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ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
Προς τούς κκ. γιψνασιάρχας καί σχο.Ιάρχας.

τούς κ. Γυμνασιάρχης
*0 ενταύθα: «φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός» προς άλλαις κοινωφε-

λέσιν έργασίαις αύτοΰ ύπέρ της ένισχύσεως της εθνικής παιδεύσεως καί
της τών γράμμ.άτων προαγωγής και διαδόσεως, ή'ρξατο από ενός ή'δη έ'τους
έκδίδων και δεξιόν λόγου μηνιαΐον περιοδικόν φιλολογικόν και έν γένει επι

στημονικόν σύγγραμμα ύπό τό όνομα ΙΙαρνοισσός. Έκ τών άχρι τοΰδε
έκδοθέντων τευχών αύτοΰ και έκ τών ύστερων καταδεικνύεται ή χρησι-

μ,ότης του. Έπιθυμοΰντες νά παράσχωμεν τήν δυνατήν ήμΐν ύποστήριξιυ
εις τό προκείμενον κοινωφελές έ'ργον, συνιστώμεν ύμϊν τε και τοΐς παρ’ ύμΐυ

κκ. καθηγηταϊς αυτό, ΐναγένωνται οσοι δν.προαιρώνται συνδρομ,ηται αύτα^,

Και άλλοθεν καί έκ τής ύπξάριθ. 651 έγκυκλίου τοΰ καθ’ημάς υπουρ
γείου, τή 8 ’Οκτωβρίου 1877 έκδοθείσης, γνωρίζετε ότι <5 ένταϋθα φιλο
λογικός σύλλογος Παρνασσός έκδίδει χάριν τής κοινής ώφελείας, συμφώ-

νως δέ καί προς τήν άποστολήν αύτοΰ περιοδικόν σύγγραμμα φερώνυμου
τοϋ Συλλόγου. Έν το.ύτω καταχωρίζονται λόγου άξιαι διατριβαί καί ποι
κίλων γνώσεων πάροχοι σημειώσεις, έ'ργα λογίων. Έπιθυμοΰντες χάριν τής

έκ τής έκδόσεως αύτοΰ, ώφελείας νά ένισχυθή κατά τό δυνατόν αύτό>
έθεωρήσαμεν ότι συμβάλλεται ίκανώς είς τοΰτο ή έν αύτφ καταχώρισις

διατριβών καί σημειώσεων αρχαιολογικών ανακαλύψεων,. περί λειψάνων
αρχαίων ηθών καί έθίμων σωζαμένων αύτουσίως ή καί κατά τύπον και

παραλλαγάς έν ταΐς νυν συνηθείαις τοΰ ίδιωτικοΰ καί κοινωνικού βίου, περί

δπως διά τούτου ένισχυθή ή έ'κδοσις αύτοΰ.

λέξεων καί όρων έν τή διαλέκτω τοΰ κοινοΰ λαοΰ διατηρουμένων έν τύπω
Έν ’ΑΟήναις, τή 8 ’Οκτωβρίου 1877.

παροιμιών ή αξιωμάτων. Ή διά περιοδικού δικκοίνωσις τοιούτων αντικει

Ό ύχουργός

μένων, παρέχει αφορμήν άλλως καί τοΐς λογίοις είς περαιτέρω έρεύνας και

Θ. Π. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ

εξιχνιάσεις τών φυλετικών σχέσεων τών διαφόρων κοινοτήτων καί τοΰ
έθνικοΰ βίου, σώζει δέ ταΰτα καί τοΰ έξαφανισμοΰ είς 8ν δ χρόνος καί ή

ξσημέραι έπισυμβαίνουσα μετατροπή τής βιώσεως τά καταδικάζει.
Οί προαιρούμενοι ΐνα καί ούτω χρήσιμον τήν φιλομουσίαν καί ικανότητα

αυτών κκταστήσωσι θέλουσι στέλλει τά έκάστοτε είς'γνώσι,ν αύτών περιερχόμενα δπωςδήποτε τοιαΰτα εύρήματα κατ’ εύθεΐαν προς τήν έπιστα.σίκν

τής έκδόσεως τοΰ ούτωσί συσταινομένου περιοδικού δ. Παρνασσός.
Έν Άθήν«ις τή 23 Ιουνίου 1880.

Ό υπουργός
Ν. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ.
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ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΏΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΝΩΣΘΕΝΤΩΝ ΦΥΤΩΝ*

Προσκληθείς ύπό τοΰ προεδρείου τοΰ ημετέρου

Συλλόγου νά ομιλήσω

περί θέματός τίνος, εύρέθην κατ’άρχάς. είς άμηχανίαν, αν έπρεπε ν’άπο-

δεχθώ τό τοιοΰτον’ διότι, άπδ πολλών έτών περιορισθείς είς μόνον τά φαρ
Τ·ης έκδόσεως τοΰ περιοδικού επιστατεί έπιτροπη συγκείμενη έκ τών

κκ. Ειρηναίου Άσωπίου, Εμμανουήλ Δ. 'Ρο'ί'δου, Παναγιώτου I. Φερμπου,
Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου καί προεδρευομένη ύπό τοΰ προέδρου τοΰ Συλλόγου

κ, ,Τιμολέοντος Άργυροπούλου.,

μακευτικά, δέν ευρισκον Θέμα άρμόζον πρός τά τοΰ Συλλόγου κύρια έργα.
Κατόπιν δμως παρετηρησα, δτι ήδυνάμην νά εύχαριστησω τδ προεδρείου,

αν ένώπιον ύμών έξεπληρουν. ύπόσχεσιν δοθεϊσαν ύπ’ έμοΰ είς τδ κοινόν τφ

1873 διά τοΰ τότε ύπδ της ’Ιατρικής 'Εταιρίας έκδιδομ.ένου ιατρικού περιοδικοΰ συγγράμματος, τοΰ ΆσκΛηπιον.
Ή δοθ εΐσα ύπόσχεσις συνίστατο είς τδ νά έκθέσω τδν τρόπον, 3ν άπδ

μακρών χρόνων μεταχειρίζομαι είς τδν έπιστημονικδν προσδιορισμόν τών

ύλών, άς δ ελληνικός λαός μεταχειρίζεται σήμερον ώς φάρμακα, και ών τά

πλεΐστα είναι φυτά έγχώρια ;ή προϊόντα αύτών. Έκ της μεθόδου έκείνης
έλεγον δτι πολλά καί σπουδαία προκύπτουσιν ωφελήματα, δταν η περί

ταΰτα έρευνα περιλάβγ καί την ιατρικήν αύτών ηλικίαν’
«Επιτυγχάνεται πρώτον δ έπιστημονικδς προσδιορισμός πολλών φυτών,

»ζώων καί ορυκτών, άτινα ύπδ τών αρχαίων άναφέρονται, καί επομένως χο«ρηγεΐται είς τούς λεξικογράφους της άρχαίας καί νεωτέρας ελληνικής
εγλώσσης υλη δεδοκιμασμένη’ διότι πάντα σχεδόν τά κοινά τών φυτών

«ονόματα, εί'τε ώς λαχάνων, εΐ'τε ώς φαρμάκων, εί'τε άλλως πως είς τδν

«λαόν χρησίμων, δσφ βάρβαρα πολλά έξ αύτών καί άν φαίνωνται, είναι
»αύτά τά αρχαία ονόματα ύπδ τοΰ χρόνου καί τών περιστάσεων παρα«φθαρέντα’ δεύτερον πλεΐσται δσαι αποδείξεις της έθνικης ημών γενεαλο-

»γίας ανευρίσκονται’ διότι πΧσπ παρά τώ λαώ ύπάρχουσα ιατρική γνώσις,. ίο
ϊπρόληψις, η φαρμάκων δημωδών χρησις, είναι, ώς έπί τδ πολύ, λείψανον

»παρελθουσών έπιστημονικών δοξασιών η γεγηρακυιών προλήψεων».

Έκ της άναγνώσεως ταύτης βλέπετε, δτι ή ύπόσχεσίς μου έκείνη συμ* ΆνεγνώσΟη SJ τω Συλλόγω
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φωνεΐ προς μίαν τών σπουδαιότερων εργασιών, άς δ Σύλλογος ημών άπο

ζώντος ελληνικού λαοΰ δύνανταΐ νά καταστησωσι σαφή καί τδν τρόπον,

της πρώτης αύτοΰ συστάσεως άνέλαβεν, ήτοι την σπουδήν της καθ’ ημάς

καθ’ 8ν <5 λαός έν τή άρχαιότητι τοιαΰτα κατεσκεύασεν»
Τδ γένος τής μολόχας, δπως ύπδ τοΰ λαοΰ είναι σήμερον κατηρτισμένον,

ελληνικής γλώσσης. Πρδς εύκολωτέραν δε της μεθόδου ταύτης κατάληψιν
θέλω περιορίσει τδ θεριά της ομιλίας μου είς μόνον τον επιστημονικόν προσ

περιλαμβάνει κυρίως τρία είδη, θεωρηθέντα συγγενή έκ τοΰ συνόλου τών

διορισμόν τών ύπδ τών Ελλήνων γνωσθέντων φυτών διά της βοήθειας και

χαρακτήρων τών φύλλων καί τοΰ άνθους’ τδ πρώτον είναι ή κυρίως μο-

τών ονομάτων τοϋ λαοΰ κατά τόπους και χρόνους καί της έκ τούτου ώφε
λείας είς τε την ετυμολογίαν καί λεξικογραφίαν τής ελληνικής γλώσσης’

2ύχα, ή λεγομένη καί ήμερος, ήτις δμως φέρει συνήθως άπλοΰν το όνομα

περί τούτου δέ θέλω πραγματευθή κατά την ακόλουθον τάξιν.

-

■

τοΰτο. άνευ προσδιορισμού, διότι συνηθίζει ό λαός νά δίδη άπλοΰν δνομα
είς τά είδη, άτινα χρησιμεύουσιν ώς τύπος τών άλλων, ήτοι έγνωρίσθησαν

Πρώτον θέλω έκθέσει τδν τρόπον, καθ’ 3ν έν τή άρχαιότητι δ τε λαός

αυτά πρώτα, ένφ είς τά μεταγενέστερα αποδίδει είς διάκρισιν έπίθετον, ή

καί οί επιστήμονες 'Έλληνες διέκρινον καί ώνόμαζαν τά είς αυτούς γνω

δπως τδ λέγουσιν οί γραμματικοί όνοματικδν προσδιορισμόν, δστις είς τήν

στά φυτά. ,

ελληνικήν γλώσσαν καί εί'ς τινας άλλας άποτελεΐ μετά τοΰ ουσιαστικού όνό-

δεύτερον θέλω είπεΐ πώς οί κατά την άναγέννησιν τών επιστημών»
έν τι; δυτική Εύρώπη ένησχολήθησαν είς την άνεύρεσιν τών ελληνικών-

μκτος σύνθετον δνομα, περιέχον τούς χαρακτηρισμούς τοΰ τε γένους καί
είδους. Κατά τδν τρόπον δέ τοΰτον δεύτερον είδος μολόχας είναι ή δένδρο·
μο2όχα, ή'τις ύπδ τών αρχαίων έλέγετο καί άγρία μαλάχη καί αλθαία, ύπδ

φυτών, καί πώς οί μετά την άνακάλυψιν τών νόμων, οίτινες δίέπουσι
τάς φυσικάς συγγένειας τών φυτών, προσδιόρισαν έπιστημονικώς αύτά>

τών κατόπιν δέ καί άσπρομοΛόχα, καί περιλαμβάνει πάσαν μαλάχην είς

Τρίτον θέλω δείξει τά άτοπα, είς ά πολλάκις φέρει δ έκ μό'νων τών

δενδρώδες μέγεθος άνυψουμένην. Τρίτον δέ είδος είναι ή ριοσχομοΛόχα τών

περιγραφών επιστημονικός προσδιορισμός τώυ φυτών καί η κατάταξις αυτών
κατά τδν επιστημονικόν μερισμόν τών νεωτέρων, φέρων όλίγας αποδείξεις

Θετταλομαγνήτων.
? Τά τρία ταΰτα είδη τών φυτών,άτινα ό λαός ύπέταξεν είς έν καί τδ αύτδ .

έκ μιας τών ουτω πως συνταχθεςσών χλωρίδων, τής τοΰ- κυρίου Βερνάρδου

γένος τής μολόχας, περιλαμβάνουσι φυτά άνήκοντα είς πολλά άλλα γένη·

Λαγκάβελ..

ούχί μόνον τής τάξεως τών μαλαχοειδών, άλλά καί είς γένος άλλης τάξως.

ιστορίας φυτών τινων, άτινα έξέλεξα πρδς διττόν σκοπόν, πρδς άπόδειξιν

Τδ πρώτον είδος, ή ήμερος μολόχα, άπκρτίζεται έκ τριών έπιστημονικών ειδών, τής Malva rotundifolia, Malva sylvestris καί M. nicsensis. Τδ δεύ

της ύπεροχής τής έμής μεθόδου καί πρδς βεβαίωσιν τής χρησιμότητος

τερον είδος, ή δενδρομολόχα, περιλαμβάνει τήν Althaea officinalis καί A.

αύτής εί'ς τε την έτυμολογίαν καί την λεξικογραφίαν τής ελληνικής γλώσ

Rosea, τήν Lavatera arborea καί τήν Althaea Rosea. Τδ δέ τρίτον, ή μοσχο-

σης. ’Άρχομαί λοιπόν τοΰ λόγου.

μολόχα, ανήκει είς τήν τάξιν τών γερκνοειδών, καί είναι τδ κοινώς λεγό

Τέταρτον καί τελευταίου θέλω έκθέσει, ώς δείγματα τής έμής μεθόδου,

Τα ύπδ τών αρχαίων γνωσθέντα φυτά είς δύο υπάγονται κατηγορίας*

μενον άρμπαρόρριζα (erba rosea), οπερ είναι τδ τών φυτολόγων Pelargonium

εις φυτά γνωσθέντα καί διακριθέντα ύπδ τοϋ λαού, καί είς φυτά περιγρα-

roseiim.
Καλεΐ δ λαός αγκαθωτά φυτά ή αγκάθια πάντα τά φέροντά τδν ενα

φέντα καί μερισθέντα ύπδ τών επιστημόνων. Γνωρίζει δέ καί διακρίνει ό

λαός έκ τών πέριξ αύτοΰ φυτών εκείνα μόνον, όσα χρησιμεύουσιν είς θερα
πείαν τών ποικίλων αύτοΰ αναγκών’ επειδή δέ είς πασαν διάκρισιν ακο

λουθεί καί όνομα, έπεται έκ τούτου δτι καί μόνα τά χρήσιμα· έ'χουσιν

δνομα, τών άχρηστων μενόντων άγνωστων καί ανωνύμων.
Διακρίνει δέ ό λαός τά εις αύτδν γνωστά φυτά είς άθροίσματα συγγενή
μερικά καί γενικά κατά τρόπον ίδιον είς αυτόν’ άλλοτε μέν λαμβάνει ύπ’
ό'ψιν τό σύνολον τών εξωτερικών χαρακτήρων αυτών, άλλοτε δέ ένα καί

μόνον, αλλά τδν έπιφανέστατον, καί κατ’ αύτδν τδν χαρακτηριστικώτατον’
άλλοτε πάλιν έφιστα την προσοχήν-αύτοΰ επί τών άναγκών άς θεραπεύουσι, .

και άλλοτε λαμβάνει ύπ’ ό'ψιν τάς δυνάμεις καί ένεργείας άς έ'χουσι’ δίδει
δέ είς ταΰτα ονόματα, άτινα ως έπί τδ πολύ ύπέμφαίνουσι τδν λόγον τής
διακρίσεως. Παραδείγματα τινα έκ τών ειδών καί γενών τών φυτών τοΰ

και μόνον χαρακτήρα τδν τής άκάνθης, και έν τούτοις έν τή περιληπτικωτάτγ] ταύτη διακρίσει περιλαμβάνονται φυτά άνήκοντα είς πλείστας τά

ξεις φυτών μεγάλως διαφερούσας άπ’ άλλήλων.
Είς τδ γένος σιτάρι δέν δυσκολεύεται νά ύπαγάγη καί τδ λεγόμενον αδΛιανδρον (κορίαννον), καλών αυτό μοσχοσΐτι·, διότι τδ μέγεθος καί τδ χρώμα
τφ φαίνονται ομοια.
Καλεΐ βροννιαίζ (βρυωνίας), άβροονιαις καί όβριαιε τούς λαχανευομένους

τρυφερούς βλαστούς (άσπαράγους) φυτών τινων, τά οποία θεωρεί συγγενή,
διότι λαχανευόμενα όμοιάζουσιν είς τήν γεΰσιν, καί έν τούτοις τά φυτά

ταΰτα· δέν άνήκουσιν ού'τε είς τδ αύτδ γένος ού'τε είς τήν αύτήν τάξιν’
διότι, εν Άθήναις,. έν Τήνω καί έν Πελοποννήσφ καλούνται άβρουνιαιι: οί
βλαστοί τοΰ φυτοΰ, τοΰ έπιστημονικώς λεγομένου Tamus Communis, έν φ

ίθ
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έν Κρήττ; φέρουσι το όνομα τοϋτο οί βλαστοί.·; τοϋ Smilax aspera, οϊτινες κ*

Καί ταΰτα μέν .καθόσον άφορ^ είς τά ύπδ τοΰ λ<αοΰ δίακρινόμενα καί

Θράκγ,. Κωνσταντ^νουπόλει, Μακεδονί^ καί Λακωνίοι λέγονται σμι,Ιάγγια.

Ονομαζόμενα φυτά, είς ά «υπάγονται καί τά μυθικά καί τά ύπδ τών ποιη

Παραλλαγή τις τοϋ ήδυόσμου, ή mentha Sylvestris, varietas viridis, λέ

τών ποιητικώε περιγραφέντα’ άς.έ'λθωμεν ήδη καί είς τά ύπδ τών έπιστη-

γεται έν Κρήτη, Νάξω και αλλαχού βάΛσαμοκ, δπως έλέγετο καί. κατά:

τάς τελευταίας εκατονταετηρίδας τοϋ παρακμάζοντος- ελληνισμού, έν &

μόνων σπουδασθέντα καί. μερισθέντα.
'Η σπουδή τών φυτών ήρχισεν άπδ τών είς τήν ιατρικήν χρησίμων’ πρώ

κατά τήν άρχαιότητα τδ όνομα βάλσαμον άπεδίδετο εις άλλο ξενικόν φυ-,

τοι λοιπδν. ο.ί ιατροί, καί ρ,ιζοτόμοι έγνώρισαν'ταΰτα, καί πρώτοι ούτοι συ

τδν" ή δέ παραλλαγή αύτη τοϋ ήδυόσμου άνυψώθη είς γένος, είς δ ύπε—

νέγραψαν περί αυτών' τάς γνώσεις δέ τούτων πρώτος δ Αριστοτέλης καί.

τάχθη ύπδ τδ όνομα χιτροβάΛσαμοτ ή ανέκαθεν ύπδ τών· Ελλήνων ονο-

οί μαθηταίαύτοΰ, ίδίφ δέ ό Θεόφραστος,ανύψωσαν έν Άθήναις είς επιστή

μαζομένη μέλισσα, καί μελισσόφυλλο.ν, νϋν δέ μχΐισσόγομεον.

Καλείται έν Κρήτη φ.Ιόμος, όπως καί έν τη άρχαιότητι. εκαλείτο τδ

μην’ μετά τδν θάνατον δέ τούτου καί της ίδρύσεως νέου επιστημονικοί»,

κέντρου έν Άλεξανδρείγ ή επιστήμη: τοΰ Θεοφράστου έξέλιπεν, άντί αύ

αύτδ φυτδν, οπερ ανήκει είς τδ γένος Verbascum, τδ V. Sinuatum τών φυ

τής δέ έπεκρατησεν ή σπουδή τών είς τήν ιατρικήν χρησίμων φυτών, ήτο^·

τολόγων, και τδ οποίον ώς έκ τοϋ σχήματος της σπερματικής αύτοΰ· κορυνήσεως ονομάζεται καί μελισσκνδρώ, άπαν δμως τδ λοΐ7?δν ελληνικόν ονο

ή επιστήμη τών βοτανικών φαρμάκων, ήτις έξηκολούθησεν ούσα τοςαυτη

μάζει φΛόμοτ ούχί μόνον τά φυτά, όσα οί αρχαίοι έκάλουν τιθυμάλους,

καί είς_τάς έπομένας εκατονταετηρίδας έ'ν τε τή πρεσβυτέρα και τή νεα
'Ρώμη’ των δύω δέ τούτων φάσεων της φυτολογίας μέχρι, τής έν τή δυΓ

άλλά και παν άλλο φυτδν, οπερ ναρκοΰν. τούς ίχθΰς; χρησιμεύει είς εύ'κο—

τική Εύρώπγι άναγεννήσεως τών επιστημών περιεσώθησαν μέχρίς ημών τά

λον αύτών-Θήραν. "Ωστε τδ τοΰ λαοϋ γένος τοΰ φλόμου περιλαμβάνει καί.
τά σπέρματα τά έκ τών ’Ινδιών κομιζόμενα καί προερχόμενα έκ φυτόϋόνο—

συγγράμματα δύο έκ τώ,ν κορυφαίων, ήτοι τοΰ φυτολόγου Θεοφράστο.υ καί

μαζομένου έπιστημονικώς ‘anamirtba cocculus, άνήκοντος δέ είς τήν τάξιν

Καί δ μέν Θεόφραστος, δ διάσημος ούτος τοΰ Άριστοτέλους μαθητής

τών μηνοσπερμάτων.

.

Καλεΐ θ«ρμόχοζ>τοτ, έκ της δυνάμεως αύτοΰ, πά.ν φυτδν εύ'θετον είς
θεραπείαν της θέρμης, Λιβιθόχορτο? ή χ«βζ.ιιχχοδόταΓθκ παν τδ έκτινάσσον τούς τής κοιλίας σκώληκας.

τοΰ βοτανικοΰ (Herbarii, ριζοτόμου) καί φ,αρμακολόγου Διοσκορίδου. .
καί διάδοχος, θέτων τάς βάσεις της φυτολογικης έπιστήμης καί τοϋ έπι-

στημονικ.οϋ μερισμού τών φυτών, ήκολούθησε τήν αυτήν μέθοδον, ήν καί

ό διδάσκαλος αύτοΰ είς. τήν σπουδήν τών ζώων. Τών φυτών τάς διαφοράς
καί τήν άλλην φύσιν, λέγει, πρέπει νά έξετάζωμεν κατά τε τά μέρη καί

Τδ γινόμενον ύπδ τοΰ λαοϋ σήμερον έγίνετο και κατά τήν αρχαιότητα..

τά πάθη χ,χΐ. τάς γενέσεις καί τούς βίους αύτών, τήν δ3 ιστορίαν. ή κατά

Τδ γένος της αμπέλου περιελάμβανε φυτά έ'χοντα καυλδν κληματώδη,φύλτ

τά έ'ξω μόρια καί τήν δλην μορφήν, ή κατά: τά έντδς τά έκ τών ανατο

λα έσχισμένα καί καρπόν είς ρόγας’ σιμά λοιπδν πής οίνοφόρου αμπέλου·
έτάσσοντο και φυτά άνήκοντα είς τήν κλάσιν τών βατραχικών^ τά λεγό-

μών. Μή δυνηθείς δμως ν’ άνεύρφ έν τοϊς φυτοΐς κοινά μόρια, οτα άνεΰρεν
δ-διδάσκαλος αύτοΰ έν τοΐςζώοις, το,υτέστι ..τδ δι’ ου τά ζώα λ αμβάνόυσι

μ.ενα άμπελος άγρια ζάγραμπεΛίνα), άμπελος λευκή, άμπελος μέλαινα..
"Οτε δέ δ Θεόφραστος έθεμελίονε τήν φυταλογικήν έπιστήμην, εδρε τδ·

άναγνωρίση ώς ούσιώδη όργανα τών φυτών τά μείζω καί εμφανή τή αι-

ύπδ τοΰ λαοϋ δημιουργημένον γένος τοϋ λωτοΰ περιλαμβάνον εί'δη.φυτώνδιαφέροντα κατάτε τά φύλλα, τούς καυλούς, τά άνθη καί τούς καρπούς*.

στων είς αυτόν’ διό'τι ούδόλως έπήλθεν είς τδν νοΰν ούτε;.τοΰ ,Θεοφράστου

Τδ άρχαιότατον γένος τοΰ έλλεβόρου περιείχε άνέκαθεν δύω είδη, τδν
μέλανα καί τδν λευκόν’ έν τούτοις τά δύω ταΰτα φυτά, άτινα οί αρχαίοι,

τροφήν καί είς 8 δέχονται αύτήν, ήτοι στόμα καί κοιλίαν, ήναγκάσθη νά

σθήσει, τών μικρών καί αφανών είς τήν ήμετέραν αί'σθησιν οντων άγνω
Ούτε τοΰ Άριστοτέλους νά μεταχειρισθώσι,ν είς ένδυνάμωσιν τής.όπτικής

έ'τασσον είς τα αύτδ γένος, οί έπιστήμονες τάσσουσιν7αύτά είς δύο όργα-

αίσθήσεως τήν λίθον, ήν έπώλουν οί έν Άθήναις φαρμακοπώλαι καί ήν
μετά βεβαιότητος οί δακτυλιογλύφοι μετεχειρίζοντο’ έπί τών διαφορών δέ

νικώς διαφέροντα τμήματα τοΰ βασιλείου τών φυτών, ήτοι, τδν μέν μέ

μόνων τών εμφανών μορίων στηριζόμενος διέκρινε τά φυτά καί κατέταξεν

λανα είς τά δικοτυλήδονα, τδν δέ λευκδν είς τά μονοκοτυλήδονα.

αύτά εις- διάφορα αθροίσματα, ουσιώδεις διαφοράς θεωρών τάς εξής:

Άλλ’ έκτδς τοΰ τρόπου τούτου τής κατατάξεως τών ύπδ τοϋ λαού γνω—
σθέντων φυτών παρατηρείται, ότι καί τά. αποδιδόμενα, είς αυτά ονόματα,
άλλάσσουσι μετά καιρόν και σημασίαν, μετκφερόμενα είς άλλα φυτά, ή και

αντικαθίστανται ύπδ νέων,μενόντων τών άρχαιοτέρων ή εντελώς, άχρηστων»
ή διατηρούμενων τοπικώς ώς γλώσσαι.

Λ' τήν παρουσίαν ή άπουσίπν τών μορίων τών φυτών.
Β' τήν άνομοιότητα καί ανισότητα αύτών, καί .

Γ' τδ πώς κεΐνται.
Και ή μέν άνομοιότης ώρίζετο είς τδ σχήμα, τδ χρώμα, τήν πυκνό
τητα, τήν μανότητα, τήν τραχύτητα., τήν λειότητα καί τάς άλλας ίδιό-

ί2
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μονικώς, καί πριν γνωρισθώσι τά κοινά μόρια τών φυτών καί θεωρηθή αναγ

την ύπεροχήν ή την έ'λλειψιν, τδ γάρ μάλλον καί ήττον υπεροχή κα,ΐ έ'λ-

καία ή έκτίμησις τής αξίας τών χαρακτήρων αύτών.
Ό δέ Διοσκορίδης, δστις, ώς εί'δομεν, ήν βοτανικός, περιωρίσθη είς πε

λειψις, καί εις τδ πλήθος, ήτοι τδν αριθμόν και τδ μέγεθος τών μορίων.’

Τδ δέ μή δμοίως κεϊσθαι συνίστατο εις την θέσιν, ήν τά μόρια κατέχουσι

ριγραφήν τών γενών καί ειδών τών φυτών, Ατινα ήσαν είς ιατρικήν χρή

και την τάξιν καθ’ήν είναι διατεταγμένα έν τοΐς φυτοΐς" έν τελεί δέ προ·

σιν, καί δπως εδρεν αύτά ύπδ τοΰ λαοΰ δημιουργηθέντα' υπέταξε δ’ αύτά

σεθετο καί τήν έξέτασιν τοΰ τόπου, έν 6 φύσει έγίνοντο, ήτοι αν ήσαν

είς δμογενείας, ούχί, ώς δ Θεόφραστος, έξετάζων κατά τε τά μέρη καί

χερσαία ή ένυδρα.

*πά πάθη καί τάς γενέσεις καί τούς βίους αύτών, Αλλά κατά τήν δμοιότητα ή Αναλογίαν τής εαυτών ένεργείας, ΐνα μή διαζευχθή, ώς δ ίδιος λέ

'

Κατά τους κανόνας τούτους έξετάσας τά φυτά και εύρών, δτι έν τοΐς’
δενδρικς ύπήρχον άπαντα τά ύπ’ αύτοΰ θεωρηθέντα κύρια όργανα, ένόμι-;
σεν, δτι δίκαιον ήτο νά γίνη πρδς αύτά ή τών Αλλων επαναφορά, ΐνα δ

γει, τών δμογενών ή δύναμις.
• · Αί περιγρκφαί τοΰ Διοσκορίδου είναι έν πολλοΐς λεπτομερέστερα! . τών

μερισμός ύπάρχγ οικειότερος. Ευρε λοιπδν, οτι μερίς φυτών έστερεΐτο τών
σπουδαιότερων μορίων, δέν είχον δηλαδή ού'τε ρίζαν, ούτε κα-υλδν, ούτε

τοΰ Θεοφράστου, καί δύνανται νά χρησιμεύσωσιν εύκολώτερον είς άναγνώ-

φύλλα, ούτε άνθη, ούτε καρπόν, ούτ’ αυ φλοιδν ή μήτραν ή Γνας,' ή φλέ
βας, καί ταΰτα ήσαν μύκης, ύδνον, ή όπως άκριβέστερον δ συμμαθητής

Ακριβείς γνώστας αύτών τούς μέλλοντας ν’ άναγνωρίσωσι καί συλλέξώσί

ρισιν τών περιγρ.αφομένων φυτών, διότι σκοπός αύτοΰ ήν νά καταστήσν)
ταΰτα ριζοτόμους καί ιατρούς. «Τδν βουλόμενΟν, λέγει, έν τούτοις εμπει

αύτοΰ Φανίας καθώρισεν είπών, «τά δέ ουδέ φέρει τήν ανθίνην, ούδέ της

ρίαν έ'χειν δει κατά γε τήν άρτιφυή βλάστησιν έκ τής γης καί άκμάζουσί

σπερματικής ί'χνος κορυνήσεως, ούδέ σπερματώσεως, οιον μύκης, υδνον,'
πτερίς, έλιξ». Τά δέ λοιπά έμέρισεν εις’ τέσσαρας μεγάλας διαιρέσεις, Ας

•καί παρακμάζουσι παρατυγχάνειν.»
Μετά τδν Διοσκορίδην ήλθε Πάμφιλός τις ιατρός, Άλεξανδρεύς, δστις

έκάλεσε πρώτα και μέγιστα εί'δη, ή'τοι εις δένδρα, θάμνους, φρύγανα καί

.κατέστρεψε πΑσαν φυτολογικήν καί ιατρικήν κατάταξιν τών φυτών. Δια

πόας, ταΰτα δέ ύποδιήρεσεν εις Αλλας κατωτέρας, ας ώνόμασε μέγιστα
γένη, ταΰτα δέ εις δλα γένη, καί ταΰτα πάλιν εις γένη καί είδη.

τριβών ούτος έν τή πρεσβυτέρα 'Ρώμη συνέγραψε πραγματείαν περί βο

Άλλ’ ό μερισμός ούτος τών φυτών καί τά έξ αύτοΰ πηγάζοντα αθροί
σματα δέν άντιστοιχοΰσι πρδς τά τής νεωτέράς έπιστήμης, διότι τδ γένος

-πρδς τήν κατάταξιν κατά τά στοιχεία τοΰ Αλφαβήτου καί δ Γαληνός, ούχί

καί είδος τοΰ Θεοφράστου είχε σημασίαν λογικήν τών δύο τούτων δια

κατ’ έπιτομήν έκ τοΰ Διοσκορίδου, έν <·> δ Πάμφιλός, ώς λέγει αύτδς δ Γα

κρίσεων καί ούχί επιστημονικήν· ούδεμία δ’, ώς εΐδετε, διάκρισις έγένετΟ

ληνός, «Είς μύθους γραών τινας έξετράπετο καί τινας γοητείας Αιγύπτιας

ώς πρδς τήν σπουδαιότητα τών μορίων τών φυτών.

ληρώδεις άμα τισίν έπφδαΐς, ας Αναιρούμενοι τάς βοτάνας έπιλέγούσι'κάί

τάνων, τάξας αύτήν κατ’ Αλφαβητικήν τάξιν. Τοΰτον έμιμήθη κατόπιν ώς

δμως καί κατά τήν περιγραφήν' διότι δ μέν Γαληνός περιέγραψε ταΰτα

Ή άκανθα, ή'τις ύπ’ αύτοΰ τοΰ Θεοφράστου έθεωρεΐτο ώσπερ φύλλον,

δή κέχρηται πρδς περίαπτα καί Αλλας μαγγανείας ού περιέργους μόνον,

έχρησίμευσεν ώς καί εις τδν λαόν εις ύποδιαίρεσιν ένδς τών μεγίστων αύ

ούδ’ έ'ξω τής ίατρικής τέχνης, Αλλά καί ψευδείς Απάσας . ... είίδηλος δ1

τοΰ ειδών, τών φρυγανικών, εις δύο μέγιστα γένη, ή'τοι εις δύο πλάσεις,

εστιν κάξ αύτών ών γράφει γραμματικός ών καί μήθ’ έωρακώς τάς βοτά-

ώς ή'θελεν είπεΐ τις σήμερον, τών άκανθικών καί ανακάνθων φυτών. Πλήν

νας ύπέρ ών διηγείται μήτε τής δυνάμεως αύτών πεπειραμένος, Αλλά τό~ς

τούτου δ Θεόφραστος, ΐνα γίνγ ί'σως καταληπτότερος εις τδ δισχίλιον ακροα-

πρδ αύτοΰ γεγραφόσιν όίπασιν Ανευ βασάνου πεπιστευκώς. Οδτός μέν έξέ-

τήριόν του, " διετήρησε τάξεις φυτών,άς ο λαός πρδς τήν χρήσιν αύτών άπο-

γραψε βιβλία, πλήθος ονομάτων έφ’ έκάστη βστάνη μάτήν προστιθείς, ειθ’

βλέπων είχε δημιουργήσει' παράδειγμα τά στεφανωματικά, περιλαμβά-

εξής εί'τις αύτών έξ Ανθρώπου μετεμορφώθη διηγούμενος, είτα έπφδάς καί

νοντα παν φυτδν ποώδες, φρυγανικδν καί θαμνώδες, χρησιμέΰον είς πλο

■ σπονδάς δή τινας καί. θυμιάματα ταΐς έπί τούτων έκ τής γής άναιρέσεσι

κήν στεφάνων. ’Εκ τής Αναμίξεως ταύτης τών γενών τοΰ λαοΰ μετά

προσγράφων, έτέρας τε γοητείας τοιαύτας ληρώδεις ...»

τών ύπ’. αύτοΰ δημιουργηθέντων έγεννήθη τοσαύτη σύγχυσις, ώστε, είναι
αδύνατον νά διακρίνγ τις πολλά τών ύπ’ αύτοΰ μνημονευομένων φυτών,

Τδν Γαληνόν έμιμήθησαν πάντες οί μετ’ αύτδν περί Απλών βοτανικών
φαρμάκων σύγγράψαντες, ήτοι παρεδέχθησαν τήν κατά τά στοιχεία τοΰ

αν δέν Ανάζητήση αύτά έν τώ τόπιρ έν ώ φύονται, καί δέν λάβγ έπίκου-

αλφαβήτου τάξιν καί τήν περιγραφήν κατ’ έπιτομήν έκ τοΰ, Διοσκορίδου.

ρον τήν μέθοδον καί τά ονόματα τοΰ λαοΰ ύφ’ ού έδημιουργήθησαν.

Τδ σύστημα τοΰτο Ακολούθησαν κατά τάς πρώτας εκατονταετηρίδας καί

Έκ τών ρηθέντων λοιπόν εξάγεται, on δ τοΰ Θεοφράστου μερισμός ήν

οί λεγόμενοι Βυζαντινοί, ο'ίτινες έν τή συνοπτική αύτών περιγραφή, ήτις

έν τεχνητόν σύστημα δημιουργηθέν πριν δρισθή τδ είδος καί γένος έπιστη*

έξηκο λουθεί ,νάγίνηται είς τήν αρχαίκν ελληνικήν, παρενέθεταν πρδς εύχε-

*
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σπουδή τών συγγραφέων έκείνων, οίτινες πανταχοΰ καί πάντοτε θελουσι
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ταΰτα δέ ηύ'ξανον καθόσον πλειότερον Απεμακρύνοντο της Αρχαιότητος καί

συντελεί είς την ελευθέριον καί εύγενη τοΰ. λαοΰ μόρφωσιν.

καθόσον ή πολίτικη και κοινωνική ,κατάστασις τοΰ λαοΰ έπί τά χείρω
προέβαινεν. Έκτος δέ της των όνομάτων μεταβολής καί Αλλαγής ηοχισε

οί δλίγοι εκείνοι άνδρες ησαν ικανοί νά έννοησωσΐ καί διδάξωσι τούς "Ελ

νά έπαναλαμβάνηται καί δ σχηματισμός των ^Ο-ίάνικων γενών έκ της

ληνας συγγραφείς καί νά συντελέσωσιν είς την διάδοσιν αυτών διά της

ταύτότητος τ^ς ένεργείας. ϊϊαΰλος δ Αίγινητης λέγει' «’Άλλη τις βετο-

εύρεθείσης τυπογραφίας, είτε- μορφόνοντες έλληνιστάς έκ τών εγχωρίων,

νικη καλουμένη, ην Διοσκουρίδης κέστρον ονομάζει,

άλλοι δέ ψυχότρο-

εί'τε έπιστατοΰντες είς την έ'κδοσιν αυτών ελληνιστί, εί'τε καί μεταφρά-

ομοιοτ fyovva τχ προεφγ·

ζοντες τούτους λατινιστί.
Πρώτος λοιπόν δ έκ Βενετίας ελληνιστής Έρμόλαος Βάρβαρος συνέ

φον, διά τδ χαίρειν τοΐς ψυχροΐς τόποις,

. Καί είναι μέν Αληθές, ότι.δ Αριθμός τών λογίων έκείνων ην ολίγος, άλλ*

/terr) πΛητ της ενεργεΙας».
"Οτε δέ θιασώται της ελληνικές παιδείας έγένοντο’κατ’ Αρχάς μέν Σΰροι,

γραψε σχόλια είς-τον Διοσκορίδην, δ δέ "Ελλην Θεόδωρος δ Γαζης, δστις

κατόπιν δέ Περσαι και ’Άραβες καί μετ’αυτούς οί έν τρ δυτική Εύοώπη

μετέφρασεν .είς τό λατινικόν τά τοΰ Άριστοτέλους περί ζώων

συγγράμ-

22 έτών, σίτοι από τοΰ 1476-—98,

σχηματισθέντες νέοι λαοί, οί δέ "Ελληνες έμειοΰντο κατά τε τά άλλα καί

ματά, τά όποια έν διαστηματι

κατά την έπιστημην τώ) βοτανικών φαρμάκων, τότε έφάνησαν και συγγρα

έξεδόθησαν έν μόνη τη Βενετία τετράκις,. μετέφρασε καί τά φυτικά τοΰ

φείς έχοντες τά μέν ονόματα $ αυτά τά ελληνικά παρεφθαρμένα, $ άλλα

,

Θεοφράστου, άτινα από τοΰ 1483 μέχρι τοΰ 1550 έξεδόθησαν πλέον η

νέα άναμεμιγμένα μετά ξενικών και βαρβάρων’τότε έδέησε νά εξακολούθηση

έξάκις. ’Αλλά καί τότε όί .περί, τά φυτά Ασχολούμενοι έπεδόθησαν τό κατ’

έντονώτερον η επί ’Αλεξανδρινών άρξαμένη σύνταξις ιατρικών και βοτανικών

Αρχάς είς την σπουδήν τών είς την ιατρικήν χρησίμων φυτών, κατόπιν

γλωσσάριων, ών τά μέν -ησαν εξηγητικά τών αρχαίων ελληνικών όνομάτων,

όμως έπεληφθησαν τοΰ έργου τούτου καί άνδρες, οίτινες, μη' άνηκοντες είς

άτινα είς τούς πολλούς καθίσταντο δσημέραι Ακατάληπτα, τά δέ έξηγητικά

τούς παϊδας τοΰ ’Ασκληπιού, ένησχολοΰντο είς την έν γένει φυτολογίαν*

τών ξενικών καί (βαρβάρων. Τοιαύτη δέ είναι η κατάστασιςτών έλληνι-*

παράδοξον δέ τι συνέβαινε κατά τούς πρώτους χρόνους της άναγεννησεως*

κών ονομάτων κατά την δεκάτην τετάρτην εκατονταετηρίδα έν τώ ·Δυ»

οί περί ταΰτα Ασχολούμενοι έζητουν ν’ Ανεύρωσι τά υπό τών Αρχαίων

ναμερω Νικολάου του Μυρεψοΰ, ώστε δ Αναγινώσκων αύτό θαυμάζει εύ-

περιγραφόμενα φυτά έν τοΐς πέριξ αύτών. φυομένοις φυτοΐς’ έννοεΐται δέ

ρίσκων τά πλειότερα τών ονομάτων, τά όποια σήμερον δ λαός μεταχει

οποία σύγχυσις έγένετο έν τοΐς προσδιορισμούς τών ελληνικών φυτών. Κα
τόπιν όμως η έξ αυτοψίας σπουδή τών φυτών καί η άπεικόνισις αυτών

ρίζεται.

Καί ταΰτα μέν οί "Ελληνες, ένόσφ είς αύτούς έμενε καί το τελευταίου

επέφερον σωτήρια αποτελέσματα, διότι ένόησαν ότι έπρεπε νά έξετάσωσι

τεμάχιον γης, έν η ήδύναντο δπωσδηποτε νά καλλιεργώσι την ύπ’αύτών

καί Ανεύρωσι τά φυτά έν τοΐς τόποις έν οΐς έφύοντο' η'ρχισαν λοιπόν άπο

ΙΑ' εκατονταετηρίδας νά μεταβάλλωσι τόν τρόπον της

δημιουργηθεΐσαν καί Αναπτυχθεΐσαν έπιστημην’ μεταβώμεν'^δη καί είς

τοΰ μέσου τ'ης

την νέαν δυτικήν Εύρώπην’ διότι Από της άλώσεως της Κωνσταντινου

σπουδής αυτών, καί άλλοι μέν κατηρχοντο είς την ’Ανατολήν και έζη-

πόλεως και εντεύθεν πϋσχ γνώσις περί έλληνικ’ης επιστήμης άπο τών

πουν ν’ άνεύρωσι τά ύπό Ελλήνων καί ’Αράβων περιγραφέντα, άλλοι έπρο-

χωρών τούτων προέρχεται, καί αύτός δ επιστημονικός προσδιορισμός τών

μηθεύοντο έξ Αποστολής φυτά ξηρά καί σπέρματα αύτών, καί άλλοι έλάμ-

ελληνικών φυτών κατ’ ακολουθίαν έκεΐθεν Αναμένεται, διότι αυτοί καί
μόνοι μέχρι τοΰδε συστηματικώς είς τόΰτο ένησχοληθησαν.

βανον δι’έπιστολών πληροφορίας, καί ουτω; ηδυναντο νά γράφωσι καί

• Τρία μεγάλα συμβεβηκότα συνετέλεσαν τά μέγιστα είς τάχυτέραν

λούθουν δ,έν διέφερ,ε; της μεθόδου ην «ϊχον οί "Ελληνες δημιουργήσει’ επο

καί,κανονικωτέραν άνάπτυξιν καί πρόοδον της άπο πολλοϋ χρόνου ποικκ

μένως τάείδη καί γένη, είς α έτασσον τά ελληνικά φυτά,, ολίγον.διέφερον

λοτρόπως παρασκευαζομένης

έν τη δυτική Ευρώπη Αναγεννήσεως τών'

άπεικονίζωσιν αύτά αληθέστερου η πρότερον. Άλλ’ η μέθοδος ην ηκο-

τών ελληνικών ειδών καί γενών.

έπιστημών. Τά τρία ταΰτα ησαν η ρςθεϊσα πτώσις

Λί έξ αυτοψίας δμως δούται έρευναι, έξακολουθοΰσαι νά γίνωνται καί εις

της Κωνσταντινουπόλεως, -ή εύρεσις της τυπογραφίας καί η άνακάλυψις
νέου κόσμου. Οί τότε φεύγοντες την παντελώς καταστραφείσαν' Ελλάδα

ρών, κατέστησαν, πασιφανή την Ανάγκην, νέας μεθόδου δυναμένης νάόρίζνν

λόγιοι "Ελληνες έ'φερον μεθ’ εαυτών παντός είδους ελληνικά χειρόγραφα,

Ακριβέστερον τάς διαφοράς αύτών καί νά περιλάβν) τά άνακαλυπτόμ.ενα

προ πάντων δε συγγραφέων 'Ελλήνων τ·ης δοκίμου έποχ·ης* διότι καί έν

νέα φυτά’ οθεν καί ’ηρχισε πόλεμος κατά τών. αρχαίων, συμ,φωνως όμως

Ελλαύι από πολλών πρό τ^ς εποχής ταύτης- χρόνων- η'ρχισέ συντονωτέρα

προς τά δόγματα ά'έπ$αράτουν-παρ’ αύτοΐς. περί τςς έπιδόσεως τών έπι-

γραμμάτων καί

τά φυτά της Ευρώπης, της.’Ανατολής καί τών άνακαλυπτομένων νέων χω
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έπιστημών’ «Έκ tfy τοΰ ttivetv τά καθεστώτα τόλμης,έπίδοσις γίνεται τώΰ

συστήματος τούτου έπέθηκε καί σύστημα Ονοματολογίας δυαδικόν, συνιστά-

επιστημών»,, άλλ’ η τιμή αυτή της άνακαλύψεως νέας μεθόδου έπεφυλάσσετο εις τάς έπομένας εκατονταετηρίδας.

μενον δηλαδη είς την χρησιν δύω λέξεων, ένδς ούσιαστικοΰ διά τδ γένος,
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καί ένδς έπιθέτου διά τδ είδος' ώρισε δέ καί κανόνας της Ονοματολογίας

ταύτης, έξ ών λαμβάνομεν τούς πρδς τδ θέμα ημών αναγκαίους.

έξέδωκε σύγγραμμα περί φυτών, περιέχον σύστημα μερισμού τών φυτών

Ού'τε τδ γένος, ού'τε τδ είδος πρέπει νά ό'-ομάζηται διά μόνου τοΰ ένδς

στηριζόμενον είς επιστημονικήν σπουδήν τών μορίων αύτών. Τό σύ

ονόματος, άλλά πάντοτε καί διά τών δύο' δνομα εί'δους άνευ Ονόματος

στημα τοϋτο vjv πρακτική εφαρμογή πρδς μερισμ,όν τών φυτών σπου

τοΰ γένους είναι κώδων άνευ ρόπτρου' κατά τδν κανόνα τοΰτον δέν δυνά-

δαίων άνακαλύψεων, άς οί πρό αύτοΰ καί αύτός πρδ πάντων είχον κάμει*

μεθα έπιστημονικώς νά Ονομάσωμεν τδν καρπόν της cassise fist ut» ,άπλώς
fructus cassias, $τοι καρπόν κασίας, διότι τδ γένος τές κασίας περιλαμβάνει

Έν τφ συγγράμματι αύτοΰ πολλαί τοΰ Θεοφράστου παραληρήσεις, μη
έκτιμηθεϊσαι δεόντως ύπ’αύτοΰ τούτου, άνυψώθησαν ύπό τοΰ Καισαλπί-

νου είς επιστημονικές άρχάς. ’Αλλ’ ο,τι πλειότερον ωφέλησε τδν Και-

πλέον τών 130 ειδών, διό καί δέν δυνάμεθα νά έ'χωμεν άκριβη γνώσιν περί
τίνος κασίας πρόκειται.

σαλπϊνον, $σαν αί κατά την αύτην εκατονταετηρίδα ύπό δύω μεγάλων

Ούδέποτε τά δύο ταΰτα Ονόματα συγχωρεϊται νά συντεθώσιν είς μίαν

φυσιοδιφών γινόμεναι είς την φυτολογίαν ανακαλύψεις', οί δύω ούτοι φυ-

λέξιν, δπως γίνεται εί'ς τε την έλληνικην καί είς άλλας τινας γλώσσας’

σιοδίφαι ίσαν ο Άγγλος 'Ραίη καί ό Ελβετός Γεσνέρος, έξ ών ο μέν πρώ

διότι, έ'λεγεν, Distinct» ide», distincta verba, distinct» propositionese distin—

τος όρισε έπιστημονικώς τό είδος, είπών δτι ύφίστατο είς την παλιγγε

eta mente profiuunt δ confusa autem, confusa omnia.

νεσίαν άτόμων άπαραλλάκτων, δ δέ δεύτερος, δτι κύριοι χαρακτήρες, έξ

ών έπρεπε νά άθροισθώσι τά εί'δη είς γένη, ησαν οί έκ τών μορίων της

Nomen genericurn et specificum res diversissim», debet ideoque distinct»
tradi, nec confundi. Κατά τδν κανόνα δέ τοΰτον δέν δυνάμεθα νά όνομά-

παλιγγενεσίας, η'τοι τών άνθέων, τών καρπών καί τών σπερμάτων λαμβα-

σωμεν φυτολογικώς την Filix mas άρρενοπτέριδα καί τά παρόμοια.

νόμενοι.
Τδ έ'ργον τοΰ Καισαλπίνου, άν καί. σπουδαιότατου, δέν έξεπληρου δμως

ονοματοθεσίας τών φυτών, έδημιουργηθη ύπδ τοΰ Atvvaiou γλώσσα παγ

καθ’ δλοκληρίαν τδν σκοπόν’ διότι ούδεμίαν άκριβη έκτίμησιν της σχε

κόσμιος, ης τά Ονόματα είναι καταληπτά ύπδ παντός γνώστου της φυτο

τικής αξίας τών χαρακτήρων τούτων έ'καμεν, ού'τε συνέδεσε αύτούς μετ’

λογίας έν παντί τόπφ καί πάντοτε.

Διά της γενικής ταύτης άναμορφώσεώς της περιγραφές, διαιρέσεως καί

.

άλλων κοινώς παραδεδεγμένων, ώς συντελούντων είς εύκρινη αύτών κα

Botanicus distinguitur ab idiota, eo, quod illi dare queat nomen huic, non

τάταξήν. Ένταΰθα δικαίως δύναταί τις νά έπιφωνηση τδ τοΰ Ηενοκράτους

alteri plant», applicable, cuique, ubicunque demum terrarum, intelligibile.
Έν τη δημιουργέ όμως τές έπιστημονικές ταύτης Ονοματολογίας τά

λόγιον :
«Ού'τοι άπ’ άρχές πάντα θεοί ·θνητοϊς ύπέδειξαν, άλλά χρόνφ ζητοΰν-

τες έφευρίσκουσιν άμεινον.»

