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Τήν τοΰ φωτός διάδοσιν κατά δύο τρόπους δυνάμεθα νά έξη- 
γήσωμεν, ή ύποθέτοντες δτι τά φωτεινά σώματα έκσφενδονί- 
ζουσι καθ’ άπάσας τάς διευθύνσεις άπειρίαν λεπτεπίλεπτων μο
ρίων τά όποια διερχόμενα διά διαφόρων μέσων καί δι’ αύτοΰ τοδ 
κενοΰ, εισέρχονται τέλος και εις τον όφθαλμόν παράγοντα τό 
αίσθημα της όράσεως, ή ότι αυτά τά φωτεινά σώματα, όντα το 
κέντρον παλμικής τίνος κινήσεως, μεταδίδουσιν αύτήν είς σώμα 
έλαστικόν, συνεχές, πληροΰν τό διάστημα, έντός καί αύτών τών 
στερεών σωμάτων ύπάρχον καί καλούμενον αίθέρα.

Ή  πρώτη τών υποθέσεων, ή θεωρία τής έκπομπής παρά τοΰ 
Νεύτωνος έπινοηθεϊσαού μόνον δέν είναι ικανή νάέξηγήσηπάντα 
τής όπτικής τά φαινόμενα, άλλά καί έν τοΐς πλείστοις περιπίπτει 
είς άντίφασιν ένώ άπ’ εναντίας ή δευτέρα, ή θεωρία τών κυμάν- 
σεων, ή παρά τοΰ Καρτεσίου έπινοηθεϊσα, έξηγεϊ έπ’ άκριβές 
πάντα τά άχρι τοΰδε γνωστά φαινόμενα τής όπτικής.

Ύποθέσωμεν έν τώ διαστήματι φωτεινόν τι σημεΐον, τοΰτο 
μεταδίδει είς τόν περιβάλλοντα άκίνητον αίθέρα τήν παλμικήν 
του κίνησιν, ήτις μετά τινα χρόνον φθάνει έπί τής έπιφανείας 
σφαίρας, έπιφανείας τών κυμάτων τοΰ φωτός καλούμενης (sur
face d’onde). ΙΙροϊόντος δέ τοΰ χρόνου καί τής σφαίρας ταύτης



έξογκουμένης βαθμηδόν, δυνάμεθα εν μέρος τή ; έπιφανείας αύ
τής εις μεγίστην άπό τοΰ κέντρου άπόστασιν νά Οεωρήσωμεν 
επίπεδον, ώς τοΰτο ύποτίθεμεν συμβαΐνον εις τά φωτεινά κύματα 
τά έκ τοΰ ήλίου έκπεμπόμενα. Και άν μέν τό μέσον εις δ ή παλ
μική αύτη κίνησις μεταδίδεται είναι ομογενές, ή επιφάνεια αύτη 
τών κυμάτων τοΰ φωτός είναι σφαιρική έάν δμως ετερογενές ή 
έπιφάνεια αύτη λαμβάνει πολυπλόκους*μορφάς.

Διά της θεωρίας ταύτης ιώ ν  κυμάνσεων δυνάμεθα ευκόλως 
νά έξηγήσωμεν τό φαινόμενον τής άπλης τοΰ φωτός διαθλάσεως, 
ήτοι τό φαινόμενον έκεΐνο καθ’ δ τό φώς’ μεταβαΐνον άπό τίνος 
μέσου εις άλλο διάφορον έχον πυκνότητα, άλλάσσει διεύθυνσιν.

Έ στω  π. χ. ΑΒΕΓΔ ή έπί τοΰ επιπέδου τοΰ σχήματος κυλιν
δρικής τίνος δέσμης φωτεινών άκτίνων προβολή, καί ΒΓ ή τής 
προσόψεως τών φωτεινών κυμάτων (front de Ponde). Ύποθέσω- 
μεν δτι ή κυλινδρική αύτη δέσμη, ή σχηματίζουσα μετά τής κα
θέτου II' γωνίαν προσπτώσεως καλουμένην, συναντά τήν επί

πεδον επιφάνειαν ΧΥ (σχ. 1) 
τήν διαχωρίζουσαν τό άνω μέ
σον άπό τοΰ κάτω, δπερ παρα- 
δεχθώμεν πυκνότερον. Ά φ ’ ής 
στιγμής ή πρόσοψις τής δέσ
μης τών φωτεινών άκτίνων κα
τέλαβε τό επίπεδον ΒΓ μέχρις 
έκείνης καθ’ ήν εφθασεν είς τό. 
έπίπεδον ΕΖ, τό φώς διέτρεξε 

(σχ. \) τό διάστημα ΓΕ, δπερ έκλη-
πτέον ίσον πρός τήν μονάδα. Ά λλα  κατά τόν αυτόν χρονον το 
σημεΐον Β τής έπιφανείας τή; οιαχωριί,ούσης τά ουο μέσα παλ- 
λεται* καθ’ ήν οέ στιγμήν τό σημεΐον αύτή; Ε αρχεται να παλ- 
ληται, ή παλμική κίνησις,τή; όποια; τό σημεΐον Β είναι κέντρον, 
φθάνει κάτωθι έπί σφαίρα; οιαγραφομένη; δι’ άκτΐνο;, παριστω- 
ση; τό διάστημα τό διανυόμενον ύπό τοΰ φωτό; εΐ; τό κατώτε
ρον μέσον έν τή μονάδι τοΰ χρόνου. ’Επειδή δέ, ώ ; πειραματι- 
κώ; άπεδεξτθη, τό φώ; διανύει κατά τόν αύτόν χρόνον μι/ρό-

Τ€ρα διαστήματα εΐ; τά πυκνότερα σώματα, ή άκτί; τή ; σφαίρας 
ταύτη; έσεται μικρότερα τοΰ διαστήματο; ΓΕ. Τόν αύτόν συλ
λογισμόν ουναμεθα νά έπαναλάβωμεν διά πάν άλλο σημεΐον τή ; 
προβολή; ΒΕ· ή δέ επιφάνεια ή περιβάλλουσα πάσα; τά ; ούτω 
σχηματισθείσας σφαίρα; ε'σεται επίπεδον έφαπτόμενον τής σφαί
ρας ΠΚΑ και διερχομενον όιά τής εύθειας, ής ή προβολή τό ση
μεΐον Ε. Οθεν ή προβολή τή ; νεα; προσόψεω; τών φωτεινών 
κυμάτων δύναται νά παρασταθή διά τή ; εύθεία; ΙίΕ, αί δέ επ’ 
αύτήν άγόμεναι κάθετοι ΒΐΝ καί ΕΜ δύνανται νά δείξωσι τήν 
νεαν διεύθυνσιν τή ; οεσμης τών φωτεινών κυμάτων, αίτινε; μετά 
τή; κάθετου II αποτελοΰσι γωνίαν διαθλάσεω; καλουμένην.

Εξηγησαντε; διά τή; θεωρία; τών κυμάνσεων τό φαινόμενον 
τή ; διαθλασεω; τοΰ φωτο; εξετα^ομεν εφεξή; τού; υπό τοΰ Jvap- 
τεσίου άνακαλυφθέντα; νόμου;, καθ’, ούς αύτη τελείται. ’Εξήνε- 
γκε δ’ αύτούς ό σοφός Γάλλος ώς έξη;·

Α . H ακτι; τή ; προσπτωσεω; και ή τή ; ΟιαΟλάσεω; κεΐνται 
ει; τό αύτό έπίπεδον κάθετον έπί τήν διαθλώσαν επιφάνειαν.

Β'. Ό δείκτη; τή ; διαθλάσεω;, ήτοι ό λόγο; τών ημιτόνων 
τών γωνιών τή; προσπτώσεως καί τή; διαθλάσεω; είναι σταθερός.

Ό δέ Ούγήνσιος (liuygens) έθί,κε τόν έξη; νόμον, δι’ ού προσ
διορίζεται ή διεύθυνσι; τή ; διαθλωμένη; άκτΐνο; γνωστή; ούση; 
τή; άκτΐνο; τή; προσπτώσεω;.

'Εστω ΣΙ (σχ. 2) άκτί; προσπίπτουσα έπ ίτή ; έπιφανεία; ΜΜ 
τή; χωριζούση; τά δύο μονοθλα- 
στικά μέσα, τόν αέρα καί τό ύδωρ 
π. χ. ’Εκ τοΰ σημείου I ώ ; κέντρου, 
οιαγράψωμεν σφαίραν δι’ άκτΐνο;
ΙΑ ίση; πρό; τήν ταχύτητα τή; 
διαδόσεω; τοΰ φωτό; έν τώ άνω- 
τερω μέσω, τής έν τώ κενώ ταχύ- 
τητο; λαμβανομένη; ώς μονάδο;· 
ειτα έκτοΰ σημείου Α, ένθα ή προέ- 
κτασι; τής άκτΐνος τή ; προ3πτώ- 2)
σεω9 συναντά τήν σφαίραν ταύτην, άγάγωμεν έπίπεδον έφα-
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πτόμενον, du ή προβολή έπί τοΰ έπιπέδου τοΰ σχήματος εστω' 
ΑΒ· έκ τής διατομής δέ τοΰ έπιπέδου τούτου μετά τής έπιφα
νείας ΜΜ', άγ άγω μεν επίπεδον έφαπτόμενον σφαίρας ομοκέν
τρου -τής πρώτης καί τής οποίας ή άκτίς IP εστω ιση τη ταχυ- 
τητι τοΰ φωτός έντώ κατωτέρω μεσω. H ευθεία JP ήτις συνοεει 
τό σημεϊον τής προσπτώσεως με τό σημεϊον τής επαφής Ρ, οΰσα 
κάθετος είς τό έφαπτόμενον έπιπεόον θελει εϊσθαι κάθετος εις 
τήν διατομήν τοΰ έφαπτομένου έπιπέδου μετά τοΰ έπιπέδου ΜΜ' 
καί επομένως θέλει κεΐσθαι έπί τοΰ έπιπέδου τοΰ καθέτου έπί 
τήν διατομήν ταυτην, ητοι έπι τοΰ επίπεδου τής προσπτωσεως. 
Ά φ ’ ετέρου, άν παραστήσωμεν διά φ καί π τήν ταχύτητα τοΰ 
φωτός έν τώ άνωτέρω καί κατωτέρω μεσω λαμβανοντες ύπ όψιν 
τά τρίγωνα ΑΒΓ καί ΒΙΡ εχομεν

Α ΐ= φ = ΙΒ  ήμ ΙΒΑ=ΙΒ ήμ ΑΠ"=ΙΒήμπ 
καί Ρ 1= τ:= ΙΒ  ήμ ΙΒΡ=ΙΒ ήμ ΡΙ1".

„ φ __
καί διαιροΰντες τά μελη εχομεν — =  ̂ .αΡη~

καί έπειδή π είναι ή γωνία τής προσπτώσεως, ό δέ λόγος

σταθερός, έπεται ότι ΙΒΡ=δ είναι ή γωνία τής διαθλάσεως καί 
IP ή διαΟλωμένη άκτίς ή όριζομένη διά τοΰ νόμου τοΰ Καρ- 
τεσίου.

Μέχρι τών μέσων τοΰ δεκάτου έβδομου αίώνος, ένομίζετο ότι 
πάσαι αί διαφανείς ούσίαι κρυστα'λλικαι ή μή, άπλώς μόνον δια- 
θλώσι τάς άκτΐνας τοΰ φωτός· άλλά κατά τούς χρόνους έκείνους 
ό ’Έρασμος Βαρθολΐνος (Erasme Bartholin), ό σοφός ουτος τής 
Δανίας Ιατρός, άνεκάλυψε τήν ιδιότητα τήν οποίαν κέκτηται ό 
’Ισλανδικός καλούμενος κρύσταλλος τοΰ διχάζειν έκάστην άκτΐνα 
προσπτώσεως είς δύο, ών ή μ έν  καλείται συνήθης, ή δέ άσυνή- 
θης, ή σαφέστερον τοΰ παρισταν διπλά τά διορώμενα άντικεί- 
μενα. Συνίσταται δέ χημικώς τό ορυκτόν τοΰτο έξ ανθρακικής 
ασβέστου κρυσταλλουμένης ύπό τό σχήμα ρομβοέορου, όπερ άπο- 
τελειται ύπό παρα7.ληλεπιπέδου περιοριζομένου ύπό έξ ρόμβων 
σων άλλήλοις, οίτινες συναντώμενοι άνά τρεις σχηματίζουσι, 
ίδιά τών άμβλειών αύτών γωνιών δύο στερεάς τριέορους γωνίας
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είς ας άπολήγειό κυριώδης τοΰ κρυστάλλου άξων, εχων καί τρεις 
τομάς, παραλλήλους έαυτώ καί καθέτους έπί τάς πλαγίας τοΰ 
ρομβοέδρου έδρας, αίτινες καλοΰνται πρωτεύουσα» (sections prin- 
cipales).

