χώρςρ τής Επτάνησου γίνηται χρήσις ώς επι

δάχθη ύπό τοϋ Γερμανού Καρούσου, είτα δέ την ελληνικήν φιλολογίαν καί

σήμουγλώσσης τής κυβεονήσεως, τής ιταλικής, καί διά φλογερών άρθρων

την φιλοσοφίαν υπό τοϋ άοιδίμου τοΰ γένους διδασκάλου Νεοφύτου τοϋ Βάμ-

δημοσιευόμενων έν τή <ι’ΑθηΫ^ι> των ’Αθηνών, διεμαρτύρετο κατά τής β?4

βα, όστις σωθείς από της σφαγής της έν Χίω καί Κεφαλληνίας καί συστή-

τόν ίόνιον λαόν προσγενομένης ταύτης αδικίας. Ότε δέ έν έ'τει 1842 ό το-

■σας έν έτει 1825 έν τφ φρουρίφ τοϋ αγίου Γεωργίου Αύκειον, εις θ δεν έβρά-

Αεβερτων, συνέστησεν έταιρίάν προς έμψύ-

ποτηρητής τής Κεφαλληνίας

δυνΰν νά σόρρέύσωσιν ούκ ολίγοι μαθηταί, καί μέχρι τοϋ έτους 1828 διευ-

χωσιν τής γεωργίας καί τής βιομηχανίας,

είχεν άναζωπυρήση έν Έπτανήσφ της ελληνικής γλώσσης καί

Ε
I

'. ’τοϋ ελληνισμού τήν όρεξιν' ώστε εις τόν Βάμβαν όφείλουσιν οΐ πλεϊστοι τών

ij

λογιών τής Κεφαλληνίας καί τής ελληνικής γλώσσης τήν γνώσιν καί τά

’Αλλά περί τό έτος· 1851

εθνικών αισθημάτων αύτοϋ. Αάτρις ένθερμος τοΰ ελληνισμού, δεν ήνείχετο ό

διον τών φιλολογικών καί 'φιλοσοφικών μελετών. Καί κατ’ άρχάς μεν έδι-

'θύνας αυτό,

αύτόν πάλιν εις Κεφαλληνίαν, ώς καθηγητήν καί διευθυντήν τοΰ λυκείου.
Ούάρδου τόν απέλυσε τής υπηρεσίας ένεκα τών φιλελευθέρων άρχών.κάΐ'τών

τινες διά των οδηγιών των πολύ συνετέλεσαν εις τό να έπιδοθή εις τό στά-

καί συνελθόντα τά μέλη προέ-

τεινΰν τήν ίταλιστί'σύνταξιν του κανονισμού, ό Καροϋσος άναστάς μετ’άγα-

νακτήσεως διεμαρτυρήθη,

είπών δτι’ εϊνα'ι αίσχος νά ,βεβηλώται είσέτι ή

ελληνική , εκείνη χώρα διά γλώσσης ξένης, ής ουδέ γρυ ένόουν οί πλεϊστοι τών .

ελληνικά αισθήματα. ΙΙροσκλ.ηθέντος τοΰ Βάμβα περί τό 1828 είς την’Ακα

Κεφαλλήνων.

δημίαν τΐίς· Κέρκυράς, .ό Καροΰσος έπεδόθη μόνος εις συντονωτέραν μελέτήν'

έξηκόντισε τούς λόγους εκείνους,: τούς άλγεινότάτην έμ.ποιήσαντας εις τό

Άκούσας

τοΰτο

ό τοποτηρητής

έν

τή παραφορά

αύτοϋ

τοιΟΰτος δέ ήτο ό ζήλος αύτοϋ, ώστε οσάκις. μελετών συγγραφέα, τινά τής

πανελλήνιον έντύπωσιν, καϊ ύφ’ ό'λης τής ευρωπαϊκής δημοσιογραφίας κατα-

■άρχαιότητος άπήντα δυσκολίας περί τήν.κατανοησιν αύτοϋ, δι’ επιστολής

κριθέντάς.

έζήτει παρά του έν Κέρκυρά διδασκάλου του τήν λύσιν τών παρουσιαζομέ-

Κατά τόν συνταγματικόν χάρτην τοΰτό είναι κράτος Ίόνιον. Καί ποία'άλλη

ήν καί έλάμβανεν. ’Αλλά και ο διακεκριμένος φιλόσοφος

είναι ή νόμιμος- γλώσσα σας ή ή ιταλική;».Τούς παραλογισμους όμως τοϋ

νων δυσχερείων,

I. Μένάγιας ένεθάρρυνεν αύτόν καί ώδήγησεν εις τήν
φίας, ιδίως τής καθ’ "Εγελον'

μελέτην τής φιλοσο

ύπό δέ τοϋ Ιησουίτου Βερνάρδου εδιδαχθη

τάς ζένας γλώσσας, καταρτισθείς ούτω καί πολύγλωσσος, άμα, ειδώς, πλήν

τής πατρίου γλώσσης, ήν ώς όλίγιστοι τών τότε έν Έπτανήσω ελληνιστών

.

£|3
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μετά πολλής χάριτος,

γλαφυρότατος -καί άκριβείαφ .Ιγράφε,

τήν λατινικήν

«Πρόκειται, είπε,

νά ΐ'δωμεν άν ουτος ό λαός είναι ελληνικός.

Αεβερτων αμέσως έ'σπευσεν ό Καροϋσος νά εξελέγξει εν τώ «.'/ι.έ.ώ/ζικ^
Αιά τά ελληνικά, λοιπόν αύτοϋ αισθήματα μετά τινα έτη,

τφ 1851 , άπέλύθή της· υπηρεσίας ύπό τοΰ Ούάρδου διά τοΰ οργάνου αύτοϋ
Δ. Καρούσου προέδρου τής Γερουσίας. Όλίγω δ’ ύστερον ή έν Τεργέστη έλ’λήνική κοινότης προσεκάλεσεν -. αύτόν ώς διδάσκαλον' παραμέίνας όμως ό .
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Καροΰσος έν ετός μόλιςέ.ν Τεργέσττι ήναγκάσθη νά έίΓανέλθν):εις τήν,■■:%
>■■
**

Γ

σιευθείσαι κάί αί άνέκδοτοι, άποτελουσιν αληθώς -καλλιμάρμαρον πνεύματά

φαλληνίαν 3toc τόάκροσφαλές-τής υγείας του καί τον θάνατον· τής μητρός. ■

is
s.

κάν οικοδόμημα. Πάντες σχεδόν οί.τόμοι·: τής γνωστής ΰανδώρας, άλλα πετ

Ίδιωτεόων μέχρι τοΰ 1854, άνεδέχθή κατά τό έτος τούτο κατά τήν όμό-

ρίοδιζά καί εφημερίδες
·, .

θυμον πρόσκλησιν τών συμπολιτών αύτοΰ· την διεύθυνσιη τής Πετριτσείου

ναι. καί τούτο,< οτι, ώς προοιμιαζόμενος έν αύταΐς λέγει, ώς επί τό πλεϊστον.

σχολής, Ινθα έπί δωδεκαετίαν όλην διετέλεσε διδάσκων τά ελληνικά γράμ

έλαβεν άνά χείρας τόν συγγραφικόν κάλαμον χάριν τών νέων 'Ελλήνων, όπως

fe.

ματα καί τήν φιλοσοφίαν^ Περί τό έτος 1868 μετετέθη ώς καθηγητής εις

■καθοδηγήστ) αυτούς είς. τήν αρετήν,, δι’ ής κατόρθούται

τό'έν Ληξουρίφ Β. Γυμνάσιον' τό δέ 1872 άνέλαβε καί πάλιν την διεόθύν-

·.··. Λόγος εισαγωγικής είς την σειράν της Φιλοσοφίας, καπό. τήν. έναρξιν. τών,

ιό -

διδάσκων από της έδρας την άγαπητήν αύτφ πάτριον νεότητα, άγων.ιζόμε-

μαθημάτων τής έν Παλαίω Κεφαλληνίας Πετριτσείου σχολής {Πατά ώρα, 1856)"

νος νά μορφώσνιαύτήν ού μόνον διανοητικώς, έρμηνευων αύτί} τούς κλασικούς:

συγγραφείς καί μεταλαμπαδεόων

τό

έν ω έκτιθείς -τά; άρχάς τής φιλοσοφίας, προτρέπει τούς νέους νά παιδεύων
*

φως τής φιλοσο

ται φιλοσοφικώς άμα καί ηθικώς,. όπως τέλειον μορφωθώσιν, ώς-απαιτεί δ

■

φίας, αλλά καί ηθικώς: νά διαπλάσφ καί ένσταλάξη εις τά; θερμά; των νέων

τοΰ άνθρώπου .προορισμός^

καρδίας γενναία δπέρ τής Πατρίδος αισθήματα. Ή δέ Κεφαλληνίαs όφείλει

1

τω Καρούσω μεγίστην" ευγνωμοσύνην" διότι έμόρφωσεν ολόκληρον γενεάν, καί

. ■

'— Νύζεις εις τά περί Νεοελληνικής

(αυτόθι 1857), έν

αϊς τήν μέσην καί βασιλικήν, οδόν βαδίζων, επικρίνει μέν τούς θέλοντας νά

έάν ή νήσος εκείνη κέκτηται σήμερον λογίους άνδρας, τήν πρώτην μόρφωσιν .

■είσαγάγωσιν είς τήν όμιλουμένην γλώσσαν πάντα; τούς χυδαϊσμούς, κατακρί- ·.

πάντων σχεδόν οφείλει εις τού;'αγώνα; αύτοΰ.

,

'

: Τών. έργων τοΰ Καρούσου τά κυριώτατα εΐνε τά έξης.

j .-- - .

Περί τά τριάκοντα λοιπόν καί πέντε έτη ό άοΐδιμος Καροΰσος έμόχθησε- .

τής άρχαιότητος

ή έν τ$ βίφ ευ

δαιμονία.

σιν τής Πετριτσείου σχολάς, ήν διηύθυνε καί εν $ έδίδαξε μέχρι; εσχάτων,"
-

κοσμούνται υπό πολλών καί ποικίλων σοφών δια-.

τριβών αύτοΰ. ,;Αξιον δέ παρατηρήσεως έν ταϊ; συγγραφαί; τοΰ Καροόσου εΐ-

ι

νει δέ καί τούς άφωσιωμένους είς τούς νεκρούς άρχαϊσμούς.

Αλλά τό όίξιονπαρατηρήσεως καί σπουδαιότερον είναι ότι ή σοφία, «τοΰ

— Έκθεσις τοΰ συστήματος τής Λογικής ύ πάτου Κ. R, Walely (αύτι

κάλλους τής οποίας εραστής έγένετο, κατά τον Σοφόν, καί ήν έφίλησε καί

1858)" τοΰτον επικρίνει θεωροΰντα τήν λογικήν επιστήμην άμα καί τέχνην.

έζήτησε νύμφην άγαγέσθαι έαυτώ» δεν έφώτισε μόνον τον νοΰν αύτοΰ, άλλ’

—’^πάντησις τις τά Μυστήρια τής Κεφαλλονιας τοΰ κ. Λασκαράτου

άνεκαίνι.σεν άμα τόν έσω άνθρωπον καί διέπλασε τό ήθος. καί τήν ζαρδίαν

■

αύτοΰ, τοΰθ’ όπερ σπανίως δυστυχώς άπαντ^" διότι συχνότατα βλέπομεν άν~

(Έφημ. τών Ειδήσεων, έν Κερκύργ.). 'Ο Καροϋσος τήν ελευθερίαν· τής συνει-

δρας έξοχου

δήσεως δέν ένόει, ώς.τινες, άχαλίνωτον, άλλ’ών αληθής φιλόσοφος, εϊχεν.

καί πκντοίας παιδείας, ών δ βίος πόρρω απέχει :τοΰ νά γ,ναι

άμα καί άπεριόριστον σέβας

σύμφωνος πρός τήν σοφίαν αυτών, πλήρεις ελαττωμάτων, άτινα ή μάθησις

είς τά δόγματα καί τάς διατάξεις τής αγία;

δεν ί'σχυσε νά έκριζώση άπό τής καρδίας αύτών. Τοιαύτην ψ’ευδή σοφίαν δεν

ήμών εκκλησίας. Έν τή Απαντήσει λοιπόν ταύτη μετά πολλής' λογιζότη-.

εΐχεν 6 Καροϋσος. Τίς τών γνωρισάντων αύτών δεν έθαύμασε

τος ελέγχει τάς ύπερβολάς τοΰ κ. λασκαράτου, όστις-πηδήσας υπέρ τά έτ

τάς πολλά;

άρετάς ταυ; Ποιαν τούτων πρώτην, καί ποιαν ύστερον νά καταλέξω ;

.

ι
ι

σκαμμένα,. άντί νά άνυψώσ-ρ τήν θρησκείαν καί τήν έκκλησίαν, έτι μόΕλλον τήν έξηυτέλισε.

«’Ίόαν εις πολύανδρον άνήρ ύλοτόμας έλθών
Παπταίνει, παρεόντος άδην πόθον αρξεται Εργο)»

— Χριστιανική ‘Λγιότης.

κατά Θεόκριτον. Τις δέν έξετίμησε τό πραον τοΰ ήθους αύτοΰ, τήν ευγένειαν

.— *
0

καί τό ευπροσήγορον τοΰ χαρακτήρας; τήν γλυκύτητα τοΰ μειδιάματος, τήν

τής διδασκαλίας αύτών, καί τό ύύος τοΰ Θεοΰ Χριστοΰ υπέρ τόν άνθρωπον-

ήτο φιλήσυχος κα> άπεσύρετο

Σωζράτην.

τής τύρβης". έχαιρε διά τά καλά καί έσκίρτα ή καρδία αύτοΰ διά τήν πρόο-

■. ·τ—- Κριτική Ικθεσις τοΰ νπΰ Ε. 'Ρεννάνος βίου τοϋ ^/)?σ·οΰ.·’Είναι-· τοΰτοί:

<

έν.. τών σπουδαιότερων έργων τοϋ Καροόσου, μαρτυρούν άμα μέν : φιλοσοφικά®

Δεν ήρκέσθη δέ μόνον ό Καροϋσος από τής έδρας διδάσκων, αλλά καί

γνώσεις ύψηλάς,: ·άμα δέ θρησκευτικόν;, αίσθημα βαθύ. .α'Η · θρησκευτική πίτ

.συγγραφών κατά τάς ώρας τής ώνέσεως άπέβλεπε πρός τήν ωφέλειαν τοΰ
πλησίον, πρός τήν πραγμάτωσιν τοΰ άγαθοΰ,

στις, λέγει προοιμιαζόμενος, καί ή επιστημονική γνώσίς είναι οί δύο πόλοι τής .

πρός ήν, ώς πρός πολικόν

■άστέρα, διά βίου ήτένισεν. Αί συγγραφαί τοΰ αοιδίμου Καροόσου, αί δήμο

Σωκράτης πρόδρομος τοϋ Χρίστου. ΈνταΟ.θα· ποιείται τήν δυνα

κράτους πρός αυτόν τόν Ίησοΰν Χριστόν, καί δεικνύει τήν ούσιώδη διαφοράν,

πρός τ’άλλα καί είς επιστήμην και φρονήσεως μελέτην» κατά Πλούταρχον;

δον . τής νεότητος, ήν έκθύμως διά βίου ήγάπησε. .

...

τήν παραβολήν, τοΰ έν. τοϊς. έθνεσι προδρόμου τοϋ χριστιανισμοΰ σοφού Σω-

μέχρι; ύπερβολής ταπείνωσιν ; Νομίζων όρθώς «σοφόν χρήμα τό τής ήσυχίας

εις τάς πονηριάς τοΰ κόσμου δέν άνεμιγνύετο
*

Έν τή διατριβή ταύτη διδάσκει όποϊός. τις .

πρέπει, νά ήνζι δ άγιος βίος τών οπαδών τοΰ Εύαγγελίου·.

-

ιδιανοίας, περί- οΰς ή άνθρωπότης άενν.άως. στρέφεται. ’Ανάγκη όμως ή γνώ-.

■

■■■©EOA^POSKKAForxcev ;··':?'·'·'’.
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αειμνήστου ΐδρυτοϋ τής Πετριτσείου Σχολής, κκίά.λλαι διατριβαίκαί αρθρα.

ώς νά μή φυσιοΰ'όαι κά'ι νά μή πέρπέρεύήται ^ηδώσα υπέρ■ <ά-.έ^αμίμέικ^·.
άποπειρωμένη καί αύτάς τάς μυστηριώδεις -βούλάς τοΰ ύψίστόυ νά έκβιώσγ,

S

τιολιτικα και φιλελεύθερα, χωριστά και εν τή. ριζοσπαστική, έφημερίδι

’

■<χει, εν τη Κ,ίειοι και αλλαχού, έδημοσιευ.θησαν. Προσέτι'πλευστόν συμμε-

ο.πως άποκαλυφθώσι πρό τών όφθαλμών του."5θθβν, καί ένώ ήμεΐς άφ’ ενός

άσπαζόμεθα τήν άρχήν, ό'τι ή επιστήμη οφείλει νά ήναι ελεύθερα καί να

τεσχεν ό Καροΰσος, ώς *
ρνωστόν,

?χγ άείποτε άκώλυτον την είσοδον ε£ς τά·.θεϊα ούχ ήττον η ·τά εγκόσμια,

ροντος τό όνομα μόνου.τοϋ κ. Βερρυκίου Άπορ.Γηρ.ονεύγιατα τον. 'Ριζοσπα

χχΐ ότιούδέν πρόχωμα, ούδέν περίφραγμα επιτρέπεται πρός άναχαίτ.ισιν τών

στισμόν.η

είς τήν σύνταξιν τοϋ συγγράμματος τοϋ ®έ.

...

.;

Τό έξοχώτατρον όμως των έργων, αύτοΰ, όσα γνωρίζομεν, είσί,ν αί Πλατω-

<ολυχέυμ0νων ρευμάτων της, άφ’ ετέρου όμολογοϋμεν .δτι τότε μόνον άνα-

σύγγραμμα έξόχων επαίνων τυχόν,

ού μόνον παρά τών έν·

δείκνυται εύμενής καί σωτήριος ή ενέργεια αυτής, ατε, αντί τοϋ νά συμπα-

Τίααί,

ραλάβή άδιακρίτως τά πάντα εις την άρμην τής, ώς καταστρεπτικός χείμαρ

Έλλάδι, άλλα καί παρά τών έν τή. έσπερίοι Ευρώπη καί μάλιστα εν Γερμανίγ

ρος, έγκατάλέίπο.υσα κατόπιν ερείπια, καί αναστατώσεις, προχέει καθαρα να-

λογιών, καί δυνάμενον ν’άπαθάνατίσγ τόν Καροϋσρν. ’Εκ τών Πλατωνικών

άτινα, άρδεύοντα καί γονιμοποιουντα την διψώσαν :διάνοιαν συντε-

Μελετών μέρος μόνον,είναι γνωστόν, δημοσιευθέν, τό δέ πλεΐστον αυτών μένει·

ματα,

έν τοΐς άνεκδότοις αύτοΰ συγγράμμασιν. Είχεν ό Καροΰσος άχώριστον σύντρο-

λοϋσιν είς έκβλάστησιν νέων θαλερών γνώσεων». Μετά τους ολίγους τούτους

, φον τόν Πλατωνα ιδίως έν ταΐς ,μελεταις αύτοΰ
*

ώλλά σοφούς εισαγωγικούς λόγους, προβαίνων άνασκευάζει άρδην καί μετα

οί έπισκεπτόμενοι αυτόν··

τρέπει έκ θεμελίων το φανταστικόν· οικοδόμημα τοϋ Ρεννάνός, τον Blor

κατ’οίκον, σπανίως τόν έβλεπον μή έχοντα άνά χεΐρας ένα έκ τών, τόμων

'Φήσόν, 8ν άποδεικνύει μυθιστόρημα αισθηματικόν,

τών Αιαάόχωπ αύτοΰ.

οπερ ό συγγραφευς δια

τική; ποιεί έκθεσιν σαφεστάτην τών έν τώ Πλάτωνι εμπεριεχόμενων, θεω

•ΐής πλαστουργού φαντασίας έπενόησε και διά τής εξωτερικής λαμπηδόνας

ριών, τών προς αλλήλας ύπαρχουσών σχέσεων καί τών πρός άπόδειξιν. αυτών

τής γαλλικής γλώσσης έκόσμήσεν, εις άντικατάστασιν. τοΰ ύψηλοΰ εκείνου

Ιδανικού τής ένσαρκώσεώς τόΰ ύπερουσίου λόγου, είς δ πάσαι αί ελπίδες τής
καρδίας ημών, ώς είς λιμένα άσφαλή, σϋνενοΰνται.

— ‘Η Φιλοσοφία τον Σωχράτους

ί'~ύ Alfr. Fouillee. (Βύρωτ 1876).

Έν .τή διατριβή ταότγ, ήν άποθνήσκων, ούτως είπεΐν προ ολίγων' μηνών συ-

’Εν ταΐς Πλατωνιχαΐς Μελΐταις μετά βαθείαςκρι

I.

I

εφαρμοζόμενων λογικών μέσων. Μέθοδον δέ πρός τοΰτο έξελέξατο ό. Καροΰ

σος, άντιθέτως πρός άλλους φιλοσοφοϋντας, εκείνην,. καθ’ ήν έφιστών διαδο-

χικώς τήν προσοχήν έπί τών διαφόρων μερών τής. πλατωνικής φιλοσοφίας,

καί ταϋτα κατά 'πρώτον φιλοπόνως

έπεξεργαζόμενος διά τής λεπτομεροΰς

τοΰ ΡουϊΠέθ, άνδρός επίσης· σοφοϋ, όστις

άναλυσεως τοΰ θέματος καί τοϋ εμπεριεχόμενου τών πλατωνικών διαλόγων,

ετυχε τοΰ βραβείου έν διαγωνίσματι τεθέντι ύπό τοΰ φιλοσοφικού τμήματος

καί διά τής μετ’ επιστασίας άνιχνεύσεως τής σημασίας καί τοΰ σκοποΰ ένας

τής ’Ακαδημίας τών Παρίσιων, περί της σωχρατιχης γι.ίοσογίας,

έκαστου αυτών,

νέγραφεν, άναλύει τό σύγγραμμα

■έργου τοϋ

Περί τοΰ

Fouillie ό Καροΰσος άποφαίνεται ότι είναι πρωτότυπον καί ευ-

προεξομαλύνει. την όδόν, όπως μετά την ειδικήν γνώσιν

τών μερών, προβή άνιών διά τής εξαγωγής θετικών πορισμάτων είς τό ση-

μέθοδον, επικρατεί δέ έν αύτώ δεινότης συλλογισμών, καί συγκαταλέγεται

μεΐον εκείνο, έφ’ ού ίστάμενοι εύσυνόπτως καθορώμεν τήν τοΰ όλου πλατω-

μεταξύ τών πρώτων συγγραμμάτων τών Γάλλων τών περί τής ιστορίας τής

τικοϋ αριστοτεχνήματος συμμετρικήν καί εύρυθμον διάταξιν. Έκ τών .Πλα

παρ’ 'Έλλησι φιλοσοφίας πραγματευομένων. Ήμάρτησεν όμως κατά τοΰτο ο

τωνικών. Μελετών έδημοσιευθησαν έν μέν τή Πανδώργ τ,ό Συ^ιηόσιοτ (1867.),’ ■'

τοΰ Σωάράτους την μαιευτι

ό ΦαίδίΛΥ (1.868), ό Φαιδρός, ό ΦΙΙηβος (1869), ό Ενθύδ.η^ος (1870), έν

κήν αύτοΰ μ,έθοδον, έξάγει πο7.λάκις ώς ιδέας τοϋ Σωκράτους, ιδέας ών ου-

δέ τή έφημ,ερίδι Κλειοΐύ Πρωταγόρας, άνεγνώσθη δέ .έν τφ ήμετέρφ Συλλό.-

Fouillie, .ότι έφάρμόζων

έπί τής φιλοσοφίας

δεμίαν σύνείδημιν: :ό· σοφός τής άρχαιότητος ανήρ εϊχε,έκέκτητο, καί δυσνόη
τους μεταφυσικής τύπους, πάραλάμβανομένους έκ τής νεωτέρας φιλοσοφίας

καί εφαρμοζόμενους είς την άρχαίαν, Καί κάτάτοΰτο επικρίνει τόν συγγρα-

’ γιρ ό Γοργίας έ.ν δυσί συνεδριάσεσι τίρ 1873. ..

,

:

■·. . Ταΰτα έν όλίγοις τά γνωστά συγγράμματα τοΰ αοιδίμου Καρούσου, Έκ
δε τών ανεκδότων σπουδαιότατα έΐνάι ή Ιστορία της Φι-Ιοσογίας, σύγ^

,φέα ό Καροΰσος, δικαιολογών όμως αυτόν, διότι κακώς έθηκε το δέμα ή

γραμμα. πλήρες, καί, κατά τούς είδότας αυτό πολύτιμον, καί τα ΦιΛααοφι,χΑ

’Ακαδημία.

Εγχειρίδια·, .

Καί άλλα; δέ βιβλιοκρισίας κατά καιρούς έδημοσίευσεν
*

οΐον τοϋ συγγράμ

ματος τοΰ σοφοϋ εφάμιλλου αύτώ κ. Πέτρου Βράϊλα Θεωρητικής παί Πρακτι

τήν/δημοσίευσιν, ίμεθ’ δλώ.ν τών ΠΛατωπχωτ ΜεΜτΰ^γ

άνέλα?έν,.,·.ώς ..με.τά χαρής έμάθομεν,

άρκοόμεθη

κής Φιλοσοφίας Στοιχεία, ,τοΰ κ. I. Σκαλτσοόνη «Ή Έεειστηρίη τόν ερίΛό-

στημη-

ρίουή, Άνάλυσιν τόΰ Βλσσσίϋυ καί τίιοφάτό.νς . τον. κ. Μ; Ρενιέρη .(fWpar·

Βράϊλα ό K<¥pφΰσρς,

1874)’ κλπ. Καί χϊόγοι, έν τ$ κατ’ έτος τελουμένφ .μνημοσύ.νφ υπέρ τοϋ

ό έν Κεφαλληνίγ κ. Α. Αιναρδάτος.

Τά· ανέκδοτα, έ'ργα τοΰ Καρούσου, όταν έξέλθω.σιν,εις φως, θέλει.κρίνγ ή. έπι·'
μόνον

παρατηροΰντες

ενταύθα ότι μ.?τά τοΰ σοφού

ένκαταλείψας τήν έκλεκτικήν τών Γάλλων Σχολήν,

..καί. τρα.πίΐς είς τά νεώτερα·τής·βαθ^σόφόυ Γερμανίας συστήματα, άποτε-

>
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Robert τήν βύνωρίδοί των : άνδρών,. 0irtve; αατέθεντρ:ταΛθεμελΐά ■■■πής^περά»*··

Αταξία; καί Αναρχίας, αίσθημα χιμαιρικόν, φανταστικόν, Ανταρτίκόν, ονειρον/

τέρω εθνικής ημών έπιστημονικής κάί φιλοσοφικής αναπτυξεως.

τρέλλα —· ότι οί ζητουντε; τήν ενωσιν είναι όπισθοδρομικοί — οτι δέν: είναι

Ί’άς· Αρετάς τοΰ Ανδρος καί την πολυμάθειαν έκτιμώσαήιδιαιτέρα αύτοΰ
πατρίς, πλήν τών άλλων αξιωμάτων,

ευγνωμονούσα άνεβίβασεν- αύτόν εΐ;·

τό άξίωμα τοΰ αντιπροσώπου αυτής έν τφ 1Β' Ίονίω Κοινοβουλίω

1862.

έν ®τεΚ

τόσον μωρός νά προτείνγ., ούτε ή κυβέρνησίς του τόσον μωρά νά συγκατατεθ^

δεν τώ επιτρέπει νά προ-

si; τήν ενωσιν —- οτι-καί ή συνείδησί; του αύτή

τείννι αυτήν' έξίσταντο δε μανθάνοντέ; ότι ό αύτος έγραφε πρός τήν ζυβέρ-

νησίν του ότι. οΐ κραυγάζαντες ενωσιν είναι τις μικρά σπείρα δολίων,όχλα-

" ,

• Ή 'Επτάνησος τότε ήγωνίζετο τον καλόν αγώνα.τής εθνικής. αυτή; Απο-

γωγών καί θελόντών νά έ'χωσι διαρκές τό μονοπώλων τών δημοσίων θέσεων,

καταστάσεως εναντίον τής προστάτιδος ’Αγγλίας, ής. τήν προστασίαν, είς

ή μεγάλη δέ όμάς τών φρονίμων παραδέχεται τάς μεταρρυθμίσεις. Άλλ’ ό

κυριότητα μεταβληθεϊσαν δεν ήδυνατο επιπλέον ν’ άνεχθή. Ή ’Αγγλία, μη
θέλουσα .νά έκφύγγι τών χειρών αυτής ή χώρα, ποοσέιρερε δώρημα δόλιον, τας

Ιανιος λαός και η μ.εγαλη. πλειόνοτη; των αντιπρόσωπων ήσαν ριζοσπάσταιν
Ο ριζοσπαστισμός απεκρουε πάσαν,ιδέαν μετάρρύθμίσεως και συμβιβασμοί

μεταρρυθμίσεις τοΰ συνταγματικού χάρτου' άλλ’ οΐ Ίόνιοι. δέν ηθελον ν’ άκου-

πρός τήν Προστασίαν, και έπιμόνως Αντί πάσης θυσίας έζήτει τήν "Ενωσιν.

σωσι μεταρρυθμίσεις, έζήτουν ένημόνως τήν "Ενωσιν. Καί πώς ήτό ποτέ δυ-υ .

Και-εις τών πρωτων και ενθερμοτερων ριζοσπαστών ήν κάί ό Θεόδ, Κάροΰσος.

νατον λαός καθόλου ελληνικός καί έχων συναίσθησήν έαυτοΰ, λαρς παρ’ φ εΐ-

-■ Κατά: δύο έποχάς διέτρεξε μέγαν.κίνδυνον ό ριζοσπαστισμός καί ή έθνική. .

χεν ηδη ώριμάσν) ή ιδέα τής εθνική; αποκαταστάσεως, άναφανείσης.'ώς ■·έκ>.ΐ

ί'δεα εν Επτανησω, επι·Γλαδστωνός καί. εν τώ IB' Κ.οινοβουλίφ'.εΐς Αμφοτέρας

θαύματος έπί τοΰ εύρώπαϊκοΰ χάρτου μιάς Ελλάδος, νά δεχθή καί επί στιγ

δέέκθύμω; ό Κάροΰσος είργάσθη υπέρ τής'νίκης αύτοΰ. Καί οτε μέν A ©ι-τ

Γλάδστων περιήρχετο

μήν τάς μεταρρυθμίσεις, τάς υπά τες φιλελεύθερα;’Αγγλίας διά τοΰ φιλελ-

λέλλήν

ληνος έντιμοτώτου απεσταλμένου Γλάδστων πρόσφερομενας μεταρρυθμίσεις,

μεταρρυθμίσεις,

ό

τάς νήσους κρούων τάς θυρας καί προτείνων

Κάροΰσος .εν Κεφαλληνία προσήνεγκεν αύτώ ύπ-ίμ.νηυ.α,

αΐτινες, κατά τήν έκφρασιν τοΰ μακαρίτου ΤΙαδοβά, ίρπτρκΐχον. τό ιώ/.ΐί/τι/-

δί ού εξεδήλου δτι; ό λαό; τής Κεφαλληνίας καί έν γένει

ριον τής τπι. τής χώρας των όταιωνΐστως τής ζίνοχρατίας ; πώς.ήτόποτέ δυ

άπωθοΰσι. τάς μεταρρυθμίσεις: προσελκυόμενοι διά τής εθνικής Αγάπης εις τό

οί Έπτανήσιοι

νατόν νά ύπογράψωσιν :οί Ίόνιοι διά τής ΐόίας των χειρος ταιοΰτον συμ.βό-

κέντρον του έθνισμοΟ, άυτών, τούτου δ’ ένεκα πάσα μεταρρύθμισις έϊνάι περιτ

λαιον ; προς τί άλλως αί μεταρρυθμίσεις; μήπως αίέπίΟύάρδου καί αί ετι προ·

τό επιβλαβής, Ιατρικόν, ώς έλεγεν, άχρηστον. ’Εν δέ τω IB', κοινοβουλίφ, έν

γενέστεραι δέν Απεδείχθησαν λόγοι κενοί; Έταλαντευθη πολλακις η Αγ

φ πίνες εκ τής πλειονοτητός, εκ τής μ,εριδος τών ριζοσπαστών, ή'ρξαντο κλί-

γλία, μεταξύ τών φιλελευθέρων Αρχών, Ας θέλει- νά κηρύττγ, καί τοΰ δεσπο-

νοντες ,πρός την μειονότητα τών μεταρρυθμιστών,

τισμοΰ, θν δεν θέλει, νά έγκαταλίπη.

Θέλει,

επιζητεί νά πκρκστηση εις

καί

ό Κάροΰσος γεν-

ναίως είργάσθη προς έπικράτησιν τοΰ ριζοσπαστισμοί!, ενωθείς τοϊς έκ Ζακύν-'.

τάν κόσμον δτι στέργει τήν ελευθερίαν, τήν Ανεξαρτησίαν, την πολιτικήν

θου.^ιζοσπάσταις καί-μετά τοΰ Αειμνήστου Γερασίμου Λιβάδι,'ού.τόν θάνα

δπαρξι.ν τών εθνών, αλλά έν ταϊς μικραΐς νησοις τοΰ .Ίονιάυ η κυβερνησις αυ

τον προ. ολίγου χρόνου, έθρήνησεν ή Επτάνησος.

ΤΗτο ό Λιβκδκς ό -πρώτο;

τήν Αγγλικήν

προστασίαν έν 'Επτα-

τής επί πεντήζ.οντα δλα έτη ένήργει Αντιθετω; πρός τας τάσεις αυτής, καί·

σφοδρώς άντιπολιτευθεΐς Αρχήθεν

■'ελευθερία, έθνικότης, άνε.ξαρτησία.έν ταΐς προστατευομέναϊ; νήσοι; ήσαν λέ

νηίιρ,

ξεις κεναί.έννοιας. Ήθέλομεν πολύ έκτραπγ του'.εροΰ- Αντικείμενου τοΰ λό

εκείνου, πολίτικου λόχου τών ριζοσπαστών, πατριάρχης αυτών, ώς.τόν απε-

αμείλικτο; αυτής εχθρός καί εις

τών-πρωτων

αρχηγών- του ίερου

γου ημών, εάν έπεχειροΰμεν νά. έκθέσωμεν τά; μομφάς, τάς. ύβρεις, τά σκωμ-

κάλει ό Καροΰσός,. Αληθής έθνομάρτυς, πολλά παθών υπέρ τής έθνική; ιδέα;,

ματά, τάς. συκοφαντίας, ,άς-.οί ’Άγγλοι άπένεμον τότε εΐ; τόνελληνικόν λαόιμ ■
καί εις τήν εθνικήν ιδέαν τών Ίονίων, ού; άπεκάλουν φυλήν πεισματώδη καί..

πολλά; εξορίας καί ααταδρομας υποστάς' χαρ.ιν τής εν.ώσεως,

δύστροπου, τήν.. αχαριστοτάτην τών υπό τόν. ήλιον φυλών, ανθρώπου; τέλος
τή; χαυίφα;, άξιου; διά ΰ·ω/ι.ΐ καί- ξ'ι/Λι. Δεν είναι ταϋτα ήμέτεροι λόγοι' ό

αύτοΰ χαρακτήρα καί τήν .ήρωϊκήν αύταπάρνησιν είχεν έπιχειρίσ·/) εσχάτως
νά ;έξυμ.νήσγ :ό .Κάροΰσος έν συγγράμματήέπιγραφομένφ 7’0 πολιτικόν βάρρόζ..

θέλων Ας Αναγνώσγ

το^ αίΐρινηητοτ αγΐύτ<.(7τύν Ρ.■ υΆίαδα, όπερ ομ.ως Απεμεινεν' ημιτελές· ένε"

τά πρωτεύοντα όργανα τής τότε Αγγλικής δημοσία;

καί θυσιάσας

τήν περιουσίαν, αύτοΰ; ολόκληρον εις.: τόν [όωμόν· τής . Πατρίδος; - Τόν μέγαν

γνώμης, καί θέλεν εύρίΐ ταϋτα καί χείρόνα τούτων.. Έςεπλησσοντο οι Ίόνιον ·

κα τής ασθενεια-ς και του θανάτου αυτου. '1’πό την σημαίαν λοιπόν τοιουτου

άκούοντες τόν Απεσταλμένου φιλέλληνα Γλάδστωνα λεγοντα οτι άπατώνται

Ανδρός ταχθείς ό Κάροΰσος είργάσθη έν τώ 1Β' Κοινοβουλίφ υπέρ τής. απο-

οί νόμίζοντέ; ότι τήν ιδέαν τής Ένώσεως δύναται νά υποστήριξή ό υποτιθέ

μενος φιλελληνισμός του — ότι τό αίσθημα- τής εθνικότητας δεν πρεπει να
θ^έρβαίνϊγ τά .όρια τοΐί δυνατρϋ καί ,τοΟ 'δικαίοΰ

οτΐ-άλλως καταντά «ρχηέ

: καταστάσεως τής Επτάνησου.

·;.?λ: -

;

ΙΙρώτον βήμ.α αυτου, εισελθόντος εΐ; την Βουλήν έκείνην,. υπήρξε, μίμου-

■μ®νο;πό.5ΐπραδέιγμ..α κλά.ων συνάδελφων του νά δηλ.όσν> έν τή όρκομωσίγ ,

:

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΟΊ ΣΟΣ

δούσης πςός τήν αλήθειαν, τήν ορθότητα, τό δίκαιον

. ό εθνισμός καί ή ελευθερία, είναι πάντγ, ανίσχυρος κζί δεν δύναται νά ή-

Πληρωθέντων τών πόθων τών Ίονίων, μετά’ τήν. "Ένωσιν ό: Καροϋσος διήγε

μέχρι τοΰ θανάτου αύτόΰ βίον όλως ήσυχο»,έμφράνα καί .φιλοσοφικόν, .κατα-

ρύτητα, διότι ήσαν φωνή καί . ψήφος άνδρός σοφού άμα και τιμίου. Διά τοϋτ

.

■ το, δτε διεκήρυξεν ό'τι δεν θέλει νά μισθοδοτήται.καθ’ 8 διάστημά η Βουλή-

γινόμενός εις τάς φιλοσοφικάς. μελετάς

ύπέρ τής προόδου τών έν αύτοΐς μ'αθητευομένων.

μετά τών ριζοσπαστών κατά , τής αυθαιρέτου χρήσεως

δικών, καί πάντων σχεδόν τών από τής δικαστικής έν Έπτανήσω άφομοιώ·

κις υπεράσπισε τά δίκαια καί τάς ελευθερίας τών 'Επτανησίων. Μετά τών

νέμών άμα

τών συνταγματικών θεσμών ώς συνθηκολόγησιν. προς παράτασιν της Προ-

έκάστφ τό δίκαιον.

τών Ελληνικών Γραμμάτων Σύλλογος-έθηκε διαγώνισμα, κατά τήν επιθυ

μίαν ομογενούς άνδρός, «όποιον έ'ργον πρακτικώτερον καί ώφελιμώτερον τή

ταγματικήν μεταρρύθμισιν καί έγκλημα καθοσιώσεως κατά τής πανελλη-:

πάτρίδι δύναταί τις νά πράξγ; διαθετών έτησίως-150 χιλιάδας δραχμών», ό

έν τγ IB' Βουλή

άποδεικνύει ΐσχυροτάτην θέλησιν’

ύπό τής ιδέας τοΰ

διότι μη παρασυρθείς

σ.πάσταις, έγκάταλείψας

τούς συμπολίτας αύτοϋ Ζερβόν καί Μομφερρ,άτον.

’Απήτειδ’ άμα. καί μέγα πολιτικόν θάρρος’ διότι ώνέλαβεν αγώνα πρός. τόν
Ζερβόν καί Μομφερράτον,. οΐτινες, διά λόγους άγνωστους, ύπεχώρουν ήδη. εις-

τάς μεταρρυθμίσεις, ySWrioScrefc μετονομασθείσας, τόν Ζερβόν, λέγομεν, τόν
. δικαίως ένα τών πρώτων αρχηγόν τοΰ ριζοσπαστισμού θεωρούμενον, τόν έζό-

ριστον των Αντικυθήρων, τόν άπολαόοντα δημοτικότητας μοναδικής έν Έπτανήσω, καί μάλιστα, έν Κεφαλληνία, ητις μονονουχΐ τόν εΐχέν άποθεώση.·.

. "Οτε. δε περί τά τέλη τών εργασιών τής IB' Βουλής, ό'Αρμοστής

δέν ήθέ--

λησε ν'ά δεχθν) καί διαβιβάσγ) εις τάς Δυνάμεις παράστασιν αυτής διαλαμβάνουσαν περί της Ένώσεως, μετ’άγανακτήσεως ό Καροϋσος έγερθείς έτόλ-

μησε

νά προτείνη εις τόν Βουλήν-νά διαμάρ.τυρηθ-ί) καί νά παραιτηθγ σύστ

σωμος. Καί ότε, άρχομένου-τοϋ έτουςΑ 86.3, ο διάδοχος τοϋ. Γλάδστωνος Σίρ-

’Ερρίκος Στόρξ, άπατών ομοίως την κυβέρνησίν του,, έβεβαίου αυτήν

έπι

σήμως, οτι οί .Ίόνιοι άποκρούουσι την Ένωσιν, μεταξύ τών διαμαρτυρήσεων

αΐτινες πανταχόθεν τής Επτάνησου διέψευσαν. αύτόν, μία είναι καί ή έκτεινης δηλωσίς τινων έκ τών αντιπροσώπων Κεφαλληνίας, ην συντάςας ό Κα

ροϋσος υπέγραψε μετά πέντε άλλων συναδέλφων του, ό’τι δηλαδή «ή ομόθυμος
καί άμετάθετος θέλησις τοΰ λαού ήτο καί ίσεται

ή άρσις τής Προστασίας .

καί ή μετά τών ελευθέρων όμογενών αύτών ένωσις εις έν κράτος, όπως δήπο.τέ
; καί ,δν. ίν«'.· έζ Έλλάδι ή πολιτική τών . πραγμάτων ί κχτάστασκ, καψ

.

Καί ,ό'τε έν έ'τει 1873, ό πρός διάδοσιν

στασίας έν Έπτανήσφ, κηρύττει άντεθηκήν πάσαν προσπάθειαν πρός συν-' .

τοπικισμού συνετάχθη μετά τοΰ άειμνηστου Λιβαδά τοΐς έκ Ζακύνθου ριζο-

:

έπεδίωξε τήν τελείωσιν του συστήματος, άπο-

σεως ενόρκων προεδρεύων,

λοιπών ριζοσπαστών διεκήρυξεν ότι ή Βουλή «θεωρούσα την μεταρρύθμισιν

νίοϋ εθνικότητας». Καί η διαγωγή αίίτη τοϋ Καρούσου

.

■ μετ’ άξιοθαυμάστίυ ζήλου παρευρίσκετο έν τω δικαστηρίφ τών Κακουργιο

Βουλές, ώς ώριζε τό Σύνταγμα τοΰ 181 7, καί διά λόγων νευρωδών πολλά-

'

ζήλου

’Ητο ένθερμος θιασώτης

τοΰ όρκωτικοϋ συστήματος’ καίτοι δέ προβεβηκώς τήν ηλικίαν τακτικώς

τών έν. ταΐς νήσοις φρουρίων ύπό της ’Αγγλίας, άνευ της συγκαταθέσεως της

.

αότφ. Πλά,-

των. "Οθεν ώςέ'φορος τών εκπαιδευτηρίων εΐργώζετο μετά νεανικού

πατρίδος αύτοϋ, την γενναίαν απόφασή έμιμήθησαν πολλοί τών άντιπροσω-

.:

καί εις τον αγαπητόν

τωνα. Καί ίδιωτεόων δ'μως δέν παρημέλει ,τών πρός τήν πατρίδα καθηκόν

έσχόλαζέ, διαθετών τό άναλογοϋν χρηματικόν ποσόν προς όφελος κοινόν της

. .

καί πρός τάς Αποφά

σεις τοϋ Ίονίου λαοϋ, ώς πρός τήν εθνικήν αύτου άποκατάστασιν». .

τ·£. Βουλή εκείνη, είργάσθη ώς άληθής πατριώτης

κάί άκρος ριζοσπάστης’ καί ή φωνή αύτοϋ καί ή ψήφος είχε κΰρος καί βα

πων. Διεμαρτυρήθη

..

διαμαρτύρονται παντί σθενει :·κατά τής Έκθεσεως: τοϋ 'Αρυ.οστοΰ,■ καθό άπφ-

άντιβαίνων, εΐπεν, εις τά αναφαίρετα δικαιώματα τοϋ άνθρώπου, όποια είναι

Έν

W

ΘΕΟΔΩΡΟΣΚΑΡΟΓΣΟΧ

ότι «άναδέχεται τόν ορχον, ό>ς άπλήν βουλευτικήν εθιμοτυπίαν, διότι όρκος

ναι υποχρεωτικός».

: ·* ·
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Καροϋσος, θεωρών έργον σπουδαίον τήν μεταρρύθμισιν τών Φυλακών, άπέ. στείλε πρός τόν Πρόεδρον τοΰ Συλλόγου υπόμνημα, προτείνων τήν οικοδομήν

.

καί άναδιοργάνωσιν φυλακών

κατά έν τών γνωστών συστημάτων τοΰ τής

άπό κοινού έν σιγή εργασίας ή τοΰ τής αύστηράς άπομονώσεως». Ή δέ τών
άγωνοδιζών έπιτρόπή έκ τών διαφόρων προτάσεων, τέσσαρας ένεκρινέ καί
έθεώρησεν αξίας νά ύποβληθώσιν εις τήν αϊρεσίν τοΰ φιλογενοϋς αγωνοθέτου,

ών μία ήτο καί ή άνωτέρω τοΰ Θ. Καρούσου.

■

Τάς άρετάς τοΰ άνδρός καί τήν πολυμάθειαν τιμών καίω ήμέτερος Σύλλογός, ;

τόν’Ιανουάριον τοϋ 1870,

προεδρεύαντος τοΰ κ. ©αλοϋ Άντωνιάδου, κατέ-

ταξεν άύτόν παμψηφεί μεταξύτών επιτίμων αύτοϋ μελών.’Απεδέχθη όΚαροΰσος
τήν εκλογήν, «σεμνυνόμενος, ώς έγραφεν, δτι θά άπαρτίζνι μέλος τοΰ Σύλ- .

λόγου, ό'στις ! συγκείμενος μάλιστα έξ επίλεκτου νεότητας,

αροτριώσης τάς

βαθείας τής επιστήμης καί τών γραμμάτων αϋΛαχα.ς, όργ^ πρός έκβλάστησιν ' -

γενναίων καρπών», καί διά τής συνήθους αΰτφ μετριοφροσύνης «άγωνιών μή \
έζελεγχθΐ) χή^ήΐ’εο'σι χοθοίίρϋκ εϊχεί'ο^ ώπ, οΐτινες ^.ε.Ιισαύωτ χάματοχχρ^·
χΰνσιΫ apybr εαβοχτεζ'ο. Άλλ’· δχΓ- ό Καροϋσος,· άγαπήσας ώς είπερ τις .καί.,

άλλος ημάς, ούδέποτε έπελάθετο ημών, είργάσθη μάλιστα ώς φιλόπονο; μέ- '

λισσα μ.έθ’ ημών καί ύπέρ ήμών. Μαρτύρια τούτου έστω.σαν δτι καί χρήμα- .

τικώς συνέδραμε τόν- Σύλλογον

καί τήν

βιβλιοθήκην

ήμών. έπλούτισε, ?

καί διάτριβάί . αύτοϋ άνεγνωσθησαν’ έν τω. «Συλ'λ0γφ»ς·-έκ τών ΐίλατωνί-

κών Μελετών ό έν δυσί συνεδρ'.κσεσι (1873) Γοργίας καί ή άνάλυσις τοΰ

Βλοσσίό.υ καί Διοφάνους τοϋ κ. Μ. 'Ρενιέρή (1874),- έν τελεί
δότημα 8 άποθνήσζων άφήζεν εις τόν 2Ζαμ;·αοω·όπ.

δέ το κληρο

ό

.

m
■
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Διά τί
*

253

αύστηράς οίκονομ.ίας καί φιλ.οσοφικί·ς λιτότητος, ό Καροϋσος άπέ-

κτησεν ίκανην περιουσίαν', η δέ Διαθηκη αύτο-3 .επισφράγισε τόν χριστιανι

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. ΚΟΝΤΟΥ

κόν αΰτοϋ βίαν.

■.■ ·, Διά της διαθήκης-τού καθιστκ γενζήν έπικαρπωτριαν άπάσης τίίς κινη
τές καί ακίνητου’ αύτοΟ περιουσίας τ^ν σύζυγόν του,

Μ1ΚΡΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ.! AtATPIDAI.

ύποχρεουμένην όμως,
-

-νά δίδφ, έκ των έν ταϊς Τραπέζαις κατατεθειμένων χρηματικών αύτοΰ κε

φαλαίων, άνϊρχομένων ως λέγεται εις 80,000 δραχμών, τούς ημίσεις τών
εξαμηνιαίων τόκων εις την επιτροπήν τοϋ ίθνιχοϋ σζάίον καί τόν «τμός· Διά·-

'Ρόγιγια έκ τοΰ ρύπτειν καί σμήίμα. έκ τοϋ σμην $ σμήγμα έκ τοϋ σμηχειν, σμηματοερορεϊον η σμηγματογορεϊον.

. ύοσιν των ίΛΛην. γραμμάτων Σύ.ΙΙογον εναλλάξ- Μετά δέ. τον θάνατον τϋς

Λίτγον η νίτρον, νιτρονν (έξ ού νίτρωμαί), εχνιτρονν (=νίτρω καθαίρειν. η φαιδρύνειν), προεχνιτρονν, νιτρϊτις, ·Λζ\,,.Κα^αστραΐον Λίτρΰν η

‘Η άκίνητος αΰτοΰ περιουσία νά περιελθη άπασα εΐς τόν μικρόν άνεψιόν

νίτρον.

του Διονύσιον Νικόλαον I. Καροΰσον.

Κονία, στακτή κονία flixiviumj, σταχτή~στάκτηι='σπο^όζ η τέφρα.

. Το παρά την προκυμαίαν οΐκόπεδόν του νά δοθη εις τό της πατρίδος του,

- Χα^αίρυπος, ονρον, τρύζ.

Νοσοκομεΐον.
.
Τά χρηματικά αΰτοΟ κεφάλαια νά. διατεθώσιν ως εξής.·'

Οί παλαιοί "Ελληνες ηγνόουν τόν σάπωνα
*

1000 τάλληρα νά δοθώσιν εις το Νοσοκομείου.

