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Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α
La Faye:te (μετ’ είκ.) 'Ιστορία της 

Θεσσαλονίκης ύπό Τί.Χαλικιοπούλου. —
Περί Σωμασκίας ύπ'ο Σπ. Μπαλάνου 
καΟηγυτοΰ έν τω Έθν. Πανεπιστημίω.
— Λόγος ρηθείς ύπο Μοσ/άκη κατά το 
ύπέρ τών ύπέρ πατρίδος πεσόντων μνη-  
μόσυνον τών «Μουσών». — Περί της 
αγωγής τών Σινών (Κινέζων) ύπο Α .
Κ  Σπαθάκη καθηγητοΰ.— Μελέτη έπί  
τοΰ παντός η τοΰ άνυπάρ·/_ου καί άτε-  
λευτήτου κόσμου ύπο Ά νδρ.  Οίκονο- 
μοπούλου. — ’Αρ·/_αίπερί τών περί θεί
ου δοξασιών παρ’"Ελλησι καί τοΐς συγ- 
γενέσιν αύτών άρίοις λα&ΐς ύπό Π. Ί α -  
σεμίδου.— Έργ. τοΰ Συλλόγου. -  Βιβλ.
Δελτίον.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ.

Λαμβάνει τήν τιμήν νά π α -  
ρακαλέση τούς απανταχού συν- 
δρομητάς αύτοϋ τοΰτε Ε σ ω τ ε 
ρικού και Εξω τερικού ήδη, δτε 
πλησ ιάζε ι νά λήξη τό Δ', ετος 
τής έκοόσεως αύτοΰ, νά π λ η -  
ρώσωσι τήν έαυτών συνδρομήν 
πρός τούς κατά τόπους άνταπο- 
κριτάς τή ς  διευΟύνσεως ή, όπου | | |  
οέν υπάρχουσιν άνταποκριταΐ,νά 
πέμψωσι ά π ’ ευθείας τήν συν
δρομήν των πρός τόν ταμίαν 
τή ς  Ε π ιτ ρ ο π ή ς  Κύριον Πανα- 
γήν  'Ραζήν διευθυντήν ’Ε κπαι
δευτηρίου έντός έπιστολής έπί 
συστάσει. Δηλοΐ δέ συγχρόνως 
ή διεύΟυν®ις είς τούς κυρίους έκείνους,οΐ- 
τινες κατόπιν εορτής έπέστρεψαν ή έξακο- 
λουθοΰσινά έπιστρέφωσι φυλλάδιά  τινα έπί 
τω σκοπώ τοΰ ν’ ά πα λλα γώ σ ι τή ς  άποτί-  
σεως τή ς  συνδρομής των, ότι τά φυλλάδια  
ταΰτα εΐναι απαράδεκτα καί θεωρεί τού
τους υπευθύνους είς τήν πληρω μήν, διότι 
ήδύναντο κάλλ ιστα  οί Κύριοι ούτοι, έάν 
δέν έπεΟύ /.ουν νά δενθώσι τό περιοδικόν, 
να επιστρεφωσιν έ; άρχής τοΰ Δ', έτους 
είτε τό Α'. ειτε καί τό Β' φυλλάδιον καί. 
ούχί ήδη, ότε πλησ ιάζει νά λήξη  τό Δ '.  έ
τος. yΑ λ λω ς  ή διεύΟυνσις είναι ήνα γκα- 
σ;χένη νά ζητήση τάς συνδρομάς ταυτας. 
δι’ ά λ λ η ς  όδοΰ, όπερ δέν επιθυμεί.

(Έ κ τοΰ γραρείςυ της Δ ’.ευθύνσεως).
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LA FAYETTE.

La Fayette (Marie-Jean-Paul-Roch-Yves- 
Gilbert de Motier, marquis de) δ ιά σ η μ ο ς  σ τ ρ α 
τηγός τής Αμερικανικής καί γαλλικής έ π α -

απεθανε μετα μικρόν, ως είπομεν 
κνω, την 2,0 Μαίου 1854 καίέτά- 
φη έν τω αυτώ τάφω μ.ετά της 
συζύγου του έν τω κοιμ.ητηρίω τοΰ 
Picpus. Ή  Αμερική έστειλε αμε
ρικανικήν γην να καλύψ·/) 'αύτόν 
αετά της γαλλικής και έπένθησεν 
αύτόν καθ’ δλην την εκτασιν της 
Δημοκρατίας έπί 30 ήρ,έρας, ά- 
ποδοΰσα αύτώ τιριάς, οΐας καί τω 
Ούασιγκτώνι.

νν\ΛΛΛΛ/ν*

ναστάσεως έγεννήθη,έν Chavaniac την 6  7βρίου 
1757 άπέθανε δέ την 20 Μαίου 1834.

Ή  βιογραφία τοΰ άνδρός συνδέεται τόσωστε- 
νώς πρός τάς δύο ταύτας επαναστάσεις, ώστε 
αποτελεί τήν έςιστόρησιν άμφοτέρων εργον ού 
μόνον έπί πονον άλλά καί μη ουνάμενον νά πε- 
ριληφθί) είς τό στενόν τοΰ χώρου τοΰ «Βύρωνος».

Μόνον θέλομεν περιλάβει σύντομον έπ’ αύτοΰ 
κρίσιν τοΰ βιογράφου του κ. Sarrans (La Fayet- 
tette et la Revo.Yihou de 1830. ΙΫατ αύτόν ό 
διάσημος στρατηγός είναι ή προσωποποίησις 
της τάξεως καί της ελευθερίας, άς ένόμιζεν 
ότι ήθελε συναντήσει ύπό τό σκήπτρον πολί
του βασιλέως. Αλλά ό Λουδοβίκος Φίλιππος 
ταχέως διέψευσε τάς έλπίδχς του, προδί<)'ων 
συγχρόνως τόν λαόν καί την ελευθερίαν. ’Έ 
βλεπε μετά θλίψεως ότι ή βουλή ένεθάρρυνε 
μάλλον, άντί νά άνθίσταται είς τήν παοάτολ^- 
μον πορείαν τής κυβερνήσεως· καί άνέλαβε τήν 
αρχηγίαν τοΰ γαλλακοΰ λαοΰ διαμαρτυρόμ.ενος 
κατά τών καταχρήσεων τής αύλής. Αλλά οί 
δημαγωγοί κατόπιν ύπερίσχυσαν καί ό άνδρεΐος 
καί πατριώτης στρατηγός έκρίθη έ νο χο ς  έσχα
της προδοσίας· καί άπηλλάγη μένκατόπιν τής 
ύβρεως, ήν τω προσήψαν οί εχθροί του, άλλά

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΙΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΤΪΙΚΙΙΣ
ύπ'ο 

Τ Α Φ Ε Λ Ι Ο Τ  
ΚΕΦ4ΛΑΙΟΝ Γ'.

(Κάτοικοι της πόλεως 
(συνέχεια ίδε άριδ. 11.)

Τά τής αρχαίας θέρμης εί'τε 
Θεσσαλ. πρώτος αναφέρει ό Ηρό
δοτος έν βιβλ. 7, 121 καί έπόμ. 
188, έν τ γ  περιγραφή τής εκ
στρατείας τοΰ Ξέρξου κατά τών 
Ελλήνων, όστις τό θέρος τοΰ έ
τους 480 π. X. μετά τοΰ στρα
τού του καταχθείς είς τάς χώρας 
έκείνας έν τη θέρμη έστάθμευσεν 
καί έν αυτή καιοόν τινα διέτρι- 
ψεν.'Ότε αί μέν πεζικαί τών Περ- 
σών δυνάμεις τό f/.εταςύ τής θέρ
μης καί τοΰ Άξιου καί τοΰ Λου- 

δείου καί Άλιάκμωνος εύρύ πεδίον έκράτουν, 
αί δέ νήες διαταχθεΐσαι νά παρα,πλέωσι τά: 
άκρας τής Χαλκιδικής καί εί; τόν Θερμαϊκόν 
κόλπον νά είσέλθωσιν, όπως παρακολουθώσι 
τύν στρατόν, κατεϊχον τας εκβολάς τοΰ Αξιοΰ 
καί τήν παρά τήν θέρμην καί τάς λοιπάς πό
λεις θάλ.ασσαν. Διά νά κριθή δε άςια πρός τοι
αύτην ύποδο/ήν ή Θεσσαλονίκη, έκτοτε ώφειλε 
νά ήναι κωμ,όπολις ουκ ευκαταφρόνητος, οπερ 
καί ή ιστορία τοΰ 'Ηροδότου παραδεχεται· 
άπασα ομως ή μ-εταξύ τοΰ Ελλήσποντου και 
τής Θεσσαλίας έκείνη χώρα τής Ευρώπης, εις 
τούς ΓΙέρσας πρό τής έλεύσεως τοΰ Δερξου υπη- 
κουεν είς τοΰ Μεγαβάζου πρώτον, (π. X. 514 
καί έποΜ.) είτα είς τοΰ Μαρδονίου τά όπλα 
ύποταγεΐσα (έτος 492) Ηροδ. 7, 108, σελ. 4 
142 έπομ. 5, 1— 22 6,45 έπομ). 'Η αύτή 
ΰπήρξεν κατάστασις καί τής Μακεδονίας, τή, 
οποίας ότι μέρος τότε άπετέλει ή θέρμη, έν 
τοιαύτη περί τούτου σιγ/j τών αρχαίων οΰτε 
νά βεβαιώσωμεν οΰτε ν άρνηθώμεν δυνάμεθα. 
Εΐ και ’Ιωάννης ό Καμεννάτης, συγγραφεύς τοΰ 
δεκάτου μ.. X. αίώνος έν τφ  βιβλίΐι) τού περί 
άλώσεως Θεσσαλονίκης ύπό τών Τριπολιτών 
τής Συρίας Σαρακηνών έ. 904, φαίνεται άπο-
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ίδων την θέρμην τοΐς Μακεδόσι. Έγραψεν 
δμω; ο Καμενιάτης τό βιβλίον φθίνοντος τοΰ 
έτους μ. X. 904· είτε έν τω έπομένω. Ίδοΰ οί 
λό^οιτοΰ άνδρός τούτου" (Κ. 8 ). Τό δέ ποος 
νότον αΰτοΰ (τείχους) χθαυ.αλάν τέ έστι παν
τελώς καί προς πόλεμον άπαράσκευον (τών τει
χών μέρος). Οίμαι γάρ, τφ  μηδεμίαν ύιρορά- 
ράσθαι προσβολήν βλάβης έκ τοΰ πρός θάλασ
σαν, ό τεχνήτης πάλαι τής οικοδομής κατημέ- 
λησε* φέρεται δέτις καί παλαιός λόγος, μέχρις 
ήμών φθάσας, ώς ατείχιστος ήν έξ έκείνου τοΰ 
μέρους ή πόλις χρόνους πολλούς, εί μη τω δέει 
ποτέ τοΰ Μήδων Ξέρξου, πλωτήν γην τεκτηνα- 
μένου, καί κατά τής Ελλάδος στρατοπεδεύ- 
σαντος, καί πολλήν πληθύν έπιφερομένου, ό 
τών Ρωμαίων τά σκήπτρα κατ’ έκείνους τοΰς 
καιρούς ιθύνων, μικρόν τινα καί ώς έκ τοΰ πα- 
ρατυχόντος φραγμόν τώ τήδε παρέθηκε μέρει. 
Ά φ’ οΰ δέ χρόνου καί μέχρι τοΰ δεΰρο τό αΰτο 
τοΰτο διαμεμένηκεν, οΰδέποτε τής έκεΐθεν βλά
βης, ώς ώετο καί έν ύπονοία τισίν έσομένης. 
Παρατηρητέον έξ αΰτοΰ τοΰ χωρίου τοΰ Καμε- 
νιάτου, δτι ό αΰτοκράτωρ τών 'Ρωμαίων κατά 
τήν μεταγενεστέραν έννοιαν καί χρήσιν τής 
λέξεως, ήν Γραικός (Μακεδών, δηλ. βασιλεύς 
τής πόλεως εκείνης). ’Εντεΰθεν τοΰ Μεσημβρι- 
νοΰ μέρους τής πά'λεως, ουτε ό λιμήν οΰτε ή 
παραλία αΰτοΰ φαίνεται, άλλά ή άληθώς 
μεσημβρινή τής πόλεως πλευρά, ήτις στρέφει 
προς τήν Χαλκιδικήν καί τό Αίγαΐον πέλαγος. 
Παραβ. όσα περί τών οχυρωμάτων τής πόλεως
διηγήθην. σελ. 1 7 6 = 2 0 0 .  Έ πε ιτα  ό ίστοαικό:
> / « > - - ~ > 1 αναφερει, οτι φημη όιεμεινε μέχρι της εποχής
του, δτι τό πρόχωμα έκεΐνο κατεσκευάσθη 
έναντίον τοΰ Ξέρξου. "Αν ή Θεσσαλ. έπί τών 
χρόνων τοΰ Δαρείου καί Ξέρξου ήν έλευθέρα ή 
ύπέκειτο τοΐς Μακεδόσι, έν τοιούτω σκότει 
τών Μακεδονικών άρχαιοτήτων οΰδείς δύναται 
εΰκόλως νά έννοήσ-/). Όπωςδήποτε δμως άπασα 
ή χώρα έκείνη έν τφ  τότε χρόνω δέν ήτο ανε
ξάρτητος, άφ’ οΰ τά μεταξύ τοΰ Ελλησπόντου 
καί τής Θεσσαλίας μέρη, μη έξαιρουμένων καί 
τών Μακεδόνων, ήσαν ύπά τό κράτος τών Πεο- 
σών, Παραβ. Ήροδ. 7, 108.

Είς τοΰς τελευταίους χρόνους τό ό'νομα τής 
πολεως είς τά χρονικά τών Ελλήνων σιγάται, 
μνημονεύεται δέ όλίγω πρό τοΰ Πελοπονν. πο
λέμου, άρξαμένου έν Όλυμ. 87, 1 · εί'τε έν έ'τει 
π. X. 431· έν τώ 432 λοιπόν ετει ό Θουκυδ. 
αναφέρει τάδε 1, 61 ; οί άφικόμενοι έν Μακε
δονία πρώτον, καταλαμβάνουσι τοΰς προτέρους 
χιλίους θέρμην άρτι νιρηκότας, καί Πύδναν πο- 
λιορκοΰντας : οϊτινες (στρατηγοί τών ’Αθη
ναίων είς την Χαλκιδικήν πεμφθέντες διά την 
αποστασίαν τής Ποτιδαίας) κατήχθησαν πρώ
τον εις Μακεδονίαν, εΰρον χιλίους προτέρους 
πατριώτας των, οϊτινες τήν θέρμην μόνον κα
τέλαβαν καί έπολιόρκουν την Πύδναν. "Οτι έν 
τ Φ χρόνω έκείνω ή θέρμη ήν τών Μακεδόνων, 
χωρίον τι τοΰ Θουκυδίδου δέν άναφέρει ρητώς· 
αλλ έτερος συγγραφεΰς δηλ. Νιμφόδωρος ό 
Αβδηρίτης, πρεσβευτής τοΰ Σιτάλκου, βασι- 
λέω; τών θρακών, πρός τοΰς ’Αθηναίους) 2,29: 
Συνεβίβασε δέ καί τόν ΙΙερδίκαν τοΐς Άθη- 
ναίοις καί θέρμην αΰτώ έ'πεισεν άποδοΰναι. Έ 
γένετο τοΰτο ώς έοικε έν ετει τοΰ Πελοπον- 
νησιακοΰ πολέμου τρίτω π. χ .  429. "Οτι δέ 
η πόλις είχε βαρύτητά τινα άποδεικνύεται 
εκ τοΰ δτι έν τ γ  μετά τών ’Αθηναίων κλει- 
σθείσ·/ι ε/.είν-/) είρήνν) μνεία αΰτής γίνεται 
ρητώς.

Εν ετει δε π. χ .  360 συνέβησαν πολλαί τα- 
ραχαί εν Μακεδονία καί ό Παυσανίας Μακε- 
δων την βασιλείαν κατέλαβεν· καί διηγείται 
ό Αισχίνης εν τώ περί ΙΊαράπρεσβείας λόγω 
αΰτοΰ 31,36 )Σ, 211 έπομ, Ρεϊσκ) «Παυσα-

V 5 ' ' ’ ' * » / ινιου οε εττι την αοχην αυτών (υιών Αμύντου, 
δηλ. ’Αλεξάνδρου, ΙΙερδίκου Φιλίππου) κα-

τιόντος, φυγάδος μέν δντος, τω καιρώ δ’ ί- 
σχύοντος πολλών δ’ αΰτώ συμπραττόντων, 
έχοντας δ’ Ελληνικήν δύναμιν είληφότος δέ 
Άνθεμοΰντα καί Θέρμαν καί Στρέψαν καί άλλα 
άττα χωρία, Μακεδόνων δέ οΰκ όμονοούντων, 
άλλά τών πλείστων τά ΙΙαυσανίου φρονούν- 
των. Επί τόν καιρόν τοΰτον έχ ειροτόνησαν 
στρατηγόν ’Αθηναίοι έπί Άμφίπολιν Ίφικρά- 
την.» Πώς ταύτας τάς ταραμάς ό Φίλιππος, 
δμηρος έν Θήβαις είτα έπανελθών είς τήν 
πατρίδα του, κατέπαυσε καί τά Βασίλειον 
παρέλαβε, οί συγγραφείς τών Μακεδονικών έκ- 
τενώς διηγούνται.

