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Π Ε ΡΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α .

Ε ’.δοποίησις της Διευβύνσεως τοΰ Περιοδικοί?. — 'Ι
στορία της Θεσσαλονίκης υπό Ρί. 3^αλικιοπούλου κα-  
δηγητοΰ (συνεχεία). -  Περί Σωμασκίας ύπο Σπ. Μπα-  
λάνου καΟηγιοτοΰ έν τω Έ9ν. Πανεπιστημίω (συνέ- 
χε ι« )·— Περί τίΚ αγωγής τών Σινών (Κινέζων) ύπο 
Ά ρ .  Κ Σπαθάκη καθηγητοΰ (συνέχεια). — Έ π ί  τοΰ 
ζητήματος αν πρεπηνά εΐσαχΟη ή διδασκαλία τοΰ δι
καίου εις τά δημοτικά σχολεία, ύπ!) Π. Π. Οίκονόαου 
καθηγητοΰτοΰ διδασκαλείου.— Μελέτη έπί τοΰ παντός 
ή τοΰ άνάρχου καί άτελευτήτου κίσμου ύπό Ά νδρ.  
Οικονομοπούλου διδάκτορος τών Μαθηματικών ’Ε πι
στήμων (συνεχεία). ’Αρχαι περί τών περί θείου δοζα- 
σιων παρ Ελλησι και τοις συγγενεσιν αύτών άρίοις 
λαοις υπό Π. Ίασεμ-ίδου καθηγητοΰ* (σονέχεια). -  Εύ-  
εργετικότης έκ τοΰ Γερμανικού ύπο Χαρί·ση Πουλίου 
καθηγητοΰ.— Ποίημα Έ μ .  Στραιουδάκη.— Βιβλ. Δελ-  
τίον.

II ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ.

Λαμβάνει τήν τ ιμ ή ν ν ά  παρακαλέση τούς 
απανταχού συνδρομητάς αύτοΰ τοΰ τε ’Ε 
σωτερικού και ’Εξωτερικού ήδη, ότε π λ η 
σιάζει νά λ ή ;η  τό Δ', ετος τή ς  έκδόσεως 
αύτοΰ, νά πληρώσωσι τήν εαυτών συνδρο
μήν πρός τούς κατά  τόπους άνταποκριτάς 
τή ς  όιευΘυνσεως ή, όπου δέν ύπάρ·/ουσιν 
άνταποκριτα ί,  νά πέμψωσιν άπ'εύθείας τήν 
συνδρομήν των πρός τόν ταμίαν τ ή ;  ’Ε π ι
τροπής Κύριον Π αναγήν 'Ραζήν διευθυν
τήν ’Εκπαιδευτηρίου έντός έπ ιστολής έπι 
συστάσει. Δηλοΐ δέ συγχρόνω ς ή διεύ- 
Ουνσις ε’ις τούς κυρίους έκείνους, ο ι-  
τ ινες κατόπιν εορτής έπέστρεψαν ή έξακο- 
λουΟοΰσινά έπιστρέφωσι φ υλ λ ά δ ιά τ ινα  έπι 
τώ  σκοπώ τοΰ ν’ άπαλ7^αγώσι τή ς  ά πο τ ί-  
σεως τή ς  συνδρομής των, ότι τά  φυλλάδια  
ταΰτα  είναι άπαράδεκτα  καί θεωρεί τού
τους υπευθύνους είς τήν πληρω μ ή ν, διότι 
ήδύναντο κ άλλ ισ τα  ot Κύριοι ουτοι, έάν 
δέν έπεΟύμουν νά δεχθώσι τό περιοδικόν, 
νά έπιστρέψωσιν έξ άρχής  τοΰ Δ ', έτους 
είτε τό Α'. είτε καί τό Β' φυλλάδιον καί 
οΰχί ήδη, ότε πλησ ιάζε ι  νά λ ήξη  τό Δ'. έ
τος. 'Α λ λ ω ς  ή διεύΟυνσις εΐναι ή να γκ α -  
σμένη νά ζητήση  τάς συνδρομάς ταύτας 
δι’ ά λ λ η ς  όδοΰ, όπερ δέν επιθυμεί.

( ’Εκ τοΰ γραφείου της Διευθύνσεως).

VWWWV*

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ύπό

Τ Α Φ Ε Α Ι Ο Τ  

ΚΕΦΑΛΛΔΙΟΝ Γ'.

Κάτοικοι τής πόΛιως.
(Συνέχεια "δε άριθ. 11)

Κ ατ’ εκείνον τόν χρόνον τό ονομα τής Θεσ
σαλονίκης μάλλον ή πρίν ήκούετο. Ταύτην καί 
την Κασσάνδρειαν επιφανείς πόλεις, λέγει ό 
Λίβιος έν βιβλ. 45 ,30 λόγον ποιούμ.ενος περί 
τοΰ Παύλου Αίμ.ιλίου τά τής Μακεδονίας διέ- 
ποντος. Α λ λ ’ άς ίδωμεν ποία ή άληθης τής 
ήμετέρας πόλεως κατάστασις έπί τών χρόνων 
τοΰ Μακεδονικού Βασιλείου. Καί δέν πρέπει 
νά κρίνωμεν ταύτην έκ μόνης τής ευπορίας τής 
πόλεως καί τής θαυμ.αστής ευφορίας τών ά- 
γοών : δέον νά σταθμ,ίσωμεν την θέσιν αυτής,

\ * t \ τ » > » -τον λψ,ενκ, τον /.ολπον, ες ου, ει [AY) απκτω- 
μαι, έξαρταται πασα ή τής Θεσσαλονίκης ιστο
ρία- ώστε ολίγον σφάλλονται οί λέγοντες την 
Θεσσαλονίκην καταστάσαν κυρίαν τοΰ Μακε
δονικού πελάγους έ/. φύσεως. Τοΰτο άκριβε- 
στερον έξετάζει τό γεωγραφικόν μ.έρος τής συγ
γραφής (σελ. 208— 221). ’Αλλ’ άς θεωρήσω- 
μέν τινα περί τοΰ λιμένος τής πόλεως, όστις 
δέν μνημονεύεται κατά πρώτον είς την ίστο- 
ρίαν τοΰ Φιλίππου τοΰ πατρός τοΰ Περσέως, 
(Λιβ. 40,4) ένθα ό μνημονευθείς λιμην ώφειλε 
νά ηναι τής πόλεως Αινείας, ούχί τής Θεσσα
λονίκης)· άλλ’ είς τό μ,έρος τής Μακεό. ιστο
ρίας, τό άφοοών τόν ΙΊερσέα, τόν υιόν τοΰ Φι
λίππου. Παρατηρητέος ό Λίβιος 44,,10. Ό
γ τ  > > /  ’  ' Ρ  ’ ’ ϊ  *Ιίερσευς εν τούτοις εκ του φοοου εκείνου, ες ου 
έξεπλάγη, άναθαορήσας, ΐνα μη συμ.βτί κακόν 
τι τνί έπικρατεία του, άφοΰ τόν θησαυρόν λυ- 
πούμ.ενος ερριψεν είς την θάλασσαν τής Πέλ
λας, διέταξε νά καώσι τά νεώρια τής Θεσσα
λονίκης. Έκ τοΰ χωρίου τούτου τοΰ Λιβίου 
τοΰτο τουλάχιστον αΰτομ.ατεί κατανοεΐται, ότι 
τό πρώτον νεώριον τών Μακεδόνων κατ’ εκεί
νην την εποχήν ήτον ή Θεσσαλονίκη, άφ οΰ 
οΰδέν έτερον νεώριον τοΰ βασιλείου τούτου μνη
μονεύεται οΰδαμοΰ· ώφειλον δέ τοΰτο οί Μακε- 
οόνες είς τάν λιμένα, δν τόν τέταρτον αιώνα 
μ. X. Κωνσταντίνος ό Μέγας ώς μεταξύ άλ
λων άναφέρει καί Ζώσιμος ίστορ. 2 ,22  : δια- 
,νείμας δέ τούτους (αιχμαλώτους Γότθους) ταΐς 
πόλεσιν, επί την Θεσσαλονίκην έχώρει (έτος 
322) καί τόν έν ταύτ*/) λιμ.ένα, πρότερον οΰκ 
όντα, κατασκευάσας έπί τόν πρός Λικίνιον αύ
θις παρεσκευάζετο πόλεμον. Καί τριηκόντοροι 
μέν είς διάκοσίους κατεσκευάσθησαν, ναΰς δέ 
φορτίδες συνήχθησαν πλέον ή δυσχίλιαι· πεζός 
δέ στρατός είς δώδεκα μυριάδας. Ή  ναΰς καί

ΐππος μυρία. ’Ό τ ι  στόλος, τό πλεϊστον έκ 
τής Ελλάδος άθροισθείς είς Πειραιά, λιμένα 
τών ’Αθηνών κατά πρώτον είσήλθεν, αναφέρει 
ό Ζώσιμος· οΰτος, έγκαταλείψας τόν ΙΙειραια, 
ηλθεν εις Μακεδονίαν έπειτα είς τά  στενά τοΰ 
"Ελλησπόντου. Παραβ. τάν αυτόν έν προ- 
μνησθ. χωρ. κεφ. 23. Έ ν τούτοις άνήκουστον 
τφ  δντι έκεΐνο όπερ ό Ζωναράς διηγείται, οτι 
λιμην Θεσσαλ. πρίν δέν ύπήρχεν, δπερ φαί
νεται θαυμαστόν καί τώ Κελλαρίω (Notit orb 
ant. ’Ed. Schvartz r. 1, σ. 480 nott πάντοτε 
πόλις πλουσιωτάτη ειχεν ίδιον λιμένα φυσικόν, 
όστις άν διά τής τέχνης έβελτιώθη ή άρχαιο- 
τέρα ιστορία δέν άναφέρει. Αλλά το νεώριον 
τών Μακεδόνων έν Θεσσαλονίκ·/) (Λίβιος 44,10) 
αίρει πασαν άμφιβολίαν οτι καί άρχαιόθεν 
έλήφθη φροντίς διά τόν λιμένα. Μ ολον οτι 
όμολογεΐται, δτι πιθανόν έν τώ διαστήματι 
τών πέντε αιώνων άπό τοΰ Περσεως μ·έχρι 
τοΰ Κωνσταντίνου δτι παραμ-ελήθη ο λιμην ύπο 
τών'Ρωμαίων, ών ό στόλος συνήθως βεβαιοΰται 
οτι τάς άκτάς τής Ιταλίας παρέπλει. Επομέ
νως τά ναυτικά τής Θεσσαλονίκης εμ.ενον είς 
μ,όνην τών έμ,πόρων καί αυτής τής πόλεως την 
έπιμ.έλειαν.

Τοΰ ’Ανδρίσκου ή αποστασία φόβο/ έν άρχ$ 
έαποιήσασα, είτα καταβληθεΐσα υπο τοΰ Με- 
τέλλου (π. X. 149) ύπεδούλωσε την Μακεδο
νίαν (Φλωρ. 2 ,14), άφγιρέθη ή έναπολειφθεΐσα 
έλευθερία άπό τάν λαόν, καί ανθύπατοι μετά 
άνωτάτης έξουσίας έστάλησαν ύπά της 'Ρω
μαϊκής Συγκλήτου, οϊτινες τά  πάντα διέταξαν 
δμοια πρός τάς λοιπάς έπαρχίας. ”Ηδη εΰκό- 
λως συνέβη, ώστε μεταξύ τών πόλεων, ών ό 
Παΰλος Αιμίλιος μετά την ύπ’ αΰτοΰ υποτα
γήν τοΰ Βασιλείου ηρχεν (Λιβ. 45,29·), μία 
ήρέμα ΰπερέβη τάς λοιπας και αυτη ομολο- 
γουμ-ένως εΐνε ή Θεσσαλονίκη. Ή  νέα τάξις 
τώ·/ πραγμάτων κατές-ησε την ήμετέραν πόλιν 
καί διά τήν τοποθεσίαν καίδ ι’άλλα φυσικά πλεο
νεκτήματα θαυμασίως προέχουσαν, έάν δέ μη 
πρωτεύουσαν ολχς τής Μακεδονικής επαρχίας 
δμ.ως έπιφανεστάτην άπασών καί πλουσιωτά- 
την, δπερ μ.αρτυρεΐ τό χωρίον τοΰ Θεσσαλονι- 
κέως ’Αντιπάτρου έπί τής Χριστοΰ γεννήσεως* 
(Άνθ. έλλ. Λειψ. τ .  2σελ. 98, Έπομ. 14),ύφ’ 
οΰ ποιητοΰ ή Θεσσαλονίκη ή μήτηρ πάσης Μα- 
κεδονίης λέγεται, καίτοι ή ονομασία Μητρο- 
πόλεως συνηθεστάτη έν τοΐς νομίσμασι τών 
Θεοσαλονικέων, φαίνεται ότι οφείλεται εις 
ypovov μεταγενέστερον.

"Οτι ή Θεσσαλονίκη υπήρξε τό καταφύγιον 
τοΰ Κικέρωνος έξορίστου δντος (π. X. 58) εξ 
αύτοΰ τοΰ ρήτορος μανθάνομεν (orat. pro 
planl. 41).
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Μείζων νιτον ή ισχύς τής πόλεως έν άρχή 
τοϋ εμφυλίου πολέμου (π. X. 49,48) τοΰ με
ταξύ τοΰ ’Ιουλίου Καίσαρος καί Πομπηίου γε- 
νομένου. Δίων Κάσσιος 41,20 : Οίτε γάρ 
ύπατοι, πρίν έκπλεΐν, καί έκεΐνος (ΙΙομπήϊος) 
άτε άντί ύπατων άρχων, πάντας αύτούς έκέ- 
λευσαν είς Θεσσαλονίκην ά'.ολουθήσκι, ώς τοΰ 
μεν Άστεος πρός πολεμίων τινών έχομένου, 
αύτοί δέ η τε Γεοουσίχ οντε*, καί τό της πο
λιτείας πρόσχημα, δπου ποτ’ ώσιν έχοντες». Τώ 
όντι ή Θεσσαλονίκη έν έκείνω τω χρόνω ύπήρ- 
ξεν ή έδρα τών Πομπη'ίανών καί της 'Ρωμαϊ
κής Συγκλήτου, καί ό πόλεμος έξ εκείνης τνϊς 
πόλεως (π. X. 49,48), καίτοι άμελέστερον, 
προπαρεσκευάσθη, Παραβ, Διον. Κάσσιον, 41, 
43 ,44.

Έ π ετα ι  ό έμούλιος πόλεμος μεταξύ τοΰ 
Βρούτου καί Κασσίου άφ’ ένός, καί τοΰ Αντω
νίου καί Αύγουστου (όκταβιανοΰ) άφ’ ετέρου 
μετά μεγάλης εκατέρωθεν μανίας έν Μα- 
κεδοvie* γινόμενος (π. χ .  42) ή ήμετέρα πό
λις, ώς ή Λχκεδαίμων προσετέθη είς τό μέ
ρος τοΰ Αντωνίου καί Όκταβιανοΰ, οπερ έν- 
νοεϊται έκ τοΰ Πλουτάρχου Βίου τοΰ Βρουτου 
κεφ. 46: ’Εκ τούτων μέν . . . ύπέσχετο (Βροΰ
τος είς τήν έν Φιλίπποις μάχην) καλώς άγω- 
νισαμένης δύο πόλεις είς αρπαγήν καί ωφέ
λειαν άνήσειν Θεσσαλονίκην καί Λκκεδχίμονα· 
προσθέτει ό Πλούταρχος Προμ. χωρ. δτι αύτη 
μόνη ύπήρξεν ή περιαφθεϊσα κηλίς τώ άδια- 
φθόρφ βίω τοΰ Βρούτου ανεπίδεκτος απολο
γ ία ς- άλλά έντός δικαίου τινός έπρχξε τοΰτο 
ό Βροΰτος, έπειδή έπαρχία αύτοΰ ήτον ή 
Μακεδονία, (Άππιανός Ιλλυρ. 13, πόλεμος 
έμφυλ. 8 , 2, 63. 9, 57. 58. 75.) καίτοι διά 
τοΰ Αντωνίου άποσπασθεΐσα) Αππιαν. Έμφυλ. 
πολ. 3, 8 . 4, 57.) αύτός δ’ ό Άππιανός 
(πολ. έμφυλ. 4, 118.) δλην τήν περί ύποσχε- 
θείσης είς τούς στοατιώτας διαρπαγής τής 
Θεσσαλονίκης καί Λακεδαίμονος διήγησιν φαί
νεται, δτι άμφίβολον θεωρεί ή άκριτον άφίνει 
διά τών έξής. «Δοκ:ϊ δέ τισιν καί Λακεδαίμονα 
καί Θεσσαλονίκην είς άρπχγήν δώσειν αύ- 
τοϊς ύποσχέσθαι». Διά τοΰ χωρίου τούτου νο
μίζω, δτι κυρίως εννοεί τόν Πλούταρχον. 
Όσοι δέ ταύτην τήν διήγησιν, ώς άλλα δι’ 
ολίγων έν τοΐς προλεγομένοις των είς τάς 
π;ός Θεσσχλονι εις έπιστολάςτοΰ άπ. Παύλου 
συν -.θίζουσι νά προτάττωσιν, ώς μαρτυρίαν 
τρόπον τινά τής ευπορίας τής ήμετέρας πό
λεως, άς μή λησμονήσωσι τήν μετ’ αύτήν 
μνημονευθεΐσαν Λακεδαίμονα, πόλιν ού πλου- 
σίαν καί λίαν άπό τών Φιλίππων άττέχουσχν. 
Βροΰτος ό αύτοκράτωρ (έάν άληθή διηγούνται 
οί τής 'Ρωμ. ϊστορ. συγγραφείς) άμφοτέρας 
τχύτας τάς πόλεις δχι μόνον πρός ωφέλειαν 
τών οικείων βουλευόμενος, άλλά καί προς τ ι 
μωρίαν αύτών τών πόλεων έπέτρεψε να διαρ- 
παγώσιν ύπό τών στρατιωτών, οίτινες ηλπι- 
ζον μέγα συν.φέρον έκ τής ύποδουλώσεως τών 
κατοίκων καί τής πωλήσεως αυτών. Κέρδος 
δμως μίγα  δέν προέκυψεν· διότι ελεεινώς τότε 
ένεκα τών εμφυλίων πολέμων, όλη η Μακεδο
νία έξηντλήθη, καθώς έκ τοΰ Άππιανοΰ καί 
Πλουτάρχου μανθάνομεν. Περί τοΰ πρό τού
των τών πολέαων χρόνου Γ6 . Λογον Κικερ. 
κατά Λευκίου Πίσωνος. 17, 34, 35.