. ,

έλληνικά Ονόματα τών φυτών έχρησίμευσαν ώς οί αρχαίοι ελληνικοί αν

δριάντες είς τούς μετά ταΰτα κατακτητάς αύτών 'Ρωμαίους. Παοά τοϊς

Καί τώ ό'ντι μετά τδν Καισαλπϊνον πλήθος σπουδαίων άνδρών έξηκο-

έν Εύρώπη λαοϊς έ'μενεν έν χρήσει ώς γραφομένη επιστημονική γλώσσα

λούθησε σπουδάζον την φύσιν τών φυτών, καί μόλις κατά την έπομένην

η λατινική, ταύτης δέ τά φυτικά Ονόματα έδόθησαν είς τά γνώριμα είς

εκατονταετηρίδα, χρόνφ ζητοΰντες, συνεπληρωσαν τδ έ'ργον τοΰ 'Ραίη, τοΰ

αύτούς φυτά' ούτως τ παρ’ ημϊν ιτέα έλέγετο παρ’ αύτοϊς salix,' ό παρ’

Γεσνηρου καί τοΰ Καισαλπίνου.
Οί συμπληρώσαντες τδ μέγα τοϋτο έ'ργον ησαν δ Σουηδός Αινναϊος καί

•ημ.ϊν στρύχνος, solatium, καί ουτω καθεξές. "Οτε δμ.ως ο Αινναϊος εύρέθή έν

οί Γάλλοι Ίουσιεϊς. Ό πρώτος έξ αύτών, λαβών αφετηρίαν όσα καί δ Και-

σαλπϊνος, η'τοι τδν ύπδ τοΰ 'Ραίη δοθέντα δρισμδν τοΰ είδους, δν έπεξέ-

επιστημονικόν καί παγκόσμιον αύτοΰ Ονομα, τότε έ'λαβε τά έλληνικά Ονό
ματα καί έθεσεν άδιακρίτως είς αύτά. Τά έλληνικά Ονόματα ιτέα, στρύ

τεινεν, είπών δτι τά εί'δη ύπάρχουσι τοιαΰτα, οΐα ύπδ τοΰ δημιουργού άπ’

χνος καί λοιπά έδόθησαν είς φυτά τές Άμερικές' τδ έλληνικώτατον ό'νομα

ανάγκη νά δώση, ώς άλλος Άδάμ έν τώ παραδείσφ, είς έκαστον φυτδν τδ

άρχές έγένοντο; καί τδ δόγμα τοΰ Γεσνηρου, δτι έν τοϊς δργάνοις της καρ-

μέλια, οπερ είναι ονομα τοΰ δένδρου, οπερ λέγεται έπιστημονικώς Fra-

ποτοκίας πρέπει νά ζητηθώσιν οί πρδς διάκρισιν τών γενών χαρακτηρεςφ

xinus ornus, κοινώς δέ

έκλέγων δέ καί έκ τών πολλών συγγραμμάτων τών μετά τδν Καισαλπίνου

aziedarach, την κοινώς λεγομένην άγριοκασχαίιαν καί μοσχοχαξ>φιάν. Ή

φυτολόγων τδ χρήσιμον, έδημιούργησε νέον σύστημα, οπερ είσηγαγε την

τών Ελλήνων δάφνη φέρει έν τη επιστήμη τδ δνομα laurus nobilis, τδ δέ

εύκρίνεικν είς τάς διαιρέσεις καί περιγρμφάς τών φυτών' φς κορωνίδα δέ τοΰ

Ονομα τοϋτο δ Αινναϊος μετέφερεν είς την θυμέλαια? τών Ελλήνων, κα-

καί yydfoc, έδόθη είς τδ κινεζικόν δένδρον
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λέσας αύτην Daphne, ητις φέρει -σήμερον έν Κρητη τδ λαϊκδν όνομα
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■ τά ελληνικά είδη είναι ώς έπί τδ πολύ άθροισμα πολλών ειδών τοΰ αύτοΰ
γένους, πολλά δέ γένη άθροισμα γενών της αύτ·ης επιστημονικές τάξεώς

ούχί μόνον εις τούς μεταφράζοντας επιστημονικά ονόματα φυτών "Ελλη

•η καί άλλων τάξεων κατά πολύ διαφερουσών άπ’ άλληλων. Τδ είδος της

νας, άλλα και είς τούς Ευρωπαίους επιστήμονας, οΐτινες ένησχόληθησαν

μαλάχης εί'δομεν δτι άπαρτίζεται έκ τριών τεσσάρων ειδών τοΰ αύτοΰ γέ

είς τδν έπιστημονικδν προσδιορισμόν τών ελληνικών φυτών.
Έν τ'{5 περιγραφή και διακρίσει τών ύπεράνω τοϋ γένους αθροισμάτων

νους, τοΰ malvie τών επιστημόνων, τδ δέ γένος τ·ης μαλάχης, εκ πολλών

δ Αινναΐος γσθάνθη την ανάγκην έξευρέσεως. νέου μερισμού τών φυτών
μάλλον άρμόζοντος πρδς τάς φυσικάς αύτών συγγένειας, καί άπεπειράθη

•τοΰτο, άλλ’ η όξυδέρκεια τών Ίουσιέων άφηρπασέ την δόξαν ταύτην

γενών της αύτης τάξεως τών μαλαχοειδών και τών γερανοειδών. Τδ γένος
της δάφνης τοΰ Θεοφράστου περιελάμ-βανε-τρία εί'δη, α) δάφνην την κοινήν,

ητις άνηκει είς τδ γένος laurns τών νεωτέρων, οπερ ύπάγεται είς την τάξιν
τών δαφνοειδών, αυτή δέ η. τάξις, είς τά δικοτυληδονα φυτά" β) δάφνην την

άλεξανδρείαν,ήτις,ώς λέγουσιν, είναι τδ Ruscus bypophyllum, τδ ύπαγόμένον

χειρών αύτοΰ.
Πρώτος δ Βερνάρδος Ίουσιεύς, ώς έκ τινων έργων αύτου φαίνεται, ένόη-

είς την φυλήν τών άσπαραγηρών καί την τάξιν τών λειριοειδών, ητις ανήκει

σεν, οτι πρδς φυσικώτερον τών φυτών, μερισμόν έπρεπε νά έξετασθη καί η

είς τά μονοκοτυλήδονα" καί γ) δάφνην' την ποντίαν, ητις είναι φυτδν θα

κ&ί

σχετική τών χαρακτήρων αξία. Άληθης όμως θεμελιωτής της φυσικές

λάσσιον, άνηκον είς.τά λανθανογόνα (cryptogama)" καί άντιστρόφώς άν έξε-

λεγομένης μεθόδου είναι δ άνεψιδς αύτοΰ ’Αντώνιος Λ. Ίουσιεύς· ούτος

τάσ,ωμεν μίαν κλάσιν φυτών έπιστημονικην, την τών κνιδικών τοΰ Βρογνι-

έν συγγράμματι αύτοΰ έκδοθέντι τφ 1789 καί έπιγραφομένφ Genera

άρτου π.χ., εύρίσκομεν ότι ένταϊς πέντε τάξεσιν, έξ ών απαρτίζεται, περι

plantaram secundum crdines naturales disposita άνεκηρυξε καί έφηρμόσεν

λαμβάνονται φυτά δλως διάφορα κατά τδν μερισμόν τών άρχαίων. Έν τη

έφ’ όλων τών τότε γνωστών φυτών τδν νόμον της σχετικής αξίας τών χα

τάξει τών κνιδοειδών άνηκει η κνίδη καί τδ παρθένιον" έν τη τάξει τών

ρακτήρων, κατά τδν όποιον ούτοι δέν έπρεπε νά άριθμώνται, ώς αί ψήφοι,

άρτοκάρπων, φυτά τοΰ νέου κόσμου" έν τ-ρ τάξει τών μορεοειδών, ή μορέα

άλλά νά σταθμίζωνται" διότι πάντες δέν έχουσιν ί'σην άξίκν" ύπάρχουσι
χαρακτήρες, οΐτινες δεσπόζουσιν έπί άλλων, ουτοι δέ έπί άλλων κατω

καί η συκη" έν τ’ρ τών πτελεοειδών.,, ιό πτελέα καί δ λωτδς τδ δένδρον"
έν δέ τη τελευταίη τών κανναβιοειδών, ή κάννάβις καί τδ ζυθόχορτόν" ώστε

τέρων, καί ούτως εφεξής" ώστε έν τ·?ί φύσει υπάρχει υπαλληλία χαρακτη-

δ κατατάσσων τά ύπδ, τών άρχαίων γνωσθέντα φυτά κατά τά έπιστημο-

ρων τών μέν δεσποζόντων, τών δέ υποκειμένων.
Κατά την έπί δύο περίπου εκατονταετηρίδας διαρκέσασαν έπιστημο—

νικά τών νεωτέρων μερίσματα κινδυνεύει, κατ’ εμέ, νά διασπάση τάς

νίκην ταύτην ζητησιν πρδς εύρεσιν τών νόμων, οΐτινες διέπουσι τδν φυσι
κόν μερισμόν τών φυτών, οί έν Εύρώπγ φυτολόγοι δέν έπαυσαν σπουδά-

συγγένειας τών φυτών, όπως οί άρχαϊοι έθεώρησαν αύτάς" έν φ, άν ταΰτα
ταχθώσι κατά τδν μερισμόν τοΰ Θεοφράστου καί Διοσκορίδου, καί ζητηθώσιν αί ύπάρχουσαι περιγραφκί καί οί,σποράδην άναφερόμενοι ύπδ τών

ζοντες τά φυτά τών άρχαίων καί μερίζοντες αύτά κατά τάς έκάστοτε

συγγραφέων χαρακτηρισμοί, λάβωμεν δέ έν χερσίν ώς μίτον δδηγδν τά

έπικρατούσας μεθόδους τοΰ μερισμού" άνδρες δέ σπουδαίοι κατηλθον πρδς
τοΰτο είς την Ελλάδα καί έξέδωκαν βαρύτιμα συγγράμματα, άλλοι δέ

ονόματα αύτών, καί διελθόντες όλους τούς αιώνας φθάσωμεν εις τά σωζόμενα έν τ·ρ γλώσσγ τοϋ λαοΰ ονόματα, πιστεύω, δτι άλλων μέν τδν

συνέγραψαν ιδίας χλωρίδας είς έκαστον συγγραφέα, καί άλλοι άποταμόντες
τών άλλων ελληνικών εποχών την τοΰ άκμάζοντος ελληνισμού, συνέγρκ-

έπιστημονικδν ορισμόν μετά βεβαιότητας θέλομεν επιτύχει, άλλων δέ μετά

ψαν χλωρίδας περιλαμβανούσας τά ύφ’ όλων έν γένει τών δοκίμων συγ
γραφέων άναφερόμενα φυτά, άς έκάλεσαν διά τούτο καί κλασικάς' ύπελεί-

πολλές της πιθανότητος θέλομεν προσεγγίσει. Άλλ’ έπειδη τά παρά τοΰ

λαοΰ καί τών έπιστημόνων 'Ελλήνων δοθέντά καί διδόμενα ονόματα δέν
όμοιάζουσιν, ώς εί'δομεν, πρδς τά ύπδ της επιστήμης διδόμενα, άλλ’ύπό-

πετο δέ η σύνταξις χλωρίδος τοΰ παρακμάζοντος ελληνισμού, καί ταύτην

κεινταιείς τάς αύτάς αλλοιώσεις καί μεταβολές, είς άς ύπόκεινται καί τά

συνέγραψε καί έξέδωκεν έν Βερολίνω τώ 1866 δ γερμανδς Β. Λαγκάβελ,

λοιπά της ελληνικής γλώσσης ονόματα, ταΰτα δέ ύπέστησαν την έπί τά

διατάξας και ουτος τά φυτά κατά την φυσικήν λεγομένην μέθοδον.

χείρω μεγαλειτέραν μεταβολήν άπδ τοϋ Παρακμάζοντος ελληνισμού καί έν-

Άλλ’έκ τών λεχθέντων έμάθομεν, δτι·τά ελληνικά^ φυΠα, γνωρισθέντά

τεϋθεν, θέλω.λάβει. όρον συγκρίσεως της ύπ’ έμοΰ ύποδεικνυομένης μεθόδου

ύπδ τοϋ λαοΰ, έμερίσθησαν καί ώνΟμάσθησαν ύπ’ αύτοΰ κατά μέθοδον

πρδς την τών Ευρωπαίων την-χλωρίδα της έποχης έκείνης, ήτοι την ύπδ

ιδίαν, δτι τά άθροίσματα καί τά τούτων ονόματα έσεβάσθησαν και αυτοί

,τοϋ κυρίου Λαγκάβελ έκδοθεΐσαν..

οί επιστήμονες "Ελληνες φυτολόγοι καί βοτανικοί, δτι ό μερισμός αύτών
διαφέρει καθ’ ολοκληρίαν τοΰ νεωτέρου επιστημονικού προσδιορισμού" διότι

■■ ι

Τδ σύγγραμμα τοΰτο είναι γεγραμμένον γέρμανιστί' τά δέ όνόματα τών
φυτών κατά την έπισ-ημονικην' ονοματολογίαν λατινιστί, άρα είναι κα-
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μένου* άλλά, μή άρκεσθείς εις τοϋτο, ελαβον παρά φίλης χειρδς ολόκληροί

γλωσσάριου τοΰ Δουκαγγίου. Εί'δετε δέ, δτι μετά τδν Διοσκορίδην έφάνη

μετάφρασιν αύτοΰ, ώστε έν πλήρει γνώσεί και τών μερικών παρατηρήσεων

Πάμφιλός τις γραμματικός συγγράψας περί βοτανικών φαρμάκων, καί δτι

επιχειρώ τδν έλεγχον αύτοΰ.
Κατά την μετάφρασιν ταύτην τδ βιβλίον επιγράφεται* «Βοτανική τών

ούτος, κατά τήν μαρτυρίαν του Γαληνού, προσέθηκε ..«μάτην πλήθος

μεταγενεστέρων Ελλήνων», ήτοι άπδ της Γ' μέχρι της ΙΓ' έκατανταετη^

έθεώρησαν ούχί ματαίαν οί μεταγενέστεροι, καί

ρίδος, ύπδ τοΰ διδάκτορας κ. Β. Ααγκάβελ, εις 8αν, έν Βερολίνφ τδν Σε·-

αύτδν τδν Διοσκορίδην πλήθος έξ αύτών. Πάντα τά παρεμβληθέντα είς

πτέμβριον τοΰ 1866. Προηγήθη δέ τοΰ συγγράμματος τούτόυ τδν Μάρ
τιον τοΰ αύτοΰ έτους δμοιόν τι σύγγραμμα, έξαχθέν έκ τοΰ γλωσσάριου

αύτδν ονόματα έθησαυρίσθησαν έν τώ γλωσσαρίφ τοΰ Δουκαγγίου ώς ονό
ματα τών φυτών κατά τδν παρακμάζοντα ελληνισμόν, τά οποία δμως

τοΰ Δουκαγγίου και περιληφθέν έν προγράμματα γυμνασίου «τινδς της Γερ

συχνότατα έςηγοΰνται ούχί δρθώς. Ό κύριος Ααγκάβελ, άντί νά λάβή τά

μανίας, δπου δ κ. Ααγκάβελ ην τότε καθηγητης* μετά τήν έκδοσιν τών

συνώνυμα ταΰτα ονόματα έκ τοϋ Διοσκορίδου καί νά ύποτάξγ αύτά εις

δνομάτων έφ’ έκάστη βοτάνγ.» Τήν προσθήκην ταύτην τών ονομάτων

παρενέβαλον καί είς

δύω δμοιόειδών τούτων συγγραμμάτων τδ όνομα τοΰ κυρίου Ααγκάβελ ώς

τά έπιστημονικώς τεταγμένα φυτά αύτοΰ, έλαβεν αύτά έκ τοΰ γλωσσά

εκδότου σπουδαίων ελληνικών συγγραμμάτων άναγινώσκεται δίς έν τή ελ

ριου τοΰ Δουκαγγίου, παραπέμπων δεξιά καί άριστερά είς πάντα γράψαντα

ληνική βιβλιοθήκη τοΰ Teubner* ταΰτα δέ είναι τά «Περί τροφών» Συμεώνος

περί ελληνικών φυτών. Τοιοΰτον είναι τδ σύγγραμμα αύτοΰ.
Έν σελίδι πρώτγ τοΰ συγγράμματος αύτοΰ έτάχθησαν πέντε ξενικά φυτά,

Σήθ και τδ «Περ'ι μορίων τών ζφων» τοΰ Άριστοτέλους.

Τά έν τώ συγγράμματι άναφερόμενα φυτά έτάχθησαν κατά τδν έπι-

παράγοντα πέντε βοτανικά φάρμακα, ών τά πλεϊστα ήρχισαν νά κομίζων-

στημονικδν μερισμόν τών φυτών* κατ’ ακολουθίαν προηγούνται τά έπι-

ται είς τούς 'Έλληνας άπδ τοΰ μεσαιώνος καί έντεΰθεν* ταΰτα δέ είναι

στημονικά ονόματα, έπανται παραπομπαΐ εις τά. χωρία τών συγγραφέων·,

πρώτον τδ παράγον τδ έπί Θεοφράστου γνωστόν άραβικδν κόμμι, δεύτερον
τδ παράγον τούς όξυφοίνικας, ήτοι τδ κοινώς ταμαρίττι, τρίτον τδ έξ ου

οϊτινες πρδ αύτοΰ έπραγματεύθησαν, και κατόπιν τά συνώνυμα αύτοΰ δνόματα* άρχίζει δέ ή κατάταξις άπδ τών έλλοβοκάρπων και περατοΰταί εις

συλλέγεταί ή σιναμική, τέταρτον τδ δίδον τδν γλυκοκάλαμον, ήτοι τδν

τάς πτερίδας έν 128 σελίσι. "Επονται τούτων 8 άλλαι σελίδες περιέ-

χουσαι προσθήκας καί διορθώσεις, ήτοι μέχρι της 133* άπδ δέ τής σε-

καρπόν τής cassiae fistulae, καί πέμπτον τδ χορηγοΰν τδ κατ’ αύτδν έρμοδάκτυλον. Τά συνώνυμα καί τών πέντε τούτων είναι έλλιπέστατα, τά

λίδος ταύτης μέχρι της 144 περιέχεται. κατάλογος τών έν τή βίβλφ πε

δέ τών δξυφοινίκων άπεδόθησαν δ λα είς τά παρ’ ήμϊν γνωστά δαμάσκηνα.

ριεχομένων έπιστημονικών ονομάτων, και άπδ της 145 μέχρι της 207 πε

Άπδ δέ τής δευτέρας σελίδος άρχεται ή καταγραφή τών ελληνικών

ριέχεται κατάλογος τών ελληνικών δνομάτων, συμποσουμένων είς 4,510

φυτών, καί πρώτον τοΰ έλληνικωτάτου άναγύρου*: ώς μεσαιωνικά δέ ελ

έξ ών 314 μένουσιν άνευ παραπομπής έν τφ κειμένφ, ήτοι άνευ έ'ξηγή-

ληνικά δνόματα τοΰ φυτοΰ τούτου θέτει τά τοΰ δοκίμου έλληνισμοΰ, ήτοι'

σεως.
Πριν είσέλθω είς τδν έπιστημονικδν έλεγχον αύτοΰ, νομίζω αναγκαίου νά

τά άνάγυρος καί άνάγυρις, καί τρίτον τδ δνομα ύπερστρόγγυλος, περί ού
ήδύνατο νά διδαχθή, δτι ή έξοβελισθεΐσα αυτή λέξις έκ τοΰ κειμένου τοΰ

είπω, δτι δέν προτίθεμαι έν δημοσίω άναγνώσματι νά διέλθω ολόκληρον

Διοσκορίδου ύπδ τοΰ όντως σοφοΰ Sprengel ούδέποτε ύπήρξεν, ώς έσφαλ-

τδ σύγγραμμα τοϋτο, ού'τε νά είσέλθω είς φυτόλογικάς λεπτολογίας, άλλ’
έκλέγων τινά έκ τών άπειρων αύτοΰ σφαλμάτων, νά καταστήσω ένδηλα

άναγύρου* τά πλεϊστα δέ συνώνυμα τοΰ φυτοΰ τούτου μετέφερεν έν σελ. 7 6

τά έλαττώματα τής μεθόδου τής επιστημονικής κατατάξεως τών ελλη

μένως άναγινώσκεται έν τφ γλωσσαρίφ τοΰ Δουκαγγίου, συνώνυμος του

νικών φυτών, δπως άχρι τοΰδε έγένετο, καί άμέ.σως νά μεταβώ είς έ'κθε-

τοϋ αύτοΰ συγγράμματος ώς συνώνυμα τοΰ onopordon acanthium, ήτοι
διέσπασεν έν είδος ελληνικόν είς δύο διάφορα έπιστημονικά, δπως καί ·

σιν τής διά τών δνομάτων άνιχνεύσεως τών ελληνικών ειδών καί γενών,

άλλοι πρδ αύτοΰ έπραξαν.

καί νά έφελκύσω έπί τής μεθόδου ταύτης τήν. προσοχήν τών περί τήν

Τρίτον μετά τδν άνάγυοον έν τή αύτή σελίδι έρχεται τδ genista acan-

ιστορίαν καί έτυμολογίάν ,τής καθ’ ημάς ελληνικής γλώσσης ασχολούμε

thoclada, είς § έπισωρεύει δλα τά δνόματα, δσα έδόθησαν είς τήν calyco-

νων, δεικνύων είς αύτούς τάς ώφελείας άς δύνανται νά καρπωθώσιν, άν είς

tome villosa, ήτις" καί σήμερον έν Κρήτη φέρει τδ άοχαϊον όνομα άσ.τά-

τδ έργον αύτών έφαρμόσωσι ταύτην.
Ήκούσατε πρδ ολίγου, δτι ή Βυζαντιακή χλωρίς τοΰ κυρίου Ααγκάβελ

Άαθι ς, ένω τδ πρώτον, ώς θέλομεν μετ’ δλίγον ίδεΐ, είναι δ έχινόπους τών

έξεδόθη ολίγους μήνας μετά τδ πρώτον αύτοΰ έργον* έννοεΐται δέ δτι

άρχαίων.

.

.

■ Έν τή τρίτη σελίδι καταλέγει τήν psoralea bittuminosa, φυτδν τών. Άθη-»
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νών, δπερ δέν έθεώρησκ άναγκαΐον/νά κάμω εις ύμζςέξ αύτοψίας γνωστόν-

γραψτ; περί δνομάτων: τών φυτών; γλώσσης ήν παντάπασιν- ήγνόει, όύδέν;

όπως τά'προηγούμενα, διότι δ κ, Ααγκάβελ ένόμισεν, ότι δια το® κύρούςδιεφθαρμένου χωρίου υπάρχοντας έν τφ γλωσσαρίφ του Δουκαγγίοΰ η δυ

εχω νά εόπω. Μένει ήδη νά δείξω την τε υπεροχήν τής έμής μεθόδου εις
τδν επιστημονικόν προσδιορισμόν τών; ελληνικών φυτών καί τήν χρησιμό

νατό νά άποδώσγ εις αύτδ ονόματα Εντόμων, θέσας ώς συνώνυμα αύτοϋ:

τητα αυτής εις. τούς άσχολουμένους εις τήν ετυμολογίαν καί τήν. ίστο-·

τά δνόματα. λυσσομάμουδον καί κανθαρίς,ονόματα εντόμων κολεοπτέρων

ρίαν τής καθ’ήμ2ς ελληνικής γλώσσης, λαμβάνων θέμα αύτά τά φυτά,

έκ του γένους Mylabris.

διά τά δποΐα ή'λεγξα τδν κ. Β. Λαγκάβελ.

Έν τγ αύτνί σελίδι υπάρχει καί τδ Επιστημονικόν όνομα τών ερεβίνθων,
τδ cicer arietinum. Εις τοΰτο προσθέτει ώς δνόματα, συνώνυμα· τάς λέξεις,

■ ' Τάς εις τήν ελληνικήν γλώσσαν γενομένας^κατά χρόνους καί τόπους μεταβο.λάς ένωρίτατα, οί αρχαίοι άντικείμενον μελέτης κατέστησαν, τήν δέ

τριχοβότανον καί άμπουσαλάτην’ τδ μ.έν πρώτον, διότι άπροσέκτως άνα-;

εκ,τούτων άσάφειαν εις έξήγησιν τών πκλαιοτέρων συγγραφέων προσε—

γνώσας τδν Δουκάγγιον, οστις έν τή λέξει ρέβινθος παραπέμπει εις. την;
λέξιν τριχοβότανον, όπου δ Δουκάγγιος, άφοϋ Εξήγησέν, οτιτρ.ιχοιβότανον.

πάθησαν νά θεραπεύσωσι διά συναγωγής λέξεων, έν αίς τάς άνακεχωρη—
κυίας λέξεις δια τών καινοτέρως είρημένων προσεπάθουν σαφώς νά έξηγή-

είναι τδ άδίαντον, ήτοι τδ κοινώς λεγόμενον ποΛυτρίχι, προσθέτει εις μαρ

σωσιν. «ΓΌσα τοίνυν, λέγει δ Γαληνός, τών δνομάτων έν μέν τοϊς πάλαι

τυρίαν καί τδ έξης χωρίον" «λαβών τριχοβότανον και σέλιναν καί καλα-

χρόνοιςήν συνήθη, νυνί δ’ ούκέτι έστί, τά μέν τοιαΰτα γλώσσας καλοΰσι καί·

μίνθην καί μέλι καί ρεβίνθια μαύρα». Έ,κ τούτου δ κ. Λαγκάβελ ένόμ.ι-·,
σεν, ότι δλα ταϋτα τά δνόματα ήσαν συνώνυμα των ερεβίνθων. Τδ. δέ αμ-

ταύτας έξηγησόμε'νος έρχομαι^»
Ά'λλ’οί νεώτεροι, τήν διηνεκή ταυτην τών γλωσσών _άνακαίνισιν σπου-

πουσαλάτην, ή κατά τδν Φωτεινόν, αύλικδν φαρμακοποιόν τών Ελλήνων

δάσαντες, συνέστησαν τήν; γλωσσολογικήν επιστήμην, ή'τις τάς εις τάς

ήγεμόνων της Μολδοβλαχίας καί συγγραφέα τής πρώτης ελληνικής φαρ

γλώσσας συμβαινούσας μεταβολάς κατέταξεν ?ις τρεις-τάξεις:

μακοποιίας, «άπτί-σαλκτίν», είναι όνομα τών λαθυρίδων, τών κοινώς λξ-,
γομένων χο-Ιοκουκκίωτ, δραστικωτάτου καθαρσίου,

ΑΖ. εις άλλοίωσιν τών παλαιών στοιχείων, συμβαίνουσαν διττώς περί τε

Έν σελ. 4 υπάρχει τδ Επιστημονικόν όνομα-·τής φακής, δπερ είναι τδ

τά γράμματα καί τήν σημασίαν αύτών.
Β'. εις φθοράν τών παλαιών στοιχείων, γινομένην Επίσης διττώς καί

Ervum lens. Ό κύριος Λαγκάβελ θέτει ώς'όνομα τοϋ παρακμάζοντας

συνισταμένην κατ’ άρχάς μέν εις έξαφάνισιν ολοκλήρων λέξεων, κάτόπίν·

ελληνισμού την λέξιν πικνάδες, καί τοΰτο διά τί νομίζετε ; διότι, δ Δου-

δέ εις απώλειαν γραμματικών τύπων καί διακρίσεων.
Γ'. εις γένεσιν νέων στοιχείων,- γινομένων διά τής προσθήκης νέων λέ

κάγγιος έν ήέξει: πικνάδες θέτει πρδς έξηγησιν την λέζιν lenticulae (φακοί), :
σώπου, αΐτινές, εχουσαι σχήμα καί χρώμα όμοια φακής, ώνομάσθησαν

ξεων καί τύπων. ·. . ·
' .
,
.
■. . Κατά τάς ύπδ τής γλωσσολογικής έπιστήμης δρισθείσας ταύτας μετα

διά τοϋτο φακοί, έξ οδ καί δ εχων τοιαυτας Διοσκορίδης έπελέγετο Φα-

βολής θέλομεν έξετάσει συντόμως μέν, αλλά καί εύλήπτως τήν ιστορίαν,

κΚς. Πρδς περισσοτέραν δέ πληροφορίαν προσθέτομεν, ότι δ Ησύχιος φέρει'·

φυτών τινων, τών μέν άναγεγραμμένων καί Εξηγημένων ύπδ τοϋ κυρίου

«φακοί, περκνώματα, τά Επί το.ϋ προσώπου ποικίλματα», έξ $5 εγεινανκαΛ

Λαγκάβελ, άλλων δέ άναφερομένων εν τφ καταλόγφ τών περιεχομένων

αί πικνάδες τοϋ Δουκαγγίου.

καί μή Εξηγημένων' άρχόμεθα δέ άπδ τής ιστορίας τοϋ άναγύρου, φυτοϋ;

υποκοριστικόν του Lens-entis, σημαίνουσαν Ενταύθα τάς κηλΐδας. τοϋ-προ

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

Έν τφ καταλόγφ τών περιεχομένων έν τγϊ βίβλφ ονομάτων θέτει καζ
τάς λέξεις έλμιγγοβότανον καί έλμινθοβότανον.,-, καί παραπέμπει μετά δι

τής Μεσογείου καί έλληνικωτάτου.
;
Τφ έ'τει 411- πρδ' Χριστοϋ' διδάσκων δ κωμικός ’Αριστοφάνης τήν Αυσι-

σταγμού εις την λέξεν έρμιγγοβοός" αλλά την λέξιν τούτην θέτει ώς συ

στράτην έλεγεν έν αυτή τ - ;

νώνυμον όνομα της Erithraea centaurium, έν φ τοϋτο είναι λέξις ομώνυμος»,

ΚαΛντΙκη.

άποδιδομένη εις φυτά έ'χοντα την αυτήν Ενέργειαν.<

πόθεν ε’ιαίν;

Ταϋτα καί μόνα άρκοϋσι, νομίζω, νά καταδείξωσιν. αληθή όσα περί τής

Λυπστράτη.

μεθόδου ταύτης προηγουμένως είπον, ότι δηλαδή διασπφ ούχί μόνον πλά

ΆναγυρουντόΟεν, ·

..

σεις, τάξεις καί γένη τών άρχαίων, άλλα καί·αντά τά εΐ'δη* ότι ουδόλωί

συντελεί εις ήνεύρεσιν φυτών, άτελώς περιγραφέντων υπό τών αρχαίων,,
διότι στερείται του βοηθήματος τών κατά παράδοσιν σωζομένων δνομάτων
εν τγ γλώσσγ τοϋ λαοϋ' περί δε τοϋ κ. Β. Λαγκάβελ, έπιχειρήσαντος. νά

;,■·■.·

ΚαΛονΐκη.
··■■■■■■■

■·.·.»..■

.

Νή τον Δία·

<5 γουν Άνάγυρος μοι κεζινήσθαι δοκεϊ.

'■ Καί δ μέν Άναγυροϋς ήν δήμος τής ’Αττικής, τδ δέ «κινεϊν τδν άνάγυ-
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ρον» παροιμία λεγομένη έπί τών κινούντων τινχ έπ'ικακφ εαυτών. Έκ

φυτοΰ λεγομένου θηλυκώς: άνάγυρις-ιος, άποδιδόμενον είςφυτδν,.ού ή περι

τών άρχαίων σχολιαστών οί [Λεν ειπον, δτι δ δήμος Άναγυροϋς ώνομάσθη
έξ Άναγύρου. ή'ρωος, η δέ παροιμία έλέγετο έκ τοΰ δτι δ τόπος ήν βορ-

γραφή είναι ή εξής :

βορώδης, δστις κινούμενος πολλήν έποίει δυσωδίαν', οί δέ δτι τδ τοπικού

jtror; έστί φύλλοις καί ταΐς ράβδοις προσεμφερής άγνφ, δενδρώδης, βαρύο-

δνομα Άναγυροϋς έδόθη 'άπδ άναγύρου, λοχμώδους φυτοΰ άλεξικάκου ον-

σμος ίσχυρώς' άνθος κράμβη έοικώς'καρπός έν κερατίοις μακροϊς, τδ σχήμα

τος, δ τριβόμενον όζει καί δυσωδίαν επιφέρει τώ τρίβοντι.

νεφρών, ποικίλος, στερεός.» .

■ «Άνάγυρις, οί δέ άνάγυρον, οί δέ άκοπον, οίδέ άγνάκοπον καλοΰσι, θά~

Καί είναι μέν άληθές, δτι διττα'ι ησαν παρά τοϊς άρ/αίαις αί σχέσεις τών

Διά: τοϋ δνόματος τούτου έξακολο.υθοΰσι ν’άναφέρωσι τα βοτανικόν

δνομάτων τών φυτών μετά τών τόπων έν οϊς έφύοντα' τουτέστιν. ή τά·
φυτά έλάμβανον τδ δνομα τοϋ τόπου' οίον, τδ άκόνιτον έλαβε τδ δνομα

τοϋτο φάρμακον δ τε Γαληνός καί οί μετ’ αύτδν Όρειβάσιος, Άέτιος καί

έκ κώμης τινδς τών Μαριανδυνών Άκόνης λεγομένης, έν ή έφύετο' ή

ρίζα της θάψου (κοινώς χρυσοζύ.Ιου, Oafον δέ έν Κύμη τής Εύβοιας καί

γει τά επόμενα:
«Άνάγυρος, δήμος Αττικής καί άνθος S τριβόμενον όζει,καί παροιμία εν

σήμερον λεγομένης) έλέγετο καί θρίνάκια, διότι έφύετο έν Σικελία' ή

τεύθεν, κινείς τδν άνάγυρον.. . Οί δέ καί δνόγυρον αύτδ φασίν.» Έν λέξει

πύξος (πυ£ι£ρι κοινώς) έλέγετο καί ώρύκιον έκ της Ώρύκου, Κρητικής -πό~·

δέ δνόγυρος έπαναλαμβάνει σχεδδν τά αύτά, δτι τριβόμενον όζει καί δτι

λεως' ή συνέβαινε τδ άντίστροφον, δήμοι δηλ. έλάμβανον τδ όνομα αυτών

λέγεται καί άνάγυρος' έν άλλοις λόγοις δ λεξικογράφος Σουίδας θεωρεί έν

έκ τοΰ έν αύτοϊς πλεονάζοντος φυτοΰ, δπως καί. μέχρι σήμερον έξακολο,υθεϊ

καί τδ αύτδ φυτδν τδν άνάγυρον τοΰ Άριστοφάνους καί τδν δνόγυρον τοϋ

γινόμενον' έκ τούτου τά ονόματα 'Ραμνοΰς (τδ έν Κρήτη 'Ραμνΐ) έκ τής. έν

Νικάνδρου. Κατά τήν αύτήν δέ, φαίνεται, εποχήν σχολιασταί τοΰ Νικάν-

Παΰλος δΆίγινήτης' ικανά δέ έτη μετ’αύτούς Σουίδας δ λεξικογράφος λέ

αυτή φυομένης ράμνου' Κότινους έκ τοΰ κοτίνου (κοστίτον σήμερον έν

δρου, θέλοντες νά έξηγήσώσι τά περί έμπρίοντος δνογύρου, λέγουσιν δ μέν

Αττική καί Μεγαρίδι)' Έρεικοΰσα διά .τάς έν αύτή έρείκας (ρείκι)' Στύραξ

ταΰτα' «δ. δέ :δνόγυρος έστ.ιν είδος βοτάνης' έμπρίοντα δέ τδν άκανθώδη

(’Λστνράκι, χωρίον έν Κρήτη) διά τους στύρακας' Θάψια σήμερον παρά τήν

καί τραχυν εΐπεν' πριονώδη γάρέστι τά αύτοΰ φύλλα»' άλλος δέ μεταγε

Κύμην διά τήν έν αύτή φυομένην θάψον, καί δή καί Άναγυροϋς,. διά τδν

νέστερος ί'σως τοΰ πρώτου παρενέβαλεν είς τά άνωτέρω καί τά εξής' «Καί

πλεονάζοντα έν. αύτφ άνάγυρον. Ή ιστορία τών δύω τούτων δνομάτων

άνάγυρος είδος θάμνου' καλοΰσι δέ αύτδν οί μέν άνάγυρον, οί δέ δνόγυρον■,

ηνωμένων καθ’ δλο> τδ μακρδν διάστημα τδ χωρίζον ημάς άπδ τής έπο-

οί δέ άκοπον, οί δέ άγνάκοπον, οί δέ όΓ,όγυρον»' άλλαχοΰ δέ τών σχολίων

χής τοΰ Άριστοφάνου.ς μέχρι σήμερον, η'τοι 229 Q έ'τη, θέλει δείξει άν οί

έπιστημονικώς σπουδάσαντες τδν άνάγυρον είχον δίκαιον νά διασπάσωσιν αύτδν εις' δύο εί'δη, καί πίνες έκ τών σχολιαστών τοΰ Άριοτοφάνους

είχον δίκαιον.

Τδν άνάγυρον τών άρχαίων 'Ελλήνων ώρισαν οί νεότεροι φυτολόγοι ώς

άναγινώσκεται καί ή λέξις δνόγυρον είς ούδέτερον γένος ώς συνώνυμον τής

'

■χαμαιπίτυος, άλλ’ έκ. τοΰ Διοσκορίδου μανθάνομεν ότι ή χαμαίπιτυς έφερεν
έν Πόντω τδΆνομα δνόκυλον καί ούχί δνόγυρον.
Έν χειρογράφω Κρητικω τοΰ έ'τους 1182, έκδοθέντι ύπδ τοΰ C. Hopf,

αναφαίνεται καί τδ τοπικόν όνομα Άναγυροϋς, ύποστάν τάς αύτάς φθογ4-

όντα τδ φυτδν, δπερ έπιστημονικώς λέγεται anagyris foetida L., ούδείς δέ

γικάς αλλοιώσεις, άς, ώς εί'δομεν, ύπέστη τδ φυτικόν όνομα άνάγυρος, ήτοι’

είς τοϋτο είναι δ άντιλέγων. Τδ θαμνώδες τοϋτο φυτδν έ'χει δύο σπουδαίο^

γράφεται Άζόγυρος'

τατα χαρακτηριστικά' είναι δυσώδες καί έχει φύλλα έπ’ άκρου αύτών

«Οί δέ Άργυρόπουλοι Άγιοστεφανΐται νά έχουν καί τδ πρωτότωνε σύ-

άκανθίζοντα' διά τοϋτο δέ χρησιμεύει είς φραγμούς έν τή Μεσημβρινή Γαλ-

»νορον άπδ τοΰ Διγενή τδ λιβάδι νά έλθη είς τοϋ χοΰ τδ γεράκι νά ύπάγη’

λία. Άλλά τά ονόματα τά προκύψαντα έκ τ.ών είς αύτδ γενομένων κατά

»είς τδ Σουδιανδ αύλάκι έως τοΰ άζογήρου τά μουργιά.» Μετά μίαν καί;

χρόνους καί τόπους άλλοιώσεων, άλλα μέν απεδόθησαν είς άλλα φυτά,

ήμίσειαν εκατονταετηρίδα δύω συγγραφείς ιατρικών βιβλίων, · δ μέν εις

ώς πρδ ολίγου εί'πομεν, καί άλλα έμειναν άγνωστα καί άπροσδιόριστα.

’Ιταλός, δ Mathaeus Sylvaticus, έν τοϊς πανδέκταις αύτοΰ, γραφεϊσί τώ

. Τριακόσια έτη μετά τδν Αριστοφάνη Νίκανδρος δ Κολοφώνιος άναφέ-

1317 έν τή Μεσημβρινή Ίταλί?, άναφέρει τήν λέξιν azogiros’ δ δέ "Ελ-

ρει φυτδν δνόγυρον, ον λέγει «έμπρίοντα»' μεταφέρομεν δ’ ένταΰθα τούς δυο

λην ίατρδς Ν. Μυρεψδς, συγγραφεύς τοΰ 1335, έν τφ Δυναμερφ αύτοΰ άνα-

τούτου στίχους, διότι κατωτέρω θέλουσι χρησιμεύσει είς-ήμας;

φέρει τά δνόματα άζόγυρος καί άζογυρέα, ήτΟι καί είς τά δύω γένη, δπως

ΦράζεσΟαι δ’έπέοικε χαμαιζήλοιο κονύζης
Άγνου τε βρύα λευκά, και έμπρίοντ’ δνόγυρον.

Διακόσια μετά τδν Νίκανδρον έτη άναγινώσκεται εν τώ Διοσκορίδη όνομα

άνεγνώσαμεν καί έν τω Διοσκορίδη άνάγυρις καί άνάγυρος. Τοιαύτη ήν ή
ιστορία τοΰ άναγύρου παρά τοϊς "Ελλησιν, δτε αί Ευρωπαίοι έπεχείρησαν
τήν σπουδήν, τών, ελληνικών φυτών.

2&
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Έκ δέ των νεωτέρων περιηγητών καί συγγραφέων τών νεοελληνικών;

•Έν άρχ·η της άναγεννησεως των γραμμ,άτων έν τη .Δυτικ·^ Εύρώπή ε^*'δομεν έπικρατοΰσαν παρ’ αύτοίς την ιδέαν, δτι έ'πρεπε νά εύ'ρωσιν έν τ^·

άναλέκτων μανθάνομεν, δτι τδ' φυτδν τοΰτο καί έν Άργολίδι, καί έν Ζα-

Θεοφράστω καί Διοσ,κορίδη πάντα τά φυτά' μη εύρόντες δμως έν τώ Θεο-

κύνθω, καί έν Κεφαλληνία, καί έν Λευκάδι, καί έν Κρητη,κα.ί έν Πάτμω

φράστφ τοΰ άττικοΰ τούτου φυτοΰ τδ όνομα, ένόμισ’αν δτι-τδ- όνομα κα~

φέρει περίπου τδ αύτδ όνομα ηλλοιωμένον, ήτοι ποϋ μέν άζόγυρος, που δέ

λουτέα, δπερ .άναγινώσκεται έν αύτφ, .$ν τδ όνομα.;·τίίς άναγύριος, τοΰ Διο-

άζόγερας' έν Πάτμω Λέ ζωγιρια' έν Σύμη δέ λέγεται άκάροίκας, έν Κρητη

σκορίδου. Κατόπιν δμως άνεγνώρισαν, δτι α άνάγυρος καί,η άνάγυρις ?ίσα'Λ'

δέ.κατά μόνην την μ,αρτυρίαν τοΰ Σιπθορπίου, άνόράβανα, καί έν Κύπρω

εν καί τδ αύτδ φυτδν, οπερ έν μ,έν τη-Έαλλίγ έφερε τδ κοινόν όνομα bois-

άγριογασού,Ιια,

piiant, έν δέ τη Ίταλίη fava incurva, τδ όποιον ύπδ των έπιστημόνων ώνο-

Περί δέ τοΰ τοπικού δνόματος Άναγυροΰς δ καί άχρι τοΰ νϋν διατηρών

μάσθη anagyris foetida' περί των ονομάτων όμως των προκυψάντων έκ

την εύφυιαν, ην είχεν έν τη νεότητι αύτοΰ, κ. Μ. Χουρμούζης, συγγραφεύς:

των άλλοιώσεων τοΰ δνόματος άναγύρου καί άναγύριος, τουτέ.στι του ένα-

τών Κρητικών, μας πληροφορεί δτι ύπάρχουσι δύω Άναγυροΰντες έν Κρητη,’

γύρου καί. δζογύρου, ύπηρξε μεγίστη σύγχυσις καί διαφωνία, ητις, ώξ είδο-

είμη καί πλειότεροι, δ μέν έν τ*η έ^αρχίη Σέλινου καλούμενος Άζογυρέ καί ,

μεν, ύπάρχει καί έν τη χλωρίδι τοΰ κ. Β. Ααγκάβελ.

’Λζοϋρί-, δ δέ έν ταίς άνατολικαΐς· έπαρχίαις Άζογυριά. λεγόμενος·;Τδ αύτδ ’ ;

?

. Περί μέν του δνόματος δνογύρου δ κατά την 17* έκατονταερίδα ζησας

τοπικόν όνομα σώζεται καί έν Σπέτσαις καί έν Ζακύνθω καί έν Λευκάδι

Κωνσταντίνφ Κυδωνιώτη, έξέφϊρε γνώμην, δτι τδ όνομα τοΰτο άνηκει εις

καί αλλαχού Άζόγερας λεγόμενον διά τούς έκ αύτοίς φυομένους -άζΰγύρΟυςΐ>
’Άς'έ'λθωμεν ηδη καί εις τούς παρ’ ημΐν περί αύτοΰ έν τοϊς^λεζικοΐς-»

τδ. .έν τώ Άθηναίφ άναφερόμενον δνόπορδον, διότι δ σχολιαστής τοΰ Νι-

γράψαντας. Υπάρχει λεξικόν ελληνικόν, έν <ρ, άφοΰ κατεχωρίσθη η διαφορά

κάνδρου έξηγών την λεξιν έμπρίοντα, είπεν, δτι ην φυτδν ακανθώδες' άλζώ

μεταξύ άυάγύρου καί δνογύρου, ήν, ώς εί'δομεν, έπρότεινεν δ Louigi Ah-·

μετά μίαν εκατονταετηρίδα δ πολύς Σαλμάσιος έθεώρησε τδ όνομα δνό—

γύρος προκύψαν έκ του άνάγυρις κατά διαλεκτικόν ιδιωτισμόν τών Αίολέων*

guilara, καί περιγράφεται δ άνάγυρος ώς φυτδν δμοιον πρδί την λυγαρέάν,προστίθεται δτι έν Άθηναις φέρει το κοινόν όνομα άχονυζός. καί -γίνεται? ·,

νεότερος δέ φυτολόγος καί ελληνιστής, δ Σπρέγγελος, προσεπάθη.σε νά

παραπομπή εις την λέξιν κόνυζα, ήτοι εις όνομα .φυτοΰ ποώδους^ όπερ,-ώς '

δώση. άλλην σημασίαν εις τδ: έμπρίων,ίνα πείση δτι τά δύωταΰτά δνόματά

εΐ'πομεν, δ Νίκανδρος ονομάζει χαμαίζηλον, ένω δ άνάγυρος είναι θάρ.κύς,·

άνηκουσιν εις έν καί ,τδ αύτδ-φυτδν, αλλά δεν κατίσχυσε. νά πείση δλους.

δστις πάλαιούμενο.ς δενδροΰται' έκ δέ τ·ης κονύζης μάς παραπέμπει εις την-

Iiouig^ Angaillara φυτολόγος, διδαχθείς καί τά ελληνικά παρά τώ'Έλληνί

Περί δέ τοΰ δνόματος: άζόγυρος, άζόγηρος καί άζοχοιοέα τοΰ Μυρεψοΰ,

λεξιν ψύλλιον, δπερ δ ίδιος δμολογεί δτι είναι έκ .τοΰ γένους τών έπιγειο-

δ μέν μεταφραστής αύτοΰ Fuchsius, δστις έ'ζη καί αυτός κατά την 17*·"
εκατονταετηρίδα, έγνωμάτευσε διά τδ πρώτον μετά δισταγμού νά γιεεα-

φύλλωνπεντανεύρων, ’Άλλος δέ συγγραφεύς γαλλο-ελληνικόΰ λεξικού-λέγει,

6Ληθη εις τδ άνάγυρος, διά δέ τά δυο άλλα έκηρυξε την έαυτοΰ άγνοιαν*

μερικής, Συγγραφεύς δέ τις νεοελληνικών .άνα.λ'έκτων,ζθέλων νά έτυμολο-·

quem vero stirpem άζόγηρον, vocet divinari nequeo' οί δέ μετά τούτον γλωσ

γηση τδ τοπικόν. Άζόγυρος, δπερ. γράφει ,Άζώ.ηρος, λέγει?.δτι γίνεται ·έκ< ’

σογράφοι του παρακμάζοντος ελληνισμού'μετέγραψαν έν τοίςέαυτών γλωσ—

του α- καί ..ζωηρός. Εσχάτως δέ .σπουδαίος, άνηρ καί διακεκριμένες με-·

σαρίοις τούς δισταγμούς τοΰ Fuchsius, μέμόνην την προσθήκην ύπδ του
Μεουρσίου, δτι τδ άζογυρέα, δπερ έν τοίς χειρογράφοις τοΰ Μυρεψοΰ φέρε-

σκορίδου εις φυτδν παράσιτου ,έν σπαρτοΐς :φυόμενον, καί λέγει δτι-'έν τ^ έπι—'

δτι δ άνάγυρος, φυτδν δυσώδες της.Μεσογείου^.είναι· φυτδν,εύώδες.της ’Α

σαιωνοδίφης·, έκδώσας είδόςπΐ λεξικού, μεταμορφώνει- τον... θάμνον τοΰΔιο-

ται άζοχοιρέα, .πρέπει νά διορθωθη εις κιχορέα. Δέν ηθελον ί'σως γραφνί

στημη φέρει όνομα Lathyrugaphaca, σίτοι-είναι πχ άγριοΛάθουρα τοΰ λαοΰ.

ταΰτα ύπδ τών ανωτέρω,άν δ Βελώνιος,-δστις>τότε περιηγείτο την 'Ελλάδα,,

Μεταβαίνομεν εις τδ τρίτον μετά τδν-άνάγυρον ελληνικόν φυτδντης χλωρίδας

ηκουεν έν Κρητη.τδ όνομα αύτοΰ όπως έπροφέρετο καί προφέρεται ύπδ του

τοΰ κ, Β. Ααγκάβελ, Genista-aeanthoclada, $ έξελληνίζοντες αύτδ$ σπάρτου·

λαοΰ,-άίόγυροζ·, καθά έκ τοΰ χειρογράφου έπληροφορηθημεν, καί ούχί άνά

τδ πτορ.θάκανθον. .

γυρος, όπως ηκουσεναύτδ βεβαίως παρά τινοςλογιωτάταυ.

*

·

·

. ·.,. ......, .

Άπδ τοΰ φυτοΰ τούτου άρχε ται καί τοΰ μακαρίτου Fraas.η κλασική χλωρίς,

ί ΙΙεοί-,,τά τέλη της. παρελθούσης έκατονταετηρίδος δ Ίταλδς Sestini, έπι-

έν /η σημειοΰτπι· δτι. τδ φυτδν τούτο είναι η μέλαινα ρίζα τοΰ Ίπποκράτους

σκεφθείς την νήσον Τήλον, κειμένην παρά την νήσον Συμην, καί άκούσας

καί δ σκορπίσς τοΰ ΊΒεοφράστου'-δ· δέ κ. Ααγκάβελ, ώς εί'δομεν, λέγει δτι

τδν άνάγυρον, δνομαζόμενον ύπδ των κατοίκων άζόχυροκ, ένεθυμηθη και
έσημείωσεν, δτι καί έν Σικελί<η έφερε. τδ αύτδ όνομα azogyru λεγόμενος,

είναι δ ? ασπάλαθος τών αρχαίων' άλλ’ ούτε τά τοΰ πρώτου, ού'τε τά τοΰ.
δευτέρου είναιδια λόγους ούς παραλείπομεν σήμερον. ’Επειδή τά

δπως καί^ύπο τοΰ συγγραφέως των πανδεκτών Ματθαίου·.

ύπδ τοΰ λαοΰ γεννηθέντα.καί δνομκσθέντα φυτά είναι τά εις αύ>>ν χρη-.
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σιμά, τδ δέ φυτδν τούτο 8ν φρυγανώδες είναι χρήσιμον είς προσάναμμα καί

καί συλλέγεται κατά τδν Φορσκώλιον έν τφ τόπφ, συνίσταται δέ καί έν-ί

θερμανσιν τών κλιβάνων, άς έρωτησωμεν τδν ζώντα έλληνικδν λαόν, τί

ταΰθα είς άθροισμα φυκών, κατά δέ τδν Φωτεινόν κομίζεται άπδ τών .