Τό φαινόμενον τής διπλής ταύτης διαθλάσεως προσείλκυσε 
τήν προσοχήν τοΰ Ούγηνσίου, όστις προσεπάθησε νά έξηγήση 
και τό φαινόμενον αύτό διά τής θεωρίας τών κυμάνσεων* καί 
ό'ντως οί νόμοι, οΰς διά τής θεωρίας ταύτης έξήγαγεν άπεδεί- 
χθησαν καί πειραματικώς περί τάς άρχάς τοΰ παρόντος αίώνος 
ύπο τών Wollaston καί Malus. Βραδύτερον δέ έγένετο γνωστόν 
ότι μέγα μέρος τών κρυσταλλικών διαφανών ούσιών κέκτηται 
τήν ιδιότητα ταύτην, καί ενεκα τούτου έκλήθησαν αί ούσίαι αύται 
οιπλοθλαστικαί (bir^fringents) πρός διάκρισιν τών πρώτων αίτινες 
ωνομασθησαν μονοθλαστικαί (unirifrigents).

At διαφανείς κρυσταλλικαί ούσίαι ώς πρός τήν περί άξονα 
συμμετρίαν εξεταζόμενα! δύνανται νάύπαχθώσιν είς τρεις μεγά- 
λας κατηγορίας· εις τήν πρώτην τούτων κατατάσσονται οΕ τοΰ 
κυβικοΰ συστήματος κρύσταλλοι, είς ούς παρατηρεΐται τελεία 
συμμετρία περί εν σημεϊον, καί οίτινες ούδέν διαφέρουσι τών λοι
πών ούσιών τών μή κρυσταλλικών, κατά τε τάς θερμαντικάς, 
άκουστικάς καί όπτικάς ιδιότητας καί οίτινες τέλος είσί πάντοτε 
μονοθλαστικοί. Είς δέ τήν δευτέραν κατηγορίαν κατατάσσονται 
οι τοΰ δευτέρου καί τρίτου κρυσταλλικού συστήματος κρύσταλ
λοι, οί τοΰ όρθοΰ βασιτετραγώνου καί βασιεξαγώνου πρίσματος, 
εις ους παρατηρεΐται τελεία συμμετρία περί μίαν εύθεΐαν, ήτις 
χυριωόης τοΰ κρυστάλλου άξων καλείται. Έν αύτοΐς ού μόνον τό 
φώς ύφίσταται τήν διπλήν διάθλασιν, άλλά καί τό θερμαντικόν 
οιαοίόεται κατά ελλειψοειδές έκ περιστροφής, ούτινος πολικός 
άξων αύτός ό κυριώδης τοΰ κρυστάλλου· έκ τούτου δέ καί ό συν - 
τελεστής τής έκ τοΰ θερμαντικού παραγομένης διαστολής είναι 
διάφορος κατά τήν τοΰ άξονος διεύθυνσιν μένει όμως σταθερός 
κατά πασαν διεύθυνσιν κάθετον έπ’ αύτόν άν δέ έκ τών κρυστάλ
λων τούτων άποσπάσωμεν πλάκα ύπό ώρισμένας διαστάσεις 
παραλλή’λως ή καθέτως τώ κυριώδει άξονι οί παραγόμενοι ήχοι



θέλουσιν ειαΟαι διάφοροι. Τέλος είς τήν τρίτην κατηγορίαν υπά
γονται οί κρύσταλλοι τών λοιπών τριών κρυσταλλικών συστη
μάτων εις ου; τά άνωτέρω φαινόμενα ετι πολυπλοκώτερα καθί
στανται· ούτως ή έπιφάνεια ή παριστώσα τήν τοΰ Θερμαντικού 
διάδοσιν είς μέν τού; κρυστάλλους τοΰ τετάρτου κρυσταλλικοί) 
συστήματος, ένθα ύπάρχουσι τρεΐ; άξονες άνισοι καί κάθετοί 
έπ’ άλλήλου; παρίσταται δι’ έλλειψοειδοΰ;, ουτινο; οί άξονες 
άνισοι έπίση; και τήν αύτήν μέ τού; κρυσταλλικούς άξονας δίεύ- 
θυνσιν εχοντε;· είς δέ τό πέμπτον πάλιν δι’ έλλειψοειδοΰς έχον- 
τος μέν άνίσους τούς άξονας, άλλά τούς δύο μόνον τούτων κα
θέτους προ; άλλήλου;* τέλο; εί; τό εκτον δι’ έλλειψοειδοΰ; εχον- 
τος πάντας τούς άξονας άνίσους καί άδιαφόρω; κειμένους. Έκ 
τούτων ό Ούγήνσιος συνεπέρανεν, δτι, επειδή ή πυκνότης τών 
κρυστάλλων μένει σταθερά, ή διάταξις τών ατόμων οφείλει νά 
ήναι διάφορος κατά τήν διάφορον διεύθυνσιν καί μετά ταύτης 
καί ή τοΰ κρυστάλλου έλαστικότης. Καίπερ δέ μήγνωστοΰ όντος 
άν μεταβάλληται ή έλαστικότης τοΰ αίθέρος μετά της έλα- 
στικότητος τών υλικών μορίων τών συνιστώντων^τόν κρύσταλ
λον, κατέστη δμως βέβαιοί έκ διαφόρων πειραμάτων δτι ή μία 
έξαρταται έκ της άλλης. ’Ίδωμεν λοιπόν είς ποια άποτελέσματα 
δυνάμεθα νά όδήγηθώμεν, ύποθέτοντες δτι ή έλαστικότης τοΰ 
αίθέρος εΐναι διάφορος κατά τήν διεύθυνσιν τοΰ τε κυριώδους 
άξονος καί τών έπ’ αύτοΰ φερομένων καθέτων, καί πρός τοΰτο
πορισθώμεν ολίγα τινα έκ τής Μηχανικής περί τής έλαστικότη-
τος τών σωμάτων. Φαντασθώμεν κατά πρώτον στερεώς προση- 
λωμένην πλάκα όμογενοΰς τίνος σώματος μή κρυσταλλικοΰ, ή ; 
ή προβολή έπί τοΰ έπιπέοου σχήματος εστω αβγδ (σχ. 3)· καί

ύποθέσωμεν δτι διά τίνος μηχανικοΰ μέ
σου έπιφέρομεν μικράν τινα μετατόπι- 
σιν κατά ΟΑ=δ εις τήν πλευράν αβ· 
αΰτη θέλει έπανέλθει είς τήν Οέσιν τής 
ισορροπίας της μετά δυνάμεως έλαστι- 
κότητος άναλόγου πρός τό πάχος 
α γ= ε , έκτελέσασα άριθμόν τινα παλ
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(«χ· 3)

μών. ’ Αν ή αυτή μετατόπισις έγίνετο κατά τόν άξονα ο"Χ, τότε 
ή δύναμις τής έλαστικότητος ήθελεν εισθαι άνάλογος πρός τήν 
παχύτητα αβ=έ· έάν καλέσωμεν δέ στήν μετατόπισιν ταύτην ή δύ- 
ναμις τής έλαστικότητος δύναται νά παρασταθή είς τάς δύο περι
πτώσεις διά τών γινομένων σε καίσ έ.Τά αύτά φαινόμενα ήθε- 
λον έπαναληφθή άν ή πλάξ ήτο τετράγωνος (ε= έ) καί κρυ
σταλλική, δτε ήθελεν άρκέσει νά διευθύνετο μόνον ό κυριώδης 
τοΰ κρυστάλλου άξων κατά τόν άξονα οΧ ή οΥ. 'Ό,τι είπομεν διά 
τήν κρυσταλλικήν πλάκα δυνάμεθα νά έπαναλάβωμεν διά τόν 
αιθέρα τόν έν τώ κρυστάλλω^έμπερικλειόμενον. *Αν δηλ. είς Εν 
μόριον αίθέρος έπιφέρεται ή αύτή μετατόπισις σ είτε κατά τήν 
διεύθυνσιν τοΰ άξονο; είτε καθέτως ταύττ), ή δύναμις τής έλα
στικότητος μεθ’ ής έπανέρχεται είς τήν θέσιν τής ισορροπίας της 
είναι διάφορος, δύναται δέ νά παρασταθή διά τών ποσοτήτων 
σα2 καί σβ2, καθ’ δσον γίνεται καθέτως τώ άξονι έν τώ έπιπέδω 
πρωτευούσης τομής, ή παραλλήλως αύτώ.

(ακολουθεί).
ΤΙΜ . Α . Α ΡΓ ϊΡΟ Π Ο Τ Λ Ο Σ  Κ * 9γι-ρ·πδ{.
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ΔΥΟ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ
ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΙΔΕΩΝ.

(σ υ ν ίχ « ι*  φ υ λ . γ ' . )

III

Ά λλ ’ έάν ή μελαγχολία έρωμένη πιστή παρηκολούΟει τόν 
Ηράκλειτον, ώς τά φάσματα τής ’Ο κ τ ω β ρ ι α ν ή ς  ν υ κ τ ό ς ,  
τά όποια πάντα ένδεδυμένα μελανά ένδύματα έπεσκέπτοντο τόν 
Άλφρέδον Μυσσέ, φιλόγελως καί ερατεινή κόρη έκάθητο πάν



τοτε πλησίον τοΰ Δημοκρίτου καθώς ό γέλως ό Σαρδώνείος έκά- 
θτηο έπί τών χειλέων του.

Ά λ λ ’ ήτο αληθώς ’Αβδηρίτης ό Δημόκριτος ή ή Μίλητος ήτο 
ή πατρίς του ;

Πολλοί λέγουσιν δτι κατώκησε μόνον είς τά Άβδηρα άλλοι 
δέ δτι καί έγεννήθη έν ’Αβδήροις.

Επειδή δέ αύτη είναι ή γνώμη τών πλειοτέρων αυτήν άκο- 
λουθοϋμεν καί ήμεΐς.

Έγεννήθη λοιπόν ό Δημόκριτος έν ’Αβδήροις τό Γ' έτος τής 
έβδομηκοστής έβδομης Όλυμπιάδος, καί πρώτους αύτοΰ διδα
σκάλους εσχε τούς Χαλδαίους Μάγους, 0aot μετά τήν έπάνοδον 
τοΰ Εέρξου παρέμειναν έν τή πόλει τούτη. Παρ’ αύτών έδιδάχθη 
τήν θεολογίαν καί τήν ’Αστρονομίαν.

Μετ’ δλίγον δμως έγκατέλιπεν αύτούς διά νά διδαχθή παρά 
τοΰ φιλοσόφου Αευκίππου τήν φυσικήν. Ά λλά  καί ή διδασκαλία 
αύτη τώ έφάνη άνεπαρκής καί λαβών τό μερίδιόν του έκ τής 
πατρικής περιουσίας είς χρήματα, άπήλΟεν είς τήν Αίγυπτον καί 
τήν Αιθιοπίαν, διήλθε τήν Περσίαν καί τήνΧαλδαίαν καί έφθασε 
μέχρι τών Ινδιών, περιηγούμενος πάντοτε άγνωστος καί κρύ- 
πτων τό όνομά του.

Μεταξύ περιηγούμενος έγνώρισε' τούς διαφόρους λαούς, τάς 
συνήθειας αύτών, τά φυτά καί τούς θάμνους τών διαφόρων χω
ρών, τόν Σηρικόν βόμβυκα άπό τοΰ οποίου ένεδύοντο καί έτρέ- 
φοντο πολλαί χιλιάδες άνθρώπων, καί τά περίεργα τέρατα— 
τούς σο'^ωτάτους ήθελα νά είπω—τής Άσίας.

Καί άφοΰ
Πολλών ανθρώ πω ν ΐ 5εν ά σ τεα  κα\ νοον εγνω

έπέστρεψε μετά είκοσιν έτη εις τήν πατρίδα αύτοΰ φέρων ώς 
ό σοφός Ούμβόλδος τάς άναμνήσεις τών περιηγήσεών του.

Ένταΰθα ό άναγνώστης έρωτα — ΙΙοΰ έκειντο Τά Άβδηρα; 
καί— Τίνες ήσαν ο[ Άβδηρΐται ·,

Εις τάς έρωτήσεις ταύτας ό συγγραφεύς τής μικράς ταύτης 
βιογραφίας νομίζει δτι ύποχρεοΰται νά άπαντήση.
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IV

Τά Άβδηρα ήσαν πόλις Θρακική. Παραδίδει δέ ήμΐν ή μυθο
λογία δτι ώνομάσθησαν ούτω άπό Άβδήρας τής θυγατρός τοΰ
βασιλέως τών Βιστόνων Διομήδους, δστις ήτο ό ίπποτικώτερος__
ο ιππικωτερος ήθελα νά ειπω—βασιλεύς τοΰ κόσμου καί έτρεφε 
τοσούτους ίππους ώστε καί αύτός καί τό βασίλειόντου κατεφα- 
γώθησαν ύπό τών ίππων.