Μεταβαίνω είς έποχην κατά τι μεταγενε
στέραν, δτε ή Θέρμη, άποθεΐσα τά οίκεϊον της 
ονομα, ήρχισε νά καλείται Θεσσαλονίκη, δπερ 
άνωτέρω άνεφέραμεν,δτι διά Κασσάνδρου Μακεδ. 
έγένετο Σ, 11 πρόσθες Σ. 24. Ένταΰθα έδεί- 
ξαμενδτι τό ονομα έκτης συζύγου τοΰ Κασσάν
δρου Θεσσαλονίκης έδόθη είς τήν πόλιν. Υ 
πάρχει δέ άςιομνημόνευτον χωρίον περί τής 
γυναικός ταύτης παρά Στεφ. Β. (έν λέξει Θεσ
σαλονίκη) «Διοδ. Σικελ. 19,52) δπερ νΰν πα- 
ρατίθημι. Λούκιλλος δέ ό Ταρραϊος περί Θεσ
σαλονίκης βιβλίον έγραψεν, δς φησιν ό Φίλιπ
πος, θεασάμενος κόρην εΰπρεπή καί εΰγενή 
(Ίάσονος γάρ ήν άδελφιδή) εγημε καί τεκοΰσα 
τή είκοσττί ήμερα τής λοχείας τέθνηκεν. Ά -  
ναλαβών ούν ό Φίλιππος τό παιδίον, εδωκε 
Νίκν) τρέφων (τρέφειν) καί έκάλεσε Θεσσαλο
νίκην ή γάρ μήτηρ τοΰ παιδίου Νικασίπολις 
έκέκλητο». Ένταΰθα υπομιμνήσκω, δτι ή τρο
φός, Νίκη, φαίνεται έκλεχθεϊσα, οΰ μόνον είς 
άνάμνησιν τής ομωνύμου συζύγου, άλλά καί 
είς σημείον τής κατά Θεσσαλών νίκης.

Τών είς την πόλιν Θέρμην ύπό Κασσάνδρου 
τοΰ Μακεδόνος μετατεθέντων πολωνίων, πρώ
τον είνε ή Χαλέστρα κείμενη μεταξύ τών Ά -  
ξιοΰ έκβολών καί. τής θέρμης, ώ; αί ακόλου
θοι λέξεις έκ τοΰ τέλους τοΰ 7 βιβλ: τοΰ 
Στραβ. § 9 δηλοΰσιν· «έξίησι (Άξιός) μεταξύ 
Χαλέστρας καί θέρμης.» Πρόσθες τό προμνη- 
μονευθέν τοΰ ΙΙλιν. χωρίον Σ. 6  αΰτάς δέ ό 
τοΰ Σραβ. Έπιτομεύς § 10 ώς Πλιν. προμν. 
χωρ· τά χωρίον έκεΐνο Χαλέστραν καλεΐ.

Έ π ε ιτα  δέ, οτι μετά τήν μετοίκησιν τών 
πολιτών δέν έξηφανίσθη άρδην, τά προαναφερ- 
θεν χωρίον τοΰ Επιτομέως, ώσαύτ. αΰτάς ό 
Πλιν. μοί φαίνεται δτι δέν άποφαίνεται ασφα
λώς. Επεται ή πόλις Αινεία έν τ·?ϊ έτέρα άκτή 
τοΰ Θερμαϊκού κόλπου δηλ. τνί άνατολική κει- 
μένγι,ήν Κροσαίαν ό Ήρόδ. 1,123 καλεΐ Κρου- 
σίδαν ό Θουκυδ, 1,79. Απέχει άπό τής Θέρ- 
μης 15,000 βήματα (Λιβ. 44,15) άντίον τής 
ΙΙύδνας, κειμένη (Λίβιος αΰτόθι) άποικία τών 
Ινορ ινθίων (Σκύμνος στιχ. 627), κατά τήν 
γνώμην δέ τών κατοίκων τοΰ Τρωός Αίνείου 
Liv. 40 4), είς τόν όποιον ώς ιδρυτήν έτη- 
σίως έθυον μετά μεγάλης πομπής, ώς λέγει, 
Λιβ. 40,4). Ή  τρίτη κώμη είναι ό Κισσός, 
έπί τής αΰτής άκτής σχεδόν, πλησιεστέρα είς 
τήν Θεσσαλονίκην παρά ή Αινεία, έάν ποέπει 
νά πιστεύσωμεν είς τούς γεωγραφικούς πίνα
κας τών νεωτέρων. Ό τ ι  καί άλλας κώμας 
πλησιοχώρους μετέθεσεν ό Κάσσανδρος είς τήν | 
νέαν πόλιν, ό Έπιτομεύς τοΰ Στράβωνος έν 
τώ προαναφερθέντι χωρίφ άναφέρει. Τίνες 3- · 
μως ήσαν αΰται άγνοεΐται. Οτι δέ πάσα ή 
χώρα έκείνη πολύ πρίν δηλ. έπί τών χρόνων j 
τοΰ Ξέρξου είς τούς Μακεδόνας ύπέκειτο, εύ- 
λόγως ύποτίθεται έκ τοΰ οτι τήν Άνθεμοΰντα, 
παρά τήν πόλιν Αινείαν καί Κισσόν κειίλένην, 
(Πλιν. Ν. Η. 4 ,1 0 = 1 7 )  ό Πέρδικας ό Μακε
δών Όλυμ. 68,4 (έτος π . χ. 505) Ιπ π ία  τω 
ΙΙεισιστρατίδγ) έξορίστω είς διατριβήν έδωκεν- 
μάοτυς Ήρόδ. 5,94.

Ά ς  όοίσωμεν ήδη άκριβέστερον τάν χρόνον τής 
άνακαινισθείσης Θέρμης είτε τής κτισθείσης

Θεσσαλονίκης, δπερ πιστεύομεν δτι μαρτυρί^ 
Διοό. τοΰ Σικκλ. θέλει κατορθωθή· ό συγγρα- 
φεύς ούτος έν βιβλ. 19 ,  5 2  έχει ώδε «Κάσσαν
δρος δε, κατά νοΰν αΰτώ τών πραγμάτων προ- 
χωρούντων περιελάμιβανε ταΐς έλπίσι τήν Μα 
κεδόνων βασιλείαν.Διό καΐ Θεσσαλονίκην εγημε, 
τήν Φιλίππου μέν θυγατέρα, Αλεξάνδρου δέ 
αδελφήν όμομήτριον, σπεύδων οίκεϊον αύτόν ■ 
άποδεΐξαι τής βασιλικής συγγενείας. "Εκτισε 
δέ καί πάλιν έπί τής Παλλήνης ομώνυμον αΰ
τοΰ Κασσάνδρειαν. Έν τώ χωρίφ τούτω τοΰ 
Διοδ. περί κτίσεως Θεσσαλονίκης ύπ’ αΰτοΰ τοΰ 
Κασσάνδρου, μή δντος άκόμη τότε βασιλέως, 
μνεία δέν γίνεται : δπερ δέν πρέπει νά παραδε- 
χθώρ-εν, προελθόν καθώς ό Μάννερτος φρονεί 
(Γεωγρ. Έ λ. καί 'Ρωμ. 7 . 7 .  Landisch 1 8 1 2 ,  σ. 
4 7 1 )  διότι οί άνθρωποι τοΰ καιρού έκείνου ολί
γον προσέσχον είς τήν πράζιν ταύτην, ώς μι- 
κράν δήθεν. Διότι ό Έλλην συγγραφεΰς δύο 
πράξεις τοΰ Κασσάνδρου, διηγείται, άφοοώσας 
τό δνομά του, τήν συγγένειαν του δηλ. μετά 
τής οικογένειας τοΰ Φιλίππου βασιλέως, έπειτα 
τής κτισθείσης πόλεως Κασσανδρείας τήν με- 
τωνυμίαν εξ αΰτοΰ δοθεΐσαν. Παρατρέχει δέ 
δπερ άφορά τήν τιμήν τής γυναικός του, δτι 
έξ αΰτής ελαβε τό ονομα ή πόλις Θεσσαλονίκη. 
Έ π ε ιτα  οΰδέ νά πιστεύσω δύναμαι, δτι ή άνα- 
καίνισις τής πόλεως έκείνης ήν μικροτέρου λό
γου ή τής Ποτιδαίας (Κασσανδρείας),άλλά μάλι
στα μεγαλειτέρου, ένεκα τής έπιτηδείας θέσεως 
τής Θεσσαλονίκης· άλλ’ ας παρατηρήσωμεν τό 
γενέθλιαν έτος τής πόλεως Θεσσαλονίκης.'θ φόνος 
τής Όλυμπιάδος, χήρας τοΰ Φιλίππου, μητρός 
τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου συνέβη έν Όλυμ. 116, 
δηλ. (έτος π. X. 3 1 5 ) .  ’Ήδη δέ, άφ’ ού Διοδ. 
ό Σικελ. τούς γάμους τής Θεσσαλονίκης καί 
Κασσάνδρσυ διηγείται, καθώς καί τήν άνακαί- 
νισιν τής Ποτιδαίας, μετά τόν θάνατον τής 
Όλυμπιάδος, οΰδεμιάς άλλης μεσολαβησάσης 
πράξεως, οΰδεμία αμφιβολία, δτι τό αύτό έτος 
εί'τε έγγύτατα τοΰ επομένου, έκτίσθη ή Θεσ
σαλονίκη μετά τής Κασσανόρείας· έργον τοΰ 
οποίου ή τιμή πολύ συνέφερεν είς τήν νεόγα- 
μον σύζυγόν του· ’Ά ς ί'δωμεν δέ μή καί τά 
προαναφερθέν νόμισμα τής Θεσσαλονίκης άφορά 
τόν γάμον τοΰ Κασσάνδρου καί τής θυγατρος 
τοΰ Φιλίππου. Περί Νικασιπόλεως δε ί'δε νΙ1αυ- 
σανίαν 9 , 7 ,  3.

ΙΙερανθείσης κατά τοΰτο τό μέρος τής ήμε- 
τέρας διατριβής, ήδη θά μετεβαίνομεν είς τά 

I λοιπά, εί μή εύρίσκομεν άναγκαΐον, νά ύποβά- 
J λωμεν μαρτυρίαν τινά αρχαίου συγγραφέως, δι’ 

ής πιστεύομεν δτι θά άρθή πάσα περί τού 
άληθοΰς κτίστου τής Θεσσαλονίκης αμφιβολία 

1 τών λογίων *). Εί καί ό όλίγω άρχαιότερος τοΰ 
Στραβ. Διον.’Λλικαρνανεύς, δστις έν άρχ.'Ρωμ. 
ταΰτα έχει 1, 4 9 .  Αύτη (πόλις Αινεία) διέμει- 
νεν έως τής Μακεδόνων δυναστείας, τής κατά 
τοΰς διαδόχους τοΰ Ά λ . γενομένης. Έ π ί  δέ 
τής Κασσάνδρου βασιλείας καθτιρέθτ) δτε Θεσ- 

I σαλονίκη πόλις έκτίζετο. Καί οί Αίνειάται σύν 
I άλλοις πολλοϊς είς τήν νεόκτιστονμετφκησαν.»
| Περί τής κώμης δμως Αινείας, ήτις ή κρατί- 

στη κατά Διον. έκείνων τών κωμών φαίνεται, 
ών οί πολΐται είς Θεσσαλυνίκην μετωκίζοντο, 
την αΰτήν τών συγγραφέων διαφωνίαν εύρίσκο
μεν, ήν καί περί Χαλέστρας· καθαιρεθεΐσαν λέ
γει ό Διον. τήν Αινείαν, έν ώ' ό Λιβιος(4 0, 4, 
44, 10.) λέγει δτι έπί τών χρόνων τοΰ ΙΙερ- 
σέως έσώζετο.

’Έρημος μέν ύπήρξεν έπί τών χρόνων τοΰ 
Κασσάνδρου δχι δμως άληθώς κατεστραμμένη·

1) Οί νεώτατοι θεολόγοι ετι καί νΰν άαφισβητοΰσι 
ιχεταξύ Φιλίππου καί Κασσάνδρου. ’Ίδε Πελτ. εις 
Έ πιστ. Παύλου πρός Θεσσαλονικεΐς. (Προλ. σ. 9 10) 
Schall. είς Θεσσαλον. έπιστολάς (Προλ. §  1). Έ τ α -  
λαντεύθη καί b "Εκκελος έν Δ . Β. Ν . Τ. Τ. σ. 77. 
Θαροαλέως ό Κουσυνερΰς κτίστην λέγει τδν Φίλιπ
πον. Προ|χνη[λονευθέν χωρίον 1 σ. 42.
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μετα ταΰτα άλλους κατοίκους, ίσως τινας τών 
αρχαίων της, επιμελούμενους τών οικείων μυ
στηρίων, ελαβεν ώς ή Χαλέστρα. (Λιβ. 40, 4)· 
διότι μεταγενεστέρως κώμην κειμένην παρά τώ 
Αξιω έκτος τών προμνησθεντων συγγραφέων καί 
ό Ήροδ. αναφέρει 7, 123.

Οτι ό παραλήγων πρό τής Χριστοΰ γεννή- 
σεως ενιαυτός ολέθριος ύπήρξε τώ Μακεδ. Βα- 
σιλ^είω, άλλοθεν βεβαιοΰται. Νικηθείς έν ετει 
168 ύπο τών Ρωμαίων ό Πεοσεΰς παοά την 
Πύδναν, έτιμωρήθη διά την πλεονεξίαν καί απι
στίαν του. Μετά ταΰτα είς 'Ρώμην άχθείς έν 
Αλβα τετραετίαν έν ειρκτή διέμεινεν (Βελλήϊος 

Πατερκ. 1, 1 1 ). Ή  Μακεδονία είς επαρχίαν 
μετεβλήθη, ούτως δμως, ώστε οί Μακεδόνες νά 
Ιχωσι τάς αΰτάς πόλεις καί άγρούς, τούς ίδιους 
των νομούς, έτησίους άρχοντας νά έκλέγωσι, 
τον ή μι συν φόρον έκείνου, τόν όποιον έτέλουν είς 
τούς βασιλείς του, νά τελώσι τώ 'Ρωμ. λαώ. 
Δινιρεΐτο ή χώρα είς 4 έπαρχίας, μητρόπολις δ’ 
έκάστης έγένετο ή έπιφανεστέρα πόλις. Είς τάς 
πόλεις ταύτας διετάττετο νά έκλέγωσι τά 
οικεία συμβούλια έκάστης έπαρχίας, χρήματα 
νά (Τυνεισφέρωσιν, καί τούς άρχοντας αΰτόθι 
θά διορίζωσίν. Τής δευτέρας έπαρχίας πρω
τεύουσα ήτο ή Θεσσαλονίκη (Liv. 45, 29). 
Μετά δέ τ ή ν  παρά τήν Πύδναν μάχην ή Βέρ— 
ροια κατά πρώτον, ή Θεσσαλονίκη καί Πέλλα, 
καί έπειτα άπασα σχεδόν ή Μακεδονία έντός 
δύο ημερών παρεδόθη.

(άχολουθεΤ)

ΥΓΙΕΙΝΗ
ΣΩΜΑΣΚΙΑΙ 

ΜΕΤΑΛΙΔΟΜΕΝΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ.

ΰπό
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΠΑΛΑΝΟΥ

(καθϊίγητοΰ έν τω ’Εθνικω Πανεπιστη«.ίω).

Καλοΰμεν ούτω τάς ύπ’ άλλοτρίας τινός δυ
νάμεως μεταδιδομένας τώ σώματι κινήσεις. Με
ταδίδονται δέ αί κινήσεις αύται τώ σώί/,ατι 
τριχώς, τοΰτέστιν διά τής άμάξης, τοΰ πλοΰ 
καί τής ιππασίας.