λεγει περί τουτου. Άπδ Κρητης μέχρι Τενέδου είς δλας τάς νήσους της

Κυκλάδων νήσων καί Ονομάζεται μΐφμηκοβότακοτ. Τδ αύτδ όνομα

τε Ευρωπαϊκής καί ’Ασιατικές Ελλάδος, φέρει τδ δνομα άχιτοπύδι, χινο-

γοβότανοκ λέγεται καθ' δλας τάς νήσους της ’Ασιατικής Ελλάδος καί την

πύ(Κ και vxiron&h, έν δέ τη ■ Μεσημβρινή Πελοποννησφ λέγεται αίριγ-

’Γωνίαν, έν δέ ταΐς Κυκλάσι νησοις οί μέν σκώληκες λέγονται ρεβίγγοίϊ

γΛα,φά,να' &πζς δέ δ ελληνικός άγροτικδς πληθυσμός γινώσκει δτι αί μέ-

τδ δέ φάρμακον ρεβιγγοβότανοκ. Ό Κοραης, γράφων έν τοϊς Άτάκτοις περί

λισσαι, αϊτινες τρέφονται έξ άλλων σπάρτων, άποστοέφονται τοϋτο. Άς

τών λέξεων μερμιγγοβότανον καί έρμιγγοβοδς, την μέν πρώτην διορθώνει

ανελθωμεν Ηδη και είς τούς παρελθόντας χρόνους, λαμβάνοντες ώς μίτον είς

δπως καί ό Φωτεινός είς μυρμηκοβότανον, δικαιολογών τοϋτο, διότι τούς ·

την έ'ρευναν ημών τάς πληροφορίας ταυτας. Έν τφ λεξικφ τοϋ 'Ησυχίου

σκώληκας της κοιλίας ό λαδς παρωμοίασε πρδς τούς μύρμηκας, τδ δέ έρ-

ευρισκομεν οτι λυκόφανον έ'λεγον οί Μεσσηνιοι τδν έχινόποδα' προχωροϋντες

μιγγοβοδς άφίνει άνετυμολόγητον,δμολογών την άγνοιαν αύτοΰ" μη βλέπων

άνωτερω εύρίσκομεν έν τφ Πλινίφ δτι αί μέλισσαι έκ πκντδς άνθους συλ-

δέ έγώ άρκούσας τάς πληροφορίας ταύτας, Ηναγκάσθην νά καταφύγω είς

λεγουσι κηρδν, έξαιρουμένων τοϋ λαπάθου και τοϋ έχινόποδος, έν δέ τοϊς

τδν λαόν εκείνον έκ τών έλληνικών, δστις σώζει ώς άλλη κιβωτός’ δνό

Συμποσιακοϊς τοΰ Πλουτάρχου άνκγινώσκομεν τούς έξ·ης στίχους: «Ώς άν’
εχινάποδκς και άνά τριχείην "ύ'νωνιν φύονται μαλακών άνθεα λευκό ίων. a

ματα της γλώσσης, ηθη καί έ'θη άπασών τών έποχών τοΰ μακροΰ έθνικοϋ

ημών βίου, άπδ της 'Ομηρικής δηλονότι έποχης μέχρι τ·ης τελευταίας βυ-

Τα πλειότερα τούτων έπέστελλε πρδς τδν Κλούσιον τφ 1693 ό Ίταλδς

ζαντιάκης, δ δέ λαδς ούτος είναι ο κρητικός. Έν Κρητη οί σκώληκες τ·ης

ιατρός Onorio Belt έκ Κρητης, οδηγηθείς καί ούτος έκ τοΰ παρά Κρησίν
σωζομένου αύτοΰ ονόματος.

κοιλίας λέγονται ύρμίγγοι καί όρ/ιίκοι, τδ δέ φυκώδες άθροισμα, όρμιγγο-

Έρχόμεθα Ηδη είς τά ονόματα έλμιγγοβότανον καί έλμινθοβότανον, περί

Ονομαζόμενους αύτούς ορμιγγας. Ταΰτα ηρκουν είς έμέ, ένθυμούμενον οτι

ων μετά δισταγμοΰ μάς παραπέμπει είς τδ έρμιγγοβοδς, δπερ λέγει κατά

η λέξις έλπίς έν τη γλώσση τοΰ λαοΰ άλλοιωθεΐσα. λέγεται δρπίς, νά συν

Δουκάγγιον οτι είναι η erythreeca centaurium, Ητοι τδ κοινώς λεγόμενον 0ερfloX0i>for' Εκλέγω δέ ταΰτα πρώτον, ϊνα δείξω πόσον δύσκολον καθιστώσι

τον έπιστημονικδν προσδιορισμόν τών φυτών τά δμώνυμα δνόματα, άτινα
δ λαδς δίδει εις πολλά και διαφέροντα άπ’ άλληλων φυτά, άλλ’ έχοντα
εί'τε δμοίαν Η άνάλογον χρ·ησιν, εί'τε δμοίαν Η άνάλογον ενέργειαν, πρδ

πάντων δμως δπως είσέλθω είς τδ κυριωτατον θέμα τοΰ άναγνώσματός μου,
σίτοι περί τών ωφελειών, αΐτινες προκύπτουσιν εί'ς τε την ετυμολογίαν καί

ιστορίαν μιας έκάστης τών λέξεων της καθ’ δμιλον λαλουμένης ημών

γλώσσης.

Έν επιστολή περί έλμίνθων τοΰ ίατροΰ Α. Τραλλιανοΰ, άκμάσαντος την
εκτην μετά Χρίστον εκατονταετηρίδα, άναγινώσκεται κατά πρώτον τδ

δνομα έλμινθοβότανον διδόμενον τετριμμένον (είς κόνιν). "Οτε έπεχείρησα

τδν επιστημονικόν προσδιορισμόν αύτοΰ, έζητησα πανταχοΰ νά ευρώ περι

γραφήν τινα τούτου, άλλ’ ούδαμοΰ ευρον' τότε ηναγκάσθην νά καταφύγω

είς τδν λαόν" παρ’ αύτοΰ έ'μαθον, δτι άπδ Ταινάοου μέχρι Μακεδονίας οί
μέν σκώληκες της κοιλίας λέγονται .ΙεμΙθαι και ΛεβΐθΐΜ, τδ δέ έκτινάσ-

σον αύτούς φάρμακον J-ερ,ιθό γούτον καί Λεβιθόχορτον’ δτι τοϋτο έν Πελο
ποννησφ, έν ταΐς Ίονίοις νησοις καί τη Στερεή Έλλάδι συνίσταται είς

άθροισμα θαλασσίων φυκών, έν δέ Μακεδονία είναι τά σπερματικά κεφάλια
φυτών άνηκόντων είς τδ γένος της άρτεμισίας τοΰ Αινναίου, η'τοι τά κοινώς

ασεμεσά*το» λεγάμενα. Έν Κωνσταντινουπόλει καλείται

βότατον καί όρμικόχορτοτ' έν χειρογράφφ δέ Κρητικφ ίατροσοφικφ. εύρον

δέσω δλα ταΰτα τά δνόματα καί νά εύ'ρω την έτυμολογίαν καί τών δύω

λέξεων, ην ηγνόει δ Κοραης, καί συνάμα νά ευρώ μίτον άναβάσεως εις τάς

παρελθούσας έκατονταετηρίδας. 'Έν έ'τος μετά την έ'ρευναν ταύτην είχεν

έκδοθη ύπδ τοΰ άοιδίμου C. Daremberg συγγραφή έχουσα έπιγραφην «No
tices et extrais des manuscrits medicaux . . . Paris 1850, έν
άνέγνων και
την έξης έπιγραφην άνεκδότου ίατρικοΰ συγγράμματος' «Πρδς έλμινθας
τά λεγάμενα παρά τών ιδιωτών «Υ/ιι'χρνα.» Άλλ’ δ,τι κατέστησε πληρη

την ετυμολογικήν σπουδήν τοΰ δνόματος τούτου, ύπηρξεν η έ'κδοσις έν τη
έλληνικη βιβλιοθήκη τοΰ Teubner τριών βυζαντιακών συγγραμμάτων, πο

λυτίμων είς την ιστορίαν της έλληνικης γλώσσης, τοΰ ίερακοσοφίου, λέγω,'
τοΰ δρνεοσοφίου καί τοΰ κύνοσοφίου" έν αύτοϊς εύρον, δτι οί σκώληκες τ-ης

κοιλίας έλέγοντο: όρμίκοι^ μνρμηκοι, εΛρΙγγια^ έξψίγγια, ε.Ιμιγγεζ, τδ δέ
φάρμακον έΛμιγγοδύτανον, δπερ έν τφ Μυρεψφ φέρεται μυρμηκόχορτον. Έν
τφ Ήσυχίφ ευρομεν δτι οί έλμινθες έλέγοντο λίμινθες, έ'ν τισι δέ τών σχο

λιαστών ,τοΰ Ίπποκράτους καί άλλων Αλεξανδρινών συγγραφέων άναγινώσκονται αί πλάγιαι πτώσεις έλμιγγας καί έλμίγγων, άς οί νεώτεροι έκδόται

διορθώνουσιν είς έλμινθας καί έλμίνθων' έν δέ τοϊς ύπδ τοΰ κ. A. Boucherie’

έκδοθεϊσι τώ 1872 έρμηνεύμασιν, άτινα άποδίδει είς συγγραφέα της δευ-

τέρας έκατονταετηρίδος, δπερ ί'σως δέν είναι πιθανόν, εδρομεν καί την δνομαστικην έλμιγξ, έξηγουμένην διά τοΰ Lubricus.
*Av τά δνόματα ταΰτα θέσωμεν κατά τάξιν χρονολογικήν, άρχόμ.ενοι
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ίσως έκπλήττεσθε έπί τφ άκρύσματι·. τούτφ, %αί έν τούτοις τδ πράγμα

είναι βεβαιότατον' ακούσατε καί θέλετε πεισθή.

.

ή έ'λμις, ή'τις παρά τοϊς Λατίνοις μετετράπη εις Vermis' ή έλμίνς - ινθος,

’Εν συγγραφή, έκδοθείση τφ 1855 έν Παρισίοις ύπδ τοϋ κ. Albert Gau-

και ή έ'λμιγξ-ιγγος' δτι αΐ άπ’ αύτών παραχθεϊσάι διά φθογγικών αλλοιώ

■dry, καί έπιγραφομένή Recherches Scientifiques en Orient, άναγίνώσκεται έν

σεων λέξεις υπάγονται εις δύω σειράς, ών ή μέν έκ τής ονομαστικήςέλμις

σελίδι 201, δτι έν τή Κυπριακή ίστορίφ τοϋ Στεφάνου Λουζιγνιανοϋ, έκδο-

περιλαμβάνει τάς λέξεις: λίμιθες τοϋ 'Ησυχίου και τάς ΛεμΙθας ■*.<& Λζβί-

■θείσή τφ1572,άναφέρεται δτι μεταξύ τών πρδς θέρμανσιν χρησίμων δένδρων

θας τών Πελοποννησίων κτλ., ή δέ έκ τής έλμινς-ινθός, τάς: έλμ.ιγξ-ιγγος,

ήσαν καί οί βόρατοι, όντες όμοιοι σχεδόν πρδς τούς κέδρους (vorats qui

έλμίγγια, έρμίγγια, όρμίγγοι, δρμίκοι, μερμίγγια, μερμήκοι καί όεβίγγοι.
■·. ’Αλλ’ δσον εύτυχεϊς ύπήρξαμεν εις τήν άνακάλυψιν τών φθογγικών άλ-

λοιώσεων κατά χρόνους καί τόπους, άλλο τόσον αβέβαιοι, ίνα άή εί'πω ατυ
χείς, εις τήν άνακάλυψιν τών υλών, αΐτινες έφερον κατά τούς βυζαντιακούς

χρόνους το δνομα έλμινθοβότανον, έλμιγγοβότανον, έρμιγγοβοδς καί μυρμη-

κόχορτον, διότι δυσκολώτατον είναι νά έξηγήθώσιν ομώνυμα ονόματα άνευ

περιγραφής ή χαρακτηρισμού τίνος τών πραγμάτων, άτινα τά φέρουσιν.Έν
γλωσσαρίφ τινί ο Δουκάγγιος Α-ήγκΜΐ, έρμιγγοβοδς, κεντάύριον, καί διά

τοϋτο καί δ Κοραής καί δ κ. Β. Λαγκάβελ ήθέλησαν ν’ άποδώσωσι τδ
δνομα τοϋτο ώς συνώνυμον εις τήν erythraea centaurium, ήτοι εις κενταυ-

■ ριον τδ μικρόν, δπερ είναι τδ σημερινόν θερμόχορτοΓ’ άλλα τοϋτο δέν συμ.βιβάζεται μέ τήν φράσιν τοϋ 'Γραλλιανοΰ, «τρίψας πότιζε»' άλλως τε δέ καί
ή ίστορία αυτών τών κενταυρίων παρά τοϊς Βυζαντίνοις είναι άρκούντως

περιπεπλεγμένη. Μόνη έλπίς προς έξακρίβωσιν τούτου είναι ή έ'κδοσις τών

•sont presque semblables aux cyprAs)' έν δέ τω γλωσσαρίφ τοϋ Δουκαγγίου
υπάρχει λέξίς βοράτη μέ έξήγησιν, κέδρος μεγάλη καί άγρια κυπάρισσος, καί
περικοπή έκ συγγραφέως λέγουσα’ «ΎΗν γάρ περί τδν· τόπον χόρτος πολύς,
καί δένδρα εστώτα άρκεύθινα καί βοράτινα.» Έν δέ τή λέξει βοστάτη

επαναλαμβάνεται τδ αύτδ,. δτι δηλαδή είναι κέδρος μεγάλη: ή άγρια κυπάρισσος' έν χειρογράφφ δέ Φατρικώ γλωσσαρίφ κειμένώ παρ’ έμοί άνά.γινώσκεται: βόρατος κέδρος μεγάλος ήτοι άγρια κυπάρισσος. Έν δέ τή λέξει

βράθυ ύπάρχει ή έξήγησις, τά Αγρια κυπαρίσσια. *Αφ ί'δωμεν τίι λέγει τώρα
δ Διοσκορίδης περί τοϋ φυτόΰ τούτου. Βράθυ, έ'νιοι βάραθρον καλοϋσι,παρεμ

βεβλημένα δέ συνώνυμα άναγινώσκονται, οί δέ βάρυτον, οί δέ βάρον, 'Ρω

μαίοι ερβα σαβίνα' άν τάξωμεν δέ ταϋτα κατά χρονολογικήν τάξιν, εύρίσκομεν τά εξής' Βράθυ, βάραθρον, βάρυτον, βάρον, βοράτη, βόρατος,άόρατος.

Καί ταϋτα μέν ώς πρδς τάς μεταβολάς τών ονομάτων τών φυτών έκ τών
φθογγικών άλλοιώσεων καί τής έκ τών ομωνύμων ονομάτων δυσκολίας*

ανεκδότων βυζαντιακών χειρογράφων, οίον τδ τοϋ Daremberg, «ΙΙοδς ελμιν-

άς έ'λθωμεν ήδη καί εις τάς μεταβολάς αύτών τάς έκ τής άλλοιώσεώς τής

θας τά λεγόμενα παρά τών ιδιωτών έρμίγγια.»

σημασίας αύτών.
Εΐχεν έκδοθή τφ 1837 ή έν τφ βάσιλείφ τής Ελλάδος πρώτη ελλη

Ή ίστορικώς άποδειχθεϊσα ετυμολογία τών λέξεων μερμιγγοβοτάνου καί

ρεβιγγοβοτάνου έκ τοϋ έλμινθοβοτάνου μέ κατέστησε θαρραλεώτερον, καί

νική· φαρμακοποιία, έν ή άνεγνωσα, δτι καί οί συντάκτατ αύτής είχόν

θέλω σάς άναφέρει τά δύο άκρα φθογγικών αλλοιώσεων μιάς καί τής αυτής

άναγράψει τήν έν Εύρώπγι τότε ύπάρχουσαν έσφαλμένην γνώμην,ότι ο ύγρδς

λέξεως;

στύραξ έκομίζετο έξ ’Αμερικής, παραγόμενος έκ τοϋ liquidambar styraciflua'

Πρό τινων έτών, ή'τοι τώ 1866, δ κ. Gustave Deville, άρχαϊος μαθη

τής τής ενταύθα Γαλλικής σχολής, έξέδώκε γραμματικήν τής τσακωνικής

'διαλέκτου' έν αύτή υπάρχει καί μέρος ετυμολογικόν τών τσακωνικών
γλωσσών, οπού έν σελ. 35 άναφερεται καί ή λ.έξις αόρατε, χρησιμεύουσα
εις παράστασιν πράγματος ύψηλοτάτόυ, προσθέτει δέ, δτι τδ αυτό
δνομα αόρατος δίδεται έν Κύπρφ εις τήν κέδρον, καί ετυμολογεί καί τά

δύο έκ τοϋ α καί δρος; Άφίνω τδ τσακωνικόν δνομα, δπερ είναι τδ τών
λοιπών Ελλήνων τδ άθεώρατος, ήτοι ύψηλότατος, καί έρχομαι εις τήν

κυπριακήν λέξιν' πράγματι είδός τι κέδρου έν Κύπρω φέρει τδ δνομα άόρατος, δπερ δσυγγραφεύς τών Κυπριακών θεωρεί ώς μετάφρασιν τής λέξέως

άρκευθος, σημαινούσης καί αύτής τά κεκρυμμένα και έπομένως αόρατα

πράγματα' άλλ’ ούδεμία τών ετυμολογιών τούτων είναι αληθής. Τδ δνομα
αόρατος προήλθεν έκ τών φθογγικών αλλοιώσεων τής λέξεως βράθυ, Άλλ’

κατά, προτροπήν δέ ένδς τών συντακτών τής ρηθείσης φαρμακοποιίας, άρδς
Sv είχον άνακοινώσει δσα περί αύτοϋ έγνώριζον, συνέταξα ' διατριβήν καί

άνέγνωσα αύτήν τφ 1838 ένώπιον τής τότε συσταθείσης Φαρμακευτι^

κής Εταιρίας' κατόπιν έπελήφθην σπουδαιότερον τής έρεύνής ’ταύτής, καί
κατώρθωσα τω 1841 νά ορίσω άκριβώς τήν βοτανικήν γένεσιν,τήν ιατρι

κήν ηλικίαν αύτοϋ καί τδ όνομα δπερ έφερε παρά τοϊς άρχαίοις' κατόρ

θωσα δέ τά δύο) τελευταία μεταχειρισθείς τήν μέθοδον τών; κοινών δνο
μάτων. κρςτά τόπους καί. χρόνους.

Τδ δένδρον, έξ ού σκευάζεται ό ύγρδς στύραξ, φέρει έν Καρίαζαί Αυκίή
κοινόν όνομα, τδ ζύγια, τδ δέ έξ αύτοϋ παραγόμενον βάλσαμον'λέγεται
ζυχόάαδοα, ήτοι είναι τδ ζυγέλαιον, δπερ δ κ. Λαγκάβελ άφήκεν άνεξή-

γητον. ,
Άν σήμερον, δτε ολόκληρος ή ιστορία τοϋ ύγοοΰ στύρακος είναι συμ-
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πεπληρωμένη, θελησωμεν ν’ άναβώμεν τούς παρελθόντος αιώνας κρατούν
τες έν χερσί τδν μίτον τών δνομάτων κατά χρόνους και τόπους, εύρίσκο[Λεν, δτι τδ δένδρου έλέγετο έπί Ν. Μυρεψοΰ ζυγία, το δέ βάλσαμον αύτοΰ

ζυγέας δάκρυον, δπερ δ Fuchsius άνέγνωσε λυγέας δάκρυον, δτι τώ 1113—
1115 δ 'Ρώσσος πρεσβύτερος Tver, διερχόμενος την Αυκίαν, μας πληροφορεί,
δτι τδ δένδρου τοϋτο έλέγετο και τότε ζυγία* έν δέ άρχαιοτέροις συγ-

γράμμασιν άναγινώσκομεν, δτι ζυγία έλέγετο και τδ παραγόμενον βάλ-

σαηον, Zygia id est styrax liquidus. Τδ δνομα τοϋτο φέρει και έν τοϊς συγγράμμασι της Σαλερνιταν^ς σχολής δ ύγρδς στύραξ* τέλος φθάνομεν είς

Παύλον τδν Αίγινητην, δστις δνομάζει αύτδν ζυγίνην ρητίνην’ την ρητίνην

δέ ταύτην δ λατΐνος μεταφραστής αύτοΰ μετέφρασε διά τοϋ resina acerna,

τίτοι ρητίνη σφενδάμνου, διότι δ Θεόφραστος δνομάζει ζυγίαν έν είδος σφενδάυ,νου, δπερ έφύετο έν Μακεδονίγ.’Αγνοώ π#ς μετέφρασε τδ χωρίον τοϋτο

δ άγγλος μεταφραστής αύτοΰ’ βεβαίως δμως θά τδ μετέφρασεν έσφαλμένως,·
διότι ήγνόει δτι τδ δνομα ζυγία τοΰ Θεοφράστου είχεν άπολέσει την άρχαίαν σημασίαν αύτοΰ, δπερ άγνοοΰντες καί οί λεξικογράφοι δέν έθησαύ-

ρισαν <κχρι σήμερον έν τοϊς εαυτών λεζικοϊς και ταύτην την σημασίαν.
Μένει ηδη ν’αναφέρω παραδείγματα της φθοράς παλαιών της γλώσ
σης στοιχείων

καί της γενέσεως νέων

έν τη

φυτολογίά’

ηδυνάμην

ν’ άναφέρω αρκετά, άλλά σπεύδων νά τελειώσω την έμην ομιλίαν άρ-

κοΰμαι είς έν μόνον παράδειγμα. 'Ο Γαληνός αναφέρει, δτι δ 'Ιπποκράτης
μνημονεύει που φυτδν ονομαζόμενου βοάνθεμον’ τοϋτο έπί Διοσκορίδου

έλέγετο βούφθαλμον, έπί δέ Γαληνοΰ χρυσάνθεμου, καί κατά τδν παρακ-

μάζοντα ελληνισμόν έλαβε τδ δνομα ρανδηΛίδα, δπερ σήμερον σώζεται

έν Κρητη καί δίδεται είς τδ ύπδ τοΰ Αινναίου όνομασθέν ehryssanthemum

coronarium.
Έκ τών συντόμως πρδς ύμάς έκτεθέντων πιστεύω, δτι πάντες έπείσθητε
δτι η μέθοδος ην υπέδειξα είναι ή καταλληλοτάτη είς βεβαίαν η καί

κατά προσέγγισιν πιθανωτέραν άνεύρεσιν τών ύπδ τών άρχαίων μνημονευομένων φυτών, καί επομένως δυναμένη νά παρασκευάση δλην δεδοκιμα-

σμένην είς λεξικογραφίαν’ δτι έφαρμοζομένη η μέθοδος αυτή καί είς τά
λοιπά στοιχεία της γλώσσης, ητις λαλεϊται σήμερον καθ’ δμιλον, δύναται

νά συντέλεση είς άληθεστέραν ετυμολογίαν καί ιστορίαν μιας έκάστης τών
λέξεων αύτης’ δτι έκ της διττής ταύτής μελέτης, ητις είναι η βάσις της

γλωσσολογίας, θέλει διαφωτισθη η ιστορία καί η έθνολογικη σύστασις τοϋ
έθνους ημών.
’Αλλ’ 'ίνα ταΰτα κατορθωθώσιν, άνάγκη νά έχωμεν πρδ τών δφθαλμών
ημών τά κείμενα, έξ ών νά άρυώμεθα τά διδόμενα’ ταΰτα δέ δέν δυνάμέθα νά έχωμεν, άν μη ύπαρξη συμμαχία τις πρδς τούς έν Εύρώπγ σπουδαστ άς της καθ’ ημάς Ελληνικές και της τοΰ ^αρκκμάζοντος ελληνισμού
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γλώσσης· ημείς μέν νά συλλέγωμεν, άλλά μεθοδικώτερον, ούχί ώς ζώντοϊ
μνημεία έν τή γλώσσγ τοΰ λαού, άλλά ώς ζώντοί στοιχεία τής γλώσσης
τοΰ λαού, τάς κατά τόπους λέξεις καί γλώσσας αυτής· οί δέ έν Εύρώπνι

νά έκδίδωσι καθ’ ύλην τά βυζαντινά χειρόγραφα.
’Άν 6 Σύλλογος ημών θέλει νά έργασθΐί σκοπιμώτερον εις τήν σπουδήν
της νεοελληνικής γλώσσης, έχει ενώπιον αύτοΰ στάδιον εύρυτατον και γό

νιμον.
5. Λ. Κρίνος

ΑΘΗΝΑ Η ΗΡΟΣ ΤΩι ΒΑΡΒΑΚΕΙΩι
Άπό τινων ήμερων αί Άθήναι, αί άπδ τοσούτων ετών θαυμάζουσαι έν

έρειπίοις το ένδιαίτημα τής θεότητος έκείνης, ήν έταξαν άλλοτε έφορον
καί προστάτιδα εαυτών, έσχον τδ ευτύχημα νά παραστώσι μάρτυρες τής

γεννήσεως τής Άθηνάς, ούχί πλέον έκ της κεφαλής τοΰ πατρός, άλλ’ έκ

τών σπλάγχνων τής μητρός, χάρις εις την ύποχώρησιν τής μητρδς Γής,
τής μεγάλης γενετείρας, εις τδ κτύπημα ούχι πλέον τοΰ πελέκεως τοΰ

Ηφαίστου, άλλα τής έζ τών άνακτόρων τούτου εις χεϊρας άπλοΰ εργάτου
περιελθούσης άξίνης* άπό τινων ημερών φιλοξενούσι καί πάλιν έτερον ζά

λον δείγμα τής παραστάσεως τής θεάς τής σοφίας, προσθέσασαι και τοΰτο
εις τά ή'δη υπάρχοντα. Εύθύς τότε διά βραχυτάτων ήγγειλα τά κατά τδ'

άνευρεθέν έργον" έκτοτε δέ μόλις νυν έτυχον καιροΰ καταλλήλου εις ήσυχαιτέραν μελέτην καί άντιγραφήν τών κατ’ αύτό, άτινα επιχειρώ ενταύθα

δι’ όλης τής άκριβείας νά διεξέλθω, άναγράφων πρώτον μέν τά κατά την.
περιγραφήν αύτοΰ την τεχνικήν, εύθύς δ’ έπειτα, τά κατά την παράστασιν, την κατά χρόνους προσέλευσιν τοΰ έργου, την διατήρησιν, τήν έργα-

σίαν αύτοΰ καί άξίαν.

>,

’

Λ.’· Τεχνική περιγραφή.
Γνωστόν έγένετο ήδη δτι τδ άγαλμα άνευρέθη κατά τήν ίσοπέδωσιν
τής πρδς τήν βορείαν τού Βαρβακείου Λυκείου πλευράν διόδου, ύπδ βάθος
έλάχιστον. 'Ύψος έχει άπδ τοΰ άκρου τοΰ λόφου τής κόρυθος, μέχρις άκρας

τής βάσεως 1,05, βαίνει δ’ έπί βάσεως τετραγωνικής περίπου ύψους 0,10,

πλάτους 0,40, πάχους 0,30. Είκονίζεται δέ διά τοΰ αγάλματος τούτου ή

Άθηνα ίσταμένη και στηριζομένη μέν έπί τοΰ δεξιού ποδός, τον δ’ άριΑΘΗΝΑ Η ΠΡΟΣ ΤΩ' BAPBAKEIQ'

στερδν ύπεγείρουσα καμπτόμενου πρδς τά όπίσω καί στηριζόμενον έλαφρώς
έπί άκρων τών δακτύλων, τή δεξι^ Νίκην έχουσα, τήν δ’ άριστεράν άνα-

Τύρος Ε', 1 — Ιανουάριος 1881

5

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΑΘΠΝΑ Η ΠΡΟΣ ΤΩι ΒΑΡΒΑΚΕΙΩι

παύουσα έπι τής κυκλοτερούς άσπίδος, ήδύ καί ή'ρεμον πρδς τ'ά πρόσω·

λει τήν όψιν, ού αί όφρύες καί τά περί τήν κεφαλήν ερυθρά. Οί δ’ έν σειρ^

άποβλέπουσα, καί μετά τίνος χάριτος, ί'σως βεβιασμένης πως τά χείλη

πέριξ διαθέοντες όφεις είσίν ένδεκα τδν άρίθμόν, πέντε προς τήν άριστεράν1

διαστέλλουσα.
Έ κεφαλή καλύπτεται ύπδ περικεφαλαίας κρυπτούσης όπισθεν τδν αυ

τής θεοΰ πλευράν καί έξ ποδς τήν δεξιάν.

χένα δλον. καί έν μέρει καί κατά. τά πλάγια. Ή περικεφαλαία αυτή έφε-

άπδ τών ώμων άνά δύο εκατέρωθεν πλόκαμοι μεθ’ ικανής είργασμένοι λε-

ρεν άνω τδν συνήθη κόσμον, Σφίγγα δηλονότι έν μέσφ», ής περιεσώθη τΑ

πτότητος κίτρ'νον φέροντες χρωματισμόν.
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Έπί τής ούτω κατασκευασμένης άίγίδος κατέρχονται ένθεν καί ένθεν

πλειστον, έκτδς της δεξιάς πτέρυγος (ή αριστερά και η κεφαλή σώζονται,

• Ύπό τήν αιγίδα ταύτην άναβέβληται ή Άθηνά χιτώνα, άχειρίδωτον,

άποκεκομμέναι). Ύπέρ τήν Σφίγγα ύψοΰτο λόφος Ιππιοχαΐτης σωθείς άποκεκομμένος άπδ της θέσεώς του και εις τρία τεμάχια, και φέρων ερυθρόν

έπιτρέποντα τήν άπόλαυσιν τής γυμνής καλλονής τών άριστα είργασμένων βραχιόνων, ποδήρη έφ’ ού είναι έπιβεβλημένον ίμάτιον άχειρίδωτον

χρωματισμόν έπί τών έπ’ αύτοΰ έγκεχαραγμένων γραμμών, τών εικονι-

δμοίως, έζωσμένον περί τήν όσφύν διά ζώνης είς δύο άντωπούς όφεις άπο-

ζουσών βεβαίως τάς σειράς τών τριχών, έξ ών συνέκειτο, καί έπί τών άλ

ληγούσης καί σχηματιζόμενον παρά τδν δεξιόν καί αριστερόν βραχίονα

λων δέ αύτοΰ τών παραλλήλων τοΰ σχήματος τής περικεφαλαίας κοσμη

είς κόλπους, έκεΐ μάλλον καταπίπτοντας πρδς τήν όσφύν καί κάτωθεν, αύ

τικών γραμμών όμοιον φέρει χρώμα.
’Ένθεν καί ένθεν τής Σφιγγδς ύπήρχον οί γρυπές ών διεσώθη άποκεκομ-

τής. Τδ έπίβλημα τοϋτο φθάνει μέχρι που τών μηρών, ,σχιζόμενου πρδς
τήν δεξιάν πλευράν είς τέσσαρας κανονικώς καί συμμετρικώς είς πτυχάς

μένος ό αριστερός, τοΰ δέ δεξιού έπί τής περικεφαλαίας οί άκροε πόδεςϊ.

καταπιπτούσάς καί είς κομβίον μικρόν άποληγούσας άκρας, ών αί δύο μι- ■

Παρά τούς γρύπας καί προς τό έξω έκατέρου μέρους δύο λεπτά πρδς τά.

κρότεραι μέχρι τών μηρών διήκουσιν, αί δ’ ετεραι μέχρις εδάφους κάτα-

εμπρός, κυρτούμενα καί κυκλικώς πρδς τά έσω έν συστροφή είς'οξύ άπο-

πίπτουσι.

λήγοντα σώματα, ί'σως τά φά.Ζαρα. ’Όπισθεν ομοίως έκατέρου τών γρυ

. Τοΰ χιτώνας αί πτυχαί βκρεΐαι καί ξηραί καθέτως καταπίπτουσιν έπί
τοΰ δεξιοΰ ποδδς (δύο μέν έπί τούτου καί δυο ένθεν καί ένθεν). Κατά τδ'

πών καί άπ’ αύτών που άρχόμενα έτεοά τινα έλαφρώς καμπυλουμενα λε
πτά σώματα, ών τδ έτερον, τδ όπισθεν τοΰ αριστερού γρυπός, σώζεται

τέλος τής καταπτωσεως τών πτυχών έπί τοΰ δεξιοΰ τούτου ποδός παρα—

έπί τής όπισθεν ύπδ τήν περικεφαλαίαν έξερχομένης κόμης άναπαυόμε—

τηρείται τι άξιον σημειώσεως, ότι δηλαδή άποτόμως τέμνεται τδ τέρμα

νον, τδ δ’ έτερον άποκεκομμένον καί ταΰτα δ’ ί'σως δύναταί τις φάλαρά

αύτών μόλις έγγίσωσι τδν πόδα, έν ω τό μήκος άλλως τοΰ χιτώνος άπή-

νά δνομάσή καί τδ δλον κατά ταΰτα κόρυθα, τετραφά.Ιηροκ. Καλώς δ’ είρ-

τει πτυχώσεις τινάς, (ώς φαίνεται καί έπί- τοΰ άριστεροϋ ποδός,) ίνα ούτως

γασμένος τυγχάνει καί δ φάλος, τδ γεΐσον δηλ. τής περικεφαλαίας τδ ύπέρ

έλθη είς άνάλογον θέσιν πρδς τάς πτυχάς τάς ένθεν καί ένθεν τοΰ δεξιοΰ'

τδ μέτωπον, δπερ βραχύ λίαν άφίνεται, κατά συνήθειαν μάλλον 'Ρωμαϊκήν.

κάταπιπτούσας μέχρις εδάφους. Ό δ’ άριστερδς ποΰς μεγάλην παρουσιά

Τδ πρόσωπον διετηρήθη άριστα. ’Ένθεν καί ένθεν παρά τά ώτα φαί

ζει τήν έπ’ αύτοΰ ποικιλίαν τής εργασίας, φέρων καί τήν λεπτότητα τής

νεται ικανόν τής κόμης μέρος, κίτρινου χρώματός έπίχρωσιν φέρ.ον, βαθείας

κινήσεως άποτετυπωμένην έπί τών πτυχών, καί τήν επιτυχή διαγραφήν

δέ τάς χωριζούσας γραμμάς ή μάλλον τάς έκ τής συστροφής έπάς. Οί

τοΰ σώματος ύπδ τδ ένδυμα, έπί δε τούτοις καί τδ βάρος καί τήν μεγα

έφθαλμοί ήσαν κεχρωσμένοι, διατηρείται δέ τδ χρώμα είς άμφοτέρους, μά

λοπρέπειαν τήν χαρακτηρίζονταν τήν άλλην ενδυμασίαν διά βαρείας κα-

λιστα δ’ έπί τοΰ δεξιοΰ, δστις καί έπί τών βλεφάρων τάς βλεφαρίδας φέ

ταπιπτούσης άπδ τοΰ κεκαμμένου γόνατος πτυχής.

ρει δι’ έρυθρών μικρών γραμμών είκονισμένας, καί έσωθεν τδ πάχος αύτών

Ή όπισθεν όψις είναι ήκιστα έπιμεμελημένη. Έπί τής ράχεως καταπί-’

τών βλεφάρων χρώματι ομοίως έχει περιγεγραμμένον* καί έπί τοΰ βολβού

πτει ή κόμη, ή είς πλοκάμους έμπροσθεν διατεθειμένη,

δέ διά γραμμής κυκλικής έρυθρας χωρίζεται ή ί'ρις, ήτις είναι κεχρωσμένη

'Ομοίως άνεξέργαστος καί ή κατά τά όπισθεν τής αιγίδος επιφάνεια, φέ-

χρώματι κιτρίνω, εις δέ τδ κέντρου ή κόρη διά βαθεος κυανοΰ χρώματος

ρουσα μόνον εκατέρωθεν έπί τών ωμοπλατών άνά μίαν έξοχήν έν είδει'
κομβίου μικροΰ. Καί τδ έπίβλημα δέ καί δ χιτών καί ή συνέχουσα τάς

άνεξέργαστος.

δηλοΰται.
Έπί τοΰ ήρέμα ογκουμένου παρθενικοΰ τής θεοΰ στήθους έπιβέβληται

πρδς τδ μέσον διευθυνομένας πτυχάς ζώνη άμελώς δλως κατά τδ αύτδ

ή αίγίς ή φολιδωτή, κοσμουμένη ύπδ όφεων έν συμπλέγματι κατά συμμέ

είργασμένα' αιτία , δέ τούτου, ότι ή θεός προσέκειτο ί'σως τοίχφ τινί τοΰ'

τρους άποστάσεις περί αύτήν. Δυο όφεις, ώσεί φύλακες, κοσμ,οΰσι τδ ύπε-

έν ω ίδρυτο οικοδομήματος.

σχισμένον πρδς τδ μέσον, τοΰ στήθους άνοιγμα τοΰ φοβερού τούτου όπλου,

Διά τής δεξιάς τεταμένης πρδς τά πρόσω έκράτει Νίκην πτερωτήν ύψους

έλίγον δ’ ύπδ τούτους καί έν μέσω τοΰ στήθους τδ Γοργόνειον προσβάλ-

0,15, ενδεδυμένην χιτώνα ποδήρη καί ίμάτιον έρριμμένον περί τήν όσφύν
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έμπροσθεν καί όπισθεν καί συνερχόμενον έπί τοΰ πήχεως τής γυμνής αρι
στερές δι’ ής είχέ τι, δόρυ ή μάλλον δκδα. Το άποκεκομμένον της δε

φέρουσα ερυθρά* γραφήν καί συντετελεσμένη

ξιάς άπδ τοΰ καρπού ευτυχώς έσώθη' έκοάτει δι’ αύτής στέφανον ου ή

συνέρχονται συνήθως δύο άνάγλυφοε δφεις, ένθα άντί τούτου φαίνονται δι’

αρχή φαίνεται σαφώς.
’
Ή κεφαλή της Νίκης άποκεκομμένη δυστυχώς δεν άνευρέθη έτι' ελπίς

έρυθροΰ χρώματος γεγραμμένοι.

τά έκ της γλυφής άπολει-

φθέντα δια τής γραφίδος, ώς δεικνύεται εύθύς ύπδ τδ πρόσωπον, έκεί δπου

.

Άκριβώς άντικρύ έσωθεν ύπάρχει τδ τής άσπίδος ό'χανον, δπερ έξέχει

δμως ύπάρχει ν’ άνευρεθή και αυτή χάρις εις την επιμονήν την παντός

άπδ τοΰ έπιπέδου αύτής 0,06, έχει δέ πλάτος 0,05 καί κοσμείται κατά

επαίνου άξίαν τοΰ Δημάρχου, ον εί'δομεν και αύτδν αύταΐς χερσίν ,έρευ-

τδ πέρας τοΰ πλάτους αύτοΰ εκατέρωθεν ύπδ γραμμής δηλωτικής τών

νώντα έκεϊ δπου εξακολουθεί έτι η ερευνά τοΰ τόπου,

ραφών τοΰ δέρματος, έξ ου ύποτίθεται κατεσκευασμένον. ’Απέχει δέ τοΰ

έφ’ ου εύρέθη ή

Άθηνά. Τών πτερύγων της Νίκης διεσώθη μόνη ή άριστερά έν τεμαχίοις.

σώματος τής θεοΰ ή άσπίς 0,0.8 καί στηρίζεται δι’ επίτηδες άφεθέντος

Της δέ δεξιάς τδ ήμισυ έκπαλαι έλειπε, προστεθειμένο* ί'σως ές άλλου

τεμαχίου τοΰ λίθου ολίγον όπισθεν τοΰ άριστεροΰ μηροΰ. Βεβλαμμένον

τεμαχίου, ώς η δμαλή της τομής αύτοΰ επιφάνεια δεικνύει και αί άπ’

έτύγχανεν ίκανδν μέρος τής άντυγος τής άσπίδος έκ τών όπισθεν, εύτυ-

αυτής διεσταυρωμέναι άβαθεΐς χαραγαί, αί πρδς οργανικήν σύνδεσιν κεχα-

χώς δμως καί τά τεμάχια ταΰτα άνευρεθέντα συμπληροΰσι τδν δλον

ραγμέναι. Άμφότεραι αί πτέρυγες φέρουσιν όπισθεν πρδς την ρίζαν δύο-

κύκλον τής ούτω καλώς διατηρουμένης καί διδακτικωτάτης ταύτης

μελαίνας γραμμάς έκ τών άνω πρδς τά κάτω.
Ή χειρ ή φέρουσα την Νίκην είνε έλλιπης κατά τους τρεις άπδ τοΰ μέ

άσπίδος.

σου καί έξης δακτύλους, οϊτινες ήσαν έξ ετέρου τεμαχίου προσκεκολλη-

σπείραις τεχνικωτάταις, Jsirir ίΰέσθαι ελίσσεται δ δράκων δ ιερός, δ οί-

μένοι και δ λιχανδς δ’ εΐνε άποκεκομμένος, άλλ’ άνευρέθη, μετά δέ τούτου

κουρδς όφις, πέντε κατ’ άντίθετον φοράν καμπάς άποτελών, καί τήν μέν

καί η τελευταία τοΰ μέσου φάλαγξ. Περί τδν καρπόν, δπου τά στρώματα

κεφαλήν (στηριζομένην έπί τίνος έπίτηδες άφεθείσης δφιοειδοΰς εξοχής,

Μεταξύ τής άσπίδος ταύτης καί τοΰ σώματος τής θεοΰ έν πολλαίς

του λίθου φέρουσι χρώμα κίτρινο*, άποκοπεϊσα εϊχεν ήδη. τδ πάλαι συγ-

έπί τής άντυγος τής άσπίδος) ίσχυράν προβάλλω* λεπιδωτήν τά άνω, καί

κολληθη διά γόμφου σωζομένου έτι, έγγύς δέ τούτου καί έπί ταύτης, ώς

τείνω* ίκανώς έξω τοΰ έμπρδς άνωτέρου μέρους τοΰ κύκλου τής άσπίδος

καί έπί της έτέρας χειρός έφερεν ώς ψέλλιον άνά ένα μικρόν οφιν συνε-

διά δέ τής τρίτης πρδς τά δπίσω καμπής τοΰ σώματος διαπερών τήν

στραμμένον, μέ την κεφαλήν πρδς τά κάτω προτεταμένη*· καί την ουρά*

ούράν καί σχηματίζων τδν πέμπτον ελιγμόν άναπαύει αύτήν έπί τών όπι-

πρδς τά ό'πισθεν, έπί .δέ τοΰ ό'φεως τούτου, ή τοΰ ψελλίου φαίνεται καί

σθεν μερών τής βάσεως. Σημειωτέο* δ’ δτι καί έφ’ δλου σχεδόν τοΰ σώ

πάλιν τδ κίτρινον χρώμα, δπερ ητο βεβαίως ή βάσις τής έπιχρυσώσεως.

ματος τοΰ ό'φεως διαφαίνεται χρωματισμός έρυθρός.

Σαφώς δέ η έπιχρύσωσις φαίνεται καί νΰν καθαρά έπί τοΰ καρποΰ της χειρδς

Τών ποδών τής ’Αθήνας φαίνονται μόνον τά άκρα ούχί τελείως έξειρ-

•τής βασταζούσης την Νίκην καί παρά τδν αφιν τδν πρδς τοΰτο της χειρδς

γασμένα, ί'σως διότι,τδ άγαλμα άπδ ταπεινοτέρου δρώμενον δέν παρείχε

άποβλέποντα.

τ-ήν ό'ψιν τούτων' έφερε δέ ύπ’.αύτούς πέδιλα ίκανώς παχέα.

Ή ολη δεξιά χειρ έπιτηδείως. έστηρίχθη ύπδ τοΰ: τεχνίτου έπί κιονίσκου

Ή βάσις έφ’ ής στηρίζεται τδ δλον φέρει άνω μέν γείσο* μικρόν.έκ ται

ύψους 0,45 κατά την άριστεράν τώ δρώντι έξω γωνίαν. Δυστυχώς δμως ή,

νίας καί κυματίου, κάτω δ’ έπίσης τερματίζεται ομοίως, πλήν αί άλλαι

άξίνη τοΰ σκαφέως προσκρούσασα έπί τε τοΰ κιονίσκου καί της χειρός,
ταύτην μέν άπδ μέσου τοΰ βραχίονος άπέκοψεν, ούτως δμως ώστε δυνατή

πλευραί εινε έντελώς άκόσμητοι.
Τοιαύτη ή τοΰ δλου. διαγραφή.

υπάρχει ή συγκόλλησις, έκεΐνον δέ εις τρία τμήματα διήρεσεν.
Ή άριστερά χειρ άναπαύεται άφελώς έπί της άσπίδος της πάντοσ’ εί-

σης (οπωσδήποτε καί άν έρμηνεύηται τοΰτο), ήτις βαίνει έπί ύποστηρίγ-

!>'. ΙΙαράσταβες, κατά χρόνους προέλευσής, διατή
ρησες, αξία το$ αγάλματος.

ματος, ή'τοι έξοχης 0,04 ύψους, άφεθείσης έπί της βάσεως. Ή άσπίς έχει
άντυγα πλάτους 0,03, μεθ’ ήν ύψοΰται κυρτουμένη η λοιπή αύτής- έπι-

Ευθύς άπδ τοΰ πρώτου βλέμματος πας τις προσβλέπων τδ άγαλμα καί

φάνεια. Έπί τοΰ κέντρου άκριβώς τής εξωτερικής επιφάνειας της άσπίδος

γνωρίζων τά κατά τά έργα τοΰ μεγάλου τής άρχαιότητος γλύπτου πρώ-

εινε έξειργασμένη έν έλαφρφ άναγλύφω πτερωτή

την έντύπωσιν δέχεται, άμέσως διά τής φαντασίας άνέρχεται έκεϊ έπάνω

«γοργείη κεφαλή ίεινοΐς πελώρου
«δεινή τε σμερδνή τε Διδς τέρας «ΐγιοχοιβ·.

εις τήν κορυφήν-τοΰ ξηροΰ, τοΰ άποκρότου έκείνου βράχου, έφ’ ού συν,ην-

τήθη τδ μεγαλείο* τοΰ παλαιού τών Αθηναίων δήμου, ή δύναμις τής
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θελήσεως τοΰ διευθύναντος τήν φιλοκαλίαν αύτοϋ υίο.ϋ τοϋ Ήανθίππου, ’■%

καί τδ έτερον αύτοϋ μεγαλούργημα, τδν έν Όλυμπίγ Δία, ώστε δικαίως

δψίστη έπίτασις τής καλλιτεχνικής διανοίας, τοΰ βράχου εκείνου έπί τών

νά λέγωσιν

ξηρών ύψωμάτων τοΰ όποιου έστη δ,τι καλόν παρήγαγεν ή τέχνη, ένεφα-

«"Η Θεός ήλθ’ έπί γην έξ οδρανοΰ εικόνα δείξων,

νίσθη δέ ή δύναμις της άνθρωπίνης διανοίας έν ολω αυτής τφ ύψει. ’Εκεί

Φειδία, ή σδ γ’εβης τδν Θεόν όψόμενος.»

έν τφ διά τοσούτων αιώνων περισωθέντι ήμϊν καί άπδ της κάτω πόλεως

διετύπωσεν, έμτερεοποίησεν, ούτως είπεϊν, τήν ύψίστην ιδέαν, ύφ’ήν εΤνε

.. πκνταχόθεν συνόπτφ μεγάλω τής ’Αθήνας ναφ, έν τω Παρθενώνι υπήρχετδ έτερον τών έργων τών δοξασάντων τδν Φειδίαν, τών γνωστών εις ημάς

θεωρεί ώς τδ τελευταϊον όριον τοΰ σεβασμοΰ, της λατρείας· διετύπωσδ

δυνατόν ποτέ νά παριστίά έν έαυτφ δ άνθρωπος δ,τι. ύψηλδν λατρεύει, δ,τέ

έκ περιγραφών π^κρά τοϊς συγγραφεΰσι τοϊς μέτά σεβασμού καί έκπλήξεως άναφέρουσι την δύναμιν της τέχνης μεθ’ ής ήσαν άμφότερα έξειρ-

δ’ αύτδ ούτως, ώστε νά τεθώσιν άκριβώς όρια Ανυπέρβλητα εις τούς μετά

γασμένα.

έκείνου, δαπάνη τοΰ όποιου έστήθη, διατυπωθέντα διά της συναντήσεως

Έν τγ5 σηκφ τοΰ Παρθενώνας, έπί. βάσεως εύρυτάτης, ής τά ίχνη φαίνον

ταϋτα, νά προβληθή ύπόδειγμα φέρον άπαντα τδν χαρακτήρα τοϋ λαού

δύο έξοχων διανοιών, τοΰ Περικλεούς καί τοΰ Φειδίου.

ται καί σήμερον, έ'βαινεν ή Παρθένος τοΰ Φειδίου. Ό τεχνίτης έν τή πα·-

Παρά τοϊς άρχαίοις φέρεται ήδη δτι «Φειδίας έδημιούργησεν Άθηνάν,

Χ ραστάσει τοΰ άγάλαατος αύτοϋ ταύτη κατόρθωσε νά στήση έ'ξοχον δείγμα

ούδέν τών Όμηρου έπών φαυλοτέραν» (κατά Μάξιμον τδν Τύριον). Έκ

του μεγαλείου τοΰ έκθρέψαντος αύτδν δήμου, νά ίδρυσή λαμπρόν μνημεϊον

τούτου συνάγεται οτι δ τήν ύψίστην ιδέαν τής Ανυπερβλήτου παράστά-

τοΰ ύψους, της προόδου της γλυφίδος κατά τούς χρόνους έκείνους. Τδ μέγα

σεως έν' έαυτφ ζωηράν έ'χων τεχνίτης, παραλαβών έν τή άπότυπώσει τής

τοϋτο έργον περισωζόμενον διά τών αιώνων έγένετο αφορμή μιμήσεων,,

ιδέας ταύτης πάνθ’ όσα έφέροντο δημιουργηθέντα ύπ’ άλλων άέτών. έν.ταϊς

λίαν δμως μεμακρυσμένων, ώς φαίνεται, καί κατά την δύναμιν της τέχνης,

τέχναις, κατόρθωσε νά ένδύση καί πλάση τήν ιδέαν αύτοϋ ταύτην διά τής

καί κατά τδν πλούτον καί την έν τούτφ μετά φιλοκαλίας, διάθεσιν καί·
κατά τάς μερικάς δέ παραστάσεις. Αί μιμήσεις δ’ αύται φέρουσι πάντοτε

πληρώσεως όλων τών απαιτήσεων τών καθ’ αύτόν. Ούτω δέ διά τής παραθέσεως τοΰ χωρίου έκείνου, έν ώ άμίμητος δ ’Όμηρος έν τή έπιχρώσει

καί την επίδρασιν τών χρόνων, καθ’ οΰς έτελέσθησαν, τοϋτο δέ μία τών

τή τεχνική ένδύει τήν Άθηνάν αύτοϋ καί παρουσιάζει πάνοπλΟν, άμα δε

κυριωτέρων αιτιών της άπομακρύνσεως αύτών άπδ τοϋ πρωτοτύπου τοΰ

καί τής άφηγήσεως τών μετά ταϋτα ίδόντων τδ άγαλμά, άλλά καί περι-

διασωζομένου μέν (πλήν έλλιπεστάτου ένεκα τών άρπαγών τών πολυτί

γραψάντων διά πλείστων, δύναταί τις νά σχηματίση επαρκή τής όλης

μων αύτοϋ μερών άπδ τοΰ τέλους ηδη τοΰ: Ε' οάώνος π.Χ.) μέχρι τών χρόνων

παραστάσεως ιδέαν.

τοΰ Ίουστινιανοϋ, οτε λέγεται δτι κατεστράφη. Μία τών πολλών Απομι

Άφήσωμεν τδν “Όμηρον διά τών πολλφ ίσχυροτέρων οίασδήπότε γρα-

μήσεων ποΰ μεγάλου τούτου έ'ργου έθεωρήθη ευθύς άνευρεθεΐσα ή ύπ’ έξέ

φίδος λέξεων του νά επίδειξη ήμϊν τήν εικόνα ήν δι’ ούτω ζωηρών έγραψε

τασιν, ώς έν έκ τών πολλών βεβαίως Αντιγράφων τών,, κατά διαφόρους, χρό

Τών χρωμ,άτων :

νους γενομένων και μόλις ιδέαν παρεχόντων τοΰ Αριστουργήματος έκείνου.

