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ΤΟ Κ Λ ΙΜ Α  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πάντες θαυμάζουσι τό μέγα κάλλος καί τόν άπει

ρον πλούτον των έλληνικών μύθων, ών στερούνται οί βό
ρειοι της Ευρώπης λαοί. Τις αρά γε είναι ή α ίτια  της 
εύτεκνίας της έλληνικής φαντασίας ; Ουδέν άλλο η ή 
ποιότης τοϋ ελληνικού ούρανοϋ καί των ελληνικών βρά
χων. Μίχρι τοϋδε ζωηρά φαντασία δύναται νά ίδη τάς 
εικόνας τών 'Ομηρικών θεών είτε διά της μορφής των 
νεφελών δημιουργουμένας εί'τε έπί τών ορίων άποτετυ- 
πωμένας. Έ ν τφ  βορρά δμως, ενθα ΰπάρχουσιν άπέραν- 
τοι πεδιάδες καί ένθα ό ουρανός άμορφος ών ομοιάζει 
προς μέλανα πέπλον, ή φαντασία με'νει αδρανής καί ά 
τεκνος. Λοιπόν οΐ ελληνικοί μϋθοι δημιουργηθέντες έκ 
Τοΰ ούρανοϋ καί τοϋ εδάφους έγε'νοντο ή πρώτη μάζα, 

ής έπλάσθησαν τά έπη τοϋ Όμηρου καί τών κυκλι
κών, αί τραγωδίαι τών τραγικών, αί εικόνες τών ζω
γράφων καί τά αγάλματα τών γλυπτών καί δ ι ’ ης έτρά- 
ψησαν οί μίγάλοι τής άρχαιότητος λυρικοί. Έ κ τών εί« 
ρημένων γίνεται κατάδηλον, δτι ή ποιότης τής χώρας 
£ίναι ό κατ’ έξοχήν δημιουργός τοϋ αρχαίου έλληνικοΰ 
πολιτισμοϋ.

Έν τοΐς νεωτέροις ό'μως χρόνοις ήγέρθησαν καί πο
λέμιοι τής θεωρίας ταύτης τών αρχαίων λε'γοντες δτι, 

Μεξικόν είναι επίγειος παράδεισος, έχει περικαλλείς 
*ίμνας, «ξαίσια φυτά καί λαμπροτάτας σκηνογραφίας, 
*αί δμως υπό τόν θεσπε'σιον τοϋτον ουρανόν ή βαρύθυμος 
τών αύτοχθόνων διάνοια έξεπορίσθη πάσας τάς φρικα- 
**λεότητας ζοφερά; καί «ίμοχαροΰς θρησκοληψ'’* ; .  Βε

βαίως τό κλίμα μόνον δεν άρκεϊ, άλλ ’ απαιτούνται 
καί άλλα συναίτια, ώς καί ό 'Ιπποκράτης παρετήρησεν, 
δτι οί ’Ασιανοί έγενοντο άνάλκιδες οΰ μόνον ένεκα τών 
ωρών τοϋ έτους, άλλά καί ένεκα τοϋ πολιτεύματος, 
διότt έβχσιλεύοντο, παρεχων με'γιστον τεκμήριον τούς έν 
τή ’Ασία “Ελληνας καί βαρβάρους, οΐτινες αυτόνομοι 
δντες ήσαν μαχιμώτατοι πάντων. "Αλλοι πάλιν είπον, 
δτι ή αγχίνοια τών αρχαίων Ελλήνων οφείλεται ούχί 
τφ  κλίματι, άλλά τώ οϊνω, ον εκείνοι έπινον. Ά ν  ή 
θεωρία αΰτη ήτο ακριβής, έπρεπεν οί οίνόφλυγες νά ήνε 
οι άγχινούστατοι πάντων, δπερ δμως δεν συμβαίνει, καί 
έπρεπεν ό οίνος νά άνακηρυχθή ώς φάρμακον νοημοσύ
νης. *Αν δέ δντως ήνο τοιοΰτον, ό νεωτε'ρα Ε λλάς άτε 
τάς πλείστας αμπέλους εχουσα, ήθελε ταχθή έπί τοϋ ύ- 
ψίστου τής νοημοσύνης βάθρου. Επειδή δμως τά τοι- 
αϋτα δεν είναι άκριβή, ή έπίδρασις τοϋ κλίματος δεν 
δύναται σπουδαίως ν’ άμφισβητηθή.

’ Αλλά τύχη άγαθή ό μέγας ούτος τοϋ αρχαίου πο
λιτισμού παράγων διατηρείται άκέραιος παρ’ ήμΐν τοΐς 
νεωτέροις. Σεμνός καί οΰρανογείτων έγείρεται ό Ταΰγε
τος, ποιητικός έτι είναι ό Παρνασσός καί διασφάξ πρό
κειται τής Θεσσαλίας ό επόπτης τής χώρας τών Τημε- 
νιδών 'Όλυμπος. Φαιδρός έτι ύπέρκειται ό Ελληνικός 
ουρανός καί μαρμαίρει ή θάλασσα, λιμένες καί δρμοι, 
λίμναι, ποταμοί καί χείμαρροι, πεδία και οροπέδια, κοι
λάδες καί μισγάγκειαι σχεδόν οΰδεμίαν άλλην μεταβο
λήν ύπέστησαν η δτι έν τή δολιχοδρομί®: τών αιώνων 
άπέβαλον τάς έπιγραφάς αυτών μέχρις δτου οί πατέρες 
ήμών οί την γλώσσαν τών προγόνων ζηλώσαντες ταύτας 
έπανέθηκαν. Οίκτράν δμως άπώλειαν ΰπέστ/)σαν τά  ιερά 
τών θεών άλση καί τά σεμνά δάση τών ναπαίων νυμφών 
καί τών Δρυάδων άπό τών χρόνων τοϋ Σύλλα μέχρι τών 
άπαισίων ημερών τοϋ στρατηλάτου τής Αίγύπτου καί 
μέχρι τών καθ’ ημάς αίπόλων, δσοι χάριν μικροϋ κέρ
δους παραδίδουσιν εις τάς παμφάγους φλόγας τούς βα
ρυτίμους τοϋ έθνους θησαυρούς. Ή  άπό τών δασών ψ ί- 
λωσις τής χώρας έφθειρε μέν τόν πλοϋτον τοϋ έλληνικοΰ 
λαοϋ, άλλ’ ούχί, ώς νομίζομεν, καί την διάνοιαν αύτοϋ. 
Ή  άρχαία, φέρ’ είπεΐν, ’Αττική κατά τάς μαρτυρίας 
τών άρχαίων ήτο δενδροφορωτάτη καί κατά τόν άείμνη- 
στον Βοίκχιον ούδεμία χώρα έν τοΐς νεωτέροις χρόνοις 
καταρδεύεται τόσον πλουσίως, δσον αΰτη, ην νυν ψιλήν 
όρώμεν. Ά λλά  καθ’ ήμάς ή πυκνότης τών δασών κ»! ή 
πλουσία κατάρδευσις έποίει τό κλίμα ΰγρότερον. Ά ρ α  ή 
άτμόσφαιρα, άν μη πλανώμεθα, ήτο πυκνοτέρα καί άρα 
ήμεΐς οί νεώτεροι ’Αθηναίοι δικαιότερον τοϋ Εύριπίδου 
δυνάμεθα νά σεμνυνώμεθα, δτι περιπατοϋμεν έν τώ α ί- 
θέρι καί δτι ό άστερόεις τής Ά κτικής ούρανός νϋν ύπέρ · 
κειται λαμπρότερος καί διαυγέστερος, ή όσον είδον τοϋ- 
τΟν οί οφθαλμοί τοϋ Σοφοκλέους καί τοϋ Πλάτωνος.

Γεώ ργ. Μ κ ίτρ ιώ της
Καθηγητής έν τώ Έθνικώ Πανεπιστημίιρ



ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ

"Οταν, κατά τάς σιγηλάς νύκτας, ένώ κοιμάται ή 
γηίνη φύσΐί., ύψοΰμεν τα βλέμματά μας, τη βοήθεια του 
θαυμασίου τηλεσκοπίου, πρός τους άστέρας- δταν κατά 
τάς νυκτερινάς ώρας, κατά τάς όποιας ή περικυκλοϋσα 
ήμας άνθρωπότης υπνώττει, ώς έν όνείρω, διευθύνωμεν 
την διάνοιαν μας προς τους ουράνιους αυτούς φάρους, οί 
όποιοι λάμπουν έκεϊ επάνω δ ι’ άλλους κόσμους, καί α 
κτινοβολούν πέριξ αυτών την θερμότητα, την ενέργειαν 
καί την ζωην, ή άντίθεσις, την όποιαν αίσθανόμεθα, εί
ναι τόσον μεγάλη, ώστε νομίζομεν, δτι όνειρευόμεθα. 
Έδώ ή νύξ, έκεϊ ή ήμέρα- έδώ ό λήθαργος, έκεϊ ή κ ί- 
νησις- έδώ ή σκιά, έκεϊ τό φως- έδώ ή βαρεία καί σκο
τεινή ύλη, έκεϊ ή λαμπρά φλόξ καί ή άστρική ζωή.

Πόσον πτωχός είναι ό ήλιος ήμών, άπε'ναντι τών 
μεγάλων αδελφών του τοϋ ουρανού ! Πόσον άθλιος φα ί
νεται ό κόσμος μας, απέναντι έκείνων, οΐ όποιοι πλα- 
νώνται έκεϊ επάνω, διά τών ταχύτατων πτερύγων τής 
ελςεως! Έ άν οί αόρατοι πλανήται, οί τρέχοντες πέριξ 
τών ποικιλοχρόων αυτών άστρων, περικυκλοϋνται καί 
αυτοί, ώς ή γη, ώς ό Ζεύς, ώς ό Κρόνος, ύπό δορυφόρων 
όποιον λαμπρόν θέαμα θά παρουσιάζουν αί σελήναι έκεϊ - 
ναι, φωτιζόμεναι ύπό πολλών ήλιων ! Ή  σελήνη αύτή, 
ή όποία άνατε'λλει τώρα όπισθεν τών μεμακρυσμε'νων ό- 
ρέων, διαιρείται εις τε'ταρτα διαφόρων χρωμάτων, τό εν 
έρυθρόν, τό άλλο πράσινον ή άλλη παρουσιάζει μόνον 
εν κυανοΰν δρέπανον ή τρίτη εκείνη είναι πλησιφαής- 
έχει χρώμα πράσινον, καί φαίνεται αΐωρουμε'νη εις τον 
ουρανόν, ώς μεγίστη οπώρα.

νύκτες τής γης, τάς όποιας άργυρώνει ή μία σε
λήνη μας’ φαίνεσθε πολύ ώραίαι, δταν τό ήρεμον καί 
σκεπτικόν ήμών πνεύμα σάς μελετά’ άλλα τί εισθε σείς, 
άπε'ναντι τών θαυμασίων νυκτερινών θεαμάτων τών ου
ρανών έκείνων !

ΙΙμέραι διαφόρων χρωμάτων, κυαναί, έρυθραί, χρυ- 
σαΐ, λευκαί, κίτριναι κτλ. ότέ μέν ύπό τοϋ ενός, ότέ δέ 
υπο τοϋ άλλου καί ενίοτε ύπό δύο ή καί περισσοτε'ρων 
ήλιων φωτιζόμεναι, διαδέχονται έκεϊ άλλήλας. Ώραι 
τοϋ έτους ποικιλαι καί πολλαπλαί' κλίματα μετά μετα
βολών και στοιχείων, αγνώστων εις ήμας- ήμέραι μα- 
κραί, νύκτες μικραί ή σπάνιαι, εκτάκτως άνωμάλου δι- 
αρκειας, αντι τών κανονικών, τών όμαλώς κατά τήν 
αυτήν τάζιν επαναλαμβανόμενων επί τής γης. Εις ήλιος 
ανατέλλων και άλλος δύων- λυκαυγές καί συγχρόνως 
λυκόφως" εκλείψεις ήλιων δι’ έπιποοσθήσεως ή λ ιω ν  τά 
άντικειμενα παραλλάσσοντα χρώμα, έντός τοϋ αύτοΰ 
έτους, τής αυτής ήμέρας, τής αυτής στιγμής. Καί έν 
γε'νει οί άστρονομικοί, οί μετεωρολογικοί καί οί κλιμα- 
τολογικοι χαρακτήρες, αί παραλλαγαΐ καί οί δροι τής 
διαδοχής τών χρωμάτων, τής λαμπρότητος καί καθόλου 
τών φυσικών φαινομε'νων εις τά συστήματα ’αύτά πα
ρουσιάζουν ποικιλίαν, κάλλη, συνδυασμούς, άντιθε'σεις, 
θεάματα, φυσικάς άλλοιώσεις, τάς οποίας ή ίσχυροτε'ρα

φαντασία δεν δύναται νά συλλάβη.
Οί άπλανείς άστε'ρες, οί όποιοι έθεωροΰντο άλλοτε 

όλοι άκίνητοι εις τό διάστημα, διό καί ώνομάσθησαν 
απλανείς, άπεδείχθη δτι 'έχουν έκαστος ιδίαν κίνησιν. 
Ούτως, ό Άρκτοϋρος διευθύνεται προς ΝΔ, χρειάζεται 
όμως 800 έτη περίπου, διά νά διατρέξη εις τόν ουρα
νόν διάστημα ίσον προς τήν διάμετρον τής σελήνης. 
Ά λ λ ’ άν καί ή κίνησις αύτή μάς φαίνεται τόσον βρα
δεία, ενεκα τής μεγάλης άποστάσεως, ίσοδυναμεΐ έν τού- 
τοις πρός 660 εκατομμύρια λευγών κατ’ έτος. Ό Σεί
ριος θέλει 1338 ετη, διά νά διατρέξη επί τοϋ οϋρανοΰ 
τό αυτό γωνιώδες διάστημα. Καί οί άστε'ρες ούτοι έ- 
θεωρούντο άλλοτε απλανείς ήτοι ακίνητα !

Έντεΰθΐν προκύπτει, ό'τι οί ήλιοι τρέχουν εις τό 
διάστημα, καθ’ δλας τάς διευθύνσεις, μέ ποικίλας τα 
χύτητας, αί όποϊαι μεταβάλλουν βραδε'ως τούς αστερι
σμούς. Ό  ουρανός λοιπόν μεταμορφοΰται άπό αίώνος 
εις αιώνα, ώς ή Γή. Τεράστιαι κινήσεις ύπάρχουν έντός 
τοϋ άπειρου χώρου τοϋ ούρανοΰ- καί δμως ό χώρος ού- 
τος έθεωρείτο άλλοτε ώς τό ενδιαίτημα τοϋ θανάτου καί 
τής άκινησίας ! Οι μεμακρυσμε'νοι αύτοί ήλιοι παρου
σιάζονται ήδη πρός ήμας, ώς τόσαι θερμάστραΓ τρέ- 
χουν εις τό άχανε'ς, συμπαρασύροντες τάς οικογένειας 
τών πλανητών, τούς όποιους ζωογονούν κινούνται καθ’ 
δλας τάς διευθύνσεις, διάφοροι κατά τό μέγεθος καί τήν 
δύναμιν, οί μεν μοναχοί, οί δέ άνά δύο, καί άλλοι κατά 
ομάδας.