1ον Κί.Γψτις ch’ άίΐάξης. Τά αποτελέσματα 
τής δι’ άμάξης σωμασκείας διαφέρουσι καθ’δσον 
ή άμαξα άπαιωρεϊται έπί έλαστικών ελασμά
των ή μη, καθ’ δσον ή άμαξα αερίζεται δεόν
τως, κατά τήν ταχύτητα αΰτής, τήν διάρ
κειαν τής σωμασκίας ταύτης, καί την φύσιν 
τοΰ έδάφους. Αί καλώς άπαιωρούμεναι έπί έλα
στικών έλασμάτων άμαξαι μ,εταδίδουσι τώ σώ- 
ματι μετρίας τινάς κινήσεις, έλαφρούς τ-.νάς τ ι
ναγμούς, ών ένεκα τά μυϊκόν σύστημα άδρανεΐ, 
σχεοον εντελώς, ώστε οί συνεχείς διά τοιούτων 
άμαξών οδοιπορίαι έπιφέρουσι τά  αΰτά ατο
πήματα δσα καί ή έντελης τής άσκήσεως στέ- 
ρησις. Αί τοιαΰται άμαξαι ώφελοΰσι μόνον τούς 
λίαν άδυνάτους έν γένει, τούς έκ παρατετα- 
μένων νοσημάτων άναορωνύοντας, άλλάσσον- 
τας ούτω τόν άέρα, χωρίς οΰδόλως νά κουρα- 
σθώσιν. Αί ουχί τόσω καλώς άπαιωρούμεναι 
άμαξαι, άνασείουσιν έπαισθητότερον τά σώμα, 
και βιάζουσιν αυτό είς παντοίας κινήσεις πρός 
διατήρησιν τής ισορροπίας αΰτοΰ, ών ένεκα 
διευκολύνονται άπασαι αί στοιχειώδεις τοΰ ορ
γανισμού ένέργειαι, καί κατά συνέπειαν "διευ
κολύνονται καί αί πράς άφομοίωσιν λειτουρ- 
γίαι άνευ κόπου ή ύλικής τίνος δαπάνης τοΰ 
σώματος. II όιά τοιούτων άμχξών κίνησις 
ωφελεί τά μέγιστα τούς μη δυναμένους ν’ 
άσκηθώσιν είς σφοδροτέρας σωμασκίας, τούς 
προσβεβλημένους έκ χρονίων έρεθισμών ιδίως 
τοΰ στομάχου καί τούς ζηράς καί εΰερε-

θίστου εξεως. Πρό πάντων δε ωφελούνται 
τά  μέγιστα έκ τών διά τοιούτων άμαξών ο
δοιποριών οί πάσχοντες έξ οργανικών τής καρ
διάς νοσημάτων μεγάλως ανακουφιζόμενοι έκ 
τούτων. Αί δέ κακώς ή οΰδόλως άπαιωρούμε- 
ναι άμαξαι λονίζουσαι σφοδρότατα τά σώμα, 
άνασείουσι τά  σπλάγχνα έλκουσι παντοιοτρό- 
πως τούς μΰς, έπισπεύδουσι τήν κυκλοφορίαν. 
Τά σώμα είς τοιαύτας άμάξας άνατινάσσεται 
καθ’ άπάσας τάς διευθύνσεις, διατηρεί δέ την 
ίσοσταθμίαν αΰτοΰ διά παντοίων βιαίων κινή
σεων έξαντλουσών τάς μυϊκάς δυνάμεις. Αί διά 
τοιούτων άμαξών κινήσεις οΰδόλως διαφέρουσι 
τών βιαιοτέρων σωμασκιών. Είς τούς διά τοι
ούτων άμαξών όδοιποροΰντας έπέρχονται κατά 
τάς ατομικότητας κεφαλαλγίαι, δύσπνοιαι, 
κωλικοί πόνοι, ναυτίαι, εμετοί κ .τ .λ . Οί διά 
τοιούτων άμαξών κλονισμοί έλαττοΰσιν ένίοτε 
την πολυσαρκίαν καί ωφελούσα εί’ς τινα νευρικά 
νοσήματα τήν ύποχονδρίαν λ. χ .  ωφέλησαν έ- 
πίσης ένίοτε καί είς τήν άμηνόρροιαν. Ε π ι 
βλαβείς δμως άποβαίνουσι κατά τήν έγκυμο- 
σύνην, καί τάς νόσους τών κυκλοφορικών ορ
γάνων τής ουροδόχου κύστεως καί τής μήτρας. 
Είς καλώς κεκλεισμένην άμαξαν ό άήρ τα χέ
ως άλλοιοΰται· είς άνοικτήν δμως άναπνέεται 
καθαρός άήρ. Ή  ταχεία τής άμάξης κίνησις 
προξενεί εΰχάριστον αί'σθησιν δρόσου έπαισθη- 
τής καί κατά τούς σφοδροτέρους αΰτούς καύ- 
σονας. Ή  φύσις τοΰ έδάφους έπαυξάνει ή έ- 
λαττόνει τάς δονήσεις τής άμάξης. Σύντομος 
οδοιπορία δι’ άμάξης εΰρυχώρου εΰαέρου, καί 
καλώς άπαιωρουμένης, είναι πάντοτε δλως ά- 
θώα σωμασκία καί συνήθως ωφέλιμος· παοα- 
τεινομένη δμως έπιφέρει αποτελέσματα ανά
λογα πρός τά  τοΰ καθεστηκότος βίου, ένεκα 
τών διαφόρων στάσεων άς άναγάζεται νά τη- 
ρήσ·/) διαρκώς τά σώμα.

Δέν έσπούδασαν εΐσέτι έπ’ ακριβώς την έπί 
τοΰ οργανισμού έπιρροήν τής διά τών άτμα- 
μαξών οδοιπορίας· άλλ’ άναμφιβόλως, λέγει ό 
Λευΐ, ή έπιρροή αύτη έξαρτάται έκ τής ταχύ
τητος τής κινήσεως, τών συνεχών καί ομοιο
μόρφων δονήσεων, τών άλληλοδιαδόχων παραλ
λαγών τοΰ φωτός καί τοΰ σκότους, τής ύπε- 
νεργείας τοΰ καπνού, δστις ύπά τοΰ σχηματι- 
ζομένου σφοόροΰ έκ τοΰ άέρος ρεύματος προσπί
πτει έντός τών άμαξών, έκ τών συγκινήσεων 
τών προσγινομένων έξ αιφνίδιων συμβεβηκό- 
των, καί τής ανησυχίας τής κατατρυχούσης 
κρύφα πολλούς τών οδοιπόρων άπό τής στιγμής 
τής έν αΰταΐς εισόδου μέχρι τής έξελεύσεως.

2 ον ΠΙοΰς. Ό  πλοΰς, θεωρούμενος ώς κίνη- 
σις μεταδιδομένη τώ σώματι δέν έπηοεάζει 
τοσοΰτον τάν οργανισμόν δσω ή άμαξα. Οί 
πλωτήρες ταλαντεύονται μάλλον έν τώ πλοίω, 
ή άνασείονται. Τά δέ άποτελέσματα τοΰ πλοΰ 
διαφέρουσιν ιδίως κατά τήν γαλήνην ή τήν 
ταραχήν τής θαλάσσης, 'θ  σύντομος έν ποτααώ 
λίμννι, ή ήμερούσγι θαλάσσνι πλοΰς είναι ήπιω- 
τάτη καί λίαν εΰάρεστος άσκησις, ένεκα τή; 
συνήθους εΰθυμίας τών πλωτήρων, τών εΰαοέ- 
στων έντυπώσεων, καί τοΰ καθαρού είσπνεοι;.έ- 
νου άέρος. Ή  θαλασσοπορία, ώς έκ τών παν- 
τοτεινών αΰτής κινήσεων τών μεταδιδομένων 
τώ σώματι, είναι άκατάλληλος πράς άνάπτυ- 
ξιν καί τελειοποίησιν τής κράσεως· ή δέ τοσοϋ- 
τον άνθηρά συνήθως ύγεία τών ναυτών δέν 
οφείλεται ε?ς τάς ΰπό τοΰ πλοίου μεταδιδο- 
μένας αΰτοΐς κινήσεις, άλλ’ είς τάς παρ’ αΰτών 
έκτελουμένας έν τώ πλοίω διαφόρους σωμα
σκίας έν καθαρώ αέρι, καθώς δταν άνέρχωνται 
είς τούς ιστούς, ένθα έκτελώσι διάφορα έπικίν- 
δυνα γυμνάσματα, ή δταν έξασκώνται έν τή 
οπλασκία κτλ. διά τών ασκήσεων τούτων ά- 
ναπτύσσονται βεβαίως άπαντα τά μέρη τοΰ 
σώματος* Καθ’ δσον δ’ άφορά τήν έπιρροήν

τοΰ πλοΰ, έπί τοΰ έγκεφάλου καί τών πνευ
μόνων, τά  πλεονεκτήματα αΰτοΰ είσιν άναμ- 
φισβήτητα καί έπί τών άδρανεστέρων πλωτή
ρων. Αναπτύσσει τό θάρρος συνοικειών μετά 
τών κινδύνων, ωφελεί καί θεραπεύει μάλιστα 
πολλάκις διανοητικά τινα νοσήματα, ήτοι τήν 
μελαγχολίαν, ύποχονδρίαν ή καί τήν μονομα
νίαν* ή δ’ έν τοιαύταις περιστάσεσιν ωφέλεια 
τοΰ πλοΰ όφείλετα{ είς τάς δλως νέας καί 
παντοίας εντυπώσεις τών μήπω εΐσέτι θα- 
λασσοπορησάντων, είς τήν θορυβώδη ταρα
χήν τών κυμάτων, τάς φωνάς τών ναυ
τών, τήν διηνεκή τοΰ πληρώματος κίνησιν, 
τάς έςελίξεις, τήν μαγευτικήν ή καί έκπλη- 
κτικην ώς έκ τής θέας τοΰ άπειρου συγκίνη- 
σιν, τήν αλλαγήν τής διαίτης, τοΰ άέρος κτλ. 
Αί παντοΐαι αύται έντυπώσεις μεταφέρουσι τόν 
πλωτήρα είς δλως νέον κόσμον, καί παρα- 
τρέπουσιν αύτόν άπό τών έαι/,όνων αΰτοΰ ιδεών.m 1 1Τά άποτελέσματα ταΰτα λέγει ό Λόνδ, είναι 
ετι καταφανέστερα έάν ό πλοΰς διακόπτεται 
<Ηαδοχικώς ύπά τρικυμιών, διότι αί τόν εγ
κέφαλον προσβάλουσαι τότε εντυπώσεις άναγ- 
κάζουσι τάν μονομκνή ν’ άποδιώξη τάς συνή
θως άπασχολούσας αΰτον ιδέας καί νά έπι 
στήστι τήν προσοχήν του είς τό περί αΰτάν φρι- 
κτόν θέαμα. Ά ν  είς ταΰτα πάντα προσθέσω- 
μεν καί τήν έπιρροήν τοΰ γνωστού θα.Ιασσίο» 
χαχοΰ τοΰ τοσοΰτον ωφελίμου άντιπερισπα- 
στικοΰ είς τά έγκεφαλικά νοσήματα, είς οσα 
δέν συμμετέχει ό στόμαχος ή τό ήπαρ, θέλο
μεν έννοήσει τήν είς τάς περιστάσεις ταύτας 
μεγίστην έκ τοΰ πλοΰ ωφέλειαν, ήτις έστίν 
έτι επαισθητη, οσάκις ό πλωτηρ συνεξασκεΐ- 
ται μετά τών ναυτών.

Η δέ έπί τών πνευμόνων ωφέλεια τοΰ πλοΰ 
οφείλεται είς τάν είσπνεόμενον καθαρόν καί 
δροσερόν άέρα πάντοτε τής αΰτής περίπου θερ
μοκρασίας καί πλήρη άλατούχων καί ίωδού- 
χων στοιχείων.

Είς άπάσας ταύτας τάς περιστάσεις ό πλοΰς 
πρέπει νά είνε βραχυχρόνιος καί νά έπαναλαμβά- 
νηται συχνάκις, καί μάλιστα δταν συμβουλεύω- 
μεν αυτόν είς τούς ύποχονδρια«οΰς καί τούς 
μονομανείς, καθ’ δτι παρετηρήθη, δτι αί πα- 
ρατεταμέναι θαλασσοπορίαι έπιφέρουσι τήν ύ
ποχονδρίαν ένίοτε είς τούς άξιωματικούς τού 
ναυτικού.

Μετά τών πλεονεκτημάτων τοΰ πλοΰ δυνά- 
μεθαΐσως νά συγκαταλέξωμεν καί τήν ταχύτητα, 
μεθ’ ής οί πάιϊχοντες μεταβαίνουσιν είς τά  κα
τάλληλα πρός θεραπείαν τών νοσημάτων ή 
βελτίωσιν τής κράσεως αύτών κλίματα.

Ο πλοΰς ένίοτε έπιφέρει τό ούτω δή κα- 
λούμενον θα.Ιάσαιον κακόν χαρακτηριζόμενον 
ύπά κακουχίας τινός κατά τό έπιγάστριον, συ- 
νοδευομένης ύπά ναυτιών καί έμέσεων εύκολων 
μέν παρά τισι, όυσκολωτάτων δέ καί σπασμωδι
κών παρ’ έτέροις. Συνήθως μετά δύω έμέσεις 
αί δυνάμεις έλκύονται σφόδρα· έφ’ δσον δε οι 
εμετοί είναι συχνότεροι, έπί τοσοΰτον κατα- 
φανεστέρα καί ή γενική άτονία τοΰ σώματος 
καί ή τών μελών σύνθλασις γίνεται* περιπίπτει 
δέ πάραυτα ό ύπά τοΰ θαλασσίου κακού σφο- 
δρώς προσβληθείς είς τοιαύτην άναισθη^ίαν, 
ώστε δεν δύναται νά ύπερασπίση εαυτόν καί 
είς τάν τρομερώτερον κίνδυνον. Ό  σφυγμός 
είναι βραδύς, μικρός συνεσταλμένος, ή πλατύς 
καί συνεσταλμένος, ή πλατύς καί μαλακός, 
καθ οσον ή σπασμωδική τοΰ στομάχου κατά- 
στασις έπαναλαμβάνεται συχνάκις ή διακό
πτεται ύπό μεγάλων διαλήψεων. Ό  πάσχων 
αισθάνεται διαδοχικώς ότέ μέν θερμότητα ότέ 
δέ ρίγος· τό δέρμα αΰτοΰ ύχρια καί περιρρέε- 
ται ψυχροί ίδρώτι· ή θέα τών σιτίων, τά ποτά 
αυτά έπιφέρουσιν αηδίαν καί έπαυξάνουσι τάς 
ναυτία; καί τάς έμέσεις, τέλος δέ περιπίπτει
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ό πάσχων εί; ύπνηλότητα. Ό τα ν  οί πλωτήρες 
είναι άρκετοί ή θέα τών ττ)δε κακεϊσε κειμέ
νων νοσούν των διαταράσσει ένίοτε καί τούς 
τέως μή προσβληθέντας ύπο τνϊς θαλάσσης* 
απαιτείται δέ τότε μεγίστη περί την καθαρι
ότητα τοϋ πλοίου φροντίς, ϊνα j/,·/) ή συσσώ- 
ρευσις τών έμμέτων καταστνί αίτιον αολύν- 
σεως. Τό θαλάσσιον κακόν δέν ευλαβείται οΰ-

δουσιν, οί μεν Κερωδράν καί Λεγράν (Kerau- 
dren, Legrand), είς τάς άνασείσεις τών σπλάγ
χνων, καί τάς έκ τών άνασείσεων αΰτών ελςεις 
τοΰ κοιλιακού πλέγματος. Ό  δε Δαρβΐνος 
(Darvin) αποδίδει αΰτήν είς την έκ της τ α 
χείας καί συνεχούς διάδοχης τών έξωτερικών 
αντικειμένων διατάραξιν της όράσεως, διατά- 
οαξιν, ήτις έπεκτείνεται καί είς τόν εγκέφαλον

δεμίαν κράσιν, οΰδεμίαν ηλικίαν, καί μόνον τά  καί άντίδρ^ έπί τού στομάχου. Ά λλά  πώς τό- 
λίαν νεαρά παιδία καί τά  θηλάζοντα δεν ένο- 
χλούνται ύπ’ αυτού. Συνήθως ή έξις έπαμβλύ- 
νει βαθμηδόν τήν πρός τό θαλάσσιον κακόν έ- 
πιδεκτικότητα καί προλαμβάνει τήν έπάνοδον.
Τινες ομως ουδέποτε συνοικειοΰνται μετά της 
θαλάσσης Ετεροι πάσχουσι μόνον έν σφοδρά 
κακοκαιρία. 'Ετεροι κατά μεν τούς πρώτους, 
τρικυμιώδεις μάλιστα αΰτών πλούς, ουδόλως 
προσβάλλονται, πάσχουσι δέ άπ’ έναντίας κατά 
τούς μετά ταΰτα γαληνιαίους κατά τό μάλλον 
καί ήττον. Συνήθως το θαλάσσιον κακόν οΰ- 
δένασυνεπιφέρει κίνδυνον. Κατά τόν Άλάρ 
(Allard) ομως άνεπτύχθη έκ τού θαλασσίου 
κακού έγκεφαλΐτις, καί κατά τόν Μενάρ 
(Mesnard) γαστροεντερΐτις, νοσήματα διά τοΰ 
θανάτου άπολήξαντα. Όσάκις δέ ή πρός τόν 
έ'μετον προσπάθεια είναι μεγίστη δυνατόν νά 
έπισυμβώσι καί ρήξεις αγγείων είς τούς είς 
ταύτας προδιατεθειμένους, ώς τοιοΰτον τι συ
νέβη πρό ολίγων έτών καί παρ’ ήμΐν. 'Οσάκις 
δέ ό στόμαχος είναι κενός, αί συσπάσεις αύτοΰ 
προκαλούσι συχνάκις καί αιμοπτύσεις.

Αί μόναι προφυλάξεις τάς οποίας δυνάμεθα 
νά άντιτάξωμεν κατά τού θαλασσίου κακού, 
εΐναι αί έξης : Πρέπει λ .χ .  νά άναχωρώμεν, άσά-

τε προσβάλλονται καί οί είς τήν τρόπιδα τοΰ 
πλοίου διαρκώς διαμένοντες; Ό  Βόλαστων 
(Wolaston) αποδίδει τήν αιτίαν τού θαλασσίου 
κακού είς τήν διατάραξιν τού εγκεφάλου προ- 
ερχομένην έκ τής έν αΰτώ στάσεως τού αίμα
τος, ήτις πάλιν οφείλεται είς τάς έν τοϊς 
αΐμοφόροις άγγείοις ταλαντώσεις τοΰ αίματος, 
άναλόγως πρός τάς ταλαντώσεις τοΰ ύ&ραργύ-
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βαρομετρική στήλη. Ό  Μαισιά (Maissia) α
ποδίδει τήν αιτίαν τοΰ θαλασσίου κακοΰ είς 
τον τρόπον, δι’ ού τοποθετούνται τά έν τοϊς 
έντέρις άέοια· ό δέ Πελλαρΐνος (Pellarin) είς 
τήν έπιρροήν τήν οποίαν έξασκοΰσιν έπί τής κυ
κλοφορίας αί τώ σώματιμετχδιδόμεναι κινήσεις. 
Κατ’αΰτόν αί ναυτίαι καί οί εμετοί εΐναι συμ
παθητικά αποτελέσματα τής ατονίας, έν ή 
διάκειται όέγκέφαλοςμή έρεθιζόμενος καταλλή
λως ένεκα τής έλαττώσεως τής ισχύος μεθ’ ής 
τό αίμχ έκπέμπεται έν τή άορτη κτλ. Ή  πιθα- 
νωτέρα έξήγησις,λέγει τέλος ό Λευί,έστιν ή περι- 
λαμβάνουσα τάς πλείστας τών προεκτεθεισών 
αιτιών, ήτοι αί τής κυκλοφορίας διαταράξεις, 
αΐ τών σπλάγχνων άνασείσεις κτλ.

