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ΕΤΟΣ Δ'— ΤΟΜΟΣ Ε'.— ΦΥΛΛΟΝ 16.
10 ΙΟΥΝΙΟΥ 1880.

Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α .

ΤΙΜ Α ΤΑ Ι ΛΕΠ ΤΟ Ν 30.
κασμένη νά ζητήση τάς
συνδρομάς ταύτας δι’
άλλης όδοΰ, οπερ δέν
έπιθυαεΐ.

Ε ’. δοποίησις της Διευδύνσεω
τοΰ Περιοδικοί.— Οΰίλλιαμ "Ε
οαρτ Γλαδστων— Τό δνειρον τοί
Γλάδστωνος ύπό Φ.Ο.— 'Ιστορίο
τηςΦεσσαλονίκηςΰπόΐν.Χαλικιο
πούλου καθηγητοΰ (συνέχεια)
— 'Η Αίγυπτος τω 1858 ύπο Γ
Κ . Τυπάλδου σ υνέχ.— Περί Σω
μασκίας υπο Σ*. Μπαλάνου κα
θηγιοτοΰ έν τω Έθν. Πανεπι
στημίω (συνέχε:α).— Περί τη:
άγωγης τών Σινών (Κινέζων
ΰπό Ά ρ . Κ Σπαθάκη χαθηγητοΰ (συνέχεια). — Μελέτν
επι τοΰ^ παντός η τοΰ άναρ
χου και άτελευτήτου κόσμοι
ύπό Ά ν δ ρ . Οίκονομοπούλου δι·
δακτορος τών Μαθηματικών Ε 
πιστημών (συνέγεια).— 'Η ’Ο
λυμπία καί ό ’Ολύμπιος Ζεύ?
υπο Κ. Νεστορίδου καθηγητοΰ.
Τά δυο ’Ιαπωνικά παραμυ
θια υπο Έ μ . Γαλάνη καθηγη
τοΰ— Ποίημα ύπό Έ μ . Στρατουδάχη.

i

(Έκ τοΰ γραφείου της Αιευθΰνσεως).

Ο Υ ίΛ Λ ΙΑ Μ Ε Β Α Ρ Τ
ΓΛΑΔΣΤΩΝ.

II Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Ι Σ Τ Ο Υ
Π Ε Ρ ΙΟ ΔΙΚ Ο Υ

Λαμβάνει τήν τιμήν
νά παρακαλέση τούς α
πανταχού συνδρομητάς
αύτοΰ του τε ’Εσωτερι
κού καί Εξωτερικού ήδη
ότε πλησιάζει νά λήξη
το Δ . ετος τής έκδόσεως
αυτοΰ, νά πληρώσωσι
τήν έαυτών συνδρομήν
προς τούς κατά τόπου;
άνταποκριτάς τής διευθύνσεως ή, όπου δέν 6πάρχουσιν ανταποκριταί,
νά πέμψω-ιν άπ’ εύΟείοις
τήν συνδρομήν των πρός
τόν ταμίαν τής ’Επιτρο
πήςΚύριον Παναγήν'Ρα‘,ήν διευθυντήν "Εκπαι
δευτήριου έντός επιστο
λής έπί συστασει. Δηλοΐ οέ συγχρόνως ή
διεύΟυνσις εις τούς κυρίους έκείνους, οΐτινες κατόπιν εορτής έπέστρείαν ή έξακολουθοΰσι να έπιστρεφωσι φυλλάδιά τινα
έπί τωσκοπώτοΰ ν άπαλλαγώσι τής άποτίσεως τής συνδρομής των, ότι τά φυλλά
δια ταΰτα εΐναι απαράδεκτα και θεωρεί

ΕΚΑΣΤΟΝ ΦΥΛΛΟΝ

ΟΥΙΛΛΙΑΜ ΕΒΑΡΤ ΓΛΑΔΣΤΠΝ

0 ένδοξος οΰτος άν-ηο,
ό διευΟύνων νΰν τήν πολι
τικήν τη, Μεγάλες Βρετα
νίας, έγεννηθη κατά τά τέ
λη τοΰ 1809 έν Λιβερπούλν), έκ πατρός εμπόρου,
πτωχού μέν τό κ α τ’άρχάς
κλλ έπειτα πλουτίσαντος
ε/. τοΰ εμπορίου τών Δυτι
κών Ινδιών.
Κατά τό 1832, μετά
επιφανείς έν τφ πανεπι-.
στημίφ τ·ης’<)ξφόοδ·ης σπου
δάς,άνηγορεΰΟή διδά τωρ,
ολίγους δέ μετά ταΰτα μ35νας έςελέχθη ' μ,έλος τοΰ
Κοινοβουλίου.Μετά δέ δύω
ετη έκλήθη είς την διεύθυνσιν τοΰ υπουργείου τών
Οικονομικών ύπά τάν μέγαν άναμ,ορφωτήν τ'Τίς’Αγγλίας Ροβέρ-ον Πήλ, τάν
άνδρα, δ·ηλαδή,έκεΐ<ον πρό
τοΰ άνδριάντος τοΰ οποίου
εΐσέτι,ενεκεν μ.εγίστνκ ευ
γνωμοσύνης,αποκαλύπτον
ται οί λαοί της Άλβιώνος
καί τοΰ όποιου πιστός πολιτικός οπαδός διετέλεσεν
αείποτε ό Ουίλλιαμ Γλάδστων.Ύπότόν άνδρα τοΰτονδιετέλεσεν ό Γλάδς-ων,
έπί βραχύτατον χρονικόν
διαστΫ,μ.α,καί υφυπουργός
έπί τών αποικιών.

τούτους υπευθύνους είς τήν πληρωμήν, j Μετά τήν κατά τά 183ί> πτώσιν τοΰ υπουρ
διότι ήδύναντο κάλλιστα οί Κύριοι ούτοι, γείου Πήλ,ό Γλαδστων διέμεινεν έν τν, άντιποέάν οέν έπεΟύμουν νά δεχΟώσι τό περιοδι λιτεύσει, έκτακτον έν αΰτη κατέχων θέσιν .
τ?ι; μετ’ οϋ πολύ συγκροτήσεως νέοο ΰ
κόν, νά έπιστρέψωσιν έξ άρχής τοΰ Δ', έ μέχρι
π
ο
υ
ρ
γείο
ύπό τάν ΙΙήλ, οτε καί διωρίσΟη μέ
τους είτε τό Α'. είτε καί τό Β'. φυλλάδιον λος τοΰ υ
ιδιαιτέρου συμβουλίου τοΰ Στέμματος,
καί ούχί ήδη, ότε πλησιάζη νά λήξη τό αντιπρόεδρος τοΰ’Εμπορικοΰ επιμελητηρίου καί
Δ', ετος. ’’Αλλως ή διεύΟυνσις είναι ήναγ- διευθυντής τοΰ νομισματοκοπείου.
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Τάς θέσεις ταύτας κατέχων υπήρξε τ ά μέ
γιστα ωφέλιμος τ γ πατρίδι του διά τήν πεφω

Β Υ Ρ Ω Ν

10 ΙΟΥΝΙΟΥ 1880

Δαφνοστεφές καί είς χεΐρας χρατοΰν καί γραοίδα καί
[δέλτους
Αίμοβαφεΐς κ’ ήμισχίστοος όμοΰ έκ χειρών τών τυ
ράννων,
Εις τόν τοΰ Γλάδστωνος ΰπνον, ωσάν καταπτάν οΰ-

τισμένων συνεργασίαν ήν προσέφερε τω προέ
δρω τοϋ ύπουργικοΰ Συμβουλίου Πήλ, ύπέρ
τής άναμορφώσεως τής εμπορικής πολιτικής
[ρΛνόθεν,
τής Αγγλίας· πρό πάντων προσήνεγκεν τήν πο
Ενεφανισθη εν μέσω Λονδίνω, καί μ ’ άφατον πόνον,
Μελαγχολίαν καί χάριν όμοΰ ασυνήθη έμφαΤνον,
λύτιμον αΰτοΰ εργασίαν είς τό περίδοξον έοΠεριπαθώς μειδιών έν έμπνεύσεως αίγλη τώ ε ί π ε ν :
γον τής άναθεωρήσεως τοϋ άγγλικοΰ δασμολο
γίου. Υπό τόν αΰτόν δέ πολιτικόν άνδρα, πα 
ραιτηθείς της θέσεως τοΰ προέδρου τοΰ Ε μ π ο  «Ε ιμ ’ ή τοϋ Ό γ λ ο υ ψυχή, τοΰ εις Πήλιον άρτι πε[σόντος
ρικού επιμελητηρίου, είς ήν εΐχε διαδεχθή τον
«'Τπέρ δικαίου, πλήν, α χ , ά τυχους άποβάντος άγώνος"
λόρδον Ριπών, ό Γλαδστων υπηρέτησε καί ώς « Κ ’ έρχομαι νυν, έπειδή ό ©εός τόν τοσοΰτον μου
ύπουργός τών αποικιών.
[πόνον
Μετά τήν ΰπουργείαν ταύτην διέπρεψεν ό «Παρατηρών μ ’ επιτρέπει νά έλθω πρός*έ, πατριώτα,
Γλαδστων καί ώς κοινοβουλευτικός ρήτωρ καί «"Ο,τι κατέχει με δλην, δεινώς συγκινεΐ, νά έκφράσω.
«2 ε χαιρετίζω πρό π ά ν τ ω ν : τοΰ Π ά σ χα τό φίλημα
ώς πολιτικός άνήρ κατά τάς μακοάς καί εμ
[λάβε
βριθείς συζητήσεις τοΰ Άγγλικοΰ κοινοβουλίου «Συγχαρητήριον, 'ότι προιστασαι νΰν τής πατρίδος!
έπί τοΰ περί ’Ιουδαίων νόμου. Είτα άνήλθεν
* » > > * ,
-ο
e
~
_
y
εις το αςιωμα του υπουργου των οικονομικών « Π ά σ χ α . . . άνάστασις είναι Χριστοΰ καί άνάστασις
[πάντων,
έν τώ υπουργείς τοΰ Άβέρδήν, τά όποιον το
«'Όσοι καλοΰντ’ έν Χριστώ αδελφοί- κοΰ οί δύστηνοι
σοΰτον έτίμησε διά τών κοινοφελεστάτων αΰ
[δοΰλοι,
τοΰ πράξεων καί πρό πάντων διά τής εισαγω *'Ό σ ’ εις ζυγόν αντίχριστων στενάζουσι, πάλλουσι
γής τοΰ προϋπολογισμού τοΰ 1858, ώστε καί
[τώρα
αυτοί άκόμη οί πολιτικοί αΰτοΰ αντίπαλοι τώ «Τους τής έλπίδος ήδίστους παλμούς: καί αύτοί ν’
[άναστώσι,
έπεδαψίλευσαν άπό τοΰ βήματος τοΰ Άγγλικοΰ
«Τους ελευθέρους αύτών αδελφούς, α χ I ελεύθεροι
Κοινοβουλίου αφειδώς τούς επαίνους καί τά
[πλέον
συγχαρητήριά των. Έν τι] θέσει ταύτγι διετέ- «Τόν έν Χρισ τφ ασπασμόν τόν γλυκΰν καί αΰτοί ν’
[άσπασθώσι.
λεσε καί έπί τινα χρόνον καί ύπό τόν διαδεχθέντα τόν Πηλ, Παλμεστρώνα, άλλά παοη- «Ναι, τώρ’ άνέστη Χριστός καί άνέστ’ είς Χριστόν
]πας πιστεύων,
τήθη τοΰ ύπουργείου έκείνου, μεθ’ δλων τών «Τώρα ό "^.δης νεκροΰται καί άμα παν τέρας τοΰ
εν αυτώ φίλων τοΰ Πήλ, ένε/.α ασυμφωνίας
Άδου,
τίνος επί τινων ζητημάτων τοΰ Κριμαϊκού πο «Πας λατρευτής τοΰ Χριστοΰ τώρα χαίρει, άγάλλεται
[σφόδρα,
λέμου.
«Πας σταυρωτής τοΰ Θεοΰ τώρα μαίνεται, τήκεται,
Μοτά τήν ύπουργείαν του ταύτην διωρίσθη
,
,
,
[φθίνει,
έκτακτος αρμοστής έν Έπτανήσω μέ τήν εν «Κ,αι την χολήν, ήν αΰτόν χατεπότισε, πασαν έκτολήν νά έςετάσ·/] έκ τοΰ σύνεγγυς τά τών
[πίνει! . ..
Επτανησίων παράπονα κατά τής άγγλικής
προστασίας. Μετά μικράν διαμονήν έν Κεοκύρ^ «Τών ποιητών τοΰ μεγίστου εξαίρετε, έξοχε γνώστα,
ήννόησεν ή οξυδερκής διάνοια τοΰ Γλάδστω- «Φίλε θερμέ τοΰ Ό μηρου καί φίλε πιστέ τής Έ λ [λάδος,
νος οτι ε/.εΐνο τό όποιον ττεοιεγράφετο έν τν) «Πρωθυπουργέ τής μεγάλης ’Α γγλία ς, χλεινότατε
Αγγλία ώς παοάπονον τών έπτανησίων κατά
Γλάδστων,
τής Αγγλικής προστασίας δέν ήτο άλλο τι « Ηλθεν ή ώρα νά δείξης οτ’ είσ’ εν ταύτώ πάντα
[τα ΰ τα ,
ειμη ό μέγας πόθος έκαστου δούλου έλληνικοΰ
«Τών εύγενών τούτων τίτλων ανήρ αξιώτατος, θείος.
λαοΰ ύπέρ τής μετά τής έλευθέρας Ελλάδος «’Ά
ν ώς αστήρ ευμεγέθης τοΰ πνεύματος έλαυπες
ενωσεώς του. Έ κτοτε δέ δέν έδίστασε καί έγ[τέως,
γραφως καί προφορικώς νά πληροφρήση καί «Πρός τάς δυσμάς τοΰ ώραίου, εύφώτου σου βίου
[προβαίνων,
την Κυβερνησίν του, καί τό Κοινοβούλιον καί
τάν ’Αγγλικόν λαόν δτι ή Α γ γ λ ία δέν δύναται «Λάμψον ώς ήλιος πρώτου μεγέθους είς ολον τόν
| κόσμον :
επι πλέον άπεναντι τοΰ πεπολιτισμένου κό «Τάς εμβριθείς, ύψηλάς θεωρίας, σοφάς ερμηνείας
σμου νά τηρΐ) ύπό τήν κατάκτησίν της τάς «Εις τά άθάνατα έπη, συμπλήρωσαν νΰν θαυμασίως’
Ιονίους νήσους καί δτι οΰτοι πρέπει νά ένωθώ- * Δι’ αθανάτου σου έργου επίστεψον λόγους παγκάλους·
«Μ’ ελευθερίας στεφάνους κοσμών τοΰ Ό μ ή ρου τήν
σι μετά τοϋ Έλλην κοΰ Βασιλείου.
[χώραν,
Ο μετ επειτα βίος τοΰ έπιφανοΰς τούτου «Κόσμησον σύ σεαυτόν δι’ άρίστου, καλλίστου
σ τεφιλέλληνος αποτελεί άληθώς τήν δ ό ξ α ν τής
[φάνου !
Αγγλικής πολιτικής, εί'τε έξετασθεΐ ώς ύπουο
γος τοΰ ΙΊαλμεστρώνος, είτε ώς πρόεδρος τού «Τής Ίονίου πλειάδος ιδού ή ώραία χορεία
ύπουργείου, είτε ώς ηγέτης τής μακρας κατά «Σέ χαιρετίζει ευγνώμων καί σ’ ε ύ χ ε τ ’ έξ δλης
[καοδιας
τοΰ Βηκονσφίλδ άντιπολιτεύσεως, είτε ώς μέ
«'Ό,τι πρός πλήρη σου δόξαν, υπόλοιπον έτι, συνγας υποστηρικτής τών δικαιωμάτων τών ά[τείνει.
σθενών.
“Δίδαξον έθνηχαί άλλα γενναία νά η ν ’ ώ; οί "Αγγλοι
VWWX/VW

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝ ΤΟΥ ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ.

«Βρεττανικής αληθούς εΰγενείας άν φύσει στερώνται,
« Ά ς διδαχθώσιν αύτήν όπωςδήποτε καν νά μιμώνται !
« Ά ν άκατέργαστοι ήναι χαί άξεστοι, άς λειανθώσιν!.
* Εγωίσταί άν σκληροί καί ψυχροί καί αφώτιστοι

«Τής

τών θεών κατοικίας Όλυμπου, ώς Οίτης χαί
,
, ,
[”Οσσης,
αι τής ευσκιου 'Ροδόπης όμοΰ εΰθαλέσταταί

«Κ.