εις τον Σύλλογον Παρνασσόν. .

100

»

100

»

200

»

εις τον Σύλλογον πρός

300

»

άνά εκατόν, εις τρεις Εκκλησίας.

3,000

»

εις διαφόρους συγγενείς καί φίλους. .

. εΐς τόν Σύλλογον Βύρωνα..

διάδοσιν τών

■

Άριστοφάν. Αυσιστρ. 377:

Έλλ. Γραμμάτων,

εΐ ρόμμα τυγχάνεις ίχων,· λουτρόν γ*
έγώ
Σχολ. «
Ρύμ.μα:
*

παρίξω.

τό παρ’ημΐν σμήγμα η· νίτρον». Πλάτ. Πολιτ. σελ. 429,

ε' «καί η πλύσις ούτ’ άνευ ραμμάτων ούτε μετά ραμμάτων δύναται αυτών

εις. την

'Επιτροπήν, του ’Εθνικού Στόλου. .

τό άνθος άφαιρεϊσθαι».

Πρβ, καί Άθην. σελ. 351, ε' «τοΰ δέ βαλανέως έν

Καρδιά ράμμα γην μοχθηράν καί ίίδωρ άλμυρόν παρέχοντας, πολιορκεΐσθ'αι

'Η Βιβλιοθήκη του κληροδοτείται εις τό Γυμ.νάσιον Κεφαλληνίας. ..

:

τ·ης διαθήκης, μετά τήν άποβίωσιν της συζύγου του, διό

ρισε τόν δήμαρχον καί τό. δημοτικόν συμβούλιου Κρανίων, και τόν ιατρόν κύτ

ριον ’Αντώνιον Μηλ,ιαρέσην. .:

. έφη κατά γην καί κατά Οάλατταν»; Άλκίφρ. Έπιστ. Γ',
τό ύδωρ, η τό ράμμα τό πρίν έκάθηρε».
δακτύλοις είτε ράμμασι καί πόαις».

11

«όποιαν σε

Φιλόστρ. ι’Επιστ. -58

«εΐτ’άκροις

Άριστείδ. Τόμ. Α', σελ. 467 «έπειτα

ρύμμάτ άττα διά σταφίδων καί ετέρων μικτά». ■ Κλημ.. Άλεξ. σελ. 254

Το'.οΰτος ό βίος τοϋ ,Θεοδώρου Καρούσου, τελευτησαντος τ-J 3 Νοεμβρίου

έν τν)πκτρίδιαύτον Κεφαλληνία, Εύγνωμοσύνης δ’έργόν, ως ,.έν άρχ'ρ της ομι
λίας μου είπαν, έκπληρών ό Παρνασσός πρός τόν αείμνηστον συνάδελφον,.
άνέθηκεν εις εμέ την έκθεσιν τών κατά τόν βίον αύτοΰ.

‘

σμην. Εΐνε δέ τό ρύπτειν καί τό σμην η σμήγειν συνώνυμα δηλοϋντα καθαίρειν, φαιδρύνειν, πλύνειν, κτλ.

. .

"Απαντα δέ τά λοιπά χρηματικά αΰτοΰ κεφάλαια νά δοθώσιν

’Εκτελεστά;

τά δέ λόγον σάπωνος παρ’

αύτοΐς έπέχοντα ώνομάζοντο ρύμματα έκ τοΰ. ρύπτειν η σμήματα έκ του

.1000 τάλληρα να χρησιμεύσωσι προς άποκατάστασιν 1 Οάπόρων κορασίων.

. .

-

Γη ΚιμωΛία, γη Λημνία, γη Κρητική, κτλ.

θέλει λαμβάνει μόνον χίλια τάλληρα, άποβάλλουσα παν $λλο. έκ της δια

...

■

. ■ Γη σμηχτρίς % σ.Ιυντρίς.

συζύγου του, η έν π”εριπτωσει καθ’ ην αΰτη έλθνι.. είς δεύτερον γάμον, δτε

θήκης δικαίωμα.

’

§, 3.

S. Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓ10Γ.

«καί τι) περίεργέ τών ραμμάτων τό? οΐκεϊον μαραίνουσαι άνθος». Άντίγον.
Καρύστ. 172 «καί την.Άσκανίαν πότιμόν ουσαν τό προσενεχθέν αύτ/j πλύ- ’
νειν άνευ 'ρί:μμ.ατοςΐ>,κτλ. Φέρεται δέ καί έν τώ Λεξ'.φάνει τοΰ Λουκιανοϋ '

■3 2 «όύ-δέ, ώ'παϊ, στλεγγίδα μοΐ καί βύρσαν καί φωσώνια καί 'ράμματά'■ ”··

ναυστολεϊν ές τό βαλανεΐον». Έν τοϊςεΐς ’Αριστοφάνη Σχολίοις Άχαρν. 17

άναγινώσκεται «Έξ οτου ’γώ ρύπτομαι: ’Αντί τοΰ. σμηχομαι, τουτέστι ζώ,
μεταφορικώς” τώ γάρ ζώντι έπεται τό ρόπτεσθαι- ..ρύμματα. γάρ τά σμήγ
ματα. ΙίαΙ. "Ομηρος- 'ράμματα πάντα κόΚημενη. 'ΚΚΓ b "Ομηρος έιπεν Ίλ.
£1,171: < -J··?·;

■ -' . ‘

λόμ α τ α πάντα καΟηρεν, άλείύατο οέ λίπ’έλχίω.

. .

,:

$

*
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΙ
Σ. ΚΟΝΤΟΙ’

Μ1ΚΡΑΙ ΦΙΑΟΑΟΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΡΙΒΑΙ

Τό‘γύμμα.ζα επί της έννοιας του άχαθαρσίαι έχ ετΛυσεωσ εόρίσκεται παρά

'' κεϊτάι «τφ ;Τ£ρμανικφ· σμήγμαζ.ιζ).

^ΐσιν,ν έν

I

,

9-5'5

Έν· τφΆεξιάφ τοΰ Ζωνά

I

ρι λέγεται σελ. 1660 μΣμήγμα·. τό καθάρισμα, σαπωνων' γ<Ζ;·γ/α δέ I».

ζαί μαγειρεία καί τά των πλυνόντων τηνέσθ^τα καί την οθόνην'γΑγζυατα».

|

Έκ τοϋ σμήγμα παρηχθη'τό επίθετου; σμήγμαζώδης, ό'πεο καί παρ’’Αρε-. '

Άθην. σελ, 409, γ' . «Έχρώντο δέ'εΐς τάς. "χειράς άποπλυνοντες αύτάς

I

ταίω άπαντφ ένιαχοΰ. καί έν τοϊς Τπποζρκτείοίς Τόρι. Α', σελ. 317 «έχει

καί σμήματι άπορρυψεωςχάριν, ώς.παρίστησιν Άντιφάνης έν Κωρύκφ'

ΐ

γαρ σμηγματ&δδς ti, S. μάλλον τοϋ καιροΰ καταγλισχραίνει τό πτυαλον».

. Έν δσφ ό’άζροώμαί σου κελεοσόν μοί τινα

I

φερέιν άπονίψασθαι. — Δότω τις - δεϋρ’ ΰδωρ

I

τω Γαληνφ Τόμ. Τ',σεϊ. 795' /«έκκαθαϊρον 'αποπάτους:τέ': καί βαλάνεΐα

,

.

και σμ'ήμαιι.

.

.

Πρβ. και σελ. 409, ε «Καί Φιλόξενος δ’ έν τω έπιγραφομένφ. Δειπνώ φησίν'
’Έπειτα δε παΐδες νίπτρ’ εδοσαν κατά χειρών
σμηρασιν ίρινομίζτοις χλιεροβαλπές 35ωρ. έπεγχεοντεί

τόσσον, ζτέ.«

,·

.

Βρβ. Γαλήν. Τόμ.. ΙΕ, σελ. 653
τ*ης

κτικη, καί νϋν ο 'Ιπποκράτης άπ’ εκείνης έποιησατο τό ,σμηγματ&βεσ όνορια

περί τοϋ ριελικράτου γράψας
*

εχει γάρ σρ/.ηγριατώδές τι
*

ριετρίας αύτφ ριε-

τεΐναι τ-ης τοιαυτης. δυνάριεως αϊνιξάριενος. έκ τοϋ προσθεΐναι τω σριήγρικτΦδες τό τί βραχύτητα δηλοϋν

οΐς άν οδτω. προσκέηται»..

Περί

«θησαν άλλα καί τό .σμηχτμίς καί &σμήκτοζ καί χεόσμηχτος,

«ά δέ σμαμα φέρει» αντί τοϋ .«άδ! ώς

τοϋ τύπου

ου ού μόνον τό σμήγμα καί σμήζις καί σμηχτιχός έσχηυ.ατί-.

· .

·

καλείται δ’ ·η τοιαύτη καί σριη-

ij

Γράοεται δέ καί παρά'Θεοκρίτφ ΙΕ', 30 ύπό πάντων σχεδόν τών νέων έκ

δοτων καθ’ ύφηγησιν του Έρμαννοϋ

ρυπτικης όυναμεως όλιγίστης ριέτεστι
*

Τ

.. s
ί

‘

«-Μελικράτω δε καί ριάλιστα τφ-ύδαρεϊ

θά διαλάβω-.

μεν άκριβώς έτέρωθι.

ί

ra-μα φέρει» η «άδ’ ές ναμα φέρει», κτλ. Το άγγεϊον έν φ έφέρετο τό συ
*/)-,
μα εκαλείτο σμηματοιρόρεΐοτ.

Έποιησατο δέ της λέέεως ταότης χρησιν ό

Ως ρυπτικη

’Αριστοφάνης, καθά διδάσκει ό Πολυδεύκης λέγων I', 127 «Έν δε Άριστο-

φανούς Αίολοσίκωνι καί σμήματοίγορεΐον^. Έν τώ Μεγάλφ Έτυμ.ολογικώ

|

σμηκτική ΰλη έλαμβάνετο παρά τοϊς παλαιοϊς ή καλούμε

νη σμτικτμις η Λ2υτζμΙ<: γή, η ΚιμωΛΙα γή, τό Λίτμον η. τίτλον καί η κοτ
Wa. Πολυδευκ. Ζ', 39 «Έν ω δέ έξέπλυνον, ού μόνον λίτρον καί . Χαλά-

αφέρουσαι χρυσίου λεκανίδας, σμήγματα, <ρο^

|

άντί τοϋ σμηγματοφορβία. Ύπό τοΰ Ησυχίου μνημό-

b

στραϊον λιτρον.άλλά καί χαλαιρυπος, ώς Κρατϊνος ώνόμασεν. ’Αριστοφάνης
δε των πλυντικών καί την κονίαν καί την Κιμωλίαν εΐναί φησιν έν Βατρά-

νεόεται και σμηματοδοκίς καί σμηματο&ήκη’ «'Ράμμα: σμ·ημα. Καί η σμη-

|

χοις είπών
*

μκτοδοκίς, σμηματοθηκή». Άλλ’ ίσως γραπτέον σμηματοδόκη αντί τοΰ σμη-

£

σελ. 354, 8 άναγινώσκεται

κτέ.»

^εϊα, κτένας,

. ·. ■

μαζοδοκίς.
Τό έκ τοϋ σμήχειν παρηγμένον ό'νομα σμήγμα άποδοκιμάζεταί ϋπό τοϋ

ψευίολίτροο τ$ κονίας
καί Κιμωλίας γήί·

Ιίαί Πλάτων δέ ό φιλόσοφος την κονίαν εν τι. των ρυπτικών
*

Φρυνίχου γράφοντος σελ. 253 «Σμήγμα καί σμ.ήζαΐ'. .ΚαΙ.ταϋτα άνάττικα
*

τέφρας καθιστάμενον 1 υγρόν.

τό γάρ ’Αττικόν σμήμα καί σμήσαι' τό μέν άνευ τοϋ Γ, τό δε διά τοΰ Σ».

ειρηκεν.

Πρβ. καί Θώρι. Μάγιστρ. σελ. 333, 12

.

κΣμωμαι καί σμήσατ Μλσμήμα

:

σμήχομαι δέ καί σμήζαι καί σμήγμα άνάττικα» καί σελ. 322,4

έ'στι.δέ τό έκ

Γ^ν δέ σμηκτρίδα Κηφισόδωρος έν Τροφωνίω

Ιχθύων δέ πλϋμα Πλάτ,ων

έν Νίκαις ειρηκεν ό κωμικός. 'Η δέ

πλυντρίς πκρά Νικοχάρει έν 'Ηρακλεΐ γαμουμένφ» καί 1', 135
>·

σμηκτρίς κατά Νικοχάρην

«‘Ρύπτεσθατ καί 'ρΰ^αα’Αττικοί, σμήγεσθαε καί σμήγμα 'Έ'λ'/.ηνες» καί

αΚαί γί5

καί λίτρον καί Χαλαστραΐον λίτρον κατά Πλά

τωνα, κονία καί Κιμωλία γη κατά ’Αριστοφάνην».

.

Μοΐριν σελ.· 336 «δΡύπτεσθαι 'ρύμμα Άττικώς, σμήχεσθαι· σμήγμα ΈλληΤης ττΛεντμίδοε. γής παρέχει ημϊν καί ο Θεόφραστος-μαρτύριον λέγων ΑΕτ.

νικώς». Τόν μετά.τοΰ Γ έκφερόμενον τόπον σμήγμα βλέπει τις έν τοϊς'Ιπ-

πακρατείοις Τόμ. Α',. σελ.
δέ σαηχηται,
σμήγματά

καί

325

«καί .μάλλον

μέν

Φυτ. Β', δ', 3

μη σμ.ηχεσθαΓ uW

τ.·ης δέ ,σμηκτρίδος γής γίνεται μνεία: καί

θέρμω χρέεσθαί αύτω ■ καί πολλαπλά σίω ηώς νομίζεται
παρά

Πλουτάρχω

Δημητρ.

27

«ίδών

«τοιαότην δ’εΐναι την π.ί/.ττρ/δα·,

αθροισμένου τό

χρώμα δ’ΰπόλευκον»,

έν. τοϊς Τπποκρατείοις .Τόμ. Β',.

,σελ, 772 «η την.μμγχτμίδα γην ξύν οί'νω

ροδίνω κτέ.»

καί Τόμ. Τ',

άργόριαν έκέλευσε Λαμίο: καί ταϊς. περί αύτην έταίραις εις σμήγμα δοθ'Τίναι»

σελ. 270 <·:γ·/ϊ διαχρίσας σμηχτ^Ιδι. τόν' άρχόν έκν».

καί παρά Διοσκορίδγ Τόμ. Α', σελ. 646 «μίγνυται σμήγμασι τοϊς προς τρα

Γαληνω γεγραμμενον Τόμ. ΙΘ', σελ. 90 «Γγ σμ<ιχτ''δ< ·. τ·^ Κιμωλία:) καί

Κακώς εϊ'νε παρά τώ

χύτητας καί κνησμούς εύθετοϋσιν» καί άλλαχοΰ κάί παρά Σωρανω σελ. 301

σελ. 139 ^Σ.μηκτΙδα γ.^ν : την Κιμωλίαν;) αντί τοϋ σμ.ηχτρίδι, . καί .σμτιχ~

Έρμ. «φοινίσσειν δέ τά περί τό έφηβαιον καί την όσφύν καί τό ύπογάότριον

τρίδα. .Πρβ. Έρωτικν,: σελ. 122, 7 . μΣμηχτρΐδα, '

..παροπτησει, σμσγγμασε δρψ.έσιν η τοϊς πεσσοϊς τοϊς διά νίτρου, καί σταφίδος»

καί παρ’άλλοις. 'Παρεθέμεθα :'δέ κάί έκ' τόϋ Όρΐ,ίβασίου. έν § 2, σελ. .192

.
.

1 Γραπιέον ίσως κώτεστάγμένον.
2 ”Ιδι Μεινίκιον Άποσπ/ Ε,ωμ. Τόμ, Β', ;«λ. 843.

την Κιμωλίαν».

:

>,t
■·-, -;j· ■ ' 7·;·
*.

2.3.8

MIKPAI ΦΙΔΟΑΟΓΙΚΔ1 ΔΙΑΤΡΙΒΑΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΣ. ΚΟΝΤΟΥ5 -

’ Παρ’ Ήσυχίω φέρεται «Ούφέλλαν:

«’Όφελτρον ·. r.xiv

S'.

πωνα ή καί τό. νίτρον
*

ίγρ&νζό γάρ καί τφ νΐτρω :οί ΛαΛάιοί ίν τοΐς Λου^

λ,υντρον». Περί τοΰ ι'>γε.1μα ποιείται λόγον καί ό Εύστάθιος σελ. 1887, 35

τρϋϊς'Ά· καί έν,ταϊς Επίκτητου Διατρι-βαΐς Δ', ια', 12

ρ’Ιστέον δέ ό'τι τό ρηθένσάραν ήτοι- σάρωτρον καί όρε.ϊμ.α : εκαλείτο ν-χτά,

τοΰ ίδρώτος καί. τής κατά την έσθήτα συνοχής ύπολείπεσθαί τι περί τό σώμα

τούς παλαιούς έν άντιφράσει». ’Εν τοΐς εΐς Λυκόφρονα Σχολίοις στίχ.

βυπαρόν καί δεόμενου άποκαθάρσεως
*

*
11.65

VM1V, ξύστρα, νίτρον,

άναγινώσκεται «Σάρον γάρ, καί ϋμιε.ίτγοκ καί βφεΛΛα καί όφεΛμα—-λέγεται.-

Καί τοϋτο Ίππωναξ φησίν
.
*
ϊ:

.

’

άνθρωπον εΰρέ την στέγην όφέλλοντα,
. ού γάρ πάρήν .όψελμα, πνθμένι στοιβής».

·.’■■..

... .^
, .

. . -*

διά τοΰτο ύδωρ, έ'λαιον, χεΐρες,: όθό- .

έ'σθ’οτε ή άλλη πάσα: παρασκευή πρός τό καθήρα.ι .

αυτό» καί παρά Γαληνώ Τόμ. Τ', σελ.-530

-

·

« άμήχανον μη άπο :

«την δ’ουσίαν ού πυκνήν καί

βαρεΐαν αλλά χαυνην τε καί κουφήν έχουσιν. οί κύαμοι καί τι ρυπτικόν έχουΒ*

‘ σαν ομοίως τή πτισάνη 1*

φαίνεται γάρ έναργώς τά έξ αυτών άλευρα τόν

τοΰ δέρματος, . δ κατανοήσαντες οϊ τ’ άνδροκάπήλοι καί

■- Κιμωΐία γη μνημονευομένη. υπό τοΰ Άριστοφάνους έν Βκτραχοις στίχ.

ρύπον άποσμ,ώντα

713 ε?νε γή έζ. τής νήσου Κιμώλου. Στράβων σελ. 484. «εγγύς δέ τούτων

αί γυναίκες δσημερά.ι χρώνται τω τών κυάμων άλευρφ λουύμεναί,

κάθάπ.ερ

Περιηγ. 530 «ναι μην

άλλοι πι'εμω τε και άφρονιτρω καί ολως τοΐς ρύπτικοϊς». καί παρ’ Ίσιδώρφ

καί ή Κίμωλος περί Κρήτην, έξ ής ή Κιμωλία γή επιτήδεια εΐς νίτρου jtx-

Origin, XVI, 2, 7 amtrum—ex quo et medicinae fiurit et sordes corporum

Κίμωλος, ό'θεν ή γη ή Κιμωλία».

Ευστάθιος Διον.

l/GvaMW». Πρβ. καί 'Ησύχιον «Νίτρον:

:■ ρασκευήν,. ώς και ό κωμικός λέγει». Πρβ. καί Πλίνιον XXXV, 196 «est- <Λ

σάπων καί εϊδοςτα-

alius Cimoliae usus in yestibus». Υπήρχε δέ καίΛημνία χή ρυπτικήν δυναμιν

τρικοΰ» καί Ζωναρδίν «Νίτρον. σαπώνιον καί εϊδος ιατρικού». ’Άξια παρά-

έχουσα. καί ' ΣεΛ.ινουσΙακαί Λ'ία καί Κρητική·. Γαλήν. Τόμ. ΙΒγ σελ.

θέσεως εϊνε κάί τά έν τφ Τιμαίφ τοϋ Πλάτωνός γεγραμμένα σελ. 60, δ-

«Τρεις.δ’αυτής (τής Λημνίας γης) εύρίσκονται διαφοραί
*
μένη τής. ίερας γης,

170

καί σελ, 65, δ' «τά δέ:

«τό μέν ελαίου καί γης καθαρτικόν γένος λίτρον»

μία μέν ή προειρη

ής ούδεις άλλος άπτεται πλήν.τής ΐερείάς
*

δ’ έτέρα τής όντως μίλτου,

τούτων τε ρυπτικά καί πάν τό περί την γλώτταν άποπλυνοντα, πέρα μέν

δευτέρά

τοϋ μετρίου τοΰτο δρώντκ καί προσεπιλαμβανόμενα,

χρωνται δ’ οί τέκτονες αύτγί μάλιστα'. τρίτη

ώστε άποτήκειν αύτής

οΐον ή τών λίτρων δύναμ,ις, πικρά πάνθ’ ούτως ώνόμασται,

δί ή τής,ρυποόσης (Γρ, ρι;πτούσφ;\, ή χρωνται τών. πλυνόντων όθόνα.ς τε κάί

τι τής φύσεως,

έσθήτας οί βουληθέντες». σελ. 180 «'Ρυπτικήν τε δυνάμιν έχει, εϊ καί με-

τά δέ υποδεέστερα τής λιτρώδους έξεως επί τό. μέτριόν τε τ$ ρυψει Χρώ- .

τρίαν, Σελινουσία τε γή καί Χια
*

μένα άλυκά άνευ πικρότητος τραχείας καί φίλα μάλλον ήμϊν φαντάζεται;).

διό καί τινες τών γυναικών επί τό πρόσω-

πον αύταΐς χρώνται». σελ. 187 «Τό γάρ άδηκτόν καί μέτρων και παρηγο-

Πρβ. καί Θεόφραστον π. Φυτ. Αΐτ. Τ', α', 4

ρικόν ούκ.έ'χει, καθάπερ' ή Χιά τε καί Σαμία καλ Σελινουσία'. Και περί τής

νη» τοΰ έαυτής άνδρός παριστώσα παρά Θεοκρίτφ Έίδυλλ. ΙΕ', 16 λέγει: ■

Κιμωλίας δέ προείρηται βραχύ τούτων οΰσης ΐσχυροτέρας, άδήκτου δ’ -ετι καί

άύτής, καί μάλιστα εΐ πλυθείη. Κάί ή Κρητική δέ γή παραπλήσια πώς.έςΊ .
£

ψυπτικόν έχει
*

*
ρωμάτων

λεϊτο. ό'ψον, κρόμμυον, τυρός, οίνος, κτλ. Άνάξιππ. παρ’ΆΟην. σελ. 169 β':

ιόστ’έχοις αν καί ταυτην εΐς δπερ καί ,τάς άλ.λκς τάς άδήκτως

επιτηδείους είναι». Έν τφ.περί Λίθων του Θεο-.

φράστού § 63 λέγεται «καλείται άστήρ
*
μάλιστα ή μόνον
*,

Εκαλείτο δέ νίτρον καί ό. τόπος εν ω έπωλεϊτο νίτρον, ώς έλέγετο κάί

ϋιίον, κρόμμνον, τυρός, οίνος, Viator, Λιβανωτός, κτλ. ό τόπος έ'νθα έπω-λ

διό καί οί .άνθρωποι λπμπρύνουσιν αύτ-ρ .τά· ρυπαρά . τών άργυτ

ρυπτοόσας προειρήκαμεν

έ.-;

’ οΰ. μή πρότερον όΐσε'.ς, Οεοΐσιν *χ- θρε σό,
■ τό λεβήτων τ άκ τοΰ ν ίτρου
*
πάλιν ύστερεΐς ;

χρωνται δέ "7; γγ πρός τά '.μάτια

χρωνται δέ καί τή Τυμφ-ζϊκή πρός τά ιμάτιά καί καλοΰ-

Ή Πραξινόη την αφροσύ

νίτρον καί φΰκος άπό σζανας άγοράσίων
ήνθε φερων αλας άμίν, άνήρ τρισκαιδεκάπηχυς.

' ταόταις, άλλ’ ίκανώς άσθενής υπάρχει πολύ τό αερώδες έχουσα, τό μέντο'.
.

£57?

Λέγεται· δέ καί έν τοΐς1, είς Λουκιανόν., Σχολίοις. σελ, 14 5; ?«’βυμματά: τόν τά

τηύ εις τάΐμάτικ ». Πρβί .·χ^1,'κ
0ί/
*

φελμα:—κάλ,λυντρον» καί «Όφέλ,μ.ασι·. σαρώμασιν» *
αί

r-ί i'i'i’A

Ιϊρβ. Ήσύχ.

«Τάκ τοΰ νίτρου: τά τών μαγείρων ξηρά άρτυματα διά τό:.

Περί τοϋ Σκμίου

έ'νθα καί. τό νίτρον πωλεΐσθαι». Έν τ<1 κώδικι ταυ Ησυχίου κεΐται τακτό-

άστέρος ποιείται λόγον ό Γαληνός έν Τόμ. IB', σελ. 178 κέξ. Πρβ. καί Σχολ.

νίτου,, οπερ πρώτος έπηνώρθωσεν ό Πειρσών έν τή έκδόσει τοΰ Μοίριδος σελ.

Νικάνδρ. Άλες. στίχ. .149 καί 150, κτλ.

352 ■

σι γύψον, οί περί τόν .’Άθων' καί τούς

τόπους

εκείνους».

'Ότι έγινετο ύπό τών παλαιών χρήσίς τοϋ Λίτρου ή νίτρου πρός πλόσιν
ίκανώς δήλουταιέζ. τής Αριστοφάνειου ρήσεως (Βατρ. 7Γ2):.
ό πονηρότατος βαλανεός όπόσοί κρατοΰσι κυκησιτίγρου
ψε υδολί τρού κονίας
:··....·.
καί Κιμωλίας γήί.': . . . .
»

. . Λ<

Παρατηρητέον δ’ότι καί έν τή ίίαλαια Διαθήκη γίνεται μνεία τοΰ

1 Προ. ζχ· Τόμ. Γ, σελ. 5'69,'χτλ·.
~
\
.■2 Ιΐερι τόό νίτρου διίλαβεν ό,Κρεύζήρος Carament. Herod, σελ. .41 κίξ, ’Ί3ε καί Ίδελήρον Άριστοτ. Μετέωρολ, Τόμ. Β', σελ. 474 καί Βαίριον 'Ηροδ. Τόμ. Λ’, σελ. 616
έκδ,-6'. ·.■

λ.. ..λ

'

■

3 "Ιδε καί Μεινόκιον Fragilk Corn. Τόμ. Λ', σελ. 466 ζ,ζί Κόδητον Var; Leet,
σελ. 140 καί Nov, LccC σελ,. 180.
* .
ΤΟΜΟΣ Α'

λ;»ί\όλ.'γλ \-.‘'λό·'17 ■ · . .,

................. , . --,, ,

‘ ...λ........

*

258

. .

,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ S.ΚΟΝΤΟΥ

■ νίτρου, ώς ρυπτικοϋ ·η σμηκτικού..'Ιερεμ. Β', 22

μγκραι

«Έάν άχοχ-Ιόνη Ιν τίτγ,ίρ ,

S89

cOat την νιτρΐτιν ταύτην Θωνΐτιν καί πολλούς έ'χειν ίχθύας, ρηττειν δέ τάς ,

καί πληθύνφς σεαυτί; "όζν, κεκηλ.ίδωσαι έν ταΐς άδικίζ’.ς σου ένζν-ίον έμνϋ,

έσΟητας καί διάξέειν καί άποτον έχειντο ίίδώρ», Τό.χωρίου του Στράβωνος

λέγει κύριος» . Την ψίίσιν. ταότην έξετάζων ό. Ωριγένης Τόμ. ΙΕ', σελ, 130

κείμενον έν σελ. 529 έχει ούτως’ «η δέ ’Αρσηνη, ην καί Θωνΐτιν καλοΰσιν’

— 132 γράφει «Άρα ώετό τις άμαρτησασα ψυχή νίτρου λάβοΰσα καί από- ■

ίστι δέτάς δ’έσθητας ρηττει καί διάξαίνει’ διά δέ τούτο καί

πλυναμενη νίτρφ αίσθητφ δτι πέπαυται της κηλΐδος καί-παύεται της άμαρ
·
*

άποτόν έστι τό ύδωρ». (Φέρεται δέ παρ’ αυτφ καί

τίας, ΰπελάμβανε δέ τις πόαν ταότην την άνατέλλουσαν από γ^ς λαβών

είσι δύο rirptat πλεϊστον νίτρον εχουσαι καί νομός Νιτριώτηςκ (σελ. 803..
Πρβ. καί Στέφ. Βϋζάντ.' σελ. 477, 13). Ό Μεινέκιος

στιν όυν τις λόγος νίτρου καί έστι τις λόγος πόα, δστις. τούς τοιούτους ρύπους-

*
Νΐτρεώτης

καθαίρει λαληθείς; ’Επειδή δέ άπό τοϋ τοιόύτου λόγου, δστις έστι νίτρον,

τρ. 712.

ου πασα αμαρτία ■ θεραπεύει

ται, άλλ’έ'στιν αμαρτήματα ού δεόμενα νίτρου ούδέ πόας' λέγεται, προς την
οίομένην άμαρτηματα

έχειν ώς δυνάμενα. άποπλυθ·ηναι έν νίτρφ καί πόα

τό κτέ.»
’Εκ τοϋ ονόματος αίτγο/ παρηχθη τό ρ-ςμα πιτ^οΰΓ—νιτγ'ρνσ^αί. Συνέσιος
σέλ. 182, α' «εΐ τοΐς ΐμάτίοις αΐ'σθησις 3jv, τί αν οίει πάσχειν αύτά λακτι-

ζόμενα καί rtrpoiywwa
Άλλα συχνότερου άπαντα το σύνθετον εχνιτροντ
— έχνιτροΰσβα,ι. καί ιτροεχνιτροϋν—nposxrttpovaffiu, "Αλεζις παρ’, Άθην,

.

■

: - ■-

."2

'

. Κατά τούς παλαιούς γραμματικούς ύπό των Άέτικών έλέγετο Λιτρΰν διά

.

τοϋ Α, ούχί ζιίμοζ διά του Ν. Φρύνιχός σελ. 305 «2V7iy>or: τοϋτο Αΐολεύς ·’
μέν Sv είποι,

ώσπερ ουν καί Σαπφώ,

διά του Ν’ ’Αθηναίος δέ διά τοϋ Α$ ■ ' - ;
ού νίτρον ’Αττικοί. Ούτως ’Αρι

liirjw». Φώτιος σελ. 227, 23

στοφάνης» ■ (Πρβ. Πολυδ. Ζ', 95). Μοίρις σελ. 246

αΛί,τρον Άττικόίς, νί

τρον Έλληνικως». Γρηγόρ. Κορ. σελ. 147 «Οί Αττικοί κάί τόν πνεύριουα
πλεύριονα λέγουσι καί το νίτρον Λΐτρον»', Ευστάθιος σελ, 483, 9 «Άθη- ...
ναΐο{ γάρ άντί τοϋ Ν έστιν οτε Α τιθέασιν, όποιον καί τό νίτρον κάί ύ χζειί-

^εν^οΜτρον κονίας καί έν τ^> ^.Ιευμόν&ν άνθό,Λεται/Λ (Πρβ. καί σελ. 918,

τάκπώματ’ εις τό φανερόν έκνενιτρω ριένα

32 καί σελ. ϊ 1 41, 9). Τοϋ

τύπου Λίτρον έποιησατο χρησιν καί ό Ηρόδο

δειναι.
’Άντυλλος παρ’ Όρειβασ. Τόμ. Β', σελ. 69 «τό ^δελλιζόμενον μέρος πγσεπ-,

τος. Άλλ’ ακριβώς περί τοϋ προκεψ,ένου άλλαχοϋ \ Έν τω κώδικι τοϋ 'Ησυ

νιτρούσθω καί καταχριέσθω αΐριατι ζφου τινός».

χίου φέρεται «Αντρίς: πυξϊς σα/;ατοδό^βς», έν δέ τφ τοϋ Φωτίου, «Αίτρα ; ;

σελ. 414

«ό δέ τόπος, ό

μέλλων σιναπίζεσθαι προεκκιτ^οόσίω» (Πρβ. καί σελ. 416: προεχνιτρωτέόν
.. τε καί λουτέον καί θεραπευτέον). Διοσκορ'ιδης Τόμ, Α', σελ. 619 axpoexrt-

την νομ,ιμο^όχην καλοδοΓ την δέ αύτην και λιτρόδόκην καλοϋσιν», ΌΚόβητος [Ι^νημοσ. 1 859, σελ, 32) άναγινώσκει νοριισμάτο^όχος καί νορ,ίσ^α-

'τρώσας την κεφαλήν», σελ. 687 «δεΐ.δέ τΐγοεχνιτροϋν τόν τόπον». Γαληνός

το^όχην. Άλλ’ηυ,εΐ; νοριίζοριεν

Τόμ. IB', σελ. 404 «καί κροεχπτράσας έμπλασσεεις ύθόνιον καί έπιτίθει»

σμηματο^όχος'ά, ά δέ Φώτιος «■^4ίτρί§α, :την σμηματοόόχην καλοΰσι». .

καί «ξυρησας καί προεχνιτ,ρώσας κατάχριε» καί

■ Ό άφρός τοϋ νίτρου ώνομάζετο καί άφρόνιτρον, ό'περ εύλόγως άποδοκιμάζεται ύπό τοΰ Φρυνίχου λέγοντος σελ. 303 ε^φρόνιτρον: τελεώς εξίτηλου

«προζυρησας καί Ιχνιτρώ-

■ σας τόν τόπον», σελ. 406 «τάς επιπόλαιους αλωπεκίας: έχνίτρώσας». σελ.

-■

είκασε νιτγεΐαι καί

Νΐτροχοίύς γή εΰρίσκεται έν τοΐς εις ’Αριστοφάνη Σχολίοις Βα-

ριων, ά εκείνοι Μτρον φασί καί πΜύριονα, ώς δηλοΐ καί ό κωδικός έν τω

σελ. 230, β':

·■.■ ■„

«ύπέρ δέ Μωμέμφεώς .

και άποπ'λυνάμενο·: καί άποσμηζάμενος καθαρθηναι την. ψυχήν ; » και <ΓΈ-

καί άπό τοϋ τοιούτου δέ λόγου, ό'ς έστι πόα,

‘

ΦίλΟΛΟΓίΚΑΙ ΔΪΑΤΡΙΒΑΙ

οτι ό μέν 'Ησύχιος έγραψε «Λιτρίς ; πυξίς

414 «κατάχριε ίτροεχνιτρώσας ιοί τόπον», σελ. 418 «προξυρών τόν τόπον

καί άδόκψ.ον. Χρη-όύν Κίτρον λέγειν άι Λίτ'ρον aypor».

και προεκνίτρώΥ». σελ. 625

νοϋ άναγινώσκεται Τόμ.

«δει-δέςτροεκΓίτ^οΰκ1». σελ. 831 «λαπάθου

σελ. 569

Ετι
*
«

Έν τοϊς τοϋ Γαλή- ;

άμέρου τόν φλοιόν, τΐίς ρίζη; μετ’ οξους λεάνας κατάπλασσε ίτροεχνιτρύσας^.

άφρός τοϋ νίτρου καί τό νίτρον αύτό καί τό άφρόνιτρον
*

Πρβ. καί Τόμ. ΙΔ', σελ. 353 καί σελ. 425. Εόρίσκεται δέ καί εν επιγραφή

νίτρον λεπτομερές, οίόν πέρ έστι τό Βερενίκιον’ εΐ δέ τό λιθώδες είη,· καίειν ' .

είναι δέ χρη τό μέν

έκδοθείση υπό τοϋ Σ. ΚοΟμάνούδου έν τώ περιοδικώ συγγράμματι.’Χδ^ζαίω

τε καί'λεΜϋν ακριβώς αύτό». .σελ. 966 «Άυωδύνου δέ γινομένου τοϋ μυός,

Τόρ.. Δ', σελ. 372, 86 «έπειτεν έγνιτρώσει τάς. στηλας» καί σελ. 374, 169

εζεστί σοι μή παρούση; τ’ης κονίας, άντ’ αύνης έμβάλλειν άφρόνιτρον'

Β-εγνιτρώσας καί έκπλύνας υδατι καθαρφ».
:
’Ονόματα έ'κ τοϋ νίτρον έσχηματισμένά εϊνε τό ζιτ/>ώδϊ?ς, οπερ καί >πάρ” .

δέ τοϋτο μη λιθώδες άλλ
.άφρώδες
*

άλλοι; άπαντ^ καί παρά τφ Θεοφράστφ, καί τό νιτρίτις, ού έποιησατο χρ?Γ

ύγροΐς, τό δέ αφρώ δες μαλακόν καί χαϋνον, έτι τ-ε λευκότερου, ποϋ λιθώδους»

σιν ό Στράβων. Εύστάθ. Διον, ΙΙεριηγ. 988 .«"Οτι ή Θωνΐτις λίμνη έστί vt.-

Τόμ. ΙΑ', σελ. 695 ί Οΰτω δέ δη καί τό νίτρον αύτό καί ό άφρός αύτοϋ καί

καί πυκνόν καί δυσκόλως

έστω'

μαλλόν’ έστι. δέ τό μέν λιθώδες σκληρόν . .

διαχεόμενον

έν τιώ μίγνυσθαι

ταϊς έίρημενοίς

τρώδης κατά μέσον τοϋ Τίγριος—Ό δέ γεωγράφος ,φησί καί Άρσηνην καλεί
*

1."Us Maittsitpov π. Si α λ. σβλ.: i. ΣτουρίίΆοδίίικιον. Φρυνιχ, σελ. 305'. Ίδίλήρον
Αριοτοτ. MsistopoX. Τόρ.. .V, σιλ. 6.39 »®ί. Βρι·όόβ·.ον π, Δι«λ, 'Βροδ. σελ; 90.
■ ί Πρ6. κ«ί· Κονστ?ίρον εις Σονΐδσν λ. κονία.

\

δέ τοΰδε μάλλον (ρύπτει) ό
'
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. ΚΟΝΤΟΊ’

26Γ

τδ συνθέτφ άροσηγορί^: καλούμενου άφρόνίτρον ■ έτιμάλλον των άλλων 'πέφυκβ ·.

. ζίτρώζ. ΤΗν ■ δέ τδ: παρά: τοΐς. άρχαίόίς. νίτρου, ούχ S τφ .αύτω, όνόματί .(Νίτ

ρύπτειν, ώς 2ν ήκιστα μέν στύφοντα, πικρά δ’ άκριβίός υπάρχοντα».

4re, η Nitrate dePotass.e) καλουσιν οί νεώτέροι χημικοί, , τδ συγκείμενον έκ

Τόμ.

IB', σελ. 210 «Εΐρησετάι δέ καί νΰν ώς ό μέν εν τοϊς άφρόνίτροίς. (χυμός)

τε νιτρικού οξέος και άλκαλίου φυτικού' άλλα τδ λεγόμενον νυν JVatfor,

'

πικρός τε έστι καί ρυπτικός, δ δ’έν τοΐς άλσί τοσοϋτον απολείπεται' καί ά

αυτοφυές σύγκριμα ανθρακικού οξέος, καί άλκαλίου (Natron, η Carbonate de

τό ρύπτειν, όσον πλεονεκτεί κατά την στΰύιν' έστι γάρ μικτός έκ δυοΐν ποιό-

soude hatif). Κα'ιΛ'Ζιγτ»' μέν,'ίδ Mzyor.,' έκάλουν τούς στερροτέρους. καί λι- ..
θώδεις των . βώλων,

τητων, ρυπτικης τε.και στυπτικ^ς’ βτι δ’ίκανώς άμφότεροι ξηραίνουσιν έδέ-

’ζ/γγό/ιτροζ δέ, ,η

τούς χαυνοτέρόυς τε

εν τω μέσφ δ’ άμφοϊν έστιν ό του λίτρου», σελ. 212

καί μαλμκωτέρους, ’Aypbr δέ Λίΐρον, η νίτρου, τό εξανθοΰν έπιπολίίς του

«’Αφρόλιτρον ά.φρονίτρου διαφέρει. Νίτρου μέν γάρ άφρος ξηραντικόν έστι

νίτρου καί ρ.αδίώς άποξυόμενον' άλευρώδες». Τά 'χωρία του Γαληνοΰ θά έξε-

φάρμακον άλεύρω, πυρίνφ παραπλήσιος όφθηναι’ και γάρ καί λευκός έστιν,
ούχ, ώσπερ τδ τηςΑσίας (Γρ. Χσσίας) πέτρας άνθος, τεφρώδης. Άφρόνι-

τασθωσιν ακριβέστερου έν άλλφ τόπφ.
I

τρον δ’ ούκ άλευρώδες ούδέ δυχλελυμένον άλλ.ά πεπηγός έστι καί συνεστός

.. I

(Γρ, συζεστώς), ω πάντες οι ρυπωντες έν τοις βαλανείοις δσημέραι χρωντάι,

Κ

δεικτο καί, πρόσθεν
*

. ρυπτικην εχοντι δύναμιγ, ως μη μόνον άποσμηξαι ρύπον αλλά καί κνησμόν

Τό Χα.1ασΐξ>αΐον Mrpor

έμνημόνευσεν ό Πολυδεύκης, ώς εϊρημένόν υπό

. ,τόϋ Πλάτωνος. Έν τφ Πολιτεί^ τοΰ ΙΙλ.άτωνος σελ. 430, α' κεΐται «καί

μη αύτων έκπλύναι

την βαφην

τά ρόμματα ταΰτα ·. δεινά όντα έκκλύζειν,

$ τε. ήδονη παντός? Χύ,Λα,οΐραΙόν δεινότερα ούσα τοϋτο δοάν καί κονίας λύ

ϊάσασθαι,. διαφορουμένων ύπ’ αύτοϋ των εργαζομένων αύτδν ϊχώρων. Εϊκό-

. |
|

πη τε καί φόβος και επιθυμία παντός άλλου ράμματος». Σχολ. «Χαλάστρα:

τως ό3ν δι’ αύτοϋ σκευάζουσιν ΐατρο'ι πολλά των διαφορούντων :'φαρμάκων.

ίΐ

πόλις της Μακεδονίας καί λίμνη, έ'νθα τδ ΧαΛάστραΐον vlupw γιγνόμενον

’ Ό δ’ άφρδς τόδ νίτρου της αύτης μέν έστι,φύσεως καίδυνάμεως τω νίτρφ,

ί

λεπτομερεστέραν δ’ έχει την ουσίαν. Έρρέθη γε μην ολίγον έμπροσθεν εν τω
μεταξύ κατά την δύναμιν είναι τδ άφρόλιτρον άφρονίτρου τε καί άλών'; ά-

|
|

συών :: Πόλις της Μακεδονίας καί λίμνη, έ'νθα το Χαίάσχρα,ΐον τίτρον γε- .
γένηται». Πρβ. καί Τίμαιον Σοφ. Πλάτ. Αέξ. σελ. 272 καί Έτυμολ, Μέγ.

φρολίτριρ μέν γάρ η ρυπτικη δόναμις υπάρχει μόνη, τοϊς δ’ άλσί καί η στυ-

|

σελ. 805,

πτικη, πολύ πλείων δέ ή ρυπτικη» \ Τόμ, ΙΓ', σελ. 568

«Καί των γεώ-

|

ταΐς Έπιστολαϊς τοϋ Άλκίφρονος Γ', 61 «Ήράκλέις, οσα ΰπέστην πράγματα

δών δ. τ’ άφρος τοϋ νίτρου καί το ργδίως ύδατι λυόμενου άφρόνιτρον, ώς έν
γεώδεβι σώμασι δηλονότι άκου.όντων ημών, ’Εφεξής δ’ αύτών έστι τδ Βέρε-

β

I

γλισχρότητα άποκαθαίρων» και έν. τοϊς Ήθικοΐς τοΰ Πλουτάρχου σελ. 134,

νίκιον ονομαζόμενου νίτρόν η τ’ ’Ασία (Γρ. ‘’ΣοσΙα} πέτρα», σελ. 593 «Ταυ-

|

ε' β'Ως γάρ τά όθόνία ρύμμασι καί Χαΐα,στραίοις πλυνόμενα μάλλον έκπλυ-

πνι μέν οδν καί άφρόνιτρον καί Β.ερενίκιον λίτρου καί άφρόλιτρον τδ μη λιθώ-

s

νεται των ύδατοκλύστων, ούτως οί μετά φαρμ.άκων εμετοί λυμαίνονται τώ

διά έννεατηρίδος πηγνυται, ομοίως δέ καί λύεται». ‘Ησυχ.

.

. χρώμενος καί^αΐάρίραις» μετετύπωσεν ό'Ρουγκηνιος {Τίρι. Σοφ. σελ. 272)

εις τό Χα,2ασζρα.ΐόι.ίΐ. Περί τοϋ προκειμένου νίτρου ποιείται λόγον καί ό Πλώ

οσφ γάρ άν άφρωδέστερον η, τοσούτφ κάλλιαν έστι κατ’ άμφω, καί τό δά-

’α/σσΖα<·)

πέτρας

άνθος

σελ.

νιος γραφών XXXI, 16, 1

924 κη τό της ’Ασίας (Γρ.

«Optiiftum copiosumqua (nitrum) in Litis Ma-

cedoniae, quod' vocanl Chala^tricum, candidum purumque, proximun sali» Λ

άφρος νίτρου' η άφρόνιτρον η δξος η κονία στζ-

■ κτη». Κοραης Ξεχοχρ. χαϊ Γα2ητ·. σελ. 199

αυτόν έπειράτο καί άποσμ-ηχειν περιάγων, κρηνας καί ποταμούς καί ρύμμασι

. |

άπλυτος τίτανος καί τδ μαλακόν άφρόνιτρον, ό'περ όντως έστίν άφρόλιτρον'1

μάλλον»,

ζωμοΰ τούμοί περιχυθέντος την

σώματι καί διαφθείρουσιν».. Τό παρά Θεμιστίφ σελ. 359, γ' κάπονίζειν ουν

■ μηνπολλάκις». σελ. 664 «καθάπερ δ άκαυστος ιός και ή άσβεστος καί ή

κυειν ηττον καί τδ δικφορεΐν

σελ. 679, 11, κτλ,. Φέρεται δέ καί έν

ρύμματι καί νίτρω ΧαΛασΐραΙω χθιζινοΰ

δες, άλλ’ όντως άφρόλιτρον, δπερ άφρώδη την σύστασιν έχει, μίξας έχρησά-

■

3 καί Στέφάν. Βυζάντ.

«Χαλαστραίων

«Τοϋ των λίτρων άφρου, καί

Τίίς χονίας γίνεται μνεία ύπό- τοϋ Άριστοφάνους έν

τοΰ των χαύνων ά^μο^ιτμωκ.] Λίτρων Άττικώς εί'ρηκεν, αντί τοϋ Νίτρων.

στίχ, 18;

τοΐς *
Αχαρνεϋσι

·ό'···

Διό καί έχομένως ’ΛφροΜτρων ώφειλεν είπεΐν, ώς έγραψα, καί ούκ ’Λφροοΰδ’, ώς φέρεται έν τοΐς τοϋ Γαληνού, τυπογραφική αμαρτία,

'

'■

.

καί.έν τ^Αυσιστρά.τ'ρ στίχ. 470.:.

1 Ό KopaSj; Ξενοκρ. καί Γαλήν, σελ. 200 γράφει «Άφρόλιτρον άφροΠ λίτρου
διαφέρει» και «Άφρόλιτρον δ’ ούκ άλώρώδες» και «άφρόλιτρον άφροΟ λίτρο ο τε
καί άλιΒ.ν» .καί «τοΐς 3’ άλσί καί ή ^οπ τική, πολύ πλείων δέ ή στο wTtaij»'. Παρ’ Όρειβασίώ Τόμ. Β', σελ. 714 φέρεται «Έν τφ μεταξύ & πάτοι τήν δόναμίν έστι τδ λ ίτρον
άτρονίτροο τεκαι άλών’ άφρονίτρω μεν γαρ ή ^οπτική δόναμιρ ύπάρχει μόνη, τοΐς δ’άλσι
, Κι»1 ^.στοπτικιί, τώ λίτρφ δε άμφότεραιμέν τίσ.ιν, άλλοι έλαχίσττ, μεν ή στυπολύ πλείων.δέ ή ρυπτίκ ή». ■ ■

άλλ’ ούδεπώποτ’' ΐς στου ,’γώ ρόπτομαι
οΰ-ως όδηχθήν όπό κ ο ν ί α ς τ’ας όφρϋς.
1

ούκ οΐσθα λουτρόν οίον αιδ’ ήμας .έλουσαν άρτι
έν ταΐσιν ίμάτιοίοις καί ταύτ’ άνευ κ ο ν ί α ς

ί;
·;

. /:

’ ■

,

·.

1 Τδε Ί’ονγκήν.ον Τιμ. Σοφ. σελ. 272 ν.είΙί;·.ρσώνκ Μ ο if. σελ, 4'17 και Βντιεράχχων Πλονΐ. ΤΙΟικ. Τομ. ς*, σελ; 85S.
■'■■■■
"
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■

\

'

\·:· ■
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■
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·

Μετεωρόλ. Β', γ', 29 «όράν δ’ έξεστι καί την κονίαν καί την τέφραν καί
σημαίνοντα

έλαυ.βάνετο>

την ύπόστασιν τών ζωων καί την ξηράν καί την ύγράν».

οϊσαν οϊον κονίαν καί τέφραν'»^ π. Ζφ. Mop. Β', 2 «έχει δέ θερμότητα καί

αύτ^ς ούσίαν. ,'Ησύχ. «Κονία : σμημα, σποδός» (ΙΙρβ; καί «’Τκνυον : κονίαν,

:

. τά πΟραιθέντα πάντα σχεδόν, όϊον ποπέα καί τέφρα,

«Τ^ς γάρ συκης και τό φύλλον-

&

τών ζφων». Έπολαμβάνουσι δέ τινες δτι κονία έν τούτοις εΐνε

τίτανος η

άσβεστος. Πρβ. καί Θεόφραστ. π. Αίθ., 69 «όπτησαντες δέ (τούς μαρμάρου?).

νον μέν έκδιδόναι δριμύτατον καπνόν, κατακαυθέν δέ τη» έκ τΐίς τέφρας κο-- .

κόπτουσιν, ώσπερ την κονίαν»

νίαν ρυπτίκωτάτην παρέχειν ύπό δριμυτητος».

911, s' «’ΊΓγέγονε.ν

σελ.