Κατά τό έτος τ^,ς έν Φιλίπποις μάχης ή 
Θεσσαλονίκη μετά τής Μακεδονίας ήγε τόν 
δεύτερον αιώνα της μετά τήν αποστασίαν τοΰ 
Άνδρίσκου άπολεσθείσης έλευθερίας. Σωτήριον 
δέ τή ήμετέρα πόλει ύπήρξεν τό νά ταχθή 
είς τήν αερίδα τοΰ Αντωνίου καί ’Οκταβιανοΰ. 
Διότι ό ΙΙλίνιος ό πρεσβύτεοος λεγει αυτήν 
έλευθέραν. Φ. Ί .  4, 10. (17). Άφ ' ού απο 
δείξω έκ τών νομισμάτων αυτής, δτι έγένετο 
ποτε αύτή χάρις, θά εκθέσω φανερώτερον τήν

νέαν έλευθερίαν. Υπάρχουσιν δμως νομίσματα 
Θεσσκλονικέων Ελληνικά, φέροντα επιγραφήν 
Θ(πσα.1"ηκ(ωκ f-ia θερίας μετά κεφαλής τής 
Όκταβίας, αδελφής τοΰ Αύγούβτου* καί έν- 
ταυτώ Μ. ΑΝΤ ΛΥΤί Γ. ΚΑΙ ΑΓΤ μετά ει
κόνας νίκης βα^ιζούσης, διά τής μιάς χειρός 
στέοανον διά τής έτέρας φοίνικα κρατούσης. 
Τδ. Έκκελ. Δ. Ν. Υ. Τομ. 2 Σ. 79.' Μιοννετ. 
συγγραμ. περί άρχαίων νομισμάτων Τ. 1 Σ. 
495. Όρθώς εκρινεν ό Έκκελ. Προμν. Χωρ. 
δτι ταΰτα τά  νομίσματα έγένοντο διά τήν 
έν Φιλίπποις νίκην τοΰ Αντωνίου καί Αύγού- 
στου καί τήν δοΟεΐσαν τή πόλει έλευθερίαν. 
"Γποπτεύομεν δ’ δτι προσετέθη ή είκών τής 
Όκταβίας, διότι ένόμιζον οΐ Έλληνες, δτι 
ώφειλον αύτή πολύ διά τήν ύπέρ τής ελευθε
ρίας των μέριμναν αύτής. Καί άγώνας πρός 
τοΰτο συστηθέντας, άλλα νομίσματα δεικνύ- 
ουσιν. (Πελλεοίν. άναμικτ. τομ. 2. Σ. 3. 
Έκκελ. καί Μιοννετ. προμν. χωρίον παραβ. 
τά  αγωνιστικά τνϊς Θεσσαλονίκης, άπερ έν 
άλλω μέρει τή ; παρούσης πραγματείας δηλώ- 
σομεν. Νομίζομεν δ’ δτι πρέπει νά θεωρήσω- 
μεν τήν χάριν ταύτην τής έλευθερίας παρα- 
χωρηθεΐσαν τοΐς Έλλησι τιμητικώς διά τήν 
πρός τόν Αντώνιον καί Όκταβιανόν πίστιν 
των. Έλευθέοα πόλις έγένετο ή Θεσσαλονίκη, 
ΐνα μεταχειρ'.σθώ κυριωνυμίαν, ής τήν εύνοιαν 
κάλλιον τών άλλων διαδηλοΐ ό Διρξένιος. 
Παρεχωρήθη λοιπόν ή αυτονομία τοΐς Θεσσχ- 
λονικεΰσι, δηλ. ή τών πατρίων νόμων χρήσις 
(Διρξ. Προμν. χωρ. Σ. Σ. 146). Ελεύθερα 
γαιοκτησία (ό αυτός ένταΰθα Σ. 148) άτε- 
λεια τής στρατιωτικής φρουράς τών 'Ρωμαίων 
(ό αύτ. αύτόθι (9), δθεν φώς έπιχύνεται είς 
τάς έπιγραφάς τών Θεσσαλονικέων (Γρουτερ. 
έπιγραφ. Σ. 539, 9, 547, 2.) αΐ όποΐαι περί 
στρατιωτών τινων τών 'Ρωμαϊκών λεγεώνων 
ένταΰθα διατριβόντων άναφέρουσιν. Αύται γάρ 
αΐ Λεγεώνες, δτε ή Θεσσαλονίκη εχαιρε τήν 
έλευθερίαν της, δεν ήδύναντο διά παντός νά 
διαμένωσιν ένταΰθα, άν καί δεν ήξεύρομεν ά
κόμη πόσον καιρόν ή πόλις αύτη έτήρησε την 
ελευθερίαν της ύπό τοΐς 'Ρωμαίοις.

Προσηκάντως δέ παρατηρητέον τινά έ* τού
του τοΰ χωρίου περί τοΰ είδους τής πολιτείας 
τής Θεσσαλονίκης μετά τήν άρχήν τών Μα- 
κεδόνων ό Αιμίλιος Παΰλος, νικητής τοΰ Περ- 
σεως έν έκκλησία άνήγγειλεν εις την Αμφί- 
πολιν  «πρώτον πάντων κελευειν ελϊυθερους 
είναι τούς Μακεδόνας, τάς αύτάς πόλεις καί 
αγρούς έ'/οντας, νόμους πατρίους,έτησίους άρ
χοντας y ειροτονοΰντας.» (Λιβ 45, 29.) ότι το 
τελευταΐον είδος τής πολιτείας ήν πόλεως έ- 
λευθέρας κκί δχι αριστοκρατικής, πας τις θά 
παραδεχθή καί μή θεωρήσα; τάς πράξεις τοΰ 
θείου τών Αποστολών Λουκ5ί· 1 Τ,5. «Προσλα- 
βόμενοι δε οΐ ’Ιουδαίοι τών άγοοαίων τινας 
άνδρας πονηρούς και οχλοποιησαντας, εθορυ- 
βουν τήν πόλιν (Θεσσαλονίκην) έπιστάν- 
τες τε τή οικία Ίάσονος, έζήτουν αύτόν (Θ. 
ΙΊαΰλον καί Σίλαν) άγαγεΐν είς τόν δήμον.

Ταΰτα έάσαντες, άς ί'δωμεν περί τών δια
φόρων τής Θεσσαλονίκης αρχόντων, τών ο
ποίων οί άνώτατοι πολιτάρχαι εκαλούντο, 
ώς μαρτυροΰσιν, αΐ πράξεις τοΰ θείου τών Α π ο 
στόλων Λουκά Κ. 17 6 : Μή εύρόντες δέ αύ
τούς έσυρον τον Ίάσονα καί τινας άδελφούς 
έπί τούς πολιτάρχας. Τόν αριθμόν τών πολι
ταρχών έκείνων δέν έμφχίνει ό Θ.Λουκζς προμ. 
χωρ. έγώ δμως, νομίζων, δτι δύναται νά σαφη- 
νισθή, βοηθεία επιγραφής τινο; Θεσσαλονι-

(1) Αύται είναι άναγχαΐαι γνώσεις της ελευθε
ρίας πεεί ής πρόκειται Παραβ. Διρς. Προμν. χω
ρίον 2. αλλαι εισιν δ:υτερεύουσαι. Παραβ. αυτόθι τόν 
τόν ’ίδιον 2ιλ. 138 -1 5 1 . Περί τώναίτίων της δο- 
τέας ταύτης ελευθερία; ιδ· τον αυτόν ενταύθα Σ. 
153. 39-

κείου, ήν τινες άλλως εννόησαν, παραθέτω 
ταύτην ώδε. Μουρατόρου νέαι. Θεσ. έπιγρ. 
Σελ. 695 ,2  (Βοικχίου έπιγρ. Έ λ .  άριθ.1967): 
Ιίολειταρχούντων Σωσιπάτρου τοΰ Κλεοπάτρας, 
καί Λουκίοο Ποντίου Σεκούνδου, τοΰ (Βοικχ.) 
Πουβλίου άντί Πουβλίου τοΰ, ού προστεθέντος 
επτά άρχοντας θά εχομεν) Φλαυίου Σαβείνου 
Σαβείνου, Δημητρίου τοΰ Φαύστου. Δημη- 
τρίου τοΰ Νικοπόλεως, Ταύρου τοΰ Ά μμίας, 
τοΰ καί 'Ρήγλου. Γυμνασιαρχοΰντος Ταύρου 
τοΰ καί 'Ρήγλου. (Τά λοιπά λείπουσιν)· δθεν 
έξ άρχοντας βλέπω όχι επτά, ώς ό Τιττμάνιος. 
’Έρχεται ό τιμητής τή ς  πόλεως άνύτατος 
τών αγωνιστικών ώσαύτως προστάτης· Μάρ
κον πολιτάρχην Θεσσαλονίκης έτέρα έπι- 
γραφή ταύτης τής πόλεως μνημονεύει παρά 
Βελληΐω έν άπομνημονεύμασι τώ- έπιγραφών 
τής Βασιλ. ακαδημίας έτος 1777 μέρος ίς-ορ. 
Σ. 125. Τούς άρχοντας τής Θεσσαλονίκης 
ανηαονεύει έν έτει μ. X. 1328 καί ό Κ ατα- 
κουζηνός ΐστ. 1, 54) Τομ. 1. Σελ. 274.  Εκδ. 
Βονν. «Μετά τών έν τελεί, τών τε άφιγμένων 
σύν αύτώ, καί ο'ί ήσαν έν Θεσσαλονίκη». Ό τ ι  
έν Θεσσαλονίκη καθώς έν ταΐς λ ο παΐς έλευΟέ- 
ραις Έ λλ . πολιτείαις έπί τ ώ ν  ‘Ρωμ. χρόνων 
ύπήρξεν Βουλή, ουδόλως άμφιβάλλομεν, άλλ 
έλλείπουσι μαρτυρίαι τής αρχαίας έποχής. 
Διό έπί τής Βασιλείας τών Βυζαντινών 
αύτοκρατόρων εύοίσκομεν βουλήν, άλλ ά
δηλον, ύπό ποίαν έννοιαν. Διότι πιθανόν 
νά ήναι ή αύτή μέ τούς προαναοερθεντας 
πολιτάρχας. Ό  Καντακουζηνός λοιπόν έν 
έτει 1 ,322 μ. X. (ΐστ. 1, 34) Συνήλθαν, 
λέγει, δέ αύτοΐς πρός τόν νέον βασιλέα τών 
Θεσσαλονικέων καί τής συγκλήτου και τής 
στρατιάς πολλοί· ό αύτός Καντακουζηνός (ίςΌ?· 
1, 56) συγκλητικούς Θεσσκλονικεΐς άναφέρει.

Δι’ ούδεμικς μάλλον πράξεως έλαμπρύνθη ή 
Θεσσαλονίκη ή διά τών πρώτων σπερμάτων 
του χριστιανισμού, άτι ·χ είς αύτήν ένέσπειρεν 
ό Θ. ΙΙαΰλος (Θ. Λουκά πράξεις τών Άποστ. 
17, συλλ. Θ. Παύλου έπιστολών πρός θεσσα- 
λονικεΐς), έπειτα διά τοΰ μαρτυρίου τοΰ Ά γ .  
Δημητρίου προστάτου τής πόλεως έκείνης καί 
τών 'Ρώσσων, τέλος διά τής δόξης τής ορθο
δοξίας. Τρία ταΰτα ώς κύριον καί έξαίρετον 
τής πόλεως κόσμημα ό Καμενιάτης συνάπτει 
έν τή περί έκπ}λορκήσεως αύτής ύπό τών Σα- 
ρακηνών διηγήσει του- ετος 904 κ. 3.

Ήαεΐς, ώ φίλος, πατρίδος έσμέν Θεσσαλο
νίκης. Αύτήν γάρ πρώτον γνωριοΰμάν σοι, δι’ής 
εγινεν ών ούπω έγνώκειν πολλά’ καί σοί γε 
γνωσθείς άρτι, τήν περί αύτής έκείνης γνώσιν 
είσπράττομαι, πόλεως μεγάλης καί πρώτης 
τών Μακεδόνων. Τάλλα μέν περιφανοΰς, οίς 
σεμνύνεται πόλις καί μηδεμικ τών έγγιστα πα- 
ραχωρούσης, μή δτι κατ’ αύτήν όφθήναι· περι- 
φανεστέρα; δέ τήν ευσέβειαν, ήν έξ άρχής έδε 
ξατο, καί δεξαμένη μέχρι τοΰ νΰν διεσώσατο. 
Αύτόν γάρ αύχεΐ Θεσσαλονίκη τόν Παΰλ^ον 
εχειν τής εύσεβείας διδάσκαλον, τό σκεύος τής 
εύλογή;, ο; άπό ’Ιερουσαλήμ κύκλω καί μέχρι 
τοΰ 'Ιλλυρικού τώ εύχγγελικώ περιλαβών τήν 
οίκουαένην κηρύγματι έν αύτή μάλλον τόν τής 
Θεογνωσίας σπόρον κατέβαλε καί πολύχουν άπο- 
δίδοντες τόν τής πίστεως καρπόν διεσπούύασε· 
μετ’ αύτόν δέ τόν μέγαν έν μάρτυσι καί άξιο— 
θαύμαστον έν άθλοφόροις Δημήτριον τόν μυρο- 
βλιτην, πολύν άγώνα καί αύτόν ύπίρ τής ευσε- 
βείας καταβαλόμενον (καί γάρ ήν πρός τοΐς 
άλλοι; τής αρετής αύχήμασιν έτι καί θείοις 
έμπρέπο>ν διδάγμασι καί τ·?ί περί τών δογμά
των άκοιβεία κεκοσμημένος, έξ ού καί μάλ
λον τό περί αύτοΰ διεδόθη κλέος τοΐς πέρασιν) 
είτα τούς καθεξής άρχιερεΐς πάντας, τοΰ σω
τηρίου λόγου άντεχομένους, ές ών άεί καταρ- 
τιζομένη καί παιδαγωγουμένη τήν θειοτέραν
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παίδευσιν, δαιμονιώδεις και μυσαρας πλανας 
καί δόξας καί είδωλικάς είκαιοθυσίας τοΐς τ ι-  
μώσι τούς δαίμονας άπεπέμψατο, όρθοδόξω^δε 
διδαχή την πίστιν σφραγίσασα καί ζιζανιώδες 
φυτόν καί αιρετικόν καί άλλόφυλον ουμενουν 
ούδέποτε τώ θείω σπόοω συγκαταδέξασα, κα- 
θχράν κχί άκίβδηλον διεσώσατο τήνεύσέβειχν. 
Ή ς  πολλά μέν καί άλλα γνωρίσματα, ών ή 
φήμη τάς άφορμάς λαμβάνουσα, λαμπρόν το 
περί αύτής έκήρυττεν δνομα. Εν δε τοΰτο 
πρώτον καί ιδιαίτατον, τά ορθόδοξον αυτήν 
καί είναι καί όνομάζεσθαι καί τοΰτο μάλλον 
ήπερ τοΐς άλλοις σεμνύνεσθαι. Τούτων τών 
έπαίνων ό τρίτος πότε τή ήμετέρα πολει συ
νέβη, τό καθ ύμάς άγνοοΰμεν θαυμάζομεν δέ 
Μιχαήλ τόν Λεκυιένιον, οστιςεν τω καταλογω 
του τών Θεσσαλονικέων Μητροπολιτών (εν τφ 
μέρει 1 1  σελ. 27— 66 «οΐ χριστιανοί τής Α 
νατολής» έκτος άλλων καί τοϋτον ως γνω
στόν αποδέχεται, διότι τήν μαρτυρίαν ταύτην 
τοΰ Κααενιάτου έν τή ιστορία τής Θεσσαλο
νίκης, ήν ούδεί: πρέπει νά παραμελήσ·/), ούδέ 
τώ δακτύλω ήψατο* ότι τοΰ θρονου και τής 
έκκλησίας τή ; Θεσσαλονίκης μεγάλη μέν ή 
τιμή αείποτε ύπήρξεν, ύφ’ απάντων όμολο- 
γεΐτχι τών λ%ογιωτέρων, περι ου παραδείγματα 
τινα έξαίρετα έν τώ γεωγρχφικώ μέρώΐ τής 
διατριβής έξεθέσαμεν (Προμν. χωρ. 45— 98). 
Ζητείται δμως έκ τίνος ποτε περιστάσεως ε- 
δόθϊΐ είς τήν πόλιν τό έντιμον τής ορθοδοξίας 
ονομα, είτε ύπό τίνος αυτοκρατορος, ειτε συνο- 
δου, καί δσας άλλας ά/.ριβεστέρας διδασκαλίας 
ζητήσεις ύπάρχουν. Τοΰ δεύτερου τής πόλεως 
έπαίνου, τοΰ μαρτυρίου τοΰ Αγ. Λημητριου, 
κατωτέρω θά έπιληφθώμεν,οχι χ κριν αυτοΰ τοΰ 
Αγίου (ούτος γ ά ρ  ογκώδες σύγγραμμα απαιτεί) 