Ό  κολοσσιαίος οφθαλμός τοϋ τηλεσκοπίου άνεκά- 
λυψε πρός τούτοις σωρούς άστε'ρων οί σωροί αύτοί, διά 
τών ισχυρών τηλεσκοπίων, άναλύονται εις με'γα πλήθος 
φωτεινών σημείων, έκαστον τών όποιων είναι εις ήλιος. 
Τά άστρικά αΰτά σμήνη αποτελούν μεμακρυσμε'να συ
στήματα κόσμων, συγκείμενα έκ χιλιάδων ήλιων καί 
ήλιακών συστημάτων. Ποιον είναι τό με'γεθος, ποια ή 
άπόστασις, καί ποϊον τό πλήθος τών κόσμων τούτων ; 
Ούτε τά τηλεσκόπιον, ούτε οί ύπολογισμοί δύνανται νά 
άποκριθώσι σήμερον εις τήν έρώτησιν ταύτην. Μίαν 
τών περιεργοτε'ρων άστρικών ομάδων βλε'πει ό άναγνώ- 
στης εις τό σχήμα 3 0 - τό άστρικόν αύτό σύστημα είναι 
η Σ νστροφη τοϋ 'Η ρακλέους.

Ό  Γαλαξίας, τόν όποιον, κατά τάς αιθρίας καί 
διαυγείς νύκτας, θαυμάζομεν εις τόν ούρανόν, άποτελεϊ- 
τα ι καί αυτός έξ άστε'ρων κειμένων φαινομενικώς πλη
σίον άλλήλων, άλλά πράγματι λίαν μεμακρυσμε'νων. Οί 
άστρονόμοι έμέτρησαν 18 εκατομμύρια άστε'ρων έντός 
τοϋ Γαλαξίου. ’Επειδή ή ζώνη αύτη περιβάλλει έξ ολο
κλήρου τήν γην καί έχει σχήμα σχεδόν μεγίστου κύκλου 
ό ήλιος θά εύρίσκεται έντός αύτής- είναι καί αύτός εις 
τών άπλανών αστέρων τοϋ Γαλαξίου. Αί άστρικαί ομά
δες, τάς όποιας άνακαλύπτομεν εις τά βάθη τών ουρα
νών, είναι έξωτερικοί Γαλαξία!.

Εις τό τηλεσκόπιον άνακαλύπτονται καί νεφελοει
δείς μάζαι, μή άναλυόμεναι, διά τών ίσχυροτέρων τη
λεσκοπίων, εις άστέρας καί αί όποϊαι εύρέθη, δτι άπο.

τελούνται έξ αερίων- αί μάζαι αύται είναι κόσμοι έν τώ 
γίγνεσθαι.

Α ί άστρικαί ομάδες,τά άστρικά αΰτά συστήματα,οί νε
φελοειδείς, κεϊνται εις τόσον μεγάλας άποστάσεις, ώστε 
τό φως αύτών χρειάζεται πολλά εκατομμύρια έτών ϊσως 
διά νά φθάσιρ μέχρις ήμών. Είναι λοιπόν πιθανόν, δτι 
πολλοί έκ τών νεφελοειδών τούτων, τούς όποιους θεωροϋ- 
μεν ώ : άρχίζοντας νά μεταμορφώνωνται εις κόσμουςι 
έχουν ήδη πρό πολλοΰ μεταμορφωθή εις ήλιακά συστή
ματα. Βλε'ποντες τόσον βραδέως τό φως αύτών, δέν 
τούς βλέπομεν ό'πω; είναι τώρα, ά λλ ’. δπως ήσαν καθ’ 
ήν έποχήν άνεχώρησαν έκεϊθεν αί φωτειναί άκτίνες. ’ Ε 
πίσης είναι πιθανόν, ό'τι πολλοί άστε'ρες, τού; όποιους 
παρατηροΰμεν καί μετά κόπου σπουδάζομεν τώρα, δεν 
υπάρχουν πλέον άπό πολλών αιώνων. “Οθεν τό σύμπαν 
δέν τό βλέπομεν έκ τής γής, όποιον πράγματι είναι, 
άλλ’ όποιον ήτο" καί όχι όποιον ήτο συγχρόνως εις ώρι 
σμένην έποχήν, άλλ’ όποιον ήτο εις διαφόρους εποχάς. 
Έ π ί τής γής αυτής εύρισκόμεθα έντός τοϋ άπειρου καί 
τής αίωνιότητος !

Τά ισχυρά τηλεσκόπια διέσχισαν ήδη τά βάθη τοϋ 
άχανοϋς, καί άνεκάλυψαν εκατομμύρια άστε'ρων. Ά λλά  
τί είναι τά εκατόν, τά διακόσια, τά τριακόσια, τά χί 
λια έ'στω εκατομμύρια άστέρων απέναντι τοϋ άπειρου; 
Σταγών έν τω ώκεανω !

Τό διάστημα δέν εχει δρια. Όποιαδήποτε όρια καί 
άν ύποθε'σωμεν, δτι εχει, ή φαντασία μας αμέσως πετά 
μέχρις αύτών καί, παρατηρούσα πέραν, εύρίσκει άκόμη 
καί άλλον χώρον. Καί, μολονότι δέν δυνάμεθα νά έν- 
νοήσωμεν τό άπειρον, έν τούτοις έκαστος έξ ήμών α ι
σθάνεται, ό'τι είναι εύκολώτερον νά θεώρησή τά διά
στημα ώς άπειρον, παρά νά τό φαντασθή πεπερασμε'νον, 
καί δτι είναι άδύνατον νά μή ύπάρχη τό διάστημα παν- 
ταχοϋ. Ή  κατανόησις τοϋ άπειρου τών ουρανών μάς 
επιβάλλει τό αίσθημα τοϋ άπειρου.

Αί τοιαϋται μελέται μεγεθύνουν καί μεταμορφώνουν 
τάς ιδέας, τάς όποιας συνήθως σχηματίζομεν περί τοϋ 
κόσμου. 'II γνώσις τών ύψίστων αύτών άληθειών ‘έπρεπε 
νά ήτο ή πρώτη βάσις πάσης σοβαράς μορφώσεως. Διότι 
άληθώς, είναι παράδοξον, νά βλέπωμεν τούς περισσο
τέρους άνθρώπους ζώντας καί θνήσκοντας, χωρίς νά ύπο- 
πτεύωνται τά μεγαλεία ταϋτα, καί χωρίς νά λαμβάνουν 
γνώσιν τής μεγαλοπρεπούς πραγματικότητας, ύπό τής 
οποίας περικυκλο'νται.

Α ι γ ι ν ί τ η ς
Διευθυντής τοϋ ’Αστεροσκοπείου.

Γ Ε Ν Ε Σ ΙΣ  Ο Ρ Υ Κ Τ Ω Ν  ΕΝΤΟΣ Λ ΙΜ ΝΩ Ν

Τά μάλλον άξια λόγου κατακρημνίσματα τών λιμνών 
είνε τά τοϋ μαγειρικού άλατος. Έντός άκινήτων ΰδάτων 
τοιαϋτα κατακρημνίσματα σχηματίζονται, δταν τά ύ- 

I δατα άποτελώσι κεκορεσμένας άπορρευστώσεις, ή δε έζάτ-
I μισις άφαιρή μείζονα ποσότητα ύδατος εκείνης, ήτις

L

διά τών ποταμών εισρέει. Έ ν τή θαλάσση, ής τό ύδωρ 
δέν εινε κεκορεσμένον ύπό αλάτων, δέν είνε δυνατόν νά 
σχηματισθώσι τοιαϋτα κατακρημνίσματα, ώς καί έντός 
λιμνών, αΐτινες φέρουσιν εκροάς- λίμναι δμως άνευ έκ- 
ροής καί κείμεναι έντός θερμών κλιμάτων δύνανται νά 
σχηματίσωσι στρώματα μαγειρικού άλατος. Τοιαϋται λ ί
μναι είνε αί τής Ά στραχάνης (περί τάς*2000), αίτινες 
τό πάλαι άπετέλουν μίαν μεγάλην άλμυράν λίμνην, ών 
νϋν ή μεγίστη πασών καλείται Έ λτόνη. Τούτων τό ύδωρ 
είνε άκρατος άπορρεύστωσις άλάτων, έν ή, έκτος τοϋ 
εγχλωρίου νατρίου, εύρίσκονται έγχλώριον μαγνήσιον, 
όξυθείωμα μαγνησίου καί έγχλώριον νάτριον. Εκ τών 
άλάτων δέ τούτων τό μέν θέρος κατακρημνίζεται πρώ ■ 
τον γύψος ύδρομιγής καί άκολούθως μαγειρικόν άλας, 
τόν δέ χειμώνα άλας πικρόν (όξυθείωμα μαγνησίου), 
δπερ τό επόμενον ετος άπορρευστοϋται πάλιν. Ά νά  παν 
ετος παρά τάς όχθας καί έπί τοϋ πυθμένος τής λίμνης 
Έλτόνης σχηματίζεται στρώμα άλατος, δπερ οί κάτοι
κοι έξάγουσι πρός χρήσιν αυτών (2 έκατομμ. έκατόλι- 
τρα έτησίως). Τό φαινόμενον τοϋτο παρατηρεΐται καί 
εις διαφόρους άλλας λίμνας τών στεππών τής Άστρα
χάνης.

"Ολως δέ περίεργον φαινόμενον παρέχει ή έν Παλαι
στίνη Νεκρά Θάλασσα, ής τό ύδωρ εμπεριέχει μεγάλην 
ποσότητα μαγειρικού άλατος, έγχλώριον μαγνήσιον, ασ- 
βέστιον, κάλιον καί γύψον. Έντός τής ίλύος ταύτης εύ- 
ρίσκονται καί κρύσταλλοι μαγειρικού άλατος. Όμοιον 
φαινόμενον τταρατηρείται καί έν τή Μεγάλη Αλμυρά 
λίμνη τού Οϋτά (Β . Αμερική) καί άλλαχοΰ (Βλ. γεωλ.
Α\ σελ. 540).

Έ κ τών φαινομένων, άτινα^παρατηροϋμεν έντός τών 
λιμνών τούτων, δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν και περι 
τού τρόπου, καθ’ δν έσχηματίσθησαν εις προγενεστέρας 
τής γης έποχάς τά έντός ύδατογενών πετρωμάτων ά- 
παντώντα στρώματα μαγειρικοϋ άλατος. (Βλ. γεωλ. Β . 
Κεχ. Πετρογονίας. Ύδατογ. πετρ.).

Αί νατρομ ιγεΐς  λίμναι παρέχουσι κατακρημνίσματα 
έκ σόδας καί όξυθειώματος νατρίου. Τοιαύτη λίμνη εινε 
ή έν τή ΝΔ Αρμενία Βάνη, (Βιλαγιέτιον Βάνης), πολ- 
λαί τοϋ Μεξικού, τής Νεβάδας, τής Ούγγαρίας καί δια
φόρων άλλων χωρών.

Βορακομιγείς λίμναι ύπάρχουσιν έν Θιβετία. και Κ αλ -  
λιφορνία , σχέσιν εχουσα; πρός θερμάς πηγάς. Έ π ί τού 
πυθμένος τούτων κατακάθηνται φλοιοί ή καί κρύσταλλοι 
βόρακος. Κ . Μ η τ ίίό π ο ι/ λ ο ς

Καθηγητής έν τφ  Έθνικώ Πανεπιστημίω

Κ α ι τ ά  ά ν θ η  ε ^ ο ν ν  τ ά  π ά θ η  τ ω ν .— Τίς θά έπίστευεν 
οτι καί τά  άνθη, ώς οί άνθρωποι, έχουν πάθη, ο/ι τουλάχ ι
στον β ία ια . Κ αί ομως τό πραγμα είνα ι αληθές, διότι τρέφ^υσι 
ταΰτα  το μίσος καί τον έρωτα. Ούτω λέγετα ι, οτι το ρόοον 
και ή ρεζεδα άλληλομισοΰνται και έν τη  συνεπαφή αύτώ ν μ α
ραίνονται έν καταπληκτική  του χρόνου βρα/ύτητι, έν ω τα  
λοιπά άνθη. μετά τών ώς άνω δύο ευρισκόμενα, μένουσι δρο- 
σερώτατα. Τό εναντίον άναφέρεται πεοΐ του ηλιοτροπίου και 
τοϋ γαρυφάλου, άτινα  τρυ^εράν μεταξύ των τρέιρουν συμ
πάθειαν.



ΠΕΡΙ ΔΡΟΣΟΥ ΚΑΙ ΠΑΧΝΗΣ

Ούδέν φαινόμενον υπάρχει Ιν τή φύσει μάλλον σύ- 
νηθες τής δρόσου της έν είδει μικρών ρανίδων άποτιθε- 
μένης την νύ*τα έπί τών σωμάτων καί έν τούτοις άπό 
της εποχής τοϋ Άριστοτέλους μόλις κατά τάς άρχάς τοϋ 
παρόντος αΐώνος άνευρέδησαν αί αληθείς αίτια ι αί πα- 
ράγουσαι αΰτην καί ή ευεργετική αύτής έπίδρασις. Ό  
Αριστοτέλης έδόξαζεν, δτι αΰτη πίπτει άνωθεν, οί δέ 

φυσικοί τοϋ 18ου αΐώνος δτι άνε'ρχεται έκ της γης.
ΙΙρώτος ό Leroi έξ:τέλεσε πείραμα περί τά μέσα 

τοϋ παρελθόντος αΐώνος, δπερ έχρησίμευσεν ώς πρώτη 
άφετηρία της έξηγήσεως της δρόσου. Ό  Leroi έπλη- 
ρωσε φιάλην ύδατος, δπερ άπέψυχε ρίπτων έν αύτώ μ ι
κρά τεμάχια πάγου, οΰτω δ’ άπεψύχετο καί ό περιβάλ- 
λων την φιάλην αηρ. Ά μ α  ό άηρ άπεψύχθη πε'ραν τοϋ 
βαθμοϋ τοϋ κόρου ή φιάλη έκαλύφθη διά λεπτής δρό
σου, ό δέ L e ro i άνεϋρεν ότι ό βαθμός ούτος της άπο- 
ψύξεως είνε διάφορος κατά τούς διαφόρους τόπους καί 
ήμε'ρας. ’Εάν ή θερμοκρασία, εις ήν πρέπει ν ’ άποψυ- 
χθή τό έν τη φιάλη ύδωρ, δπως άρξηται νά έναποτί- 
θηται ή δρόσος είνε υψηλή, τοϋτο δεικνύει δτι ό άηρ 
έμτϊεριεχει μεγάλην ποσότητα ύδατος, έάν τουναντίον 
είνε χαμηλή, τότε ό άηρ συγκρατεί πολύ μικροτε'ραν 
ποσότητα.