[δάφναι.

«ΤΩ εΰμουσότατε άνερ, γενναΤε, περιφρων ϊ,ιλέλλην,
«Φιλανθρωπίας καρδιά μεστή, πνεύμα πλήρες παιΤ
[δείας,
«Κλϊνον τό ους πρός τό κΰμα καί άκουσον, άκουσον,
Ιφίλε,

«Ποιον παράπονον νΰν είς τόν Τάμεσιν φέρει φλοισI δίζον,
«Περιπαθή στεναγμόν καί εύχήν ένταύτώ θερμοχάτην« Ά κ ο υ σ ο ν ·. — Κόραι καλαί τής Έ λλαδος, ώραΐαι
r
^
(
I παρθένοι,
«Τ ύ χη ν λαβοΰσαι κακήν, ώς χακήν μητρυιάν, συν-

,
,
,
[αλγοΰμεν
«Χρονους μακρούς εις ζυγόν άπρεπή, είς δεσμά καί
π'
·ί·
[άλύσεις«Παντη αδίκως αίμάσσομεν, φευ, καί άσπαίρομεν'
_ ,
,
«Σπεΰσον, ευαίσθητος,

ν - . .
>
, ,
®ώσης ί
«ζμυρν η πατρςς του οιλτατου τών φίλ<»ν σου, γή
,
,
r
(τοΰ Ό μ η ρ ου ,
«Χιος χαι Ί ο ς καί Ρόδος, ένάμιλλα κάλλη τών νήσων,
« Ά λ λ ο τ ε θάλλοντα τόσον, ο’ι χτρώς μαραινόμενα τώρα,
«Καί τοΰ σοφοΰ Πυθαγόρου ή γή, ή ταλαίπωρος’
,

,

,

,

« . . . ©εϊός μοι ένύπνιον ήλθεν ονειοος
Ά μβροσίην διά νύκτα . . . .
Ού χρή παννύχιον εϋ’δειν 3ουληφόρον άνδρα
i i λαοί τ' έπιτετράραται καί τόσα μέμηλεν ■'
("Ομηρο; έν Ίλιάδι.)
« Ά μ ή χ α ν ο ν δέ παντός άνδρός έκμαθεΓν
Ψ υ χή ν τε καί φρόνημα καί γνώαην πρίν άν
Ά ρ χ α ΐ ς τε χαί νόμοισιν εντριβής φανή »
(Σοφοκλής εν Αντιγόνη.)
Φάντασμα νέου άνδρός εΰγενοΰς καί ωραίου την οψ1ν,
Πλήν πελιδνόν έκ προσφάτων πληγών καί αΰτάς προσ[δεικνύον,

' Σάμος,

« Η αρειμάνιος τοσον, αχ, οσον και άμοιρος Κρήτη,
«Καί τής γλυκύ μειδιώσης θεας ή τριφίλητος Κύπρος’
«Χαιρετισμόν, άσπασμόν φιλικόν σοι' νΰν στέλλομεν
«ν 5

,

,

| πϊσαι,

« Λνόακρυν μεν, παραπόνου μεστόν, άλλ’ έγκάροιον
μ
» ’
-·
«Μετ εγκαροιου ευχής

„

I άμα,
νά μας

ήνωμενον, ά χ ! ναι,

,

σώσης !—

“ ^/εις την ουναμιν-— ποσον λαμπρόν, αν τις δύνα_ , , .

,

ίλίν εν γ)

«Μεγ αγαθόν εις τόν κόσμον νά πράξη
«\
« Αν και

ν >-

<
την

,

'
w
θέλησιν ε χ η

όμοΰ καί

·

μακάριος

τώ

πόσον,
δντι τό

πράττ*) ■'—

« Κ- ε7 ε ι ς τ η ν θέλησιν, άνερ ενάρετε, εχεις καί ταύτην.
«Και συνεργαται σου είναι φιλέλληνες άριστοι άνδρες« Ά ρ τιγκ τω ν, Σάμπερλαιν, Φώσσετ, Μουνδέλλας χαί
Γράμβιλλ καί Δίλκε,

«Άστρων χορόν φεραυγή σννιστώντες μετ’ άλλων
»
*
,
όμοιων,
« Αστρων διάδημά στεφον, κοσμοΰν τήν σεπτήν Βρετ„ , .
,
«Και η γενναία Γαλλία όμοΰ κ’ ή

τανίαν,
λαμπρά ’Ιταλία.

«Ή εΰλογία λοιπόν τ’ οΰρανοΰ δέν θά λείψη,θά στέψη
«Τάς εύγενεΐς προσπαθείας αΰτάς, τόν καλόν σο''
. Τ Ι · ι λ«Τόν υψηλόν και

,
.
σεπτόν' καί τί

.
άλλο

άγώνα,
σεπτότερον,

,
,
,
_
Γλάδστων,
“ Ρ ^ ε ρ ο ν , τι μεγαλήτερον άρά γ ’ ύπάρχει,

«Γι ενδοςότερον ή εις ψυχάς δουλευούσας 'έν σκότει
« Ελευθερίας πνοήν τε καί φώς ένταύτώ νά χαοίσης;
— «Καίείς ψυχάς καθαυτό εΰγενείς,άναξίώς πασχούσας«©εοποιοΰν καί θειότερον τί παρά έργον τοιοΰτον;
«" Ω : τών τραυμάτων ήμών τό έχρέον πορφύρεον αίμα
« Τ π ό τό φάσγανον— τόσους αιώνας— βαρβάρων δημίων
* Λν. εις ήμας ελευθεραν ζωην νΰν Οωρών, τά ΐάνης,
«Είς τήν μητέρα Ε λ λ ά δ α ήμας'έλευθέρας άν δώσής’

« «α εκτ:απή σοι είς άνθη
,
,
« h i ; τετραχτυν οε

και ρόδα άμά^αντα,

εςόχων, φωστήρων

Γλάδστων,
φωστήρ της

,Τ

....................................
Α γγλίας
;ταοτος συ και συναμα ο μέγιστος θέλεις έχλάμπει:
« Χαίρετε, 6’ αδ’ ή Κλειώ, Κ άνιγγ, Κόδριγκτων, Βύ
ρων καί Γλάδστων ! ».

^ΛΛΑΛΛΑΛΛ

[άμα
«Τήξον είς πΰρ τήν σκληρότητ’ αΰτών τήν ψυχράν
[καί σχοταίαν,
«Φώτισον οΰτως αΰτούς έν άνάγκη ! . . . — τό πάθος
χαί μάθΟ s —

Iσπεΰσον,
ευνους ψ υ χή , οΰ κάν νυν νά

Φ. Ο.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΜΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ύπό

ΤΑ Φ Ε ΛΙ ΟΓ
«Έκ τοΰ καλοΰ τής ζωής σου στεφάνου,

ναι, λεί[πουσιν ά'νθη,
« “Ανθη άκόμη τινά, άλλ’ αΰτά τών άνθεων τά άνθη,
« Τά ευμ,ορφότατα πάντω ν,τά μάλιστα πάντων εΰώδη'
«Σύμπλεςον έτι χαί ταΰτα προσθείς είς τό θάλλον σο;
[στέμμα«Κάλλη χαί μύρα συνάμα οΰράνια εχουσι, Γλάδστων,
«Μή, μή ποτέ άνεχθής νά σε λείψωσιν άνθη τ^α ΰ^α
« Ί Ι τοΰ Πηλίου, Τ εμ π ώ ν, Πηνειοΰ ροδοδάφνη χαί
[Πίνδου,

ΚΕΦ ΑΛΛΑ ΙΟΝ Γ .
Κάτοικοι

τήα π (idecor.

(Συνέχεια "δε άριθ. 15)
Ό έν τω χωρίω τούτω άναφερόμενος αΰτο
κράτωρ είναι Κλαύδιος ό β . δστις κ,ατά τον
Όρόζιον ίστορ, 7, 23, δέν συνε—λήρωσε διετ·αν
έν τή άρχή· (9 Καλενδ. Άπριλ. 26 8— 2 70)

10 ΙΟΥΝΙΟΥ
'

έκεΐνο;

1880

Β Υ Ρ Ω Ν

έπί δεκαπενταετίαν τήν
Μακεδονίαν δ η ο ύ ν τ α ς (O
rog.
ΙΙρομν. χωρ.ι προσβαλών δ ι’ απίστευτου ©όνου
ήφάνισε. Παραβ. Όροζίου καί Ζωσίαου πρ. χωρ.
Ό τελευταίος ο ΰ τ ο ; συγγραφεΰ; διηγείται δ τ ι
πεντήκοντα χιλιάδες βαρβάρων έν τ?ί μάχ·/)
έκείνη έπεσαν. ΓΙρός δέ ο Ζωναράς χοον. 12,
2 6' έπ:ιτα στόλος έκϊίνων (ό Ζώσιμος λέγει
μοίρα, μέρο; δηλ. εκείνων) περιπλεύσας τήν
Θεσσαλ’αν καί 'Ελ.λ,ά-ϊα καί τάς προσβλήτους
/ώρας λ/.ίσας, κατελαβε τ ά ; Άθήν»; (Ζωναο.
π. 1 2 , 26). λέγει δέ οτι αΰτοί άπίκοούσθησαν εί; τήν πολιορκίαν τής Θεσσαλονίκης.
(Άλλ.' έκείνη; μέν τ ή ; πόλεω; άπεκρούσθησαν.)
Τοΰτο έποίησεν έν πρώτοι; ή άνωτέρω διηγηθεϊσα άφιξις τοΰ Κλαυ·ίίου αΰτοκράτορος. Είτα,
ΐνα μηδί τοΰτο παρ αμελή'!·?], έκατέρα πόλι;,
θεσσαλ. καί Κασσάν^ρεια κατά τήν συνέχειαν
τοϋ Ζωσίμου, ίέν φαίνεται νά έξεπολ'ορκήθη
ύπό τοΰ απειραρίθμου έκείνου στρατοΰ τών
Γότθων, οΐτινε; έκ Μοισία; έπήρχοντο, άλλ’
ύπό μόνων τών ναυβατών, οί όποιοι νομίζομεν
επεμψαν, άμα άκουσθ;ίση; τής άφίξεως τών
Ρωμαίω-, μέρο; έκ τών Ά κώντων εί; τήν
άνω Μακεδονίαν, δπουπεοιεμένοντο αί πεζικαί
>
- των ^ουνααεις.
< 1 1
των εγ/ωριων
°Εν τώ μέσω τοΰ μεταξύ τοΰ Θείου ΓΙαύλ,ου
καί Αγίου Δημητρίου χρόνου, δηλ. έπί 4 π. X.
αιώνων όποία ήτον ή κατάστασις τών ήμετέ
ρων μυστηρίων παρά τοΐς Μακε^όσιν, οΰδείς
λόγιος νομ.ζομεν γινώσκει· μάλιστα οΰδέ έζητήθη τοΰτο. Καί ήμεΐ; δέ αΰτοί, οΰκ άαελώς τό πραγμα έρευνώντες άνωτέοω έ> σ.
14 άνεφέραμεν, έ'νθα έξεθέσαμεν τό μαοτύριον τοϋ άγιου Δημητρίου-, δτι ίέν ανατρέ
χει εί; έποχήν προγενεστέραν τής άρχής τοΰ
4 αίώ/ος ή μνήμη τής χριστιανικής θρασ-'.είας
έν ταΐς χώραι; έκείναις. Τοΰτ’ αΰτά ^έ καί τοΰ
παρόντος ί^ιον φαίνεται νά έξετάσωμεν άκοιβεστερον. Διότι τό πάθος τοϋ άγιου οΰ μόνον
γνήσια ένίειξι; είναι εί; τήν ιστορίαν περί
τοϋ όποία τις ύπήρξεν ή κατάστασις τής χοιστιανικής πίστεως ένέκείνω τώ μέρει τ ή ; 'Ρ ω μαϊκή; κυριαρχία;, άλλά καί τοόπον τινά
νέα; καί γηθοσινωτέρας τ ά ;ά ρ χ ά ; τή θρησκείας
εκείνης έαφαίνει, αΐτινες οΰ σμικρόν συνετέλεσαν νομίζομεν ώστε οΐ αΰτοκράτορες μετ’ όλίγας δεκαετίας νά περιβάλωσι τήν ήμετεραν
θρησκείαν μέ πολιτικήν άξίανι Κατά τήν κοι
νήν τών λογιών γνώμην τό μαρτύριον τοΰ Ά γ .
Δημητρίου συνέβη τό τρίτον έτος τοΰ 4 υ.. X.
αίώνος. Δέν πρέπει δμως νά πιστεύσωαεν, δτι
άλλω; περί αυτή; τής ύποθέσεω; ©ρονεΐ ά Κοονήλιος Βύος, δστις, θαυμάζω κκί λυπούμαι
δτι έκδούς τάς πράξεις τοΰ Αγίου Δη
μητρίου καί άλλων άγιων τής 8 8 ίρίου ’) καί
θείς πρά αυτών ΰπόμνημα περί τοΰ ήμετέρου
μάρτυοος ελαθεν εκείνους, οϊτινες μ ετ’ αΰτον
διά τών συγγραμμάτων των δ.εφώτισαν τά Βυ
ζαντινά 2).
(άκολουθεϊ)
δέ τοΰς Γότθους

Ι λ λ υ ρ ικ ή ν

Η Α ΙΓ Υ Π Τ Ο Σ ΤΩ : 1 8 3 8 .

καί

1) Πράξεις τών Ά γ ι ω ν όκτωβρ.
1780.

τομ. 4 Βρυξελλαι

2) Α νω φ ελή ς είναι ό ύπατος δικαστής ταύτης τής
σημειώσεως τών Βυζαντινών έπιστολών Β ενίδικτος
Ά σ ι ο ς , ού τίνος τήν περί τούτου σαφήν π α ρ α τ ή ο η σιν ίδ. έν εκδόσει ταύτης ύπό Δέοντος τοΰ διακόνου
(έκδ. Παρίσ σ. 2 6 0 ’ Ο. έκδ. Βο:η σ 506 κ αί έπόμ )
Μετά τον Βύον δέν μετεχειρίσθησαν τάςποάξεις τοΰ
'Α γ . Δημητρίου Φίλιππος Κρεύγιος (Kritik versuch
zur auferclarung der Byzantischen Chrono'ogie. St peteredurcs ΙΛI (*) Friiifiricus Schiosserus (Cescbichte der bilder
stuxmenden Kaiser des ostvom Keichs. F rankfurt α M.
10 12, άν χαί ό συγγραφεΰς οΰτος ρ. 34 χαί έπομ. έκ
τής διατριβής Λέοντος τοΰ Ά λ λ α τ ίο υ περί Συμεώνων
«νώνυμον άναφέρει διηγούμενον τάς τής Θεσσαλονί
κης) 6'. περί St. m artin, έν ιδιώτου έχδόσει βιβλίου.
Ίστορ. τής Βυζαντινής μοναρχίας ύπό τοΰ Λεβώ. τόμ.
1 0 . 4 1 fariis. 1 8 26 , 1830) Ί . φιλ. Φαλμεραυέρος
έν ^ιδλ. 1. στ. Πελοπον.