ά λ λ ’ ένεκεν τών νέων τής Θεσσαλονικείου ιστο
ρίας πνιγών καί μάλιστα τών τής Σλαοο-Βυ- 
ζαντινής. Περί του πρώτου κατα τον Καμε- 
νιάτην έπαίνου τής πολ3ως, ητοι τή ; εν αυτή 
κηρύξεως τής χριστιανικής διδασκαλίας ύπό 
τοΰ Θ. Παύλου συμ.βάσαν κατ’ αύτόν είς τό 
μετά τήν γέννησ.ν τοΰ Σωτήρο; ετος, ερι,ου- 
σιν οΐ φιλόλνογοι ταλαντευόμενοι μεταξύ τοΰ 
έτους 4 9 —56 μ. X. Παραβ. Wurmii μελέτας 
(χρονολογία τοΰ βίου τών Αποστολών). Ueber 
die Zeitbestitnmun*iea im Leben des Apostels 
Paulus Tubinger Zeitscbrift Fur Theologie 
1833 T. 73 σελ. 102. Έάσαντες ταύτην 
τήν συζήτησιν είς τού; θεολογους νομίζομεν 
καλόν νά ύποσυνάψωμεν τινά περί τών μύστη- 
picov τών εθνικών, κ,χΐ περι ττ,ς χ,χτχοτχαεωζ 
τών ήθών καί έθίμων παρά τοΐς Θεσσαλονι- 
κεΰσιν κατά τούς πρώτου; αιώνας τής ημετε- 
ρας έποχής. Κατά τάς μαρτυρίας τών νομι
σμάτων έλάτρευον τούς θεούς, ους και οί λοι 
ποί Έλληνες· ύπάρχουσιν έν εκείνοις τοΐς νο- 
μίσμασιν ό Ζεύς, ό Απόλλων, ή Αρτεμις, ό 
Βάκχος, ό Ηρακλής, ό Ποσειδών, Αθηνά. 
ΐδ. Έκκελ. Δ. Ν. Ν. Τ. 11 ρ. 70— 80.Mion- 
net describt de medail antiq 'Γ. 1 pal. 290- 
504 Rami mus Dan. Τ. 1 p. 121— 124 Mu
seum hedevar Τ. 1 p. 107— 109. Λέγεται, 
δτι άπαντα είς ταΰτα καί ό Ίανός ( Εκκελ· 
Πρμν. Χω>. σελ. 78 Παοβ· Μιοννετ. Ιίρμν. 
Χωρ, σ. 492). Τών (Θεών) δέ τών θεσσαλο
νικέων περιφημότερος ήν ό Κάβειρος, Ιίαρβ. 
Φηαίου Ματέονου πεοί θοησκευτικών δεισιδαι-

1 i k k 1 ( ' I/-μονιών κεφ. 12 : Καί τούτον (τον Κα-
ρύβαντα) λατρεύε·. ή μωρά πίστις τών Μακε- 
άόνων· ούτος έστιν ό Κάβειρος, δν οί Θεσσα- 
λο-.ικεΐς ΐκέτευον αΐματοφύρτοις χερσίν. Τοΰ 
(3 εού τουτου νομίσματα της Οεσσχλονικης δεν 
εΐνε πολλά· συλ. βιβλίων νομισματικών άρτι 
μνημονευθέντων. Ή δ η  δέ εάν τά Καβείρια μυ- 
στήοια αρχαιότερα τοΰ αύτοκράτορος Κλαυ- 
δίου υπήρξαν έν έκείννι Tvi πόλει δέν αναφέρει ό

Κουσυνερΰς έν τή  Μακεδονική περιγραφ/ί του 
(τ. 1. σ. 35 κχί έπομ.). Έάν ύποτεθώσι το- 
σαύτα νομίσματα τοΰ δημοσίου (δικαίου) των 
αρχαίων, ταυτα  ώρεΆον ν% ώσι γνω στά & ις 
τόν λαόν. Καί ό Φίλιππος πατήρ τοΰ Μ. Α 
λεξάνδρου βεβκιοΰται έκ τοΰ Πλουτάρχ. βιου 
τ  <ΰ Αλεξάνδρου κεφ. 2  δτι έμυσταγωγήθη τά 
μυστήρια τών Κάβειρων μετα τ·ής Ολυμπιά
δας, ή; ήρατο, έν τή νήσω Σαμοθράκτρ. Δον 
άμφιβάλλομεν δέ δτι τά μυστήρια ταΰτα είσ- 
ήλθον έξ έκείνης τής νήσου είς την Μακεδο
νίαν. Ό τ ι  ναός τοΰ Καβειρου υπηρξεν εν Οεσ— 
σαλονίκ-/], ήκιστα έπιτοέπεται ν άμφιβάλγι τις 
μετά τά άνω ρηθέντα Φιρμίου Ματερνου. Το 
αύτό φρονεί καί δ Κουσυνερΰς,(πρμ. χωρ. τ. 1 σ. 
3 4 , 3 5 ) δστις άνήρ πολυμαθής, διίσχυριζεται, 
δτι έν Θεοσαλονίκ·/) ύπήρξε ναός αρχαίος σω- 
ζόμενος έτι καί νΰν διά την λατρείαν εκ=.ίν/)ν 
ίδρυθείς. Συλλ. ήμ. σ. 183 καί έπομ.

(ακολουθεί)
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ΜΕΤΑΑΙΔΟΜΕΝΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 

ύπο
ΣΠΤΡΙΛΩΝΟΣ ΜΠ ΑΛΑΝΟΥ 

(καθηγητοΰ έν τω ΈΟνικω Πανεπιστηαίω).

Τ α  αποτελεσαατα της ιτυτυα- 
σιας έζαρτώνται έκ του γένους του ίππου του 
εδάφους έφ’ ού βαδίζει, τνίς τα^υτ'ητος, του 
βαρέως ή έλαφροΰ βήματος, έκ τών διαφόρων 
τρόπων κατά τούς οποίους ό ίππος βαδίζει κα·. 
τέλος έκ τής έπί τοΰ 'ίππου στάσεως τοΰ σύ- 
ματος. Έκαστον γένος ΐππων έχει ιδίας ιδιό
τητας, έκ τή ; διαπλάσεως αύτοΰ έξαρτωμένας. 
Οί αραβικοί, καί οΐ τά  μάλιστα προσεγγίζον- 
τες τούτοις Ουανδαλιτικοι, Λυσιτανοι, και οι 
έκ τής Γαλλικής έπαρχίας Λιμουζένης ή (Λε- 
μοβικηνσίας Limousin) ΐππαι, βαδίζουσι λίαν 
έλαφρώς, ού ένεκα καί οί έπιβαίνοντες άνασεί- 
ονται μετρίως, οΐ δε αγγλικοί, Νορυ.ανοι, Μα- 
κλεαβουργικοί, Χανοβρινοι κλπ. βα^ί^αυσιν απ 
έναντίας βαρύτατα, ανασειοντες σφο^ρως το 
σώμα. Βαρέως έπίσης βαδίζουσι καί οί έλληνι- 
κοι 'ίπποι, τουτέστιν οί έν τώ άργολικω πεύιψ 
τραφέντες. Ό λω ς περιττόν είνε νά εί'πωμεν, 
δτι τό ομαλόν, μαλθακόν, ή τό άνώμαλον καί 
σκληρόν έδαφος έπιορεάζουσι τα  μέγιστα 
τ ’αποτελέσματα τής ιππασίας. Μαλθακόν λ. χ. 
έδαφος απορροφά μέρος τής κινήσεως καθ ήν 
στιγμήν ό ΐππος στηρίζεται επ αυτοΰ, σκλ//)- 
ρόν δέ συμπαγές καί άνθιστάμενον έδαφος κα
θιστά τήν άντίκρουσιν τής κινησεως εντελεστε- 
ραν καί σφοδροτέραν.

Ό  ταχέως βαδίζων ΐππος άνασείει σφοδοότε- 
ρον τό σώμα άλλ ή άνάσεισις αυτη εςαρτά- 
ται άλλω; τε καί έκ τής φύσεως τοΰ εδάφους· 
τό αύτό δέ έχει άποτελεσμα και το βαρυ /) 
έλαφρόν τοϋ 'ίππου βήμα. Τα αποτελέσματα τΤίς 
ιππασίας έξαρτώνται, καθώς προείρΥΐται ,̂ και 
έκ τών διαφόρων τρόπων καθ ους βαβίζει ό 
ΐππος, οί δέ φυσικοί ουτοι τρόποι είναι τρεις 
τούτέστι τό βάδην βήμα, ό τροχασμός καί ο 
καλπασμός.

Ή  βάδην ίππασίχ 4), μετρίως άνχσει- 
ουσα τό σώμα, είναι λίαν ευάρεστος άσκησις,

1) Κατά τό βάδην βη'ΛΧ τοΰ ίππου τά σκέλη αΰ- 
του κινούνται αλληλοδιαδοχ_ω; και διαγωνιως.  ̂κατα 
xbv αύτίιν δέ τρόπον στηρίζονται επί τοΰ εδάφους' 
τ ο ύ τ έ σ τ ι  το ένπρώτοις ύψούαενον δεξιόν πρόσθιον σκέ
λος, διαδέχεται τΐ> οπίσθιον αριστερόν, καί ταϊτο τ;.- 
λος διαδέχεται τό οπίσθιον δε;ι6ν. Ό  βηματισμός 
ούτος, καθ’ ον δέν μεταβάλλεται τό κεντρον  ̂της βα- 
ρύτητος,είναι ο ήπιωτερο; καί δυναμεΟα νά έπισπ*ύ- 
σωμεν αύτόν κατ’ αρεσκειαν·

ώφελοΰσα τούς αδυνάτους, καί τους μη συνοι- 
κειωθέντας είσέτι μετά τής σωμασκίας ταυτης.
Ό  τροχασμός 2) σφοδρότεοον άνασείων τό σώμα, 
αποβαίνει έπιβλαβής είς τούς πάσχοντας έκ 
χρονιών νοσημάτων τής κοιλίας, τών πνευμο
νών, τής καρδίας, ή τών μεγάλων άγγείων. Οί 
άγγλοι μετριάζουσι τήν έκ τοΰ τροχασμού τοΰ 
ΐππου σφοδράν άνάσεισιν, κάμπτοντες και ευθυ- 
νοντες τό σώμα είς έκάστην πρόσκρουσιν τοΰ 
'ίππου- ό τρόπος δέ αύτός τή; 'Ισπανίας κα
λείται τροχασμός κατά τήν άγγλικήν μέθοδον· 
άλλ’ ή ιππασία αύτη κουράζει σφοδρά, προ 
πάντων τούς νοοίουντας, οΐτινες πρεπει νζ απέ- 
χωσι ταύτης, ύποβαλλομένου τοΰ σώματος 
αύτών είς πολλάς βίας. Ο δέ καλπασμό; 3) δέν 
άνασείει μέν τοσοΰτον τό σωμα,ώς ό τροχασμος, 
ένεκα δμως τής μεγάλης τοΰ ΐππου ταχύτητος 
στενοχωρεΐ τήν αναπνοήν, έπιταχύνει την κυ
κλοφορίαν καί έπιφέρει άφθονον διαφόρησιν, όπερ 
αποβαίνει ιδίως έπιβλχβέστατον, οσάκις μα- 
λιστα κχλπάζομεν εναντίον σφοδροΰ άνέμου.

Πλήν δέ τών φυσικών αύτών βαδισμάτων 
ύπάρχουσι καί έτερα τεχνητά. Ητοι ό μικρός 
καλπασμός, εν χρήσει ίδι^ς παρα ταΐς κυρίαις· 
ό δρομαίος κχλπασμός, βηματισμός λίαν επι
κίνδυνος καί κοπιαστικός διά τε τόν ίππεα καί 
τόν 'ίππον. Ό  ύποσακκισμός, βάδισμα λίαν 
έπίμηκες καθ’ δ ό ΐππος όλίγον άποσπώμενος 
τοΰ εδάφους προτείνει τά ,  δυω συναμα κνημας 
αύτοΰ άπό τοΰ ένός πλαγίου είς τό έτερον κτλ.

Τά άποτελέσματα τής 'Ιππασίας έξαρτών- 
ται κατά μέγα μέρος έκ τής έπί του ΐππου 
στάσεως τοΰ σώματος. Οΐ διδάσκαλοι τής 
ιππασίας φιλονικοΰσιν έπί · τή ; κατά το 
μάλλον καί ήττον καθέτου στάσεως, ήν πρέ
πει νά έχϊ) τά σώμα τοΰ έπιβαίνοντος τον 
ΐππον, έπί τής κάμψεως τής σπονδυλικής στή
λης, έπί τοΰ τρόπου τής καθίσεως. Είς την 
στρατιωτικήν ίππχσ αν τό σώμα τοΰ ΐππεως 
διαιρείται είς τρία μέρη,δύω ευκίνητα ήτοι τόν 
κορμόν κκί τάς κνήμας,κχί έν ακίνητον ήτοι τους 
μηρούς.Ε’ς τήν συνήθη ιππασίαν ό ιππεύς εκτε- 
λεΐ έπί τβσοΰτον περ’.σσοτέρας καί έπαισθητο- 
τέρας μυϊκάς κινήσεις, έφ δσον είναι άπειρότε- 
ρος τή; ιππασίας· αΐ δέ μυϊκχί αυταί κινήσεις 
έκτελοΰντκι κατά τό οπίσθιον μέρος τοΰ κορ- 
μοΰ, τό έσωτερικόν τών μηρών, τους ψόας καί 
τού; είλεακούς μΰς, τούς βραχίονας καί τάς 
κνήμα;. Ό  κορμός ολόκληρος είναι εις διαρκή 
συστολήν άναγκαίαν πρός την ήμικεκκμμενην 
αύτοΰ στάσιν. Οΐ μύς τών άνωτερων άκρων 
ένεργοΰσι καί πρός διατήρησιν ή την επάνοδον 
τής ίσοσταθμίας έπί ευκινήτου βάσεως και προς 
τήν διεύθυνσιν τοΰ ΐππου. Κατά την αγγλι
κήν μέθοδον οί άναρτήρες τών άνκβολέων είναι 
λίαν βραχείς, οΐ μηροί καί αί κνήμα ι συγκεκαμ- 
μέναι, οί κατ’ ίσχίον όγκοι μόλις ψκυουσι τό ■ 
έφίππιον, ό δέ κορμός ύψούται καί καταοιβά- 
ζεται έπί τών κοιλιακών άκρων στηριζομενων 
στεοεώς διά τοΰ ποδος επι τού αναβολεως. . 
Κατά δέ τήν γαλλικήν μέθοδον, οί άναρτήρες 
τών αναβολέων είναι έπ.μήκεις, ου ένεκα ό ΐπ- . 
πεύς στηρίζεται κυρίως επί τής λεκάνης, και ■ 
ένεργοΰσι πρό πάντων οί μΰς τοΰ κορμού, και , 
οί κατά τό έσωτερικόν τών μηρών μέρος. Δια 
τοΰ γαλλικού τρόπου ή χάρις τής ιππασίας κα
ταφαίνεται καλλίτερον, αΐ δε στάσεις τού σώ- . 
ματος είναι χαριέστεραι· 6 ιαταρασσονται δμως ■ 
τά σπλάγχνα καί τών τριών κοιλοτήτων τοΰ 
σώματος, ώς έκ τών λίαν σφοδρών άνασείσεων, 
τών άπ’ ευθείας είς τόν κορμόν μεταδιδόμενων.

“2) Έν τω τροχασμω τά σκέλη τοΰ Ϊππου κινούνται 
έπίσης διαγωνίως, ύψοΰνται όμως καί στηρίζονται 
συγχρόνως επί τοΰ εδάφους. _ r

a) Έν τω καλπασμω ύψοΰνται συγχρόνως τα δυω 
πρόσθια σχέλη, τά δέ οπίσθια καμπτόμενα κατά την 
ύψωσιν τών προσθίων ωθουσι τό σώμα πρός τα 
πρόσω κ.τ.λ.
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Ή  δέ παρά τώ πρωτοπείρω, ή ή μετά παρατε- ■ 
τ α μ ένη ν  ιππασίαν έπερχομένη κόπωσις οφείλε- I 
τ α ι  είς τάς παθητικάς άνασείσεις καί τάς συ- 
στολάς, τάς ύπό τοΰ ίππέως έκτελουμ.ένας πρός 
μετρίασιν αΰτών.

Ή  μετρία ιππασία είναι ά'σκησις λίαν εΰά- 
ρεστος καί ώφελιμ,ωτάτη τονωτικώς έν γένει 
έπί τοΰ οργανισμού ενεργούσα. Αί δι’ αΰτής 
μέτριαι καί έπανελημ-μέναι άνασείσεις δλου 
τοΰ σώματος τονοΰσι σύμπαν τό άγγειώδες σύ
στημα, άπωθοΰσι τά αίμα μέχρι καί τών τε
λευταίων διακλαδώσεων τών αγγείων,ένισγύουσι 
τά  σπλάγχνα καί έπαυξάνουσι τήν έκκρισιν τοΰ 
γαστρικού ρευστού, τοΰ παγκρεατικοΰ ρευστού, 
καί τής χολής, ών ένεκα διεγείρεται ή όρεξις, 
διευκολύνεται ή πέψις καί τακτοποιείται ή θρέ- 
ψις, διανεμομένου έξ ίσου τοΰ χυλού. Αί δέ 
κατά τήν ιππασίαν κινήσεις άναπτύσσουσι καί 
αυται τήν ρώμην τών μυών καί μ.άλιστα τών 
τοΰ κορμού καί τών θωρακικών άκρων. ’Ωφελεί 
δέ ή ιππασία τοσοΰτο μάλλον καθ’ δσον ό Ί π -  
πεΰς εΐναι επιδέξιος καί έχει άναλόγους δυνά
μεις προ; τάς κινήσεις τοΰ ίππου, δτε δεν επαυ
ξάνεται ή κυκλοφορία καί ή τού δέοματΟς έκ- 
κρισις. Η συνεχής άνάγκη τών μυϊκών βιών 
άναγκάζει τούς ιππείς είς βαθείας είσπ/θάς, 
ων ένεκα ή αίμ,άτωσις έ/.τελεΐται έντελέστερον.