Παρόμοιον φαινόμενον λαμβάνει χώραν καί έπί τών 
υαλοπινακών τών θυρίδων, όταν ο εξωτερικός άηρ είνε 
ψυχρός, έπί τών φιαλών τών εξαγομένων έξ υπογείου, 
ή τών περιεχουσών ύδωρ πολύ ψυχρόν καί έν γε'νει έπί 
πασών τών ουσιών, αϊτινες δι’ αιτίαν τινά άποψύχονται 
άρκούντως. Τοιαύτη δέ είνε καί ή φυσική δράσις, ήτις 
άναφαίνεται έπί τών σωμάτων άτινα άποψύχονται την 
νύκτα έν καιρώ νηνεμίας καί έν ούρανώ άνεφέλω κατά 
την άνοιξιν καί τό φθινόπωρον. Πρός άπόδειξιν τούτου ό 
Leroi ημέραν τινά τοϋ i -επτεμβρίου κατά τήν δύσιν 
τοϋ ήλίου, δτε ή θερμοκρασία τοϋ άερος ήν 1 7 βαθμών, 
προσδιώρισε τόν βαθμόν τοϋ κόρου τοϋ άέρος, τουτέστι 
τήν θερμοκρασίαν, εις ήν έπρεπε ν’ άποψυχθή τό έν τη 
φιάλη ύδωρ, δπως άρξηται έναποτιθεμε'νη έπ ’ αυτής ή 
δρόσος καί εύρε 13° Είτα έξέθηκεν έν άνοικτώ με'ρει 
εν θερμόμετρον καί ΰαλίνην φιάλην, άτινα ένεκα τοϋ 
ψύχους τής νυκτός άπεψύχθησαν μέχρι 120° 1)3 άφθονος 
δέ δρόσος έκάλυψε τήν εξωτερικήν έπιφάνειαν τής φ ιά 
λης. Τό πείραμα τοϋτο πολλάκις έπανελήφθη πάντοτε 
μετά τής αΰτής επιτυχίας, τουτέστιν ή δρόσος εναπετί- 
θετο τότε μόνον, δταν τό ψϋχος κατήρχετο κάτωθεν τοϋ 
βαθμοϋ τοϋ κόρου τοϋ άέρος. "Οθεν ή δρόσος ένυπάρ- 
χει έν τφ  άε'ρι ώς υδρατμός καί έναποτίθεται ΰπό τοϋ 
ψυχους έν εΐδει ρανίδων έπί τής γής, τών φυτών, τής άμ
μου, τής ΰάλου, ταχύτερον μέν έν ήμέραις ύγραΐς, βρα- 
δυτερον δέ έν καιρφ καί τόπω ξηρφ πάντοτε κατά τάς 
άνεφέλους νύκτας, αϊτινες είσί ψυχραί, ουδέποτε κατά 
τάς νεφελώδεις, αϊτινες είσι θερμαι. Όπερ δέ άξιοση- 
μείωτον ή δρόσος σπανιώτατα έναποτίθεται έν ταΐς πό- 
λεσι, διότι τό νυκτερινόν ψϋχος δέν δύναται νά είσδύση 
έπί τοσοϋτον εις αύτάς ώς άπέδειςε τοϋτο ό Leroi θέ- 
σας έν μέν θερμόμετρον έν τώ μέσω τής πόλεως Mont
pellier έτερον δ’ εις γειτνιάζουσαν έξοχήν. Τή πρωία 
έν μέν τή έξοχή άνεϋρεν άφθονον δρόσον, άλλά καί ή 
θερμοκρασία είχε κατέλθει έπαισθητώς κάτω τοϋ βαθ
μού τοϋ κόρου, τουναντίον δ ’ έν τή πόλει ούτε δρόσον· 
εύρεν, α λ λ ’ ούτε σπουδαίον νυκτερινόν ψϋχος. Επομέ
νως, επειδή τό ψϋχος δεν εισδύει έπί τοσοϋτον ιίς  τά

πόλεις, ουδέ δρόσος παράγεται συνήθως Ιν αύταϊς.
Οταν κατά τήν νύκτα ό ουρανός είνε νεφελώδης καί 

κεκαλυμμένος, θερμόμετρα τοποθίτημένα εις διάφορα 
μέρη και διάφορα υψη δεικνύουσι πάντα τήν αυτήν 

δον θερμοκρασίαν, ολίγον μέν ΰψηλοτέραν έπί τοϋ 
έδάφους, χθαμαλωτέραν δέ εις τόν άέρα. "Οταν τουναν
τίον ό ουρανός είνε αίθριος καί άνέφελος, συμβαίνει τό 
αντίθετον* τό έδαφος καί τό ένδον τής χλόης εύρίσκον1 
ται εις θερμοκρασίαν πολύ κατωτέραν ή ό ύπερκεψενος 
κατ’ ολίγους μόνον πόδας άηρ.

Ο W eis άνεϋρεν δτι ή θερμοκρασία εντός τής /λόης 
έν νυκτί άνεφέλψ τοϋ φθινοπώρου είνε κατά 4 —5 "βαθ
μούς κατωτέρα τής τοϋ ύπερκειμένου άέρος. Άνεγνώρι- 
σεν επίσης, ώς ήτο γνωστόν άπό τών 
στοτέλους, δτι ή δρόσος άναφαίνεται 
ρες λάμπουσιν έν ούρανφ άνεφέλω, δτι ή έλαφρά ύγρά 
αύρα αυξάνει αυτήν, τουναντίον δ ’ό σφοδρός άνεμος εμ
ποδίζει τόν σχηματισμόν της, δτι σπανίως άναφαίνεται 
κατά τό θέρος δτε αί νύκτες είσΐ βραχεϊαι καί θερμαί, 
συχνότατα δέ κατά τό φθινόπωρον και τά έαρ, δτι αύ- 
τα ί είσι μακραί καί ψυχραί. Τέλος ή δρόσος ουδέποτε 
άναφαίνεται δταν ό ουρανός είνε νεφελώδης, ούτε ΰπό 
σκιάδα ή ΰπό πυκνά δένδρα ή έν γένει ύπό σκέπην.

"Οπως άνεύρη τό ποσόν τής δρόσου τής έναποτιθε- 
μένης ύπό διαφόρους περιστάσεις ό w els παρεσκεύαζε 
τολύπας έξ ερίου ολίγον πεπιεσμένου, πάσας τοϋ αύτοϋ 
σχήματος και βάρους, άς ετοποθέτει εις διάφορα σημεία 
μετά τήν δύσιν τοϋ ήλίου καί τήν επαύριον προσδιώριζε 
τό ποσόν τής δρόσου έκ τής αΰξήσεως τοϋ βάρους.ι-ν· » , γ »  ̂ , , , , ,Ιπο τραπει,αν εν τφ  μεσ&> κήπου ευρισκομενην ου
δόλως έναποτίθεται δρόσος, ούτε ΰπό χάρτην έπί τής 
χλόης κείμενον, ύπήοχε τουναντίον μεγάλη ποσότης έπ’ 
αύτών. Πάσα διάταξις, αΰξάνουσα τήν έκτασιν τοϋ όρα- 
τοϋ ούρανοϋ εκ τίνος μέρους αυξάνει καί τό ποσόν τής 
δρόσου, τουναντίον παν δτι καλύπτει, οίον τράπεζα ή 
χάρτης ή πυκνά δένδρα ή νέφος, έλαττοϊ σφόδρα ή καί 
εμποδίζει τόν σχηματισμόν τής δρόσου.

(Έ πετα ι τό τέλος)
Τ ιμ ο λ .  Ά ρ γ υ ρ ό π ο ν λ ο ς  

Καβηγ. έν τω ΙΙανεπιστημίω

ΦQjNOΠΩΡΙΝΕΣ AΡΠΕΣ

ΜΑΤΑΚΙΑ ΜΟΓ ΓΑΓΚΑ . . .

Πόοίο θερμά κ ι’ εγκάρδια Σας άγάπηΣα 
Και τ ί γιά Σας δέν έχω ονειρεμένα 
Στι^,ς ώρες ποΰ Σκορπούν τά κιτρννόφυλλα 
Ματάκιά μου γλυκά κ ι’ άγαπημένα;...

"Αχ, νάητανε Στμς ζωής μου τά Συντρίμματα 
Στά φύλλα της καρδιάς μου τά Σκισμένα 
Πονετικά κ ι ’ άδιάκοπα νά έλάμπατε 
Ματάκιά μου γλυκά κ ι ’ άγαπημένα!...

"Αχ, νάητανε τήν ώρα τήν τριΣπόθητη 
Ποΰ θάειμαι ώχρός μέ χέρια Σταυρωμένα,
"Αχ, νάητανε νά έγέρνατε άπό πάνου μου,
Ματάκιά μου γλυκά κ .' άγαπημένα !

Καί δίπλα Στμς λαμπάδες ποΰ θά φέγγουνε 
Θαμπά καί νεκρικά κι* άπελπιΣμένα,
"Αχ, νάητανε νά έκλαίγατε τή νειότη μου,
Ματάκιά μου γλυκά κ ι’ άγαπημένα!...

Θραύ. Ζωΐόπονλος

χρόνων τοϋ Ά ρ ι- 
δτε καί οί άστέ-

Ο Α Γ Ω Ν ΙΣ Τ Η Σ  TOT 1821

(Τέ2^ος)

Άκτινοβόλος, ερυθρός, οργίλος, συγκεκινημένος προ- 
φέρων τάς έσχάτας λέξεις, ό γέρων ήτο προφήτης θεόλη
πτος άγγέλλων άληθείας καί οίωνιζόμενος μεγάλας απο
φάσεις έπικειμένας.

— Τις, τίς δύναται ν ’ άπαριθμήση, έξηκολούθησε 
διά τοϋ οΰτω φοβεροϋ τόνου ό ένθους ερημίτης, τις δύ- 
ναται ν ’ άπαριθμήσγ) τά μεγάλα εθνικά έργα, άτινα 
εί/ε τήν δύναμιν, έάν είχε τήν θέλησιν, νά έπιτελέση 
τών Ελλήνων ό ήγεμών, καί τά μείζονα, άτινα εις τό 
εγγύς μέλλον δύναται, θέλων, νά διαπράξη ! Τίς ήθελε 
δεσμεύση τόν ήγεμόνα έάν, στρατιώτης 'α τώ στρατο- 
πέδω, ναύτης έν τω πλοίιρ, διδάσκαλος έν τή σχολή, 
εργάτης έν τω έργοστασίφ, προστάτης καί ίθύντωρ κέν- 
τρον καί μοχλός τής μεγάλης εθνικής έργασίας, εσφιγ- 
γεν εις τήν κραταιάν χεϊρά του τό πηδάλιον τής έθνι- 
κής πολιτικής, καί συγκεντρών τών άτόμων τήν καρτε
ρικήν έργασίαν, θερμαίνων τούς δούλους, κεντρίζων τούς 
έλευθε'ρους, παρέχων τοϋ έθνικοϋ άποστόλου τό παρά
δειγμα καί τόν υπογραμμόν ϊθυνε τούς έθνους τάς δυνά
μεις πρός τόν έ'να, τόν μόνον, τόν ύπέρτερον εθνικόν 
σκοπόν; Μή καί σήμερον δέν είναι έτι εις καιρόν νά 
περιάψη αϊγλην άνέσπερον εις τήν πατρίδα καί τό στέμ
μα αύτοϋ καί θνήσκων έν πολέμφ ή έν είρήνιρ, άφοϋ 
έπετέλεσε βασιλ ικώς τό καθήκον αύτοϋ, νά τιμηθή ώς 
ήρως καί νά θρηνηθή ώς πατήρ τής πατρ ίδος ; Ποία δύ” 
ναμις, ποία διάταξις, ποιος νόμος, ποϊον πολίτευμα πα
ρακωλύει τόν βασιλέα νά γείνη Κόδρος ! Ποιος δεσμός 
δεσμεύει τήν χεϊρά του, ποιον φίμωτρον δύναταί ποτε 
νά φράξη φωνήν, ήτις άκουομένη έν όνόματι τής π α 
τρίδος, θά άνατρέψη καθεστώτα καί θά άναστατώση 
τούς λαούς άπό Αύλώνος άχρι Βαγδάτης; Τοϋ Τσάρου 
ή φωνή, τής Άνάσσης τής’Αγγλίας ή πρόσκλησις σβέν- 
νυται άθορύβως εις τήν άτμοσφαϊραν τής ’Ανατολής. 
Ά ς  καλέση δμως εις έξέγερσιν τούς λαούς πάντας τής 
Ανατολής ό ήγεμών τών Ε λλήνων, άς προπορευθή κη- 
ρύσσων τήν ελευθερίαν! Τετέλεσται ! Κατελύθη έσαεί τό 
Κράτος τών εχθρών μας.

Δύναταί τις νά ή ράθυμος' δύναται νά όλιγωρή τοϋ 
άγαθοϋ, τοϋ έθνικοϋ, τοϋ εύτολμου. Δέν δύναται όμως 
νά έπικαλήται δικαιολογίας δπως καλυψιρ τού καθήκον
τος τήν άθέτησιν ουδέ να έλπίζη δτι θά καταστή π ι
στευτός. Δέν έπιτρέπεται νά μή άγαπά τις τήν δόςαν, 
δταν οίκή τήν χώραν τής δοξης. Καί δταν ή δόξα του 
ίίναι τοϋ έθνους ή δόξα, δέν δικαιούται νά άσχάλλη διά 
τήν φωνήν τοϋ άλγους, ήν-βάλλει ο πατριώτης πενθών 
διατί ή υόξα καί ή δύναμ'.ς τοϋ έθνους νά [χή φθάση, 
δπου έδικαιοϋτο καί ηδύνατο. ’ΐίίκ τής αυτής γής βλα- 
στάνει ή δάφνη καί ό στάχυς. Ά λ λ ’ ή μεν στέφει τοϋ 
μάρτυρος καί τ ίϋ  ήρω'ς τήν κεφαλήν, ό δέ τρέφει άπλώς 
άγαθόν οικογενειάρχην. Ή  φήμη σαλπίζει τοϋ μάρτυ

ρος τό δνομα. *Η λήθη καλύπτει τοϋ άλλου τόν τάφον. 
Καί θνήσκων έζησεν ό ήρως. Καί ζών άπέθανεν ό άδο
ξος. . . .