ΕΚ ΤΩΝ Α Ν ΑΤΟ ΛΙΚ Ω Ν ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

υπο
Γ. Κ. Τ ΓΠ Δ Δ ΔΟ Γ
(Συνέχεια καί τέλος, ίδε φύλλον 15)

4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ.— Ή Αίγυπτος είναι πλού
σιος τόπος, τόν όποιον οί Έλληνες έκμεταλλεύουσι πλειότερον άπάντων τών λοιπών Εΰρωπαίων. Άναγκαΐον έπομένως θεωρώ νά σ2 ς
έκθ έσω έν όλίγοις τά άφορώντα τάν τόπον
τούτον υπό την οικονομολογικήν αΰτοΰ εποψιν
έν γένει, καθ άς μ ε τ’ επιστασίας πολλή; έλα
βον πληροφορίας έξ άριστων πηγών.
Η Αίγυπτος έ'χε ι επιφάνειαν 500,0 00 τε
τραγωνικών χιλιομέτρων γαλλικών, περιοριζομένη πρός βορραν ΰπό τής Μεσογείου, πρός με
σημβρίαν ύπά τ ή ; Νουβίας, πρός άνατολάς
ύπά τοϋ Ισθμού τοϋ Σουέζ καί τοΰ Άοαβικοΰ
Κόλπου, καί πρός δυσμάς όπά τής μεγάλης
Λιβυκής έρημου. ’Εκ τή ; μεγάλη; ταύτης
έκτάσεω; ούτε τά δέκατον μέρο; είναι καλλιεογημ,ένον, διότι ή ζώνη τοϋ Νείλου μόλι; έχει
έκτασιν 4 0,3 00 τετραγωνικών χιλιομέτρων
γαλλικών. Πρά; μεσημβρίαν, ήτοι πρός τήν
Ά ν ω Αίγυπτον, τά έδαφος ΰψοϋται όπωσοΰν
παρά τάςοχθας τοΰ Νείλου, άλλ’ έν τνί κυρίως
Αίγύπτω τό έδαφος είναι όμαλώτατον καί
λίαν μονότονον. Έ π ί τών παραλίων τής Με
σογείου, καί ιδίως έν Αλεξάνδρειά, τό κλίμα
είναι γλυκύ μέν, άλλ’ άστατον καί υγρόν. Έ ν
Αλεξανδρεία τοιαύτην έχομεν νΰν υγρασίαν,
ώστε ένίοτε τό εσπέρας έπέστρεψα έ/. τοϋ πε
ριπάτου ύγρά έχων τά φορέματα μου καί τόν
πϊλόν μου. Λέγουσιν, δτι ή ύγρασίά αύτη ώφελεϊ τους φθισικούς. Αγνοώ τοΰτο· βέβαιον
όμως μοί φαίνεται, δτι ή ύγρχσ ίζ αύτη βλά
πτει τοΰς ύγιεΐ;, καί είναι μία τών αιτιών
ήτι; καθισταί τά κλίμα τ ή ; Αίγύπτου κατα
στρεπτικόν τ ή ; Εΰρωπαική; φυλής, ώς σ&ς
έλεγον εί; τήν προλαβοΰσαν επιστολήν μου.
Εις δεκαπέντε περίπου χιλιομέτρων άπόστασιν άπό τοΰ Κάιρου πρά; τήν Αλεξάνδρειαν,
ήτοι άπό τοΰ μέρου; ένθα ό Νείλο; σχηαατίζει
διαφόρους διακλκδισμούς, μέχρι τής Νουβίας,
τά κλίυ.α είναι ξηρόν, θερμώτατον, καί καθα
ρόν. Είς τά μέρος τοΰτο τής Αίγύπτου σπανίως πίπτει βροχή καί άείποτε είς μικράν ποσοτητα. Την νυκτκ ομω; ύπάρχει υγρασία, δτε
πνέουσιν οί βόρειοι καί οι δυτικοί άνεαοι. Είς
Αλεξάνδρειαν άπ’ έναντίας βρέ/ει οΰκ ολίγον
κ ζτά τάν Νοέμβριον,τόν Δεκέμβριον καί τάν’Ιανουάριον. Κατά'το έξαιρετικόν μάλιστα τοΰτο
έτος, καθ’ ο ύπεφέραμεν τόσον έν Έ λλάδι ύπά
τοΰ ψύχους, έβρεχε σχεδόν συνεχώς έν Αλεξάν
δρειά κατά τοΰς τρεις τούτους μήνας, καί έγέ
νοντο υετοί κατ αυτήν τήν Ά ν ω Αίγυπτον,
ένθα οΰδέποτε συμβαίνουσιν ύετοί. Ή δεινοτέρα εποχή τής Αίγύπτου είναι ή έποχη τοϋ
άνεμου Χ αμσιτ, περί οΰ ικανά σα; άνέφερον έν
τγί ποολαβούσγι έπιστολή. Έ ν Άλεξανδρεί^,
τά έτος τούτο τοΰλάχιστον, ή έποχή αύτη
παρέρχεται άνευ συχνής έπαναλήψεως τοϋ άνέμου τούτου. Προσθέτω μόνον, δτι τ ά φαινό
μενα τά συνοδεύοντα τόν X aitalr είσί φύσεως
ηλεκτρικής. Ά ξιον σημειώσεως είναι, δτι
κατά τήν έποχήν τοΰ μεγάλου κ*ύσοΌς έν Αί
γύπτω τό δροσερώτερον μέρος είναι ή έρημος.
Τούτο άνατρεπει δλας τάς περί έρημου ιδέας
μας, καί δμως είναι θεχικώτατον. Έ ν τή έρήμω δ άήρ είναι δροσερός, καί ή ατμόσφαιρα
έλαφοοτάτη. Τί έξαίσιον θέαμα τό τής έρη
μου ! Έπιστρέφων έκ τής εί; τάς Πυραμίδας
έκδρομής μου παοετήρουν τήν άπέραντον έρη
μον χρωματιζομένην φαντασγικώς πως ούτως
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είπεΐν ύπο τοϋ πυρώδους τής ατμόσφαιρας
χρώματος μετά τήν δύσιν τοΰ ήλίου. Είς τό
βάθος αί Πυραμίδες μόναι άπέσπων τήν προσοχήν μον άπό τοΰ άπεράντου τούτου χάους.
Πρό τών ποδών μου ΐστατο κερβάνιον έκ καμήλων, καί γονυπετείς Άραβες προσηύχοντο
πρός τήν Μέκαν άτενίζοντες. Ά λ λ ο τ ε είδον
τό θέαμα τοΰτο έν είκόνι τινι έν Βιέννη, καί
έπίστευον, δτι τοϋτο έστί έζαίσιόν τι, άλλ’
άδύνατον όνειρον. Ή δ η ειχον τό θέαμα τοϋτο
πρό τών οφθαλμών.
Ώ ; είκός, άπό τής άποκαταστάσεως τής
νέας τών πραγμάτων τάξεως έν Αίγυπτο» ή
υγιεινή κατάστασις έπ:οώδευσεν έν αΰτή. Ή
λέπρα, άλλοτε κοινοτάτη, έστι νύν σπανιωτέοα καί ήττον φρικαλέα. Αί όφθαλμίαι είσίν
όπωσοΰν σπανιώτεραι είς τούς Εΰρωπαίους,
άείποτε δμω; είσίν έπικινδυνωδέσταται, καί
παρά τοΐς έγχωρίοις κοινόταται. Άποδίδουσιν
αΰτάς είς πλείστας αίτιας, οίον είς τήν ακα
ταστασίαν τής ατμόσφαιρας, μεταβαινούσης
άπό τοΰ άκρου τ ή ; ημέρας καύσονος είς τήν
ύγρασίαν τής νυκτός, είς , τήν νιτρικήν τής
γής οΰσίαν, κτλ. Ά λ λ ’ ό Κλότ-βέης μ ’ είπεν,
δτι ή άληθής αιτία τοΰ δεινοΰ τούτου φαινο
μένου είναι άγνωστος. Άξιον περιεργείας εί
ναι, δτι οί σεισίλοί δέν είναι σπάνιοι έν Αί
γύπτω. Τά δεινόν τοΰτο φαινόμενον δέν φαίνε
τα ι παράδοξον είς τήν ορεινήν καί ήφαίστιον
πατρίδα μας, άλλ’ έν τ-55 ομαλή γή τής Αίγύ
πτου φαίνεται μοι δυσεξήγητον. Είς τά θερμόμετρον 'Ρεωμύρου ή δροσεοωτέρα τής άτμοσφαίρας κατάστασις είναι 3 βαθμοί ύπέρ τό 0,
ή δέ θερμωτάτη έως 36 βαθμοί ένίοτε. (4)
ΉΑΐγυπτος δέν έχει ορυχεία χρυσού καί
σμαράγ^ου· τά ορυχεία ταΰτα έκμεταλλευθέντα
παρά τών άρχαίων, έξηντλήθησαν. Εύρίσκετα ι δμως έν κφθονίρρ μάρμαρον, γρανίτης,
λίθος τιτανώδης, >»ατρόνι, άλας ορυκτόν, νίτρον, στυπτηρία, πλούσιαι πηγαί πετρελαίου
(άσφάλτου ύγοα;) καί αλάβαστρον. 'Ο αλά
βαστρος είναι άφθονος, άλλ,’ οΰχί έκ τή ς καλνιτέρας ποιότητος· τό μάρμαρον είναι ποιότητος ετι κατωτέοας, και τά άλλοδαπόν μάρ
μαρον προτιμάται. Ή εταιρία τ ή ; εξορύξεως
τών Παρίων μαρμάρων, άποτεινομένη πρός τόν
έν Καΐρω Πρόξενον τή ; Α. Μ. Κ. Σπανόπουλον, δύναται νά λάβγι περί τοΰ άντικειμένου
τούτου πολυτίμους πληροφορίας. Τώ 1850
μέγα στρώμα, θείου άνεκαλύφθη είς τήν π α 
ραλίαν τής Έρυθρας θαλάσσης. Δέν εύρέθησαν
μέχρι τοϋδε γαιάνθρακες. Έαν εύρίσκοντο, έξεμεταλλεύοντο άναντιρρήτως ταχύτερον τών
γαιανθράκων τής Κύμης, τών όποιων όλιγίστην μέχρι τοϋδε έποιήσαμεν χρήσιν.
Άξιοπαρατήρητον είναι, οτι άπό τής άρχαιότητος ώπισθοχώρησαν πράς τά ένδότερα τά
μεγάλα θηρία, έγκαταλείψαντα τήν κυρίω;
Αίγυπτον. Ό κροκόδειλο; δέν άπαντκται πλέον
είμή άπό τής πόλεως Μήνια καί έκεΐθεν, τρεις
ημέρα; διά τοϋ άτμοπλοίου έπί τοϋ Νείλου άπεχούσης άπό τοϋ Κάιρου. “Αλλως τε καί είς
αΰτά τά ένδότερα έγένοντο σπανιότεροι οί λέ
οντες, αί ύαιναι, καί οί κυνόλυκοι. Ό ιππο
πόταμος δέν άπαντάται πλέον ή έν Νουβί<>:.
Ό κλασικός ίβις έγένετο σπανιώτατος· άπ’
έναντίας δμως ή κάμηλος, τό πανάρχαιον τοϋ
το n.lolur rijc epiiiiov, ώς όνομάζουσιν αΰτήν
τά άνατολικά ποιήματα, έπολλαπλασιάσΟη.
Έ ν Αίγύπτω τρέφουσι πολλά ζώα, πτηνά, καί
μέλισσας. ΉΑίγυπτος στερείται ξυλικής τής
οποίας σήμερον μάλιστα έ'χει μεγίστην άνάγ
κην. Άναρίθμητον υπάρχει πλήθος φοινίκων,
(1)
Εννοείται, δτι ή θερμομετρική αΰτη παρατήρησις άφορα μ.όνον είς τήν Κάτω Αϊγυπτον, χαί οΰχί
είς τήν Ά ν ω Αίγυπτον, όπου τά θάλπη είναι πολύ
μεγαλύτερα.