Κατά τούς παρατεταμένους διάπλους άνα-
κις τούτο έξαοτάται έξ ήμών έν εΰδί^ ϊνα συ- ; πτύσσεται ένίοτε τό σ/.ορβοΰτον, νόσος όφει- 
νοικειωθώμεν βαθμηδόν μετά τών ταλαντώ- λομένη είς τήν άλλοίωσιν τών τε ζωικών καί 
σεων τοΰ πλοίου νά συμπιέζωμεν έλαφρώς διά φυτικών οΰσ ών καί τήν τοΰ ύδατος· ίσως δέ 
ζώνης τά κοιλιακά σπλάγχνα καί νά διασκε- καί είς τήν συνήθως κατά τούς διάπλους αΰ-

τούς άναπτυσσομένην αηδίαν καί μελαγχολίαν. 
Ένίοτε δέ επέρχονται καί τινα γαστροηπα- 
τικά νοσήματα, όφειλόμενα καί ταΰτα είς τό 
θαλάσσιον κακόν. Τό σκορβοΰτον προλαμβάνο- 

ματώ"'ες τι ρευστόν συντείνουσιν είς τήν προ- μεν διατηροΰντες τό ηθικόν τών ναυτών, όσά-
φύλαζίν, καθά διερεθίζοντα τήν κυκλοφοοίαν κις ή θάλασσα εΰδιά, διά τής μουσικής καί
καί τήν διαφόρησιν. Άπό δέ τής στιγμής τής άθυρμάτων καταλλήλων πρός άποσόβησιν τής
ένάρςεως τών προδρόμων του θαλασσίου κακοΰ αηδίας, τής πλήξεως, τής έκ τής καταστάσεως

ταύτης τοΰ καιρού έπερχομένης, άνανεοϋν- 
ι τες τας προμήθειας καί διατηροΰντες τάς

δάζωμεν συναναστρεφόμενοι εύχαρίστως καί 
ασκούμενοι έν τώ καταστρώματι έ'νθα έπικρα- 
τεϊ καθαρός άήρ. Δίαιτα τονοτική καί εγχύ
ματα θείου, εν οίς προστίθεται καί οίνοπνευ-

πρεπει ν άποσυρθώμεν πρός τόν μέγαν ιστόν 
τοΰ πλοίου, έ'νθα αί κινήσεις τούτου είναι μ; 
τριώτεραι ή κατά τά λοιπά αύτοΰ μέρη καί j τροφάς, κατά τάς ήδη έν χρήσει νεωτέρας ά- 
προ πάντων τά ά/.ρα καί νά λάβωμεν τροφήν j γωγάς, περί τών οποίων θέλομεν πραγματευθή

έν ίδίω πονήματι, καί διατηροΰντες έπί πάσι 
τούτοις, αυστηρότατα τους υγιεινούς κανόνας 
τούς σχετικούς πρός τήν ύγίανσιν τών πλοίων.

( Ακολσυθεΐ).

τπνα, έ'στω καί διά τής βίας ύπερνικώντες τήν 
πρός τοϋτο απέχθειαν ήμών. Ό  ύπό τών τρο
φών αυτών παρεχόμενος ολίγος χυλός κατά 
τά μεταξύ τών έμέσεων διαλείμματα διατηρεί 
τον οργανισμόν, τό δέ λοιπόν τών τρυφών αΰ
τών μέρος, διαμένον εν τώ στομάχφ διευκολύ
νει τάς σπασμωδικάς αύτοΰ συστολάς, καθότι 
παρετηρήθη, οτι ό εμετός πολλώ είναι έπιπο- 
νώτερος, όταν 5 στόμαχος εύρίσκεται κενός η 
πλήρης. Τάς συνολκάς. τοΰ στομάχου μετριά- 
ζουσιν έπίσης κατά τι καί τά  ύπόξυνα ποτά. 
Συνήθως αί βραδεΐαι ή καί αί πλάγια! τα 
λαντώσεις τού πλοίου άναπτύσσουσι τά πρώ
τα  συμπτώματα τοΰ θαλασσίου κακοΰ, αί δέ 
κατά πρώραν βίαιαι ανυψώσεις έπισπεύδουσι 
τάς ναυτία; καί τούς εμετούς· δυνάμεθα επο
μένως νά προφυλαχθώμεν έκ τοΰ θαλασσίου 
κακοΰ, τιθέμενοι είς θέσιν μή συμπαρακολου- 
θοΰσαν'τάς ταλαντώσεις ή κινήσεις ταύτας τοϋ 
πλοίου· τοιαύτη δέ θέσις έστί κλίνη άπαιω- 
ρουμένη, καί μή προστριβομένη έπαισθητώς είς 
τά ές ών άπαιωρεΐται μέρη, καθότι ή όριζον- 
τεία θεσίς τών κλινών αΰτών δέν μεταβάλλε
ται κατά τάς κινήσεις τοϋ πλοίου. Ά πασαι δέ 
°'-'· τ ήί σήμερον φημιζόμεναι κατά τού
θαλασσίου κακού παντοΐαι οΰσίαι είς ούδέν ω
φέλησαν.

Τήν αιτίαν τοϋ θαλασσίου κακού άποδί-
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ρηθείς x a t i  το μνηαόσυνον το τελεσθέν τη 25 μαρ-  
τίου έν τω Ναώ τής άγια; Ειρήνης ύπο τοΰ συλλό
γου α ί Μ ο ΰ σ α ι ύπερ τών ύπέρ πίστεως καί πα
τρίδος άγωνισοιμένων χαί πεσόντων.

Ήμερα πανηγύρεως, καί μνημόσυνον ! Α να
μνήσεις ίεραί, καί κατήφεια ! Εορτή τής κέ. 
Μαρτίου, καί σιγή, σιγή νεκρική! Ύπάρχουσι τώ 
δντιστιγμαί, καθ’ άς ή σιγή κατά τρόπον μυ
στηριώδη εκφράζει πολλώ ίσχυρότερον ή ό λόγος 
τά διακατέχοντα τήν ψυχήν ήμών αισθήματα. 
Είναι ή σιγή έκείνη, ήν συγκίνησις βαθυτάτη 
έπιβάλλει, ύφ’ ής καρδία βαρυαλγοΰσα κα
ταλαμβάνεται, ήν πάλη αισθημάτων ισχυρών 
καί αντιθέτων προκαλεϊ. Ά λ λ ’ είναι άρά γε 
πανταχού καί πάντοτε δίκαια ή σιγή αύτη ; 
Σιγή βαθυτάτη ήρξατο παρ’ ήμΐν άπό τίνος νά 
συνοδεύη τήν ήμέραν τοΰ θρησκευτικού καί πο
λιτικού ήμών εΰαγγελισμού, τήν ήμέραν τ?,ς 
έθνικής ήμών παλιγγενεσίας, τήν ήμέραν, ήν 
οί άπανταχοϋ ’Έλληνες μετά δακρύων χαρ2 ς

καί ενθουσιασμού έχαιρέτων, διότι κατ’ αΰτήν 
ήρξατο άνελισσόμενον τό ποικίλον έκεΐνο καί 
πολυσύνθετον δράμα, όπερ άνέστησε τήν πατρί
δα ήμών έκ τοϋ τάφου μακροχρονίου καί βαρ
βάρου δουλείας καί ένέγραψεν αΰτήν είς τήν 
βίβλον τών ζώντων έθνών.

Υπάρχει τ ι  άληθώς σεβαστόν καί παρήγο- 
ρον έν ττι σιγνί ταύτν). Σεβαστόν· διότι έ'.φρά- 
ζομεν ούτω ζωηρότατα ήν αίσθανόμεθα βαθυ- 
τάτην θλΐψιν έπί τη έθνικΤ) ήμών καταπτώσει. 
Πζρήγορον διότι δεικνύομεν ούτω οτι δέν άπε- 
σοέσθη έν ήμΐν όλοσχερώ; παν αίσθημα εΰγε- 
νές καί φιλόπατρι, ότι δέν άδιαφοροϋμεν πρός 
τάς δυσχερείς τοϋ έθνους ήμών περιστάσεις, 
δτι δέν έπαύσαμεν ποθοΰντες καί τείνοντες είς 
τήν έκπλήρωσιν τής μεγάλης ήμών έθνικής 
ιδέας. Ά λλά δι/.αία, άλλά σκόπιμος δέν είναι 
ή σιγή αύτη. Ας πρασέξωμεν, μή έν τη ύπερ- 
βολικη ήμών απαισιοδοξία, ής ποοϊόν είναι ή 
κατά τήν εορτήν τής κέ. Μαρτίου έπικρατού- 
σα παρ’ ήμΐν σιγή, ένυπολανθάνν) πραγματική 
πτώσις, ένυπολανθάνν) τό αίσθημα έκεΐνο, όπερ 
ένοχος άνάλ^γητος αισθάνεται πολλάκις άναπο- 
λών είς τήν μνήμην παρελθόν ένδοξον καί συγ- 
κρίνων τοΰτο πρός παρόν άδοξον.

Καί διατί νά σιγώμεν κατά τήν κέ. Μαρ
τίου ; Διατί νά ρίψωμεν σιγής πέπλον έπί τών 
ήρωΐκών κατορθωμάτων τών πατέρων ήμών ; 
Διατί νά ρίψωμεν είς λήθην παντελή τήν έν
δοξον ιστορίαν τοΰ 21 ; Διότι δέν βαίνομεν 
καλώς. Καί τίς λέγει τοΰναντίον : Άλλά δι’ 
αύτό τοΰτο οφείλομεν ν’ άναμιμνησκώμεθα συ
νεχώς τής ιστορίας τών πατέρων ήμών. “Αν ή 
Ελλάς έβάδιζεν έπί τά ίχνη τών άνόρών τοϋ 
ΰπέρ άνεςαρτησίας άγώνος, ή έςύμνησις τών 
κατορθωμάτων τών άνδρών έκείνων θά είχε 
καθαρώς ιστορικόν λόγον, θά προήρχετο έξ 
άπλοΰ εΰγνωμοσύνης αισθήματος. Ά λ λ ’ ώς ε- 
χουσι νΰν τά  πράγματα ήμών, ή έξύμνησις 
αύτη έπιβάλλεται ήμΐν καί δ .ά λόγον πολλώ 
ίσχυρότ:£ον. Έκάστη σελίςτής ιστορίας τοΰ 21 
είναι μεστή διδαγμάτων σωτηρίων καί διδαγ
μάτων τοιούτων εχομεν χρείαν, χρείαν άπό- 
λυτον-

Ναί, πρέπει νά πανηγυρίζωμεν τήν κέ. Μαρ
τίου· πρέπει νά έξυμνώμεν τά ήράκλεια όντως 
κατορθώματα τών ιερών προμάχων τής πί- 
στεως καί τής πατρίδος. Όποία αγνωμοσύνη 
πρός τούς πατέρας ήμών, όποία ζημία είς ήμάς 
νά παύσωμεν κατά τήν κέ- Μαρτίου έξιστο- 
ροΰντες τά βασανιστήρια τής μεγαλομάρτυρας 
Χίου* νά παύσωμεν έξυμνοΰντες τά  ήρωϊκά θαύ
ματα τών Ψαρών, τοΰ Μεσολογγίου, τής Κρή
της, τής Σάμου· νά παύσωμεν θαυμάζοντες 

j τούς άρειμανίους Σουλιώτας καί Μανιάτας, 
i  τούς Τουρκομάχους Σπετσιώτας, Ψαριανούς καί 
! Υδραίους· νά παύσωμεν στεφάνους πλέκοντες 

είς τούς γίγαντας Βότσαρην, Κολοκοτρώνην, 
Καραϊσκάκην, Διάκον, Άνδροΰτσον, Όδυσσέα, 
Φλέσσαν, Κυριάκόν, Κανάρην, Μπουμπουλί- 

j ναν, Μιαούλην καί τοσούτους άλλους, οϊτινες 
j ο>ς οί προκατακλυσμαΐοι άνθρωποι, έπί τών 
■ ύδάτων τής έλληνί/.ής έπαναστάσεως έπιπλεύ- 

σαντες, ΐστανται πρό ήμών ώς όντα παράδοςα 
αιώνων άλλων, ώς άληθεΐς ημίθεοι, καί πα- 
ροτρύνουσιν ήμάς είς μίμησιν τών αθανάτων 
αΰτών έργων.

Δύο πρό πάντων διδακτικώτατα μαθήματα 
παρέχει ήμΐν ή συνεχής μελέτη τής ιστορίας 
τοΰ 21. Μελετώντες τό γιγάντειον εργον τών 
πατέρων ήμών άναγκαζόμεθα νά έρωτήσωμεν, 
τί τό έμπνεΰσαν είς τούς άνδρας έκείνους το- 
σούτον θάρρος, τοσαύτην έγκαρτέρησιν, τοσού- 
τον ήρωϊσμόν ; Τίνος ένεκα είς ούδέν έλαγίζον- 
το τά πάντα οί άνδρες εκείνοι, άλλ’ έν τελείς 
αΰταπαρνήσει άπεδύοντο μετ’ έπιτυχίας είς 
τοσούτον άνισον άγώνα ; Διότι έμάχοντο ύπέρ 
τών ίερωτάτων. Διότι, ώς άληθεΐς απόγονοι
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τών αρχαίων Ελλήνων, νισθάνοντο βαθύτατα 
τήν εξοχον σημασίαν τής πατρίδος, γισθάνοντο, 
ότι ούδέν έπί τής γής ύπάρχει πολυτιμότερον 
τής πατρίδος, ότι έν τνί πατρίδι μόνον καί διά 
τής πατρίδος νοείται ό άνθρώπινος βίος. Ά λλά 
κυρίως, διότι έμάχοντο έχοντες άνατεθειμένας 
πάσας αΰτών τάς έλπίδας είς τόν Θεόν. Διότι 
έγίνωσκον ότι άνευ τής θείας άρωγής ούδέν 
μέγα καί εξοχον νά κατορθωθεί δύναται, ότι 
άνευ τής είς Θεόν πεποιθήσεως καί αί βουλαί 
καί αί έπιχειρήσεις τοΰ άνθρώπου είναι άκρο- 
σφαλεΐς καί αβέβαιοι, ότι άνευ τής είς Θεόν 
πεποιθήσεως ή άνθρωπίνη δύναμις ή άποβαί- 
νει ανωφελής καί ματαία, ή καταντ^ μάστιξ 
τής άνθοωπότητος όλεθρία. Διότι είχον πάν
τοτε πρό οφθαλμών τούς ιερούς λόγους : Ό  πε- 
ποιθως έτΰ Κύριον σωθήσεζαι.

Τούτου έ'νε/.α ούδέν έπεχείρουν άνευ τών 
έξωτερικών δειγμάτων τής πρός τόν Θεόν βα- 
θείας αΰτών άφοσιώσεως. Πανταχού καί πάν
τοτε καί ήρχοντο έν Θεώ καί άνεπαύοντο είς 
Θεόν. Ίσταντο πρό τών θυρών τής μάχης ; ή 
πρός τόν Κύριον δέησις έχρησίμευεν ώς τό πρώ
τιστον αύτών έμβατήριον. Άπετύγχανον έν πο- 
λέμω ; εαυτούς ήτιώντο καί ένδυμα μετανοίας 
περιεβάλλοντο. Έπέστρεφον έκ τής μάχης νι- 
κηταί καί τροπαιοϋχοι ; τόν Θεόν έδοξολόγουν 
τόν σώζοντα τούς πεποιθότας έπ’ αύτόν. Ύπέρ 
τή ; πίστεως λοιπόν καί τής πατρίδος έθυσία- 
σαν τά πάντα. Ύπέρ τής πίστεως καί τής πα
τρίδος παρέδωκαν εαυτούς είς τόν θάνατον. 
Άλλά καί διά τής πίστεως καί τής πατρίδος 
άνεδείχθησαν ύπέρτεροι τών πολεμίων. Διά 
τής πίστεως καί τής πατρίδος έγένοντο ισχυ
ροί έν τν\ άσθενεία αύτών καί άνέστησαν καί 
άνωρθώθησαν. Διά τής πίστεως καί τής πατρί
δος είδον τούς μακροχρονίους αΰτών άγώνας 
μετ’ έπιτυχίας εστεμμένους ά'δοντες έν ίερώ 
ένθουσιασμώ : «Ούτοι έν άρμασι καί ούτοι έν 
ϊπποι’ς, ήμεΐς δέ έν ονόματι Κυρίου τού Θεού 
ήμών έμεγαλύνθημεν».