καί π. Πυρ. 65 «διά τοϋθ’η

κονία

υδάτος

άρτίκαυστος καί βωλοειδης», κτλ. ’Αλλά περί τού κονία έξ ο5 τό αοινώ—

.

η δε διάλυσυ; έξίστησι καί φθείρει τό χρηστόν καί πότιμον». Γαλήν. Τόμ. .

IB', σελ. 143 «Κατά άναλογίαν δέ της είρημένης αυτών δυνάμεως η τέφρα
καί η άπ’αυτής κονία». Διοσκορίδ. Τόμ. Α', σελ. 164 -"-Γίνεται δέ καί κο

αοαίαμα^— χονιατός, κτλ. θά διαλάβωμεν. άλλαχοϋ, ώς καί περί τοϋ άμμο-

Β
Ik
k

. Κατά τόν Πολυδεύκη Ζ', 40 κονία είνε τό sx της τέφρας κάθιστάριενον

(η χατεαζηγιιένον') ύγρόν, κατά δετόν Γαληνόν τό οίον περί.τ.Ιοιια της

τέφρας. Τόμ. IB',, σελ.

801 «Τέφρα κλημάτινη δύναμιν έχει καυστικήν—-καί γίνεται -η έξ αύτ-ης

ΟνομάζεταιΑ ■'Ρυπτικωτάτη δ’έστ'ι καί ξηραντίκωτάτη πασών- ή έκ της

|£ψ·’:

«καί. κονία συκίνη ?*.:

35 «Κονία, Τό οίον περίπλυμα τ^ς τέφρας ούτως

Μ

σηπτικής δυνάμεως,

·ην όΐα τίς έστιν έν τώ πέμπτφ λόγφ διηλθον» (Πρβ.

μα κονία τε σύκινη». Θεόφραστ. π.,Φυτ. Τστορ, Ε', θ', .5 «Δριμεϊα δέ καί

καί Όρειβάσ. Τόμ. Β', σελ. 650). "Αλλα τοΰ Γαληνοϋ χωρία, εις πληρεστέ- .

ί τέφρα καί ή κονία η άπ’ αύτών’ μάλιστα δέ φασι την από τ*ης

ραν καί άκριβεστέραν γνώσιν τοϋ προκειμένου συμβαλλόμενα είνε τάκόλουθα..

άμυγδχ-

λ^ς», κτλ. Έν τοΐς Άλεξιφαρμάκοις τοϋ Νικάνδρου άναγινώσκεται ςίχ. 95;

Σχολ.

..;

ή$ σύ κλημζτόισσαν έν υδατι πλύνεο τέφρην
θαλπομένην,. tq 3έ ρύμμα νεοπλεκέοί . καλάθοιο
, κόλποις ικμήνειας· ο γάρ τ’.άναϊέξβται Ιλύν. .

Τόμ. ΙΑ', σελ.-629 «Καί. έν έκείναις (ταΐς τέφραις)

τό μέν οίον εμπύρευμα

κατά μικρά p.opta παρέσπαρται, καί τοϋτο μέν ίκανώς έστι θερμόν, τό δ’

άλλο παν γεωδές τε καί ψυχρόν.

Καί διά τοϋτο,

έπειδάν υδατι βρ,αχεΐσα

τέφρα διά τινων.σωμάτων άραιών συμμέτρως ηθηται, συναποφέρεται μέν

-....

«Κελεύει κονίαν άπό τών .κλημάτων πλύναντα καλαμίνω ζαλάθω

δωλίζειν καί μεθ’δδαΐος θερμάναντα διδόναι πίνειν
*

. έν τωδε τά θερμά καί δριμέα μόρια, τό δ’ υπόλοιπον ούκέτι θερμόν έστιν:
*

έναποθέμενον τώ ύδατι τά πυρώδη μόρια.

δοκεϊ γάρ η κονία -ηγουν .

Καλοϋσι δέ τό τοιοϋτον ύδωρ οί

άνθρωποι κονίαν ανάλογον ον τόϊ θαλάττη καί άλμ-ρ διαθέσεω; καί γενέσεως

ή τέφρα 'ήτοι στακτή άπορρύπτειν. άπό τώνσωμάτων παν τόπεριπλάσσό'Ρόμμα δέ τό σμήγμα, τό κάθισμα

ένεκα καί δυνάμεως' εκείνα μέν γάρ έξ ύδατος καί αλών σύγκει-ται, τό δέ

(καθάρισμα), τον ρύπον. Φ-ησί δέ πλύνεσθαι την τέφραν την κληματίνην καί

περιπλΰνον ύδωρ την τέφραν σύνθετον έξ- αότοϋ καί ών άπηνέγ'κατο μ.ορίων

διηθεΐσθαι έν τοίς κόλποις τοΰ νεοπλεκοϋς καλάθου διά την ιλυν»..

γενόμενον ούτως άπειργάσατο την όνομαζομένην κονίαν,

μενον τοϋ ψιμυθίου τα£ς σπλάγχνΟις.

άν εΐ μή φθάνοντες

έγινώσκομεν ώς εξ ύδατός τε καί τών αίθαλωδών.; μορίων- τΐίς τέφρας,έγενέ-

"Αξιά παράθέσεως εϊνε καί τά ύπό τοϋ Άριστοτέλους εν τοΐς Μετεωρο- '■

λογικοΐς γεγραμμένα. Β', α', 5 «καθάπέρ γάρ τό διά τ·ης τέφρας ηθούμε-

το, τάχ’άν όπελαμβάνομεν άπλοΰν

νον αλμυρόν γίνεται, τον αύτόν τρόπον καί ταύτη» άλμυράν. είναι, μιχθείσης '

IB', , σελ,1 138 «Τέφρά. Τών κεκαυμένων ξυλών τό λείψανο» όύτω προσαγο-

. ίκύτ$. τοιαύτης γίς». Β', γ7, 13 «η συμμιχθέντοφ τιν05, ,Κάθά'Μρ, έν.:τόϊς

<*

.

σύκινης τέφρας καί τ·ης τών τιθυμάλλων καί σχεδόν ηδη τΐίς καλο.υμένής

κλημάτινη συν pfvcp πολλώ πινομένη». σελ. 35 «όμοίως καί κράμβης σπέρ

, , \
. . . ..

'

κονία, όστραχοχονία, κτλ.

νία άγριας συκνίς καί ιμέρου, καέντων τών κλάδων, έκ της τέφρας», σελ.

κονία προς πτώματα καί.μύκητας». Τόμ. Β', σελ. 34

.

έπιχεομενου καίει μάλλον—καί ουθ’ή. παλκίά σφόδρα ούθ’ η λεία άλλ’ η

νης γης; καί γάρ η κονία γίνεται, γλυκέος ύδατος εις τέφραν έμπεσόντος,

;

καί τά: ύπαστηματα

διά τραχύτητα θρίον ώνόμασται καί τό ξύλον ό-πώδές έστιν' ώστε και-όμε-

άποτον καί πικρόν τό ύδωρ, ως’Αριστοτέλης φησίν, άναμίζει κατακεκαυμέ.-

ώ,..

Β', ’γ', 44 «εϊτα

την μέν άρχην; άπεσβέσθαι τοΰ πυρός,; δι’^ς δέ διηθούνται γ^ς έτι μένειν

της τέφρας. ηθουμένου ΰγροϋ του περιέχοντας την λεπτομερή καί ραπτικήν - ■

σμΐίμα»). Πλούταρχ. Ήθικ. σελ. 684, γ'

χύνεται όπό του ψυχροϋ άλλά πηγνυται, νδατος ίστιρ,&ΛΛον, οίον οϊνος„καί
ούρον καί όξος καί κονία καί ορρός»., Πρβ.· κοςί π. Χρωμ. A', 1 «διό καί ή κο

Μνημονεύει δ’ενίοτε όμου ό ’Αριστοτέλης την κονίαν καί την τέφραν λέγων

παρά τοϊς έπειτα εΐδιζώτερον εις δηλωσιν τϊίς τέφρας καί μάλιστα τοϋ διά .
'

χο-

νία ξανθή γίνεται, τοϋ φΛογοειδονς και μέΛανος' έπι^ρώζοντος τόϋδωρτί..

jcpr/ac».. 2χο-λ. «Κανία;: σμ-ηγμα, σποδός.».Σου'ίδ.. «'Ko·»;

via: 6 κονιορτός, νίτρον, ρύπος».
'Π λέξις κονία, την κόν.ν καθόλου παρ’Όμηρω

ηθουμένοις ΰδασι». Β', γ', 14 «εί,δη ώσπερ τό διά τ*η:

■ νιας ηθάύμενον. ύδωρ γίνεται πικρόν, κτέ.». Δ', ζ', 9 «ό'σα μέν ούνμηπζ-

όπον.ηρότα τος βαλανεός ό-ιτί-τω.ζρατοΰσι ·ζυκησιτΕΐρρου
·
.
-ψενέολίτρου κονίας
; ·
και Κιμωλίας γη;». ·,.-...
Πρβ. καί Πλάτ. Πολιτ. σελ. 430, «,' κ παντός.. Χαλαστραίου δεινότερα ούσ® 7
τοϋτο δρκν *
οά
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ΜΙΚΡΑΙ ΦΙΑΟΑΟΓΙΙίΑΙ ΔΙΑΤΡΙΒΑΙ

KQysTANTiNor s. κοντογ

καί iv το'ΐς Βατράχαις στίχ. -711 : .

· ::λλί. λ. ■

. ·ψ:

............. ........ .

ί
ii

καί ,-άσύνθετον ύπάρχειν σώμα».

1 'Ίδί κ«ί Ίόιλτ,ρνν Άριστοτΐλ. JIsiswpoX. Τόμ. JB', σ?λ, 484.

Τόμ. -

)

ί

KQNSTANTIW S. ΚΟΝΤΟ?

. 364-

ρευεται, σύνθετόν υπάρχου ές εναντίων ουσιών τε

26JS

ΜΙΚΡΛ1 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΙ ΑΙΛΤΡΓΒΑί

καί ποιοτ.ήτών' 'εχει γά® ""

: άτακτή,. οϊον Τόμ. •·ί'ς σελ. 395

«■^■τήσ.ά-ποτ'ΐα'κ στακτήν έωράκώς έ»'γεν
*

έν αότώ τό μέν τι γεώδες, το δ’ οϊον αιθαλώδες ή Λιγννώδες ή όπως δν· έθέ-

τόνων τοΰ κάμνόντος πιλοτοι ·>ν·’. σελ. 954 «διαρρύπτειν χρή καΐ καθαίρειυ

λτι τις καλειν 1. Ταυτί μέν ό3ν ,τά μ,όρια Λεπτομερή τ’ έστί κάί βρεχομένης

τόν έπιτυχόντα νίτρω τε - καΐ άφρόνίτρω καί τή καλούμενη άοπί'μ στακιτμ.»-.

ύδατι τής τέφρας καί διηθούμενης συναποφέρεται' osov δ’ υπολείπεται γεώ

σελ. 964 «οιόν πέρ έστι τό τής στάχτης ονομαζόμενης κακίας», Τόμ. ΙΑ',

δες ασθενές και άδηκτον γίγνεται έν τη-,κονί^ την. θέρμην δύναμιν άποτιθέ-

σελ, 102 «έστω ακριβώς έκτεπλυμένο.ς άφρονίτρω τε καί νίτρφ καί ·τή κατ

. μενον. Ούχ άπασα δέ τέφρα τήν αυτήν άκριβώς-έχει κράσιν άλλα κατά.τήν

λουμένή κονία στάχτη». σελ. 129 «τίνές μέν δη 'κονίαν στακτήν προσενι^

της καυθείαης. ύλης διαφοράν ΰπαλλάττετάι. ■ Διοσκόρίδης δέ ούκ οίδ’ όπως

σιν». Τόμ. IB', σελ; 451

στυπτικήν αυτήν έίχειν φησΐ τήν δύναμιν 2· καίτοι-γε ή σύκινη πάσης άπήλ-

τοιαύτην έχει δύναμιν, τών δέ ζηρών καί μεταλλικών άρσενικόν τε καΐ σαν·
*

Λακται. τοιαύτης ποώτητος, κτέ.» (Πρβ. καί ’Ορειβάσ. Τόμ. Β', σελ. 693).

δαράχη καΐ τίτανος η ώκατάσβεστος^ όςν οί πολλοί καλοΰσιν αύτό δη τόϋτο

. σελ. 164 «Τά μέν ουν δριμέα πολύ της θερμότητας άπόλλυσι -καυθέντα, τά

μόνον άσβεστου», τελ. 589
ΙΓ', σέλ. 574

Έγκαταλείπεται γάρ αΰτοΐς οΐον εμ.πύρευμά τι" καί γάρ προσηγόρευεν ούτως

σελ. 576 «έμιξα τό τών όρόβων άλευρον

τό κατά τάς πλύσεις, άπόρρυπτόμενον;

έίστ.ι δέ τό λεπτομερέστατον τής των καυθέντων ουσίας, ού συ.ναπελθόντος
, τω .ύδατι τό λοιπόν τοΰ καυθέντος ουσία γεώδης έστίϊ . τό μέν γάρ.υγρόν

κα-λουμένη άοη'®

«-κονίας στάχτης δριμείας κύαθοι δύο».

δέ ,μή τοιαΰτα. προσλαμβάνει, τελέως δέ ψυχρόν ούδέν των καυθέντων έστίν.

Αριστοτέλης αυτό' και- τοΰτ’ εστι

Τόμ.

«τά μέν σηπόμεναν άύτό κατέπλασα διά κονίας στάχτης».

άφρός νίτρου ΐ 'άφρόνιτρον

' στάχτη κονία.», σελ. 924 «η

όζος η xoviq, στακτή».

Πρβ. καί Όρειβάσιον

■ Τόμ. Α', σελ. 50 . «έκ δέ τγίς διαφορικής δυνάμεως όζος καί νίτρου, έ'τι τε
μάλλον ό άφρός άύτοΟ καί 'η καλούμενη χονία στακτή» καί Διοσκορίδην

άπκν ή καΰσις έκδαπαν^, τό δ’ ύπολειπόμενον γεώδες έστιν άμα τίρ προς

Τόμ.. Β', σελ. 75 «επιτιθέσθω δέ’τέφρα κλημάτινη

Άριστοτέλους έμπυρεύματι κληθέντι. Τοΰτ’ ο3ν όταν τις άφέληται και χω-

στακτής πεφυραμ.ένη» και Σωρανόν σελ. ·301 «τρυγι οίνου κεκαυμένή ·η νί-

θέρμην δύναμιν έπε-

ρίστ] ττϊ πλάσει, τό μέν ύδωρ, ώ τό φάρμακον έπλύθη,

κτήσατο λεπτομερή, τό δ’ υπόλοιπον γίνεται γεώδες ψυχρόν ξηραίνειν άδή-

.

ϊ

«τών μέν. ουν υγρών

η σύκινη μετά κονίας

τρφ ίη κονία, στακτή περισμηξαντα ηρέμα τούς τόπους». :
Παραλειπόμενου δέ τοΰ ονόματος κονία

τόϊς συγγραφεΰσι τοΰ Βυζαν-

κτωςδυνάμενον». σελ. 222 .«Κονία, Της τέφρας πλυθείσης η κονία γίνεται,

τιακοΰ έλληνισμ.οΰ έλέγετο άπλώς στακτή, οπερ της κυρίας αύτοϋ σημασίας

τέφραν δέ τό υπόλειμμα των κεκαυμένων σωμάτων όνομάζουσιν οι ^Ελλη

έξιτηλού πως καΐ αφανούς γενομένης έζελαμβάνετο ενίοτε

νες, εάν τε λιθώδη την φύσιν εάν τε δένδρων η ζφων

μόρια. Κατά την

καθολικώτεραν

άντί τοΰ

ΐ σΛοδός,

φυσιν ουν τοΰ πλυνομένόυ καί ή κονία γίνεται, τοΰ μέν εμπύρευμα δριμύτα-

στακτή», σελ.

106

τον έχοντος δριμ,υτάτη, τοΰ δέ μη τοιουτου μετριότερα'

διά καΐ σποδός: η στακτή». Σχολ. Τπποκρ. καί Γαλ. Τόμ. Α', σελ. 161

διό και τάΐς ση-

Ψευδηρφδιαν. Έπιμερ. ■ σελ. 28

«παιπάλη η στακτή».

Ζωναρ.' σελ.

«αιθάλη ή
1664

«Σπο

πταΐς καλουμέναις δυνάμεσι μίγνυται καυστικήν έχουσα θερμότητα, τφ λε-

«ώσπερ κόνις ηγουν στακτή». Σχολ. Νικάνδρ. Άλεξ. 95

πτομερεΐ της ουσίας άνωδύνως κάουσαό. ΙΙρβ, καΐ Ευδημ,ον σελ. 62 Σπεγγ.

via ηγουν η.τέφρα ·ητοι στακτή». Γεώργ.· Κωδϊν.. σελ. 115, 17: «άλλά καί

«Θερμών γάρ έν τη τέφρ<£ περιλ.αμβάνεσθαί τι δοκεΐ, καθάπερ έν τΐί τιτάνφ’

*
στακτήν

δήλον δεί έπιχεομένου γάρ ύδατος άμ,φότερα ταΰτα καίει'

Κωνστ.. Πορφυρογ. Τόμ. Α', σελ. 555, 11 «και μετά τό άψαι τούς κηρούς

ή μέν τίτανος

αυτή, ή δέ τέφρα τό διά της τέφρας διηθοόμενον , ύδωρ καίει τά σώματα»·.

. Ούδείς, νομίζομεν, δύναται ν’άρνηθή ότι-αύταρκέσταία τά κατά , την
κονίαν έσαφηνίσθησ.αν εξ ών παρεθέμέθα χωρίων τοΰ ■ Γαληνού. Επισυνάπτο

με? δέ τούτοις τό έν Τόμ. IV', σελ. 569

«Έκ

τούτου δέ γένους έστι τφ

κεδρίνφ και η στααίή καλούμενη κονία, καί ταύτης αυθις ήτις 2ν ές ύλης

κάθάράν εβρεζεν ώς κεϊσθαι . έν τοΐς κεράμοις . μέχρι σ-·.θαμ.·ης».

λαμβάνει, την αγίαν στακτήν ό πραιπόσιτός,παρά τοΰ βαλνιάρίτου», κτλ.
ΙΙρβ. καΐ Λιθ. Όρφ. Έπιτ; 192 «έ'στι δέ (ο γαλακτίτης)

■ Έν τώ Τερακοσοφίφ

φέρεται σελ.

416, 2 Τευβν.-/«λαβών κονίαν .στασ

πτή^. βάλε αυτήν μεθ’ ΰδατος εις -έγγειον

Έκ.μηλέαςτε ούν καί συκής καί μάλλον γε τής άγρίάς, ήν έρινεον όνομά-

μένα», σελ, 416,

' Βολλάκις δέ παρά τω Γαληνω γίνεται χρήσις τοΰ στακτή κονία η κονία

την χροιάν έ'ντε-

φρος -ηγουν στάκτίζσ»/·» καΐ Σχολ. Όππικν. 'Αλ. A', 2Τ4 «αίθάλόεσσα:
σποδοειδης, στακτώ$ης, μέλαινα, σταχτοετόής». ■
■
■’

λεπτομερούς γένηται καυθείσης υπερβάλλει τή δυνάμει τό κέδρινου έλαιόν.

ζουσιν, ε'κ τε των τιθυμάλλων καιομένων την τοιαύτην έργαζόμεθα κονίαν».

«δοκεΐ γάρ ή κοσ

1 0 «σ
*ησον

έ'χον όπή'Λμικράν

-τί^ράν καί βαλών ταύτην

εις τον πυθ-

έν στάμ,νφ τινί

μετά υδατος ποίησαν υποκάτω- οπήν μικράν» . σελ. 446, 3 «ε'ίτα θερα-πίδικ
καί στακτήν δρυ’ίνην'Λαβών εγχεε μ.ετά άνάγκης».

σελ. ?446) 1.1 «εϊτα.

λαβών τίφραν ζύλού δρυΐνου καί τό λεγόμενον θε-ραπίδιον κτέ.». Έν δέ τοΐς

1 ΠΛ καί Τ<5[λ. Θ', σελ.'384.
ϋ

,
όιοσκορίδ. Τόμ. Α', σελ. 165 «Παρίχονσι 3έτ'« all's καί-αΐ. λοιπϊί κονίαι, ρ.άλιστα

ΒΚή δρν'νη' .«τνπτ«*1 8έεΐσι πίσαι».

.

· .

1 Τι παρά τοΐς παλβίοΐί ίσή|Μΐινε» ή λίξις στακτή' Sal’ίαυτήν τΛεμένη 6α παραστή. . οωμ,εν δκριβώς. ίν ίίλλω τόπω, . :
,
.'
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δτι καί έκ τής τρυγός παρεσκεύαζον οί παλαιοί ράμμα, ώ Πρβ. και Γαλήν.

Γεωπονικοί; άναγινώ-τκεται IB', η', 1 .«.κονίαν άμπελίνην βάλε εϊς<ΰδ.ωρ»ί ;

ζ"’, ζ', 1..«τήν πίσσαν διά στακτής .κονίας. πλύνειν»; Τ', γ', 3 «περί τά; ■ /

267

-Τόμ. IB', σελ. 471

;

«άλες γάρ καί γαλκΐτι; καί ή κεκαυμένη τρύζ οίνου

ρίζας .στακτήν ή κόνιν ή τέφραν ξηράν». IB', η', 2 «έάντό σπέρμα- προβρεζης-

καί σανδαράχη καί ή ακατάσβεστος, τίτανος ισχυρότατα ταΐς δυ.νάμεσι φάρ

εις κόνίαν ή'γουν στακτήν εκ σύκινης τέφρας». Εύρίσκεται δ’ έν αύτοϊς και..

μακα θερμαίνοντά τε καί -δάκνοντα καί διαφοροϋντα» καί Σωραν.σελ. 301.

κονία βα.1ανεντική ί', 29.

«τρυγ'ι. οίάου κεκαυμέννι—περισμήξαντα ήρεμα τούς τόπους».

Παρατηρητέον 5’δτι καί τά κονίαμα καλεΐτάι

στακτή έν IB', s', 12 ·«όμαλίζουσιν αυτόν κονιάματι ή'γουν. στακτή, καθάπερ
τάς ληνούς». Πρβ. και Γαλήν. Τόμ. IB', σελ. 237 «Τίτανος ή μέν άσβεστος

Π ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑ

καίει σφαδρώς—Εν δέ πλυΟείη, την μέν δήζιν έναποτ'ιθετάΐ τώ υδατι. και
ποεΐ την καλουμένην κονίαν, αύτή δ’ άδήκτως ξηραίνει».

’Έτι δέ Σχολ.

ΚΑΙ Η ΜΑ ΤΟΤ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ ΑΥΤΗΣ *

Άριστοφ. Άχ. Γ8 «δτι καί οΐ κονίαν ήτοι ασβεστον σφ,ώμενοι δάκνονται τήν

όφρύν ».
Τό περί ου ό. λο'γος στακτή, δπερ τήν αυτήν τω τέφρα ή σποδός έχει δύναμιν, κατ’ άναβιβασμάν τοϋ τόνου έγένετο στάχτη ή,

§ 4.

ώς προφέρεταί συνή

. ΣΑσχοΜαι των δού.Ιων. Θέατρα.

θως εν τή καθ’ ήμάς γλώσσα., στάχτη, οθεν το θοάόσταχτη και σταχτόνερο

καί σταχτοχοΛΛούρα, κτλ. καί σταχτερός.

Παραδείγματα τοϋ τόπου στά-

■

«Artem magnificaut, artificem nolant.
(Teriul. de Sped. c. 22.)

. κτη έκ τοΰ παρηκμακότος ελληνισμού βλέπει τις έν. τω ©ήσαυρφ του Στε
■ ,Οί δοϋλοι, ώς παρετηρήσαμεν έν τοϊς έμπροσθεν,, ένησχολοΰντο. κατ’άρχά;

φάνου Τόμ. Ζ', σελ. 651 Παρ. ‘Ο Κόραής έν τοΐς’Ατάκτοις γράφει «ΣΤΑΚΤΟ- ■

ΚΤΑΙΣΜΕΝΟΝ. Ουτος. έΐνε ό Σποδίτης άρτος τών παλαιών, άπά τήν σπο·~

Από τήν έπιτήρησιν και τάς διαταγής τών κυρίων εις τήν καλλιέργειαν τών

δόν, τήν όνομαζομένην σήμερον Στάχτην, διότι άπ’ αυτήν, περιχυμενην μέ .

αγρών,. .ή ΰπό. τήν διεύθυνσιν τών δεσποινών εις τάς άνάγκας τοΰ οίκιακοϋ

θερμόν νερόν, σκευάζεται ή λεγομένη ΆΛονσία, (lessive),

βίου καί άπετέλουν άναπόσπαστον μέρος τής οικογένειας. ’Αλλά τής πολυ^

τήν όποίαν,οί *
Ελ-

τελείας αύζανούσης καί, τοϋ χρόνου προϊόντος, οί δοϋλοι έγρησίμευον εις τάς-

, ληνες ώνόμαζαν Κονίαν στακτήν, ή-καί έλλειπτικώς Στακτήν» (Τόμ. Α',

ήδυπαθείας τών δεσποτών, εις τήν κομμωτικήν, εΐς τήν μαγειρικήν, εΐς τά

σελ. 291. Πρβ. και σελ. 328).

δείπνα, εΐς τά λουτρά, εΐς τούς δημοσίους περιπάτους, κα'ι εΐς τάς άλλα;

’Εν τφ ’Ονομαστική τοϋ Πολυδεόκους Ζ' 39 φέρεται

μυρίας άνάγκας βίου έκτεθηλυμένου καί έκνενευρισμένου. Οί δοϋλοι δέν ήδύ-

κατά τους κώδικα;

ναντο επομένως νά είνε ηθικότεροι δεσποτών διεφθαρμένων καί ευκόλως πα

πλημμελώς «άλλα καί ‘ρύπος, ώς Κρατϊνος ώνόμασεν» και «άλλα καιχά-

ρείχαν εαυτούς όργανα τώ^ ηδονών τοΐς κυρίοις.

. ρνπος, ώς ΚρατϊνΟ; ώνόμασεν» άντί τοΰ χαΛ,αίρυπος. Παρ’ Έσυχίφ άναγι: νώσκεται «Σα.Ιαίρνπος: ό των πλυνομένων ΐμπτίων ρύπος »

ρνποντό ράμμα τό άπό τοϋ νίτρου γινόμενον,

καί.

ρουν τήν εργασίαν βάναυσου κα'ι δουλικήν, πάσα εργασία ήτο έργον τών δού-;

«Λ'α.ίέ-

λων. -"Εκαστος πλούσιος οίκος έχει έκ τών πολυαρίθμων δούλων έργάτα;

οτινες νίτρωμα. λέγουστ».

παντοειδείς’. καί αυτή ή βιομηχανία, εϊνε αποκλειστικόν έργον τών. δούλων.

: Γνωστόν δ’ υπάρχει ότι συχνάνκ; έν τοΐς άντιγράφοις: μεταπίπτουσιν εΐςάλ-

’Επί τής αυτοκρατορίας καί αύτάς τάς έπιστήμας καλλιεργοΰσιν οί δοϋλοι.

ληλα τό ΑΙ καί Ε. 'Ίδε Λόγιον Έρμήν Τόμ. Ε',σελ. Ϊ32κέζ.

.'Ο κύριος περιφρονών

Καί τοϋ ρΰρόυ έποιοϋντο χρήσιν οί γναφεΐς προς πλύσιν τών ΐματίων, ώς
διδασκόμενα

έκ τών τοΰ Μνησιθεου

προ; διαγωγήν ζήν

Πρβ. καί ,Στράβ. σελ. 164

«Ει μή τις οϊ'εται

τούς οΰρφ. λουσμένου; έν δεξαμεναΐς παλαιουμένφ καί

τού; ϋδόντας σμηχομένους καί αυτούς

.. τούς Ιίαντάβρους. φασί

καί τάς γυναίκας αυτών,

καθάπερ

καί τούς όμορους αύτοΐς. Καί τούτο δέ καί τό χα-

τά πάντα άπητει . παρά τών δούλων

ο,τι αύτός δέν

■έγνώρίζεν. ’Εάν τις ήθελε νά έπιδειχθή ενώπιον ομίλου φίλων έπι δεινότητι

παρ’ ΆΟηναίω σελ. 484, α' «τό δέ

-άφ’ ήμών διηθούμενου ούρόν έστι δριμύ’ τά γάρ ίμάτια τούτο) χρώμενοι ρύμμάτι πλύνουσιν οι γναφεϊς».

’Επειδή δέ οί κύριοι έθεώ-

;

σοφίας, έπραττε τοϋτο διά-τών δούλων.. Έντεδθεν ό Καλβίσιος έπλήρωσεν-:

εκατόν.χιλιάδας σεστερτίων (25000 φρ.); άντίτιμον ένδεκα

δούλων, ώνό·

μέν έγνώριζε τόν "Ομζηρον από στήθους, ό δέ τόν 'Ησίοδον, οί δέ άλλοι ή σαν

Λυρικοί. Έάν έν τοΐς δείπνοις άπγ,τοΰντο στίχοι ποιητικοί,, ό-κυριος άπετεί-; .

νέτο πρός τούς παρ’. αύτ<5> δούλους.Εί'δομεν έν τοΐς έμπροσθεν οτι δοϋλοι ήσαν
οί διδάσκαλοι, δοϋλοι οί παιδαγωγοί καί ότι ,οί/γονεΐ; έξελέγοντο. τούς οΐνό-

μευνεΐν κοινόν έστι τοΐς ’Ίβηρσι πράς τού; Κέλτου;».
Τό τοϋ Θεοφράστου π. Φυτ, Ίστορ. θ', θ', 3 αειτ’ οί'νφ δεύσαντες τρο-

φλυγας. καί πάσης κακίας μεστούς εΐς τά σπουδαϊον έ'ργον τής παιδαγωγίας.

χίσκους ποιοΰσιν ώσπερ τής τρυγάς γ ρυπτόμεθα» σαφώς, νομίζομεν, μηνύει

. * Σνμίχκα άεο σελ, 100 καί πίλος.
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Αλλά δέν περιωρίζον'το αί τών δουλών- άσχο'λίκι εις τας άνωτερ.ω μΖνον.

, Λρϊς- τό. άποφεύγειν

τάς έν τ-ρ σκηνίί πράξεις πρός διασκέδασιν τοΰ λαοΰ, ·

Οί δούλοι 5)θαν όργανα των ηδονών καί τών άτιμ.ωτατων και . βαρβαρικωτα-

Τά τέκνα αυτών γεννώνται επίσης

των διαχύσεων τοϋ ρωμάίκοΟ λαοΰ. Ό αρχαίος ■ πολιτισμός δεν εδυνατο να

δούλοι. Καίτοι ώς εΐ’δοριεν φέρουσι.χαρακτήρα θρησκευτικόν ό νόμος άποκα-

φθάστι εΐς μείζονα εξαχοείωσιν. Έκ τών δουλών ελαμβκνοντο οι. μίμοι,

οι ■

πρός αύλόν κχι λύραν «δοντες, οί χορευταί καί χορευτριαι, κοσμ.ουντες τα
δείπνα των πλουσίων χχ'ι προς οΐστρώδεις καί μ,ανιωόεις '/[δόνας διεγειροντες

ριίριοι καί ύποκριταί,: ..διότι γεννώνται

λεΐ αυτούς αισχρούς καί τό επάγγελμα αυτών ·. αισχρόν! . (Personae inhone-

stae. Munus turpe)\ ’Απαγορεύει αύτοΐς νά φέρωσιν ενδύματα πολυτελή καί
άποστερεΐ των δικαιωμάτων, δίν άπολαύουσιν οί ελεύθεροι.

«Κατεδικάσθη-

τούς κεκλημ-ένους. Έν ω τό πάλαι ή τέχνη , ή δραματική- έν.τιμί) ηγετο, οί

»σαν, λεγει ό Τερτυλλιανός, εις την άτιμίαν" άπομακρύνονται τών φατριών,

δέ ύποκριταί, ών τινες πολλάκις ήταν αυτοί οί ποιηται, εις τα μέγιστα ανηρ-

. »τοϋ βήματος της βουλής, τών ιπποτών' άπαγορεύουσιν αύτοΐς τά αξιώματα

χοντο άξιώμ.ατα, εις τούς χρόνους της παρακμής και της ηθικές καταπτω-

»καί την. χρ'ίίσιν πολλών κοσμημάτων. 'Οποία βΰελυρία ! Οί εθνικοί άγαπώ-

σεως ύποκριταί ησαν τά αί'σχισταάνδράποδα,.. τά δέ’ θέατρα δεν ?>σαν πλέον

ϊσιν ους τιμωρΰΰσι καί έκτιμώσιν. ους έκφαυλίζουσιν' έξυμ.νοϋσι ,την τέχνην,

σχολεία της καλαισθησίας καί της διδασκαλίας καί παιδαγωγίας τοϋ λαοΰ,

»τούς δέ. τεχνίτας άποδοκιμάζουσιν.» ?.

άλλ’ησαν ό'ργανα της διαφθοράς και της έκλυσεως τών

ηθών.

Από του

Αύγουστου καί έξης έν τοΐς θεάτροις άρχει η αίσχρότης 'καί κακοηθεια. ’Εν

' τοΐςθεάτροις δεν έξεγείρεται ό πρός την πατρίδα

έρως, δεν εκπομπευέται

Οί ύποκριταί πολλάκις έξεδιώχθησαν έκ τ^ς 'Ρώμης, εί'τε διότι παρεΐχον
πραγματα τοΐς κυριοις αυτών, εί'τε διά την εξ αύτών προσγινομένην ·ηθικην

βλάβην.

'Ο Αομιτιανός άπηγόρευσεν αύτοΐς την σκηνην δημ.οσίγ. 'Ο Τραϊα

ί κακία' έν τοΐς θεάτροις παρίστανται συμ.βάντα συζύγων άπατωμενων,

νός ηθελησε νά κατάργηση έξ ολοκλήρου την έξάσκησιν

μηχανορραφία!

αυτών τέχνης’ άλλ’,εξοριζόμενοι άνεφαίνοντο πάλιν καί έγίνοντο δεκτοί μετά

των

άκολάστων,'

σκηναί

κακοήθεις.

Επι

άναβαίνουσι γυναίκες αναιδείς καί άνδρες εκτεθηλυμενοι.
εκτυλίσσονται αί άτιμ.ώταται σκηναί,

της

σκηνης

Επι της σκήνης

εξευτελίζεται ,τΐΆν ιερόν και οσιον,

διεφθαρμένης

τίΐς

πλειονος η πριν δεξιωσεως. Ούτε όλαός ούτε η άνωτέρα τάξις

ρίς αυτών νά ζγί. 'Ο άρχαϊος

κόσμος

έδύνατο χ,ω-

έν . τοΐς μεγίστοίς κινδύνοις ήθελε νά

έυ,παίζεΐαι η άρετη καί κωμ.ιρδοΰνται οί Θεοί. ’Εντεύθεν οι φιλιππικοί των

γελ^ καί ·ηδετο έν ταΐς τελευταίαις στιγμαΐς ταϊς χωριζούσαις αύτόν άπό

Πατέρων κατά του θεάτρου. ' Αυτός ό υποκριτής καίπερ θηλασας

της πτωσεως, βλεπων επί της σκηνης τούς έξωλεστάτους τών υποκριτών.

την κά-

:κίαν πολλάκις έρύθρι^ παριστάς τά αί'σχιστα -όργια 2.

Οί ύποκριταί άπετέλουν τάζιν ολόκληρον, καί, τό

ίερατικάς κλάσεις. Τά δράματα,

λον,- οί χοροί,

αί

Αλλ

αι κακοήθεις παραστάσεις δεν ηρκόυν,. οί ασεβείς τών μίμων

παράδοξον, άνηκον εις

χοροί, δεν ευηρεστουν, αι γυναίκες , ολόγυμνοι κολυμβώβαι εν ταΐς δεξαμ.εναϊς

άτινα έδίδασκον, οί λόγοι, ους άπηγγελ-

ενώπιον απείρου πλήθους θεατών άμφοτέρων τών φύλων, ούδέν παρεϊχον. θέλ-

χειρονομία'. εΐχον έςαλείψει.· καί

την ελαχίστην

τυ-

γητρον" οί πλούσιοι δέν εύηρεστοΰ.ντο εις τά ό'ργια τών άσέμνων παιδιών

Καί τοι δέ Έφερον ιερατικόν χαρακτήρα. περιεφρονΟΰντο

τών μίμων, καί τών όρχηστρίδων. Οί 'Ρωμαίοι σκληρυνθέντες' έκ των πολέ

ύπό τών 'Ρωμαίων, ο'ίτινες- δεν ηδόναντο νά ζώσι χωρίς αυτών. 'Ο 'Οράτιος

μων,. συνειθισαντες εις την εκχυσιν τοϋ ανθρωπίνου αίματος καί μ,εταχειρι-

καταλέγει αυτούς εις την έσχάτην των άνθρωπών ταζιν ως έχοντας ηθη τα

ζομενοι χωρίς τυψεως συνειδότος οδς περιεφρόνουν,-. έπενόησαν άλλο

ψιν τού συνειδότος.

μάλιστα ύποπτα 3.

Ήσαν δέ τοιοΰτοι, διότι, έλαικβάνοντο κυρίως έκ των

δουλών. Ό λαός παρίστατο θεατής μετά περιέργειας ακατάβλητου.;Καίτοί

είδος

προς ηδονην καί τερψιν της αίμ,οχαροϋς καί ,αίμ.οδιψοϋς αυτών ψυχής, τούς
αγώνας τών μονομάχων, περί τών όποιων άλλοτε θά πραγματευθώμεν.

δέ έπεζητει αυτούς καί τάς χεΐρας έκρότει καί επευφημεί, ένόμιζεν, οτί αυτοί
προς τοϋτο έγεννηθησαν φύσει. Καί αυτοί δε οινομόι άίσαν σκληροί και απαν-

θρωποι. ' ’Αντί νά φροντίζωσι περί

της βελτιώσεως τοιούτων οντων,

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

αντί

ν’άφαρπάζωσιν αύτά από .της κακοηθείας καί αίσχρότητος, άπηγόρευον αΰ-

Η ΰιά, ΐοΰ Χριστιαησμον χειραφέτησις τ&ν

χαΐ ή χαϊά jiixpcr

καΐάργησις τής'ΰυν.ίεΐας. .
1 Χρυσόστ. ο'Χίλ. εϊς Μ<κτΟ. ■ λζ\ §.. ,ς’. πρβλ. καί ό[ΐιλ. ςΓ. §. ζ'. καί η’, — Κόριλ.,
Τεροσ. Μνσταγ. α, § 8. —Ipsa etiam prostibula bullicae libidinis hostiae. in scoena
proferuntur, plus miserae in praesentia feminarum quibus solis iatebar.t, per que omnis
aetatis, omnis dignitatis ora transducuutur locus, stipes, elogiuni, etiam quibus opus non
est praedicatur. Taoeo de reliquis
(Tertul. de spect. c. 27.}. — 2 Erubeseunt vfe·,
deri etiam quae pudorem vendiderunt.(Cypri. de Sped.)—3 Ambuba.jarum collegia, pharmacopolae,' mendici, mimae, balatrones, hoc genus omne moestum ac sollicitum est.
Herat. Sat. A'. 1, 1, 2..
..:,·

.

“Ούζ ένι "Ελλην καί .’Ιουδαίος, περιτομή ζα:
»άζρο6νστία, βάρδαρος, ΣκύΟης, 3ο0λος, ίλεύβερος
*ΐ'άλλά τα; πάντα έν. πασι Χριστός η'
■; (Γαλατ. γ', 11).

Έν τγ τοιαύττι ώ: εί'δόμεν καταστάσει; έύρίσκετό μέγα [Λερός της άνθρω-

.1 Codex Theodos; Lib. XV. — 2 Tertul. de spectat. 1 ζαί έξης.

-

.

. ,
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■ πότητος. *H δουλεία ητο -ενσεσαρκωμένη εν τοΐς ηθεσιν, έν ταΐς πράξεσιν,

«δούλοι, τοσοϋτοι χ,αίεχθροί» έ'λεγον οί'Ρωμαίοι.

'ης κοινωνίας. «'Όσοι

«Ή φυσις,·λέγει 6

«αυτός^ κατέστησε συγγένειαν τινα μεταξύτών ανθρώπων» *.

ίΐεΐσιν ίσοι»

«Καθ’ οσον

Καί ό Ούλ.-

άφορφ τό φυσικόν δίκαιόν, πάντες ■ οί άνθρωποί

Πάντες οί άνθρωποι, λέγει,

γεννώνται ελεύθεροι.

ό άύτός,

Ή φύσις λοιπόν δεν γεννά πλέον τούς δούλους, η δ’έποχη τ·?ίς θεωρίας τοΰ

'<> Σενέκας, δστις, ώς βεβαιουται, έποτίσθη τά νάματα της Χριστιανικές

φιλοσοφίας, παριστάς τάς καταχρήσεις τών .δεσποτών άνεκάλει αυτούς εις τά

'

S71

«Καί οί Κύριοι τά αυτά ποιείτε '
»πρός αυτούς, ώνιέντε; την άπειλην, είδότες οτι καί υμών αυτώνι ο Κύριός

'

«εστιν εν ούρανοϊς καί προσωπόληψία . όύ.κ έ’στιν εν,αύτφ» Δ’’·■ «οίέ κύριοι τό
«δίκαιον ζαΐ την ισότητα τοΐς δούλοις παρέχεσθε, είδότες ό'τι καί υμείς

,

__»?χετε Κύριον έν ούρανοϊς» 2. .

■

Άλλ’εάν ό Χριστιανισμός έφάνη τοσοΰτον ευμενής πρός την τάξιν τών δούλων,
κηρύττων την άδελφότητα καί έπιτάττων τοΐς κυρίοις την επιείκειαν, τίνος -

ενεκαοί δοΰλοιάντέταςαν σφοδρόν πρός τον ..Χριστιανισμόν πόλεμον; Διότι
δούλοι ^σαν οί καταγγέλλον'τες τούς Χριστιανούς ώς τρώγοντας θυέστεια.δεί
πνα ζαι οίδιποδείόύς μίξεις πράττοντες 3.

Άριστοτέλους παρηλθεν άνεπιστρεπτεί.

Αύτο'ι έζράτουν διά . του τρόμου

τούς κυρίους, ώστε νά μ.η τολμώσι νά καταρρίψωσι τά εΐ'δωλα έν τοΐς άγροΐς. .

ΙΙόθεν προηλθεν η τοσζύτη καταφορά καί δυσμένεια τών δούλων πρός τόν

καθήκοντα της φύσεως. Οι λόγοι αύτοϋ εΐνε μεστοί Χριστιανικού πνεύματος.

Χριστιανισμόν, εάν ούτος πράγματι έζηρυττε την απαλλαγήν καί έλευθερίαν

«Τί εΐνε .ιππότης'Ρωμαίος, άπελεύθερος '?ι δούλος ; ’Ονόματα έκ φιλοδοξίας

αυτών; Τοΰτο εύ'ζολον νά έννοησφ τις, όταν συλλογισθ^ ότι οί δούλοι ελευ

»η εξ άδικίας» 1
*3*. — «Δούλοι μεν εΐνε, άλλ’ άνθρωποι»
«σπερμάτων έγεννηθησα.ν» ·5*
ξ— «Δούλος μέν εΐνε,

—«’Εκ τών αυτών

άλλ’ ι'σως την ψυχήν

«ελεύθερος» ®.—«Πάντων αί αύταί άρχαί, η αύτη γέννησις» L—-«Τά μεν

«/σώματα ύπόκεινται καί άνηκουσι τοΐς δεσπόταις, άλλ’ή ψυχή είνε αύτε.

1 '.:

' ·.

πης καί φιλανθρωπίας τούτους λόγους.

«Ή δουλεία, λέγει ό

«Φλωρεντινός, εινε θεσμός τοΰ δικαίου τών εθνών, καθ’Sv υποβάλλεται τις

πιανός, λέγει’

-"λι,

μενωσι, την-δουλειάν αποτείνει πρός τούς κύριους αυτών τούς πλήρεις άγά-

μένη. άπό της έλεύσεως τοΰ Χριστιανισμού, Σήμερον ό δονΛος Λαμβάνει τήν

»εις την έξουσίαν άλλου παρά φόσι?· (contra naturani).

t'ji'

■ . ό τών εθνών ’Απόστολος. ίΣυμβουλέύών κοςι/παραινών /. τούς δούλους νά ύπο-

Τ; περί δούλων θεωρία των,σοφών καί νομοδιδασκάλων άρχετόίΐ μεταβαλλο-

.

* / ; |’

πρός τους τυράννους εξήγγειλε τά δόγματα της νέας του Χρίστου θρησκείας

Κάί εϊνέ μέν αληθές ότι

έαυτόν θίσιν (Hodie incipit -servus statum habere).

-

μάλαζν] τας ζαρδιας των τυράννων καί δεσποτών..Πρός τούς δεσπότάς καί

:

τοΐς νόμοις. Ό δοίϊλος δέν έθεωρεΐτο άνθρωπος. Διά τοΰτο καί δέν είχε δικαιώ
άλ.λ.’εχθρός

. ,,

Π ΠΑΡΑ TO1S αΡΧΆΙΟΙΣ ΔΟΐΆΕϊΑ

Η ΠΑΡΑ TOPS APXA1O1S ΔΟΪΆΕΐΑ

ματα. Ό δούλος έθειηρείτο οΰχί μέλος,

. - υ ■;

κξουσία» 8.·—-«Μετά’τοΰ υποδεεστέρου ζηθι ούτως, ώς ήθελες νά

ό άνώ-

- ΤοιαΟτα έδίδασκεν ό Σένέκας, άλλα τις ένόει την γλώσσαν αυτού ; Αύτός

έφοβεΐτο .μάλιστα μη κατάγγελθέ ως προκαλοόμενος τούς δούλους εις στάπίρί δούλων θεωρίαι ’μετέβαλον,

άνθίσταντό πρός αυτόν,.

Καί λοιπόν ό Χριστιανισμός δεν έκηρυττε την ζατάργησιν της δουλείας;

Ό Χριστιανισμός δεν: έποιησατο σταυροφορίαν ζατά τών αδικημάτων πρός
τούς δούλους καί ύπέρ. τ·ης έλευθερώσεως αυτών; Ό Χριστιανισυ.ός δεν εζη-

«τερος μετά σου» ®.

σιν 3. , Είνε, εΐ'πομεν, ,άληθές

θερίαν άκούοντες ένόμιζον ότι έλευθεροϋνται από τών σωματικών πόνων, καί
τούτο μη έπιτυγχάνοντες διά τοΰ Χριστιανισμού, έμαίνοντο' και επί πολύ

οτι άπό τ^ς έλεύσεως τοΰ Χριστιανισμού αί

άλλ’ εις μόνον τόν Χριστιανισμόν άπεκειτο

νά φέρφ καί τό ποθούμενον.. άποτέλεσμα. Διότι ή φιλοσοφία, ώς θά ί'δωμεν

άλλοτε, ητο μόνον διδασκαλία, δεν ηδύνατο νά ριζοβολησφ ουδέ νά έχτρ επί
*
δρασιν επί της καρδίας· τών άνθρώπων.

■

Μόνη ή Χριστιανική θρησκεία κατόρθωσε νά ύψωση τά πνεύματα καί νά

ρυξεν αμέσως την ζατάργησιν της δουλείας δι’.οΰς λόγους θά ί'δωμεν εν τοΐς

επομενοις. 'Ο Χριστιανισμός δέν ?|λθεν ΐνα κηρύξη πόλεμων πρός τό ύπαρχον '
πολίτευμα, πρός τούς άρχοντας και κοσμοκράτορας ‘Ρωμαίους-

ή βασιλεία

τοΰ Χριστιανισμού δέν ^το έκ τοΰ κόσμου τούτου. ’Εντεύθεν .καί έπιτάττει

. νά δίδωμεν. «τά τοΰ Κα,Ισαρος Καΐσαφι χαΐ τα του θεοΰ τφ Θε.ω.ι>

’Εν

τεύθεν καί παραζελευομεθα ποιεϊσθαι δεήσεις ,.ύπέρ πάντων άνθρωπόν, υπέρ -.

βασιλέων καί πάντων τών έν υπέροχη όντων

Ό πόλεμος Sv ό Χριστιανέ-

σμός κηρύττει εΐνε ό πόλεμος πρός τά πάθη, πρός τάς ηδονάς τάς αισχράς,
πρός τούς κοσμοκράτορας τοΰ σκότους.τοΰ αϊώνος τούτου, πρός τά πνευματικά

1 Troplong πραγματεία περί της ένεργε'ας καί τών άποτελεσμάτων τοΰ Χριστιανισμοί ?7tV
τοΰ άστικοΰ τών ^ωμαίων δικαίου καώ τήν μετάφραοιν τοΟ Β. Νικολοπούλούσ. 71.
.
2 Quia quod ad jus naturale adlinetoinnes homines aequales sunt.— 3, Quid est.
eques. Romanes aut servus ? Nomina ex ambitione aut ex injuria nata; subsiltre In
coeium ex anguln potest (Lot. 32). — 4 Servi sunt, imo homines. (L. 47).. ·—■ 5 lisdena
seminibus oriutn (αότάΟι)— 6 Servus estl Foirtasse liber animo sit. — 7 Eadem omhibus principia, eadem.origo (de Benefit:. Ill, 2B).
8 Corpora obnoxia sunt, et adscripta dominis, mens quidem sui juris, (αότόβι 20).
.9 Sic cum iuferiore vivas, qrremadmodutn tecum superiorem veiles viyere. :

. 1 Epist.. 47.. — 2 Έφισ. ς’,9. — 3 Κολοσ. 3, 1.
4 Σονιλαμβάνοντο 8ί καί ίΟνικοίπίνες οϊκίται, λέγει ό Εόσέό'.ος, τών ήμετίρων, ijcll
«δημιοσία έκέλευσεν & ηγεμών Δναζητεΐσθαι πάντας ήμας' οί καί κατ’ένίΒραν τοΰ Σατανά,
. ΐ'φοδςΟέντες τας βασάνους, ά; τους άγιους ΐβλεπον πάσχοντας; τών στρατιωτών ίπϊ τοΰτο
«παρορμώντών αότοΰς κατεψεόίαντο ήμ,ών θυέσΐεια Βείπνά και οΐ3:πο3είο.υί μίξεις κάί οσα
«μήτε λαλεΐν.μήτε νοεΐν /θέμις ήμΐν, άλλά μηδέ πιστεόε'.ν εϊτι τοιοΰτο πώζοτε "αρά άν·
«βρώποις ?γένστο». (Εό«$. Έκκλ. ίστορ. ε', !).
5 Ματ®, κό', 21.
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Ό Χριστός ίϊΘβ.νά·.σω<Μ) ιόν xotyitty

.