12ί
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ποϊο; ό ανώτατος αριθμός τών κατοίκων, οΐ- j μία; έπικαλούμενον inexpressible, τό άνέχtppaOTor.
τινες δύνανται νά κατοικήσωσιν έν Α γύπτω,
Διά νά έννοήσητε τήν κτηνώδη κατάστασιν.
δπερ ένδιαφέρει πολύ ήμάς τούς "Ελληνας διά
τών δυστυχών τούτων πρέπει νά σάς είπω, δτι
τά μέλλον.
Τό μεγαλήτερον μέρος τοΰ εμπορίου τών έγ- νυμφεύονται προσωρινώς, ώστε οΰτε ίχνος καν
χωρίων προϊόντων γίνεται μετά τής Α γγλία ς. οίκογενείας υπάρχει παρ αύτοΐς. Ο νυμφευό
Ως σάς έλεγον, οί Έλληνες είσίν οί μεγαλή- μενος Φελάχος πληρόνει είς τήν σύζυγόν του
τεροι καί οί πολυπληθέστεροι έκμεταλλευταί ή είς τήν οικογένειαν αύτή; ποσότητά τινα
της χώρας ταύτης, έν ή εχουσιν ήθικήν ούτως (άπό 50 έως 500 γρόσια κατά τήν περιουσίαν
είναι μαλκκώτατον, καί κατάλληλον μόνον διά είπεΐν υπαρξιν διά τοΰ Πατριαρχικού θρόνου του), ής τά ήμισυ προπληρόνε*, τό δέ έτερον
τάς ελεεινάς οικοδομάς τών Φελάχων. 'Η Ε λ  Αλεξάνδρειάς. Οΐ πρόκριτοι τοΰ γένους έν ήμισυ πληρόνει, δταν άποφασίστι ν’ άποβάλνι
λάς, ήτις εχει δάση εκτεταμένα, τά όποΐα δέν ταΰθα όφείλουσι νά τίθενται ύπεράνω ραδιουρ αύτήν. 'Η άποβληθεϊσα δέν δύναται νά ύπανεκμεταλλεύονται, καί ήτις ήδύνατο νά ζγνι γιών τινων, τάς οποίας άποσιωπώ εύπρεπείας δοευθή έκ νέου ή μετά παρέλευσιν τριών μηk ’ χ
' . /
t
Ύ
’
είκοσαπλασίονα, εάν δέν κατεστρέφοντο, άλλ’ χάριν, καί νά μή έκθέτωσι τά γενικά συμφέ νων, *ατα τους οποίους ο πρώην συ',υγος αυά π ’ εναντίας ηύξανον κατά τά ένόντα μέσα, ροντα ενεκα εύτελών αντιζηλιών. Καιτοι άνή- | τής ύποχρεοΰται νά παοέχν) αύτνί τά μέσα τής
ήδύνατο νά κάμγι μέγιστον έμπόριον ξυλικής χοντες είς διαφόρους άλλοδαπάς προστασίας, I διατροφής. 'Η τελετή τοΰ προσωρινού τούτου
οί Έ λ λ η /ε ς άποτελοΰσιν ένταΰθα εθνικότητα γάμου διαρκεΐ έπί ολόκληρον εβδομάδα, παμετά της Αίγύπτου.
νηγυριζομένη διά χορών καί έθίμων άλλ.οκόΟ τοσοΰτον περιώνυμος κατά τήν αρχαιό συμπαγή.
ι
των,
άξιων τών άγριων τών ένδοτάτων τής
6
Α Π Ρ ΙΛ ΙΟ Υ .— ’Άξιον παρα τηρήσεως
τη τα Αιγυπτιακός πάπυρος σχεδόν εντελώς εΑφρικής.
Θέλετε συλλάβει έννοιαν άκριβη
ξηλείφθη· τό άνθος τοΰ λωτοΰ είναι έπίσης φαινόμενον υπάρχει εν Αίγύπτω, οτι ή αρχαία
τή
;
άλλοκότου
ποικιλίας τοΰ τόπου τούτου, εν
σπάνιον ή δε άμπελος σπανία, καί μετριω- φυσιογνωμία τοΰ τόπου τούτου διετηρήθη α 
ώ
συζώσιν
ό
άκρος
πολιτισμός μετά τής άκρας
τάτης ποιότητος. Ενόσω ό πληθυσμός τών γε κριβώς είς τόν τύπον, είς τά ήθη καί είς τά
βαρβαρότητος,
δταν
σάς εί'πω, δτι είς τό κένέθιμα
τοΰ
εγχωρίου
λαοΰ.
Σήμερον
δέν
δύναωργών δ έν αύξήσει, καί δυσκόλως θέλει αύξήσει, τά περί διωρύγων σχέδια μοί φαίνον τα ί τις νά περιέλθν) τά χωρία της Αίγύπτου τρον τής Αλεξάνδρειάς, έπί καλλίστης πλα
ται περιττά έν Αίγύπτω. Τά προϊόντα της φέρων μεθ’ έαυτοΰ όδαγάν άσφαλέστερον τοΰ τείας συνεχόμενης μετά τής μεγάλης πλα
γης είσίν ό σίτος, ή κριθή, ή σίκαλη, ό ’Ηροδότου. Ούδέποτε ήθελον τολμήσει νά υπο τείας δι’ ωραίας όδοΰ, άπέναντι τών Προξε
κέγχρος, ό ζακχαροκάλαμος, τό όρύζιον, ό στηρίξω τοΰτο, δπερ δέν ήδυνήθην έντελώς νά νείων τής Έλλαδος καί τής Νεαπόλεως καί
αραβόσιτος, τά χόρτα, αί όπώοαι, τά λί- έξακριβώσω διά της ιδίας πείρας έ'νεκα της τοΰ παλατιού τοΰ Μουσταφά βέη, είδον τενον, ό κάναβις, ή βάμβαξ, ό καπνός, τό ιν βραχείας έν Αίγύπτω διαμονής μου, άλλ’ ή- λουμένην έπί μίαν όλό'λ.ηρον εβδομάδα τήν
δικόν (λουλάκι), κ τ λ .Ό θερισμός τών δημητρι κουσα λεγόντων καί διαβεβαιούντων τοΰτο τελετήν ταύτην. Τό εσπέρας είς τό σκότος τής
ακών καρπών γίνεται κατά τόν Μάρτιον, τέσ · πολλών διακεκριμένων άνδρών, διατριψάντων νυκτός βλέπων τούς άγριους τούτους περί τάς
σαρας μήνας άφ’ ού σπείοωσι. ΙΙοός μεσηα- έπί πολλά έτη ένταΰθα, καί μελετησάντων τον πυράς των, καί άκούων τήν άλλόκοτον φωνήν,
βρ ίαν της Αίγυπτου,ό θερισμός δύνατχι νά λά ’Ηρόδοτον μετ’ επιστασίας. Όμολογώμάλιστα, τήν οποίαν έκφωνοΰσιν αί γυναίκες διά τής
βα χώραν τρις κατ’ έτος διά ποτίσεως τ ε  οτι ή εθνική φιλοτιμία μου ύπερεκολ.ακεύθη ταχείας κ,ινήσεως τής γλώσσης, έφανταζόμην
χνητής.
άκούσαντος άγγλων τινών λογίων λεγόντων, έμαυτάν εις τό κέντρον τή; ’Αφρικής. Καί δ
Περί τοΰ πληθυσμοΰ τής Αίγύπτου ούδέν α δτι ούδείς περιηγητής άνεδείχθη ποτέ ακρι μως τά κτηνώδη ταΰτα όντα προσεύχονται
βέστερος τού ήμετέρου ’Ηροδότου, τοΰ πατρός πεντάκις τής ήμέρας!
κριβές καί θετικόν είναι γνωστόν. Κατά τινας
Έ ν Αίγύπτω οί Φελάχοι θεωρούνται φυλή
ό πληθυσμός άναβαίνει είς 4 ,5 0 0 ,0 0 0 ψυχάς τούτου τών Εύρωπαίων περιηγητών. Πρό τών
κατωτέρα
καί τών μαύρων. Ο Σαϊδ ΙΙασσάς,
μέχοις Άσιούτ, πόλεως κειμένης είς τήν εσχα νεωτέρων περιηγήσεων ή άμάθεια έψεγε τόν
δσ*τις
είναι
ό φιλανθρωπότερος τών κυρίων έξ
τιάν τής Ά ν ω Αίγύπτου. Κ α τ’ άλλους (έννοώ ’Ηρόδοτον ώς συνεχώς λαλούντα περί θαυμαδσων
είδον
οί
δυστυχείς ούτοι, έπέτρεψεν αύ
πάντοτε πηγάς επισήμους έξ ών άρύομαι), ή σίων ακουσμάτων.
τοΐς
νά
μεταναστεύωσιν
άπό ένός χωρίου είς
Ή πρώτη παρατήοησις, τήν όποιαν εκαμον
Αίγυπτος μόνον 2 ,0 0 0 ,0 0 0 ψυ/ών πληθυσμόν
έχει. Μοί φαίνεται, οτι πρέπει νά ζητήσω;/
έν Αίγύ-τω, ε ίν α ι ή τρομερά άντίθεσις με · έτερον. Πολλοί τών Φελάχων, κατά τούς τε
τόν πληθυσμόν τής Αίγύπτου μεταξύ τών δύω ταξύ της πολυτελείας τών Εύρωπαίων καί τών λευταίους μάλιστα χρόνους, απέκτησαν χρήάκρων τούτων αριθμών. Αέγουσιν, δτι οί Φε- Τούρκων άφ’ ένός, καί τής έλεεινότητος τών ματα. Ά λ λ ά θάπτουσιν αύτά, καί κ ατ’ ούδέν
λάχοι είσίν 1,700,000 περίπου τόν άοιθαόν Φελάχων άφ’ ετέρου. Ό βίος τών Φελάχων μεταβάλλουσι τόν τρόπον τοΰ ζήν αύτών. Ή
πάντες είσι μωαμεθανοί, έκτος 100,000 Χρι τούτων εΐναι οίκτρότατος. Αί χαμηλαί έκ χώ  συνήθης ποινή ή έπιβαλλομένη είς τούς Φεστιανών Κοπτών. Τοΰρκοι κυρίως είσΐ μόλις ματος κατοικίαι αύτών είσί καταγώγια ακα λάχους είς τό Αστυνομικόν κατάστημα, τό
5,000. Οί Έλληνες ύπερέχουσι πάντων τών θαρσίας τοιαύτης, ώστε είναι λίαν άπίθανον, καλούμενον Ζ απτιέ, είνε ή μαστίγωσις, γινοαλλοδαπών κατά τόν άοιθμόν, καί συν.ποσοΰν- έάν ζώα δύνανται νά κατοικήσωσιν έν αύταΐς. μένη διά μάστιγος καλουμένης Υ.ονρβάο Αί
ται περίπου είς 7 ,0 0 0 . Ά π α ν τα /ο ΰ της Αί "Ολα τά μέλη τής οίκογενείας κατοικοΰσιν έν γυναίκες ύποβάλλονται είς τήν αύτήν ποινήν.
Ή Κυβέρνησις δέν έπιθυμεΐ τήν άνάπτυγύπτου καί πέραν αύτής, άπό της Αλεξάν τός τής αύτής καλύβης, εάν δύναταί τις νά
δρειάς μέχρι της Άβυσσηνίας, εύρίσκει τις δώσ·/) τήν έπωνυμίαν ταύτην είς τά ακάθαρτα ξιν τών Φελάχων, οί όποιοι είναι άναντιρρήΕλληνας έμπορευομένου;. Οί έγχώριοι έχου- έκεΐνα καταγώγια. 'Η τροφή τών Φελάχων δέν τως έπιδεκτικοί πολιτισμού. Καίτοι ομόθρη
«tv ακριβή έννοιαν τοΰ Έλληνικοΰ έθνους. Μετά είναι καλνιτέρα τής κατοικίας των. Άρτος σκοί των είναι οί Τούρκοι άτοκλείουν δμως αυ
τους Ελληνας πολυπληθέστεροι είσίν οί ’Ιτα  άθλιος, καί χόρτα, σπανίως δέ κρέας βοών ή τούς άπό τών άνωτέρων άςιωμάτων. Εν τφ
λοί- είτα έπονται οί Γάλλοι, οί Ά γ γ λ ο ι καί καμήλων θανόντων ύπό νόσου, ίδού ή τροφή στρατφ οί Φελάχοι προβιβάζονται μέχρι τοΰ
οί λοιποί Ευρωπαίοι. Είς τούτους ποοσθέσατε τών οίκτρών τούτων άνθρώπων, οΐτινες παρά- βαθμού τοΰ λοχαγού* έν τοΐς γραφείοις κα
ύπέρ τάς 1 0 0 , 0 0 0 μαύρους δούλους έκ παν γουσι δια τών πόνων καί τών μόχθων των τόσα τέχουν τάς κατωτέρας θέσεις, καίτοι έχοντες
τοίων φυλών. Ή δουλεία τών μαύρων κατηρ
πλούτη διά τούς οκνηρούς κυρίους των, καί διά ικανότητα πολύ άνωτέραν τών Τούρκων αρχη
γήθη δήθεν, άλλ’ ύπάρχει πράγυ,ατι. Κατηρ
τούς Εύρωπαίους τυχοδιώκτας. Ώ ς σάς έλε γών των, καί ένίοτε ί'σην πρός τούς Εύρωπαί
γήθη μόνον τό σκάνδαλον τών δημοσίων άγο
γον καί έν τή προλαβούσγ) επιστολή μου, ή ους. Σημειώσατε, δτι τό φαινόμενον τοΰτο εί
ρών. Ο πληθυσμός της Αίγύπτου κατά τήν ένόυμασία τών Φελάχων συνίσταται είς £ν υ ναι εξαιρετικόν άπέναντι μόνον τών δυστυχών
άρχαιότητα ούδέποτε ύπερέβη τά 8 , 0 0 0 , 0 0 0
ποκάμισου. Ό τ ε κοιμώνται άποβάλλουσι τό Φελάχων, διότι, ώς γνωστόν, ή μωαμεθανική
συμπεριλααβανομένων τών κατοίκων της Ά - μοναδικόν τοΰτε ένδυμα, καί καλύπτονται διά θρησκεία άσφαλίζει τελείαν ισότητα πρός τούς
λεξανδρ είας. Έ κ τινων άναγλύφων καί έπι- χόρτων. Κ ατά τήν έποχήν τοΰ θέρους οί είς Τούρκους, είς τούς άποδεχομένους αύτήν. Τοι
γραφών έξάγεται, οτι έπί τών Φαραώ ό πλη τούς αγρούς εργαζόμενοι Φελάχοι, καί τά κο ουτοτρόπως λόγου χάριν οί έπισημότατοι Τούρ
θυσμός τής χώρας ταύτης συνεποσοΰτο είς 7, ράσια έως δωδεκαετή, ένίοτε δέ καί έπέκεινα κοι ΙΙασσάδες έν Αίγύπτω είσίν Έλληνες α ίχ0 0 0 , 0 0 0 κατοίκων, οίκούντων 18,000 πόλεις
τής ηλικίας ταύτης, άποβάλλουσι τό ύποκά- μαλωτισθέντες κατά τήν εκστρατείαν τοΰ Ί καί πολίχνια. Κατά τόν Διόδωρον, ύπελογί- μισον καί έργάζονται γυμνοί. Σημειώσατε δέ, βραιμ Πασσά έν ’Ελλάδι, καί άσπασθέντες τόν
ζοντο 3 0,000 πόλεις καί πολίχνια κατά τούς δτι ύπο τον Αφρικανικόν τοϋτον ούρανόν τά κο ’Ισλαμισμόν. Ό Σουλφικάρ-Πσσάς ίιχμαλωπρώτους χρόνους τών Ιΐτολεμαίων. Ό Φλάβιος ράσια τών έγχωρίων υπανδρεύονται ώς έπί τό τίσθη είς Μεσολόγγιον, ό Ίσμαήλ-Πασσάς, ό
εις τήν
Ιώσηπος αναφέρει, δτι κατά τήν έποχήν του πλεΐστον δωδεκαετή. Ά ξιον σημειώσεως είναι, Κασίμ-Πασσάς ήχμαλωτίσθησαν
Κρήτην
(1).
ή Αίγυπτος ειχεν 7 ,0 0 0 ,0 0 0 κατοίκους, μή δτι μεταξύ τών Φελάχων γυναικών μόναι αί
συμπεριλαμβανομένων τών κατοίκων της Α  έπαγγελλόμεναι δημοσίως βίον άπολελυμένον
λεξάνδρειάς. Σάς άνέφερον τούς αριθμούς τού προσθέτουσιν είς τήν ένδυμασίαν των έκτος τοΰ
1)
Ό συγγραφεύς τών ’Α ν α τ ο λ ι κ ώ ν ε π ι σ τ ο 
τους, διότι έξ αύτών δύνασθε νά είκάσητε υποκαμίσου καί τό παρά τής αγγλικής εύφη- λών αναφέρει συχνάκις περί του φυσιολογικού φαινο-

ιιλλά τό ξύλον αΰτών εΐναι άνεπιτήδειον πρός
οικοδομά;. Άλλως τε οΐ Αιγύπτιοι πωλοΰσι
χετά μεγίστης δυσκολία; καί άκριβωτατα τους
φοίνικας, διότι τό δένδρον τοϋτο τοϊς είναι
τόσον ωφέλιμον, καί τόσον προσφιλές, ώστε
θεωροΰσιν ασεβές νά έκποιήσωσιν αύτό. Έ κ
τοΰ φοινικος οί εγχώριοι κατασκευάζουσι ζΰ)ον, όξύδιον, ζακχαρώδές τι ποτόν, τά πητας,
κάνιστρα καί σχοινία. Το ξύλον δμως αύτοΰ
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ΥΓΙΕΙΝΗ
ΣΩΜΑΣΚΙΑΙ
ΜΒΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

ύπό
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

Μ ΠΑΛΑΝΟΤ

(καθηγητοΰ έν τω Έθνικώ Πανεπιστήμια))·

2ον.

Περί τών έν· τοΐς χαθ' ήμας γυμνασίυις
θίπχήσζωγ.

προσβάλλεται τότε ούσιωδώς ή παιδική κράσις. Εύεργετική άρα καί σωτήριος άποβαίνει
έν τοιαύτη διανοητικής άναπτύξεως δαψιλεία
ή γυμναστική.
Σύγκειται δέ αΰτη έκ πολλών καί ποικί
λων άσκήσεων, έξ ών άλλαι μέν άποβλέπουσι
τήν άνάπτυξιν τών θωρακικών άκρων, άλλαι
τήν τών κοιλιακών, άλ.λαι τέλος τήν άνάπτυξιν ολοκλήρου τοΰ σώματος.
1

ον.

’Λσχήαιις τώ>’ θωραχιχών αχρωτ.