Ά λ λ ’ είναι άρά γε ή κατάστασις ήμών το- 
σοϋτον οίκτρά, ώστε ν’ άφηγώμεθα τήν ιστο
ρίαν τοΰ 2 1  άπλώς καί μόνον, ϊ /α έντεΰθεν 
πορισθώμεν διδακτικά μαθήματα  ̂ Ή  ιστορία 
ή ελληνική άπό τοϋ 2 1  καί έντεΰθεν είναι άρά 
γε τοσοΰτον άμοιρος γεγονότων, ώστε νά κα- 
λύπτωμεν τό πρόσωπον ύπ’ αισχύνης συγκρί- 
νοντε; αύτήν πρός τήν ιστορίαν τοϋ 21 ; "Οχι, 
δέν ύποβιβάζομεν τήν άξίαν τών πατέοων ή
μών συγκοίνοντες πρός αύτούς τά ονόματα τών 
νεωτέρων ήρώων τής έλλ/,νικής ιστορίας. Δέν 
άσεβοϋμεν είς τήν μνήμην τών πατέρων ήυ.ών 
έγχαράσσοντες έφ’ ής ένεχαράχθησαν στήλης 
τά άθάνατα έκείνων ονόματα καί τά  ονόματα 
τών σήμερον συμμνημονευομένων καί μετά θρη
σκευτικής εΰλαβείας αΰτ'ά προφέροντες καί είς 
τάς έπερχομένας γενεάς παρχδίδοντες. Ποσά- 
κις, άλλ’ είς μάτην φεϋ ! ποσάκις δι’ αϊματος 
άφθονου καί πολυτίμου δέν κατήρδευσαν τό 
δένδρον τής έλευθερίας αί ύπό τόν ζυγόν ένα- 
πολειφθεΐσαι έλληνικαί χώραι ! Ποσάκις αί δέλ- 
τοι τής νεωτέρας ελληνικής ιστορίας δέν άνέ- 
γραψαν νέα ήρωϊκά θαύματα διαιωνίζοντα τά 
ελληνικόν όνομα καί άξιον καθιστώντα νά φέρη 
τήν έπωνυμίαν τών ένδόξών αύτοΰ προγόνων!

Μή πεοιπίπτωμεν είς άπόγνωσιν. Τών έθνών 
ό βίος δέν άριθμεΐται κατά έτη. Μεθ’ ολον τά 
κρίσιμον τών καιρώ >, τά ζωτικά τοΰ έθνους ήμών 
ς-οιχεΐα δέν έξέλιπον. Δέν έξέλιπεν ή, σωτήριος 
συναίσθησις, ότικαθήκον παντός Έλ,ληνος ίερόν 
ίίναι ή άνάκτησις τής προγονική; ήμών εύ
κλειας. Δέν άπεσβέσθησαν αί δυνάμεις έκεΐναι, 
αϊτινες τοσά-ιις διέσωσαν τάν έθνισμόν ήμών, 
δι ών άείποτε έμεγαλύνθη ή Ελλάς καί έδο- 
ξάσθη. Καί νΰν, ώς άλλοτε, καρτερικώτατα 
καί μετ’ αΰταπαρνήσεως διεξάγεται έν άπάσγι

τνϊ ελληνική χώρι: έν είρήν/ι φαινομέν/ι ό ύπέρ 
πίστεως καί πατρίδος άγών κατά τών πολλών 
καί ποικίλων τοϋ έθνους ήμών πολεμίων. Καί 
νύν, ώς άλλοτε, οί λειτουργοί τής θρησκείας 
καί τών γραμμάτων άλλήλων τάς χεΐρας συ- 
σφίγγαντες έργάζονται άόκνως καί άποτελε- 
σματικώς ύπέρ τής συντηρήσεως καί προαγω
γής τοϋ ελληνισμού. Τήν άλήθειαν τών λόγων 
τούτων προσεπιμαρτυροΰσιν αί άτυχεΐς, άλλ 
ένδοξοι έπαναστάσεις τής ήρωϊκής καί μεγα- 
λομάρτυρος Κρήτης, τής Εΰάνδρου Θεσσαλίας, 
’Ηπείρου καί Μακεδονίας. Τήν άλήθειαν τών 
λόγων τούτων έπιβεβαιοΐ έν σμικρώ τά μνημό- 
συνον τοΰτο, όπεο ή σπουδάζουσα νεολαία τε
λεί ύτέο άναπαύσεως τών ψυχών τών ήρωϊκώς 
έν τώ άγώνι τής έλευθερίας ύπέρ πίστεως καί 
πατρίδος πεσόντων καί τών έσχάτως έν Κρήττ), 
Ήπείρω,Μακρυνίτσακαι αλλαχού άγωνισθέντων 
πατέρων καί αδελφών ήμών. Έπιβεβαιοΐ έν 
σμικρώ τήν αλήθειαν τών λόγων τούτων τό 
σήμερον τελούμενον μνημόσυνον, διότι δεικνύει 
ότι έν ττί καοδίϊ: τής ελληνικής νεολαίας ύπάρ- 
χει άνεξιτήλως έγκεχαραγμένη ή συναίσθησις, 
ότι ύπέρ τής πίστεως καί τής πατρίοος οί πα
τέρες ήμών μαχόμενοι έκληροδότησαν ήμΐν 
έλευθεραν τήν μικράν ταύτην γωνίαν καί ότι 
ύπέρ τής πίστεως καί τής πατρίδος καί έν εί- 
ρήντ) καί έν πολνέμω άγωνιζόμενοι καί ήμεΐς 
θά δυνηθώμεν νά συμπληρώσωμεν τό έργον 
τών πατέρων ήμών, θά δυνηθώμεν νά κληρο- 
δοτήσωμεν είς τούς μεθ’ ήμάς έλευθέραν καί 
ένδοξον τήν μεγάλην Ελλάδα.

I. ΜΟΣΧΑΚΗΣ.
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΙΝΩΝ 
(ΚΙΝΕΖΩΝ), 

ύπ'ο ΑΡΙΣΤΕΙΑΟΤ Κ. ΣΠ ΑΘ ΑΚ Η

(Καθηγητοΰ)

Οί αρχαίοι Έλληνες καί 'Ρωμαίοι, παρ’ ών 
πολλά έδιδάχθημεν περί τών άρχαίων έθνών, 
ούδέν άναφέρουσιν ού μόνον περί τής άγωγϊ/r, 
χΧλχ  καί περί τοϋ βίον καθόλου τοϋ άρχαιοτά- 
του τών Σινών έθνους. Οί δέ μεταγενέστεροι 
Ελληνες γεωγράφοι, οί πρώτον αΰτών μνείαν 

ποιησάμενοι,άποκαλούσι μέν αύτούς Σ ί ν α ι οΰ- 
δέν δέ περί τοΰ βίου ή τής πολιτείας αΰτών 
ίοιον άναφέρουσιν. Ο βίος τών Σινών ένεκα τοΰ 
πνεύματος τής ξενηλασίας, όπερ έκπαλαι παρ’ 
αύτοΐς έπεκράτει καί είσέτι έπικρατεΐ, έμεινεν 
έπί πολλάς χιλιετηρίδας τελέως άγνωστος είς 
τούς κατοίκους τής Εΰρώπης. Χάρις όμως είς 
τήν βίαν, ήν ήσκησαν έπί τών κατοίκων τοΰ 
Ούρανιηυ χ,ράζονς οί μεταγενέστεροι Εΰρωπαΐοι, 
μέρος τ ι  τοϋ σινικού βίου έγένετο ήδη καί παρ’ 
ήμΐν γνωστρν. Μετά πολλούς καί αισίους πο
λέμους, ούς έποίησαν κατά τών Σινών ιδίως 
Ά γγλο ι καί Γάλλοι καί δι’ ών ήνεώχθησαν οί 
τέως κεκλεισμένοι τής Κίνας λιμένες εις τό 
εύρωπαϊκάν έμπόριον, διάφοροι καθολικοί καί 
διαμαρτυρόμενοι ιεραπόστολοι, είσαγαγόντες 
είς Κίναν τάν χριστιανισμόν, μετέδωκαν ήμΐν 
καί πλείστας ειδήσεις πεοί τε τής πολνίτείας 
καί τοΰ βίου τών Σινών. Είς τούς ιεραποστό
λους τούτους καί λοιπούς περιηγητάς οφεί
λονται καί αί περί αγωγής τών Σινών ειδήσεις, 
άς άναγράφουσιν οί τών παιδαγωγικών ιστο
ριών συγγραφείς, παρ’ ών καί ήμεΐς παραλα- 
βόντες μεταδίδομεν τοϊς ήμετέροις άναγνώ- 
σταις.

Οί Σΐναι κατοικοΰσι τό ανατολικόν μέρος 
τής Άσίας. "Απασα ή ιδίως Κίνα διαιρείται 
είς 18 επαρχίας, έχούσας πρωτεύουσαν τό 1 1 ε- 
κΐνον. Σύμπας ό τών κατοίκων πληθυσμός ά- 
νέρχεται κατά τάς νεωτέρας έρεύνας είς 430 
έκατομμύρια. Οί κάτοικοι άποκαλούσι τό μέν 
κράτος αύτών ονράνιυτ, εαυτούς δέ τίχ.να τοΰ

ουράνιον κράτους. Ό  στραβός τών Σινών ανέρ
χεται έν όλω είς 800,000 άνδρας, ό δέ στόλος 
είς 826 πλοία μετά 3600 πυροβόλων. Τρεις 
θρησκεΐαι έπικοατοΰσιν έν Κίνα, ήτοι ή τοΰ 
Βούόόα ή Φώ (έξηπλωμένη παρά τώ λαώ), ή 
τοΰ Laotse (άρχαιοτάτη καί ίσχύουσα είσέτι 
παρά πλείστοις έκ τοϋ λαοΰ) καί ή τοΰ Kor- 
ψονχίου, (επικρατούσα έν τίϊ Αύλνί καί παρά 
τοΐς λογίοις). Πλήν τών οπαδών τών μνημο- 
νευθέντων θρησκευμάτων ύπάρχουσι καί 3 — 4  

εκατομμύρια μωαμεθανοί, 400,000 άνήκοντες 
εις τάς διαφόρους αιρέσεις τοϋ χριστιανισμού, 
τοΰ ήδη άπό τής 8 ης έκατονταετηρίδος είσα- 
χθέντος είς Κίναν, καί 50,000 ’Ιουδαίοι. Τό 
πολίτευμα των Σινων είναι άπό.Ιννος μοναρχία 
η πατριαρχική όεσποτεία. Ο άνώτατος άρχων 
της πολιτείας ονομαζεται ΐ'ίός τοΰ Ονρανον, 
οστις άρχει δι αριστοκρατικής τίνος τάξεως πο
λυαρίθμων λογίωνύπαλλήλων, Μανδαρίνων κα- 
λουμένων. Ό  διάδοχος τοΰ θρόνου εκλέγεται 
αυθαιρετως υπο τοϋ αυτοκράτορος μεταξύ τών 
νομίμων αύτοΰ υιών.

Ή  σινική ποΜτεία στηρίζεται έπί τής οικο
γένειας η, 'κάλλιον είπεΐν, άπασα ή τών Σινών 
πολιτεία απο τοΰ ελάχιστου αύτής αηαείου 

τ °ύ υψιστου αποτελεί κλιμακωτήν τινα 
οικογένειαν, ής άνωτάτη κεφαλή είναι ό αύτο- 
χράτωρ. Ο κίων, ό στηρίζων τήν σινικήν πο
λιτείαν, είναι ή νπακηη τοΰ μικροτέρου είς τόν 
μεγαλείτεοον. Η ύπακοή αύτη άρχεται έν αύ- 
τΐ) τ γ  οίκογενείγ, συναπτομένη μετά τής οικο
γενειακής άγάπη ς. Ό  οικογενειακός δεσμός 
θεωρείται παρα τοΐς Σίναις ίερώτατος πάντων 
τών άλλων δεσμών, διότι έπ’ αύτοΰ στηρίζε
ται ή πολιτεία. Κατά τό Tai-chio (μεγάλη 
διδασκαλία) τοϋ Κονφουκίου « Ό ταν  τά τής 
«οικίας ήναι καλώς διατεταγμένα, τότε κα-ι 
»λώς διατεταγμένα εΐναι καί τά  τής πολι- 
»τείας, τής επί εκείνης στηριζομένης· οστις 
«σεοεται τους γονείς, ουτος θέλει σεβασθή καί 
»τάν βασιλέα· ό δέ βασιλεύς θέλει θεωρήσει 
»τούς ύπηκόους αύτού ώς ίδια τέκνα.»Ό πατήρ 
εν Κίνα έχει άπεριόριστον εξουσίαν έπί τ'ών 
παίδων ή δε υπακοη τούτων είς έκείνους θεω
ρείται άναγκαιοτάτη. Οί Μανδαρίνοι, είς ούς 
είναι άνατεθειμενον μεταξύ άλλων καθηκόν
των και το τής των παίδων όίγο>γήι, ύποχρε- 
ούνται νά τιμωρώσι τούς παϊδας έπί άπλ?5 

καταμηνυσει τού πατρος αυτών διότι πάς 
υιος, στερηθείς τής τοΰ πατοάς εύνοιας, θεω
ρείται άζιοποινος. Εν Κίνα τοσοΰτον βαρύ 
αμαρτημα θεωρείται ή κατά τών γονέων υ- 
βρι» τών τέκνων, ώστε, όσάκις υιός τις έπιτε- 
θ·/ί η φονεύσν] τούς γονείς αύτού, σύμπασα ή 
χωρα συγκινεϊται· αυτός δέ ό αΰτοκράτωρ δι
κάζει την υποθεσιν. Κατά τήν πεοίστασινταύ
την οί μεν Μανδαρίνοι τής έπαρχίας, έν ·ί) 
διεπράχθη τό μεγιστον τοΰτο έγκλημα, κα- 
θαιρούνται, ώς μη δυνηθέντες νά προλάβωσιν 
αυτο δια καλής διοικησεως, ό δε κακούργος 
κατασπαρασσεται, η δε οικία αυτού τε καί τών 
γειτόνων κατακαίεται, άνασκαπτομένων καί 
αΰτών τών θεαελίων.

Γα χαθηχςντα τών τέκνων ττ^ός τονς γονείς 
θεωρούνται ώς βάσις πάντων τών τοϋ πολίτου 
καθηκόντων καί ώς κάτοπτρον, έν ώ καθοο^ 
ο,τι οφείλει ο μεν υπήκοος είς τόν έαυτοΰ άρ
χοντα, ο όέ δούλος είς τόν εαυτού κύριον. 'Ο
μοίως και ή προς τονς γονείς άγάπη θεωρείται 
ως βάσις, εφ ης στηρίζονται πάντα τά ήθη 
και αι πολατικαι διατάξεις, καί ώς άρχή καί κορύ- 
φωσις πασών τών αρετών.«Ούδεμία τάξις άνθρώ- 
»πων (άναγινώσκομεν έν τώ Hiaoking) εΐναι ά- 
«πηλλαγμένη τού παιδικού σεβασμού· πρός τήν 
«αρετήν ταύτην αύτοί οί εΰγενεΐς όφείλονσι νά 
«παρέχωσιν εις τους υποδεεστέρους τό παοά- 
«δειγμα. 'Η παιδική ύπακοή εκτείνεται μέχρι 

| »τοϋ οΰρανοϋ, ούτινος τήν κανονικήν κίνησιν



94— ΕΤΟΣ Δ'— ΤΟΜ. Ε '— ΦΥΛΛΟΝ 12. Β Γ  Ρ  Ω Ν 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1880

«μιμείται· αΰτη περιλαμβάνει σύμπασαν την 
«γήν, ής την γονιμότητα απεικονίζει. 'Ώς με- 
»ταξύ πάντων τών δημιουργημάτων δ άνθρω
π ο ς  εΐναι το εΰγενέστατον, ούτω καί μεταξύ 
»πασων τών ανθρωπίνων πράξεων ωραιότατη 
«είναι ή προς τοΰς γονείς τιμή και ό πρός αύ- 
»τούς σεβασμός. Ό  άληθώς τιμών τοΰς έαυ- 
«τοΰ γονείς πρέπει νά καταδεικνύ·/) τήν τοι- 
«αύτην τιμήν έντός της οικίας, πρέπει νά βοη- 
»6 νϊ αΰτοΰς προθύμως έν ταΐς εαυτών άνάγ- 
«καις, πρέπει νά σκυΑρωπάζν], αΰτών άσθε- 
»νούντων, πρέπει νά φορΫί πένθιμα ένδύματα, 
«αΰτών άποθνησκόντων, και έκτελ·?) ακριβώς 
«πάντα τά  κατά τόν τοΰ πένθους χρόνον κα’ι 
«τά κατά τήν κηδείαν νομιζόμενα. Ό  ήγε- 
«μών τότε επιτυγχάνει τήν τελειότητα της 
«άρετάς, δταν έν ολω τώ έαυτοΰ εθνει έμπε- 
«δόννι διά τοΰ Ιδίου παραδείγματος τήν παι- 
«δικήν αγάπην καί παιδικήν ύπακοήν1).»