Άλλ’ όποιον τοϋτο καί όποιον τδ προ όλίγου άνευρεθέν ς
Γνωστή υπάρχει ή μεταξύ τοΰ μεγαλεπιβόλου έν Άθήναις δημαγωγόν
καί τοΰ δήμου διεγερθεϊσα άμιλλα περί τής κατασκευής τοΰ Αγάλματος

της Πολιούχου θεότητος τών ’Αθηνών, ής Αποτέλεσμα ύπήρξεν ή ούτω
λαμπρά κατασκευή τοΰ Αγάλματος της Παρθένου, δτε, κατά τινα τοϋ
δήμου ένδοιασμδν έπί τών της δαπάνης, έ'δειξεν ό Περικλής, άποσυρομένου τοΰ δήμου, δτι άνελάμβανεν αύτδς ταύτην, ή'ρκει μόνον νά έπετρέπετο»

αύτφ νά δηλώση τοϋτο διά της τοΰ ονόματος αύτοϋ αναγραφής. Διά της
έπιμονης ταύτης έξεϊργάσθη ό Φειδίας χρυσέλεφαντίνην την Θεόν. Έν τή ■

απεικονίσει της θεότητος, τής συμβολικώς παριστώσης τήν άνωτάτην έπί-

«'Η
χιτών’ένδΰσα, Διδς νεφεληγερέταο
«τεόχεσιν ές πόλεμον θωρήσσετο δακρυόεντα·
«Άμφί δ’2ρ’ώμοισι βάλετ’αιγίδα θυσανόεσσαν
«δεινήν, ήν πέρι μέν πάντη φόβος έστεφάνηται·
«έν δ”Έρις, έν δ’’Αλκή, έν δ’όκρυόεσσα Ίωκή,

«έν δέ γοργείη κεφαλή δεινοίο τελάρου
«δεινή τε σμερδίη τε, Διός τέρας αΐγιόχοιο.
«Κράτί δ’ έπ’ άμφίφαλον κινεήν θέτο τετραφάληρ,ον,
«χρυσείην, έκατδν πολίων πρυλέεσσ’ άραρυΐαν.
«Ές δ’οχεα φλόγεα ποσί βησετο.. Αάζενο δ’εγχος
«βριθύ, μέγα, στιβαρδν, τω δάμνησε στίχος άνδρών
«ήρώων, τοίσιν τε κοτέσσεται δβριμοπάτρη».

πνοιαν της σοφίας, έ'φθασεν ό μεγαλουργός γλύπτης εις βαθμόν .Απίστευτο*
έξάρσεως, διετύπωσεν ή έ'ξοχος διάνοια τοΰ άριστοτέχνου τοΰ κατορθώ-

δύναταί τις νά έχη ιδέαν τοΰ όλου. Κατά τήν περιγραφήν ταύτην τδ

σαντος νά έπισπάσηται εις τοιοΰτον βαθμόν τδν θαυμασμόν τών ίδοντων

άγαλμα εΐκόνιζε τήν Άθηνάν όρθίζν, ένδεδυμένη,ν χιτώνα ποδήρη μετά

Κατά ταϋτα καί μάλιστα κατά τήν Ακριβή τοΰ Παυσανίου περιγραφήν
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της αίγίδος. φερούσης έν μέσφ τήν κεφαλήν τής Μεδούσης έξ έλεφαντος,

ματος τής κατά χρόνους δύναταί τις νά κρίνή. Τήν περικεφαλαίαν φέρει

έ'χουσαν έν τή έτέρφ μέν τών χειρών Νίκης άγαλμα πηχών τεσσάρων*,
τή δ’ έτέρ^: δόρυ' παρά τούς πόδας . ίκειτο άνεγειρόμενος δράκων (δστις

δμοιοτάτην, κατεσκευασμένην άναλόγως τής κατά το’υς χρόνους, καθ’ οΰς

κατά τον μύθον τής Άθηνάς καί τών τοΰ Κέκροπος θυγατέρων είκόνιζε-

υπόδειγμα, έπί δέ τούτοις λίαν διδακτικήν ιδί^ διά τά τέσσάρα φάλαρα
τά δύο κατά τά πλάγια έν εί'δει άσπιδισκίων προέχοντα ή ώτων καί δύο

κατεσκευάσθη τδ άγαλμα χρήσεως, χωρίς νά παραληφθή τδ παλαιότερον

τδν Έριχθόνιον) καί χρυσή άσπίς. 'Η κεφαλή έφερε περικεφαλαίαν κεκοσμημένην ύστο Σφιγγδς έν μέσω, (συμβόλου τοΰ ύψους τοΰ πνεύματος, τής

πρδς τά όπισθεν άποτείνοντα έν είδει κοσμήματος, ώστε δύναταί τις νά

σοφίας, ή κατ’ άλλους διά τούτου δ τεχνίτης, συμβιβάζων τάς τής τέχνης

εΐπή ότι εϊνε έξειργασμένη κατά τδ :

παραδόσεις, ήθέλησε νά διατήρησή τήν περί Αιγυπτιακής καταγωγής τής
«Κρατι δ’έπ’ά(Λφίφαλον κυνέην θετό τετραφάληρον».

λατρείας τής θεάς ιδέαν) και δύο γρυπών ένθεν και ένθεν. Έπί- τής εξω
τερικής επιφάνειας τής άσπίδος εϊχεν έξεργασθή δ Φειδίας. Άμαζδνομα- ’
χίαν, έπί τής έσωτερικής Γιγαντομαχίαν, έπί τοΰ πάχους τών πέδιλων

’Αλλά μήπως εάμφ' ωμοισι» δέν φέρει τήν αιγίδα τήν Άθυσανόεσσακ,
deirqrj); τί δ’άλλο δηλοΰται διά τοΰ 'Ομηρικού:

Κένταυρο μαχίαν, έπί δέ τής βάσεως Πανδώρας γέννησιν. Τά γυμνά τοΰ

«περί μεν πάντη^φόβο; έστεφένωται»

άγάλματος. ήσαν έξ έλέφαντος, τά δέ λοιπά έκ χρυσοΰ,· 8ν εϊχε κατα

σκευάσω) περιαιρετόν δ τεχνίτης, καί τοΰτο έσωσεν αύτδν κατηγορίας ύπε*ξαιρέσεως, ής άπηλλάγη, μή .δυνηθεις δμως νά διαφύγή και έτέραν κατη

-

ή πώς άλλως ήδύνατο νά δείξφ καί ό Φειδίας‘καί κατ’ακολουθίαν δ άντιγράψας τοΰτον πολύ μετά ταΰτα τήν ιδέαν ταύτην τοΰ φόβου, ή διά

γορίαν, διότι έν τή έπί τής άσπίδος Άμαζοναμαχία παρέστησε μεταξύ

τής παρατάξεως τών περί τήν- αιγίδα άκραν συστρεφομένων δρακόντων ;

τών άγωνιζομ,ένων και. τδν φίλον του Περικλέα καί εαυτόν δ’ άκριβώς έπί

Υπάρχει δέ καί ή

τοΰ ήλου, ού άφαιρουμένου, έλόετο τδ δλον τοΰ άγάλματος’ τούτου ένεκα

«γοργείη κεφαλή δεινοΐς πελώροο
«δεινή τε σμερδνή τε»

ριφθείς, ώς λέγεται εις τδ δεσμωτήριον άπέθανεν ύπα νόσου ή δηλητηρίου.
Τοιαύτη ή τοΰ Φειδίου. Κατά ταύτην κατεσκευάσθησαν έκτοτε πλεϊ-

οίονεί ύπδ τών όφεων φρουρουμένη καί τούτους, 3 έστί, τδν φόβον, προ-

σται. έν άναγλύφοις ή δλογλύφοις οϊα ή έν 'Ρώμη, ή έν Νεαπόλει, καί

βάλλουσα ώς πρώτον δπλον.
. Τδ μόνο\Ρ, δπερ δέν άναφέρεται έν τή περιγραφή τής τοΰ Φειδίου Άθη-

άλλ.αι ελλιπείς άγαν διασωζόμεναι μάλιστα τήν ’κεφαλήν καί τά άκρα τά

άνω, 'Ομοιότητα μεγάλην πρδς τήν άνω περιγοαφεϊσαν, έχει τδ προ είκοσι,

νάς, εϊνε ά έπί τών πήχεων έγγύς τοΰ καρποΰ φέρε, ψέλλια, ή μάλλονοΐ

καί ενός έτών κατά τήν Πνύκα άνευρεθέν μικρόν άγαλμα (τδ έν τω μουσείω τοΰ ,ύπουργείου νυν ευρισκόμενον, καί τοι ή παράστασις ή όλη τούτου

δύο δφεις οί δίκην ψελλίων, μετά δύο ή τρεις συστροφάς τήν κεφαλήν πρδς
τδν καρπόν τείνοντες. Τοΰτο εϊνε ί'σως προσθήκη τοΰ άντιγραφέως, διότι

εϊνε κατά πολλά έλλιπής" φέρει δμως τά κύρια σημεία, γλυφάς δηλ. έπί
τής άσπίδος (έφ’ ών διακρίνεται δ Φειδίας) καί τής βάσεως έν μικρογρα

δέν εϊνε'δυνατόν, έάν υπήρχε τοιοΰτο κόσμημα νά μή άνέφερεν αύτδ δ.

Παυσανίας, ή άλλως πιθανόν νά ύπήρχεν άλλ’ ούχί πλέον έπί τών χρόνων

φία, δπως καί τδ δλον, τδν δράκοντα^έσωθεν καί έν γένει πάντα τά τάσ-

τοΰ Παυσανίου, μετά τούς χρόνους, καθ’ οΰς έγένετο ή άντιγραφή, τάς

σοντα αύτδ εις τήν θέσιν άντιγράφου έν σμικρώ τής μεγάλης Άθηνάς τοΰ

’Αθήνας έπισκεψαμένού.
Έκ τής παραθέσεως τής περιγραφής τοΰ αντιγράφου τούτου πρδς τδ

Φειδίου.

Ή δέ τή 18 τοΰ μήνας τούτου άνευρεθεΐσα έγγύς τοΰ Βαρβακείου, ή

_ πρωτότυπον καταφαίνονται έλλείψεις τινές τοΰ πρώτου. Δέν ύπήρχε λ. χ.

διά μακρών ήδη περιγραφεϊσα φέρει καί αυτή καθ’ δλα, ώς έκ. τής άφη-

έπ’ άμφοτέρων τών ό'ψεων τής άσπίδος γλυφή τις, καί κατά τούτο απο
λείπεται ή νύν εύρεθεϊσα Άθηνά τής κατά τδ 1859 κατά τήν Πνύκα,

Υησεως φαίνεται, τδν τόπον τής Παρθένου, τής έν τώ Παρθενώνι, έξειργα-

σμένη ούσα, έπί μαρμάρου λευκοΰ τής Πεντέλης καί έν πολλοϊς δεικνύουσα
πολλά τά διδακτικά οϊον τδ τοΰ χρωματισμού καί τών άλλων μερών καί
τών οφθαλμών, δι’ ο5 μάλιστα άπαξ έ'τι καί ή συνήθεια αΰτη άσφαλίζεται καί εις τδ πιστόν τής αντιγραφής εις έ'τι λόγος προστίθεται διά τής έν
τφ δεξιώ δφθαλμώ ποικιλίας τοΰ χρώματος, άπομιμόυμένής ούτω τήν έκ

διαφόρων πολυτίμων λίθων παραδιδομένην κατασκευήν αύτών έν τώ πρω-

τοτύπφ, έξ ου καί έπί τής διατηρήσεως τών διαφόρων μερών τοΰ άγάλ-

όπως καί κατά τήν έ'λλειψιν τής έπί τής βάσεως άναγλύφου παραστάσεως,
ή'τις, ώς εί'δομεν, δέν ύπάρχει ομοίως. Έάν εϊχε δόρυ καί πώς ήτο δια-

■V

'

τεθειμένου, τούτο άδηλον, τουλάχιστον έκ τής κατασκευής τοΰ αγάλ-

ματος, μη φέροντος σημεΐον οργανικής συνοχής πρδς τοιοΰτόν τι δπλον καί
έξ άλλης ύλης, έάν ύποτεθή, δπως συνήθως γίνεται, πεποιημένον. Μάλλον
δμως κλίνει τις νά πιστεύσγ, δτι δέν ύπήρχε τοιούτον έκ τής δλης δια-

θέσεως τής παραστάσεως, έν ω σαφώς τδ πρωτότυπον λέγεται ύπδ τοΰ
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Παυσανίου, δτι «e’r.Tf/ ίτ^αΉ (όποτέργ’άμφισβητεϊται) «ΰορυ ΐ'χειϊ). Διά

κάτω χαρακτηριζόμενων μέν, άλλ’αμελέστατα καί τερματιζόμενων άπο-

τί καί κατά τούτο Έ τεχνίτης δέν παρηζολούθησεν, ώς έκ τοΰ πράγματος

τόμως είς εύθεϊαν άνευ τέχνης τινδς, καί δ κίων δέ δ μικρός δ χάριν της

τουλάχιστον φαίνεται, τδ πρωτότυπον (καί θά $ το λαμπρά ή λύσις αύτη

τεχνικής οικονομίας ύπδ την χεϊρα την δεξιάν ύποβληθείς, δστις οσον καί

τ·ης περί της θεσεως τοϋ δόρατος ■ άμφισβητησεως) άδηλον ολως, άνηκον
πλέον είς την φαντασίαν αύτοΰ, είς τδν κύκλον της ιδιοφυίας του, ίσως

άν κρύπτηται ύπδ την οπωσδήποτε λεπτοτέραν της χειρός έργασίαν, προ-

έπιθυμημαντος νά μετζβάλγ πως καί παρουσιάσν) καί ί'διόν τι έν τη ούχί ..

δίδεται ύπδ της βάσεως μάλιστα αύτοΰ.
Ταΰτα πάντα ακριβώς εξεταζόμενα πείθουσιν δτι τδ έ'ργον- δέν έ'χεί

πρωτοτυπώ ίδέιζ, ην άνέλαβε ν’ άποτυπώση. Τούτου δ’ ένεκα, νομίζω,

θέσιν έν τοϊς περιόδοις τ·ης ακμής της τέχνης, άλλ’ οτι πρέπει νά ταχθη

ούχί πρδς τοϊς ποσίν ή άσπίς κεϊται, άλλ’ έτέθη είς ην θέσιν ητο τδ δόρυ.

έντεΰθεν ταύτης. Ύπάρχουσιν δμως καί άλλα τινά σημεία δι’ών τίθενται

Τάλλα πάντα ή Νίκη, δ ό'φις, ή δλη στάσις ούτω σαφώς έδηλώθησαν

άσφαλέσά·ερον οί χρόνοι,αύτοΰ, δι’ ών άποσύρεται πέραν της τελείας κα-

ώς ομοίως έχοντα έκ των μέχρι τοϋδε, ώστε περιττόν θεωρώ πάντα πε

ταπτώσεως και δύναταί νά ταχθγ είς τούς χρόνους τ·ης άπλνίς πρδς τώ

ραιτέρω λόγον. ’'Αξιόν δέ μίναν σημειώσεως υπάρχει οτι διά τοΰ άγάλμ.ατος τούτου λύεται βεβαίως τδ περί τ·ης θεσεως της Νίκης ζητημα, προ-

κάτω τροπής, την περίοδον δηλαδη έκείνην ^τις διατηροΰσα τά τών παλαιοτέρων χρόνων συναναμίγνυσι ταΰτα ολως δυσδιακρίτως πολλάκις μετά

. στιθεμένου τοΰ άπεικάσματος τούτου ώς τοϋ ισχυρότερου τών λόγων διά

της έπιδράσεως τών καθ’αύτην, η'τοι είς μίαν τών περιόδων τών χζεεαδατικωχ ύπδ της τέχνης καλουμένων. Τοιαΰτα δέ άπδ παλαιοτέρας έργα·*

τούς τάσσοντας έπι της δεξιάς χειρός.

Ώς πρδς την κατά χρόνους προέλευσιν τοϋ έ'ργου δύναταί τις νά πα

σίας διατηρούμενα χαρακτηριστικά εινε τδ έντύπωσίν έμποιοΰν συμμετρικόν

ράθεση πρώτον τάς έπί τοϋ δλου και τάς κατά μέρος παρατηρήσεις ούτω
δέ νά έξενέγζη γνώμην οπωσδήποτε ασφαλή. Τδ έ'ργον φαίνεται συνδυά-

περίγραμμα τοΰ όλου, αί ώραϊκι τούτου κατά μέρος γραμμαί, ίδίγ κατά

ζον χαρακτηριστικά δύο διαφόρων έποχών, δ έστί φαίνονται συνενούμενα

τοΰ ποδδς τοΰ άριστεροϋ καί δ έπ’ αύτου σχηματισμός τών έπικολλωμέ-

έπ’ αύτοΰ δυσδιακρίτως τά σημεία της εποχής καθ’ νΐν η τέχνη ηκμαζεν

νων πτυχών.
Ταΰτα πάντκ μετά τών προειρημένων συνδυαζόμενα τάσσουσι κατά

τούς γυμνούς βραχίονας, η δλη έκτέλεσις, η επιτυχία της ήρεμου κλίσεως

έ'τι, και τά της έπιδράσεως τών χρόνων καθ’ ούς έξετ^λέσθη τδ άγαλμα,

τούς χρόνους τδ άγαλμα είς χρόνους 'Ρωμαϊκούς, καί δη.έκείνους καθ' ούς

προαγγελλούσης μείζονα κατάπτωσιν. Ή εργασία είνε λίαν έπιμεμελημένη^
μάλιστα δ’ έπί τών γυμνών μερών, άλλά ξηρά και βαρεία πολλαχοΰ, ώς

■ ·ηκμαζε μέν έ'τι η τέχνη μεταγγιζομένη είς 'Ρώμην, καί διετηρει έ'τι τδν

π. χ. είς τδν σχηματισμόν τών ξηροτάτων ένίοτε πτυχών τοϋ χϊτώνος, αίτινες καίπεο βαθύτατα είργασμένΛι, δέν έμποιοΰσι την ζητουμένην διά

τούτου κατά τούς 'Ρωμαϊκούς χρόνους λεπτότητα, δλως διάφορον ταύτης

'Ελληνικόν χαρακτήρα, διεμ,ορφοΰτο δμως κατά την έπίδρασιν τοϋτο τότε
βίου- τοιοΰτοι δέ οί κατά τδ. τέλος τοΰ πρώτου καί τάς άρχάς τοΰ δευ

αί'σθησιν παρέχουσαι. Έσημειώθη δ’ ηδη καί ·η άσυγχώρητος δυσανάλογία

τέρου μ. X. αίώνος.
Διετηρηθη δ’ ευτυχώς ύπδ τά^χώματα σώον καθ’ όλα, παθδν βλάβας

έπι τών έπί τοϋ άκρου δεξιοΰ ποδδς καταπιπτουσών τοιούτων. Εικονι

τινας έκ της άπδ της θέσεώς του καταπτωσεως κατά τά λεπτότερα μέρη ,

στικόν τών χρόνων ομοίως τυγχάνει καί τδ λίαν ταπεινόν τοϋ μετώπου

τά περί, την περικεφαλαίαν, τούς μικρούς περί την αιγίδα δράκοντας, την

καί η κατασκευή της ούτως άποτελούσης τοϋτο περικεφαλαίας, η βαθεϊά

άντυγα της άσπίδος, την Νίκην, τούς δακτύλους της δεξιάς. Τούτων δμως

εργασία η παρατηρούμενη έπί τών έ'νθεν καί ένθεν τοΰ προσώπου τριχών

τά πλεϊστα* άνευρέθησαν ηδη, Την δεινοτέραν πληγην ύπέστη ύπδ της
διαχωρισάσης κατά μέσον που τδν βραχίονα την χεϊρα την δεξιάν άξίνης

τ·ης κεφαλής, δ άπειρίαν τινά ύποδηλών χρωματισμός τών δφθαλμών, ή
δλη έργασία τοΰ άγαλματίου της Νίκης καί τοΰ τρόπου καθ’ δν τοϋτο
^σταται έπί της χειρός. της Άθηνάς, τά μετά χάριτος μέν τίνος άλλα βε

τοΰ σκαφέως καί τδν έφ’ ού αύτη άνεπαύετο μικρόν κίονα είς τρία μέρη.

Ή περί τδν καρπόν της δεξιάς φθορά είναι παλαιοτέρα θεραπευθεΐσα διά

βιασμένης ^.μάλλον ζητούμενης τοιαύτης άνοιγόμενα χείλη και η έν τώ

γομφώσεωςκκτιωμένης νυν, άπδ τ·ης οποίας μετεδόθηέ'σωθενό κίτρινος χρω

μέσφ τοΰ ετέρου αυτών, τοΰ κάτω, τομή η βαθύτερα τοϋ δέοντος-, τδ

ματισμός διά τών μορίων τοΰ λίθου ο παρατηρούμενος κατ’έκεϊνο τοΰ λίθου.

λίαν βαρύ καί άπεστρογγυλωμένον της έργασίκς τοΰ λαιμοΰ καί δυσκί-

'

. Ή καταστροφή τ-ης νικηφόρου δεξιάς της θεοΰ έθεωρηθη ώς κακός δι’

νητον, αί χαραγαί αί δηλωτιζαί τών φαλάγγων τώνδακτύλων έν τώ έσωτεριζω της δεξιάς χειρός- έπί δέ τούτοις πάσιν δ τρόπος, καθ’ §ν άφίεται

ούς διερχόμεθα νΰν καιρούς οιωνός, έστω δμως ημϊν δίδαγμα μάλλον τοΰ

άνεξέργαστον τδ ό'πισθεν τοΰ άγάλματος, η κυρίως .είπεϊν δ τρόπος της ,

είς τούς μη κινοϋντας την εαυτών, έ'στω καί άπαξ έ'τι ύπομνηστικδν τοΰ

εργασίας τοΰ άνεξεργάστου όπισθεν μέρους τών ενδυμάτων, άνωθεν έως

οτι η σύνεσις, ώς αντιπρόσωπος ή εύρεθεϊσα θεότης δέν χορηγεί την χεϊρα
«Σνγ 'Λθηχα χαΙ χεϊρα χΐκει'ο.

-

·
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'fl S’ χζίχ τοΰ άγαλματίου ού σμικρά διά τήν θέσιν των χρόνων,, έξ ών
προέρχεται, την άκριβεστέραν γνώσιν του πρωτοτύπου, δθε.ν ώς εδείχθη,
εί'ληπται, την λυσιν πλέον την οριστικήν της δέσεως της Νίκης. Μερικώτερον δέ λίαν ωφέλιμον και χρήσιμον τδ εργον- εις κατανόησιν ακριβή πολ- .

λών τοΰ όπλισμοΰ ρ.ερών, οιον της κόρυθος καί της πλήρους σωζομένης
άσπιλος ών λίαν διδακτική ή άκριβής ερευνά και μελέτη.
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’γήματα τής καλλιτεχνίας κατίσχυσαν νά έπιβληθώσί καί έπί τών μετά
ταϋτα, έξόχως δέ μεταξύ τούτων τά έργα τοΰ έργαστηρίου εκείνου, δπερ

έκλεισε τάς ’Αθήνας, μάλιστα δέ τούτων ή Άθηνά, ής τοσαϋτα ομοιώ
ματα ύπήρχον καί τοσαϋτα περιεσώθησαν, ώστε μόνη ή άπαρίθμησις τού
των δύναταί νά παράσ^η ίδέαν τής άγάπης ήν έ'δειξαν. όί ’Αθηναίοι πρδς

τήν προσφιλή αύτοϊς υψηλήν σημασίαν τοΰ ονόματος τής Πολιούχου θεό

Τά τής δλης εργασίας έσημε,ι.ώθησαν ήδη έν τή κατά χρόνους κατα
τάξει τοϋ έργου* αξία όμως ιδίας προσοχής ή επιμέλεια, ήν έ'δειξεν δ τε

τητος αύτών.
Καί εύλόγως* διότι τίς άλλη έ'κφρασις τοϋ ύψιτενοΰς

χνίτης εις τήν μέχρι απάτης άπολέανσιν τοϋ προσώπου και έν γένει τής

διανοίας, ήδύνατο νά έκδηλώση δ,τι έζήτει <5 Περικλής, ώς αντιπρόσωπος

τής άνθρωπίνης

κεφαλής και τών γυμνών βραχιόνων. Έπί τούτου δέν κρίνω ανάξιον λόγου

τών ’Αθηνών, τίς άλλη έκτδς τής παραστάσεως τής θεότητος τής σοφίας

να προσημειώσω γνώμην ήν τις τών έπισκεψαμενων τδ άγαλμα άπεφήνατο ότι δηλ. επειδή τδ έ'ργον θεωρείται μιμούμενον τήν ’Αθήναν τήν· έν

καί ταύτης έν δλη τή ήρεμίφ, έν όλη. τή ήσύχφ καλλονή, έν όλη τή έπι-

τφ Παρθενώνι ή άντίγρκφον ταύτης, εκείνης δέ τά γυμνά ήσαν έξ έλέ-

ωραιότερα συνάντησις ήδύνατο νά έπινοηθή τής καθ’ έκάστην έπί τής κο

φαντος, δ άντιγράψας ήθέλησεν έπί τοΰ απλού λίθου διά τής ποικιλίας

ρυφής τής Άκροπόλεως τελούμενης χάρις τή υψηλή τοΰ Φειδίου διανοίιγ ;

τής εργασίας ν’ άποδώσγ τήν κατασκευήν τοϋ άρχετύπου. Καί τοϋτο μέν
δικαιολογεί κάλλιστα τά γυμνά τοΰ αγάλματος, άλλα περί τής περικε

Οιον ύψος ιδέας !

’Εκεί ή Άθηνά άπδ τοϋ έν τφ άδύτφ αύτής έδους έχαιρέτιζεν, έ'σωθεν

φαλαίας τί ρητέον; ώστε φαίνεται δτι τοϋτο είναι μάλλον συνήθεια έν

ασμένως προσβλέπουσα τδν άπδ τών νώτων, τοΰ άντικρύ πρδς Α. κειμέ-

τή τέχνη, καθ’ ούς έτελέσθη τδ έ'ργον χρόνους ή καί ί'δΐον τοϋ έξεργα-

νόο λόφου ήρέμα προβαίνοντα Φοίβον, τήν Αύκην άφ’ ής καί τού'νομα ή

σθέντος τεχνίτου .τρόπος έργασίας.

πέτρα έκείνη φέρει, έκεΐ έτελεϊτο δ άσπασμδς τοϋ Φωτί>ς καί τής Σοφίας.

βλητικωτάτη προσηνείς, δι’ δλων τών μέσων τής λαμπρότητος- τίς άλλη

Ο'ία έπίνοια! Οιον ώραϊον διά τάς ’Αθήνας έ'μβλημα Γ '

Τοιαύτη ή Άθηνά, ήν έχαιρετισαν πρό τίνος μ.ετά τηλικούτου διαφέ-

ροντος αί Άθήναι, ήτις είδε καί πάλιν τδ φώς. Τοιοΰτο τδ άγαλμα εκείνο
άπδ τοΰ σχηματισμοϋ τοΰ οποίου διατρέχων τις τους αιώνας δύναταί νά

σχηματίσγι, έν νώ τήν υπάτην λαμπηδόνα, εις ήν έ'φθασεν έν τή τοΰ Παρ-

Έν Πεφαιεΐ τη 22 Δεκεμβρίου 1880.

Ίάκ. X. Δραγάτσης
κκΟηγητηί τού έν Πεφαιεΐ Γυμνασίου.

θενώνος ή δύναμις τής διανοίας τοΰ Φειδίου. 'Ο μεγαλοπρεπέστατος τών

πάλαι ’Αθηναίων δήμος έ'ταξεν ώς έπίσκοπον τής πόλεως τήν παράστασιν τής ιδέας έκείνης, ής ύψηλότερον δέν ήδύνατο νά φθάσγ τδ ανθρώπι

νον πνεύμα, ή μάλλον τήν έ'ντασιν έκείνην τοΰ ύψους τοϋ ανθρωπίνου
πνεύματος, ήτις μόνον διά τής ιδέας τής θεότητος δύναταί ν’ άποτυπωθή.

ΠΕΡΙ ΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΘ’ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Τήν παράστασιν ταύτην δέν ήτο δυνατόν νά έκφραση μετά μείζονος μεγαλοφυ'ίας, ήτις σύμπασα άντεπροσωπεύθη κατά τούς χρόνους τής συναν

τήσεως τών μεγαλουργών έκείνων, τών δαιμόνιων πνευμάτων, ή διά τής

'Ο νομάρχης Παρισίων κατιδών τούς κινδύνους οΰς διατρέχουσι τά παι-

άπεργασίας καλλιτεχνήματος, έν ολη τή λαμπρότητι είκονίζοντος τδ με

δία έν τοϊς σχολείοις έκτεθειμένα εις τάς κολλητικάς νόσους έζήτησε τδ

γαλείου, τδ άξίωμα τής πόλεως τής έπιζητησάσης πρώτον προστάτιδα

παρελθόν έ'τος άπδ τδ άνώτερον ύγειονομικδν συμβούλιον τής Γαλλίας τήν.

άνάλογον τοΰ ύψους αυτής, εϊτα δέ στησάσης αυτήν αξίαν έαυτής, ώς

σύνταξιν έγχειριδίου περιέχοντος σαφώς καί συντόμως τήν άπαρίθμισιν τών

αντιπρόσωπον τών ιδεών τών παρά τούς πόδας αύτής άναστρέφομένων, ώς
έ'μβλημκ ενιαΐον τών φωνών τών άπδ τών πέριξ ιερών λόφων ήχουσών.

παθήσεων τούτων και τά πρώτα συμπτώματα δι’ ών άναγνωρίζομεν αύ-

Έάν πολλά πολλφ υποδεέστερα έν τή τέχνη έ'ργα έσχον τδ πάλαι πολ-

’Επειδή δέ ώς έκ τών καθημερινώς καί έν τή.ήμετέρφ πόλει «έναπτυσ-

λάς τάς απομιμήσεις, εύρυτάτην τήν διά τής αντιγραφής διάδοσιν, έάν

σομένων μολυσματικών νόσων περί ών τοσοΰτος φόβος κατέχει τάς οικο

πολλάκις πολλά τούτων έπαναληφθέντα κατέστησαν ήμΐν γνώριμα πολλά

γένειας μεγίστην εύθύνην περιβάλλονται οί διευθύνοντες τά σχολεία, έκρί-

τής τέχνης ύποδεέστερκ σημεία, κατά πολύ μείζονα λόγον τά άριστουρ-

ναμεν καλδν νά μεταφράσωμεν έν περιλήψει τάς κυριωτέρας τών καλλί-

τάς. Τδ έγχειρίδιον τοϋτο διενεμήθη κατ’ αύτάς εις τά γαλλικά σχολεία.
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στων τούτων οδηγιών δπως χρησιμεύσωσι κατά τι καί παρ’ ηαινι

'

μάλλον έντονος* τδ δέρμα είναι ξηρδν καί καΐύν. Υπάρχει πονόλαιμος καί

Τδ πλεΐστον τών νοσημάτων τούτων και ιδιαιτέρως, εκείνων άπδ τδν

εμετός. Ή έξάνθησις γίνεται πολλφ ταχύτερα ft έν τγ ίλαρ^, δηλ. συγ

οποίων μεγίστη άνάγκη ύπάρχει νά προφυλάττωμεν τούς παΐδας, ενεκα

χρόνως άμα άναφανρ η πρώτη κακουχία. Ή έξάνθισις αύτη είναι δτέ μέν

τ·ης ταχυτάτης πορείας καί τ^ς δυνάμεως τνίς μεταδόσεως αυτών, παρου-

γενική, δτέ

σίάζουσιν εύτυχώς έν άρχγί κοινούς χαρακτήρας, όξινες, ελλείψει διαγνω

ματος. ’Έχει την έρυθρότητα σμεούρου (framboise), φαίνεται έκ πρώτης

δέ διατεθ ειμένη εις πλάκας έφ’ δλων τών σημείων τοΰ σώ

στικού .ώρισμενου, έπιτρέπουσιν, δπερ πρδ πάντων, ενδιαφέρει, ν’ άνα-

δψεως άμορφος, άλλ’ έάν τις την παρατηρηστ) πλησιέστερα διαβλέπει μέγαν

γνωρίσωμεν την ωφέλειαν τοΰ αποχωρισμού τών προσβληθέ /των ύπδ τών

αριθμόν μικρών ερυθρών σημείων μάλλον η ^ττον έξεχόντων προσομοια-

νόσων τούτων παίδων. Νομίζομεν δθεν συμφέρον ν’ άπευθύνωμεν μίαν λέ-

ζόντων μικραϊς κεγχροειδέσι φυσαλίσιν. Έάν πίεση τις ολίγον τάς άρθρώ-

ξιν πρδς τάς μητέρας οικογενειών περί τών πρώτων σημείων τών κολλη

σεις πρδ πάντων έκείνας της πυγμές απεργάζεται πόνους προσομοιάζοντας

τικών νοσημάτων.
Θά έξετάσωμεν α') τούς έξανθηματικούς πυρετούς· β') τάς κολλητικάς

τοΐς ρευματικοϊς. Ούδεμία άλλως τε νόσος ομοιάζει ·ηττον πρδς έαυτην,

νόσους έχούσας τά κύριά των συμπτώματα πρδς τάς πεπτικάς οδούς, γ')

έν φρικώδει βαρύτητι’ ένίοτε δέ τοσοΰτον διαφεύγει, ώστε δέν έ'χει τις

την κοκκίτιδα βηχα προσβάλλουσαν τάς αερίους οδούς" δ') τάς κολλητι

τδ δικαίωμα νά βεβαιώση την ύπαρζίν της κατά την έποχην έ'νθα η έπι-

κάς φλεγμονάς τών οφθαλμών' ε') τάς ένεκα παρασίτων παθήσεις’ ς·') τέ~

δερμίς οςί'ρ εται ύπδ εύρειών πλακών πρδ πάντων εις τάς χεΐρας καί πόδας.

λος τά νοσήματα εκείνα άτινα δύνανται νά μεταφερθώσι διά της συναφείας

Ή δστρακία είναι νόσος κολλητικωτάτη, παρετηρηθη δέ ότι παιδία μετά

δσον η δστρακία, δτέ μέν παρουσιαζομένη έν τη άκρη καλοηθίγ, δτέ δέ

έζ εβδομάδας άπδ της άσθενείας των μετέδοσαν ταύτην εις τούς μικρούς

η διά τοΰ τρόμου.

συντρόφους των.
ΖΖαρωείδες. Αί παρωτίδες κοινώς μαγον.Ιίχες έρχονται αίφνηδίως η μετά

Έξανθ^ματικοδ Πυρετοό.

τινων ημερών κακουχίαν και πυρετόν. Τδ παιδίον παραπονεϊται άπδ δυ
ΕύΛογΙα. Τδ παιδίον πυρέσσει, έμεϊ, άλγεί κατά τάς νεφρικάς χώρας·

σκολίαν κατά την άρθρωσιν της σιαγόνος, είτα έπερχεται έζόγκωσις άρ-

μετά δύο ft τρεις ημέρας άποφαίνεται έπι τοΰ προσώπου πρώτον έξάν-

κετά μεγάλη ην έκλαμβάνουσι πολλάκις ώς οίδημα. ΤΙ έξόγκωσις αυτή

θησις παρουσιάζουσα κοιλίδας μάλλον ft ηττον πολυαρίθμους, αΐτινες εΐσ|

διακρίνεται

τοΰ οιδήματος διά της έλΰ^είψεως τοΰ πόνου τών δδόντων

μόλις έξέχουσαι καί α'ίτινες μετασχηματίζονται κατόπιν εις φλύκταινας

καί διότι άλίσκεται τδν λαιμδν πρδς τά δπίσω ft υποκάτω της σιαγόνος.

έχούσας κατά τδ κεντρον αυτών έντύπωσιν όμφολοειδ-η. Έπάναγκες καθί

Elvat σπάνιον νά ί'δγ τις εκατέρωθεν τάς παρωτίδας άλωθείσας συγχρόνως,

σταται, δπως τά λέπια τών φλυκταινίδων αύτών εντελώς ώφανισθώσι,

γενικώς άλίσκονται άμφότεραι ή μία μετά την άλλην.

πριν η τδ ασθενές παιδίον τεθ·ρ έκ νέου εις έπαφην μέ τά άλλα παιδία

Συγχρόνως μέ την έξόγκωσιν. της σιαγονικής χώρας βλέπει τις πάντοτε

και άφοΰ λάβγ πολλά χλιαρά λουτρά.

νά προσβάλλωνται άλλα μέρη τοΰ σώματος κατηλειμένα ύπδ άδένων τινών.

Άΐεμοευ.Ιογί,α. Τδ νόσημα τοΰτο άνευ βαρύτητος προηγείται, ενίοτε,
άλλ’ ούχί σταθερώς, διά πυρετοΰ. Βλέπομεν νά άναφαίνωνται εις τά διά

Αί έπιδημίαι τών παρωτίδων δέν είναι σπάνιαι εις τά εκπαιδευτικά κα

ταστήματα-,

φορα μέρη τοΰ σώματος κοιλίδες ροδόχροοι έκδηλούμεναι ύπδ διαδοχικών

έξανθησεων και μεταμορφούμεναι πάραυτα εις μεγάλας φυσαλλίδάς δσον
μικρού έρεβίνθου τδ μέγεθος, πεπληρωμένας υγροΰ διαφανούς δπερ καθί

ΙΜοσήματα κολλητικά μ.έ τά πρωτεύοντα συμ.πτώμ.ατα
έπί τών- πεπτικών οδών.·

σταται αργότερα θολόν % αίματοβαφές καί άποληγει εις λέπια άπερ άπαν'τώμεν πάντοτε εις τάς τρίχας.

%

ΈΛχώδης atOfiathiQ. Είναι έλκώσεις λευκόφαιοι, αίμόφυρτοι, τείνουσαι

ΊΛαρά η κοινώς ΐ'^Ιερη. Τδ παιδίον καταλαμβάνεται ύπδ κακουχίας καί

νά καταλάβωσιν έκτασιν και βάθος, άναπτυσσόμενάι εις τδ χείλος τών

πυρετοΰ. Πταερνκται, οί οφθαλμοί αύτοΰ είσιν έρυθροί,δακρυρροοΰντες ενίοτε,
έ'χει διάρροιαν καί αίμοστάξεις έκ τής ρινός. Έντδς όλίγου ό πώγων, τδ

του ύπερω'ίου ιστίου. Ή δυσώδης δσμη της άναπνοης είναι χαρακτηριστι-

πρόσωπον, είτα δλον τδ σώμα σχεδόν καλύπτεται άπδ μικράς ^>οδοχρόους
κοιλίδας όμοιαζούσας τοϊς δηγμασι τών ψύλλων.

ΌστραχίΜ. 'Ως έν τ?ί ίλαργ, ύπάρχει έν άρχγ κακουχία, πυρετός αλλά

ού'λων έ'στιν ότε δέ καί εις τδ έσωτερικδν τών παρειών^, τών χειλέων και

κωτάτη κατά την ελκώδη στοματίτιδα.

'

.

Ψενόθ[ΐε^βραχώ^ης ft $ι<ρ@εριχή χυχάγχη· Χαρακτηρίζεται διά της άναπτύξεως εις τδ οπίσθιον τοΰ λαιμοΰ έπι· τών αμυγδαλών ψευδομεμβράνης

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
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φαιάς $ λευκωπτίς, ένίοτε μελανοειδοΰς τεινούσης νά καταλάβγ τά γει-

των γίνεται κατά παροξυσμούς, δύναταί όμως νά άμφιβάλλν) τίς έπί τοϋ

τνιάζοντα μέρη καί ιδίως τδν λάρυγγα ένθα έγκαθιστ^ την ύμενεγόνον λαριγγίτιδα τι κρούπ. Τδ παιδίον αίτιάται κατ’άρχάς μικράν τινα δυσκολίαν

ζει παροξυσμούς πολυάριθμοτέρους την νύκτα 9) την ημέραν. Κατά τδ με

καταπΐνον καί είναι βραχνόφωνον. Τά δύο αύτά συμπτώματα έπιβάλλουσ1

ταξύ τοϋ παροξυσμού διάστημα ή βηξ σχεδδν έλλείπει. 'Όταν τδ παιδίον

την έπισδκόπισιν τοϋ δπισθίου μέρους τοΰ λαιμού μετά προσοχής και τέλος

θά καταληφθώ άπδ τδν παροξυσμόν, δοκιμάζει κακουχίαν, παλαίει κατά
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διαγνωστικού έπί πολλάς έβδομάδας. Ή κοκκΐτις βεβαιωθεΐσα παρουσιά

την άμέσως άπομόνωσιν τών προσβληθέντων παιδιών ύπδ της ψευδομεμτ

της βηχδς, ιςτις αί'φνης έκρηγνυται διά τχχεων τιναγμών χωροϋσα μέχρις

βρανώδους κυνάγχης. Εις την περίστασιν ταύτην εύρίσκομεν τούς αδένα?

άπολύτου πνιγμονής. Είτα τδ παιδίον προσπαθεί δι’ άναπνοης συριζούσης

εξογκωμένους όπισθεν της γωνίας της σιάγόνος, ενίοτε δέ παμμεγέθη επαύ

σπασμωδικώς, ην Ονομάζουν άναληπτικην και βήχει έ'τι ολίγον, μετά ταϋτα

ξησαν τών γειτνείαζόντων μερών τοϋ λαιμού. Μετά ταϋτα παρατηρεϊτα1
έ'μφραξις της ρινδς μετά ρύσεως μάλλον η $ττον άφθονου, άποδεικνύοντα

μεσολαβεί στιγμή άναπαύσεως’ δεύτερος παροξυσμός επέρχεται μετά τδν

οτι αί ψευδείς μεμβράναι κατέλκβον και τάς ρινικάς κοιλότητας.
Σπάνιον είναι τδ κρούπ νά μη προηγηται άπδ ψευδομεμβρανώδη κυνάγ

αύται άποδίδονται μετά των τροφών διά τοΰ έμέτου. Ή άπόχρεμψις αυτή

χην, τουτέστιν δ λάρυγξ νά άλίσκηται αίφνιδίως ύπδ τών ψευδομεμβρανών

'Η κοκκΐτις δύναταί νά έπιπλεχθγ μέ βαρέα φαινόμενα ενίοτε θανάσιμα.

κατά τδν δπίσθιον τοίχον τοΰ»λαιμοϋ, αΐτινες μεταβκίνουσιν εις τάς άερίους οδούς στενοΰσι καί άποκλείουσιν αύτάς έπιφέρουσαι την ασφυξίαν.

Δέν πρέπει νά συγχέηται τδ κρούπ τδ όποιον, εναντίον της γνώμης τών
ξένων έν τη ιατρική προσώπων, έχει βραδεΐαν πορείαν καί προϊοϋσαν, μέ

τδ ψευδοκρούπ. Τδ ψευδοκρούπ άρχεται βιαίως, η βηξ είναι θορυβώδης,

όποιον τδ παιδίον άποχρέμπτει πκχείας βλέννας νηματοειδείς, ενίοτε δέ

θέτει τέρμα εις τδν παροξυσμόν?

-

?

Δέον λοιπόν νά άπομονώσωμεν τά προσβεβλημένα παιδία.

Κολλητεκαδ φλεγμ,οναΐ τών οφθαλμών.
Καταρροϊκή οφθαλμία,

πυορροϊκη όφθαλμία, είσίν άμφότεραι λίαν κολ-

ένφ εκείνη τοϋ κρούπ έσβεσμένη, η φωνή μένει καθαρά, εις δέ τδ κρούπ

λητικαί. 'Η πυορροϊκη οφθαλμία δύναταί νά επιφέρν; ταχέως την Απώλειαν
και τών δύο όφθαλμών. Αί δύο αύται όφθαλμίαι, α'ίτινες προσβάλλουσι

είναι βραχνώδης. Τέλος τδ ψευδοκρούπ δέν παρουσιάζει ψευδό μεμβράνας,

πρδ παντός , τά νέα παιδία, δύνανται νά μεταφερθώσί και εις τούς ενή

και είναι άνευ βαρύτητος και μη κολλητικόν.
δυσεντερία. Ή δυσεντερία την οποίαν δέν πρέπει νά συγχέωμεν μέ την

λικας. ’Αναγνωρίζει τις ταύτας έν τγ παραγωγέ >άπδ την άφθονον έ'κάρι-

διάρροιαν, συνίσταται εις την συχνήν ανάγκην της άποπατησεως· αλλά

σιν την πυώδη η πυορροϊκην, ητις έκφεύγει μεταξύ τών βλεφάρων άτινα

τδ παιδίον δέν αποβάλλει η βλέννην αίμόφυρτον. Επειδή ·η δυσεντερία

είσίν έρυθρά καί έξοιδηκότα.Είναι αληθές ότι άλλκι παθήσεις τών όφθαλμών
δύνανται νά παρουσιάσωσι τούς αυτούς χαρακτήρας’ άλλ’ η έκκρισις είναι

είναι κολλητική, τδ παιδίον δέν πρέπει νά ποιΐ) την Ανάγκην του εις μέ

πολλφ άφθονοτέρα εις την καταρροϊκήν οφθαλμίαν και την πυορροϊκην.

ρος συχναζόμενον ύπδ άλλων προσώπων.
«
Τυφοειδής πυρετός. Ό τυφοειδής πυρετδς δέν έρχεται άμέσως' προηγεί
ται έλάττωσις τ'-ης όρέξεως καί τών δυνάμεων, τδ παιδίον είναι περίλυ

ΛΓόσοε κολλ^τεκαδ «αραοετεκαέ.

που καί καταβεβλημένου, είτα εισβάλλει δ πυρετδς, όστις είναι συνεχής,

Αυται περιλαμβάνουσι την ψώραν καί την κνύον κοινώς κασίδα. Ή
ψώρα είναι Αποτέλεσμα τ·ης παρουσίας ύπδ την έπιδερμίδα ζώου καλου-

μεγάλη κεφαλαλγία, νάρκη, ζάλαι, ημικόφωσις, δυσκολία νά ΐσταται όρ

μένου acarus scabiei $ sarcopte τοΰ ανθρώπου. Χαρακτηρίζεται άπδ μικράς

θιου, επιστάξεις έκ της ρινδς, κώλικες, διάρροια, βηξ ξηρά, έξόγκωσις της

φυσαλίδας διαφανείς ,παραγούσας ζωηρόν κνισμόν. Ά'ευρίσκουσι ταύτας

κοιλίας, γλώσσα ρυπαρά έρυθρά εις την κορυφήν καί εις τά χείλη αύτής.

πρδ πάντων εις τάς χεΐρας, εις τδ διάμεσον τών δακτύλων καί εις τάς
πυγμάς’ αναχωρεί έκ τών μικρών αυτών φυσαλιδίων σειρά τις, δπερ είναι

Κ,οκκετες.

τδ ί'χνος γραμμές, ·ην τδ θ-ηλυ άνασκάπτει ύπδ τη-ν έπιδερμίδα. Ή .ψώρα

Μεταξύ τών παθήσεων αϊτινες προσβάλλουσιν είδικώς τάς αερίους όδούς

κολλάται πρδ πάντων έν καιρφ νυκτός· δέον λοιπόν νά κοιμώνΐαι μόνα
τά ύπδ ταύτης.προσβληθέντα παιδία.

είναι μ.όνη η κοκκΐτις $τις μεταδίδεται διά της συνάφειας μ,ετά μεγάλης

Ή κνύος $ κασίδα είναι τριών ειδών : Ή κηρώδης κνύος, ·ή καθαρά λεγο-

ευκολίας’ δέν πρέπει δέ νά πιστεύηται ότι είναι πολύ εύκολου νά άναγιω-

μένη κνύος, η τριχοφάγος (tonsurante) και η φαλακρώδης $ φαλάκρα- ταύ

ρίζη τις την κοκκίτιδα έν άρχνί διότι αυτή άρχεται άπδ άπλης καταρροές
μετά βράγχους. Πρέπει νά παρατηρησωμεν έν τούτοις δτι η βηξ πρδ πάν-

τας δέν θά περιγράψωμεν ένταϋθα, άρκούμεθα νά εΐ’πωμεν δτι καί αί τρεις
προκύπτουσιν έκ της παρουσίας κατά την επιφάνειαν τοΰ σώματος καί ίδιαιΤόμος Ε', 1 — ’Ιανουάριος 1881
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τέρως τοΰ τριχωτού δέρματος, φυτικών παρασίτων άναγνωριζομένων διά

λια της ίσχύδς καί δόξης αυτών. Καί άνέλαβον μέν αυθις καί διέγον εν
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τοϋ μικροσκοπίου. Μεταδίδονται άπδ άτόμου είς άτομον μέσφ σπόρου όνο-

προόδφ, άλλά πάλιν η άκάθέκτος καί άπαρέγκλιτος φορά τών πραγμά

μαζομένου spores ft spornes. Ή κνυος είναι έξόχως κολλητική και μεταδί

των. ένέπλεξε τούς Αθηναίους είς πολλούς καί ενδελεχείς άγώνας, μέχρις
δτου η έν Χαιρωνέίφ μάχη ημαύρωσε διά πκντδς την ε.ύ'κλειαν τές λαμ

δεται διά τών κεκρυφάλων, τές ψήκτρας καί κτενίων.

Χ£ολλητεκότης

άπομχμ,ήβεως καε φρίκες.

πρές πόλεως. Ό δέ περίφημος, λέων > της Χαιρωνείας έστηθημετ’ δλίγον
ώς σημεΐον δόξης μέν διά τούς ύπέρ ελευθερίας άγωνισαμένους, άλλά καί

Ή επιληψία είναι νόσος εγκεφαλική χαρακτηριζόμενη ύπδ προσβολών

στερησεως της αυτονομίας τές 'Ελλάδος άπδ τοϋ 338 π. X. καί έφεξές.

επανερχόμενων κατά διαλείμματα μάλλον η ^ττον άπομεμακρυσμένα. Αί

’Έκτοτε η 'Ελλάς ούδέποτε πλέον ύπηρξεν αύτόνομος' άν δέ ποτέ άπη-

προσβολαί αυται είσί μάλλον ft ^ττον. αίφνηδιοι, δτε μ.έν πληττουσιν ώς

λαυεν ελευθερίας τινδς φαινομενικές, έσωτερικώς. δμως καί κατά βάθός

κεραυνοί, δτε δέ προηγούνται ύπ’ αισθήματος διαφέροντος κατά τδ άτολ

έστερεΐτο1 τοιαύτης. Μετέδωκε μέν διά τοϋ Αλεξάνδρου τά- φώτα αυτές

μον. Αδται δρίζουσι δύο μορφάς" μίαν έλαφράν επιληπτικήν σκοταδινίαν,

μέχρι τοΰ Γάγγου καί πέραν· τών πυραμίδων, άλλ’ άί Άθέναι τοϋ Περι-

ft αύραν, άλλην έντονον σπασμωδικην προσβολήν. ’Άνευπεριγραφές τών

κλέους ημάυρώθησάν πλέον. Έν τγί Πνυκί δέν ηκόύόντο Δημοσθένεις, ούδ’

δύο αύτών μορφών τές επιληψίας θά εί'πωμεν οτι αύται μεταδίδοντας

έν τφ Διονυσιακφ θεάτρφ Αίσχύλοι, ούδ’ έν τφ Άρείφ ΙΙάγφ Αυσίαι. Τδ

τδ νευρικδν σύστημα είναι λίαν ευερέθιστου διά

•πολίτευμα αύτών ένοθεύθη· άντί δέ νά πείθωνται έίς την .γλώσσαν τοϋ

είς τά παιδία, τών δποίω

τές δψεως μόνον μιας προσβολές. Δέον λοιπδν νά άποχωρίζωμεν τά πρασ-

Περικλέους, έκυπτον είς τδ βλέμμα τοΰ Μονάρχου; Ούτως έβίου ft Ελλάς

βληθέντα παιδία. Ή προσβολή τών νεύρων είναι έτι πάθησις σπασμωδικη

•έν τφ μέσφ άκμές καί παρακμές έπί δύο περίπου αιώνας, μέχρις δτου

δλιγώτερον βαρεία προσβάλλουσα πρδ πάντων τάς κόρας. Χαρακτηρίζεται
ύπδ γενικές ταραχές, φωνών, κλαυμάτων, βιαίων κινήσεων. Ή προσβολή

εν η ρωμαϊκή δυναστεία, αύτη δέ άνεκηρύχθη τφ 145 π· Χρ.
κατέφθασεν
■ρωμαϊκή έπαρχίά. Αί δέ Άθηναι, έστέρημέναι ισχύος καί πολιτικοΰ φρο

τών. νεύρων είναι κολλητική επίσης, καί δφείλει.τις νά άπομακρύνφ τών

νήματος, ηκμαζον μόνον ώς σχολεϊον φιλολογίας, φιλοσοφίας καί καλλι-

άλλων παιδιών τάς μικράς κόρας τάς πρασβεβλημένας.