Έ κ τασ ις τών βραχιόνων όριζοντιος ή κάθε
Καθώς καί έν τφ ποροιμίω τοΰ κεφαλαίου
τος. Συσταύρωσις αύτών πρός τά πρόσω ή τά
αύτού έξεθέσαμεν, ή γυμναστική έστιν ώφελιόπίσω τοΰ θώρακος. 'Ράβδος λαμβανομενη δια
μοτάτιι τφ σώματι, καθά άναπτύσουσα τά μυϊ
τών χειρών έκ τών δύω αύτής άκρων καί φεκόν σύστημα, ένισ/ύουσα τήν έξιν, τροποποι
ρομένη οΰτως έμπροσθεν, άνωθεν, ή όπισθεν
ούσα εύνοϊκώς τήν κράσιν, διεγείρουσα τήν ό
τοΰ σώματος.
ρεξιν, διευκολύνουσα τήν πέψιν κτλ. Έκ. δέ
Έκαστη τών χειρών λαμβάνει βάρος τι οίτών καλών αποτελεσμάτων αύτής όρμώμενοι
ονδήποτε, ώς λ. χ. δύω σιδηράς σφαίρας συνηείσήγαγον τήν γυμναστικήν είς άπαντα τά
νωμένας διά βραχέος στελέχους, εύκόλως μεεκπαιδευτικά καταστήματα τών τε άρρένων
ταχειοιζομένου. Οί δύω βραχίονες λαμβάνουσι
καί θηλέων.
τότε διαφόρους στάσεις όμοιας ή και άνοΌ λω ς περιττόν αποβαίνει νά έπαναλάβωμεν ένταΰθα όσα περί τής ώφελείας τής γυ μοίους.
'Ασχήοεις τών βρα ζΐόνων ντιοβασταζοντων
μναστικής προηγουμένως άνεφέραμε. Λέγομεν
τό σωμα.
μόνον,ότι ώφελιμώτατον δτι άναπόφευκτον είναι
νά συμβαδίζει ή διανοητική τοΰ παιδός άνάΑί ασκήσεις αύται έκτελοΰνται δια ράβδου
πτυξις μετά τής σωματικής άναπτύξεως, διότι α’ιωρουμένης διά δύω σχοινιών ενος εξ έκατεένθα ά\αφαίνεται ύπεοέχουσα ή πρώτη, εκεί ρου τών άκρων αυτής.
Αί δύω χεΐρες λαμβάνουσι τήν ράβδον, ένφ
μένου της άφευκτου εξαντλήσεις καί της ταχείας
οί πόδες σύρονται έτι τοΰ εδάφους, βοηθός
κ α τ α σ τ ρ ρ η ς πάσης αλλοδαπής ρυλης εν Α ίγύπτω .
δε τις ελκει πρός έαυτόν τήν ράβδον.
Ίδού τί ακριβώς λέγει (εν σελ. 31) περί τοΰ περιερΑΐ δύω χεΐρες στηρίζονται έπί τής ράβδου,
γωτάτου τούτου φαινομένου. «'Ο Κλοτ βίης μετά
τριακονταετή καί επέκεινα ιατρικήν πεϊραν και σπου
οί πόδες εισιν άνω τοΰ έδάφους,τό δε σώμα τα
δήν έν Α ίγύ πτω λέγει, οτι ούδεμία αλλοδαπή φυλή
λαντεύεται.
ήδυνήβη ποτέ νά διατηρηθή έν Α ίγύ πτω , καί ότι ά Τά άνώτερον τοΰ σώματος μέρος τίθεται με
πασαι αί άλλοδαπαί φυλαί εξαλείφονται εν τη χώροι
ταξύ
τών δύω κρεμαμένων σχοινιών, αί δύω
τα ύτη, ένεκα κλιματολογικών αιτιών, μετα τινας γ ε 
ψείρες πρός τά κάτω τεινουσαι στηρίζονται επι
νεάς. Ούο’ αύτοί οί όλίγιστοι μιξογενεϊς δύνανται νά
διατηρη9ώσιν ένταΰθα. Οί έχοντες τά μεσα εκ τών
τής ράβδου, οί δέ βραχίονες, εκτεινόμενοι άΕύρωπαίων πέμπουσι νήπια τά τέκνα των εκτ!)ς τής
ποσπώσι τούς πόδας άπό τοΰ έδάφους καί βαΑίγύπτου, ϊνα σωθώσιν έκ τοΰ παραδόξου τούτου φαι
στάζουσι τά σώμα.
νομένου. Έ κ τών επιζώντο^ν επιγόνων τών ενταΰθα
Ή ράχις στρέφεται πρός τήν ράβδον, οΐ δέ
έγκατεστημένων άλλοδαπών, οί πλεΐστοι καθίστανται
βλάκες ή όφΟαλμιώντες. Αέν υπάρχει έν Αίγύπτω οι
βραχίονες πρός τά όπίσω τείνοντες, στηρίζον
κογένεια Ευρωπαϊκή μή άπολεσασα πολλά τέκνα. Οι
ται έπί τών δύω άκρων τ ή ; ράβδου και εκτεί
Μαμελοΰκοι,οΐτινες έγίνωσκον μέν το φαινόμενον τοΰ
νονται, ένώ οί πόδες άποσπώνται άπό τοΰ ε 
το, οπερ ώς είκός, έδιδάχΟησαν έκ πείρας, δεν εφρόνδάφους, αΐ δέ κνήμαι κάμπτονται καί αύται
τιζον περί τής ανατροφής τών τέκνων των, ουοε καέπί τών |/,*/ιρών? xoti τοιουτοτροπως ανερχονθίατων αύτά διαδόχους των, θεωροΰντες αοτα ώς ανί
κανα, άλλ’ έφερον έπίτηδες προς τοΰτο Κιρκασίους
ται δαθμιδόν οΐ πόδες μεταξύ τών χειρών,
δούλους, τούς οποίους υίοΟετουν. Αί αληθείς αιτίαι
καί στηρί^ουσιν έπί τής ράβδου τάς πτέρνας
τοΰ φαινομένου τούτου δέν είναι γνωσταί. Ουδενα
αύτών.
ομως άπήντηοα έν Αίγύπτω άρνούμενον το αναντίρΠλην τών y.wfiGεων αυτών ε>οτε\ουνται X5Cι
ρητον τοΰτο γεγονός· Τινάς μόνον ήκουσα λέγοντας,ότι
ύπάρχει τις ύπερβολή είς τούς λόγους τοΰ Κλότ-(ϊ;η,αν
πολλαί άλλαι διά μονοζύγων ή διζύγων. Τά
καί ή παρατήρησις αϋτοΰ έστιν άληθής κατ’ ουσίαν,
σώμα λ. χ . αίωρεϊται διά τών βραχιόνων, και
καί οτι σώζονται τινες άρχαΤαι άλλοδαπαί οίκογένειαι
ποοβαίνει
πρός τ ά πρόσω ή φερεται προς τα
έν Α ίγύ πτω . ‘Ο Κλότ-βέης ανέπτυξε τήν παρατήρηόπίσω
διά
τών
ψειρών, προδευουσών έπί τοΰ
σιν ταύτην έν έκτάσει είς τό σύγγραμμα αύτοΰ τό
μονοζύγου, άλλοτε αίωρεϊται δια τής αγκύ
έπιγραφόμενον: Apergu gineval sur Γ Egypte. 'Η 'Ιερά
Γραφή αναφέρει που οτι ή Αίγυπτος κατατρώγει
λης τών βραχιόνων κτλ.
τούς αλλοδαπούς· Τό περίεργον είναι, ότι πολλάκις
Σχοινίον όριζοντίως τεταμένον, ή κλιμαξ
τέκνα Εύρωπαίων ύγιέστατα άποθνήσκουσιν αίφνιδίως
κατά τήν αύτήν διευθυνσιν χρησιμευουσιν επί
άνευ γνωστής τίνος αιτίας· ’Α π ’ έναντίας οί εγχώριοι
σης πρός τήν διά τών χε ρών προοδον τοΰ σώ
Φελάχοι είσί μακρόβιοι, καί ύγιεϊς έν γένει, μ ’ ολην
αύτών τήν έλεεινότητα, τήν άκατανόητον ακαθαρσίαν
ματος, αίωρουμένου διά τών βραχιόνων.
καί τόν άθλιον καί έπίπονον αύτών βίον. Τό αδύνατον
τής διατηρήτεως τών άλλοδαπών έν Α ίγύ πτω ύπάρχ ει μία τών άποδείξεων, ότι οί σημερινοί Φελάχοι
είσίν άγνοί άπόγονοι τών αρχαίων κατοίκων τής χ ώ 
ρας ταύτης. ’Ά λ λ ω ς τε, ώς ανωτέρω είπον, υιέ κατέπληξεν ή όμοιότης τής φυσιογνωμίας τών Φελάχω ν,
καί ιδίως τών γυναικών, πρός τόν τύπον τών εν τοΐς
άοχαίοις Αίγυπτιαποΐς μνημείοις άπείκονιζομένων Α ι 
γυπτίων, καί ιδίως πρός τόν χαρακτήρα τοΰ προσώ
που τών τεταριχευαενων. 'Υπάρχουσι πολλοί Φελά/οι
εύσωμοι άνδρες, ιδίως δέ »ί γυναίκες, άλλ’ είσί λίαν
άσχημοι τό είδος. Ό Κλότ-βέης άποκαλεΐ τούς Φελάχους Ν ε ι λ ω τ ι κ ή ν φ υ λ ή ν (race Nitotique). Οί
Φελάχοι, άσπασθέντες διά τής βίας τήν μουσουλμα
νικήν θρησκείαν τών ’Αράβων κατακτητών, πα ρέλαβον καί τήν γλώσσαν αύτών, λησμονήσαντες εντελώς
τήν ιδίαν άρχαίαν αύτών διάλεκτον.»
Ό Κλότ-^έης τόν οποΐον συχνάκις αναφέρει ό Κ.
Τυπάλδος, είναι ό διακεκριμένος γάλλος ιατρός Clot,
οστις διέπρεψε κατά τήν έν Αίγι πτω πανώλην τω
1835, περί ής καί έγραψεν άςιόλογον σύγγραμμα.

Άσχήσεις τών βραχιόνων άννψονντων
τό σώμα.
Αΐ άσκήσεις αύται έκτελοΰνται. 1ον. Διά
σ/οινίων μετά ή άνευ κόμβων, άπλώς ή καθέτως τεταμένων. Έκάστη τών χειρών πιάνει
τά σχοινίον διαδοχικώς καί οΰτως ανέρχεται
το σώμα. 2 ον διά κλιμάκων, συνήθως σχοινοκλιμάκων, διφόοων μεγεθών, έν τή συνήθει
αύτών θέσει τιθεμένων.
Τό σώμα αίωρεϊται διά τών χειρών, στηριζομένων έναλλάξ έπί τών βαθμιδών τής κλίμακος κατά τά άντίθετον αύτής μέρος, οΰτως
δέ άνέρχεπαι τό σώμα τνί συνδρομή τών θωρακικών μόνον άκρων. Η άσκησις αυτη ποι
κίλλεται διαφοροτρόπως. Εκτελεΐται επίσης
καί διά καθέτων δοκών, ύπό βαθμιδών δικπε-
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ρωμένων, ή καί έπί τοίχου άπορρώγος, διατρυπωμένου κατά διάφορα διαστήματα. Αί χεΐρες
στηρίζονται διά τών όπών τούτων τών δια
δοχικώς πρός τά άνω ύπαρχουσών, τό δέ σώμ«
ύψοΰται οΰτως είς τά ΰψος τοΰ τοίχου.
Αί άσκήσεις αύται έκτελοΰνται καί διά τοΰ
περιστύλου, τούτέστιν διά δύω ή περισσοτέ
ρων δοκών καθέτων, έφ’ ών στηρίζεται έτέρα
όριζοντία έξ ής έξήρτηνται σχοινοκλίμακες,
σχοινιά, ίστοί κτλ. χρησιμεύοντα πάντα είς
τά προεκτεθέντα γυμνάσματα.
Ή περιστροφή τών τροχών, ή ελξις διαφό
ρων βαρών, ή χρήσις διαφόρων δυναμοχέτρων(1)
άποτελοΰσιν ετερον είδος άσκήσεως τών άνω
τέρων άκρων.
(άκολουθεΐ)

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΙΝΩΝ
(ΚΙΝΕΖΩΝ),
ύπό ΑΡΙΣΤΕΙΑΟΥ Κ. Σ Π Α Θ Α Κ Η
(Καθηγητοΰ)
(Συνεχεία ένφυλλαδίω 15 σελ. 118 καί τέλος)

« Ό μαθητής καθήμενος οφείλει νά τηρτί εύ
σχημον στάσιν, μήτε τούς πόδας αύτοΰ κινών,
μήτε τϊ) δε κάκεΐσε στρεφόμενος. Όμοίως πορευόμενος δέν πρέπει νά τρέχν) ή πηδα, άλλά
νά βαδίζγ) εύσχήμως. Οί μαθηταί βαδίζοντες
μετ’ άλλήλων δέν πρέπει νά λαλώσι πρός τό
ούς, μηδέ νά έλκωσιν άλλήλους άπό τών ένδυμάτων, μηδέ νά κρατώνται έκ τών βραχιόνων,
μηδέ νά συγκρούωσι τούς πόδας, μηδέ νά προσβλέπωσι δεξιά καί αριστερά.— Νέος, συναντών
καθ’ οδόν άνώτερον ή τινα έκ τής έαυτοΰ οίκο
γενείας, τηρείτω κανονικήν στάσιν καί χ α ιρετιζέτω αύτόν κλινών τήν κεφαλήν καί διασταυρών έπί τοΰ στήθους τάς έαυτοΰ χεΐρας·
έρωτώμενος δέ πρέπει ν’ άποκρίνηται κοσμίως.— Νεανίας, πορευόμενος . μεθ’ ομηλίκου,
παρεχέτφ αύτφ χάριν τιμής τήν πρός τ ά δεξιά
θέσιν πορευόμενος δέ μεθ’ άνωτέρου ή μετά
τών γονέων, έπέσθω.— Αί όμιλίαι έστωσαν εύπρεπεΐς, άληθεΐς, άνευ κραυγών καί ερίδων* ή
δέ ύπόκλισις βραδεία, σαφής καί τελεία.— Ή
| ένδυμασία έστω απλή καί καθαρά.
«Οί μ α θ η τ α ί δέν π ρ έ π ε ι ν ά μ α ν θ ά ν ω σ ιν ά 
χ ρ η σ τ α π ρ ά γ μ α τ α , οιον τ ά χ α ρ τ ο π α ί γ ν ι ο ν , τ ό
σφ α ιρ ισ τή ρ ιο ν , τ ο ύ ς κ ύ βους, τ ό ζ α τ ρ ί κ ι ο ν κ α ί
τ ά π α ρ ό μ ο ι α , ε τ ι δέ έ γ χ ο ρ δ α ή π ν ε υ σ τ ά δ ρ γ α ί να κ α ί τό $ δ ε ι ν διό τι ά π α σ α ι αί έν α σ χο λή | σεις α ύ τ α ι , ά χ ρ η σ τ ο ι ο ύ σ α ι, π α ρ α κ ω λ ύ ο υ σ ι τ ά ς
κ α λ ά ς σ π ο υ δ ά ς κ α ί έμ π νέο υ σ ιν είς τ ά ς τ ώ ν νέων
ι ψ υ χ ά ς τ ή ν πρός τ ά ς ή δ ο ν ά ς κ α ί τ ά ς τέρ ψ ε ις
κ λίσ ιν.— Α ν ή θ ικ ο ι διη γ ή σ εις, άσεμνα π α ιγ ν ί 
δ ια , μ υ θ ισ το ρ ή μ α τα κ α ί ά σ μ α τ α παραλύουσι
τ ή ν έ^έρ γ εια ν τ ή ς ψ υ χ ή ς . 'Ο μ ο ίω ς κ α ί α ΐ π ερ ί

1) Δυναμόμετρόν είναι έργαλεΐον, έξελέγχον τήν
σωματικήν δύναμιν τοΰ άνθρώπου. Σύγκειται δέ εξ
ελατηρίου, ή τάσις τοΰ όποιου, ανάλογος ούσα
τής ερωμένης ύπό τοΰ διατείνοντος αύτό ισχύος, κινεΤ
βελόνην έφηρμοσμένην έπί τμήματος κύκλου, φεροντος
δύω διαιρέσεις, τήν μέν κατά χιλιόγραμμα, τήν δέ
κατά μυριόγραμμα. Πρός έξέλεγξιν τής ισχύος τών
χειρών λαμβάν0μεν πλαγίως τά δύω σκέλη τοΰ ελα
τηρίου, και π ρ ο σ ε γ γ ίζ ο μ ε τα υτα οσον ενεστι πλησιέστατα πρός ά λ\ηλα Διά τής προσπαθείας ταύτης
ή βελόνη κινείται καί δεικνύει έπί τής κλίμακος τών
κιλογράμμων τήν tayuv τοΰ ατόμου. Ό είκοσιπενταετής ή τριακονταπενταετής εχει συνήθως ίσχΰν
άναλογοΰσαν πρός 50 κιλόγραμμα. Ό θελων δέ να
έξελέγξη τήν ίσ’/ ύ ν τής όσφυος αυτοΰ, θέτει τούς πό
δας του, είς δύω έγκάρσια σκέλη, κείμενα εις τό κα
τώτερον μέρος κρεμάθρας, εξαρτωμενης άπό τοΰ μη-/ανήματος διά δακτυλίου* λαμβανει μετα τοΰτα διά
τών δύω αύτοΰ γειρών κρίκον κείμενον εις τό ετερον
άκρον καί έλκει ίσχυρώς έκ τών κατω πρός τά άνω.
‘Η βελόνη έπίσης κινουμένη, δεικνύει εις κιλόγραμμα
τήν ίσχύν τοΰ ατόμου. Συνήθως επι τριακονταετούς
άνδρός ή βελόνη δεικνύει 130 κιλόγραμμα, τούτέστι τό
βάρος οπερ δύναται νά έγειρη.
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τήν ποίησιν «σχολήσεις ουδόλως άρμόζουσιν
εις ανθρώπους άσχολουμένους δλως περί τάς
έπιστήμας· διότι α I ποιητικαί έργασίαι είναι
προϊόντα ήρεθισμέν/ις διαθέσεως καί παίγνια
τον πνεύματος. Ο ασχολούμενος περί τήν στι
χουργίαν νεος παραμελεί τών σπουδών αύτοΰ.
— Πρό παντός οφείλει τις ν’ άπομακρύνη τούς
I νέους απο τοΰ επι χρημασι παίζει ν διότι τοΰτο
I καταπονεί το πνεΰμα, εξεγείρει τά πάΟνι, κα
ί ταναλίσκει τόν χρόνον καί έπιφέρει όλεθριώταJ τ α αποτελέσματα. Ό μή άπεχόμενος τοιούτου