Οίμ.ετρίως καί τακτικώ; ίππεύοντες προσ- 
κτώνται έν γένει πληθωρικής έξεως· τάδεσύνη- 
θες λειπόσαρκον τών ταχυδρόμων καί τό πρόω
ρον αύτών γήρα; οφείλεται είς τήν παρ’ αΰτοΐς 
κατάχρησιν τή ; ιππασίας, τήν συνήθη στέρη- 
σιν τοΰ ύπνου, τόν συνήθη τρόπον δι’ ού βα- 
δΐζουσι, τουτέστι τόν τροχασμ,άν, τάς κατα
χρήσεις τών οινοπνευματωδών ποτών, καί τάς 
άστασίας τής άτμοσφαίρας έν αίς έκτίθενται. 
'Η  μετρία βάδην ιππασία τονωτικώς, ώς προ- 
είρηται ένεργοΰσα, ώφελεΐ τοΰς άδυνάτους έν 
γένει καί μ.άλιστα τοΰς άναρρωνύοντας έκ πα- 
ρατεταμένων νοσημάτων έξασθενισάντων τάν 
οργανισμόν σύμπαντα. Ένδείκνυται ιδίως ή 
σωμ,ασκία αύτη είς τοΰς διανοητικώς έργαζομ,έ- 
νους, τοΰς διάγοντας καθεστηκότα έν γένει 
βίον, καί πρό πάντων είς τοΰς μετερχομένους 
έπιτηδεύματα, ών ένεκα ο κορμ-ός είναι συνή
θως συγκεκαμμένος, ήτοι τοΰς γραφείς, τούς 
ώρολοκΌποιοΰς κτλ., ώς άντισταθμίζουσα τ ’ 
άποτελέσμ-ατα κχί ποικίλλουσα τήν μ,ονοτονίαν 
τοΰ καθεστηκότος αΰτών βίου.

Η  ιππασία τροποποιεί εΰνοϊκώς τάν ύπερε- 
οεθισμ.όν τοΰ νευρικού συστήμ.ατος, καί ένίοτε 
ζωογονεί επωφελώς την νωθρίαν τών γεννητι- 
κών οργάνων. Μετρία καί τακτική ιππασία με- 
τριάζουσα καί καταπαύουσα τήν νοσηράν $ιέ- 
γερσιν τοΰ νευρικού συστήμ.ατος, ώφέλησεν είς 
πολλάς σπασμωδικάς νόσους· διό καί συμβου- 
λεΰομ.εν ταύτην κατά τών υστερισμών, τής 
υποχονδρίας, τ·75ς χρονιάς κεφαλαλγίας, τοΰ 
χοονίου βηχός, τών νευρικών παλμ.ών, τής σκε
λοτύρβη; κτλ. Ή  δέ είς τοιαύτας περιστάσεις 
ωφέλεια τής ιππασίας, λέγει ό Λευί, είναι προ
φανής· καθ’ οτι αί πλεΐσται νευρώσεις συνο
δεύονται ύπά δύω στοιχείων στενώτατα συνδε- 
δεμένων, τοΰτέστιν ύπό άτονίας καί έρεθισμ.οΰ, 
ή δέ έξουδετέρωσις τοΰ ένός έξ αΰτών έπιφέοει 
τήν ίασιν τοΰ ετέρου.

Ή  παρατεταμένη καθ’έξιν ιππασία,ή μάλλον 
t ή,δυσαναλογία μεταξύ τής σφοδρότητος τών κι- 
1 νήσεων τού ΐππου καί τής ισχύος τοΰ άναβά- 

του, προδιαθέτει είς κήλας, καθόσον έλατ- 
τόνει τήν έλαστικότητα τών βουβωνικώ/ σω
λήνων, επιφέρει κιρσούς καί κιρσοκήλας· έξα- 
σθενεΐ την γενετήσιον όρμήν, ή έπιφέρει 
καί τήν ανικανότητα. Ό  'Ιπποκράτης, έν 
τφ περί άέρων ύδάτων, καί τόπων, όμιλών περί 
τών Σκυθών, αποδίδει τήν νωθρότητα τών

γεννητικών αΰτών λειτουργιών καί είς τήν 
κατάχρησιν τνί ς ιππασίας.

«Πολύγονον δέ, οΰχ οίόν τε φύσιν τοιαύτην 
»ούτε γάρ τώ άνδρί ή έπιθυμίη τής μίξεως γ - 
»γνεται πολλή διά τήν ύγρότητα τής φύσιος, 
»και τής κοιλίης τήν μαλθακότητά τε καί τήν 
«ψυχρότητα, άπό τών ήκιστα είκός είναι άνδρα 
οίόν τε λαγνεύειν· καί έτι ύπά τών ΐππων αίεί 
»κοπτόμενοι, άσθενέες γίγνονται είς την μίξιν, 
«τοϊσι μ.έν άνδράσιν αύται αί προφάσιες γ ί-
«γνονται · ................ . . .

μ  Έ τ ι  δέ πράς τουτέοισιν εΰνουχίαι γίγνον- 
»ται οί πλεΐστοι εν Σκύθνισι, καί γυναικεία 
«εργάζονται, καί ώς αί γυνχΐκες διαλέγονται 
»όμοίως· καλεΰνταί τε οί τοιοΰτοι άναν-
«δριεΐς................. Καί τοΰτο τά πάθος, ώς μ.οι
»δοκέει γίγνεσθαι, φράσω· ύπά της ίππασίης 
«αυτέους κέδμ.ατα λαμβάνει, δτε άεί κρεμ.αμ,έ- 
»νων απο τών ΐππων τοΐσι ποσίν· έπειτα άπο- 
οχωλοΰνται καί ελκονται τά ισχία οΐ άν σφό-
»δρα νοσήσωσιν .......... ...

Τά αΰτά δέ άποτ:λέσματα τής ιππασίας πα- 
ρετηρησαν καί οί Βρώβν καί Λαλλεμάνδος 
(Brown, Lallemnrdj.

Η  κατά τάν τροχασμ,όν συνεχής πράς τά 
πρόσω ροπή τοΰ κορμού, προστρίβει τούς όρχεις 
επι τοΰ εφιππίΐ/υ, οΰ ένεκα άλλοιούται πολλά
κις ή ύφή αΰτών. Αί δέ συνεχείς τοΰ κορμού 
κάμψεις καί εκτάσεις, έρεθίζουσι τοΰς νεορούς 
καίεπιφέρουσιν ένίοτε καί αίμ,ατουρίαν. Οίπλεΐ- 
στοι διατείνονται, δτι ή καθ’ έξιν ιππασία, 
προδιαθέτει καί είς αιμορροΐδας. Ό  Λαραί 
(Larrey) δμως ισχυρίζεται, δτι ή άναλογία τής 
νοσου ταυτης είνε ή αυτή εί; τε τούς ιππείς 
καί πε,ους στρατιώτας, καί δτι έθεράπευσε 
μ,άλιστα πολλάκις διά τής ιππασίας τάς αίμ,ορ- 
οοιόας. Ί  ινές εθεώρησαν τήν ιππασίαν ώς ίσχυ- 
ρότατον προφυλακτικάν καί θεραπευτικόν μέσον 
πολλών νοσημ.άτων, ήτοι τών χοιράδων, τής 
χλωρώσεως, τή ;  άναιμίας,καί τής έντεύθεν δια- 
ταράξεως τής εμμήνου καθάρσεως, τών άτονων 
διαρροιών, ως διαλυουσαν πρό πάντων τάς χοο- 
νίας εμφράξεις τών κοιλιακών σπλάγχνων, διευ- 
κολυνομένης τή ; κυκλοφορίας τής τών πυλών 
φλεοος· εθεώρησαν αυτήν ώφελιμωτέραν κατά 
τής φθίσεως, η οσον είναι ώφέλιμ,ος δ υδράργυ
ρος κατα τής συφίλιδος καί ή θειϊκή κινίνη 
κατα των διαλειπεντων πυρετών, έθεώρησαν τέ
λος ταυτην ώς ειδικώς ενεργούσαν κατά τών 
χοονίων νευρώσεων κτλ.

(άκολουθΐΐ)

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΙΝΩΝ 
(ΚΙΝΕΖΩΝ), 

inb ΑΡΙΣΤΕΙΑΟΤ Κ. ΣΠΑΘΑΚΗ

(Καθηγητοΰ)

(Συνίχ'ΐα φυλλάδιον 12 σελ. 94)

Τά έν Κίνα σχολεία διαιρούνται είς δύο τά
ξεις, ήτοι είς χατώτεοα καί άνώτιρα· καί κα
τώτερα μέν είναι τά τοΰ Λαού σχοΛεΐα, έν οίς 
συμπεριλαμβάνονται τά  τε τών πτωγών σχο
λεία (I-hio) καί τά  io irep ird  (Ye-hio), είς ά 
φοιτώσιν οΐ τήν ήμέραν περί δια'ίόοους έο- 
γασίας άσχολούμενοι* άνώτερα δέ σχολεία 
είναι τά  χρησιμεύοντα πράς μόρφωσιν τών 
λογίων. Ταΰτα διαιρούνται κατά περιφε- 
ρείας καί εΐναι διαφόρων βαθμών. Ό  θέ- 
λων νά περιβληθ-Ji άξίωμά τι πρέπει βαθμη
δόν νά μορφώται έν τοΐς άνωτέροις σχολείοις 
ύπό τήν έπιτήρησιν τοΰ Μανδαρίνου τής έν ή 

Ι εύρίσκεται τό σχολεΐον περιφερείας.Βίοοιι— tsai 
1 καλούνται οίδιανύοντες τήν πρώτην καί κατω- 

τάτην βαθμίδα τής έκπαιδεύσεως. Ούτοι φε- 
ρουσιν ίδιον ένδυμα καί τυγχάνουσι προνομίων 
τινών.Μετά τρία έτη οί βΐοου-ΐΒαΐ,έξετασθέντες

ύπά δύο παρά τής Αΰλ.ής πεμπομένωνΜανδαρίνων 
καί εΰδοκιμήσαντες,μεταβαίνουσιν είςτοδεύτερον 
στάδιον τής έκπαιδεύσεως τό τών Kiugin. 0  
θέλων δε νά τύχν) τοΰ άνωτατου πολιτικού α- 
ξιώαατος οφείλει νά διανύσν) ν.αί τά τρίτον καί 
άνώτατον στάδιον τής έκπαιδεύσεως, ητοι το 
τών Tsin — tse, έν αΰτνί τνί πρωτευούσνι τής 
Κίνας, ένθα μ,εταβαίνει δαπάναις βασιλικαΐς 
καί έξετάζεται παρ’ αΰτοΰ τοΰ αΰτοκράτορος. 
Οί άξιωθέντες τών τριών τούτων τής έκπαι- 
δεύσεως βαθμ,ών όνομ.άζονται μαθηταί τού 
υίοΰ τοΰ Οΰρανοΰ, ήτοι τοΰ αΰτοκράτορος, και 
άνέρχονται είς τά  ύπατα άξιώματα. Οΐ φίλοι 
καί οί γονείς τοΰ άξιωθέντος τής τιμ.ής τοΰ 
Tsin— tse μ,ετά τήν έξέτασιν αΰτοΰ ίόρύουσι 
πρός τιμ,ήν θριαμ-βευτικάς άψίδας μετ επιγρα
φής, δηλούσης τά όνομ.α τού τιμωμένου- οί δε 
πλουσιώτατοι κάτοικοι φιλοτιμοΰνται νά δώ- 
σωσιν είς αΰτόν τάς εαυτών θυγατέρας συ
ζύγους. ’Ενίοτε οί τής τρίτης τάξεως μαθη- 
ταί έξετάζονται καί αύθις υπο τού αυτοκρά- 
τορος· εΰδοκιμήσαντες δέ κατέχονται παρ 
αύτφ μ,ετά τοΰ άξιώμ,ατος Han— lin, πλησι- 
εστάτου δντος είς τό βασιλικόν. Οί λόγιοι ου- 
τοι ήδη άπό τοΰ 925 μ. X. (όπότε ευρεθη 
παρά τοΐς Σίναις ή τυπογραφία) διεπουσι πάν
τα  τά  έν τνί πολιτεία φιλολογικά προϊόντα.

Οί αΰτοκρατορικοί πριγκηπες καί ιδίως δ 
έπίδοξος τοΰ άνωτάτου άρχοντος διάδοχος, ου- 
τινος ή άγωγή είναι άνατεθειμ,ένη είς ίδιον 
λογίων σύλλογον (Tschen szu-iu), όφείλουσι να 
διέλθωσι τά ;  έξής 6  σχολάς* 1 ) τήν τών έβί- 
uwr καί ιδίως τής μ.ετά τοΰ πλησίον συμ-περι- 
φοράς, 2 ) τήν τής διαχρίσιως τών διαφόρων ή- 
λικιών καί τοΰ πράς τοΰς πρεσβυτέρους σεβα
σμού, 3) τήν σχολήν, έν ή διδάσκεται ό τρό
πος τή ;  τών δημοσίων λειτουργών έκλογής, ί )  
τήν σχολήν, έν ή διδάσκεται ή διαφορά τών 
τάξεων καί άξιωμ,άτων, 5) τήν σχολήν, εν V] 
διδάσ εται πώς έκαστος δύναται έν τνί έαυ- 
τόΰ τάξει νά προσηλωθνί καί 6 ) τήν σχολήν, 
έν ή διδάσκονται αί σπουδαιότεραι καί ευρυ- 
τεοαι έπιστήμαι.

Ή  άνωζίρα ζών ZirCor διόααχα.Ι,α, ή εν τοΐς 
άνωτέροις σχολείοις γινομ-ένη, έγκειται ίδιως 
έν ταΐς ρηζοριχαϊζ da*i\<jtoi,r. Ασκούνται bs 
ρητορικώς οί μαθηταί έπί τριών διαφόρων βαθ
μιδών. Καί έν μέν τνί πρώτν) βαθμΐδι άσκούν- 
ται έν τώ καλώ γραφικώ χαρακτήρι (W en—  
tchang), προβαλλομ.ένου πρός έκθεσιν θέματός 
τίνος, ήτοι γνωμικοΰ, λαμβανομ-ένου έκ τών 
πέντε άγιων βιολίων (*). Εν όέ τνί δευτέρα 
βαθμΐδι άσκοΰνται έν τνί ποιήσει· έν δέ τνί 
τοίτη ασκούνται έπί τών Ts0, ήτοι έπί σχε
δίων καί πραγματειών περί άντικειμέ/ων πο
λιτικών καί διοικητικών, π . χ .  περί τοΰ πώς 
δύναταί τις νά καταβάλν) τούς λνιστάς ή νά 
προλάβνι τάς πλημμύρας. Πράς ταΐς ρητορι- 
καΐς άσκήσεσιν οΐ μαθηταί διδάσκονται γνώ
σεις τινάς φιΛοοαφιχά(,, άατροΐ^μιχάι.^ ιαζριχάζ] 
ψΐ'οικάς xai iozcj ιχάς. Αλλ όπως τών κατω- 
τέοων γνώσεων ούτω καί τών άνωτέρων ή μά- 
θι/αις είναι δλως μηχα>ιχη, εγκειμένη έν τνί 
άσυνειδήτω άπομνημονεύσει τ®ν άρχήθεν πα- 
ραδεδομένων. Ελλείπει δέ τε^εωί ®ν τ ’? μα" 
θήσει ή έλευθερία τής διανοητική? ένεργείας, 
ής άνευ άληθής έπιστήμ.η άπ0^Χινει άδύ- 
νατος.

Έν Kivcjt γίνονται δύο ειδών εξετάσεις προς 
πληροφορίαν περί τής τών μ,αθητ^ν π ?°όδου, 
ήτοι ίόιωζικαι καί δημόσιαι. Καί xS ti£v 
τιχχΐ γίνονται κατ’ οικον δίς ή τρις το^ ο ς 
έν τ·?ί αιθούση τών προγόνων ένώ πιον των τής 
οίκογενείας μελών* αί δέ δημόο/αι γίνονται οίς 
ή τρις ταΰ έτους ένώπιον τών Μ α νδ α ρ ίνω ν  έν

1 . Frssnel Journal asiatique tom. IV. pag. 8 .
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ιδιαιτέροις καί καλώς πεφυλαγμ-ένοις δωμχ- 
τίοις. Αί έςετάσεις αύται είναι χ  ̂ στηοόταται. 
Είς οΰδένα έπιτρέπεται νά κρατνί βιβλίο ν ή 
καί την έλαχίστην σημείωσιν. Αυστηρότατα 
δέ τιμωρείται ό ύποβάλλων τι διά ψιθυρισμού 
είς τον εξεταζόμενο/ μαθητήν. Έν ταΐς πό- 
λεσι της πρώτης τά;εως υπάρχει ί’ίιον οικο
δόμημα εξετάσεων, έχον πλεΐστα δωμάτια, έν 
οίς εξετάζονται μετά πλείονος άκριβείας καί 
μείζονος αυστηρότητας καί έπιτηρήσεως οί υψη
λότερα; τυχόντες παιδεύσεως μαθηταί ι ).