πί»ίς·; Πολλάκις οί πολέμιοι, τοϋ. Χριστιανισμού την ενστκσιν ταύτην προτεί-

από rar ά/tapriar αώτων \ Δούλος δέν εΐνε 6 ύπο τόν ζυγόν άλλου ών,
άλλ’ό τοϊς πάθεσι δουλευων,

νουσιν, οτι το κατ’ άρχάς? ύ όχλος μόνον ό συρφετώδης έπίστευσεν.

«Ουκ οί’δατε ότι φ παριστάνετε έαυτοΐςδόύ-

Οΐ’Ιουδαίοι έκαυχώντο επί πατραγαθ.ίγ καί ελευθερίας’ αΟύδένί δεδαυλεύ-

όνειδος

Ό Ίησοϋ;

γενησεσθε;

έπιχέιρ·^ τις νά μεταβάλγ και μίταστρέψη τάς θρησκευτικά; δοξασίας τοϋ

σχερ.ης, δυσχερέστατη όμως είνε η απαλλαγή τών παθών.

λαοϋ. Έάν λοιπόν , ό Χριστιανισμός προσείλκυεν εις εαυτόν καί έκ των κα

Άπό τοιαύτης δουλείας ό Χριστιανισμός έπηγγέλλετο την απαλλαγήν,

τωτέρω τάξεων ουδεμίαν φέρει αισχύνην αύτώ, διότι ό Χριστιανισμός ούδέ-

άντ’ αύτ·ης δε έχαοίζετο τα μέλλοντα άγαθά· Εντεύθεν καί οί ’Απόστολοι

συνεβοόλευον τοϊς δοόλοις υπακοην προς τούς δεσηότας αυτών.

«"Όσοι είσίν.

„» υπό ζυγόν δοΰλοι, τούς ίδιους δέσποτας πάσης τιμής άξιους

ηγείσθωσαν,

νά άπόκλείει. Δώ καί ό ’Αθηνιέγόρας έν τόί υπέρ των Χριστιανών πρεσβείας

αύτοϋ λέγει ταΰτα ούδόλως ύποστελλόμενος καί άποκρυπτόμενος. «Παρ’ήμϊν <

«ευροίτε άν. ιδιώτας καί χειροτέχ’νας καί γραΐδια, εΐ λόγφ ωφέλειαν παρι-

»ϊνα μη τό όνομα του Θεού καί ή διδασκαλία βλασφ.ημηται» ®. «Οίδοΰλοι
καί τρόμου,

»της καρδίας υμών, ώς τφ Χριστώ’ μ.η κατ’ όφθαλμοδουλείαν
ϊρεσκοι,

»στ^ν ε’ισιν άδύνατοι την παρά τοϋ λόγου,

»ώφέλ.ειαν επιδεικνυόμενους. Οΰ γάρ λόγους διαμνημονεύουσιν,

ώς άνθρωπά
*

»ξεις άγαθάς έπιδεικνύουσιν' παιόμενοι μη ώντιτύπτειν καί άρπαζόμενοι μη

Εινε όμως άφ’ ετέρου όμολογούμενον ό'τι ό Χριστιανισμός ούχί άπό τών χωρι

κών και άνδοαπόδων έχώρησεν, αλλά τουναντίον από τών πόλεων καί τών

τόν Χριστιανισμόν.; ΤΗτο δυνατόν νά δεχθώσιν εΰαρέστως τά σωτήρια δόγ

εύγενών καί περιωρίσθη εις τούς άγρούς καί τά χωρία (pagos) καί έκ τούτου

-

ματα αύτοΰ καί νά μεταβάλωσι την διεφθαρμένην αύτών φύσιν ; ’Εντεύθεν

paganismus ώνομάσθη ·ή τών εθνικών θρησκεία.

καί ό αδιάλλακτος πρός τον Χριστιανισμόν πόλεμος καί τό. δεινόν μίσος ου

Δεν εϊνε βεβαίως του παρόντος νά έκταθώμεν επί τοϋ θέματος
*
τούτου
“Ότι δέ ή τών.δούλων ηθνκή χατάστασις
'
ητο. ζφώ^τίς κοΛ ,άποτρύπαιος, ό
δέ Χριστιανισμός δέν έδύνατο νά κηρΰξτ; αμέσως την έλευθερίι
i(ccv τνρ σώματικην, πριν η μορφώσρ· την ψυχήν αυτών, .παρατιθέμεθα ενταύθα πίστην

μόνον των δούλων, άλλα καί των χωρικών.
Άναγκαζόμεθα νά κάμωμεν ενταύθα παρέκβασίν τινα ένθεν μέν ΐνα καταδείξωμεν την ειδεχθή κατάπτωσιν των ανδραπόδων, έτέρωθεν δέ νά δη-

λώσωμεν όποια προσκόμματα ευρεν εύθύς άπ’ άρχης ό Χριστιανισμός καί παρ’

εικόνα ρωμαίου δούλου τ.οΰ παρακμάζοντος

εκείνοις, παρ’ ών ηλπιζέ τις δτι θά εύρισκεν εύμενεστάτην υποδοχήν.

(φυλ. β', 1871),

αύτην έκ του

. . : 'Υπήρξε ποτέ χρόνος, ίσως δέ καί νϋν έτι υπάρχει, ζαθ’θν ούχί όρθώς έδό-

κατωτάτων τν)ς κοινωνίας στρωμάτων

άλλα πρά-

κδίκάζεσθαι,. τοϊς αίτοϋσι διδόναι καϊ τούς πλησίον αγαπών ώς εαυτούς»^.

Τοιαύτην

λοιπόν άκούοντες ελευθερίαν οί δούλοι, ηδύναντο νά διατεθώαιν εύμενώς πρός

ξαζον και έφράνουν οτϊ 6 Χριστιανισμός άνηλθεν ώς κισσός

έ’ργφ τίιν άπο τ-ης προαιρέσεως

εν άπλότητι

άλλ’ ώς δούλοι του Χρίστου, ποιουντες τό θέλημα τοϋ Θεοΰ έκ

«ψυχνίς μετ’ εύνοίας δουλεύοντες τφ Κ.υρίφ και ούκ άνθρώποις»

:

άλλ’ απεναντίας είνε καί θαυμασμού άξιον

. τον νοημονά καί λόγιον καί άνεπτυγμένον, τόσιρ δυσχερές το. τοιαϋτον, όταν

Της σωματικής ελευθερίας η κτησις δεν εΐνε δυσχερής' δυστ

κΰπαζούετε τοϊς κυρίοις κατά σάρκα μετά φόβου

εις τον Χριστιανισμόν,

και έργον 'της σίαντοδυναμίας 'τοϋ Ύψίστου’' διότι όσον εύ'κολον. τό πεΐθειν

όμως είπε τοϊς Τουδαίοις’· «Πας ό ποιών την άμαρτίάν δοϋλός έστι της

ϊάμπρτίας’)

Καί ό'τι

προσηρχοντο καί έκ των κατωτέρω στρωμάτων εις τόν Χριστιανισμόν, Λ
■ δοϋλοί και γυναίκες καί ό σύρφετώδής όχλος, τοϋτο δέν προσάπτει οΰδέν

»λους εις ύπακοην, δαυλοίέστε φ ΰπακούετε, ifeoi άμάρτία'ς. εις θάνατον;» ?»

υκαμεν πώπότε καί πώς σύ λέγεις δτι ελεύθεροι

ρωμαϊκοί! , κράτους λαμβάνοντες ..

αΤό μνημεϊον τοϋτο, . λέγει ό

»κύριος ’Εμμ. 'Ρο’ίδης,: είνε σατυρική κωμφδία έπιγραφομένη Λ'οόπμο^οσ, πκ-

έρπων άπό τών

«ράσταθεϊσα τόν 4ον Μ. X. αιώνα,

προς, τά ανώτατα. Ένόμιζον δηλον

σύγχρονος δηλαδη τοϋ Βασιλείου, του

»Γρηγορίου, του Αυγουστίνου, τών τελευταίων μαρτύρων του θριαμβεύοντος

ότι ό Χριστιανισμός μόνον χωρικούς και παιδίσκας καί ανδράποδα καί δού

®ή'δη Χριστιανισμού. ’Εν φ ή μεγάλη αΰτη άνάπλασις .μετέβαλε τά πάντα

λους καί α γενείς τό κατ’ άρχάς προσηλύτιζε καί. προσείλκυεν. Ούτως ό 'Ιε

«περί αύτην, ό δοΰλος εΐκονίζεται. έν τη κωμφδί^ ταότνί ψυχΐί έτι καϊ σώ-

ροκλής κατηγορεί τοϋ Χριστιανισμού οτι έγεννηθη εν τ«ϊς έσχάταις τοϋ

»ματι προσηλωμένος εις μόνας. τάς άπολαύσεις της .σαρκός.

όχλου τάξεσι, διέδόθη παρά δούλων καί έκρόβη κατ’άρχάς έν έρημοις.τό-

aτοϋ κατωτέρω παρατιθέμενου, μονολόγου τοϋ δούλου

'Εκάστη λέξις

Παντομάλλου

είνέ

»έζύμνησίς τών ,κακών τ$ς ειδωλολατρίας καί βλασφημίαι κατά τών άρε
*

1 ΑΓ Τψ,-ίΟ. S', 1, — 2 Έφεσ. ς', 12. — 3 Ματ0. α', 2. Τό χωρίον τοΰτο έρμηνεύων
δ Χρυσόστομος λέγ^' «Καί Ανταΰθα τό παράδοξον ενδιί-ζωναι' ού γάρ πολέμων αΐσθητιΰν
»0ό3ε βαρβάρων, άλλ’ ο πολλω μεΐζον τούτων ήν, Αμαρτημάτων Απαγγέλλεται, δ μηδενί
. μποτε ’έμπροσθεν Αγένετο δυνατόν» (Όμιλ. δ', ε’ς.λΙατΟ, ζ. 3).—4 'Ρώμ.ς', 16. — .5 Ίώαν. η', 33. ■— 6 Αυτόθι 34. —- 7 Α' ΤιμοΟ. ς', 1. 2. — 8 Έςεσ. -ς',. 6. ®ρ6λ. καί
Πέτρον Α’,6'; 18.
. ■ -■

. ''

."

'

'■

■ ■

ώ
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Ϊϊ ΠΑΡΑ ΤΟΪΣ ΑΡΧΑΪΟϊΣ'ΔΟΓΛΕΙΑ
■ντίς πονηριάς έν τοϊς έπουρανίοις I.

',· Λ :

»τών τοϋ χριστιανού. Ό δούλος εκθέτει μετά κυνικ·^ς. υπερηφάνειας^ τόύς’ κώ-

χμους, τάς κρκιπάλας,

τά; κλοπάς καί, τάς αισχρότητας του’,υβρίζει τόν

δαύθεντήν τοϋ οποίου

καταστρέφει την περιουσίαν, καί τέλος καταλήγει εις

. 4 ΆΟηναγ. upbaSsis πιρϊ Χριβτι«νώ9 χεφ'. Ιί.,

’

.

? TOMOS Γ '

■

.18

Jr
1 I

•V,
*

W

.

ΙΓΙΙΑΡΑ Ϊ01Σ ΑΡΧΑΊΟΙΣ ΑΟΓΑΕΙΑ-

»τήν απολογίαν, τής δουλείας·; τής ?άζάπώί·.
*'<'-όίΙ·

■■■■

IΓ

·. «pi's

,

ϊϊ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ A5XAIO1S ΔΟΥΛΕΙΑ

■ ■■

άνεξόδως Αήάνοποιουσής. it4·
*
«-■■
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'
,ήστον ■'“τής- άμέρκς κοιμώμεθα- έτςί
*
τών άνκκλίντρων *τοΟ “σψσθκλάμόυ, ά,λλά

'·

·»τήν νύκτα άγρυπνουμέν. Τό τελευταΐαν* εργον τών θέών είνε. ή. >ΰξ.· Δι’ ημάς

«σας τάς κτηνώδεις ορέξεις του.

ηή ήμερα ανατέλλει άμ.'α σβόσγ ό ήλιος εις τόν ουρανόν καί ή λυχνία έν τή
ΙΙαττό^α.ΙΛο^ (^οϊ-.Ιμ:/.

ί

.·

.

ιιαΐθυόσφ τού αύθέντου. Τότε τίράττομεν ό',τι θέλομ.εν. Οί ελεύθεροι πολΐτ,αί
«πορεύονται την ήμέράν εις τό λουτρό··.-,

■.; «Εινε: πράγμα πασίγνωστο? κζ'ί, πάνθόμολογούμένον. ότι* όλοι οί αυθένται

■ ϊ’Αφοΰ κλείσωμεν καί 'καλόψωρ.εν~διά
.πυκνών
*

»εϊνε· άχρεϊοι άνθρωποι,. άλλ’ ό έμ,ός αύθέντης υπερβαίνει. πάντα; κατά την * .

«ραμικρόν σκεύος, έν άργόριον,

■ «άσυγχώρητον
*

«βυθιζόμεθα εί; χλιαρά άρώματα .

”Αν .ύπεζαιρέσωμεν έκ της οικίας, τό πα·?

./
»λων εΐν® ότι αγνοούμεν τί

ή .ζηλοτυπία. Τά

πάντα με- ...

. «ταςύ ημών είσι κοινά" έκαστος κλέπτει κατ’" ιδίαν, αλλά τά λάφυρα μοι-

«.τράπεζαν τινα ,ή θρανίον, . καί πάλιν 'οδύρεται καί θυμόνει'· άν. άφήσωμ,εν

«ράζομεν αδελφικώς. 'Ημείς παριστάμεθα εις πάσας τού δεσπότου μετά
f
« τών. φίλων του τάς ευωχίας,
' **
■·

*
άλλ

ούτός ουδέποτε. είσήλθεν εις τά; νυ-

«εις την οροφήν καί εισέρχεται βροχή εις τον κοιτώνα του, άπαιτεΐ νά φρ,ά-

«κτερινάς τών δούλων συνεδριάσεις.'Ο δεσπότης καί εύθυμων καί συμποσιάζων

«ξωμεν αυτήν ό οχληρός ούτος καί ανυπόφορος άνθρωπος. Καί δέν εΐνε τοϋτο

'«σκέπτεται νά μετρήσγ τάς απολαύσεις καίτάς δαπάνα; του πρός τό.ετήσιον ■

«μόνον, σημειώνει.ίδίγ χειρί όσα χρήματα δίδει ήμ.ϊν διά τά έξοδα τής οι-

«κύτοϋ εισόδημα"

«κίας, και όσα δέν δαπανηθώσιν. άπαιτεϊ νά τά έπιστρέψωμεν. 'Οσάκις δέ

άλλ’ημείς ύπ’ ούδεμιάς τοιαύτης κατεχόμεθα φροντίδας,

'■«
« ι
—
■»
«■
'
'
»■ ■,Β ‘τη»,
Ολαι αι νύκτες —
του
ένιαυτού
εΐνε
διά
τούς
δούλους
ήμέραι
εορτής, κρο• ·/
-k
/
- - ·
- ■
«νίων,
λυκαίων,
παληλιων, κωμων καί συμποσίων. Διά τούτο πολλοί έξ
.«ημών . ύποκρινόμενοι αγάπην προς τόν αύθέντην, άποπόιουμεθα την προσφε, ,,
,
.
**
^..ui.uiuujz.nv
νρν προσφε- .
Yl AAti Β·ν
*Α·>»
ίΙ** .·.. . Α --"
. ΐ" < ποτέ
· δυνατόν,
&»
■
. «ρομένην
ελευθερίάν,
διότι πώς εινέ
ελεύθεροι ό'ντες νά έξαρ-

«έπιχει-ρήσγ οδοιπορίαν τινά, πόσον φορτικός είνε. ’Άν φθκσαντες. τό εσπέρας
Ολείς τό .ξενοδοχείο? πίωμεν μέχρις ■ εύθυμ-ίας καί την επιούσαν . κατά την

αί ήμίονοι. χολοτ

■«.πίνουσαι,·:·ό ηνίοχος οίνοβαρής καί τά σάγματα ανεστραμμένα, καί πάλιν

«κέσωρ.εν εις τάς δαπάνας τοιαυτης ζωής; »
,
,
- ---------------------- 1
--------------- ■ ·1<! I'-’-.J , ■·■
"-------------------------- ·
'
Πρός -----------τοιαϋτα-ό
’ντα κηρυττομένη
ή ελευθερία δέν θ’άνέτρεπε τά θεμέλια

.

«ελάττωμα τοΰ άνθρωπον τούτου είνε η υποκρισία'οσάκις ύποπτεόσγ.κα-

τής-πολιτείας; Ό Χριστιανισμός ήδόνατο νά επιτυχή κηρύττω? αμέσως την

«τάχρησίν τινα; τών δούλων του, σιωπά κατ’ άρχάς καί κατασκοπεύει μέχρι;

κατάργησιν τής .δουλείας
δουλείας ουτω
ούτω .στενώ; συνδεδεμένης
συνί
μετά των νόμων καί

»ού συλλάβει αύτούς έπ’αύτοφώρω. Ούχ ήττον Ανυπόφορος είνε καί η άπο- ■

τών εθίμων της Αρχαίας κοινωνίας ; 'Ο Χριστιανισμός θά προσέκοπτεν εύθυς

«στροφή αύτού πρός τήν μέθη·/ έκ πρώτης . οψεως διακρίνει τον μέθυσον

.·

J
έστι
φθόνος

.«τόν χειμώνα βαρυνθώμεν ενίοτε νά φέρωμεν ξύλα καί ρίψωμ.εν εις τό■ πύρ

■ «διά ταϋτα. μεμψιμοιρίαι καί παράπονα ατελεύτητα. 'Αλλά τό φοβερότερο?

,έν άρχή, δν τοιοΰτόν τι έπεχείρει. Καί όμως· ό Χριστιανισμός κήρύττων ενθεν'

«δοΰλον καί πόσον οίνον ε'πιεν καί έκ τίνος άμφορέπει" τό δέ περιεργότερον

ι
μέν
το δόγμα τής άναγεννήσεως τών ψυχών, έτέρωθεν δέ την ισότητα προ-

«όργίζετάι.καί άποκαλεΐ.αυτόν ψεύστην, άν ίογυρισθή ότι ύδωρ μόνον έπ-.ΐ.

«Πόσον όχλ.ηρκ δέ είνε

κ*ί

παρεσκεόασε · τά πνεύματα εις
εις την
την κατάργησιν.
κατάργησιν. τής
τής δουλείας.
δουλείας. Αί
Αί κοινωνίαι
κοινωνία-. . .
δέν βελτιοΰνται άλλως ή διά τής βελτιώσεως τών ψυχών.’ δτάν δέ ή ψυχή /·.

ή .άκρα αυτού αγάπη -πρός την καθαριότητα'

οί Αηδιάζει διά.μυϊαν πεσοΰσαν έίς τόν ζωμόν· ποτήριον ρυπαρόν, κηλίς ελαίου .
. «ή κηρού επί τής οθόνης^ ιστός αράχνης’ επί της οροφής, πάντα ταϋτα ζι-

«νοΰ.σι

την χολήν του.

Πώς είνεποτέ ■ δυνατόν

:..; «τοιοΰ.τον, όταν μάλιστα είς .τά άλλα του

«τής όξυδερκείας,
*

ν’άγαπήση τις άνθρωπον.

*
ελαττώματα
προστεθή καί τό

δι’ής διακρίνει Αμέσως ύφ’ημών ρινισθέντα. νομίσματα

. »καί Αποκαλεΐ κιβδηλείαν την. ελαχίστην έ’λλΐίψιν βάρους
*

τοϋ χρυσού ή

«αργύρου».
·
;·.:.· ,
. ■■
*.
«.Καί εν τουτοις. κκίτοι. ύπηρετοΰντες τοιούτον δεσπότην ούτε δυστυχείς
/..*... «εί'μεθά ούτε’ ευήθεις, ώς κηρύττουσιν οί αγαθοί
*
εκείνοι άνθρωποι, οί ταλα-

.- «νίζοντε; την τύχην μας καί εργαζόμενοι **
ύπ.®ρ.:.τ.ήςίά^έσεώί4μών,
.*
Τόρπλεϊ··

■

«των καί τών λαγήνων. . . ·. . Τό δέ μέγιστο? ευτύχημα ήμών τών δο.ό'-.

&ν θραυσωμεν έγγειόν τι,. μοίς άποκαλεΐ απρόσεκτους, ·. άν

. . »ανοικτήν θύράν τινά, μάς κράζει. νά κλείσωμεν αυτήν" Sv τρύπα τις. άνοιχθγ

'

. . . Τά πάντα δι’ ημάς εϊνε- εύφρα- ;

«σύνη, χαρά, άγκλλίασίς. Αί " τράπεζα-. κυπτΟυσιν ύπό τά βάρος τών κρεά-

μ.άς.υβρίζει καί θεωρεί, τούτο ως έγκλημα
*

«ώραν της άναχωρήσεως εδρεθώσιν αί άμαξκι έν άταξία.,

.

παραπετασμάτων τάς ’ θύρ,ας

«καί τά παράθυρα, φωτίζομέν τόν'λουτρώνα διά λυχνιών καί λαμπάδων καί '

«κακίαν. ’Αληθές είνε οτι ουδέποτε μέ έ'βλαψεν ή· μ.’έκακοποίησεν' άλλ’ή

■ «ιδιοτροπία αύτοΰ δέν έχει όρια.

άλλ’ημείς, λουόμεθα την νύκτα...

•Jr

βελτιωθή βελτιοΰται καί ή κοινωνία.. Τό. δέ δόγμα τής ισότητας καί τής
άδελφότητος, οπερ ό Χριστιανισμός έκήρυττε, άντεστρατεύετο διαρρήδην πρός

'

τήν διαιώνισιν τής δουλείας. .'Η θρησκευτική ίσότης φέρει κατ’ ανάγκην εις

την πολιτικήν ισότητα'^ό άνθρωπος είνε εΐς’ πώς είνε δυνατόν νά είνε όμοιος

■έ.νώπιον του Θ?οϋ' καί νά έ'χγ τά αυτά δικαιώματα,
,·τω κόσμφ ·„Λ_
τοότω.

;

νά .είνε δέ δούλος έν .

έν

. . Ό .ΆποστόΧικός. πατήρ. Βαρνάβας έκδηλών. τό. άποστολικόν«φρόνημα δι
δάσκει-ότι· ό Θεός δέν κκτήλθεν ΐνα πρόσκαλεσγ. μόνον τούς ελευθέρους, άλλά

καί' τούς
*
δούλους. L

■ ΐ Έπιβν. κι?. 19, -

Κλήμης ό Άλεζανδρεύς λέγει ότι ούδείς έστι δούλος

*

if
w
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5 Λ
t,
δουλεί^ί
.
κατά φυσιν 1. 'Ό άγιος Κυπριανός ριέμφεται τούς εθνικούς επί Τγ) «
2. . Έν τοΐς έμπροσθεν
' ειδομεν
'
οτι ό θείος Χρυσόστομος .
τών όμοιων αυτών

τι αισχρόν.. Ό Χριστιανισμός κατώρθωσε νά έζαγάγη τήν εύτελεστάτην καί'
ταπεινοτάτην ταύτην τάξιν έκ τής θέσεως,

’κατάστέλλων τό φρόνημα τών εύγενών χ«ΐ πλουσίων διδάσκει ότι πολλοί

περί ισότητος

'θεωρία ήτο ιδανικόν τι, ό Χριστιανισμός κατέστησεν αύτήν έργον,

.αρχήν τής δουλείας διδάσκει ότι ό Θεός έπλασε τούς πρωτοπλάστους ΐσους

κηρύττων

ότι . β’Εν Χριστώ Ίησοΰ ούκ ένι'Έλλην καί .’Ιουδαίος, περιτομή κα'ιάκρο-

καί ελευθέρους, δούλους δέ δεν έδημιούργησεν 3. 'Ο δοΰλος,. λέγει αλλαχού,

«βυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δοΰλος, ελεύθερος' άλλά τά πάντα καί έν πάσι

ψυχήν τήν αύτήν

τήν αυτήν

εις ήν έκειτο . και ν’άνυψώση

. αύτήν είς τήν θέσιν τοΰ, ανθρώπου, Έν φ ή τών· φιλοσόφων

■τών πάτριαρχών έκδουλίδων ήσαν γεννηθέντες. Έξετάζων δέ. αλλαχού τήν

έχει τήν αύτήν ευγένειαν, ήν καί ό κύριος,

277.

.Ρέζους ήρωας προτιμήσ«ντας τόν,· θάνάταν ή νά .,έξομόσ.ώσι,· καί νά πράξωσί

»Χριστός» f

■ χάριν Λ.
Εϊ'πομεν έν τοΐς έμπροσθεν ό’τι δουλεία κυρίως εΐνε ή τής ψυχής.ύποδούλωσις είς τά πάθη.

Τοιαύτν] ήτο ή τών Στωϊκών θεωρία
*

Οί Πατέρες τής ’Εκκλησίας δεν περιωρίζοντο μόνον είς τό συμβουλεύειν

τούς δούλους; νά ύπακούωσι καί νά εΐνε πιστοί πρός τούς κυρίους,

άλλ’ οί ΪΙατερες

τρεπον τούς κυρίους νά εΐνε μόνον επιεικείς καί συμπαθείς πρός τούς δούλους,

τής Εκκλησίας παραλαβόντες τάς περί δουλείας θεωρίας αυτών έπεξέτειναν

άλλ’έπειρώντο ν’άποδείξωσιν ότι ή δουλεία εΐνε παρά

■ καί έδωκαν αύταΐς έννοιαν πλατυτέραν καί άληθεστέραν. 'Ο Χριστιανισμός

φύσιν καί ενάντιά

τής βασιλείας τοΰ Θεοΰ. "Iva δέ άναγκάζωσι τούς κυρίους νά χειραφετήσωσι

άνήγαγε τήν περί δουλείας θεωρίαν εις ύψηλοτέραν βαθμίδα καταδείξας οτι

' ούχί τοϋτο ή εκείνο, τό αμάρτημα ύποδουλεΐ τοΰτόν ή εκείνον,

ούδέ προέ-

τούς δούλους καί έλευθερώσωσιν αυτούς ούδέν μέσον παρημέλουν.

άλλ’ οτι

Αΐ προτρο-

πάντες εΐνε έξ ίσου καί ομοίως δοΰλοι τής αμαρτίας καθ’ όλου. Ούδέν άλλο

παί καί’νουθεσίαι τών Πατέρων τής Εκκλησίας δεν έμειναν άνευ αποτελέσμα

καθίστησι τόν άνθρωπον δοϋλον vf μόνον τό αμάρτημα:'

τος. Οί Χριστιανοί κύριοι δεν έδύναντο νά κωφέύωσιν είς. τάς δικαίας παρα

ή αμαρτία εΐνε ή

στάσεις καί συμβουλάς τών διδασκάλων τής ’Εκκλησίας.

αληθής δουλεία, ή πραγματική, ή κοινή κυρίω καί δούλιρ' ή πολιτική έλευ-,

θερία δεν εξαιρεί ούδένα τής δουλείας τοΰ αμαρτήματος καί ή χειραφέτησις

λων καί ύψωση υπέρ αυτών φωνήν προηγήθησαν άνδρες ένδοξοι ζπε'/.ευθε-

ούδένα άπαλλάττεί; Κατά ταΰτα, ό δοΰλος, εάν ένίκησε τήν αμαρτίαν εΐνε

ρωσαντες τούς δούλους αυτών.

. .μάλλον ελεύθερος ή ό κύριος αΰτοϋ, εάν αυτός εΐνε δοΰλος ταυ έγωϊσμοϋ.

επί Τραϊανοΰ. Ό Έρμης άσπασάμενος τόν Χριστιανισμόν μετά τής γοναικός,

εάν βλέπω τόν βίον του καθαρόν' ανάξιον καί ευτελή καλώ τόν κύριον, έάν

τών τέκνων καί τών 1250 δουλών κατά, τήν ημέραν τοΰ Πάσχα,

, έν τοΐς άξιώμασιν αύτοϋ δουλεύ-ρ. τοΐς πάθεσιν \

έβάπτίσθη, έδωκε

Πόσον ή θεοίρία αυτή του Χριστιανισμού περί δουλείας εΐνε υψηλότερα.τής

, θέρων καί ούχί τών δούλων! Κατ’αυτούς ή ελευθερία ήτο προνόμιον ολίγων,

έπέστρεψεν αύτάν είς τόν Χριστιανισμόν.

, τών σοφών ! Άλλ’ό Χριστιανισμός κατέστησεν αύτήν κτήμα πάντων τών

και τώ ζήλφ, έδωκε τήν ελευθερίαν είς τούς 1400 δούλους αύτοϋ, λέγων. ·.

Αλλά πόσοι ’Επίκτητοι άνεδείχθησαν έν

ότι οί αποδεχόμενοι τον Θεόν ώς πατέρα δεν πρέπει νά εΐνε δοΰλοι τών αν

τφ Χρισ.τιανισμώ ! Ό Χριστιανισμός άνοίγων τούς κόλπους αύτοϋ. εις πάντας

θρώπων. Καί αυτός δέ παρέσχε τοΐς άπελευθερωθεΐσι

δεν απέκλεισε τούς δούλους;. Καί τοι δέ έπέταττε τοΐς δούλοις ύπακοήν καί

Μελανία- εδωκε,

δύσκολος ήτο ή είσοδος αύτοϋ εις αυτούς, καί αύτοί έκηρόχθησαν οί σφοδρό-

Τοΐς

μεγάλοις τουτοις παραδείγμασιν ήκολόύθουν κάί άλλοι ήττον πλούσιοι. Περί

■ ρήσε καί παρ’αύτοϊς, ών πολλοί έγένοντο.: Επίκτητοι.
Λαμπρότατου και συγκινητικώτατον θέαμα παρέσχεν . είς τήν διεφθαρμέ

σοΰτον υπό τής άρχαιότητος άπερριμμένη παρέσχεν εις τήν ’Εκκλησίαν έν-

δούλοις τά,μέσα. ‘Η

συναινέσει του συζύγου αυτής Πινίου,. τήν ελευθερίαν είς

8000 δούλων' ό δέ τών Γάλλων μάρτυς Άβίνιος ήλ.ευθέρωσε 5000.

,τατοι τών πολεμίων τοΰ Χριστιανισμού, ούχ ήττον ό Χριστιανισμός είσεχω-

νων τών εθνικών κοινωνίαν ή επιστροφή πολλών δούλων. Ή τάξις αύτη ή το-

’Άλλος δέ πολίαρχος ,.έπί Διοκλη-

τιανοΰ, ό Χωμάτιος, διάσημος έν τή Έκκλησίγ επί τή Χριστιανική άγάπν]

Παρά τοΐς έθνίκοΐς εις έκ τών άναρίθμων δούλων

ύπήρξεν ■ ελεύθερος, ό Επίκτητος 1

καθ’ ήν

τοΐς δούλοις αύτοϋ τήν ελευθερίαν- καί τά πρός σ.υντή- ■

ρησιν καί άποκατάστασιν αυτών μέσα. ‘Ο Ερμής ούτος ολίγον μετά ταυ τα
ύπέστη μαρτυρικόν θάνατον μετά τοΰ επισκόπου ’Αλεξάνδρου,., δστις καί

θεωρίας των Στώίκών ! Κατά τούς Χτωϊκούς ή ελευθερία εΐνε ιδία τών έλευ-

εΐς Χριστόν πιστευόντων.

Πρώτος έκ τών Χριστιανών ό έλευθερώσας

τούς.έαύτοΰ δούλους οπήρξεν Έρμης τις, πολίαρχος (praefeetus) τής 'Ρώμης'

Εύγενή καί κύριον καλώ, λέγει ό· θείος Χρυσόστομος, τον έν άλυσεσι δοΰλον,

, . '

.

Πολύ πριν ή δ θείος Χρυσόστομος κηρυχθή υπέρ τής ελευθερίας τών δού

τάς άρχάς τοΰ τετάρτου αΐώνος τρεις αδελφοί ■ ήλευθέρωσαν 73 δούλ,ους. Ού.

δεμία δέ αμφιβολία υπάρχει οτι δέν ήσαν μ.όνον ο.ι. ανωτέρω μνημονευόμενοι

οί άπελευθερώσαντες τούς εαυτών δούλους, άλλά καί άλλοι. ,

Ένω δέ οί τών εθνικών πλούσιοι διά διαθήκης ένετέλλοντο νά χύνηται τό
.1 Παιδαγ. Γ', 12. πρβλ. Μ Βασιλείου περί έγ. Π νεύματος 21. όακταντ. Divin. Ihststut.
15.—^ 2· ιΠοός
— 3.'Ομίλ. είς τόν σεισμόν, χαΐ τόν Λάζ<χρ,·. g, 7. —* 4 Όμιλ, είς
.Έφεσ.'.g. 'Si·
·
*

5 Χρυσοστ. όμιλ.

w σεισμόν.χ«ΐ τόν Λάζ,

7.

.

αΐμα των δούλων έν μονομαχίαις πρός άνάμνησιν αυτών,· ή ’Εκκλησία συνε-

1 Κολοσ. γ', 11.

'

.

.

’·..

■
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Η ΠΑΡΑ T01S AFXAIOIS ΔΟΓΔΕΓΛ

Η ΠΑΡΑ TOISIAPUIOIS WW

■ δούλευε'τόΐς πλουσίοις Χριστιανός νά ππραγγέλλωσιν 'έν ταϊς "διαθϊΐ’Λίέΐι;·

Αήλ’θρό'ϊ’ήΤα·1 .Τά μέν δΐζαίωμοί ■ τ^ς,'ζωής καίποΰ γ.θανάτου...επί τών δούλων

αυτών την άπελευθέρωσιν τών δούλων καί διδ.ώσιν αύτοϊς κληροδοτήματα ,

ώφγρέθη άπό τών δεσποτών καί μετεβιοζσθη ■ ΐ'.ζ τό δικαότηριον, τό ,δέ τής
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πρός διατηρησιν.

Τά εξής τοϋ θείου Χρυσοστόμου μαρτ.υροΰσιν υπέρ τών λε

γομένων. «Κάν γάρ μυριάκις ής. κύτος

τιμωρίας περιωρίσθη. διά κανόνων φιλανθρωποτέρων *.

ώμ,ος καί ώπάνθρωπος. καί θηρίων

Έν τώ πρώτω μέρει τη; πραγματεία; τζίτη; έσημειώσάμεν ότι πρώτος

1

9αυτών αγριότερος, ούκ αν.ελο,ιο τόν οίκέτην τόν εύνουν γενόμενον πελ^υ»τών άφεϊνκι άτιμον,

·.

i’1

ώλλά καί ϋενθερία άμτΐβ^ χαΐ χρημάτων άωρεα'

δ Μ. Κωνσταντίνος πνεόμάτι Χριστιανικω άγόμενο; έξέδωκεν έν έτι 312
διάταγμα μεστόν φιλανθρωπίας, δι’ αύ έπέταττε την έπιείκεικν καί, έκη-

»καΐ επειδή αυτός λοιπόν άπιών ούδεν δύνασαι είς αυτόν . έργάσασθαι άγα·· ,

ρυττεν άνθρωποκτόνον τόν φονεύσαντκ όπως δήποτε τον ,δουλον. αύτοΰ

s θόν, τοϊς μέΛΛουσί ctw χ^ηρονομεϊτ ζήςουσίας ■ ίπϊαχήπζΒΐς ΰπ^μ αντοϋμ
«δεόμενος, παρακαλών, πάντα ποιων, ώστε μη μεϊναι αυτόν άγέραστον»··ί.

'Ο Μέγας Κωνσταντίνος κατά τον., Τρολων σονετελεσε

.'Η άπελευθέρωσις περιεβλήθη .χαρακτήρα

έν τάί έκκλη-

, σίζ, ενώπιον τοϋ κλήρου.καί τών πιστώνί "Τνα
Ίνκ τό.
το. το,ιοΰτον ευσεβές

τακτοποιηθώ,

μέρος τοϋ ανθρωπίνου , γένους,

θρησκευτικόν :καί
*
και δημοτελή

’Από τοϋ τρίτου αίώνο; οί κύριοι άπηλευθέοουν τούς δούλου;

λίαν είς την άπε-

λευθέρωσιν αυτών, ήτις κατά τόν Σα.τωβριάνδον ήθελεν ,έπεκταθή έπί,μέγα
ζν έλειπεν ή τών χρόνων άταξίκ ?. Κατά

τοϋτο ό Μ. Κωνσταντίνος ύπηρξεν άνώτερός τοϋ Αύγουστου περιορίσαντος

έθιμον
ίθιμον

■την χειραφέτήσιν τών δούλων

"Οσω 5έ τό πνεύμα τοϋ Χριστιανισμού εΐ-

σεχώρ.ει, τοσοότφ καί η περί της ίσότητο; γνώμη συνηγορεί υπέρ-τών δού-.,

σύνοδοιγενόμεναι έν Αφρική περί τάς άρχάς ' τοϋ-τετάρτου,

αίώνο; ήτήσαντο παρά τοϋ αύτοκρζτοοο; νά δικταχθή ώστε αί απελευθερώ

λων. Ό Ίουστιάνιανός εθέσπισε μέσοι άπελευθερώσεως .έτι ευκολότερα καί

σει; να γίγνωντκι πάντοτε έν τή εκκλησία. Ό θέλων νά. ελευθερώσω τόν

πλείονα. Βραδύτερον δέ καϊ Αέων-ό Γ' κατηργησέ την δουλοπαροικίαν.

■ έαυτοΰ δοϋλον, έλάμβανεν αυτόν έκ τής χειρός και είφερεν εις τό θυσιαστή
*

..

Μη λητί'.ονώμεν όμως ότι αΐ τοΰ. Χριστιανισμού προσπάθεια·, δεν παρηγα-

ριον. Ένταΰθα άνεγιγνώσκετο η πραξις τη; έλεϋθε-ρώσεως, . δι’ ·'ής
·- δ' κύριος
'

γ.ον καί άμέσωςπό πόθούμενον αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι, παντός χρόνου καί

απεδίδου τφ δούλω τήν ελευθερίαν. 'Ο ίερεύς ηύλόγει την πραξιν καϊ ούτως

πάσης εποχής εΐνε οί αυτοί. Ό Χριστιανισμός ρεταβάλλων καί υψών τόν άν
*

..ή άπελευθέρωσις είς θρησκευτικήν τελετήν άναχθεϊσαέσχεν ΰφηλο.τέρ<κν καί

Ορωπον, είχε χρείαν καί πολλοϋ καί μακρόϋ χρόνου ΐνα κατορθώση ό,τι σή

άληθεστέραν ΐσχύν καί δύναμιν εκείνης, ήν βϊχ®ν
εν έν τή· εθνική άρχαιότητίΛ-

μερον εΐνε κοινή .ευχή καί επιθυμία πάντων. 'H. δουλεία ήτο στοιχεΐον άν’α-

‘0 χριστιανό; δούλάς έλευθερούμενος άνεκτ&το ελευθερίαν αληθή καί έντιμον.:

πόφε.υκτον, ήτό ή βάσις καί τό θεμέλιον τ·ης αρχαίας κοινωνίας. Πώς θά ήτο
δυνατόν νά μέταβληθώσι τόσον ταχέως καί ευκόλως αί περί δουλειάν ; Προς

είσήρχετο εις. την κοινότητά τών πιστών καί έτιμπ,το ούτως, ώ,; εάν μηδέ

επιτυχίαν ·τούτου, ήτο ανάγκη νά μεταβληθη. πρώτον ή κοινωνία ριζηδόν

ποτε έγένετο δούλος,
Εΐδομεν έν τοϊς έμπροσθεν ότι καί προ τοϋ Χριστιανισμού καί άμεσως μετ’!
V
- ι ν
»
.
, αύτόν αί περί δουλείας θεωρίαι μετεβλήθησαν y-7.'l ή ά,νθρωπότης ήρξκτο δι-

καί ό πολιτισμός καί. ή φιλανθρωπία νά εισχώρηση εις πάσαν διάναιαν.^ίνά- ό
δόΰλος- θεωρηθγ ί'σος τώ κυρίω, ϊνα. ό δούλος μη διακρίνηται τοϋ δεσπότου, .

δασκομένη ατι ή δουλεία «δ» έστι κατά φΰσιν. Άλλ’ δμως τοσαύτη >.ήτο<ή·

άνάγκη νά παρέλθώσιν αιώνες. Καί όμως ό Χριστιανισμός έποίησεν δ,τι ήδυ-.

' Ισχύς, τής συνηθείας, ώστε δέν ήδύνατα νά επέλθηαμέσως ή. χειράφετησίς

νατό’ άνέυ τοϋ Χριστιανισμού τό πλεΐστον της ανθρωπότητάς νά ".ήτο; έτι
"δοΟλον. Εις μάτήν λοιπόν έξερευγοντά-ι κατά τοϋ Χριστιανισμού βλασφημίας

τών.· δούλων, αί δέ φώναί τώ.ν φιλοσόφων Ζ«ί νομοδιδασκάλων .?σαν, φωνας '

βοώντων. έν έρήμφ.. Μόνος. δέ ό .Χριστιανισμός είσδόών· ήρεμα, καί «νεύ^ θορύτ

.

καί έκτοξεύουσιν ύβρεις κατ’ αύτοΰ. οτι οάδόλως μετέβαλε τήν ανθρωπότη

βοιν καί προσελκύων εΐ; εαυτόν τού; άνθρώπου; κατώρθωσεν ολίγον κατ’"

τα κζΐ ουδόλως συνετέλεσεν εις την κατάργησιν

ολίγον νά μεταβάλη τάς δόξας καί πεποιθήσεις τ&» αΰτοζρ απόρων καί κυρίων
*
1

ν.ισμός'έχεϊ ύπέρ - έαυτοΰ. εύμενέστάτας κρίσεις άνδρών άπαθων καί διαπρε

. Πρώτος ό σκληρός Νερών κατέστησεν άρχοντα ίν’ άκούγ τά τώνδούλων,

πών. :<Ό Χριστιανισμός, λέγει ό Μοντέσκιε, έπάνήγάγε τάν'άΐώνά που-Κρό-

τής δουλείας. .'Ο Χριίττιάλ

παράπονα κατά τών βιαιοπραγιών , τών ίδιών δεσποτών. ■ Οι. δούλοι έν τοϊς.

»νού, καθ’ δν ούτε δόϋλός "Όύ'τε ' κύριος, ύπήρχεi>. ®ί (<Ό' λόγος, λέγεν δ Αάμ®'- -

Κρόνίοις προστάτην ισχυρόν έσχον τόν Νέρωνα. Άλλ’ όμως εΐνε· .βέβαιον δτ-ί

»ναί, έστήριζε την άνθρωπότητα επί'τής -δουλείά; καί ουδέποτε έπίστευόν

αι πού Νέρωνα; προσπάθειαι μικρόν έπήνεγκον αποτέλεσμα.

'/■ότι θά ήτο δυνατή ή κάτάργήσις αυτής., *Π. άνθρώπότης ευγνωμονεί τίρ

‘Ο Βετρώνειος

νόμο; ψηφισθεί; κατά, τινας έπί Νερωνος άπηγόρευε τρις, δεσπάταις νά πα-

ραδίδωσι τού; εαυτών δούλους εις θηριομαχίας, Πλήν καί ό νόμος ουτοςβετ
βκίως μικρόν ίσχυσεν. "Ενα αιώνα ύστερον ό Χριστιανισμό; χωρών έπ’ι" τά

πρόσω καί μεταοιδοό; τά ευεργετήματα αυτού έμάλαττετών πνευμάτων τή>
' 1 Χρυσυστ. όαιλ. εΧς WaiO. ίΓ> i Τ.,

‘

-.

' ■ ' "

»Χριστικνισμώ επί τω μεγάλοι τούτω εύεργετήματι 6. . ■

<.

MNST.NESTOPim.·
ί Troplong. .Ιπιρρ.οή τοΟ Χριστ. ζτλ, σελ. 126 ζα:'ί;. Σαριπολ. πϊρΐ ποίν. νομοθ. §. σξτ\
βελ,. 362< τ-, 2 :”ΕνΟ.'άνώτέρ1. ,ρ. 128. ■
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.,&άζέι έπί τών ωμών αύτοϋ τήν αρχαιότητα εν τζ> μ.υστηριώδει τουτιρ ρϊύ-

μάτι ; Ό δώ'/.τυλος του Ύύίστου δεικνύει τόν ελληνικόν λαόν.
Άλλ’ό Αρχαίος πολιτισμός κατατρύχει αύτός εαυτόν, καί πρέπει νά έλ-

θωσιν οί βάρβαροι τής "Αρκτου, διά νά τον άναζώογονήσωσι διά τής παρθε-

ί

Υπο '

''.

>.ι;

νικής επιρροής των" αρχίζει οίίτω νέος πολιτισμός εις την δύσιν καί. πρέπει .
. ο πολιτισμός ούτος νά μεταβή, κατά τήν αιωνιότητα του. ρεύματος, εις την

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΪ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
*

Πρέπει άραγε τό ρέϋμα αυτό τού πολιτισμού νά άναβή εις τήν

ανατολήν.

πολικήν Πετρουπολιν ;
Κυρίαν καί Kiptet /

Δεν είναι εύθυτέρα ή πρός τήν Ιωνίαν

άγουσα τών.

’Αθηνών όδός; Έάν έπρόκειτο περί Ανθρώπου, θά προετίμα τήν ελληνικήν

-

οδόν.. Διά τί ό ,'Ύψιστος νά μή άκολουθήσγ τήν λογικωτέραν·;

Δικαίως έπαινοδνται οί τάς πανηγυρεις συστήσαντες, διότι συνάντωμένων

’Έπειτα ή Απολυταρχία ύπήρξε πάντοτε ή σταθερά αίτια τής. καταστρο

.τών άνθρώπων .έπί τό αυτό, κοιναί εύχαί καί κοιναί θυσίαι συσφίγγουσι τούς

φής τοϋ Ανατολικού κόσμου
*

ή Απολυταρχία κάτατρώγει τούς εις αυτήν πι

. .' φυλετικούς δεσμούς υπό τό άγιον της Αδελφότητος αίσθημα καί ύπό: το ίσχυ-

στεύοντας. "Αν ό ανατολικός κόσμος θέλει σωθή εις εποχήν τινα, θά σωθή

■ ρόν. τής άμίλλης έλατήριον. Αί συναθροίσεις των λαών περιέχουσι τό μυστή

διά τής ελληνικής ελευθερίας’ Αν δεν ύπήρχεν ελληνική ελευθερία, έπρεπε

ριον τής πρακτικής δυνάμεως των λαών.

'Η ιδέα είναι έξόχως 'Ελληνική1

την άπαντώμεν εις τήν ένδοξοτέραν Αρχαιότητα τής 'Ελλάδος,

νά έπινοη.θή άλλη όμοια.

την Ανευρί-

Ιδού λοιπόν: αί βουλαί του Ύψίστου. φέρουσι κατά καιρόν έκ .νέου είς τήν

σκομεν έν ττ; νέα: άκόμη ζωί]. "Ας χαιρετήσωμεν την νυκτερινήν ταύτην πα■ νήγυριν μ® τάς Αρχαίας αναμνήσεις.

Πρόκειται κατά την πανήγυριν ταύτην νά συγκοινωνήσωσιν αί ψυχαί ημών

εις τόν ώραιότερον ύμνον, τόν όποιον γνωρίζει 'δ καρδία
*

ζωήν τήν 'Ελλάδα. 'Π άνάστασις

"I
. Ρ

άύτής συνδέεται πρός τήν γεωγραφικήν

καί τήν φυλετικήν ταύτην Αλήθειαν, είναι ή γέφυρα ή Από τής ,δυσεως είς
τήν ανατολήν, ή άίωνία γέφυρα.

προ ολίγων /ημερών

. Κατά τήν ιστορικήν τής Αλήθειας ταυτης έκτύλιζιν έν έ'τει fS21, δέν

ό. Χριστιανισμός έτέλ,εσε· 1844ην φοράν την πανήγυριν τής αναστάσεως τοϋ

εχω σκοπόν νά ομιλήσω περί τών μεγάλων Ανδρών, τούς όποιους ύμνοϋσιν οί

Κυρίου, καί σήμερον δ'Ελληνισμός τελεί 56Ίν φοράν την πανηγυριν τής Αναστάσεως τής.'Ελλάδος.

Θάνατοι .Αμφοτέρωθεν μυστηριώδεις·

ποιητα'ι καί εξαντλοϋσιν οί λογογράφοι" οί μεγάλοι άνδρες είναι Αγωγοί, δεν

ό εις τριήμε

. είναι δημιουργοί τής εθνικής ζωής. ’Ενώπιον τών οφθαλμών μου αυτήν

τήν '.·’

ρος, δ άλλος προαιώνιος1 δς άποκαλυφθώμεν ενώπιον τών δύω τούτων θαυ-,

στιγμήν ΐσταται μάλλον

μάτων ταϋ ούρανοΰ καί τής γής.

δρών. Ένφ αναβιβάζει τά τέκνα του είς τόν ’Όλυμπον, μένει αυτός επί. τής

Δι’όσους νομίζουσιν ότι τά πράγματα του κόσμου τούτου οδηγούνται ΰπ®

γής. Δεν'ίπταται έπί πτερύγων ποιητικών. Είναι ό αιώνιος γίγας τής πραγ-■

μοιραίας τινός ορμής, βεβαίως διά τούς ισχυρούς αυτούς σοφούς, θά. φανή υπερ

■

βολική ·}> Αναγωγή τής Αναστάσεως τής 'Ελλάδος εις τήν θείαν πρόνοιαν'.

εν τούτοις όπάρχουσι σημεία τινκ είς την ιστορίαν

διεόθυνσιν ταύτην.

τής άνθρωπότητος, έπί

δζα να εγερθ·μεκ νε,ου.

ρουσίαν του’ καί όταν κοιμάται τόν προαιώνιον ύπνον,

κτικός παρατηρητής νά εδρή τον λόγον αυτής τής μεταβολής. Είναι ό υπέρ

ένεργείας
Γ.

ράκλητος τής γής, ό αοΛιζίΰ^ζ. 'Ομοιάζει ο παράκλητος οδτος τά αποδη

'

του άναγινωσκει'ή άνθρωπότης τό θάρρος τοϋ τίροορισμου καί τήν παρηγοριάν

'Ο,’Αγων του

Μεταξύ τής ανατολής

καί τής δύσεως/παρατηρουμεν' εν αιώνιον, ρεύμα πολιτισμού.

καί όταν κράτη τής

τήν ίσχύν, Αναγκάζει τόν διαβάτην νά σταθγ. ’Επί του μετώπου

τής έλπίδος.

μητικά πτηνά. Διαβαίνει τούς χρόνους .καί τούς τόπους;. "Ας έρωτήσωμεν

τών μεταβάσεων αύτοϋ.

Ποιος είναι ο γίγας ούτος; . Είναι ό ελληνικός λαός.