Β Υ Ρ Ω Ν
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ταπαύστως» εκφράζει τάν απαραίτητον όρον
τουσιν αΐ μηχκνικα: αύτοΰ ένέργειαι· δπου ν
τών καλών σπουδών· ή δέ έκφρασις «περίμετών παίδων χειρχχ>έΤγΐσις δέν έπιτρέπεται· όπον
νον μέχρι τής πρωίας» παρακωλύει πάσαν
ή ελευθερία τοΰ άτόμου άπορροφάται ύπό ττ<
πρόοδον έν τε τώ βίω καί τη επιστήμη.— Σκο
θελήσεω; τοΰ δεσποτικοΰ πάντων πατρός· οπο1.
πός της σπουδής είναι ή επαρκής πρόςκτησις
ο θρησκευτικός βίος περιβάλλεται ύπό όρίων
λογικών αρχών καί ό κεκανονισμένος βίος.__
της δεινοτάτης εθιμοτυπίας- έκεΐ καί ή άγω
Κατά ταυτα οφείλει τις έκαστον άξίωαα νά γή δέν δύναται νά έξέλθη πέραν τών όρίων
εντύπωση καλώς εΐ- ~ήν ψυχήν αύτοΰ καί κ ατ’
τοΰ (ΐηχα,-ισμηϋ καί τοΰ τύηον. Ή dyoiry)
αυτό νά ρυθμίζη τάς καθημερινάς αύτοΰ
καί
ή (ίι*ασχαΜα παρά τοΐς Σίναις δέν έξερπράςεις.»
χεται περαιτερω τοΰ κύκλου τών παραστά
« Οταν τις άποκάμη έκ της σπουδές, ήτις
σεων, τή ; ρυθμ.σεω; τής έξωτερικής συμπ:ριΙ π α ι γ ν ι ο υ / . χ τ χ tyjv vsotvjtoc γ ί ν ε τ α ι π α ρ α ί τ ι ο ς
διευκολύνεται διά της εναλλαγής, πρέπει νά
φοράς,
τής ε/.τελεσεως διαγεγραμμένων έθιμοΙ
(/.ετχ τ α υ τ α α π ώ λ ε ι α ς τ*ϊίς π ερ ιουσία ς κ,αί
κινη τό σώμα αύτοΰ καθόλου καί ιδίως τούς
ταςιών καί τής ποοσκτήσεω; βιωφελών τινων
I **τα.στρο<ρ9ίί τ η ς ο ίκ ο γ ε ν εία ς α ύ τ ο υ .
ωμούς πρός τά άνω, πρός τά κάτω, πρός δεξιά γνωσεων ! Ι ο ayo.hxor χαι παιδαγωγικόν παρά
j
«Προσκληθείς είς συμπόσιον ό μαθητής όπρός τά αριστερά, πρός τά έχπρός πρός τά όζυΐςΣiratQ σύστημα είναι είδός τι άστνισ;ι·χοΐ·
I φείλει πρώτον νά ζητήση ταπεινής τ ή ν κ 
ο.,ίσω. ‘Η τοιαύτη κίνησις συντελεί ‘ είς άνά- συστήματος, οπερ περιβάλλει τόν πχϊδα δίκην
ι δειαν τοΰ καθέζεσθαι· καθήσας δε ίέν π;έπει
■••υ,ιν ααι αναζωπυρησιν τών πνευματικών
μηνιιιαΐ δια τών τοΰ έζωτζριχον τύταί’ σπαρ
Ι νά ατρέφη εαυτόν μήτε πρός τά δεξιά, μήτε
δυνάμεων. Ή ιατρική αΰτη γυμναστική κα γανών,άφ’ ών μόνη ή έ<ε, θέρ* τοϋ
ά»άj προς τα αριστερά* μηδε νά ώθη τον γείτονα
λείται σινιστί Lo-Iou-chouang-Kouan. Πρός πτυ:.ιι·, ή εν ilevflepa μόνον πο.ίιτιι'α κατορI αύτοΰ διά τοΰ άγκώνος, μηδέ νά όμιλη πολλά
κ./',σιν καλού γλωσσικού χαρακτήρας έκαστος θουμένη,δύναται νά λύση.
j και μεγαλοφώνως. Καί πίνων μέν οφείλει ν ά
αναγινωσκέτω καθ’ έκάστην ημέραν τεσσαρα ή
I παρατηρώ τούς περί αύτόν ϊνα μή παρεκτραπή
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τεμάχιά εκ τών νεωτερων συγγρα i j . i j . x | είς κινήσεις απρεπείς, τρώγων δε οφείλει νά
τ ω ν καλώς δμως συλλογιζέσθω οτι ή σπουj μη υπερπληροϊ τό στόμα αϋτοΰ έπί τά άπ 3 εΜΕΛΕΤΗ
αιοτη, κεϊται ουχί έν τώ αριθμώ τών άν*I πέστερον.
γινωσκομένων βιβλίων, άλλ’ έν τνί εκλογή τών
έπί τοΰ Παντός ή τοΰ άνάρχου
«Οί αμελείς μαθηταί πρέπει πρώτον μέν νά καλών και τη τούτων μελέτη.»
I νουθετώνται, είτα δε νά γονατίζωσιν έπί της
κα; ατελεύτητου κότμου.
Αυται είναι αί ουσιωδέσταται ύποθήκαι, άς
I έδρας αυτών, μετά δέ ταΰτα πρό της θύρας.καί
( ϊ υ ν ί χ ε ι α ορα φ υλλάοιον Ι ό )
περιέχει ό οικογενειακόc τών Σινών θ,,αανρώ.
ι τέλος,μετά τήν ματαίανέξάντλησιν τών μέσων
ύποθήκαΐς ταύταις, καίπερ άτελέσι
Τό πκν διετυπωσεν ό άνθρωπος έπί έπινοηI τούτων, νά τιμωρώνται σωματικώς άλλ’ ούχί
καί εν^πολλ,οϊς πλημμελεσι, παρατηροΰμεν καί
θεισών ύποθέσεων έρεισθείς. Ζητών λ. χ. τάς
I ευθυς μετα το φαγητόν. Ό μηδέν μαθών έν
τινας όρθοτάτας παιδαγωγικάς άοχάς καί παι
αιτίας φαινομένου τινός, υποθέτει τι δπερ έκ
j τή νεοτητι αυτοΰ κτάται καρδίαν κακήν, τών
δαγωγικούς τρόπους, ών ή έ®εύοεσις παοά
τών άποτελούντων τά φαινόμενον εξάγει,'καί
I καλλίτερων βλαστών αΰτής άκαρπων διαμενόνI των. Ο τοιοΰτος ήλικιωθείς περιπίπτει είς πλείστων αποδίδεται είς Ευρωπαίους καί δή άν ή επινοηθεΐσα υπόθεσις έπζρκή πρός έξήτων νεωτερων χρόνων. Ούτως έκ τών ανωτέρω γησιν τοΰ φαινομένου, ώς πρός άλλας άληI δυστυχίαν καί ώς εχθρός της πολιτείας έπά[Λ«ν ανο(αεν ότι έκπαλαι οί Σίναι είχον έννοιαν
θεία;, συνωδά πρός τά Γήινα φαινόμενα καί
I γεται τάς δημοσίας ποινάς. Ό μαθών τήν άΕποπτικής J/JavxaJiac, άρχόμενοιτης τα; λοιπας Φυσικάς έπιστήμας, τότε παραδέ
! ναγνωσιν καί την δικαιοσύνην σπανιώτατα πε
διδασκαλίας άπό τών αισθητών αντικειμένων·
χεται ταύτην ώς άληθή,’ άλλως τε έν έναντία
ι ριπίπτε·. ε:ς^ κακώς πράξεις· τούτου ένεκα καί
έτι όε άνεγνώριζον τήν πνευματικήν ωφέλειαν περιπτώσει τ*/]ν άτ^ορρίπτει.
I
χωρικοί όφείλουσι νά πέμπωσι τά τέκνα, αύτης γρμι αοτιχής καί τάν κατάλληλον τρόπον
Ε ’.^ιομεν έν τοΐς άνω ρηθεΐσι, δτι δυνάμει
I
ειί τα ®χολ:ΐα.— Οί διδάσκαλοι πρέπει νά
τΤίς αναπτύςεως της τε μι-ήμης καί ετέρων τ ι- καί κατα τους νόμους τνϊς Ελςεως άταντα τά
j ήναι τελεως σοφοί καί ν’ άσχολώνται μόνον νών δυνάμεων της ψυγη'.
έν τφ αχανεΐ περιπολούμενα ούράνια σώματα,
I περί την ^διδασκαλίαν τών μαθητών, έκπληwi ώΐναι, καίτοι μεγάλην αςίαν άπένεαον
ά πα ' κίνηθεντα ε;ακολουθοΰσι νά κινώνται
I ροΰντες αδιαλε'.πτως τά εαυτών καθήκοντα.—
τνί ^γω γη, περιώριζον ταύτην μόνον είς τά π=.ρί τα Ηλιακα αυτών κέντρα, παρακατ;ών
I Τινες όμως όιδάσκαλοι ασχολούνται συγχρόI άρρενα τέκνα, όλιγωροΰντες τελέως τνϊς τών
πραγματευόμενοι τό περί Γής κεφαλαιον θέ
I νως και περί την πρακτικήν ιατρικήν, τήν
θηλέων μορφ.»σεως. Ή γυνή έν Κίνα, ώς καί λομεν ίόει οτι ενυπάρχει έν αύτη θερμότη;
I μαντικήν, τήν αστρολογίαν, τήν σύνταξιν δηεν τοις πλείστοις τών έν ’Ασία δεσποτικών προβαίνουσα είς τά ένδότερα αυξανόμενη, καί
1 μοσίων αναφορών και τήν μεσιτείαν. Οί τοιέϋνών, θεωρείται ώς πλάσμα πολλώ ύποδεέστε- 0 ξ τά αποτελέσματα έκδηλοΰνται ήμΐν ώ;
I οΰτοι πρός τ ·»5 βλάβη, ήν προξενοΰσιν, έφελκύρον του άνόρός· ό νοΰς αΰτης, λίαν περιωριΗφαίστεια, Σεισμοί, Θερμαί πηγαί, κλπ. ί
J ουσι καθ εαυτών τήν περιφρόνησιν τών τε γοσμένος, ων ώς οί σμυκριίόμενοι πόδες. θεωρεί πλανήτης Κρονος, ώς έν τή μονογραφία αύ
1 νέων καί τών τέκνων.»
ται ανεπίδεκτος πάσης άναπτύξεως. Καί δμως τοΰ παρα^ατιοντες θά ίδωμεν παρουσιάζει
<; Η πρός τό μανθάνειν οριζις είναι ή βάάνεφάνησαν σοφοί παρά τοϊς Σίναις, οΐτινες,
ήμΐν μοναδικήν ούτως είπεΐν έζαίρεσιν μεταξύ
I σις πάσης σπουδής, άγουσα κ ατ’ ανάγκην ε;ς ’
καταπολεμήσαντες την τοιαύτην πλάνην, κα- τών περι τόν Ηλιον πλανητώ/ περιζωνύμενος
I την σοφίαν συνδεόμενη δέ μετά τύΰ ζήλου j
^εδοίζαν το δυνατόν χαί τό άναγκαΐον της ύπό αδιαφανών δακτυλίων, καί πλείστα έτ.οα
I ~?ός μίμησιν τών σορών της άρχαιότητος άγει |
τών θηλέων άναπτύξεως. «Διδάσκουσι, λέγει Ουράνια καί Γήϊνα φαινόμενα παρομοίου είδους
είς τό ΰψιστον ταύτης σημεϊον.— Τά αληθές j
»φιλόσοφός τις τών Σινών, τούς πιθήκους νά π χ Ρ5 !Ιχ ον το ενδόσιμο·/ τοϊ; φυσιοδίφοις νά ριμυστήριον της μαθήσεως έγκειται έν τφ κρα»παιζωσιν άστεΐα παιγν.δια- τούς κύνας ν’ ά- φθώσιν εις σκέψεις, άπομακρύνοντες πάντοτε
τειν καθημερινόν βιολίον,άναγινωσκόμενον όλον
»λεθωσι· τούς ποντικούς νά τρέχωσιν έπί κυ- το μοιραΐον, ως αρχι/.ήν αιτίαν πάντων τού
κατά πάν δεκαήμερον ή είκοσαήμερον έκάστου
«λίνδρων και τέλος τούς ψιττακούς ν’ άπαγ- των, καί ζητοΰντες δι άκαθέκτου έπιατημσμη.'ός.— Οί μαθάταίάναγινώακοντες δέν πρέπει '
»γέλλωσι στίχους. Έ άν λοιπόν διά της διδα- νικής ορμής νά έπιτύχωσι τό δόσαν τοϊς φαινά μεταοαίνωσ.ν άπό τοΰ ενός είς τό άλλο j
«σκαλίας κατορθοΰται ϊνα καί αύτά τά πτηνά νομενοις τούτοις ύπαρξιν καί ζωήν, τήν δύ| τμήμα τοΰ βιολιού πριν η προσηκόντως έντυ- |
«καί τά άγρ-α ζώα δύνανται νά άντιλαμβά- ναμιν τουτεστι εκείνην ήτις έξακολουθεΐ παρά
πώσωσιν εις τήν ψυχήν αύτών τά έν τώ μέσω ·
«νωνται ανθρωπίνων αντικειμένων, πολλώ γουσα ταΰτα, καί κατώρθωσαν νά συμπεράνωσι
κείμενα, μηδέ νά εχωσι πολλούς συγχρόνως τό- !
«μάλλον Svrnrrut ra δι 'αγύώσι νεάνιδες, αΐ- πεποιθότως, οτι τοιαύτη τις δύναμις, τοιαύ
μους υπ όψιν.— Τό μεγαλείτερον κώλυμα έν ί
»)τινες είναι ανθρώπινα πλάσματα!»
τη τις άρχη, άφεύκτως θά άνακαλυφθη, άν
ταΐς σπουδαΐς είναι ή καθημερινή έλάττωσις 1
Ανακεφαλαιοΰντες τά μέχρι τοΰδε εΐρημένα βασανισθώσι έπιστημονικώς καί λίαν έπιστα■ μν/)μης και ή καθημερινή αύζησις τών έρλέγομεν οτι οί Σϊναιπρό πάση τ ·?1 άίία,ήνάποδί- μένως τά άποτελέσματα τών ενεργειών αύτής.
γασιών. Την πρωίαν άπό της 3ης ώρας πρέπει
δουσιν εις τήν αγωγήν· πρό; πάση τη αγάπη, ήν
I ν “ Ρχ7^ * 1 ή μελέτη τοΰ μαθητοΰ, παρατεινο- ε/_ουσι πρός τά τέκνα αύτών καί τν5 έπιμελεία, Πλεϊσται λοιπόν ύποθεσεις καί δογματικά
συγγράμματα ή-.ξαντο νά άναφαίνωνται ίξηI μένη μέχρι της 5ης, διότι 6 πρωινός καιρός
ήν καταοάλλουσι πράς μόρφωσιν α ύτώ ν πρός γούντακατα τομάλ.λον καί ήττον καί εύρίσκον] οίναι καταλληλότερο; πρός εργασίαν ή ή λοιπή
παση τη ύπακοή καί τοϊς *a./o<c rprSnnc, έν τα την άρχήν καίτόν διαδοχικόν σχηματισμόν
Ι ίμερα καί ή εσπέρα.— Ή μεγίστη επιμέλεια
οις άσκοΰσι τα τέκνα α ύ τώ ν πρός πάσαις τέ
τών Κόσμων, ούδεμία όμως έκ τών έπινοηθειI καί ή μεγίστη καρτερία γίνονται καθήκοντα
λος ταΐς vrrotfi'ixaic, άς περιέχουσι τά τών παρ’ σών j -ουτων ύποθέσεων άνταπεκρίθη είς τάς
I τοϊς μαθηταϊς.— ΜηΛείς λεγέτω «ο,τι δέν έαύτοΐς σοφών συγγράμματα, δέν έχουσιν άγωI μαθον σημεοον, θέλω μάθει αέριον, καί 6’,τι ; 7 'ή*- κατά τήν ορθήν τής λέξεως σημασίαν. Εί- προσδοκίας, καθότι ούδεμία παρείχε άληθείας
μη άντιστρατευομενας πρός τι φαινόμενον,
I Οϊ,ν έμαθον τό ετος τοΰτο, θέλω μάθει εις νέ»ότως^ διότι, οπως λέγει ό διάσημος Κ. Sch
<<>τα», διότι ό χρόνος δέν κεϊται είς τήν έ- midt οπου τό πνεΰμα δέν δύναται νά είςδύση καθότι πάντοτε είχε τι τό πλημμελές, πάν
J ςουσίαν αϋτοΰ. Τό απόφθεγμα «έργάζου άκα- βαθέ«ς (ώς παρά τοΐς Σίναις)· δπου έπικοχ- τοτε έμπεριεΐχε τι τό άντιβαΐνον πρός Φυσιχους ή Μηχανικούς νόμους, ούχ ήττον δμως
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μία άπασών τούτων έπέπρωτο νά φωτίση ύπέρ
πολυ προσεγγίσασα τήν αλήθειαν, ώς αρκούν
τως έξηγοϋσα τάς αρμονίας τών Ουρανίων σω
μάτων, καί τά έν αύτοΐς παρατηρούμενα δυσε
ξήγητα φαινόμενα, συνωδά ώρισμένοις τύποις
καί νόμοις,καί αυτη είναι ή τοΰ μεγαλοφυούς
αστρονόμου καί μαθηματικού Γάλλου Laplace.
Κατά τόν διάσημον λοιπόν τούτον εφευρέ
την άντί τοΰ ήμετέρου 'Ηλιακού συστήμα
τος ύπήρξέ ποτε άτμοειδής Σφαίρα, έχουσα
τοσοΰτον μέγεθος, όγκον, καί έκτασιν, ώστε
ή διάμετρος αύτής ήτο μείζων τής μεταξύ τοΰ
σημερινού ήμών Ήλίου, και τοΰ άπωτάτου άφ’
ήμών πλανήτου Ποσειδώνος. 'Η άτμοειδής
αύτη καί ύπερμεγέθης Σραΐρα περιεΐχεν άπάσας έν γένει τάς ύλας έξ ών συνέστη ό Ή λιος
καί τά λοιπά πεοί
σώυ,ατα,
ι αύτόν κινούμενα
i
*
1
έκινεΐτο τό πρώτον έκ Δ πράς Λ περί τόν έαυτής άξονα, καί καθ δ· άτμοειδής έπιέσθη φυσικώς περί τού; Πόλου; καί έξογκώθη περί τάν
Ισημερινόν είχε μεγίστην θερμότητα, ήν ολί
γον κατ’ όλίγον μετά παρέλευσιν μυριάδων έ
τών άπέπεμπεν είς τό ά/ανές, καί ούτω συ
στελλόμενη καί μικροτέοχ τάν όγκον γινςμένη
έτάχυνε τήν κ ατ’ άρχάς πολύ βραδεΐαν περί
τόν έαυτής άξονα κίνησιν. Κατά τήν ταχυτάτην λοιπόν ταύτην περιστροφήν, ή περί τόν
Ισημερινόν εξογκωμένη ύλη, καθ’ ο αραιότερα,
τής άλλης ύλης ώς άπέχουσα πλειότερον τού
Κέντρου, άπεσπάσθη τή; όλης Σφαίρας έζακοΛουθουσα νά κίνήται μετά τής προτερας αυ
τής, ταχύτητας πέριξ αύτής ώς άτμοειδής
δακτύλιος δμοιος τοΐς νΰν περί τάν Κρόνον
δακτυλίους. Έξακολουθούσης τής έκ τής άρχεγόνου ταύτης Σφαίρας είς τά άχανές άποβολής τής έαυτής θερμότητος, καί κατά
συνέπειαν πυκνοτέρας καί ταχυτ:ρας ταυτης
κατά τήν κίνησιν γινομένης, ή περί τόν Ιση
μερινόν αύτής έλαφροτάτη ύλη άπεκόπτετο
καί νέο; παρουσιάζετο δακτύλιος περί αύτήν
κινούμενος.
Ούτω λοιπόν ύπεθεσεν ό Laplace, δτι ή άρχέγονος αύτη σφαίρα έξηκολούθει ν’ άποβάλλη
μέρος τής έαυτή; θερμότητος, νά συστέλληται καί συνεπώς πυκνοτέρζ γινομένη νά λαμβάνη ταχυτέραν κίνησιν περί τ ό ν ’Ισημερινόν,
ες ου άπεχωρίζοντο οί προρρηθέντες δακτύλιοι,
ών έκαστος έκινεΐτο ίδια τα χύ τη τι περί τήν
άρχικήν έσωτέραν έκείνην Σφαίραν. Άπεκόπησκν λοιπόν τόσοι δακτύλιοι, δσοι είσίν οί ήμέτεροι πλανήται, μόνον τών μεταξύ ’Αρεως καί
Διάς τηλεσκοπικών μορφωθέντων ύφ’ ένος καί
τού αύτοΰ δακτυλίου. Άποσπασθέντων τών
δακτυλίων τούτων, έκτοτε άποχώρισις μέχρι
σήμερον δέν έγένετο, ή δέ έναπομείνασα άτμοειδν,ς ύλη συ;.πυκ .ωθεΐσα περαιτέρω άπετέλεσε
τόν νΰν Ηλ>ιον. Ή έλάττωσις τής θερμότητος
ή λαέοΰσα χώραν είς άπασαν τήν άρχοειδή
Σφαίραν, ήρξατο νά ένεργή καί έπί τών άποκοπτομένων δακτυλίων, οΐτινες κατά συνέπει
αν όλονέν έπασχον συστολήν, ής ένεκεν έμορφώθησαν αύτοΐς κέντρα τινά ελκτικά, περί ά
συνήρχετο ή λοιπή άτμοειδής ύλη δυνάμει τής
ελςεως, ώστε έν έκάστω δακτυλίω άπετελέσθησαν σφαιρώματα υλικά, άτινα έλκυύμενα πρός
άλληλα άπετέλεσαν σφαίραν κινουμένην έκ Δ.
πρός Α. περί τάν Ή λιόν καί περί τόν έαυτής
αζονα καί παρ στώσαν ένα τών νύν-πλανητών.
Η περινουστάτη αύτη ύπόθεσις είναι τοσούτον παραδεκτή καθ’ δσον ουδόλως άντίκειται
προς τε τούς φυσικούς καί Μηχανικούς νόμους.
Καί όντως ό άρχέγονος άταοειδής δγκος δέν
ήδύνατο νά ήναι ή Σφαϊοα, ώς έξ ίσου παντα
χόθεν έλκυύντων τών ύλικών αύτής μορίων
δεν ήόύνατο ή νά έζογκοΰται περί τόν ’Ιση
μερινόν καί πιέζηται περί τούς Πόλους, διότι
φύσει πάν σώμα έν ύγρά ή άεροειδή καταστά-
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σει,κινουμενον περί τάν έαυτοΰ άςονα τοιαύτην
τινά πάθησιν παθαίνεται δέν ήδύνατο ή κατ’
άρχάς βραδεία κίνησις νά μετατραπή είς τ α 
χυτέραν διότι φύσει χρόνων παρερχομένων, ώς
πηγνυομένη κατελάμβχνε όγκον μικρότερον
τοΰ πρότερον ύπάρχοντος καί επομένως πάν
σημεϊον έπί τής πρώτης σφα-.ρας είχε ανάγ
κην διά τήν περί τό Κέντρον περιφοράν του
πλειοτέοου χρόνου ή πάν σημεϊον έπί τής δευτέρας ευρισκόμενον δέν ήδύνατο ή ή περί τόν
Ισημερινόν ύλη νά ήναι άραιοτέρα τ ή ; περί
το Κέντρον, διότε φύσει κατά τούς νόμους τής
βαρύτητος ή βαρυτέρζ ύλη εύρίσκεται περί τά
Κέντρον. Τήν περί άξονα δέ κίνησιν τών άπό τών
άποκοπέντων άτμοειδών δακτυλίων μορφωθέν
των πλανητών έξήγησεν ώς έξης. Ό κοσμικός
αιθήρ δστις πληροί πάν τό άχανές έλκύεται
υπό τε τοΰ Ηλίου καί τών λοιπών άστέρων,
επειδή δέ ή έλξις παρά τοΰ Ήλίου είναι μείζων ώς έχοντος μάζαν πλειοτέραν έκάστου τών
άλλων άστέρων διά τοΰτο ό περί τάν "Ηλιον
αιθήρ είναι πυκνότερος τοΰ άλλου. Ή έκ τοΰ δα
κτυλίου λοιπόν έκείνη Σφαίρα ή περί τόν Ή 
λιον κινούμενη, ώς διερχομενη διά πολλών αίθερικών στρωμάτων έχόντων μείζονα πλησιεστερον τοΰ Ηλίου πυκνότατα, άπαντά κατά
τήν περί αύτόν κίνησιν είς τό πράς τον "Ηλιον
έστραμμένον αύτής ήμισυ,πλειοτέραν άντίστασιν ή είς τό έτερον πλανητικόν ήμισυ, κχί ώς
έκ τούτου ήναγκάσθη αύτη νά κινηθη καί περί
τόν έαυτής άξονα, τά πρώτον βραδέως, είτα
χρόνου παρερχομένου ταχύτερον.
Ως δέ έγεννηθησαν παρά τοΰΉλίου οί πλανήται, ούτω κατά τήν ύπόθεσιν ταύτην έγεννήθησαν καί σί δορυφόροι παρά τών Πλανητών,
ώς ή Σελήνη παρά τής Γής. κλπ.
(επεται συνεχεία).
ΑΝΔΡΕΑΣ 0ΙΚ .01Ν 0Μ 0Π 0ΪΑ 02
(Διδάκτωρ τών Μαθηματικών.)
•WWWVWV