Ό  σεβασμός τών έν Κίνα τέκνων πρός τούς 
γονείς χωρεΐ μέχρι τής άκριβοΰς τηρήσεως 
καί τινων ελάχιστων έξωτερικών εθίμων. Ού
τως άναγινώσκομεν έν τώ δευτέρω κεφαλαίω 
τοΰ Siao Hio δτι « 6  υιός έξεγερθε'ις τοΰ ύ- 
«πνου λίαν πρωί καί νιψάμενος οφείλει νά 
«είσέλθτρ κοσμίως είς τό δωμάτων τοΰ πατρός 
«αύτοΰ* οφείλει νά ερώτηση αυτόν περί της 
«ύγείας, νά παράσχν) ύδωρ καί νά έκτελέσ·/] 
«πάσαν αΰτοΰ επιταγήν μετά προσοχής και 
«εΰθυμίας». 'Ο δέ Tseng, ό μαθητής τοΰ Κον- 
φουκίου, λέγει δτι ό υίός οφείλει νά χαίρτι έπί 
τη άγάπϊ) τών γονέων αύτοΰ, μισηθείς δμως 
ύπ’ αύτών οφείλει νά μή δυσαρεστήσγι αυ
τούς μηδέ διά τοΰ σχήματος τοΰ έαυτοΰ πί
λου. Έν δέ τφ  βιβλίω Liki άναγινώσκομεν δτι 
«ό υίός οφείλει τήν τών γονέων πλάνην νά 
«καταδεικνύνι μετά ταπεινοφροσύνης καί ήπιό- 
«τητος* τούτων δυστροπούντων, οφείλει νά 
«καταδείξτι μείζονα ύπακοήν καί τ ιμ ή ν  τυ- 
«πτόμενος δέ μέχρις αΐματος ύπό τών έ- 
«ξωργισμένων γονέων οφείλει νά μή μισήστ) 
«αΰτοΰς, άλλ’ έτι μάλλον νά σεβασθ·?ί.»

Ό  σεβασμός καί ή τιμή, ήν έν Κίνα τά  τέ 
κνα όφείλουσι ν’ άπονέμωσι πρός τοΰς εαυτών 
γονείς, απαιτείται ν’ άπονέμηται ή αΰτή ού 
μόνον παρά τοΰ μικροτέρου άοελφοΰ πρός τόν 
πρεσβύτερον, τον καταλαμβάνοντα τήν θέσιν 
τοΰ πατρός μετά τόν θάνατον αύτοΰ έν τ·/) 
της οίκογενείας διευθύνσει, άλλά καί παρά τοΰ 
μαθητοΰ πρός τόν διδάσκαλον καί καθόλου 
παρά παντός νεωτέρου άνθρώπου πρός τόν πρε
σβύτερον. Ούτω μανθάνομεν δτι «Νέος τις, 
συναντών πρεβύτερον αύτοΰ κατά 2 0  έτη, ο
φείλει νά τιμήσ·/) αύτόν ώς πατέρα· έάν δέ 
ούτος ήναι κατά 1 0  έτη πρεσβύτερος, οφείλει 
νά τιμήσνι αύτόν ώς πρεσβύτερον αδελφόν. Μα
θητής, συναντών καθ’ όδόν τόν διδάσκαλον αύ
τοΰ οφείλει νά παρακολουθή αύτόν καί νά μή 
καταλείπη δπως συνδιαλεχθίί μεθ’ έτέρου. Συ- 
νοδεύων δέ τόν διδάσκαλον όφε’λει νά βαδίζν) 
αυχί έπί της αΰτής γραμμής, άλλά πλαγίως. 
Κλινοντος δέ τοΰ διδασκάλου τήν κεφαλήν 
οπως είπν) τι είς τό ούς τοΰ μαθητοΰ, οφείλει 
ούτος \ά  φράττϊ] τό στόμα αύτοΰ διά της χει- 
ρός, ΐνα μή ή έκπνοή αύτοΰ ένοχλήστ) τόν δι
δάσκαλον. Ό  μαθητής, έρωτώμενος ύπό τοΰ 
διδασκάλου δέν πρέπει ν’ άποκρίνηται πριν ή 
ούτος άποπερατώσν) τήν ομιλίαν αύτοΰ. Καθ 
δλου είπεΐν μηδεΐς έρωτάτω τόν ά νώ τερ ο ν  
αύτοΰ πόσων έτών είναι καί ποΰ υπάγει (1).·ι

'Η τών ταΐδων άγωγή (Kiao— Hio) άρχεται 
έν Κίνα πρό της τούτων γεννήσεως. "Ηδη κατά

(1) Memoires concomant Γ bistoire etc. par les missio-
oaires de Peking.

(1) Description geographique, historique ect. d e l’ empire
de la Chioe par ie P. du lialdetom. Il.pag. 888.— Iournal 
asiatique tom. ll p. 23?.

τάν χρόνον της έγκυμοσύνης χάριν τοΰ τέκνου 
μεγάλως περιποιούνται οί Σΐναι τήν έγκυον γυ
ναίκα καί πολλά παρ’ «ΰτοΐς ύπάρχουσι συγ
γράμματα, καταδεικνύοντα τόν τρόπον τής 
έπιμελείας της γυναικός πρό τοΰ τοκετοΰ καί 
μετ’ αΰτόν. 'Η ιδίως άγωγή, κατά τόν Tshing 
tseu, άρχεται καθ’ δν χρόνον οί παΐδες δύ- 
νανται νά λαλώσι καί νά τρώγωσιν «έπειδή 
«οΰτοι εΐσέτι οΰδέν εχουσι, χρησιμεΰον πρός 
«διατύπωσιν τών διανοημάτων, απαιτείται 
«δπως καθ’ ήμέραν πληρώνται τά  ώτα αύτών 
«συνετών λόγων.» Η ιερά σ^έπς, ή συνάπτου- 
σα τούς γονείς πρός τά  τέκνα καί τάνάπαλιν, 
επιβάλλει τήν ύποχρέωσιν είς τούς γεννήτορας 
δπως μεριμνώσι περί της άγωγης τών τέκνων 
αύτών, παραλαμβάνοντες κατ’ οίκον παιδα
γωγούς ή πέμποντες αΰτά εις τό σχολεΐον. 
Κατά την παραίνεσιν σινικοΰ τίνος αΰτοκρά- 
τορος «Οί γονείς όφείλουσι νά προσέχωσι τόν 
«νοΰν και εις τήν έλαχίστην κραυγήν τοΰ τέ-
«κνου, καί είς τόν έλάχιστον τόνον της φωνής

* — * ' \ / «αυτών και τους μορφασμούς του προσώπου
«δπως έπενέγκωσι τήν κατάλληλον πλήρωσιν
«τών όιαφόρων χρειών. Γελα τό παιδίον ; χαί-
«ρουσιν οί γονείς. Κλαίει ; λυπούνται. Πειρά-
»τχι νά βηματίσϊ) ; παρακολουθοΰσι τά μικρά
«αύτοΰ κινήματα μετ’ άκριβείας. ’Ασθενεί ; ά-
«νησυχοΰσι καί άποβάλλουσι τήν πρός τό φα-
»γεΐν δρεξιν. Ούτοι τρέφουσι τό τέκνον, διδά-
«σκουσιν αυτά μέχρι τελείας μορφώσεως, νυμ-
«φεύουσιν αύτό, παοέχουσιν είς αύτό οίκον, καί
«μυριοτρόπως κακουχοΰνται, τήν μόρφωσιν αύ-
«τοΰ καί τήν άσφάλειαν έπιδιώκοντες. Ούτως
«άπασαν τήν δύναμιν της καρδίας αύτών έξαν-
«τλοΰσιν ύπέρ τοΰ τέκνου. ’Ώ  ! ή άρετή τοΰ
«πατρός καί τής μητρός είναι άτελεύτητος·
«είναι ώς ό ύψιστος οΰρανός.»

'Η ftifta.axa.lia άρχεται παρά τοΐς Σίναις 
κατά τό 5ον ή 6 ον έτος τής τών παίδων ηλι
κίας. Κατά τόν χρόνον τοΰτον μανθάνουσιν 
ούτοι τά πρώτα στοιχεία τών γνώσεων καί δή 
τής δυσχερέστατης αύτών γλώσσης, τής άπαρ- 
τιζομένης έκ 50,000 καί έτι πλέον εικονικών 
χαρακτήρων. Καί κατ’ άρ-/άς μανθάνουσιν οί 
παΐδες τήν ονομασίαν έκείνων τών αντικειμέ
νω ν , άτινα ύποπίπτουσιν είς τούς οφθαλμούς 
και άπασχολοΰσι τήν φανταστικήν δύναμιν 
της ψυχής. Οί κυριώτατοι τής διδασκαλίας 
κλάδοι είναι ή άνάγνωοΐτ καί ή γραφί), αΐτινες 
ένεκα τής δυσχερείας αύτών άπορροφώσι τόν 
περισσότερον τής σπουδής χρόνον καί διακρί- 
νουσι τούς μάλλον πεπαιδευμένους, τούς κτω- 
μένους δι’ αΰτών άφθονίαν γνώσεων. Οί μαθη- 
ταί όφείλουσι καθ’ έκάστην νά μανθάνωσι τέσ- 
σαρας τοΰλάχιστον χαρακτήρας, οΰς έαπεδοΰ- 
σιν έν τγί μνήμγι αύτών διά τής συχνής έπανα- 
λ/,ψ^ως. Έν τνί γρα.φνΐ μεταχειοίζονται ύπο- 
δείγματα είτε μετά έρυθρών γραιιμάτων, άτινα 
οί μαθηταί οφείλουσι νά μελαίνωσίν, είτε μετά 
μελανών, άτινα ούτοι όφείλουσι νά μεταφέρω- 
σιν επί επιτεθειμένου χάρτου. Κατόπιν μετα
χειρίζονται μέλαν έκ σχνίδος καί κεχαραγ- 
μένον άβάκιον. Πρός τούτοις ασκούνται οί παΐ
δες εις τά εν χορώ γθέγγεοθαι, είς τά άριθμεΐν 
καί πιθανώς εις τήν μονοιχήν, διάτας θεΐσαν 
ύπό τών αρχαίων βασιλέων οΰχί πρός τέοψιν, , 
άλλά πράς καταστολήν τών τοΰ πλήθους έπι- ' 
βλαοών παθών. Τό πρώτον έν τώ σχολείω ά,να- I 
γνωοματάριον,ζο ύπό τής κυβερνήσεως προς χρή- 
σιν έπιβαλλόμενον, καλείται Pe-kia-sing, έν ώ 
οί παΐδες όφείλουσι νά μάθωσι τά ονόματα 
πάντων τών προσώπων 1 0 0  οικογενειών· τό 
δεύτερον άναγνωσματάριον καλείται Tsatse, 
περιέχον συλλογήν ωφελίμων καί άξιολόγων 
αντικειμένων τό τρίτον άναγνωσματάριον, το 
καλούμενον Tsien-tse-ouen, περιέχει συνάγω- | 

1 γήν 1 0 0 0  γρ αμμάτων τό δέ τέταρτον άνα- |

γνωσματάριον, δπερ καλείται San-tsee-king 
περιέχει τά  πρώτα στοιχεία τής ήθικής καί 
τής ιστορίας έν τρισυλλάβοις στίχοις1)* μετ 
αύτοΰ συνάπτεται καί ή έρμηνεία τών κλασσι
κών βιβλίων.

Προς μάθησιν άναγκαιότατον μέσον θεωρεί
ται παρά τοΐς Σίναις ό φόβο/., τούτου ένεκα 
ό άμελής παΐς καί μή μαθών τήν έπιβληθεΐ- 
σαν ποσότητα τών γραμμάτων γονατίζεται 
ένώπιον τών συμμαθητών αύτοΰ ή δένεται πρό 
τής θύρας τοΰ σχολείου ή έξαπλοΰται πρηνής 
έπί τίνος μακροΰ καί στενοΰ θρανίου,μή έλλεί- 
ποντος άπ’ οΰδενός σχολείου, καί λαμβάνει 8 —  
1 0  πληγάς.

Ή  Σινιχή άγωγή περιλαμβάνει ένθεν μέν 6  είδη 
γνώσεων, ήτοι τά τών παραδεδομένων έθίμων, 
τής μουσικής, τής έντάσεως τών τόξων, τής 
ιππασίας, τής γραφής καί τής άριθμήσεως* έν
θεν δέ 6  είδη άσκητέων αρετών, ήτοι τό τής είς 
τοΰς γονείς ύπακοής, τής φρονήσεως, τής φι- 
λαδελφίας, τής μετά τών συγγενών καί γειτό
νων όμονοίας, τής πρός τούς φίλους ειλικρί
νειας καί τό τής πρός τούς πτωχούς καί δυστυ
χείς συμπάθειας.

(ακολουθεί)

Μ Ε Λ Ε Τ Η

έπί τοΰ τοΰ ΓΙαντος ή τοΰ άναρχου  

και άτελευτήτου κόσμου.

Μέλλομεν, φίλοι άναγνώσται, νά σπουδά- 
σωμεν συνοπτικώς πως, καί καθ’ δσον έπιτρέ- 
πουσιν αί περί τήν έπιστήμην έλάχισται ήμών 
γνώσεις, τό π α ν  μέλλομεν νά σπουδάσωμεν τόν 
άνευ άρχής καί τέλους κόσμον, οΰδόλως διά 
τοιαύτης σμικράς καί αδυνάτου μελέτης φαν- 
ταζόμενοι δτι θά κατορθώσωμεν νά παρουσιά- 
σωμεν ήμΐν πλήρη ^εικόνα τών περί ήμας Ού- 
ρανίων καί Γηίνων φαινομένων, άλλοις τοΰτο 
δέδοται, οΰχ ήττον δμως καί ήμεΐς εύελπιστοΰ- 
μεν οτι θά συντελέσωμεν διά τής παρούσης 
έργασίας μας, έστω καί έπ έλάχιστον, είς 
τόν σκοπόν τοΰτον.

Ούδείς ύπάρχει, δστις ά/.α ρίψ-/] έν τή ύπε- 
οάνω ήμών κοίλτ) σφαίρα έν βλέμμα, έστω καί 
άμυδροτάτης άντιλήψεως, νά μή έρωτήσν) μετ’ 
έχπλήξεως άμα καί θαυμασμού εαυτόν, πώς 
τά  έν τώ άπεράντω τούτω πλήθει τών φωτει
νών σημείων ούράνια φαινόμενα, τά περικο- 
σιχοΰντα τήν κοίλην σφαίραν ή τήν οΰρκνιον 
σς>αΐοαν ή τάν Ουρανόν τέλος τό πρώτον πα- 
ρουσιάσΟησαν ; πώς μετά τοσαύτης άρμο- 

[ νίας καί τηλικαύτης μηχανικής κινήσεως λει—
| τουργοΰσι τάς θαυμασίας αΰτώ/ λειτουργίας ;
, Τοιαύτην μεγαλοπρέπειαν καί τοσαΰτα συγ- 
| χρόνως θαύματα δυσκόλως δύναται τις νά θεω- 
! ρήστ), ή ψυχή δέν έξαρκεΐ είς τοιαύτην συναί- 

σθησιν, ή έπίγνωσις δέν έπχοκεΐ είς τήν πλη- 
| θύν τοσούτων τής φύσεως εΰεργετημάτων, καί 

αΰτή τέλος ή φαντασία διατελεΐ έντρομος άπέ- 
I ναντι τοΰ μεγαλείου τής δημιουργικής φύσεως.
: Τίς δεν επιθυμεί νά μάθνι τάς αιτίας τών θαυ

μάτων τούτων, τάς άνακαλύψεις τών άποκρύ- 
φων των ; Πά-τες αΰτάς άνερευνώσι καί σπου- 
δάζουσι, καί δντως δέν πρέπει νά έπαρκώμεθα 
είς μόνα τά εΰεργετήματα καί τϋ θαύματα 
τής φύσεως, παραδεχόμενοι τυφλώς δτι ή θέα 
τοσαύτης δόξης δέν έγένετο δι’ οφθαλμούς θνη
τούς· διότι άν διά τοΰ έστω κχί έλαχίστην 
μεγεθυντικότητα έχοντος τηλεσκοπίου παρα- 
τηρήσωυιεν μετά τής άστρονομικής εκείνης 
προσοχής καί ύπολογίσωμεν τάς παρατηρήσεις 
μετά τής μαθητικής εκείνης άκριβείας, θέλο
μεν ίδει δτι, άν ούχί τά πάντα, τά πλεΐστα

I) Du Ilalde, at\ ,  320.
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ομως εισί προσιτά τίί έπινοία τοΰ άνθρώπου.
Εάν άκολουθήσωμεν τόν περιώνυμον συγ

γραφέα της Οΰρανίου μηχανικής τάν μέγαν 
άστρονομον καί περίφημον μαθηματικόν Γάλ
λον Laplace, ούτινος άπασα ή ζωή είναι άνα- 
ποσπάστως συνδεδεμένη μέ τάς έκπληκτικωτέ- 
ρας τών ανακαλύψεων, θέλομεν μάθει έκ της 
περινουστάτης αύτοΰ ύποθέσεως, δτι, άντί τής 
πληθύος τών κόσμων τούτων, άντί τής σω
ρείας τών φωτεινών τούτων σφαιρών, ύπήρξε 
ποτε όγκος άτμών άμορφος, ολίγον κατ’ ολίγον, 
χρόνων παρερχομένων, μεταμορφωθείς είς σφαί
ραν άτμοειδή καί ύπερμεγέθη, περιέχουσαν 
άπάσας έν γένει τάς ύλας, έξ ών συνέστησαν 
άπαντα έν γένει τά Ούράνια σώματα καί πάντα 
τά  Ηλιακά συστήματα τοΰ Παντός παραγαγοΰ- 
σαν. Εάν άνέλθωμεν μετά τοΰ κλεινού καί 
μεγαλοφυούς Νεύτωνος, ούτινος τό ονομα οί 
ουρανοί σεβόμενοι, καταβιβάζονται ύπό τά 
βλέμματα τοΰ άνθρώπου, έκεΐ θέλομεν ευρει τήν 
βαρύτητα,τήν γενικήν τουτέστι έλξιν στηοίζου- 
σαν τοΰς Ηλιους έπί τής άβύσσου καί διευθύ- 
νουσαν αΰτούς έν τφ άχανεΐ. Τέλος έάν στρέ- 
ψωμεν τούς οφθαλμούς έπί τής μηχανικής καί 
φυσικής, θέλομεν ίδει δτι ή εύκλεια αύτών 
συνίσταται άπασα έπί παραδόξων τινων σχέ
σεων, αΐτινες άποτελοΰσιν έπίσης γενικόν τινα 
καί άναλλοίωτον τής φύσεως νόμον.