Περιελθετε τας χωράς και τας έποχάς. Ή Αναπνοή του μαρτυρεί τήν πα

Εις απόστασιν χιλίων καί πλέον ετών δυνατκι ό προσε

■την μεγαλειτεραν ιστορίαν

δι’ άπειρων ποδών. Ή ισχύς του

έπ’ αυτών την κλίμακα του Ίάκωβ. Πίπτει, εγείρεται· πάλιν πίπτει, άλλα

έζαίφνης ■ έν τή πορείςς αύτών μεταλλάσσουν >την

τατος λόγος τής άεννάου κινήσεως τών Ανθρωπίνων πραγμάτων’ είναι ό πα

ματικότητος. Κινείται , δι’άπειρων χειρών,

δημιουργεί καί καταστρέφει, σωρεύει όρη έπί όρέων και ποοσπαθέΐ νά στήση

τώ'ν όποίών. παράτηρεϊται η δεζιά τοϋ Ύψίσταυ γράφουσα' ένφ τά έθνη βαδίζουσι μίαν .διεόθυνσιν,

ή σεβασμία μορφή τοϋ πατρός τών μεγάλων Αν

Ποιος μεταβι-

1821 .είναι έργον. τοϋ ελληνικού λαόν. Ό άγων τοϋ 1821 .

είναι ό σύνδεσμος των. διαδεχόμενων άλλήλάς γενεών. .Αί έθνικκϊ

δυνάμεις,

αί όποϊαι άπέτυχον είς τήν διάσωσιν /τοϋ αρχαίου Ελληνισμού,

πίπτούσιν. '

έπί τοϋ εδάφους καί άναβλαστάνουσιν, ΐνα δημιουργήσωσι τόν νέον.
* Έξεφωνιίβς Ιν τ»”ί α’Λοόσαις τού δημ,κρχείου κατα την. Εσπέραν τής δανικής έορτήο,
,· -έαρτάζοντος'τοϊ Σύλλογόν ιδίφ τήν ήμίραν τής έλληνικής Ανεξαρτησίας.
·,·.-

■■ 1

'Η μυστηριώδης

κύτη συνεργασία τών Απ’ αΐώνος

κειιοιμημένων μετά
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τών ζώντων δΰναται νά διαιρεί είζ τρεις εύρυτοίτους, κύκλους.
τών τριών τούτων κύκλων· είναι εσωτερικός,

Ό πρώτος

αυτήν άνηκοϋσι περίοδον.

>

εντός. τής χώρας τής ελληνι

'Η μεγάλη
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τής1 Κωνσταντινουπόλεως έμπορική

εταιρία χαρακτηρίζει το σ.υνολον τών εθνικών τάσεων, τών όποιων ό λαμ-

κής εκτυλίσσεται. ’Εν τώ κύκλφ τοότω ή μεγαλειτέρα θεότης, τήνόποίαν

πρότερος καρπός· είναι τό ναυτικόν· μεγαλεΤαν .τής "ϊδρας, τών Σπετσών καί

;.·

έγνώρισεν 6 1 Ελληνισμός, ή ελευθερία, συντριβεΐσα ύπό.τών 'Ρωμαίων και έν

τών Ψαρρών.

Είναι αιών μέγιστος

ό HI' :αΐών /διά τούς

καταδυναστευο-

τελεί υπό τών Τούρκων, καταφεύγει εις τά ορη, τά σχολεία καί τούς ναούς;.

;*

μένους λαούς. Έζ αύτοϋ μ,εταβιβαζονται εις τάς άρχάς τοϋ 1Θ' αίώνος όλα

Αίμα, γράμματα-και θυμίαμα, ιδού ή σκωρία την οποίαν κατεσκεύασεν ό

·■

τα ελατήρια τής συναθροιζόμενης εθνικής : ύπάρζεως

χρόνος, ΐνακαταφάγν; τά δεσμά της ελευθερίας. Ή σιδηροφορία καθ’ ολους·

6.

πται εζησκημενοι, διδάσκαλοι ενθουσιώδεις,. ιερείς

ι

τούς αιώνας τών εθνικών καταδρομών Αποτελεί τά πρόγραμμα των ελλη
νικών όρεων, ’Εκεί Από τής πρώτης

έμποοαι

πλούσιοι, ναϋται πολεμικοί. Τοιουτοτρόπως έτοιμος είναι ό πρώτος κύκλος,· ό

τών Τούρκων κατακτήσεως τά στηθη,·

. εσωτερικός, νά συνδεθή. Ιδού ό άγων-τοϋ 1821 είναι, επί χειρας. - .

έν οΐς δεν δύναται νά κατοίκησή δουλωμένη ψυγή, Ανεπέτασαν την. σημαίαν

-

τοΰ κοφτόν. Ό ’Όλυμπος μέ τάς 42 κορυφάς του καί τάς 72 βρύσεις του
είναι, τό σύμβολου της ενόπλου ελευθερίας’

έντεταμένα’.—— κλέ-·

εμπνευσμένοι,

Ό δεύτερος κύκλος Ανήκει εις την φιλοσοφίαν. Διαβαίνει τά έθνη διά τής

μεγαλοπρεπείας τών αίώνων.’Εάν ή‘Ελλάς έπεσεν ύπό τον ζυγόν, τό· πνεϋμα

πάσα βρύση έχει σημαίαν και.

αυτής διετηρησε πάντοτε τον χαρακτήρα του. Διαμορφώνει τόν ρωμαϊκόν κό

παν κ.ΙαόΙ έχει κλέφτην.— Ή ’Εκκλησία διετηρησε την ενότητα τοΰ έλΰ.η-

σμον καί ποδηγετεί κατόπιν τον ευρωπαϊκόν. *
0 Αριστοτέλης αντιπρόσωπος

νικοϋ έθνους’ κατά.τήν εποχήν της δουλείας-έχει τό έθνος'έντω πατριάρχη

της ελληνικής φιλοσοφίας, κυριαρχεί κατά τόν Μεσαίωνα έντή δύσει. Κατά

έν τοϊς έπισκόποις τούς διοικητάς, καί πλησίον αυτών

τον ΙΕ' αιώνα διαμοιράζεται την κυριαρχίαν του ό Πλάτων. Τότε συμπί-

Αναπτύσσεται βαθμηδόν τό δημογεροντικόν σύστημα. 'Η εκκλησία είναι κέν-.

. πτει ή μετάβασις τών Βυζαντινών εις την Δύσιν καί ολα τά φιλοσοφικά τή-ς·

αύτοϋ τον αρχηγόν,

τρον θρησκευτικόν,

διοικητικόν καί συγχρόνως ταμεΐον Έλληνομαθείας. Ές

Αρχαίας Ελλάδος συστήματα ρίπτονται

Αρχής ό Χριστιανισμός συνεδέθηστενώς μετά τοΰ Ελληνισμού. Ή πνευμα

εις τό Εύρωπα'ίκόν χωνευτηρίου.:

Αί έπιστημονικαί γνώσεις πολλαπλασιάζονται κατ’εκείνην την έποχην- καί

τική διεύθυνσίς του κατ’ έςοχήν ελληνίζει. ’Από τοϋ Ίωάννου τοϋ Χρυσοστό

βαπτίζονται έντός τών ελληνικών ιδεών’, σχηματίζεται τοιουτοτρόπως κρα-

μου μέχρι του μηχανικού ίερέως τών τελευταίων αιώνων, αυτός ό άρρηκτος

. τ.αιόν πνεϋμα, άγνωστον πρότερον εις τάς εύρωπαϊκάς χώρας, κοινωνικής έκ

δεσμός μεταξύ πίστεως και γλώσσης Αποτελεί τό σημειΟν τής συναθροίσεως

θεμελίων μεταρρυθμίσεως' Αφ’ ενός είναι ή μεσαιωνική εξουσία, καί άφ’έτέπ

τοΰ ελληνικού έθνους. — Τό τρίτον καταφυγών·,

ρου τό νεον αυτό πνεύμα. Ό Ανταγωνισμός των προμηνυεται φοβερός. Τέλος

ναι ό θεματοφυλαξ αυτής τ*ής

τά ελληνικά σχολεία, εί

ούοάνίας γλώσσης. 'Όλοι οί φθόγγοι της είναι

έπερχετκι ή κρίσις
*

είναι ή έπανάστασις τοΰ 1789,

’Ανοίξατε τά βιβλία-,

έναρμόνιοζ φωνή της πκτρίδός καί-τής ελευθερίας. Άπό τοΰ ύποδένδρου σχο

άναγνωσατε τούς. λόγους τών.. προδρόμων : καί των Αγωνιστών τής μεγάλης

λείου μέχρι τοΰ-Ανώτατου έ/.παιδευτηρίου έν πνεύμα λειτουργεί, η λατρεία

εκείνης έπαναστάσεως’ άπαντες εΐν.αι. κατά τό μάλλον ή ήττον μαθηταί

τών αρχαίων ιδεών.

,

:

τών ελληνικών δημοκρατιών.

■ Κάτά τον ΙΗ' αιώνα αί τρεις αυται έν κεφαλαίω-δυνάμεις άναδιοργανί-

-

.;

- :

.

Έκ τοΰ κέντρου τής Εύρώπης ή μεγαλοπρεπής .εκείνη

φλόξ

θερμαίνει

ζονται. Αί άναγκαι τοϋ.τυράννου ώθοϋσιν αύτόν εις-.μεταρρυθμίσεις έκ τών·

όλους τούς λαούς’ πώς είναι δυνατόν να μή φωτίση τόν ελληνικόν : Αί ιδέα;

όποιων οί -κλέφται γίνονται άρματωλοί. ■ 'Η προβαίνούσα κοινωνία δεν ευχα

τών προγόνων, διελθοϋσαι διά. τών νέων τής ευρωπαϊκής ζωής χυμών, έπι-·’

ριστείται πλέον εις τά άπλΑ· γράμματα·τής σχολαστικής ρητορικής του άμ-,

στρεφουσι πρός τήν γεννήσκσκν αύτάς γην. ..Είναι πολλαί αί όδοί. αί όποιζι

Αναγκάζονται οί

εκκλησιαστικοί νά Ανατρέςωσιν·εϊς τάς πηγάς.

ύπηρετρϋσι τήν· μετάβασιν τών εμπρηστικών εκείνων ιδεών, άλλα μίκσυγ-

Τότε καί οί διδάσκαλοι τοϋ·. γένους -τελειΟπόιοϋσϊ τά πνευματικά εργαστήριά

. κεφαλαίον . όλας' είναι ό 'Ρήγας. ’Αποθνήσκων;. ό πρωτομάρτυς'τής-, ελληνι

βωνος"

των, Ιωάννινα, Ζαγορά, Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, Χίος, Πάρος,

μητσάνα, '·Αγ·.ον όρος, . Κρήτη κλπ.

πνευματικής ζωής.

Πάτμος,. Δη-

ιδού τά κέντρα της νέας

Έλευθεροϋνται. αί διάνοιαι,

Αναγε.ννώνται

τοΰ έθνους
αί ίδέάι' η

■

r

κής ελευθερίας, ραντίζει μέ τό αίμά του τούς. φ.ονέϊς του,, λέγων αέσπειραJ
τό έθνος μου θέλει θερίσει». .

·

...<.-·’·.·■■·;

Ό ·,:;■;<

- . .Ό?τρίτ.ας κύηλος: Ανήκει εις φήν-καλλιτεχνίαν.? πά, στοιχεία αύίτο.ϋ -.είναι '

άνάστασις της ελευθερίας δεν είναι μακράν.· Άλλ’ η πρόοδος ή πνευματική

επίσης αρχαία.

έπιδρ^ εις την υλικήν, δεν βραδύνει δέ ή υλική νά Αντεπιδράση. Αί βιομηχα-.

τοΰ Βυζαντίου, εις τήν Δύσιν. . Βαθμηδόν, .τό .πνεύμα τής καλλιτεχνίας..Αν-

νικαί κοινότητες τΐίς Μακεδονίας κάί τής Θεσσαλίας,· τά Μανδεμοχώρια· καί

δροϋται.

τά Άμπελάκια είναι δημιουργήματα αυτής τής περιόδου. Ή/Μεσσηνία καί

τον ΓΗ'· αιώνα.. :. Τό .νέόν' πνεΰμα ,τά· καλλιτεχνικόν θέλει νά ίδή τά πρωτό-

ή ’Αχαίκ έν Πελοπον.νήσω,. αί Κυδωνίαι, ή. Σμύρνη έν τή μικράΆσίκ, εις τήν

πυπα,μ.έγαφδε Αριθμός περιηγητών όρμ^ προς τήν τυραννουμένην γήν, ή όποια,

‘Όπως συνδεθίόσι,

έχρειάσθη ή μετάβασις -τών τεχνών έκ

Έκτακτος οργασμός καταλαμβάνει τόν ευρωπαϊκόν· κόσμον κατά. /

'

1

'h'

■'1;

περιέχει τά άριστουργημκτα τής άρχαίας, τής άθανάτου τέχνης.

..;δίάπάς;ψύχάς τών άνδρείων,λόίτινεςγΙδήμιούργησαν.την Έλληνιη.ήν άν6~

Τά άψυχα

ξάρτησίαν ; .

τότε αγάλματα έμψυχούνται, εμπνέουν τούς ενθουσιώδεις ξένους.. Πολλά: έξ αύ

Μετά τόν ζώντα,

τών περιέρχονται τήν Ευρώπην ώς άλλοι απόστολοι τουύπό την βαρεΐαντής

λ

τόν θετικόν

. -

τούτον ύμνον, , τόν όποιον : ολόκληρον τό

τυραννίας πλάκα: στενάζοντος Ελληνισμού.: 'Υπάρχουν έπΐ της Άκροπόλεώς

. 'Ελληνικόν έθνος, απευθύνει ενώπιον ,του εύλογοΰντος 'Υψίστου, ό ηρωικός τού

πέντε άδελφαί αί Καρυάτιδες, μία των όποιων, θέλουσιν αί βουλαί τού Ύψί-

1,82 ί αγών μεγάλους και λαμπρούς 'έχει νά δέίξή’ καρπούςείς την ιστορίαν.——
Κατά τό 1615 είχε καταπονηθή

στου νά άναχωρησφ διά την μυστηριώδη εκείνην εκδρομήν; Κάταβαίνει εις

τήν κάτω πόλιν" ■ τήν δε νύ-κτά άκούει ό λαός μυστηριώδεις φώνάς
*

θρήνοι τούς οποίους εκπέμπουσιν. αί άποχωριζόμεναι άδελφαί.

:

1
>
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;ί:'

προηγουμένων μ.άκρών πολέμ ων.

είναι
gj

’Αντιλαλούν

■ τα τείχη τής Άκροπόλεώς. Αί μένουσαι. ζητούν τήν άναχωρούσαν. Συντρίβει

τών , ηγεμόνων. 'Ο άναβιβάσας τον δήμιον εις. την στέγην: τής πολιτικής-οι

κοδομής καθιέρου τό δόγμα, οτι άνεφχθη νέος κόσμος, ότι οί βασιλείς είναι

.

οι άνθρωποι τοΰ κόσμου τούτου, καί ό'τι. εις αυτούς. άνηκει:νά τόν διευθύνωσι

την καρδίαν ή δημοτική αυτή παράδοσις. Άλλ’ή φεύγουσα Καρυάτις επί

τέλους νίκα.

ή ευρωπαϊκή κοινωνία, ύπό τό βάρος τών

Οί λαοί κατεπιέζονιο υπό της συμμαχίας

κατά τό δοκαΰν. Αίφνης ή ελληνική ’Ελευθερίά, απ’ τά χύχχο.Ια

«Παρηγορηθήτε, λέγει, άδελφαί μου’■ φεύγω, αλλά φεύγω διά

νά δημιουργήσω φίλους, ϊνα ευρώ συμμάχους, ΐνα λάβω τον φόρον τής ευγνω

ΐωτ 'EJJijrar τά

μοσύνης, τον όποιον οί πολιτισθέντες ελεύθεροι οφείλουν διά τούς δούλωμενους

•χερσονησφ. ΤΙ θεα τής έγαλβάνισε τό καταβεβλημένον σώμα τής Ευρώπης',

άπογόνους τών πατέρων τού πολιτισμού» {^ιροχροΐήματα}. Έκ της κληρο

νομικής ταύτης ιδέας έξήλθεν άκμαία ή δύναμις τοΰ Φιλελληνισμού. Είναι τά

Ένφ οι όπισθοδρομικοί συγκεντρούνται εντός τών Αύλών, οί. φιλελεύθεροι έμί.
.. εκ
> νέου
Λ
e ι τοΰ δαίμονας
Λ f
t. f
.-.ο·
. _Ελλάδος
__ - · Λ.
πνέονται
ΰπό
της ελευθερίας.
Είναι της
ά

ιερά όλου τού κόσμου, υπέρ τών όποιων ή διάδοχη

δαίμων.

των χρόνων προκαλε»

'Υπό τό
τό σύνθημα της ελληνικές ’Ελευθερίας

ήν άπελπίζουσιν.'

Ή ’Ελευθερία η ελληνική δεν ομοιάζει την ’Ελευθερίαν την ιταλικήν. Έχει

Συμπλέξατε ήδη τούς τρεις τούτους κύκλους, και ρίψατε δάφνας επ’αυτών’

,πλειότερον αίμα νά χύση,

διότι έκ τοΰ συμπλέγματος των έξήλθεν ή

πλειοτέραν επιμονήν νά καταβάλγι,

πλειοτέρους

ημέρα έκείνη, εις την όποιαν όφείλομεν τό πολυτιμότατον τών αγαθών, το'

στεφάνους
στέφανους νά
να συλλέξγ..
συλλεξγ, ’Αγωνίζεται, μακρόν άγώνα, δίδει καιρόν εις τούςφι-

άγιώτατον, την’Ελευθερίαν (χειροχροτήμα-ΐα].

λελευθερους τΐίς Ευρώπης νά προσβάλω,σιν

Οί παλαιοί Μαραθωνομάχοι,

άλλεπαλλήλως.' τάς τάξεις τών

οπισθοδρομιζών. Ή ίερά συμμαχία άρχίζει νά κλίνη. Τέλος οί λαοί νικώσι.

οι παλαιοί Σαλαμινομάχοι εξέρχονται από

τούς προαιώνιους τάφους των διά νά συναγωνισθώσι μετά τών νέων Μαραθω

η επαναστασις τοΰ 1821 θριαμβεύει,

νομάχων, τών νέων Σαλαμινομάχων.

Τά όλοκαυτώματα τών Θερμοπυλών:

ρεύμα ελεύθερων ιδεών, τό όποιον κατατρώγει θρόνους επί θρό·ινων, καί έκτο-

εκατονταπλασιάζονται. Οί ανδρείοι διασχίζούσι διά τοΰ ξίφους αύτών τήν

τε κρατεί εν εαυτφ τό μέλλον τής Ευρώπης. Τοιαύτη πάντοτε ύπηρξεν η

ώσεβή εικόνα, έν τή όποία ή βαρβαρότης έγραφεν ό'τι ό Σουλτάνος «είναι

Ελλάς. .'Ο άστηρ τής έχει τι κοσμοπολιτικόν.
τικόν. .
Εν δε τγ5 ήμετεροί χερσονησφ, έν τή οποία ή ελευθερία, έδωκε τάς εκ'

/ σκιά, τοΰ, Θεού επί τής γής». Άποθνήσκοντες προθύμως όί άνδρες τοΰ μεγά-

!

■ λου άγώνος υπέρ πατρίδος έδείκνυον πόσον οί λόγοι των ήσαν σύμφωνοι προς
τά έ'ργα των. Υπάρχει τι ώραιότερον τού νά άποθνήσκη. τις ύπέρ πατρίδος έν

r

κατόπιν δ’ αύτης σχηματίζεται νέον

του συστάδην μάχας αύτης, τά άποτελέσματα ύπήρξανιμάλλον άμεσα. Έθε-.

μελιωθη. εις φάρος καί έπ’ αύτοΰ έτέθη

μία σημαία’

έκ τοΰ ύψους αύτών

τφ μέσω τής ζωηρΐίς· τών ό'πλων κλαγγής ; Επτά έτη τό αίμα χύνεται εις

ομιλεΐ η Ελλάς πρός τούς τυραννουμένους δούλους' είναι τό όρμητήριον τών

την διψασμένην γήν" δεν είναι, τέφρα εκ τΐίς όποιας άναγενναται ό φοϊνιξ, ,

ανόρειων οϊτινες ποτέ δεν έλειψαν έκ, τής μεγάλης γής.

άλλ’ είναι αίμα θερμόν, ερυθρόν αίμα, έκ τού όποιου εξέρχεται

περιφέρεια τής ελευθερίας, μικρά μέν, ίκανη δμω·ς νά χρησιμεύσει ως δείγμα
έντος τοΰ οποίου εστιγματίσθη τό άρχαϊον. τουρκικόν καύχημα ότι «ό'που πατ
/
*«
rt
ησγι πους Μουσουλμάνου χόρτον δεν
*
βλαστάνει..»· ή πρφην άγρια γή έγενέτο

σφριγώσα η

Ελλάς.
Είς γεγονός τόσον μέγα καί τόσον θετικόν

ί·

δι’έργων μόνον πρέπει νά γί··.

πρέπει δι’ έργων οί λαοί νά ύμνώσι τούς' θεμελιωτάς

των. "Ας άναζητησωμεν τοιαύτα. Δει» είναι μακράν.

και άπ’ αίώνος χειμώνα,

Ιδού μετά βαρυτατον

ιδού τό έαρ της 'Ελληνικής φυλής παρίσταται έν

. τΐί αιθούση ταότ·/ι. Γνωρίζετε ανάθημα καλλίτερον, ώραιοτέραν

προσφοράν,

?Εσχηματίσθη μία

γή καλλιεργούμενη.. ’Ενώ πρότερον ή έρημωσις ίτο ή τ.ύχη.τών. .ανθρωπίνων' κα

νεταί ό ύμνος' οί λόγοι είναι σκιαγραφίαι' ή είναι όπερβόλικοί ή είναι έλάσσονες τού θέματος"

-ά.

επαναλαμβάνεται ή

εγκαταλειφθεΐσα πάλη. Αί αποτυχίας τΐίς Ιταλίας δεν

τούς άγώνας της προπο ρευσμένης μερίδος τής ευρωπαϊκή; οίκογενείας.
σκεπάσατε αυτούς διά δαφνών,

ήρχισε νά βηματίζγτμεγαλόπρεπός έν τή Ελληνική

.

τοικιών μετά τόν άγώνα τοΰ 1821 αί πόλεις εγείρονται, έκ τοΰ έδάφουςνώς: *
δια,, ράβδου μαγικής, 'II θάλασσα άνοίγει,: τάς ΰγράς όδούς της. εις τά. τεκνά

τών. παλαιών κυρίων της' δανείζει εις αύτά τό χρώμα της δια σημαίαν, ϊ καί
εις το μέλλον αυτών ευρίσκει τάς περαιτέρω τύχας της ή άνατολικη τής Μΐ-

ογε'^ου λεκάνη. Ή εργασία άναδιοργ'ανίζε,ι την ελληνικήν οικονομίαν, εισάγει

I"
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■ίοώτχν έ?ς.·τΑ <kc$KW τής.έ,ΰρείας τών.νεωτέρων ;έθνών·-..ζωής,..·Τα:<-κέφάλαιά

γαίου; παραλίως μέχρι Κα^άλλας - πήν μικράν. -μέν- άλλ’ επίσης ώραίαν καί

προβιβάζοντας χωρίς τά πλουτή νά λησμονώσί ποτέ' την πατρίδα καί: χωρίς

ιστορικήν έπαρχίαν Έλευθερουπόλεωςδιατρέχοντες, ως μέλλοντες νά έπα-

νά άφαιρώσι τήν γοητείαν τής εντίμου πενίζ:.

νέλθωμεν είς τήν σύντομον , μέν- άλλ’ άκριβή όσον ένεστίν έξιστόρησιν τών έν

Αί έπιστήμαι τελειοποιοΰν-

■παι' υποφώσκει; ή άρχαία λάμψις αυτών' ό.δέ ναός των.περιλαριβάνειτά νή-λ

αύταϊς .αρχαιότατων και μεσαιωνικών μεγάλων τε καί μικρών *
πρώ
-πόλεων

-ματα σόμπα ντο; τοϋ /Ελληνισμού. Τό'γένο.ς τών..ανθρώπων; διπλασιάζεται

τον αυτής, πολίχνιον άπαντώμεν τό Πρΰΐ'κ.>· *. ..

ταχύτερου τών μάλλον. προοδευτικών της έπόχής εθνών' ό πολλαπλασιασμός

■

/ :

Πρά&ι καί llpa6ior (τό). Είς άπόστασιν τριών περίπου ωρών από τής πό·

. αύτοΰ είναι τό πόοισικά όλων τών κοινωνικών ορών, της έύρώστείας. τής εθνικής

λεως τοϋ Φίλιππου παρά τάς ύπωρείας τοϋ όρους Παγγαίου και μεσημβρινώς

ζωής. Έν τώ μεταξύ η ελευθερία άνατρέφει τά. τέκνα της' μή χάρη ό άπο-

αύτοΰ κείμενη ή πολίχνη αυτή έν μικργ μέν καί πετρώδει, αλλά πάνυ ώραί^

■λυτισμός ότι τά πρώτα βήματα αυτών είναι αβέβαια καί ολισθηρά, διότι , θά

κοιλάδι διασχίζεται ΰπό. λάκκου,

εύρη πάντοτε ίκανάς δυνάμεις ένώσεως εντός τών. παίδων; αύτών τής ελευ

τμήματα, έχει, δέ κήπους αειθαλείς καί ύδατα διαυγή. Κάτωθεν τής πολί

μή χάρη ό ώπολυτισμός .διά τάς παραφωνίας

χνης ταυτης άρχόμενον εκτείνεται λεκανοπέδιου εύφορον καί τερπνότατον,

θερίας ΐνα τώ άντιταχθώσι'

τηςπρώτης .αυτών ένεργείας' τοιουτοτρόπως οί λαοί .συνετίζουν εις τόν' άν-

ώλλά κεκαλυμμενον ΰπό λιμναζόντων ύδάτων καί ένεκα τούτου ώς έπίτό

τροφός τών λαών είναι η φύσις,.καίόχρόνος.διδάσκα-

,δρικόν βηματισμόν'

λ,ος.—-’Αλλά τί βλέπω ;

πλεϊστον μένον ακαλλιέργητον.

■

λ : 'Η ελευθερία άναβασά επί

της κορυφής

προσηλωμένους είς τόν ορίζοντα τούς

διαιρούντο; τήν πολίχνην εις δύο κυρίως

01 κάτοικοι του Πραβίον συγκειμένου έκ

350 Χριστιανικών οικογενειών και. 280 περίπου μωαμεθανικών, μετέρχον

τών ελληνικών /Αλπεων εχει

ται πλήν τινων εξαιρέσεων οί πάντες σχεδόν τήν βυρσοδεψικήν τέχνην, δια-

οφθαλμούς' έχει τό βλέμα σκυθρωπόν,

του έκάστοτε τής

τηροϋσι δέ πάντοτε έν ανθήρα παταστάσει τή συνδρομή

βαρύ' ατενίζει πρός τήν μεγάλην Πατρίδα. Ύπό τό βλέμμα αυτής μετρεΐ ό

επαρχίας επισκόπου Ελληνικόν σχολεϊον, άλλα στερούνται δυστυχώς παρθε

’Ελληνισμός τάς δυνάμεις του. Μακάριοι οί λαοί εκείνοι, οίτινες άπο στάθμου

ναγωγείου, είς. οΑ τήν σύστασιν πρέπει νά σπεύσωσινοι φιλόμουσι ουτοι πο-

^ίς σταθμόν έχουσι την δόναμιν νά άναθεωρώσι τήν αρχήν τής υπαρξεως των.

λΐται, εάν θέλωσι. τήν άκράδαντον βάσιν τής κοινωνικής μορφώσεως νά θέ.-.

’Απαιτείται, εις στέφανος διά ,τό άνοιγόμενον στάδιον. ’Άς κατασκευάσωμεν αυτόν τόν στέφανον από τά άνθη τοϋ έαρος τής ελληνικής φυλής.

σωσιν έν τή πάτοίδι των. Έν τή πολίχνη ταύττ) εδρεύει μουδήρης (έπαρχος

^·

β' .τάξεως) και έν αυτή ενδιατρίβει,καί ό επίσκοπος τής έπαρχίαςΈλευθερου-

’βλθέ, c> νέα γενεά, έλθέ. νά πλέξης αυτόν τόν στέφανον ΰπό τό ι^σμα, τό.

όποιον αί περιιπτάμεναι ,αύτήν τήν

στιγμήν ίεραί.σκιαί

πόλεως έχων ιδίαν κατοικίαν τήν λεγομένην Μητρά-τοΜν.

τών προγονών και

'

■των πατέρων <^δουσί έν τή κοινωνία, ταυτ η τών ψυχών. ’Ακούσατε. ... Είναι
ή αίωνία στροφή αυτής τής ουρανίας μελωδίας.'

■

'

.

Ή -.edicuuoria ir. ty εΛενθερΙσ,., xal ή ίΛευθερία: ir rfi ar&pslq, .

.-.. .■

~

γενειών διατηρουσών έν μόνον δημοτικόν σχολεϊον, ,έχον και μίαν τάξιν Ελ

ληνικών' ή κωμόπολις αύτη, ής οί πλεΐστοι. των κατοίκων εΐσί τεχνΐται,
μετερχόμενοι τήν υφαντικήν,

Άt

..

πολιτικώς μέν υπάγεται υπό τόν

μουδήρην

Πραβίου, έκκλησιαστικώς δέ ΰπό τόν Μητροπολίτην Βάνθης, καί τοι έν τΐϊ

3ί ΑΚΕ ΛΌ N IK A

ΠΕΗΗΓΗΐΐΣ ΤΩΝ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΙ.Μ’ΧΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ, ΖΙΧΝΗΣ
. ΚΑΙ ΕΑΕΓΘΕΡΟΓΠΟλΕΩΣ. 2

'

καί δυο περίπου ώρας τής Θαλάσσης άπέ-

χουσα ή κωμόπολις αύτη κατοικεΐται ύπό· 300 περίπου Χριστιανικών οικο

.

ίΦωναί ΖΗΤΩ TO ΕΘΝΟ5. ,ΖΖα^αεεεαμάζα χειροκροτήματα).* :

Μεσορρόπη (ή) [μέσον—ροπή]. Πρός μεσημβρίαν του Παγγαίου έπ'ι χλοε

ρά; καί τερπνής θεσεως κείμενη

περιφερεία του ’Επισκόπου Έλευθερουπόλεως κειμένη ώς και τό Ποδογόριάνι.

1
.

Πο^όρ/ιΊτι καί ΠΌ$ογόρ<,αγι (τό). Τό ώραϊον τόΰτό χωρίον όνομασθέν ουτω,

καθό είς τούς πρόποδας του όρους Παγγαίου κείμενον, περιέχει μικτόν πλη

.·

θυσμόν εκ. Χριστιανών καί Τούρκων, όλιγωτέρων ό'ντων τών τελευταίων, είς
,
:

.

Επαρχία

200 οικογένειας συμποσοόμενον. Οί. φιλομαθείς Χριστιανοί τοϋ χωρίου τούτου, '

Έ Αε υ Θ ε ρ ο υ π όλ ε ,ω ς, ?

καίτοι ό"λίγ·.στοι οντες,

Έκ τών εκτεταμένων, τερπνών καί ιστορικών επαρχιών Δράμας καί Ζί~

1

είς τό όποιον.: φοϊτ

καί τό όποιον έχει καί μίαν. τάξιν Ελληνικών

μκθημάτών: διά :τούς ''πρόηγμένο.υ; ;μαθήτάς.

χνής άναχώρουντες πρός στιγμήν καί πρός ταϊς ύπωρείάιζ τοϋ όρους Παγ. I Έκ των έσττνυγραφηυ.τνων πρακτικών του Συλλόγου.—-2 Συνίχ. άπό σιλ. 123 .καί τώ.ος.
3 ’11 έπαρχία αΰτη κατά τόν μέσον αιώνα ήν ή. έ63όμη ■ καί τϊλτυταίρι τών ■ όπρκε.ιμίνων
ίύς'ίιήν .άρήππίφκοπήν'τών Φιλίππων Επισκοπών,'·,
-‘ < μ>;
,. ·.ι - .·■.. ■ L -■

διατηροϋσί σχολεϊον δημοτικόν,

τώσι ·ί 5 περίπου μάθηταί,

:

;

. 1 ΙΙράόο ϊ| σλ»5ωνυιή·.γλιίσσα λίγει τό 'δίκαιο^'ώστετόό'νομα τοϋτο Αντιστοιχεί πρός
’τήν; itxoiiav της Ελληνικής· Δι κ α ί α : πόλις Έλληνις, άποικος τής "Ανδρον, ύπήρχε τό
πάλαιΤπί τίνος ακρας· τής Θράκης, πρός. τό:.Δΐγαϊ<>ν σάλαγος- ίσως: καί τό; Πρά6ων ίλόγετα
Δικαίά .’ΐόι'πάλαι ή Δικαιϊς .(ίδος). ■
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ΧαραγιάκΚη (ή),. 'Η κώμη . αυτή, πλησίον τής όποιας οΐ Νορμαννοί. κατεστράφησαν υπό τών Βυζαντινών τζ> 1185 μ. X. κείμενημεσημβρινώς καί.

■'Ώίί δέ χάί οδτοί ράκρίν. τι σχολεϊον, ίν.;$ διδάσκει.Ιντδπιός τις γραμματο
Ε

διδάσκαλος. Βορειανατολίκώς τοΰ. χωρίου κεϊται ό λιμήν. τής ΐ7εαπό.1ε(ύ(^

παρά τάς ύπωρείας τοϋ Παγγαίου έν κάταφότφ θέσει, κάτοικεϊται ύ.πό 140

περίπου μωαμεθανικών οικογενειών και 160 Χριστιανικών,

-τανΰν .Λευάερης ή Ελεύθερος καλούμενος ύπό τών εγχωρίων.

διατηρουσών εν

Νοζη2ά, καί Νουη.Ιά (ή). Τό χωρίον τοΰτο πρός μεσημβρίαν τοΰ Παγγαίου,

καλόν δημοτικόν σχολεϊον μετά καί δύο τάξεων 'Ελληνικών μαθημάτών.

άαΐ παρά τήν θάλασσαν κείμενον, ήγοράσθη παρά τίνος Βεη'Όθωμανόΰ

Καί ή Καραγιάννή, κείμενη έν τή επαρχία Έλευθερουπόλεως, έκκλησιαστι- .

κώς υπάγεται εις την δικαιοδοσίαν τοϋ Μητροπολίτου Ξάνθης,

ώς και τό

διά πολλών μηχανορραφιών κατακτησάντων τάς οποίας ήδη

σκοπώ,. &ν πάνυ εύμαρώς δυνατάί τις νά μαντεύση. Έπί τοΰ παρόντος δια-,
μέν.ουσιν αυτόθι πεντήκοντα περίπου 'Ρώσοι μοναχοί!!! 'Η Νοζηλά κεϊται επί '

ται καί κιίάπος τοΰ Όμφάκου ή τής Korteaaqc·, είνε κτήμα ίσχυροΟ τίνος

χλοερού, καί τερπνού λεκανοπεδίου,, έχουσα άφθονα ΰδατα,

τής ήαέρας τών μερών’ εκείνων Όθωμανόΰ καί κατοικεϊται ύπό ολίγων Χρι

Νιχη<Άακ$ι (ή). 'Η ωραία καί υγιεινή αυτή ένεκα τοΰ καθαροΰ άέρος, τής

οστις μεταχειρίζεται τούς δυστυχείς τούτους ζευγίτας ώς έν τή άρχαιότηΐι

. καθαράς άτμοσφαίρας καί τών διαυγών υδάτων κώμη, κείμενη εντός λίαν

,

τερπνής καί κατάφυτου τοΰ Παγγαίου κοιλάδος καί ύπό 200. περίπου Χρι

Μουστάκια (ή). Ή ωραία αΰτη κώμη παρά τάς υπώρειας τοϋ όρους Παγ-

στιανικών . οικιών συγκείμενη διατηρεί έν δημοτικόν σχολεϊον, Οί δέ κάτοι

γαίου καί πλησίον ενός φάραγγος κείμενη κατοικεϊται ύπό 300 περίπου Χρι

κοι αυτής είσι γεωργοί καί τινες αυτών υλοτόμοι.

στιανικών οικογενειών καί τινων ’Οθωμανικών, διατηρεί δέ δαπάνη τής κοι-

•Λυ2η (ή). Τό άσημαντον μέν, άλλ’ ώράϊον καί υγιεινόν τοΰτο χωρίδιον έπί

νότητος άλληλοδιδ ακτικόν σχολεϊον, εϊ; τό όποιον φοιτώσιν άρκετοί μαθηταί.

του όρους Παγγαίου κείμενον καί ύπό 400 περίπου ψυχών οίκουμενον διατη

Έκ τών κατοίκων τής κώμης ταύτης πλεΐστοι μέν.είσιν ύφάνται, ώς καί

ρεί σχολεϊον τι, έν ω διδάσκονται

οί τής Μεσορρόπής, όλίγιστοι δέ ζευγΐται καλλιεργοΰντες τά κτήματά.των.

60 μόλις

πολύ μεγάλόν,

Φτέρη (ή). Χωρίδιον καί τοΰτο μικρόν εντός χλοεράς κοιλάδος κείμενον καί

' ταΰτα.

όπερ άλλοτε

Καί οί τοΰ χωρίου τούτου κάτοικοί είσι γεωργοί^ διατηροΰσι δή

γραμματοδιδασκαλεϊόν τι, έν ω διδάσκεται ή ’Οκτώηχος κ«ί τό Ψαλτήριονζ

καταστραφέν δέ ώνομάσθη ύπό τών κατοικίσάντων

αυτό ζευγιτών HαΛαιοχωρι,

ύπό τοΰ

ούτως όνομασθέν έκ τής πτέριδος (φτέρης) φυτοΰ, δπερ πλημμυρεΐ τά μέρη

τίνος τοΰ Παγγαίου ωραίας και κατάφυτου, κέκτηται δέ μικρόν τι. σχολεϊον

ήτο

τά χοϊκά λεγόμενα γράμμαζα,

ίερέως τοΰ χωρίου τούτου.

Χριστιανικών οικιών, καί περισσοτέρων ’Οθωμανικών, κεϊται εντός κοιλάδος

xotrbr ύπό τών κατοίκων λεγόμενον. Περί τό χωρίδιον τοΰτο,

καί απέχει μίαν

και ήμίσειαν. περίπου ώραν τοΰ Πραβίου.

στιανών καί τινων αθιγγάνων, καλλιεργούντων τά κτήματά του κυρίου των,

Τό μικρόν τοΰτο χωρίον συγκείμενον ύπό

κατέχουσιν έν

τή άγιωνύμφ καί Έλληνικωτάτφ έκείντ) χόρ,φ θέσεις 'Ρώσων ρασοφόρων επί

κόλπω, παρ’ ου καί τό όνομα έλαβε, διότι ώς γνωστόν· ό κόλπος ούτος λέγε

ΠαΛαιοχωρι (τό).

έκ

Δράμας άντί άδροτάτης τιμής υπό τών τό.ν γήραιόν’Άθω κατακλυσάντων καί

’’Ορφανόν.
’Όρφακοκ * (τό). Τό μικρόν τούτο .χωρίον κείμενον παρά τώ Στρυμόνικω

τούς Είλωτας οί Σπαρτιάται άπηνώς καί τυραννικότατα.

. ΠόμπΛη (ή). Καί ή κώμη «υτη άαρά τάς δπωρείας τοϋ Παγγαίου κείμε

σώζονται, είσέτι τρεις πύργοι βυζαντιακής

νη κοετΟίκειΐαι ύπό Χριστιανών άριθμούντων 200 περίπου ψυχάς, κέκτηται

εποχής.
.
’
Τσίΰνσσή (ή). Τό άσημαντον τοΰτο χωρίδιον κείμενον εντός πετρώδους δά

δέ δημοτικήν, σχολήν,

εις ήν φοιτώσι τριάκοντα περίπου μαθηταί.

Οί κά-

τοικοί της ανεξαιρέτως εΐσϊ ζευγϊται καλλιεργοΰντες τούς άγρούς και τάς .
σους μεσημβρινώς τοΰ ορόυς Παγγαίου περιέχει 100 μόνον ψυχάς,

ενταύθα δέν υπάρχει,

άλλ'ό ΐερεύς

Σχολεϊον .

,.άμπέλους των.

τοΰ χωρίου διδάσκει, εις τό προαύλιον

■

τής εκκλησίας την ’Οκτώηχον και ,τό Ψαλτήρων κατά τήν παλαιάν μέθο

(Παλαιάς

βάλλας) έπλάποκρήμνου βράχου προβάλλοντος εις τήν θάλασσαν,

Κα-

έχει λάμ-

πράν τοποθεσίαν κάί μικτόν πληθυσμόν έκ Χριστιανών καί Τούρκων, είνε

καί πολύ πλησίον τής- θέσεως τής άρχαιοτά-

έμπορική πόλις, καθότι δι’ αυτής γίνονται αί έξαγωγαί τών τής άνατολικής

της. πόλεως Λάζου κείμενον, είκοσι δέ μόνον λεπτά τής ώρας άπέχον τής

. Μακεδονίας καί δυτικής Θρφκης προϊόντων καί αί είσαγωγαί. πάντων τών

αρχαίας Νεαπόλεως (Παλαιάς Καβάλλας) σύγκειται νϋν ύπό 50 μόλις Χρο-

αύταϊς άναγκαίων, καί τοι στερούμενη καλού λιμένας, σώζεται δέ είσέτι μετ’

στιανικών οικιών. Ιίαί οΐ τοΰ χωρίου τούτου κάτοικοί είσι γεωργοί,- κέκτην-

λΙ. . 1 Περί τό χωρών τοΰτο σώζονται ε’σέτι τά ερείπια. τής άρχαι.οτάτης πόλεως Φάγρητος,
':eiptoijoyTsi $ ίπό wpots εις καιρόν α&τόΟι δπό τών γεωργών καί άρχαία νομίσματα.

Κα6ό..12ο, (ή). Ή κατά τον μεσαίωνα ΧριοζοΰττοΛις καλουμένηαυτη

■πόλις, κειμένη βορειοανατόλικώς τής άρχαίας Νεαπόλεως

δον. Οί κάτοικοί είσι γεωργοί.
.
. ΈΛ/υθεραΙ (αί). Τό όνομαστ^ν τοΰτο χωρίδιον επί τών ερειπίων τής με
σαιωνικής ’βάεσ^ερου.τόάεως

"Τ··, :

άλλων ασήμαντων Βυζαντιακής καί Τουρκικής εποχής ερειπίων τό. τείχος,

δι’ ού τώ 1307ω μ. X. ’Ανδρόνικος ό πρεσβύτερος ώχύρωσεν αυτήν. TJ Και

βάλλα, έν ^ εδρεύει καϊμακάμης (ίλαρχος), υπαγόμενος ύπό τόν poozeoapl·
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■/ρόΐ έχ-«λέΐτσ: ίδίως’Ηδωνί?-1, τό.7δέ ^εΐαξύ τής.Έέρχινίτιίϊοξ.ή λίμνης,

(Λέων. 'Ρωσσία.ς, Αυστρίας, 1’κλλίας, ’Ιταλίας και 'Ελλάδος, εκκλησιαστικών .

Παγγαίου όρους καί τοΰ’Αγγίτό.υποτχμοΰ περίεχόμενον Φα,Ι.Γκ;

υπάγεται εις τήν δικαιοδοσίαν του Μητροπολίτου Ξάνθης, οι δέ φίλόμουσοι

.

- Χριστιανοί κάτοικοι αύτής, πλεϊστοι των οποίων είσίν έ'μποροι, διατηροϋσιν

’ ΪΙάγγάιον ρύρος καλείται Φύλλις»,

έπαινετώς ’Ελληνικόν σχολεϊον μετά άλληλοδιδακτικού των αρρένων καί

χαγά τήν

μαρτυρίαν- τοϋ 'Ηρο.άότού λέγοντος (ίν 7,113) «Ή δε γή αίίτη ή. περί τό

τό 'δέ ττρός μέσημβρίκν Νία Πιερία \

. ίκειντό άηατολικώς μέν . αί έξΐΐς γνωσταΐ άρχαϊάι πόλεις'

(οί). *Η περιώνυμος αυτή πόλις.κτισθεϊσα τφ 360<ρ π. X. ύπό

.. (Παρθεναγωγεΐον έν άνθηρίρ πάντοτε καταστάσέι.
;
Ή έν τή νέα Πιερία κυρίως κείμενη επαρχία- ^Ε-ίευβερουείό^εαε: 1 όνο-

τών Θασίων έπωνόμάσθη Κρη^δες έκ τών έκ το3 εδάφους, άναβρυόντών ύδάτών, άλλά μετά παρέλευσιν τριών ετών, ήτοι τω 357φ κυριευθεϊσα ,ύπό

μασδεϊσα ούτως έκ της μεσαιωνικής «Έλευθερουπόλεως»/ ής τό όνομα όλί- .

γον παρεφθαρμένως διατηρεί τό μέχρι τού νΰν επί τής ,ιδίας δέσεως κείμενον
.καί.. ΈΛευ&εραί υπό των εγχωρίων καλούμενον χωρίόν,. συνίσταται εκ των .

του πκτρός τοϋ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου Φιλίππου του Β', κοσμηθεΐσζ λαμ,πρώς
διά δημοσίων οικοδομών καί διά πολλών άποίκων έπαυξηθεϊσα μετωνόμά-

ολίγων περιγραφέντων πολιχνίων καί χωρίων, υπαγόμενων έκκλησιαστικώς

σθη διά ταδ ονόματος αύτοΰ, δπερ επί πολλούς αιώνας μετά ταϋτα εφέρεν.

μέν ύπό τόν’Επίσκοπον .’£,Λι>δεγοΐ’π^£ως, (πλήν των εξής Καβάλλας, Με.σορρόπης, Καραγιάννης καί .’Ορφάνου, άτινα,

Είς τά πέριξ τής πόλεως ταυτης προς τό μεσημβρινοδυτεκόν μέρος τής έλώ-

■ δους πεδιάδος συνήφθη κατά τά 42 έτος π. X. ή τού Όκταβιανοϋ. κατά

καί περ κείμενα έν τή περιφε- ■

:ρεί<£ ;Ελευθερουπόλεως, υπάγονται εις την δικαιοδοσίαν τού Μητροπολίτου

■τού Βρούτου καί Κασσίου μάχη. ’ Ή πόλις αυτή εινε ή πρώτη άσπασθεΐσκ

Εάνθης) . πολιτικώς δέ υπό τον ρ,ουδήρην Πραβίου, πλήν τής Καβάλλας έχούσης 'έπαρχον). ώς άνωτέρω έρρήθη,

τόν Χριστιανισμόν έν- Μακεδονίας βαπτισθέντας έν αυτή τού οΐκου τής έκΘύα
*

ύπαγόμενον ύπό τόν ρουτισαρίρη-ε· τής

τ.είρων γυναικός Λυδίας ύπό τού ’Αποστόλου Παύλου καί συστάσης αμέσως
. Χριστιανικής· κοινότητας, πρός ήν οδτος'άκολούΟιος έγρζύεν έκ 'Ρώμης τήν

Δράμας.
,
.' . Περαίνοντες ενταύθα καί.τήν τής επαρχίας Έλευθερουπόλεωςπεριήγησιν .

. πασίγνωστον πρός-Φιλίππησίους επιστολήν' γνωστόν δ* βτι όΆπόστόλος. δα-■

ημών καί προτιθέμενοι, ώς έν. αρχή τής πραγματείας ημών ταύ.της ύπεσχε-

ρείς δημοσίγ καί τοι 'Ρωμαίος πολίτης ών έρρίφθη

■θημεν,. διά. βραχέων % να. έκθέσωμεν των τριών επαρχιών τάς μεταξύ τού
Στρυμόνος καί Νέστου ποταμών κειμένας άρχαίας τε

έσώθ.η διά θαύματος

και μ.εσο?.ωνικάς πό

.

εις τάς φυλακάς, δθεν

(Πράξ. Άποστ. ις' 12-—40). Ή πόλις αύτη του Φι-

λίππου έκειτο προς άναταλάς τούό'ρους. Συμβόλου παρά τφ Γαγγίτγ ποταμφ

λεις διαιροϋντες αύτάς εις άνατολικάς καί μεσημβρινοδυτικάς, έπανερχομεθα

μεταξύ, τών άρχχίων πόλεων Τραγίλου, Δραβήσκου (Δράμας) καί Νεαπόλεως

;είς. τήν επαρχίαν Δράμας άρχόμενοι τής έκθ,έσεως από των κειμένων .έν. τή

δυο περίπου ώρας τής Καβάλλας άπέχουσα καί ύφίστατο

■Καινή Διαθήκγ) Φιλιππήσιος.

Αρχαιολογικά.
τερπνή καί χαριέσση τζότη πεδιάδι, ήτις διη-

■ 1'Ηχώρααΰτη Ικλήθη Ήδωνΐς άπο ΉδωνοΒ·Αδελφοί τοΰ Μύγδα,νος πατά Ετίφανον
τον ■ Βυζάντιον (έν. λ.) πατ’άλλοος δέ άπό Ήδωνορ ό'ρους, κλάδου τοβ Αιμόυ, τόπρώτον. φαί
νεται πιδανώτερον.
’ ? Φ ολ λΐς έκ τής βυγατρός τοΐί βασιλέως τής Θρφκης Φυλλ'δος, ήτις κατάρασθεΐσα τούς
λθηναίους Ικρεμάσθη εις τάς Έ ν ν έα ό δ'ούς (τήν Άμφίπολιν) κατά τον σχολιαστήν τού
Α’σχίνου τά έξης λέγοντα «’Εννεάκις. περί τάς ’Εννέα καλούμένας δ δ ο ΰ ς ήτύχησάν ’Αθη
ναίοι διά. τάς Φυλλίδος άράς, ή Δη'μοφώντος . ίρασϋεϊσα . καί προσδοκώσα αύτον ίπανήξειν
άποτέλίσαντα τάς προ; αύτών συνθήκας καή έννεάχις ίπί.τόν τύπον ίλθοΟσα, ώς ούχ ήκε,
κατηράσατσ τούς ’Αθηναίους τοβαΰτα άτυχήσαι πεμί τον τύπον"; ·...".
, 3,Ν έ·α Π,ι ερί α ώνομάσθη ?.κ τών χατοικισάντων αδτήν Πιέρων καί ά σχηματιζόμενος μι-:
κρός-κύλπο.ς Πιερικίς. Έν τή. παραλίιρ ταύτη- χώρφ κεϊνται κυρίως τά. περισσότερα χώρίά
τού ΙπισκοπουΈλεύδερου'πύλεως καί τινα τον Μητροπολίτου Ξάνθης.
: ' ■
. 4 Τοΰτο μαρτυρεΐται. σαφώς καί άναμφιβδητήτως δπό τε τήςέκκλησιαστικήςΐστορίας,άναφερούσης Μ ητρο πο λ ί τ ην Φιλίππων τον περί τό 1670:χρήματίσαντά Γερμανόν,
ύιστίς .φαίνεται τελευταίο.;: τών Ιπισκύπων τήςτπαρχίας .ταύτης, , καί· τίνος .αύτόβι έσχώτω;
άνακαλυφθείσης μικρδς έκκλησίας ουσης, ; ώς γράφει άύτάθεν .ε’δήμών τις άνήρνβυζαντιακο5
βύβμοί. καί.μέταγεν.εστέρας.ϊπόχής. τού IIS’ καίτε1, αιώνας. Τής έκκλησίας ταύτης, ήτίς πολύ
πιθανόν φαίνεται ήμΐν οτι είναϊ αύτή αύτη ■ ή ΰπό τόΰ πιριηγηθέντοξ ■ τά μίρη ταύτα Γάλλου
άρχαιολάγ-άϋ. Heuzey άναφερομένη,: οί τοίχοι γέροντες διαφόρων. Αγιογραφιών μεθ’ έλληνιηιώ.ν έπ.ιγρ.αφω.ν< κιφλώς .μέχρι Λο&,ξε διατηρου,μέ,νων,, προσεπιδεδαιούσι τρανώ;. ότι,αύτη μέχρτ
: τών τελεοταίων χρόνων ήκμαζεν ώς χρίστϊάνάή .καΐ^κ.βθαρώ'ί Ελληνική πόλις.