Ή  νύξ είχε πολύ προ/ωρήση. Ή  ύψωθεΐσα σελήνη 
έφώτισε διά μελαγχολικοϋ φωτός τήν φύσιν καί ήργύ- 
ρωσε τό κϋμα τοϋ. Φαλήρου ήρεμα έκπνέον παρά τήν 
ιστορικήν άκτήν, παρ’ ήν τοσάκις ήγκυροβόλησαν αί 
τριήρεις τής άθηναίκής Δημοκρατίας. Ήγέρθην καί έ
τεινα τήν χείρα πρός τόν γέροντα" — Θά σας συντρο- 
φεύσω, μοί εϊπεν έγειρόμενος επίσης καί χωρών πρός 
τήν λυγόπλεκτον θύραν τοϋ κηπαρίου, ήν ώθησεν. Ά -  
γωμεν φίλε. Δέν ήξεύρω έάν είσθε έραστής τής φύσεως. 
Υποθέτω ναί. Φρονώ δτι δυσκόλως δύναται ν’ άντιστή 
καί ή πεζοτέρα φύσις Γείς τό αίσθημα τοϋ σεβασμού 
καί τής κατανύξεως, δπερ έμπνέει εις τόν άνθρωπον ή 
θέα τής φύσεως. Άπό τής σκοπιάς μου βλέπω έκάστην 
εσπέραν τήν θελκτικωτέραν δύσιν, ήν δύναται νά φαν- 
τασθή τ ις - θά πσρετηρήσατε βεβαίως ποιον κάλλος ένέ- 
^ει τοϋ ήλίου ή δύσις έν τώ άττικώ όρίζοντι. Ό  θαυ
μασμός μου ούδέποτε κορέννυται, καίτοι δέ ήμερησίως 
εκτυλίσσεται τό μεγαλοπρεπές θε'αμα πρό ,έμοϋ, ού/ ή τ -  
τον είναι πάντοτε νέον δ ι’ εμέ, καί πάντοτε άποσπ^ 
κραυγήν θαυμασμού διά τήν σοφίαν τοϋ Δημιουργού καί 
εύγνωμοσύνην, διότι έδωκεν εις τούς άνθρώπους τήν δύ- 
ναμιν νά αισθάνωνται τό ύψος καί τό θε'λγητρον τοϋ 
ωραίου.

Έξήλθομεν καί ήρξάμεθα βαδίζοντες τήν άνωφερή 
άτραπόν. Δροσερά έπνεν αύρα καί ήμείς άπό καιροϋ εις 
καιρόν ϊστάμενοι άνεπνε'ομεν βαθύτερον τήν δρόσον τής 
νυκτός καί έπεσκοποΰμεν ήρεμώτερον τό πρό ήμών έξο- 
χον πανόραμα. Πόσον είναι ώοαϊον ! έψιθύρισεν ό γέ
ρων, πύσον λυπούμαι τούς μή δυναμένους νά κατανοή- 
σωσι τό κάλλος καί νά έντρυφήσωσιν εις τής φύσεως τήν 
θέαν ! Ίδέτε τήν άξιοθαύμαστον, τήν μοναδικήν διαύ
γειαν τού άττικοϋ στερεώματος- δέν νομίζετε δτι άρκεϊ 
νά έκτείνητε τήν χείρα, δπως ψαύσητε τόν ουρανόν καί 
τά  άστρα; “Ισως ό ούοανός μας είναι τό μόνον παρ ημίν 
δπερ φθονεροί ξένοι δέν Ιτόλμησαν νά διασύρωσι. Μετά 
τάς μεταμεσονυκτίους ώρας εγείρομαι συνήθως καίάπότοϋ 
βράχου μου άποθαυμάζω άπλήστως τόν κυανούν διά- 
στερον θόλον. Νομίζω δτι δέν θά ήδυνάμην νά συμπα
θήσω ούδέ νά εκτιμήσω άνθρωπον ά^αίσθητον εις τήν 
μαγείαν καί τήν ωραιότητα τής φύσεως.

Διέβημεν τόν μικρόν λαιμόν, ον σχηματίζει άφ ένός 
ό λόφος τοϋ Φιλοπάππου καί ό τοϋ Αστεροσκοπείου 
ά φ ’ ετέρου. Έκεΐ παρεκάλεσα έπιμονώτερον τόν γέροντα 
νά στρέψη όπίσω είς τήν εύδαίμονα καλύβην του.— Μή 
άνησυ^είτε, μοί είπε με ιδ ιών * βαδίζω είσέτι καλώς' ό 
κόπος είναι άννωστος είς τον πολεμιστήν τοϋ 1821. 
Μοί συνέβη πολλάκις νά οδοιπορήσω δι’ όρέων δυσβάτων 
δέκα και πλέον ώρας’ τήν πρωίαν μετέσχον τής μάχης, 
έφόνευσα έ^θρούς καί τό έσπέρας έδίδαξα είς τά πλήθη 
τήν ίστορίχν καί τήν δόξαν τών προγόνων. Ό τε κατε- 
κλήθην ΰπό τόν ούοανόν καί επί τών θάμνων ϊνα κοι



μηθώ, ήσθανόμην δτι δέν η μην κεκοπιακώς. Βεβαίως τό 
γήρας είναι μέγας πολέμιος· άλλ’ όπωςδήποτε δέν τόν 
φοβούμαι, ειπεν ελαφρώς μειδιών ό ερημίτης. Θά σέ ά- 
φησω εν τούτοις εδώ, προσέθηκεν, ώς έφθάσαμεν παρά 
τό έκκλησίδιον τοϋ άγιου Δημητρίου. Ό  γε'ρων άνεσή- 
κωσε την κεφαλήν καί έθεώρησε σκεπτικός τά πέριξ. Ό  
Υμηττός ήπλοϋτο πρδ ήμών άστράπτων άπό τοΰ χει
μάρρου τοϋ σεληνιαιου φωτός’ ή Πάρνης έφαίνετο άντι- 
θέτως. ’Εγγύτατα ήμών ύψοΰτο ή ιερά ’Ακρόπολις. Εΰ- 
λαβώς εθωπευον τόν βράχον καί τά μνημεία αί άκτΐνες 
της σελήνής μυστηριωδώς διολισθαίνουσα: διά τών κιό
νων καί τών συντετριμμένων άετωμάτων. ‘Ο γε'ρων έ- 
στέναξε βαθέως. Ποιος κόσμος άπολεσθείς έσαεί ! έψι— 
θύρισεν ασθενώς... ΤΑ ! αί άρχαιότητες είναι μετά τών 
συγγραμμάτων τών προγόνων τό λαμπρότερον κτήμα, 
ή τιμιωτε'ρα και αγνότερα κληρονομιά, ry έλάβομεν οί 
"Ελληνες. Μετά μικράν σιωπήν ό γε'ρων ύψωσε βιαι'ως 
τήν κεφαλήν καί έδειξε τά πρό ήμών Προπύλαια καί τόν 
Παρθενώνα. Κατάρατοι, βέβηλοι, άνέκραξεν ! Ή  άρά 
τοΰ έθνους νά πε'σγι έπί της κεφαλής σας !

Τόν Μοροζίνην καταράσαι, τόν Έλγϊνον καί τους άλ
λους ληστάς καί καταστροφείς ; ε’πον μετά τίνος φόβου 
πρός τόν έξοργισθέντα ερημίτην! Ή  συνείδησις τοΰ κό
σμου, ή μεγαλοφυία τού αίώνος, έστιγμάτισε τους κλέ- 
πτας τών ιερών κειμηλίων της αρχαίας Ελλάδος έτόλ- 
μησα νά προσθέσω.—’Ήσαν ξένοι, ειπεν ό ερημίτης, 
ήσαν βάρβαροι. Δέν υπήρχε τότε κυβε'ονησις ελληνική νά 
προστατεύση διά τών νόμων τήν κοινήν τών Ελλήνων 
κληρονομιάν. Τήν έπροστάτευεν δμως τό άτομον. Διά 
τους σημερινούς άρχαιοκαπήλους λαλώ, τούς ασυνειδή
τους σφετεριστάς καί μεταπράτας τών θησαυρών της 
κληρονομιάς τών προγόνων. Νομίζεις δτι εάν ήδύναντο 
δέν ήθελον πώληση καί τούς λίθους τούτους, έφ ’ ών ό 
Φειδίας άπετύπωσε τήν έκφρασιν της άδαπανήτου μεγα- 
λοφυίας του; 'Ρυπαρόν γένος οί άρχαιοκάπηλοι, μοί εΐπεν 
ό γε'ρων, καί θαυμάζω πώς εις τήν ελληνικήν κοινωνίαν 
ύπάρχουσιν άνθρωποι καταδεχόμενοι νά άτενίζωσι πρός 
τοιαϋτα εύτελή ερπετά, άποζώντα καί πλουτοΰντα άπό 
τά  οστά καί τά μνημεία τών άρχαίων Ελλήνων.

Ή  σιωπή ήτο βαθύτατη πέριξ ήμών. ’Ελεύθερα τών 
γήινων δεσμών της, έν τοιαύτη ώρα κατανυκτική, ίπτα- 
τα ι ή ψυχή τού άνθρώπου έκεϊ υψηλά, ποθούσα νά διε- 
ρευνήστ, μυστήρια άκατανόητα καί αινίγματα διά τήν 
λύσιν τών οποίων ματαίως άγωνια καί καταναλίσκεται 
ό ασθενής τοΰ άνθρώπου εγκέφαλος. Ό  αρχαίος κόσμος, 
ό είς τήν πέριξ γην κατακείμενος, άνίσταται ολόκληρος 
«ν τη φαντασία, πλήν μάτην ύπό τήν άνέσπερον δ ίδα 
τοΰ Πλάτωνος,άναζητοΰμεν οί κοινοί θνητοί τήν έξήγη- 
σιν τοΰ μυστηρίου της γεννήσως καί τής ζωής, τών βα
σάνων καί τής τελευτής τοΰ άνθρώπου. "Ωρμησα νά 
έρωτήσω τόν γέροντα· άλλ ’ έκεϊνος στραφείς ήρέμα καί 
δείξας μοι τό άπωτέρω θέατρον τοΰ Διονύσου'—Δέν νο
μίζεις, μοί ειπεν, δτι ακούεις τούς χορούς τοΰ Σοφο- 
κλέους, καί δτι φωνή τις ύπερτέρα, πασών τών άλλων

δεσπόζουσα, επαναλαμβάνει « Ίώ γεννεαί βροτώ ν....»  
Ποία σύμπτωσις έθηκε τήν στιγμήν εκείνην είς τό 
πνεΰμα καί τήν γλώσσαν τοΰ γέροντος τούς μεγάλους 
τοΰ Σοφοκλέους λόγους, οίονεί δπως άπαντήσιτ, είς τάς 
άμφιβολίας καί τά  αινίγματα, άτινα έτάρασσον τήν 
συνείδησιν!

’ Εδώ, θά σέ άφήσω πλέον, μοί ειπεν ό γέρων. Έ ν- 
θυμοΰ δ,τι έλέχθη περί τών υποχρεώσεων καί τών καθη
κόντων τών νέων Ελλήνων. Τηρείτε τά ήθη υμών καί 
την Θρησκείαν. Νομίζεις δτι δύναται νά μεγαλουργήση 
καί πάλιν ή 'Ελλάς μας έάν δέν απόκτηση τήν χρηστό
τητα τών πρώτων ήμερών, καί δέν όρμηθή έκ τοΰ δε- 
σμοΰ τής Πίστεως καί τής Πατοίδος, ον καθηγίασε μα- 
κρά δουλεία καί μαρτύριον μακρόν, είς αίμα δέ καί δό
ξαν έβάπτισεν ή ελληνική Έ πανάστασις; Θεώρησον τόν 
άρχαΐον κόσμον καί έμβάθυνον είς τό παράδειγμα καί 
τήν σοφίαν του. Ποιαν θεοσέβειαν άποπνέουσι τά έπη 
τή ; άρχαιότητος, ποιον βαθύ αίσθημα πρός τήν θρη
σκείαν ένέπνευσαν οί τραγικοί, οι έξοχοι ρήτορες καί 
οί φιλόσοφοι! Αυτός ό Σωκράτας, τό έντελέστατον τοΰ 
κόσμου πνεΰμα, πίνων είς τήν φυλακήν αυτήν, ήν βλέ
πεις έδώ πλησίον, τό κώνειον, λέγει είς τόν ’Απολλόδω
ρον νά θύση άλέκτορα είς τόν ’ Ασκληπιόν. Έντελλόμε- 
νος τήν θυσίαν, ήθελεν άρά γε ό μέγας σοφός νά ύπο- 
σημάνη δτι ή θραΰσις τών δεσμών τής ζωής είναι άπο- 
λύτρωσις, είναι ή διά τοΰ θανάτου έπανάκτησις τής 
ζωής καί υγείας τοΰ άσθενοΰς, έφ ’ η χάρις ώφείλετο είς 
τούς Θεούς, ή έσκόπει νά πιστοποίηση, κατά τήν ώραν 
τοϋ θανάτου του, τό σέβας είς τά πάτρια ό ενάρετος 
σοφός, ό υπέρτατος τών ανθρώπων ! Τοΰ Σωκράτους τό 
παράδειγμα, αύτοΰ ή θεοσέβεια, αύτοΰ ό πρός τήν πα
τρίδα έρως πρέπει νά έλαύνωσι τάς γενεάς τών 'Ελλή
νων καί νά κανονίζωσι τήν πολιτείαν αύτών. Μακράν 
άπό τά ξένα ήθη, έφ’ δσον τούτο είναι δυνατόν, μοί 
εΐπεν ό γε'ρων. Ή μεΐς, ήμεϊς οί "Ελληνες, οί πρόγοινοι 
τών οποίων εθηκαν τούς άϊδίους νόμους τοΰ έν παντί 
καλοΰ, ήμεϊς νά μιμώμεθα τούς ξένους ! Πασών τών 
ταπεινώσεων ή εκούσια, άλλά δεινοτέρα διά τούς "Ελ
ληνας, είναι ν ’ άντλώσιν άπό τάς θολάς τών ξένων πη- 
γάς, ένφ διαυγές ρέει πρό αύτών καί άφθονον τό άγνόν 
νάμα τής προγονικής σοφίας, τής μόνης ΰγιοΰς καί δια- 
μορφωτικής τοΰ πνεύματος καί τής καρδίας τού άν
θρώπου.