τεχνίας. 'Ένεκα τών άρχαίων μνημείων και τών φιλοσοφικών σχολών αύ- .

Ό ,χορδς τοΰ άγίου Γουί ft χορία συνίσταται είς την παραγωγήν ακου

της, κατέστη η πόλις τών ’Αθηνών τδ κέντρον τές παιδείας, φοιτωμένη

σίων κινήσεων άνωμ.άλων δυναμένων νά καταλαβωσιν ολον τδ σώμα ft

ύπδ τών Ρωμαίων. είς ούς μετέδιδε δαψιλώς τούς προγονικούς θησαυοούς.

νά περιορισθώσιν είς τά. μέλη,τδν λαιμδν ft τδ πρόσωπον. Δύναταί επί

Ό ’Άρειος Πάγος κατά τδ μακρδν διάστημα τοϋτο έκολούθει την

σης νά μεταφερθρ είς βαθμ,όν τινα διά μιμησεως. Είναι καλδν νά άπο-

γενικήν κατάστάσιν τών ’Αθηνών καί εξέπιπτέν όσημέραι τές'ύψίστης θε

τρέπωμεν.την είς, τδ σχολεϊον φοίτησιν τών προσβεβλημένων παίδων έκ

σεως αύτοΰ ώς πολιτικόν σώμα, διότι έξέλιπεν άπ’ αύτοΰ ft αύτεόέργειά,

τές χορίας. Τφ ό'ντι παιδία λίαν άπομιμητικά παρηγαγον άπδ περίγελων

καί ημαύρώθη ft λαμπρά άτμόσφαιρα της δημοκρατίας, έν ft έσελάνιζόύ

τάς προσβολάς ταύτας, περί ών είπομεν ανωτέρω καί δύνανται νά λάβωσι

αί πτέρυγες αύτοΰ.' 'Η πολίτικη καί κοινωνική διαφορά τές έποχές ταύ

την συνήθειαν ταύτην.
Κ. Αιγινής

της πρδς την της άκμές τών ’Αθηνών έπέδρα καί είς τδν ’Άρειον Πάγον,
ο5 τά μέλη έλαμβανοντο έκ τοΰ ήλλοιωμένου φυράματος τές ’Αθηναϊκές

κοινωνίας. Ή δημοκρατία είχεν ύπερεκχειλίσει καί η άριστοκρατία, είς ftv

ΛΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΠΑΡΑΚΜΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ *
(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΛΡΕΙΟΙΙΑΠΤΗΣ)

ώφειλε τδ μέγα κλέος αύτοΰ ό ’Άρειος-Πάγος είχε καμφθγ. Αί άρχαϊαι έξεις
τών μελών αύτοΰ έξηλείφοντο η μία μετά την άλλην. Ή σκυθρωπότης καί
στεγανότης τών Άρειοπαγιτών έθραύσθη, τά η'θη καί τούτων έξελύθησαν
καί διεπλάσθησαν. κατά την πίεσιν τές περί αύτούς κοινωνικές άτμοσφαί-

Αί Άθέναι έπί τοϋ Περικλέους έφθασαν είς τδ’ύπατον σημεΐον τές άκ-

ρας. 'Ο Αθηναίος διέσωσεν ιστορικόν τι, άναγόμενον είς -την τρίτην ί'σως

μης αύτών. Ό Πελοποννησιακδς δμως πόλεμος, διαρκέσας έπί τριάκοντα

π.·. X.; εκατονταετηρίδα,
Ύ ■ καί μαρτυρούν περί τές έκπτώσεως καί τοϋ φρο

έτη, καί τοσαύτην έπενεγκών μεταβολήν έν Άθήναις, έκλόνισε ·τά θεμέ

νήματος καί τές ηθικης τών Άρειοπαγιτών, οϊτινες . δέν ί'σχυον άίίτ’εδι
καιούντο πλέον νά εξελεγχωσι την διαγωγήν τών πολιτών καί νά τιμω-

* Αί δλίγαι αυται σελίδες άποτελυΟβι τδ ΙΑ’ και τελευταίου κεφάλαιον πραγματείας Ό
“Αρειος Πάγος Ινταΐς άρχαίαις Άθήναις, ηςό« Παρνασοδς» Ιδςμοσίευσε
καί ϊτερον κεφαλαίου, τδ Δ', καί ήτις έκδίδοται κατ’αδτας ολόκληρος.

ρώσιν αυτους, άφοϋ οί ί'διοι δέν εϊχον την δύναμιν νά συγκρατώσιν εαυ
εαυ-
τούς, ως εςαγεται έπ τών λόγων τούτων ; .«Είς τοσοΰτον δ’ άσφτείας έλη-
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λύθη και Δημητριος δ Δημητρίου τοΰ Φαληρέως απόγονος, ώς φησιν Ήγη-

σανδρος, ώστε Αρισταγόραν μέν έχειν την Κορινθίαν έρωμένην, ζην δέ mλυτελώς. Άνακαλεσαμένων δ’ αυτόν τών Άρειοπαγιτών καί κελευόντων

βέλτιον ζνίν, «’Αλλά καί νΰν—εϊπεν—έλευθερίως ζώ- και γάρ έταίραν έχω
την καλλίστην καί αδικώ ούδένα, καί πίνω Χίον οίνον καί τάλλ’ Αρκούν
τως παρασκευάζομαι, τών ιδίων μου προσόδων εις ταΰτ’ έκποιουσών. Ου καθάπερ υμών ένιοι δεκαζόμενος ζώ και μοιχευων». Και τών τά τοιαΰτα πραττόντων και επ’ δνόματος τίνος κατέλεξε. Ταϋτα δ’ Ακουσας ’Αντίγονος δ

βασιλεύς θεσμοθέτην αύτόν κατέστησεν».1 ’Αλλαχού δ’Αναφέρει δ αυτός
δτι «παρεσίτει τ·η Φρυνγ Γρυλλίων είς ών τών Άρειοπαγιτών» Λ Και έπί

τέλους οί ΆρειοπαγΓται έγένοντο ηρωες κωμωδίας.3
Τφ 50 έτει π. Χρ. δ Κικέρων παραγγέλλει έκ Ρώμης τφ Άρείφ Πάγφ

νά έκδώση ψήφισμα καί παρακάλεση τόν Κράτιππον, περιπατητικόν φιλό
σοφον, ύπάρξαντα διδάσκαλον του Κικέρωνος καί φίλον, νά μένγ έν Άθη-

ναις και νά διδάσκγ, άτε κοσμών την πόλιν. αΚρατίππφ δέ τφ περιπα-

τικώ [δ Κικέρων] διεπράξατο μέν Ρωμαίω γενέσθαι παρά Καίσάρος άρχον

τες $δη, διεπράξατο δέ την έξ Αρείου Πάγου βουλήν ψηφίσασθαι και δεηθηναι μένειν αύτόν έν Άθηναις καί διαλέγεσθαι τοΐς νέοις ώς κοσμοϋντα την
πόλιν»4. Έπί τοσοϋτον εϊχεν έκπέσει- της ύψηλ-ης περιωπής, έφ’ ^ς άλ
λοτε ίστατο δ Άρειος Πάγος ώς πολιτικόν σώμα βουλευόμενον περί τών
ύψίστων συμφερόντων της πολιτείας καί σχεδόν διοικούν αυτήν. Άλλ’ ώς

εγκληματικόν δικκστηριον διετηρησεν έπί πολύ την ύπόληψιν αύτοΰ, ώς

πληροφορούμενα έκ τίνος ιστορικού τεμαχίου τοΰ Aul. Gelli. Ό Dolabella,

γαμβρός τοΰ Κικέρωνος, έγένετο Ανθύπατος τνίς Ρώμης έν Συρία περί τό
■40 π. X. Ό GelJius ιστορεί: «Κατά την Ανθυπατίαν τοΰ Δολαβέλλα έν
Άσία ηχθη αύτφ γυνή τις έκ Σμύρνης, ητις είχε δηλητηριάσει κρύφά τόν
σύζυγον καί τό τέκνον αύτης. Καί ώμολόγει μέν τό έαυτης έγκλημα,
άλλ’ ίσχυρίζετο δτι δικαίως προέβη είς τούτα, διότι οι δηλητηριασθέντες

σύζυγος καί υιός είχον φονεύσει έκ προμελέτης τό έξ άλλου γάμου τέκνον

αύτης, ού έξύμνει την αθωότητα καί την Αρετήν. Άφοϋ τό γεγονός τη?

δηλητηριάσεως έβεβαιώθη, δ Δολαβέλλας ύπέβαλε την ύπόθεσιν εις την
κρίσιν τοΰ περί αύτόν συμβουλίου. Άλλ’ έκ τών συμβούλων ούδείς έτόλ-

μησε ν’ Αποφανθγ περί τοσούτω λεπτής ύποθέσεως. ΎΗτο δυνατόν ν’ Αφεθη
άτιμώρητον ώμολογημένον έ'γκλημα δηλητηριάσεως συζύγου καί τέκνου ;

Άλλ’Αφ’ετέρου ■ οί δύο έκεϊνοι κακούργοι δέν ^σαν άξιοι της τιμωρίας, ην
ύπέστησαν ; Ό Ανθύπατος έν τοιαύτη περιπτώσει παρέπεμψε την ύπόθε-

5’3’

πιν εις τούς έν Άθηναις Άρειοπαγίτας, ώς εις δικαστάς μάλλον εμπείρουςκαί πλείονα βαρύτητα κεκτημένους. Οί Άρειοπαγϊται Ακροασάμενοι της
ύποθέσεως, παρηγγειλαν τφ τε κκτηγόρ'φ καί τη κζτηγορουμέννι νά έμφανισθώσιν έκ δευτέρου ένώπιον αύτών έντός εκατόν έτών. Τοιούτφ τρόπφ,

δέ άπέφυγον Αφ’ενός μέν νά Αναγνωρίσωσιν ώς νόμιμο λ την παρά τούς νό
μους πράξιν της φαρμακείας, Αφ’ ετέρου δέ νά τιμωρησωσιν ένοχον Αξίαν

συγγνώμης» 1.

Τό ιστορικόν τοΰτο Αν μη δεικνύγ έξιδιασμένην δικανικήν ικανότητα
τοΰ Άρείου Πάγου, μαρτυρεί όμως περί της καλ·ης φημης ·ης τό δίκαστηριον εκείνο Απηλαυεν εις τόσφ μεμακρυσμένας χώρας, καί παρ’ αύτοΐς

τοϊς Αλλοφύλοις, οϊος ην δ Δολαβέλλας. Επίσης δ Κικέρων, δλίγα έτη προ

της έποχης ταύτης Αποθανών, ποιείται έπανειλημμένως μνείαν τοΰ Άρείου
Πάγου, έξ ου είκάζομεν δτι τό σώμα τοΰτο έσωζεν έτι άξίαν τινά. ’Επί
σης Αναφέρεται ύπο τοΰ Τακίτου δ Άρειος Πάγος τηρών ίσχύν τινα καί
τφ 18 μ·. Χρ. έτέι, δτε κατεδίκασεν έπί κιβδηλί# καί Απάτη Θεόφιλόν

τινα, εί καί δ προστάτης αύτοΰ Πείσων πκντοίοις τρόποις προσεπάθησε

νά έπιτύχγ την υπό τοΰ δικαστηρίου Αθώωσιν αύτοΰ 12. "Ετη τινά μετά

ταΰτα, -ήτοι κατά τό 52 μ. Χρ. δ Άρειος Πάγος Αναφαίνεται καί αύθις
έν τη ιστορία, Αλλ’ Αναφαίνεται πειρώμενος μετ’ Αγωνίας, ώς είπεϊν, νά

δώση την έσχάτην Αναλαμπήν αύτοΰ, ώς σβεννυμένη λυχνία.
Έάν νέοι φιλόσοφοι, η ρήτορες, $ άλλοι διδάσκαλοι ηρχοντο άλλοθεν
εις Άθηνάς, δ Άρειος Πάγος κατά την έποχην της Ακμ-ft; αύτοΰ έδοκί-

μαζεν αύτούς καί έξηλεγχεν, έξετάζων δποϊον ην τό φιλοσοφικόν σύστημα

έκάστου,

ή διδασκαλία, ην -ίίρχετο νά είσαγάγη είς την πόλιν. Έάν δ’

ευρισκε ταΰτα Αντιβαίνοντα είς τά κείμενα Απηγόρευεν αύτοΐς την τε διτ

δασκαλίαν καί την έν τ*ρ πόλει διαμονήν,.

Έπί τ^ς τοιαύτης δικαιοδοσίας τοΰ Άρείου Πάγου έστηρίχθη καί ή έξέ—
λεγξις, είς ην υπεβλήθη δ Απόστολος Παΰλος δτε περιερχόμενος καί δι
δάσκων τόν θειον λόγον έφθασε καί είς Άθηνάς. Οί κάτοικοι τών ’Αθη
νών ησαν μέχρι δεισιδαιμονίας φιλόθρησκοι καί πιστοί είς τάς παραδόσεις

της πατροπαραδότου καί έπαγωγοΰ θρησκείας αύτών. Έν προηγουμένφ
κεφαλαίφ εϊπον δτι την έπίβλεψιν τών τοισύτων εϊχεν δ Άρειος Πάγος.

, Ό ’Απόστολος Παΰλος έκδιωχθείς έκ Θεσσαλονίκης ύπό τών ’Ιουδαίων
μετεβη είς Βέρροιαν, Αλλά καί εκεί καταζητηθείς ύπό τών αύτών διωκτών

ώδηγηθη ύπό τών συναποστόλων αύτοΰ Σίλα καί Τιμοθέου είς παραλίαν
πόλιν, δθεν έπιβάς πλοίου έπλευσέν είς τόν Πειραιά καί έκεΐθεν ανηλθεν

είς την. περιφημοτέραν τότε μετά την Ρώμ.ην πόλιν, τάς Άθηνάς. Αί
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Ά04ν. Α' 167.
Ά0>ίν. ΙΓ' 60.
ΆΟην. Θ’. 405.
Πλούτ. Κ ι χ. XXIV.

Άθ-ftvai, κατά την έποχην ταύτην, 52 μ. X., είχον μέν έκπέσει της αρ,

1 Aolus Gellius Ν, A. ΧΠ, 8.
2 Τβκίτ. X ρ ο ν. 2.55. Γεωργ. Κωνστιντινίδον Ί a τ. τ ώ ν Ά 9 η ν <3 ν 72.

54;

- ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ. ,·

.

ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΠΑΡΑΚΜΗ ΚΑΙ ΤΕΑΟΣ

55

χικής εύκλειας και δόξης αύτών ώς προς τήνίσχύν και -τδ - πολίτευμα^-;'

θειαν δέ ήν ευρισκον έν τοϊς νόμοις, διότι προύκειτο περί έξετάσεως νέας,

άλλ’ έτήρουν έ'τι, ώς άρτι ειπον, εις ού μικρόν βαθμόν. την έπιρροην αύ

θρησκείας, ό δ’.’Άρειος Πάγος ήν δ άρμόδιος τόπος, ώδηγήθη εις. αύτόν δ

τών ώς προς τήν είδωλολατρικήν θρησκείαν καί τά γράμμ.ατα· Εί και

’Απόστολος· ή άλλως άνεβιβάσθη έκεϊ, διότι τδ χωρίον ήν εξέχον καί έπι-

υποτελείς ήδη τή Ρώμγ, ούχ ήτταν έπεβάλλοντοαύτή διά τών δυο τού

ψανές καί έξ αύτοϋ λάλων ήδύνατο ν’ άκούηται ύπδ πλειόνων άκροατών,

των δυνάμεων. Τότε δ’ έπηλήθευε τδ ύπδ τοϋ Όρατίου ρηθέν :

Άφοϋ δέ «έπελάβοντο αύτοϋ» διδάσκοντος έν τή άγόρ?, ήτις έκειτο ύπό

1

τον Άρειον Πάγον προς Ν.. τδ φυσικώτερον καί εύκολώτερον ήν νά «άγά-

«Graecia c.apta forura victorern cepit et artes

Intulit agresti Latio. . ...»
• *0 Παύλος έν Άθήναις διατριβών φαίνεται δτι έσκόπει ή νά μή διδάξν],

γωσιν αύτόν έπί τδν ’Άρειον Πάγον», ώς τδν κατά φύσιν καί θέσιν πρόσφορώτερον τόπον ’ . Επειδή δέ τδ ζήτημα τής διδαχής τοΰ. Αποστόλου

ή τουλάχιστον νά περιμείνγ τήν άφιξιν-τοΰ Τιμοθέου καί Σίλα, ΐνα προσ-

Παύλου έν Άθήναις δέν άμοιρεϊ σπουδαιότητος καί ώς πρδς τήν πρώτην;

λάβγ αύτούς συνεργούς εις τήν σοβαράν άποστολήν του.; Πλήν δέν ήδυ-

εισαγωγήν τής Χριστιανικής θρησκείας έν 'Ελλάδι, καί ώς πρδς τήν έν-

νήθη ν? άναστείλη τον ζήλον αύτοϋ ενώπιον τής ειδωλολατρικής πλημ.-

τεΰθεν γενομένην διάδοσιν αύτής, δέν κρίνω περιττόν νά συνεχίσω τήυ

μύρας ήν είχεν ύπδ τάς όψεις αύτοϋ *. Τοϋτο έξάγεται έξ αύτής τής άγίας-

διήγησιν τοΰ Αποστόλου Λουκά (τοΰ συγγραφέως τών «Πράξεων τών Απο

Γραφής, έκ τών «Πράξεων τών’Αποστόλων», βιβλίου περιέχοντας έν πε-

στόλων») διά τών ιδίων αύτοϋ λόγων. Εΐσί δέ οί λόγοι ούτοι οί πρώτον

ριλήψει τήν ενέργειαν όλων τών ένταλθέντων τήν διάδοσιν τής διδασκα

κατά πρώτον έκ τοΰ Άρείου Πάγου άκουσθέντες περί τής νέας θρησκείας καί

λίας τοΰ Ίησοΰ.

έπενεγκόντες μετά τήν πάροδον τοΰ ώρισμένου καιροΰ αποτέλεσμα τοσούτφ

• Ιδού οί λόγοι τοΰ ίεροΰ βιβλίου :

.

,

: «Ένδέ ταϊς Άθήναις έκδεχομένου αυτούς [τον Σίλανμκαί Τιμόθεον] τοΰ

Παύλου, παρωξύνετο τδ πνεΰμα αύτοϋ έν αύτω Οεωροϋντι κατείδωλον ού-

εκπληκτικόν διά τήν Ελλάδα καί τήν Εύρώπην, καί τδν κόσμον σύμπαντα.
•

«Σταθείς δέ δ Παϋλος έν μέσφ τοϋ Άρείου Πάγου, έ'φη : «’Άνδρες Αθη

ναίοι; κατά πάντα ώς δεισιδαιμονεστέρους ύμας θεωρώ' διερχόμενος γάρ

σαν τήν πόλιν. Διελέγετο μέν ούν έν τή συναγωγή τοϊς Ίουδαίοις καί

καί άναθεωρών τά σεβάσματα ημών, ευρον καί βωμόν έν ω έπεγέγραπτά

τοϊς σεβομένοις καί έν τή άγορ^-κατά πάσανημέραν προς τούς παρατυγ-

’Λγνώβτω Os<S. 'Όν ούν άγνοοΰντες εύσεβεϊτε, τοΰτον έγώ καταγγέλλω

χάνοντας. Τινές δέ τών Επικούρειων και τών Στωϊκών φιλοσόφων συνέ-

ύμϊν. 'Ο Θεός ό ποιήσας τδν κόσμον καί πάντα τά έν αύτφ. Ούτος ού-

βαλλον αύτφ* καί τινες έ'λεγον : «Τί άν θέλοιδ.-σπερμολόγος ούτος λέ

ρανοϋ καί γής Κύριος ύπάρχων ούκ έν χειροποιήτοις ναοϊς κατοικεί, ούδέ

γει·?·;·» ‘ οί δέ: «Εένων δαιμόνιων δοκεϊ καταγγελεύςείναι», δτι τον Ίη-

ύπδ χειρών άνθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενός τίνος, αύτδς διδούς πάσΐ

σοΰν καί τήν άνάστασιν αύτοϋ εύηγγελίζετο. Έπιλκβόμενοί τε αύτοϋ έπί

ζωήν καί πνοήν καί τά πάντα’ έποίησέ τε έξ ενός αίματος παν έ'θνος άν

τδν ’Άρειον Πάγον ήγαγον λέγοντες : «Δυνάμεθα γνώναι.τίς ή κα^νή ,αυτη

θρώπων,^κατοικεϊν έπί παν τδ πρόσωπον τής γής, δρίσας προτεταγμένους

ή ύπδ σοΰ λαλουμένη διδαχή ; ξενίζοντα γάρ τινα εισφέρεις εις τάς άκοάς

καιρούς καί τάς δροθεσίας τής κατοικίας αυτών' ζητεϊνλτδν Κύριον εί άρά

ημών. Βουλόμεθα ούν γνώναι, τί άν θέλοι ταϋτα είναι.» Αθηναίοι δέ

γε ψηλαφήσειαν αύτόν καί εδροιεν, καίτοι. γε ού μακράν άπδ ένδς έκαστου

πάντες καί οί έπιδημοΰντες ξένοι εις ούδέν έτερον ηύκαίρουν, ή λέγειν τι

ήμών υπάρχοντα, έν αύτω γάρ ζώμεν καί κινούμεθα καί έσμέν, ώς καί τινες

καί άκούειν καινότερον» 2.

τών καθ’ ύμάς ποιητών είρήκασι · Τοϋ γάρ καί γέκος έσμέν.’2· Γένος ούν

’Ήχθη λοιπόν δ ’Απόστολος Παϋλος έπί τοΰ Άρείου Πάγου καί έ'στη

υπάρχοντες τοΰ Θεοΰ, ούκ όφείλομεν νομίζειν χρυσφ, ή άργύρφ ή λίθφ χα-

ένώπιον πλήθους πολλοϋ. ’Αλλά δέν εξάγεται έκ τής· άφηγήσεως.ταύτης

ράγματι τέχνης καί ένθυμήσεως άνθρώπου, τδ θειον είναι όμοιον. Τούς μέν

δτι ήχθη έκεϊ ΐνα δικασθή, ή ΐν’ άπολογηθή διά τά νέα δόγματα—-τά

ούν χρόνους τής άργίας ύπεριδών δ Θεός, τανΰν παραγγέλλει τοϊς άνθρώ-

επίθετα Ιερά—άτινα είσήγε’ μάλλον δύναταί τις νά ύποθέσγ ότι, μή ύφ-

ποις πάσι πανταχοΰ μετανοεί1'/, διότι έ'στησεν ημέραν έν ή μέλλει κρίνειν

ισταμένης πλέον τής αύστηρότητος τών νόμων, ουδέ τής σοβαρότητας τών

τήν αίκουμένήν έν δικαιοσύνή, έν άνδρί ω ώρισε, πίστιν παρασχών πασιν,

Αρεοπαγιτών καί τής δικαιοδοσίας αύτών έπί τών τοιούτων ζητημάτων,

άναστήσας αύτόν έκ νεκρών». Άκούσαντες δέ άνάστασιν νεκρών, οί μέν

δ ’Απόστολος ώδηγήθη έκεϊ ύπό τών -Αθηναίων έκ περιεργείας, διότι ώς

.έχλεύαζον, οί δέ είπον' «Άκουσόμεθά σου πάλιν περί τούτου». Καί ούτως

■αύτή ή άφήγησις λέγει, οί 'Αθηναίοι περί ούδέν-'έτερον ήσχολοΰντο, ή

δ Παϋλος έξήλθεν έκ τοϋ μέσου αύτών. Τινές δέ άνδρες κολληθέντες αύτφ

εις τδ νά λέγωσιν, ή άκούωσι νεώτερόν τι έν τή άγορ^. Κατά τήν συνή1 "Ορα πραγρι. τοΰ iv Σρ,ύρνή καβηγητοΰ X. Κουρνιάκτου ίν «Σωσή{>Ο4“.·9υλ. Κ 1880.
2 Πράξ. Άποστ. ΙΖ'. 16—22.

1 Τής έν ’ApltwJLiaiij» διδασκαλίας τοΟ ’Αποστόλου Παύλου εδρίσκεται ώραία ε’κών ?ν
τή-α’Λούση τοΰ Δι^βφχείου Άβήνίΰν γραφεΐσα δποτοΰ Γερμανοΰ ζωγράφου Θειρσίου.
2 Άρκτου Φ α ι ν <5 ε ν α 5.
■
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έπίστευσα/' έν οΐς v.xl Διονύσιος δ Άρειοπαγίτης καί γυνήδνόματιΔάμαρις

τελεί ών τότε Άρειοπαγίτης. Κατήγετο δ’έκ γένους περιφανοΰς ήκί πρω

και έτεροι συν αύτοΐς».1 "Οτι λοιπόν δέν είχε δικαστικήν χροιάν ή έν

τεύοντος έν τή πόλει, ώς πολλοί τε άλλοι μαρτυροΰσιν, ίδίφ δ’ δ έγκω-
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Άρείφ Πάγφ συνάθροισις περί τον Παύλον εξάγεται έξ αύτών τών ‘λόγων

μιαστής αύτοΰ Μιχαήλ Σύγγελος, δστις λέγει «Ούτος έστιν δ τών καθ’

ο.δς παρέθεσα. 'Ο ’Απόστολος απευθύνεται προς «άνδρας Αθηναίους» καί

'Ελλάδα λογάδων καί ευπατριδών εύκλεέστατος καί τής Άρειοπαγίτιδος

ούχί προς δικαστάς»· Πιθανόν νά παρίστατο, νά συνεδρίαζε μάλιστα καί

Βουλής έξοχώτατος».1 ’Επίσης δ ιερός ποιητής Θεοφάνης άναφέρει’ «Ούτος

το δικαστήριον, δ δέ Παΰλος, ινα δόση γενικώτερον χαρακτήρα εις τήν

πλούτφ καί δόξγι καί συνέσει καί σόφίοι τών απάντων ύπερέχων, τών έν

δμιλίαν αύτοΰ, άποτείνεται πρδς το κοινόν καί ούχι πρδς τούς δικαστάς,

τώ Άρείφ Πάγφ βουλευτών εις ήν».^ Έκοσμεΐτο δέ διά έμβριθοΰς καί

χαρακτήρα διδαχής καί ούχί άπολογίας. ’Αλλά καί άν ύπήρχον έκεΐ δι-

βαθυτάτης παιδείας ώς πρδς τά δόγματα τών διαφόρων φιλοσοφικών σχο

κασταί, ήσαν άνίσχυροι νά πράξωσιν δτι οί προκάτοχοι αύτών. Πιθανόν

λών, τών άκμαζουσών έπί τής έποχής αύτοΰ, otov τών Επικούρειων, τών

μάλιστα νά έ'φερον τδ ό'νομα τοΰ ’Αρεοπαγίτου ώς τίτλον κοινωνικόν καί

Στωϊκών καί άλλων, ώς πρδς τήν χρήσιν τής άττικής διαλέκτου, τήν ρη

ούχί ώς τίτλον σπουδαίου καί ύψηλου αξιώματος. ’Έπειτα μετά τδ τέλος

τορικήν, καί τήν άστρονομίαν. «Ουτός έστιν δ κατά πΧσαν επιστήμης

τής ομιλίας αύτοΰ «δ Παΰλος έξήλθεν έκ τοΰ μέσου αύτών», ανενόχλη

λογικής ιδέαν τελειότατος, Στωίκών τε καί ’Επικούρειων καί τών άλλων

τος καί άκαταζήτητος.

φιλοσόφων φιλοσοφώτατος, καί τών άττικιζόντων και γραμματικευομένων

’Έρχεται είς τήν πόλιν ξένος άνθρωπος, έπαγγελλόμενος νέον θρησκευ

άττικώτατός τε καί τεχνικώτατος, καί ρητόρων ρητορικώτατος καί τών

τικόν σύστημα, ού μόνον διάφορον καί άσύμφωνον πρδς τδ επικρατούν, αλλά

opspi τήν άστρονομίαν καταγινομένων θεωρητικότατος, καί ταΐς λοιπαΐς

ώπειλοΰν ν’ άνατρέψη πρόρριζον αύτό' δ άνθρωπος δ’ ούτος τυγχάνει ών

έγκυκλίοις παιδεύσεσιν ακριβέστατος».®

άλλοεθνής, έν ούδεμιφ τών τότε γνωστών φιλοσοφικών σχολών σπουδά-

Περί τήν έποχήν ταύτην ή'κμαζον έν Αίγύπτφ τά γράμματα καί ή παι

σας, ούδ’ άνήκων είς τούς Στωϊκούς ή τούς Έπικουρίους ή τούς Περιπα

δεία, διότι δ ύπδ τοΰ Μ. Αλεξάνδρου μεταφΰτευθείς ελληνισμός έδιδεν

τητικούς καί έν τούτοις, δ ’Άρειος Πάγος, δ τόπος, δ βράχος πλέον καί

ήδη "άγλαούς καρπούς καί έν άλλοις μέν μέρεσιν, έξόχως δ’ έν Άλεξαν-

ούχί τδ έκεΐ συνεδριάζον σώμα, μόλις πρόετιμήθη άλλου μέρους, ινα έπ*

δρείγ, ήν οί Πτολεμαΐοι κατέστησαν κέντρον πάσης σοφίας. Διά τοΰτο έν

αύτοΰ ούχί,άποΛογηδή αλλά διδάζη δ «καταγγελεύς τών ξένων δαιμό

ταΐς έλληνικαΐς πόλεσι τής Εύρόπης καί' τής Μ. Ασίας έπεκράτει παρά

νιων». Ό δέ νεωτεριστής ούτος, δ ξένος, δ τόπον ασεβών, άντί νάκρα-

τοΐς λογίοις καί πλουσίο’ς ή έπιθυμία νά έπισκέπτωνται τήν Αί'γυπτον,

καταδικαζόμενος είς θά

ΐνα συναναστραφώσι τοΐς έκεΐ σοφοΐς. Έκ τοΰ πόθου τούτου έλαυνόμενος

τηθή ύπδ τών Άρειοπαγιτών δπως τιμωρηθή,

νατον, ώς άλλοτε δ δαιμόνιος Σωκράτης, δστις τδν αύτόν θεόν προεκή-

καί δ Διονύσιος άπήρεν είς Αί'γυπτον μετά του φίλου αύτοΰ Άπολλοφάνους

ρυττέν, ή τούλάχιστον άποπεμπόμενος, ή'λωσε τήν συνείδησιν ένδς>τ&ν με

τοΰ σοφιστοΰ, έν ήλικίφ ,έτών εί'κοσι καί πέντε.·1 ’Ενώ δέ άμφότεροι ούτοι

λών τοΰ δικαστηρίου τούτου. Διονύσιος δ. Άρεισπαγίτης, άνήρ σοφωτατος»
καί περί τά τής θρησκείας τών Ελλήνων έμβριθής, έπίστευσεν είς τήν δι

διέτριβον έν Ήλιουπόλει, αί'φνης συμβαίνει έ'κλειψις ήλιου παρά τούς φυσι-’

κούς νόμους, καθ’ ήν έποχήν δέν ήτο συνόδου j/itiroc, κατά τήν γλώσσαν

δαχήν τοΰ Παύλου, καί βαπτισθείς ύπ’ αύτοΰ έλαβε τδ χάρισμα τής

τών άστρονόμων' διότι δ μέν ή'λιος ήν είς τδ μεσουράνιον, ή δέ σελήνη εύ-

χριστιανικής θρησκείας καί μετ’ δλίγον έγένετο δεύτερος έπίσκοπος, δια-

ρίσκετο δλίγον τι ύπέρ τδν δρίζοντα κατ’ άνατολάς. Αί'φνης δέ ή σελήνη

δεξάμενος τδν φίλον καί διδάσκαλον αύτοΰ 'Ιερόθεον, χ^ιροτονηθέντα Α',

πα^ά τήν φυσικήν πορείαν αύτής προβχσα, έπεπρόσθησε τοΰ ήλιακοΰ ,δί·-

επίσκοπον ύπδ τών Αποστόλων.
Ή περίστασις τής ύπδ Διονυσίου τοΰ Άρειοπαγίτου αποδοχής τής χρι

σκου, άρξαμένη άπδ του ανατολικού άκρου αύτοΰ. Έπέμεινε δέ ή σελήνη

στιανικής θρησκείας έν Άρείφ Πάγφ συνδέεται λίαν στενώς άφ’ ενός μέν

καλύπτουσα τδν ήλιον άπδ τής έννάτης ώρας μέχρι; εσπέρας’, δτε ύποστρέψασα έξήλθε τοΰ ήλιακοΰ δίσκου δι’ έκείνου τοΰ σημείου, δι’ ού και

μετά τοΰ έν τφ τόπφ έκείνφ κηρύγματος τοΰ Αποστόλου Παύλου, καί

είσήλθε, καί έπανέλαβε τήν έν τώ δρίζοντ» φυσικήν καί κανονικήν θέσιν

άφ’ ετέρου μετά τής τελευταίας περιόδου τής ιστορίας τοΰ ύπερτάτου δι

αύτής.5 Ό Άπολλοφάνης τότε θαυμάζων, ώς καί δ Διονύσιος, έπι τώ

καστηρίου, τοΰ έν Άρείφ Πάγφ· διά τοΰτο δέν κρίνω περιττόν νά παρα

ύπερφυεΐ γεγονότι είπε πρδς τούτον :

θέσω τινά περί τοΰ αγίου Διονυσίου τοΰ Άρειοπαγίτου.
Ούτος γεννηθείς, τώ έννάτφ έτει άπδ Χρίστου γεννήσεως έζη κατά τήν

εποχήν τής ύπδ τοΰ Αποστόλου Παύλου έπισκέψεως τών,Ά ήνών καί διε-

1 Πραξ. Άποστ. ΙΖ' 22—34.

1
2
3
4
5

Μιχ. Σύγγελος Έγχώμ. Δ to ν. Ά ρεοπα γ.
Μηναΐ* της έλλ, Έχχλ. Όκτωβρ. γ'.
Μιχ. Σύγγελος αίτ.
ΜάξιμΟς, Σχό λ. ε’ς ι' ? πι σ τ ο λ ή ν τοΟ Δ ι ο νυ σ'οο.
Γεωργ. Παχυμέρη Παράφρασις ε’ς την ίπιστολήν Ζ' τ. Διον. Άρεοπαγ.
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τικοί έν Άθήναις ναδν έπ’ δνόματι τοϋ Αγίου Διονυσίου. Τή εΐσηγήσει

«έπί τώ παραδόξφ σφόδρα τεθηπώς καί την άνθρωπείαν ύπερβεβηκώς γνώ-’

δέ καί χορηγία τοΰ δήμου τών ’Αθηναίων τελείται έν Άθήναις τή 3 η

σιν, κατανόησα:; τδ γεγονός: ’Άγνωστος, έφη, πάσχει θεός, όι' 8ν τό παν
εζόφωτ'/.ί τε xal σεσάΛευται.^ Καί παρκχρήμα τδν χρόνον, καθ’ δν τουτί
τδ παγκόσμιον έτετέλεστο τερατούργημα, τεκμηρίωσάμενος / έτήρειπαρ’

’Οκτωβρίου έκάστού έτους τδ μνημόσυνου αύτοΰ μεγαλοπρεπώς. Ναδς τών
δρθοδόξων έπ’ δνόματι τοΰ αγίου Διονυσίου μύγας ή κεντρικός δέν υπάρχει,
σήμερον έν τή πόλει. Υπήρχε πρότερον ύπδ τδν λόφον τοΰ Άρείου Πάγου

έαυτφ, τούντεΰθεν διαγγελλούμενον καραδοκών».

τοιοΰτος, ού νΰν μόνον τά θεμέλια σώζονται, ώς είπον έν τφ Β' κεφαλαίφ

Έπανελθών έξ Αίγυπτου δ Διονύσιας άνεμίχθη είς τα κοινά πράγματα

τής πραγματείας ταύτης. Επίσης ύπήρχεν έκεΐ καί οικία τοΰ άρχιεπισκό-

της πολιτείας καί έτιμήθη διά τοϋ άξιώματος τοϋ ’Αρεοπαγίτου και τής.

που Αθηνών.

προεδρεία; τοΰ δικαστηρίου έκείνου ένεκα της αρετής καί παιδείας αυ-

Μετά;τήν άναγκα'ίαν ταύτην παρέκβασήν περί Αποστόλου Παύλου καί

τοΰ. Ό έγκωμιαστής τοϋ Διονυσίου λέγει ότι ούδείς άγνοεΐ τάς ’Αθήνας,

Διονυσίου τοϋ Άρειοπαγίτου, έπανέρχομαι είς τδν Άρειον Πάγον; Οί Ρω

«όθεν αυτός ώρμάτο και ού δικσημότατος προηγέτης, καί τών έν Άρείω

μαίοι, τουλάχιστον οί πλεϊστοι τών αύτοκρατόρων καί άνθυπάτων, έσεβά-

Πάγφ δικαστών έχρημάτιζε προύχων καί πρόκριτος...... άφ’ δν έστί τεκ-

μήρασθαι καί τδ τών προγόνων αύτοΰ πρωτεϊον καί έντιμον καί διαβόη-

σθησαν τάς Αθήνας καί έπειράθησαν ν’ άπονείμωσιν αύταϊς πάν είδος τιμής καί παν δείγμα εύνοιας. Άλλά πάντα ταΰτα δέν-'■ ί'σχυον ν’ άναστεί-

τον* ού γάρ άν παρ’ ’Αθηναίοι; τοϊς άγερώχοις είς άρχήν προήϊίτο τοσαύ-

λωσι τήν έκλυσιν τής πολιτείας του Άθηναϊκοΰ λαοϋ ούτε νά έμπνεύσω-

την, εί μή πρδς τή σοφία καί τή τών φρένων εύκοσμίφ, σωφροσύνη τε καί

σιν αύτώ ήθος καί φρόνημα. Καί έν φ έν τή πόλει ήκμαζόν πως τά γράμ

δικαιοσύνη καί άνδρείη καί τή περιβλέπτφ τοΰ γένους ύπεραχή κατα^

ματα, καί αί έπιστήμαι, ή πολιτική κατάστασις έβαινε κατά κρημνών.

γλάϊστο».
■ Παρεκάθητο λοιπδν καί ό Διονύσιος έν τοϊς: Άρειοπαγίταις, δτε ο Παΰ-

Πας Ρωμαίος αύτοκράτωρ ή άλλος ίσχυρδς άνεκηρύσσετο Ευεργέτης της

λος έκήρυξεν έν τώ μ,έσφ αύτών τδν Χριστόν. Άκούσας δέ δτι ούτος δ θεδς

έπραττεν ή ν’ άναγράφη εύεργέτας .καί προστάτας :

πόΛεως

είναι δ τά πάντα ποιήσας καί τά πάντα δυνάμενος: πράττείν,άνεμνήσθη

^Στρατηγός, ή Αρεοπαγίτης. Ό δέ Άρειος Πάγος ούδέν άλλο
«Έ έξ Άρείου Πάγου βουλή καί ό δήμος Γερμανικόν Καίσαρα».

τοΰ έκτάκτου φαινομένου, δπερ είδε πρδ έννεακαίδεκα έτών καί άδιστά«ΆγαΟή τύχη Έ ές Άρείου Πάγου βουλή καί δ Δήμος Γερμανικόν Καίσαρα».

κτως άπεδέξατο τήν νέαν θρησκείαν μετά της έαυτοΰ οικογένειας, διότι

ή Δάμαρις, κατά τινας έξηγητάς, ήν ή σύζυγος: αύτοΰ. Έβαπτίσθη δέ

<Η βουλή ή έξ Άρείου Πάγου καί ό Δήμος, Γελλιον Ροτίλιον Αοΰπον Ανθύπατον,
άρετής ένεκα καί εύνοιας».

άμέσως ύπδ τοΰ Αποστόλου καί έγένετο δ δεύτερος έπίσκοπος τών ’Αθηνών.

■ Ό Διονύσιος συνέγραψε πολλά περί ί,ολλών* έν άπασι δέ τούτοις ε'χει

λαί άπειροι άλλαι τοία^τάι'.

θέμα τήν νέαν θρησκείαν. ’Έργα αύτοΰ σώζονται τά εξής: Περί τής ού-

ρανίας ιεραρχίας* περί τής έκκλησιαστικής ιεραρχίας* περί θείων ονομάτων’
περί μυστικής Θεολογίας, καί Έπιστολαί XI. «'Όσα γε. μήν συνεγράψκτο
θεωρίη καί νοήμασι καί φράσει έξόχφ πάντη καί άμιγ.Γ ταΐς, οσαι κατ’

άνθρώπους έφάνησαν, τοΰτον έχουσι τδν τρόπον’ κλπ.» 3. Πλείονα ό,ι«ος

ι

‘1 πό τινων αύτοκρατόρων άπενεμήθη τφ Άρείφ Πάγφ εύρύτης τής δι
καιοδοσίας αύτόΰ έπί διαφόρων ένεργειών* άλλά τοϋτο έπραττον έκεϊνοι εί'τέ
πρδς'ιδίαν τιμήν, διότι καί αύτοί ήσαν ΆρεΙοπαγΐται, .εί'τε πρδς έξυπηρέτησιν τών ιδίων σκοπών, διότι μετέχειρίζοντο τδν Άρειον Πάγον έργα·4

έγράφησαν παρ’ άλλων πολλών περί αύτοΰ, θαυμαζομένου ανέκαθεν διά

νον αύτών. Ούτω δέ θνησιβιών πάντοτε δ Άρειος Πάγος έφθάσε μέχρι σχε
δόν του τέλους τοΰ ΔΖ αίώνος. Τής έποχής έάείνης (έπι τών αύτοκράτό-

τήν παιδείαν, τδν νοΰν, τήν πίστιν είς τήν χριστιανικήν θρησκείαν καί
διά τδν ζήλον, 8ν έδειξε πρδς διάδοσιν αύτής άνά πασαν. τήν Εύρωπην.^

ρων Γρατιανοΰ καί Θεοδοσίου, 380 μ. Χρ.) είναι ή εξής έπιγραφή :

Άπέθανε δέ εις ήλικίαν 90 έτών έν Άθήναις μαρτυρικόν .θάνατον υπέρ
τής θρησκείας, ώς λέγούσι τινές τών ιερών συγγραφέων.- Οί Καθολικοί
χριστιανοί τιμώσιν αύτδν ιδιαιτέρως* 'ίδρυσαν δέ οί συμπολϊται ημών δυ^
1.
2
3
4
5

Διονυσ. Άρεοπαγ. έπιστολή πρδς Πολύκαρπον. III.
Σουίδ. έν λ. «άνέχαΟεν» καί «Διονύσιος ό ’Α ρεοπαγ.», Μιχ Σύγγελος αδτ·,
Νικηφόρος έν βίω Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου. .
"Ορα Ελληνικής Πατρολογίας τόμος III και IV.
Κ. Κοντογ. Ίσϊορ. τ. Πατέρων «Διονύσιος’Αρεοπαγίτης».
-

Τδν λαμπρότατου '
■: ’

άνβύπατον τής'Ελλάδος
Ροόφιον. Φήστον. .καί Άρεοπαγείτην ή έξ Άρεοπάγου
Βουλή καί ή βουλή

δήμος ό ’Αθηναίων εύνοίας ένεκα καί εύεργεσίας τής ,περί: τήν πόλινάνέστησεν, Προνοορν.τος
Φλαοίου Πρυλάδου. 2

τών τριακοσίων καί ό
1 "Ορα Boech. Corp. Insori pt, G γ.Άρι9. 313, 315, 316, 317. 370, 379, 381,
415, 414, 416, κλπ.
2 loan. Meursius Areop. V.

ο
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“Εκτοτε δ’ έζέλιπεν εντελώς, ώς Αναφέρει δ Θεοδώρητος, επίσκοπος Κά*

πρου, γράψζς περί τά τέλη της Δ'έκατονεαετηρίδος μ. Χρ. «Και Απέσβη

ενδυμΙων του βϊικονςφιαδ
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ttxbr μυθογράφησα. Είναι εύσύνοπτος Αφηγησις τών μεγάλων έν τ;ρ πο
λιτική Ανατροπών, αϊτινες συνέβησαν έν Άγγλίγ Απδ τ·ης τελευτής τού

[χέν τών πολυθρύλητων νοριοθετών ή μνημη, οί δέ Ρωμαίων νόμοι τάς τών

Κάνιγκ μέχρι τοΰ έτους 1859, ϊίγουν περιόδου, έν $ τδν υπέρ τ·ης κυρίως

Ελλήνων ίθύνουσι πόλεις. Και Αργεί παρ’ Άθηναίοις δ ’Άρειος Πάγος καί
η 'Ηλιαία καί τδ έπι Δελφινίφ δικαστήριον καί- ή τών 500 βουλή καί οί,

διηγησεως στενώτατον μίτον παρέχουσιν: αί τύχαι τού είς πάντα τά πο

'Ένδεκα και οί Θεσμοθέται καί δ του ενιαυτού ’Άρχων κλπ.»’·

λιτικά γεγονότα περιπλεγμένου οί'κου τού σίρ Ούί'λλιαμ Φερράρ. ’Εν

τεύθεν μετά πνευματώδους έπιτυχίας <5 Δισραελης έκφεύγει τδν έν τούτφ

Μη εύρίσκοντες δμως άλλην μεμαρτυρημένην συνεδρίχσιν τού Άρείου

ένυπάοχοντα κίνδυνον, έν τώ είσάγειν δηλον δτι ιστορικά πρόσωπα δ,ρώντα

Πάγου μετ’ εκείνην ητις έγένετο έπί της έποχ·ης τού ’Αποστόλου Παυ-,
λου, θεωρούμ.εν ταύτην τελευταίαν, τδ" δέ περιώνυμ,ον εκείνο δικαστήριον

καί Αγοοεύοντα, δπερ ένδελεχώς συνεφέλκεται σπουδαίας διαφωνίας, άν .

καταργηθέν έκτοτε’ διότι πκτα η μετά ταΰτα ύπαρζις τοΰ Άρείου Πάγου,
μέχρι <ού 380 μ. Χρ. ην μαρασμώδης καί οίονεί κακόζηλος καί βεβια-,

νων μυθογραφικών μορφών, ·ή ψιλώς νά έμφανίζη αύτά δπως Αποφαίνωνται

δέον νά είσάγτ) τις αυτά άπτόμενα παντελώς τών τυχών τών έζευρημέτην εαυτών γνώμην. Έν τφ Ένδύμίωνι έμφαίνεται αλήθεια καί ποίησις,

. σμένη Απομίμησις τού λαμπρού της λαμπρΑς έποχης της ’Αθηναϊκής πο

συγκερασμένη έν μάλιστα πρωτοτύπφ καί εύστόχφ τρόπφ. Αί ίστόρικαί

λιτείας δικαστηρίου.
Σήμερον έκ τού «σεμνότατου» καίαάγιωτάτου» έκείνου δικαστηρίου δπερ

•μορφαί, ας δ Δισραέλης εισάγει έκ πρώτης ό'ψεώς είσιν εύδιάγνωστοι καί δ

ύπηρζεν έπί δεκαπέντε περίπου αιώνας, δηλαδη δσον ούδεμία σχεδόν άλλνγ

άρχη η έζουσία έν τώ κόσμω, περισώζονται δ γυμνός βράχος αυτού καί τδ

Αναγνώστης γινώσκει παραχρημα τδ ώς πρότυπόν ύποκείμενον, εί καί αυ-

ται έν χρόνφ καί έν δευτερευούσαις περιστάσεσι ποικιλοτρόπως μεταβάλ
λονται κατά την χρείαν της Αφηγησεώς. Ούτως έν παραδείγματι κατά τδ

έντιμον όνομα άπονεμηθέν είς τδ ύπέρτιμον καί άςιον τοΰ δνόματος τούτοι*

έτος 1848 Αποθνήσκει δ λόρδος 'Ροεχάμπτων, έν φ απεικονίζεται δ Πάλ-

άνώτατον δικαστήριον της Αναγεννηθείσης 'Ελλάδος 2.

μερστων καί δ κόμης Δε-Φερρύλ (ω παρέχεται τδ πρότυπόν δ πρίγκιψ Βί-

Κ. Ν. Παπαμκχαλόπουλος

σμαρκ) πρεσβευτής της Πρωσσίας έν Αονδίνφ κατά τδ 1842, Αγωνίζεται
έν μεγάλφ ίππικώ Αγώνι, καθ’ 8ν κατανικ? πάντας τούς ανταγωνϊστάς.
Άλλ’ έν τώ ίππικώ τούτφ Αγώνι δ Βηκονσφηλδ ιστορεί την πραγματικήν

Ο ΕΝΔΪΜΙΩΝ ΤΟΥ ΒΗΚΟΝΣΦΗΜ.

πάλην, ην έπάλαισε μέχρι τέλους δ λόρδος Ούελιγκτών καί δ αύτοκράτωρ

Ναπολέων (γ]τοι δ πρίγκιψ Φλωρεστάν, ού τδ πρωτότυπον καλείται πρίγκιψ Λουδοβίκος Ναπολέων) δστις ποιείται έπιτυχη Απόβασιν καί μετά ταΰτα

’Επειδή περί τοΰ περιωνύμου πολιτικού μυθογραφηματος τοΰ Βηκονσφηλδ

Αναβαίνει έπί τδν θρόνον. 'Η δ’ έπωνυμία τοΰ Ένδυμίωνος ώς πολιτικού

πολύς, ώς είκδς, καί παρ’ ημΐν έγένετο δ λόγος, δέν νομίζομεν άπόσκοπον

μυθογραφηματος ύποσημαίνει, δτι έν αύτώ προεξάρχει τδ πολιτικόν τού

ν’ Αναγράψωμεν τά σήμειωδέστερα τών ύφ’ ημών Ανεγνωσμένων.

μυθογραφικού. Καί δη άνδρες καί γυναίκες, ηρωες καί ηρωΐδες της διηγη-

ΌΈαόυμίωΓ τοΰ Βηκονσφηλδ ουδέ τδ παράπαν καταλέγεται είς τάκατ ,ά

σεως έζυπηρετούσι τγί πολιτική. Καί Αν τδ ρωμαντικδν στοιχεΐον έν τινί

την Εσπερίαν Εύρώπην άρίγνωτα ιστορικά μυθιστορήματα, άτε ών ποΛι·-

μυθιστορηματι είκονίζει τδν έρωτα, δυνατόν είπεϊν, δτι ενταύθα η πολί

1 θεοδώρητος Έλλη». Π α 9 ή μ. Θ’.
2 ·Αιά τοΰ όρ9οΰ παραδείγματος του [δ "Αρειος Πάγος],καί δια της σοδαρύτητος τής χρίσεώς του, ώς λαμπα; φωτίζουσα τδν ναδν τής Αιζαιοσδνης, άδιάστως ?φείλκυσέ τήν προσο
χήν όλων ε’ς τδ δρθδν καί άκριδές’ ώστε 8εν χρεωστεΐ τήν δπεροχήν του ε’ς μόνην τήν ανό>_
τέραν αύτοΰ θέσιν, διότι όπου καί άν "σταταί τις γειτνιάζει πρδς τ’ Αμαρτήματα, άλλ’ ε’ς
όφειλόμενον ε’ς τδν όρθώς κρίνοντα σέδας». (Π. Καλλιγα Σ υ σ τ η μ α I* ω μ. Δ ι κ α ίο ο,
Τόμ. Α’. ίκδ. Β’. «Περί 'Ερμηνείας» ) .
• Κατά τδν ήμέτερον δικαστικόν οργανισμόν, τδ δικαστήριον τοΟ Άρείου Πάγου ίδρύδη κυρ’ώς πρδς τήρησιν τής τοΰ νόμου ένότητος καί τής πρδς τήν διαχείρισιν αύτοΰ δικαστικής
όμονοίας.... 'U εμβριθής λύσις τών ύπυβαλλομένων αύτώ ζητημάτων, ή μαρτυρούσα τήν πε

φωτισμένων αύτοΰ προσπάθειαν, τοΰ νά περιποίηση είς τήν δρθήν τοΰ νόμου ivvotav το προσήκον αύτή κράτος, καθίστησι τδ άνώτατον τοΰτο δικαστήριον πολύτιμον οδηγόν τών κα
τωτέρων δικαστών·. (Π. Παπαρρηγοπούλου Τ δ έν Έλλάδι ίσχόον αστυκδν δί
καιον, τόμ. Α’. σελ. 132.)