Άλλοι λέγουσιν δτι άπό τοΰ ιπποκόμου του Άβδήρου ώνο- 
μάσθη ή πόλις καί άλλοι πάλιν άπό Άβδήρου τινός ερωμένου 
τοΰ Ήρακλέους.

Τό ζήτημα τοΰτο έπειδή είναι σκοτεινόν άφίεται είς τούς άρ- 
χαιολόγους νά τό λύσωσι.

Μετά τινας αιώνας είτε έξ αιτίας σεισμοΰ είτε διότι οί Άβδη- 
ρΐται δέν άνενέωσαν τά στηρίγματα τών οίκων των ή πόλις 
πάσα κατέπεσε καί έμεινεν έρημος, έως ου οί συμπολΐται τοΰ 
Άνακρέοντος μή Οέλοντες νά ύποδουλωθώσιν ύπό τοΰ Κύρου 
καί τών Περσών μετηνάστευσαν περί τά τέλη τής πεντηκοστής 
έκτης Όλυμπιάδος είς τήν Θράκην καί έγκαταστάντες εις τό μέ
ρος δπου έκειντο τά 'Άβδηρα ώνομάσθησαν Άβδηρΐται.

Ένταΰθα όμως οί σοφοί τήςΤέω κάτοικοι μετεβλήθησαν—ή 
έπί τό Νεοελληνικώτερον— μετεσχηματίσθησαν. Καί άπό σοφών 
έγένοντο φλύαροι καί λογομάχοι τοσοΰτον ώστε ήσαν όνομα
στοί ά νά  Ε λ λ ά δ α  π ά σ α ν  κ α ί . . .  τ ά  Μ έ γ α ρ α  καί τό 
όνομα Αβδηρίτης κατήντησε παροιμιώδες.

'0  σοφός Βειλάνδος, δστις είχε τήν υπομονήν νά γράψη ολό
κληρον σύγγραμμα περί τών Αβδηριτών έσταχυολόγησε πολλά 
παραδείγματα τής άγχινοίας αύτών.

Ούτω όταν ποτέ άπεφάσισαν οί Άβδηρΐται νά στήσωσι κρή
νην έν τώ μέσω τής άγοράς των έκάλεσαν έξ Αθηνών περίφη- 
μόν τινα τεχνίτην δστις έγλυψε τόν Ποσειδώνα έφ’άρματος συρο- 
μένου ύπό τεσσάρων θαλασσίων ίππων καί περικυκλούμενον ύπό 
Νυμφών καί δελφίνων καί Τριτώνων.

Τό ύδωρ έμελλε νά έκρέη άπό τών μυκτήρων τών δελφίνων.
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τ

Ά λ λ ά . . .  όψέ ποτέ καί πόρρω τών ήμερων, άφοΰ τό έργον 
είχεν.ήδη συμπληρωθή, παρετήρησαν δτι τό ύδωρ τη ; πόλεως 
ήτο πολύ ολίγον καί μόλι;—κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ ποιητοΰ 
τοΰ Όβερώνο;— έξήρκει νά ύγράνη τήν ρίνα τοΰ ένό; τών δελ
φίνων, ώστε οί έπισκεπτόμενοι αύτόν ιατροί έλεγον δτι πάσχει 
άπό συνάγχην.

Καί δταν ποτέήγόρασαν τήν έξ ελεφάντινου όττοΰ Άφροδίτην 
τοΰΠραξιτέλους,ήτι;ήτο μέν άληΟώ; αριστούργημα τέχνη;,άλλά 
μόλι; πέντε ποοών τό ΰψο; καί έμελλε νά στηθη εί; βωμόν τινα 
τη ; Θεοΰ, είπον δτι τοιοΰτον καλλιτέχνημα—διότι ήθελον νά 
φημίζωνται έπί κα'λαισθησία—δέν έπρεπε νά ίδρυθη εί; ταπεινόν 
μέρο; ώ ; ήσαν οί βωμοί. Καί έπειδή ήθελον νά ήναι τοΰτο πρώ
τον ορατόν εί; τού; εισερχομένου; περιηγητά; άνεβίβασαν αύτό 
έπί όβελίσκου όγδοήκοντα ποδών τό ύψο;. Οΰτω δέ τό μικρόν 
έκεΐνο άγαλμα δέν ήδύνατο νά διακριθί) διά γυμνοΰ οφθαλμού, 
ό δέ Έρσχελο; δέν ειχεν άκόμη άνακαλύψει τό τηλεσκόπιόντου.

Ένταΰθα έγένετο ή περίφημο; δίκη περί δ νου  σκ ιάς ,  τήν 
οποίαν ό Φουκιέ έλησμόνησε νά συμπεριλάβϊ) μεταξύ τών έπισή- 
μων δικών.

Τοιοΰτοι ήσαν οί Άβδηρϊται οί λάτραι ουτοι τή ; μουσική;, 
οίτινε; μάλιστα καί ένομοθέτησαν—καί φέρεται εί; τού; Αβδη
ριτικού; Πανδέκτα; ό νόμο; — δτι Ν ο μ ο φ υ λ α ξ  τή ; πόλεω; 
πρέπει νά ήναι ό άριστο; τών μουσικών.

V

Ειπομεν ήδη δτι ό Δημόκριτο; έλειπεν άπό τά Άβδηρα είκο- 
σιν ολόκληρα ετη.

"Οτε δέ επανήλθε πάντε; μικροί τε καί μεγάλοι έτρεχον νά 
ιδωσι τόν Αβδηρίτην φιλόσοφον, έλπίζοντε; νά μάθωσί τι παρ' 
αύτοΰ.

Εί; τά κουρεία τών Άβδήρων φαίνεται δτι οί αργοί τή ; πό
λεω ; συνείθιζον νά όμιλώσι περί τών κατά τήν Αιθιοπίαν Ά γ  ρ ι ο- 
φ άγ ω ν καί τοΰ μονοφθάλμου αύτών βασιλέω;, περί τών Σ α μ-
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β έ ρ ω ν  οίτινε; εχουσι κύνα βασιλέα, περί τών Ά ρ τ α β α ρ ι -  
τ ώ ν  οίτινε; βαίνουσι τετραποδητί, περί τοΰ εθνου; τό όποιον 
κατοικεί πλησίον τών πηγών τοΰ Γάγγου καί τρέφεται μόνον 
διά τή ; δσμή; τών αγρίων μήλων καί περί άλλων παρομοίων 
μυθευμάτων, τά όποια ειχον καταστή δημώδη πλέον καί σχεδόν 
κοινή πεποίθησι;-τοΰ σεβαστοΰ κοινοΰ τών Αβδηριτών.

Άνέμενον λοιπόν νά άκουσωσιν έπισφραγιζόμενα ταΰτα ύπό 
τοΰ Δημοκρίτου· άλλ’ επειδή ουτο; ήρνειτο δτι είδε τοιαΰτά τινα, 
παρ’ όλίγον νά είπωσιν δτι άπώ),εσε τά έξοδα τή ; οδοιπορία; είς 
μ,άτην καί έπέστρεψεν αμαθέστερο; ή τό πρίν.

Έν τούτοι; διά νά σωθή άπό τού; Άβδηρίτα; καί ιδίως τάς 
Άβδηριτρία; ήναγκάσθη καί ό Δημόκριτος νά καρυκεύση τούς 
λόγους του διά τινων μυθιστορικών διηγήσεων.

Έκτος δέ τούτου έπιστρέψας είχε κομίσει μεθ’ έαυτοΰ πίθηκά 
τινα ζώντα καί δέρμα κροκοδείλου πεπληρωμένου άχύρων καί 
άλλα πολλά περίεργα, διά τάόποΐα έδέχετο συχνάκις έπισκέψεις.

Καί τό κατ’ άρχάς μέν έτιμήθη ύπό τών συμπολιτών του καί 
έλάμβανε καί μισθόν τινά· άλλ’ είτα έξέπεσε τή ; ύπολήψεως 
αύτών διότι ύπέλαβον αύτόν μαινόμενον καί προσεκάλεσαν τόν 
'Ιπποκράτη νά Οεραπεύση τόν πάσχοντα φιλόσοφον.

(επ ετα ι τό τέλος)

Κ. Γ .  ΞΕΝΟΣ.
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Ο ΡΟΒΙΝΣΩΝ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ

ΔΙΙΠΊ1ΜΑ ΓΕΓΟΝΟΣ.

( α υ ν ίχ ί ΐα  χ * ΐ τ ίλ ο ς )

Ουδέποτε ό δυστυχής Βαλδουΐνος, καθ’ δλας τάς συναντήσεις 
του μέ τούς άγριου; ήσΟάνθη έαυτόν ίσχυρότερον προσηλωμέ- 
νον εί; τήν ζωήν ή καθ’ ήν στιγμήν είδε τά δέκα βέλη νά πε-



τ̂ώσι διασταυρούμενα, τά όποια ήθελον τόν φονεύσει ασφαλώς 
άν μή άπέφευγε τήν πολιορκουμένην κατοικίαν του· μόνην έλ- 
πιοα σωτηρίας είχεν είς τήν έπιδεξιότητά του καί τήν υπομονήν 
του* Ιπρεπε νά σκόπευση έρΟώς καί νά μή πυροβολήση είμή έν 
ασφαλεία περί τής επιτυχίας* τό νά άποτύχη τοϋ σκοπού ήτο ώς 
νά πέση εις χεϊρας τών εχθρών του πραγμα χειρότερον τοΰ θα
νάτου. ΈξηκολούΟει λοιπόν γενναίως έπαγρυπνών καί καραδο- 
κώ ν οί δέ Πάβνιοι τό καθ’ εαυτούς έδίσταζον καί αυτοί νά εισχω- 
ρήσωσιν είς τήν σκηνήν άγνοοΰντες τίθά άπαντήσωσιν εκεί, άλλ’ 
άκίνητοι ήκροάζοντό· έπειδή δέ ούδέν ήκουον, ό ετερος αύτών 
βάλλει κατά γης τό τόξον λαμβάνει τήν κορύνην του, γονατίζει 
καί έτοιμάζεται νά ερπη ύπό τό δέρμα τό όποιον έκλειε τήν σκη
νήν, ό δέ ετερος όρθιος όπισθεν αύτοΰ μέ τεταμένον τόξον ήν 
έτοιμος νά έκτοξεύση· τήν στιγμήν ταύτην ό κ. Βαλδουΐνος κατι- 
δών ολόκληρον τό κρανίον τοΰ γονατίσαντος άγριου άποκλίνει 
τήν κεφαλήν άνεγείρας τήν σφυράν τοΰ πυροβόλου* είς τόν έλα- 
φρόν τοΰτον θόρυβον οί άγριοι άνασκιρτώσιν, ό δέ μέλλων νά 
εισδύση ύπότήν σκηνήν οπισθοχωρεί- ό περιηγητής βέβαιος πλέον 
οτι δέν θά τώ όιαφύγη αύτός, μεταβάλλει αίφνης τήν διεύθυνσιν 
τοΰ στοχαστήρος καί ή σφαίρα του τρέχει νά κτυπήσητόν ορθιον 
Πάβνιον όστις διά τοΰ όφθαλμοΰ έζήτει τόν έχθρόν του καί τόν 
είδε μέν, άλλ’ άρκετά άργά ούδέ τώ έμεινε καιρός ύπεκφυγής, 
άλλ’ έπεσε πληγωθείς κατά τό στήθος καί έκβαλών κραυγήν 
οδύνης, ήτις άντήχησε μέχρι τοΰ μυελοΰ τών οστών τοΰ Βαλ- 
δουίνου· ό άλλος άγριος ήγέρθη μέ εν πήδημα άλλά βολή μο- 
λύβδου τόν καταφθάνει είς τό μέτωπον, κατασυντρίβει τό πρό- 
σωπόν του καί τόν ρίπτει νεκρόν πλησίον τοΰ συντρόφου του όστις 
έστέναζεν είσέτι έλεεινώς. Είς τόν φόνον τοΰτον ό κ. Μολχόζεν 
προέβη δικαιώματι άμύνης· οί αίμοβόροι σκοποί τώνΠαβνίων δέν 
παρεΐχον άμφιβολίαν, άν ό είς αύτών τώ διέφευγε δέν ήτον άπί- 
θανον ότι τήν έπομένην ήμέραν ήθελεν εχει ολόκληρον τήν φυ
λήν έναντιον του. Καί όμως ήσθάνετο έαυτόν άθυμον ενώπιον 
τούτων τών καταβληθέντων εχθρών του καί έτρεμε συλλογιζό- 
μενος παν ό,τι έπρεπε νά έκπληρώση διά νά κρύψη τόν τελεσθέντα
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φόνον· διό μετ’ άπελπισίας έγέμισε καί πάλιν τό όπλον του καί* 
έπλησίασε τά δύο σώματα· οί θλιβεροί στεναγμοί εκείνου όστις 
έπληγώθη κατά τό στήθος τόν συνεκίνουν βαθέως* στρέψας λοι
πόν πρός τήν γην τό πρόσωπον τοΰ νεκρ:;ϋ Παβνίου τοΰ οποίου 
τάήκρωτηριασμένα χαρακτηριστικά τω έπροξένουν φρίκην, έπλη- 
σίασεν έλαφρώ ποδί τόν πληγωμένον καί δεικνύων αύτώ τήν 
συμπάθειάν του, προσεπάθησε νά τώ δώση νά έννοήση οτι ήτο 
διατεθειμένος νά τόν βοηθήση ότι ήθελε νά τόν περιτυλίξη είς 
δέρμα βουβάλειον νά τόν προσδεχθη έν τη σκηνη του, νά τόν 
περιποιηθή νά τόν θεραπευση και νά κερΟιση τήν φιλίαν του.