Έ σφιγξα  παραφόρως τήν χεΐρα τοϋ ερημίτου. Συγ- 
κεκινημένος βαθύτατα άπεχαιρέτισα αύτόν, καί δτε ή - 
φανίσθη όπισθεν τού μικρού λύφου, έσπευσα νά τόν θεω- 
ρήσα καί πάλιν, παρακολουθών αύτόν άχρις δτου άπε- 
κρύβη εντελώς άπό τούς οφθαλμούς μου. Τήν έπαύριον 
άπήλθον μακράν τών Α θηνών, καί δτε μεθ’ ικανήν πά
ροδον χρόνου έπανήλθον-, μετά σπουδής έσπευσα δπ«ύς 
ϊδω τόν γέροντα, ή μορφή καί οί λόγοι τού οποίου ζωη- 
ρώς είχον χαραχθή έκτοτε είς τήν μνήμην μου. Ματαίως 
άνεζήτησα πανταχοΰ. ’Αγνοώ τήν άπέγεινεν, ό άγνω
στος τοϋ 21 , τοΰ λόγου καί τοΰ πολέμου ό μαχητής,

Βεβαίως θά άπέθανε καί τίς οίδε πού υπάρχει τώρα τε- 
θαμμένος καί έάν σταυρός τις δεικνύει τήν θέσιν,δπου α
ναπαύεται τής ’Επαναστάσεως ό διδάσκαλος καί ό στρα
τιώτης. Ούδέ τό ΐ^νος ούδέ τήν θέσιν, ένθα ύψοΰτο ή 
καλύβη του κατώρθωσα ν ’ άνεύρω. Έκάθησα δμως έκεϊ 
που παρά τάς τοποθεσίας ένθα τόν είχόν ποτε συνάν
τηση καί, πλήρης τών άναμνήσεών του, τών σοφών λό
γων καί τών πατριωτικών του παραινέσεων, έδεήθην 
υπέρ αύτοΰ.

Σπ. Π αγανέλης.

Α ΙΣΘ Η Τ ΙΚΗ  Α Ν Α Λ Τ Σ ΙΣ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΕΝ ΤΑΤΡΟΙΣ ΤΟΓ ΕΤΡΙΠΙΔΟΓ

(Συνέχεια)

Έ πετα ι τό δεύτερον στάσιμον, δ ι ’ ου ό χορός έκ- 
δηλοΐ τά αισθήματα, τά γεννηθέντα έν αύτώ έκτης άνα- 
φανείσης άπροσδοκήτου έλπίδος, δτι ή ’Ιφιγένεια θά 
έπανέλθγι είς τήν ποθητήν πατρίδα, ένω αύτός έπί πολύν 
έτι χρόνον οφείλει νά έκτήκηται έν τή μισητή δουλείοΰ. 
Έν τή πρώτη στροφή έκδηλοΐ τήν νοσταλγίαν αύτοΰ 
αποτεινόμενος πρός τήν άλκυόνα, ήτις παρά τάς πετρί- 
νας δειράδας τοΰ πόντου αδει οίκτρόν άσμα. δι’ ού εύ- 
κόλως εννοείται δτι κελαδει τόν άνδρα αύτής (κήυκα)· 
πρός τάς μολπάς ταύτας τής άλκυόνος λέγει, δτι καί 
αύτός άμιλλώμενος παρατίθεται θρήνους, ώς άπτερος 
ορνις, ποθών τάς αγοράς τών Ελλήνων καί την έν Δήλω 
λατρευομένην λοχίαν Ά ρτεμ ιν , ήτις οίκεΐ παρά τό Κύν- 
θιον ορος, καί ούχί τήν Ταυρικήν, ήτις απαιτεί άνθρω- 
ποθυσίας' ποθών τόν άβροκόμαν φοίνικα καί τήν εύερνέα 
δάφνην καί τόν ιερόν θαλλόν τής γλαυκής ελαίας, άφ ών 
έξαρτωμένη έτεκεν ή Λητώ τήν "Αρτεμιν καί τό ν ’ Α
πόλλωνα- ποθών τήν λίμνην τήν είλίσσουσαν τό ύδωρ 
αύτής κύκλω, ένθα κύκνος μελωδός θεραπεύει τάς Μού
σας. Έ ν τή αναστροφή άναμιμνήσκονται αί παρθένοι 
τοϋ χορού τών πολλών δακρύων, τά όποια έπεσον έπί 
τών παρειών αύτών, δτε βάρβαροι πειραταί, αίχμαλω- 
τίσαντες αύτάς καί πωλήσαντες, ήνάγκασαν νά έλθωσιν 
είς βάρβαρον γήν, ένθα ύπηρετοΰσι τήν κόρην τοΰ Ά γ α -  
μέμνονος, τήν άμφίπολον τής έλαφοκτόνου θεάς και τους 
βωμούς τούς Έλληνοθύτας, έχουσαι τύχην διά παντός 
δυσδαίμονα- διότι δστις άνατρέφεται έν ταίς δυστυχίαις, 
ούτος δέν υποφέρει άν μεταβάλλη, τήν δυσδαιμονίαν, 
μετά τήν εύτυχίαν δμως άν περιπέσγι τις είς δυστυχίαν, 
εινε βαρύς βίος τοίς άνθρώποις.

Έ ν τή δευτέρα στροφή ό χορός μακαρίζει τήν δέ- 
σποιναν’Ιφιγένειαν, δτι πεντηκότορος ναΰςθά φέρη αυτήν 
οΐκαδε, συρίζων δέ ό κηροδέτης κάλαμος όρβίου Πανός 
(Χηλαδή ό τριηραύλης τοΰ πλοίου) θά παρορμ& διά τοΰ 
ήχου τοΰ αύλοΰ τούς κωπηλάτας είς κωπηλασίαν, καί ο 
Φοίβος ό μάντις, έχων έπτατόνου κέλαδον λύρας (δηλ. 
ό κελευστής τής νεώς\ αδων (δίδων κέλευσμα ρυθμικόν 
τοίς κωπηλάταις), θά όδηγήση αύτήν είς τήν λιπαράν

(δηλ. εύδαίμονα) γήν τών ’Αθηναίων. Ούτω δέ κατα- 
λιποΰσα τάς θεραπαινίδας αύτής έν Ταυρίδι αύτή διά 
ροθίων κωπών καί πλησιστίου ανέμου θά άπέλθη οΐκαδε.

Έ ν δέ τή δευτέρα αντιστροφή εύχεται ό χορ^ς νά 
είχε πτέρυγας, ϊνα άνέλθτ, είς τόν λαμπρόν τοΰ ούοανοΰ 
ιππόδρομον, ένθ’ εύήλιον έρχεται πΰρ, καί νά ϊστατο 
ύπέρ τών οικείων θαλάμων καί νά έσταινε χορούς, ένθα 
ώς εύγενής παρθένος περιειλίσσουσα τόν πόδα, έσπευδεν 
άλλοτε προς τούς άγαπητούς θιάσους τών ομηλίκων, ϊνα 
έλθη είς άμιλλαν χαρίτων καί είς αγώνα άμφιέσεως 
(χλιδας άβροπέπλου), δτε καλύπτουσα τάς παρειάς διά 
πολυποίκιλων καλυπτρών καί διά τών πλοκάμων συν- 
εσκίαζε τήν κεφαλήν.

"Επεται τό τέταρτον έπεισόδιον τοΰ δράματος. Θόας 
ό βασιλεύς τής Ταυρίδος προσέρχεται δεξιόθεν μετά α
κολουθίας καί ίστάμενος δεξιόθεν τής θύρας τοΰ ναοϋ 
ύπό τήν έξωτερικήν στοάν στρέφεται πρός τόν χορόν 
καί έρωτά «ποϋ είνε ή Έ λληνίς γυνή, ή πυλωρός τοϋ 
ναού» καί άν αύτη περιέρρανε τούς ξένους καί άν τά 
σώματα τούτων λάμπουσι καιόμενα έν άγνοϊς άδύτοις. 
Ό  y ορος δεικνύει τήν ’Ιφιγένειαν, ήτις θά εϊπγι αύτφ 
πάντα σαφώς. Ό  Θόας ίδών δτι ή ’Ιφιγένεια άπέσπα 
έκ τών βάθρων τό άγαλμα τής Άρτέμιδος εκπλήττεται 
καί έρωτά αύτήν περί τής αιτίας. Ή  Ιφιγένεια προ
τρέπει τόν βασιλέα νά μή πλησιάση, άλλά νά σταθή έν 
τοίς προπυλαίοις, ϊνα μή μιανθή, έπειδή τά συλληφθέντα 
θύματα δέν ήσαν καθαρά, διότι τό άγαλμα τής θεας 
άπεστράφη όπίσω έκ τής έδρας καί συνέκλεισε τούς 
οφθαλμούς, ϊνα μή ί'δη τούς μυσαρούς ξένους, οϊτινες 
όμοϋ έφόνευσαν τήν μητέρα αύτών καί έζηλάθησαν πά- 
σης Ελλάδος. Ό  Θόας έκπληκτος αναφωνεί. "Απολλον, 
ούδ’ έν βαρβάροις ήθελέ τις τολμήσει νά φονεύση τήν 
μητέρα- είτα δέ έρωτά, άν ένεκα τούτων έφερεν ή ’ Ιφι
γένεια τό άγαλμα έξω καί ποίω τρόπω έγνω τό μίασμα 
τών ξένων- μαθών δέ δ'τι τό βρέτας τής θεάς άπεστράφη 
έπί τή θέα τών θυμάτων καί ό'τι ή ίέρεια μετέφερεν 
αύτό ύπό τόν σεμνόν αιθέρα, ϊνα μεταστήση αύτό άπό 
τοΰ χώρου, δστις έμιάνθη ύπό τών φονέων, έπαινεί αύτήν 
διά τήν έπίνοιαν αύτής καί λέγει δ'τι έθρεψεν αύτήν σο
φήν ή Ε λλάς. Ή  ’Ιφιγένεια, ϊνα μ2λλον έξαπατήση 
τόν βασιλέα, προσιίθησιν δτι οί ξένοι έζήτησαν νά κερ- 
δίσωσι τήν εύνοιαν αύτής, άναγγείλαντες, δτι ό Όρέστης 
ό αδελφός αύτής εύτυχεί καί δ’τι ό πατήρ αύτής ζή καί 
εύδαιμονεί. Ό  Θόας έρωτΧ άν ή ’Ιφιγένεια άπέφυγε τόν 
πειρασμόν καί έμεινε πιστή είς τό πρός τήν θεάν καθή
κον αύτής,ή δέ’Ιφιγε'νεια άποκρινεται, δτι δέν έκάμφθη, 
έπειδή μισεί π&σαν τήν Έ λλάδχ, ήτις άπώλεσεν αύτήν. 
Επειδή δέ ό Θόας θέλει νά μάθϊ), τ ί πρέπει νά πράξωσι 
περί τών ξένων, ή Ιφ ιγένεια  λέγει, δτι θέλει πρώτον νά 
νίψ·») αύτούς δ ι’ άγνών καθαρμών καί μάλιστα διά θα
λασσίου ύδατος, έπειδή ϋάλαααα κλύζει (καθαίρει, πάντα  
τάνϋρώ πω ν κακά ), ούχί δμως διά τοϋ περικλύζοντος τόν 
ναόν θαλασσίου ύδατος, άλλά έν έρημία. Ό  Θόας πα
ραδέχεται τήν γνώμην τής ίερείας καί ομολογεί, δτι δέν



θέλει νά βλέπη τά άρρητα. 'Η ’Ιφιγένεια προστίθησιν, 
δτι οφείλει νά έξαγνίση καί τό της θεάς βρέτας, ώς μο- 
λυνθέν, καί διά τοϋτο άπέσπασεν αύτά άπό τών βάθρων- 
όδε Θόας επαινεί τήν νϋν ευσέβειαν καί προθυμίαν αυτής. 
Νυν ή ’Ιφιγένεια ορίζει τά δήθεν πρός άγνισμάν άναγκαϊα 
μέτρα,πράγματι δμως άναγκαϊα πρός κατόρθωσιν τήςδρα- 
πετεύσεως. Διό προτείνει να προστεθώσι δεσμα είς τους 
ξένους, ϊνα μή έκφύγωσιν, επειδή π ιστόν Ελλάς old  εν 
ονδέν, και νά άποκομισθώσιν ούτοι εζω, κεκαλυμμένοι 
διά πέπλων, ϊνα μή μολύνωσι τάς άκτϊνας τοϋ ήλίου 
είτα δέ άπαιτεϊ καί φρουρούς, ϊνα συνοδεύσωσιν αυτήν. 
Τού Θόαντος παρασχόντος τοιούτους, ή ’Ιφιγένεια άπαι- 
τεϊ ετι, ϊνα άποσταλή τις είς τήν πόλιν καί άναγγείλη 
ϊνα άπαντες μείνωσιν έν ταΐς οίκίαις αυτών, ϊνα μή συν- 
αντήσωσιν τους μυσαρούς φονείς μηδέ νά προσβλέψωσιν 
αυτούς. Ο Θόας παλιν επαινεί τήν πρόνοιαν της Ί φ ι-  
γενείας, μεριμνώσης περί τών φίλων καί μάλιστα περί 
έαυτοϋ καί λέγει, δτι παοαπολΰ θαυμάζει αυτήν πάσα ή 
πόλις. Έ ν τέλει παραγγέλλει ή ιέρεια τω βασιλεϊ νά 
μείνη πρό τού ναού καί νά άγνίση τοΰτον διά πυρός καί 
θείου, ϊνα έπανεοχομένη εύρη αύτόν καθαρόν, δταν δέ 
περώσιν οί ξένοι, νά θέση πρό τών οφθαλμών αύτοϋ πέ
πλον, ϊνα μή μιανθή καί νά μή άπορήση άν αυτή χρο
νίση. Τού Θόαντος έπιδοκιμάσαντος τήν ο \ιγΙ μετά 
σπουδής έκτέλεσιν τού καθήκοντος αύιής πρός τήν θεάν, 
εκείνη εύχεται δΓ αμφιβόλου φράσεως νά άποβή ό κα
θαρμός, δπως αύτή θέλη· δηλ. νά Ιπιτύχη τά σόφισμα 
τής σωτηρίας.

( άκολου&εϊ) Ν. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Τ ’ Α Γ Ι Ο Κ Λ Η Μ Α
Νάμουν τ ’ άγιόκλ,ημα ποΰ ά π ’ τήν αύλή Σου 
ψηλά Στον τοϊχό (5ου Σκαλώνει, άνθεϊ, 
ποΰ μέ τή  δρόΣο Σου, μέ τήν πνοή Σου 
πάντα δροΣίζεται καί. πάντα ζμ.

Στό παραθύόι Σου νάρθώ νά ΣτήΣω 
κλωνάρια πράΣινα γιά ν ’ άκουμπας,
Στρώμα, προΣκέφαλο νά Σοϋ χαρίΣω, 
νά γέρν^ς ϊίΣυχα νά μ’ άγαπςϊς.

Ν’ άνακατόνουνται νά γ ίνουντ’ένα, 
νά κουβεντιάζουνε άδελφικά 
τά λουλουδάκια μου τά μυρωμένα 
μέ τά μαλλάκια Σου τά καΣτανά.

Νά λούζω άδιάκοπα τά όνειρά Σου 
μέ τών άνθέων τή μυρωδιά,
Κ’ έΣύ τούς κλώνους μου μέ τή  δροΣιά όου 
έγώ δουλεύτρα Σου καί Σύ κυρά.