>

τικη προτάσσεται τώ έρώτι. Ίστέον δμως, δτι δ έρως είναι τδ ό'ργανον,

δι’ ού ηρως καί ηροΛς τού μυθογραφηματος (ηγουν τδ δίδυμον ζεύγος Έν-.,
δυμίων καί Μύρα), έργάζονται, είς πραγμάτωσιν τών πολιτικών αύτών βου

λών. Ούδ’ είναι τούτο τδ κύριον, δτι δηλα δή δ Ένδυμίων κατανικηθέντων κωλυμάτων τινών εισδύει είς τδν σύνδεσμον, τδν άντιστοιχοΰντα πρδς
την κλίσιν της καρδίας του, αλλά τδ κυριωδέστατον, δτι καθίσταται πρωθ

υπουργός, άμα δέ νυμφεύεται καί την έκ πολλοΰ χρόνου έρωμένην. Ό δέ
μετά χεϊρας Αναλαμβάνων τδ φιλοπόνημα τού Δισραέλη μετά προσδοκιών

όΐας συνήθως έχει περί τοιούτων δημιουργημάτων της φαντασίας, ένίοτε
καθορα εαυτόν κωμικώς δσον διεψευσμένον. Ούτως δ σίρ Ούίλλιαμ Φερράρ

δ τού Ένδυμίωνος πατήρ, δ έν τώ πρώτω μέρει Πρωταγωνιστών, παρι-
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στάνεται άπαξ πολύ καταβεβλημένος, και οί'καδε άπελπις πορευτείς έγ-

υπέρ τού-προϊστάμενου αύτοϋ καί πάς. συνετός ύπουρ'γδς θέλει άποδεχθή

βιβλιοθήκη και έπί μακρδν καλύπτων τδ πρόσω-

αύτδν καί εχει ύπ’ δψει και έν τφ μέλλόντι. Ό νέος αύτδς διορισμός-ά-

πον διά τών χειρών μελετ^ κακά. Πλήν άλλ όμως ούδεμίκ ερωτική άνία

.νέφξε τφ Φερράρ τδν πυλώνα τοΰ μεγάλου κόσμου. Εντεύθεν ταχέως

κατισχύει ενθάδε, τδ δέ πράγμα άπλοΰν, άπλούστατΟΝ. «Ό λόρδος Ούελ-

έφειλκύσατο τήν προσοχήν τοΰ Πίττ καί δεκτός γενόμενος εις τδ Κσινοβούλιον κατεστάθη εις ύψηλήν καί σπουδαίαν θέσιν. Σύμβουλος,·όμως τού

κατακλείεται έν τί)

λιγκτών δέν κατώρθωσ^ τδν σχηματισμόν ύπουργείου, άτε έν τή τών Κοι
νοτήτων Βουλή αποδεκτής γενομένης τής προτάσεως τού Έβριγκτών, καί

στέμματος, δέν έγένετο καί κατηνάλωσε τδν ,ένεργδν πολιτικόν- βίον' έν

κατ’ ακολουθίαν ό Φερράρ δέν γίνεται υπουργός». ’Άλλοτε πάλιν άναγινώ-

τοϊς ύστάτοις έ'τεσι τής κυβερνήσεως τοΰ λόρδου Αιβερπούλ. Τφ δ’ ίδίω
υίφ έκληροδότησε τήν μάλιστα έπιμεμελημένην άγωγήν, άποβλέπων διη-

σκεται, ότι τω Ένδυμίωνι έγχειρίζεται δελτίον παρά ραδινής χειρδς δασποίνης, δι’ ού καλείται νά πορευθή εις ώρισμένον τόπον, όπου ή δέσποινα

νεκώς εις τδ πολιτικόν του στάδιον κ,αί ηύτύχησε νά έπίδη αύτδν άνακη>-

εποχος αναμένει εκείνον. Ή δέσποινα έν τούτοις υπονοείται ή λαίδή Μοντ-

ρυσσόμενον πρώτον μαθητήν έν Έτων καί Όςωνίκ. Καί μόλις, ούτος έπερά-

φδρτ, ήν άγαπη εκείνος άξιούμενος καί παρ’ αύτής τών ίσων. Και δντώς
αύτη είναι, έντειλαμένη ΐνα προσλάβωσι τδν Ένδυμίωνα εις τήν άτμά-

-τωσε τάς πανεπιστημιακός σπουδάς παρεκάθησεν έν τφ Κοινοβουλίφ,
ένδς τών παλαιών .^Κς|Μ»ων τοϋ πατρδς παραχωρήσαντος έκείνφ πρδς

μαξαν παρ’ έαυτή* τδ δέ συμβαϊνον δέν είναι παντάπκσιν ερωτική σκηνή

ίδιαν, διάθεσιν έκλογι^ί^^διαμέρισμα. Καί δή. καί ο νεώτερος Φερράρ,

άλλ’ ή μεγάλη αυτή έκ τών Ουίγγων δέσποινα λέγει πρδς τδν Ένδυμίωνα

διέπρεψεν έν τφ Έοινοβουλίφ - καί ταχέως κατασταθείς γραμματεύς τού

«Τδ Κοινοβούλιον μέλλει νά διαλυθή, οφείλετε νά είσέλθητε εις τδ νέον

,Πανεπιστημιου^προείλετο τδν. .ιδιώτην βίον άμα τού, Κάνιγγος άνελθόντας

,τοιοΰτο!» Καί πρδς αύτδν νομίζοντα, δτι στερείται τών εις τδ τοϋτο μέ
σων άποκρίνεται εκείνη. Τά μέσα δέον δπως εξέυρεθώσιν, υμείς δ’ οφεί

εις τήν πρωθυπουργίαν, διότι ως Τόρυς έξήοτα τήν τύχην του έκ τής εις
,ίήν έ.ξουσίαν προσδοκίμου έπανόδου τοΰ δουκ.ός Ούελλιγκτών. Είτα συν-

λετε εύσταθώς νά έπιχειρήσητε δπως προσέλθητε εις τδ Κοινοβούλιον, διότι

εζεύχθη τήν δεσποινίδα Κάρεϋλ άνεψιάν δουκίσσης τινδς καί κόσμημα

πάντα τά έν τφ κόσμφ ήρτηνται έκ τής ύμετέράς βουλήσεως· ή έκ τών

τής κοινωνίας, κατανικήσας δοΰκα, διότι παρίστανεν άνθρωπον προοδευτώ·

γυναικών, προσεπάγει δ Ένδυμίων, άνθ’ου θελει παράσχει τα τεκμήρια

κδν, δστις ημέραν τινά, έμελλε νά καταστή ό πρώτιστος. Τοϋτο ,τούλάτ

τδ αντίζηλόν του πολιτικόν στάδιον, δπερ πάλιν είναι άντήχησις τοΰ στα
δίου τοϋ Δισραέλη. Εί δ’ ό ήρως τοΰ μυθιστορήματος, δ τήν έπωνυμίκν

χιστον προύτίθετο ή πρώτη τών Τόρυφν δέσποινα, ή δ Δισραέλης έν τφ
ίδιοφυεϊ αύτοϋ τρόπφ προσένειμε τήν έπωνυμίαν Ζηνοβίαν. Ή δέ Ζηνοβία

Ένδυμίων σχών έ'κ τίνος τών μητρόθεν προγόνων (δστις ύπηρέτει έν τή

αυτή τά μάλα ένδιαφερομένη διά τδν Φερράρ καί κοινή μετά τής φιλοδό-

αύλή Καρόλου τοΰ Α',) δεικνύει διαφέρουσχν πολιτικήν έπιδεξιότητα, τοϋτο

ξου συζύγου του έργαζομένη εις τήν προσωτέρω προαγωγήν τοϋ σίρ Ούίλ-

εμφανίζεται ως ερμηνεία τοΰ Λαρβινείου νόμου περί τής κληρονομιάς,τών
ιδιοτήτων έκείνων, αιτινες έκτήθησαν έκ τής έφαρμογής υφισταμένων σχέ-

λιαμ, είναι τά. μάλιστα συντηρητική, άποτροπιαζομένη τούς Ούίγγους, διότι
ούτοι, ώς άπεφαίνετο, ή'θελον νά παραδώσωσ ν ήμϊν Βοναπάρτας. Τήν κοιά

σεων.Ό Ένδυμίων δήλα δή δρμαται έξ οΐ'κου, δστις έκ πολλών γενεών άσχολεϊται περί τήν υπηρεσίαν της πολιτείας και πολιτικως ενεργεί διρτι δ

νήν γνώμην ήρμήνευεν ώς τι ιταμόν,διότι ούδεμία άλλη δύναταί νά ύπάρχη
ή, ή τοΰ άνωτάτου άρχοντας καί τών δύο βουλών. Ούδ’ ήμπόρει νά κα.θη-

πάππος αύτοϋ, υίδς και αύτδς πολιτικού δπως πότ’ άν ή διαπρεπούς, έκ

συχάσγ εαυτήν δι’ ήν έκύρωσεν έ'γκρισιν έν ώρος έλευθερίου τυφλώσεως ο

νεότητος κατες-άθη υπάλληλος τοΰ θησαυροφυλακείου,έ'νθα-έν δλίγοις έ'τεσι,

λόρδος Αιβ,ερπού.λ, τοΰ σιδηροδρόμου εις Μχγχεστρίαν καί Αιβερπούλ, έλυ-

διά τάς γνώσεις και τήν ταχεϊαν άντίληψιν έκτήσατο. αυθεντίαν περί τά

πειτο δέ διά τήν κατάργησιν τών κινητών φορείων καί έβδελύσσετο τδ

οικονομικά και έξ άρχικαγγελαρίου θησαυροφυλακείου προήχθη εις ιδιαίτερον

φωταέριον. Καί έ'ν τινι μεγάλφ δουκί τής 'Ρωσσίας,. ώς αύθεντικφ καί όρτ

έκείνου γραμματέα. Ό δέ Δισραέλης μετά σφοδράς ζέσεως περιγράφει τά

θοδόξφ έκπροσώπφ τών ύγιχινουσών άρχών, ένορ^ τδ ίδιώδες αύτής καί

τής σχέσεως τοΰ ύπουργοΰ πρδς τδν έαυτοϋ γραμματέα εκφραζων, οτι εξαι

μετά την πτώσιν,τών Τόρνων απέρχεται εις Βιένναν δπως διχγη έν κοίτ

ρούμενης τής μεταξύ άνδρδς καί γυναικος σχεσεως ουδεμιά άλλη υπάρχει,

νωνΐ£ νομφν καί τάξεως. Αυτή λοιπόν ή άγαπώσα τούς, νέους έκείνους,'
ooot έλπίζο.υσι νά. καταστώσιν υπουργοί, πχρορμά τδν φερράρ,.-δστις δνοτ

έν ή άπαιτεϊται τηλικοΰτος βαθμός πιστότητος, έν ή άναγκαίως τήλικαύτη έπιείκεια ένασκεΐται και τηλικαυτη συμπαθε,ια δέον να προσυπαρ-

μα^εται. εξ απορρήτων σύμβουλος, άμα τή. εις τήν έξουσίαν άνόδφ τού

χγ. Ή ταύτότης τών συμφερόντων, αί άενναΟι δυσχερειαι, αιτινες δέον

Γοδερίχ Ούελλιγκτών, άτυχώς όμως δέν καθίσταται ύπουργδς, άλλά λαμ-,

κοινή νά κατανικώνται, ή έναλλαγή νίκης και ήττης αναπτυσσουσι τδ
πειθήνιον, καί είδος τι ένθουσίασμ.οΰ έν τή καρδιγ τοΰ νεαρού γρκμματεως

βανει θεσιν περιφρισμενην παρά τή κυβερνήσει Έν δέ τή κοινωνία πρω—
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πρεπές ίπποστάσιον και δίδει λαμπρά γεύματα, ώστε δ λόρδος Πομερώϋ,

έταιρος συλλόγου συζητικοΰ διαφόρων άντικειμένων ένθα πρώτον άρχεται

μετά πολυτελές δεϊπνον εκφράζει τήν εύχαρίστησίν τοϋ δτι τοσοΰτον διά-

τών δημοσίων άγορεύσεων. Αί συσκέψεις τοΰ συλλόγου αύτοΰ (Κλούβ.)

ποεπεΐ άνδρί διηυκόλυνε την εις τδ Κοινοβουλιον είσοδον. Δίδυμον ζεύγος
^γουν Ένδυμίων και ή Μόρα, γεννώνται έκ τοΰ γάμου, τέκνα εξαίρετου

ιστορούνται: μετά πολλής τής ευτραπελίας καί η θυμικη στάσις, έν ή
ο Ένδυμίων διατελεϊ πρό της είς τδ ρητορικόν. βήμα παρόδου, περιγρά*-

καλλονής και φανταστικώς ήμφιεσμένα ώς ή μάμμη τών. Μετ’ άριστόν

φεται ακριβώς κατά την άλλως συνήθειαν τών μυθιστοριογράφων, δπό-

τι παοατιθεμένων τών τραγημάτων είσαχθείς δ δκταετής Ένδυμίων καί

ταν ο ήρως των διατελεϊ ών έν τή πρώτη εκδηλώσει τόΰ έρωτος $ έν

έρωτηθείς παρά τίνος τών συνδαιτυμόνων πότε έμελλε νά φοίτηση είς σχο

λεϊον άποκρίνεται «μετά δυο έτη θά μεταβώ είς Έτών, δπόθεν είς την

τη απορρητφ συνεννοησει. Παρα μεν τώ Βαρρώ κατά τήν κοινήν έστίασιν, εν δε τφ τεϊοποσίφ παρά τοϊς κκ. 'Ρώδνεϋ (οϊτινες κατοικοΰντες

εκκλησίαν τοΰ Χριστοΰ και είτα είς τδ Κοινοβούλιον». Τδ δέ κοράσιον,

έν μεγάρφ, τδ άξιολογώτατον τούτου μέρος έκμισθοϋσι πλείστοις τών έπι-

πρδς 8 άστε’ίζόμενος είς τών φίλων τοΰ οί'κου προύβάλετο γάμον, άπεκρί-

φανών), δ Ένδυμίων γνωρίζει πολλά διαφέροντα πρόσωπα, ή'γουν τδν κ«

νατο «δέν πιστεύω, δτι θά συνοικήσω τινι, μ·}) καταλεγομένφ είς την βου

Ιαβετ ριζοσπάστην τδν κύριον Βάρβε συγγραφέα, ού τάς μυθογραφίας
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λήν τών λόρδων». ’Αλλ’ άμα τή μεγάλη μεταβολή;-ήν έπήνεγκε τδ έτος

ουδέποτε αναγινωσκέι «διότι η τών άνθρωπων αί'σθησις είναι παντελώς

1832, δτε δήλον δτι δέν άπέβη εφικτόν τφ Ούελλιγκτών δ σχηματισμός

κακή» ώς συνε'ιθιζε νά ύποδηλοϊ, έξ ής δμως περιελθούσης είς τδν ήμε-r

υπουργείου, τδ έργον της μεταρρυθμίσεως άποφαίνει την έπίδρασιν αύτοΰ

ρησιον τύπον, γίνεται δ πρώτος τών ήμετέρων άνταποκριτών* τδν κ. Σεϋ-

καί οί Τόρεις δριστικώς έκχωροΰσιν ήν κατεΐχον θέσιν, τελευτή και η δόξα

μούρ Χίκς, δστις τήν δλην πολιτικήν επανάγει εις κοινωνικάς επιδράσεις

τοΰ οί'κου Φερράρ. Διά τδν οίκον αύτδν περαίνεται τό γε νΰν τδ πολιττ-

καί είναι εύδαιμονέστατος, δπόταν καληται είς ύπουργικήν εσπερίδα* τδν

κδν στάδιον και πράγματι χωρεϊ είς καταστροφήν και ύπδ οικονομικήν
έποψιν. "Οθεν ή περιφανής αυτή οικογένεια εξαναγκάζεται ν’ άπέλθη είς
άπωτέραν κατοικίαν έϋ τφ Βερκσχίρ. Ό δέ παϊς Ένδυμίων δέν δύναταί

κ. Τρενχδρδ, τδν άνδρα τών άμοιβαίων ύποσχέσεων, τδν νομίζοντα, δτί

νά διατριβή μακρότερον έν Έτών. Ό πατήρ λοιπδν άφιεροΰται είς την άνα-

μων, εν τοσουτφ κατοικεί παρά τοϊς 'Ρωδνεϋ έν τώ δευτέρφ πατώματι

τροφήν έκείνου, η δέ Μύρα άνάτρέφει αύτη έαυτήν.
Εί καί κατά τά τέως άναγεγραμμένα, έσβέσθη η λαμπηδών τοϋ περι

και εργ της ωραίας Ιμωγεν. Εκαστον, τών προσώπων τούτων διαγρά
φει δ συγγραφεύς μετά τηλικούτου πνεύματος, ώστε δέν αρμόζει παντά-

δέν είναι τις πρακτικός, έάν παραμένη λογικός* τδν κ. Ούαλδεχέρ, δστις
εί καί προσεχώς θά γείνη μέλος της έν τφ βασιλείφ Βουλής τών'Ομότι

φανούς οί'κου Φερράρ ούδέν ηττον έτι άπαξ ύποφώσκει αύτώ έλπις, δτε

πασι να γινηται λόγος περί εξαντλησεως τών δυνάμεων τοιόύτου συγγρα-

κατά τδ έτος 1834 δ λόρδος Γρέϋ παραιτεϊται, και ή Ζηνοβία πιστεύει,

φεως οιος ο Δισραελης, ώς δή έναγχός που άνεγνώσθη. Τούναντίον δ

δτι θριαμβεύει άτε τοΰ βασιλέως μεταπεμπομένου τδν δοΰκα τοΰ Ούελ-

λιγκτών. Κυρίως ύπδ της έαυτοΰ γυναικδς άναπεισθείς συμπραττούσης και

αναγνώστης πιστεύει, οτι ως πρδς τδ πνεΰμα καί τδν πλούτον τών έννοιών δ Ένδυμίων ούδενδς τών προτέρων έργων τοΰ Δισραέλη ύστερεϊ. Ούδέν,

της Μύρας σπεύδει δ Φερράρ είς τδ άστυ, δπου δ Ούελλιγκτών προσήνεγ-

τών μεγάλων ζητημάτων μένει άνεξέταστον καί ού μόνον έξετάζονται μεθ’

κεν αύτώ θέσιν έν τφ ύπουργείφ καί ην έλπίζει μέν νά λάβη, άλλ’ δ τοΰ

ύπερβαλλούσης πρωτοτυπίας, ‘άλλά καί έν βραχεία καί άνευ αξιώσεων

υπουργείου σχηματισμός άποτυγχάνει διά την άρνησιν τοΰ Πήλ πρδς συμ

μορφή. Δέν παρατηρεί τις τδν σκοπόν καί εντεύθεν δέν διατίθεται δυσα-

μετοχήν. Ή δέ μακρά σειρά τών τύψεων τοΰ συνειδότος χαλαροί τδ θάρ
ρος και τάς φυσικάς δυνάμεις της φιλοδόξου και περί τά υψηλά σπουδα-

ρεστως η αποκναιεται,:οπερ επι μυθογραφημάτων είναι τδ χείριστον. Δύο
αλλαι προσωπικότητες, ων εκάστη έκπροσωπεϊ ένα τύπον, παρεστάθήσαν-

ζούσης δεσποίνης Φερράρ, ητις έ.κμετρεϊ τδ ζήν εύθύς μετά τδν άποχωρισμδν τοΰ υίοΰ της έχοντος μικράν θέσιν έν Αονδίνφ. Αύτόθι δ Ένδυμίων

προ.τερον;ως γειτονικαί τοΰ Φερράρ κατά τδν άγρδν, τούτέστιν δ Θορδβερύ,
δ τον Ριχάρδον Κοβδεν, άπεικονίζων, ενάντιος τών έπί τών σιτηρών δα-,

καταλύει παρά τή οίκογενεία 'Ρωδνεϋ, τή και πρώην και νΰν ηδη τφ οί'κφ

Φερράρ άφοσιωμένη. Σημειωτέον δτι ή δέσποινα 'Ρώδνευ είναι καί αύτη

σμών, ο Φρεΐχενδλερ εχθρός τών μονίμων στρατών καί δ Νίγελ Πενρρυδδωκ, δ υιός πνευματικοΰ τής·ύψηλή$ έκείνης έκκλησιαστικής τάσεως, ήτις.

καλλονή καί δλως κατά τον συρμόν, η δ’ αύταδέλφη της Ίμώγεν άντικρυς

προσπελάζει εις τον καθολικισμόν, ως δή,μετά ταΰτα άσπάζεται τδ ρω-

έπιτερπές πλάσμα ή θαυμάσιοι

ώς τις τών παλαιών επώνομαζε την

μαίκον θρήσκευμα, προχειρίζεται καοδινάλις καί ώς άπεσταλμένος τοϋ,

Σαπφώ, η άΛ,γηά&τ όμμάτων. Δέν πιστεύει τις έν τούτοις, δτι ο ημετερος

Παηςα επανέρχεται εις’Αγγλίαν (άριδήλως δ καρδινάλις Μάνίγκ).-Τώρα δ’
ήθελε να καταστή υποχείριος τή Μύρη, ήτις δμως άπωθεϊται αύτδν πρδς
αμοιβαιαν αμφοτερων εύτυχίαν. Καί τοϋτο αποτελεί τήν ύστάτην άπά-

ήρως ήθελε ριφθή είς τάς άγκάλας τοϋ έρωτος* διότι ούτος επιμελούμενος
τοϋ ίδιου έργου διατρίβει άλλως μόνον περί πολιτικής μελετάς, γίνεται

Τόμος Ε*, 1—’Ιανουάριος 1881
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•την διά τον σίρ Ού'ίλλιαμ Φερράρ, οστις παρεκτός τούτου από τοΰ θανά

-μέγά μέλλον ένώπιόν μου καί’δπερ σπουδαιότερου, στάδιον ΰπερ σου «.Εν

του της συζύγου ηθικώς κατατεθλιμμένος τελευτφ δι’: αυτοκτονίας. "Οτι.

τεύθεν δ Ένδυμίων καθίσταται πρώτον γραμματεύς ένδς τών ύπουργών τοΰ

δλή γυνή του ύπήρξε δι’ αυτόν, ήτοι τδ σκέπον καί προστατευτικόν στοιχεΐον, τοΰτο γίνεται ή Μύρα διά τδν Ένδυμίωνα. "Οτε αυτή Απώτατα,

•στραφείς πολύ πρδς τδν Βερτύ Τρεμαίν, μέγαν θιασώτην τοΰ Βενθάμ κα^

την [/.νηστείαν τοΰ νεαρού άμα καί ενθουσιαστικού πνευματικού, έξέφρασέ

‘στέμματος καί έν τοΐς περ^ελλομένοις ένιαυτοΐς έμελέτησε πολλά, Ανά-

τάδε : «Ή ζωή μου είναι Αφωσιωμένη τφ’Ενδυμίωνι, ύπάρχει μυστικός δε

■τής έ.-τωγε^ονς φιλοσοφίας (ής σκοπός τδ ωφέλιμον). Κατά μέν τδν Δίσραέλην είς έκαστος τών νέων ώφειλε νά διατριβή περί τδν Βενθάμ, Αν ήβού-

σμός μεταξύ ημών, δρμώμενος έκ τών περιστάσεων της ήμετέρας γενν.ή-

λιτο νά ίδ.οποιηθ ρ έμβριθή καί οξυδερκή διάνοιαν, δ δέ φίλος. Ένδυμίων

σεως. Καί έν όσφ ζώ, θέλω νά έργάζωμαι και νά σκέπτωμαι μόνον υπέρ

κατελέγετο είς την νέαν σχολήν, ή'τις διανοείται νά έπευθύνη τδν κόσμον

αύτοΰ». Καί τελευταΐον Απευθύνεται, πρδς τδν Ένδυμίωνα αυτόν έπί τφ

έπί τή βάσει Αφηρημένων, Αξιωμάτων καί ήν δ συγγραφεύς σκωπτικώς έ-

•νεκρφ τοΰ πατρός’ «Ή θέλησίς μου συγκεντροΰται εις έν καί μόνον τέρμα

πονομάζει έλευθεξ>όφρονα σχολήν, ούδεμίαν εύκαιρίαν παραλείπών νά διά-

■τοΰ ύπηρετεϊν σοί. Έγεννήθης έπί μεγαλείφ καί οφείλεις νά επιτυχής τοΰ
•μεγαλείου (ή'γουν νά καταστής μέγας). 'Η πέποίθησίς μου είναι εύσταθής

•τρκνοΐ ένθεν μέν τήν απέχθειαν πρδς τδ σύστημα αύτδ τοΰ επωφελούς

περί τοΰ δτι τις επιτυγχάνει πάντων όσων την κτήσιν επιδιώκει; μετά:

■φαντασία είναι τδ σθεναρώτατον πολιτικόν παρόρμημα και δ είς τήν φαν

(utilitarismus), έ'νθεν δέ τήν πεοιφρόνησιν Αφηρημένων Αρχών. Δι’ αυτόν ή

σπουδαίας βουλησεως». 'Η Μόρα ούτως αναλαμβάνει αποστολήν, καί δ»

τασίαν τών Ανθρώπων έ'κκλησιν ποιούμενος Αναφαίνεται νικητής (δπερ καί

•πάππος αύτης λέγει τάδε ώς πρδς τδν Κάνιγκ’ «Ό έχων αποστολήν δεν

:έκ τών προγενεστέρων του μυθογραφημάτων κατάδηλον έγένετο). Τδν έ'ξω-

γίνεται άφαντος πριν πλήρωσή αυτήν». Ή Μύρα δήλον ότι περί, πλείστο,υ

τερικδν άνθρωπον δ Ένδυμίων διεπιστεύσατο τή τέχνη τοΰ μεγάλου ρά-

έποιεΐτο όπως έπανακτήσηται

θέσιν ποτέ κατεΐχεν δ οϊκός. της, εί καί

;πτου Βιγώ, τοΰ έξ ί'σου άναστρεφομένου έν τή οίκίφ 'Ρώδνεϋ. Ή περί ής

τό γε νΰν πολύ απέχει, διότι η έ'νδεια εξαναγκάζει αυτήν νά εί,σαχθή είς

:δ· λόγος μορφή δέν τάσσεται είς τάς έλάχιστα πρωτοτύπους, έξ ών δ συγ

την οικίαν τοΰ βαθύπλουτου τραπεζίτου Νεϋχάτελ ώς σύντροφος της μό

γραφεύς άγει είς τδ μέσον, τουτέστι διανοητικός, φιλόσοφος ράπτης διι-

νης θυγατρός του Άνδριάνης. Σημειωτέον, οτι οί Νεϋχάτελ είναι η οικο

σχυριζόμενος δτι «τδ έξωτερικδν παράστημα ένδς Ανθρώπου δέον νά.δμο-

γένεια τοΰ πρεσβυτέρου Ίάμ 'Ροτσχίλδ, δστις έγένετο τών Ανθρωπίνων

•φωνή τή κλήσει καί τή έσωτερική αύτοΰ ούσίη», δστις πρδς τδν νεαρόν
λόρδον Α. λέγει «δφείλετε ν’ αποφασίσητε, Αν προαιρεΐσθε, νά στοιχήτε

έ'μπειρος, φιλόστοργος πατήρ καί φιλόσοφος καθόλου. Καί η σύζυγός του
ώς μήτηρ αίσθηματικώς στενάζει διά τδν ίδιον πλοΰτον καί δσον συχνά

ένδέχεται έπιτρέπει έ'ξοδον τοΐς μαγείροις καί τοΐς άλλοις ύπηρέταις, ίν’

τοΐς ί'χνεσι τοΰ Βύρωνος, ή τοΐς τοΰ Κάνιγκ, άλλως δέν δύναμαι νά σας
■ένδύσω. Πολιτικός άνήρ κατά τήν νΰν έποχήν δέον νά έ'χη σοβαρόν εξω

Αριστήση μόνη πλευρία (κοτολέτας), η δέ θυγάτηρ, η άγαν φιλητικγμ

τερικόν· τά ενδύματα δέν άναδεικνύουσι μέν τδν άνθρωπον, Αλλά συντε-

δέν άποτολμα ν’ Αγαπήση άνθρωπον, διότι σφόδρα δυσπιστεΐ, οτι πάσαί.

λοΰσι πρδς τδν σκοπόν του». Γνωστόν, οτι δ Δισραέλης κατέχει πάντα τά

αί θεραπεία»., ή περιποιήσεις άξίζουσι μόνον διά τδν πλοΰτόν της, άλλως

μυστήρια τής ραπτικής καί δ κ. Βιγώ χρησιμεύει αύτφ ώς φωνητικός αύ-

υπίφ/χουσα κα.ΙΛονη (transcendent beauty). Είς τδν κύκλον τούτον εισερχό

λός. "Απαξ ή Μύρα διχ τής τών γυναικών προαισθήσεως έμαντεύσατο

μενος καί ό Ένδυμίων γνωρίζει πρώτον μέν τδν λόρδον 'Ροεχάμπτων (ή'τοί:

τφ Ένδυμίωνι «ότι θά ευρισκε φίλους έν τφ κόσμφ, οί άριστοι όμως φί

τδν Παλμεστρών), ένα τών κρατίστων πολιτικών τοΰ τόπου, θαμίζοντα

λοι του θά ήσαν γυναίκες». Ή μαντεία πληοοΰται, διότι παρά τήν ιδία·)
Αδελφήν δ Ένδυμίων εύρίσκει ταχέως καί άλλας γυναίκας, αϊτινες ένδια-

παρά τοΐς Νεϋχάτελ’ είτα τδν πρίγκιπα Φλωρεστάν, ένα τών μνηστηρών
φ ένέτυχεν παρά τοΐς 'Ρώδνεϋ ώς συνταγματάρχη Άλβέρτω καί έν <«>

φέρονταΐ ύπέρ αύτοΰ καί δή έ'τι μάλλον δραστικώς άπτονται τοΰ βίου του .

προσώπω πιστώς δσον είκο/ίζεται δ Γ' Ναπολέων. Άμφότεροι, τούτέστιν

Καί ή μέν ωραία Ίμώγεν είναι αύτφ Αφωσιωμένη, καί ή πλουσιωτάτη έν

δ πρίγκιψ Φλωρεστάν καί δ λόρδος 'Ροεχάπτων διατρέφουσιν ή'ρεμον συμ
πάθειαν πρδς την Μόραν, εί καί ο κόσμος ύπόλαμβάνει τδν δεύτερον ώς

Άγγλίγ κληρονόμος, ή αισθηματική Άνδριάνα, ήρέμα ένθεάζει έπ’ ΐ'σης
ύπέρ αύτοΰ, αλλά τούτφ ύπάρχει προωρισμένον τι Ανώτερον. ’Έν τινι τών

εραστήν της Άνδριάνης. Έπί δέ τώ άκούσματι της είς την Μυραν αφοσιώσεως αύτοΰ χαίρουσι διαφερόντως ή μητηρ Νεϋχάτελ, ή προ.τιμώσα νά

μεγαλοπρεπών εκείνων συμποσίων, άτινα συνείθιζον νά δίδωσιν οί Νεϋχάά
τελ, παρήχθη τή Λαίδη Μοντφδρτ, τή περιωνύμφ Βερεγκαρίγ, τή βασιλίδι

συζεύξη την ιδίαν θυγατέρα μετά πνευματικού τίνος της κώμης, καί ή
Άνδριάνα αύτή. Ή δέ Μύρα Αποτείνεται πρδς τδν Ένδυμίωνα «Ή ταπεί-

τής συναναστροφής, τώ δαιμονίφ έκείνφ πνεύματι τών Ούί'γγων, ή'τοι τφ
Ούίγγικώ Αντιτύπφ τής τοριστικής Ζηνοβίας. Ή Λαίδη Μοντφδρτ έγένετο

νωσις ημών παοήλθε, τδ δι’ δ έστέναξα καί έδεηθην έπετεύχθη, βλέπω

ή■ πρώτιστη φίλη τοΰ λόρδου'Ροεχάμπτων, ήν αύτδς ούτος δνομάζει «τήν

/

68

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Ο ΕΝΔΥΜΙΩΝ ΤΟΥ ΒΗΚΟΝΣΦΙΑΔ

69

ύστάτην τών καταχτήσεων του», δπερ ουδέ τδ πκράπαν πάρεκώλυσεν

Ένδυμίωνος, περί ής έδρας έχει τήν έξουσίαν δ σύζυγος έκείνης. «Ήξεύ-

αυτήν όπως έργασθγ πρότερον εις σύνδεσμον τοϋ εύγενοΰς λόρδου μετά τής

ρετε, άποτείνεται αύτη πρδς τδν Ένδυμίωνα, δτι έν τών δνείρων μου ύπήρξε

Άνδριάνης. Καί δτε ο λόρδος ‘Ροεχάμπτων διακρουόμενός τοϋτο, ένόμιζε-ν

νά σάς ίδω έν τφ Κοινοβουλίφ». Ή αγαθή Βερεγκαρία έρθοτονεϊ τάς πρδς

εαυτόν ηύχαριστημένον άτε έκτιμώμενον ύπδ της δεσπόίνης Μοντφδρτ, άπεκρίνατο αυτή' «Τοϋτο είναι μέν ευπρεπές, άλλ’ ούχί πρακτικόν ΐναδύ-

εκείνον φράσεις της, άλλά καί αυτή ύπδ τήν πέ.πλον τής πολιτικής. Προ

νησθε νά ενατενίζατε είς την έμήν πιστότητα, άλλα θέλω νά σάς ίδω ηγέ

φανώς ομολογεί αύτη πρδς τήν Μόραν, δτι δέον νά έχγι φίλον, παντελώς
δμως πολιτικόν άνδρα, καί προσεπάγει δτι εύρίσκει τδν Ένδυμίωνα άντά-

την τής πολιτείας, διότι και δι’ ευφυΐας καί διά πάσης' άπαραιτητου δε~

ξιον τής φιλίας της, προτιθεμένη νά διενεργήση τήν άνοδον αύτοϋ εις τήν

ξιότητος έίσθε πεπροικισμένος, προσδείσθε όμως πλούτου»; Και αί τέσσα-

προεδρίαν τοϋ ύπουργείου. Τό γε νϋν γίνεται ύποκαγκελάριος. ’Ήδη ή Μύρος

ρες προηριθμημέναι γυναικεϊαι μορφαί, άς δ Δισραέλης εμφανίζει ήμίν, κατ’
εξοχήν δ’ ή δέσποινα Μοντφδρτ και ή Μόρα άφορμώνται άπδ τής ιδέας,

εκλιπαρεί αύτδν έπί μάλλον δπως νύμφευθή τήν Άνδριάναν καί ούτω διαμένγ διαρκώς έν τφ τόπφ. «Ό πτωχός πατήρ μου δέν έχει ζυγόν». Κατά

δτι δ άνθρωπος ούδέν άλλο δέον νά* έπιδιώκγ, ή δύναμιν. Ή Μύρα όρθό-

τήν εκλογήν συζύγου δέον νά μή χειραγωγήσωσιν αύτδν ρωμαντικά αισθή

πατα'λέγει πρδς τδν άδελφόν της' «'Ο γάμος είναι σπουδαίον έργανον έν

ματα, άλλά λόγοι άφορώντες εις τό κράτος, φ είναι διαπεπιστευμένος έκ
παίδων. Δύναμις καί αύθις δύναμις δέον νά ήναι τδ. τέρμα του!

τγ χειρι, καί ώς ή Ααίδη Μοντφόρτ ήβούλετο δπως συζεύξη τδν λόρδον
‘Ροεχάμπτων συν τή Άδριάνη, ουτω προύτίθετο μ,ετέπειτά ή Μύρα (καί

< Έν σιγή πίίρκτρέχοντες τά άλλα επεισόδια τοΰ-μυθιστορήματος τού-,

ύπδ τών αύτών λόγων έλαυνεται η Βερεγκαρία) νά συνδέσγ τδν Ένδυμίωνα

του, δπερ" καί διά τδν συγγράψαντα καί διά τδ περιεχόμενον ή'γειρε καί

μετά τής Άνδριάνης. Έν τούτοις ώς έπί τοϋ λόρδου 'Ροεχάμπτων τδ διά

παρ’ ήμίν πολύ τδ διάφορον έπιλέγομεν, δτι πολλοΰ άξια είναι τά εξής

την Μύραν ενδιαφέρον ήσαν πλάγιοι πολιτικοί σκοποί, καί ούχί ή Άνδριάνα

έπεισόδια: α') τδ μεταξύ Βερεγκαρίας καί τοΰ κόμητος Φερρώλ (καθ’ β ο

άλλ’ ή Μόρα έγένετο η Ααίδη 'Ροεχάμπτων, ουτώ συνέβη ταύτδ μετά

πρίγκιψ Βισμάρκ οφείλει ν’ άρκήται εις τήν ύπδ τοΰ Δισραέλη διαγραφήν),

ταϋτα. καί έπί τοΰ Ένδυμίωνος, δστις ταχέως, έδεσμεύθη ύπδ τής Ααίδης

β') δ δραματικώς ιστορούμενος θάνατος τοϋ λόρδου 'Ροεχάμπτων έν τφ ίδίω

Μοντφδρτ καί περί συνδέσμου-μετά τής Άνδριάνης καί παρά πάσας τάς

σπουδας·ηρίφ, δςκς θάνατος ύπομιμνήσκει τδ τέλος τοΰ Φελιξ.Σβαρτζενβέργ’

προτάσεις τής άδελφής καί τά έν τφ μεταξύ ύπδ τής Άνδριάνης ύπέρ αύ-

γ') ή έκβάσεων άνάμεσος έκστρατεία του πρίγκιπος Φλφρεστάν πρδς έπανά-

τοΰ πραχθέντα δέν ήθελε παντελώς-ν’ άκούσγμ Διότι καί αυτή έξ ενδια

κτησιν τοΰ θρόνου τοϋ πατρός του καί έπί πκσιν ή ωραία σκηνή άνά μέσον

φέροντος ύπέρ αύτοϋ έν τω πολιτικφ του σταδίφ κραταιώς ένήργησε κατά

τήν κρί,σιμον ώραν. Ή μεγάλη συμφορά έν τή έξωτερική πολίτική έπηκό-

φλωρες·άν καί Μόρας, τής γυναικδς δηλ. τής μετ’αύτοκρατορικοΰ πνεύματος
.καί συμπαρέδρου τοΰ θρόνου τοΰ Φλωρεστάν.Καί δ λόρδος Μοντφδρτ αποθνή

λούθησεν άπροσδόκητος, διότι ή τριπλή συμμαχία είναι γεγονός, τά δ’ άγ-

σκει έξκπιναίως καί δή αΐ'ρεται παν πρόσκομμα τής συζεύξεως τοϋ Ένδυμίω

γλικά στρατεύματα ένίκησαν καί κατά γήν καί κατά θάλασσαν έν τε τή μι-

νος τ^ Βερεγκαρίγ. Πλήν άλλ’ομως ή Άνδριάνη γίνεται Λαίδη τοΰ Ούαλδερ-

• κρ^ Άσίγ καί έν Συρίγ, διότι ή ύλική κατάστασις άνά τδ βασίλειον έχώρει

σχάρ λαμβάνουσα άνωνύμως άποσταλέντα εις αύτήν ώς νυμφικόν δώρον τδν

άπδ μηνδς εις μήνα έπί τδ χείρον. 'Η Άντι-Κόρνλιγα κρούει έπί τήν θύραν,

νοερώς πολυτελέστατον κόσμ,ον, δστις προέρχεται παρά τής βασιλίσσης Μύ-

και δτι ό σίρ 'Ροβέρτος Πήλ προτείνει άνθυπουργικήν δίάλυσιν τοϋ Κοινοβου

,ρας, άποδιδούσης δ,τι ποτέ ή. Άνδριάνα έπρα.ξεν ύπέρ τοϋ Ένδυμίωνος.'Όθεν

λίου, τδ ύπουργεΐον κερδαίνει τδ ζήτημα κατά μίαν ψήφον πλειονότητας.

ή Μύρα έπλήρώσε.τήν αποστολήν της, δ οίκος Φερράρ άποστίλβει έν φαεινο-

Εντεύθεν επιτάσσονται νέαι έκλογαί, δτε έγχωρεΐ ή έν τφ προοιμίφ τής

τάτγι αί'γλγ καί δ,τι αί δύο μεγάλαι. γυναίκες άπαυστως διισχυρίσθησαν «δτι
δηλ. ή σοβαρά βούλησιςτοϋ άνθρώπου τά πάντα δύναταί »καταφαίνεται ορθόν.

παρούσης διατριβής προμνημονευθεϊσα σκηνή μεταξύ τοΰ Ένδυμίωνος καί
τής Λαίδης Μοντφόρτ. ’Επειδή δ’ ό Ένδυμίων στερείται τών άπαιτουμένων

Σημειωτέου δτι οί τδ

πολύκροτου αύτδ πολιτικόν μυθογράφημα τοϋ

ύλικών πόρων ΐνα ύποστή τον έκλογικδν αγώνα καί δέν έμπορεΐ νά παραι-

Βηκονσφήλδ βιβλιογραφήσαντες (ών τάναγεγραμμένα έ'χομεν ύπ’ δψει είς

τήσηται καί τήν κυβερνητικήν θέσιν, έάν έκλεχθή, αί'φνης έξ άγνώστου χειρδς

. φως προάγοντες τήν έργασίκν ταύτην) άνευρίσκουσιν έν αύτφ ένδειαν έντεταμένης περιπετείας καί ούχί ίκανώς σπουδαίαν τήν προσωπικότητα

λαμβάνει ομολογίαν είκοσακισχιλίων λιρών έπιγεγραμμένην είς τδ .ίδιον

δμως άπεδείχθη δτι ήτο ή Άνδριάνα. Παρεκτδς τούτου καί δεύτερον κώ

•τοΰ ήρωος έν άντιβολή πρδς τάς δύο γυναικείας μορφάς, τοΰ ήρωος αύτοϋ
τοϋ ουδέ τδ παράπαν δρώντος, άλλ’ ώς τδ πλεΐστον καθ’ εαυτόν είσαγο-

λυμα δέον νζάρθή, καί δή παρέρχεται ή Ίμώγεν (τανΰν Ααίδη Βούμαρις) ώς

. μενού ώς δρώντος. ’Αντισήκωμα δμως τούτων έστω τδ πνεΰμα,. δπερ έπαν-

ονομα. Καί νομίζει μέν άποστείλασαν τδ ποσδν αύτδ τήν Λαίδην, έπειτα

κατά φαντασίαν νύμφη, ορίζουσα έδραν έν τφ Κοινοβουλίφ πρδς διάθεσιν τοϋ

θεϊ έν τφ άρτιφκνεί αύτω φιλοπονήματι τοϋ Δισραέλη.

Ν. Πετρής

ΡΩΜΑΪΚΑΙ ΣΚΙΙΝΑΙ
—— Φεύγω, είπεν δ νέος’ καί άποτινάξας. τδ άλευρον άπδ τ$5ς κόμης καί.

ΡΩΜΑΪΚΑΙ ΣΚΗΝΑΙ

τοΰ βραχέος χιτώνος έξ'ηλθε'? άγνοών ποΰ.νά φέργ τά βήματά του.

.. Παρέκειτο η οικία τοΰ Μάρκου ’Αντωνίου Ηρίσκου, δημοσίου κηρυκος
δστις έχαιρε φημην άγαθοΰ πολίτου. Είς την οικίαν τούτου είσηλθεν δ
ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΜΥΛΩΘΡΟΥ

'Ο μυλωθρός Κόϊντος Κοϊντιλιανός έπανηλθεν ώς συνήθως μετά την δυ-

πρώην ύπηρέτης τοϋ μυλωθρού.
.
— Χαΐρε, Πρΐσκε. Μετ’ ολίγον η νύξ θέλει καλύψει τά πάντα διά τοΰ

σιν τοϋ ηλίου οίνοβαρης καί δύστροπος εις τδν μυλώνα αύτοΰ καί εύθύς

σκοτεινού πέπλου της, Ό Κοϊντιλιανός μ’ έδιωξε καί άγνοώ ποΰ νά κα-

δι’ αποτόμου %δφόυς ηρξατο προσαγορεύών τδν υπηρέτην του δστις στρέφων

τευθυνθώ. Δέξαι με καν διά την νύκτα ταύτην. Είμαι ολιγαρκής. ’Ολίγον,

τδν μύλον η'λεθε τδν σίτον.

άρτον δός μοι έξ έκείνου ον άπορρίπτεις είς τδν κΰνα τδν φύλακα της οι

— Άσίνιε^ζώον οκνηρόν. Ακόμη δέν έτελείωσες ; 'Ο σάκκος είναι πλη-

κίας’ θά κοιμηθώ δ’ έκεΐ είς τδν κ·ηπον ύπδ τδν α.ί'θριον όύρανδν καί πι

* Ό δυστυχής ύπηρέτης ούδέν άπεκρίνατο, άπομάξας δέ τδν ίδρωτα άπδ

στεύω δτι θά κοιμηθώ ώς ύπατος.
- — Δέν έχει τόπον δ Πρΐσκος διά τούς δκνηρούς. Διά νά σέ άποβάλη

τοϋ προσώπου ηρξατο και πάλιν έπιπόνως στρέφων τδν μύλον άλλ’ δ οί-

δ Κοϊντιλιανός, κακόν τι τώ έπραξας. Φύγε ταχέως’ δέν δύναμαι νά σε

νοβαρης μυλωθρός έξοργισθείς έκ της σιωπή; του γ[ρξκτο κραυγάζων μετ’

βοηθησω, διότι είσαι έλεεινός.

ρης καί έν τούτοις άπδ πρωίας εργάζεσαι.1

—- Άλλ’δμως πεινώ, προσεΐπεν δ νέος, καί πρέπει νά φάγω. Τί νά

δργζ'ς.
—-’Έ ! Ούδέν μοι λέγεις; Ανόητε. Θά κατ-

κάμω τοιαίτην ώραν. τΑ θεοί ! διατί καταλείπετε άπροστάτευτον ού

έλιπες τδ εργον σου και χαίνων παρά τγ θύογ θά η'κουες τών διαβατών

τως ένα θνητόν; Άλλ’ δχι. Δόξα.τοϊς θεοΐς ! Είμαι νέος, καί κατέχω τδ

τούς λόγους, ϊνα έπαναλάβγς αύτούς κατόπιν είς τούς συντρόφους σου τών

δώρον της ποιησεως δπερ μοί έδώρησαν. Θά ζησω. Χαΐρε, Πρΐσκε. Καί

άγυιών. ’Άκουσον και έ'στω δ λόγος ουτος δ τελευταίος. Έργάζου, άλ

ταΰτα είπών έξηλθεν είς την δδόν.

— 2’ έρωτώ τί έκαμνες

;

λως, Άσίνιε, κακός κακδν θά έ'χγ τέλος. Λέγε σύ μεγαληγορών δτι τα

. "Ομιλος βαδιζόντων άνθρωπων διηρχετο κατ’ έκείνην την, στιγμήν;

χέως θά πλουτησγς και θά γείνγις άνώτερος και τών συγκλητικών καί

?Ητο δ Κάτων έχων πυρράν την κόμην καί γλαυκούς τούς οφθαλμούς, πε

δτι οί άριστοκρατικοί θά σπεύδωσιν είς συναναστροφήν σου. Ταΰτα’ είναι

ριστοιχισμένος δ’ ύπδ νέων οϊτινες μετά σεβασμού

λόγοι κενοί. ’Επαναλάμβανε καθ’ έκάστην δτι ών πλούσιος άλλοτε άπώλεσας τδν πλοϋτον έξ άτυχων περιστάσεων. Άλλ’ είσαι υίδς δούλου, άθλιε*

έσπευδον πρδς αύτόν,

—— Χαΐρε, Κάτων, προσεΐπεν δ Άσίνιος §τάς πρδ αύτοΰ.

■ ; —- Χαΐρε καί σύ, δούλε,. έπεΐπεν δ Κάτων.

έγώ έγνώρισα τδν πατέρα σου. Ό Άσίνιος πλούσιος και τιμώμενος !

— Δέν είμαι δοΰλος’ είμαι υίδς άπελευθέρου καί ρωμαίος πολίτης..

Άστεϊον. —-’Έλα Άσίνιε, στρέφε τδν μύλον* άλλως η ράβδος βαρεία θά

—Χαΐρε υιέ άπελευθέρου καί ρωμαίε πολΐτα, είπεν έκ νέου δ Κάτων.

έπιπέσγ κατά σοΰ.

— Ό ρωμαίος πολίτης πεινγ, Κάτων. Δδς αύτώ άρτον.

Καί νίθελε νά είσελθη είς τδ ένδον δωμάτιον δτε*

■—Ό ρωμαίος πολίτης άς κερδηση άρτον έργαζόμενος.

— Μά την Δημητρα, άνακράζει, τί βλέπω έκεΐ μεταξύ τών σάκκων ;

— Άλλ’ δ μυλωθρός παρ’ ω είργαζόμην μ’ έδίωξεν.
—_ "Υπαγε είς άλλον.
— Έβαρύνθην τδν μΰλον.

Πάπυρον καί γραφίδα ; Τί ; γράφεις λοιπόν, πανάθλιε, άντί νά στρέφγς
τδν μΰλον ; Καί που έ'μαθες την γραφήν ; καί τί γράφεις ; Τώρα θά ίδγς.
Έκεΐ είς την εστίαν καλδν άναθρώσκει τδ πΰρ καί τά γραφέντα ύπδ

σόΰ είναι άξια αύτοΰ. Είς τδ πΰρ αί άνοησίαι τοΰ Άσινίου.
— Μη τά καύσης, μη πρδς Διός, έκραύγαζε κλαυθμυρίζων δ δοΰλος.

■ Καί σπεύσας αρπάζει τδ δέμα τοΰ παπύρου έκ τών χειρών τοΰ Κοϊντιλιανοΰ δστις ητο έτοιμος νά τδ ρίψη είς την εστίαν.

— Σ’ έχω' μισθώσει διά νά μέ ύπακούης, έφώνησεν δ Κοϊντιλιανός’ σύ

■

.

,

.

—- Μάθε άλλην τέχνην.
— Την συμβουλήν σου έξετέλεσα ηδη. Γράφω κωμωδίας. ’Έχω μίαν

■ην σήμερον μόλις έτελείωσα.
— Κωμωδίαν^ Σύ κωμφδοποιός ; άνέκραξεν δ Κάτων γελών ένφ συγ

χρόνως άπδ κορυφής μέχρι ποδών έξηταζε τδν ξένον εί; θν. άστείαν παρεϊχεν οψιν δ βραχύς καί ύπ’ άλφίτων κατάλευκος χιτών.