. ρεϊτο τό πάλαι κυρίως εις τρία μέρη, καί■: τό μέν μεσημβρινοδυτικόν μέ-

ί 2ημειώτίον έντοΛθα οτι η ’Εκκλησιαστική αυτή.ίχαρ.γ,ία περιέχει καί τρία αλλα 'χω
ρία, τα όακκοόίκεια, το Τσερίπλενι και τήν Κρομμύσταν, τά όκοϊα, ώς Ιν τή πε
ριγραφή αύτών εϊπομεν, «άβο-κείμενα iv τή Ε’-υιζητιζη περιφερε'ια τής ίκαρχία; Ζίχνή; πα
*
.λιτικώς μέν ύπάγονται ε’ς τό I ε λε ιάχο So ν, ϊδραν Τ.ο0 καϊμακάμη (Ιπάρχου) τής Ζίχνης,

'

έκκλησιαστιζώ; δί ε’ις τήν δικαιοδοσίαν τού Έπισκόποο Έλενθεροσπόλεω";.
2 Έκτενεστάτην περιγραφήν τής άρχαίολογική; αάταστάσεω; τών τριών τούτων Ιπαρχιών
καί ϊν γίνει πάση; τής Μακεδονίας. δύνανται οί φιλάρχαιοι άναγνώσται να εύρωσιίι εις τλ
«Μακεδονικά", τό σπουδαία ταΟτα συγγράμματα, τοΰ Ιπί εικοσαετίαν περίπου διά τε τής
εύδοκίμου ΐν Μακεδονία διδασκαλίας και τών συγγραφών του μοχθήσαντος ύπΐρ αϊτής κ. Μ.
Δήμι-σα, τα οποία κα'ι ήμείς «’ίχομεν ύπ’ οψιν λαδόντες αυτά ώς ύπόγρασμόν. εις τήν αρχαιο
λογικήν περιγραφήν τώιί μερών τούτων, ώς καί ε’ι.ς τάς πραγματείας, τών κ.κ. G. Perrot κάΐ
1. Heuzey, οΓτινε; περιιλΟύντες καί επιτοπιως Ιρ.ευνήσαντες τά. μέρη ταϋτα έποιήσαντρ τάκ,τικωτάτην περιγραφήν αίιτών καί ιδίως τής δέσεως καίτών. Ι^πίώ».·.··5ί|ς···Μρι<»ν0μα«.πίίτ·

λεως τοΰ Φιλίππου.

μέχρι τοϋ ιεί ή'ΐτ'

αίώνος μ. X. 4. 'Ο πολίτης άπαντ^ Φιλιππεύς,· Φιλιππηνός καί παρά τή

ιστορική πεδιάδι των Φιλίππων.

. ·£ν;.τή .’1Ζδωα/δ.ζ, τή
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στρατηγός τών ’Αθήνα ίων Σωφάνης μαχόμενος, όπως τά παρακείμενα με

/ Τρ5ΐξ τεχνικοί γήλοφοι ύπάρχουσι περί τήν πόλιν τκυ-τρ> έν τοϊς δυσϊ' t&v

ταλλεία κατακτηση. «Λυτόν δέ Σωοάνεα ... άποθ-κνεϊν ύπ·ό ’Ηδωνών έν
Δάτω περί τών μετάλλων των χρύσέών μαχέμενον» ('Ηροδ. 9,75.)

. οποίων. · ό. Βροϋτός καί δ Κάσσιος έστρατοπέδευσαν,

εν δε τώ τρίτω

κατά

ΤράχιΤος καί.ϊρώγιάος (ή).

5'

τήν·. μυθολογίαν ύ'πήρχεν ό τάφος τοΰ Διονύσου,ού τό'μαντείου έκειτο έπί τής

θέσεως του .νυν.χωρίου Μαντηΐου (Μαντηλιού). Ή περί,ής έν τΐ) ύποσημειώ-

λίππου κείμενον ήτοεπίσημον έν τή άρχαιότητί, καθότι καί νομίσματα τό

σει λόγον ποιούμεθα πρό τεσσάρων μόλις (Ληνών άνακαλυφθεΐσα εκκλησία , ευ-

τείχους, ούτινος σώζονται είσέτι ί'χνητινά,

ΠΙσίνρος (ή). Ή αρχαία αυτή πόλις κείμενη πλησίον τών εκβολών· του'

..

καί παρά την αριστερών άκραν

■ Νέστου ποταμού αναφέρετε καί υπό τοΰ 'Ηροδότου τήν έκστρατείαν του Ηέρ.ξου ιστορούντο; διά τών' έξης’ «.μετά δέ ταύτας τάς χώραςΤών (3έρξης)

τής από Δράμας εις Καβάλλαν άγούσης νυν λεωφόρου. 'Ως προς την θέσιν
δε άκριβώς ζεΐται απέναντι

τάς ήπέιρώτιδας πόλις παρήϊε . .. . τή δέ. πόλι ταυτν) όύνομά έστ.ι. Πίστυ-

των σωζομένων είσέτι στηλών, αιτινες, κατά

ρος» ('Προδοτ. 7,109).

πίνας μέν ήταν θεάτρου, κτισθέντος επί τής εποχές τοϋ Φιλίππου, κατ’ άλ-

Σκαπτή ΰΛη (ή).

Σημειωτέου δ’ οτι τανϋν τά

πολλοί

πεδιάδος, έν

των ιστορικών ένεκα

θανεν αυτόθι εξόριστος. (Άνάγνωθι Ήροδ. 7, 112 καί Ξενοφ. Έλλ. 5,2,12). ■

Άχόΐτισμα, (τό). Τό Άκόντισμα ήτο σταθμός τις έπί τής Έγνατίάς 'Ρω

μένουσι ■ τεθαμμένοι οί

μαϊκής όδοϋ,

θησαυροί των άρχαίων Μακεδόνων.
"Αλλαι μικρότεραι άρχαϊαι καί μεσαιωνικά! πόλεις ήσαν αί έξης.

; θέσει, πρός μεσημβρίαν της πόλεως τοΰ Φιλίππου έχρησίμευε το πάλαι ώς

. άποτελοΰσι τήν δίοδον τής Μακεδονίας καί Θράκης.

ΧρισζούποΜς (ή) (τανϋν Καβάλλα). 'Η μεσαιωνική' αυτή πόλις ίδρυθεΰ·
σα μετά τήν καταστροφήν τής Χεαπόλεως έπί άπακρήμνου βράχου προβάλλοντος εις τήν θάλασσαν είχεν όχυρωθή τφ· 1307φ μ. X. ύπο ’Ανδρονίκου·

τόΰ πρεσβυτέρου διά μ,ακροϋ τείχους, δπερ καί νϋν έτι σώζεται..

Χρί'σόπο.^ις (ή). Καί αδτη ήτο παράλιος πόλις τοϋ μέσου, αΐώνος, κείμε

. έπίνειον αυτής, εΐνε δέ μία τών επισημότερων της άρχαιότητος. πόλεων δια-

τέλέσάσα

ώς. τοιαύτη

μέχρι τοϋ ς'—ζ' μ. X. αΐώνος, οπότε κατεστράφη

υπό τών βαρβάρων. Έν τω άσφαλεστάτφ καί ίκανώς εύρυχώρφ λιμένι της
πόλεως ταύτης έστάθμευσεν ό στόλος ί.τ'ών'Ρωμ,αί.ων δημοκρατών Βρούτου και

. .Κασσίου κατά· τά 42 έτος μ, X. καί ολίγον ύστερον ό ’Απόστολος Παύλος εις
τούτον προσορμισθείς μετέβη εις τούς Φιλίππους. (Γίράξ. Άποστ. ις' 11—12).
Jdrtpc ^.(ή) καί Σάτνν (τό). 'Π πόλις

έκειτο περί τήν Νεάπαλιν .

αυτή

(παλαιάν Καβάλλαν), ολίγον κατωτέρω τής μεσαιωνικής Έλευθερόυπόλέως

. καί πολύ πλησίον τοϋ λιμένος, ό'στις καλείται νϋν ,/Ιιρην ■ τής
Ενταύθα κατά τόν ‘Ηρόδοτον τώ 406ω π. X. ,έφονεύθη. υπό τών Ήδωνών δ .
1 Ή όάτος, τήν όποιαν τινίς .τών νιωτέρων λίοιν Ισφαλμίνω; ταντίζονσι πρός την πόλ.ιν
. .ΤΟΰ Φιλίππου, τοσοΰτον ίφημίζιτο έν τή άρχαιότητι διά τι τςν Αφορίαν τής γής, τά ναυ.πήγια καί τά μεταλλεϊα,τΟΟ χρυσοί, «στέ καί παροιμία ίξ αόιή; έγέν.ιτο «Δάτον άγιδων

. κ-at αγαθών άγαλ.5’.ςι>. ' ■ ■ ■ ■■-

:

Πρός άνατολάς τούτου,

εϊνε τά στενά τής Καβάλλας, τά όποια οΐ άρχαϊαι ώνόμαζον πύ.Ιαρ τών

έν αύτώ μεταξύ Φιλίππων καί 'Ηράκλειας υπάρχοντα σταθμόν έν τή Έγνα-:
τία 'Ρωμαϊκή όδφ. ■
^νέάπηΛς (ή), (παλαιά Καβάλλα), Αύτη κείμενη έν λαμπρή.. παραλίφ

έν φ έγίνετο ή αλλαγή τών. ίππων.

ΣαπαΙωγ·. καί άτινα σχηματιζόμενα έκ τών κλάδων, τοϋ όρους ' ΣυμβόΛού

ζ/μα^ηο%ος (ό). Τό πόλίχνιον τοϋτο κείμενον έπί της θέσεως τής νϋν πό-

■ λεως Δράμας εϊχεν έπίσημότητά τινα κατά την 'Ρωμαϊκήν εποχήν διά τόν

ώς γνωστόν,

όνομαστή διά τά άργυροί· καί χρυσά, μεταλλεία τοΰ Θουκυδίδου, οστις άπέ’··

άγνοίας Πρασίάδα λίμνην έκάλεσαν, καί τό όποιον καλύπτει δυστυχώς τό ευ, , φορώτερον μέρος της τών Φιλίππων

Αυτή έ'κειτο άνατολικώς τής μ.εσαιώνικής Χριστόυπό-

λ.εως (νϋν Καβάλλας) και ούχΐ μακράν τής παραλίας’- ήτο δέ,

πολύ ενδιαφέροντα την ιστορίαν ερείπια αυτής εύρίσκανται ΰπό τό έκτεταμένον έλος, δπερ, ώς έν οίκείφ τόπφ εΐ'πομεν,

) γλ

άπέναντι τής νήσου Θάσου κατά .Στέφανον τόν Βυζάντιον.

άρχοντες καί οί στρατηγοί τής πόλεως άπένειμον την δικαιοσύνην εις τόν λαόν
τίνος τοϋ Κλαυδίου.

*

Πίρνη (ή). Τό πολίχνιον τούτο έκειτο πρός μεσημβρίαν τής'/Τίστόροιι καί

, λους· ΰέ..δημοσίας τίνος της ρωμαϊκής άποικίας στοάς, ύφ’ ήν συνερχόμενοι ,οΐ

καί.κατ’ άλλους ναοϋ

■

όνομα αύτου φέροντά εύρέθησαν έν Μάκέδονίι^.

ρίσκεται εις τούς πρόποδας του περιτετειχισμένου γηλόφου εντός της περιφετ

ρείας τής .ερειπωμένης ή'δη περιωνύμου πόλεως παρά τήν βόρειον πλευράν του

Τό πολίχνιον τοϋτο εις τούς πρόποδας τοϋ

Ιϊαγγαίου πρός μεσημβρίαν τοϋ Άγγίτου ποταμού καί τής πόλεως τοϋ Φι

νη πρός δυσμάς τής Χριστουπόλεως, έσφαλμένως δέ τινες ταυτίζόυσιν «ύτήν·,
μετά τής Άμφιπόλεως" (ίδε Μακεδ. Μ. Δημιτσα σελ. 5Ε5).

..

^ΕΛ&νβζξίούπο^ις (ή). Αΰτη έκειτο έπί τής θέσεως τοϋ μέχρι τοϋ νυν-ολί

γον παρεφθαρμένώς διασώζοντος τό ανομα αυτής χοιριδίου Έΐδνθε'^αΙ είκοσι
μόνον λεπτά τής ώρας άπέχαυσα.τής Νεκπόλεως (Παλαιζς Καβάλλαςίκαί έτι.
όλιγώτερον τής. περίής ανωτέρω εϊπομεν αρχαιότατης πόλεως ^άϊΤοι
.
*
’Ερείπιά

τινα αύτής: σώζονται

είσέτι αυτόθι.

Βοοειοανατολικώς τής Έλευθερουπό.-

.λεως καί πολύ πλησίον αυτής κεϊται ό λιμήν τής άρχαίας Νεαπό^εως-^ ·
1 Αδΐη ώς καί ή Χρυσ’όηολις ϊκκλήσΛαστι,χως . άπετέλουν ^πισκοπάς όπαγόμίνας ε’ς
■V}? διχαίοδοαίαν τοΰ Φιλίππων μετά την
τφν δ/τοιων ήνώθη δ Μήίρόπολι-

Wd; τίτλος

μετά τού τη; άράμας 5ίατηρήσΛίϊ[Λέχρΐί' ΐσχάτων το δνομχ τήί-έχλιποίβής. π<ί- .

F

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ

- Μετα^-ζίνοντες ·ζ.3λείς /"•τ'άν/στερνγρόιφ'άν' τών μ.ετζμ.ορινοόυτ’.ζ.ιίις ,-τΐίς ’ί13σ
*>
■
\ώ%ζ .Κείμενων άρχαιοτίΖ'Γίών τ£ ζζι μ?σζιων».ζών πόάεων άρχόμεθιζ άπό τΖς .
-■.. .·,·.■

περιωνύμουΆ^φιπόλεως.

·

:

!.κοΛις (ή). Ή άρχοζοτάτη, χαΐ έπιστημ-οτάττι. χυτ·η .ρτό'λις, ·ητίς .άρχαιότ

Ηι&τ
·*

4. .-'■.-.

(ή).

ΜΛΚρΔΟΝΙΚί/'', L· '

296

Ή πόλις-«ΰτη όκείτο'έπι τ^ς έκβολ^ς· τοΰ ΣτρυμύνΟς 'πότΚ”

μοΰ, οπου ^τό εμπορικός λιμην τ.θίς Άμφιπόλτως τό πάλαι" έχρησίμευσε δέ

καί ώς όρμητηριον.τών ’Αθηναίων πρός κατάκτησιν της Άμφιπόλεως καί της ·

Λ
·//“ ?

ιερόν υπό ,των πρώτων, ζκτοίζων .ά·ΰτ·ης Ή^ώνών. *
£??&»■$&£ έζαλέΐτο goffer,'

//■/

’

'

<

λοιπή: μεσογείου χώρας. Πρώτοι οί ’Αθηναίοι ΰπδ την στρατηγίαν Κίμωνος

...

τοΰ υίοϋ τοΰ Μιλτιαδου κατέκτησαν την Ήιόνα 1 παρά των κατά τόν β’θν·

την μαρτυρίαν του Θ&υχυ^ί^ου λέγοντος σά έξης « . . . ·βς οϊζοΰντες τζς

»τότε ζαλουμένας εννέα όδούς, νυν δέ Άμφίπολιν, των μέν ’Εννέα όδδ·ν αυτοί

έζράτησαν, άς.,βίχο» Ήδωναί»· (ί,ΙΟΟ.) Έζυριεόθη·τ& 43'7«ρ> ύπό· τοΰ. στρβ
*·:·
τηγο5 των Άθηναίών ’Άγνών&ς του Nwetw· zoel άποιχισθεΐσζ δι’άποίζων με-

τωνομάσθη ύπ’ οώτοϋ Άμφίποίις διά τε την ώρζίαν ζζΐ· περιφανή, θέσι-ν, ·ίήν
εζ τε.τΐίς θαλάσσης ζαΐ.ξηρΚς ει^ε, zat διότι περιεβρεχετο· ύπό. δύο·,

συνήπτε τείχος; βραχιόνων τοϋ Στρυμόνος,

ους.

■

ώς ιστορεί/' Θουκυδίδης (έν βιβλ»

4, § 102). «Καί αυθις έ,νός δέοντι τριαζοστίρ έ'τει ελθόντες οί-’Αθηναίοι,. ’'Α-

γνωνος τοΰ Νιζίου. οίζιστοΠ έζπεμφθέντος, Ήδώνας έξελάσαντες, εζτι,σαυ
’ το χωρίου τοΰ.το, οπερ· πρότερον- Εννέα οδοί έζάλοΰντο. Ώρμ·ωντο δέ έζ τ·ης

/

%όνος, ην αυτοί είχον έμπόριον ... επιθάλάσσιαν, πέντε ζαί εΐζοσι σταδίους

■ άπέχουσα άπό της νυν ιτόλεως, ην’Αμφίπολιν Άγνων ώνόμασεν,. οτι έ.π’άμφότ.ερα περιρρέοντος τοΰ Στρυμόνος,

διά τα περιέχ.εω. αυτήν,

τείχει.μαζρφϊ

ι,

απολαβών έζ ποταμού ές ποταμόν περιφανή ές θαλασσών τε. ζαί την η'πειρο·ν «μζισεν». Κατά δέ την αρχήν- τοΰ βελοποννησιαζου πολέμου παρεδόθη,

τω στρατηγω τών Λακεδαιμονίων Ερασίδφ. .(Θουζ..

4, 10'3—Ί&7) ζαί.τώ.

3-5,7ω π. X. ζατεληφθη ύπο του Φιλίππου πατρος. τοΰ· μεγάλουΑλεξάνδρου·

,διάμέίνασδ εζτατε ύπό. την κυριαρχίαν, των Μαζεδόνων

(Εδε Αισχιν. Παρατ

. ρϊρέσβ. 8. καί Δημοσθ. κατά Άριστοζράτους. 659)· μέχρις ού »ατ.«χτ·ηθβ%»
■ Από των 'Ρωμαίων κατέστη μητρόπολης τοΰ ^ τμήματος τ^ς Μακεδονίοος

(ϊδε Διοδωρ. 31, 13). Ή Άμφίπολις. μίαν περίπου ώραν άπέχούσα της. έζβο-

:

λνίς τοΰ Στρυμόνος καί έπί της ,άριστερόίς αύτοΰ όχθης κείμενη η.το εις 'θέσκ?·
. ώραιοτάτην καί καταλληλοτάτην προς εμπορίαν, είχεν- άφθον.ον. ναυπηγησίΓ

• μον ξυλικήν,. μεταλλεία, χρυσοΰ και αργύρου καί εύφορωτάτην γην ώς. ·&
Θουκυδίδη: (έν βιβλ. 4, § 108.) λέγει ζοά δ Πλούταρχο; (έν βίω Κίμω.ν.ος·7ρ

καί διά τοΰτο περιμάχητος ζατά τό.ν Διόδωρον/ (12, 6-8)· τοΐς·: πάσιν έγένετο..

■Διά τίίς Άμφιπό-λεως, ^τις έπΙ ΊΡωμαίων, κατέστη, Μητρό,πόλις της έπιζτητ
του Μακεδονίας,, διηρχετό ποτέ'*
Ε&μ<£ίχίι
^
Ρ
γτάτΙα

έ'βός .κάι. δι’ άύτίίς.

διηλθε ό των εθνών ’Απόστολος έζ Φιλίππων μεταβαίνων είς Θεσσαλονίκην
(”δε πραξ.. Άποστ. ιζ')·.

Της ’Αμ.φιπόλεως, ητις συνοιζισθεΐσκ το δεύτερον-

: .1

τφ 134 Ι φ- ΰπό .’Ανδρονίκου τοΰ νεωτέρου ύφίστατο, ώς τούτο, άποδείζνυται

.

τά, τρίτον ζάί τέλέυταϊόν κατεστράφη, περισώζονται, εϊσέτι έρείπιάΛίνα τών.

σαφώς έζ τ·^ς εκκλησιαστικές ιστορίας,, μέχρι τοΰ ιδ'αίώνος μ.. X. δτε πλέον·

w/w καί πύργων έπεσζευασμένων ύπο.των .Βυζαντινών Λ,

1 Έπί τών Ερειπίων τής ένδοξου πρτέ ναύτης πΐλιως Μτκι τ«νΰν Ασήμαντον -'χωρί&ο>

_

Γενίκλοη=Νεοχώρι καλούμενου, περί. ου Ιποιησάμεθα λόγον Ιν τοΐς έμπροσθεν. Κατά τήν
οΑτόσ’ε περιοδείαν μον παρετήρησαάρχαίαςτινάς.Ιπιγραφάς,ψηφίσματακαιτρίαήτέσσαρα Ανάγλυφα κεκολόβωμίνα καί τετειχιόμίνα Ιπί δύο έκεϊ ε’σίτι ίσταμίνών πύργων, τών τοίτ
χφ.ν τών οικιών, καί τής Ικκλησίας τοϋ .χωρίου, ΙΙρό ολίγων ε’σότι Ατών., ώς.'παρ’εΐδότων, .
Ιπληροφορϊ[θην, Ασώζόντο αύτόθι πολλά τοιαϋ'τα, άλλα κατά. την Απλοϊκήν τών κατοίκων.
■ τοΟ χωρίου Εκείνου εκφρασίν τα’πηραν οί Φράγκοι ’ς τη Φραγκιά. Εύρίσκοντάι 0έ
πάντοτε καί Αρχαία ελληνικά νομίσματα αδτόθι ύπο τών την γϊ|ν κάλλίεργούντων χωρικών./
.1 Ιίατα τον Ηρόδοτον, τΐι κατά την Αλωσιν. ταύτην της Ήιόνος έκτενίστερον διηγούμε
νου, διοικητής.αύτης τότε ήτο ό Βόγης, όστις μετά γενναίας τφ ό'ντι καί Απαραδειγματί
*
: ■
στου’ίσως παρά τοϊς βαρ6άροις άύταπαρνήσεως άντίστη προς τούς’Αθηναίους, καΐάκούσώμέν αύτοΟ τόΟ πάτρός της ιστορίας άφηγουμένου τάδε μετά πολλής σαφήνειας καί χάριτος «Τών δλ?ξαιρεθέντων ύπό 'Ελλήνων ούδένα βασ.λεύς Εε'ρξης -ϋνόμιοε εινέ άνορα αγαθον,- ε’μή Βόγην-μοϋνον τόν || Ήιόνος' τούτον 0έ αΐνόων ούκ Ιπαύετο, καί τούς περιεόντας
·. αύτοέ ίν Πέρβησι παϊδας Ιτίμα μάλιστα, Ιπεί καί Αξιος αίνου μεγάλου έγόνετο Βόγης, δς
0π'ει8ή. Ίπολιορκέετό ύπο ’Αθηναίων καί Κίμ’ωνος τοΟ Μιλτιάοεω, παρέαν αύτώ ύπόσπονοον
Ιξελθεΐν και.· νοστήσαι εις την Άσ'ιην, οίικ ήθέλησε, μή. δειλίη δόξειε περιεϊναι: βασιλόΐ, αλλά
Βιεκάρτόρεε Ις τό έσχατον’ώς 5’ούδέν ετι.φορύής Ινήν ίν τώ τείχεϊ, συννήσας πυρήν μεγάτ,
λην έσφαξε τα. τέκνα και την γυναίκα καί τάς παλλακάς καί τούς οΐκέτας καί ϊπειτεν Ισέόαλϊ εις τό πυρ, μετά δέ.ταυτά τόν χρυσόν άπαντα τόν Ικ τόΟ άστεος καί τόν άργυρον έσπει
ρε από τοΟ τείχεος ε’ς τόν-Στρυμόνα' ποιήσας δέ ταύτα . κάί ίαύ'τόν Ίπέόαλε εις τό ΛΟρ·'
οΰτω μέν· οΰτος δικαίως α’νίεται ϊτι καί-ές τόδε ύπό Περσέων.» Άκούσωμεν καί τού Πλουτάρχου ίστοροϋντο.ς Ιν βίφ Κίμωνος ώς. έξης. «Κ'μων δέ, τών συμμάχων' ήδη προσκεχωρη- .
κοτών αΙτώ, στρατηγός ε’ς Θράκην ϊπλευσεν, πυνθανόμενος Ιίερσών άνδρας Ινδόξους καί'συγγενεΐς βασιλέως ’Βϊόνά πάλιν παρά τώ Στρυμόνι κειμένην ποτάμφ κατέχοντας Ινοχλεΐν τοΐς:
περί, τόν τόπον ΙκέΤνον "Ελλησιν. Πρώτον μέν οΰν. αύτούς μάχη τους Πέρσας ένίκησε καί κα-,
τέκλεισεν ε’ς την πόλιν" έπειτα τούς ύπέρ Στρυμόνα Θρακας, .όθεν αύτοΐς Ιφοίτα σίτος, άναρ
στάτους ποιών καί τήν χώραν παραφυλάττων άπασαν, ε’ς τοσαύτην Απορίαν τούς πολιορκουμένους κάτΐστησεν, ωστέ Βόύτην τοό βασιλίως στρατηγόν Απογνόντα τά πράγματα τη
πόλει. πθρ Ινεΐναι καί συνδιαφθεϊραι μετά τών φίλων καί τών χρημάτων έαυτόν; Οδτω οέ·λαοων την. πόλιν. άλλο μλν οόδέ> Αξιόν λόγου ώφελήθη, τών πλείστων τοΓς;βαρ6άροις συγ-.
κατακαέντων,τήν 8έ χώραν έύφυεστάτην ουσαν καί καλλίστην οικήσαιπαρέδωκε τοΐς’Αθηναίο.ις
Κ“1 σόύς Έρμίς αύτω τούς λίθινους ό δήμος άναΟεΐναι συνεχώρησεν, ών Ιπιγέγραπται .
τώ μέν πρώτφ,
■'
'
/ '
"Ήν άρα κάκτΐνοι ταλακάοδιοι, ο"ποτέ Μήδων
■
πάισΐν Ιπ’ Ήΐόνι Στρυμόνος Αμφι βοάς ’
.
λιμόν τ’αί'θωνα κρυερΰν τ’Ιπάγοντες’’Αρηα
.
πρώτοι δυσμενέων ευρον άμηχανίην'
..,/. .
τώ δέ δευτέριρ, "Πγ-μόνεσσι δέ μισθόν’Αθηναίοι τάδ’έ'δωκαν
■ ■■’ ■■ ' / 1 1 ' : Αντ’εύεργ-σίης καί μεγάλων Αγαθών.
■ · ■ ■ ■
, . . Μάλλόν τις τάδ’ ίδών καί Ιπεσσομένων ίθελήσετ,- . ' - -..■-■•ι. ./ άμφί περί ξύνοΐς πραγμάσι δήρίν ξχ«ν'

τφ; δέ .τρίτφ / "Εκ ίίοτέ τήσδε πόλήός άμ’Άτρείδησι Μενέσθεύς
· /./■. -ί|γεΐτο ζάθεον Τρωικόν Αςιπέθίον·' ■
ον πο(Γ "Ομηρος έ’φη Λαναών πόκα θωρηκτάων
;.
ζοσμητήρα μάχης έξοχον ρ’ντά .)ίΌλεΤν. ■
. . ί:
Ούτως οϊ,δέν.Αεικϊς ’Αθηναίοισ.ι-καλε’ϊαθαι
κοσμηταΐς πολέμου τ’«μυΐ-καί ήνορέης.»-

■

·

ι·· ,■■/■;■. .
. ■

. ... ..........................
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'

Μηδικόν πόλεμον κυριευσάντων αύτην TlepotSv, : ώ; ό Θουκυδίδης (έν βιβλίω
. i, §■ 99) διηγείται.' «Πρώτον μεν Ήιόνα τήν έπί —τρυμόνι Μηδών έχόντων

.

Ίέολιόρκί^ εΐλον. καί ήνδράπόδισάν Κίμώνος

ίοΟ

Μιλτιάδου στρατηγουντος».

"Οτε δέ έν Αρχή τοΰ Πελοποννησιακοϋ πολέμου δ στρατηγός τών Λακεδαι

μόνιων Βρασίδας καταλαβών. την Άμφίπολιν ήπείλεικαί τήν Ήιόνα, τότε
τήν δέ Ήιόνα παρά νύκτα

έγένέτο λαβεΐν. Εΐ γάρ μη έβοήθησαν αι νήες διά τάχους, άμα έωάνεΐχε-

κτορόπόλις, ύπό τό όποιον ονομα εϊνε γνωστή κατά τόν μέσον αιώνα. Πρός
μεσημβρίαν τής Αρχαιότατης τε καί μεσαιωνικής ταυ της πόλεως κεϊται νυν
χωρίον μικρόν καί ύπό όλιγίστων ζευγιτών συγκείμενον, ή Κοηέσσα..

του όρους Γίαγγαίου έπί τής θέσεως, έν ή τανϋν κεϊται ή περί ής έντφ β*

■

τεύχει τοΰ Παρναονοΰ είπομεν κώμη 77γαέ?ώτα.,, ήτο οχυρά πόλις ώς έχ .

τών έξης τοϋ Ηροδότου εξάγεται, « .... Παραμείβε.το
ίΐιέρων,

(2άρξης)

τών ένί Φάγρης έστί οΰ-νομα καί έτέρφ Πέργαμος'

τείχεα τά:

ταύτγ μέν δη

παρ’αυτά τά τείχεα τήν οδόν έποιεΐτο» (Ήροδ. 7, 112).

κιν,ίτιδος λίμνης καί πρός μεσημβρίαν τής εκβολής τοϋ- Άγγίτου έπί τής θέ;·

σέως τοϋ μέχρι νυν διασώσαντος τό άρχαΐον όνομα τής πόλεως χωριδίαυ

Ζδραδήίαΐ. Περί τήν πολίχνην ταυτην κατεστράφησαν. δ.εκακισχίλιοι ’Αθη
ναίοι καί σύμμαχοι ύπό τών Θργκών τίμ 46 6·ιρ π... X, κατά τόν Θουκυδίδης

λέγοντα.(έν βιβλ. δ' § 102.) τά εξής. «’Έπειτα δέ καί οί. Αθηναίοι έτεσ.ι.δύο

καί τριάκοντα ύστερον, έποίκους μυρίους σφώντε αύ’τών καί τών άλλων τόν .
βουλόμενον πέμψαντες, οί. διεφθάρησαν έν. άραβήσκω- ύ.πό,. Θργκών». Σημειω?

■ τέμν δ’ότι ή πόλις αυτή συγχέεται έσφαλμενως ύπό πολλών ιστορικών .μετά
.

τής έτέράς πόλεως Λραβήσχον, ήτις, ώς έν οΐκείω τόπω εΐπομεν, έ'κειτο έπί
τής θέσεως τής νϋν πόλεως Δράμας.

Μύρκινος (ή). Τήν άρχαιοτάτην ταυτην πρωτεύουσαν τών Ήδωνών, κείτ

:,
■

':·'Λ

'

.

ΜΑΚΕΜΚΑ

,

'

■ .. 2θϊ \

- Γάζαγος (ή). Ή Γάζωρος έ'κειτο μεταξύ τής Άμο'.πόλεως καί τής Μυρεν αυτή ναόν τής Γαζωριτιδος Άρτεμκδος καί Αργότερον διά 'τόν..σταθμόν
τής Έγνατίας όδοΰ"'ό πολίτης ελεγέτο Γαζωριος.

Φάγρη 1 (ή). Αΰτη κείμενη πρός Ανατολάς τής Ήϊόνος αρκτικώς τοΰ νϋν .

χωριδιου Όρφάνου, περί οδ έν τοΐς έμ.πρόσθεν εΐ'πομεν, κάι πλησίον τής θα
λάσσης ήτο λίαν οχυρά.

\4ποΛ.3,ωνία, (ή).

Τήν πολίχνην, ταυτην,

κειμένην έν τή αυτή παραλίάς

του Στρυμ,ονικοΰ κόλπου πρός άνατολάς τοΰ χωρίου ΜαμαΛά, δεν πρέπει νά

συγχίσωσιν όί Αναγνώσται μετά τής έν ’Άθω Απολλωνίας, ής ό Παύλος έν

ταΐς Πραξεσι τών ’Αποστόλων (κεφ. 17) μνείαν ποιείται, οτι δι’αότής διήλμ
.

Γα.ί-.'ρ'-ύς 2 (ή). Αυτή, όνομασθεΐσα ούτως Από Γαληψοϋ υίοΰ τοΰ Θάσου

καί τής Τελέφης κατά Στέφανον τόν.Βυζάντιον καί ούσα μία τών επισημό
τερων έκ τών έν τή ανατολική παραλίιρ τοϋ Στρυμονικοϋ κόλπου κειμένων

αρχαιότατων πόλεων, έ'κειτο περί τό νυν χώρίδιον Πύργον. Ή Γαληψός αποστάσα τών Αθηναίων έν Αρχή τοϋ Πελοποννησιακοΰ πολέμου παρεδόθη τώ
Βρασιδ^, αλλ’ έκυριεύθη καί πάλιν ύπό τοϋ στρατηγού τών ’Αθηναίων Κλεω-

κ/μαδήΰποσ (δ).. Ή Αρχαία, αυτή πολίχνη έ'κειτο. πρός Άνατολάς τής Κερ-

\

■

θε μεταβαίνων εις Θεσσαλονίκην.

Πέργαμος (ή). Ή άρχαιοτάτη αΰτη πόλις κείμενη παρά τάς ύπωρέίας
·'■

1

κίνου πολύ πλησίον τοϋ όρους Παγγαίου, ήτο δέ επίσημος τό.πάλαι διά .τόν

τό». (Θουκυδ. 4, 106). Ή Ήιών καταστραφεϊσα'Ακολούθως υπό τών ’Αθη
ναίων καί Άνοικοδομηθεΐσα βραδυτεραν εν τή αυτή, θέσει μετώνομάσθη. Άνα-, .

' ,

νΑΠαι ίλ&ρίτϊραι άρχαϊαι. κά) ^σάιωνικαΐ. πόλεις'έίσΐν,-άι εξής)..

μόλις ήδυνήθη νά σωσή· αυτήν ό' στρατηγός τών Αθηναίων Θουκυδίδης.
«Καί την μέν Άμφίπολιν Βρασίδας άρτι είχε,

‘ I '

·

.

α'

,

νός περί τό 421w π. X. κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Θουκυδίδου (έν βιβλ. 5) 6)

λέγοντας τά εξής

α .... Γαληψόν δέ τών Θασίων

Αποικίαν λαμβάνει (ό'

Κλεών) κατά κράτος».
ΟΙούιιη ® (ή;. Πρός Ανατολάς τής Γαληψοΰ έκειτο ή Αρχαία αΰτή πόλις,

$τις είχε προσχωρήσει τφ Βρασίδγ έν τίρ Πελοπον.νησιακώ πολέμφ.
Σημείωτεον ένταΰθα δτι ή Μύρκινος, ή ΓαΜιψός καί ή Οισιγαϊ? ήσαν
,
*
αποικία

τών ©ασίων, καθά ιστορεί δ Θουκυδίδης (έν βιβλ. 4,1 07) «Καί Μυρλ

κινος τε . . . καί Γαληψός . . . καί Οίσύμη’ εΐσι δέ αδται «Θασίων Αποικία!"Λ’
η δε 'Λπο22(ύνία ίδρυθεϊσα. υπό τών Θργκών πρός τιμήν, τοΰ Απόλλωνος

κατεσκάφη μετ’ ολίγον ύπό τοϋ Φιλίππου ώς καί ή Γα.ϊηύ'ός, ώς ό Στράβων
μαρτυρεί «Γαληψός καί Απολλωνία κατεσκαμμέναι ύπό Φιλίππου (Στραβ.

7, 331, 33—35), ών ή πρώτη ανφκοδομήθη ακολούθως.

μένην μεσημβρινώς τοΰ-Δραβήσκου έπί τής υψηλής καί όχυρδς θέσεως τοϋ

'

χωρίου Καύακιά, λαβών ώς Αμοιβήν παρά 'τοΰ Δαρείου τώ 513φ

π. X»

Ίστιαϊος ό Μιλήσιος έτείχισεν αυτήν, ώς ιστορεί όΉρόδοτος (έν 5. .124) λό

γων τά έξής. « .... Ές Μυρκινον τήν Ήδωνών τήν Τστιαΐος έτείχεε παρά

Δαρείου δώρεήν λαβών». Κατά δέ τόν' Πελοποννησιακόν πόλεμον κατέλαβεν.
αύτήν ό στρατηγός τών Λακεδαιμονίων Βρασίδας ώς-ό Θουκυδίδης διηγείται

(έν βιβλ.

4, § 107.). διά τών εξής. «Καί Μυρκινός τέ αύτφ (τω. Βρασίδα)

προσεχώρησεν Ήδωνική πόλις.» Ή Μύρκινος έφημίζετο'τό πάλαι διά τε τώ
'■.. (-άόγυρ® μεταλλεία καί τήν/ναυπηγήσιμον ξυλικήν.

1 Επι της θέσεως της αρχαίας ταύτης πόλεως σώζονται ε’σίτι άρχαΐα ερέίπια άκροπόλίωτ
και τειχών, χα: εόρίσκοντάι πολλάκις αρχαία όλληνικα νομ.ίσρ.ατα ύπό.τών ζευγιτών σννήθως,.οΓτινες, πωλοϋσιν α&τα άντι εότελοΟς τιριης: έίς τόν πρώτον τυχόντα Αγοραστήν.. .
2 Ο κ. Διίμιτσας πολύ δικαίως έλέγχων τόν γερμάνόν πινακογράφον κ. Klepert όίγνροϋντα τελέώί τήν. πόλιν ταυτην, όπως καί πολλάς όίλλα;, προτρέπει αύτόν να τυποθίτ.'στ| έν
τω πινακι της άρηαίας 'Ελλάδος κεφαλαίοις γράρμασιν αότήν' βρθώς δέ'πριών έπικρίνιι έπιγ.
στημονικώς και τούς Pauljr ζά: A. Forbiger όλως άγνοοΟντας' ταύτην χαΐ Αυάφέροντας [χΐ-·
νον την έν τϊ[ Σιθωνίςί της Χαλκιδικής Χερσονήσου.ζειμέρην Γαληψόν.
\

>.■, 3 II Οΐσόμη, Σισύμη καί Σόμη παρ'α τοϊς μεταγενεστέροις άπαντώσα, Ανε παναρχαωτάτη

πόλις· καί ή αϊτή.τή:όπό το5'Ομήρου. (ξν;’Ιλί»δί Ο, .3θό),'Δίσόμη καλονμ^ν>1·
*

"
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..θβσβώς’^ς.

μΤΧίτολόγίζοντες δέ τά νΰν υπάρχοντα έν. αύταϊς σχολεία ευχαρίστως πα-

. άρχαιοτάτής καί περιωνύμου ,πόλεώς.’Ηϊόνος πλησίον τοΰ νυν χωρίου Κΰυτέσ-

ρατηροΰμευ ό'τι έν μεν τ·ρ επαρχία της Δράμας ύπάρχουσι δύο Ελληνικά

■ \4raxtop0riaii(;.”1'.ί;α!.

Αΰττι

σης, έλθα σώζονται εΐσέπι,βυζάντιακά πίνα ερείπια, διετέλει κάτά τόν με-

σχολεία, τόπής ,Δράμάς· καί τό τής ,Ιίρωσότσαίνής, 5.δημοτικά,\τό τής Δράτ .

σαίωνα μία των εις την Αρχιεπισκοπήν τών Φιλίππων υποκείμενων έπισκοπών.·

μας,., Τσατάλτσας, Δοξάτου, Πλεύνης. κ.αίΐΝευροκόπης. 5 γραμματόδιδασκάτ..
λεία,, όίτοι καινά λεγάμενα σχολεία, όία τό -τ,ΐίς. Βησσότσιάνης, Γιουρεζικίομ,
Βώλαζ.ος, Δρενόβου καί Κουβαλίστης καί 2 παρθεναγωγεία, τό τη: Δράμας

Ενταύθα περαίνοντες την τών αρχαίων καί μεσαιωνικών πόλεων περι

καί τό τής Νευροκόπης,.·5—Έν δέ' τΰ; τής Ζίχνης επαρχία ύφίστανται 3Έλλ».

γραφήν, ην τό έφ’ ύμϊν ευπρόσιτου τε καί χρήσιμον τίράναγνώστφ έπεμε'λή-

σχολεία, ρϊα τό του Άλιστρατίου,. ΛΡοδολείβους καί Εΐκοσιφοινίσσης. 10 ’Αλ

θημεν; νά καταστησωμεν, . και: περί τής πνευματικήςκαταστάσεως καί τής '■ ■

ληλοδιδακτικά :τό τοΰ Άλιστρατίου., Ζελειζχόβου, Ί’αχόβου, Σκριτσόβου, Σι-

φυσικής τοπογραφίας τής χώρας ολίγα τινά, μαρτυροϋντατην · σπουδαιότητα .

ληνοΰ,’Αγγίστας, Πιθίων (Κΐούπ-κΐοη),'Ροδολείβους, Σεμάλτου καί Πραβίότης,

αυτές, μετά τινων παρατηρήσεων καί προτροπών νά εί'πωμευ έν Ανακεφα

5. Εραμματοδιδασκαλεϊα,τό τοΰ Γράτσιανι,Μαντη'ίου,Στραβΐιλάκκων,Βολτσίς'ηι».

λαίωσες Αναγκαίου νομίζομεν, περί δέ των ηθών καί εθίμων ώς καί τών δη-

καί Κοτσακίου, και 3. Παρθεναγωγεία τό τοΰ'Αλιστρατίου, 'Ροδολείβους. καί

μ.οτικών ασμάτων καί τών έν ταϊς πλατείαις πάντων σχεδόν τώνκωμοπό-

τό τοΰ ΖελειαχόβουΛ-—Έν δέ τή ’Επαρχία; Έλευθερουπόλεως ΰπάρχουσιν έΐι

λεωνκβά χωρίων κατά Κυριακήν καί πΚσαν άλλην επίσημόν εορτήν υπό τε

’Ελληνικόν σχολείου, τό τοΰ Πραβίου, 4 ’Αλληλοδιδακτικά, τό της. Μουστέ-

τών νέων καί νεανίδων γινομένων χορών, οϊτινες Ανακαλοΰσιν ήδέως εις την . ',

νης, Νικησιανής, Αακκοβικίων καί Ιίρομμύστης καί 7 Γραμματοδιδασκα-

μνημην τοΰ θεατού τούς πάλαι Σπαρτιατικούς χορούς, έπιτραπείτω ήμϊν ν’;Α-

λεία. τό τών Έλευθερών, ΊΙαλαιαχωρίου, Τσίούσης, Αυλής, Φτέρης, Πόμπλης^-

ποσιωπησωμεν ίδη, καθ’οτι περί τούτων πάντων,

ώς άποτελοόντων αντι

κείμενου ιδιαιτέρας πραγματείας, έπιφυλασσόμεθα άλλοτε νά γράψωμεν ·έυ·
έκτάσει.

καί 'Γσερεπλλάνου· προσθέτοντες δέ καί τά υπαγόμενα μέν εις την δικαιοδο
σίαν τοΰ Μητροπολίτου. Ξάνθης,

κείμενα δέ έν τ^·.περιφερείς τοΰ Έλευθε

ρουπόλεως i Ελληνικόν,τό της Καβάλλας, 4’Αλληλοδιδακτικά τό τής Καβάλ

.

Τάς τρεις έν λόγω επαρχίας έξετάζοντες ύπό την διανοητικήν‘πρώτον· Ανά-

λας Μεσαρρόπης, Καραγιάννης καί Ποδογορίας, καί 1· Παρθεναγωγείου· τό τής

πτυζιν παρατηροΰμεν εύτυχώς ότι, Αν και πολλά βεβαίως εΐσέτί έναπολεί-

Καβάλλας, εόρίσκομεν ό'τι τό συνολον των σχολείων ανέρχεται εις· 7 Ελλη

πονται,. οπώς ή έν αύτοϊς έκπαίδευσις καταστεί Ανταξία τών προσδοκιών

νικά, σχολεία, 23 άλληλοδιδακτικά, 17 προπαιδευτικά καί 6 Παρθεναγω

παντός Αληθώς.φιλομούσου καί άγαπώντος την ευημερίαν τής πατρίδος του, ί.

γεία. Σημειωτέου δέοτι ούδεν. σχεδόν τών. περιγραφέντ.ων χωρίων ύπάρχεν

Sv καί ·η έ.ν γένει τών. πόλεων κωμιοπόλεων καί χωρίων κατάστασις πόρρω .

άνευ εκκλησίας, δπερ έστίν αλάνθαστου τεκμήριου

δυ στυχώς Απέχει τοΰ ποθητού τής τελειοποιησεως βαθμοΰ, πλην άλλ’δμως

πρώτιστον μέλημα εϊνε ή Ανίδρυσις σχολείου’ και εκκλησίας. Λ :

τοΰ. .'Έλλη,νος, ούτινος
■

έ δόναμις τοΰ Έλληνισμοΰ έν αύταϊς σχετικώς πρός άλλας πόλεις, κώμοπόλεις καί χωρία άλλων επαρχιών εΐνε Ακμαιότερα, ,άνθηρά καί εύ'έλπις, Έπι·
κρατούσα γλώσσα πανταχοΰ έν άΰταϊς εξαιρέσει χωρίων τινών τής Νευροκόπης. διάτελεΐ ή Έλληνικη, πλείστας δσας λέξεις. αρχαιοτάτας δ,ιασώζουσα, ■

πασαι αί τών επαρχιών τούτων κοινότητες ηρξαντο φιλοτίμως νά συσταίνωσι πρός τοΐς προΰπάρχουσι γράμματοδιδασκαλείοις δημοτικά σχολεία, αμιλπ
λώμεναι ποια νά ύπερβή την άλλην διά συνεισφορών έπιβάλλομένων εις έκα

στον κατά την χρηματικήν αύτοΰ κατάστασιν, δι’ δ έκαστον χώρων, εκτός

τινων περί την Νευροκόπην κειμένων, έχει, ώς εΐ'δομεν, σχολείου δημοτικόν η

γραμματοδιδασκαλεϊον, πολλά δέ τούτων

έ'χουσι δύο αλληλοδιδακτικά καί

■Ελληνικόν καί. τίνκ τούτων σχολείου τών θηλέων, ών την έκπαίδευσιν άρχι
σαν νά έπιδιώκωσιν όΐ Απλοϊκοί αλλά ίκανώς φιλομαθείς τής χώρας ταύτης

κάτοικοι.
1 ■ TJjv πίλιν ταύτην λίαν έσφαλμένω; συγχΐουσιν ο’ περισσότεροι των νεωπρων προς τήν
. Έλενθιρούπολιν, τήν παρά τήν Νιάπολιν (παλαι’αν Καθάλλάν)κέΐμόνην.; ;
·χ.
’

t Τό παρθεναγωγείου τούτο δυστυχώς ,διελύθη πρί τίνος ένεκα . τών καιρικών·. περιστά
σεων, έχορεν δαως πλήρεις τ’ας Ελπίδας ήμών ότι ό Ιν ’ΑΟήναις πρός διάδοσιν, τών ίλλήνικών γραμμάτων Σύλλογος, τή σονδρομίϊ τοίί οποίου ενεζα Ινδείας ' τών κατοίκων καί πρ<5τερον τούτο διετηρεΐτο, δίν θέλει λησμονήσει τόσον ταχέως τας τοσαύτας καί τοιαύτάς πρός
αποτροπήν τών κατοίκων τής Νεύροκόπης άπό πάσής έλληνικη; μαθήσεως γενόμένης τώνφώτοσδεστών άποκείρας και ότι έπομένως θέλει.σοστήσει άδτό καί πάλιν, άποστέλλων αότόσε παρΟιναγωγόν εύπα'διυτον κα'. πιπί-.ριμένην.
2 Κατά την περιγραφήν τής κωμοπίλεώς ταύτης, ήν ίποιησάμεΟζ έν τώ & τοΰ «ΠαρνάσΟόό». τεύχει, εϊπομευ οτι απόλυτος ύφίσταται άνάγκη σύστάσεω; παρθεναγωγείου Ιν Ζέλεια- '
χόβω, ?ν <ρ σήμερον λάλέΐται άνάμικτος ή έλληνική ' καί ή τουρκική. Την ανάγκην ταύτηνί
πλήροφ'ορούμεθα εότυχώ; ότι δ άνωτε’ρω Σύλλογος Ιθεράπευσε πέμψας πρό τινων μηνών αύ- ::
τόσε κατάλληλον διδασκάλισσαν.
■ 3 Εινε ΐκανώ; λύήηρόν,διότι τίνίς τών Εδρώάάίων δημοσιεύσανΐέ; κατ’ά διαφόρου;' καίρόδς
στατωτυώς τοΟ τε πληθυσμοί τών κατοίκων κάτι έπαργίας, πάτοι φυλίτς και κατά θρη
σκείας, ■καί' του άρίθμοϋ τών διαφόρων έν τή Εδρωπάΐ'κη .Τουρκία ίλληνικών Βκπαιδευτήρίων, έξ άγνοίας-παρεμόρφωσαν ό’κτρώς τήν άλήθείάν: κάΐ ίολα^χν οΰτω σπουδάίϊος τον ελ
ληνισμόν. Παραλείποντες ίντάΐιθά. τον Ιν γνώσεί, ώς κοινώς τουλάχιστον φρονεΐτάι, κατα«τήσάνταίτήν έπισΐήμήν. οργβνον τών πανσλαυίστών ! και δά γ-νωστούς λόγον; άποπειρα
*

κ

goo

μακεδονικά

. Τοιαύτ-Λ' λοιπόν άπο^εικνυομχν’ης

■

νης πνευμίατικίς χχτας^έός. ■

των τριών επαρχιών, γ·τιςτωόντι ίζ.ανώς ενθαρρύνει πάντα φιλ.όμουσον, ήμεϊς

δεν κρίνομεν. όίσκοπον τελευταίως νά ύποδείξωρ.εν τοΐς άρμοδίοις Αναγκαίας'
τινάς, άλλά και ούχί δυσκόλους πρός πραγματοποίήσιν βελτιώσεις’ προτοεποντες

τούς μέν φιλοπάτριδας της Αράιιας πνλίχας νά συστησωσιν Αμέσως

φιλεκπαιδευτικόν τινα σύλλογον, δστις νά φρΟντίζη καί περί των περίχωρων

καί μάλιστα εκείνων, οπού τά ξενικά στοιχεία διά πάντοίων μέσων πειρώνται νά βάλωσι τόν πόδα των’ τούς δέ τές Λλιγίοπώτ^ς πιστούς τοϋ 'Ελλη
νισμού θεράποντας, όπως μη άντιτάξωσι βίαν κατά τη; βίας ουδέ ν’ άντα-

ποδώσωσι τά ί'σα τοϊς καί διά φονικών οπλών πειραθεϊσι

ν’άρπάσωσι τας

. έκκλησίας καί τά ‘Ελληνικά σχολειά των, άλλ’ ειρηνικώς έξακολόυθώσι πο-

τιζόμενοι των ναμάτων τές Χριστιανικές παιδείας καί ελληνικές μαθησεως

άντλοϋντες έξ αυτών καρτερίαν και υπομονήν καί επικαλούμενοι την Αρωγήν
τών αρμοδίων. συλλόγων, .ελλείψει οικείων μέσων, προς συντηρησιν των 'Ελ
ληνικών σχολείων των, καί ούτω διά της έ'μφρονος αυτών πράς αυτούς δια

γωγές, τοΰ ειρηνικού χαρακτέρος καί τοΰ καλοϋ καί Αξιομίμητου παραδείγματός των έλκύσωσι πρός τόν ‘Ελληνισμόν καί τούς ά ούκ οΐ'δασι ποιοΰντας

καί τούς μαχομένους υπέρ ' ων ένδομύχως απεύχονται
*

τούς δε φιλομουσους

του ΆΛιστρατίον κατοίκους, ίνα ως έκ τές θέσεως, ην κατεχει η ωραία πα-

τρις των, οδσα τό κέντρου τές επαρχίας

πρός τώ Παρθεναγωγεία»,

όλης, διοργανίσωσι προσηκόντως

περί οό έν οίκείφ» τόπω τά είκότα. έίπομεν, και

την κεντρικήν 'Ελληνικήν σχολήν έπί τό βελτιον καί άποκατάστησωσιν

αυτήν έν εΐδει ημϊγυμνασίου, όπως οί έκ τών περίχωρων μ,αθηται καταρτι•

ζόμενοι δεόντως έν αύτνί μεταδώσωσιν είτα τά ελληνικά γράμματα εύκολωτερον εις. τά εαυτών χωρία’ τούς δέ τοϋ

όπως, κατορθωθεισης

. κατ’εύχην ύπό τοϋ ενταύθα πρός διάδοσιν τών ‘Ελληνικών γραμμάτων Συλ

λόγου τές συστάσεως καί έν τη πατρίδι των Παρθεναγωγείου, εζορισωσι
πλέον έντελώς άπό τών έστιών^των την τουρκικήν γλώσσαν’ τους δε φιλο-

.