Ό άγριος περιεστρέφετο καθόσον έρρεε τό αίμα του τρίζων 
τούς όδόντας του καί οί οφθαλμοί του Ιρριπτον άστραπάς διά 
μέσου τών μακρών πλοκάμων τών μελανών τριχών του αιτινες 
έκρυπτον τό πρόσωπόν του* μετα τινας στιγμάς ο Βαλδουΐνος 
έπίστευσεν ότι κατώρθωσε νά έννοττθη καί σχεδόν έθεώρησε τόν 
έαυτόν του εύτυχή είς τήν ιδέαν ότι θά σώσηθεραπεύων τόν’Ινδόν 
καί ότι θά έξασφαλίση έαυτώ τοιουτοτρόπως σύντροφδν, όστις 
ήθελεν άνακουφίσει τάς φρικαλεότητας τής μοναξίας του* ό πλη
γωμένος τώ έκαμε σημεΐον νά πλησιάση καί διά τής δεξιάς χει- 
ρός του τώ έδειξε τόν βραχίονα καί τήν άριστεράν χεΐρα του ότι 
έθλίβοντο ύπό τό βάρος τοΰ σώματός του. νΑνευ ελάχιστης υπο
ψίας γονατίζει διά νά έλευθερώση τόν βραχίονα τοΰ άγριου καί 
νά τόν τοποθέτηση είς θέσιν καλλιτέραν άλλ’ εύθύς ό άθλιος 
αύτός εκβάλλει έγχειρίδιον τό όποιον εκρυπτεν ύπ’ αύτόν κτυπα 
δίς εις τό στήθος τόν άνθρωπον όστις προσεπάθει νά έλθη είς 
βοήθειαν του* ό λευκός άπέκρουσε τήν προσβολήν μέ τόν δεξιόν 
βραχίονα καί μέ τήν άριστεράν χεΐρα του συρας τό μαχαιριον 
του άπετελείωσε τόν εκδικητικόν άγριον ό χαλυψ έσταθη εις τόν 
λαιμόν τοϋ άγωνιώντος καί ό κύριος Βαλοουΐνος έπανευρεθη μο- 
νος είς τάς παγωμένας ταύτας ερήμους, μόνος μετά δύο πτωμά
των. 'Π νύξ έπλησίαζεν έπήλθε συνεπαγομένη φρίκην ήν ούδείς 
λόγος δύναται νά διαγράψη, τά όλονέν πυκνούμενα σκότη έπα- 
νέφερον τούς λύκους· τά άγρια θηρία έγύρισαν καί πάλιν πέριξ 
τής σκηνής επανειλημένως έκπέμποντα φριχτού; μηκυθμούς καί
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χαθ’ άπασαν τήν νύχτα ταύτην ό περιηγητής άλλοτε μέν δρο- 
σίζων μέ τήν χιόνα τήν πληγήν του βραχίονός του άλλοτε πα
ροβολών μέ τά πιστόλιά του διά νά άπομακρύνη τή; λείας των 
τά λυσσώντα θηρία, ήκιυε τήν συναυλίαν τών μηκυΟμών των.

Αύτός δέ σπεύσας νά εξάλειψη τά αιματώδη ίχνη έκ φόβου 
μήπως πλανώμενοί τινες ’Ινδοί άνακαλύψωσιν αύτά έλυσε κατά 
πρώτον τάς ζώνας τών νεκρών όπου έγνώριζεν ότι φυλάττουσι 
τάς ζωοτροφίας των καί άφ’ ού άφήρεσε ταύτας έδεσε μ’ εκεί
νος τούς ’Ινδούς καίέσυρεν αύτούς τόν ένα μετά τόν άλλον μέχρι 
τοΰ ποταμού όπου έβύθισεν αύτούς εις τήν οπήν ήν είχε προη
γουμένως άνοίξει ίνα άντλή έκεΐθεν ύδωρ καί άφήκε'* αύτούς είς 
τήν διάκρισιν τοΰ χειμάρρου. ΙΙροστούτοις διά νά έξαφανίση τήν 
όσμήν τοΰ αίματος πριν ή οί λύκοι συναΟροισΟώσικαίδιάνάμηοε- 
νίση παν σημεΐον της γενομένης πάλης ήναψε μεγάλην φλόγα 
χαί εύτυχώς μόλις τά καιόμενα ειχον μεταβληΟή είς στακτήν 
επεσεν έξ ούρανοΰ νία  χιών καί περιεκάλυψε τά πάντα μέ τό 
μονόχρωμόν της σάβανον είς τόν περιηγητήν ουδέν άλλο έκ τής 
φρικώοους ταύτης σκηνής έναπελειφθη ή ή σπαρακτική άνάμνη- 
σις ότι ήτο ή δεκάτη έκτη ημέρα τής^έξορίας του.

Ούδέν συμβεβηκός έτάραττε τήν Ολιβεράν μονοτονίαν τών 
ημερών του και τις ήθελε το πιστευσει ; κατά τήν ̂ ημέραν τών 
Χριστουγέννων ό κ. Βαλδουΐνος Μολχόζεν έζη είςέτι. ΙΙεπτω- 
κως εις ειοος τι ναρκωσεως όλιγώτερον ήσθάνετο τήν φρίκην τής 
θέσεώς του· δέν ειχε πλέον έλπίδα ούτε ρεμβασμόν άπελευθερώ- 
σεως. Ή  ψυχή του ώς νά έπηξε |διέμενε παγωμένη καθώς πάν 
ο,τι τόν περιεκυκλου* και ομως ή ήμερα αύτη^άλλοτε τοσοΰτον 
ευτυχής άφύπνισε τάς γλυκείας άναμνήσεις τής νεότητάς του, 
τό δένδρον τών Χριστουγέννων, τάς πλακοΰντας τάς οίκογε- 
νείας, τούς γέλωτας τών μικρών, τάς συναθροίσεις τών συγγε
νών. Δέν ειχε πλέον έν έαυτώ δύναμιν διά τάς άγωνίας τής άπελ- 
πισιας και η Ολΐψις του και ή λυπη του δέν ήσαν άμοιροι γλυ- 
χυτητος. ΙΙναψε τήν πίπαν του γεμισμένην μέ φύλλα ιτέας, 
εστρεψε τήν ράχην είς τό πΰρ καί διά μέσου τινών οπών τοΰ ύφά- 
σματος τής σκηνής του είδε νά σπινθηρίςωσιν οί άστέρες χαί
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έσκέφθη ότι ίσως τόν εβλεπον αύτοί μετά συμπάθειας καθώς 
τό έφαντάζετο άλλοτε ότε ήτο παιδίον άγγελλιαφόροι αύτοί 
εκείνου όστις διά μιάς λέξεως ήδύνατο νάτόν έλευθερώση έξήγει- 
ρον τήν διάνοιαν του πρός κόσμον χάλλίτερον καί ένόμιζεν εαυ
τόν ήττον μεμονωμένον. Τό παλαιόν έτος έτελείωσε, τό νέον 
ήρχισεν. Ό κ. Μολχόζεν έκρατεΐτο άπό ημέρας είς ημέραν όλι
γώτερον είς τήν ζωήν καί ένόμιζεν ότι πλησιάζει πρός τό τέλος 
του, όταν ημέραν τινα έν ω άνεπαύετο ήμιαγρυπνών καί ήμινε- 
ναρκωμένος ύπό τά καλύμματά του (ήτο περί τάς άρχάς του ό 
Ιανουάριος) βήματα ήκούσθησαν έπί τής έσκληρυμμένης χιό- 
νος· ήκροάσθη· όχι δέν ήτο φαντασία! Χαιρετισμός εις γλώσσαν 
ινδικήν εφθασε τάς άκοάς του· έκινήθη, ήρπασε τά όπλα του· 
άλλά μόλις άνωρθώθη καίάλλαι λέξεις, λέξεις άγγλικαί τήν φο- 
ράνταύτην έπροφέρθησαν— Δέν είσαι ευτυχής βεβαίως έδώ γεναΐε 
μου, έλεγε φωνή καρδιακή.

Μήπως ήσαν οί άνθρωποι τοΰ ταχυδρομείου, οί λευκοί τής 
’Επισκοπής, οίτινες έπί τέλους έμνήσθησαν τοΰ άδελφοΰ τ ω ν ; 
"Οχι! Ή  άνασυρθεΐσα θυρίς τής σκηνής έδειξε τήν άκραν μα- 
κράς ινδικής καραβίνας καί ό Βαλδουΐνος έπροχώρησεν είς συνάν- 
τησιν αύτής μέ τό όπλον είς τόν βραχίονα· άλλά τήν φοράν ταύ
την βοήθεια, σωτηρία τώ ήρχετο ! ’Ά ν οί χριστιανοί τής ’Επι
σκοπής ειχον λησμονήσει τόν άδελφόν των έν τή έρήμω, οί 
είδωλολάτραι ούτοι ους ήξίουν ότι έπρεπε νά κατηχώσιν ήλθον 
αύτοί, ώς ό Σαμαρείτης τοΰ Εύαγγελίου νά βοηθήσωσι τόν δυσ
τυχή έγκαταλελειμμένον.

Οί κυνηγοί ουτοι οίπεριπλανώμενοι είς τάς πεδιάδας μετά τών 
γυναικών καί τέκνων των άνήκον εις φυλήν φίλην τών λευκών 
καί ώνομάζοντο Όττοβαΐοι. Ειδον πολύ μακρόθεν τόν καπνόν 
τοΰ περιηγητοΰ καί συλλογισθέντες ότι ειχεν άνάγκην βοήθειας, 
ήλθον εις άναζήτησίν του, ό όμιλήσας άγγλιστί ήτο υίός ’Ινδής 
καί λευκοΰ, οί άγριοι ουτοι προσφέραντες τάς προμήθειας τών 
είς τόν δυστυχή μοναξίαν εΐπον αύτώ.

—ΙΙεινάς ·, γεύθητι. Είσαι πλησίον κρημνοΰ; έλθέ μεθ’ ημών’ 
είσαι άσθενής ·, Οά σέπεριποιηθώμεν γυμνός; θά σέένδύσωμεν.—
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Καί at υποσχέσεις αυται έξετελέσΟησαν κατά γράμμα.
Τήν έπομένην ημέραν γυναίκες άνδρες νεανίαι, πάντες οί 

άπαρτίζοντες τό σώμα τών κυνηγών συνηΟροίσθησαν ένώπιον 
της σκηνή; τοΰ λευκοΰ διά νά τόν μεταφέρωσιν αύτόν και πα- 
σαν τήν περιουσίαν του. Τά εμπορεύματα διά τά όποια διεκιν— 
δύνευσε τήν ζωήν του έδέθησαν έπιμελώ; εις διάφορα δέματα. 
'Η φορτηγό; άμαξα ή έγκαταλειφΟεΐσα έν άρχί) τοΰ δυστυχή
ματος δταν ό τελευταίο; ιππο; ειχε πέσει νεκρό; άνειλκύσΟη έκ 
τή ; χιόνο; ήτι; τήν κατέΟαπτε καί έπεδιωρΟώΟη· δέν έλησμονήΟη 
μάλιστα ούδ’ αύτή ή πεπαλαιωμένη σκέπη τοΰ περιηγητοΰ, ή 
σκηνή, ήτι; ώ ; ριζωΟεϊσα έντό; τή ; άπεσκληρυμμένη; γή ; διά 
νά άποσπασ09) άπ’ αύτή; έκόπη κυκλοτερώ; δπω; περικαλύψη 
τάύπολειφθέντα έκ τή ; άποσκευή;· άφ’ ού δ’ έφόρτωσαν οί ’Ινδοί 
τήν άμαξαν αί γυναΐκε; καί οί νεανίαι έζεύχθησαν εϊ; αύτήν καί 
έσυραν αύτήν άκολουθούμενοι ύπό τών πολεμιστών καί τοΰ κ. 
Βαλδουίνου, μετά φαιδρότητο; μέχρι τοΰ στρατοπέδου τών χαλ- 
κοχρόων.