Καί Στό καλότυχο παράθυρό Σου 
όποιος τό ταίρι μας τύχμ νά tofi 
νά λέγμ έμένανε δενδρί δικό Σου, 
δικό μου λούλουδο έΣέ νά εϊπΐί.

Χωρίς έΣένανε νά μήν άνθίζω, 
χωρίς έμένανε νά μή γελμς, 
τήν εύτυχία μου νά Σοϋ χαρίζω, 
τήν έμμουφάδα Σου νά μοΰ Σκορπάς.

Κω«ίτής ΙΙαλαικΐι;

Β Α  Δ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν

Βαδίζομεν. Ό  δρόμος ό απέραντος άπλώνεται όπίσω 
μας καί εμπρός μας χωρίς αρχήν καί /ωρίς τέλος. Ό 
δρόμος μας είνε στρωμένος μέ άνθη, ό δρόμος μας είνε 
στρωμένος με ακάνθας. ’Εμπρός μας φεύγουν μέ τήν 
ταχύτητα τοϋ άνεμου αί ανήκουστοι άρμονίαι τών μα- 
κρυσμένων χορδών, εμπρός μας φεύγουν μέ τήν ταχύ
τητα τών αστραπών at θεωρία', τών ονείρων καί at 
πομπαΐ τών φαντασμάτων, εμπρός μας φεύγουν μέ τήν 
ταχύτητα τών πνευμάτων αί εύωδίαι καί οί λιβανωτοί 
τών άφαντάστων παραδείσων. Βαδίζομεν, βαδίζομεν. 
’Επάνω είς τά άνθη καί έπάνω είς τά αϊματα καί επάνω 
εις τάς άκάνθας, βαδίζομεν, βαδίζομεν στεφανωμένοι μέ 
τα άνθη τών χιόνων καί τών πάγων, στεφανωμένοι μέ 
ρόδα καί υακίνθους, στεφανωμένοι μέ τάς ξανθάς άκτί- 
νας τών εαρινών ήλιων. Βαδίζομεν όπίσω άπό τάς άο- 
μονιας τών μακρυσμενων χορδών, οπίσω απότάςπομπάς 
τών φαντασμάτων, όπίσω άπό τάς ευωδίας καί τούς 
λιβανωτούς τών άφαντάστων παραδείσων. Καί τό όνει- 
ρον φεύγει έμπροσθεν μας μέ τήν ταχύτητα τών άνεμων 
καί μέ τήν ορμήν τών άστραπών. Εϊμεθα οί ξένοι τής 
χθές καί τής σήμερον καί τής αύριον. Καί βαδίζομεν, 
βαδίζομεν.

Βαδίζομεν. Αί λαίλαπες τρέχουν άφηνιασμέναι μαζή 
μας, οί ποταμοί φεύγουν ορμητικοί ΰπό τούς πόδας μας, 
τά ελαφρά σύννεφα κυλίονται μέ άγάπην έπάνω άπό τάς 
κεφαλάς μας. Τό πέρασμά μας δμοιον μέ τήν λαίλαπα 
κρημνίζει τούς άκλονήτους βράχους καί συντρίβει τά 
άκαμπτα πρέμνα τών δασών καί πνίγει τά φώς τής 
ζωής καί κάμνει τά άθάνατα άστρα νά τρεμοσβύνουν είς 
τά βάθος τοϋ στερεώματος. Τά πέρασμά μας δμοιον μέ 
τους ύπερηφάνους ποταμούς σβύνει τόν αΰχμάν τών χω
μάτων καί έξυπνα τά σπέρματα τής ζωής είς τήν γόνι
μον μήτραν τής γής καί φιλεϊ τάς μεγάλας ρίζας μέ τό 
δροσερόν φίλημα πού γέννα τούς παραδείσους. Τό πέρα
σμά μας δμοιον με τά έλαφρά σύννεφα έτάζει τούς 
δρόμους τοϋ ουρανού καί έναγκαλίζεται τόν πύρινον "Η
λιον καί φιλεϊ τά λευκόν πρόσωπον τής Εκάβης είς τά 
βάθη τών αργυρών νυκτών. Καί βαδίζομεν, βαδίζομεν 
μέ τάς όρμητικάς λαίλαπας καί τούς ύπερηφάνους πο
ταμούς καί τάς έλαφρά σύννεφα.

Βαδίζομεν τόν αιώνιον δρόμον. Τό φώς τών παλαιών 
τάφων όδηγεϊ τά βήματά μας καί βαδίζομεν, βαδίζομεν 
πρός τούς νέους τάφους. Οί άσαρκοι σκελετοί ήναψαν τήν 
θρυαλλίδα τής ζωής μας καί μάς 3ιπαν : Βχδίζετε, βα
δίζετε ! Αί /αρδίαι αί άναπαυόμεναι ύπό τήν -/λόην μάς 
παρέδωκαν τούς ωραίους παλμούς τής άγάπης καί μάς 
είπαν . Βαδίζετε, βαδίζετε. Τά χείλη τά κλεισθέντα ύπό 
τάς λεύκάς πλάκας μάς έχάοισαν τήν δίψαν τών ayop- 
τάστων φιλημάτων καί μας είπαν : Βαδίζετε, βαδίζετε. 
Αί χεϊρες αί δεσμευμέναι άπό τάς ρίζας τών κυπαρισ- 
σων καί τών ιτεών μας εδωκαν τήν ορμήν τής κατα
στροφής καί τήν δύναμιν τής δημιουργίας καί μάς είπαν:

Βαδίζετε, βαδίζετε ! Οι οφθαλμοί οι σβυσθέντες τήν νύ
κτα τών ωραίων θανάτων μάς εδωκαν τήν δίψαν τήν 
άκόρεστον τοϋ φωτός καί μάς είπαν: Βαδίζετε, βαδίζετε! 
Ή ζωή ή οποία δέν έχόρτασε τό φώς καί τά φιλήματα 
καί τήν καταστροφήν και τήν άγάπην ήναψεν άπό τά 
βάθη τών τάφων τήν θρυαλλίδα μας καί μάς είπε : 
Βαδίζετε, βαδίζετε. Εϊμεθα οί οδοιπόροι τής χθές καί 
τής σήμερον καί τής αύριον. Και βαδίζομεν, βαδίζομεν 
τόν άτελείωτον δρόμον.

Πράς τά ρόδα τής νέας άνατολής υψώνεται ώς κο- 
ρυδαλός ραντισμένος μέ τήν δρόσον τής αυγής ή ώδή τής 
μεγάλης λιτανείας: Ώ  νεογέννητο ν άστρον ποΰ κινείσαι 
έπί τής τροχιάς τών αίματωμένων συννέφων, ψάλλω τό 
άσμα τής ζωής, ή όποια διαβαίνει όμοία μέ τά μεγάλα 
κύματα τά κυνηγημένα άπό την βίαν τών άνέμων, ψάλλω 
τήν ζωήν ή όποια διαβαίνει όμοία μέ τά έλαφρά σύννεφα 
έπάνω άπό τάς πλάκας τών αιωνίων τάφων. Τό πτερόν 
μου είνε ραντισμένον μέ τήν δρόσον ποΰ σταλάζει άπό τά 
φύλλα τών ιτεών είς τάς πλάκας τών μαρμάρων καί τό 
ράμφος μου είνε βαμμένον άπό τό αίμα τών ρόδων ποΰ 
άπέθαναν μέ τό λυκόφως καί άπό τό αίμα τών ρόδων 
ποΰ έγεννήθησαν μέ τήν αυγήν.

Π ανλος Νιρβάνας

Α Π Ο  Τ Α  Ο Ν Ε Ι Ρ Α  

ι .

Κ αΰώ ς  τό γλυκοχάραμα  
Ό  ήλιος οάν προβάλλει 
τά συννεφάκια τονρανον  
περνούν περίσα ια  κάλλη, 
έτσι κι ’ ό κά&ε πόνος μου  
ποΰ εχω στην καρδ ιά  μου  
Γλυκύτατος μ οΰ  φαίνεται 
δταν σε ίδώ  σ ιμά  μ ου .

2.
Στενάζεις κα ι ό στεναγμός 
Σ τά  δυό σου χείλη μο ιάζει 
οάν καταχνιά  ποΰ  ήμερη  
τά λούλουδα σκεπάζει 
βγαίνει ό ήλιος μ ιά  στιγμή  
κ ’ ή καταχνιά  διαλιέται 
προβάλλ.ει ενα χαμόγελο  
κ ι ’ ό στεναγμός σκορπ ιέτα ι.

’ Ιω ά ννης  Π ο λ έ ι ιη ς .

ΟΛΙΓΑ Π Ε Ρ Ι  ΔΑΣΩΝ
“Οτε πρό δωδεκαετίας περίπου μοί άνετέθη, χάρις 

ιίς τήν πρωτοβουλίαν τοϋ μεταστάντος έθνικοϋ ευεργέ
του Κ. Ζάππα, ή σπουδή τής δασολογίας, εύρέθην 
έπάνω κάτω εις τήν αυτήν θέσιν, είς ήν θά εΰρίσκεσθε 
Καί σείς σήμερον, φίλτατοι άναγνώσται, άν σάς ή ρώτα

τις, τ ί πρΧγμα νά ήναι άρά γε αυτή ή δασολογία, ποιου 
είδους επιστήμη δηλονότι, καί κατά πόσον εχουσι καί 
τά δάση άνάγκην επιστήμης ;

Ά λ λ ’ έν πρώτοις τί νά ήναι άρά γε δάσος ; Θά 
γελάσητε βεβαίως είς τήν έρώτησιν ταύτην, καί δμως 
ή είς αυτήν άπάντησις δέν είνε τόσον άπλή, δσον την 
φαντάζεσθε. Πας τις, έχει βεβαίως μίαν πρόχειρον ει
κόνα τοϋ δάσους, ώς άντικειμένου συνηθέστατα απαν- 
τώντος έν τή φύσει, άλλ’ έκαστος ήμών κατά τήν άντί- 
ληψίν του, ε/ει σχηματίσει έν έαυτφ καί δι’ εαυτόν μό
νον καί.τάν άρισμόν του Οΰτω λ . χ. ενθυμούμαι λαμ
πρόν ένωμοτάρχην, δστις διδάσκων τήν θεωρίαν είς χω
ροφύλακας, προωρισμένους νά διορισθώσιν ώς δασοφύλα
κες, άφοΰ διαδο/ικώς ήρώτησε πολλούς έξ αυτών, τ ί 
είναι δάσος, όργισθείς έπί τέλους, διότι οΰδείς τα> ά- 
πήντα συμφώνως πράς τάς ιδέας του, εδωκε τόν έξής 
κλασικόν ορισμόν : «Δάσος βρέ είναι ό λόγγος». Μή νο
μίσετε ήδη παρακαλώ, δτι προτίθεμαι καί έγώ ένταΰθα 
νά σάς ένο/λήσω μέ θεωρίαν περί τού τ ί έστι δάσος, 
ά λλ ’ ένόμισα καλάν νά σάς εΐπω δύο λέξεις προηγουμέ
νως, περί τής έν γένει σημασίας τών δασών σχετικώς 
πρός τήν χώραν μας πάντοτε, συνάμα δε νά προσπα
θήσω νά σάς πείσω, καί μή τό έκλάβητε παρακαλώ αυτό 
ώς έγωίστικόν δτι ή τά δάση αφορώσα επιστημη ουτε 
τόσον πεζή, ώς κατά πρώτον φαίνεται, ούτε τόσον ολί
γον ενδιαφέρουσα καί τόσον ολίγον άναγκαία, δπως 
πολλοί τήν φαντάζονται είναι.

Κατά τόν ήμέτερον νόμον «πόέν έδαφος μέ σύνολον 
δένδρων ή καί θάμνων ακόμη, άραιώς ή πυκνώς κεκα- 
λυμμένον, προωρισμένον δέ νά παράγη ξυλείαν καί παν 
τό μετ’ αυτής συνδεόμενον, δηλ. οϊου δήποτε άλλου εί
δους δασικά προϊόντα, όποια είναι ρητίναι. βελανίδια, 
κηκϊδες, δεψικαι ούσίαι, άγριοι καρποί, φυτικαι χρωμα- 
τιστικαί ύλαι κλπ. δύναται νά όνομασθή δάσος.» Ώ ς 
βλέπετε, ό Νόμος ενεκα τών έπικρατούντων πα ρ ’ ήμϊν 
δρων, έδωκεν εύρυτάτην σημασίαν είς τήν λέξιν δάσος. 
Ώς πρώτιστος δμως αύτοΰ σκοπός πάντοτε, δέον νά 
θεωρηθή, ή παραγωγή ξυλείας, τό αυτό δέ δέον νά θεω- 
ρηθή καί ώς ό σκοπός τής σχετικής επιστήμης, δυνάμε- 
νος καλλίτερον νά διατυπωθή οΰτω. Ή  δασολογία με
ριμνά, ώς πάσα άλλη έφηρμοσμε'νη παραγωγική επι
στήμη, ’πώς έντός δσον τά δυνατόν βραχυτέρου χρόνου



και επί μιχροτέρας εκτάσεως νά παραγάγη περισσοτε'ραν 
καί καλλιτέρου εί'δους ξυλείαν.» "Ολα τα άλλα καλά, 
τά όποια όλοι ύμεϊς βεβαίως σήμερον έχετε ακούσει, ά- 
ποδιδόμενα είς τά δάση, οίον δτ>. συγκρατοΰσι τά ύδατα, 
προκαλοΰσι τάς βροχάς, προστατεύουσι τήν γεωργίαν, 
μετριάζουσι τό κλίμα, προφυλάττουσιν άπό σφοδρούς 
άνεμους, άπό κεραυνούς, ώς άπεδείχθη τελευταϊον, άπό 
μάλαζαν, άκόμη δε', ό'τι συμβάλλουσιν είς τήν καλαι
σθητικήν τοϋ λαοΰ μόρφωσιν, θέμα περί ού έγρά- 
φη εσχάτως πολυσέλιδος τόμος, ύπό τίνος γερμανοϋ 
Ilenrich von Salisch, όλα αΰτά είνε πράγματι κα- 
λΐΛί συνε'πειαι τοϋ δασικού πλούτου μιας χώρας, πρε'πει 
όμως νά έννοηθη καλώς, ότι αύται πρώτον μέν πρέπει 
νά θεωρηθώσιν ώς συμπαρομαρτούσαι καί δευτερεύουσαι 
έκ τών δασών ώφέλειαι, δεύτερον δέ, ότι είναι σχετικαί 
καί ούχί άπόλυτοι, δηλ. δέν έφαρμοζονται άπανταχοΰ. 
"Ωστε διά τήν Ε λλάδα, όπως καί διά πάσαν άλλην 
χώραν, πρώτη καί κυρία έκ τών δασών ώφέλεια, παρα
μένει ή παραγωγή τής διά τον τόπον άπαιτουμένης ξυ
λείας.