—  (χκολουθεΐ)
Λ Ο Γ Ο  2

Π .  Π .  Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Υ ·

κατα την ειδικήν συνέλευσιν τοΰ Διδασκαλικού 
Συλλογου (7. ’Ιουνίου 1880) έπί τοΰ ζητήμα
τος, αν πρεπει νά είσαχθνί εις τά δημοτικά 
σχολεία το δημόσιον καί ιδιωτικόν δίκαιον.

Επίστευον, Κύριοι, δτι μ,ετά την άνάλυσιν 
τοΰ ζητήματος, άν πρέπει νά είσαχθνί είς τά 
δημ.οτικα σχολεία ή διδασκαλία τοΰ δημο
σίου και ιδιωτικοΰ δικαίου, τήν γινομένην τό
σον καλώς ύπο τοΰ κ. Σκορδέλη, θά έπεί- 
θετο ο Σύλλογος δτι ή εισαγωγή τοΰ δη·/,ο
σίου και ιδιωτικοΰ δικαίου ώς μαθήμ,ατος ί
διου εν τοΐς σχολείοις καί τοΐς δημοτικοί; καί 
τοΐς ελληνικοΐς καί τοΐς γυμνασίοις είνε προσ
θήκη ουδέ αΰτήν τήν πρακτικότητα ύπέρ αύ- 
Τ'Λί εχουσα, δι ήν καί μόνον θέλει νάείσοικισθή 
εις την χώραν τών σχολείων. Έπειδή δμ.ως 
κατόπιν της ομιλίας εκείνης ήκούσθησαν καί 
εναντίκι γνώμ.αι, είνε άνάγκη νά γείνη βαθύ
τερα τοΰ πράγματος άνάλυσις, οπως δειχθή 
ποΰ κεΐται ή πλάνη. Δέν είμαι της γνώμης 
ότι πρεπει άνεξετάστως νά μ.ιμώμεθα τά  τών 
ξένων μ.ητε άφαιροΰντες μ.ήτε προσθέτοντες, 
άν τι παρ εκεινοις έχν) ένδεώς. Καί άν τοΰτο 
πρεπει νά γίνηται είς πάντα τά  άλλα, φρονώ 
ότι εις τά παιδαγωγικά πρέπει νά γίνηται διά 
μείζονα λόγον. 'Η παιδαγωγική έχει βεβαίως 
αναλλοιώτους άρχάς ώς πασα ά'λλη επιστήμη, 
αλλ ®ci αρχαί αυται πρέπει έν τνί πράξει νά 
λάβωσι τροποποιήσεις κατά τά; άνάγκας τοΰ 
έθνους. Το πρόγραμμα τοΰ δημοτικού σχο
λείου πρεπει νά το ύπαγορεύν) οΰχί μ,όνον ή 
επιστήμη, άλλά καί αί άνάγκαι τη ;  χωράς. 
Οτι δε είνε άνάγκη έν Έλλάδι οί άνθρω

ποι ν άνατοαφώσι κοινωνικώς καί πολιτικώς, 
τοΰτο ουδείς τό άμφεσβήτησεν. Άλλ.ά τοιαύτη 
ανάγκη ύφίσταται κοινή είς άπάσας τάς κοι
νωνία; καί τάς πολιτείας καί είς τά έθνη ε
κείνα παρ ών ήμεΐς σήμερον δεχόμ,εθα τήν έ- 
πιστημην και τον πολιτισμόν* ώστε ύπ' αΰ- 
την την έποψιν ήμεΐς δέν έχομεν νά προτεί- 
νωμ.εν τι νεον, άλλά νά παραδεχθώμ.εν τήν 
γνώμ.ην εκείνων, οϊτινες ώριμώτερον έφιλοσό- 
φησαν περι τών σχολείων καί έν τοΐς προ- 
γράμμασιν αυτών περιέλαβον οΰχί δτι ή στιγ- 
γη καί ή ιδιοτροπία ένέπνευσεν αΰτοΐς, άλλ’ 
ότι επέβαλε πολυχρόνιος σκέψις καί ή επι
στήμη. Εις τά τών σχολείων μας καθόλου καί 
τα δημοτικά καί τά γυμνάσια δέν εί'μεθα ή
μεΐς εις κατάστασιν νά προτείνωμεν πορίσμα- 
τα επιστήμ,ης ιδίας έπί άλλων άρχών στηρι- 
ζομενης, άλλα νά δεχθώμεν τήν επιστήμην 
και τα πορίσματα εθνών καλλιεργησάντων
την επιστημην απο γρονου - πολλοΰ. Καί θά 
- γ < > .ητο νομίζω εις τήν παροΰσαν ήμών κατάστα- 
σιν μεγα οφελος άν θά δυνηθώμ.εν νά έννοή- 
σωμεν κατά βάθος τήν έπισχήμην καί νά δι- 
ατάξωμεν τα σχολειά μ.ας σύμ.φωνα πράς το 
πνεΰμα αυτής. Αν λοιπόν τά έθνη τής έπι- 
στήμης δέν εδέχθησαν είς τά πρόγραμμά των 
καί μάθημα ίδιον τήν διδασκαλίαν του δη
μοσίου καί ιδιωτικοΰ δικαίου, τοΰτο δηλοΐ 
ουχί δτι ή επιστήμη δέν έπρονόησε περί τού-

1) Du llalde tom. II pag. Π 03,

τουκζ ί  οτι έπέπρωτο φωνή τις έξ Έλλ,άδος 
νά συμπληρώσν) τήν έπιστήμην, άλλ δτι ή 
επιστήμη ένόμισεν δτι τοιοΰτο μάθημα είνε 
περιττόν. Καί τό έθεώρησε περιττόν, διότι τό 
μάθημα τοΰτο έπαγγέλλεται νά προσφέρν) γνώ
σεις οΰσας τό χιλιοστημ.όριον έκείνων, άς ή 
έπιστήμη δι’ άλλου μαθήματος θεωρεί άναγ- 
καίας είς κοινωνικήν καί πολιτικήν μ.όρφω- 
σιν, προσφέρει δέ κατά τρόπον ξηρόν καί ά- 
τερπή καί διάστροφον, όν σήμ,εοον κατεόίκα- 
σεν ή έπιστήμη. Μοί φαίνεται δέ δταν τις 
γνωριζ·/) οποίας άπαιτήσεις έχει ή παιδαγω
γική σήμερον ά-ό τήν ιστορίαν καί πώς ή ι
στορία δύναται νά έπαρκέστ) κάλλιστα είς πο
λιτικήν καί κοινωνικήν μόρφωσιν δέν δύνα- 
τα ι ή νά θεωρήσν) τήν γνώμην τήν προμαχού
σαν τοΰ δημοσίου καί ιδιωτικοΰ δικαίου, μ ά 
λιστα δικαίου τόσον γυμνοΰ, περιοριζομένου 
είς τήν πολύτιμ.ον γνώσιν τών χωροφυλάκων, 
είσπρακτόρων, κλητήρων, καί τών τοιούτων ώ; 
έστερηαένην πάσης σπουδαιότητος. ’Απατών-

, 1 ,γ :I ■ , ,/ται οι νομι,οντες οτι τοιούτων γνωσεων εχει 
άνάγκην ό λαός, δπως ζήσν) δημόσιον καί ι
διωτικόν βίον κανονικόν καί τέλειον. Τά κα
θήκοντα τοΰ ελληνικοΰ λαοΰ καί τοΰ δημοτικού 
σχολείου έν Έλλάδι εΐνε πολλφ υψηλότερα. 
Οΰδέ πρέπει ήμεΐς κατά τό περιωρισμένον 
ήμών μέτρον τής άμέσου ώφελείας κρίνοντες 
νά φρονώμεν δτι τοΰτο τό μ,έτρον είναι τό όρθάν 
καί δτι τοιοΰτον μ.ετρον πρέπει νά διέπν) τάς 
σκέψεις καί πράςεις τής έλληνικης νεότη
τος, ήτις ώς έκ τής φύσεως τών πραγμάτων 
είναι προωρισμ.ένη νά συνεχίσνι τά  ηρωικά 
έργα τής ιστορίας τής Ελλάδος. Τοιαύτη παί- 
δευσις μονομερής καί περιωρισμ,ένη Ην  θά βρα- 
δ ύ ν γι νά δείξ'/j τά ολέθρια άποτελέσμ.ατά της. 
Κύριον χαρακτηριστικόν ΰγιοΰς παιδεύσεως είνε 
ή καθολικότης. Είσάγοντες δέ είς τό σχολεΐον 
ίδια μαθήματα όλοέν ΰποτρέφετε τήν μεοικό- 
τητα  προς βλάβην τής παιδεύσεως. Ό  μ.αθη- 
τής π. χ .  πρέπει νά διδαχθ/ί καί νά άσ·κηθή 
νά είνε δίκαιος οΰχί μόνον πρός τοΰς οικείους 
καί συγγενείς, άλλά πρός πάντας έν οίωδή- 
ποτε τόπω καί χρόνοι. Καί άντί νά μ,ερικεύσω- 
μεν τά πράγματα καί νά ζητώμεν νά όρίσω- 
μεν περιστάσεις τινάς, οπού χρεωστεΐ νά εινε 
δίκαιος, θά έποιοΰμεν καλλίτερον άν έφροντίζο- 
μεν δι'εΰμ.εθόδου διδασκαλίας καί σπουδαίας 
ϋλης καταλλήλου νά διεγείρωμεν μάλλον τήν 
αγάπην τοΰ μαθητοΰ πρός τό δίκαιον καί νά 
γυμνάσωμ,εν αυτόν είς τήν άσκησιν τής ά- 
ρετής.

Μετά χαοας ήκουσα τά περί τής πολλής 
άγάπης, περί ής τινες τών άξιοτίμων ε
ταίρων ένόμισαν άναγκαΐον δτι έπρεπε νά 
διαβεβαιώσωσιν τόν Σύλλογον δτι έχουν πρός 
τόν λαόν. Δέν άμφιβάλλω οτι καί τά άλλα 
μέλη τοΰ συλλόγου έμπνέονται τοΰλάχιστον ύπό 
ί'σης φιλοπατρίας. Ή  ιστορία τής Ελλάδος 
δεικνύει δτι ή φιλοπατρία δέν είναι άποκλει- 
στικάν προνόμ.'.ον ατόμων ή οικογενειών. Νο
μίζω άναγκαΐον νά κάμω αΰτάς τάς δηλώσεις, 
ό'πως μή παρεξηγηθν) ή γνώμη μου, καθ’ ήν 
κηρύσσομαι κατά τής εισαγωγής τοΰ δημοσίου 
καί ιδιωτικοΰ δικαίου.

Ό  Σύλλογος ό διδασκαλικός καλείται νά 
γνωμοδοτήσν) περί εισαγωγής μαθήματος μ.ή 
υπάρχοντας είς τά σχολεία τής Εΰρώπης. Καί 
καλείται νά γνωμοοοτήσν) ό Σύλλογος πρός 
πανελλήνιον Συνέδριον, ή δέ γνώμη αύτοΰ πε- 
ριβεβλημένη μέ τό κΰρος τής είδικότητος εν
δέχεται νά λάβ·/) γενικώτατον χαρακτήρα. 
Καί διά τοΰτο φρονώ οτι, δσον ασήμαντος καί 
άν θεωρηθνί ή προκειμένη έρώτησις, επειδή 
δμως προετάθη ΰπό πανελληνίου συλλόγου, δέν 
είναι συγκεχωρημένον νά αΰτοσχεδιάσωμεν τήν 

| άπάντησιν.

Μοί φαίνεται δτι θαρραλέοι δυνάμ-εθα νά 
άποκριθώμεν δτι δέν πρέπει νά είσαχθή τοι
οΰτο μάθημα είς τό σχολεΐον, διότι οΰδέ ή 
Ευρώπη ύπό τάς αυτάς πολιτικά; άνάγκας 
ζώσα ούτε είιήγαγέ ποτε ουτε παραδέχεται 
τοιοΰτο μάθημ.α έν τοΐς σχολείοις. Δέν φαίνε
ται δέ καθόλου ότι έκ τής έλλείψεως ταύτης 
προέκυψεν βλάβη είς τήν Εΰρώπην. Δέν είναι, 
κύριοι, τά μ,αθήματα τά πολλά, δι’ ών θεμε- 
λιοΰται βίος ηθικός καί πολίτικός ύγιής. Είναι 
παραγνώρισις αυτής τής έπιστήμης τής πα ι
δαγωγικής νά ποοβάλωνται είς το μέσον έν 
πάσν) σπουδαιότητι γνώμαι περί πολλαπλα
σιασμού τών μαθημάτων τοΰ δημοτικού σχο
λείου μάλιστα σήμερον, ότε ή έπιστήμη τείνει 
διά λόγους παιδευτικούς νά συνδέσν) καί συγ- 
κεντρώστ] τά  μ,αθήματα. Βεβαίως πρέπει νά 
λυπηθώμ.εν ότι τό δημ.οτικόν σχολεΐον τής 
Ελλάδος έδείχθη παράγων άθλιος είς τήν ηθι
κήν καί πνευματικήν άναγέννησιν τοΰ έθνους ! 
Βεβαίως εχουσι καθήκοντα καί Κυβέρνησις καί 
Σύλλογοι καί άτομα νά έργασθώσι δραστηρίως 
είς τήν διόρθωσιν τοΰ κακοΰ ! ’Αλλ’ άς μή ζη
τώμεν τήν διόρθωσιν είς τον πολλαπλασιασμόν 
καί τήν ύποδιαίρεσιν τών μαθημάτων, καί 
τοΰτο άνευ ανάγκης οΰόεμιά; καί σήμερον δτε 
τά μαθήματα τοΰ δημοτικού σχολείου συνε- 
νοΰνται ήδη καί συσχετίζονται.

Οί ύπερασπισταί τοΰ δημοσίου καί ιδιωτι
κού δικαίου ώς μαθήμ,ατος ίόίου έν τοΐς σχο- 
λείοις θά έδίσταζον άναμ.φιβόλως νά κηρυ- 
χθώσιν ύπέρμαχοι αυτού, αν δέν έλησμόνουν 
τί ή έπιστήμη τού δημοτικού σχολείου προ
τείνει είς πολιτικήν καί κοινωνικήν παίδευσιν, 
καί διά τίνος τρόπου θέλει νά γίνηται αύτη 
έναντίου μέν πρός εκείνον, ον οΐ ύπερασπισταί 
τοΰ δημ.οσίου καί ιδιωτικού δικαίου προβάλ- 
λουσι, συμ.φώνου όμως πρός τήν φύσιν τοΰ μα
θητοΰ καί τάς άρχάς υγιούς μεθοδικής. Δέν 
εινε ή γνώσις τών χωροφυλάκων, κλητήρων, 
νομ.αρχών, έπάρχων καί τών τοιούτων, έπί τής 
όποιας βασιζόμενοι δυνάμεθα έν πλήρει συνει- 
δήσει νά άπονείμωμεν έπαξίως τόν τίτλον τοΰ 
πολίτου είς ένα άνθρωπον, οϋδε βοηθούσιν αΰ- 
τάν καθόλου τοιαΰται γνώσεις είς τήν ορθήν 
έξάσκησιν τών ποικιλιών αύτοΰ κοινωνικών κα
θ /ικόντων. Πρός τοΰτο ύπάρχουσι πλεΐσται 
άκόμ.η γνώσεις περί ών ή έπιστήμη έπρονόησε 
καί αΐτινες άποδεικνύονται άναγκαιόταται εις 
πολιτικήν καί κοινωνικήν μ.όρφωσιν.

Όπως άναθρέψωμ,εν πολιτικώς τόν άνθρω
πον, είναι άνάγκη νά είσαγάγωμεν αύτόν είς 
βίον πραγματικόν πλούσιον γεγονότων, βχέ- 
σεων χαρακτήρων ύπό δλας τάς έπόψείί, καί 
ύπά έποψιν πολιτικήν καί ύπό έποψιν θρη
σκευτικήν καί ύπά έποψιν τών τάξεων τοΰ 
λαοΰ καί ΰπό έποψιν τοΰ δημοσίου καί ιδιω
τικού βίου. Πρέπει δηλ. έν τώ βίψ τούτω νά 
άπεικονίζωνται συγκεκριμένως όποιοι είνε οί 
κυβερνώντες, οποίας άρχάς πρεσβεύουν, είς ό
ποιας προλήψεις εύρίσκονται, πώς άπονέμουβι 
τήν δικαιοσύνην, πώς εργάζονται διά τήν ευ
ημερίαν καί τήν τιμήν τής χώρας, όποιαν 
προστασίαν παρέχουν είς τήν ιδιοκτησίαν καί 
τήν ζωήν τών υπηκόων κλπ. 2. ύπό θρησκευ
τικήν έποψιν. Είς ποίαν κατάστασιν εύρίσκε- 
ται ό κλήρος, όποΐαι είσίν αί άξιώσεις αυτοΰ, 
τί πράττει ύπέρ τϊΐς κοινής εύημερίας καί τής 
άναπτύξεως τοΰ λαοΰ, όποιον είνε τό πραγμα
τικόν θρήσκευμ,α, όποια ή εξωτερική λατρεία, 
όποΐαι αί έορταί κλπ. 3. ΰπό τήν έποψιν τών 
τάξεων, άν υπάρχουν τάξεις έν τώ λαώ, ό- 
ποΐαι αί πράς άλλήλας σχέσεις καί ύπολή- 
ψίΐς, πώς προσφωνοΰνται, χαιρετώνται, όποΐαι 
ύπάρχουσι προλήψεις κτλ. 4. ύπό τήν έποψιν 
τοΰ δημοσίου καί ιδιωτικού βίου τοΰ λαοΰ, 

1 πώς θεωρείται ή γυνή, πώς ό πατήρ θεωρεί



τά τέκνα του, οποίας προλήψεις £χει ό λαόί, 
όποια είνε τά επιτηδεύματα, ή βιομηχανία, 
τά  μέσα τ·7ιί συγκοινωνίας, πώς διατελεΐ δ 
λαό; πρός τήν βιομηχανίαν, πρός τό έμπόριον. 
Ό ποια  μέτρα λαμβάνονται πρός βελτίωσιν τοϋ 
λαοΰ, πώς είνε τά  σχολεία, τ ί  πράττει ή κυ- 
βέρνησις ΰπέρ αΰτών, τί ό οίκος. Πως κτίζον
ται αί οίκίαι, είς ποιον βαθμόν εΰρίσκεται ή 
καλλαισθησία ού μόνον εν ταΐς καλαϊς τέ- 
χναις, άλλά καί έν τ·3ί ενδυμασία. Πώς είναι 
ό καθημερινός βίος τοϋ λαοϋ ώς πρός τήν τρο
φήν, τήν κατοικίαν, τάς διασκεδάσεις.