Πριν ή καταλίπν] διά παντό; τά μέρη ταΰτα ό περιηγηγής 
έστάΟη καί ερριψε τελευταϊον βλέμμα έπί τή ; πεδιάδο; ταύτης 
τή ; άγονου καί έρημου όπου ύπέφερεν έπί τοσοΰτον ή στάκτη 
τή ; εστία; του μόλι; έφαίνετο ώ ; εν σημεϊον καί έδείκνυεν εις 
αύτόν τήν Οέσιν όπου έστησε τήν σκηνήν του- οι όφΟαλμοί του 
προσηλώΟησαν πολύν καιρόν έπί τοΰ σημείου τούτου· άνέβη έπί 
τοΰ μικροΰ ύψώματο; όΟεν είχε παρατηρήσει μετά τοσαύτης 
Ολίψεως τήν πεδιάδα κατακαλυπτομένην έκ νέου ύπό τή ; ytovo;· 
έπεσκέφΟη τά ; όχΟα; τοΰ ποταμοΰ όπου παρεμόνευσε διά νά 
κατασκοπεύση τού; ΙΙαβνίου;· είδε τήν όπήν έντό; τοΰ πάγου 
όπου έβύΟισε τα πτώματά των έφρικίασεν εϊ; τά ; φρικώδεις ανα
μνήσεις τών ολέθριων τούτων άντικειμένων· άλλά μετά μίαν 
στιγμήν κατήρχετο τόν λόφον τοΰτον έφ’ ου άνέζησαν είς τήν 
φαντασίαν του οιτρεΐ; έκεΐνοι μήνε; τή ; έρημία; καί τών δεινών, 
έπεσπευσε τό βήμα, ήνώΟη μέ τού; ’Ινδού; καί μετά μίαν στιγ
μήν άφηνε διά παντό; τό έρημωτήριόν του.

’Αργότερα πριν ή παρέλΟωσιν εξ εβδομάδες, χάρις εις τούς
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’Ινδού;',Οττοβαίου;, ό κ. Βαλδουΐνος Μολχόζεν συνηνώΟη μέ τού; 
Εύρωπαίου; φίλου; του· τά έμπορεύματά του ήσαν έν άσφαλεία 
καί έπινεν εύχαρίστω; τό πούντσιον έν συναναστροφή τών φ ί
λων του.

Τό διήγημα τοΰτο καθ’ όλα άληΟΙ; άπεσπάσθη άπό τοΰ συγ
γράμματος τοΰ κ. Βαλδουίνου Μολχόζεν περί τών ταξειδίων του 
άποσταλέντο; ύπό τή; κυβερνήσεως τών Ηνωμένων Πολιτειών 
ε ί; τήν Δυτικήν ’Αμερικήν.
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ΘΗΡΑ ΕΝΤΟΜΩΝ

(Σ υν ίχ ε ι*  φ Λ  ·('.)

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ.

11™ Κ ώ δ ω ν  π ρ ό ς  υ γ  ρ α ν σι ν (σχημ. 27). Τό έργα7,εϊον 
τοΰτο μένει διαρκώ; έπί τή ; τραπέζη; τοΰ θηρευτού τών έντό
μων. Τά έντομα άτινα έκάστοτε συλλαμβάνει τ ι; μετά παρέ- 
λευσιν ολίγων ώρών ξηραίνονται έντό; τών 
σωλήνων ή τών κυτίων καί ώ ; έκ τούτου 
είναι άδύνατον νά τοι; δοΟή τό φυσικόν των 
σχήμα πριν ύγρανθώσι. Πρό; τούτο τίθεται 
εντός λεκάνη; ύελίνη; λεπτή άμμο; βεβρεγ- 
μένηκαί έπ’αύτή; έμπήγνυνται τά έπί καρ- 
φίδων ξηρά έντομα καί καλύπτεται ή λε
κάνη διά κώδωνο; ύελίνου. Ό έντό; τού (*/■· 27)
κώδωνο; τούτου άτμοσφαιρικό; αήρ κορέννυταιύγρότητο; άρκού- 
ση; όπω; καταστήση τά άρθρα τών έντόμων μετά χρονικόν 
οιάστημα οκτώ ή δέκα τό πολύ ώρών λίαν εύκαμπτα ώστενάτοΐ; 
δοΟη ή κατάλληλο; φυσική Οέσι; διά τών λαβίδων.

Κανών γενικός: ούδέποτε παρασκευαστής έπιτήοειος μετα-
8



χειρίζεται τάς χεΐρα; του οι’άλλο τι εί μή όπωςκρατήση χαί οιευ- 
G'jvrj τά ; λαβίδας του.

12” Τόύπό τόσ/ήμα 28 έργαλεΐον έπενοήΟη όπως έκτείνων- 
ται αί πτέρυγες τών εντόμων, όταν ταΰτα πρέπει νά διατηρηΟώσιν 
είς τάς συλλογά; μέ πτέρυγας τεταμένα; ώς αί ψυχαί, τά νευρό-

πτερα,δίπτεραχλ. Σύγκειται δέ 
έκ δύο επιπέδων έκ μαλακού ξύ
λου ένουμένων δίά μια; έπιμή- 
κο’>; έντομή;,έντό; τής όποία; 
δέτομεν τό σώμα τών εντόμων 
καί ήτις πρέπει νά ήναιέκ φελ- 

( ς χ· 38) λοϋ ή αλόης όπως έμπήγνυνται
ci λεπταϊ καρφίδε;. Αι πτέρυγες έξαπλοΰνται καί συγκρατοΰν- 
ται διά λεπτών ταινιών χάρτου λευκοΰ καί λείου, άρμοζομένου 
έπί τών έκ ξύλου επιπέδων διά καρφίίων χαλύβδινων. ’Αφίνε- 
ται τό όλον νά ξηρανΟή καλώς, εϊτα άφα’.ροΰνται at καρφίδες, 
αί ταινίαι, καί τέλος εξάγεται τό εντομον όλως έτοιμον διά τήν 
συλλογήν.

Καλόν είναι νά ϊγτ\ τις πολλάς τοιαύτας μήτρα; διαφόρων 
μεγεθών πρό πάντων ώ ; πρό; τήν εντομήν.

13” Τά μήτε έλυτρα μήτε πτέρυγας έχοντα έντομα (σχημ.
29) παρασκευάζονται ώς έξης; καρφόνονται 
έπί πλακο; έκ φελλοΰ, οί δέ πόδε; των έξα- 
πλοΰνται εϊ; φυσικήν Οέσιν καίκαρφόνονται 
διά καρφίδων πλαγίως, άλλ’ ή εργασία αΰτη 
δέν δύναται νά γίνη εΐ μή έπί έντόμων έντε- 
λώ ; ύγρανδέντων ύπό τόν κώδωνα (σχημ. 27). 

14” Τό σχήμα 30 παριστα εντομον παρα- 
(Σ / .2 9 )  τηρούμενον πλαγίως καί καρφωμένον μετά 

τών τίτλων του οπως πρέπει νά τίθηται εΐ; τήν συλλογήν.
15 ν Κ ι β ώ τ  ι α δ ι ά τή  ν Σ υ λ λ ο  γ  ή ν. Τά έντομα διά νά 

τεΟώσιν εις συλ?νογήν πρέπει νά καρφόνωνται έντό; κιβωτίων, 
άτινα είς τό εσωτερικόν είναι. έστρωμρ,ένα οιά φελλοΰ ή άλόης 
καί κλείονται διά στεγασμάτων ερμητικώς.
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46” Κ ό λ λ α ι  δ ι ά φ ο ρ ο ι .  ΜεταχειριζόμεΟα πολλάκις οιά-· 
λυσιν άραβικοΰ κόμμεως έντός άπεσταγμένου 
ύοατος μάλλον ή ήττον πυκνήν πρό κόλλησιν.

Όπως χαταστήσωμεν τήν κόλλαν ταύτην’μο- 
νιμωτέραν καλόν είναι νά προσΟέτωμεν έντό; 
τή ; διαλύσεω; τοΰ άραβικοΰ κόμμεω; κατά τό 
ήμισυ τοΰ βάρος του ζάκχαρον κρυσταλλικόν καί 
σταγόνα; τινα ; τοΰ προφυλακτικοΰ οινοπνεύμα
τος ή ένός τών κάτωθι σημειουμένων ύγρών.

Οπως μή συντρίβηται καί πίπτει αΰτη ξηραι- 30)
νομενη οέον νά προσθετωμεν έντός αυτής έν δέκατον μέλιτος.

Εντός τής καΟαρας οιαλύσεως εϊ; άπεσταγμένον ύδωρ τοΰ 
άραβικοΰ κόμμεω; προσΟέτομεν ολίγον οινόπνευμα.

Ή  κόλλα τοΰ Ηβγθη,ήτι; συνίσταται εϊ; διάλυσιν λακίου κόμ
μεω; έντό; οίνοπνεύματο;, ξηραίνεται ταχέω; εϊ; πολλά; περι- 
στασει;, αλλ είναι έξαιρετο; προ; συγκολλησιν τών τεθραυσμέ- 
νων μερών τών έντόμων.

Π υκνή δ'.άλυσις Ιλα ϊΤ .κοΰ κ ό μ μ ε ω ς ....................... · .............................. 1000
Μ έλι λ ε υ κ ό ν ......................................................................................................... 400
Π οωτοχλωροΰχος ΰ δ ρ ά ρ γ ύ ρ ο ς ................................................................  1 0 0

Ή  κόλλα αύτη εχει τό προτέρημα νά μή εύρωτια.
1 7 ”  Υ γ ρ ά  π ρ ο φ υ λ  α κ τ ι κ ά.  ̂Συχνή χρήσι; γίνεται τών 

ύγρών τούτων, είναι δέ τά έ ξη ;:
ά .  Ο ινόπνευμα 36  β α θ μ ώ ν ....................................  1 0 0 0

1’περχλωροΰχος υδράργυρος.......................................................................  10

Τό τελευταίον τούτο σώαα εΤναε δηλητήριον δραστ:χώτατον;
€ /. Ο’.νόπ ν ΐυα α  3 6  βχΟμών . . ^ .................................................................1 0 0 0

Φα'.νικ&ν ο £ ύ ......................................................................................  . . . 100

γ'· 'Υγρόν προφυλακτικόν τών έντό; τών σωλήνων ριπτομέ- 
νων καμπών.

Ο ινόπνευμα 36  β α θ μ ώ ν ......................................................  3 5 0
Ά π εσ τα γ μ ενο ν  υδωρ . . . . . . .  ..........................................................2 5 0

'Γ περχλω ροΰχος υδ ράργυρος........................................................................  10

Σ τ υ π τ τ ,ρ !* ........................... ' . ...........................<■............................................. SO
8*
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48°'' Μ έ θ οδ ο ς  τοΰ  φ ο ν ε ύ ε ι ν  τ ά  μ ε γ ά λ α  έ ' ν τομα  
(σχημ. 31) Τά περισσότερα τών μεγάλων έντόμων δέν άποθνή-

σκουσι χαί άφοΰ άκόμη τά 
καρφώσωμεν διά της καρ- 
φίδος. Τό μέσον του νά τά 
φονεύωμεν είναι άπλούς-α- 
τον. Πρός τοΰτο καρφόνο- 
μεν αυτά διά καρφίδος έπει- 
τα κρατούντες τό πρός τήν 
κεφαλήν άκρον τής καρφί- 
δος διά λαβίδος πυροΰμεν 
αύτήν διά μέσου τοΰ έπί τού- 
τω έπί χονδρού χάρτου σχί
σματος χαί θερμαίνομεν έ· 

(Σλ· 3·*) λαφρώςτό άντίθετο» άκρον
έπί κηρίου άνημμένου. Ό χάρτης χρησιμεύει είς τό νά έμποδίση 
τήν θερμότητα νά καταστρέψη τό εντομον.

1 9 iV Θηρευταί τινες προτιμώσι νά Οέτωσι έντός μικράς ύελί- 
νου φιάλης καλώς πωματιζομένης ποσότητά τινα νικοτίνης. Μι
κρά σταγών αύτής ριπτομένη είς τά στώμα τοΰ έντόμου τά δη
λητηριάζει έν άκαρεΐ.

Δέν πρέπει νά λησμονώμεν δτι ή νικοτίνη είναι δηλητήριον 
τρομερόν. Δυνάμεθα δμως νά άντικαταστήσωμεν αύτήν δι’ άφε- 
ψήματος καπνοΰ έντός οινοπνεύματος.

20ον Κ α τ α σ τ ρ ο φ ή  τοΰ λ ί π ο υ ς  τ ώ ν  έ ν τ ό μ ω ν .  Πρός 
τοΰτο άλείφομεν διά γραφίδος τό προσβληθέν μέρος διά τερεβιν- 
θελαίου ή βενζελαίου, καλύπτομεν τά ούτω διαβραχέντα μέρη 

κισσήρεως καί μετά είκοσιτέσσαρας ή είκοσιοκτώ τό πολύ 
ωρας ξέομεν αύτά διά ξηράς γραφίδος, έπαναλαμβάνομεν δέ 
τοΰτο δσον είναι άνάγκη.
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ΜΕΡΟΣ TPITdIV

ΕΝΤΟΜΑ. ΕΧΟΝΤΑ ΕΛΥΤΡΑ— ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ.

ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Έκτος τών άνω περιγραφέντων έργα7^είων είς τόν θηρευτήν 
άναγκαιοΰσι καί τά έξης:

1°’' Κ ό σ κ ι ν ο ν ψ ι λό ν. Είναι άπαραίτητον πρός άνόρυξιν 
τών μυρμηχοφωλεών, ένθα ζή μέγας άριθμός κολεοπτέρων λίαν 
περίεργων πρός σπουδήν καί έχόντων λίαν μικρόν σώμα. Ή  
ύλη έξ ης σύγκειται είναι άδιάφορος άρκεΐ μόνον νά εχν) όπάς 
τοιαυτας ώστε νά διέρχωνται δι’^αύτών τά θηρευόμενα έντομα. 
Πρέπει πάντοτε νά καλύπτωμεν τό κόσκινον ινα μή ταΰτα αρπά
ζονται ύπό τών μυρμήκων.

2ον Φ ι ά λ α ι π λ α τ ύ λ α ι μ ο ι ή κ ώ δ ω ν ε ς  ύ έ λ ι ν ο ι .  Έντός 
τούτων θέτωμεν τά έντομα δταν ταΰτα εύρίσκονται είς κατά- 
στασιν νύμφης ή κάμπης καί τά άφίνομεν έκεΐ μέχρις δτου γ ί- 
νωσι τέλεια έντομα, ούτω δέ άποκτώμεν πολλάκις πολύ ώραΐα 
καί σπάνια δείγματα.

3ον Κ ώ ν ο ι έ κ  χ ά ρ τ ο υ  χονδροΰ .  Έντός τούτων ρίπτο- 
μεν πολλά τών κολεοπτέρων μέ τήν κεφαλήν πρός τά κάτω καί 
κλείομεν αύτούς όπισθεν,ούτω δέ δέν καταστρέφονται μεταξύ των.

Τά κολεόπτερα, τών οποίων γνωρίζομεν καλώς περί τάς εκα
τόν χιλιάδας ειδών εχουσι τίιαύτην μορφήν ώστε εύκόλως δυνά- 
μεθα έκ πρώτης δψεως νά τά διακρίνωμεν τών λοιπών έντόμων, 
καί έν τούτοις ή διαφορά μεταξύ των είναι πολύ μεγάλη ό'-/ι 
μόνον ώς πρός τό μέγεθος, διότι εύρίσκονται καί τά μικρότερα 
καί τά μέγιστα τών έντόμων, άλλά καί ώ ; πρός τό χρώμα, τό 
σχήμα καί τούς βιογραφικούς δρους.

(άκ. ολουΟι?)
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ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ '

Προ τή; ανακα7^υψεω; τών μετάλλων, οί άρχαϊοι λαοί Ιποί- 
οΰντο χρήσιν πυριτικών πετρωμάτων, κοπτερών ή αιχμηρών, 
ε’ντε τη Οηρα, και τώ πολεμώ, ώ ; όπ7νων επιθετικών ή αμυντικών. 
Αντεκατεστησαν όέ ταΰτα βραούτερον διά τοΰ ορειχάλκου καί 
τοΰ σιοηρου. Αλλα, καιτοι έπενεχδεισών τοιούτων βελτιώσεων 
εί; τήν κατασκευήν τών άπαραιτήτων έργα7^είων, έξηκο7^ού0ουν 
έπί μακράν ετι χρόνον νά ποιώνται χρήσιν τοΰ πυριτίου.1 Διά 
τοΰτο η ιστορική όιαιρεσι; τη; άνΟρωπότητο;, εί; /αθινον,σιδηροΰν 
ζα'όρειχάλκίνον αιώνα,όσον θελκτική καί άν η θεωρητικώ;,παρου
σιάζει όμω; άνυπερβλήτου; δυσχερεια; ει; τήν εφαρμογήν τη ;.

Οποια εισΐ τά πρώτα γνωσθεντα μέτα7.7·.α'; Βεβαίω; τάσυναν- 
τώμενα έν τη φύσει διά τών μάλλον έξοχων αύτών ’ιδιοτήτων. 
Ο χρυσό; έν τη φυσική αύτοΰ καταστάσει επισύρει διά τε τή ; 

7ν.αμψεω; και τοΰ χρωματο; αυτοΰ, ού μόνον τήν προσοχήν τοΰ 
άγριου, ά7\.λ έπιση; το β7^έμμα ένίων ζώων, οία αί κίσσαι καί οί 
κορακε;. Εν τα ΐ; μά7Λον άρχαίαι; διαλέκτοι;, οίαι ή τών Ε 
βραίων καί τών Φοινίκων, ή 7,έξι; zaliab χρυσό;, έχει ώ ; ρίζαν 
τό |5ήμα tzanab 7,άμπειν.2 Έπί Μωϋσέω;, καί άναμφιβό7νω; έτι 
πρότερον τή; έποχή; ταύτη;, έποων κόπε7νλα, θυμιατήρια, 7̂ υ- 

οι“ καΟαροΰ χρυσοΰ. Γνωρίζομεν δέ κατά πόσον ό χρυσό;, 
μή σκΛήρυνΟεί; διά τινο; κράματο; είναι έ7,ατό;. Ό δέ χρυσοΰ; 
μόσχο; δν έκαυσεν ό Μωϋσή; ήτο ινδα7νμά τι έκ ξύλου, κεκα- 
7^υμένον δι’ έλασμάτων χρυσοΰ.

Ό άργυρο; Οά έγιγνώσκετο έπιση; ένώρω;, καθόσον άπαντα- 
ται καί ουτο; έν φυσική καταστάσει, σπανιώτερο; ομω; τοΰ χρυ- 
σοΰ.Τό αρχικόν αύτοΰ όνομα οφείλεται εί; τά χρώμα τοΰ μετάλ-

1 Ό ορείχαλκοί καί ό σίοηρος ησαν ηοη γνωϊτά, όπότε μετεχειρίζοντο ετι εις 
τάς θρησκευ̂ κ&ς τελετας κ«1 είς αλλας άνάγκας μαχαίρας λίθινους Cultri lapidei» 
74ε Ιξοο. IV, 25 ΊωιουΓ,Υ, 2) 3. ψ»λμών LXXXIX, *4.

2 Έ ξ ο ίο ς  XXV, 2 9 ,3 1 , 3G.

λου, khesef, όπερ οημαινει άργυρο; εί; τά ; σημιτικά; γλώσ
σα;, παράγεται έκ τοΰ ρήματο; Khasaf=£ivai ώχρόν, ώ ; έπίση; 
καί τό Έλ/^ηνικόν ά ρ γ υ ρ ο ;  έκ τοΰ ά ρ γ  ο ; ,  λ  ε υ κ ό ;  έξ ού ή 
7νέξΐ; argentum, κτλ.

Πρώτοι οί Αιγύπτιοι φαίνεται ότι μετεχειρίσΟησαν τόν χρυσόν 
καί τόν άργυρον ώ ; μέσον συναλ7.αγή; ή ένόειξιν π7^ούτου. 
Τάμέτα7^λα ταΰτα έπω7>οΰντο τό πρώτον κατά βάρο;, ώ ; τοΰτο 
είΟισται καί νΰν έτι έν Κίνα, άπό δέ τοΰ ’Αβραάμ, καί έντεΰΟεν 
δστι; (έν έτει 1900 Π. X ) έκόμισεν έξ Αϊγύπτου τά σύςημα τή ; 
ζυγοσταθμήσεως^τοϋ άκατεργάστου χρυσοΰ καί άργύρου, καθιε- 
ρώΟη ή συνήθεια τοΰ κατασκευάζειν διά τών μετά7Λων τούτων 
κερμάτια στρογγύ7^α, τετράγωνα, ή πολύγωνα, έφ’ ών έχαρασ- 
σοντο τύποι ή σημεία συνθηκιμαΐα. Τά αρχαιότερα νομίσματα 
φέρουσι μορφά; ζώων, ίδιω; δε δαμά/^εων και ταύρων, ατινα 
ήσαν Θεότητε; Αίγυπτιακαί. Ύπήρχον δε έν Αίγύπτω νομοί 
αύστηρότατοι κατά τή; κατασκευή; καί κυκ7^οφορία; κιβοήλων 
νομισμάτων κατά δέ Διόδωρον τόν Σικε7»ιώτην άπεκόπτοντο αί 
χεΐρε; τών ένοχων.

Τά αρχαιότερα χρυσά καί άργυρά νομίσματα τών ’Αθηνών 
καί τή; 'Ρώμη;, εΐσί έκ χρυσοΰ καί άργύρου σχεδόν χημικώ; κα
θαρών. Μετά δέ τήν άποκατάστασιν τή ; 'Ρωμαϊκή; Αύτοκρα- 
τορία;, ό τίτλο ; τών νομισμάτων, δηλονότι ή άναλογία τοΰ κρά
ματο; αύτών ώρίζετο ύπό ειδικών νόμων. Ά7νλά πάραυτα οί νό
μοι ουτοι ύπέκυψαν εί; τήν Οέλ̂ ησιν τών αύτοκρατόρων, οΐτινεΓ 
έξ άτομικοΰ συμφέροντο; έγίνοντο κιβδηλοποιοί- έκολακεύοντο 
δέ έκ τή ; έλπίδο; τοΰ νά περιστείλωσι διά τή ; μεγαλοδωρία;, 
τήν απειθαρχίαν τοΰ Πραιτωριανοΰ στρατού όστι; αύτεξουσιω; 
διέθετε τό αύτοκρατορικόν σκήπτρον. Έκ τούτου καί κατά τον 
μεσαίων α έπίση; οί βασιλεΐ; προσέτρεχον εί; τήν άλ7νθίωσιν τών 
νομισμάτων έξ ή; έπορίζοντο τά άναγκαιοΰντα ποσά διά τού; 
μακρού; καί αιματηρού; πο7νέμου;, τού; οποίου; διετήρουν έναν- 
τίον τών ισχυρών ύποτε7*ών των. ’Α7ν7ν’ όπω; ποτ’ άν η, δυνά- 
μεΟα νά Οέσωμεν ώ ; άρχήν, ότι ή νοθεία τών νομισμάτων συμ
βαδίζει μετά τή; καταπτώσεω; τών ηθών τοΰτο δέ έξάγεται έκ
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τή; άναλύσεω; τών Ελληνικών και 'Ρωμαϊκών νομισμάτων·, 
κοπέντων κατά δια φόρου; έτίοχά;.

Μετά τόν χρυσόν και τόν άργυρον έρχονται κατά τάξιν άρ- 
χαιότητο;, ό μόλυβδο;, ό κασσίτερο;, ό χαλκό;, ό υδράργυρο;, 
καί ό σίοηρο;. Τά μέταλλα ταΰτα ύπάρχουσιν έν τή φύσει συνη- 
θέστερον έν καταστάσει ο ρ υ κτ ώ ν ,  ήτοι ηνωμένα μετά τοΰ θείου·,, 
τοΰ οξυγόνου, τοΰ φωσφόρου, καί άλλων μεταλλοποιών στοι
χείων, άτινα άλλοιοΰσιν όλοσ/ερώ; τήν όψιν αύτών.

Ό Μ ό λ  υ β δο ;  καί ό Κ α σ σ ί τ ε ρ ο ;  άπετέλουν σπουδαΐον κλά- 
δον τοΰ εμπορίου τών Φοινίκων καί τών Καρχηδονίων μετά τη; 
’Ισπανία; καί τών Βρετανικών νήσων, αιτινε; προσέλαβον ώ ; έκ 
τοΰ πλούτου τών έκ κασσιτέρου ορυχείων των, τό όνομα Κασ-  
σ ι τ ε ρ ί δ ε ς IN ή σ ο ι. Τά δύο ταΰτα μέταλλα ήσαν έν χρήσει ε ι; 
τήν άποκαθάρισιν τοΰ τε χρυσοΰ καί αργύρου. Ό λιθάργυρο; 
(όξείδιον μολύβδου), προϊόν τή ; άποκαθαρίσεω; ταύτη; (εΤδο; 
κυπελλώσεω;), έκαλεΐτο χ ρ υ  σ ί τ η ;  μέν, όταν προήρχετο έκ 
τή ; άποκαθαρίσεω; τοΰ χρυσοΰ, ά ρ γ υ ρ ί τ η ; ,  δέ όταν έκτη;  
τοΰ αργύρου.1 Τό μ ί ν ι ο ν άπελαμβάνετο έκ τή ; διακαύσεω? 
τοΰ γαληνίτου, καλουμένου μ ο λ  υ β δ α ί ν η, πρωτίστου όρυκτοΰ 
τοΰ μολύβδου. Τό δέ ώραιότερον προήρχετο έκ τή ; φρίξεω; τοΰ 
ψιμύτου ( ά ν θ ρ α κ ι κ ο ΰ  μολύβδου ) .  Έχρησίμευε δέ εΐ; τήν 
ζωγραφικήν ώς καί ό λιθάργυρο;, διά τήν παρασκευήν τοΰ έρυ- 
Οροΰ χρώματο;· έν δέ τή ιατρική, διά τήν παρασκευήν τών έμ- 
πλάστρων.