Η ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΖΕΥΣ.
Α ' Περιγραφή τής Ό .Ιυμπ/ας.
Η Ολυμπία συνίστατο έκ δυο κυρίωςμεοών,
εκ τοΰ περιβόλου τοΰ ναοΰ τοΰ Διάς, τοΰ ίεοοΰ
άλσους, δπερ έλέγετο ΊΛ Λ ιις καί έξ άλλων προ
σθέτων μερών προωοισμένων ένθεν μέν διά τούς
γυμνικούς καί ιππικούς άγώνας, ένθεν δέ δ^ά
τήν υποδοχήν καί έστίασιν τών ξένων καί διά
τάς φιλόφρονας καί έπις·ν,μονικάς συνδιαλέξεις.
Η Αλτις περιεβάλλετο κύκλω ύπό τείχους,
δπερ πρός βορράν μέν έφθανε μέχρι τών ύπωρειών τοΰ Κρανίου λόφου, ΜΛ. δέ μέχρι τοΰ
Κλαδεου* αριστερόθεν δέ τοΰ ποταμοΰ τούτου,
ένθα φαίνονται έτι ίχνη έπί τών οχθών, έξετείνετο πράς Μ. έπειτα παραλλήλως τής δε
ξιάς όχθης τού ’Αλφειού, έν μεγάλη ό’μως άποστάσει, πρός Δ. αύτοΰ κατέληγε δι’ εύθείας
γραμμής από Β. μέχρι τ ή ; Μ. γωνίας τοΰ Κρονίου (α). Η Αλτις, ένθα ύπήρχεν ό ναός τοΰ
Διάς καί τής Ηρας, τό βουλευτήριον, τό θέατρον, περί ών έν τοΐς έπομένοις θά διαλάβωμεν, καί άνάριθμα οικοδομήματα έν μέσω άναρίθμων αγαλμάτων, είχε τέσσαρας εισόδους.
Ιού των ή μεγάλη είσοδος, ή πομπική λεγομένη, διότι δι αύτής είσήρχετο ή πομπή, έκειτο
πρός Μ. Η δευτέρα ΜΔ. κειμένη ήγε πέραν είς
τό γυμνάσιον· ή τρίτη είς τόν ιππόδρομον* ή
τετάρτη ητο απέναντι τοΰ Σταδίου, υπήρχε
καί πέμπτη είσοδος, ή Κρυπτή λεγομένη (β)
προωρισμενη διά τούς έλλβινοδίκας καί τούς
(ι) Conrad Bursian, Geographic vonGiiechenland Zweiter Band, Zwett abtheil. a -2U0.
(β) Παυσ. 6, 2 0 , 8.
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άγωνιστας. Τό κέντρον τής Ά λτεω ς καί ενεκα
τής τοποθεσίας και ενεκα τής σπουδαιότητος
τής θρησκευτικής άπετέλει ό μέγας τοΰ Όλ ,μ
πίου Διό; βωμός. Ο βωμός ούτος στηριζόμενος
επί λιθίνης κρηπιδος, 1 2 ο ποδας περίμετρον
εχουσης, ήτο κατεσκευασμένος έκ τής τέφρας
τών μηρών τών ιερείων μετά ΰδατος έκ τοΰ
^Αλφειού μιχθείσης. Επί τής ανωτέρω κρηπΐδος, ητις εκαλείτο πρόθνοι·,, έσφάττοντο τά
ίερεΐα, τους δε μηρούς άναβιβάζοντες έπί τό
υψηλότατον τοΰ βωμοΰ μέρος προσέφερον θυ
σίαν (γ). Επί τοΰ βωμοΰ τούτου, έκτος τών
μεγάλων θυσιών κατά τάς έορτάς, καθ’ έκά
στην μέν προσεφέροντο ύπό τών Ήλείων καί
συχνά υπα άλλων ιδιωτών θυσίαι, κατ' έτος
δέ, περί τήν έαρινήν ισημερίαν τνί 19η τοΰ Ε 
λαφιού κατ Ηλε.ους μηνός, οί μάντεις συνήγον τήν καθ’ δλον τό έτος έν τω Πρυτανείω
φυλαττομένην τέφραν καί μετά ΰδατος τοΰ
Αλφειού, οπερ μόνον ειχε τήν ιδιότητα νά
συγκολλ^ καί πηγνύη αύτήν, (δ) φυρώντες έκονίων τόν βωμόν. Ούτω δέ κ ατ’ έτος κονιώμενος υψοΰτο, ωςτε επι Παυσανίου τό ΰψος αύτοΰ
μετά τής κρηπιδος έφθανεν είς 22 πόδας (ε).
Παρά τόν βωμόν τούτον πρός Δ. έξ ίσου άπ’
αύτοΰ απεχοντα έκειντο δύο άρχαΐα καί έπίσημα ιερά, ό ναό; τής Ή ρας καί τό Πελόπιον.
Ο ναός τής Ηρας, ρυθμοΰ δωρικού, περιβαλ
λόμενος διά κιόνων (περίπτερος), έχων πλεΐστα άναθήματα άξια λόγου, τό μέν ένεκα τής
τέχνης, τό δε ένεκα τής άρχαιότητος, ήτο α
ληθές πάνθεον. Εκ τών πολλών αναθημάτων
σπουδαιοτάτην κατείχε θέσιν ή τοΰ Κυψέλου
εκ κέδρου πεποιημένη λάρναξ, έν ή έκρυψε
τόν Κύψελον ή μήτηο αύτοΰ νήπιον οντα, δπως
διασώση αύτόν άπό τών έχθρών. Τό πώμα
καί αί τέσσαρες πλευραί τής λάρνακος ησαν
κεκοσμημέναι άναγλύφοις, ών τά μέν έν αότή
τη κέδρω έςειργασμένα, τά δέ έξ έλέφαντος
| καί χρυσού. Τά άνάγλ.υφα παρίστανον μάχας,
ί αγώνας καί άλλας ύποθέσεις τών ήρωϊκών χρό{ νων μ ετ’ επιγραφών άρχαίοις γράμμασι γεγραρ-μένων (ς-). Παρά τόν ναόν ηγετο άγών,
Ηραία καλούμενος, ού προισταντο 16 γυναί
κες έκλεγόρ,εναι άνά δύο έκ τών οκτώ φυλών
τών Ήλείων μεταξύ τών πρεσβυτάτων καί άξαομασι καί δόξη προεχουσών (δ). Αί γυ
ναίκες αύται διετήρουν δύο χορούς μου
σικής, ΐν’ άδωσι τούς ύμνους είς τήν ‘Ήραν,
ΰφαινον λαμπρόν πέπλον, ον άνείλιττον έν τη
εορτή (ζ) καί έκρινον τόν άγώνα τών άγωνιζομένων δρόμω παρθένων τής Ή λκίος. Τοΰ ση
μείου δοθέντος αί νεάνιδες έ’τρεχον έν τ φ άγώνι σχεδόν ημίγυμνοι καί την κόμην έχουσαι
καθειμένην· τη νικώση έδίδετο στέφανος ε
λαίας καί μέρος βοός θυομένου τη 'Hpey. Ή
μεγαλειτέρα δέ τιμή ήτο δτι έπετρέπετο αύτΐ}
νά θέση τήν έαυτής εικόνα έν τώ ναώ τής
'Ήρας (η).
Πρός Μ. τοΰ βωμοΰ ήτο τό τέμενος τοΰ Πέλοπος (τό Πε.ίοπιυν), έχον δένδρα, μεταξύ
τών οποίων ήσαν άγάλματα, καί ύπό τοίχους
περιβεβλημένον, Ή είσοδος αύτοΰ ήτο πρός
δυσμάς (β). Πρός Μ. τοΰ Πελοπίου έκειτο ό
μέγας ναός τοΰ Όλυπίου Διάς, περί ού έν
τοϊς έπομένοις θάδιαλάβωμεν έν έκτάσει. Παρά
τον τοΰ ναοΰ Όπισθόδρομον, δστις κατά τήν
έορτήν ήτο τόπος συνήθως συναθροίσεως μικροτέρου έκλεκτοΰ κοινού πρός άκρόασιν φιλο(γ) Παυ® 5,. 12, 9·.
(ο) Πλουτ. περί τών έχλϊλοιπ . χρηιττηρ. J 41
Παυσαν. 5, 1 3 , 1 1 .
(ε) Παυσαν. 5, 13, 8 χαί έξ. 15 , 9.
(ς) αύτόθ. 5, 1 7 , 5 καί ές. Περί τής Αάρνακο;
τα ύτης έδημοαίευϋεν α κ. Πανταζίδης διατριβήν ΐ ν τω
Ά θ η ν α ίω , ήν άκόμη 3έν άνέγνωμεν.
(ζ) αύτίΟ.
(η) Π ιυ σ . 5, 1&, 3.
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λογικών λόγων, φιλολογικών διατριβών η πρός χαϊ άνευ όωρων θά χρίνωσι. Έ άν είς τούς αγώ
9:ωριαν λαμπρών τ η ; τέχνης έργων, ευρίσκετο νας προσήρχοντο παΐδες, τότε ύπεχρεοϋντο οΐ
αρχαιότατη ελαία άγρία {κότινος), χα-ΙΛιστέ- γονείς ή οί αδελφοί των καί οί γυμνασταί αύ
yavoc όνομαζομένη καί ύπό τοϋ Ήρακλέους τών να ομοσωσιν άντί τών παίδων, οϊτινες
ώς ελέγετο φυτευθεΐσα. Παΐς εχων άμφοτέρους δμως εδοκιμάζοντο άν άπεδέχοντο τάς προσή
τους γονείς του ζώντας (αμφιθαλής παΐς) ε- κουσας ομολογίας. Έδοκιμάζοντο πρός τούτοις
κοπτε χρυσώ δρεπάνφ εκ τών κλάδων αύτή; καί οί νεοι ίπποι (οί πώλοι). Οί άγωνοδίκαι
τον στέφανον διά τοΰ; νικώντας εν τοΐς ά- πάλιν ωμνυον, οτι θά τηοήσωσι μυστικόν δ,τι
γώσιν (γ). Πλησίον τ η ; καλλιστεφάνου ελαίας απεδλεπε τους δοκιμαζομένους (γ).
ητο βωμός αφιερωμένος ταΐς Καλλιστεφάνοι;
Παρά τά Πρυτανείαν ήτο εν άρχαιοτέροις
Νυμφαις (δ). Μεταξύ τοϋ ναοΰ καί τοϋ μεγά χρόνοις θέατρον, δπερ κατά τήν Β'. μ. X. εκα
λου βωμοϋ εκειτο έπί τεσσάρων στηριζόμενος τονταετηρίδα δέν ύπήρχεν (γ).
κιόνων όροφος αρχαιότατος· ήσαν δέ ούτοι
WW VW V*
Ιρυμα (στήριγμα) ξυλίνου κίονος ύπό τού χρό
νου παλαιωθέντος και ύπό δεσμών τά πολλά
2. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΙΑΠΩΝΙΚΑ.
συνεχομένου. Ο ξύλινος ούτος κίων έδείκνυτο
ως τό μονον υπολειφθέν λείψανον της κεραυνω( νΙδε προηγ. φυλλ.)
θεισης υπο τοϋ Διος οικίας τοϋ Οίνομάου, κειΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΟΞΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ
μένης μετκξυ τών βωμών τού Έοκείου καί Κεραυνίου Διάς (ε). ’Εκτός άλλων ‘έν καλΐΐ υπχρΠΟΝΤΙΚΩΝ.
χοντων έπί Παυσανίου καταστάσει ιδρυμάτων
Εί; τόπον τινα έζη ποτε ποντικών ζεϋγο;,
καί ι(H'qc τών αναρίθμων βωμών, ών μνημο
ούτινο;
ή μεγίστη ευτυχία καί υπερηφάνεια
νεύει, (ς"), προ; μεσημβρίαν τ η ; ’Ά Λ τιω ς κατά
εκειτο
εί;
τήν μονογενή των κόρην. Οί γονείς
την πομπικήν είσοδον έκειτο ένθεν μέν τ ο '/π ποδαμειον, θέσις πεοιβαλλομένη ύπό τείχους ήγάπων αύτήν μέχρι μανίας καί ούδεμίαν άλ
θριγκού) καί ένός πλέθρου ( 1 Ο,ΟΟΟτετρ. πόδ.) λην είχον επιθυμίαν, παρά νά ύπανδρεύσωσιν
έκτασιν εχουσα, εί; ο κ ατ’ έτος προσήρχοντο αύτήν μέ τάν ίσχυρότατον έν τώ κόσμω. Έ κ ίγυναίκες προσφερουσαι θυσίαν τή Ίπποδαυ,εία νησαν λοιπόν νά ζητήσωσι γαμβρόν συμφώνως
(α), ενθεν 6k προς Β. της ’Άλτεως παρά τάς πράς τάς απαιτήσεις των.
Γυνή τ ι ; γείτονο; ποντικού ειπεν είς αύτού;:
μεσημβρινά; υπωρεία; τού Κρονίου υπήρχε
«Τό
ίσχυρότον ό'ν έν τώ κόσμω είναι άναιχαιισύμπλεγμα οικοδομών. Πλησίον -τνί ς
βόλω;
ο Ηλιο;)). Αν ηθελετε ύπανδρεύσει τήν
εισόδου, ή τι; ήγε πρός τά έξω της Ά λπεω ς
κόρην
σα;
μέ τόν Ήλιον, ούδείς θά παρεβάλμεταςυ τη ; δυτικές ύπωρείας τού Κρονίου καί
τοϋ παρά τόν Κλάδεον κειμένου Γυμνασ/οι·, λετο πρό; αύτήν καίπρός υμάς κατά τήν δόξαν.»
Εκ τούτων τών λόγων εύχαριστήθη τό άνπρό; άνατολά; τού όποιου ήσαν διά τού; άθλήτα;, οικήματα (β), εκειτο πρό; τά δεξιά δρόγυνον τών ποντικών, επορεύθη εί; τόν Ή 
τοΐ; άπό τού Ηραίου ερχομένοις τό Πρυτα λιον και εςέφρασεν ει; αυτόν την ευχήν του,
νείαν, έν ω ύπαρχε τό τε ιερόν της 'Εστίας, ώστε νά λάβη τήν θυγατέρα των ώ; σύζυγον.
Ο Ηλιο; άπεκρίθη : «αισθάνομαι εχαυτόν πο
εχουσης τόν βωμόν έκ τέφρα; πεποιημένον
όρ.οίως τώ μεγάλω βωμώ τού Διός (γ), έφ’ ού λύ ύποχρεωμένον διότι έταξειδεύσατε τόσω μα
/ίμερα; και νυκτο; εκαί-;το άσοεστον πύο, καί ό κράν, οπω; μοί προσφέρετε τήν θυγατέοα σα;
ώ; σύζυγον. Ά λ λ ’ είπατε μοι, τ ί σά; παρεκίβωμο; τού Πανΰς (δ)·, αντίκρυ τη ; εστία;, έν
τός τοΰ Πρυτανείου, ήτο τό ίστιατόριον, έν ώ νησε να εκλέξητε έμέ ώ; νυμφίον -,» Ό π α 
τήρ ποντικό; άπεκρίθη «θελομεν νά ύπανδρεύείστιων τού; νικώντας έν τοΐς ’Ολύμπιοι; (ε).
Απέναντι τού Πρυτανείου, αριστερόθεν τη ; σωμεν τήν θυγατέρα μας μέ τό Ισ/υρότατον
εισόδου, ιστατο το Φι.Ιίππαον, ούτως όνομα- ον, καί τοϋτο είσθε σείς άνευ αμφιβολία; !»
σθεν απο τοϋ ίδρυτοϋ αύτοϋ Φιλίππου τοϋ Πρά; ταϋτα άπήντησεν ό ήλιο; : «Δέν εινε
Μακεδόνος είς άνάμνησιν τ η ; έν Χαιρωνεία άνευ βασιμότητο; δτι σεΐ; με θεωρείτε πολύ
μ ά χ η ;. Τό οικοδόμημα τοϋτο ήτο οίκημα έκ ισχυρόν, αλλ ουχ ήττον ύπάρχει ον τά όποιον
πλίνθων περιφερές, ύπό κιόνων περιβαλλόμενον είνε [’σχυρότερον έμοϋ, καί κκτά τή ; δυνάμεω;
*αι επί τ η ; κορυφή; χαλκοϋν μήκονα έχον. Έν τού όποιου έγώ δέν δύναμαι νά άντισταθώ.
Πρό; τοϋτο πρέπει νά συζεύξητε τήν θυγατέ
τψ Φιλιππείω εύρίσκοντο αγάλματα έξ έλέφαντο; καί χρυσού Φιλίππου, ’Αλεξάνδρου καί ρα σ α ; . »
«Και ποιον είνε τούτο τό όν ; ήρώτησε μετά
Αμυντου τοΰ πατρό; τοϋ Φιλίππου, ’όλυμπι
άδος καί Εΰ^δίκης, έργα τοϋ Λεω/άρους ζο>ηρότητο; τά ποντικοανδρόγυνον. Ό ήλιος
(γ)· Παρα τά Φιλιππειον, δυτικώ; ή μεσημ- άπεκρίθη. «Συχνάκις Οταν θελω νά φωτίσω τάν
βρινώ;^ τούτου έκειτο ναός μέγα;, ρυθμού Δμ- κόσμον διά τών άκτίνων μου, συνωθεΐται ποό
ρίου το Μητρώον εν ω έπί τοϋ Παυσανίου δέν έμού σκοτεινόν νέφος. ' Ή σκιά του καλύπτει
ειχε τά άγαλμα τ η ; μητρός τών θεών, άλλά τό φώς μου,έγώ δε καθίσταμαι ανίσχυρος.Ποός
βασιλέων τής Ρώμη; αγάλματα (α). Σ χ ε δ ό ν τό νέφος έγώ Λεν δύναμαι νά παραβληθώ. Ούαπέναντι τούτου, πρός μεσημβρίαν τοϋ Πρυ δέν είνε ίσχυρότερον αύτοϋ. «Ένεκα τούτου
τανείου, έκειτο τύ Hnv.it· τήριον, τά άνώτα- άποτείνατε πρός τά νέφος τήν πρότασίν σας.
«Οί ποντικοί άπεκρίθησαν : Είνε άληθές δ,τι
τον δικαστήριον, τά δικάζον πκσαν διαφοράν
συμβαίνουσαν κατά τήν έορτήν ή έν τώ ίερώ λεγετε.» και επορευθησαν προς το νέφος καί
χωρφ. Εν τω Βουλευτηρίω έκειτο άγαλμά έςέθηκαν είς αύτό τήν επιθυμίαν των. Τό νέτου Ορκ/ον Διάς, ένώπιον τού όποιου ώμνυον
6) Λύτόθ 5. 15, 8, 6, 6 , 3, 2 1 , 2 .
οί^ άθληταί καί οί άγωνοδίκαι, οί μέν δτι έπί
γ) ’Ίδε άνωτέρω.
δέκα μήνα; έγυμνάσθησαν καί ύπισχνούντο δτι
δ) Παυσ. 5, 1 5, 8.
ε) Λύτόθ. 5, 15, 22.
οΰδεμίαν θά μετέλθωσι κατά τού; αγώνας π α 
ς) Αύτόθ
νουργίαν (β), οί δέ άγωνοδίκαι δτι έπί διχχίω
5) Παυσ. 5, 4 3 , 1 καί έξ.
πν
5> 13, 8. Οεόφο. Ίστορ.Φοτ.
Πλιν. bistor natur. |fi 44 24 0
δ) Παυσ. 5, 1 5 . 3.
C)