δέ παρακούεις. ’Έξω τάχιστα* σέ· διώκω καί ποτέ πλέον νά μη έπανίδω

. —- Κάτων, έκ τοΰ έξωτερικοΰ κρίνεις τούς άνθρώπους; ’Άν τούτο, άπα-

την γελοίαν σου μορφήν έδφ, διότι, μά την Κυβέλ-ην, θά μετρήσω τά

τάσαι. Μη τοι τδν γλυκύν τών Εσπερίδων καρπόν δέν περικαλύπττει πι

πλευρά σου μέ την ράβδον.

κρός φλοιός, καί ή ώραία της έλκίκς σάρξ δέν κρύπτει σκληρόν πυρήνα ;
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—- Πώς ΆχλεΧαχι ; ήρώτησεν ό Κάτων ού τδ ενδιαφέρον έκίνησεν ή εύ-

παρρησίαστος του νέου γλώσσα. ’Ήρξατο δέ. άνελίσσων τδν πάπυοον.
is

Η ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟ.Ν

— Ό μυλωθρός μ’ έκάλει πάντοτε Άσίνιον (όνάριον) και ύπδ τδ δνου,π
τοΰτο μέ γινώσκουσιν οί γείτονες.

Οί περί τδν Κάτωνα νέοι είς ασβεστον έπεδόθησαν γέλωτα, δστις δμως
ούδόλως έθορύβησε τδν ξένον.

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ DIESIS

Τά πλεΐστα τών πειραμάτων τής φυσικές, Ατινα Α τ τοΰσι συσκευάς

■ — Άλλ’ ο πατήρ μου μ' ώνόμαζε Μάρκον Άκκιον Πλαΰτον (πλατύ-'
πουν) ένεκα τοΰ σχηματισμού τών ποδών μου.

πολυπλόκους καί λίαν δαπανηρής δύνανται εύχερώς νά έκτελεσθώσι διά

μικρκς δαπάνης καί δι’ Απλουστάτων σκευών, άτινα πάντα έ'χει τις καθ’

Ζωηρότεροι γέλωτες ύπεδέξαντο τδ νέον τοΰτο παράδοξον δνομα.

έκάστην άνά χεΐρας. Καί ού μόνον τά της βαρύτητος καί της θερμότητος

Αλλ ο Κατων δεν εγελα. Επι τοΰ προσώπου του παρήρχετο κατά μι
κρόν τδ κατ’ άρχάς άναφανέν είρωνικδν μειδίαμα καί ύπδ θαυμασμού άμα

φαινόμενα δύνανται ούτω νά έρευνηθώσιν αλλά καί αύτά τά εις τήν οπτι
κήν καί τδν ηλεκτρισμόν Αναγόμενα. Ουτω διά δίσκου μεταλλικού, διά

καί εκπληζεως ηρξατο καταλαμβανόμενος. Ό πάπυρος 3ν άνεγίνωσκε, πε

τεμαχίου χονδρού χάρτου καί διά δύο κοινών ποτηρίων δύναταί τϊς νά πα-

ριείχε τάς πρώτας σκηνάς τοΰ Αριστουργήματος τής ρωμαϊκής κωμφδίας,

ρασκευάση πλήρη ήλεκτρικήν μηχανήν καί νά συσσώρευση έπί τοΰ δίσκου

τοΰ Άμφιίρύωνος.
■
.
Άνέγνω ολίγον καί άποδυθείς τδν μανδύαν έκάλυψε δι’ αύτοΰ τούς ώμους

Αρκοΰσαν ποσότητα ηλεκτρικής, ικανής νά παράξη ζωηρδν ήλεκτρικδν σπιν

τοΰ μυλωθρού, τδν,ήσπάσθη καί τείνων αύτφ την χεϊρα,

μάτων θέλομεν έκθέσει άρχόμενοι άπδ τής Ατμοσφαιρικής πιέσεως.

«Μάρκε Άκκιε Πλαΰτε, τφ είπεν. Έλθέ παρ’ έμοί καί είς την οικίαν μου
θά σέ δεχθώμεν ώς έμπρέπει είς μέγαν ποιητήν, Νέοι, άποκαλυφθητε καί

έπιφανείας αύτής κείμενα σώματα καί τήν έπιφάνειαν τών υγρών’ δυνάμει

χαιρετίσατε τδν ποιητην τών Μ tvαιχμών καί της ΑύάουΛαχία,ζ, Πένης ών

δέ τής πιέσεως ταύτης συγκρατεΐται μετέωρος ή ύδρχργυρική στήλη έν

θήρα δταν θίξώμεν τδν δίσκον διά τής χειρδς ημών. Σειράν τοιούτων πειρα

. Γνωστόν δτι ή Ατμόσφαιρα ή περιβάλλουσα τήν γην πιέζει τά έπί τής

καί άσημος κατώρθωσεν έκ τοΰ Αφανούς νά συγκινήση τάς καρδίας ημών

τφ βαρομέτρφ, ήτις χρησιμεύει ώς μέτρον τής Ατμοσφαιρικής πιέσεως. Την

καί καταπολεμών την κακίαν νά κίνηση την ήμετέραν Αγάπην πρδς πάν

πίεσιν ταύτην δυνάμεθα νά Αποδείξωμεν λαμβάνοντες φιάλην πεπλη-

άγαθδν.καί ένάρετον. Άσπάσθητε αύτδν μετά σεβασμού.» ,

ρωμένην ύδατος πωμκτίζοντές αύτήν διά τοΰ Αντίχειρος καί' άναστρέ-

Καί οί νεανίαι περιστοίχισαν τδν Πλαΰτον καί ησπάσαντο, εύλαβώς

φοντες έν λεκάνη έμπεριεχούση ύδωρ. Άποσύροντες- τήν χεΐρα βλέπο-

αύτδν χαιρετίζοντες. Συνείποντο .δ’αύτώ τε καί τφ Κάτωνι, οΐτινες συν-

μεν δτι τδ ύδωρ δέν έκρέει έκ τής φιάλης, διότι τδ βάρος του Αντισταθ

εβάδιζον κρατούμενοι Απδ τών χειρών.

μίζεται διά τής Ατμοσφαιρικής πιέσεως, ήτις δύναται νά συγκρατήση ούτω

— Ή Αρετή καί η μεγαλοφυ'ία συμβαδίζουσιν, ύπεψιθύρισεν δ νεαρδς

τότε Καικίλιος.

, ■

— Άλλ’η μεγαλοφυ'ία, προσεΐπεν δ Πλαΰτος, έστρεφε πρό τίνος τδν
μύλον διά ν’ άποζή.
— Τίς οίδε, μη καί ή αρετή, ύπέλαβεν δ Κάτων, μεταμεληθή ποτέ

δτι δέν έ'στρεφε καί αύτη τδν μύλον.

μετέωρον στήλην ύδατος ύψους 10 περίπου μέτρων. Δυνάμεθα δμως νά
Αποδείξωμεν τήν Ατμοσφαιρικήν πίεσιν έτι έναργέστερον διά τοΰ εξής

Α'πλουστάτου πειράματος. Ααμβάνομεν ποτήριον, δπερ πληροΰμεν ύδατος
μέχρι τών χειλέων έπιθέτομεν φύλλον χάρτου καί τδ άνκτρέπομεύ ώς

δείκνυται έν τω σχήμκτι (σχ.1). Τδ ύδωρ δέν καταπίπτει ένεκα τής έκ

.· Μετά χρόνον βραχύν Απδ τοΰ θεάτρου τοΰ Μαρκέλλου έν Ρώμη έδιδά-

τών κάτω πρδς τά άνω έπί τοΰ χάρτου έπίφερομένης Ατμοσφαιρικής θλίψεως.
*Αν έντδς κοινού πινακίου θέσωμεν ύδωρ, έπί δέ τοΰ ύδατος τεμάχιον

σκετο.δ’ν/μφιερόωκ, ύπδ την αιγίδα τοΰ Κάτωνος. Ή κωμφδία ζωηρώς

φελλού καί έπί τούτου τεμάχια χάρτου -καί Αναφλέξωμεν αύτά, Αμέσως

έπεδοκιμάσθη, δ δέ ποιητής έπευφημήθη έπανειλημμένως.

δέ έπιθέσωμεν κοινον ποτήριον βλέπομεν μετ’ όλίγας στιγμάς τδ ύδωρ

Αί'φνης έκ μιας τών γωνιών τοΰ θεάτρου ηκούσθη φ^,νη Ανακράζουσα I
, —- Είχες δίκαιον, Άσίνιε, νά λέγης δσα έ'λεγες. Σύ είσαι μέγας καί έγώ
είμαι ζώον.

άνερχόμενον έν τφ' πότηρίφ (σχ. 2), διότι ένεκα τής καύσεως τοΰ χάρτου

Απερροφήθη μέρος τοΰ όξυγόνου, μέρος δέ τοϋ Ατμοσφαιρικού άέρος έξήλθε

κατά τάς πρώτας στιγμάς ένεκα τής έκ τής θερμότητος έπελθούσης δια

Ταΰτα έ'κραξεν δ μυλωθρδς Κόϊντος Κοϊντιλιανδς παριστάμενος είς τδν

θρίαμβόν τοϋ πρώην δούλου του Μάρκου Άκκίόυ Πλαύτου.
Έκ τοΰ γερμανικού

στολής τοΰ Αέρος. Ό δγκος τοΰ έγκεκλεισμένου άέρος επομένως ήλαττώθη

ή δέ ατμοσφαιρική πίεσις ώθεϊ τδ ύδωρ είς τδ ποτήριον.
Τδ αύτδ φαινόμενόν δυνάμεθα νά παράξ<*>μεν καί κατ’ άλλον τρόπον.
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Η ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

’Εντός φιάλης εισάγομ.εν τεμάχια χάρτου τά όποια άναφλέγομεν προηγου

"Οταν καταβιβάζηται δ κώδων τοϋ δύτου έν τώ ύδατι, δ εγκεκλεισμε-

μένως. Μετά τινας στιγμάς πωματίζομεν τό στόμιον της φιάλης δι’ ώοϋ

νος άηρ συμπιέζεται, έλαττοΰται τόν όγκον καί ύδωρ είσερχεται εν μερει

καλώς έψηθέντος, από τό όποιον άφηρέσαμεν τό κέλυφος, έπιθέτοντες

εντός τοϋ κώδωνος ένεκα της Ατμοσφαιρικέ? πιεσεως είς έν προστίθεται

ερμητικώς νά - κλείση την δπην (σχ. 3). "Ε εκα της

καί η πίεσις τοϋ ύδατος έν τώ όποίίρ δ κώδων ένε.βκπτίσθη. Τοΰτ’ α,ύτό

καύσεως τοϋ χάρτου σχηματίζεται είδος κενού έν τ·η φιάλη, ό έγκεκλεισμένος άηρ κατέστη αραιότερος, ή δέ Ατμοσφαιρική θλΐψις πιέζει, έξωθεν

δυνάμεθα νά έκτελέσωμεν εύχερώς είσάγοντες δύο έ τρεις μυίας έν ποτη-

αυτό ούτως ώστε

!

ρίω, όπερ Ανατρέπομεν έν λεκάνη έμπέριεχούση ύδωρ καί πιέζοντες καταl·

α» '*<

ο

θ’·

τό ώόν,.τό όποιο επιμηκύνεται λαμβά ον τό σχήμα τοϋ λζιμοϋ της φιά
λης, κατέρχεται βραδέως καί.τέλος εισδύει καθ’ δλοκληρίκν, παοάγον ψόφον

.έ,εκα της εισροής τοϋ Ατμοσφαιρικού αέρος.

βιβάζομεν . μέχρι τοϋ πυ.θμένος της λεκάνης (σχ. 4). Ούτω βλέπομεν δτι
αί μυϊαι έξακολουθοΰσι ζώσαι καί Αναπνέουσαι.
Τ. Α. Άργυρόπουλος
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ΤΟ ΠΑΓΩΤΟΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΑΙΣΣΗΣ

ΤΊ

$σματά τίς ’Εκκλησίας του, τούς καλογήρους, τήν τεσσαρακοστήν, τύ

•

ΤΟ ΠΑΓΩΤΟΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΑΙΣΣΗΣ

-γύλον καί έρυθρον πρόσωπον τοΰ έφημερίου, το όποιον έξύριζε τυφλοϊς

ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΤΑΑΟΥ

Εκκλησίας. ’Επειδή δμως το μυστήριον τοΰ γάμου έχει τι το ύλικώτερον

όμμασι, καί, τέλος, μέχρι, δεισιδαιμονίας, έλάτρευε τά επτά μυστήρια της

PETRUCCELI DELLA GATTINA

■

1
■

τών άλλων, άπεφάσισε καί ένυμφεύθη.
Ή κυρά Φρόσω, άφ’ ής έγεννήθη, ήτο προωρισμένη νά συμπληρώσω τήν
ευτυχίαν του καί νά γείνν; ή οΐχοχνρά του.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩ.ΤΟΝ

Ή Φρόσω ήτο κόρη τοΰ κρεοπώλου τοΰ χωρίου. Καλή χριστιανή ....

•προσευχομένη έκάστην ημέραν δσον πάντες δμοΰ οί ’Αμερικανοί δέν προσ
εύχονται καθ’ δλον το έτος. Το όνομα τοΰ Θεοΰ περιεστρέφετο πάντοτε έν

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ A’
ΜΙΑ ΚΑΛΗ IAEA

τω στόματι αυτής δμοΰ μετά τεμαχίου μαστίχης. γΗτο μικρά το άνά-

στημα καί παχεϊα, τριχωτή τήν παρειάν, προβάλλουσα ρίνα μακροτέραν
τίς τοΰ άγιου Καρόλνυ, κεκοσμημένη μέ οφθαλμούς μικρούς καί νυστα

,Ό κυρ Ζοΰγκος, κατακλιθείς περί την έκτην ώραν τίς εσπέρας, άφυ-

λέους, καί δέρμα, χρώματος έτρουσκικοΰ άγγείου, άντί ποικ,ιλμάτων φέρον

πνίσθη περί την δευτέραν ώραν τίς πρωίας.

στίγματα ευλογίας..

'Ο κύρ-Ζοΰγκος έτριψε τούς νυσταλέους οφθαλμούς του, έχασμήθη δίς
μ.ετά δεινού πατάγου,' ύπέτονθόρισεν έν Πάτερ ήαων δπερ ούτε ιταλικόν

τήτων !----- Τήν ένυμφεύθη, καί άμφότεροι άνέλαβον τήν καλλιέργειαν της

οδτε λατινικόν ήτο, έθεσεν έπί της κεφαλής τον νυκτερινόν του σκούφον,

άμπέλου τοΰ Κυρίου.

Άλλ’ δ κύρ Ζοΰγκος ήδιαφόρησε προς δλα ταϋτα' ματαιότης ματαιο
.. -

δστις πεοιώριζεν οπωσδήποτε τούς μέλανας βοστρύχους της άντάρτιδος

Ό Θεός ηύλόγησε τούς έργάτας τούτους, καί μετά έννέα. μίνας άπέ-

κόμης του, ήκουσεν έν άγανακτήσει τούς παταγώδεις ρογχαλισμούς της
συζύγου του, και άνέμενε τον κτύπον τοΰ ωρολογίου της γειτονικής εκ

κτησαν ώραϊον πιθικίδιον. Άλλά δυστυχώς έσταμάτησαν εις τδν πρώτον

κλησίας. Μετά τινας στιγμάς πράγματι, το ώρολόγιον έσήμανετήν 2αν

ραώ, της στειρώσεως........... προς μεγάλην έκπληξιν τοΰ έφημερίου.

σταθμόν- δ Θεός τούς έτιμώρησε διά μιας τών χειριστών πληγών τοΰ Φα

Ό κύριος Βροΰτος, δ υίός των, ήτο άκριβώς δεκαοκταέτης δτε άρχεται

τίς νυκτός.

— Δύο η ώρα! — εέπεν.— Είναι λοιπον αιώνιοί αύταί αί νύκτες;— καί

έχασμήθη έκ νέου μεθ’ δσου και πριν θορύβου.

ή ιστορία αυτή.
Ό κύρ Ζοΰγκος, άφυπνισθείς τοσοΰτον ένωρίς καί μή δυνάμενος νά έπα-

Ό κύρ Ζοΰγκος είχε γεννηθη μέ το ένστικτον τίς χειρουργικής· άλλ’αί

ναλάβγ ,πάλιν τον ύπνον ή'ρχισε νά σκέπτηται. . . . άς εί'πώμεν νά σκέ-

κακαί περιστάσεις εΐχον καταντήσει αύτον άπλοΰν κουρέα. Το πνεΰμά του
ήτο φύσει έξυδερκές καί καθαρόν άλλ’ η έλλειψις αγωγής είχε μεταβάλει

πτηται. . .. άλλ’ δ άγαθος κουρεύς ζΐγζ τήν συνήθειαν νά δμιλη κατά
μόνας, ώς άνθρωπος έχων έλευθέραν τήν συνείδησιν.

— Αί', καλά, κύρ Ζοΰγκε, φίλε μου,— έψιθύριζεν — τελείωσε τούς λο

αύτο εις γην άγονον καί τραχεΐαν, εις ήν ούδέποτε το άροτρον είχε δυνηθνί νά είσχωοήση.’
: '

γαριασμούς σου καί τακτοποίησον τάς έργασίας της ημέρας. Σήμερον, εινε

'Οπωσδήποτε, δ κύρ Ζοϋγκος ήδύνατο νά θεωρηθή ώς ήσυχος άνθρω-

τρίτη. Εινε λοιπον ή σειρά τοΰ ξυρίσματος τοΰ συμβολαιογράφου, τίς κυ

•πος, άν και έπίστευεν δτι ή άνάπτυξις είνε δυστυχές δωρον τοΰ Πλάστου,

ρίας Δημαρχίνας καί τοΰ κατηραμένου έκείνου Τακαμεθά.Ιασσα, (Sacco-e·

δ κάταβιβρώσκων σάραξ τοΰ παρόντος αίώνος, δστις τά πάντα έξετάζει,

Fuoco). Έάν ή κ. Ζωή—δ Θεός νά τήν συγχωρήσω, δπου μέ αύτά τά

άπύ των συγχωροχαρτίων τοΰ Πάπα, μέχρι της έλαστικότητος τών παδών

μουστάκιά της έλάβεν όνομα το δποΐον δέν ύπ^ρχει εις το μαρτυρολό-

τοΰ ψύλλου.

γιον — έάν ή κ. Ζωή δέν έχει πονοκέφαλον, έάν έδειρε τά επτά παιδιά

Έμίσει λοιπον τούς πεπαιδευμένους, τάς έφημερίδας, τον κα/>όο»'ΐιμισγιδΓ

(κατά την έποχην έκείνην οί δημοκρατικοί έκαλοΰντο carbonari), τούς Γάλ
λους, την κομψότητα,

την καλλονήν, τά άνθη, το έαρ, παν τέλος το

της καί έθώπευσε τούς επτά γάτους, έντος ήμισείας ώρας θά τήν ξυρίσγς.

’Έπειτα θά ύπάγγς νά φλεβοτομήσγς τον βουν τοΰ Γιακουμί, δστις θά
έκαμνε καλλίτερα .νά έφλεβοτομεϊτο

αύτος δ

ίδιος, δ

μεθύστακας !

άποπνέον φως καί αρμονίαν. Ήγάπα τουναντίον, τήν βαρεϊαν καί θυελλώδη

’Έπειτα θά βάλγ,ς τύ έκδόριον εις το μουλάρι τοΰ Σπόρου.. Έκεϊ πλη

άτμόσφαιραν, τούς χωροφύλακας, τούς τελώνας, τήν άσχημίαν, τά έρρινα

σίον εινε ή ’Εκκλησία' εισέρχεσαι λοιπον καί βοηθεϊς εις τήν λειτουργίαν
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τον Παπα-Γιάννη, δστις λειτουργεί- ίσα ίσα δταν οί άλλοι παγαίνουν νά

‘— Ή κυρά Φρόσω δέν θά κατορθώση ποτέ νά κάμγ τδν Βρούτον ’Ανα

γευματίσουν. ’Άχ ! δ δεσπότης έπρεπε νά φροντίσγ.! Κατ’εκείνην την ώραν

γνώστην. "Οταν έγώ φλεβοτομώ, εκείνος συμμαζεύεται είς ένά κάθισμα

είς την Εκκλησίαν υπάρχουν μόνον οί ποντικοί, οΐτινες χορεύουν γύοω είς

και λαμβάνει τδ ύφος ανθρώπου δ όποιος γνωρίζει περισσότερα άπδ έμε :

τδ ράσο τοϋ Παπα-Γιάννη, και δυο τρεις έπαϊται, οί οποίοι μετρούν τά

μοΰ κάμνει έντύπωσιν η άτάραχη καί ησυχη ματιά του. Έγραψε ποίημα

τεμάχια τοϋ άρτου μέ τά όποια τούς ελέησαν.—’Έπειτα, έπειτα.-. . . άς

είς την μίτραν, τοΰ επισκόπου, άλλο είς τδ πόδι ποΰ δ διδάσκαλός του

ίδωμεν..... Δέν μένει τίποτε άλλο, νομίζω. Ό Παπά.-Δημητρης άνεχώ

έξέχασε δέν ηξεύρω ποΰ δταν άκολουθοΰσε τδν Ναπολέοντα. Έργολαβει

ρησεν είς Νεάπολιν διά μίαν ύπόθεσίν του».

,

μέ δλας τάς νέας τοΰ χωρίου, βλασφημεϊ ώς πυροσβέστης, σπάει τά ύα- ·
τών καταστημάτων, ρίπτει τούς λίθους ώς άγγελος, γνωρίζει

Ό κύρ-Ζοΰγκος άνέπνευσεν, είτα έπανέλαβεν.

λ^ά δλων

— Παυσε, λοιπόν, εύλογημένη, τούς ρογχαλισμούς σου!—και ταΰτα λέ-

ΐά λατινικά του ώς καλός Βενεδικτίνος, καπνίζει σάν γέροναύτης, άνοίγει

γων έφιλοδώρει ελαφρά γρονθοκοπηματα είς την σύζυγόν του. -— Παυσε

τάς κεφαλάς τών συμμαθητών του, δέρεται είς τό σχολείον τακτικώς δΐς

λοιπόν ! Ταράττείς τάς μελέτας μου, τάς φιλοσοφικάς μου σκέψεις, ώς θά

της ημέρας, δμιλεΐ γαλλικά σάν Τούρκος. . . . και δλα αύτά—δ Θεδς νά

έλεγεν δ κύρ Τιμόθεος. ’Ά ! αύτοί οί καρβονάροι δέν φροντίζουν πλέον διά

τδν κάμη λόρδον — δέν μοΰ φαίνονται συμπτώματα’Αναγνώστου. Νά τδν

τά γένειά των, και δμιλοΰν μασωνικά. Ό Θεδς νά τούς πληρώσγ, άφοΰ
δέν μέ άφίνουν πλέον νά τούς ύπηρετώ ! —- Αοιπδν άνεχώρησεν εις Νεά.-

κοποιόν ; ... άλλ’ είξεύρει γράμματα καί έννοεΐ τά λατινικά. — Καλό-

κάμω εισαγγελέα ; ... άλλ’ δ άθλιος έχει ζωηράν την φαντασίαν" φαρμα

πολιν και θά ί'δγ τδν φιλάργυρον άδελφόν μου, τδν κύρ Νώε, δστις εκεί
κάτω άνακατόνετάι πάντοτε μέ την ’Εκκλησίαν.

γηρον ; άλλά έχει άρκετην τάσιν πρδς τδ αμάρτημα. Δικηγόρον ; προτιμά

Ένταΰθα δ μονόλογος τοΰ κουρέως διεκόπη έκ κρότου άκουσθέντος είς
τδ παρακείμενον δωμάτιον. Ήΐτον δ Βρούτος, δστις, δνειρευόμενος δτι

ί'σως νά τδν κάμνω άρχιτέκτονα. . .. έ'χει την μανίαν να κρημνιζγ, και

μοΰ κατέστρεψεν δλην την οικίαν... άλλ’ δ, δάσκαλος λεγει οτι δεν ηςευρει

έπαιζε τδν πηδηχτό, εϊχε κρημνισθη άπδ της κλίνης.

μαθηματικά. ’Ήθελα νά τδν κάμ.ω τραγουδιστήν, διότι ή φωνή του εϊνε ij

— ’Ά, εϊπεν δ κύρ Ζοΰγκος, πώς τδ αγαπώ αύτδ τδ κακόπαιδο !
Εϊνε έξυπνο και δταν κοιμάται. Πηδά ώς φελλδς φιάλης ζύθου. Τις θά

πλέον άξεκούρδιστη τοΰ κόσμου, άλλ’ αύτδ δέν εϊνε καλό έπάγγε-λμκ δια

έλεγε ποτέ δτι αύτη ή χονδρή φώκια, ή δποία φυσά πλησίον μου, συνειρ-

δταν χρειάζεται ποδοκρότημα.. . δέν λογαριάζω δέ την έφημεριδογραφιαν.

γάσθη μετ’έμοΰ είς την γέννησιντοΰ αγγέλου τούτου;

Θά άπεφάσιζον σχεδόν νά γίνν) κφμικός, διότ», δταν λεγει τδ μάθημά του

Ένταΰθα δ κύρ Ζοΰγκος έσιώπησε, διότι πληθύς ιδεών άορίστων, ζωη

νά δώσγι τά ιδικά του παρά νά άρπάζγι τά τών άλλων. Θά ημποροΰσα

κοινόν, τδ δποΐον σφυρίζει δταν πρέπει νά χειροκροτηστ) καί ενθουσιάζεται

ρών, συγκεχυμένων, πολυχρώων, κατέκλυσαν ώς σμήνος πτηνών, την κε

τραγουδεϊ και φωνάζει σάν ψωμοζήτης μέ την λύραν του. .. άλλα με τδ
επάγγελμα αύτδ θά γείνγ άληθινδς ψωμοζήτης. "Οσον δε δια το ιδικό μου

φαλήν του.

τοΰτο ούτε, λόγος νά γίνεται. Ό Βροΰτος τόσην άντιπάθειαν ,εχε.ι πρδς το

'Ο Βροΰτος—τδ λέγω συμπεσόντος τοΰ λόγου — ητο ώραΐος παϊς, ερυ

νερό καί τδ σαπούνι, ώστε προτιμά νά άφησγ την μύτην του μελανωμε-

θρός ώς ροδάκινον, κρύπτων ύπδ τδ κάλυμμα αγγελικής άπαθείας καί

νην δλην του την ζωήν. Δεν βλέπω άλλο δι’ αύτδν παρά νά γενγι ια

ένίοτε έντελοΰς ηλιθιότητος, πνεΰμα ζωηρόν, ετοιμότητα, καί τινας πρω

τρός. Τδ αίμα δέν τδν τρομάζει καθόλου" ποτέ δέν τδν εϊδα νά λυπάται

τοφανείς κλίσεις. ΎίΙτο μοσχόμαγκα ύπδ μορφήν αγίου. Έφαίνετο ’Ολλαν

διά τδν θάνατον κανενός. Αέγει ψεύματα μ’ δσην εύκολίαν η μητέρα του»

δός μονοκόμματος, αλλά, ώσάν διά μηχανισμού, μετεβάλλετο αί'φνης είς

τδ Πάτερ ήιιωτ' εϊνε σοβαρός και δμιλεΐ δλίγα" ποτέ δέν έπηγεν είς Έκ-,

παιδίον ίδιότροπον, πονηρόν, πεισματώδες, προδίδον δμως πάντοτε άπροσ-

κλησίαν" εϊνε χαρτοπαίκτης, έχει σώμα διαβολεμένον και ώραΐον πρόσωπον,

δοκητους λάμψεις εύφυ'ίας.

εϊνε τεμπέλης . . . . τδ μέλλον του λοιπόν εϊνε πλέον άποφασισμένον.

Ό κουρεύς, βουρβωνΐ«Γης είς τδ έπακρον, τδν εϊχε καλέσει Βρούτον έξ

Καταληφθείς ύπδ της καλλίστης ταύτης ιδέας*, δ κύρ Ζουγκοξ εγείρε

άντιπαθείας-πρδς τδν Μουρά. Ή μητηρ, αν καί πολύ εύλαβης, δέν είχε

ται, ένδύεται, θέτει άναστρόφως τδν έπενδύτην του, λησμονεί τδν λαιμο

δυνηθ·η νά τδν καταπείση νά γείνγ ’Αναγνώστης" δ Βροΰτος ήθελε νά φέργϊ

δέτην, άναστρέφει τάς χειρίδας μέχρι τοΰ άγκώνος, λαμβάνει τδν πΐλόν

τδ ξίφος και νά γείνγ στρατιώτης.

του, την λεκάνην, τά ξυράφιά του, δλίγην άράχνην, καί άπέρχεται.

Ό κύρ Ζοΰγκος λοιπόν έσκέπτετο όποιον στάδιον έμελλε νά έκλέξγ διά

τδν υιόν του, διότι τδ στρατιωτικόν έφάίνεΐό αύτώ λίαν επικίνδυνον.
Και έξηκολούθησε μονολογών :

‘

Άνατέλλοντος τοΰ ηλίου, δ πρώτος ξυραφισμδς έτίμα τδν πώγωνα τοϋ
διδασκάλου. Άκολουθησωμεν αύτόν, ή μάλλον, άς προτρέξωμεν.

*
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ή ρίψη θανατηφόρου κατά τίνος βολήν, προέταττεν εύλογίαν in articulo
mortis’ πριν ή λογχίση, έ'λεγε συγχώρησον, έν Χριστώ άδεΛφέ μου' έπέ-

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Β'

θετε φίλημα έπί τών παρειών νεάνιδος συνοδευόμενον ύπδ...καλλίστης τι-

νδς συμβουλής, καί, πρίν .ή βλασφημήση, έψιθύριζε πάντοτε εΐη τό όνομα

Ο ΛΟΧΙΑΣ ΤΑΚΑΜΕ ΘΑΛΑΣΣΑ

Κυρίου εύΐογημένον εις τους αιώνας /
Άλλ’ ή χριστιανική καί αγία αυτή φύσις δέν διετηρήθη έπί μακρόν.

*Ητο υιός πτωχού δικολάβόυ τής κωμοπόλεως.

β Πέτρος τοσοΰτον ταχέως προώδευσε, τοσοΰτον συνεμορφωθη πρδς τδ.

Ό πατήρ τδν εΐχεν άποστείλει εις τδ σχολεϊον τίνος πρφην ’Ιησουίτου,

νέον αύτοϋ έπάγγελμα, ώστε μετά τινας μήνας ήτο δ πρωτοτυπότατος

δστις έπέστρεψεν εις τδ χωρίον μετά τήν διάλυσιν τόΰ μοναστηριού του.

βλάσφημος τοΰ στρατοΰ, άκριβώς διότι έγίνωσκε τήν θεολογίαν.,Μετά τδν

Ό άνθρωπος ούτος—πλήρης εύθύτητος καίτοι ’Ιησουίτης—είχε διδάξει αύ

πόλεμον δ Πέτρος Κολίνης ήτο απλούς λοχίας, καίτοι ή έκτακτος ανδρεία

τδν παν δ,τι διδάσκεται συνήθως εις τά σχολεία τών ’Ιησουιτών. Ό νεα

του άπέδειξεν αύτδν είκοσάκις άξιον τών έπωμίδων τοϋ . ταγματάρχου.

νίας λοιπόν έγίγνωσκε κάλλιστα τήν λατινικήν, τήν ελληνικήν και τήν

Ακολούθησε τδν Γαλλικόν στρατόν δτε κατέλιπε τήν Νεάπολιν κατά τδ

Α

ρητορικήν* κατεσκεύαζε σαπφικάς καί πινδαρικάς φδάς πρδς τιμήν τού

1799, καί παρευρέθη εις τούς πολέμους τής Ύπατείας καί τής Αυτοκρα

άγιου Αουδοβίκου καί τής Θεοτόκου* ή'ξευρε καί τινά γαλλικά, διότι δ

τορίας. *Οτε δέ δ Καμβρών είπε τδν πασίγνωστον έκεΐνον λόγον του καί
δ Ναπολέων άπεμονώθη είς Αγίαν Ελένην, οί Βουρβόνοι τής Γαλλίας διέ

άγιος διδάσκαλός του εύρίσκετο εις μοναστήριον τής Γαλλίας δτε τδ τάγμα

του διέλυθη ύπδ τών επαναστατικών νόμων. Έγίνωσκεν έκ στήθους πάντα

λυσαν τδν στρατόν. '€> Πέτρος συνέλεξε τότε τά έναπομείναντα μέλη τού

τής ρητορικής τά σχήματα καί τής λογικής τούς, σωρείτας—καί άς λέγουν

/·

σώματός του καί έπανέκαμψεν εις Νεάπολιν.

δτι οί Ίησουϊται ούδέν ωφέλιμον διδάσκουσιν.

Άλλά, φεΰ ! ό δυστυχής ού'τε δι’ έμβαλομάτής ήτο ικανός ...... ή

Ό Πέτρος Κολίνης — δ ή'δη λοχίας Τάκαμε θά,Λασσα είχεν ύποστή

άριστερά χειρ αύτοϋ είχεν άπομείνει εις τούς πάγους τής Μόσχας* ούτε

επτάωρον συζήτησιν έπί τοΰ θέματος έάν δύναταί τις ν' άπαγχονίζητάι

διά ταχυδοόμος. , . . σφαΐρά τις, κατά τήν έν Βατερλώ1 μάχην, τφ ειχεν

έν Ρώμη καθ' ην στιγμήν νυμφεύεται έν Παρισίοις, καί εάν ό άγιος 'Αν

άφαιρέσει τδ ύπόδημα μετά τοΰ περιεχομένου* ούτε διά κατάσκοπος τής

τώνιος ήδύνατο νά ζητήσρ ολίγων στιγμών αθεΐαν παρά τοϋ έν Παδούη

κυβερνήσεως. .... δ βασιλεύς δέν ήθελε ούδέ νά τδν ίδη ένώπιόν του !

ακροατηρίου του ίνα εταρευρεθή εις την άνασκοΛύηισιν τοϋ πατρδς του έν

Τώ άπέμεινεν ούχ ήττον ή γλώσσα, ίνα κραυγάζη, ή δεξιά χειρ ίνα μα-

ΑισσαΒώνη. Πάντα ταϋτα είχε λύσει καταφατικότατα, τή βοηθείγ ελλη

στιγόνη, μνημονικδν αρκετά συγκεχυμένου καί δκνηρία, παροιμιώδης πλέον

νικών τε καί λατινικών κειμένων.

γενομένη* ήδύνατο λοιπόν είσέτι νά γείνη δημοδιδάσκαλος, άφοΰ είχεν

Άλλά, πρωίαν τινά δ αιών ήγέρθη αίφνιδίως μέ παραδόξους τινάς ιδέας.

ύπερπηδήσει τά έκκλησιαστικά κωλύματα ιραί άποσοβήσει τάς ύπονοίας.

’Αντί του κώδωνος, δστις έσήμαινε τήν λειτουργίαν, ήκούσθη δ κρότος

τοΰ θρόνου. Άπηρνήθη. τδν Ναπολέοντα, έπεδόθη εις τήν θρησκείαν,

τοΰ τυμπάνου προσκαλοΰντος είς τήν έπιστράτευσιν* αντί τών κραυγών
Ζήτω ό Βασιλεύς ! ήκούετο Ζήτω τό "Εθνος !

Οί μαθηταί ούδέν έμάν.θανον, ήσαν χαρτοπαΐκται καί έτρεχον εις τάς

Ό Πέτρος Κολίνης άλλάσσει τότε τδ ράσον διά στολής κυανής μετ’ έρυ-

έξοχάς, ίνα κλέψώσι τούς καρπούς άπδ τών δένδρων. Οί μεγαλήτεροι αύ

θρών έπιρραμμάτων, τδ περιτραχήλιου τοΰ ίερέως διά δυσειδούς δερμάτι

τών άνεγίνωσκον, άλλά σκανδαλώδη βιβλία* ήσπάζοντο έν τούτοις εύλα-

νου περιλαίμιου, τήν λογικήν καί τήν ρητορικήν διά τής λόγχης καί τοΰ
ξίφους, καί τδ Πάτερ ήμων διά μυρίων'βλασφημιών.'Ο στρατών άντικατέ-

βώς τάς χεϊρας τών άνωτέρων των, ύπηρέτουν τδν ιερέα εις τήν έκτέλεσιν
τής λειτουργίας, ήκολούθουν τάς λιτανείας, έμιαούριζον. τδ Ώσανά έν τοϊς

στησε τήν έκκλησίαν καί δ ίερεύς, μετασχηματισθείς εις στρατιώτην,

άνεχώρησεν εις τδ πεδίον τής μάχης. Χαΐρε, προσφιλές χωρίον* χαϊρε, ώ

άχ\

διεδραμάτισε καλώς τά μέρος του.

"ϊ’ψίστοις. t \ .j έχαιρέτιζον τδν σεβασμιώτατον άρχιεπίσκοπον δσάκις τδν

Γ

„

ολόκληρον ίερατικδν μέλλον’ χαίρετε, συγγενείς καί γλυκεία οκνηρία* χαί

άπήντων, έλεγον τδ Πάτερ ημών λατινιστί, καί οί άγιοι πατέρες, δ θρόνος

καί ή έκκλησία διεκήρυττον τήν ύψηλήν εύαρέσκειάν των.

ρετε, ώ προσφιλέστατα άντικείμένα καί συνήθειαι τής νεανικής ηλικίας!

Τοϋτο δμως δέν συνέβη καί εις τδν υίδν τοΰ κουρέως. Ό διδάσκαλος έβζ_

*Η πατρίς καλεΐ τδν Πέτρον Κολίνη* καί κατά τούς χρόνους έκείνους τά

σάνισε νοϋν, συνεκεντρωσε πάσαν γνώσιν, ήτις έναπέμ,ενεν έν τή μνήμη του?

άνδρεΐα τέκνα τοΰ ΙΗ' αίώνος δέν έ'παιζον μέ τδ ό'νομα καί τδ αί'σθημα

πάν δ,τι είχεν ί'δει καί μάθει κατά τούς χρόνους τής έν Ευρώπη περιπλα-

τής Πατρίδάς.

νήσεώς του, παν δ,τι άνεγίνωσκευ εδώ καί εκεί·, καί έστίβασε ταϋτα

Ο ΙΙετρος, κζίτοι στρατιώτης, ήτο πάντοτε δ ευλαβής χριστιανός. Πριν
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πάντα έντη κεφαλή τοϋ Βρούτου,, τ·η βοηθείιη καί τών συνεχών ρμβδισμώ'ίί.

Ιδιοτροπίας δι* Ελληνικού φεσίοϋ. Ούδέποτε η. ψήκτρα είχε διαφθείρει tfijV

- Ό Βρούτος έγίνωσκεν επομένως την λατινικήν,, την μεταφυσικήν,την
νέανιστορίαν καί την γεωγραφίαν, ώς ηδυνατο νά τον. διδάξγ .αύτηνάν

παρθενίαν της ένδυμασίας του, ητις άπέπνεεν δσμήν καπνοϋ.

θρωπος περιηγηθείς πολλάς χώρας., . καί έψέλλιζε καί την γαλλικήν.

καπνοβύριγξ, φιάλη οινοπνεύματος καί βλασφημία τις έν οίαδηποτε τών

Τρία τϊνά εύρίσκοντο άλληλοδιαδόχως έν τφ στόματι τοΰ διδασκάλου,'ιη

Πρέπει λοιπδν νά έκπλαγη τις έάν τά μαθήματα τοϋ διδασκάλου έ'βρα-

ΐύρωπαϊκών γλωσσών. Οί δδόντες τοϋ $σαν· μελάνες καί στερεοί ώς χά-'

ζονέν τφ έγκεφάλφ τοΰ μαθητοΰ ώς τά πολυάριθμα συστατικά της σού

λυψ» Τδ πρόσώπδν του πεποικιλμένον· ύπδ έρυθρών καί φαιών στιγμάτων»

πας της κυρά Φρόσως ; Ό κύρ Ζοΰγκος λοιπδν δέν είχεν άδικον λέγων οτι

οί ερυθροί οφθαλμοί του έξηστραπτον ώς άνθρακες πεπυρακτωμένοι. Δάσος

δ υιός- του δέν ^τον έκ τοΰ υφάσματος έξ ού κατασκευάζει τις τούς Άναγνώστας. ■
..................
Ό κουρεύς, ώς είπομεν ανωτέρω, είσηλθε παρά τφ διδασκάλφ. ,

Ή οικία τοΰ πρώην λοχίου ^το

τριχών ύπολεύκων και άγρίων ώρθοΰντο ύπέρ τ·ην κεφαλήν του ώς η: φρι*

......

κώδης κόμη της Μεδούσης. Ώτα ύπερμεγέθη έξεΐχον ώς δύο κοχαάηδαι,
έν. τών πλαγίων τοΰ φεσιού του. Είχε τδ πωγώνιον της άγαθότητος καί

εντελώς παρημελημένη* άπέπνεέ τι

τά χείλη της φιληδονίας. Έάν αί παθήσεις, αί στερήσεις, οί κόποι, τά

δριμύτερον της πτωχίας. Ήσθάνετό τις την δυστυχίαν ητις υποφέρει, ύπο-

πνευματώδη ποτά, αί φροντίδες, αί άμφιβολίαι, δέν ηθελον κατάστρέψεΐ

κύπτουσα μετ’ άπαθείας καί περιφρονησεως. 'Ο κονιορτδς έκάλυπτε τά
έπιπλα, και οί ιστοί της άράχνης έφηπλοΰντο έπι των τοίχων έν εΐ'δει τα

την άρρενωπην καί ήρεμου έκείνην μορφήν, ό λοχίας ή'θελεν ?εΐνάί·'άνθρωπος όχι αντιπαθητικός’ ώς ητο όμως, δέν $το είμη ερείπιου. Τη πέμπτη

πήτων. Παρείχε την είδεχθεστάτην εικόνα της πτωχίας, άλλά πτωχίας

τ^ς πρωίας έγείρετό πάντοτε, έβημάτιζεν, η μάλλον’ περίετρέχε βιάίως

$τις παλαίει κατά της δυστυχίας μεθ’ ηρωϊσμοΰ.
Ό καπνδς της καμίνου, δστις προετίμα μάλλον νά διαχέηται έν τηαι

την αίθουσαν, έχων τάς χεϊρας ό'πισθεν, συρίζων κάί σκαπτόμενος Κύριος
οίδε τί. Παρατηρητής έμβριθης ή'θελεν ευκόλως μαντεύσει δτι έν τώ κρα-

θούση, ν) νά ύψοΰται διά της καπνοδόχου πρδς έπίσκεψ.ιν των νεφών, εϊ-

νίφ τοΰ 'άνθρώπου έκείνου ύπηρχέ τι μυστηριώδες άδιαλείπτως ταοάττον

χεν επιθέσει. στρώμα μαλακόν καί στίλβον έπί τών δοκών καί τών τοί

αυτό. Έάν τις ηθεθ,εν έρευνησει τδ στ-ηθός του κάτωθεν τοΰ λινοΰ υπο

χων, οϊτινες έφαίνοντο ώς έκ δείπνου κκτασκευασθέντες. ΎΗτο πένθιμος εί-

κών, τάφος μάλλον, ·ϊ| κατοικία ζώντος πλάσματος. Ό,οίκος έφόρει .τδ

κάμισου, ήθελε παρατηρήσει δτι δ γηραιδς στρατιώτης ένέκρΰπτε 'καλό·?'
γηρικδν έγκόλπιον, δπερ η σπάζε το κατακλινόμενος καί άφυπ'νιζόμενος . . .

πένθος τοϋ κατοικοΰντος αύτόν.
>
Δι’ίσογαίου εισόδου εισηρχετό τις είς εύρεϊαν αίθουσαν, ητις έχρησίμευε

άλλ’ ·ητο πράγματι φυλακτηριον τοϋτο;

-

?

Ό κουρεύς έπαρουσιάσθη λοιπδν είς τδν άπόμαχον, τδν δποϊον ·ηγάπα,
πρώτον διότι έδίδασκε τδν υίόν του, δεύτερον διότι τδν προσεκάλει συχνά-

συγχρόνως είς υποδοχήν, σχολεϊον, εστιατορίου, έργαστηριον, είς πάντα
τέλος, πλην τοΰ κοιτώνος. Έντδς της αιθούσης ταύτης. ητο τεθειμένου

κις ϊνα τώ προσφέρη ρακίον, οινόπνευμα, κον’άκ, ζΰθον καί δ,τι άλλο είχε'
καί έ'πειτα διότι δέν άφινε τδν οΐνόν του νά γηράση καί έχάριζε μαστί-

εΐδός τι παραπετάσματος φέροντος είς τδ βάθος μικράν θυρίδα κοινωνοΰσαν
πρδς στενωτάτην τινά άτραπόν. Έν τη δπη ταυτη έκοιμάτο δ δύσμοιρος

χην είς την γϋναϊκά του νά μασσά.

λοχίας.
Έν τ·?ί αιθούση, πκρετηροΰντο ξύλινά τινα καθίσματα, θρανίου μέγα

Τδ πρόσωπον δμως τοΰ άνθρώπου έκείνου παρώργιζε τδν κουρέα* τυλώ
δες, διάτρητον ποΰ μέν ύπδ τοΰ μυδροβόλου, ποΰ δέ ύπδ τοΰ ξίφούς Ίί της

μετ’ερείσματος τοσοΰτον ύψηλοΰ ώστε νά χρησιμεύη ώς άλεξηνεμον ,έκ

λόγχης, ητο άδύνατον νά ξυρισθ·η χωρίς νά κατάκοπη καί καλυφθώ ύπδ

τοΰ μέρους της πρδς την θύραν εστίας, καί μία μεγάλη τράπεζα. Εϊτα

άραχνών, καθώς αί κηλΐδες της μελάνης καλύπτουσι τδ τετράδιον άμε-

έρμάριον μετά τεθραυσμένων ύελωμάτων, βιβλία τινα, φιάλαι, καί τινα

λοΰς μαθητου.

συντρίμματα μαγειρικών, άγγείων. ’Αλλά πάντα ταΰτα ίσαν. παμπάλαια,

.

Άφοΰ δ κουρεύς κατέθεσε άπαντά τά έργαλέϊα του καί άρχιζε νά ξυρα-'
φίση τδν λοχίαν*

ακάθαρτα, παραμεμορφωμένα καί συνταξιοΰχα. ΤΗτο ανάγκη χειοδς γυναικός, της χειρδς έκείνης, ητις δίδει είς πάντα ζωήν, φως, .νεότητα μειδίαμα.

■ —- Πρέπει λοιπδν νά γνωρίζητε, διδάσκαλε—εΐπεν—δτι . ..

Ή γυνή είνε ηώς, φωτίζει..
‘Ο λοχίας έ'φερε πολιτικήν ένδυμασίαν* ζεΰγος προκατακλυσμιαίων πε-

— ’Ώ ! ποΰ νά πας ’στδν διάβολον!—έφώναξεν δ λοχίας δίδων γρόνθον
είςτην κοιλίαν τοΰ κουρέώς,—-τί κάμνεις αύτοΰ ; μέ τδ πριόνι μέ ξυρα
φίζεις σήμερον ;

ρισκελίδων έξ υφάσματος άλλοτε φαιοΰ, περιστηθίου μέλαν, κομβωμένον μέχρι λαιμοΰ, καί έπί πάντων τούτων έπενδύτην έκ τοΰ. υφάσματος
έξ ,ού κατασκευάζουν ^τά καλογερικά' ράσα. Την: κεφαλήν έκά?.υπτ,εν. εξ.

,

Τί λέγεις, κύρ λοχία ; πόσον άνύπόμονος “είσαι!—άπηντησεν δ κού

ρο? άναπνεων,—είσαι άληθης ’’Αγγλος.. . ’Ώ τί ζώον ποΰ είμαι! Είχα
Γ
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λάβγ, άντί ιού' ξυραφίου σας, έζεΐνο τό όποιον μεταχειρίζομαι δταν φλεβοτομώ τούς.'ίππους . . . ΙΙταίει έκείνη ή χοντρογυναίκα, η Φρόσω, ή οποία

τδ είχε βάλει εις την θήκην. ’Αλλ’ ίδέτε αύτδ έδφ είναι τδ ίδικόν σας*
δέν θά άπατηθώ πλέον.
— Εμπρός λοιπόν, Άς άκόύσωμεν τάς ευχάριστους αγγελίας τάς οποίας

μάς φέρεις σήμερον. ’Αλλά πρόσεξε νά μή τά χάσης. Όμίλησον στρατιω
τικές. «Ρεαζαΐοι στρατιωται, τεΰσαράχοντα αιώνες θεωνται ϋμας εχ τοΰ
ΰψους τών πυραμίδων τούτων ! η και παρευθύς μία νίκη έκερδίζετο, έν

βασίλειον κατεκτάτο. Τί γίγαντες! γίγαντες! —άνέκραξεν δ άγωνιστής
διά φωνής συγκεκινημένης.
• — θά σας άκούσω, κύρ λοχία. Αποφάσισα λοιπδν ό υιός μου νά γείν-ρ
'δ καλύτερος ιατρός τής επαρχίας.

— Έλα δά !
— Μάλιστα, κύριε, δ πρώτος ιατρός τής Βασιλικάτας.
— "Α ! χά ! χά !
— Μη γελγς, κύρ λοχία, διότι σέ έκοψα τώρα εις δύο μέρη.

— ’Ιατρός ; δ ΐατρδς είναι ,δ στρατιώτης τής μεταφυσικής.
__ Τί λέγεις ; . λοιπόν, διδάσκαλε, αύτδ τδ παλιόπαιδο είναι μία χαρά.
— Pravo maiorem, nego minoren, θά άπήντα δ ’Ιησουίτης μου. ’Αλλά,

κάμε δλίγον άργότερα, διάβολε’ δέν είμαι έγώ ίππος νά μέ βάλγς έκδόρια.

-Λέγετε/κύρ λοχία ; άλλ’ έάν μ.’ δμιλήτε εις την γλώσσαν τών βα
φτισμένων χριστιανών, θά ητο καλλίτερα. Δέν έχω καμμίκν έμπιστοσύνην

εις τούς Ίησου’ίτας . . . δμιλοϋν κινέζικα.
— ’Έλεγον λοιπδν δτι έπιδοκιμάζω τδ έπάγγελμα τοΰτο, άλλά ....

’στδ διάβολό ! ξύριζε δλίγον έλαφρότερα, καί πρόσεχε τδ αύτί μου. Έτε-

λείωσα πολεμών μέ τά τηλεβόλα καί ήδη μάχομαι κατά τών ξυραφιών.
Είς τδ έξης θά άφήσω την γενειάδα μου.
— Δέν έλειπε παρά αύτδ διά νά σας φυλακίσουν ώς χαρβονάρον.Ζ

*—Λέγω λοιπδν δτι μοι φαίνεται πώς δ υιός σου είναι έκ τής ζύμης έξ
-ής γίνεται ένας.καλδς ιατρός . . . Άλλά πώς σοι ήλθε η ιδέα δτι δ υιός
σου έχει τά άναγκαΐα τοΰ ίατροϋ προσόντα ;
— ”Α, ιδού, κύρ λοχία' πρώτον πάντων διότι δέν ηξεύρω τί νά τδν κάμω,
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——Quarto έπί τέλους ....