Καί είς τόν κλάδον τοΰτον όμως, όπως καί είς τόσους 
άλλους γεωργικούς καί βιομηχανικούς, έρχεται ώς πρώ
τιστον ζήτημα, τό ζήτημα τής διά τών ιδίων πόρων είς 
τάς ιδίας άνάγκας έπαρκείας τής χώρας. Δυστυχώς δέν 
έχομεν άκόμη άσφαλή εξαγόμενα, έ'νεκεν Ιλλείψεως σχε
τικών παρατηρήσεων καί ίδί^ ενεκεν τής άτελείας τών 
στατιστικών μας πληροφοριών, όπως όρίσωμεν τήν ετη- 
σίαν έν Έλλάδι πραγματικήν κατανάλωσιν ξυλείας. Ά ν 
όμως παραδεχθώμεν, ώς έφαρμοζομένας παρ’ ήμϊν τάς 
έν ’Ιταλία γενομένας παρατηρήσεις, όπου κατά τό μάλ
λον ή ήττον, τό κλίμα καί αί κοινωνικά! συνήθειαι έπι— 
βάλλουσι τήν αυτήν κατανάλωσιν ξυλείας, έκάστη οικο
γένεια εχει άνάγκην έτησίως ενός καί ήμίσεως μέχρι δύο 
κυβ. μέτρων ξυλείας, ών τό ήμισυ δι’ άνάγκας οικοδο
μικής καί επισκευής οικημάτων καί τό έ'τερον ήμισυ διά 
καύσιμον ύλην, μή ύπολογιζομένων, τών ύπό τών χωρι
κών ώς τοιαύτης χρησιμοποιούμενων ύπολειμμάτων έκ 
τοΰ κλαδεύματος τών άμπελώνων, δένδρων κλ ., τής ά- 
πεξηραμε'νης κόπρου καί άλλων ύλών. Ούτως έπί πλη
θυσμού τετρακοσίων χιλιάδων οικογενειών, έ'χομεν έτη- 
σίαν κατανάλωσιν ξυλείας έξακοσίων χιλιάδων, μέχρις 
οκτακοσίων χιλ. κυβ. μέτρων τό έλάχιστον, ής τό ή- 
μισυ, θεωρητέα ώς οικοδομήσιμος καί τό ετερον ήμισυ, 
ώς καύσιμος, καί ής ή άγοραία άξια, άνέρχεται : 
τής μέν οικοδομήσιμου 3 0 0 ,0 0 0 χ 7 0  =  5 1,000,000 Δρ. 
τής δέ καυσίμου 3 0 0 , 0 0 0 χ 3 0 =  9,000.000 » 

ήτοι έν δλω είς 30,000,000 »
μέχρι 40,000,000 »

Εκ τοϋ προχείρου αύτοϋ ύπολογισμοϋ. βλέπετε, οτι 
ή άξια τής έτησίως καταναλισκομένης ξυλείας, καί σας 
παρακαλώ νά πιστευσητε, ότι τό ποσόν αύτό είνε πάν
τως κατώτερον τοϋ πραγματικού, ότι ή έτησία άξια, 
λέγω, ανέρχεται είς ποσόν άρκετά σημαντικόν, τό όποιον 
καί μόνον άρκεΐ νά καταδείξν), όποιαν πλουτολογικήν 
σημασίαν κέκτηνται τά δάση. Σημειώσατε ήδη, ότι παρ’ 
ημϊν καί όλαι αί άλλαι προρρηθεϊσαι δευτερεύουσαι έκ 
τών δασών ώφέλειαι, εχουσι μεγαλητέραν σημασίαν άπό 
οίανδήποτε άλλην χώραν, ώς έκ τής διασκευής τοΰ έλ- 
λην. εδάφους και ώς έκ τοΰ κλίματος. Είς καμμίαν άλ- 
λην χώραν ή ύπαρξις, ή βελτίωσις καί καλή τών δα
σών συντήρησις, συνδέεται λ. χ. στενότερον μέ τήν, 
γεωργίαν, με τόν οικισμόν καί πολιτισμόν τοϋ τόπου, 
άκόμη ϊ'σως καί μέ εύνοϊκάς κλιματολογικάς ιτυνθήκας,

δσον έν Έ λλάδι. Ή  χώρα μας, ώς γνωρίζετε, κα τ ’ ε
ξοχήν ορεινή, δέν παρέχει ή σχετικώς μικράς έκτάσεως 
εδάφη είς τήν γεωργίαν, σχεδόν δέ άπαντα τά έδάφη 
ταΰτα έπί μικρών κοιλάδων κείμενα, περικλείονται ύπό 
όοε'ων, έπιδρώντων άναλόγως τοΰ δασικού αύτών πλού
του, εύνοίκώς ή μή, έπί τής έν αύτή άναπτύξεως τής 
γεωργίας. Ά λλά  καί αί όρειναί εκτάσεις αύταί καθ’ 
έαυτάς, προωρισμέναι διά τήν δασ.κήν βλάστησιν, έξ- 
αρτώνται συνεπώς καί άπό ταύτην.

Κατά τάς επισήμους στατιστικάς πληροφορίας, μό
λις παράγεται ή κάλλιον μόλις παρέχεται είς τό έμπό- 
ριον καί τήν καθόλου χρήσιν, τό ήμισυ τοΰ καταναλι- 
σκομένου ποσοΰ ξυλείας, άν δέ σημειώσητε, ότι έσχάτως 
είδός τι βιομηχανίας άναπτυχθέν έν ΙΙάτραις, συνέτει- 
νεν είς τήν έζαγωγήν, ύπό τήν μορφήν σταφιδοκιβω- 
τίων,σημαντικού μέρους τής έτησίως ύλοτομουμένής ξυ
λείας, (λ ,χ . περί τάς 100 χιλ. κυβ. μέτρων) θά ϊδητε, 
οτι, άφαιρουμένων βεβαίως τών λαθραίων ύλοτομιών καί 
τών πρός οικιακήν χρήσιν, τό έτησίως έν Έλλάδι ύλο- 
τομούμενον ποσόν, μόλις άνέρχεται είς τό ήμισυ τοϋ έτη
σίως καταναλισκομένου τοιούτου, συνεπώς, οτι καί είς 
τόν κλάδον αύτόν εύρισκόμεθα εις προφανή άνεπάρκειαν, 
συνεπάγουσαν τήν δι’ έξαγωγής σπουδαίου χρηματικού 
ποσοΰ κάλυψιν τών άναγκών μας. Ή  άνεπάρκεια αύτη, 
μή νομίσητε, ότι προέρχεται έκ τής μικράς τών δασών 
μας έκτάσεως. Ένταΰθα οφείλω νά τονίσω ιδιαιτέρως, 
ό'τι ή χώρα μας ύπό έποψιν δασικής έκτάσεως, δέον νά 
θεωοηθί) ώς μία τών πλουσίων είς δάση χωρών.

Ή  έκτασις τών δασών μας άνέρχεται κατά τούς 
προχείρους ύπολογισμύς είς οκτώ έκατομμ. στρεμμ. ή 
8 00 ,000  εκτάρια, καί άν ή εν γένει κατάστασίς των 
δέν ήτο κατώτερα τής μέτριας, τά δάση ταΰτα θά ήδύ- 
ναντο νά παραγάγωσι τό διπλάσιον τουλάχιστον τοΰ 
άπαιτουμένου ποσοΰ. Τά δάση μας όμως ύπέστησαν καί 
κατά μέρος ύφίστανται ετι, τήν επιρροήν μακρών βαρ
βάρων καί πρός τόν δασικόν πλοΰτον φύσει έ/θρικώς δια- 
κειμένων χρονικών περιόδων. Ό λοι οΐ δασόβιοι ορεινοί 
πληθυσμοί μας, ήναγκάσθησαν ύπό τών περιστάσεων, νά 
παραγνωρίσωσι τήν πραγματικήν άξίαν τών δασών, καί 
ύπό τής άνάγκης πιεζόμενοι, προύτίμησαν τήν βαθμη
δόν δι’ έσπαρμένων άγρών σίτου ή άραβοσίτου άντικατά- 
στασίν τ ω ν  'Ως έκ τής έπικρατήσεως δέ καί τοΰ νομα- 
δικοΰ ποιμενικοΰ βίου, έθεωρήθησαν, καί δικαίως, τά 
δάση, ώς εμπόδια είς τήν κτηνοτροφίαν καί συνεπεία 
τών δύο τούτων αίτιων, έπήλθεν ή σημερινή ούχί βε
βαίως άνθηρά κατάστασίς τών δασών. Αί πυρκαϊαί καί 
εκχερσώσεις είναι φυσικαί δλως συνε'πειαι τών άνωτέρω 
αιτίων πολύ δέ σπανίως έκ κακοβουλίας ή έξ άμελείας 
προερχόμενα συμβάντα. Ή  χρήσις τών δασών η μάλ
λον ή κακή χρήσις, συνέτεινεν έπίσης, άν καί είς πολύ 
μικρότερον βαθμόν, είς τόν περιορισμόν της έκτάσεως ή 
είς τήν άραίωτιν τών δασών, πάντοτε όμως ούχί άμε- ' 
σως, άλλ’ έμμέσως, ώς παρέχουσι άφορμήν είς έκχερ- 
σώσεις καί βοσκήν ποιμνίων, έμποδιζούσας τήν άναπα- 
ραγωγήν. l i to v d x . Σ ά η ιο ς

Καθόσον ή ψυχή  τοΰ άνθρώπου έπλάσθη κατάλληλος πρός 
ύψωσιν ή ταπείνω σιν, καταφεύγει ουτος είς τήν έργασίαν, τον 
πόλεμον, τήν αρετήν ή το ’έγκλημα.

Β ύ ρ ω ν
Το μέλλον διοικεί προς τά  πρόσω τούς λαούς μ ετ’ άγριας 

δρμής άναγκάζον τήν φρίκην νά σιγ$). Ο ΐ'γκ ώ
'Η ανδρεία δέν συνίστατα ι είς τί) άψ ηοεΐν πάντα κίνδυνον 

οίονδήποτε. αλλ ’ εις τό έκτίθεσθαι είς κίνδυνον υπέρ αγαθοί 
τίνος σκοποϋ. ϊ^ γ ^ ρ ο ν ο ς

ΜΕ0ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣΝΕΩΤΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΝΙ

ΙΊρό δέκα περίπου μηνών ό Μαρκόνη έπεχείρησε νά 
συνδέση τήν Α γγλίαν πρός τήν Αμερικήν διά τοΰ άνευ 
σύρματος τηλεγράφου, άλλά τά πειράματα αύτοΰ δέν 
έστέφθησαν τότε ύπό επιτυχίας. Μετά πολλάς έρεύνας 
άνεκάλυψε τέλος νε'αν τινά συσκευήν, πολύ εύπαθεστέραν 
τοΰ παλαιοΰ σωλήνος B ra n ly , ήτις συνδεόμενη μετά 
τίνος τηλεφώνου μετέδιδε πιστώς τά τηλεγραφούμενα Ικ 
μεγάλης άποστάσεως. Ή  άνακάλυψις τοΰ μαγνητικοϋ  
τούτου δείκτου  (detector) ήνοιξε νέον στάδιον ερευνών 
πολύ εύτυχεστέρων ήδη. Τά σπουδαιότερα πειράματα 
έγένοντο πρό 4 μηνών, δτε τό ιταλικόν θωρηκτόν «Κ ά
ρολος Αλβέρτος», έφ’ ού έπέβαινεν ό Μαρκόνη, ϊπεχεί- 
ρησε πλοΰν άπό ’ Ιταλίας μέχρι Κρονστάνδης καί έπανέ- 
πλευσεν είς Ιταλίαν.

Καθ’ όλον τόν μακρόν αύτοΰ πλοΰν Ιλάμβανε τηλε
γραφήματα έξ ’Α γγλίας, έκ τού σταθμοΰ Πόλδου καί 
άπέστελλε τοιαϋτα άπροσκόπτως,ώστε ήδυνήθη νά συν- 
εννοηθή πληρέστατα έκ τής κολοσσιαίας άποστάσεως τών 
1500 καί 1700 χιλιομέτρων, ένω τά ήλεκτρικά κύματα 
διήρχοντο ύπεράνω τής Εύρώπης καί δή ύπεοάνω τών 
κορυφών τών Ά λπεω ν καί τών Πυρηναίων. Ή  ταχύτης 
τής μεταβιβάσεως έφθασεν είς 15 λέξεις κατά λεπτόν.

Τά σπουδαιότατα ταΰτα πειράματα έλυσαν όριστι- 
κώς τό πρόβλημα τής άνευ σύρματος άνταποκρίσεως επί 
τών ή πείρων ώς καί έπί τών θαλασσών διότι άληθώς δεν 
ύπάρχει κώλυμα είς τήν διάδοσιν τών ηλεκτρικών κυ
μάτων. Παρετήρησαν πρός τοϊς άλλοις δτι τό σύστημα 
τής άνταποκρίσεως τοΰ Μαρκόνη έπιτυγχάνει περισσότε
ρον τήν νύκτα ή τήν ήμε'ραν. Αξιοσημείωτος τέλος είνε 
ο τρόπος μέ τόν όποιον ό Μαρκόνη συλλέγει τά ηλε
κτρικά κύματα τοΰ αίθέρος, έξαπλών μεταςύ τών ιστών 
τοΰ πλοίου σύνολον συρμάτων, δίκην ιστίου, τό καλού- 
μενον ύπ ’ αύτοΰ ά έρ ινον . Μετά τάς επιτυχίας ταύτας ό 
ακάματος ’Ιταλός έπεχείρησεν αμέσως νά συνδε'σγι τήν 
Αμερικήν πρός τήν Ευρώπην διά τοΰ τηλεγράφου του. 

*Οντως δέ αί τελευταία; ειδήσεις άναφέρουσιν δτι πλή
ρης επιτυχία έστεψε τάς προσπαθείας του καί μετά τινας 
ημέρας άποκαθίσταται έπισήμως ή μεταξύ Καναδά καί 
Κορνουάλης τής Α γγλ ία ς συγκοινωνία διά τοΰ άνευ 
σύρματος τηλεγράφου, τό πρόβλημα τής ύπερατλαντείου 
συγκοινωνίας. Τέλος νεώτατα πειράματα άπέδειξαν έν 
Ιταλία ότι ό τηλέγραφος Μαρκόνη λειτουργεί θαυμα- 
«ίως μεταξύ δύο άμαξοστοιχιών έν κινήσει εύρισκομένων 
ών οί έπιβάται δύνανται νά άνταποκρίνωνται απροσκό- 
Λτως. Ούδεμία λοιπόν μένει άμφιβολία ότι ό άνευ σύρ
ματος τηλέγραφος, όστις εινε μία τών μεγίστων ανα
καλύψεων τών νεωτέρων χρόνων, θέλει κυριαρχήσει εν 
^ροσεχεί μέλλοντι έπί τής ύδρογείου καί θέλει παράσχει 
[*εγίστας εκδουλεύσεις είς τήν παγκόσμιον συγκοινωνίαν.