'Ορισμός τοΰ Παντός.

§ 1. Κόσμος ή Π&ν καλείται ή απειρία 
τών έν τώ άχανεΐ διεσπαρμένων καί άρμο ικώ- 
τατα  τηρούντων τήν εΰφρόσυνον αΰτών θέσιν, 
την αυτήν έσαεί κίνησιν, οΰρανίων σωμάτων 
τήν άρμονίαν, τήν συμπλοκήν καί τάξιν τήν 
έπικρατοΰσαν είς άπαντα ταΰτα τά σώματα 
πρός άποτέλεσιν δλου τίνος άρμονικοΰ έκάλε- 
σαν,Σύστημα τοΰ Παντός' τά  σώματα δέ ταΰτα, 
A n.iaruc, ΠΛανητας, Κομήτας. Ουρανόν δέ ή 

Στερέωμα όνομάζουσι τήν άνωθεν ήμών άπέ- 
ραντον έρημον, ήν τό ήμέτερον βλέμμα θεω
ρούν, εισδύει είς αχανές κενόν άμετρον καί 
άτελεύτητον.

Διάφορα Η λ ι α κ ά  συστήματα  τοΰ Παντός.

§ 2. Κατά τήν μόρφωσιν τών γνωμών καί 
δοξασιών περί τής άρχής καί αιτίας φαινομέ
νου τίνος οί απώτατοι πρόγονοι τής ιστορικής 
εποχής, άναλόγως τής διανοητικής αΰτών άνα
πτύξεως, δέν ήκολούθησαν τόν αΰτόν σκο
πόν, δν καί οί νεώτεροι ήμών έπιστήμονες. 
διότι έκεΐνοι μέν οΰδέν έθεωοουν άλλ’ έπλκτ- 
τον συστήματα, δι’ ών τά πάντα ήρμήνευον, 
άποτυγχάνοντες είς τά πλείονα, διότι έκ τής 
άκορέστου τής διανοίας των περιεργείας έβασί- 
ζοντο είς τάς αιτίας τών διαφόρων φαινομένων, 
χωρίς ποσώς νά έφιστώσι τήν προσοχήν των 
έπί τών αποτελεσμάτων, ούτοι δμως κυρίαν 
έδραν τών μελετών των έχοντες, δπερ ό περιώ
νυμος Νεύτων ήκολούθησε, τά  άποτελέσματα 
τών όιαφόρων φαινομένων, παραγκωνίζοντες έν 
γενει τα αίτιατά, έδωκαν έντελεστέρας εξη
γήσεις καί άκριβεστερας άποδείξεις διαφόρων 
είτε εν τώ Ουρανώ είτε έπί τής γής φαινομένων.

Διάφοροι όθεν εν τι) άρχαιότητι παρατηρούν
ται προϋποθέσεις χρησιμεύσασαι πρός έξήγησιν- 
διαφόρων φαινομένων τάς πρωτογενείς δμως 
ταύτας γνώσεις βασκνίσαντες ύπό τής παρα- 
τηρήσεως καί τ ή ς  στέψεως, δέν έθεώρησαν έπί. 
τέλους επαρκείς είς τό πνεύμα τής νεοιτερας 
εποχής· παρατηροΰμεν λοιπόν είς τό βάθος τής 
ιστορίας άνδρας έξαιρετικής διανοητικής δυνά
μεως περιπεσόντας είς τούς χυδαιοτέρους πα- 
οαλογισμούς, τόν Θαλήν π. χ .  δημιουργούντα 
τόν Κύαμον μετά τοΰ ϋδατος, τόν Τππονα πα- 
ραδεχόμενον ώς γενικήν άρχήν τό πΰρ, άλλους 
τό υδωρ, τόν Ζήνωνα πρεσβεύοντα τά 4 στοι- | 
χεΐα συνηνωμένα καί άλλους άρκουμένους είς |

ολίγον άέρα. Ό  'Ήλιος αίφνης δν ό Κασσίνης 
ύπελόγισεν έκατομμυρίως μεγαλήτεοον τής γής 
(όγκος Ήλίου 1,300,000 μείζων όγκου γ ή ς ) - 
είχε κατά τόν 'Ηράκλειτον ένός ποδάς μόλις 
διάμετρον, κατά δέ τόν ’Αναξαγόραν ήτο ίσος 
ίύι Πελοποννήσω· τέλος ό μεγαλοπρεπής αύτός 
άστήρ οΰ τίνος τάς ακτίνας θαυμασίως διά 
τής έπ’ έσχάτων άνακαλυφθείσης φασματικής 
άναλύσείος ό Νεύτων άνέλυσεν, κατά μέν τόν 
Θάλητα ούδεν άλλο ήτο ή πύρινον νέφος, 
κατά δέ τόν ’Αναξαγόραν πυρός βοά/ος.

Εάν θαύματα τόσω παράδοξα περιέχουσιν 
ήμΐν τά  πιστά, ώς πρός τά ©ώτα έκείνων τών 
φιλοσόφων, καί άν τούς ήρωτώμεν περί τών 
αστέρων, οϊτινες διαυγάζουσιν έν τώ oupavcjj 
πόσον ήθέλομεν έκπλαγή έκ τής άπαντήσεώς 
των, άφοΰ ό Φιλόλαος έθεώρειτοΰς αστέρας ώς 
κάτοπτρα τοΰ οΰρανοΰ έκπέμποντα ήμΐν τά 
φώς τοΰ Ήλίου’ ό ’Αριστοτέλης έφαντάσθη τό 
σύμπαν σφαίραν κεκλεισμένην,έν τώ κέντρω τής 
οποίας έθετο τήν γήν, παραδεχθείς συγχρόνως 
δτι οΰδέν έτερον Ηλιακόν σύστημα ύφίσταται 
έκτος τοΰ ήμετέρου έδόξαζε τήν φύσιν άπε. 
χθανομένην τό κενόν κλπ. Μή ταραττώμεθα 
δμως πολύ διά τάς έπιστημονικάς άπάτας τών 
άρχαίων τούτων σοφών· καί νΰν ύπάρχουσιν 
άπατηλά συστήματα πάμπολλα,διότι μόλις πρό 
2 αιώνων ή ’Αστρονομία,ή φυσική κλπ. κατές-η- 
σαν έπιστήμαι πραγματικαί· έπειδή δμως σήμε
ρον ή επιστήμη άπήτησε καί απαιτεί τήν έκ θε
μελίων άνασκαφήν, οΰ μόνον τών είς πολλάς 
φυσικάς άληθείας άντικριζόντων συστημάτων 
καί τών έπιτετηδευμένων υποθέσεων, άλλά καί 
αΰτά τοΰ μοιραίου καί τής πλανωμένης φαντα
σίας τά άποτελέσματα, πρός δέ άπόλυτον πί- 
στιν έπί τών γενικών καί άναλλοιώτων νόμων 
τής φύσεως, παρήχθή σύν τ·7) προόδω τών επι
στημονικών γνώσεων καί ό έρως τοΰ νά έρει- 
σθώσιν άπαντα τά  φαινόμενα έπί άσφαλε- 
στέρων βάσεων. Άντιστρόφως λοιπον ήρχισαν 
οί νεώτεροι νά λύωσι τό τών άρχαίων πρό
βλημα, καί έπί τέλους κατώρθωσαν ώστε ή 
θεωρητική μελέτη ή μή ύποπίπτουσα πρότερον 
είς τάς αισθήσεις, νά ύποπέσγι ήδη είς αΰτάς· 
άπεμάκρυναν λοιπόν ολίγον κατ’ ολίγον την 
πείραν, οί τήν επιστημονικήν θεωρίαν έγκολ- 
ποθεντες έπιστήμονες, καί κατέληξαν τέλος 
εις τό σπουδαΐον δόγμα τοΰ Δημοκρίτου, δτι 
παν σώα α συνίσταται έξ έλαχίστων μερών 
άδιαιρέτων άτινα μέρη άτομα έκλήθησαν, 
φρόνημα δλως αντίθετον τής έσφαλμένης δο
ξασίας τοΰ Άριστοτέλους περί τής έπ’ άπειρον 
διαλύσεως τής ύλης, καί δντως ούτως έπρεπε 
νά σκεφθώσιν, διότι δπως φαντασθώσι ουσιω- 
δώς πως τό σύμπαν ειχον άνάγκην γνώσεων 
τινων περί τών συνιστώντων αύτό μερών, γνώ- 
•σεων, άς ό Λουκρήτιος πρώτας άρχάς έκάλεσεν.

Ούτω λοιπόν έν διαφόροις έποχαΐς καί 
διάφοροι ίδέαι έπεκράτησαν περί τής άρμο- 
νείας τών διαφόρων οΰρανίων σωμάτων, α ΐτι
νες έκλήθησαν ηλιακά τοΰ παντός συστήματα· 
πλεΐστα έπεννοήθησαν άνέκαθεν1 οΰδέν δμως 
έφερεν είς φώς τάς μυστηριώδεις τοΰ οΰρανοΰ 
άληθείας· £ν τούτων δμως έπρεπε τέλος νά 
μάς άσ.φαλίσν] είς τόν δρμον τής άληθείας έ
πρεπε νά άνακαλύψ·/) τό μυστήριον, διότι είς 
καί ό αύτός νόμος τήν αΰτήν άκολουθών μη
χανικήν διάταξιν, ύπό τόν αΰτόν μαθηματι
κόν τύπον, καί διά τών αυτών μαθηματικών 
λογισμών, ύφίσταται καί τό πΧν διέπει* καί 
τό σύστημα τοΰτο ήτο τό καλούμενον Κοπερ- 
νίκειον, έκ τού ονόματος τοΰ έφευρέτου περί 
ού παρακατιόντες θά ίδωμεν.

Ό  Πτολεμαίος τών έν ’Αλεξάνδρειά περί 
τά  μέσα τής 2ας έκατονταετηρίδος άπό Χρι
στού, πρός έξήγησιν τών διαφόρων έν τώ Ου- 
ρανφ φαινομένων, έπεχείοισε διαφόρους έν τφ

ουρ
τά

ρανίφ μηχανισμφ παρατηρήσεις, καί ώρισε 
«ςιν τινα- εν ή εύρίσκονται τά  έν τφ  ήμετέ- 

ρω ηλιακφ συστήματι ούράνια σώματα. Τό 
σύστημα δμως τοΰτο, ώς βασισθέν έπί τών 
εσφαλμ,ενων περί ουρανού δοξασιών τοΰ Ά ρι-  
στοτέλους, υπεθετε τήν Γήν άκινητούσαν έν 
τφ  κεντρω τοΰ Πχντος, πέριξ δέ αΰτής κινου- 
μένους τούς γνωστούς Πλανήτας, συμπεριλαμ,βα- 
νομένου τού Ηλιου καί τής Σελήνης· οΰ^’ ήττον 
ομ,ως εθεωρεΐτο καί ορθόν καθ’ δλον τόν με- 
σαιώνα- άν καί δεν έλειπον άμφιβολίαι τινες 
εις παντα μ,ετα προσοχής σκεπτόμενον περί αύ
τοΰ, διότι ητο λίαν άπίθανον τά  τοσοΰτον 
άνίσως άπό τής Γής άπέχοντα οΰράνια σώμα
τα  να κινώνται πεοί αΰτήν είς 24 ώρας καί 
τοσούτω μ,εγάλα σχετικώς πρό^ τήν μικράν 
αυτήν όθεν το συστημ.α τοΰτο καθ’ δ πολλά 
τα εν τφ ουρανφ μ,ένουσιν άνεξήγητα, πολλά 
δέ λίαν βεβιασμένως έξηγούνται, έπρεπε μετά 
ενα τουλάχιστον αιώνα νά καταθραυσθ'/j· δυ- 
στυχώς όμως αί τοτε δεισιδαιμονίαι ήμπόδιζον 
πάσαν διάνοιαν νά άπεκδυθή τόν πέπλον τής 
άχλύος, καί νά έρευνήσγ) τάς παραιτέρω ά
ληθείας, ως θεωρούμ.ενα τά  κατ’ αί’σθησιν 
φαινόμενα κάπως αδιάψευστα, ένεκεν τής άμ.έ- 
σου αυτών αντιλήφεως : οί διάφοροι δμως 
σπουδασται το ·.1 ουρανίου μη^ανισμ,οΰ δεν έ- 
κάθευδον, ουδ εβασίζοντο κατά τάς έρεύνας 
των είς τά αίτια τών φαινομένων, άλλά μετ 
ίδιαζουσης προσοχής καί ενδελεχούς μελέτης 
θεωροΰντες τας ουρανίους κινήσεις, έφρόντιζον 
τίνι τροπω να εφεύρωσι έτερα μέσα πρός έξή- 
γησιν τών υπο τοΰ Πτολεμαϊκοΰ συστήματος 
ανεξηγητών, αποφεύγοντες δσον οίον τε τάς 
βοηθητικας υποθέσεις, άς ποιοΰντες άνέκρουον 
πρύμναν άπό τής άληθείας.

Ο Κοπερνικος λοιπόν τφ  1543 μετά σοβα- 
ραν επί τοΰ άχανοΰς μελέτην καί σπουδήν τών 
διαφόρων εν τφ ΙΙτολεμαίκφ συστήμ,ατι άτο- 
πημ.ατων, καί τών διαφόρων έπί τών φαινο
μένων αντιφάσεων, έδημοσίευσε τό δλως νέον 
και πάντι αντίθετον πρός τό Πτολεμ.αϊκόν 
σύστημα περι τών τροχιών τών οΰρανίων σω
μάτων σύγγραμμά του. Ή  Γή κινείται ήτο τά 
γενικόν παρά τοΐς άληθέσι έπιστήμοσι σύνθημα

(επεται συνέχεια)· 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟΣ 

(διδάκτωρ Μαθηματικών Επιστημών)
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Α Τ Τ Ω Ν ΑΡΙΟΙΣ ΛΛΟΙΣ.

ύπό

Π ΕΡΙΚΛΕΟΪΣ ΙΑΣΕΜΙΔΟΤ 

Καθηγητοΰ

Ο άνθρωπος ό έτι έν τΐί φύσει ζών καί ού- 
πω ανεπτυγμ,ένην τήν διάνοιαν έχων σκοπεί τα 
περι εαυτόν οντα, τήν φύσιν κατά τήν πνευ
ματικήν αυτού καί κοινωνικήν κατάστασιν (*) 
διότι το κατ άρχάς βλέπων ταΰτα, ώς καί τάς 
ενεργείας αυτών καί μή δυνάμενος νά έννοήσ·») 
τ  αληθή αίτια αυτών, παραδέχεται έκ φόβου (2) 
και σεβασμ,οΰ (3) καί άνευ βεβαίως βαθείας έ- 
ξετάσεως ότι αΰτά είνε πλήρη ψυχής, εινε 
πνεύματα δυνάμεις ή θεοί παράγοντες τά  φαι
νόμενα και επί τους άνθρώπους ένεργοΰντες, 
οντα άνευ ονομάτων (4), ώς άναφαίνονται έν 
ταΐς Ουεδαις τών Ινδών δι δ καί μεταχειρί-

(1) Preller gr. Myth. τοα. 1 σελ. 1 έκδ ί ' .
(2) Herm. Uot Alt. § 8 5.
(3) Πλατ. Εύβυφρ. σίλ l i B  : ?να v i e  δέος | νβα χαί 

αιδώς. Herm aux.7.iHax Mull. Mytbooinp σελ. n
(4) M. Muller 99. >Velker gr doetterl. 1. 136 220 πρβ. 

δια τους Αιγυπτ. Ηροδ. II 142.



ζεται τάς αύτάς λέξεις ϊνα δήλωση τά φαι
νόμενα καί τάς ένεργείας, ώς καί τούς θεούς 
τούς θεωρούμενους παράγοντας αύτάς (ι ). Ού
τως ό ούρανός (Ζεύς) καί θεός ησαν £ν καί τό
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αυτο.
Ούτω λοιπόν ό γλαυκός ουρανός, ό ήλιος, 

•ί] σελήνη, οί αστέρες,τά αστεροειδή έν τή ά- 
τμοσφαίρα φαινόμενα,αί βρονταί, αί άστραπαί, 
ό άήρ, ό φαεινός αιθήρ, οί άνεμοι, ή νηνεμία, 
ί) γαλήνη, τά νέφη, αί βροχαί, αί θύελλαι, 
τό ύδωρ, ή θάλασσα, οί ποταμοί, αί πηγαί, 
οι ρυακες, οι χείμαρροι, αί τρικυμ,ίαι, τό φως, 
τά έν τι) θαλάσσν) έπί των ιστών τών πλοίων 
φαινόμενα, το πϋρ, η γή καί ή παραγωγική 
αυτ?ίς δυναμις, τα υπο την γην συμβαίνοντα, 
σεισμοί, εκρήξεις ηφαιστείων, καθ’ όλου είπεΐν 
πάντα τα τής φύσεως προςβάλλοντα τάς αι
σθήσεις καί προςελκύοντα τήν προςοχήν τοΰ 
ανθρώπου καί τ γ  ψυχν) διάφορα αισθήματα έ- 
πιφέροντα, μάλιστα τά αιώνια φώτα τοΰ ού- 
ρανοΰ,ήσαν αί δυνάμεις αί έπ’αύτόν ένεργοΰσαι, 
οί θεοί, οΐτινες παρίσταντο ύπό διάφορα σ /ή -  
ματα, καθ ήν εντύπωσιν παρεΐχον ταΰτα 
αύτώ (2).