Τό λευκόν τοΰ μολύβδου (cerusa τών Ρωμαίων, ψ ι μ ύ θ ι ο ν  
τών Ε λλήνων) παρεσκευάζετο κατά μεγάλα ποσά έν 'Ρόδω, Ιίο- 
ρίνθω, καί Σπάρτη. Ιδού δέ ή μέθοδο; τών 'Ροδίων έΟετον έντό; 
βυτίων όξου; κλάδου; άμπέλου, έπ’ αύτών δέ έξήπλουν έλά- 
σματα μολύβδου, καί έπώμαζον ταΰτα. Άνοίγοντε; δέ ταΰτα 
μετά παρέλευσιν χρόνου τινό;, εύρισκον τόν μόλυβδον μεταβλη- 
Οέντα εΐ; ψιμύτην.2 Τό ούτω παραχθέν προϊόν, έχρησίμευεν ώ ; 
ψιμύθιον εί; τά ; 'Ρωμαία;.

1 Π λ ιν : Φυσ. Ί ιτ ο ρ . XXXIV. 1 8 . Δ .ουκορ’ ί ί ΐ ς  1 0 2 .
? Βιτρούβιοί VII, 12.
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Ό Διοσκορίδη;, 6 Πλίνιο; καί ό Γαληνό; έγίγνωσκον τά; δη- 
λητηριώδει; ιδιότητα; τών σκευασιών τοΰ μολύβδου.

Ό κ α σ σ ί τ ε ρ ο ; ,  εί; δν ό 'Όμηρο; δίδει τό έπίθετον λ ά μ -  
π ω ν  ( κ α σ σ ί τ ε ρ ο ;  φ α ει ν ό; ) ,  έχρησίμευεν έπί τή ; έποχή; 
τοΰ ποιητοΰ τούτου, εί; τήν κατασκευήν τών άσπίδων καί άλλων 
έργαλείων. Εΐ; δέ τού; Γαλάτα; ώφείλεται ή τιμή τή ; ώφελί- 
μου έφευρέσεω; τή ; έπικασσιτερώσεω;. «Οί Γαλάται, λέγει ό 
Πλίνιο;, μετεχειρίζοντο τόν κασσίτερον, όπω; έπικαλύψωσι τά 
έκ χαλκοΰ άγγεΐα, άτινα άπελάμβανον ούτω τοΰ διπλοΰ πλεο- 
νεκτήματο; τοΰ νά φσι δηλονότι άπηλαγμένα τή; άηδοΰ; γεύ- 
σεω;, καί προφυλαγμένα έκ τή ; βλαπτική; σκωρία;.1 Τά κε- 
κασσιτερωμένα άγγεΐα τών Γαλατών vasa incoctil a, εξετιμώντο 
μεγάλω; ύπό τών 'Ρωμαίων. Οί κάτοικοι τή; Alise άντεκαθίςων 
εί; τήν κασσιτέρωσα τόν άργυρον άντί τοΰ κασσιτέρου* οί δέ 
Bituriges έπηργύρουν είσέτι καί αύτά τά φορεία καί τά ; φορτηγά; 
άμάξα; των.

Συντήκοντε; τά όρυκτά τοΰ χαλκοΰ μετά κασσιτέρου άπε- 
λαμβανον άπ’ εύθεία; τόν airain, χα7^κό; ,  aes. Μόνον δέ ύπό 
τήν μορφήν τοιούτου κράματο; έγνώσθη τό πρώτον ό χαλκό;:

Ό airain ήτοι ό ρ ε ί χ α λ  κ ο ;  άντικαθίστα κατά πρώτον τόν 
σίδηρον εί; τήν κατασκευήν τών όπλων, τών γεωργικών καί 
τεχνουργικών έργαλείων κτλ. Ά λλ ’ έάν τοΰτο είναι εύκολον νά 
άποδείχθή διά τή ; άναλύσεω;, δυσκολώτατον καθίσταται νά 
προσδιωρισθή άκριβώ; ή έποχή εί; ήν τά έργαλεΐα ταΰτα άνά- 
γονται. Παραλαμβάνοντε; τά ρινίσματα τοΰ κράματο; τούτου 
τοΰ χαλκοΰ δι’ όξου;, άπελάμβανον τό aerugo τών 'Ρωμαίων, 
ήτοι τόν ιόν τών 'Ελλήνων. Όμοίω; ώνόμαζον τήν ούσ·.αν ήν 
άπελάμβανον διά θερμάνσεω; ήλων έξ ορειχάλκου ή χαλκοΰ 
έπιπασμένων διά θείου έντό; γηίνων άγγείων, έκθετοντε; μετά 
ταΰτα τό προϊόν τή; διακαύσεω; εί; τήν ύγρασίαν. Έν τέλει, 
οί αρχαίοι έκάλουν ότέ μέν aerugo ιό ;  ότέ δέ chalcanthos 
(άνθη  χ α λ κ ο ΰ ) ,  chalcitis, scolecia, m i s y, si ry,  τήν έν κα- 
ταστάσει κόνεω; ούσίαν ήτι; έσχηματίζετο ύπό τήν μορφήν πρα-

1 Π λιν. Φυσ. Ί σ τ ιρ .  X X X IV . 1 7 ·
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βίνων κηλίδων, εί; τήν επιφάνειαν τοϋ χαλκοΰ ή τών κραμάτων 
αύτοϋ, έκτιθεμένων εί; τήν επήρειαν ύγροΰ άέρο;.

Ά λλ ’ έάν τό όνομα ήτο τό αύτό, ή ούσία έφ’ η ; έφηρμόζετο 
πολύ απείχε τοΰ νά ήναι πάντα τη; αΰτη; συνθέσεω;· ό παρα- 
οκευασθεί;τή βοηθείατοΰ θείου Ecrugo ήτο ό θειϊκό; χαλκό; (γα
λαζόπετρα)· ό δέ δι’ ό'ξου; ήτο ό οξικό; χαλκό;, ό δέ φυσικώ; 
παραγο'μενο; ήτο ό ανθρακικό; χαλκό;, (vert-de-gris). Ή  διάκρι- 
σι; αΰτη είναι σπουδαιοτάτη διά τήν άκριβή ερμηνείαν τοΰ κει
μένου τών άρχαίων, τόσω μάλλον, καθ’ όσον τό serugo καί μέχρι 
τοΰ νΰν μετεφράζετο διά τοΰ verdet  r, vert-de-gris.

Άναμφιβόλω; οιτε Έ λληνε; καί 'Ρωμαίοι έστεροΰντο τών 
μέσων δπω; διακρίνωσιν άπ’ άλλήλων τά ; διαφορά; τών ουσιών 
τούτων. Ά λ λ ’ έάν ή χημική άνάλυσι; ήτο άγνωστο;, δέν εχει 
οΰτω καθόσον άφορα τήν νοθείαν, ήτι;, καθώ; τό ψεΰδο;, φα ί
νεται χρονολογουμένη άπό τή; πλάσεω; τοϋ άνθρωπίνου γένου;. 
«Νοθεύουσι, λέγει ό ΓΙλινιο;, τό aerugo τή ; 'Ρόδου διά τετριμμέ
νου μαρμάρου, άλλοτε νοθεύουσι τοΰτο διά κισσήρεως ή κόμμεω; 
τετριμμένου. Ά λ λ ’ ή νοθεία ή πλείω άπατώσα, είναι ή γιγνομένη 
διά τοΰ atramentum sutoriam1.

Οΰτω, πρό δισχιλίων έτών οι άνθρωποι ήσαν έπίση; έπιτήδειοί 
εί; τό νοθεύειν ώ ; καί τήν σήμερον. Έρωτήσατε τού; παντοπώ- 
λα ; μα;, τού; φαρμακέμπορου; κλπ. εί; τί τοΐ; άναγκαιοΐ ή κό- 
ν ι; τή; κρητΐδο; ή τοϋ γύψου ·,—Ά λ λ ’έάν τό κακόν εύκόλω; άνι- 
χνεύεται, εύκολο; έπίση; είναι και ή δικαιολόγησι; του. Μετά 
τήν άφήγησιν τοΰ δόλου, ό Πλίνιο; άμεσω; δεικνύει τό μέσον 
τή ; διαγνώσεώ; του.Πρό; βεβαίωσιν δτι ό θειϊκό; χαλκό; (* rugo) 
είναι μεμιγμένο; μετά θειϊκοϋ σιδήρου (at ramentum suto- 
r ium) συνιστα τήν έπίθεσιν τοΰ serugo έπί τινο; φύλλου παπύ
ρου, έμβαπτισθέντο; προηγουμένω; έντό; όποΰ κικίίων. Έάν 
ύπάρχη, προσθέτει ούτο;, δόλο;, ό χάρτη; μελανοΰται τάχιστα 
n i g r e sc i t  stat im.

1 Πλιν. Φ υσ. ίστορ. X X X IV ,  11 .— T o  a t r a m e n t u m  s u t o r i u m ,  μίλαν τών 
υποδηματοποιών,ητο θεΰκός Σίδηρος (καραμπογια) ος'.ς παραλαμοανόμενος δι’άφεψή- 
ματος φλοιών ορυο< ίικικίδω ν, ϊο·.οε μελάνην, καλουμένην μέλαν τών υποδηματοποιών.
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Τοιοΰτο; είναι ό πρώτο; άντιδραστικό; χάρτη; δστι; μνημο
νεύεται έν τη 'Ιστορία. Τό αύτό τοΰτο άντιδραστήριον δέν έπαύ- 
σατο εκτοτε χρησιμεϋον διά τήν άνακάλυψιν άλατό; τινο; τοϋ 
σιδήρου, έντό; οίουδήποτε μίγματο;· νέα άπόδειξι; δτε ό άλη- 
Οή; μοχλό; τή; προόδου, τείνει πρό; τό κακόν μάλλον, έναντίον 
τοϋ οποίου προσπαθοΰμεν νά ύπερασπίσθώμεν, παρά πρό; τό 
καλόν.

Ό άκάθαρτο; σίδηρο; ό εί; άκατεργάστου; μάζα;, ήτο άναμ
φιβόλω; γνωστό; πρό άρχαιοτάτων χρόνων. Τ ό σ ι δ η ρ ο ΰ ν  
δ π λ ο ν  τό μνημονευόμενον έντε τή Πεντατεύχω καί τή Βίβλω 
τοϋ Ίώβ (XX, 24) δέν θά ήτο άλλο ή άπλοϋν ρόπαλον. “Οσον 
δ’ άφορα τό χωριον τοΰ Λευϊτικοϋ (I, 7) ένθα άναφέρεται ό δ:α- 
μελισμό; θύματό; τινο; προσφερθέντο; εί; τόν Θεόν, οί ίερεΐ; 
συνήθιζον νά μεταχειρίζωνται πρό; τοΰτο μαχαιρα; έκ πυριτίου 
kheref  tsourin. Τέλο; τό έπίθετον α ί θ ω ν  δπερ παρ’ Όμήρω1, 
συνοδεύει τήν λέξιν σ ί δ η ρ ο ; ,  σημαίνει ένταύτώ μ έ λ α ; κ α ί  
σ τ ί λ β ω  ν, οπερ φαίνεται σημαίνον, δτι ό ύπό τοΰ ποιητοΰ άνα- 
φερόμενο; σίδηρο;, ήτο μετεωρικό;, ή σιδηρίτη;.

Βεβαιώτ ατον έπιση; είναι δτι έπί 'Ομήρου, χίλια περίπου έτη 
πρό X., τά εργαλεία τών σιδηρουργών, ό ά/μων δηλονότι ή 
σφύρα καί αίπυράγραι,ήσαν έξόρειχάλκου.2 Μετ’έργαλείων τοι- 
ούτων ή κατεργασία τοϋ σιδήρου ήθελεν ήσθαι άδύνατο;. Έν 
τούτοι; ό αύτό; ποιητή; φαίνεται γιγνώσκων τήν στόμ,ωσιν τοϋ 
σιδήρου* διότι προκειμένου περί τοϋ Κύκλωπο; Πολυφήμου, ου- 
τινο; ό Όδυσσεύ; έξώρρηξε τόν οφθαλμόν δι’ αίχμηρα; πασσά
λου λέγει. «Καί ήκούσθη συριγμό; όμοιο; έκείνω δν παράγει 
πέλεκυ; πεπυρακτωμένο; βυθισθεί-, έν ψυχρώ ΰδατι* δ ι ό τ ι  
τ ο ΰ τ ο  δ ί δ ε ι  ε ι ;  τ ό ν σ ί δ ηρο ν  τ ή ν δ ύ ν α μ ι ν  καί σ κ λ  η - 
τ ό τ η τ α  (τό γ ά ρ  α υ τ ε σ ι δήρου  γ ε  κ ρ ά τ ο ;  έσ τ ί ν . )Γνω-  
ρίζομεν δτι οί "Ελληνε; άπέδιδον εί; τού; Κύκλωπα;, βοηθού;

1 Όδυσσ. I ,  18 4 .
2 Ο δυτσ. IH, 4 3 9 — 4 3 4 .— ήλθε δε y α λ κ ε ΰ ί

Ό π λ ’ ίν  χερσίν εχ ω ν χ α λκ ή ία , π ε ίρ ατα  τέχ νη ν ,
"Λ κμονά τε , ιτφΰραντ’ , εΰποίητόν τε  πυράγρτ,ν.