— Έπί τέλους, έπί τέλους, atqui δέν είναι καλδς διά τίποτε, ergo εινε
καλδς διά την ιατρικήν. Ιδού τί έκέπτετο καί εις τυμπανιστής τοΰ συντάγματός μου, δστις έγκατεστάθη είς Αί'γυπτον ϊνα έξασκήση αύτόθι τδ

έπάγγελμα τοΰτο. Πηγαίνετε λοιπδν είς τδν διάβολον σύ καί δ υιός σου,
καί κάμε τον καί δήμιον άν θέλγς, διότι μοΰ είναι δλως άδιάφορον, Έγώ

έχω πλέον τίποτε νά τδν διδάξω' τδν έδίδαξα τά τελευταία μαθή
ματα της γενναιότητος, τής τιμιότητας καί της αύταπαρνησεως' έτελείωγ.
σα, καλή νύκτα. Θά έπεθύμουν νά τδν έβλεπαν στρατιώτην, άλλά σύ τδν

θέλεις ιατρόν'-κτυπάτε λοιπδν την κεφαλήν σας . . ... Άλλ’ έπί τέλους
έχεις καί τδ δίκαιόν σου, διότι την σήμερον δ . στρατιώτης. δμοιάζει τδν

χωροφύλακα, είναι κατάσκοπος, χαιρε !
Ό λοχίας προσεπάθει δσον οίόν τε νά φαίνεται χυδαίος, σχολαστικός,

καί άγροΐκος, ί’να μή διεγείρη τδν φθόνον, καί ώς έκ τούτου τάς είς την

άστυν^μίαν καί τδν έπίσκοπον καταγγελίας τών κακεντρεχών συμπολι

τών ταυ. Διά τοΰτο δμιλών τοιουτοτρόπως έχαιρέτισε καί την έπί της
τραπέζης φιάλην, έξ ής έρρόφησεν δλίγον. Είτα προσέφερεν έν λάκτισμα είς
τά δπίσθια τοΰ κουρέως, έδίωξεν αύτδν καί ήρχισε περιερχόμενος την αί

θουσαν συρίζων. Έφαίνετο συγκεκινημένος.
Έν τω μεταξύ δ κύρ Ζοΰγκος, εύαρεστηθείς έκ της επιδοκιμασίας τοΰ
διδασκάλου, έπορεύθη ινα ξυρίση καί τούς άλλους πελάτας του καί νά δια

κηρύξω) παντοΰ τήν κλίσιν τήν δποίαν είχεν άνακαλύψει παρά τω υίφ του.
Είτα περί τήν μεσημβρίαν έπανήλθεν είς τδν οίκόν του. Συγχρόνως έπανήρχετο καί δ Βροΰτος..

.

"Οτε τδ γεΰμα έτελείωσεν, δ κύρ Ζοΰγκος ένευσε διά της χειρδς νά μή
έγερθή τις της θέσεώς του καί ώμίλησεν.

Έφαίνετο ώς ή Ειμαρμένη ώμιλοΰσα.
«Άναδιφήσαντες τά ληξιαρχικά βιβλία καί πεισθέντες §τι ήδη είσαι δε-

καοκτέτης' παρατηρήσαντες έπειτα τδν φορολογικόν κατάλογον καί ίδόντες
δτι ή οίκογένειά μας ούδεμίαν κατέχει σελίδα έν τώ χρυσφ έκείνω βιβλίω,

έν δέ τφ χρηματοφυλακείφ μας μή εύρόντες πλέον τών 1 δΟχιλ.ταλλήοων τά

όποια είναι τδ μόνον στήριγμα τών γηρατειών έμοΰ καί τής γραίας μη-

εάν δέν τδν κάμω ιατρόν.
— Είναι άποχρών λόγος—άπήντησεν δ λοχίας έρρίνως, διότι δ^κουρεύς

τρός σου' άκούσαντες τήν γνώμην τοΰ διδασκάλου σου, τοΰ επισκόπου, τοΰ

έκράτει αύτδν έκ τής ρινδς κατ’ έκείνην την στιγμήν.
— Secundo διότι έπί τέλους πρέπει νά κάμγ. κάτι, εί δ’ άλλως θ’ άπο-

γορη τοΰ άρτοπώλου, άπεφασίσαμεν νά διατάξωμεν καί δικτάττομεν α')

θάν|} τής.πείνης.

— Σωστά' καί σύ δμιλεΐς ώς η Λογική.
—Tertio διότιάπδ κεφαλής μέχρι ποδώνέχέι πάνδ,τι άπαιτεΐται δι’ίατρόν..
. —Jure de dieu πώς μέ τυραννεις σήμερον.

συμβολαιογράφου, τής μαίας, τοΰ άλλαντοπώλου καί τοΰ συντέκνου Γρή
δτι πρέπει κύρ Βροΰτε, νά σπουδάσγς τήν ιατρικήν' β') οτι θά άναχωρήσγς είς Νεάπολιν καί θά ύπάγρς είς τδν θεΐόν σου, δστις σοΰ. είναι πάν
τοτε άφωσιωμένος είς τό τέλος έκάστης επιστολής του' γ') οτι θ’ άναχω-

ρήσγς έντδς οκτώ ημερών, καί οτι σύ γργά στρίγλα δέν θά κάμης κάμ-

μίαν παρατήρησιν.»

S6
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΆ

— θά άνκχωρήσηςέντδς όκτώ ήμερών, κυρ Ζοϋγκε, καί. σύ γργά στρί-

κατεθραύσθη διά σιυρϋτίδος, ένφ τουναντίον, φαίνεται 0τί<συνετρί£ή? (κα- /

γλά Φρόσω, δεν θά κάμης κκμμίαν πκρκτήρησιν»,, άπήντησενό άτάραχος

τασκευασθείς μετά τον ενταφιασμόν τών πεσόντων) ένεκα τής κακής κα
τασκευής τοϋ κρηπιδώματος και τής κακής έξ εύθραυστων λίθων ποιότη

νεανίας, άπομιμούμενος τήν φωνήν καΐ-τάςχειρονομίαςτοϋ ,πατρός .του καί
^ΟΥγίζων τήν ρίνα διά τής. χειρός.
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τας τοϋ ύλικοϋ έξ ού τδ κρίπίδωμα σύγκειται. Γινώσκετε επίσης ότι ή

■ ‘Η πτωχή σύζυγος πράγματι..ούδέλέξινέξεστό[Λΐσεν·· άλλ’εστέναζε·, .τδι.

ήμετέρα αρχαιολογική εταιρία αποφάσισε ν’ άνεγειργ; τον Αεοντα επί του

ερυθρόν? καί χονδροειδές πρόσωπόν της ώχρίασεν, οί οφθαλμοί της άνελό-

αρχαίου αύτοϋ κρηπιδώματος, ούτινος διετηρεΐτο μόνον τδ υπό τήν γήν'

θησαν &1ς· δάκρυα, καί έπαφέθη εις λυγμ.ούς. Έρρίφθη εις τήν αγκάλην τοϋ

μέρος· άλλα πριν ή γείγν) ένάρξις τοϋ έργου διετάχθησαν άνασκαφαι πέ-

άπαθοϋς υίοϋ της καί κατησπάζετο αύτόν.

ριξ -τοϋ βάθρου (δπερ τότε ένομίζετο ώς άποτελοΰν έν τι δλον) καί δπερ

Ό Βροϋτος ύποκύψας εις τάς παραφόρους ταύτας μητρικάς περιπτύξεις

άνηγέρθή ώς τιμητικόν μνήμεϊον εις τούς ύπέρ τής ελευθερίας τής 'Ελ

τήν έθεώρει,ούχ ήττον άπορων και υ,ετά συγκεκινημένης καρδίας.’Αφοϋ πκ-

λάδος πεσόντας γενναίους ήρωας; 'Η προκαταρκτική όμως αύτη εργα

ρετήρησε, μεπά .τινκς στιγμάς τήν. σκηνήν ταύτην, δ κυρ Ζοϋγκας. άνύφωβ^

σία άπεκάλυψεν δτί τδ βίθρον-τοϋ Λέοντες άπετέλει ούσιώδές τι μέρος

τούς ώμους, και εξήλθε ψελλίζων : «Πόσον άνόητος είναι ή φύσις».

παραλληλογράμμου περιβόλου έχοντος μήκος μεν 23.50 Γαλλ. μέτρων,

< Μετά δκτώ ήμέρας, αί διαταγαί τοϋκουρέως είχον έκτελεσθή. Ό νεανίας,

πλάτος δέ 14,92. Ή εταιρία τότε διέταξεν ολοκλήρου τής περιφερείας τοϋ

άνεχώρησεν, άφοϋ άπεχαιρέτισεν όλους τούς συμπολίτας του ενα ένα,

περιβόλου τήν άνασκαφήν, ήτις διεξήχθη μετ’ εύλαβείας δπό τίνος τών

ΟΪτινες έδώρουν εις αύτόν, ό μέν κομφέτα καί σακχαρωτά, δ δέ περιλαί

έφορων καθαρίζοντας τδ έδαφος πρδς τά χαμηλότερα τοϋ βάθρου καί

μιου ή ρινόμακτρον, άλλος ύφασμα δι’υποκάμισα. Πάντες δέ τφ ηύχηθη-

έτι βαθύτερου πέριξ τής βάσεως. Άλλ’ ούδέν ή'χθη εις.φως, έκτδς έξ μι

σαν κατευόδιου.

κρών αντηρίδων έπίτάς τρεις έσωτερικάς πλευράς τοϋ περιβόλου. Ούδε-

' Ό Βρούτος άνεχωρησε λίαν πρωί. Ό κυρ Ζοϋγκος έ'στη προ τοϋ κατω

μία φαίνεται εύλογΟφάνής αιτία διά τήν θέσιν ταύτην τών άντηρίδων (έκτδς

φλιού του καταστήματός του, άκολουθων αύτδν διά των οφθαλμών, έως

ού δέν έφαίνετο πλέον και είπε :

εάν αδται έδείκνυον τάς θέσεις των σωμάτων τών πεσόντων· συμμάχων,
τοϋτο δμως είναι άπλή τινών εικασία). 'Η άρχαιολογική εταιρία δαπαϊ

' — Τί θά άπογείνγ,ς άρά γε εις τάς χεϊρας .τοϋ .φιλάργυρου κύρ Νώε ;

νήσασα έπτάκισχίλια φράγκα διά τήν έπιχείρησιν ταύτην άπεθαρρύνθη

.________ _

' .

Λ. Φραβασίλης

έκ τής έλλείψεως πάσης άνακαλύψεως άντισταθμιζούσης τήν γενομένην

.

δαπάνην, άφοϋ καί τά κεφάλαια άλλως ησαν λίαν δυσανάλογα πρδς τά

άνά χεΐρας έργα, καθόσον τά έ'ξοδα έχουσι πολύ ύπερβή τδν προϋπολογι

Α.Έ»ΧάΑ.ΙΟάΑΟΓΊΚ:Α.

σμόν. ’Εν τούτοις ή εταιρία άπεφάσισεν επί του παρόντος πριν ή άναλάβρ
τήν έπανόρθωσιν αύτοϋ τοϋ Δέοντος νάέξετάσ·/) καί έξακριβώσγ) τά σωζόμενα

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ ΛΕΟΝΤΟί

αύτοϋ μέρη, νά έρευνήσν) τήν στερεότητα τών θεμελίων καί νά έξετάστι

, Τήν Ιπομένην οτερι τόΰ έν Χαιρωνεία Δέοντος άνόκοίνωσιν τοϋ ήμετέρου άρχιτέάτονος Λυσάνδρου Καυταντζόγλού, μέλους έπιτίμου καί άντεπιστέλλοντος τοΰ βασιλι
κού καθιδρυματος τώνΒρετάννών Αρχιτεκτόνων, γενομένηνπρδς τον καθηγητήν Donaedson
πρώην πρόεδρον τής βασιλικής Αγγλικής τών άρχιτεκτόνων ’Ακαδημίας καί δημοσιευθεΐσαν άγγλιστέ έν τοΐς Transactions τοΰ 1879—80 ύπδ σελ. 197, μεταφράσαντες με·?
ταδίδρμεν τοΐς άναγνώσταις τοΰ «Παρνασσού» ι

’^ζιόΐ-ιγζ

j,

<

και συνάδεΛφί,

Σπεύδω νά μεταδώσω ύμιν ειδήσεις πολλοΰ λόγου άξίας άφορώσας ε?ς

τε τήν άρχαίαν ιστορίαν της Έλλάδοςκα'ι εις τήν τέχνην.Γινώσκετε καλώς
τδν Λέοντα τής Χαίρωνείκς άποτελούμενον έκ λίθων διαφόρων τεμαχίων

έσωτερικώς κοίλων και διά σιδήρου συνδεόμενων; Αί πλεΐσται τών μέχρι

τουδε ύπδ τών περιηγητών γενόμεναι περί αύτοϋ περιγραφαί είνε λελανθα-

|

σμέναι καί άνακοιβεΐς, καί τινες μάλιστα έξ αυτών άναφέρουσιν, ότι δ Λεών
■"

Λ

*

*

εις τδ παρακείμενον χωρίου, έάν ήτο δυνατδν νά εύρεθώσιν έκεϊ τεμάχιά
τινα τών κοσμημάτων τοϋ βάθρου’· Τοϋτο δμως άπεδείχθη φροϋδον καί
. 1. ’Ο λέων φαίνετχ·. καθήμενος έπι τών οπισθίων αύτοϋ ποδών. ΊΙ κεφαλή αύτοϋ συνίβτατο έζ.ένδς λίθου ώς είναι κα τά αλλα τεμάχια τά. άποτελοϋντα τδ, σώμα. Ή έ'κφρασις.
τοϋ προσώπου δέν είναι τοσοϋτιν εύγενής—.τδ στόμα λίαν εδρύ—έν γένει δέ τδ πρόσωπον
δέν είναι τοσοϋτον καλδν ώς τών λεόντων τοϋ γείσου τοΰ Παρθενώνας. Ούδέν τδ προσπεποιημένον. (manuered) έπί τής κεφαλής, έκτδς τών όφθ αλμών,οΓτινες δέν φαίνονται διόλου φυσικοί,
καθόσον τδκοΐλοναύ τών έξέχει. Οί μϋς και τα οστάώμοιάζουσιπρδς τά τών εν Παρθενώνι λεόντων,
μέ τήν διαφοράν ότι τά έν τώ Παρθενώνι είναι ταπεινότερα. Τ) χαίτη είναι έλευθέρα καί ρέουσ
*
τά δέ ώτα μόλις ορατά. (Σημειώσει; έκ τοϋ χειρογράφου ημερολογίου τοϋ Τ. L. Wolfe);
’■ Ί1 Χαιρώνεια καλούμενη ήδη Κάπραινα κεΐται έν πεδιάδι ίξ μίλια μακράν τής Αεβαδείας ?νfla τδ μαντικόν άντρον τοϋ Τροφωνίου, ■.είς.άπόστασ.ιν·. δέκα λεπτών άπδ τής ,Καπραίνης,
βρίσκονται τά λείψανα τοϋ λέοντος, άστίς άναμφιλόγως έσχημάτιζε τδ μόνον κόσμημα
και. έπιτάφιον τοϋ τύμβου τών γενναίων Θηβαίων, ών ό θάνατος ύπήρξε τδ τέλευταϊον προς
τήν έλίυθερίάν τής πόλεοις των αίμα καί παρέδωκε ε’ι; τδν Φίλιππον τήν ηγεμονίαν τήξ’Ελ
λάδος.—Σημ.'έΧ'τόΰ χειρογράφου ημερολογίου Τ. Δ. Δόναλδσων 1820.

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΑΡΧΑΪΟΛΟΤΊΚΛ

άπέδειξεν δτι ούδεμία εντεύθεν περαιτέρω ύπήρχεν ελπίς, ώς δ έφορος)

χον ένταφιασθή τά. λείψανα τών έν τή μάχγ τής Χαιρωνείας πεσόντων

κ. Σταματάκνις έξέθηκεν, δτε έξήτασε τδ έδαφος.έτι κατωτέρω τοΰ χα

ήρώων, δ κ. Φυτάλης έπέστρεψεν αμέσως όπως έκθέσν; τάς έρεύνας του

μηλότατου στρώματος τοΰ βάθρου ανώφελος. Εις τδν κ. φυτάλην, ένα των

ταύτας καί δπως λάβη πληρέστέρας δδηγίας. ’Επιτροπή συνοδευομένη ύπδ

καλλίτερων γλυπτών τών Αθηνών, άνετέθη δπως ποιήσγ είς τδ μέρος τοΰτο

τοΰ κ. Φυτάλη, έξαπεστάλη άμέσως ύπδ της έταιρί&ς λαβοϋσα διαταγήν,

πληρέστέρας άνιχνεύσεις ιδίως είς τδ τεχνητόν έδαφος τοΰ βάθρου διά νέων

νά διεξαγάγγι τακτικώς τάς άνασκαφάς. 'Επομένως έλπίζομεν νά εύρωμεν

δοκιμών έτι βαθύτερον είς. τδ μέσον τοΰ περιβόλου, διότι δέν- ήδυνάμε,θικ

πλεϊστα άξια λόγου άντικείμενα μεταξύ τών σκελετών καί πιθανώς καί
επιγραφήν δηλοΰσαν άκριβώς τήν έποχήν τής ίδρύσεως τοΰ μνημείου, διότι
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μέχρι τοΰδε ούδεμία τοιαύτη επιγραφή άνεκαλύφθη, Άλλ’ έβεβαιωθημεν
δτι δ περίφημος Λέων τής Χαιρωνείας άπετέλει μέρος τοΰ μνημείου τών

πεσόντων ηρώων.
Δυστυχώς δέν ήδυνήθην νά παρευρεθώ έγώ αύτδς είς τάς εργασίας ταυτας, πάσχων κάπως έκ τοΰ φοβεροΰ τούτου χειμώνος, δστις κατεκαυσε
τάς ήμετέρας πορτοκαλλέας καί προύξένησε μεγάλην φθοράν είς τά έλαιό-

δένδρα καί είς αύτάς έτι τάς άμπέλους μας. Ελπίζω δτι πρώτδς θά λάβητε γνώσιν περί τών ήμετέοων Χαιρωνικών ανακαλύψεων καί παρακαλώ
υμάς ν’ άνακοινώσητε αύτάς είς τήν Ακαδημίαν τών Βρεττανών άρχετε—

κτόνων. Θέλω δέ άμέσώς γνωστοποιήσει ύμϊν, έάν γείνωσι καί άλλαι πε

ραιτέρω σπουδαϊαι άνακαλύψεις. Λέγω πρδς τούτοις ύμϊν δτι δ κ. Κοντόσταυλος, πρόεδρος τής ήμετέρας άρχαιολογικής εταιρίας διωρίσθη πρδ μι-

κροΰ πρεσβευτής τής 'Ελλάδος έν Λονδίνω, δστις άπολαύει πλείστης τι

μής ένταΰθα καί είναι άκρος δπαδδς τής φιλελευθέρου πολιτικής τοΰ με
γάλου ύμών Κάνιγγος.1
’Εν Άθήναις, τή 29 Απριλίου 1880.

Ό άφωσκομένος δμΤν φίλος
Α. Καυταντζόγλους

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.'

’Ιχνογράφημα τοΰ έν Χαιρωνεία πολυανδρΕου.

Τήν 18 ’Ιανουάριου

έγένετο έν μια τών αιθουσών τοΰ έθνικοΰ Πανεπι

νά πεισθώμεν δτι δ έφορος κ. Σταματάκης ώμίλει δρθώς βεβαιών δτι τδ

στημίου ή α'. έτησία συνέλευσις τών μελών τής άρχαιολογικής εταιρίας.

βάθρον ήν ίδρυμένον έπί βάσεως μη στερεάς. Πράγματι δέ κατόπιν δδηγιών

Άπόντος τοΰ προέδρου κ. Α. Κοντοσταύλου τούς εταίρους προσεφώνησεν

άς έλαβεν δ κ. Φυτάλης, άνορύξας φρέατια 18 δακτύλους κατωτέρω τών

δ άντιπρόεδρος κ. Τω. Φιντικλής μεθ’ 8 δ γραμματεύς κ. Στ. Α. Κουμα-

πρώτων άνορύξεων άνεκάλυψεν ός·χ καί κρανία.Άνωρύχθησαν τότε καί έτερα

,νούδης έξέθηκε τά έπί τδ έτος 1880 ύπδ, τοΰ συμβουλίου τής εταιρίας

φρέατια είς έξ διάφορα σημεία καί σκελετοί εύρέθησαν τεθάμμένοι παοαλλή-

πεπραγμένα.
Κατά τδ έτος τούτο έξηκολούθησεν έπί τινα χρόνον ή καί πέρυσιν έπα-*

λως δ εϊςέπί τοΰ ετέρου καί κεκαλυμμένοι ύπδ ύπομελαίνης γής, προερχόμέ-

νης πιθανώς έκ της άποσυνθέσεως τών πτωμάτων καί έκ της ίσχυράς έπί τοΰ
έδάφους προσκολλήσεως τών σκελετών. Είς έν τών φρεατίων τούτων άνευρέ-

ναληφθεΐσα άνασκαφή τοΰ παρά τδ Δίπυλον άρχαίου περιβόλου τών Άθη1-

θη σιδηρά λόγχη καί ς-λεγγίς. Είς άλλα ύπήρχον τεμάχια σφαιριδίων έξ έλέ-

1. Οΐ έν τ<1 ΐχνογραφήματι τοΰ πολυανδρίου άριθμοί 1,2,3,4, 5,6,7,8, δηλοΰσι τά άνορυχθέντα φρεάτια. Τδ' παρά τδ βάθρον ό'ρυγμα έγένετο κατόπιν δια νά έξερευνηθή τδ θεμέ
λιον αδτοδ, τδ όποιον εινε λίαν βεδλαμμένον. Τά θεμέλια τοΰ έξωτερικοΰ τοίχου τοΰ περι
βόλου εϊνε λίαν πλατέα, διότι τδ έδαφος δεν εϊνε στερεόν.

φαντος καί χαλκοΰ. Μετά την άπροσδόκητο.ν ταύτην άνακάλυψιν, ητίς
Υποδεικνύει, δτι δ περίβολος ούδέν έτερον ητο η τδ πολυάνδριον, είς 8 εί-

νών, έγένετο δ’ έρευνα έν Ναυπλίω είς τούς παρά τάς ύπωρείας τοΰ
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Παλαμηδίου σωζομένους προϊστορικούς τάφους, περί ών εγκαίρως έδημο-

~ *0 κ. Αάγγε^ Περί τών τελευταίων εύρημάτων τών ’Ολυμπιακών άνα-

σιεύθησαν έν τφ ϋαρτασσω ειδήσεις. Έπεχειρήθη δ’ έν Πειραιεϊ ή-άνα-^·

σκαφή τών δύο τής πόλεως ταύτης θεάτρων, ών τδ μέν προς τη Ζεα κατά

σκαφών.
Ό κ. Κα,ΐ.Ιερ, Πεοί Αττικών αργυρών νομισμάτων τής εποχής τής μετα-

τδ ήμισυ σχεδδν απε^αλύφθη, τδ δέ πρδς τή Μουνυχίηανεσκάφη επίσης

βάσεως τής τέχνης.
Συνεδρία τής 24 Δεκεμβρίου.

έφ’ ίκανόν.χΚαί τά κατά ταύτην την Ανασκαφήν γινώσκουσιν οί άναγνώ-

»

'Ο κ·. Αάγγε, Περί τοϋ έπ’Εσχάτων εύοεθέντος αγάλματος τής Παρθένου

σται τοϋ Παρνασσού έκ τών Επανειλημμένων εκθέσεων τών δημοσιευθει-

Άθηνάς.

σών έν αύτώ ύπδ τοϋ καθηγητοΰ κ. Ίακ. Δραγάτση είς βν οφείλεται κατά,
μέγα μέρος και ή τιμή της άνευρέσεως τοϋ ετέρου τών θεάτρων.

Συνεδρία τής 7 ’Ιανουάριου.

Ό κ. ΚαΐΛερ, Περί τών έν Περγάμφ Ανασκαφών.
'Ο κ. "Οβεργ, Περί τινων έν Περγάμφ εύρεθέντων γλυπτικών έργων.

■ Ή εταιρία προτιθεμένη νά άναστηλώση τδν έν Χαιρωνείγ καταπεπτωκότα διάσημον λέοντα προέβη είς Ανασκαφάς έν τφ περιβόλφ αύτοΰ ύπδ

'Ο κ. Γιέρνστετ, Περί τής έν Σεβαστουπόλει εύρεθείσης έπιγραφής τοϋ

την διεύθυνσιν τοΰ εφόρου τών αρχαιοτήτων κ. Π. Σταματάκη, περί ών έν

Διοφάντου.

καιρφ έγράφησαν ένταΰθα τά δέοντα.

Συνεδρία τής 22 Ίανουαρίου.

'Η εταιρία προέβη είς έπισκευάς άρχαίων μνημείων πολλοΰ λόγου Αξίας

Ό κ. ΣχΜειιαν, Περί τών έν Όρχομενφ Ανασκαφών.
Ό κ. ΚαββαίΗας, Περί τίνος έν Κύθνφ εύρε.θείσής μαρμάρινης κεφαλής'

έξ ών Αναφέρομεν την ,τοϋ ναοϋ της Σουνιάδος Άθηνάς, ου <5 προτελευ
ταίος πρδς δυσμάς κύων έκ θυέλλης μετά τινων τμημάτων τοϋ έπιστυλίου

τής ’Αφροδίτης.

καταπεσων άνεστυλωθη πάλιν διορθωθέντών συνάμα καί στερεωθέντων

Ό κ. Αάγγε, Περί τοϋ τύπου τής Προμάχου/ΑθηνΑς.

καί άλλων τινών μερών τοϋ οίκοδομ,ήματος’ καί την τοϋ έν Βάσσαις της

Φυγαλείας ναοΰ τοΰ Επικούρειου ’Απόλλωνος, Αριστουργήματος τοϋ Ικτί
νου άπδ πολλοΰ δεομένου ύποστηρίξεως καί έπισκευάσεως. / ' .

,

Τά περιεχόμενα τοΰ κατά τάς ήμέρας ταύτας έκδοθησομένου δ'τεύχους

Έν τοϊς, ύπδ της εταιρίας Αγορασθεϊσιν άντικείμενον διαπρέπει τδ έξ

Όρχομενοϋ Αρχαϊκόν άγαλμα άνδρδς εν χειρί κρκτοϋντος Ακρίδα.

’Επιμελείς καί δαπάναις της εταιρίας κατεσκευάσθησαν αί Αναγκαία*
θηκαι καί έτοποθετήθη δεόντως η αιγυπτιολογική συλλογή τοΰ κ. ’Ιωάν.

Δημητρίου ή γενναίως είς τδ έθνος δωρηθεΐσα, ητις προσεχώς έκτίθεται
είς θέαν. Πέριεληφθησαν δ’ έν τή Μυκηναίη συλλογή, κατασκευασθεισών

τοΰ ε' έτους τοϋ περιοδικού τής σχολής είναι τά εξής : Τδ μνημεϊον τοϋ

>

Πορφυρίου ύπδ Μόρτάγιαν.—Περί τών έν τή ΆκρΟπόλει γένομένων άνασκαφών κατά τδ θέρος τοΰ 1880. Β'. ύπδ

Αί ύπδ τοΰ κ. Βδν έν ταΐς

Ανασκαφαϊς τής ΆκρΟπόλεως εύρεθεϊσαι επιγραφαί ύπδ Καϊ,Ιερ.—Περί τής
βάσεως τής ΆθηνΑς Ύγιείας ύπδ Βόν.—Έπιγραφαΐ Μιλήτου, Πριήνης καί

Αφροδισίας ύπδ Α. ·Πααα9'οαϋύΛον·.Ιίίραμ·ί<ύς.—Περί ΆθηνΑς κάί Μαρσύόύ

νέων θηκών, τά έν τοϊς παναρχαίοις τάφοις τοΰ Μενιδίου καί τοΰ Ναυπλίου,
εύρεθέντα λείψανα, άτινα έχουσι, πολλήν τήν δμοιότητα πρδς τά τών Μυ- '

ύπδ ΣύβέΛ.—Περί ’Αθηναϊκού καταλόγου δνομάτων τοϋ δ' κίώνοςύπδ ζ/όά-

κηνών.
Έν δέ τη β' έτησίφ συνελεύσει οί έταϊροι προέβησαν είς τή/ εκλογήν

Πατρών ύπδ ΓοϋρΛιττ.—-Κορμδς Αθηναϊκός ύπδ Καΐ.Ιερ.—Ή ΆθηνΑ Παρ

—Πανδς Αγάλμάτϊον ύπδ Κ. Δ. Μυλωνά.— Άνάγλυφον Αμαζόνων έκ

θένος ύπδ Αάγγε.—Εικόνες αγγείων έκ Κάμείρου ύπδ Ααϊσκε.—Άνάλεκτα.

τοΰ νέου συμβουλίου. Καί πρόεδρος μέν έξελέχθη δ κ. Εύθ. Καστόρχης, Αν

τιπρόεδρος δ κ. Σ. Φιντικλης, γραμματεύς δ κ. Σ. Α. Κουμανούδης καί τα
μίας δ κύριος Π. Γιαννόπουλος. Σύμβουλοι δέ οί κκ. λ. Καυταντζόγλους, Σ.

Δραγούμης,

ΕΙ ΔΗίΕΙί

Ιω.Έύστρατιάδης, Σ. Σωτηρόπουλος, Δ. Σεμιτέλος, Κ. Μυ

λωνάς καί Δ. Κοκκίδης,

Ή βόρεια πτέρυξ τοΰ κατά ,τήν δδδν Πατησίων έθνικοϋ Αρχαιολογικού

Μουσείου Απεπερατώθη’ προσεχώς δέ μετακομίζονται είς αυτήν τά λίθινα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ίΧΟΛΗ
'

μνημεϊα τής έν τώ Βαρβακείφ συλλογής τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας.
— Ήέφορία του Μετσοβείορ Πολυτεχνείου έν. $ είναι έκτεθειμένη, ή

Συνεδρία τής 27 Νοεμβρίου.

'Ο κ. ΚαΙ.Ιερ, Περί τών Περγαμηνών εύρημάτων.
■■ Συνεδρία σής 10 Δεκεμβρίου,

'Ο κ. Α'«ή7«.·>, Περί ’Αθηναϊκών επιγραφών. .

'

συλλογή τών Μυκηναίων αρχαιοτήτων καί ένθα έκτεθήσεται προσεχώς ’καί
ή αιγυπτιολογική συλλογή .τοΰ · κ«. Ίω.ΐΔημητρίου φιλοτίμως. παρεχώρησε

τή Αρχαιολογική έταιρίγ ζητηθείσας καί άλλας άίθούσάς, είς άς'θέλει με-
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τακομισθή πρδς ευπρεπή έκθεσιν ή. έν τφ Βαρβακείφ προσωρινώς άπότε-

θειμένη συλλογή τής εταιρίας, ή'τις ένεκα τής πολλής στενοχώριας δέν
ήτο πρεπόντως έκτεθειμένη, ου ένεκα πολύς ύπδ πολλών έγένετο ,λόγος.

—Εύχαρίστως μαθόντες κοινοποιοΰμεν ότι συνεπείς τών γενησομένων
προσεχώς τροποποιήσεων και μεταθέσεων τών έν τοΐς διαφόροις μουσείοις

Αποτεθειμένων ^χα ιοτήτων, δ ύπουργδς της Παιδείας σκέπτεται δπως
διορίστ; γενικδν διευθυντήν τών έν Άθηναις μουσείων ύπδ την έφορείαν καί
έπψ,έλειαν τοΰ οποίου θέλουσιν ύποταχθή πάσαι αί έν Άθηναις συλλογαί.
— Έν τφ χωρίφ Βασιλικά Άνώγεια της Κρήτης κειμένφ μεταξύ Ηρα

κλείου καί 'Ρέθυμνου καί έν τή έπκρχία Καινούριου ανευρέθησαν πεντε
μαρμάρινοι σαρκοφάγοι φέρόντες ανάγλυφα καλής τέχνης.
— Έν τφ χωρίφ Ξυλικοί τοϋ δήμου Δρυμίας τής έπαρχίας Λοκρίδός,

εύρέθησαν τάφοι περιέχοντες δπλα καί αρχαία Αγγεία.

— Ή κεφαλή περί ής ό κ. Π. Καββαδίας ώμίλησεν έν τφ αύτοκρατορικφ γερμανικφ ίνστιτούτφ ώς έμφαίνεται έν τοΐς πρακτικούς, εύρέθη πρό

τινων μηνών έν Κύθνφ, σήμερον δ’ εύρίσκεται. κατατεθειμένη έν . Συρφ έν

ιδιωτική συλλογή" φιλάρχαιου. Τδ μέγεθος αύτής είναι κατά

περίπου
μικρότερον τοΰ φυσικοΰ, δ δέ τύπος τοΰ προσώπου καί ή διάταξις τής κό

μης μετά τής έπ’ αύτής μικρας στεφάνης, έτι δ’ ή έξοχος καλλονή καί ή
εύγενής συνάμα καί θεία έκφρασις’δεικνύουσιν δτι είναι κεφαλή Αφροδίτης,
Καί τοι δ’ή κόμη δέν είναι έντελώς έξειργασμένη, έν τφ λαιμώ δ’ύπάρχει

σκληρά έγκοπη τοΰ δέρματος, ούχ ήττον ή έξοχος καί διαπρεπής έργκσία
καί τδ εύγενές καί γενναΐον περίγραμμα άποφαίναυσιν αυτήν έργον τής Δ'
εκατονταετηρίδας, ήτοι τής ακμής τής ελληνικής τέχνης. ’Έχει δ’ ικα
νήν ομοιότητα πρδς τήν κεφαλήν τής Αφροδίτης τής Μήλου προέρχεται
δ’ ίσως καί αυτή έκ τοΰ αύτοΰ πρωτοτύπου Αποτελοΰσα μίαν τών δια

φόρων μεσαζουσών βαθμιδών, άς δείκνυσιν δ τύπος ούτος τής Αφροδίτης

άπδ τοΰ άγνωστου πρωτοτύπου μέχρι τής Αφροδίτης τής Μήλου. ‘Γπάρχουσι δέ καί Αλλαι τοιαΰται κεφαλαί πρδς ας αυτή δύναται νά παραβληθή.
— Κατά σημείωσιν τοΰ νομισματογνώμονος τοΰ έθνικοΰ νομισματικού

μουσείου κ Άχ. Ποστολάκα άπδ τοΰ Ίανουαρίου 1879 μέχρι τοΰ παρόν
τος ’Ιανουάριου είσήλθον έκ δωρεών είς τδ νομισματικόν μουσεΐον 1364
νομίσματα, νομισματόσημα καί σύμβολα, έξ ών χρυσά 4, αργυρά καί

έκ κράματος 368, έκ νικελίου 15, χαλκά καί δρειχάλκινα 880, μολυβδινα 74, έκ κασσιτέρου 19, έκ σιδήρου 1, έξ ίβο.νίτου 3.

— Έκ τών έν τώ νεοσυστάτφ Μουσείφ Μυκώνου τών Δηλιακών Αρ
χαιοτήτων, δπερ τελευταίως κατέταξεν δ έφορος τών Αρχαιοτήτων κ. Π.
Καββαδίας,διακρίνονται έν μέν τοΐς πλαστικοΐς έργοις τής Αρχαϊκής τέχνης

1) πανάρχαιον κολοσσιαΐον είδωλον Άρτέμιδος, πρωτοφανές καί πολύτιμον
έργον διά τήν καλλίστην αύτοΰ διατήρησιν, διά τήν αρχαιότητα και δι’

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

ήν φέρει Αρχαιοτάτην έπιγραφήν βουστροφηδόν γεγραμμένην, έξ ής φαί
νεται δτι άφιέρωσεν αύτδ είς τήν Άρτέμιδα Ναξία τις γυνή Νικάνδρη
τού'νομα, 2) πτερωτή ’Άρτεμις έργον καλλίστης διατηρήσεως και έπιμεμελημένης τέχνης, μεγίστην ομοιότητα έχον πρδς τά Ανάγλυφα τών με

τοπών τοΰ έν Σέλινοΰντι Αρχαιοτάτου ναοΰ- 3) πέντε Αρχαϊκά Αγάλματα
Άρτέμιδος μεγάλην δμοιότητα έχοντα καί οίονεί ώς υπόδειγμα χρησι-

μεύσαντα πρδς τήν έν Πομπηία εύρεθεΐσαν Αρχάίζουσαν ’Άρτεμιν, 4) κε
φαλή πωγωνοφόρος ή καλλίστη καί σπουδαιοτάτη τών μέχρι τοΰδε εύρεΟεισών έν 'Ελλάδι Αρχαϊκών κεφαλών. Έκ δέ τών έργων τής Ακμαζούσης

τέχνης διαπρέπει σύμπλεγμα παριστάν τδν "Α,δην άρπάζοντα τήν Περσε-?

φόνην έκ τοΰ μ,έσου τών ακολούθων αύτή νυμφών, ένφ αύται κατεπτοημέναι τρέχουσι τήδε κάκεΐσε καί σπεύδουσι πρδς βοήθειαν τής άρπαζομένης,

έτι δ’ ύπερμεγέθης κεφαλή γυναικδς φερούσης πέπλον έπί κεφαλής καί έχούτ

σής κατά τάλλα μεγάλην δμοιότητα πρδς τήν έν Φλωρεντίγ κεφαλήν τής
Νιόβης. Έκ δέ τών τής παρακμαζούσης τέχνης διακρίνονται κεφαλή Πτολε

μαίου τοΰ Α' καλλίστης αλεξανδρινής έργασίας, γυναικείος ρωμαϊκός Ανδριάς δμοιάζων έντελώς- τή γνωστή έν ΙΙομπηίιγ εύρεθείση 'Ρωμαίοι νεά-

νιδι, καί Ανάγλυφον παριστάν πάνθηρα σπαράσσοντα ίππον.Έν τοΐς χαλ-

κοϊς διακρίνεται αγαλμάτιον Ανδρός Αρχαιότατον δμοιάζού έντελώς πρδς
τούς έν ’Ολυμπία εύρεθέντας ηνιόχους, τρεις μικροί ταΰροι, ίππάριον καί
διάφορα έλάσματα μετά λεπτοτάτων καί ώραιοτάτων κοσμημάτων. Τέλος
μεταξύ τών πήλινων διακρίνεται πανάρχαιον γυναικεΐον εί'δωλον, ίπποι

Αρχαίας τέχνης καί λύχνοι μετ’έγγλύφων παραστάσεων.

•—Ό κ. Ερρίκος Σχλιέμαν, έπιστείλας είς τδ αγγλικόν Άθήναιον μα
κράν έκθεσιν περί τών έν Όρχομενώ άνασκαφών, δημοσιευθεΐσαν έν τώ
φύλλω τής 1ης Ίανουαρίου, έδημοσίευσε καί τάς εξής δύο βυζαντιακάς
έπιγραφάς αϊτινες εΐχον ή'δη πρότερον παρατηρηθή ύπδ προγενεστέρων πε

ριηγητών έν τή κατά τήν Σκριποΰν μονή τής Παναγίας, Αλλ’ αίτινες δέν
είχον, όσον γνωρίζομεν, δημοσιευθή μέχρι τοΰδε.

Ή μέν αύτών έ'χει ώδε κατά τήν δημοσίευσιν τοΰ κ. Σχλιέμαν ■'
«Έκαληέργεσεν τδν ναόν τοΰ αγίου Παύλου του αποστόλου Αέον'πάνεύφιμος βασηληκίς πρωτοσπαθάριος καί έπη τδν ύκιακδν ύπέρ αύτοΰ καί

άφέσεως τών πολλών αύτοΰ άμαρτηών έτει Απδ κτήσεος κόσμου έξακισ-:

χιλιοστό τριακοσίοστφ δγδοηκοστώ Β.»

Ή δ’ έτέρα έπιγραφή έδημοσιεύθη ώς εξής:
«Έκαληεργησεν τδν ναόν τοΰ αγίου Πέτρου τοΰ κωρυφέου τών Απο
στόλων Αέον ώ πανεύφιμος βασιλικός προτοσπαθάριος καί έπή τών ύκηακων υπέρ λυτρου και Αφεσεως τών πολλών αύτοΰ άμαρτηδν έπή Ίγνκτήου τοΰ ύκουμενικοΰ πατρηάρχου Αμήν.»

Άγνοοΰμεν κατά πόσον τά έν ταΐς έπιγραφαϊς ταύταις ένυπάρχοντα

■
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τήν έ'κδοσιν. Όπωςδήποτε περί τών έπιγραφών τούτων θά γείνη άλλοτε
μακρότερος λόγος έν τφ Παρτασσω.
-—Κατά τινα έπ’ εσχάτων προχείρως βυνταχθεϊσαν στατιστικήν η δα
πάνη των έν Όλυμπίη άνασκαφών άνήλθεν εις τδ μέγα ποσδν 1,100,000

φράγκων. "Αλλων άνασκαφών γενομένων κατά τά τελευταία έτη ή δα
πάνη συμποσοΰται ώς έξης: Αί τοΰ κ. Βούδ έν Έφέσφ έστοίχισαν 600,000

φρ. αί τοϋ κ. Σχλίεμαν έν Τροίη

100,000, αί της αρχαιολογικές έται-

ρίας έν τώ Άσκληπιείφ 150,000, αί τοϋ κ. Καραπάνου έν Δωδώνη 200,000

αί τοϋ κ. Ρεγιέ έν Μιλήτφ 75,000 αί τοϋ κ. Όμδλ έν Δήλφ

15,000,

αί τοϋ κ. Χούμαν έν Περγάμφ 120,000.
— Ό κ. Σαλομών 'Ράϊναχ εταίρος της ένταΰθα Γαλλικές σχολές μετέβη
είς την άρχαίαν Μύρριναν όπως πρδβέ εις άνασκαφάς αρχαίων τάφων έν
τφ έζεΐ κτήματι τοϋ κ. Βαλτατξέ· Έν τοϊς άνασκαφεϊσι τάφόις άνευρέ-'

θησαν ίκα'ά πήλινα ειδώλια ώς τά τές Τανάγρας. Αί ανασκαφαί γίνονται

δαπάνη τές Γαλλικές κυβερνήσεως καί θά διαρκέσωσι μέχρι Μαρτίου.

,— Άπεβίωσεν έν Κα’ί’ρφ δ διάσημος Αιγυπτιολόγος Μαριέττ-βέης, δ
ιδρυτής τοϋ μουσείου τοΰ Βουλάκ, άντεπιστέλλον μέλος τές Γαλλικές

Άκαδημείας τών επιγραφών καί γραμμάτων. Ό Μαριέττ-βέης συνέγραψε

πλεϊστα όσα συγγράμματα έπί τές άρχαίας Αίγυπτου, έπόιήσατο δέ πλείστας άρχαιολογικάς άνακαλύψεις, ιδίως έν τοΐς έρειπίοις του ναοϋ τοϋ.
Σεράπιδος καί έν Μέμφιδι. 'Ο νεκρός αύτοϋ έτάφη έν τη αύλή τοΰ.έν Βου

λάκ μουσείου. Ώς διάδοχος αύτοϋ λέγεται δ κ. Μασπερό.

— Έν τφ κέντρφ τές μεγάλης αιθούσης τοϋ Βρεττανικοΰ μουσείου έξε—
τέθη γύψινον έκμαγεΐον τές κεφαλές τοΰ Δέοντος τές Χαιρωνείας.
— Τδ έν Νεαπόλει Έθνικδν Μουσεΐον άπέκτησεν έπ’ έσχάτων τέσσαρα

Ορειχάλκινα άγαλμάτια άξια λόγου εύρεθέντα έν ταϊς άνασκαφαΐς τές

Πομπηίας. Καί τδ μέν παριστάνει τδν ’Έρωτα φέροντα έπί τών ώμων δελφϊνα έκ τοϋ στόματος τοΰ δποίου άνέβρυε πίδαξ ΰδατος. Τδ άγαλμα
τοϋτο έχον ύψος εξήκοντα έκατοστομέτρων άνάγεται εις τούς καλούς ρω

μαϊκούς χρόνους. Τά δέ τρία άλλα άγάλματα, άτινα είνε μικρότερα καί
ών τδ κυριώτατον παριστάνει τήν ’Αφθονίαν, εύρέθησαν έ'ν τινι ναοειδεϊ

Μ®

?

Τδν λήξαντα μένα άνεγνώσθησαν αί έξές διατριβαί.

,

Τοϋ κ. Κωνστ. Παπαμιχαλοπούλου τακτικοΰ μέλους ΠιρΙ τοΰ .’Αρείου

Πάγου er ταϊς άρχαίαις 'Αθήκαις.

/

Τοϋ κ. Σπ. Παπαγεωργίου τακτικοΰ μέλους Περι Ύχατίας της 'A.leζατδριτης φιΛοσόφον.

Τοΰ κ. Άχίλλέως Παράσχου τακτικοΰ μέλους ΆτΜοτοι ποιήσεις.
Ό κ. Σπ. Παπαγεωργίου ή'ρξατο τές διδασκαλίας τοΰ μαθήματος περί

οϋ βίου τοΰ Ίησοϋ Χρίστου.
Διελθόντος έξ ’Αθηνών τοΰ κ. Bargeon κατέχοντος ένα τών τελειοτέρων
φωνογράφων, ή έφορεία έσκέφθη όπως τη άρωγή αύτοϋ δοθη δημόσιον μά

θημα περί φωνογράφου. Τδ μάθημα τοϋτο έδίδαξεν.δ κ. Τιμ. Άργυρόπουλος άναπτύξας τήν συσκευήν, δ δέ κ. Bargeon έξετέλεσεν έπ’ αύτής διά
φορα πειράματα. "Ενεκα δέ τές μεγάλης αίτήσεως εισιτηρίων τδ μάθημα

τοϋτο έπανελήφθη.
Τδ ύπουργεΐον τές Παιδείας άνεγνώρισε. τήν ,ύπδ τοΰ Συλλόγου συστκ-

σαν πρακτικήν δημοτικήν σχολήν.

Άπεβίωσεν δ Κωνσταντίνος Βατεκεώτης γενικδς πρόξενος τής
Ελλάδος έν Θεσσαλονίκη έπίτιμον μέλος τοΰ Συλλόγου άπδ τοΰ 1876.

Μέλη τές εφορείας τές πρακτικές δημοτικές σχολές έξελέχθησαν οί κκ.
Κ. Διγενής, Σ. Παπαγεωργίου καί Κ. Μαρίνος. Κοσμήτωρ*δέ τές σχολές
τών απόρων παίδων δ κ. Γ. Φιλάρετος
?
Π ροσελήφθη ώς διδάσκαλος έν τη πρακτική δημοτική σχολή δ κ. I. Αα-

σπόπουλος άπόφοιτος τοΰ έν Θεσσαλονίκη διδασκαλείου.

;

Άπδ τές 1 Σεπτεμβρίου μέχρι της 29 ’Ιανουάριου καί ταύτης συμπεριλαμβανομένης έκοιμήθησαν έν τφ ύπνωτηρίφ τές σχολές τών απόρων

5028 παΐδες. 'Ο μέσος όρος τών κοιμηθέντων ήν τδν Σεπτέμβριον 24, τδν

’Οκτώβριον 27, τδν Νοέμβριον 30, τδν Δβριον 40 καί τδν ’Ιανουάριον 42.

Έξελέχθησαν μέλη τακτικά ο.ί κκ. Ν. Δημαράς καί Θ, Γεννάδης, άντεπιστέλλοντα δ’ οί κκ. Σ. 'Ράϊναχ καί. Γ. Ααφφόν.

κόγχη.
— Ειδήσεις έκ τές μικράς πόλεως τές νοτίου ’Ιταλίας Ostuni, ήτις
κειται ού μακράν τοΰ Βρενδησίου, άγγέλλουσι τήν αύτόθι ευρεσιν ,έκτετα-

μένης άρχαίας νεκροπόλεως. Καί είχον μέν εύρεθέ τάφοι τινές ήδη τφ
1845 μετά καί τινων μεσαιωνικών έπιγρζφών’ αλλά νΰν οί εύρεθέντες
τάφοι είνε πάμπολλοι ένέχοντες πλήν τών νεκρών αγγεία, καί παντοϊα

άλλα κτερίσματα.

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΤΟΥ

1880.

Κατά τάς ύπδ τοΰ αστεροσκοπείου Αθηνών εύμενώς άνακοινωθείσας
ήμϊν ειδήσεις τδ μετεωρολογικόν έ'τος 1880 παρουσίασε τά εξής φα.ινό-

μενα .έν Άθήναις.

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
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Ή μέση βαρομετρική θλιψις τόϋ έτους fa γγ.. 752,96 ή αύτή ιΐερίπου

τής τοΰ 1879 ήτις ήν 752,68. Καί ή μεγίστη μέν θλϊψις ήν τήν 28
' Φεβρουάριου (767,91) ελάχιστη δέ τήν 2 Φεβρουάριου (742,30). Πκσαι

δ’ αί παρατηρήσεις αυται είναι άνηγμέναι είς τήν επιφάνειαν τής θαλάσ

σης καί είς θερμοκρασίαν 0 τοΰ υδραργύρου.
Ή μέση θερμοκρασία τοΰ έτους ήτο είς βαθμούς τής έκατοντ,αβάθμου

διαιρέσεως (Κελσίου) 17,70, έλάσσων κατά ένα καί ήμισυν βαθμόν περίπου
τής περυσινής ήτις ήν 19,08. Ή διαφορά αύτη. έν τφ μέσφ δρφ είναι λίαν
έπαισθητή. Και ή μεγίστη μέν θερμοκρασία ήν τήν 24 ’Ιουλίου (37,6),

ή δ’ έλάσσων τήν 15 Μαρτίου (—6,6).
Ήμέραι καταπτωσεως ύδατος εί'τε ώς βροχής, εί'τε ώς χιόνος, εί'τε ώς
' δμίχλης και δρόσου ήσαν 108 απέναντι 103 του 1879. Έκ τούτων βρο

χής 76, χιόνος 11, δρόσου 19 καί δμίχλης 2. Τό δέ ποσόν τοϋ καταπεσόντος υδατος 335Κ49 άπέναντι 489,49 χμ.. τοΰ 1879. "Ωστε τό έτος

δέν ήν πολύ βροχερόν.

■*

Ήμέρας άστραπών έν συνόλω έσχομεν 38 βροντών 14 και πάγου 14*

’Άνεμοι δ’ έπνευσαν κατά 162 ήμέρας ΝΔ. 3ON. 5ΝΑ. 11Α. 131ΒΑ.

15Β. 7ΒΔ. 5Δ. "Ωστε ώς πάντοτε έπεκράτησαν άνεμοι οί ΒΑ και ΝΔ, οί

τελευταίοι μάλιστα πλειότερον.
Θερμότεροι μήνες τοΰ έτους ήσαν ώς συνήθως δ ’Ιούλιος καί Αύγου

στος μέ τήν συνήθη θερμοκρασίαν 29,03 δ πρώτος καί 27.39 δ δεύτε
ρος, εί καί καθ’ ένα βαθμόν ή'σσονα τοΰ συνήθους. Ό ’Ιανουάριος δ συ
νήθως ψυχρότερος μήν παρουσίασε μέσην θερμοκρασίαν 5,51 καί έλαχί-

στην—■ 2,2, ήίις παραβαλλόμενη πρός τήν μέσην θερμοκρασίαν τοΰ ’Ια

νουάριου τοϋ 1879 ή'τις ήν 10,09 είναι κατά 5 βαθμούς σχεδόν μικροτέρα.

Άλλά κατά τό παρελθόν έτος δ Μάρτιος παρουσίασεν έκτακτον ψΰχος
καί τοιοΰτον οίον από 22 έτών έν γένει δέν ήσθάνθημεν έν Άθήναις, δηλ.
——6,6 (τήν 15). Ή έν τοιαύτη προκεχωρημένη έποχή επάνοδος τοΰ χειμώνος δέν είναι τί κοινόν έν Άθήναις. Ούτω τφ 1856 έπεσεν άφθονος

χιών καί τοι μέ ούχί τόσφ ταπεινήν θερμοκρασίαν τήν 16 Απριλίου.

'Γαπειναί δέ θερμοκρασίαι ώς ή τοΰ παρελθόντος Μαρτίου παρουσιάσθησαν έν Άθήναις τώ 1857 τόν Δεκέμβριον (—6,8), τφ 1858 τον ’Ια
νουάριον (—5,7) και τω 1874 τόν Μάρτιον (—5,8). Ταπεινοτέρα δέ

ταύτης και αξιομνημόνευτος τφ 1850 τόν’Ιανουάριον (—10).