Ταϋτα καί μυρία άλλα πρέπει νά ήξεύρη, 
οστις θέλει νά φέρν) έπαξίως τό μέγα δνοαατοϋ 
συνταγματ. πολίτου,Καί νά ήςεύρν) ού μόνον 
όπως πραγματικώς είνε, άλλ’ όπερ τό οΰσιωδε- 
στατον,πώς πρέπει νά είνε. Μόνον όώπλισμένος 
μέ τοιαύτας γνώσεις κατανοεί τόν οργανισμόν 
της πολιτείας καί δύναται άν θελ·/] νά έργα- 
σθνϊ ύπέρ αύτής.

Δέν πιστεύω νά εΰρίσκεταί τις καί έν τώ 
Συλλόγω τούτφ καί έκτος αύτοϋ άμ^ιβάλλων 
περί της σπουδαιότατος καί άναγκαιότητος τών 
γνώσεων τούτων. Ή  μόνη δυσκολία έγκειται 
έν τούτω πώς είναι δυνατόν νά παρασκευασθη 
βιβλίο ν έκ τής ίστορίας περιέχον άπάσας τάς 
γνώσεις ταύτας καί έ ·,θέτον αύτάς κατά τρό
πον εΰληπτον τερπνόν καί διδακτικόν. Μόνον 
ή δυσκολία τής συντάξεως τοιούτου βιβλίου ή
θελε παρουσιασθή σπουδαϊον πρόσκομμα είς 
τήν κατόρθωσιν τού έργου ή τουλάχιστον 
ήθελον άναβάλει τούτο. Ά λ λ ’ ήμάς τούς 
Έληνας πολ7.άκις έσωσε τό έ'νδοξον παρελ
θόν. Αύτό καί τώρα θά φρονηματίση καί 
μορφώσνι ήμάς, οπως έμόρφωσε καί μορφόνει 
καί τώρα άκόμη τήν Ευρώπην. Έχομεν συγ
γράμματα καί κατά τήν ύλην καί κατά τό 
είδος αριστουργήματα μεγαλοφυίας. Μικρά τις 
διασκευή Όμήρου, ’Ηροδότου κατά τάς άνάγ
κας τοϋ δημοτ. σχολείου, βιβλίον πραγμα
τευόμενο·; τά  κατά τόν μέγαν Αλέξανδρον, 
βιβλίον της παλιγγενεσίας της 'Ελλάδος, έν 
ω μετά τέχνης ήθελον έγκαταπλε/θή αΐ νε- 
ώτεραι σκέψεις καί άλήθειαι, ίδού ύλη κα
τάλληλος διά πολιτικήν καί ελληνικήν άνα- 
τροφήν.

Ή  γνώμη μου λοιπόν είνε.
Μή όεχθήτε την εισαγωγήν τοϋ δημοσίου 

καί ιδιωτικού δικαίου ώς μαθήματος ίδίου έν 
ούδενί σχολείω, διότι τότε θά δειχθήτε δτι 
παρά τό πνεύμα τή ; παιδαγωγικής επιστήμης 
έργάζεσθε πρός βλάβην τής πολιτικής ανατρο
φής τών Ελληνοπαίδων. Είς τόν διδασκαλι
κόν Σύλλογον πρόκειται ένδοξον στάδ'.ον ενερ- 
γείας άν θέλϊ] νά έργασθή ύπέρ τής έθνικής 
παιδεύσεως, νά καταστήσν) τούς συγγραφείς 
τής Έλλάδ ος ωφέλιμον άνάγνωσμα τού ελ
ληνικού λαοϋ. Ή  ήμέρα έκείνη, καθ’ ήν έν 
τνί οικία έκαστου χωρικού θά εύρίσκωνται πλη
σίον τής άγίας Γραφής καί τά  ένδοξα εργα 
τής 'Ελλάδος, ή ήμέρα έκείνη καθ’ ήν θά δι- 
ωχθώσιν έκ τού σχολείου καί τής οικίας αΐ 
μωραί φυλλάδες, ή ήμέρα εκείνη, καθ’ ήν ό 
μαθητής τοϋ δημοτικού σχολείου θά άρχίσν) 
νά άναγινώσκ·/) καί συμβουλεύητο» τού; ενδό
ξους συγγραφείς τή ; Ελλάδος, ή ήμέρα έκεί
νη είνε άρχή ελληνική; άνατροφή; άξίας τοϋ 
παρελθόντος καί τού μέλλοντος τή; ' Ε λ λ ά δ ο ς .  

'Ίδού στάδιον ένεργείας διά τού; πατριώτχς ! 
Ίδού άντικείμενον άξιον τή; προσο/ής τοϋ δι
δασκαλικού Συλλόγου!

Μ Ε Α Ε Τ ί Ι  
έπί τού Παντός ή τοΰ άναρχου 

καί άτελευτήτου κόσμου.
( ϊ υ ν έ / ε ι α  ίίρα φυλλά$ιον 1 2 )

Η Γή λοιπόν κινείται, ήτο τά σύνθημα τών
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τότε άληθών επιστημόνων άνδρών, ένώ ό "Η
λιος άκινητεΐ έν τώ κέντρω τοϋ 'Ηλιακού 
ήμών συστήματος, κινούμενος δμως περί τάν 
άςονά του, καί ώς ή μετέπειτα έπιστημονική 
ερευνά έδειξε καί έν τώ άπείρω χώρω έχων 
την φοράν του πρός τόν άστερισμόν τοϋ Ήοα- 
κλέους· ώς πρός τούς Πλανήτας δμως τούς τε 
προγενεστέρως καί μεταγενεστέρως άνακαλυ- 
φθέντας, έξέφρασαν τά σφόδρα πιθανόν αύτών 
συμπέρασμα, δτι διαγράφουσιν κανονικάς γραμ- 
ρ.ας κύκλω περί αύτόν κινούμενοι ώς άκολού- 
θως. Ερμής, Αφροδίτη, Γή, "Αρης, Τηλε
σκοπικοί πλανήται, Ζεύς, Κρόνος, Ουρανός, 
Ποσειδών.

Πολλούς εσχεν τούς προσηλύτους τό νέον 
τοϋτο σύστημα, καί πλ.εΐστα τά  έκ τούτου 
ωφέλιμα αποτελέσματα, καθότι ό συνδυασμός 
τουτου μετ άλ.λων προγενεστέροιν συνεπήγαγε 
την περινουστάτην άλήθειαν, ό'τι οί Απλανείς 
άστερες ουόέν άλλο είσί ή άλλοι 'Ήλιοι διε
σπαρμένοι κατ άπειρον άριθμόν έν τώ ocyα- 
νεΐ, δηλ. δτι έν τφ  άπεράντω Ούρανώ ύπάρ
χουσι τοσα Ηλιακά συστήματα δσοι είσίν οί 
Απλανείς άστέρες, ούχ ήττον δμω; οί πολέ
μιοι καί τούτου τοϋ νεωτεοισμοϋ δέν έλλει- 
ψαν να προτείνωσι τά αιχμηρά καί φθόνου πε- 
ριβεβλημένα αυτών βέλη δπως τά άποπνίξωσι, 
καθ δσον αί έπικρατοϋσαι τότε προλήψεις έ- 
φαινοντο πολύ άνώτεραι τοϋ νέου τούτου συ
στήματος τά μετά μεγίστης σαφήνειας καί 
άπλότητος έξηγοϋντε; τά έν τώ άπείρω Κοσμώ 
φαινόμενα, τοϋ μετά λεπτότητα; χ.αί ακρί
βειας ύπολογίζοντος πάσαν μέλλουσαν μετα
βολήν· ή ορθότης δμω; αύτοϋ άπεδείχθη με- 
τεπειτα εις τούς μεταγενεστέρους Αστρονό
μους, οΐτινες διά τής εμβριθούς έκείνης σπ.υ- 
όής τοϋ Ουρανού, καί τής λεπτομερούς έμ- 
πειρικής παρατηρήσεως έπιτυχόντες τήν άνα
κάλυψιν πολλών έ’τι άγνωστων τώ Κοπερ-. ίκω, 
το παρεδέχθησαν ένθέρμως, καί τά ύπεστήρι- 
ξαν μετά πυ'εισούσης σφοδρότητος και έκθύ- 
μω; ούτω; ώστε ούδείς έκ τών νύν Αστρονό
μων ύπάρχει άμφιβάλλων περί τής άληθείας 
αύτοϋ.

Εναργεστάτην άπόδειξιν τή ;  ύποθέσεως 
ταύτης παρουσιάζουσιν ήμΐν αί περί κινήσεως 
τής Γής Αστρονομικαί παρατηρήσεις. Βλέ- 
ποντες αίφνης τον Ηλιον καί άπχσαν τήν 
απειρίαν τών ουρανίων σφαιρών νά περιφέρων- 
τα ι εν διαστήματι 24 ώρών κυκλοτερώς πεοί 
τόν ήμέτερον πλανήτην έξ Α. ποός Δ. διανύ- 
οντες τροχιάς αμεταβλήτους τό σχήμα, έρω- 
τώμεν, είναι άρα γε φαινομενική ή κίνησις 
αύτη ; ή πράγματι έ'χουσι τοιαύτην φοράν καί 
τοιοΰτον ρυθμόν τά έπουρά ια ταϋτα σώματα; 
ή περίπτωσις αύτη είναι καθαρώς φαινομε
νική, και τφ  οντι, πώς ήτο δυνατόν τόν ύπερ- 
μεγέθη καί όγκωδέστατον "Ηλιον ή σχετικώς 
σμικροτάτη Γή νά κρατήσ·/) είς τήν τροχιάν 
του, τούτο φυσικώς άντιτάσσεται πρός τούς 
νόμους τή ;  Έ λ ξ ε ι ς  ή Γενικής Βαρύτητος, 
τίνι τρόπω ήθελον έξηγηθή αί έτήσιαι παραλ
λάξεις πλείστων άστέρων ; διότι τότε, τής 
Γής δηλ.άκινητούση;, επειδή παράλλαξις άστέ- 
ρο, τίνος ουδέν άλλο εΐναι ή ή γωνία ύφ’ ήν 
όράται άπό τοϋ άστέρος τούτου ή άκτίς τής 
Γής, ή δ εύθυνσι; τή ;  οπτικής άκτΐνος πρός 
τινα άστέρα ήθελε μείνει σταθερά, καί κατά 
συνέπειαν ή καταμέτρησις τής γωνίας ταύτης 
εις τάν άστέρα θά μας ήτο αδύνατος· άλλως 
τε καί πλεΐστα δσα φαινόμενα, έκ τής παρα
δοχής ταύτης ευκόλως εξηγούμενα πείθουσιν 
ήμάς περί τής σωστικής αύτοϋ,π.χ. ή Μεταλ
λαγή τών ώρών τού έ'τους καί ή Άνισότης 
τών ήμερών καί νυκτών εξηγούνται εΰ/ερε- 
στατα διά τής περί τόν "Ηλιον κινήσεως τής 
Γής.

Β Τ Ρ Ω Ν

Ουτω λοιπόν ό Κοπέρνικο; κατώρθωσέ νά 
φέρη εις αισίχν λύσιν τό σκοτεινότατον τών 
Αστρονομικών ζητημάτων, κατέστη ό'μως ά- 
δύνατος ή τε προσπάθεια καί περισπούδαστος 
αυτού φροντις οπως διατηρηθ-?) έπί μακρό- 
καθ οτι, ώς άνω εΐόομεν, ή άντινεωτερι- 
στική όμάς τών ’Ιησουιτών, δι’ άστρολογι- 
κών μαντευμάτων έξαπατώσα τού; άπλου 
στέρους κατώρθωσεν, ώστε ή άληθής αυτη 
εφεύρεσις νά ταφ-?) ζώσα είς τούς μυστηριώδεις 
τάφους της άμαθείας καί τυφλότητος. 'Η 
εςαφάνισις τής άληθείας ταύτης εύτυχώς δεν 
διαιωνίσθη έπί μακράν, διότι κατά τά 1635 
νεα διανοητι ή λάμψις αναφαίνεται έν τώ Κο- 
σμικώ Ορίζοντι, τί) βοηθεία τής οποίας κα
τέστη εκ νεου όρατή ή αλήθεια- ιδού αίφνης 
ό έκ Φλωρεντίας έλκων τό γένος Γαλιλαίος 
ήρξατο νά άναζωπυρή τήν ιδέαν τού Ηλιοκεν
τρικού συστήματος, ιδία τε καί δημοσί^ διδά
σκων τάς άληθείας τοϋ Κοπερνίκειου δόγματος 
καί διατυπώνων ταύτας έν ίδια'.τέραι; πραγ · 
ματείαις, αλλ άτυχώς καί ή φωτίζουσα αύτη 
διανοητικη όάς έποφθαλμιουμένη φθονερώς καί 
επιβουλως έ/.ελλε νά άποσβέση καί άπέσβετε, 
διότι καί ό άνήρ ούτος περιπεσών είς χεΐρας 
τών Ιεροξεταστών κατεδικάσθη καί άφωρίσθη 
ώ; άνατροπεύ; τής ύφισταμένη; θείας άλλη- 
λουχίας τών Ουρανίων φαινομένων, καί άφεύ- 
κτως ήθελεν ύπόστή τόν διά στοεβλώσεως ή 
διά πυράς σκληρόν θάνατον, άν ήρνεΐτο νά 
απομ,ώσν) γονυκλινής έπί τών ιερών Ευαγγε
λίων, εστω καί φαινομενικώς, τήν περί τόν 
Ηλιον κίνησιν τή ; Γής, ή αλήθεια εΐχεν έν- 

σαρκωθη έν αυτώ τόσον, ώστε μ.ετά τήν άπό- 
μοσιν ιδία άνεφώνησε τό γνωστόν καί «ομως ή 
Γή κινείται».

Ο μετά τόν Γαλιλαίον αναφανείς Κέπλε- 
ρος βασισθεί; εί; τ ίν  τοϋ Κοπερνίκου παραδο
χήν κεντρικής τίνος δυνάμεως έν τώ 'Ηλίω, 

,διατηρούση; περί αύτόν άπαντας τούς πλανή
τας είς την έαυτών τροχιάν, συνεπέρα··εν, 
δτι ή ελκτική ούτω; είπεΐν αύτή δύναμις θά 
έκτείνηται είς τήν Γήν ώς καί είς άπ αν τά 
πλανητικόν ήμών σύστημα, καί δτι r; περί 
τον Ηλιον αύτη κίνησις τών Πλανητών θά 
διεπηται ύπό γενικών καί άνα7.λοιώτων νό- 
τερον χρόνον ή λύσις τού ζητήματος τούτου- 
μων, ούς έν τέλει μετά σειράν συλλογισμών 
καί μεγάλων άγώνων έΛέησε νά φέρνι είς φώς. 
Διεγραψε δηλ. ή περιφανής αύτη αγχίνοια έκ 
τών προηγουμένων παρατηρήσεων τούς άκο 
λούθους νόμους τής κινήσεως τών Πλανητών.

ά.) Ε/.αστος πλανήτης κινείται περί τόν 
Ηλιον έπι τροχιά; έπιπέδου, τής άκτΐνος τή; 

ένούσης τά Κέντρα τοϋ τε περιφερομένου πλα
νήτου και τού Ηλιου διαγραφούσης έμβαδά 
Ι'σα είς ίσους χρόνους.

β'.) Ή  τροχιά έκάστου πλανήτου είναι έλ- 
λειψις την μίαν τών εστιών τής όποία; κατέ
χει ό Ή λιος.

γ '.)  Τά τετράγωνα τών χρόνων, καθ’ ούς 
οί πλανήται διανύουσι ολόκληρον τήν περί 
τάν Ηλιον περιφοράν των είναι είς άναλογίαν 
μέ τους κύοαυς τών μεγάλων άξόνων.

Ουδείς οιημφισοήτησε τό κύρος τών άνωτέ- 
ρω νόμ,ων, άλλά καί ούδείς τών τότε διασή- 
μων Αστρονόμων.· έτόλμα νά όρίση σαφώς θε
μελιώδη τινά νόμον, οπως τελείως άποπερα- 
τωθή ή λύσις τοϋ σοζαροϋ τούτου ζητήμ.ατο;.· 
φαίνεται δμο»ς οτι ή άποπεράτωσις προπαρε
σκευάσθη διά τόν μεγαλοφυίστατον Νεύτω- 
να, καί ίδού ούτος μετά νέας δλως έφευρέ- 
σεω; άν αφαίνεται φαντασθείς κεκρυμμένην 
τινά καί άκατανίκητον δύναμιν ώς διέπουσαν 
άπαντα τά σώματα τοϋ Ήλ.ακού ήμών συ-
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7 τ ή μ α τ ο ς ,  ή ν  δ ύ ν α μ ιν  ΕΛΐ,ιν- ή  Γ ε ν ικ ή ν  Β α -  
υ τ η τ α  έκ ά λ ε σ ε ν .

ΑΝΛΡΕΑ.2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟΣ
(Διοάχτωρ των Μαθηματικών.)

( Επεται Συνέχεια).

Α Ρ Χ Α Ι ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙ 0 Ε ΙΟ Τ  ΛΟΞΑ.ΣΙΩΝ 
Π Α Ρ ’ ΕΛΑΗΣΙ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΣΤΓΓΕΝΕΣΙΝ  

ΑΤΤΩ Ν Α Ρ Ι0 Ι 2  ΛΑΟΙΣ.

uirb
ΠΕΡΙΓίΑΕΟΤΣ ΙΑΣΕΜΙΑΟΓ 

Καβηγητοϋ

ο .  μ*ον αλλα και αι διάφοροι τών όντων 
καί φαινομένων καταστάσεις καί σχέσει; άξι- 
αι τή; λατρείας αυτού ενομίσθησαν καί έν τοΐ; 
τότε πλασθεΐσι μύθοι; άπεικονίσθησαν, οΐ τινε; 
άλλοτε ρ.εν τα  *αθ ήμ,έραν φαινόμενα έξεικο- 
νιζουσιν, άλλοτε Λε τά κατ αόριστον χρόνον 
επανερχόμενα φαινόμενα ή τάν ‘ έτήσιον ‘ δοό- 
μον τοϋ ήλίου (4)

Τοιοϋτοι είναι οί χαρακτηρίζοντε; τά ; σχέ- 
σει; τού χειμ.ώνος και θέρους, τήν έπάνοδον 
τοϋ έαρος, τήν άνανέωσιντής φύσεω;, τάς σχε- 
ο*ις τ7ι; ημέρας, ηοϋς, εσπερας, νυκτός, τήν 
επάνοδον τή; πρωίας καί τήν άναγέννησιν τού 
κόσμου όλου, τα ;  σχεσει; τών δυνάμεων τού 
φωτο; πρός τά ; δυνάμεις τοϋ σκότους, (5) ούχί 
δμω; και τόσω ποικίλας κατ άρχάς, δσω βρα- 
ύύτερον φαίνεται, διότι πάντες οΐ θεοί οί κατά 
τόπους^ λατρευομ,ενοι ουδέν άλλο εΐνε ή διά
φοροι ιδιότητες αντικειμένων τινών, ιδίως δέ 
θεών τινων τοϋ φωτός ( 6 j ,  διάφορα μόνον κατά 
τόπους ονόματα έχόντων.

Ούτω π .χ .  ό άνατέλλων ήλιο; παρίσταται 
καταδιώκτη; τών οφεων τής νυκτός, τών δυ
νάμεων αυτής, καλούμενος μάλιστα ή ζωή, 
ή πνοή, ό λάμπων δεσπότης καί πατήρ (7). Ό  
ήλιος ούτο; διήγειρε τά αίσθημα τή ;  ύποτα- 
γή ;,  αδυναμία;, έλπίδο;, πίστεω; ισχυρά; εί; 
δυνάμει; άνωτεοα; θεωρουμένας πηγήν πάσης 
σοφίας καί άρχήν πάσης λατρείας. Ό  αύτός 
ενέπνευσε τας πρώτας δεήσεις καί διήγειρε 
τας θυσίας. Απ εναντίας δέ ό δύων ή λ ι ο ς  

ώς καταστρεφων βραόέως τάν βίον του ένέ- 
πνευσε φόβον καί τά μέρος, ένθα δύει, έθεω- 
ρήθη ή διαμονή καί τών όμοιων αύτώ τεθνε- 
ώτων, ενθα καί αύτάς ό άνθρωπος μεταβαίνει
Υ.ΎΛ 05. 77poyOVOt OC’JTOO p.STŜ TJ'j 3£V xxt
ένθα οι ευσεβείς απολαύουσι μ,ακαριότητος.

Αλλα πάλιν, επειδή έπανέρχεται τήν έπι- 
ούσαν, εθεωρήθη ώς νέος μ,εταβαλλόμ.ενος, δ- 
μοιος πάντοτε έαυτώ, ώς άθάνατος, δθεν καί 
ή περί άθανασίας δοξασία αύτοϋ. ’Εντεύθεν 
κατέστη καί θεό; τής ήμέρας, θεάς τού χρόνου 
της ζωής καί τοϋ θανάτου, καί άπεδόθησαν 
αύτώ συγγενείς ή Ηως κατά τε τήν αύγήν καί 
τηνέσπέραν, ήτιςκαί αυτη διήγειρεν αισθήματα 
άπειρα, θεωρουμένη νέα, ούδέ ποτε γηράσκου- 
σα και φιλη τού άνθρώπου. (8) ’Επειδή δέ τά 
αυτα φαινόμενα φαίνονται τήν έσπέραν, οί 
αρχαίοι εόόζαζον δτι, άμα άνατείλαντος τοϋ 
ήλίου και προςβλέψ*ντο; τήν Ήώ, αύτη t/.έν 
εκρυψε τό πρό;ωπον καί ήφανίσθη, ό δέ ήλιο; 
πάσα / την ήμέραν επιζητεί αύτήν, ή τ ι ;  δμως 
παρίσταται αυτώ τό λυκαυγές τής εσπέρας 
και προςλαμβάνεται έν τοΐς δόμοις τών άθα- 
νάτων υπό τοϋ ήλίου, όντος ήδη είς τόν ούδάν 
τοΰ βασιλείου τών τεθνεώτων είς τήν δύσιν

i f )  'λ elk 73, 226 Prel αύτ. 20. Maury 216 rclersen 
σελ. 78 1 1 χ χ ΐ σ. HO V. 

(5) Ί Ιρ ο ξ .Π  2 1 .2 5 .  Well». 217. Pet. 83 VI, t.
(ti) Herm αΟτ j a ·,.
(71 M. Mull lifs |2>
(8j Rig Fedh I LXVlI. I I .I  ΟΚΗΓ?!· χα ί ί  CXX 6 
(•J) Voeikev ueber hom. geographie und Veltk. Hann.

18)0 m l  31.

Αλλα και τό σκότος τής νυκτός παρείχε 
θάρρος καί φόβον καί ταραχήν, έξ ού ό ‘ άν
θρωπος ήναγκάζετο νά προςβλέπ-ρ τήν άνατο- 
λήν τοϋ ήλίου, παρέχοντος ελπίδά (10), δτι θά 
άποδιύξγ) καί καταστρέψη τούς δφεις τής νυ
κτός, τάς δυνάμεις τοϋ σκότους διά τοϋ φω- 
τός του.

Αλλ’ ό’μως αΐ σχέσεις αύται ού μόνον πα- 
ρίστανται και απεικονίζονται διαφόρως κατά 
τήν άνάπτυξιν του άνθρώπου, άλλά ' καί άλ- 
λοιουνται τώ χρόνω (u ) έκ τών διαφορών τοΰ 
κλίματος και τής διαφόρου ποικιλίας τής χώ
ρας, εν ν] κατοικεί ό άνθρωπος, δή^ον δτι έκ 
τ ί ς  καρπίμου καί ερήμου γής, τοϋ ύψους καί 
βάθους αυτή;, τοΰ ομαλού καί άνωμάλου έδά— 
φους, τών πεδιάδων καί όρέων, έκ τής θαλάσ
ση?, τών ποταμ,ών καί ρυάκων.*2)

Και τοι δέ ή λατρεία τ ι ς  φύσεως εινε ποι
κίλη, ώ; ειπομ.εν ανωτέρω, ούχ ήττον δμω; εινε 
άπλουστερα ή δσον ήμεΐ; νομίζομεν αύτήν 13), 
διότι, εν ω ή ποί/.ιλία τοΰ κόσμου είνε τοσαύ- 
τη, βλεπομεν μετ έκπλήξεω; δτι τά πάντα 
εςίίλθον εκ μικρών σπόρων καί άπλών θεμελι
ωδών όοςασιών. Αλλ’ αύται πάλιν, καίπ-:ο 
ούσαι απλαΐ, δεν είνε δμω; παρά πάσι τοΐς 
μελεσι τή ;  ι ν ύ ο γ ε ρ μ. α ν ι κ ή ; ομοεθνίας αΐ αύ- 
ται, αλλα ποικίλλουσι παρ’ εκάστιρ αύτών καί 
κατα τόπον καί χρόνον, ού μήν άλλά καί 
.»κρα τώ αυτώ έθνει, ώ; παρά ταΐς διαφόροις 
φυλαΐς τοΰ ελληνικού έθνους, δπως καί βρα- 
δύτερον διά παντός τοΰ βίου αύτών κατά τήν 
πρόοδον τοϋ χρόνου καί τής κοινωνικής κατα- 
στάσεως, ών έκάστη εΐχεν ιδίαν θεότητα, ού- 
σαν ^άντιπρόςωπον τού θείου έν τή φύσει. 
Αλλ επειδή είνε δύ;κολον νά όρισθώσιν αΐ 
δοςασίαι αυται χωρίς, θέλομ,εν μόνον, όταν βε- 
βαίαν γνώσιν έχωμεν, παραθέτει τούς τόπου; 
καί τά ;  φυλάς, έν οίς έπικρατεΐ ή λατρεία 
τούτου ή έκείνου τού θεού.

(επετα ι συνε'χεια).
ΗλΛΛΑΛΑΛΛ

Ε Υ Ε Ρ Γ Ε Τ ίΚ Ο Τ Η Σ

ΕΚ. ΤΟΤ ΓΕΡΜ νΝΙΚΟΓ

ύπο

Χ Α Ρ Ι Σ Η  Π Ο Τ Λ Ι Ο Υ  

Καθηγητοΰ.

Οί καϋμμένοι, οί δυστυχείς άνθρωποι,»  
είπεν ή Α θηνά  προ: τήν κυρίαν Ευανθίαν,  
τήν μητέρα της. «Ν α τούς έβλετες ! δεκατε'σ 
σαρα μ ίλ ια  μακράν εφυγον ά π 3 τόν εχθρόν. 
Ούτο; κ α ί ε ,  πυρπολεί και λ εη λα τεί ,  ’όπου
αθ·,).»

«"Αχ,κόρη μου!»  άπή ντη τεν  ή κυρίαΕ υαν  
θια, «ό πό.' εμος είνε έν τών μεγίστων κακών,  
τά όποια πιέζουσι τή ν  ανθρωπότητα. Έ χ ε ι :  
δίκαιον, ό'τι λυπεΤσαι τού: καυμίνου; φ υ γ ά -  
δας· συμπάθεια πρις τή ν  δυστυχίαν τ ϋ ν  ά λ 
λ ω ν  αρμόζει εί; μ ί α ν κ α λ ή ν  ευσεβή καρδίαν!»

«’Α γαπητή  μητερ: » είπε/ t( ΆΟηνά, εχω 
ολίγα λεπ τά ·ά λ λ  αύτά τά δλίγα θέλω νατά  
δώσω είς τούς δυστυχείς- μοί επιτρέπεις νά 
μαζεύσω παλα ιά  λινά καϊ νά τα φέρω είς τούς 
καύμ-νους αύτούς· τά φορέματα τ^ιν είνε ό
λω ς  διόλου ξεσχισμένα.»

«Κ ά μ ε  το κόρη μου!»  άπ:κρΠη ή μήτηρ·
«είς τοιούτου; δυστυχείς, οί οποίοι Ιχουσι πολ- 
λήν ά νάγκηντη ; βοηΟείας μας,πρέπει νά οίδω-
μεν ότι δυνάμεθα νά στερώμεθα. ’Εγώ ή ίδία

(10) Μ. Muell ess 122.
( I I ;  Wellk. 130. Pet. 72.

, 12) Herm. § 2 flelck  ένΟ* ά νω ι.χ α ί σ. 21T Mueller
I rrolegom. 2 !6 , 332.
| (13) We!ck. 117. 129.

θά συνάξω τά παλαιά  άσπρόρρου/α χαί θά 
τά στείλω είς αύτούς.»

Ή  Ά θη να  εχαιρε πολύ δι’ αυτα'. Ή  μ ή -  
τηρ Ιφερεν εν αρκετά μέγα δέμα απο π α -  
λαια ένδυματα κ^ι ε π ή ('ε με τήν θυγατέρα 
τη,^πρίις τους φυγαδας. Οότον έχάρησαν ού- 
τοι Οιά τά οώρα, τα όπ;ία τοίς προτεφέρθη— 
σαν ! «Σάς βλέπομεν ώς αγγέλους τής σω
τηρία; μας» ειπον πρός τήν ΆΟηνάν καί τήν 
μητέρα της· «ό θεός νά σάς τά άνταποδώση 
χιλ ιοπλασίως !» *

Οι δυστυχείς διηγήθησαν τότε  πόσον θλι
βερά έφαίνετο τώ ρα ή χώρα, έξ ής ήρχοντο.
« Γα πάντα είνε καταφαγωμένα,είπον,καί δύο, 
τρε:ς π ζτά τα ις  πληρώνονται μέ πολλάςδραχ- 
μάς. "Οπου έλθ.ρ ό στρατιώτη:, θέλει νά έ /η  I 
νά τρώγη. "Αν δεν δύναται τις νά τού δώση', I 
αγριεύεται, κτυπ^ , καί πολλοί άθώοι ήδη έ- I 
χασαν τήν ζωήν των. Οί αξιωματικοί είνε 
μέν φιλανθρωπότεροι, ά λλά  οέν' είνε είς θέ
σιν νά έμποδίζωσι^ την ορμήν τού απαίδευ
του ανθρώπου. Πολλά χωρία  καί κώμαι έ -  
κάησαν ήδη ύπ'; τού εχθρού καί είς στάκτην 
μετεβλήθησαν».

^Ούτως εξακολουθούν νά διηγώνται οί φυ- 
γάοε;. 'Ότε δέ ή κυρία Ευανθία έπέστρεψε με 
την κόρην τη ;  είς τήν οικίαν, είπεν ή Ά θ η ν ά :  
«χαίρω πολύ οτι όύναμαί τι άκόμη νά δώ 
σω εις τούς ασθενείς. »

« Η χαρά αύτη κάμνει τιμήν είς τήν κα- 
ληνκαρδίαν σου, άπήντησεν ή μήτηρ· ή φ ι -  
λ α ν θ ρ ω π ί α  είναι ώρα iy , ά ιαγάιτητος άρε— 
τη ϊόίως, όταν μετ  εΰχαριστήσεως τήν έ- 
ςχσκη τ:ς. ‘Τπαρχουσιν άνθρωποι, οί οποίοι 
ευεργετούσα μέν το ;ς  άλλου;, άλλά  μετά 
λυπη; καί όυσαρεσκείας. Διά τ^ΰ τρόπου τού
του αι ευεργεσίαι άποβάλλουσι πολύ τ ή ;  ά -  
ςι^ς των. Καί πρέπει τ ι ;  προσέτι νά φροντίση 
ϊνα τοιούτου; εύεργετή, οί οποίοι είνε άξιοι.

1  πάρχουσ! κακοί άνθρωπο, οί όποιοι ένεκα 
άπορία; περιέρχονται τάς οδούς καί τήν έ- 
παιτε'.αν προτιμώσι τή ;  έργασίας. Ούτοι είνε [ 
άναςιοι τής βοήθειας ήμών, διότι ούτω ένι- ! 
σχύονται μάλλον εις τήν άτακτον ζωήν των.
* ο-<ς τοιουτου; καλόν ε.νε νά τούς άφίνη τις I 

st? τήν ^τυχην τ ω ν  ούτω δέ μόνον δύναν- ί 
ται νά διορθωθώ σι.»

Μετ' όλίγας ήμέρας έπεσκέφθη τήν Ά θ η -  
ϊ ναν ή ? ίλη ^ ς  Ά γ ν ή  καί την προσεκάλε- 

σεν είς περίπατον. Έντός παραπήγματος πρό 
τ ή ;  πό.·'ε.υς ητο είς ταχυδακτυλουργός, όστ:ς I 
έκαμνε διάφορα κομψά τεχνάσματα . «Πρέπει 
να τόν ίίωμεν» είπεν ή Ά γνή· καί ή Ά θηνά  
έλαβεν εύθ ;ς τά  ολίγα λεπτά, τά  όποία εί/ε, 
διά νά έπισκερθ/j μέ τήν φίλην της τόν τ α χ υ '  
οακτυλουργόν.

Άκριβώ;, ότε ήθελον νά ύπάγωσι.ν εί?ον 
οτι πολύς λαός συνέτρεχεν είς τόν δρόμον. 
Ίΐκουσαν ότι οέρουσι πλήθο; α ί /μ α λ ω τω ν .
Ή  Ά θηνά έστάθη μέ τήν Α γνήν  πρό τής 
πατρικήςοικίας κχι βαθεως συνεκινήθη έκτής  
όψεωςτών αιχμαλώτων,ο. 'τινεςέζήτουνέλεη- 
μοσύνην. Ή  Ά θηνά  έτρεξεν είς τά  λεπτά  τη ; ,  
τά  όποίαείχεν αφήσει είς τό δωμάτιον. « \έν 
πρέπεινάδώσ^ς δα τά δλίγα λεπτά  σου,» είπεν 
ή Ά γ ν ή - «δέν γνωρίζεις, ότι είνε διά τόν τ α 
χύ  ϊακττλουργόν;»

Ά λ λ ’ ή 'Αθηνά δέν άπεπλανήθ,η. Ι ίαρε- 
ΐήρη σεμ ε .α ςύ  τών α ίχμ αλ ώ τω ν  δύο π λ η 
γωμένου;, οί έποιο; μόλις ήδύναντο νά προ-
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χωρώσι. Εί; αύτούς ίδωκεν δλα τά λεπτά, 
τά άποία εϊ/ε.