Η φύσις λοιπόν παρήγαγε τά αισθήματα τά 
διεγειρόμενα είς τήν ψυχήν τοΰ άνθρώπου κατ’ 
αρχάς, τά  όποΐα τακτοποιούνται ούτως εί
πεΐν πρός τά  φυσικά φαινόμενα ή τάς σχέσεις 
αυτών πρός τόν άνθρωπον, έξ ού άναγκάζεται 
ούτος να πλαστ) τους χαρακτήρας καί τάς σ^έ- 
σεϊ τών θεών του κατά τό συνοδεΰον αύτά 
αίσθημα,όπερ παράγεταιείς τάν άνθρωπον· π .χ .
/) καθαροτης του ουρανοΰ παρήγαγε την bo- 
ξασίαν της ^καθαρότητας τοΰ θεοΰ, ή βροντή 
και αστραπή την τής δεσποτείας τοΰ κόσμου, 
τα νεφη και αί θυελλαι τήν εριν τών άντι- 
προςωπευουσών αύτά δυνάμεων, ή έντεΰθεν 
βροχή τήν έννοιαν γεννητικης δυνάμεως κτλ (»j.

Τα αισθήματα δε ταΰτα φυσικώ τώ λόγω 
εβλεπεν ό τότε άνθρωπος άντανακλώντα έν 
τ?ί φύσει, /)ν εθεώρει εικόνα παντός δ ήσθά- 
νετο εν έαυτώ [4) καί όιεπραγματεύθη, ιδίως

τα φαινόμενα εκείνα, ά φαίνονται ότι ε- 
χουσι τάν  ̂ χαρακτήρα τοΰ νόμου καί τής τά- 
ξεως, ά φέρουσι τήν άπεικόνισιν δυνάμεως καί 
σοφίας άνωτέρας, θείας (5).

(ακολουθεί)

(1) Μοσχοπ. εις Ή σ. Ίστέον οτι πάντα οί "Ελληνες 
ά δύναμιν έχοντα εώρων, ούκ άνευ επιστασίας θεών 
τήν δύναμιν αύτών ένεργείν ένόμιζον, ένί δέ όνόματι 
τό τε την δύναμιν έχον καί τόν έπιστατοΰντα τούτω 
θεόν ώνόμαζον. Max Mall essais su r la M yth, coinp. μ ; τ . 
γαλλ. P erro t σελ.!*'■>.Negel. horn Th. έκδ Aute h 77 “ elker 
goett 1,130 Σεξτ. Έμπ.φυ». 1. 10 52 σελ. 552. ΠρΊδικος 
ό Κειος ήλιον φησι καί σελήνην καί ποταμούς καί 
κρήνας και καθ όλου παντα τά ώφελοΰντα τον βίον 
ημών, οι παλαιοί θεούς ενόμισαν διά τήν απ’ αύτών 
ωφελειαν, καθ’ άπερ Αιγύπτιοι τον Νείλον καί διά 
τοΰτο τον μέν άρτον Δήμητραν νομισθήναι, τόν δε 
οίνον Διόνυσον, τό δέ ύδωρ Ποσειδώνα, τό δέ πυρ 
Ηφαιστον καί ήδη τών εύχρηστούντων έκαστον. 
Επιχαρ. κωμ. παρα Meineke fraga .com ic Ν. 233 πρβ. 

Πλ. Φαιδρ. Κ.. 4. σελ. 229 καί Πολιτ. II κ. 77. σ. 378. 
και Κρατυλ. σελ.397. <\· μαίνονται μέν οί πρώτοι τών 
περι την Ελλάδα τούτους μόνους τούς θεούς ήγεΤ- 
σθαι, οΰςπερ πολλοί τών βαρβάρων, ήλιον καί σελή
νην καί  ̂ γην και ά'στρα καί ουρανόν. Ά ρκττ .  μεταφ. 
ΧΙ^Θίους ωοντο τάς πρώτας ουσίας εΙ»αι θείως άν 
ειρήσθαι νομισειεν. Βενιζέλου Minerva Areia Ιο. M aury 
Hist, de la relip-το μ . I σελ 51.

(2) Maury αύτ. I. 216.

(3 Κικέρων nat. deor. 2 .36 .  Σίξ.’Εμπειρ 9. 20 σ. 35.  
πρβ 22. σελ. 5 5 ί ’Αριστοτέλης άπόδοσιν αρχών έννοιαν 
θεών ελεγε γεγονέναι έν τοϊ-; άνθρο!>ποις άπό τε τών 
περί ψυχήν συμβαινόντων καί άπό τών μετεώρων 
Max Mustier essais σελ. 21. Prell, αύτ. I 2.

( ί )  Welck αύτ. I. 216

(5) Ά ρ ισ τ  παρά Σεξ. Έ μπ. ένθα άνωτ. Uerm, § 15 
αύτ. Μ. Muller essais 182.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Συνεδρίασα 28.
’Εν τνί συνεδριάσει ταύτη ό Σύλλογος άπε- 

φάσισεν, όπως άποσταλώσι βιβλία έκ τών βι
βλιοθηκών αύτοΰ είς τάν έν Μαδύτω Φιλεκ
παιδευτικόν Σύλλογον Ελλήσποντος καί τήν 
Φιλεκπαιδευτικήν ΑδελφότηταΚαβάλλας, παρ’ 
ων εστάλη τοιαύτη αΐτησις

Προσέτι δε άπεφάσισε νά άποστέλληται δω
ρεάν τό περιοδικόν τοΰ Συλλόγου είς τόν έν 
Σερραις Μακεδονικον Φιλεκπαιδευτικόν Σύλλο- 
γον, εις την βιβλιοθήκην τοΰ εκπαιδευτηρίου 
Μελενίκου καί είς τόν Θρακικόν Φιλεκπαιδευ
τικόν Σύλλογον 'Ραιδεστοΰ, παρ’ ών ομοίως 
εζητήθη ή αποστολή αΰτη. Παραιτηθέντος δέ 
τοΰ ταμίου κ.Κ. I. Κυριακοΰ άνετέθη προσωρι- 
νώςήδιεύθυνσις τοΰ ταμείου είς τόν Α'. ειδικόν 
γραμματέα κ. Μάρκον Μίνδλερ. ’Αγγέλλει δέ δ 
κ. Πρόεδρος τώ Συλλόγω, ότι άπεστάλησαν τά 
ψηφισθεντα συγχαρητήρια γράμματα τώ Κυ-

Γ 'ι  , , ί :  1 1 _  1I λάδστωνι επιτίμφ μέλει τοΰ Συλλόγου
Πρωθυπουο-1 iεπι τη αναρρήσει αύτοΰ είς τήν 

γίαν κ.τ.λ.

Συηδρίασις 29.

Άγγείλαντος τοΰ κ. Προέδρου τώ Συλλόγφ 
οτι κατα τας πληροφορίας τοΰ καλλιτέχνου Κ. 
Γ. Βιτάλη έντός τοΰ χρόνου τών διακοπών τοΰ 
—.υλλογου θελει παραδοθή τό μνημεΐον τοΰ 
Βύρωνος παρά τοΰ καλλιτέχνου, ό'Σύλλογος 
άνέθηκε τνί ’Εφορία, δπως ένεργήση τά τής με- 
τακομίσεως τοΰ μνημείου είς Μεσολόγγιον.

Προέβη δε εις εκλογήν εξαμελούς επιτροπής 
έκ τών κ.κ. Χρ. ΓΙαλαμά, Λ. Ν. Χαλκιοπού- 
λου, Αρ. Καψάλη, Αν. Βάλβη, Γεωρ. Μανω- 
λάτου δικηγόρων καί Γ.Καρβούνη Καθηγητοΰ, 
ύπό τήν προεδρείαν τοΰ κ. I. Γιαννοπούλου δη
μάρχου Μεσολογγίου, παρακληθησομένων, όπως 
επιμεληθώσι περί τής καθωραίσεως του Ήοώου, 
ένθα ώοισται νά στηθΐ] τό μνημεϊον Βύρωνος.

Εκλέγονται όε διά τήν έρχομένην 
δον μελη τής Εφορίας επί τών δημοσίων μ α 
θημάτων τής Σχολής τοΰ λαοΰ οί κ.κ. Σ. Κο
κόλης, Δ. Ζαλοΰχος καί Μιχ. Σπορίδης.

Μετα τοΰτο εξακολουθεί ή συζήτησις έπί 
τοΰ Κανονισμοΰ τοΰ Συλλόγου καί πεοατοΰται, 
άναβληθείσης είς προσεχή τακτικήν συνεδρία- 
σιν τής ψηφίσεως τοΰ όλου.

Συΐ'ΐδρίαυίΐ 30.

Εν ταύτη άναγινώσκεται παρά τοΰ είσηγη-

Μάνεσης άντεπιστέλλοντα μέλη τοΰ Συλλόγου. 
Μετα δέ ταΰτα έκηρύχθη ή λήξις τής 12 ΓΙε 
ριοοου -..... — ~ ■τών εργασιών τοΰ ΣΙυλλόγου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
Π ΕΡΙΟ ΔΙΚ Α  

ΕΡΜΗΣ— Σύγγραμμα περιοδικόν τ ο ϊ  ομωνύμου έν 
Συλλόγου. — "Ετος Β . — Μάϊος

τοΰ τής έξελεγκτικής επιτροπής κ 
ώτής
Συλλόγου καί τοΰ ΙΙεριοδι-

θεοδώρου ή εκθεσις αύτής τής διαχειρίσεως τοΰ
πρώην ταμίου τοΰ 
κοΰ κ. I. Πάνου.

Μετά τοΰτο ό επίτιμος πρόεδρος τοΰ Συλλό
γου κ. Θεόδωρος Όρφανίίης άποτείνει παραι
νετικούς τινας λόγους πρός τά μέλη, όπως' μή

ερχομένων τών διακοπών τών εργασιών 
ίυλλογου παύσωσι ταΰτα εργαζόμενα( , * * I ι

των υπερ τής περατώσεως τοΰ άνεγειροαένου 
μνημείου Βύρωνος, διότι ήδη πάντες άνελά- 
βομεν μεγάλην εύθύνην άπέναντι τής κοινω
νίας ολοκλήρου, ή όποία τόσον απέδειξε διαφέ- 
ρον πρός τήν ύπόθεσιν ταύτην, ήν άνέλαβεν ό 
Φιλολογ κο; Σύλλογος «Βύρων.»

Σι ι εδρίησις 31.
Κατά την συνεόρίασιν ταύτην έγένετο συζή- 

τησις έπί τής έκθέσεως τής έξελεγκτικής επι
τροπής μεθ ήν ό Σύλλογος παρεδέχθη τήν άπό- 
φασιν αυτής- Μετα τοΰτο επεψηφίσθη τό σύνο— 
λον τοΰ κανονισμού καί είτα προέβη είς έκλογήν 
μελών, καθ ήν έξελέχθησαν οί μέν κ.κ. Γεώρ
γιος Δράκος καί Στέφανος Κουντουρόσης επίτι
μα μέλη τοΰ Συλλόγου, οί δέ κ.κ! Ν. Μπάλά

Κωνσταντινουπόλει 
αριθ. ιθ'.— Κωνσταντινούπολή ϊ 880 

H E P IE X O M E N A  
Ό δ .  Ίαλέμου. Τινες οΐ λόγοι τής ήμών δυσπρα

γίας ;
 ̂ X .  Σαμαρτσίδου. Τινά περί τών διδακτικοί κα- 

νόνων.

Σ. Αεοντιάδος.— Γυναικεία έκπαιδιυσις 
Pierre  ̂Larrieu.—Πνευματικά ώρολόγια

(’Ιδιαιτέρα άλληλογραρία έκ Γαλλίας, ίΛετάϊ,εα- 
σις Κ. Εανίοπούλου).

Oett.i Περί της αξίας της ύγείας (’Ιδιαιτέρα άλ 
ληλογραφία έκ Lausane τής ’Ελβετίας).

Ρ. Πελεκάση 'Ιστορία του εμπορίου, Βιομηχανική 
και πολιτική.

Α»ΑΤ«Α1ΚΟΣ ΑΣΤΗΡ. -  Έτος 1(5)'. Άριθ. 140 
Κωνσταντινούπολή 6 ’Ιουνίου 1880.

Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α

Αι περί τοΰ κατωτέρου κλήρου σκέψεις. ’Εκκλη
σιαστικά (Ά ρ χ ιερ .  μνημόσγνον ύπέρ τής ρωσ. αύτο-  
κρατείρας. Πατρ. έπισκέψεις. -  Πατρ. κηροποιεΤον—  

Ειρηνουπόλε<«ς ’Αρχιερατικός επίτροπος—-Ηανθουπό- 
λεω ς-Π αμφ ίλου  κ . τ . λ . - ' Ο  ναός τής άγιας Τ ρ ιά δ ο ς -  

ατριαρχης Αρμενίων Η Βουκουρεστίω έφηυε 
ρις « ’Ορθόδοξος») -  Εκπαιδευτική (Μεγάλη ‘ τοΰ γέ 

Παράσχος — 'Ελληνικός φιλολογ. σύλλο 
γος Φίλιππος Ίωάννου). «Ελλάς. Βιβλιογραφία. Διά
φορα. Ιοικιλα(Ίΐ Πελοπόννησος— ΜνημεΓον Φιλοπάπ-  
που). Ειδοποίησις

ΠΛ.4ΤΩν:. Τόμος Β' Τεύχος Ζ' καί Η ' - Μ ά ϊο ς  καί 
Ιούνιος 1880.

Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α

Τό εργον τής παιδαγωγίας ύπό Ά λ .  Σκορδέλη. 
Γραμματικά.— Άλίσκω  άντί αίρώ — ύπό Κ.Κόντου.  
Τα Λατινικά γράμμττα έν ταΐς έπαρχίαις τσυ ρω

μαϊκού κράτους κατά τόν Am. Thiery ύπό Σ. Σακελ  
Ααροπούλου.

Αίτιολογική έ'κθεσις έπί τών νομοσχεδίων περί οη 
(χοτικης εκτταιδΐύσεως.

Αίτιολογική εκθεσις του νομοσχεδίου περί επιτο-  
π.,/υ εποπτειαςκαι επιθεωρήσεως τών δημοτικών σ /ο -  
λειων. ^

Νομοσχέδιον περί έποπτείας καί έπιθεωρήσεως. 
Κρισις τ ο ϊ  Νικοδημείου άγώνος τοΰ 1879— 1880· 
Πληροφορία.. Προξενικών ’Αρχών έπί τώ 

Γ .  ΠατΓίΧ- ' ^ ατων Συλλόγου.
 ̂—ύντομος περιγραφή της Ά μισου  και της περί <χύ 

τήν χώρας ύπό Γρηγ. Άερικοΰ διδασκάλου έν Ά μ ισώ .  
Έλληνικοΰ Διδασκαλικού Συλλόγου.

1) Κανονισμός τών κατά τόπους επιτροπειών τοΰ 
Συλλόγου.

2) Καταστατικόν Διδασκαλικού μετοχικού Ταμείου 
ο) Στατιστική της δημοτικής παιδεύσεως έν Έλλάδι,  
4) Στήλη ευεργετών καί δωρητών τοΰ «Πλάτωνος»

' Προλήψεις παρά τώ λαώ τής Παρνασσίδος, άνα-

Περίο-

του
ρ ο πάν-

γραφεϊσαι ύπό τοΰ δημοδιδασκάλου Α. Σανίνη.  
ΰ) Δημοτική Ανθολογία ύπό Κ. I. Γ. ’
7) Ν ΐκρολογί α.

. , . . . . . .  -------- εικόνες ο
νος 1 . ΛΙανουλελης Δ. Κουντουρούση; καί Ά ν .  ' χ0ράσια.

II ΔΙΑΙΙΑΑΣΙ- ΤΏ\ ΗΛΙΛ2\
’Έτος Β'. Ά ρίθ. 6.

ΚΕΙΜΕΝΟΝ.—  'Ο Γιάννης καί ό Βάτραχος — Ή  
Μνήμη— Τό απαθές παιδίον ποίημα ύπό Α. Κατακου- 
ζηνου— Πρώτον εγώ.— 'Π εύαίσθητοςκόρη ύπό Μιλτ.Π. 
Καί πώς εΐναι πτωχός I (Διάλογος διά τά δημοτικά 
σχολεία)— Σουηδικός Μύθος.— Αί Μέλισσαι — 'Ο στά- 
χυς του Σίτου.— Πώς άρχίζουν α! έριδες. — Πέντε λε
πτά τή; ώρας.— 'Ο Άπαγχονισθείς.— 'Ο φλοιός τοΰ 
καρυδίου. — "Ηλιος καί ή Σελήνη ύπό Ή λ .  Ταντα-  
λίδου. Προβλήματα καί έρωτήσεις.

Εικόνες ό Γιάννης καί ο Βατραχος. Πρώτον έ γ ώ -

ΤΤΤΠΟΓΡΑΦΕΙΟΛ ΣΩΚ.ΡΑΤΟΓΣ Π ΕΡ. ΙΑΣΕΜΙΔΟΓ.