Ά Ο α ν α ι ί ιά δ η ς
'Υ φηγητής έν τω Π ανεπιστημίω.

Εινε άληθές, ότι ή φύσις χωρίς νά έχη άνάγκην τής 
έπεμβάσεως τοΰ άνθρώπου καί χωρίς βέβαια νά λάβγι 
αύτήν ύπ ’ όψει έπροίκισε τά ζώα. πάντα διά προσόντων 
επαρκών πρός συντήρησιν καί διαιώνισιν αυτών, άλλως 
δέν θά ήσχολούμεθα σήμερον περί αύτών, είνε δμως 
έπίσης άληθές δτι τά προσόντα ταΰτα δέν είνε πάντοτε 
επαρκή διά τά συμφέροντα τοΰ άνθρώπου, δστις επι
διώκει τό μέγιστον δυνατόν κέρδος έκ τών είς τήν κατο
χήν αύτοΰ ζώων. Εντεύθεν έγεννήθη ή σκέψις τής έξ - 
ευρέσεως μεθόδων συντηρήσεως καί αναπαραγωγής των 
χρησίμων τώ άνθρώπω ζώων, αϊτινες νά εύρίσκωνται ώς 
οίόν τε έγγύτερον είς τό συμφέρον αυτοΰ. Ως δέ ή φυ- 
σις προικίζουσα τά ζώα διά διαφόρων ιδιοτήτων δεν 
ειχε λάβει ύπό σημείωσή τάς πλουτολογικάς τοΰ άν
θρώπου σκέψεις, ούτω καί ό άνθρωπος άποδίδων αύτή 
τά ίσα, φροντίζει μόνον περί τοΰ συμφέροντος αυτοΰ α
διαφορών πρός τούς κανόνας τής φύσεως, όταν ούτοι 
δέν εύρίσκωνται έν άρμονία πρός τόν σκοπόν του. Διά 
τοΰτο πολλάκις αί μέθοδοι αύτοΰ δέν είνε άλλο τι ή 
καλλιέργεια καί άνάπτυξις είς τό μέγιστον έξαιρέσεώ; 
τίνος καί παρεκτροπής άπό τών κανόνων τής φύσεως, 
ήτοι παθολογικών καταστάσεων καί τί άλλο είνε ή πα
θολογική κατάστασίς ή τάσις πρός πολυσαρκίαν ζώων 
τινών τήν οποίαν μετά τόσον τρυφεράς μερίμνης φρον
τίζει νά άναπτύξϊ) είς τό μέγιστον ό ζωοτέχνης, έπίσης 
ή ύπερβολική παραγωγή γάλακτος κτλ. ό δέ ύβριδισμός 
εινε τελεία άναίρεσις τοΰ θεμελιώδους νόμου τής φύσεως 
τού άφοοώντος τήν διαιώνισιν τοΰ είδους.

Ό  ζωοτέχνης καθόλου έργον έχει τήν διά γυμνα
στικών μεθόδων μετατροπήν τών φυσιολογικών λειτουρ
γιών τοΰ ζώου είς οίκονομικάς, πρός τοΰτο δε οσάκις 
συνάδει πρός τό συμφέρον του, δράττεται πάσης έξε- 
χούσης ίδιότητος άτόμων τινών μετατρέπει ταύτην είς 
οικονομικήν, τά δέ ούτω προαχθέντα άτομα προορίζει 
διά τήν διαιώνισιν τοΰ είδους των καί οίονεί ειρωνευό
μενος άποκαλεί τά δυστυχή ταΰτα ζφα  βελτιωμένα ή 
έξηυγενισμένα.

Έν τούτοις καί ήμεϊς τέκνα τής φύσεως όντες καί 
είς τούς νόμους αύτής ύπείκοντες άς φέρωμεν τόν λόγον 
έπί τοΰ θέματός μας περί ήμών αύτών φροντίζοντες καί 
άς παραπέμψωμεν τά βελτιωμένα ταΰτα ζώα νά κάμωσι 
τά παράπονά των είς τήν διά συμφερούσης ημάς ίδιό- 
τητος προικίσασαν αύτά φύσιν.

Οί παλαιοί ζιροτέχναι καί οί sportsmen τής ζωο
τεχνίας παρά τά διδάγματα τής βιολογίας καί τής γεωρ
γικής οικονομίας λίαν άφελή γνώμην είχον διά τήν βελ— 
τίωσιν τής κτηνοτροφίας- δ ι’ άναπαραγωγής καί δι’ ά- 
πλουστάτης συνταγής έλυον σπουδαία ζωοτεχνικά ζητή
ματα. Κατ’ αυτούς ήρκει μόνη ή εισαγωγή αίματος γνη
σίου ή εύγενοϋς, δπως έπιτευχθη ή βελτίωσις ποιμνίου 
τίνος καί σάς έλεγον έπί παραδείγματι, θέλετε νά βελ- 
τιώσητε τούς ίππους σας; Καταφύγετε είς τόν εύγενή α
ραβικόν ή άγγλικόν δρόμωνα. Θέλετε νά μετατρέψητε 
ζώά σας είς^κρεατοπαραγωγά; Προμηθευθήτε τά έκλεκτό- 
τερα έκ τών άγγλικών κρεατοπαραγωγών γενών.

Έ πί τών συνταγών τούτων, αϊτινες έδίδοντο πολ
λάκις έν όνόματι τής έπιστήμ'ης,έβασίσθη άλλοτε ή ζωο
τεχνία. Τά αποτελέσματα όμως ταχέως έδειξαν τό σφα
λερόν καί άτυχές τής τοιαύτης πορείας είς τούς ακολου- 
θήσαντας τά συστήματα ταΰτα και μή λαβόντας ύπ



δψει τάς συμβουλάς καί τά πορίσματα τών εμβριθέστε
ρων επιστημόνων.

"Ηδη ό'μω; πρό πολλοΰ ήρχισε νά διαδίδηται καί νοή- 
τα ι ή έπιστημονική άλήθεια είς εύρύν κύκλον καί πας 
νοήμων ζφοτέχνης γνωρίζει δτι ή μορφολογία τών ζώων 
καί αί ιδιότητες οώτών στενώτατα σχετίζονται η μάλ
λον δεσπόζονται ύπό τοϋ περιβάλλοντος καί πριν η σκε- 
φθη περί της εισαγωγής αίματός τίνος νέου κατά την 
αναπαραγωγήν πρός βελτίωσιν της μορφολογίας η τών 
οικονομικών λειτουργιών τών ζώων του, οφείλει νά σκε- 
φθί) περί παρασκευής τών καταλλήλων συνθηκών ύπό 
τάς όποίχς δύναται νά εΰδοκιμήστ, ό έπιδιωκόμενος 
τύπος.

Αί μέθοδοι της αναπαραγωγής άνευ τών απαραιτή
των πρός εύδοκίμησιν αύτών δρων δέν ε'χουσι τήν δύνα- 
μιν νά δηαιουργώϊΐν ή νά διαιωνίζωσι τάς λεγομένας 
βελτιώσεις, τουναντίον μάλιστα είς τά βελτιωθέντα ζφα 
παρατηρεϊται τάσις πρός επάνοδον είς τόν άρχικόν τ ύ 
πον, είς τόν όποιον καί έπανέρχονται άν μή εΰφυοϋς καί 
πεφωτισμένου ζωοτέχνου βλέμμα έπιβλέπη άγρύπνως 
έπί τής αγέλης τών βελτιωθέντων ζώων κατά τε τήν 
συντήοησιν καί τήν αναπαραγωγήν.

Διά ταϋτα ό θέλων νά είσαγάγη βελτίωσιν τ'.να έν 
τή κτηνοτροφία τοΰ τόπου του δέον έκ παραλλήλου πρός 
τήν μέθοδον τής άνχπαραγωγής νά λάβϊ) ύπό σπουδαίαν 
εποψιν τήν φυσικήν, γεωργικήν, οικονομικήν ακόμη δέ 
καί τήν κοινωνικήν κατάστασιν τοϋ τόπου του, τήν ερ
γασίαν δ ι ’ ήν τά ζφκ προορίζονται, τό κλίμα, τό ύψος 
τού τόπου, τάς απαιτήσεις τοΰ έπιύ'.ωκομένου τύπου 
κλπ. έν σχέσει δέ πρός τάς συνθήκας ταύτας καί τόν 
σκοπόν, νά π ρ ιτ ιμήστ) τήν μίαν ή τήν άλλην τών ανα
παραγωγικών μεθόδων, άς ένταΰθχ παραθέτομεν-

1) Αίμομιξίαι (ή σύζευξις ατόμων τής αυτής οικο
γένειας).

2) ’Αναπαραγωγή δι’ επιλογής (ή σύζευξις ατόμων 
τής αυτής γενεάς).

3) Διασταύρωσις (ή σύζευξις άτόμων διαφόρου γε
νεάς).

4 ) ’Αναπαραγωγή δ ι’ άμφιγενείας (ή σύζευξις άτό
μων άναπαραχθέντων διά διασταυρώσεως).

5) 'Υβριδισμός (ή σύζευξις άτόμων τοΰ αύτοϋ γέ
νους, άλλά διαφόρου είδους ώς φορβάδος καί ό'νου).

Τής τελευταίας μεθόδου τά προϊόντα είνε άγονα αμ
φοτέρωθεν ή μονομερώς.

ϊ υ μ .  Μπογιατζής.
------------- aQ ^O o

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α

Ι ία λλω π κ ίτ ικό ν  ΰδωρ ϊων.
“Οπως τά πλεϊστα αρώματα καί αί ανάλογοι σκευα- 

σίαι, τό ύδωρ τοϋτο ουδέ ίχνος περιέχει τοΰ άνθους, τοΰ 
όποιου φέρει τό όνομα. Κατασκευάζεται δέ δταν έντός 
80 μερών βάρους ΰδατος τής Κολωνίας διαλύομεν 1)2 
μ. ξύλου τής σανδάλης, 1 μ. ελαίου βεργαμόντης, 1)2 
έλαίου γερανίων- κατόπιν προσθέτομεν είς τό διάλυμα 
τοϋτο 64 μ. βάμματος ϊριδος καί 16 μέρη βάμματος 
βανιλίνης. ’Αφίνομεν τό δλον ν ' άναπαυθή έπί 3 ήμέ- 
ρας- τότε προσμιγνύομεν άκόμη μετά προσοχής, καί ά-

ναταράττοντες συνεχώς, 96 μέρη ροδονέρου καί άφίνο- 
μεν τό δλον καλώς νά κατακαθίσω έπί δύο άκόμη εβδο
μάδας. Κατόπιν διηθίζομεν καί χάριν τής καλής ό'ψεως 
τό χρωματίζομεν μέ όλίγην χλωροφύλλην ή  πράσινον 
ανιλίνης.

$
Λεύκανό ις  τον  δέρματος.

Κ ατ' άρχάς έμβαπτίζεται τό δέρμα έπί μίαν ώραν 
είς 40° Κελ. έντός βενζίνης· κατόπιν εξάγεται καί εξ
ατμίζεται ή βενζίνη, δι' ής έκορέσθη, θερμαίνοντες δι’ 
άτμολούτρου; κατόπιν τό κατεργάζονται μέ άραιόν θ ε ϊ
κόν όξύ, e a u  do ίανβ ΐΐοκλπ . Διά τής μεθόδου ταύτης 
παράγεται λευκόν δέρμα μέ ροδό/ρουν άπό/ρωσιν, τό 
όποιον δύναται νά χρησιμεύση είς καλύμματα λευκω
μάτων καί είς άλλα καλλιτεχνικά κομψοτεχνήματα' τό 
δέρμα πρέπει βεβαίως νά ξηρανθή καλώ; πρΝ ή  χρηιι- 
μοποιηθή.

Ε Γ Τ Ρ Α Π Ε Α Α

— Είναι πολύς καιρός άφ’ οτου περίπατε!' ό υιός σας;
— ’Οκτώ μήνες.
— ’Οκτώ μ ή νες :—Πρέπει νά ήνα ι αρκετά κουρασμένος.

Ψ
Κάποιος παρουσιάζεται εις τον αστυνόμον διαμαρτυρόμενος 

οτι ό αμαξηλάτης τοΰ έζήτησε 5 σολοία περιπλέον τοΰ τεταγ- 
μένου.

— Έλάβετ^ τον αριθμόν; τον έρωτά ό αστυνόμος.
— "Ο/ι, ελαβα μ ίαν μαστίγω σιν καί νομίζω οτι άρκεϊ.

Τ
Κ αί τώρα, παιδ ιά  μου, οπότε εχετε τά  μουσικά σας όρ

γανα έπαίξετε άνευ θορύβου ...
r

Εις το ίπποστάσιον, μεταξύ κυρίου και άμαξέως.
—  Πώς πηγαίνουν οί ίπποι σήμερον;
—  Κ αλά , ευχαριστώ, κα ί υμείς;

—  Κ α ί πώς είνε το μικρό «ας;
— Ε ξαίρετα' αρχίζει νά γράφγι.
—  Νά γράφη; άπό τώρα;
—  Ναί' ’ς τά  έπ ιπλα μ ’ ϊνα  χαρφί.

— Ά χ ,  άν ήξεύρατε, δεσποσύνη, πόσον καίει ή καρδιά μου!
—  Δυστυχώς δεν άγαπώ τά  φουρνέλλα.

Ή  δυττυχής πενθερά.
— Ιατρέ μου, έρχομαι νά σάς ζητήσω  πιστοποιητικόν. 'Ο 

γαμβρός μου μ ’ έπλήγωσε σοβαρώς χθες τήν νύκ τα ’
— “Q ! ώ 1 νά ίδώ τήν πληγήν σας ! . . .
— ’Ιατρέ, ή πληγή δεν φαίνεται' μ ’έπλήγωσεν είς τήν φ ι

λοτιμ ίαν.

— Έ λ α  έδώ, έσύ ποΰ ξέρεις καλά τήν κοσμογραφίαν' γ ια τ ί_ 
ή 'μέραις μικραίνουσι τόσο) πολύ τόν Δεκέμβριον ;

—  Γ ΰ  νά ελθη πειό γρήγορα ή πρωτοχρονιά καί νά πά
ρουμε τά  δώρα.

— Έ γώ νά σοΰ ειπώ. δεν δίδω πολλή σημασία  στό πνεΰ- 
μα — τό περιφρονώ.

—  Κ αί τό πνεΰμα σοΰ τό αποδίδει μέ τόν τόκο I

Τύποις ΝΟΜΙΚΗΣ