ΜΑΣΟΝΙΚΑ ■

1

.>1

^ουσουςί'ίοΰ. ΐίραβίον, όπως συναισθανόμενοι βτι η βαόίς .τέΐ' κόινωνικέ; μορ-

φώσεω; ε?νε τά παρθεναγωγεία προβώσιν Αμέσως εις σύστασιν τόιουτου. τν)

έθικίί τε καί. υλική συνδρομή τοΰ σεβ. επισκόπου των Διονυσίου, δστις ευχα
ρίστως πληροφορούμεθα, ότι έκτελεϊ μετά πολλοϋ ζήλου τό καθέκόν ζάλου

'

.

καί φελομούσου ποιμενάρχου, έλκόων τούς επαίνους ■ καί την ευγνωμοσύνην. 'τοΕΪ ■

:■

ποιμνίου του’ τούς δέ τών λοιπών ζωμοπόλεων καί χωρίων φιλομαθείς, άλλά

λίαν εύπιστους κατοίκους, ϊνα περισσοτέρων είς τό έξης έφιστώσι προσοχ ήν

\.

■ .?

■

έπί της ποιότητας τών διδασκάλων καί της εύμεθόδου διδασκαλίας των,

’ '■

διότι πραγματικώς, καί όφείλομεν νά όμολογησωμεν, πολλάκις βαθεϊαν την ■

λύπην ησθάνθημεν εύρόντες κατά την ,αύτόσε. περιηγησιν ημών· εις πολλά;

'

κωμοπόλεις καί χωρία διδασκάλους κατ’όνομα μόνον ,τοιούτους καί οΰδέν
πλέον η κηφένας όντας,

διδασκάλους,

οΐτινες

άντί νά ώφελησωσιν εΐχόν

..

βλάψει, επαισθητώς τάς ύπο τών οποίων άδρώς έμ.ισθοδοτοΰντο ατυχείς κοι

νότητας ! Ευχόμενοι τέλος, όπως πάντεςοί φιλοπάτριδες κάτοικοι τών μερών
αυτών έπιμεληθώσιν έτι πλέον πάσης Αναγκαίας βελτιώσεώς πρός την πο-

θουμενην ύπό παντός τοϋ έθνους καί τοϋ σοφού κόσμου ειρηνικήν πρόοδον καί

όπως οί έπί τούτφ υπάρχοντες σύλλογοι βοηθώσι δραστικώς έκ τών ένόντων μέσων την εκπαίδευσή, μεταβαίνομεν είς την έξέτασίν αυτών ύπό υλι
κήν έ’ποψ'.ν.

Πεπροικισμέναι καθ’ όλα αυτών τά σημεία αί έπαρχίαι αύται τές ανατο- ,
λιζές Μακεδονίας δι’.όρέων δασοφόρων, διά σειρών λόφων καλλιεργησίμων

καί διά πεδιάδων έύφορωτάτων, περιέχουσ'αι διάφορα μεταλλεία, διαρρέόμεναι είς πολλά μέρη ύπό ποταμών διαφόρων και κεκτημένάι παραλίαν έπαρκεστάτην περιλαμβάνοϋσι πάντα τά φυσικά δώρα τά δυνάμενα νά συντελέσωσιν είς ευτυχίαν. διαρκέ καί ευημερίαν άσφαλέ τών κατοίκούνσων αύτάς.

Άφ’έτερου η γνώσις της καλλιέργειας τών σπουδαιότερων καί π'λουσιωτέρων
προϊόντων καί ίδίίγ τών δημητριακών καρπών,. τοΰ βάμβάκος, οδ ίκανά εξα

γωγή γίνεται εΐ'ς τε την Ευρώπην, ’Αλβανίαν, Βοσνίαν κάί,άλλα μέρη, τοϋ

θίιιτα την Θράκην κβί Μακεδονίαν νά ίκσλαυίση! γερμανόν πινακογράφον Κειπερτον (Κϊβpert), μνημονεύομεν τής εισαγωγής. τοΟ ύπό τοθ περιωνύμου Αγγλου πινακογράφου Ε. δουάρδου Στίνφορδ (Edwart Stanford) πρό τινος έν Αονδίνω ίκδοθίντος ίθνολογικοΰ χάρ
του τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας καί 'Ελλάδος, έν η'μετά λύπης παρατηρεί ό Αναγνώστης ότι
ού μόνον πολυάριθμα χωρία, εχοντα δημοτικά σχολεία, έντελώς παρελειφθησαν, άλλα και
πόλεις, πολίχναι καί κωμαπύλεις ϊχουσαι ελληνικά σχολεία και αλληλοοιοακτικα και τινες
τούτων καί παρθεναγωγεία ούδύλως άναφέρονται έν τώ πίνακι τής στατιστικής αύτοθ. Η
πόλ.ς Δράμα π., χ. έ’χουσα έλληνικόν σχολείου, Αλληλοδιδακτικόν καί παρθεναγωγείου απεκλείσθη έντελώς μνημονευομένη μόνον ώς όνομα έπαρχίας, ή Ν ευ ρ·ο κ ό πη/και το Αλιστράτιον, ήΠ ρωσ.ο τ σ α Ε νη καί τό Δ ο ? ά τον, τό 'Ρο δ ο λ εκ 6 ος και τά Π191 α
(Κ to ύ π-κ· ιοη) τά Δακ κο 6-ίκε ια και τό Σέ μ αλ τον καί τόσαμαλλαι κώμο πόλεις, οόδοτ
λωςέν τήστατιτική αύτοΟ μνημονεύονται’. οί|βουλόμενοι τών Αναγνωστών άναγνώτωσαντο τρί
τον τμήμα τής εισαγωγής τοό Ιθνόλογικοΰ τούτου χάρτου μεταγρασθεντος έκ τοΟ άγγλικοίίκαί έκδοθέντος εις την καθ’ημάς γλώσσαν ύπό τού κ. 'Ηρ. Δαζαριοου μετά. τινων τροποη
ποιήσεων.
'
'
- '

Αραβοσίτου, σησαμιού,. γλυκάνισου καί πολλών άλλων καί ά ένασχόλησίς
τινών τουλάχιστον κοινοτήτων: είς τέ την μεταξουργίαν, βυρσοδεψικην καί
υφαντικήν καί τών πλείστων εις έκτεταμένην κτηνοτροφίαν χόρηγοϋσάν τ’/j μέν

γεωργία τά πρός καλλιέργειαν τής γές ζώα, τΐ) δε εμπορία τό μαλ,λίον καί

άλλα εμπορεύματα καί τη κοινωνία, την καθημερινήν τροφήν, ζατατάσσουσι δι-

,

καίω; μεταξύ τών εύφορωτέρων καί προσοδοφορωτέρων επαρχιών τη; οθωμα
νικής αυτοκρατορίας τάς έπαρχίας Δράμας, Ζίχνης καί Έλευθερουπόλεως,

αΐτινες μολονότι περιλαμβάνουσι τοσαΰτα καί τοιαΰτα φυσικά δώρα δυστυ-

-ί

χοϋσιν όμως μή εύμ.οιροϋσαι πόρων, ώς έξ ιδίας άντΰηψεως έ'γνωμεν. Τό κυ-

λ 'ίμ;

ριωτατον δέ τούτου/αί'τιόν είναι: η οίκτρά. κατάστασις

τοΰ καλλίτερου μέ-

ρους τές εκτεταμένης πεδιάδος τών Φιλίππων.:;1, δπερ καθ’ δλον τό έτος κα-

?

1 Χημειωτίον έντ»ύθα να) τούτο,-ότι'ίήί,πέδίάόοί τών Φιλίππων καλόπτομένης ύπό τών

·■
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Λων. νεκνίδων τούτων ή νεωτέρκ δ'.εκρίνετο έπί τγί άπΜτητι- τής .

ΰπέ των ΰδόίτων, άκ! feep. άττοξτ,ροίνθέν έκτόζ τοό οτι 150 ΛέρΓ-

ένδυμασίας καί τ·?, σεμνότητι τών.·.βλεμμάτων.

που χιλιάδες, κατά καταμετρήσεις γενομένας ύπό μηχανικών τής Όθωμα-

*■■
-■.

?

511 το κόρη τίνος τών πλουσιωτέρων οικογενειών τής Σκωτίας· δ πατήρ της,

νικής κυβερνήσέως, στρεμμάτων γής καλλιεργησίμου θέλει παρέξει,εκ τής

έ λόρδος -Ρουθβέν, ■ είχε σπουδαίαν περιουσίαν καί οίκόσημον έτι βαρύτερον

οποία; σίτε εγχώριο.’. κάτοικοι καί τό κράτος πολλά; χρηματικά;- ώφβλείας

ούτως ώνομάζε.το, πρό ολίγου εΐχεν έλθει- είς

θέλουσιν άπολαμβάνεΐ κάτ’ έτος, αλλά καί ύπό πάσαν άλλην έ'ποψιν θέλει

ΐοϋ χρυσίου του. Ή .Δόλλυ,

άναπτυγθή 6 τόπος ούτος,. άναλαμβάνων εμπορικήν άνεξαρτησίαν, ..καί τήν

-τήν αγγλικήν αύλήν ϊνα μένουσα παρά τή βασιλίσση τελειοποίηση τήν Ορη-

μονάζουσα Ανέπτυσσε τήν ψυχήν, της, φύσει ρέπουσαν πρός παν σοβαρόν, καί

Αναθυμιάσεων, αϊτινες γεννώνται εκ τών λιμναίων ύδάτών καί έκ τής παρακ-

μαζόύσης

σκευτικήν. αγωγήν, ήν ε’χε λάβει έν τω πατρικώόί'κφ. Κεκλεισμένη δέ καί

■

δημοσίαν υγείαν7 θέλει περιφρουρήσει^ή'τις πολλάκις ένεκα τών δηλητηριωδών

τό ώραΐον άνεζωπύρου τήν τρυφεράν καί εύαίσθητον αυτής καρδίαν.

φυτείας, προσβάλλεται. Ευχής δ’ έ'ργον ήθελεη είναι, εάν ή οθω

Δέκα έσήμανε τό μέγα ώρολόγιον ,τής αιθούσης καί όλων τά βλέμματά

μανική κυβέρνησις έπέτρεπεν εις δόκιμόν τινα αρχαιοδίφην, ώς τόν κ. Σχλίε-

έστράφησαν πρός τήν θυραν.

μαν π. χ. όπως ποιήσηται τακτικήν άνασκαφήν τής ίστορικωτάτης, ώς παρετηρήσαμεν, τών Φιλίππων πεδιάδος, ύπό τήν όποιαν,

..·.

ώς ό έπισταμένως

"η

......

—- Πολ,ύ άργεϊ νά ελθη, ειπον πολλαί·, συνάμα φωναί.

Ταυτοχρόνω; δ’ό

θεράπων ανήγγειλε τόν . ζωγράφον Βανδύκ.

έζετάσα; αυτά κ. Βελών Αναφέρει, κεΐνται μεγάλα επιτάφια μνημεία έκ

:■■■■ 'Ο νεαρός μαθητής τοΰ 'Ροΰβενς, όσον καί άν ήτο έζησκημένος

λευκού μαρμάρου, πολλαί έπιγραφαί άρχαΐπι καί πολλά Αγάλματα. ■

εις τήν . ■

θεάν τοΰ ωραίου δεν ήδυνήθη νά κράτηση κίνημα θαυμασμού καί έκπλήξεως

Καί έν τοιαύτη -μέν ύπό τάς δύο επόψεις, τήν τε πνευματικήν καί υλικήν,

βλεπων εαυτόν έν μέσω τόσον ωραίου, κύκλου.

τά τών τριών τούτων τής Μακεδονίας επαρχιών διατελοΰσι καταστάσει, έν

Ή δούκισσα δ’"Λλβυ παρατηρήσασα τήν .αμηχανίαν τοΰ νεανίου προσ-

τίνι δέ τά τών λοιπών, θέλομεν επίσης μετ’ Ακρίβειας διηγηθή έξακΟλου-

επάθησε νά τόν έπαναφέργ έκ τής ταραχή; του καί τφ είπε: .

•θούντες τήν ήμετέοαν περιήγησιν.

. ■ — Αέγουσιν ότι εισθε μεγαλοφυής, Αγαπητέ,κύριε.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ.

— Μ,έ τιμάτε παραπολύ, κυρία'δούκισσα
*

οί λέγοντες ταΰτα μέ κρίνου-

■σίν έκ των προτερων, διότι μέχρι τοΰδε δέν.παρήγαγον τίποτε Ακόμη έπι-

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΝΑΪΚ
*

βεβαιουν τοϋτο.
:

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ.

Ή Δόλλυ, υπερήφανος ώς Σκωτ'ις, ήρυθρίασεν. ές άγανακτήσεως

προπετές ύφος τής δουκίσσης· ηύχαριστήθη. δέ διά τήν άπόκρισιν

διά τό

τόϋ νεα

ρού ζωγράφου καί προσήλιοσεν έπ’ αύτοϋ. τούς γλυκείς οφθαλμούς της" ό νεα

Έν μια τών εκτεταμένων αιθουσών τού Ανακτόρου τοΰ Λονδίνου ‘Αγιον

νίας τήν ένόησε καί τήν ηύχαρίστησεν έν τώ βάθει τής καρδίας του.

’'Ιακώβον και. ύπό τούς έκ δαμασκηνού υφάσματος έστολισμ.ένους τοίχους, όμι

s

λος ωραίων καί νεαρών γυναικών περί,χειροτοχνήματα καί κομψοτεχνήματα,

θά σάς δοκιμάσει εντός ολίγου' ή Αύτής Μεγάλειότης Θ’άνακαινίσγ τάς ζω-

καταγινομένων άνέμενον εύθύμω; συνδιαλεγόμεναι τήν έγερσιν τής βασιλίσσης.

γραφίας τοΰ παρεκκλησίου της' θά; έ'χητέ πολλήν εργασίαν. Ιίαί τόν μέν χει

7Ησαν αΐ επίτιμοι αυτής κυρίαι’ μόνη δέ διά τής ηλικίας καί τής σοβαρό-

μώνα σάς παραχωρεΐται εις κατοικίαν τό ■ μέγάρον Βλεφφόρδ, παλαιόν μο-

τητός της

έπεσκίαζε τάς λοιπά; ή δούκισσα δ’’Άλβ'υ ή μεγάλη κυρία.

-—Καλά, καλά !■ . Θά τό ίδωμεν είπεν ή δούκισσα,; διότι ή βασίλισσα
..

ναστήριρν τό όποιον φαίνεται εντεύθεν’ θά ήσθε έκέϊ ελεύθερος καί μεμονω-

'

μενας. Τα. θέρος δέ σάς παραχωρεΐται ό . πύργος-Έλτά’ίμ. Έπί πλέον δέ θά
'ύΒάτων καί τ!ι ερείπια της περιωνύμου πόλεως εύρίσκονται ύπό τόελος, όπφ" ώς έκτεταμόνη
τις φαίνεται λίμνη ίξ άπόψεως. ?Επεώη . 8ί, Τνεζα τής άτελείας τών προς συγκοινωνίαν μέ-σων, αί ό8οϊ πολλάκις, καί ιδίως τήν όίνοιξιν, τό φΟινοπιυρον και τόν -χειμώνα, καθίστανται
Αδιάβατοι, ό βουλόμενος νά περιηγηθη ταός ιστορικούς τούτους τόπους ,είνε μεγίστη άνά-.'κη
να έ'χη Εγχωρίους οδηγούς έπωταμίνοΰς Ακριβώς τΛς όδόόςτης επαρχίας ναύτη;, το.5τ’ αότΰ
ήναγκάσθήμεν καί ημε?ς, περιηγούμενοι τα- ρέρηταϋτά,να πράξωμεν παραλαβόντις έκτος τοϋ
Αγωγιάτου έγχώριόν τινά οδηγόν Κυπαρίσσην ΣοφιανοΟ καλούμενου. Μνημονεύομεν επίτηδες
τοϋ ονόματος τοϋ ζαλοϋ τούτου χωρικοΰ καί συνοδοιπόρου ού μόνον οείξαντο; εόγενή συμσ
περιφοράν, άλλα και ζινδυνεύσαντος .ύπίρ ήμών κατα τήν οδοιπορίαν.
.
' * ’Αντώνιος Βανδυκ (Van Byck). διάσημος ζωγράφος τί)ς φλαμανδικής σχολής γεννηθείς,
,μέν έν ’Λμ6ίρσ>| τό> Ιόθί1, άποθανών δ’ έν Λονόίνϊρ τώ 1.64Γ. ■.

εχητε μισθόν τακτικόν έκ τοϋ ταμείου τοϋ κράτους. Είναι αρκετά' αυτά εΐ; '
£να καλλιτέχνην πιστεύω. .

~

,

;

' - -- Έ τέχνη, είναι τι ύψηλόν, τό όποιον δέ.ν πληρόνεται, κυρία δούκισσα,
' καί Sv κατείχαν τήν έν καλλιτεχνίγ μεγαλοφυιαν,. όπως διακαώς επιθυμώ,
. αί εύνοιαι τάς οποίας μεγαλαυχούσα μοί άπαριθμεΐτε δέν θά ψσαν άρκεταί

νά έζαγοράσωσι τόν χρωστήρα μου.

.... —'Ωραιότατα, εισθε ύπερήφανος. καί. είμεθα μεγαλόφρονες
*

.

Λ

τάς τιμάς ,αύτάς θά - -τάς. . άπαλ«ύ.σητ.ε.·.ύπό·ενα όρον
*

οΰχ ήτταν

ή . βασίλισσα, θά σάς

■

\,

.. .

■
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Η ΠΑΝΑΓΙΑ -TOY ΒΑΝΑΥΚ

Ανακήρυξή ζωγράφόν'της, &ν βραβευθήτε &1ς τον διαγωνισμόν τόν προτάθέν-

’Εχωρίσθησαν, άλλα της Δόλλυ ή καρδία εϊχε συντριβή..Μετά την εσπε-

,τα εΐςΊώς μαθητάς τής'Ρώμης., Πρόκειται περι-της *
8<ρ«λής τής.-Παναγίας

ρινην προσευχήν της τό όνομα τοΰ καλλιτέχνου ύπήρξεν ή τελευταία σκέ-

— Καλώς, κυρία’. άλλ’ άν ή προστασία της βασιλίσσης είναι

τόν όρον, φοβούμαι μήπως δεν τήν αποκτήσω.

ψις της.

ύπ’ αυτόν

:·

, ,: ■

~1Ιτο μεσονύκτιον’ ό ουρανός έλαμπε. διά των μυρίων νυκτερινών του φα

■'

·. — Διατί; .
...,___ Αιίτι δεν θά βραβευθώ,άπήντησεν ό Βανδύκ μετά θλίψέως, ήτις ύπεισήλ
*

νών, γλυκύ φως έφώτιζε την στοάν των ανακτόρων καί έξέτεινε τάς ακτί
*'·
ι'·

νας του μέχρι τοΰ παλαιοί! μοναστηριού, τό όποιον σκυθρωπόν και ζοφερόν
έφαίνετο ό'τι προσεύχεται μετά των ερειπίων του.

θεν εις τήν καρδίαν της. Δόλλυ καί έξεδηλώθη έπΐ τοΰ εύμορφου προσώπου της.

Αίφνης θυρα τις των άνα-

-—Καί διατί άρνεϊσθε την τιμήν ταύτην; δεν έχετε πεποίθήσιν εις εαυτόν;

κτόρων άνοίγεται, σκιά διέρχεται τόν έξώστην καί ολισθαίνει κατά τήν με-

— "Οχι, κυρία, άλΐκ πώς νά παραστήσω όπως πρέπει την μητέρα τοΟ

γάλην κλίμακα, διαβαίνει μόνη τί,ν πλατείαν'καί φθάνει εις τήν θΰραν τοΰ

Χωτηοος; δεν εχω πρότυπον.
ΙΙροφέρων τάςτελευταίας ταυταςλέζέις προσήλωσε τό βλέμμα έπι τήςΔόλλυ.

— Παντού έζήτησα άλλα ματαίως την ούρανίαν αυτήν μορφήν, Ουδεμια
’ περιέκλειε.τήν μυστικήν εκείνην αγνότητα της ψυχής την άνατέλλουσαν

■ ev τφ βλέμματι, ούδεμία είχε τό γλυκύ εκείνο κάί εκπληκτικόν κάλλος τό
φανερούμενον έν έκαστη των κινήσεων της.
Πασαι αΐ νεάνιδες ήγειραν συγχρόνως τούς οφθαλμούς προς τον Βανδυκ.

τον έδραν εύγενή και ώραϊον !

Καί πράγματι, τό εύρύ καί καθαρόν μέτωπόν

του ήκτινοβόλει εκ μεγαλοφυίας.
·— ’Αλλά μοι φαίνεται, κύριε ζωγράφε,

μοναστηριού.

Πώς ή γυνή αύτη έξήλθε,
σκολον νά λεχθή
*

πώς εϊσήλθεν εΐς .τά έρείπια ταΰτα, εΓν.αι δυ-

άλλ’όμως βέβαιον είναι ότι έγνφριζε τούς διαδρόμους,

διότι έντός ολίγων στιγμών διήλθε τάς μακράς δενδροστοιχίας, καί'φθάσασα εΐ'ς τινα των στοών του παρεκκλησίου ευρέθη έν τφ έργαστηρίφ τοΰ ζω

γράφου, διεβη ελαφρώς χωρίς νά . θεώρηση τίποτε πέριξ αυτής, έλαβεκάθι-

■ , σμα και έτοποθετήθη ακριβώς απέναντι τοΰ όκρίβαντός του. ’Ώ έκπληξις!

δ χαρά! 'Η γυνή αυτή, ή τόσον ωραία καί ήρεμος ήν ή Δόλλυ !

ότι δεν σας ελλείπουν πρότυπα.

— Ναι, ώραΐαι γυναίκες τάς όποιας πληρόνομ,εν. Άλλ’ ούδεμια έξ αυτών

προσέβαλε τά βλέμματά μου. Φευ! -’η γυνή την οποίαν εύρον,

.

ή γυ^η την

όποιαν χρειάζομαι, εΐναι εύγενης νεάνις ήτις. δεν θά κατεδεχετο νά χρη<^~

μεύση ώς πρότυπον εις πτωχόν καλλιτέχνην.
. Και ταΰτα λέγων, ύψωσε, πρός την Δόλλυ οφθαλμούς φλογερούς.

Η νεώγ

πάσαι δ’ αΐ σύντροφοί, της. παρετη-

■

;

η Δόλλυ . νευσασα εΐς αυτόν νά έγερθή, τφ δεικνύει τούς χρωστήρας. Τό

νησε τήν πραγματικότητα τοΰ οράματος.

'.

; Φερόμενος υπό τής φαντασίας έν σφαίρα ΐδεώδει καί αϊθερί^, έγκατέλιπε
' s

την γην, καί ήσθάνε.το εαυτόν ζώντα έν τοΐς ουρανοί;!

"Οτεή κόρη παρετήρησεν οτι ο 'ζωγράφος έμπνευσθείς άφ’ έαυτοΰ, έπετέ-

λει μόνος τό έργον του, οτε είδεν ότι ή άποτυπωσις των χαρακτήρων τοΰ προ

σώπου της

.-— Καί ποια είναι η επίσημος αύτη κυρία;

διεμορφώθη,

ήγέρθη καί χωρίς νά είθτρ λέξιν,. άναλαβοΰσα τό

-ησυχον καί ασφαλές βήμά της, έξήλθε τοΰ μοναστηριού διά τής αυτής όδοΰ'
άπέστειλε τελευταίου

χαιρετισμόν πρός

την Δόλλυ καί πρασέθηκεν άποτεινόμενος πρός την δουκισσαν
*

— ’Εάν βραβευθώ θά μέ έπανίδητέ, κυρία, είδε μή θά έγκαταλείψω την
’Αγγλίαν. ■
,
*0 Βανδύκ κατέλυσεν έν τφ μεγάρφ Βλεδφόρτ κειμένφ απέναντι των άνα-

κτόρων του. 'Αγίου ’Ιάκωβου.
, Άμα του Βανδύκ καταλιπόντος τά ανάκτορα πασών τά σκιόμματαδιηυ-

.θύνθησαν κατά της άτυχους Δόλλυ
*

'Ο ζωγράφος έγονυπετησεν ενώπιον .της θέλων νά τήν εύχαριστήσγ! Άλλ’

βλέμμα της εϊσεδυσεν εις αύτόν διά φλογός τοσοΰτον καθαρώς, ώστε έλησυό-

< ρησαν τό βλέμμα τούτο, καί έν τη άγανακτησει των ένόησαν ότι. περί τής

. Δόλλό. έλάλει ό ζωγράφος.
/
. Ή γραία δοΰζι.σσα ούδέν παρατηρήσασα, τφάπεκρίθη.

αύτη μόνη

έρχεται νά.τφ χρησιμεύσγ ώς πρότυπον. ’Αλλά τίς δύναμις τήν φέρει; τίς
σκεψις τη δίδει τοσαυτην δυναμ,ιν καί. τοσουτον θάρρος ;

— Αύτη ή Παναγία, κυρία.
Καί ταΰτα ειπων έχαιρέτισεν,

‘

χής καί τεθλιμμένος καλλιτέχνης, όστις δέν ήδόνατο ούδέν νά άναγράψγι εκ
τής ούρανίας ταύτης μορφής, τήν θεωρεί νϋν ζώ σαν ενώπιον του
*

δύναται νά πλησιάση. εις την. εύπρέπειαν καί την ωραιότητα εκείνην ήτΐ.ς

νις ήσθάνθη τό βλέμμα καί έταράχθη
*

Ό δυστύ-

αί φ.θονεραί σύντροφοί της την έκαμαν νά

ί' υπληρώσνι άκριβά■ τηνλπροτίμησιν;..τοϋ. Βανδυκ. · λ

δι! ής είχεν εΐσέλθει,
Ό Βανδύκ τούς όφθαλμούς έχων απλανείς,
φω,νήν

τό στήθος βεβαρημένου,

τήν

:

έσβεσμένην τήν εθεώρει άπομακρυνομένην χωρίς νά κάμγ ούδέν κί

νημα ϊνα τήν κρατήσγ. - Δεν ή το πλέον δί αύτόν θνητή.. Καί βλέπων αύτήν

φεύγουσαν, ενόμισεν ότι βλέπει'τήν Παναγίαν

ΰύρανούς. :

άφιπταμένην πάλιν είς τούς
.

Καταπεπονημενος υπό τής εργασίας καί τοΰ πυρετοΰ έ'πεσεν επί καθέδρας

καί: άπεκοιμήθη.

·;··'

.'J

ζΟτε έξυπνήσευ ή -πρώτη ,του .μκέψις υπήρξε, νά τρέξγ εις τόν πίνακά τουι
TOSIOS ή/
‘
20. ''
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..'.· Ιίαραφερόν.ενος .όπό'χαρΚς έπί τή θβορ τόΰ έργου τΟϋ τό όποιον ήσθάνετο

Παναγία έβραβευθη έν τω διαγ-ωνισμω, αύτός δ’ ύπερεπλησθη έν τ-?} άγ-

ζών,· έγονάτισε και ηΰχ.αρίστησεν, είπε άγγελος ήτο είτε γυνή, τήν μορφήν

•ητις τω είχεν έμφανισθή.

<"

Μάτην προσεπάθησε νά άποκαλύψή τόν πέπλον
„■ περιεκάλυπτε. Σΰνήθροίσε τάς άναμνήσεις τού
*
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γλ'.ζή αυλή τιμών καί πλούτου.
.

■

τοϋ μυστηρίου ά'περ τόν

Όλίγας ημέρας μετά την σκηνήν ταύτην έτελοΰντο έν τω Άγίω Παόλω

οι γάμοι τοϋ ζωγράφου Βανόύκ μετά τής Δόλλυ τής θυγατρός του

οΰδεμία προσπάθεια τοΰνοός

κόμιτος 'Ροΰθβεν.

\

λ

γγ

εύγένόΰς
λ

,· του ήδυνήθη νά.τόν φέρη είς τήν αλήθειαν.. Σονέχεεν έν τω πνεύματί του
την Παναγίαν καί την Δόλλυ’ΐνα συναγάγη δέ τάς σκέψεις του καί έξέλθη

ΛΡ X Λ IΟ ΛΟΓΙΚ Α

τής ταραχής του άπεφάβισε νά γράψηπρός την νεάνιδα τό έξης γραμμάτιονς

.«Είπε μοι άν άληθώς είσαι άγγελος" είπε μοι -μή θέλγις νά καταστήσγις

παράφρονα τόν δυστυχή καλλιτέχνην, εις τόν όποιον έδωκες την ζωήν’ έίπέ

ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΑΝΑΓΛΥΦΟΝ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ-

< μοι τίς μ’ έπεφάνη την νύκτα ταύτην ή Παναγία ή σύ; »

'

Ή. μεγάλη δούκισσα δ”Άλβυ ήν επιτετραμμένη νά άναγινώσκη πρώτη
. πάσαν επιστολήν διευθυνομένην. πρός τάς περί αυτήν νεάνιδας.

Ώς γνωστόν έκ τοΰ προηγουμένου τεύχους κατά τάς όπισθεν τάς Άκροπό-

Ποία ύπήρ-

λεως άνασκαφάς άνευρέθη κατά τό ’Ασκληπιείου ιατρικόν άνάγλυφον παρι-

ξεν ή έ'κπληξίς της ότε άνέγνωσε τάς γραμμάς ταύτας.
..·.— Φρίκη,.άνέκραξε 1 Πρόσωπον τόσον υψηλής περιωπής νά προδίδη -τά
καθήκοντά του,

στάν σικύας καί θήκην χειρουργικών εργαλείων.

τιθέμεθα άπεικόνισμα

καί νά μεταβαίνη νόκτωρ πρός συνάντησιν ενός ζωγράφου.

Πρός μείζονα γνώσιν παρα

αύτοϋ (πίναξ ΒΖ) δημοσιεύοντας

άμα καί τάς περί

αύτοϋ άναγνωσθείσας διατριβάς έν τφ ’Γτστινούτφ τής (ΕΛ2ηνικής ΆΛΆη-

Προσεκάλεσε. τήν ένοχον. Άλλ’ή όργή της έδιπλασιάσθη δτε ή Δόλλυ

ΛυγραιρΙας wtb τών κκ, Π. Λάμπρου

γαλήνιος καί γλυκεία, όπως συνήθως, την έβεβαίωσεν ότι ουδόλως . ,ένόεί

καί Α. Άναγνωστάκη,

την μεν έν

πρωτοτυπώ, την δ’ έν μεταφράσει. Χάριτας δέ πολλάς όμολογ.οΰμεν τφ'εΰ-

τάς επιπλήξεις της. Ή δούκισσα ήτις -ήλπιζε βαθεϊαν σύγχυσιν καί εΐλι- .

γενεΐ τής Γαλλικής Σχολής διευθυίτΐ| κ. Α. Δουμάν, όστις-ού μόνον έπέτρεψε
. τήν δημοσίευσιν ταύτην, άλλά καί. προθυμως παρέσχε τό άπεικόνισμα.

κοινή εξομολόγησήν καί ητις ύπ’ αύτον τόν δρον ήθελεν ίσως συγχωρήσει,
δέν παρεδέχθη τίποτε. Ή είδησις διεδόθη έν τοΐς άνακτόροις καί άπεφασί-

ΰ σθή όπως ή δυστυχής Δόλλυ έξουθενωθεΐσα καί άτιμασθεΐσα άποπεμφθγ τήν
jf At έπί τοϋ κναγΛί^ου αιχΰαι.

. επαύριον καί έπανέλθη πρός τόν πατέρα της.
.. Δάκρυα^, παρακλήσεις, οΰδέν ΐσχυσαν" τη άφέθη μόνον ή νύξ εις μετάνοιαν,

Ώς γνωστόν έν ταΐς κατά την νότιον κλιτόν της Άκροπόλεως άνασκα-

'II δούκισσα ϊν’ αποφυγή νέον σκάνδαλον προσεκάλεσε την νεάνιδα νά

φαϊς άνεκαλύφθη έσχάτως

; . .κατάκλιθή. έν τφίδίφ αυτής δωματίω. Έσήμάνε μεσονύκτιον καί ή Δόλ-

λυ, ώς καί τήν προτεραίαν · ήγέρθη. ?Αφύπνισθεϊσα ύπό τοϋ κινήματος τούτου

•αύτής παρίστανται δυο. σκεύη παραπλήσια

τό όποιον έτάραξε τόν άνήσυχον ύπνον της, η δούκισσα ηγέρθη και . αύτη
*

έπιθυμοΰσα δέ νά1 καταπείσ-ρ τούς πιστεύοντας .άκόμη είς την αθωότητα

.

διέβη αυθις τάς μεγάλας αίθουσας^

τούς μάκρους περιβόλους, την εύρεΐαν πλατείαν τοϋ ανακτόρου

καί έ'φ.θασεν

ό'πως .την. προτεραίαν είς τήνθύραν τοϋ μοναστηριού. Ούδεΐς πλέον; άμφέ-.
βάλλε , περί τής ένοχης τής δυστυχοϋς κόρης.

Εΐσηλθον κατόπιν αύτής είς-

τό εργαστηρίου, καί είδον τήν νεάνιδα καθημένηη άπέναντι

τος.

τοΰ όκρίβαν- ..

'Ο περί αυτήν' θόρυβος καί αί δ^δες αΐτινες έρριπτον ζωηρόν τό φως

των τήν άφυπνισαν.
7Ητο ύπνοβάτις, ουτω δ’έχρησίμευσεν ώς πρότυπον εις τόν καλλιτέχνην'

τό σχήμα

ένθεν δέ

καί ένθεν

πρός κώδωνα καί

έχόντα πρός τό άνω μέρος κρίκον έξ ού άνηρτώντο. Τό έν τω άνακαλυφθέν-

τής Δόλλυ προσεκάλεσε τάς κυρίας, των. άνακτόρων. .
"Ηναψαν δάδάς
·
*
ή: δούκισσα άκολούθουμένη ύπό πολυαρίθμου συνοδίας
έ'τρεξεν έπί τά ίχνη της Δόλλυ, 'ητις

βάθρον τί μαρμάρινον έφ’ ο5 ύπάρχειάνάγλυ-

φος θήκη δίπτυχος . μετά έξ χειρουργικών έργαλείων,

•πι βάθρφ παριστάμενον σκεύος- ήτο πρό πολλοϋ γνωστόν, διότι φαίνεται
άπεικονισμένον ώς κύριον . μέν σύυ.βολον εις τά .νομίσματα τής Αίγίάλης,
πόλεως τής νήσου ’Αμοργόν, ώς πάρεργον. δέ είς τά νομίσματα τής Έπιδαύ-

ρόυ. ’Αλλ’ ό Cadalvcne ποιούμενος λόγον περί αΰτοΰ λέγει ότι είναι δύσκολου

,νά άποφανθή τις όποιον εΐναι τό άγνωστον τοΰτο. δργανον καί είς όποιας θρήσκέυτικάς τελετάς έχρησίμευεν
*
Αίγίάλης παρακειμένου όφεως

εικάζει όμως έκ τοΰ έν τοΐς νομίσμασι τής
ό'τι

έχει αναφοράν τινα πρός τήν λατρείαν

τοΰ Άσκληπιοϋ. ’Επειδή δέ τό αυτό σόμβοϋ.ον εΰρίσκεται καί εϊς τά νομί

σματα τής ’Επίδαυρου θεωρεί τήν εικασίαν του επι.βεβαιουμ.ένην καί ύποθέτει ότι άνηρτατο έκ τοΰ πρός τά άνω κρίκου έν τώ ναώ τοΰ Θεοΰ τής ύγείας
είς δν ήτο άφιερωμένον.. 1. ‘Ο Borrell περιγράφει τόέν λόγιο αντικείμενου ώς

‘$ό$ις;;τή.·άπέδωκεν. έν έρώτι δ,τι εκείνη τω> έδώκεν:' έν; δόξνρ ΤόΟ Βάνδύκ ή

1 Recueuil do-niedaiUes grecques, incites.. Parte, 182-8. «λ, 226.
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έκτος τοϋ οτι εχουσί 'πλατύτεροι τό στόμιον.

έχοντι δέ άντί β.άσεως .κρίκον προς άνάρτησιν, άλλ’ απέχει τοΰ προσδιορίσαι
γράψας επί τοΰ προκειμένου έκτεταμέ-

νήν πραγματείαν φρονεί οτι άνεκάλυψεν εις τίνα. χρήσιν ήτο προσδιωρισμένον. Λέγει, δέ οτι έν τινι μ.νημείφ τοΰ ίατροΰ Ίάσωνος, δημοσιευθέντι έν ταΐς
Antiquitils du Cabinet de Pourtafe Gorgier (Fol. Paris, 1.834, pl. XXXV)

φαίνεται άπεικονισμένον τό περί ου ό λόγος εργαλείου πλησίον τοϋ ύπό τοΰ
ίατροΰ θεραπευόμενου ασθενούς' συμπεραίνει λοιπόν, ότι είναι ό ύπό τοΰ Βι~
τρουβίου ονομαζόμενος aeneus clypaeus καί ύπό τοΰ Τιμάρχου παρ’ Άθηναίω

(ΐΑζ 501 f.) jpa-feoCc όι.ι.γ,α2ύς^ ό'στις έκρέματο διά σχοινιού εις τά λακωνικά
βαλανεΐα ΐνα δι’ αύτοΰ κανονίζεται ή θερμότης τοΰ δώματος.
: Ή άνακάλυύις οτι τό έν τοΐς νομίσμασι της Αίγιάλης σύμβολου είναι οι~

xia οφείλεται εις τόν υιόν μου Ίωάννην ό'στις περιοδεύων μετ’ έμοϋ εις Ίτα·

λίαν κατά τό ίτος 1868 καί ερευνών μετ’επιστημονικού ζήλου τάς έν τώ

Μουσέίφ της Νεαπόλεως αρχαιότητας, εΐδεν έν τή αΐθούστρ των χάλκινων
άντικειμένων εξ ή οκτώ σκεύη ομοιότατα προς τό έν τοΐς νομίσμασι της Αί
γιάλης σύμ.βολον. Έρευνήσας δέ καϊ πληροφορηθείς ότι ταϋτκ ήσαν σικύαι εύ-

ρεθεϊσαι έν Πομπηή^ άσμενος διεκοίνωσέ μοι την άνακάλυψιν.. Έπείσθην λοι
πόν άδιστάκτως περί τούτου καί έν τγ έμγ πραγματεία περί των νομισμά

των τής Άμοργοΰ προσδιόρισα τό σόμβολον ως σιχϋαν' περιγράψας δέ καί

30&
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-οτι. καί αί μέχρι του νϋν έν χρησει ΰέλιναι otzvat φέρουσαι τό αύτό σχήμα

άγνωστόν τ·. σύμβολου παρεμφερές άγγείφ άνευ λαβών καί άνεστραμμένω,

αύτό *
. Τέλος δέ πάντων ό Birch

■

Μετά την δημοσίευσιν τής πραγματείας μου
Κ

ό μέν κ. Huber ζ. γράψάς

βιβλιοκρισίαν αυτής παραδέχεται, οτι τό έν ταΐς νομίσμασι τής Αίγιάλης

σύμβολου είναι σικύα, ό δέ κ. Arnold * άναλύων την πραγματείαν μου πκ- . .. :

ραδέχεται επίσης την περί σικύας. γνώμην, προστιθείς ότι έν τώ Βρεταννικφ
μ.ουσείφ υπάρχει σικύα χάλκινη προελθοϋ.σα έκ Κέρκυρας. άπαράλ-λακτος

κατά τό σχήμα ώς ή.έν τοΐς νομ.ίσμ.ασι της Αίγιάλης είκον·.ζομ.ένη.
Ό κ. Becker 3 όμως προοιμια.ζόμενος ότι ούδ’ έν τή άρχαιότητιούδζέν

τοΐς νεωτέροις. χρόνοις ώναφέρεται έν Αιγιάλτ] ιδία τις πηγή η ρυαξ, άτινα
ήσαν. συνήθη εις όλους τούς ναούς καί τά ιερά τοϋ ’Ασκληπιού, άποφαίνεται ,
διά μακρών οτι δεν ήτο δυνατόν νά ύπάρχγ) έν Αίγιάλη ναός τις ή ιερόν τοϋ .

’Ασκληπιού καί συμπεραίνει οτι ούδέ.τό έν τοΐς νομίσμασι της πόλεως '
ταύτ

της σύμβολου είναι δυνατόν νά ήνκι σικύα.
Τέλος ό κ. Friedlaender
ποιών μνείαν πασών τών έκφρασθεισών
wr wrw
VQbMUJY
CO *"
.*■,,
*,καί
ι,.ϊ προσθείς
_
J καί άλλα τινά' 1 παραπλήσια σύμβολα
r
*■>
μών
ευρισκόμενα έν νομί-

σμασιν, ούδεμίαν έπιφέρει ιδίαν γνώμην, έπιλέγων οτι τό ζήτημα μένει άλϋ-

τον μεχρισοϋ νέαι έπελθωσι μαρτυρίκι προς βεβαίωσιν.
Φρονώ λοιπόν οτι ή άνακάλυψις τοϋ άνω μνημονευθ,έντος άναγλύφου ένφ.
άφ’ενός προσεπικυροΐ τήν γνώμην μου λύει άφ’ετέρου εριστικώς τό ζήτημα.

άλλων πόλεων νομίσματα έν οΐς εύρίσκεται τοιουτον σκεϋος, κατέδειξα ότι

Π, ΛΑΜΠΡΟΣ.

ξ

ή σικύα άπεικονίζετο επί νομισμάτων τών πόλεων εκείνων έν αις έλατρεύε-

το ό ’Ασκληπιός.

Έπείσθην δε πληρέστατα οτι τό περί ου ό λόγος σκεύος

Β Τα επί τοϋ άναγΛύιρου χειρουργικά εργαλεία·.

είναι σικύα. καί ούχί άλλο τι χειρουργικόν έργαλεΐον εκ τε τοϋ σχήματος

αύτοΰ καί διότι ή σικύα ήτο έν μεγίστη χρησει παρά τοΐς άρχαίοις ίατροΐς
*

διό καί ό Γαληνός πολλά χοϋ τών συγγραμμάτων αύτοΰ μνημονεύει, διά μα
γαρών τής.σικόας, λέγων αύν τοΐς άλλοις τά έξης’ «Σικυα δύναται την δλην
Βκενωόάι, οδύνην λϋσαι, φλεγμονήν μειώσαι,

κόρέξεις άνακτησασθαι,

έμπνευμάτωσιν διαφορήσαι,

άτονου στόμαχον τονώδη ποιήσασθαι, μεταφέρειν

»ρεύματα καί ξηράναι καί αιμορραγίας έπισχεϊν καί εμμηνών φθοροποιούς.
.»δυνάμεις έλκύσαι καί έμμηνα κουφίσαι.». Άφοϋ λοιπόν ή σικύα έποίει το-

σαΰτα θαυμάσια εύκολον είναι νά έξηγήσ.νι τις διατί αίίτη παρουσιάζεται ώς
κύριον ιατρικόν έργαλεΐον τών αρχαίων άσκληπιαδών, καί διατί παρίσταται

ώς τό κατ’έξοχην ιατρικόν σύμβολον επί τών νομισμ.άτων, τών πόλεων έκέίνων έν άίς έλατρεΰετο ό ’Ασκληπιός.
'Η σικύα ήτο ,πρό πάντων . ύελίνη καί οστέινη, ό. δέ Νίκανδρος 3 καί ό

Τό έν τώ Άσκληπιείω άνευρεθέν άνάγλυφον, ου τίνος την έξηγησιν μ.’έκά- :
μετε την τιμήν νά μο'ι άναθέσητε έν τη προλαβούσγι συνεδριάσει, παριστ^,
καθά νομίζω, την οργανοθήκην σικυα,στοΰ' είναι δέ σπουδαιότατον,. διόπ μαν- ‘

θάνομεν πρώτον ήδη ό'τι έν τή άρχαιότητι ύπαρχον χειρουργοί
ειδικότητα τής έπιθέσεως σικυών,

εχοντες την'

όπως καί σήμερον ύπάρχουσι τοιοΰτοι έν

όλαις ταΐς πρωτευούσαις πόλεσι τής ’Ανατολής.
Δώτι όντως άνά μέσον των δυο σικυών, α'ίτινες άνευ άντιρρήσεως αναγνω

ρίζονται, βλέπει τις επί τοϋ μαρμ-άρΟυ άπεικονιζομένην λαμπράν χειρουργικήν .
θήκην δίπτυχον, ή'τις περιέχει μόνα τά εργαλεία,· άτινα ήθελον χρησιμεύσει

εις τήν έπίθεσιν των χαραχτώ·)/· σικυών. Ταΰτα δ’είναι εξ.
• - 1) Τρία άμβλέα μαχαίρια τών:όποιων ή άκωκή καθ’ύπερβολήν κυρτή, υπεν
θυμίζει τούς νεωτέρους κατασχαστήρας. Είναι άνέυ Αμφιβολίας οί χα'ταάχα-

Λουκιανός, 3 άργυράν. Σημειούσθω δε

στΐ/ρει; τών άρχαίων, οΰς εύρίσκομεν μ.νήμονέυομένούς έν. άπασι τοΐς: χειρουργι-

1 Numismatic Chronicle. 1843, σιλ. 174.—2 Numismatic Chronicle. 1843, σελ, 193.—
3 βήριακ'α, τ. 921 .κώ.π«/’Α9ηναίω, Θ. 356 ά.— 4 Celsos II, 11.—. 5 ΙΙρός τόν άπαί-

1. Numismatische Zeitschrift. IVien, 1870, . σελ, . 23.9-^246..’·-^ 2 Numismatic Chronicle,
. 1873. σελ.. 125—t2y.~— 3 Numlsmatiscliej.Zeitsclirift. 1870. σε?.. 349—384.— 4 Αΐτόόι
.
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κοΐ; τών Ελλήνων συγγράμρ.κσιν,

’Άξιον σημειώσεως είναι ότι καί οί τρεις

MHAOC

. είναι δμοιοι τό σχήμα καί τάς . διαστάσεις, έξ όδ είκάζομεν ή δτι ό χειρουρ-'.

γός ήθελε νά έχν) άνάλογον μέ τήν Ικτάσιν τής πελατείας του προμήθειαν,

. ',

;Ό σχολάρχής Έρμουπόλεως Σύρου, κ. Α. Βλαστός . έδημοσίευσε διά - τής. ?■

ή ort μετεχειρίζετο συγχρόνως καί τούς τρεις κάτάσχαστήρας καί οΰτω διά

'.μιοίς τριπλήν κατειργάζετο άμυχήν. Έν τή χειρουργική Παύλου τοΰ Α ϊγινή-

’έφημερίδος Πανόπης (φόλλ. τής 5 καί 8 .’Απριλίου

. του άναγίνώσκομεν. «Τινές ουν έπενόησαν οργανον πρός τούτο τρία σμιλία ζεύ-·

περί τών έν τή νήσω Μηλφ άνευρεθέντων, αγαλμάτων. Έκ τών επιστολών

ξάντες όμοϋ, όπως τή μιφ επιβολή τρεϊςγίνοιντο διαιρέσεις» (Κεφ. ΜΑ'έ'κδ.
Brian).

,.