Ή  ‘Αγνή τόν εψεςε δι* αύτό, άλλ’ ή κυ
ρία Ε,ώανθία είπεν. «‘Η Άθτ,νά έκαμε πολύ 
καλά· Six τοΰ δώρου της πολύ ίσους έλά- 
φρυνε τούς δυστυχείς πληγωμένους.»

Δέν παρήλθε πολύς καιρός, καί οί κάτοικοι 
της πόλεως προσεκλήΟησαν νά προσφέρωσι 
τετιλμένα ξαντά, τά όποια έχρειαζοντο προς 
θεραπείαν τών πληγωμένων. Καθώς ήκουσε. 
περί τούτου ή Άθηνά, έκινήθησαν έν αύτη 
μέ ολην τήν δύναμιν τά αισθήματα της φι
λανθρωπίας, καί παρεκάλει τήν μητέρα της 
νά τη δωσν) τά παλαιά πανιά της, ί'να τίλη 
ταχέως ξαντά.

α Λησμονείς δά τον περίπατόν μας δλως δι
όλου, είπεν ή Άγνή· τώρα δέν εινε καιρός νά 
τίλλης ξαντά. Άφες τα, έως ού έπιστρέ- 
ψωμεν.»

«’Α γαπητή  ‘Αγνή,»είπεν ή κυρία Ευανθία- 
«δταν θέλωμεν νά εύεργετήσωμεν τούς ά λ 
λους, πρέπει δσον το δυνατόν όγλήγορα νά 
τδ κάμωμεν. " Ο σ τ ι ς  δ ί δ ε ι  δ γ λ ή γ ο ρ α ,  δ ί 
δε ι  δ ί π λ α , λ έ γ ε ι  ή παροιμία. Ά ν  θά κάμ ω 
μεν κανέν καλδν εις τον πΛηγωμένον, πρέπει 
νά τδ κάμωμεν δγλήγορα.»

Μέ δυσαρέσκειανελαδεν ή Ά γ ν ή  τδ σακκου- 
λάκι της καί έφυγε· ή Ά θηνά  ομως έκαμε ξαν
τά  μέ πολύν ζήλον καί παρέδωκεν αύτά είς 
άνθρωπον της έξουσίας,καί τοιουτοτρόπως συν- 
εισέφερε καί τι προς καταπράϋνσιν τών πόνων 
τών δυστυχών έκείνων.

Καθώς προτηνέχθη ή Ά θηνα  κατ’ αύτήν 
τήν περίστασήν, ούτω προσεφέρετο καί πάν
τοτε· Ιυμπαθές καί εύεργετικδν κορασιον ούσα 
κατεπράυνε τήν δυστυχίαν τών ανθρώπων, δ
που καί δσον ήδύνατο. "Οτε δέ ή Αθηνα ε- 
γεινε γυνή πλουσίου άνδρδς, ήτο εις κα
τάστασήν νά κάμνϊ) περισσοτέρας εύεργεσίας, 
καί τάς έκαμνε μετά ζήλου.

ΙΊολλαί χηραι καί δρφανά, άσθενεϊς καί 
πτωχοί κατέφευγον πρδς τ^ν  Άθηναν, καί ύπ ’ 
αύτής ΰπεστηρίζοντο. Ά λ λ ά  παρετ^ρησεν ή 
ευεργετική κυρία, δτι διά τών εύεργεσίων της 
οέν έκαμνε τόσα πολλά καλά, οσα έπεθύ- 
μει. Είς τούς πλείστους έπ’ δλίγον μόνον χρό
νον προσεφέρετο βοήθεια· πολλοί οέ, ο; όποιοι 
έλάμέανον παρ’ αύτής χρήματα , έπήγαινον 
είς εν καπηλεΐον, διεσκέδαζον έκεΐ κλί έπειτα 
δέν ειχον πάλιν λεπ :α .

Ή  Ά θη νά  έσκέφΟη τότε, πώς δλα ταΰτα 
κάλλιστα νά έμποόίσ/) και ασφαλώς νά βοη- 
θήστ) τούς πτωχούς, “ίδρυσεν εν έργαστηριον, 
είς τδ όποιον πα^δία καί ηλικιωμένοι δι ωφε
λίμου έργασίας ήούναντο νά κερόίζωσι τά 
πρδς τήν ζωήν των αναγκαία. Διά δε τά 
παιδία έμίσθουσε διδάσκαλον, δστις νά τά  δ ι-  
δάσχη διάφορα μαθήματα.

Κατα τοΰτον τον τρόπον ή Ά θηνά  
έγεινεν ή σ^τειρα καί ή αιτία τ η ;  ευτυχίας 
πολλών. "Ολη ή χώρα τήν έτίμα ώς εύγενη 
καί εύεργε'.ικην κυρίαν. "Ολοι σιτ.εκινήθη- 
σαν ένδ'ομύχως, δτε απέθανε, και είς την κη
δείαν της πχρευρέθη πΛήθος εύ/νωμόν^ν άν
θρώπων, ούς είχεν ευεργετήσει, ί ίολλά  οά- 
κρυα τ η ;  λύπη ;,  της άγάπης καί ευχαρι
στίας έρρευσαν έ.τΐ τoJ τάφου τη;.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΕΥΚΏΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ***

Οιμοι ! καί πάλιν Λεύκωμα ένώπιον μου, πάλιν 
Τής μνήμης τό επάρατον ωχρόν αυτό βιβλίον, 
Τό μέ τήν χιονώδη του άναίσθητον άγκάλην 
Τών τόσων αισθημάτων μ,ας ψυχρόν Νεκροταφεΐον

”Ω ! προτιμώ καλλίτερον εί; έποχάς οδύνης 
Τνί ς άναμνήσεως αύτοΰ, την σιωπήν τής λήθης· 
Ά ν  είςώραϊον παρελθόν προσηλωθείς κ’ έμμείνγ)ς 
Είς τόν άγώνα τνί; ζωής, τών πόνων ένικήθης.

Τήν μαρανθεΐσαν προτιμώ άπέλπιδα καρδίαν 
Νά θάπτω άνευ τελετής, καί άνευ μ.νημοσύνου, 
Κ είς τήν ψυχράν, αισθήματος κενήν φιλοσοφίαν 
Ν' άναζητώ τό βάλσαμον άνωφελοΰς μ,ου θρήνου.

Νεκοοταφεϊον-Λεύκω'/,α άπέοαντον μνηι/.άτων.. 
”Ω ! πόσον, πόσον σάς μ.ισώ επάρατα έδάφη, 
Είκών λειψάνων θλιβερά, σωρεία συντριμμάτων, 
Υπάρξεων μου προσφιλών κατηραμένοι τάφοι ..

Ώ  ! σχίσατε τό λεύκωμα καλλίτερον, Κυρία. 
Είναι οδύνης πάροχος εν άνθος ή κ’ είς στίχος* 
Είς την άνάμνησιν πονεϊ πάρα πολ’ ή καρδία .. 
Ά  ! οχι δέν σάς άπατα άγνωστου λύρας ήχος.

Ιν’ έγώ ύπέστην φοβερά ναυάγια καί είδα 
’Ενώπιον μ,ου σιγηλώς πιπτούσας μίαν— μίαν 
ΙΙασαν χαράν τοΰ βίου μου, καί πάσάν μ,ου ελπίδα 
Ά πό μοιραΐον κτύπημα βαρύ καί τρικυμίαν.

Κ ’ έχ,ήδευσα τούς πόθους μου, τά  όνειρα καί ετι 
Την ήλικίαν τοΰ παιδός, τά  εφηβά μ.ου έτη. 
Καί ήδη έντρομος άνήρ πρό φαύλης κοινωνίας 
Ποθώ τήν λήθην έκ . . Ίδέ θά ελεγον, καρδίας..

Καρδία; ! οχι, δυστυχώς . . Δέν λέγεσαι καρδία 
’Όγκος σαρκός ώς έκκρεμ-ές έντός τοΰ στήθους

[πάλλων. . 
Είν’ ή καρδία Γολγοθά, είναι κοιλάς άγια 
’Εν γ  παλμοί έγείρονται έμπνεύσεων μ.εγάλων.

’Ένθα υπάρχει αίσθημα πολύ, άγάπη τόση . . 
Ό που  τά δάκρυ εύοσμα τά ρόδα του αρδεύει, 
Όπου άγνα’ι τούς πόθους μας, σεμναί στοργαί

[γεννώσι
Καί δπου ή αλήθεια κ’ ή πίστις βασιλεύει.

Οταν αυτά έκλείψωσι καί ή καρδία πίπτει 
'Ω; πτώμα έρημον ψυχής, είς τάφου κρύον χώμα, 
Καί μάρμαρον σιωπηλόν τό στήθος τήν καλύπτει, 
Κ ’ ύπά την πέτραν σιωπή, σιγη ΰπό τό πόμα.

’Απελπισία ! τά λευκόν σφραγίσατε βιβλία ; . . 
Πρός τ ί  ώχρα άνάμ.νησις άφοΰ τά πεπτωκότα 
Οΰδέποτ’ άνεγείρονται; . Τοΰ μέλλοντος τόν βίον 
Δεν θέλω δχι με ώχρά νά τάν εύρίσκω φώτα. 
Καί άγαπώ πλειότερον τής λήθης τήν σκοτίαν 
Έ χ ε ι  πολύν, πολΰν τό φώς τής μνήμης την

[πικρίαν.
Άθήνησι 1879.

ΕΜΜ ΑΝ. Κ. ΣΤΡΑΤΟΥΛΑΚΗΣ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
Π Ε ΡΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α

11ΑΓ\ΑΣΟΣ·=”Ετος Λ’— Τ είχος  Ε \ — Κ ε ί μ  ε ν ο ν. 
— Ν . Πετρή.— Περί τής ’Αντιγόνες τοΰ Σοφοκλεουν 

Κ. Σ. Κόντου. Γλωσσικαί παρατηρήσεις.— Κωνς.  
Α .  Π απάζη. 'H γλωσσομάθεια τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ.  
— Γ. Ν· Φιλαρέτου.Τό Άρτεμίσιον ΟΚΤΑΒΙΟΤ Fcul- 
|et. — 'II μικρά κόμησσα, κατά μετάφρασιν Έ μ μ .  Ροί-  
δου WILHELM LAN··.— Μία Νεοελληνική μυθιστορία.

’ - ρχαιολογικά. — Όλυμπιακαί άνασκαφαί ύπό Π 
Καββαδία.—  "Ορος Μουνυχίας (μετά σχήματος) ύπό 
I- X .  Δραγάτση. Θέατρον Πειραιώς ύπο τοΰ αύτοΰ. 
— ΜυχηναΤον ξιφίδιον.— Άνασκαφαί Φαρνεσίνης ύπο Σ. 
Κ. Σ. Ειδήσεις.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΥΑΑΟΓΟΣ ΠΑΡΧΑΣΟΣ. 
ΣΥΜΜΙΚΤΑ.— Νέον απόσπασμα Εύριπίδου ύπό Σ. 

Κ. Σ — Έκπαίδευσις έν 'Ελλάδι.
Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α . — Συνέδρια. Τέ-χναι καί έπιστήμαι.  
ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ — Σύγχρονος ιστορία. — Οί 

'Ρώσσοι έν Σεβαστουπόλει (συνεχ )·— Περί τής άρχής 
τών ονείρων (έκ τοΰ Ά γ γ λ ικ ο ΰ  ύπό Π. Ίωάννου. —  
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΑΕΤΚΩΜΑ, ό Τεβφίκ Πασσάς (Πρω
τότυπον — ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ, ό Κρόνος — Τίς ή π η 
γή τοΰ κακοΰ (μεταφρ. Λ. Λαζαρίδου).— Ό  Γεώργιος 
Ζαρίφης.— Γάστων καί Ιωάννα (Διήγημα Α . Δουμα. 
'Η X ϊος καί οί ΧΓοι.— 'Ο πορθμός τοΰ Σουλινα. Διά
φορα.—  Εμπορικόν Δελτίον.— Ποίησις.— Αίνιγμα.

ΕΦΠϋΕΡΙΣ ΤΑΝ ΦΙΛΟΜ ΑθΜ ·— Γλωσσικαί παρα
τηρήσεις, ύπό Κωνστ. Σ. Κόντου. — 'Η Ού'ρφα ύπό 
Μ. Γ. Δ ή μ ιτ σ α — Έπίμετρον τοΰ περί ήθών καί έθί— 
μων τών Λειβησιανών άρθρου ύπό Ν . Πετρή — Έ π ι 
στολαί ανέκδοτοι λογίων άνδρών τοΰ Ι ΐΓ  αίώνος ύπό 
Ίωάννου Ν . Σταμ.ατέλου.

(*IK0\0MIklI ΕΙΙΙθΕϋΡΠΣΙΣ·— Κοινωνική Ίσότης 
καί Ίνισότης.— Περί τών ανεπαρκών καί τών μηδό
λως φορολογουμένων ύπό I. Α . Σούτσου — Διεθνή δι
καστήρια εν Α ίγύπτω -—Εθνική τράπεζα καί τό δά
νειον πρός ά'ρσιν τής αναγκαστικής κυκλοφορίας. —  
Παγκόσμιος Σιδηροδρομία.

ΑΗΙΙΜΙΟΜ Τόμος Η' Τεΰχ^ος ΣΤί . Μαρτίου καί ’Α 
πριλίου. — Κριτικαί διορθώσεις είς Στράβωνα' μέρος 
πρώτον, ύπό Μ. Δήμιτσα—  Κριτική καί γραμματι
κή” μέρος δωδέκατον ύπό Κ .  Κόντου.— Περί γενέσεως 
τών φιλοσοφικών συστημάτων ύπό Π. Γρηγοριάδου 
ύφηγητοΰ τής ιστορίας τής φιλοσοφίας. — Περί τοΰ έν 
Χαιρωνεία λέοντος. — Τοποθεσία αύτοΰ καί σημερινή 
κατάστασις, χρόνος άνακαλύψεως, μαρτυρίαι άρχαίων,  
σκοπός ίδρύσεως καί συμβολική αύτοΰ έννοια — Διορ
θώσεις εις Θουκυδίδην καί Η σ ύ χ ιο ν  ύπό Πέτρου Ν.  
Παπαγεωργίου . . .  — Ψηφομαντεΐον έν τώ Θριασίω 
πεδίω, ύπό Εύθ. Καστόρχη. — Άρχαιολογικαί ειδή
σεις.— Περί τών εν Ναυπλία παναρχαίων τάφων καί 
τών αυτόθι ύπό Στράβωνος μνημονευομένων λαβυρίν
θων ύπό Εύθ. Καστόρχη, I. Κονδάκη καί Δημητρίου 
Φιλιού καί περί άνατκαφών έν ’Αθήναις ύπό τοΰ αύ
τοΰ.— Έπιγραφαί ’Αττικής καί άλλων τόπων ύπό Σ. 
Κουμανούδη.— Μία δ'.όρθωσις είς τήν ’Αντιγόνην τοΰ 
Σοφοκλέους ύπό I. Πρωτοδίκου. — Βιβλία νεοφανή. — 
Μετεωρολογικά! παρατηρήσεις.—

ΣΩΤ1ΙΡ.— Επιρροή τοΰ Χριστιανισμού έπί τών επι
στημών— 1) ό χριστιανισμός ώς πρός τήν φιλοσοφίαν.
2) ό χριστιανισμ.ός ώς πρός τήν φιλολογίαν ύπό Κ. 
Νεστορίδου (συνεχ.) .— Τί θά ητο ή άνθρωπότης χ ω 
ρίς τοΰ Χριστιανισμοΰ καί τί ωφελεί ιδίως ό έλληνι-  
σμόςεις αύτόν ύπό τοΰ αύτοΰ (συνεχ.) .— Ή θρη^κευ-  
τική άνάπτυξις τής Σερβιχής εκκλησίας ύπό Φιρμιλια- 
νοΰ Συγκείλου, τελειοφοίτου τής θεολογίας. — Βιβλιο
γραφία (Φιλολογικά άνάλεκτα Ζακύνθου ύπό Ν. Κ α-  
τραμή αρχιεπισκόπου Ζακύνθου ύπό Γαβριήλ Σ ο ώ ο -  

κλέους.— Ευθυμίου τοΰ Ζηγαβηνοΰ ερμηνεία ε’.ς τε τάς 
έπιστολάς τοΰ 'Αποστόλου Παύλου καί τάς Καθολικάς 
έκ χειρογράφου κωδικός νΰν τό πρώτον έκδιδομένη ύπό 
Ν. Καλογερα καθηγητοΰ (συνεχ.).

ΑΓΓΕΛΙΑ
Έτησία συνδρομή ώρισΟη Βιά μέν τούς 

έν ταΐς ’Αθήναις συνΒρομητάς είς ν. δρ. 12 
διά οέ τους έν ταΐς έπαρχίαις ν. δρ. 14 
καί έν τώ έίωτερικω είς δραχμάς νέας 16.

ΤΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ Σ Ω Κ ΡΑ Τ Ο ΪΣ  Π Ε Ρ. ΙΑΣΕΜΙΔΟΤ.