W έξ,'
5, 1 4 , ι46 ,χαί

*) Π ϊ “σ ·

2 ° '

°

Χ α ί *5 ·

20, 7 χαί 5. 22, 2.

S 13 2

’

6 · 18> 7 .

α) Παυσ. 5. 2 0 . 9.
6)
Λύτοθ. 5, 24, 9. Οΰκ ορθώς εξηγείται το χ ω 
ρίον τοΰ Παυσανίου ό Smith λέγων, δτι ώφειλον νά
όανύωτιν, οτι δέν ησαν ένοχοι κακουργήματί τινι,
άποβλεποντι τοϋς άγώνας (έν σ· 7 12), ενώ ό Π αυ
σανίας (5 24 , 9) λεγει, οσι ώ μ ν υ ο ν μ η δ έ ν ε σ ε σΟαι π α
α υ τ ώ ν κ α κ ο ύ ρ γ η μ α , τούτεστιν
οτι δεν Οχ καμωσι τι καχον καί ούνΐ οτι δέν επραξαν.
γ ) Αύτόθ.
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φος άπεκρίθη «βεβαίως έχω τήν δύναμιν, νά
σκοτίζω τον ήλιον, ούχ ήττον εύθύς άφοΰ άνεμος πνεύσ-/;, διασπώμαι έγώ καί διαλύομαι.
Ούόέν δύναμαι κατά τούτου νά πράξω. Πράς
τόν άνεμον δέν δύναμαι νά άντιμετρηθώ».
Καί οί ποντικοί έπορεύθησαν είς τάν άνεμον
όπως προτείνωσιν αύτφ τά αύτά. Ό άνεμος
είπεν : «βεβαίως έχω τήν ίσχύν νά διασπάσω
τά νέφη καί νά τά διασκορπίσω, άλλ’ άν τεί
χος τι ϊσταται έναντίον μου, τοϋτο δέν δύνα
μαι να καταρρίψω. Πρός τό τείχος δέν δύνα
μαι νά άντιμετρηθώ.»
Πάλιν επορεύθησαν οί ποντικοί είς τό τεί
χος καί διηγήθησαν είς αύτό τήν Ιστορίαν περί
τής θελκτικής αύτών θυγατρος, περί τοϋ ήλ^ου, τοϋ νέφους καί τοϋ άνέυ.ου : Τά τείχος
ειπεν : «βεβαίως είμαι άρκετά ισχυρό; νά άντιστώ μετ επιτυχίας πρός τόν άνεμον. Ά λ λ ’
ενίοτε περιτρώγει ό ποντικό; τήν πέτραν μου,
με ύιατρυπί έδώ καί έκεΐ καί δύναται τέλος
νά με μεταβάλν) εις ερείπια. Πρός τόν ποντι
κόν λοιπον δεν δύναμαι έγώ νά άντιμετρηθώ.
Πολυ καλλίτερόν θά έπράττετε νά κάυ.ητε τόν
ποντικόν γαμβρόν σας, παρά έμέ.»
Οΐ ποντικοί έδέχθησαν τήν συμβουλήν ταύ
την, επανήλθαν οίκαδε, τεθεραπευυ.ένοι έκ τή;
φιλοδοξία; των, καί ΰπάνδρευσαν τήν θυγατέ
ρα των προ; νεανίαν ποντικόν.
( Έ χ τοΰ Γερμανικού)
ΕΜ. Γ Α Λ Α Ν Η Σ .

ΠΟΙΑΝ ΑΓΑΠΗΣΑ
Έ κ τοΰ Ίταλικοΰ

Ηλθε σ εμενα ώμμορφη άρχοντοποΰλα xopr;,
Πολύτιμο της στόλιζε τήν κεφαλή λιθάρι,
Φουστάνι χρυσοκέντητο καί ακριβά

έψόρει,

Καί λούλουδα σκεπάζανε τά στήδία της μέ χάρι.
Μοΰ έδωκε τό χέρι της, άσπρο χιονάτο χέρι,
Ομως γιά μέ δεν έκανε αύτή ή κόρη ταίρι.
Επειτα ήλθε άλλη νΐά σεμνή χαριτω μένη
Σάν τοΰ ΜαγΖοΰ τριαντάφυλλο,
Γλυκέιά αγγέλων

σάν

μουσική θαρρούσες

γιασεμί τ ’
Ά π ρ ίλ ι . . .
Οτι βγαίνει

’Από τ ’ αρράτο στήθος της σάν άνοιγε τά χείλ η .
Στο χερι ποΰ μοΰ έδωκε άκούμπησα τά / ε ί λ η .
Μά ουτε γιά Κείνη

στήν

καρδιά ο έρωτας μοΰ
ώμίλει

ΗλΘ^ και

τ ρ ί τ η . . . Χαρωπή

Γό κατασπρό της πρόσωπο

αΰτή /αμογελοΰσε,
’κοκίνιζεν ό έρως . . .

Ηταν φωτιά τά μάτ^α της, περήφανα πατοΰσ· , . .
Κ
Γο

εκεΐ σιμα μου έκαθησε σέ άνθισμένν μέρος

στήθος της· ς το στήθος μου τό κρύο εΐ^ε κλίνει

Μάταν λιθάρι η έρημη καρδιά μου καί γΐά Κείνη.
"Π-τόσο φάνηκε δειλή νά έρχεται μΐά άλλη.
Χ λ ω μή, χλ ω μ ή σά νεκρικό κερί μισοσβυσμενο . . .
Σιωπηλή περίτρομη μέ μαραμένα κάλλη,
Κ ’ εστόλιζε τό στήθος της Ίτ.!ά τό ραγισμένο,
Α χ I την Ιτ,ΐχ της μούοωκε ποΰ γΐά στολίδι έφό^ει
Έστεναςα κι’ αγάπησα τήν π ο ν ε μ έ ν η κ ό ο η .
EV1. ΣΤΡ Α ΤΟ ΓΔΑ Κ Η Σ.

ΑΓΓΕΛΙΑ
Ετήσια συνδρομή ώρίσθη διά μέν τούς
έν ταΐς Αθήναις συνδρομητάς είς ν. δρ. 12
οιά οέ τους έν ταΐς έπαρχίαις ν. δρ. 14
χαί έν τω έ;ωτερικω είς δραχμάς νέας 16
Έξεδόθη τ ή 1 Αύγουστου 1880.