τοΰ Ηφαίστου, τήν ανακάλυψήν τοΰ σιδήρου, καί δτι οί Χάλυβες' 
έξ ου άναμφιβόλω; ή Λατινική λέξ ι; chalybs,  (χάλυψ) έθεω- 
ροΰντο καταλληλότατοι πρό; επεξεργασίαν του σιδήρου. Ό Σο
φοκλή; (άποθανών^τό 405 11. X.) παραβάλλει εϊ; τόν Αίαντά 
του (στοιχ. 720) άνθρωπον σκληρόν καί ίσχυρογνώμονα, πρό; 
σ ίδηρον  β ε β α μ μ έ ν ο ν  (βαφη, σ ί δ η ρ ο ;  ώ ;). Ά λλά  πολύ 
πρό τοΰ περίφημου τραγικοΰ ποιητοΰ, ό Μωυσή; πολλάκι; όμί- 
λησεν μεταφορικώ; περί τή ; σκληρότητο; τοΰ σιδήρου· ό συγ- 
γραφεύ; τών Ψαλμών παρέβα7νεν άναίσθητόν Ttva καρδίαν 
πρό; σ ι δ η ρ ά ν  ά λ υ σ σ ο ν  καί ό προφήτη; Ήσαί'α; παριστά 
διά τή ; δ υ ν α σ τ ε ί α ;  σιδήρου,  δυναστείαν σκληράν καί τυ
ραννικήν.1

Τι συμπεραίνεται έκ τούτου; "Οτι πρό χιλίων ετών Π. X., 
μετεχειρίζοντο τόν σίδηρον συγχρόνω; μετά τοΰ όρειχάλκου· 
ό πρώτο; άναμφιβόλω; ήτο είσέτι σπάνιο;, ενώ ό δεύτερο; κοι
νότατο;. Όπω;δήποτ’ άν ή, έν άρχή τή; Ρωμαϊκή; Αύτοκρα- 
τοπία;, ή χρήσι; τοΰ σιδήρου ήτο ήδη άρκούντω; έξηπλωμίνη. 
Έγίνωσκον δτι οί χάλυβε; δέν εϊναι πάντε; τή ; αύτή; ποιότη- 
το;, καί δτι διαφέρουσιν άλλήλων κατά τήν στόμωσιν καί τό 
δρυκτόν έξ ού προέρχονται. Τά μάλλον περιζήτητα είδη τά κα
λούμενα s  t r e c  t u  r  ae ώ ; ήθελε τ ι; είπη καλά ε λ ά σ μ α τ α ,  έκ 
τοΰ s t r i n g e r e  a c i e m ,  σ ύ ρ ε ι ν  τ ό ξ ί φ ο ; ,  προήρχοντο κυρίω; 
έκ τών μεταλλείων τοΰ σιδήρου τή; νήσου 'Έ λβα;. Ή  C om e  

τή ; άνω Ιτα λ ία ;, ώ ; καί αί πόλει; B ilfailis κα.ι TuriassoTij;’Ισπα
νία ; ήσαν περιώνυμοι διά τήν στόμωσιν τοΰ σιδήρου των.

Ό Σίδηρο; εχει τό έλάττωμα^ τοΰ όξειδοΰσθαι ταχέω; τή 
επαφή τοΰ άέρο; καί τοΰ ΰδατο;. Οι αρχαίοι δέν ήγνόουν τοΰτο, 
καί έζήτουν καθώ; καί ήμεΐ; τήν θεραπείαν. Τό μέσον δπερ 
συνεχώ; μετεχειρίζοντο ήτο ειδο; τι βερενηκίου, άντιπάθεια 
καλουμένου· συνίστατο δέ τοΰτο έκ ρευστή; άσφάλτου, άσβε
στου καί άνθρακικοΰ μολύβδου.2 Ή  σκωρία καί τό σιδηροΰχον 
ύδωρ, (οπερ παρεσκεύαζον σβέννυντε; έν τώ ϋδατι ύέλου; πεπυ-

1 Ψ ολμ ό ί ΙΓ, 9 .— Ί Ι σ α ία ; XL VIII, 4.
2 Πλίν'.ο; Φυσ. Ιστορ. XXXIV,  43.
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ρακτωμένου;) έχρησίμευεν, πολύ πρό τοΰ Γαληνού, πρό; Οβ- 
ραπείαν τή; ώχρότητο;, τή ; άναιμία; καί τή ; δυσεντερία;.

Ό ψευδάργυρο; δέν ήτο πολύ γνωστό;, ύπό τό όνομα ch r y- 
socal, aurikhal-que,  είμή κεκραμένο; μετά χαλκοΰ, καί έν 
.καταστάσει οξειδίου, καλουμένου π ο μ φ ό λ υ ξ  (pompholix).  
Τό κράμα άπελαμβάνετο διά θερμάνσεω; τή ; καδμία; ή καλα- 
μίνη; (όρυκτόν τοΰ ψευδαργύρου) μετά όρυκτοΰ τινο; τοΰ χαλ- 
λοΰ. Τό λευκόν προϊόν δπερ προσεκολλάτο εΐ; τόν θόλον τών 
κλειβάνων, καί δπερ ενεκα τή ; κουφότητο; αύτοΰ, ώνομάσθη 
παρά τών άλχημικών φ ι λ ο σ ο φ ι κ ό ν  εριον ,  ( lana phi
losophic a), ήτο δξείδιον τοΰ ψευδαργύρου (pompholix).

Οί άρχαϊοι δέν έγίνωσκον τό ά ν τ ι μ ό ν ι ο ν  καί τό ά ρσ εν ι -  
κ ό ν,εΐμή έν καταστάσει φυσικών θειούχων. Τό σ τ ί μ μ ι  s t immi  
ή θειοΰχον άντιμόνιον, δπερ έκαλεΐτο καί e t ϊ b i stibiuui ,  bar- 
bason, pl a tyophthalmon,  a lbas t ru ΐϊΐ,(συναιρεσι; τοΰ al b um 
astrum λ ε υ κ ό ν  άστρο  ν), έχρησίμευεν εί; θεραπείαν προσφά
των πληγών καί εί; μέλανσιν τών όφρύων. Ή  σανδαράκη τοΰ 
Β'.τρουβίου, τοΰ Πλινίου, τοΰ Διοσκορίδου κλπ. ήτο θειοΰχον άρ- 
σενικόν, δπερ έκαλεϊτο έπίση; a u r ipigmentum καί άρσενι- 
κόν. Τό μετεχειρίζοντο εί; τήν άποψιλωτικήν άλοιφήν. Οί Μή- 
διοι καί Καππαδώκαι έμπορεύοντο αύτό ίδιαιτέρω;.



’Α ν α π ν ο ή .  Είς διάστημα βίου πεντήκοντα ετών ό άνθρω
πος έκτελεΐ π’λέον τών 500 εκατομμυρίων αναπνοών· άναπνεύ- 
σας βάρος 170 τόνων άέρος καί έκπνεύσα; σχεδόν 20 τόνους 
τοΰ δηλητηριώδους άνθρακικοΰ όξέως. Ποσότης δέ δέκα κυβικών 
ποδών άέρος κατά παν λεπτόν άπαιτεϊται ινα χορηγήση τό χρή
σιμον είς τήν ενέργειαν της άναπνοης όξυγόνον.

Είς τάς εύρείας πεδιάδας τής 'Ρωσσίας κατορθοΰσι δι’ εύ.φυοΰς 
μέσου νά συλλαμβάνωσι τάς άρκτους. Όρύττουσι τάφρον πλα
τείαν καί βαθείαν, έπικαλύπτουσιν αύτήν διά φύλλων, έπί δετής 
έπιφανείας τοΰ εύθραυστου τούτου κα7νύματος διασπείρουσι καρ
πούς. Ή  άρκτος λιμώττουσα έφορμαέπί τοΰ δελεάσματος καί πί
πτει είς τό βάθος τής τάφρου. 'Π παγίς είναι ένίοτε τόσον κα
λώς παρεσκευασμένη ώστε πολ7^ά όμοΰ θύματα συλ7^αμβάνονται 
χωρίς νά κρημνισθη τό έπικαλύπτον πήγμα καί άποτε7νθΰσιν έκεϊ 
κάτω πολυπληθή όμήγυριν. Ά λλά  τί νά πράξουν τά ζώα ταΰτα 
έν τοιαύτη αίχμα7*ωσία ·, Ά ί άρκτοι δέν άλ7,η7νοφαγοΰσιν. Έν τή 
άμηχανία των 7^οιπόν άνευρίσκουσι τό σωτήριον φάρμακον. Τά 
βαρέα ταΰτα ζώα εύκινητότερα τών μικρών παίδων μας, σχημα- 
νίζουν ζώσαν κλίμακα· μία έξ αύτών έγείρεται καί στηρίζει τούς 
έμπροσθίους πόδας είς τόν τοίχον, άΧλη άναβαίνει έπί τών ώμων 
τής πρώτης, καί τρίτη διά τής τοιαύτης κλίμακος φθάνει είς τό 
χείλος καί έλευθεροΰται.

Ά λ λ ’ ή τελευταία, ό έ?*ευθερωτής τών ά7Λων, πώς νά έ|ε7.θη 
έκεϊθεν; Αί σύντροφοί της φοβούμεναι τήν άφιξιν τοΰ κυνηγοΰ 
καίτοι καταμαστιζόμεναι ύπό τής πείνης δέν φεύγουσιν άνευ τοΰ

t

σωτήρος αύτών, Τρέχουσιν αμέσως είς τό δάσος πρός έκ7.ογήν 
ώένδρου κατα7νλήλου* όπερ άφοΰ έκριζώσωσι φέρουσιν είς τήν 
τάφρον καί στήνουσιν είς μίαν γωνίαν. 'Π γενναία σύντροφος 
αύτών άναβαίνει άπό κλάδου είς κλάδον καί καθίσταται έλευ- 
θέρα, χάρις είς τήν ευγνωμοσύνην εκείνων άς αύτη ή7.ευθέρωσεν.
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Είς πό7αν τής Άσίας διάσημος τις ράπτης ήσχο7*ειτο κεντών 
πο7νύτιμον ένδυμα, τό όποιον ειχε παραγγεί7.ει αύτώ πασάς τις. 
Κατ’ έκείνην τήν ς-ιγμήν ειδεν έ7^έφαντα όδηγούμενον εις παρα- 
κειμένην λίμνην. Τό έδαφος έταράσσετο ύπό τό βάρος τών πο
δών του· ό ράπτης ύψωσε τήν κεφα7*ήν ό δ’ ζλέφχς εστη πρό τής 
άνοικτής τοΰ εργαστηρίου θύρας,ό τεχνίτης τότε ένόμισεν άςεϊοΊ 
τό νά κεντίση τήν προβοσκίδα τοΰ κολοσσοΰ διά βελόνης· άλλ' 
ό έλέγας χωρίς ποσώς νά ταραχθή άπομακρύνεται μετά σοβα- 
ρότητος καί πλησιάζων τήν 7άμνην π7,ηροΐ τήν προβοσκίδα του 
βορβόρου, καί έπανελθών είς τό έργαςηριον καταβρέχει δι’ αύτοΰ 
τον τε ράπτην καί τό μεγα7.οπρεπές τοΰ πασα ένδυμα.

Όρισμος της Χη/ιύας νπο τοΰ νπηρέτου τον Βερζε.Ιίον.
Τί είναι 7̂ οιπόν αύτή ή χημεία ήτις κατέστησε τοσοΰτον περιώ

νυμον τόν κύριόν σου·, ήρώτων ήμέραν τινά τόν θα7ναμηπό?»ον 
τοΰ Βερζε7χίου.

Καί εκείνος σοβαρώς άπήντησε,
— Νά σας τό ειπω. ’Αρχίζω καί τοΰ φέρω διαφόρων ειδών 

πράγματα έντός μεγά7^ων άγγείων· έκεΐνος τ’ ά δ ε ι ά ζ ε ι  είς 
φιάλας, έπειτα τό περιεχόμενον τών φια7,ών είς φια7.ίδια, έπί τ έ 
λους τά χύνει είς δύο μεγά?^ας σ τ ά μ ν α ς ,  τάς όποιος πηγαίνω 
έγώ καί χ ύ ν ω  είς τόν Σηκουάνα.

Τοΰτο είναι ή χημεία.
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