εργαλείου. Πιθανώς το άνάγλυφον τοΰτο είναι εποχής άρχαιοτέρας ύ'τε’ τά
χειρουργικά εργαλεία δέν εϊχον φθάσει εις τοσοΰτον βαθμόν έντελείας.

.· Μεσοΰντος τοΰ παρελθόντος μηνάς Μαρτίου ό δικηγόρος'ζ.· Ί. Χοστρακης

' άνασκάπτων.. έν Μηλφ ιδιόκτητον, άγρόν, κείμενον εις. τούς πρόποδας'τής. ;κλι- ά
,τυος, ένθα έ'κειτο ή αρχαία πόλις τών Μηλίων κατά τήν θέσιν Λ’.Ζ/μα, παρά

καί πάσης'άρθρώσεως, έξ . ής ήδύνατό τις νά κρίνγ δτι άπατελοϋσι σύνθετον

'

τήν παραλίαν, ένθα σώζονται

·.

πολύ ήδόνατο τις νά παραδεχθή δτι ό χειρουργός έξετέλεί'πολλάπλάς έντο- ■

πρώτον.γυναικείου, φέρον ποδήρη . χιτώνα, ούτινος

μάς'συλλαμβάνων ταύτοχρόνως τά τρία ταΰτα κοπτερά έργαλεϊα.

μάλλον καί ήττον φυσικαί καί ούχί βεβιασμέναι, συνίσταται έκ δυο τμημά- :

θήκη έ'χουσι τό σχήμα xvpzar afuMar.

κάτω, κείμενος εντός τοΰ άναβλύζοντος υδατος, καί φέρον περί τό μέσον τοΰ

ράλλακτα. "Ανευ άμφιβολίας είναι τά κοινά σμιλία, άτινα. επί Τπποκράτους

σώματος όπήν, δι’ ής προσηρμόζετο τό άνω μέρος τό μήπω άνευρεθέν- τό. ‘

εκαμνον τήν εργασίαν τών κοινών κατασχαστήρων.

δεύτερον παριστγάνδρα φυσικοΰ μεγέθους, ουτίν.ος. .λείπει ή . κεφαλή, τό δεξιήν /

Littri IX, 214).

«Μαχαιρίοις δέ (κατατ
(Περί ίητροΰ, 7. έκδ.

’Αργότερα . βεβαίως τά μετεχειρίζοντα .προς :άμυχήντών

άνω άκρον έκ τοΰ μέσου περίπου τοΰ βραχίονας, καί τοΰ δεξιού κάτω άνωθι .

.

τής. ποδοκνημικής άρθρώσεως. Τό αριστερόν άνω ■ άκρον ■ καλύπτεται υπό

■

άνωμάλων επιφανειών, π. χ. τοΰ κοίλου του αύχένος, δπου ό ιδίως κατα-

χιτώνος από τοΰ ωμού κατερχομένου πρός τά άριστερά έν πτυχαΐς/τεχνικ.αϊ.ς.,

σχαστήρ δυσκόλως θά ένήργει καί μάλιστα παρά τοΐς ίσχνοΐς. Πρός έπίρρω-

και καθικνουμένου μέχρι κνημών' ό θώραξ μετά τοΰ έπιγάστρίου καί ετιολί-,

σιν τής γνώμης μου παρατηρώ δτι έν τφ ύπ’ αψιν άναγλύφφ ό χειρουργός

γον κάτωθι τοΰ όμφαλοΰ έστι γυμνόν, ώς καί τό δεξιόν άνω άκρον, νεϋον πρός

τά κάτω, καί ήκρωτηριασμένον έκ

δύο μόνον σμιλίά, έξ ού καταδείκνυται δτι ταΰτα έξαιρετικώς ήσαν έν χρήσει

δεξιά κνήμη.: τούτου τέταται πρός τά όπίσω, τό ■ δέ άριστερον (κάτω άκρον)

και δτι αί έπιφάνειαι &ς προίίκεϊτο νά τάμη δέν έπέτρεπον τήν ταυτόχρονον

σώον μετά τοΰ ωραίου ποδός, στηρίζεται

.εφαρμογήν πολυαρίθμων μάχοςιρίων. .

άγάλματος τούτου, άπό τών κλειδών μέχρι τοΰ πέλματος τοΰ άριστεροΰ πο

κ

λευταίου πρός δεξιά. Διατί έν ειδική χειρουργική θήκή χρησιμέυουστ) πρός

κυών. Είναι λοιπόν πιθανώς ιιή,ϊη χύρτη ίτ ε’ίό'ει άγχύσΐρου, άρμοδία εις

επί συνεχούς βάσεως-τό ΰψρς. τοΰ.··..'

δός είναι 1,47- τό δέ μεταξύ τών δυο...ώμοπλατών 0,50.
Έπι τής βάσεώς. τοΰ άγάλματας τούτου ευρηιαι επιγραφή

.

θεοδωριδαςλαιστρα

έφαρμογήν χαρακτών σικυών εύρίσκεται έργκλεϊον αμβλύ καί ζαμπυλον; Ή

' μόνη δυνατή έξήγήσις είναι ,δτι τοΰτο έχρησίμευε πρός άπόσπασιν τών σι-

.

.

τω

■■·

Πο'σιδανι.

·.

Τό τρίτον τό καί σπουδαιότατου, συνίσταται έκ;δύο μερών,·,κανονίιίώ,τατ'α

τό νά ύπεισδύφ κάτωθεν τής προσαρμοσθείσης ήδη σικύας, ΐνα διανοίγν) όδόν■ ■

συνδερμένών περί τό μέσον τοΰ σώματος- διά -σιδήρου καί. μολύβδου έν όπαίς

πρός τόν άέρα. Καί βεβαίως καλλίτερου θά ήτο τό μέσοντοΰτοήτόνάπε-

διατηρουμένων άκεραίων.

ριτυλίσσηται ή σικύα έν πανίω βεβρεγμένω έν θερμφ υδατι, εις τό όποιον

κατέφευγον έν δυσκόλοις περιστάσεσι- και άληθώς τό μέσον τοΰτο καί σή- "·’

’ . μερόν ήτι δέν θά ήτο άπορρίψίμον. Δέν ενθυμούμαι εάν άνέγνωσα εις άρχαΐάν
/

τοΰ μέσου τοΰ βραχίονος. Ή κεζ,ομμενη

τοΰ όποιου ή θήκη ήν προμηθευμένη μέ τρεις ειδικούς κατασχαστήρας, είχε

3) Ίο μόνον οργανον οπερ μοί φαίνεται δύσκολον νά έξηγηθή είναι τό τε

< V ■■

αί πτυχαί είσι κατά τό

των μαρμάρου λευκοΰ, καί άνευρέθη μόνον ό κορμός από ■ τής όσφύος καί

Είναι καθώς καί’τά πρώτα απα

κρόύειν) τοϊς καμπύλοις έξ άκρου, μή λίην στενοϊς».

:

τά λείψανα τών πωσοίχων τής αρχαίας πό-

λεως καί καλείται νϋν ή θέσις. Ζαμσαπας, άνευρε πέντε άγάλματα, ών τό ,·

Τά

2) Δύο έκ των λοιπών οργάνων τών περιεχομένων έν τή περιέργω ταύτή. :

.

1877) έπιστολάς δύο

τούτων έρανιζόμεθα έν συνάψει τά επόμενα.

.

'Η τελευταία όμως αύτη. ύπόθεσις είναι ήττον πιθανή- διότι δχι

μόνον τά τρία ένταΰθα παριστάμενα σμιλία είναι χωριστά, άλλά στερούνται

?:
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Τό άγαλμα τοΰτο παριστ^ τόν Ποσειδώνα ώς φαίνεται έκ τής επιγραφής
τοΰ βάθρου τοΰ δευτέρου άγάλματος.Είναι δέ άνδριάς μέγας, πελώριος, γυμνός Κ

τό'. στήθος καί τάς χειρ ας, τέχνης καλής, έκ μαρμάρου 7.ευκοΰ, φέρών γένεια ·.:

τινα ιατρικόν συγγραφέα περί τοιαύτης τίνος αγωγής, άλλα τοΰτο δέν είναι

έν .'βόστρυχόις ως καί τάς τρίχας τής. κεφαλής,·, περίΐδέίτήν .κεφαλήν , μτμότ

λόγος νά φανή άπίθανος τοιαύτη ύπόθεσις.

(ptor' φέρέ.ι μέρος χιτώνος·μό:νον:περί,τήν·.άριστεράν.ώμοπλάτην.καλώς εξειρ-:

:....

.

’.

.

V

. Λ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ.

ή

γκσμ.ένον καί άκέραιον, περί δέ τήν όσφύν. φέρει περιειλιγμένον μέχρι τοΰ μέ-

.
.
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εταιρία νά λάβη τήν δέουσαν πρόνοιαν διά τά περαιτέρω, καί νά έπιλήφθΐί

«ου τών κνημών πολύπτυχον χιτώνιά, ;έφ’ ου έπερείδεται νιΑριστερά χειρ· τά
νώτα τοΰ Ανδριάντος δεν είναι .εντελώς έξειργασμένα
*
φέρει δέ Ακρωτηρια

■

τοΰ έργου δραστηρίως.

σμούς έκτος τών ρωθώνων της ρινός, περί τάς χεϊρας, ών τής, .μέν δεξιάς σώ-

, ·

. .

Βορειότερόν τι τής θέσεως. τών Αγαλμάτων Ανευρέθη πλάξ μαρμάρινη,

ζεται ό βραχμων μ.έχρι τοϋ κάρποΰ, μεθ’ ρ5 συνείχε το δ ιϊ ήλου ή μήπω Ανευ-

ενεπίγραφος, τών ρωμαϊκών χρόνων, έν ή άναγινώσκόνται τά ονόματα Τίτος,

ή δέ Αριστερά όλη πλήν μικροΰ ρ.έρούς του Αντιβραχίου, καθ’

ΛΪ.ΙίΓις, \/i(,i.rrt0fiau<><; κτλ. κτλ. φέρει δε ή πλάξ έπί.τοϋ δεξιού άκρου τοΰ

ρεθεϊσα χείρ
*

όσον

ο καρπός και ή.φάλαγξ έπερείδοντάι Ακέραια περί τόν.Αριστερόν γόμ-

φον' Αλλά καί τής κεφαλής τό Αριστερόν ήμισυΐνίον ήτό

πάχους ανωθι αρχαιότατα γράμματα,

άλλ’είναι συνέχεια επιγραφής, πιθα-·

νόν εις οικοδομήν τινα ανηκούσης.:

πρόσθετον έξ άλ

λου τεμαχίου, καθότι είναι όριαλώτατα κεκομμένον καί φέρει περί τό μέσον
οπήν, δι’ ής προσηρμόζετο τό. έλλεΐπον, ώστε κατά μέτωπον

ούδέμίαν πα

ρουσιάζει έλλειψιν η κεφαλή τφ όρώντι. Τό δεξιόν κάτω άκρον μέχρις αστρα
γάλων σωζόμενον τέταται πρός τά εμπρός

ΟΛΥΜΠΙΑ

(ά ποΰς άπεκέκοπτο), η δε Αρι

στερά κνήμη τέταται πρός τά όπίσω. Είναι δέ καί αυτή αποκεκομμένη άνω
τής ποδοκνημι/.ής Αρθρώσεως.

Οί πόδές στηρίζονται

ΪΙαρά δέ την δεξιάν κνήμην κεϊται
πρός τά κάτω,

πρός τά άνω’

' Αί ανασκ.ώφαί έξηκολούθησαν καί κατά τόν λήξαντα μήνα. Μεταξύ τών

έπί συνέχ οΰς βάσεως.

άν^υρεθεντων περίεργόν έστι ήμικυκλικόν οίκ
οικοδόμημα έκ κεράμων έκτισμένόν

ανεστραμμένος. μέ . τήν κεφαλήν

εξέδρα ρωμαϊκής εποχής, ητις άνευρέθη κατά τήν 1’Α. γωνίαν τοΰ ναού τοΰ

στηριζομένην έπί της ρηθείσης βάσεως, τό δέ λοιπόν σώμα

’Ολυμπίου Διάς κατέναντι τοϋ Κρονίού λόφου; Έν ταύτφ εύρέθησαν δεκατέσ-

διακρίνονται δέ . καλώς οΐ οφθαλμοί, ρίς, στόμα, πτέρυξ κτλ,

,σαρα Αγάλματα, δν τεσσαρα μεν ανδρεία, δυο παιδικά καί όκτώ γυναικεία.

τοϋ δελφίνος, οδ ή ούρά δεν άνευρέθη εϊσέτι, προσαρριοζορένη δι’ήλου χαλ

Έκ τούτων τά μέν πλείονά εϊσι βεβλαμμένα,
ό'μως έπί τέχνγ κάί δια
■μένα, εξέχει
ε<
τηρήσει έν παριστάν φιλόσοφόν τηβεννοφόρον έ'χοντα έν τή έτέρφ τών χειρών.
Ο'-........
·ί· >_____ ιο___
,
·χ
<
.
, .

κοί? επίσης καταφαίνονται καί αί όπαί, ένθα προσηρμόζοντο τά λοιπά πτε-

ρύγια τοΰ δελφίνος,
Τό άγαλμα είναι Από κεφαλής μέχρις όσφυος 1,60 τοΰ γαλλικού μέτρου
*

Έν τή. εξέδρα ταύτ-ρ εύρέθησαν καίέπιγραφαί ών ή μέν εΰρεθεΐσα κάτω-

Από δέ τής όσφυος μέχρι τών ποδών 1 μ, 23 ώστε τό όλον ύψος τοΰ Αγάλ

ματος έΐναι 2μ, 83
*

η μ,έσή 1,50
*

·

Από βραχίονος είς βραχίονα 1,20' ή δέ

τήν μητέρα Ήρωδου του Αττικού

κεφαλή έχει 0,90 περιφέρειαν.

τική τόΰ Ήρωδου εις τήν

λευκοϋ καί οίονεί διαφανούς, άνευ κεφαλής, Ακέραιον δέ κατά τά λοιπά' καί

διά μέν τής δεξιάς χέιρός καλύπτει τόν δεξιόν μαστόν,

τήν

δέ

ερυθροϋ χρωματισμού ί'χνη επί βάθρου δπερ. δύο έχει έπ.ιγραφάς καί δύο έπ’
αυτοϋ συνεπώς είνε Αγάλματα. Ή μέν ή πρός Αριστερών είναι κΉ των Ή- .
λείων

’Έχει δέ δψος Από τών κλειδών μέχρι τής

έν -§■ τις οΐδέ τί θά έμπεριέχηται;

Προϊούσης δέ τής Ανασκαφής πιθάνόν νά

έκχωσθή Ακέραιος ναός τοΰ Ποσειδώνος,

Αλλά τά ,αναβλυζοντα υδατα καί

τό Ατελές καί άσκοπον τής μέχρι τοΰδε άνασκαφής Αναμφιβόλως θά βραδυ-

δθεν πεποίθαμεν οτι καιρός είναι ήδη ή Αρχαιολογική

Ι< λ α υ δ ί α

Ά λ κ ία Ή ρώ δου κ αί

λ ι ς Κ λ α υ δ ι ω Β ι β ο υ λ ί to 'Ρ η γ ί λ λ ω ‘Η,.ρ ώ δη Ή ρ ώ δ ου καί
καί
Ρηγίλλης υιφ». Ευρεθη δε καί άλλη επιγραφή διπλή καί αυτή έπί

Τό πέμπτον είναι Α ν δ ρ ο ς έφιππου, οπερ δεν έξήχθη εϊσέτι ολόκλη

λιών. Τό δε σπουδαιότατου πάντων ότι Ανεκαλύφθη οικοδόμημα θολωτόν,

πόλις Μ α ρ κ ί γ

Ί* η γ ί λ λ η'ς θ υ γ α τ ρ ί ο υ ς» ή δέ πρός δεξιά άή τών Ή λ ε ί ω ν π ό~

βάσεως 1 μέτρου.

ρον. “Άπαντα δέ τά Αγάλματα ταθτα εύρέθησαν έπί στερεού εδάφους καί

1 ε β α[στήν], »

κου Αυρηλιου Άντοινινου. “Άλλη επιγραφή εύρεθη περισώζουσα μάλιστα καί

κοσμημένον, καί. κρατούν μηλον (;) έν τγ. χειρί
*
ή δέ .κεφαλή τοϋ Αγάλμα
τος μετά τοϋ τραχήλου έμπεριείχετό εντός κοιλώματος κατεσκίυασμένου

. εντός οικοδομήματος, καθά προεξέθεμεν, παρά τό άρχαΐον Νεώριον τών Μη

κ Ά ν ν ί α ν Φ α υ σ τ εΐν αν

τήν θυγατέρα ’Αντωνίου τοϋ Ευσεβούς καί σύζυγον τοϋ αύτοκράτορος Μάρ

Αριστεράν.

έχει πρός τό Αριστερόν, ένθα παρίσταται ώραϊον κοράσιον, επιμελέστατα κε-

νωσΐ τήν εργασίαν
*

κΒϊβουλίαι Ά λ κ ί α ι Ά γ ρ ι π[- ■

ο
πίναι]» ή δε ομοίως εύρεθεΐσα έπί βάθρου .Ακρωτηριασμένου
είναι Αναθημα

Τό τέταρτον είναι γυναικεϊον, μικρού μεγέθους, καλής τέχνης έκ μαρμάρου

πρός τό Ανω μέρος τοΰ κορμοϋ.

θεν βάθρου δίχα τετμημένου είναι αναθηματική τής πόλεως τών Ήλείων εις

ι

βάθρου τεθραυσμενου δυστυχώς, ώστε ελλείπει ή Αρχή τών επιγραφών. Διά- .
κρίνεται μόνον Αριστερά « Β ή ρ ο υ κ α ί Λ ϊ ν ί ας Φ α υ σ τ ε ί ν η ς Σ έ-

βαστής

Ηρώδης»

δεξιά δε Α ύ ρ η 7. ί ο υ·. Κ ά ί σ α ρ ό ς

Βή ρο υ

κάί Α ΐ ν ί α ς Φ α υ σ τ ε ί ν η ς·2 ε β α σ τ ή ς Ή ρ ώ δ η ς.

Έκ τούτων-· επεταί ότι τά" τής εξέδρας Ανάφερονταί-εΐς'τόν'Ήρώδήν;

■ ■ ■■
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31ΰ ........

<'Αΐ· συνεδριάσεις τοΰ έν τ·ρ Γαλλικοί Σχολ^ ‘‘Ivditoirap· της ‘ΕΛΛηνικής:

h·
<

διεκόπησάν, καί θά έπαναληφθώσι τόν χέιμώνκ.

■

Συνεδρίασές τής 31 Μαρτίου.
Ό,κ. Καΐλερ όμιλεΐ περί τίνος άναγ.ϊόγου εζ Επίδαυρου.

,·

■ *
0

κ, Κούρτιος -έξακόλουθεϊ την περί τών er Όΐυμπία άνασκαφών εχθ’ε

ch' του. '
'■■:■
‘Ο χ. Φόν Δουν περί τίνος σαρκοφάγου ex Μτχρας yΑσίας μετ’. άναγ.Ιύ-

Τό. δ' καί τ

. (’Απρίλιος και Μάϊος) έξεδόθησαν όμοΰ. Περιεχόμενά άύτών.

Κ. Κύντου, διορθωτικά εις τάς λέξεις μεθ’ ιστοριών έκ τών Δημ.οσθένους :
. καί Αίσχίνου λόγων,

Ο. 'Ρίραν, παρατηρήσεις εις τά αυτά σχόλια.

φων παραστάσεων.

Συνεδρίβοιί τής 14 ’Απριλίου.

’ Κ. Σάθα, άποσπάβμ,ατα έλληνων ιστορικών' § 1. Σαιρημονος Αιγυπτιακά.

'Ο κ. Καΐλερ περί αργυρών καί χαΛκών άμ,φορέων φοινικικής κατασκευής.
;

ΑεΛτΐου. τήςΈίΐήνικής άΕΙηΙογραφίας

φύλλ'άδιον τοΰ

77. Γιράρδ, Βοιωτικαΐ έπιγραφαί, ■

'Ο κ.'Ρουσόπουλος περίνομεσμάτων τοΰ τυράννου τών Φερρών ΆΛε-

ΛίΆναγνώστάχη, ’Ανάγλυ.φον παριστάν χειρουργικήν θηκην.

: ΊουΜ,ου Μάρτα, Τεμάχια άγγείων' αθηναϊκών φέροντα ονόματα αρχόντων. :

ζάνδρου.
■
,.
'Ο κ. Ιούλιος περί δύο δρειχαΛκΐνων άγαίματΐων εκ ΠεΛοποννήσου. :.

ΪΙ.Αάμπρού) ‘Η σικύα έπΐ τοΰ αναγλύφου τοϋ Ασκληπιείου;

Ό κ. Μίλχαΐφερ περί μαρμάρινης κεφαίής αττικής τεχνοτροπίας.

'

. Τό β' τεύχος τοΰ Β' τόμου τοΰ. περιοδικού της Σχολ-ής θά έκδοθ-JJ τον

Θ. Όμαί, Άνάσκαφα'ι έν Δηλφ.

. - .

'.

Λ. .άοιγιέκ, Προτομ.αί κοσμητών της αττικής έφηβίχς § 1.' 'Ηλιόδωρος
καί Σωσίστρατος.

προσεχή ’Ιούνιον.

Τ. Μάρτα, ’Επιγραφή εΰρεθεϊσα έν Σπάτα,
Ι.Πανταΐ,Ιδου, Κριτικά καί ερμηνευτικά.

ΓΑΛΛΙΚΗ ίΧΟΛΗ

Κ. Καραπάνου, Ή Δωδώνη καί τά ερείπια αΰτ
ης.
*

■ Ε. Έζέρ, ’Ανέκδοτος Δωδώναία επιγραφή.
Βιβ.Ιιογραφία, Συνεδριάσεις τοΰ ινστιτούτου τΐίς έλλ.1 αλληλογραφίας,

,
Συνεδρίασι; τής 5 ’Απριλίου,
Ό κ. Δουμόν όμιλεΐ περί των έν τφ περιοδικοί Κεκροπι δημοσιεύσεων τών

Ειδήσεις .και άΛΛηΛογραφΙα,ι.

χειρογράφων τ?|ς βιβλιοθήκης τοΰ πατριαρχείου Αλεξάνδρειάς. '

. '

;

:

Ιΐίνακες τ^σσαρες, τό άνάγλυφον του’Ασκληπιείου, δύο κοσμητα’ι καί, τε

Ό αύτός αναφέρει περί τών έν Δηλφ ύπό τοϋ κ.1 Ομόλ ένεργουμένων άνα< ,.

μάχια αγγείων.

σκαφών.
.. . ‘Ο κ. Τισσώ πρέσβυς της Γαλλίας όμιλεΐ περί της Λιβύης τοΰ Ηροδότου.

‘Ο κ. Κ. Παπαρρ.ηγόπουλος άναγινώσκει εκθεσιν τοΰ κ. Κ. Καραπάνου.περί
.''Ενεκα πλήθους ύλης αί περί τών. έν -τγί Άκροπόλέι άνασκαφών- εκθέσεις "..

τών έν Δωδώνη ύπ’ αύτοΰ γενομένων άνκσκχφών.
‘Ο κ, Νικολαίδης εξακολουθεί την., περί τοπογραφίας τνίς Ίλιάδος όμΐτ

θά καταχωρισθώσιν έν τώ προσεχεΐ τεϋχει, ωσαύτως δέ- και η περί τών έν

λίαν του.

Δωδώνη ανασκαφών έκθεσις τοΰ κ. Κ. Καραπάνου.

Σννεδρίασ.ΐί τής 18 ’Απρίλιον.
Ό κ. Δουμόν όμιλεΐ περί τινων επιγραφών άποσταλεισών έξ’Αλεξάνδρειάς. .

παρά τοΰ κ. Νεοοότσου, καί περί τοΰ καταλόγου τών χειρογράφων της βι-

*—·Ή:έν Σπάρτη έκδιδομένη

βυζαντιακφ κράτει άναμορφώσεως ύπό. των εικονοκλαστών αύτοκρατόρων.

. Ό κ. Κουπιτώρης όμιλεΐ περί τοϋ ρυθμοϋ έν τΐί ύμνογραφίιρ της έλλην.’Εκ-

κλησίας άφορμην λαβών έκ τοΰ τελευταίου συγγράμματος τοΰ κ. Στέβενσον,

Ευρώτας έν τώ φύλλφ

, ,

τ^.ς'24

Μαρτίου αναγγέλλει οτι έν τινι άγρώ άνευρέθη πλάξ έπιτάφιος έχουσα την '

επιγραφήν την δε

- βλιοθηκης τΐ|ς ευαγγελικής σχολάς Σμύρνης ύπό τοΰ κ. ίΐαπαδοπούλου Κεραμέως,
.· '
Ό κ. Κ. Παπάρρηγόπουλος άν.αγινώσκει μελέτην περί.τίίς γενομένης έν .τφ

έφημερίς

"■

,..■■■

ηγ.··

·.. · ί·..·.·

Λυ σ αν δ ρ ίδα χα ΐ ρ ε ’ ■ ’

βιώσας έτη κ'
’

.,

''
'■ ■

·■'■

—·* 'ϊπό :τ% άρχάιολογίκ·ης έταιρίάς ηγόράσθη καί νΰν άέΐταί ,έν τώ Μου-,

σείω τοΰ Βαρβακείου σαρκοφάγος αρχαίος τέχνης‘ ρώμαΐκΐΐς/εύρεθείς μέν έύ
Καστε’λορρίζφ της Τουρκίας έκέΐθεν δ’ ενταύθα κομισθείς ύπό ;τοΰ πλοιάρχου .

κ. II. Κομνηνοΰ, Ό σαρκοφάγος είν» μικρού παιδός, έμφαίνονται δ’έ'τι αί όπαί

.

'

■ ·■'"■■ '..·1 '*■·■'( 'Ι;

&6'

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΓΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

των σιδηρών άυτοϋ σφηνωμάτων.. ,Έπί τών τεσσάρων

ύ;;

’7'·.'"Τ’??·. ’<·'·■

’

ω1'·

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΓΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

εξωτερικών τοιχ^<ώ(Λ2έ-

των είσί γεγλύμμεναι τέσσαρες μυθόλογικάί πάράστάσεις, έν ,αΤς διά μέτριας
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τοθ'Συλλόγου τόνπανηγυρικόν μέν έξεφωνησεν ό κ. ’Αριστείδης Οικονόμου έf
. πίτιμον μέλος, ποίημα
δέ κατάλληλον.’ ά κ. Άχιλλεύς Παράσχος μέλος; τα -

εργασίας παρίστανται δεκκέξ πρόσωπα, Τάς τέσσαρας γωνίας τοΰ σαρκο

κτικόν. 'Ρ λόγος τοϋ κ. Οικονόμου -δημοσιευθείς ή'δη έν Αποσπάσματι συντ

φάγου ζοσν.οΰσ', 7.ο:ιψοΐ κίονες κορινθιακού ρυθμοΰ.

δημοσιεύεται καί έν τζ> παρόντι τεύχει.

— Αΐ έν Δηλω Ανασκαφαί έξακολουθοΰσιν υπό την έπίβλεψιν του κ. Θωμά

’ Τη ά’Απριλίου έγένετο έν Φαλήρφ συναυλία υπέρ της. εν Άθήναις σχο-

Όμόλ μέλους τΐΐς Γαλλικής σχολής. Έν τώ τελευταίφ τευχει τοΰ άεάτίοϋ

λήςτών Απόρων παίδων ύπό τοΰ μουσικοί» θιάσου των ορφανών Χατζηκώστα-

της έ.ΓΙηνινής άάΛηΛογραφίας

καί της ορχήστρας της εταιρίας του, σιδηροδρόμου, έξ ής συνήχθησαν δραχμάί

δημοσιεύεται μακρά αύτοΰ έκθεσις.

Πλήν

άλλων άνευρέθησαν 34 έπιγραφαί ών τινες μέν άναθηματικαί, τινες δέ προ
ξενιάς ψηφίσματα και άλλαιδιαφόρου περιεχομένου.

— Τό τεμάχιον τής’μετόπης τοΰ. Παρθενώνος .τό κοινώς γνωστόν δπό: τό
ό'νομα τό τεριάγιον τον Cattaio

άνήκον

1650, ώντό ήμισυ ή εταιρία τοΰ σιδηροδρόμου άπέστειλεν εις την σχο

λήν. Ό Σύλλογος έψήφισεν ευχαριστήρια καί πρός
τό συμβούλιου
συμβούλιου τ.οϋ.όρφατ.οϋ.όρφα:ρός τό

εις την συλλογήν τοϋ Δουκός

της

νοτροφείου Χατζηκώστα καί πρός την εταιρίαν τοϋ σιδηροδρόμου.
Την.τελετήν, της Ανακομιδής τών οστών τοϋ. Αδαμάντιου Κοραή ό. Σύλ

Μόδένης, περίήλθε νΰν έκ κληρονομιάς εις την κατοχήν τοϋ Αρχιδουκός Καρό

λογος, κατά τά ύπ’. αύτοΰ ψηφισθέντα παρηκολούθησεν
έντειλά■αρηκολούθησεν έν σώμ,ατι, έντειλά-

λου της Αυστρίας^ επετράπη δ’ ΐνα σταλώσιν εκμαγεία 'αύτοΰ εις άπαν

μενός καί είς Απαντα τά έκτακτα αύτοΰ μέλη όπως κατά τήν ώραν της κη
δείας
έ'χωσι κλειστά τά καταστήματα αυτών.
.
δει

τα τά Μουσεία. Έν τούτων εστάλη καί εις τό Βρεταννικόν μουσεΐον όπου

ώς γνωστόν ύπάρχουσι και πολλά άλλα, τά κλαπέντα ύπό τοΰ Λόρδου Έλ
*

γίνου" Άλλ’ ή θέσις τοϋ-τεμαχίου τούτου έν τή μετόπγι είσέτι 8έν ώρίσθη.
— Σπουδαίάν συλλογήν ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων έκτήσατο τό αρχαιολο

γικόν τμήμα τοϋ Μουσείου τοΰ Βερολίνου.
οικιακά σκεύη έξ Αργύρου,

Μεταξύ τούτων περιλαμβάνονται

δακτυλιόλιθοι και χρυσοί κοσμ.ηματα.—Μεταξύ

τών'δακτυλιόλιθων ύπάρχουσι καί μεγαλοπρεπέστατοι

σμάραγδρι, μεταξύ

’Ανώνυμος ομογενής προσηνεγκε κατά διετίαν εις τόν Σύλλογον
προς σύστασιν διαγωνισμοί πρός έκδοσιν βιβλίων χρησίμων

δρ. 500

εις : τάς σχολάς

τών άπορων παίδων. Ό Σύλλογος εύγνωμόνως άποδεξάμενος την προσφοράν

έψήφισε καί. αυτός έτέράς

500 δρ. κατκ διετίαν καί.ούτως ό. διαγωνισμός

/ '

έσται ετήσιός. Κατά τόν ψηφισθέντα. δ’ οργανισμόν τό είδος

τοΰ έκάστοτε '

συγγράφησομένου βιβλίου ορίζεται δι’αποφάσεως τοΰ Συλλόγου τη προτάσει τής,,
τών απόρων παίδων. Τοΰ πρώτου δια

δέ των χρυσών κοσμ,ημάτών πέντε χρυσά ψέλλια. έκ χρυσοΰ σχήμα έ'χοντα

κοσμητείας τής έν’Αθήναις σχολής

όφεώς καί γέροντα έν αναγλύφω τό μέν κεφαλήν ’Απόλλωνος, τό δέ κεφαλήν

γωνισμού τελεσθησομένου τό προσεχές έτος ώρίσθη θέμα ή. συγγραφή βιβλίου

Διός.

Αναγνωστικού πληρουντος τούς εξής όρους" α) ©απαρτίζηται έκ 10 τουλά

χιστον τυπογραφικών φύλλων. Θά

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
■

—--

περιέχη 8’ έν Αρχή μέν Αναγνώσματα

ευνόητα ύπό παίδων διελθόντων τόν συλλαβισμόν καί τάς Απλώς.προτάσεις

καί βαθμηδόν θά λήγφ δι’ αναγνωσμάτων

'

ευνόητων ύπό παίδων δυναμένων .

Απροσκόπτως νά άναγινώσκωσι" β) τά αναγνώσματα πρέπει νά ΐινε ποικίλης
Τόν λήξαντα μήνα δύο συνεκροτήθησαν τακτικαί συνεδριάσεις καί τέσσαρα

εγένοντό Αναγνώσματα.
Ό κ. Ά. Μανοϋσος τακτικόν ενεργόν μέλος άνέγνω έμμετρον μετάφρασιν

εις δημ.οτικην γλώσσαν τί/·;'α/ ραώς·:·<5('α.ζ· τζμ- ’/.?ιάδσ<;.

Ό κ. Α. Βλάχος τακτικόν πώρεδρον μέλος ώμίλησε

τώ κανονισμφ . τοϋ Συλλόγου (αρ. 1 06) σκοπόν τών σχολών.

'Ο Σύλλογος συνήψε σχέσεις πρός τόν εν Άδριανουπόλει Φίΐεχπ,. Σΰ12ογον.
Ή έν Παρισίοις έκδιδομένη ’ΛρχαιαΙϋγική επίθε&ρησις. (Revue A rcheolo— ' .

περί πεωτέραςέ.ϊ—

■ άήνικης ποιήσεωςχαΐ ί’δ/ως περί Γεωργίου ΖαΖοχάστα. "

Ανεκδότου ποιήματος του \4.1γρέυου.

αύτοΰ Ανταλλαγήν.

'

Έξελέγησαν τακτικά ενεργά μέλη οί κκ. ’Αλέξανδρος Τομπάζης διδά-

“Ό κ. Άθ. Βερναρδάκης τακτικόν πάρεδρον μέλος ώμίλησε περί φόρων.
Τή 31 Μαρτίου καθ’ ήν έωρτάσθη ή έθνικη εορτή της ΚΕ' Μαρτίου εόρ

καί ό Σύλλογος την εσπέραν έν τώ Δημαρχείφ. φιλοκάλως

σθόντι την επέτειον- τής εθνικής ■ Ανεξαρτησίας., Πλήθος πολύ

gique) έδημο σίευσεν ευμενή κρίσιν υπέρ τοΰ περιοδικού .τοϋ .Σύλλόγού. . Διά -

' φοροι δέ ξέναι φιλολογικά! εφημερίδες· καί . επιθεωρήσεις έδέξαντο την δι'

Όκ. Άχ. Παράσχος τακτικόν πάρεδρον μέλος Ανέγνω δύο ^σματα τοϋ

τασε

■ ύλης, σύντομα καί έν τ-ρ συντομίγ των αυτοτελή καί σύμφωνα πρός τόν έν

κτωρ τών νομικών καί Νικόλαος Γ. Φιλιππίδης τελειόφοιτος της φιλολογίας-

τακτικά πάρεδρα οί κκ. ΠαΟλος Γιράρδ,
'
:8,.”
’Ιούλιος
Μάρτα, ’Όθων ’Ρίμάν, Θώ-

διασκευα-

■μάς Ό’μόλ, Μάρκελλος Λαμβέρτ μέλη της έν ’Αθήναις Γαλλικής σχολής. Έ-

έκατέρου τοϋ

πίτιμκ οί κκ. Ίούλιος Σμ.ίθ διευθυντής τοΰ’Αστεροσζ.οπείου, Brvand καί Taylor

φύλου έπλήρωσε καί τάς τρεις τοϋ δημαρχείου εύρε-ίάς αίθουσας. Έντολγ, δέ

Αμερικανοί.· Άντεπιστέλλον δέ ό>·κ„·Χ. Βύάγγέλίδης έν‘Αμερική.

>-■

·.'· ■ /

γ ?,Α..:ΑΑΑ·..λ Α λ·. ·. ·. >ΑΑ..:.·· ΑΑ-·' -.Λλ·/AA’A.i. :. ..

. .
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: Αστέρος. Διά τής Αναλύσεως

άπεδείχθη ότι ό άστήρ κατέχει αέριον τής αυ

τής Ακριβώς συνθέσεως καί ή- περίκύκλοϋσα-τόν ήλιον

χρώμόσιραιρα..

,. —- Έν τφ ίταλικώ σιδηροδρόμω τω άγοντι από Ταυρίνου είς Μοδάνε καί
διερχσμένου τό Κεννήσιον ό'ρος έφηρμόσθη ό διά φωταερίου φωτισμός.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ,-—Έν τω αρ. 1.1 τήςΤεναίας φι2οΛογική<: εφημερίόος δ κα-

.

θηγητής κ. Βάγνερ δημοσιεύει εύμενεστάτην κρίσιν τής ύπό τοϋ ήμετερου κ.
Δ. Βικέλα γενΟμένης μεταφράσεως τών δραμάτων τοϋ Σαιξπήρου 'Ρωμαίου.
χαΐ 'ΙουΛΙαςί Μήρ' καί" ’ ■ΟθέΛΛου.

,

— Έν τω. β’’ τεύχει της Οικογένειας (La famiglia) τοΰ καλλίστου τών έν .
Νεάπόλει έκδιδομένων περιοδικών πέριεχεται κρίσις της ύπό τοϋ κ. Αντω
νίου Φραβασίλή: μ,εταφράσέώς της ΓαΛάτείας τοΰ Σπυρίδωνος. Βασιλειάδή,

ήν άναλύων ό κριτικός ίταλός αποκαλεϊ τόν ποιητήν αύτής Σαιζσπήρον τής

διά·'τό «Αχαλίνωτον

.

■■■'. ■

καί

τό τολμηρόν τής έκφράσεως

καν τής πλοκής”.
.
■ ■■—ί· Φιλόβιβλός τις έν Μασσαλί^ άνεκάλυψε βιβλίον τής ιε' έκατονταετη-

■ ρίδος έκ τών σπανιωτάτών.

Τό βιβλίον τούτοέκδοθέν έπί Λουδοβίκου

ΙΑ'

έτύπώθη έν τω τύπογραφείφ τοΰ συνεταίρου του Γόυτεμβέργου τοΰ έφέυρόντος τήν τυπογραφίαν Πέτρου Σχαιφήρου τοΰ έκ Μαγουντίας, ο3 φέρει καί τά

έπεζητεΐτο πρόσκαιρου διότι αί πολλαΐ σήραγγες άς διέρχεται ό σιδηρόδρο

μος ουτος υπό τάς ”Αλπεις καί μάλιστα ή μειζων τούτων ή ύπό τό Κεννή
σιον ορος καθιστώσιν οχληρόν λίαν τό ταξείδιον φωτιζόμενων τών σιδηρο
δρομικών Αμαξών δι’ ελαίου, ού τό φώς είναι ·λίαν Αμαυρόν. ”Η·δη ή ένόχλησις αύτη εκλείπει,

'

■

■ '■

¥ .
. .’
ΤΕΧΝΑΐ και ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ.- Έν τή συνεδριάσει τής 21 Μαρτίου τής έν

Αονδίνφ Μετεωρολογικής Εταιρίας

ίερέως Έρβερτ Βόΰς « Αποτελέσματα μετεωρολογικών έν Πάτραις παρατηρή

>

λ;.:

U;. ■ <

ανεγνώσθη πραγματεία τοϋ αΐδεσίμου

σεων κατά τά έτη 1874

καί 1875.»

Έν τή πραγματεία ταύτν). πολλά

Αναφέρονται τά περίεργα περί τοΰ κλίματος τών Πατρών ύπό υγιεινήν κάί
επιστημονικήν έ'ποψιν.
— Ή ύπό τοϋ γνωστάτου Λουδοβίκου Φίγκιέ έκδιδομένη

/
κατ’ έτος έ.τι-

γράφει τάέξής περί-τοϋ ύπό τοϋ ήμετέρου Αστεροσκο

.

πείου παρζτηρηθέντος αστέρος έν.τω άστερισμώ τοΰ Κύκνου.

«Τω 1876

θά παραλαμβάνγι ή αμαξοστοιχία

· Ο διάσημος Αγγλος καθηγητής Τύνδα.λλ έφεϋρε μηχανήν δι’ ής δύ-

ναται τις να Αναπνεη

έπί ήμ.ίσειάν τουλάχιστον

ώραν έν

τω . μέσφ

πυ

κνότατου καπνού. Πείραμα γενόμενον ύπό τοϋ Αρχηγού τών πυροσβεστών τοϋ
Λονδίνου επετυχε κατά πάντα, οί δέ περιβληθέντες τήν μηχανήν πυροσβέστζι ήδυναντο έλευθέρως νά κινώνται άναπνέοντες Αέρα καθαρότατον. Διότι

μυστήριον συνίσταται είς τό νά διυλίζνι καί καθαριζή τόν πλήρη καπνού Αέρα, ό'πως αί συνήθεις διυλιστικαί συσκευαί κα-

τής μηχανής ταύτης τό

θαριζουσι τό Ακάθαρτον ύδωρ.
* *
¥
ΘΕΑΤΡΟΝ ΜΟΓΣΙΚΗ,—Ό κ. Βουργώλτ-Δυκουδραί δστις έξέδωκε τάσ όη-

στηρίου βιβλιοπωλείω ΙΙινέ.
.

τό δέ φωταέριον

έν ιθίφ αεροφυλακίφ έκ τοϋ έν Μοδάνε καταστήματος τοΰ φωταερίου.

σύμβολα. Έξετέθή δε εις κοινήν θέαν έν τω κατά τήν πλατείαν Χρηματι

'

Τοϋτο

μωόειο μεώφδίας τήςΈΛΛάδος καί της άαατρ^ής·. έτέλεσε τελευταίως έν Πα-

ρισιοις συναυλίαν εν τω μουσικφ ινστιτούτο, καθ’ήν έξετελέσθησαν μετά πλή
θους επιτυχίας τινές τών μελφδιών τούτων. Τό. νανούρισμα κοιμήσου κύρη

μου κ’ εγω νά σου χαρίσω έζητήθη δίς. Τό ΚΛάψτε μάτια κΐάψετε, ”^ίαΛρη
μου τριανταφυ.ΙΛ.ίτσα,

"Ενα πουλάκι τήν αυγή έχειροκροτήθησαν ζωηρώς.

"Ετι δε τά. j/π’ϊή στενό σου νά. όιαβω, Τί το θεΧ· ή μάνα σου τήν νύχτα
τό Λυχνάρι, Σάν τταιθάνω στό καράβι. Τό γνωστόν δέ ασμα τοϋ κ. Σκυλίσση
■ Που νά ήναι,.τίνά κάμνη έ^ετε~ΚεσΒ·η έπί βιολίου.

Ό κ, Δυκοοδραί' θέλων

.να δειξν) την σχέσιν ή.τις ύπάρχει μεταξύ τής μουσικής τών αρχαίων έλλή-

παρετηρήθη νέος ·Αστήρ. Ό αστερισμούς του Κύκνου έπλουτίσΟη διά τούτου,

νων καί τής νεωτέρας εκκλησιαστικής καί δημοτικής ημών μουσικής έξετε-

παρατηρηθέντος κατά πρώτον ύπό τοΰ κ. ΣμίΟ δ—υΟυντοϋ τοϋ αστεροσκο

.λεσεν επί κλειδοκύμβαλού τόν Ύμνον πρόζ τήνΜούσαν ένα τών· πέντε

πείου ’Αθηνών. Τήν 12/24 Νοεμβρίου 1876 τήν 5 ώραν καί 41 λεπτά τής

διασωθεντων ήμ.ϊν τεμαχίων έκ τής μουσικής τών Αρχαίων, άτινα μετά πλεί·'

εσπέρας ό Αστρονόμος ούτος παρετήρησε τόν αστέρα τοΰτον, τρίτου μεγέθους:

. ,έν τφ Ζενίθ τοϋ Κύκνου. Ό άστήρ- ήν λίαν κίτρινος,
. φώς του ήν ζωηρότατον.

τό μεσονύκτιον δέ τό

Τήν 1.8/30 Νοεμβρίου ό άστήρ ιδέν.’ήτο πλέον ορα

τός. Άπό τής ημέρας τής ..Αγγελίας ταύτης ό ουρανός, ήτοκέκαλυμμένος έν .

Παρισίοις έκτος σπανίων, εξαιρέσεων,. Παρατηρήσεις επομένως δέν εγέναντο
επαρκείς·

έν τούτοις ό Αστήρ έφάνη είς τόν ζ. Παύλον Ερρίκον ώς 5Ο’·> με-

r ,γέθους, .τό δέ χρώμα του πρασινωπόν, .σχεδόν κυανοϋν.

Τήν. 20/2 Νοεμ-

·! ,,βρίρυ.ό κ.’.Κορνύ ήδυνήθη νά Αναλύστ. διά τοϋ φασματοσκοπείου τό φώς τοΰ

στους κόπους κατωρθωθη νά Αναγνωσθώσι καί έναρμονισθώσιν.

Όμοίως έξε- .

τελεσε καί τόν ψαλμόν ούκ οΛΛοτρίωσάν με όστις είναι γεγραμμένος κατά
τόν Δωριον τρόπον.

Ό ήμετερος κ. Άλ. Σταματιάδης έγραψε τουρκιστί έν Κωνσταντινουπολει δραμα Γαζή-Οαμάν τής εποχής των Σελδσουκιδών οπερ θά διδαχθή
Από τής σκηνής του Θεάτρου Γεδίκ-Πασσά. . . ' ώβ. . β :
.

?.

'

Απεβιωσε; πενης καί έν _τώ νοσοκ.ου.είω τής Γενοόης ό ίταλός μελο-

,ποιος Ερρίκος Πετρέλλας γεννηθείς έν Πανόρμίρ τω 1818,

Μεταξύ τών με-

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛ'ΠΟΝ
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Ιοδραμάτων αύτοΰ διακρίνονται ή Ίονή, η Κόμισσα yip&tyy, α.ΐ 'Μπόκρεω.
τής Βενεζΐας, ή ΈΛνάβα, η ΈΛένη ή ix ΤοΑ,ώσσης τ-τΕ

— Ό γνωστός ήμ,ϊν βαρύτονος κ. Διάζ δέ Σόρια κατ’ αύτώς
ελαβε μέρος εις εύεργετικην

έν Νικαί^

υπέρ τών πτωχών παράστασιν ύποκρΛεΐς τό.

πρόσωπον, του 'Αμλέτου έν τώ όμωνύμω μελοδράμκτι τοΰ Θωμά μετ’έκτώτ

κτου έπιτυχίας' πρώτον άίοη έψαλεν έν μελοδράματα η δ’ έπιηγίχ ·ην έκτα

κτος, σύναχΟέντος ποσοϋ υπέρ τάς 15,000 φράγκων.

— Τά έξης νέα δραματικά καί μουσικά έργα έζετελέσΟησαν τον ληξαντα
μηνά. Έν ΙΙαρισίοις τό δράμα. ^Εζΰριστοι τοΰ Ευγενίου Nus άπό τοΰ Θεά

τρου τ^ς Πόλης τοϋ άγιου Μαρτίνου, ή κωμωδία τό Μωρό (ΒύΕοϊ τών Ναγιάκ καί Έννεκέν κπό τοϋ Θεάτρου τοϋ ’Ωδείου, τό δραν.α ή επάνοδος της
νεότηζος (le retour de la Jeunesse) τοΰ Όδυσσέως Βκρβιέ άπό τοϋ Θεάτρου ■

Ambigu. Τά μελοδράματα ό δήμιος τής Βενετίας (le bravo de Venise) του
μελοπο«>ϋ Σαλβάϋρ καί ό αργυρούς κωδωνίσκος (le timbre d’ argent) τοΰ μελοπο'ιοΟ Σαϊν-Σαένς άπό της σκηνης τοϋ Λυρικοϋ Θεάτρου,

τό μελόδραμα

Cinq-Mars τοΰ .Γουνώ από τοΰ Θεάτρου της Opira-Comique, καί τό μελό

δραμα <5 βασιΛενς

τήςΛα,χόμής τοϋ Μασσενέ άπό της σκήνης τοϋ μεγάλου

Θεάτρου τοΰ μελοδράματος (Grande Opdra).

’Έτι δέ τά μελοδραμάτια η

Σορρεντινη τοΰ Βασσερ άπό τόΰ θεάτρου Bouffes καί οί κώδωνες τοΰ 'Κορν·εΰι2 τοϋ Πλαγκέτ άπό τοΰ Θεάτρου Folies-Dramatiques, Έν Γερμανίφ έψά-

λησαν τά έξης νέα μελοδράμ.ατα. 'Η Γετοδέφα καί ό Μαμφρέδος τοΰ μελοποιοϋ Σοϋμαν άπό τοϋ θεάτρου τοΰ μελοδράματΰς έν Βερολίνιρ, καί τό με-

λοδραμάτιον ό δόκιμος τον ναυτικόν (Seekadet) τοΰ 'Ριχάρδου Γενέ άπό του
θεάτρου Willmstad.tisches.:·‘H'TWWpa τοϋ μελοποιοϋ Άδόλφου.Μόρ έν Άμβούργω, το ρόδον τον Βονδστόκ. τοΰ μελοποιοΰ Βεννεβιτζ έν Μαγδεμβούρ

γο, ό Βανδυκτοϋ · μελοποιου Μύλλερ έν ‘Ρόττερδαμ. Καί έν ’Ιταλία

μελο

δράματα μέν 'η δΩρα/μ Κόρη (Bella Fanciulla) τοΰ μελοποιοϋ Λούκίλλα έν τφ

Θεάτρφ 'ΑπόΛΙοιν της 'Ρώμης, ό Ματθαίος Κορθϊνος τόΰ μελοποιοϋ Htvσούτη άπό. του Θεάτρου, Σκά-la τών Μεδιολάνων, και ή ΓουΕςάγα.. τοϋ μελο-

,ποιοϋ; Γουαρνέρη

άπό . τοΰ, .θεάτρου ■ CartoIeria.Tvii Γενούης. Κωμφδίαι δέ

δύο τά παΑ,αιά, κατάστιχα, του Γαλλίνα δοθεΐσα έν Βενετίφ, καί ό σύζυγος

εραστής τής συζύγου τοϋ Γιακομεττη έν 'Ρώμν).

1877 ΑΠΡΙΛΙΟΣ (Ε. Ν.)
Βαρύμετρον
θλίψις 748,41 χμ.
755,60 (την 4γιν)
Μεγίστη »
Έϊαχίςη »
741 „51 [τήν 2 2
ή
*

Μέση

. ;
Θερμόμετρων εκ.

[Μέση θερμοζρασίκ 17,77
. .
Μεγίστη
.»
24,5 (την 25ν)

’Ελάχιστη »
■—9,4 (τήν 4ΰν):
’Ελάχιστη
Ήμέραι βροχής 9 (ποσόν τοϋ καταπεσόντος. ύδατος 7,03 χμ.)άστραπών 5.
ζ ”Ανέμοι έπνευσαν κατά 11 ημέρας ΝΑ},r9 Δ, 1 ΒΔ, 3 ΒΑ,6 Ν.
-
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ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ

