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Ρ Ω Σ Σ Ο Ι Α Π ΕΣΤΑ Λ Μ ΕΝ Ο Ι Ε ΙΣ ΖΗ'ΓΗΣΙΝ
Θ Ρ Η Σ Κ Ε ΙΑ Σ .
Α ξ ι ο π ε ρ ί ε ρ γ ο ς , κ α ί ίσως μοναδικός εις τήν ιστορίαν
τον ανθρωπίνου γένους, είναι ό τρόπος, καθ’ ον οί 'Ρώσσοι έφέρθησαν εις τον Χριστιανισμόν. Ά ντί νά σταλθώσι προς αυτούς ιεραπόστολοι, άπεστάλθησαν έξ ε’ναντίας ύπ’ αυτών επίτροποι εις ζήτησιν θρησκείας.
Οί προστάται θεοί τών αρχαίων 'Ρώσσων παριστάνοντο μ’ δλας τάς φοβέρας καί άγριας ιδιότητας, αιτινες τέρπουσι τά θηριώδη καί ακαλλιέργητα πνεύματα
λαού καταβεβυθισμένου εις την ίλύν της βαρβαρότητος. Αί ίεροπραξίαι, οσας ή δεισιδαιμονική άγνοια
ε’τέλει προς τιμήν των ει’δωλων τούτων, ήσαν δυσσεβέσταται. Ένόμιζον δτι δεν ε’τέρποντο οί θεοί αυτών
εΐ μη μέ τά μανιώδη, τά σκληρά, καί τά άσελγη, την
δέ οργήν αύτών άν3·ρώπιναι θυσίαι μόνον ήδύναντο νά
καταπραΰνωσι.
Ένω ή πλάνη αύτη έλεεινώς περιέσπα το έθνος,—
άφού ή τήν χώραν δλην τής 'Ρωσσίας σκοτίζουσα άγνοια
έφθασεν εις το πλήρωμά της,—άνέτειλε κατά Θείαν
Πρόνοιαν ό ήλιος τού Χριστιανισμού. Ήπρώτηάκτίς
Ευαγγελικού φωτός έπέλαμψεν εις τούς 'Ρώσσους περί
τό 870, διά τού Όσκόλδου, ήγεμόνος τής Κιόβ, ε’πί
τού θεμελιωτού τής 'Ρωσσικής μοναρχίας 'Ρουρίκου.
Εις μίαν τών αιφνίδιων ε’κείνων πειρατικών επιδρομών,
αΤτινες καί πρότερον ίσως είχον έμπνεύσει τρόμον εις
τούς άνάνδρους Γραικορωμαίους, προσήλωσε τά βλέμ
ματα ό έπιχειρηματίας Όσκόλδος εις τήν μεγαλοπρεπή
έδραν τού Βυζαντινού θρόνου, καί διεύρυνε κατ’ αύτής
δλην τήν ενέργειαν τής φιλοδοξίας του. Τήν τολμηράν ταύτην άπόπειραν έκαμε μετά διακοσίων λέμβων,
η μονοςυλων ώς εκαλούντο, καί άνευ τής παραμικράς
αντιστασεως διαβάς τον Θρακικόν Βόσπορον, ε’κυρίευσε
τον λιμένα τής Κωνσταντινουπόλεως. 'Ο Έλλην αύτοκρατωρ, Μιχαήλ ό Τρίτος, εϋρίθη κατά τήν κρίσιμου
ταυτην περιπτωσιν έξω τής πρωτευούσης, εις άκαρπον
εκστρατείαν κατά τών Σαρακηνών. “Αμα δέ λαβούν
την πρώτην είδησιν περί τής άφίξεως τόσον οχληρών
και επικίνδυνων ξένων, επανήλθε μέ τό στράτευμά του
νά έμψυχωση τήν νεκρωμένην άνδρίαν τών υπηκόων
του.
Αποβαίνων εις τήν κλίμακα τού παλατιού, όχι
μακράν τών ‘Ρωσσικών μονοξύλων, άπήντησε πολυαρίθ
μους δυσκολίας. ’Αντί δέ μετά ζήλου καί πατοιωτι!■'. 11

ΓΝΩΣΕΩΝ
[Α Ρ ίβ . 7 1 σμού νά λάβη ευθύς τά άπαιτούμενα μέτρα πρός κατατρόπωσιν καί άποδίωξιν τών έχθρών, διεύθυνεν ό άναν.
δρος ουτος κυριάρχης τά τεταραγμένα διαβήματά του
εις τήν εκκλησίαν τής Παναγίας, όπου μετά τού Πατριάρχου διενυκτέρευσε προσευχόμενος. Κατ’ εντολήν
τού πατριάρχου, λείψανόν τι πολυτιμότατον, ίμάτιον
τής Παναγίας, κατεβυθίσθη εις τήν θάλασσαν. Τρι
κυμία δέ, κατ’ευτυχίαν συμβάσα, ήνάγκασε τούς 'Ρώσ
σους ν’ άπέλθωσιν ε’σπευσμένως, καί άπήλλαξε προσωρινώς άπό τρόμον τούς Κωνσταντινουπολίτας. ’Ο Ό 
σκόλδος δμως επανήλθε μετ’ ολίγον, καί έπέτυχε τού
σκοπού του. ’Αφού δ’ άπήλαυσε τήν δόξαν δτι ¿ταπεί
νωσε τό Ελληνικόν φρόνημα, έζήτησεν ειρήνην, είς
τήν όποιαν περίφοβοι εκείνοι προθύμως έκλιναν. Μετά
τον ε’ξισασμόν τών δρων τής συνθήκης, ήθέλησεν ό νι
κητής νά δεχθη καί τά ιερά ΰδατα τού βαπτίσματος,
καί ή σεβαστή ιεροπραξία ¿τελέσθη κατά συνέπειαν.
'Γπά τήν προστασίαν τού Όσκόλδου, Έλλην έπίσκοπος, μέ τίτλον μητροπολίτου, ¿λειτούργησε κατά
πρώτην φοράν, ως νομίζεται, εις τήν ε’κκλησίαν τής
Κιοβ. ’Αλλά τά σωτηριώδη τού Ευαγγελίου βλαστή
ματα κατεμάρανεν ή τών βαρβάρων άνόσιος άφή, καθό
τι, μετά τόν θάνατον τού Όσκόλδου, ή όλιγοχρόνιος
αυτη λάμψις τού φωτός τής ίεράς ήμών θρησκείας περιεκαλύφθη μέ νέφος άμαθείας τόσον παχύ καί βαρύ,
ώστε έξηλείφθη σχεδόν παν ίχνος τής Χριστιανικής
έπιστροφής των. Ήρχισε δέ πάλιν ν’ αφανίζεται τό
σκότος τούτο, καθ’ ον χρόνον άνέβη επί τού ’Ρωσσικού
θρόνου ή ήγεμονίς Ό λγα, γυνή κατ’ ε’ξοχήν ¿στολισμένη
μέ τήν ικανότητα τού έμπνέειν αισθήματα υποταγής
καί εις τούς πλέον άπολιτίστους νόας. Μολονότι πα 
χυλή εΐδωλολατρεία καί βαρβαρότης κατεκάλυπτον τήν
χώραν της, τά παραγγέλματα όμως καί τό παράδειγμα
τών Ελλήνων ιεραποστόλων, οιτινες ε’πί Όσκόλδου με
τοίκησαν εις τήν 'Ρωσσικήν επικράτειαν, έκαμαν βαθυτάτην, δυσεξάλειπτου έντύπωσιν εις τήν καρδίαν
της. Ό θεν, κινουμένη άπό τόν ιερόν πόθον τού ν’
άσπασθη τόν Χριστιανισμόν δσον ήδύνατο σεβασμιωτέρως, ή άπό τήν όλιγώτερον πνευματικήν έπιθυμίαν
τού νά έκτεινη τόν, κύκλον τού εμπορίου της, ή άπό τόν
συνετόν σκοπόν τού νά πολιτίση τόν λαόν της, ¿ξέπλευσεν άπό Κιόβ είςΚωνσταντινούπολιν.
Κατευοδωθείσαν, ύπεδέχθη αυτήν ό αύτοκράτωρ
Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος μεθ’ όλων τών τιμών
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τών καταλλήλων είς τον βαθμόν της, και μεθ δλων καί ή ευγλωττία Έλληνος μητροπολίτου. Ό ιεράρχης,
των διατυπώσεων καί περιποιήσεων, αίτινες ηδυναντο ούτος, τον οποίον οι χρονογράφοι έπονομάζουσι φιλόσο
καί την κενοδοξίαν της γυναικδς νά κολακευσωσι, και φον, μολονότι άπέτυχε τού νά κάμη προσήλυτον τον
τό πρόσκαιρου μεγαλείου της τρυφής αύτού και λαμπρο- περικλεή αύτού ακροατήν, απελυθη ομως με την φιλίαν
τητος νά ε’πιδείξωσιν. Ό ίδιος αυτοκράτωρ ώδηγησεν καί τά δώρά τον αξιωθείς χάριτος, ύπέρ ής ματαίως
αυτήν είς την κολυμβήθραν, δπου ελαβε το αεισεβα- έστέναζον οί λοιποί. Τόσον ίσχυράν ε’ντύπωσιν τωόν
τι εκαμεν επί τής καρδίας καί τού νοος του Βλαδιμίρ
στον δνομα τής αύτοκρατορίσσης Ελένης.
Έπιστρεψασα είς Κιόβ καί Νοβγορόδ, προσεκολλά- ή ομιλία τού θεολογικού τούτου συνηγόρου, ώστε άπέτο ε’πιμόνως είς την νέαν θρησκείαν της, μ’ ολα τάύπο στειλεν εξ ή επτά 'Ρώσσους νά θεωρήσωσιν άκριβώς
τής ιδίας αυτής οικογένειας άντιβαλλομενα. έμποοια, τάς θρησκευτικάς άρχάς καί τελετάς διαφόρων εθνών
καί (λ’ ολην την άδιαχωρητον βαρβαρότητα των υπη εν βραχυλογία, νά περιηγηθώσιν είς ζήτησιν θρησκεί
κόων της. Ά λλ’ ή ριεγάλη αυτη ήγεμονίς, άξίως ουτω ας τού 'Ρωσσικού έθνους.
Οί προς ζήτησιν θρησκείας απεσταλμένοι ουτοι δικαλουμένη (διότι κατά τον βάρβαρον ¿κείνου αιώνα
ευθύνθησαν
πρώτον είς τούς Βουλγάρους (κατ’ άνατοώκοδόμησε πόλεις καί κωμοπόλεις, κατεσκευασε γέφυ
λάς
τής
’Ρωσσίας),
τούς θερμούς άθλητάς τού πολεμι
ρας καί δρόμους προς δφελος του εμπορίου, και καθικού
προφήτου
τής
Μέκκας.
Αλλα μετ ού πολυ έστρε
δρυσεν άλλα διάφορα κοινωφελή καταστήματα) ήναγψαν
αλλαχού
τά
βήματά
των,
ολίγον κινηθεντες άπο
κάσθη μετ' ού πολύ νά αίσθαυθή την αδυναμίαν αυ
τά
δόγματα
τού
Κορανίου.
Έπεσκέφθησαν
επομένως
τής προς έπιχείρησιν τόσον γιγαντιαιαν, δσον το να
τάς
Αατινικάς
ε
’κκλησίας
τής
Γερμανίας,
και
ειοον
διδάξη νέαν θρησκείαν είς τούς τραχείς βάρβαρους
τήν
παρ’
αύταίς
έλλειψιν
εξωτερικού
καλλωπισμού
με
της. ΓΙερί τά τέλη μάλιστα τής ζωής έβλεπε περίλυ
πος την μικρότητα τής δυνάμεως της και την πεισμο αισθήματα ε’λέους καί περιφρονήσεως. Ά λλ’ είς Κων
νήν των αρχαίων προλήψεων, ένω ήγωυιζετο παντι σταντινούπολή εύοδωθέυτες, ¿θεώρησαν μετά θαυμα
σθένει ν’ άποσύρη τον υιόν αυτής και δλον το έθνος σμού καί άγαλλιάσεως τον μεγαλοπρεπή θολον τής Αγ.
Σοφίας, τά ελκυστικά κοσμήματα τών θυσιαστηρίων,
άπό την άγάπην των πατρώων είδωλων.
τά
πολυτελή άμφια των ίερεων, τας εικόνας τών άγιων
Αλαζόνες οί υπήκοοί της καί αίματοχαρεΓς, και
καί
μαρτύρων, τήν ευταξίαν τών τελετών, την μουσικήν
άλλότριοι δλων ε’κείνων των ε’πιτηδευμάτων, άτινα γενκαί
τά θυμιάματα, καί άπεφάσισαν πάραυτα ότι ό Χρι
νώσι πράξεις φιλανθρωπίας καί δικαιοσύνης, περιεφροστιανισμός,
οποίον εΓδον αύτον ε’ν Κωνσταυτινουπολει,
νουν τήν πραότητα τής νέας πίστεως. Ο υιος αυτής
έπρεπε
νά
γένη
ή θρησκεία τής πατρίδος των.
Σβιατοσλάφ, άπαντων είς τάς προτροπάς της, ήρωτη·
Μέ
τοιούτον
φρόνημα έτάχυναν τήν είς Ρωσσίαν
σεν ύβριστικως άν αύτή έπεθύμει νά γενη ο υιος της
ε
’πιστροφήν
των.
Ό Βλαδιμίρ άνυπομονως περιεμενε
αντικείμενου έξουθενήσεως καί χλευασμού εις τους συν
νά
ριάθη
τά
είς
αυτούς
συμβεβηκοτα" και ηκουσε παρ
τρόφους του. Έ κ τού πνεύματος τής ε’ρωτήσεως ταυαύτών
έκπεπληγμένος
τήν ένθουσιαστικήν διήγησιν
της ήμπορούσέ τις καί χωρίς πολλήν βαθυνοιαν να
τών έξαισίων καλλονών τής Κωνσταντινουπόλεως. “ Επροί'δη, ότι ή Χριστιανική θρησκεία ήθελε καταντήσει
μηδαμινή μετά τον θάνατον τής "Όλγας. Και τωόντι, νομίσαμεν,” έξεφώνησαν είς τον προσεκτικόν μονάρχην
των,“ δτι μετεκομίσθημεν είς τους ούρανους· και τωόντι
τόσου ταχεία ήτον ή παρακμή της, ώστε μόλις διεσω
σαν αύτήν άπό τελείαν άπόσβεσιν αί ϋπο τού ένθερ οί άπαίδευτοι εκείνοι βαρβαροι επιστευον οτι χορος
μου ζήλου τής ήγεμονίδος ταυτης άνεγερθείσαι εκκλη- άγγέλων κατέβαινε καθ’ έκάστην ε’ξ ουρανών, καί συνεψαλλε καί συνεπροσκύνει μετά τών 'Ελλήνων.
Αφού
σίαι.
δ’
ευχαρίστησαν
τήν
περιέργειαν
τού
ήγεμόνος
των,
Περί το 986, όπότε Βλαδιμίρ ό Πρώτος είχε φθασειν
¿ζήτησαν
παρ
αυτου
αδειαν
να
μυηθωσιν
εις
τας
ηόοείς τον κολοφώνα τής δόξης του, ελαβεν η ειΰωλολανάς
τής
ε
’ν
Κωνσταντινουπόλει
θρησκευτικής
λατρείας.
τρεία τήν θανατηφόρου πληγήν της ε’ν ταίς Ρωσσικαις
Οί περί τον Βλαδιμίρ. ΐδόντες τό τής άπαγγελίας
χώραις, τού Χριστιανισμού τότε άναγεννηθεντος εκεί
ταύτης
άποτέλεσμα επί τού νοός αύτού, έξεφώνησαν οτι
καί μονίμως στερεωθέντος. Ή στρατηγική φημη, ό
ή
θρησκεία,
ή τοσούτων έπαίνων άξιωθεΐσα ύπό τών
αυξανόμενος πλούτος, ή άκαμπτος σταθερότης, η εκτε
επιτρόπων,
καί
ή χρηματίσασα καύχημά ποτε τής ευ
ταμένη εξουσία τού Βλαδιμίρ, ήρχιζον να διεγειρωσι
σεβούς
Ό
λγας,
πρέπει νά ήναι άληθινή.
τούς φόβους καί νά έλκύωσι τήν προσοχήν τών περιοιΆλλά
μολονότι
ό Βλαδιμίρ είχε κλίσιν να γένη Χρι
κούντων δυναστών. Διά δώρων έθωπευον την εύνοιαν
στιανός,
άνέβαλεν
ομως
τήν επιστροφήν αύτού, διά την
του, διά πρεσβειών έπεκαλούντο τήν ε’πιστροφήν αύτού
έλλειψιν
Ελλήνων
ιερέων.
Νά τούς ζητήση παρά τού
έκαστος είς τήν ιδίαν του πίστιν. Σχεδόν ταύτοχρονως, λέγεται, παρεστάθησαν είς αύτόν απεσταλμένοι αΰτοκράτορος ε’νόμιζεν οτι ήθελεν εισθαι ειοος ύποταεκ τού Πάπα καί τών ’Ιουδαίων, οίτινες ήσαν συστη γης, χης όποιας και την ίοεαν ]/.ονον μετά φρίκης απεμένοι μεταξύ τών Κοζάρων. Άλλα πασαν έλπιδα τής στρέφετο. Άπεφάσισε λοιπόν ό βάρβαρος ν’ άρπάση
επιτυχίας αύτών ήμαύρωσεν έξ ολοκλήρου ή αποστολή διά τού ξίφους αύτού τό βάπτισμα και την διδασκα-
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-λίαν, άτΟα ε’φαντάζετο αισχρόν ν' άποκτήση κατά τον
-όρθόν τρόπον. Τό παράλογον καί άνόσιον τούτο σχεδιον είς επιτυχίαν εύσεβεστάτου σκοπού ε’ξηκολούθησεν
έπιμόνως, καί γενναίως ε’ξετέλεσε. Πολυπληθής στρα
τός, άπό τό άνθος τής αυτοκρατορίας του συνισταμενος,
διεπέρασε μετ’ ολίγον τήν Ταυρικήν Χερσόνησόν, και
εξεστράτευσεν είς τήν Θεοδοσίαν, τήν σημερινήν Κάφφαν. "Εμπροσθεν τού τόπου τούτου άπέτεινεν εύχήν
είς τόν Παντοκράτορα, άξιωτάτην έαυτού, τής πατρίδος
του, καί τού χρόνου καθ’ δν έζη·— “ ΤΩ Θεέ, ένισχυσόν με νά κυριεύσω τήν πόλιν ταύτην, ώστε άπ’ αύτής
νά μεταφέρω ιερείς καί Χριστιανούς είς τήν πατρίδα
μου, είς τήν έπικράτειάν μου, οίτινες διά τήςεύσεβείας
καί μαθήσεώς των νά διδάξωσιν ημάς τά καθήκοντα
τής θρησκευτικής λατρείας.” Προσέβαλεν έπειτα την
πόλιν, χωρίς ομως τών ε’πιθετικών οργάνων, άτινα εύκολύνουσι τούς κόπους τής πολιορκίας. Ά λλ’ ή βρα
δεία πρόοδός του, καί ό αριθμός τών φονευομένων, ήθελον καταπείσειν αύτόν, άν'δέν ήτον αμαθέστατος, οτι,
ώς νύν διήγε, παρέβαινε κατ’ εύθείαν τά ηθικά τε καί
Χριστιανικά καθήκοντα, τά όποία τόσον θερμώς έπόθει
νά εκπλήρωσή. Έ ξ μήνας ε’στενοχώρει άνωφελώς τούς
πολιορκουμένους- έπειτα ομως ήρχισε και αύτος να
ύποπτεύεται μήπως δεν ¿βάδιζε την είς επιστροφήν
άγουσαν όδόν. Αίσχυνόμενος δε νά ε’γκαταλείψη τήν
έπιχείρησιν, ¿φοβείτο συγχρόνως δτι πρεπει ν απαρνηθή καί τόν ευσεβή σκοπόν, δστις παρεκίνησεν αύτόν
είς τόν προκείμενον άγωνα.
Αλλ οι φοβοι ουτοι διεσκεδάσθησαν ¿πί τέλους κατά τρόπον αίσιώτατον. ’Ε 
πιστολή, είς βέλος έμπεπηγμένη, ε’ρρίφθη άπό τήν κο
ρυφήν τών προμαχώνων, έξ ής έμαθεν δτι η μεθοοος
τού νά καθυποτάξη τήν πόλιν ήτο ν’ άποκόψη τά υδατα. Μετ’ ολίγον άνακαλύψας τήν πηγήν, άφηρεσε
τούς σωλήνας, οίτινες μετεκομιζον το υδωρ εις τους
πολιορκουμένους. Έ κ τουτου προηλθεν αμέσως έλλειψις υδατος, καί ή πόλις παρε^όθη. Τής Θεοδοσίας
λοιπόν κάτοχος ό Βλαδιμίρ, έδέσποζεν ήδη δλης τής
Χερσονήσου. Διά τής νίκης ταύτης έμεγαλύνθη τό
κράτος του, καί εύχαριστήθη ή φαντασία του. Άλλα
τό βάπτισμα δεν ήτον ό μόνος σκοπος τής φιλοδοξίας
τον ε’πόθει νά συγγενεύση μέ τους Καισαρας, δια
συνοικεσίου μετά τής ήγεμονίδος Άννης, άδελφής τών
¿πί τού θρόνου αύτοκρατόρων Βασιλείου και Κωνσταν
τίνου. ’Υπεσχέθη δέ, άν μέν συγκατένευον είς τόν
γάμον τούτον, νά έναγκαλισθή τόν Χριστιανισμόν εί
δέ μή, έφοβέρισεν δτι ή Κωνσταντινούπολις ήθελε πάθειν ο,τι ή Θεοδοσία. Μετά τινα αργοπορίαν, έκλι
ναν είς τήν περί συνοικεσίου πρότασιν. Συγχρόνως
λ.οιπόν ίερουργήθησαν είς τήν πόλιν Χερσώνα τό βάπτισμα καί ό γάμος τού Βλαδιμίρ ύπο Χριστιανού αρχιερέως. Ό νεόφυτος δέ καί νεόνυμφος άπέδωκε την
πόλιν είς τούς γυναικαδελφούς του, ένω ηγούμενοι, ιε
ρείς, άγια λείψανα, θρησκευτικά βιβλία, καί ιερά σκεύη
μετεκομίσθησαν είς 'Ρωσσίαν πρός ανταμοιβήν τής
κα.τακτήσεως ταύτης καί συμμαχίας.
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Έπιστρέψας είς Κιόβ, προσέφερεν είς τά είδωλα,
τά όποία τοσούτον χρόνον είχε λατρεύσειν, δσας ύβρεις
¿πενόησεν ή φαντασία του. Έ πί σκοπώ τού να ελάτ
τωση τήν ύπόληψιν αύτών, καί νά ε’φελκύση τόν λαον
εύκολώτερον είς μίμησιν τού ίδιου του παραδείγματος,
διέταξε νά δέσωσι τόν Περούν, θεόν τής βροντής, καί
τόν σεβασμιώτερον δλων τών έγχωρίων θεοτήτων, είς
τήν ούράν ίππου, καί νά σύρωσιν αύτόν τη δε κάκείσε
είς τάς οδούς τής πόλεως· ένω δ’ ¿τελείτο ή πομπή
αυτη, δώδεκα στρατιώται έτυπτον μέ ρόπαλα τήν χρυ
σήν κεφαλήν καί τά άργυρά ώτα τού δυσμόρφου ειδώλουμετά δέ ταύτα έρριψαν αύτό είς τά ύδατα τού Βορυσθένους.
Γενομένης τής έξιλαστικής ταύτης έκδικήσεωζ, προεκήρυξεν ό Βλαδιμίρ είς τούς υπηκόους αύτού δτι πας
ό μή δεχόμενος τό βάπτισμα ήθελε λογίζεσθαι εχθρός
τού ’Ιησού Χριστού καί τού ήγεμόνος του. Μόλις δ’
έξεόόθη τό διάταγμα τούτο, καί πολλαί χιλιάδες 'Ρώσσων συνέρρευσαν είς τούς ποταμούς νά δεχθώσι τό μυ
στήριον τού βαπτίσματος.
Είς τήν περίστασιν ταύτην δεν μανθάνομεν δτι έμαρτύρησάν τινες ύπέρ τής άρχαίας πίστεως- ούδείς προσεφερε τό αίμά του ύπέρ τής έλευθερίας τού συνειδότοςάλλ’ άπαντες προθύμως έσπευσαν νά οΐκειοποιηθώσι
τήν θρησκείαν τού κυριάρχου. Ούτε διωγμοί, ούτε
προτροπαί, έχρειάσθησαν είς ε’νίσχυσιν τού ψηφίσμα
τος, έπειδή άπαντες σιωπηλώς ώμολόγησαν τήν αλή
θειαν καί αγαθότητα τής διδασκαλίας, ήτις εΓχεν
ε’γκριθήν ύπό τού μονάρχου καί τών μεγιστάνων του.
Τοιαύτη ήτον ή ε’ν 'Ρωσσία καθίδρυσις τού Χριστια
νισμού, δστις ταχέως κατέστρεψε τό τερατώδες καί ψυχοφθόρον σύστημα τής είδωλολατρείας.
Ο ΠΕΡΣΙΚΟΣ

ΛΥΓΖ.

Ο ί αρχαίοι, οίτινες έξ α γά π η ς τώ ν τεραστίων συνεμίγνυον τά π ρ α γμ α τικ ά μέ τά μυθώ οη, έξ άγνοίας
δέ τώ ν νόμων τη ς φύσεως έουσκολεύοντο νά δ ια χ ω ρέσωσι τό ψευδός άπό τήν άλήθειαν, έγνώριζον καλώ ς
τόν Περσικόν λ ύ γ κ α , ό'στις, καίτοι πολύ μικρότερος
τού λέοντος, καί όλίγου φόβου άξιος, συνεμερίζετο
μ έ τόν τύραννον έκεΐνον τη ς ερήμου τήν φήμην καί
τόν θαυμασμόν τού κόσμου. Μή άρκούμενοι ν’ άποδίδωσιν είς τον λ ύ γ κ α τά ίδιά του χαρακτηρισ τικά,
πανουργίαν, δραστηριότητα, καί σχεδόν άκαταδάμ αστον θηριωδίαν, έπροίκιζον αύτον καί μέ υπερφυσικάς δυνάμεις, αίτινες ύπήρχον μόνον είς τήν γόνιμον
φαντασίαν των.
Τ ήν δ'ρασιν αύτού ένόμιζον τόσον
όξείαν, ώστε νμ διαχω ρή καί διά τώ ν πυκνοτάτων
σω μάτω ν, καί τίπ οτε νά μήν άφίνη άπαρατήρητον.
Το αληθές ομως είναι ότι ό Περσικός λ υ γ ξ δέν δια
φέρει κ α τ ’ ούδέν ούσιώδες άπό τά λοιπά είδη τή ς
τώ ν αίλούρων φυλής, έκτός ότι είναι πλέον δυσάγ ω γ ο ς, καί όλιγώ τερον υπομονητικός.
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θ', οφθαλμοί του είναι φαιδροί καί μ εγά λο ι, ά λ λ ’ ταξύ τώ ν κλάδω ν τού δάσους- τόσον δέ οολίω ; έφορούχι μ άλλον π α ρ ’ οί πολλώ ν άλλω ν ζώων του αύ- ί μ ά , και τόσον ανεπαίσθητους π λ η σ ιά ζει, ώ στε, μ έχ ρ ις
του γένους- τ ά μ έλ η του ωσαύτως είναι, κατά σ ύ γ - 1 ού γένη τό θανατηφόρου ά λ μ α , αναπαύεται τό θύμά
κρισιν, μ εγ ά λ α και πολύ μυώ δη· ολος δ ’ δ σ χ ή μ α - ι του, αναίσθητου κινδύνου.
Τοιουτοτρόπως, ό λ α μ τισμδς εμφαίνει θαυμαστήν δραστηριότητα. Τ ό π ρ ό - προς ταώ ς, κοιτασμένος εις τά ενδόμυχα του δάσους.

τος είναι κοκκινωπόν ή κιτρινωπόν φαιόν.
Οταν ρώθησαν, καί μ ά λισ τα έχρησίμευσαν εις τό κυνήπαροξυνθη, ώς π ο λλά κ ις είδομεν αυτόν, ρίπτονται γιον.
Οί αρχαίοι έμυθολόγουν ότι λ υ γ ξ έζεύχθη
οπισω τα ω τά του, οί οφθαλμοί του λάμπουσιν από ' μ ετά λέοντας εις τό άρμα τού Διονύσου, τού καταΚ ατά τό μέγεθος ό Περσικός
Τουοκιστί διά τά μ έ τόν γογγυσ μόν τού λέοντος ή τη ς τίγριδος.
Εξ όλων
τω ν ί,ώων τού είδους τούτου, δσα παρετηρήσαμεν α ιχ 
μ ά λ ω τα , ακόμη δεν είδομεν κάνέν, το όποιον νά μ ή
φανερόνη τά σ ημ εία ταύτα τη ς δυσαρέσκειας οσάκις
ξένοι έπλησίαζον εις τό σπήλαιόν του, ενώ τά μ ε γα λή τερ α θηρία τού γένους τω ν αίλούρων συνειθί,ουσι τη ν εις τά β λ έμ μ α τα τού δημοσίου έκθεσιν,
και θεωρούσιν αδιάφορα τήν προσέγγισιν τω ν περιεστωτοον.
6 λ υ γ ξ όμω ς, άποσυράμενος εις κ ό γχη ν
τινά, καί κρυπτόμενος έφ’ όσον ούναται, β λέπ ει τά
πέρις με Ουσαρέσκειαν καί υποψίαν, καί άν τις ήθελεν έπεμβή τολμηρότερου, δεικνύει τά πλέον αναμφί
βολα σ ημ εία άδαμάστου καί άνυποτάκτου διαθέσεως.
| εννάται οέ ό λ υ γ ξ εις τήν Τουρκίαν, Περσίαν,
Ινόιαν, Βαρβαρίαν, καί ά λ λ α μέρη τή ς Α φρικής καί
Ασίας, όπου κατοικεί τάς δενδροφόρους π εριοχάς,
τρεφόμενος από π τηνά, πίθηκας, σκιούρους, καί ολα
τά μικρότερα τετράποδα. .Φεύγει μέν τόν άνθρωπον,
ά λ λ α γίνετα ι κινδυνώδης, δπόταν στενοχω ρηθη ή
ΐίλ η γ ω θ η .
Τό πλεϊστον τού καιρού του δαπανά μ ε-

ης με κυνα μέτριου
αναστήματος- έκτος δέ τού Περσικού, ύπάρχουσι καί
άλλοι διαφόρων ειδών Χύγκες. Σημειωτέο-; επί τέ
λους, ότι ή μηλωτή, ή εγνωσμένη εις τό έμπόριον
ώς ή τού λυγκός, δεν λαμβάνεται από τόν περί ού
ό λόγος λύγκα, άλλ’ από τόν τής Ρωσσίας, τού Κα
ναδά, καί άλλων άρκτφων χωρών.
ΕΙΣ την Αραβίαν καί άλλας χώρας της ανατολής οί εν
τόπιοι λέγουσι πολλάκις προς τούς ξένους να καλυπτωσι
τούς οφθαλμούς ό'ταν κοιμώνται την νύκτα εις το ύπαιθοον. Είναι δε τωόντι αληθές ό'τι το σεληνιακόν φως βλά
πτει τά όμματα εις τινας Ανατολικάς χώρας. Γούτο
κ.ατά πάσαν πιθανότητα εννοεί καί ό Ψαλμωόός, λέγων,
*Ημέρας ό ήλιος ού σνγκαύσει σε, ούδέ ή σελη'νη την νύ
κτα." ή σελη'νη βλάπτει τούς οφθαλμούς τού εις αύτήν
έκτεθειμε'ναν πολύ μάλλον παρ ό ήλιος- καί αν έςηκολούθει τις νά κοιμάται την νύκτα εις τό ύπαιθρον με τό πρόσωπον αύτοΰ εκτεθειμένου εις τό φέγγος της σελήνής, όέν
είναι αμφιβολία ότι τό φως του ήθελεν άδυνατήσειν ή καί
χαθήν εξ ολοκλήρου.

[Σ υ ν έ χ εια

άπό

Σ ε λ . 151.]

Χ ρέη τη ς κ υοφ ορούσης--αί μητέρες νά θηλά ζω σι τ ά τέκνα
τ ω ν — καθαριότης— τ ά σπαργανοόματα.

ΤΑ χρέη της μητρός. προς τά τέκνον της άρχίζουσι καί
πριν ακόμη το μικρόν πλάσμα ίδη τό φως. Η σωμα
τική καί διανοητική αύτής κατάστασις κατά τήν περίοδον
της κυοφορίας επενεργεί τά μέγιστα εις τό άπ’ αυτής γεννηθησόμενον. Οθεν ού μόνον χάριν έαυτής, αλλά καί χάριν του τέκνου της, οφείλει νά φροντίζη ύπέρ τής ευεξίας
του σώματος, της γαλη'νης του νοός, καί της άγαθότητος
της καρδίας της. Αν ή μη'τηρ καταχράται τάς ήδονάς,
άν τρέφη έν έαυτή τά πάθη του μίσους, του φθόνου, της
κακίας, αν τό πνεΰμά της έπασχολήται εις τά ουτιδανά
μόνον καί χαμερπή, τό τέκνον της κατά πάσαν πιθανό
τητα θέλει κληρονομη'σειν ίσχυράν ορμήν εις τάς σωματικάς εύχαριστη'σεις, δεκτικότητα των χειροτέρων παθών,
καί μικρότητα διανοίας.
Περί τής ύποθέσεως ταύτης
άποσπώμεν έκ του Εγχειριδίου τής Μητρός τάς έπομένας
άξιαλόγους παρατηρήσεις-—
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νικόν έκεϊνο αίσθημ α το πηγάζον άπό τήν μέ τούς
φίλους συναναστροφήν, όλα ταύτα, λ έ γ ω , είναι χ ρ ή 
σ ιμ α , καί σχεδόν άπαραίτητα προς διατήρησιν τής
άπαιτουμένης σ ω μ α τικ ή ς καταστάσεω ς, καί τείνουν
επίσης νά φ υλάττω σι γαλήνιον καί ειρηνικόν τό πνεύ
μα. Κ αί ταύτα μέν διά τό σώ μα. Διά δέ τό πνεύμα,
ή καλητέρα αυτού προετοιμασία εις π ρ ά γ μ α τοσοΰτον
σπουδαίον (ήγουν τήν γέννη σ ή ) είναι νά δίδη ή μ ή τηρ τά θάρρη τη ς δλω ς διόλου εις τόν Θεόν. Εύρισκόμεναι, άδελφή μου, εις τά ς δεινάς ταύτας π ε ρ ι
στάσεις, δέν είναι παράξενο-; ότι ενίοτε φοβούμεθαά λ λ ’ ας μ ή δειλιώ μ εν εις ο,τι συμβαίνει κάποτε,
διότι έχομ εν περισσοτέρας αιτίας νά ένθαρρυνώμεθα
καί νά έλπίζω μ εν, παρά νά δειλιώ μεν καί νά φοβώμεθα.
Οταν όμω ς κ ά μ μ ία δέν δίδη τά θάρρη τη ς
εις τόν Θεόν, τότε θέλει αύξάνειν ή θλίψις τ η ς , καί
ο χ ι μόνον τό σώ μ α, ά λ λ ά καί τό πνεύμα θέλει είσθαι έκτεθειμένον εις ταραχήν καί εις άγωνίαν.

Το νεογέννητον βρέφος υποβάλλει τήν μητέρα εις σπου
δαιότατα καθήκοντα. Διόλου ανίσχυραν, πάντη άβοήθητον, περιμένει άπ’ αύτήν περίθαλψιν καί τροφήν. Απο
Είναι γνωστόν ό'τι ώς έπί τό πλεϊστον ή σ ω μ ατικ ή τής στιγμής του τοκετού άρχίζουσι νέας υπηρεσίας τά μι
ιδιοσυγκρασία τώ ν τέκνων (καθώ ς καί αί διανοητι- κρά σωματικά του όργανα- οΐ πνεύμονες δέχονται μ’ ευ
καί δυνάμεις) έξαρτάται πολύ από τήν ιδιοσυγκρα φροσύνην τον ζωογόνον αέρα- -ή πάλλουσα καρδία στέλλει
σίαν τώ ν γονέων.
Π ο λλ ά σπανίω ς τω όντι β λέπο τό αίμα καθαρισμένον εις πάν μέρος τού συστη'ματος- τό
με-; τέκνα υγιή από φιλασθένους γονείς- καί οί ύγιεΐς φως προσβάλλει εις τούς οφθαλμούς, οι ήχοι εις τά ώταγονείς έχουν γενικ ώ ς τή ν εύχαρίστησιν νά βλέπω σι άλλά τά πάντα φαίνονται συγκεχυμένα εις τό νήπιον, καί
τ ά τέκνα τω ν άπολαύοντα εντελώ ς τά ς σ ω μ ατικ άς κατά πρώτον ό ολίγος καιρός, ό μή έπασχολαύμενος εις
δυνάμεις.
Προ πάντων δέ αληθεύει, ό'τι τή ς μητρός τό φαγητόν καί τόν ύπνον, δαπανάται ύπό του τέκνου εις
ή υ γεία καί ή διάθεσις κ α τά τόν καιρόν τή ς κυοφο τό διακρίνει-; τό πλήθος τών διαφόρων αισθήσεων, αϊτινες
ρίας συνδέονται στενώ τατα μ έ τή ν υγείαν καί εύτυ- εις αύτό προσβάλλουσι. Φύσει διδασκόμενου νά παρατηρή
χ ία ν τού τέκνου, τό όποιον μ έ λ λ ε ι νά γεννηθή- ό'θεν καί νά μανθάνη, ένδυναμοΰται βαθμηδόν νά ένατενίζη εις
οσαι εύρίσκονται εις τήν κατάστασιν ταύτην πρέπει λαμπρά αντικείμενα, ν’ άκολουθή μέ τόν οφθαλμόν ό'σα
νά ένθυμώνται καί νά σ υ λ λ ο γίζο ν τα ι, ό'τι αύταί μ όεϊλκυσαν τήν προσοχήν του, καί ν ακροάζεται τούς ζωη
ναι δέν ένέχονται εις αύτήν, ό'τι καί ή ίδική των ρούς καί καταπραϋντικούς ήχους τής μητρικής φωνής.
ύ γεια και η τώ ν τέκνων τω ν έχουν μ εγ ά λ η ν σχέσιν
Αλλ εις τό διάστημα τών πρώτων τριών ή τεσσάρων
μ έ τό αγαθόν τή ς ανθρώπινης κοινωνίας, καί ό'τι κατά μηνών, απαιτείται ησυχία καί άνάπαυσις- τά ορμητικά
συνέπειαν τούτου έχουν χρέος εις τόν Θεόν, εις τήν κινήματα είναι όλως διόλου ανάρμοστα εις τά βρέφη- καί
οίκογένειάν τω ν, καί εις όλα τά όμοειδή τω ν όντα, ν’ αί τραναί και όξέίαι φωναί, καί τά δυνατά φώτα, καί τα
άποφεύγωσι πάσαν βλαβερά-; έξιν τού νοός καί τού λαμπρά χρώματα, δέν πρέπει νά συγχωρώνται εις τά μέρη
σώ ματος, ν’ άπορρίπτωσι τάς κακάς κλίσεις τω ν, όπου αύτά διατρίβουσι, διότι τά νεΰρα τής όράσεως καί
και προ πάντων νά ήναι μέτριαι εις κάθε τ ι, σώ - τής ακοής είναι ακόμη αδύνατα, και πρέπει νά γυμνάφρονες, καί εγκρατείς.
’Επειόή δέ καί π ο λ λ α ί κατά ζωνται βαθμηδόν εις τά έργα των.
τόν καιρόν τούτον πάσχουν άπό μ εγ ά λ η ν αδυναμίαν
Συντείνει δέ τά μέγιστα εις τήν ησυχίαν καί γαλήνην
και μ ελ α γχο λ ία ν (ή'τις καί επαυξάνει οσάκις άφί- του βρέφους ή τάξις ώς προς τάς ώρας του ύπνου καί τής
νονται εις αυτήν) είναι χρέος έκάστης, οσον τό δυνα τροφής. “ Ως γενικόν κανόνα," λέγει τό Εγχειρίδιο-/,
τόν, νά περιορίζη παν ερεθιστικόν αίσ θημ α, νά προ- « πρέπει νά έχωμεν τό νά μή δίδωμεν εις αύτά τήν τρο
φυλάττεται πάντοτε άπό τά α ίτια τή ς μ ελ α γ χ ο λ ία ς, φήν των, αν δεν περώσι τούλάχιστον δύο ή τρεις ώραι·
καί οσον δύναται άπό παντός είδους 'αταξίας.
'Η άφου δέ άπαξ λάβωσι τήν συνήθειαν ταύτην, έξ ανάγκης
ενασχόλησις εις οϊκιακάς υποθέσεις, ή συχνή θεω τότε καί τής άναπαύσεως αί ώραι θέλουσι τακτοποιηθή.»
ρία τώ ν πολυποικίλω ν έργων τή ς ούσεως, καί τό ήδο- ή μετριότης προσέτι είναι ούχ_ ήττον αναγκαία- άλλ’ εκ
11*
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φύσεως κλίνουν νά μεταχειριζώμεθα υπερβολή»·· ώς προς
τα μικρά παιδία μας· τα ΐρέφομεν πολύ, τα ένδύομεν πολύ,
παίζομεν μέ αυτά πολύ, καί εις όλα μεταχϊιρεζόμεθα το
π ο λ ύ , νομίζοντες ότι οΰτω ευχαριστούνται πολύ. Πό
σον όμως λανθανόμεθα! πόσα νήπια δέ» βλάπτει καθ’
έκάστην ή ύπερβολή τής τροφής καί τής ενδυμασίας, πόσα
δεν στελλει πρόωρα εις τον τάφον, καί εις πόσα δεν κα
ταντά τοιουτοτρόπως ή ύπερβολή έξι; φθοροποιά εις τον
μετε'πειτα βίον
Περί τής ανάγκης τού νά τρέφωσιν αΐ μητέρες τά ίδια
τέκνα των καταχωροδμεν τάς εφεξής παρατηρήσεις έκ του
προκειμένου πονήματος·—
Ευχής άξιον ήθελεν είσθαι πάσα μήτηρ νά ή ναι
τροφός τού τέκνου της. Κατά δυστυχίαν όμως πσλλαί χωρίς κ καμίαν αιτίαν, είμή μόνον από οκνηρίαν,
ή δΓ άλλας ενασχολήσεις, παραδίδουσι την φροντίδα
των τέκνων των εις χειρ ας υποκειμένων, τά όποια,
όσον καί άν καυχηθώσιν ότι έχουν τό προτέρημα
τού άνατρέφειν τά. παιδία, είναι αδύνατον νά έκπληρώσωσι τό καθήκον τούτο ιός ή γεννήσασα. Πώς
έμπορούν αυται νά φροντίζωσι περί τής υγείας καί
άναπαύσεως το5» παιδίου, ή νά προσέχωσι μέ τον αυ
τόν τής μητρός ζήλον εις τήν τροφήν, εις την εν
δυμασίαν, καί εις την καθαριότητά του; Πόσα παιόία δέν στέλλονται αδίκους εις τον άλλον κόσμον διά
τήν κακήν καί παρά φύσιν συνήθειαν των γονέων,
οίτινες δίδουν αυτά νά τά άναθρέψωσιν, ή μάλλον
νά τά κακοανκθρέψωσιν, αί τροφοί ή άλλοι οικιακοί
θεράποντες ;
Η μήτηρ πρέπει πάντοτε νά εύρίσκεται μετά τού
νηπίου της- ή φροντίς αυτού πρέπει νά ήναι τό κύ
ριον έργον της. Τί άλλο επ’ αλήθειας έμπορεΐ νά
τήν δώση μετά τάύτα πλέον εύαρέστους αναμνήσεις,
νά τήν έπιβεβαιώση τήν φιλοστοργίαν των τέκνων
της, καί νά προξενήση καί εις αυτά τήν μεγαλητέραν σωματικήν, νοητικήν, καί θρησκευτικήν ώφέλεια ν; Πολλαί όμως, παραδεδομέναι εις τάς μωρίας
καί τάς ευθυμίας τού κόσμου, δέν ευκαιρούν άπό τούς
περιπάτους, τά συμπόσια, τά θέατρα, καί τούς χορούς,
νά ένασχοληθώσιν εις τοιαύτα οικιακά χρέη· δέν στο
χάζονται καθήκον αυτών νά πλησιάζωσιν εις τήν
κοιτίδα τού τέκνου των, νά θηλάζωσιν,ή νά ένδύωσι
καί νά έκδύωσιν αύτό.
Αλλ’ άν ή τών μητέρων
περί τά τοιαύτα επιμέλεια καί ή προσωπική έπαγρύπνησις εις τά τέκνα τουν δέν σύμφωνη μέ τάς
αωοάς ιδέας τού κόσμου, συμφωνεί όμως καθ’ ό'λα
αέ τον ορθόν λόγ»υ, μέ τήν φύσιν, μέ τό αίσθημα
τής άνθρωπότητος, μέ τό συμφέρον, καί μέ τήν ηθι
κήν. Τό ν’ άφίνη τις έκουσίως καί χωρίς ανάγκης
τήν ανατροφήν τών τέκνων του εις άλλους, όχι μό
νον δέν είναι ίδιον γονέων, αλλά καί δλως διόλου

ΩΦΕΛΓΑΤΩΝ

ΓΝ Ω Σ ΕΩ Ν .

απάνθρωπου καί σκληρόν. Οί τοιούτοι δέ γονείς:
άς λάβωσι παράδειγμα άπό αύτά τά άλογα ζώα,
άτινα έκ φύσεως δεικνύουσι τοσαύτην αγάπην καί
φροντίδα εις τά νεογνά των.
Τέσσαρα- κυρίως, λέγει τό έγχειρίδιον, είναι τά συντε—
λούντα εις τήν ύγείαν καί εύεξίαν τών παιδιών ή καθά
ριοτης, ή ενδυμασία, ή τροφή, καί ή γυμνασις. Η καθαριότ/ις δέ εις τά βρέφη είναι αδύνατον νά διαφυλαχθή,,
όπόταν δέν λούωνται καθ’ έκάστην άπό κεφαλής μέχρι
ποδών μ.έ χλιαρόν ή καί μέ ψυχρόν ύδωρ. Καί αύτά
τά πενταετή καί εξαετή παιδάρια πρέπει νά λούωνται
συνεχώς, ή τουλάχιστον νά πλύνωνται καθ όλον τό σώμα
μέ σπογγάριον. Τό δέρμα έχει πλειοτέραν σχεσιν μέ τήν
εσωτερικήν κατασκευήν τού σώματος, παρ’ όσον οί πολλοί
στοχάζονται, ώστε είναι αδύνατον ν’ άμεληθή τό πρώτον
χωρίς νά βλαφθή τό δεύτερον. Αί άκαθαρσίαι τής επιδερ
μίδας έμποδίζουσι τήν άδηλον διαπνοήν, καί ιός έκ τούτου
βλάπτουσι καί τήν ύγείαν, καί επενεργούσι κατά τό μάλλον
καί ήττον εις όλας τάς ζωϊκάς ένεργείας.
Τάς -ττερί ενδυμασίας παρατηρήσεις, καθ’ όσον μάλιστα
άφορώσι τήν ανόητο» καί σκληράν συνήθειαν τής σπαργανώσεως, θέλομεν καταχωρη'σειν ολοκλήρους, εύέλπιδες ότιθέλουσι παρακινήσει τινάς μητέρας ν’ άπαλλάξωσι τά τέ
κνα των τής αχρήστου ταύτςς τυραννίας.
0 τρόπος, καθ’ ον ένδύουσι τήν σήμερον τά-παι
δία εις πολλά μέρη, είναι καί εξω της φύσεως καί
εξω τού δρθού λόγου' οιύτός είναι άναντιρρήτως έ
καταλληλότερος διά νά έμποδίζη τήν αύξησιν τού
παιδίου, τήν τακτικήν χρήσιν τών οργάνων, καί τήν
έλευθέραν κυκλοφορίαν τού αίματος, καί νά έπιφέρη
άλληλοδιαοόχως τρομεράς ασθένειας. Τά πολλά
δεσίματα καί σπαργανώματα τών νηπίων κατά φυ
σικόν λόγον βλάπτουσι τήν ύγείαν. Βρέφη πολλάκις άπέθανον ταχέως μετά τήν γένναν άπό σπασμούς,,
οιτινες γενικώς μέν άποδίδονται εις έσωτερικάς α ί
τιας, ώς έπιτοπλείστον όμως προέρχονται άπό τήν
ίδικήν μας αφροντισιάν. Εσχάτως μέ άνέφερον περί
τίνος νηπίου, ότι έκυριεύθη άπό σπασμούς ευθύς δτε
τό έσπαργάνωσαν, αφού ώέ τού άφήρεσαν τά σπάρ
γανα καί τά δεσίματα, άνέλαβε πάραυτα, καί ποτέ
πλέον δέν έπαθε τοιούτό τι.
Τό νά προσπαθώμεν νά βελτιώσωμεν τήν φύσιν
μέ τήν τέχνην είναι τωόντι άξιογέλαστον καί επι
κίνδυνον. Ποίος είναι εις τούτην τήν περίστασιν ό
σκοπός τού νά δένωαεν τό σώμα τόσον σφιγκτά ;
Αρα διά νά φαίνεται τό παιδίον εύμορφον, ίσον, καί
ορθιον, καί τό σχήμά του νά μορφωθή καλώς ; άλλα
σέ βεβαιόνω, αδελφή μου, ποτέ δέν έμπορεΐ νά εύρεθή σώμα καλήτερα μορφωμένον παρ’ όπως εξέρ
χεται άπό τάς έπιδεξίους καί πλαστικός χεΐρας τής
φύσεως. ΙΙαρεκτός δέ τούτου, οί μεγάλοι άγώνές
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■μας νά βελτιώσωμεν το σχήμα, καί νά κάμωμεν
'το σώμα νά έπαυξήση, ώς έπιτοπλείστον άνατρέπουσιν δλως διόλου τον σκοπόν μας. Η στενοχώρια
καί τό δυνατόν σφίγςιμυν όχι μόνον τήν κυκλοφορίαν
τών ύγρών τού σώματος έμποδίζουν, άλλα καί δέν
άφίνουσι νά δίανεμηθή έξισου ή τροφή εις τά διά
φορα μέρη τού σώματος, ώστε έξ ανάγκης ή αύξησις τού παιδίου γίνεται άνισος, ή μέ άλλας λέξεις
τό σώμα μορφούται κακώς.
Καί κατά τούτο τά πλέον απολίτιστα καί ακαλ
λιέργητα μέρη τού κόσμου δεικνύουσι περισσοτέραν
ημών φρόνησιν. Εκεί άνατρέφουσι τά τέκνα των
¿πλούστατα, διότι άκολουθοΰσι τάς υπαγορεύσεις αυ
τής τής φύσεως. Είς τά παράλια τής Αφρικής τά
παιδία είναι χωρίς ένδύματα, καί ούτε τά δένουσιν
ούτε τά σπαργανόνουσι διόλου, άλλα τά ρίπτουν είς
είδος τι στρώματος, καί τά άφίνουσι νά κυλίωνται
εις αύτό, καί μ ’ ολον τούτο όχι μόνον δέν γίνονται
δύσμορφα καί φιλάσθενα, άλλα καί δλον τό εναντίον,
υγιή καί εύρωστα. Γνωρίζομεν δέ οτι περισσότερον
μ,εταξύ τών έξευγενισμένων καί πεπολιτισμένων έθνών
τού κόσμου εύρίσκονται δύσμορφα σώματα παρά με
ταξύ τών βαρβάρων καί απολίτιστων φυλών τού αν
θρωπίνου γένους.
Επίσης ανόητος είναι ή πρόληψις, ήτις ακόμη
οιασώζεται μεταξύ πολλών, ότι, άν το παιδίον δέν
σπαργανωθή, ήγουν δέν περιτυλιχθή καλώς μέ τάς
λεγομένας φ α σ κ ί α ς, γίνεται ασθενές καί αδύνα
τον. ό χ ι μόνον άφ’ όσα άνεφέραμεν ώς προς τά
απολίτιστα έθνη μανθάνομεν πόσον έξ έναντίας είναι
βλαπτικόν καί επικίνδυνον είς τήν ύγείαν καί εύεξίαν
τού σώματος τό σφίγξιμον, άλλ’ ακόμη καί άφ’ οσας
παρατηρήσεις δυνάμεθα νά κάμωμεν είς αύτά τά
άλογα ζώα. Ποτέ σχεδόν δέν φαίνονται μεταξύ
των δύσμορφα, διότι τά νεογνά των, έλευθέρως τά
μέλη των μεταχειριζόμενα, έχουν έλευθέραν καί
τήν κυκλοφορίαν τών ύγρών τού σώματος. ΙΊολλά
εξ αυτών τών ζώων είναι αδύνατα όταν ερχωνται
εις τον κόσμον, καί μ ’ ολον τούτο γίνονται ακολού
θως ισχυρά, ύγιή, καί ώραΐα· δέν χρειάζονται ούτε
σπαργανώματα, ούτε δεσίματα, ούτε κάνέν άλλο άπό
τα τοιαύτα. Ποση μωρία ήθελεν είσθαι, άν γεωρ
γός τις, π. χ ., έσφιγγε μέ πολλά δεσίματα πωλάριον ή μοσχαριον, οιά νά κάμη αύτό δυνατώτερον
και ευμορφοτερον; Καί όιατί λοιπόν νά μεταχειρί
ζονται α'1 μητερες τούτο είςτά ανθρώπινα οντα ; διατί
ν* μη θελωσι ν αφησωσι τήν κακίστην ταύτην πρόληψιν, άλλα να νομίζωσιν ότι μέ τά σφιγξίματα
χαιχνονοΊ χ α τ ι, ώστε να χχταντώσι τινέζ (τραγ ij.cc το
όποιον έβεβαιώθην ότι έγινε) καί μέ τά σχοινία ακό
μη νά περισφίγγωσι τά τέκνα των, έλπίζουσαι ότι
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κάμνουν αύτά ισχυρά, καί, κατά την φράσιν, δυναμόνουσι το κόκκαλόν τω ν; Οχι, αδελφή μου, άς άφίνωμεν αύτήν τήν φύσιν νά ενεργή μόνη, καί άναμφιβόλως αύτή οίόει καί εύρωστίαν καί καλήτερον
σχήμα είς τά τέκνα μας.
Πολλαί μητέρες υπερασπίζονται τά δεσίματα μέ
την ιδέαν οτι αύτά κάμνουν τά βρέφη των νά ήσυχάζωσι· καί τούτο κατά μέρος τωόντι αληθεύει, διότι
άπό τό σφιγκτον δέσιμον τό κλαύσιμον καθίσταται
δύσκολον καί έπίπονον, καί έντεύθεν προέρχεται ή
ησυχία τού δυστυχούς παιδίου· άλλα πόσον άθλία
είναι ή τοιαύτη ησυχία!
Θεώρησε καί τά σχεδόν νενεκρωμένα μέλη τού
σπαργανωμένου νηπίου! Είμαι βέβαια ότι ολόκλη
ρον τό φαινόμενον τού τοιούτου νηπίου ήθελε κινήσειν είς οίκτον καί συμπάθειαν τάς μητέρας, έάν
δένήσαν συνειθισμέναι νά τό βλέπωσιν εις αύτήν τήν
κατάστασιν.
Παρατήρησε προσέτι πόσην ηδονήν αισθάνεται,
όταν άπό εύσπλαγχνίαν, άν καί δΓ όλίγας στιγμάς,
έλευθερόνεται άπό τά σκληρά ταΰτα δεσίματα ! Πα
ρατήρησε αύτό πόσον χαίρει τήν προσωρινήν έλευθερίαν τών μελών του, ώς αιχμάλωτος δστις έφυγεν
άπό τά δεσμά" μέ πόσην εύχαρίστησιν απολαμβάνει
τήν άβίαστον αναπνοήν τών τρυφερών πνευμόνων του !
Διατί, αδελφή μου, αί μητέρες νά έχωσι τόσην
σκληρότητα, και νά τού διακοπτωσι τάς ευχαριστή
σεις ταύτας ; Διατί νά βλάπτωσι τήν ύγείαν του μέ
ανάρμοστα φορέματα ; Ποσάκις όχι. μόνον ή κοάσις
βλάπτεται, αλλά καί αύτή ή ζωή θυσιάζεται μέ τήν
κακίστην ταύτην συνήθειαν ! Τούτο δέ ακόμη άς σημειώσωμεν οτι, άν τά ύγιή καί εύρωστα σώματα βλάπτωνται μέ τά συχνά ταϋτα σφιγξίματα, πόσον πρέ
πει νά νομίσωμεν ότι πάσχουσι τά αδύνατα παιδία;
έπονται παρατηρήσει; περί τροφής καί γυμνάσεως, επί
σης άξιολογοι, τας οποία; όμως διά τά στενά μας όρια
άναγκαζο'μεθα έξ ολοκλήρου νά παραδράμωμεν.
Ί Ά ί τ α ι συνέχεια.

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ Π Ε Ρ Ι ΤΟΥ ΙΑ ΤΡΟ Υ Π ΊΛ Α ΙΓ Γ ΙΟ Υ .
Ό Σ τ ιλ λ ίγ γ ιο ς , π ερ ίφ η μ ο ς Γερμανός Ιατρός καί συγνραφείις, εγεννήθη Ιν Ο ϋεστφ αλία τό 1740, άπέθανε δέ τό Ιβιτ’. Έ χ ρ η μ ά τισεν άριστος ο φ θ α λ μ ία τρ ο ς.

Ε ν καιρω της νεοτητος αυτου ο Στιλλιχχιος ήτο πολλά
πτωχός, άμοιρος των κωνων αναπαύσεων καί αναγκαίων
τής £ωής. Μετα πολυχρόνιον os ανησυχίαν καί πολλάς προσευχάς έπληροφορήάη ότι τό θέλημα του Θεού
ητο να ίιπαχη είς τό πανεπιστήμιον, και νά σπουόάση
την ιατρικήν. Κατα πρώτον, οεν έπλεξε πανεπιστήμιον, αλλα περί-μενεν υποόηλωσιν του έπουρανιου Πατρος τον καςτοτι, σκοπον εχων να σπουδάση άπλως έχ
πίστέως, δέν ή5ελεν εις τίποτε ν’ άκολου,ύ-ήση τό ίδιον
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αύτού Βέλημα. Μετά τρεις εβδομάδας άφού έκαμε τδν χρόνον τούτον, ό συγκάτοικος αύτού, κύριος Τ ., τδν
την άπόφασιν ταύτην, ήρωτήΒη υπό τίνος φίλης πού είπε μίαν πρωίαν, “ Στιλλίγγιε, πιστεύω ότι δέν κρα
έσκόπευε νά ύπάγη. “ Δεν έξεύρω,” άπεκριΒη. “ Ό γεί- τείς πολλά χρήματα*” καί τδν ε’πρόσφερε τριάκοντα
των ήμών Τ .,” είπεν έκείνη, “ ύπαγει εις τδ Στρα δίστηλα είς χρυσόν, άτινα άσμένως έδέχΒη ώς ε’κ Θεού.
σβούργον νά διαχειμάση ε’κεί* ύπαγε μετ' αυτόν.” Τού Μετ’ ολίγους μήνας έφΒασεν ό καιρός, καΒ’ δν ώφειλε
το κατένυξε την καρδίαν τον Στιλλιγγίου* ήσΒανΒη νά πληρώση τά δίδακτρα είς τούς καΒηγητάς, εί δέ μη,
ότι αυτη ήτβν ή περιμενομένη ύποδήλωσις. Έ ν τω νά έξαλειφΒή" τδ όνομά του άπδ τδν κατάλογον των μα·
μεταξύ, αύτδς ο Τ. είσήλΒεν εις τον Βάλαμον, καί Βητών. Τδ άργύριον έπρεπε νά πληρωΒη είς τάς Ιξ
ύπερευχαριστήΒη μέ την πρότασιν. Ή ευδαιμονία τού ώρας τήν πέμ,πτην τδ εσπέρας. Ή πρωία τής πέμπτης
Στιλλιγγίου έξηρτάτο ήδη άπδ τδ νά γένη ιατρός, καί ήλΒεν, άλλά δέν είχεν άργύριον, ουδέ κάνέν μέσον δι’
πρδς τούτο άπητούντο τουλάχιστον χίλια δίστηλα, ε’ξ ου νά τδ προμηΒευΒη. Έδαπάνησεν δλην τήν ήμέραν
ών ουδέ τά έκατδν έγνώριζε πόΒεν νά προμηΒευΒη. προσευχόμενος. Έ σ α ν ήδη πέντε ώραι μετά τήν με
ΣταΒερώς μ’ όλον τούτο προσήλωσε την πεποίΒησιν σημβρίαν, άλλ’ άργύριον δέν είχε φανήν. Ή πίστις
αύτού εις τδν Θεδν, καί διελογίζετο ώς επομένως*— αύτού σχεδόν ήρχιζε νά έκλείπη* ίδρώςτδν περιέχυσε·
“ Ό Θεδς τίποτε δεν άρχιζει χωρίς νά τδ τελείωση τδ πρόσωπόν του κατεβράχη άπδ δάκρυα. Κάποιος
ένδόξως* είναι δέ άληΒέστατον, δτι αύτδς μόνος διέταξε έκρουσε τήν Βύραν. “ ΕισελΒε,” είπεν αύτός. ΤΗτον
τάς παρούσας περιστάσεις μου χωρίς την ίδικήν μου ό οίκοκύριός του. “ ΤΗλΒον,” είπεν ό κύριος Ρ., “ νά
συνέργειαν. Επομένως είναι προσέτι άληΒέστατον, ίδω πώς σέ άρέσκει τδ δωμάτιόν σου.” “ Σάς ευχα
ότι αύτδς Βέλει ε’κτελέσει παν τδ περί εμέ κατά τρόπον ριστώ,” είπεν ό Στιλλίγγιος* “ μέ άρέσκει πολύ.” “ Μίαν
άξιώτατον εαυτού.” Μειδιών έλεγε πολλάκις πρδς τούς άλλην ε’ρώτησιν ήΒελον νά σ’ ε’ρωτήσω,” είπεν ό οίκοΌ Στιλλίγε’πίσης ε’νδεεΐς φίλους του— “ 'Απορώ πόΒεν μέλλει νά κύριος* “ έφερες χρήματα μαζη σου
μέ στείλη χρήματα ό ουράνιος Πατήρ μου.” "Οτε δ’ γιος λέγει ότι ησΒάνΒη ώς ά Άμβακούμ, ότε ό άγγε
ε’φανέρονον ανησυχίαν, έλεγε, “ Πιστευσατε βεβαίως λος ήρπασεν αύτδν άπδ τάς τρίχας τής κεφαλής νά
ότι δ δυνηΒείς νά Βρέψη χιλίους άνΒρωπους μέ ολίγον τδν μεταφέρη είς τήν Βαβυλώνα. “ "Οχι, δέν έχω
άρτον ζή* άκόμη, καί είς αυτόν παραδίδομαι. Αύτος άργύριον,” άπεκρίΒη. Ό οίκοκύριος τδν έΒεώρησεν έκβεβαίως Βέλει εύρεϊ μέσα. Μή μεριμνάτε* ό Κύριος πεπληγμένος,.καί τελευταίον είπε, “ Βλέπω ότι όΘεός
μ’ έστειλε πρδς βοήΒειάν σου.” ’Αμέσως δ’ ε’ξήλΒε,
Βέλει προβλέψει.”
Μόνον τεσσαράκοντα εξ δίστηλα ήμπόρεσε να οίκο- καί μετ' όλίγον ε’πέστρεψε φέρων τεσσαράκοντα δίστη
νομήση διά τδ ταξείδιόν του. ΚαΒ’ όδδν έτυχον είς λα είς χρυσόν.
“ Τότε,” λέγει ό Στιλλίγγιος, “ ησΒάνΒην ώς ό
αυτδν άνυπέρβλητα εμπόδια καί άργοπορία* ώστε φΒασας είς τδ Φραγκοφόρτον, τριών ήμερων δρόμον άπέχον Δανιήλ είς τδ σπήλαιον τών λεόντων, οπότε ό Ά μβατού Στρασβούργου, είχεν ήδη ε’ξωδευμένα όλα τά χρή κούμ έφερεν είς αύτδν τήν τροφήν του.” Επεσε δ
ματά του, πλήν ένδς διστήλου. Δέν είπεν όμως είς ε’πί τού ε’δάφους, καί ευχαρίστησε τδν Θεδν μετά δα
κανένα τίποτε, άλλά περιέμενε την βοήΒειαν τού ούρα- κρύων. Επομένως υπήγε, καί ε’πκήρωσε τά δίδακτρα
νίου Πατρός του. Περίπατων είς την όδδν, καί προσευ ώς οί πλουσιώτεροι. 'Ολόκληρος ή άκαδημιακή ζωη
χόμενος εσωτερικούς είς τδν 'Υψιστον, άπήντησε τδν του δέν ήτον είμή σειρά τοιουτων περιστάσεων. Πολ
κύριον Λ., έμπορον ε’κ τού τόπου τής διατριβής του, λάκις ε’στερείτο άπδ χρήματα* δέν έζήτει όμως παρ
δστις είπεν είς αυτδν, “ Στιλλίγγιε, διατί ήλΒες έδώ;” άνΒρώπου* διότι δέν είχε τινά, παρ’ ου νά ζητήση*
“ Υπάγω είς τδ Στρασβούργον νά σπουδάσω τήν ία- ε’ζήτει όμως παρά τού Θεού, δστις πάντοτε τδν έδιδεν
τοικήν.” “ ΠόΒεν πορίζεσαι τά α ν α γ κ α ί α “ Έ χ ω είς τάς άνάγκας του. Θερμώς έπεκαλείτο τήν Βείαν
πλούσιον πατέρα είς τούς ουρανούς.” Ό κύριος Λ. ήτε- οδηγίαν, καί ησΒάνετο ότι τήν ε’λαμβανε* μετεχειρινισεν είς αϋτδν, καί ήρώτησε, “ Πόσα χρήματα έχεις ζετο μέν πάντα νόμιμον τρόπον είς άναπληρωσιν τών
πρόχειρα;” " Έ ν δίστηλου,” είπεν ό Στιλλίγγιος. ιδίων του χρειών, καί ωφελείτο άπδ πάν δυνατόν μέσον*
“ Λοιπόν,' είπεν ό κύριος Λ., “ καί εγώ είμαι είς των άλλ’ δτε δέν είχεν ίδιά του μέσα, ε’ζήτει βοήΒειαν
οικονόμων τού ουρανίου Πατρός σου* και τδν ένεχει- παρά Θεού, καί πάντοτε ε’λάμβανε τδ ζητούμενου.
ρισε τριάκοντα τρία δίστηλα. Θερμά δάκρυα έρρευσαν Κατέστη δέ είς τών χρησιμωτερων ιατρών, και μέγι
άπδ τούς όφΒαλμούς τού Στιλλιγγίου* “ Τώρα,” είπεν, στος ευεργέτης τών πενήτων. Είχε Βαυμαστήν πείραν
“ εί ί.αι αρκετά πλούσιος* δέν χρειάζομαι πλέον τίπο είς τήν Βεραπείαν τών οφΒαλμών, καί έδωκε τδ φώς
τε.” Ή πρώτη αυτη άπόπειρα ε’νέπνευσεν είς αύτδν ε’ν μέρει ή έξ ολοκλήρου είς δυο χιλιάδας άν,Βρωπων
τόσον Βάρδος, ώστε δέν άμφίβαλλε πλέον ότι ό Θεδς σχεδόν τυφλών, ε’ξ ών οί πλείστοι ήσαν πένητες, και
άνίκανοι νά τδν άνταμείψωσι. Θέλομεν άποδειξιν ίσχυήΒελε τδν συνδράμει διά πάντα
Ατού διέτριψεν όλίγον καιρόν είς τδ Στρασβούργον, ροτέραν δτι ό Θεδς ήτον όδηγος του ;
κατήντηοαν πάλιν είς έν τά τριάκοντα τρία δίστηλα*
Ή θ ο υ ς δικαίου φαύλος ου ψαυιι λόγος.
ό.Βεν καί ήρχισε νά προσεύχεται Βερμότατα. Περί
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Ι Ι ε ρ ι ο δ ε τ ω ν μετα τίνος φίλου είς τ δ ε’νδότερον τής
’Αφρικής πλησίον τού Ευέλπιδος ’Ακρωτηρίου, έφΒασα
εις κώμην είδωλολατρών. ΚαΒ’δλην ε’κείνην τήν ήμέ
ραν καί τήν προ αυτής νύκτα δέν είχομεν γευΒή τίποτε*
ή κώμη έφάνη προ τής δύσεως τού ήλίου, άλλ’ε’πλησιάζομεν είς αύτήν μετά προφυλάξεως, καΒό γνωρίζοντες
ότι οί ε’νοικούντες Κοράνναι ήσαν συνειΒισμένοι είς αι
ματοχυσίαν καί αρπαγήν, καί ήτον ενδεχόμενον νά έπιπέσωσι καΒ’ ήμών πριν μάΒωσι τίνες ήμεΒα. Τέλος,
ήλΒέ τις νά ε’ρωτήση περί τού σκοπού μας* έδειξε δέ
είς ικανήν άπόστασιν έκ τού υψους ε’φ’ ου ίστατο ή κώ
μη, και ειπεν οτι ημπορουσαμεν νά κοιμηΒώμεν εκεί
τήν νύκτα, άλλ’ ότι, αν είσηρχόμεΒα είς τδ χωρίον, ήΒέλομεν κινδυνεύσειν. Έ τ ο λοιπόν δεινή τωόντι ή Βέσις
μας* διότι, άν μέν ε’προβαίνομεν, πιΒανώτατον ότι πριν
τής αύγής ήΒέλομεν καταβρωΒήν ΰπδ τών λεόντων* όπου
δ’ εύρισκόμεΒα, ήΒέλομεν διανυκτερεύσει πεινώντες, διψώντες, καί υπέρμετρα κεκοπιακότες. Έ πί τέλους,
ήλΒέ τις, καί τού ε’ζητήσαμεν όλίγον υδωρ. Δέν μάς
έδωκε. Προσέφερον άκολούΒως τά μένοντα ε’πί τού
φορέματος μου δύο ή τρία κομβία δΓ όλίγον γάλα* άλλά
και τούτο μάς ηρνηΒησαν, καί μετά περιφρονήσεως.
Δεν εχρειαζετο να ηναι τις φρενολόγος ή φυσιολόγος,
ωστε νά άνακαλύψη ότι δεινόν τι ε’μελέτων καΒ’ ήμών,
και οτι είχομεν μεγα δίκαιον νά φοβώμεΒα. Άνυψώσαμεν την καροίαν προς τον 1 ψιστον, άλλ’ ε’γνωρίζομεν
οτι δεν ήτο χρέος μας νά προχωρήσωμεν. ΈκαΒήμεΒα
λοιπόν σύννοες καί σκυΒρωποί* ε’νω δ’ ε’βλέπομεν εις
τά πέριξ, είδομεν γυναίκα καταβαίνουσαν άπδ τά υψη,
οπισΒεν τών οποίων ή κώμη έκειτο. Έπλησίασε μέ
λάγηνον είς τήν χείρά της καί μέ δέσμην ξύλων. Τδ
■σκεύος περιείχε γάλα* άφού δ’ άπέΒηκεν αύτδ καί τά
ξύλα, ε’στράφη ευΒύς όπίσω. Μετ’ όλίγον δ’ ε’πανήλΒε,
βασταζουσα σκεύος όδατος είς τήν μίαν χείρα, καί
μηριον προβάτου είς τήν άλλην. ΈκάΒισε καί κατέ
κοψε τδ κρέας. Ήρωτήσαμεν πώς ώνομάζετο, καί άν
είχομεν οείξειν εύνοιαν πρός τινα συγγενή της* άλλά
οεν άπεκριΒη λογον. Τήν ήρώτησα πάλιν είς ποίον
ημεΒα ύποχρεοι* άφού δέ δίς καί τρις ε’πανέλαβον τήν
ερωτησιν, άπεκριΒη επί τέλους, Γνωρίζω τίνος είσαι
υπηρέτης* άγαπώ δ’ εκείνον, δστις μέ είπεν, ότι ό δίδων ποτηριον ψυχρού ΰδατος είς έν άπδ τά τέκνα του,
δεν Βελει κατ ουδενα τρόπον χάσει τήν άνταμοιβήν του.
Ερευνησας τά κατ’ αύτήν, έπληροφορήΒην δτι ήτον
ό μονος λύχνος ό ε’ν τη κώμη εκείνη καιόμενος, καί δτι
προ πολλών ετών διεδιδεν ε’κεί τδ μικρόν φώς της. Οι
λογοι καί τα δακρυα της έμαρτύρουν τήν ειλικρίνειαν
τής ψυχής της. ΈΒεώρουν αύτήν ώς άδελφήν τωόντι,
και την παρεκαλεσα νά μέ εϊπη τίνι τρόποι είχε δια
τηρήσει το φως του Θεου ζων έν τη ψυχή* της πώς
διεφιίλαξ* Χριστιανικά αίσΒηματα καί διαΒέσεις χω
*ις τής μετά τών Χριστιανών συγκοινωνίας. Είς άπό-
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κρισιν εσυρε Καινήν ΔιαΒήκην άπδ τδν κόλπον της,
καί ύψώσασα αύτήν είπεν, » Αυτη είναι ή πηγή έξης
πινω τούτο είναι το έλαιον, το οποίον διατηρεί τδν λύ.
χνον μου καιόμενον είς τδν σκοτεινόν καί παράμερον
τόπον τούτον.” Έκύτταξα τδ βιβλίον* ήτον 'Ολλανδι
κή Καινή ΔιαΒήκη. Έ λαβε δέ αύτήν παρά τίνος
ιεροκηρυκος, καΒ ον καιρόν έξήλΒε τής σχολής* καί
τδ βιβλίον εκείνο ε’ζωογόνει τάς ε’λπίδας της: καί έφώτιζε τήν είς τά έπουράνια οδόν της.
ΕΚ ΔΡΟ Μ Η

Ε Ι Σ Τ Η Ν Ν Ο Τ ΙΟ Δ Υ Τ ΙΚ Η Ν Π Α Ρ Α Λ ΙΑ Ν
ΓΗ Σ Κ Α ΣΠ 1Α Σ Θ Α Λ Α ΣΣΗ Σ.
[Σ υ ν έ χ εια άπ δ Σ ε λ . 112 .]

Ό μεσημβρινός κλάδος τού Κ α υ χ ά σ ο υ -δ είς τό Γ ηλάνιον δρόμος
ή π α ρ ά τή ν Κ α σ π ία ν δενδρόκομος χ ώ ρ α — Ή Κ α σ π ία θ ά 
λασσα οά π ερ ι αυτής Ισφ αλμ ενα ι δοζαι τω ν ά ρ χα ίω ν— ή χ α μ η λ ο τη ς α υ τη ς --ή το π ά λ α ι ένωσις αυτής μ έ τή ν λ ίμ νη ν Ά ράλ
“ ■ή μ εγά λ η ε ξα τμ ισ ις και έλάττω σις τώ ν δδάτων τη ς-—ot είς αυ
τήν εισβαλλοντες π ο τα μ ο ί— οί άνεμοι τή ς Κ α σ π ία ς τά Ι π ί
τώ ν ακτώ ν αύτης όρνεα.

Ε ε ε λ θ ο ν γ ε ς άπδ τήν Άρδεμπίλην, διεύΒύνΒημεν
πρδς άνατολάς, κατά τήν ορεινήν σειράν τού Έλβούρσου, όπισΒεν τής όποιας κείται ή χώρα τών Γήλων.
Ι α Καυκασια, εκτεινόμενα είς άλ.υσοειδή σειράν γιγαντιαίαν μέχρι τών όχΒών τής Κασπίας Θαλάσσης,
και οιατεμνοντα προς βορράν μέν τδ Δαγγιστάνιον,
πρδς νότον δέ τδ Σιρβάν (’Αλβανίαν), άποπέμπουσιν
άκτινοειδώς ε’κ τών μεσημβρινών πλευρών των άπειραριΒμους κλ.αδους όρέων κατά πάσαν διεύΒυνσιν. ΕΓς
των κυριωτερων τούτων κλάδων εξαπλουται πρδς μεσημ
βρίαν, διαχωρίζει είς τμήματα δύο τάς έρημίας τού
Μογγανιου, και καταβαινει μέχρι τών Κασπίων Πυ
λών εκεί, λαμβανων σχήμα άμβλυγωνου, παρεκτείνεται άποτομως πρδς άνατολάς, συναπτόμενος μέ τήν
παμμεγεΒη καί ύψηλοτάτην σειράν, τήν παρά τών Ε λ 
λήνων καλώς έγνωσμένην ΰπδ τδ όνομα τού ’Ινδικού
Καύκασού, και συνδεδεμένην μέ τά όρη τών Ίμαλαίων.
^ έλ κλαοος ουτος λαμβανει διαφόρους ονομασίας, κατά
τας χωράς όποΒεν περνά"· κατά τδ βόρειον μέρος τής
Άτροπατηνής καλείται Καρα-Δάγγ* άπδ δέ τών οχΒών τού ποταμού Κύρου μέχρι τών τού Μάρδου (Σιφιτρούδ) Άλπόνια ή όρη τού Ταρουμίου. Είς τήν Ύρκανίαν, συμπεριλαμβάνουσαν σήμερον τήν Μαζανδενανην καί Αστεραβάδην, ονομάζεται κοινώς Έλβούρς
και περαιτέρω, ήγουν κατά τδ Χωρασάνιον, Παρδικά
όρη. Λί ύψηλότεραι έξοχαί τού κλάδου τούτου είναι
τδ Σεβαλάν-Κούχ, απέναντι τής Άρδεμπίλης, έχον
ύπέρ τάς 12,000 ποδών ύψος* τδ Ά γά-Έ βλέρ, περί
τας 8,000* το Πιλιντή, είς τα σύνορα τής χώρας Χαλχαλ, περι τους 6500* ό Μασσουλάς, ή άξιοπεριεργοτέρα
κορυφή τού ορεινού τούτου συστήματος διά τήν άπόκρη.
μνον. τραχείαν, καί ζωγραφικήν μορφήν της, 11,000
περίπου* τδ Δουλφέκ, άντικρυ τής παλαιάς Κυρουπόλεως, περί τάς 10,000* καί τδ Δεμαβέντ, πλησίον τής
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πρωτευούσης Τεχεράν, παρουσιάζον όλα τά σηρ^εΓα πα ρά βουνά, καί λόφους άποκρημνους καταξήρους, ε’πισωλαιού έσβεσμένου ηφαιστείου, του οποίου ό κώνος έλο- ρευμένους με φρικωδη τινά σύγχυσιν, χρώματος υποξάν·
γίσ3η περί τάς 12,500 ύπέρ το έπίπεδον της θ α  3ου, παραγομενου άπδ τό αρσενικόν καί τόν σίδηρου, ε’ξ
ών σύγκεινται τά περισσότερα Περσικά όρη· καί κοι
λάσσης.
Διά νά μεταβώμεν εις το Γηλάνιον, συντομωτέραν λάδας άνύδρους τηδε κάκείσε σταχυοφόρους, τάς οποίας
όδόν δεν είχομεν παρά στενοπορείαν τινά, ητις διατε- ή χιών περικαλύπτει τόν χειμώνα, ώς σινδών έφ
μνει καμπυλοειδώς τάς παρωρείας του όρους Ά γά —Ε- όλης της αψύχου φύσεως ε’ξηπλωμένη. Ά πδ δε τό ανα
βλέρ μέχρι της κορυφής του. Ή όδδς αυτη είναι μο- τολικόν μέρος τό άποβλέπον την Κασπίαν, 3έαμα ε’κπληνοπάτιον στενώτατον έγκεχαραγμένον ε’πί λόφων άπο- κτικώτατον προσβάλλει τόν όφ3αλμόν του περιηγητοΰ.
τόμων, καί διαβαΐνον κάποτε ε’ν τώ μέσω κοκκωτών Δάση πυκνότατα καί άπεράντως εκτεινόμενα άντιπασκληρών βράχων, η καί άγον εις την άκρωνυχίαν αύτών. ραβάλλονται 3αυμασίως μέ την όπισ3εν ύπάρχουσαν
Πολλάκις λήγει καί εις φάραγγας, όπου ρύαξ, κατα- γυμνήν άφορίαν καί κατηφη ε’ρημίαν τών Άλπονίων
βαίνων άπδ τά πέριξ χιονοσκεπή βουνά, ρέει όρμητικώς καί τών παραπόδας ίσοπέδων. Ή αιφνίδιος μεταβολή
συνεπισύρων γην άργιλλώδη, κατασταίνουσαν τε3ολω- του άέρος γίνεται αμέσως έπαισ3ητή είς αυτόν διά της
μένα τά υδατά του. Ή πορεία μας όμως κατηντα ε’πι μεταβάσεώς του άπδ κλίμα ξηρόν καί υγιεινόν, αν καί
μάλλον καί μάλλον δύσκολος διά την τραχύτητα και δριμύ, είς κλίμα υγρόν καί νοσώδες διά τάς άεννάους
άγριότητα των βουνών. ’Ενώ δ’ ημείς κεκοπιακότες άνα3υμιάσεις τών ε’λών, τά όποΓα καλύπτονσι τας δενκαί άσ3μαίνοντες έβηματίζομεν προσεκτικούς, σύροντες δροφόρους καί βοτανώδεις γαίας τών παρα τήν Κασπιαν
κατόπιν τούς ίππους μας διά. τον φόβον μη έξοκείλωσι κειμένων επαρχιών. Ή δρυς, ποικίλα είδη άκακιών,
του στενού, καί κρημνισ3ώσιν εις το παραποδας ήμών ή πλάτανος, ή καστανιά, ή φιλύρα, ή πτελέα, ή σημύ
άνεωγμένον φρικώδες χάσμα, οί δέκα ιππείς, άπδ τους δα, ή σφένδαμνος, ή πύξος, ή συκέα, και πάν άλλο
οποίους συνωδευόμε3α προς πλειοτέραν άσφάλειάν μας, είδος καρποφόρου δένδρου άκμάζουσιν ένταύ3α είς κακα3ωπλισμένοι μέ τδ δόρυ καί τδν Περσικόν άκινάκην, τάστασιν άγρίαν, άλλά μεγαλοπρεπούς, και σχηματιέτρόχαζον άτρομητως καί ευπετώς, παροδευοντες τας ζουσι πυκνά καί συνηρεφή δάση, τά όποια έσεβάσ3ηάκρολοφίας, καταδιώκοντες άλλήλους ε’πί των άποτόμων σαν αείποτε άπδ του άν3ρώπου τόν πέλεκυν ή ζωογ©καί πετραίων πλευρών του όρους, μιμούμενοι πόλεμον, νος άφ3ονούσα είς τόν τόπον τούτου υγρασία είναι πηγη
καί όρμωντες κατ’ άλλήλων, σείοντες τά δόρατα, καί άνεξάντλητος άδράς καί πεποικιλμένης βλαστησεως,
ητις παρεβλή3η άπδ περιηγητάς τινας καί μέ τήν τών
κραυγάζοντες όμοφώνως.
Μετά οκτώ ωρών άνάβασιν, έφ3άσαμεν εις την τροπικών. Τίγριδες, λεόπαρδοι, κάπροι, 3ωες, και
άκραν του Ά γά —Έβλερ· ψύχος δέ δριμύτατον καί διαπε διάφορα άλλα τετράποδα κατά τό μάλλον ή ήττον άγρια,
ραστικόν κατέλαβεν αίφνης άπαντας ημάς, καί άνεμος έμφωλεύουσιν είς τάς δενδρώδεις καί άρχαίας ταύτας
σφοδρός πνέων άπέναντι έβράδυνε των ζώων μας την [ ε’ρήμους, αΤτινες άντηχούσιν άπδ τά βρυχήματα τών
κίνησιν εις τά πρόσω. Τόν χειμώνα, οί συχνάκις συμ- 3ηρίων τούτων.
Ά πδ τήν κορυφήν τού όρους εως τών όχ3ών τής Καβαίνοντες ε’δώ φρικτοί ανεμοστρόβιλοι άνεγείρουσι νεφη
χιόνων πυκνότατα, τά οποία κα3ιστάνουσι του όρους σπίας είναι παρασάγγαι όκτυό. "Οσον καταβαίνει τις.
την διάβασιν ε’πικίνδυνον είς τούς οδοιπόρους. "Αν τοσούτον περισσότερον λαμβάνει αφορμήν 3αυμασμού
θρωποι καί ζώα καταπλακόνονται άπδ τάς όρεινας καί έκπλήξεως, 3εωρόύν τά τής φύσεως άπεριγραπτα,
ταύτας 3υέλλας, καί 3άπτοντ«ι υπό την πολυστοιβα- άλλ’ άγρια καί ζωγραφικά κάλλη. Τά δένδρα άνυψούνσμένην χιόνα. Τέσσαρας ολοκλήρους μήνας του ενι ται τολμηρότερον, οί δέ όριζοντείω; ε’κτεινόμενοι κλάδοι
αυτού, άπασα ή σειρά τών Άλπονίων, κεκαλυμμένη των συμπλέκουσι πανταχό3εν άψίδας 3αλεράς, διά
ούσα άπδ χιόνας, μένει δλως διόλου άβατος. Αί δε μέσου τών οποίων δυσκόλως ακοντίζονται αί τού ήλιου
μεταξύ της Άτροπατηνης καί τών άνατολικών ε’παρ- άκτίυες· τηδε κάκείσε εΰρίσκονται μέρη άνεωγμένα άπδ
χιών συγκοινωνίαι κατά την ε’ποχην ταύτην εύρισκον- τήν πτώσιν πολλών δένδρων, ε’πί τών οποίων κατέσκηψε
κεραυνός, ή τά όποια ή παλαιότης των κατεβαλε· και
ται κατά συνέπειαν διακεκομμέναι.
Άφιχ3έντες εις τήν ανατολικήν πλευράν τού όρους, τότε τά μέρη έκείνα παριστάνουσι προσοψιυ καταπλη
ηυρομεν τά πάντα διαφορετικά' τό ατμοσφαιρικόν κα κτικής ε’ρημώσεως καί καταστροφής. ’Ολίγον δε πε
τάστημα, ή φύσις της γης, όλα μετεμορφώ3ησαν, ίν’ ραιτέρω άν3η πολυειδή στρώνουσι τήν γήν, ίνδαλμα
•ύτως εϊπω μαγευτικώς. ’Από μέν τό μέρος της Άδερ- ζωηρόν καί ε’κφραστικώτατον τής άκμαζούσης- ζωής
μπιζάνης καί του ’Ιράκ—Άδζέμ, τά όρη είναι παντε εγγύς τού 3ανάτου. Μεταξύ αυτών παρατηρεί τις τόν
λώς στερημένα άπδ βλάστησιν ούτε δένδρον, ούτε 3ά- ύάκιν3ον, τό ίον, τό περικλύμενον, καί τήν ήπατίτιδα,
μνβν, ούτε όποιουδήποτε είδους χόρτον άπαντα τις ε’πί ε’νώ ό κισσός καί πάμπολλ’ άλλα κληματοειδή φυτά
τών δυτικών παρωρείων τών Άλπονίων ε’κ τού ύψους ερπουσιν όμού μέ τήν άμπελον, περιτυλίσσοντα Ιλικοειδώς τούς μέ βρύον, λειχήνας, καί άλλα παρόμοια τής
άτενίζων τά όμματά του ό περιηγητής πρός τάς ύπεκ
τεινομένας χώρας δεν βλέπει πλην άγριώδη καί αυχμη διαφ3οράς ε'κφύματα, περικεκαλυμμένους τών δένδρων
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κορμούς. Πανταχοςτεν καταρράκται κυλίουσιν ε’πί τών
πλευρών υψηλών βράχων τά 3ορνβώδη καί άφρίζοντα
υδατα των, άτινα, συρρέβντα μέ τήν ορμήν τήν διδομένην είς αυτά ύπό τής φυσικής τών όρέων καταντιάς,
σχηματίζουσι ποταμόν, τού όποιου τον βόμβον ακούει
μακρό3εν ό διαβαίνων τά όρη ταύτα. Βράχοι, Ικατέρω3εν τής στενωπης όδού ίστάμενοι, ποικιλόμορφοι καί
πολλών ποδών Ιχοντες υψος, είναι περιεστεμμένοι άπό
συκέας, μυμσίνας, άγριοδάφνας, καί άλλας δάφνας δεν
δροειδείς,ε’νώ αί πλευραί των κατακαλύπτονται μέ βρύον,
επι τού οποίου βλαστανουσι διάφορα κληματοειδή φυτά
άνήκοντα ιδίως είς τόν τόπον.
Ή στενοπορεία, άνιχνευμένη είς τάς παρωρείας τών
δεξιό3εν καί άριστερό3εν δενδροκόμων βουνών, άκολου3εΓ τάς περιστροφας αύτών, περνώσα κάποτε επί τών
χειλών τού χάσματος— δεξαμενής κοινής καί βα3είας
όλων τών άπό τούς παμπλη3εΓς καταρράκτας πιπτόντων ύδάτων— κάποτε δέ λήγουσα κατωφερώς είς τήν
όχ3ην τού μεγάλου τούτου χειμάρρου. ’Ενίοτε πάλιν
καταντα τόσον άπότομος καί όλισ3ηρά, ώστε οί έφιπ
ποι, οια ν άποφεύγωσι τόν ε’πικείμενον κίνδυνον, προτιμώσι νά βαδίζωσι πεζοί, καταβαίνοντες άπό τά ζώά
των, καί έλαύνοντες αυτά. Άν3ρωπός τις τού Κιρβανίου, προπορευόμενος πάντοτε, συρίζει άλλοκότως πως,
και κραυγάζει αμοιβαοον, οια να είδοποιη ριέ τό παραδεδεγμένον τούτο σημεΓον τούς απέναντι προσερχομένους τών κιρβαυίων οδηγούς. Ή φωνή του έν τώ
μέσω τών δασών, παράγουσα διπλήν καί τριπλήν ήχω,
διαδίδεται μακράν, καί γνωστοποιεί αυτούς ε’ν καιρώ
διά νά ευρωσι τόπον τινά καί ευ3ετήσωσι τάς ήμιονους των έπι τού στενού, ώστε νά περάσωσιν άσφαλώς
άμφότερα τά ^συναπαντη3έντα κιρβάνια. Αλλέως ή
αιφνίδιος συνάντησις ή3ελε γίνεσ3αι όλε.3ρία καί είς
τά φορτωμένα ζώα καί είς αυτούς τούς άν3ρώπους.
Καταβαντες το ορος, εισηλ3ομεν είς δάση πυκνό
τατα και. έμπλεα ελων και όρυζωνων. Ηδη ευρισκό
μενα εις την επαρχίαν του 1 αλισιου, συνορεύουσαν
με ,ο I ηλανιόν. Κεκοπιακοτες κ εχοντες στενοχωρημένην τήν ψυχήν άπό τήν κατάπληξιν καί ζοφότητα
τών οασι-,ν, εσυλλογιζομε3α με αίσ3ημα πό3ου τάς
άσκ;π=ίς πεοιαοας και ερημιάς τής Άτροπατηνής, τόν
κχ3αρωτατον και ανεφελον 3ολον τού έκείσε ουρανού,
και τόν φωτίζοντα αυτόν τήν ήμέραν άκτινοβόλον αστέ
ρα του. Εκεί οι πνεύμονες αναπνέουν υγιεινόν καί
καθαρόν χέρα, καί βαδίζει τις είς γήν στερεάν καί
ςηράν ώς ή κύριε.ουσα 3ερμοκρασία' μήνες ολόκληροι
παρέρχονται χωρίς νά πίση ρανίς βο/ής. ε’νώ ή δρόσος
καταντα σχεοάν φυσικόν φαινόμενου διά τήν σπανιότητά, τηςκασ όλας τάς επαρχίας τού Άρμενοπερσικού οροπεοίου. Εδώ, τούναντ.ον, τά πάντα είναι ύγρά
και λασπώοη· ή γή δεν είναι παρά ιλύς, βάλτοι καί
λιμνία γέμοντα άπό άκίνητα καί σεσηπότα υδατα· τό
ατμοσφαιρικόν καταστημα, πλήρες αδιάλειπτων άνα3υμιασεων και παντοτεινής ομίχλης, άποκα3ίσταται δο·
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χείον ανεξάντλητου βροχών συνεχών καί υγρασίας διη
νεκούς. Ά μ άφού διαβη τις τήν ζώνην τών Άλπονιων, και 7ΐχτΥι<τγ] το εοαφος τ£ν ^ωρ£ίν τούτων, αισ^άνεται άμέσως δυσάρεστου τινα μεταβολήν είς δλον του
το σύστημα' ηγουν χαυνωσιν τών δυνάμεων, έκλυσιν
τών νεύρων, γενικήν τινα ατονίαν κυριεύουσαν κατά
πρώτον το σώμα. Παρακολου3ούσι δέ καί ενίοτε συμ
πτώματα πυρετού, δστις είναι ή κοινοτέρα ενδημική
ασ3ενεια, προσβαλλουσα μάλιστα τούς άλλοδαπείς.
Ο χείμαρρος, Καργγέν-ρούδ, κρημνιζόμενος άπό
βουνού είς βουνόν, καί σχηματίζων είς τόν ρούν τον
άναρι3μητους καταρράκτας, καταβαίνει τελευταίου είς
ισοπεδον διακεκομμένου άπό δάση καί ορυζώνας, όπου
παυουσιν ό ρόχ3ος καί ή όρμή του, καί περικυλίεται
πλέον καμπυλοειδώς άναμέσον τών δένδρων, διαμεριζόμενος κάποτε είς πολυαρί3μους κλάδους· κάποτε δέ,
οι κλάδοι ουτοι, συρρέοντες είς μίαν καί τήν αύτήν κοί
την, μετασχηματίζουσι ποταμόν, ρέοντα μέ βραδύτητα
και ηρεμίαν.
Αφού προέβημεν τινάς παρασάγγας
επι τα πρόσω, ψι3υρισμός τις ευάρεστος ήρχισε νά προσβαλλη αίφνης την άκοήν μου. Μετ’ ολίγον όμως ό
ψι3υρισμός ούτος μετεβλή3η είς φλοίσβον όιακεκριμενον. Εξελ3όντες δέ άπό τό δάσος, εύρέ3ημεν δια
μιάς εις το παρχ3αλάσσιον τής Κασπίας.
Η
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Ιο υδροδοχείου τής εσωτερικής ταύτης 3αλάσσης
είναι εν τών άξιολογωτέρων άντικειμένων τής σπουδής
της σφαίρας μας· ένω αί λοιπαί ήπειροι εΰρίσκονται
γεωλογικώς κατα τό μάλλον καί ήττον ύψωμέναι ύπέρ
το επίπεδον τού ωκεανού, ε’ξηκριβω3η ότι ύπάρχουσι
χώραι ολόκληροι ε’κτάσεως μεγίστης, πλούσιαι καί γονιμώταται, ικαναί να σχηματίσωσι κράτος εύμέγε3ες,
και άπο αύτην την Γαλλίαν ίσως εύρυχωρότερον, τών
οποίων το επιπεοον είναι προδήλως χαμηλότερου αύτού
του ωκεανού. Τίς ή αιτία ή παράξασα τήν παμμεγ=3η ταυτην κοιλότητα έν τώ μέσω τής ανατολικής
ταυτης ηπείρου; Αι γενόμεναι περί τού φαινομένου
τούτου είκασίαι είναι ήδη πάμπολλαΐ' περιοριζόμε3α
ομως ενταύ3α είς τας κυριωτέρας· οί μέν είπον ότι
κομητης, κρουσας άλλοτε τον πλανήτην μας είς τό μέ
ρος, οπου είναι σήμερον ή Κασπία, έσκαψε τήν τοιαύτην κοιλότητα' οί δέ διίσχυρίσ3ησαν ότι είναι φυσικόν
αποτέλεσμα τού γενομίνου είς τό έσωτερικόν τής
σφαίρας κενού, όποτε τα ύψηλά δρη, τα πέριξ τής Κασπιας, άνεφάνησαν' έκ τής αβύσσου. "Αλλοι πάλιν
απεδωκαν τήν προφανή ταύτην τρήσιν είς τήν κατά
βαθμόν γενομενην έξάτμισιν τής 3αλάσσης, ητις τό
παλαι ητο, λεγουσι, πολυ πλέον έκτεταμένη άφ’ όσον
είναι τώρα. Τΐυ ύπό3εσις αυτη ε’κρί3η πτ3ανωτέρα,
καε?ο και μα/.λον συμφωνούσα μέ τάς γενικάς παοατηρήσεις.
Οί παλαιοί ένόμιζον, κα3ώς γνωρίζομεν, τήν Κασπιαν Θαλασσαν ώς κόλπον τού αρκτικού ωκεανού' άλλ’
ή έσφαλμένη αυτη ιδέα έξέλειψε περί τήν 2αν έκατον-
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ταετηρίδα, καί άντικατεστήθη παρά τοΰ Πτολεμαίου
ή αρχαιότερα δόξα τοΰ 'Ηροδότου, ητις ήθελε τήν Κα
σπίαν πάντη κεχωρισμένην άπό τάς λοιπάς θαλάσσας.
Έκτοτε παριστάνετο και εις τούς γεωγραφικούς πίνα
κας ύς μεσόγειος θάλασσα, μηδεμίαν ενωσιν μέ τον
ωκεανόν έχουσα· άλλα τό μήκος αύτής διεγράφετο άπό
δυσμών είς άνατολάς, καί όχι άπ’ άρκτου είς μεσημ
βρίαν. Κατά τον Μεσαίωνα οι πίνακες της Κασπίας
άντεγράφοντο άπο τον τοΰ Πτολεμαίου, καί ε’δίδετο είς
αυτήν έκτασις βαθμών 20 άπ’ άνατολων είς δυσμάςή δέ λίμνη τοΰ Άράλ εΰρίσκετο συγκεχυμένη με την
Κασπίαν. Πεπαιδευμένος τις "Αγγλος έμπορος, ονο
μαζόμενος Jenkinson, περιηγηθείς κατά τό 1557 καί
1560, δι’ έξόδων μιας εμπορικής εταιρίας, διεκήρυξε
πρώτος την άλήθειαν, έξαχθείσαν άπό τάς έπιστημονικάς ιδίας έξερευνήσεις του, δώσας τάς πρώτας θετικάς καί άναμφιλέκτους πληροφορίας περί τής ρηθείσης
θαλάσσης, περί ής οί άρχαίοι δεν εΓχον είμή γνώσεις
άτελείς, άμυδράς, ή καί δλως έπισφαλείς. Αύτός ούτος
ό Ίενκινσών άνεκάλυψε προς τούτοις δτι ή λίμνη τοΰ
Άράλ δεν άπετέλει μέρος τής Κασπίας, ως κοινώς ε’φρονείτο- άλλ’ ήτο χωριστή*. Μολοντούτο έμενεν άκόμη ως
άντικείμενον σημαντικόν έπεξεργασίας ό ορισμός τοΰ
άκριβοΰς σχηματισμού τής μεσογείου ταύτης θαλάσσης.
Αί περιηγήσεις καί αί ύδραυλικαί ε’ργασίαι, αί ε’κτελεσθείσαι ε’πί τοΰ αύτοκράτορος Πέτρου τοΰ μεγάλου τής
'Ρωσσίας, συνετέλεσαν τά μέγιστα είς την διόρθωσιν
των προτερων γεωγραφικών πινάκων. Αί δέ πολλάκις
επαναληφθείσαι παρατηρήσεις περιηγητών ενσυνειδή
των καί σοφών περίφημων συνεισέφερον κατά μικρόν είς
την τελειοποίησιν των γεωγραφικών γνώσεων μας επί
των μερών τούτων, μέχρις δτου τέλος πάντων οί πλοΐ
των Gmelin, Hablitzt, καί Tokmatchef, κατά διαδο
χήν έπιχειρισθεντες, παρήγαγον τήν άληθινήν έκτασιν καί άκριβή θέσιν τής Κασπίας.
Ά πό τά μέσα τής παρελθούσης έκατονταετηρίδος
υπήρξε γνωστόν δτι ή ε’πιφάνεια τής Κασπίας θαλάσ
σης είναι χαμηλότερα τής τοΰ ώκεανοΰ. Τό 1812 δυο
σοφοί ό Engelhardt καί ό Parrot έπεχείρησαν τήν έξακριβωσιν τοΰ ποσοΰ τής χαμηλωσεως ταυτης διά βαρο
μετρικών καί άλλων καταμετρήσεων. Έξηκολούθησαν
δέ ταύτας κατά τον ισθμόν, δστις συνδέει τόν Εύξεινον Πόντον μέ τήν Κασπίαν Θάλασσαν είς δυο διαφό
ρους τόπους παρά τούς πρόποδας τοΰ Καυκάσου Όρους.
Έξήχθη δέ άπό μίαν μέν τών καταμετρήσεων τούτων
δτι ή Κασπία Θάλασσα είναι 348 πόδας χαμηλότερα τοΰ
Εύξείνου Πόντου· άπό δέ τήν άλλην, 301 πόδας· ωσαύ
τως καί ό περίβλεπτος Humboldt,καθ’ήν ε’ποχήν διήλθε
τήν άρκτωαν Άσίαν, ύπίθεσεν δτι τό Άστραχάνιον
είναι τοποθετημένον περί τούς 300 πόδας υποκάτω τής
ε’πιφανείας τοΰ ώκεανοΰ· καί ιδού πώς αιτιολογεί τήν
γεωλογικήν τούτην σύνθλιψιν-— “ Ό σχηματισμός τοΰ
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μεγάλου τούτου κοιλώματος είς τό βορειοανατολικόν μέ
ρος τής Ά σίας άνάγεται, λέγει, είς τήν άνύψωσιν
τών όρέων τοΰ Καυκάσου, τοΰ ’Ινδού—Κούχ, καί τοΰ όρο
πεδίου τής Περσίας, των περικυκλούντων τήν Κασπίαν
θάλασσαν*.” Πολλοί άλλοι ειδήμονες γεωλόγοι ένησχολήθησαν είς τό άξιοπερίεργον τοΰτο άντικείμενον άλλ’
αί προτάσεις καί οί συμπερασμοί των ποτέ δέν έσυμφώνουν, καί άνήγειρον μάλιστα έτι περισσότερός άμφιβολίας. Τέλος πάντων, ή τής ΙΙετρουπόλεως Ακαδημία
τών Επιστημών άπέστειλεν είς τό 1836 τρεις έκ τών
μελών της σοφούς, διά ν’ άποσταθμίσωσι τριγωνομε
τρικούς τήν χώραν, τήν διαχωρίζουσαν τόν Εΰξεινον
Πόντον άπό τής Κασπίας Θαλάσσης, καί θέσωσι μετά
μαθηματικής άκριβείας τόν δρον τής σχετικής διαφο
ράς μεταξύ τών δύο θαλασσών, τάς οποίας ή γενική
γνώμη ε’συμπέραινε συνδεδεμ.ένας είς ε’ποχήν τινα άγνω
στον καί είς τ’ άρχαιότερα χρονικά τοΰ κόσμου. ’Εκ
τών επιστημονικών πειραμάτων τών άκαδημιακών τούτων
έγινε δήλον δτι ή Κασπία παράκειται 14ψ δαγήνας,
ίσομήκεις περίπου μέ πόδας 96, υπό τήν επιφάνειαν
τοΰ Εύξείνου Πόντον τοιαύτη είναι ή άληθής διαφορά,
ή τοσάκις ζητηθείσα καί παρά τών γεωλόγων καί
γεωγράφων άρχη'τερα πιστώς μή εύρεθείσα- διότι ή δέν
είχον ποτέ ε’λθείν είς τόν τόπον, ή τ’ άναγκαία μέσα
καί αί άποχρώσαι πληροφορίαι έλειπον είς αυτούς
προς έξιχνίασιν τής άληθείας. Ά πεδείχθη ταύτοχρόνως, δτι ή πάλαι Ινωσις άμφοτέρων τών 3-αλάσσών
είναι πιθανωτάτη διά τήν φύσιν τής γής καί δια τά
διάφορα θαλάσσια λείψανα τά εύρεθέντα προς βορράν
τής Κασπίας, μεταξύ Άστραχανίου καί τών οχθών
τοΰ Τανάίδος ποταμοΰ.
Άλλ’ ετερόν τι πρόβλημα ε’ξισου άξιόλογον άποβλέπον τήν Κασπίαν έμενε προσέτι άλυτον έπροκειτο ν’
άποδειχθη ε’άν ή θάλασσα αυτη είχε καί παλαιόθεν
τό σχήμα καί τήν έκτασιν τήν οποίαν έχει σήμερον,
ή εάν ή κοίτη της ήτο πλατυτέρα, καί ε’άν κατά συνέ
πειαν τοΰ συμπερασμού τούτου ή λίμνη τοΰ Άράλσυνετέλει μέρος αυτής ή όχι ;
Τά βαρομετρικά πειράματα πολλών φυσικογεωλόγων,
καί αί παρατηρήσεις τών περιηγητών Μουραβιεφ, Μαγενδόρφου, καί Χουμβόλδου, μάς άποδεικνυουσι με άναντίρρητον ε’νάργειαν δτι, είς εποχήν τινα άπομεμακρυσμένην μέν άλλ’ ιστορικήν, ή Κασπία Θάλασσα παρεκτείνετο τωόντι πολύ περισσότερον άφ’ δσον σήμερον· και
δέν είναι διόλου άπίθανον δτι συνεδέετο καί μέ τήν
Μαιώτιδα λίμνην, κατά τόν Παλλάν καί τότε πρέπει
νά πιστεύσωμεν δτι είχε περίπου 130 Γαλλικών λευγών
άνάτασιν πρός τό βορειοδυτικόν μέρος. ’Εκείνο όμως
τό όποιον 3-ετικώτερον γνωρίζομεν είναι δτι ή Κασπία
συνενόνετο πραγματικώς μέ τόν λίμνην τοΰ Άράλ. Αί
παλαιαί άκταί τής Κασπίας άνεγνωρίσθησαν μεταξύ
ών έχει σήμερον καί τών τής νοτίου άκρας τής ρη-
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θεισης^λιμνης*. "Αλλως τε ή άποξήρανσις λιμνών καί
ποταμών είς τήν άρκτωαν μεσαίαν Άσίαν, μεταξύ τών
όποιων συγκαταριθμείται καί ά νότιος κλάδοτ τοΰ Ίαξάρτου (Djan-Deria), ή ε’λάττωσις τών ύδάτων τοΰ μεσαιου κλαοου τοΰ ίδίου ποταμοΰ (Kouvan.Deria) πρό
ενός περίπου αιώνος, και διάφορα άλλα γεωλογικά τεκ
μήρια συντείνουν είς τό νά μάς πείσωσιν δτι αί δύο
αυται θαλασσαι ησαν πάλαι ποτέ συνδεδεμέναι. Έ ξ
άλλου δε μέρους, αί πατροπαραδόσεις τάς όποιας φυλαττουσι πιστώς οί παροικοΰντες τάς βορειοανατολικάς
τής Κασπίας όχθας και πλησίον τής Άράλ Τάταροι
καί Κιργκίζοι (Kirghiz;, είναι πολλοΰ λόγου άξιαι, καθό
άποδεικνυουσαι^οτι οί προπάτορες τών νομάδων τούτων
ειχον ιδεί την Αράλ λίμνην ένωμένην μέ τήν μ ε γ ά »^ V
^ » σ σ α ν , ώς τήν όνομάζουσινψ. Ή παράδοσις αυτη είναι γενική καί είς πολλάς Τουρκομανικάς
φυλάς, εις τάς^άχανείς ερήμους τοΰ Χωρασμίου περιπλανωμενας. ^ Ολαι αί μαρτυρίαι αυται συντρέχουσι
θαυμασίως προς έπιστήριξιν καί ε’πιβεβαίωσιν τής δο
ςασίας^των αρχαίων, οίτινες ε’φρόνουν τήν Κασπίαν
πλατυτέραν άφ' δσον τήν γνωρίζομεν σήμερον. Είς
τόν καιρόν τοΰ Ηροδότου ό κλάδος τοΰ Ί αξάρτου,ό καλού
μενος Αραςης, εισεβαλλεν είς τήν Κασπίαν- 39 άλλοι
διαφόρου μεγέθους κλάδοι τοΰ αύτοΰ ποταμοΰ ε’σχημάτιζον λιμνια είς τάς ε’ρημίας τών Τουρκομανών, τά
όποια_άπεξηράνθησαν. Έ άν λοιπόν οί Έλληνες συγγραφείς άναφερωσιν δτι ό Ίαξάρτηςκαί ό*Ώ:ος τρέχουσιν είς τήν Κασπίαν, δέν έσφαλλον καθ’ ήν ε’ποχήν
συνεγραφον καθότι ή Άράλ συνεμιγνύετο τότε μέ τήν
Κασπίαν.
Πρός οε το δυτικόν μέρος τής ιδίας θαλάσσης τά
σημεία τής άποξηράνσεως είναι ε’πίσης τρανά· ή γή
τής 1 ρκανίας, zoj Γηλανίου, τοΰ Ταλιστανίου, καί τών
βορεινών χωρών, είναι σχηματισμού θαλασσίου. Είς
δλην την νότιον ζώνην παρετήρησα ποικίλα ίχνη τής
παλαι διαμονής τών ύδάτων. Κατ’εξοχήν δέ είς τάς
°'J0 πρωταςε’π_«ρχίας,καθ’οίονδήποτε μέρος άνασκάψη
τις, θελει εύρειν είς ολίγων ποδών βάθος άμμον, κογχύλια .yx/.χσσια, χαλίκια, καί διάφορα άλλα οργανικά
λείφανα, έσκεπασμένα άπό στρώματα γής εποχής νεωτερας, γεννηθεντα έκ τών διηνεκών φυτικών διαλύσεων
τα παντα αποδεικνύουσι τήν προτέραν έκτασιν τής θαΛσσγ,ς μ-γρι τών υπωρειών τής Έλβουρσικής σειράς,
tl οποία απετελει τής μεσογείου ταύτης θαλάσσης τά
φυσικά περιφράγματα.
; ° Tf ^ “,°ατα ε’ξ*-:«σθέντα άνεκάλυψαν τόν πυθμ-υα απο χαλικα,, άμμον, και ΰ^ιψανα οστρακόδερμων
π .π ,ηρωμενον, τ άποτριμματα, τά καταπίπτοντα άπό
τας αποτομους πλευράς τών περικύκλω δενδροκόμων
βουνών, και η παντοτεινή τών φυτικών ουσιών διάλυσις^εστοιβασθησαν καί κατεκάλυψαν τήν γην εντός
* Λ oyago en Turcom anie et à K liiva , e»r jj. M onravlef π «7

*Maitebrun, Recherche« sur la Mer Caspienne p. 481.

* Fragments de Geologie et de Climatologie Asiatique, p. 10-1.
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όλιγου καιρού, καταστήσαντα αυτήν αίαν τών γονιμωτέρων τοΰ_κόσμου. Ούτως ε’ξηγείται ή δπαρξις τών
κατω χωρών τοΰ Γηλανίου, Ταλισίου, καί Μα^ανδερανής, τών οποίων ή φύσις είναι έμφανώς έπίκλυστος
Το φαινόμενον τής έξατμίσεως είς τάς άνωτέρω ρηθεισας επαρχίας είναι τόσον προφανές καί εκπληκτικόν,
ωστε δεν έμπορεί τις ν’άποδώση τήν πέριξ τής Κασπί
ας ξηρανσιν εις άλλην οίανδήποτε αιτίαν παρά είς τήν
αληθώς^τεραστιαν^ταύτην άπορρόφησιν τών ύδάτων της·
η καθ^ολας τας ώρας τοΰ ένιαυτοΰ κυριεύουσα πολυομ
βρία είς δλας τάς ελώδεις χώρας τών δυτικών οχθών,
παρεμφέρουσα τόσον μεγάλως μέ τήν είς τούς τροπικούς
υπαρχουσαν, εμφανίζει όπόσον ή ε’ξάτμισις αΰτη είναι
άφθονος καί ένεργής. Διά τής έξατμίσεως μόνον δύναται τις να έξηγήση τό στένωμα τής κοίτης τής Κα·
σπιας, ητις δεν έχει πλέον σήμερον παρά 3139 τετρα
γωνικά μυριόμετρα τής Γαλλίας. Πώς άλλως νά ύποθεσρ τις και την γέννησιν τοσούτων προσχωμάτων καί
θινων, ωσαύτως καί τόν σχηματισμόν τοΰ αύχένος τοΰ
Ενζελίου; Προ 300 χρόνων τό Ένζελίου δέν ύπήρχε,
και κατα τας πληροφορίας τών κατοίκων ούδ’ ό κόλπος
εγνωρίζετο, ό^παραχθείς άπό δύο κυκλοειδείς άμμώδεις
ισθμούς κατά συνέπειαν τής τών ύδάτων έλαττώσεως.
^ Οί είς τήν^ Κασπίαν είσβάλλοντες καθαυτό ποταμοί
είναι ^π.-ντε, ητοι, ό Ουραλ καί ά Βόλγας πρός βοόράν,
ό Κουρ καί ό Μάρόος (Sefed-roud) πρές 3υσμά:,' καί
ό "Ωχος (01ΐ0ϋΓ^1ΐ3τι) πρός άνατολάς παρά τοίς Τουρκομανοίς. Εκτός τούτων είναι καί άλλα άναρίθμητκ
ποτάμιά καί ρυακες, οί όποιοι χύνονται είς αύτήν καθ’
ολην τήν δυτικήν άκτήν τό δέ ανατολικόν μέρος εί
ναι πχντχπασι γεγυμνωμένον καί άπόκληρον άπό ρεύματα γλυκέος υδατος. Τό φαινόμενου τής παλίρροιας
είναι άγνωστον είς τήν Κασπίαν άλλά σφοδρότατοι
βορειοανατολικοί άνεμοι παράγουσι φρικώδεις τρικυμί
ας, άνυψοΰντες τά κύματα άπό 8 εως 10 ποδών ύτίεοανω τής ε’πιφανείας της. Μετά τήν παΰσιν τοΰ κλύδωνος άρμητικώτατα ρεύματα, διαδεχόμενα πάραυτα,
ρεουσι καθ’ δλας τάς διευθύνσεις, καί’ καθιστώσι τήν
ναυτιλίαν, άκόμη καί έν καιρώ εύδίας, κάποτε ε’πίσητ
επικίνδυνον ώς Ιν καιρω ζάλης. Οί έκ τοΰ νοτιοδυτι
κού μέρους πνέοντες ενίοτε άπόγειοι άνεμοι περί τό φθι
νοπώρου, ονομαζόμενοι παρά τών ΓΙερσών Βάδ-Γέρμ,
ήτοι θερμοί άνεμοι, προξενοΰσι θύελλας τοσσΰτον μάλ
λον καταστρεπτικάς α’ς τά έν τώ μέσω τοΰ πελάγους
ή καί παρά τάς δυτικάς παραλίας άρμενίζοντα πλοία'
όσον είναι αίφνίδιαι καί άπροσδόκητοι. ’Επί δέ τής
ξηράς θερμαίνουσι τόσον πολύ τήν ατμόσφαιραν, ώστε
.ον Νοέμβριον μήνα το θερμομέτρου άναβαίνει καί εως
28 (τοΰ ’Ρεωμ-ύρου) είς τήν σκιάν. Ή άτμοσφαίρα τότε
πεπληρωμένη οΰσα άπό ηλεκτρισμόν, καταξηραίνει τήν’
χλόην, καί έάν τό είδος τοΰτο τοΰ Σιμουμίου άέρος
διαρκεση τινας ημέρας, καί αύτάς τάς τελματώδεις
γαίας τας προπαρεσκευασμένας οι' ορυζώνας, καί τάς
όποιας ό ήλιος άκτινοβολών αδυνατεί ν’ άποξηράνη.
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Οί άνεμοι ουτοι παύονσιν η διά ραγδαίας βροχής, η δια
χιόνος έπισυμβαινούστις σχεδόν αίφνιδίως.
Ό παγετός καλύπτει ολονς τούς βορείους κολπους
καί λιμένας της Κασπίας τον χειμώνα- τά δια τον
νότον προωρισμίνα πλοία άποπλίουσιν έχεΐ3·εν περι τας
άρχάς τον ’Οκτωβρίου, διά τον φοβον μη, πηχ3·εντων
των ύδάτων, βιασ3·ώσι νά όιαχειμάσωσιν ¿κεΐ. Είς
δέ τά μεσημβρινά μερη, κα3ο εύκραη, τδ πάγος ε’λλείπει όλοτελώς· άλλ’ αί βροχαί εΓναι συνεχέστεραι παρ’
είς οίονδηποτ’ άλλο μέρος της Περσίας καί κεντρικής
Άσίας.
'Απειρον πλήθος θαλασσίων πτηνών ποιοτήτων ποι

Η
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κίλων καλύπτει τάς άμμώδεις άκτάς της εύμεγέ3ους
ταύτης λίμνης. Μυριάδες 5-αλασσοκοράκων καί στίφη
πυκνά πελεκάνων καί λάρων περιίπτανται είς τα παραιγιάλια, ένασχολούμενα είς την αλιείαν όψαρίων, τά
όποια, ώ3ουμενα άπδ τά κύματα ε’πί της άμμου, παρέχουσιν εύωχητικιίν τροφήν είς τά άδδηφάγα ταϋτα όρ
νεα. Οί δε κόλποι, λιμένες, καί τά λιμνία γέμουσιν
άπό νήσσας, χήνας, καί κύκνους αγρίους, καί διάφορα
άλλα ένυδρα πτηνά, άπερ, διωκόμενα άπο τά πάγητα
του αρκτικού πόλου καί της Σιβηρίας, άποδημοϋσι-ν
ε’τησίως είς εύκραεστέρας ζωνας.
“Επεται συνεχεία.

Ε Ρ Η Μ Ο Σ

Σ Α Χ Α Ρ Α .

Άνεμοταραχή Ιν Άμμωδει Ερημω.

Η ΑΧΑΝΗΣ έρημος, ή δνομαζομένη Σ αχάρα, κ α τέχει
τά κεντρικά μέρη τή ς Βορείου ’Αφρικής.
Τήν προς
δυσμάς εσχατιάν αυτής βρέχουσι τά ΰδατα του ’Α 
τλαντικού' έκτεινομένη δέ προς άνατολάς σχεδόν καθ ’
δ'λον τδ πλάτος τή ς ’Αφρικής, χω ρ ίζετα ι άπδ τή ν Έ ρυθράν Θάλασσαν μόνον διά τή ς κοιλάδος του Νείλου
καί τή ς παρακειμένης πετρώδους χ_ώρας. Τ ά βόρεια
καί νότια σύνορά τ η ς είναι άτελώ ς εγνωσμένα· έκ
τω ν πιθανωτέρων δ'μως υπολογισμώ ν φαίνεται δ'τι ή
άπδ βορρά είς νότον έκτασις αυτής είναι κατά μέσον
δρον 960 ’Α γ γ λ ικ ώ ν μ ιλ ίω ν ' ή δ’ άπδ δυσμών είς
άνατολάς, περίπου -2650 ’Α γγλ ικ ώ ν μ ιλίω ν.
Η Σα
χάρα έντδς τώ ν όρίων τούτων π ερ ιέχει 2 ,500,000 τ ε 
τραγω νικά μ ίλ ια , καί κατά συνέπειαν υπερβαίνει κατά
τδ μ έγεθος δύο τριτημόρια τή ς Ευρώπης.

Η Σ αχάρα είναι μεν έρημος, ά λ λ ’ ούχι, ώς κοι
νώς νομίζεται, κεκαλυμμένη πανταχοϋ άπδ λ επ τή ν
καί κινουμένην άμμον.
ϊπ ά ρ χ ο υ σ ι μέν περ ιοχα ί
άρκετής έκτάσεως, έσκεπασμέναι καθ’ δλην αυτών
τή ν έπιφάνειαν μ έ π α χ ύ στρώ μα λ ε π τή ς καί κινουμένης άμ μ ου, καί μέ χ α μ η λ ο ύ ς ά μ μ ώ δ εις λόφους'
ά λ λ ά τδ πλεΐστον μέρος αύτής συνίσταται άπδ σ τα θεράν γ η ν , π ολλα χοΰ μέν συγκειμένην άπδ σ κ λ η ρυνθεΐσαν άμμον, άλλου δέ άπδ άμμόπετραν.
Η
επιφάνεια τινών μερών συνίσταται άπδ κοκκωτούς
βράχους.
Π ανταχοϋ όμω ς επικρατεί π α ντελ ή ς σχ ε
δόν άκαρπία.
’Α ληθεύει μέν ότι εύρίσκονται περιοχ α ί κεκαλυμμ έναι άπδ θάμνους κ αί τινα χόρτον,
ά λ λ ’ αδται είναι καί δ λ ίγα ι τδν άρ ιθμ δν,κ αί μικραι
τήν εκτασιν.
Π ροέρχεται δέ ή γενικ ή αύτη άκαρ-
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π ια άπδ τήν ξηρότητα τή ς άτμοσφαίρας.
Η Σα
χάρα κείται κατά τδ μέρος τή ς γ ή ς, τδ διαχωρίζον
τους τοπους τώ ν χειμερινώ ν βροχών άπδ τούς τών
θερινών, βροχώ ν, καί δέν μ ε τ έ χ ε ι ούδ’ ά π ’ έκείνας
ούο άπδ ταύτας.
Ε ίς τδ πλεΐστον μέρος τή ς ά χ α νους ταύτης χώ ρ α ς ουδέποτε π ίπ τ ε ι ρανίς βροχής,
νά άναψύξη τδ αυχμηρόν έδαφος· καί ‘είς έκείνας δέ
τά ς περιοχάς, αίτινες πλησιάζουν είς τούς άφθονίαν
βροχώ ν έχοντας τόπους, όλίγα ι μόνον βροχαί συμβαίνουσι κατά τον Αύγουστον καί Σεπτέμβριον, καί
αδται ούχι κατά παν έτος.
'Η άνομβρία αυτή κ α 
θιστά ολόκληρον τήν χώ ραν άνάρμοστον είς παν εί
δος κ α λλ ιέργεια ς, ά λ λ ’ ό χι καί άοίκητον, επειδή τά
χα μ η λ ό τερ α μέρη περιέχουσι π ο λ λ ά φρέατα, έγγύς
τώ ν οποίων χόρτος καί θάμνοι καλύπτουσι τή ν γή ν,
νομήν παρέχοντα είς κ αμ ήλους, αίγα ς, καί πρόβατα!
Τά ζώα ταϋτα διατρέφουσι τάς νομαδικάς φυλάς, αί
τινες περιπλανώ νται είς τή ν άπειρον ταύτην έρημίαν.
Οδοιπόροι, τήν χώ ραν ταύτην διαβαίνοντες, ύπόκειν.αι είς πολλούς κίνδυνους, και έκ τή ς φύσεως του
.όπου, και έκ του χαρακτήρος τώ ν κατοίκων. Μο
λονότι αί κά μ η λοι εύρίσκουσι τήδε κάκεΐσε θάμνους
'θ χορτον προς θεραπείαν τή ς πείνης τω ν, άνθρωπίνη
®μως τροφή δέν εύρίσκεται είς κάνέν μέρος του δρό
μου, οστις υπερβαίνει 1000 μ ίλ ια κατά τδ μήκος.
Ιά π α /τ α πρεπει να φερη μεθ εαυτού ό οδοιπόρος.
Ι α φρεατα ποτιμου ύοατος άπέχουν ά π ’ ά λ λή λω ν
οεκα ήμερον οοοιποριαν, και ετι μ άλλον ενίοτε. " θ -
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τριον πληθυσμόν.
Ε ίς σχεδόν ολας εύρίσκονται έκτεταμενοι φοινικώνες, καί άγροί παράγοντες είδός
τι μ έλινης.

„ε^ α, θια ε ?α νώα τή ς έρημου είναι ή κ ά μ η λο ς, ή
α ' ς λτ ^ ν" ? ^ α~ °λ Ρ-ίκρός τις μ έλα ς βοϋς, καί ό ίπποςι;α
αΤ?1α; ° λέω ν, ο πανθηρ, ή στρουθοκάμηλος,
ή δορκάς, και ά λ λ α - οφεις προσέτι εύρίσκονται έν
άφθονια.^ Αί στρουθοκάμηλοι είναι π ά μ π ο λ λ α ι, καί
τα ι.τερα τω ν συνιστώσιν αξιόλογον είδος έμπορίου.
Ε κ τω ν άγριων φυτών τή ς έρημου τδ κυριώτερον
είναι ακανθώοές τ ι άειθαλές, φυόμενον είς π ο λ λ ά
μερη έν τή ά μ μ ω , καί τρωγόμενον εύχαρίστω ς ύπδ
τώ ν κ α μ η λώ ν.
Πρδς τήν νοτιοδυτικήν κ ό γχη ν τής
Σαχάρας εύρίσκονται εκτεταμένα δάση άκακιών, έξ
ων λαμβανεται το πλεΐστον μέρος του κόμ μ εω ς, του
αναλισκομένου έν Ευρώπη ύπδ τδ όνομα Κ ό μ μ ι ’Αρα
βικόν.
Α λας είναι τδ κυρι ώτερον όρυκτόν προϊόν
τ ήζ έρημου, εξαγόμενον έν άφθονία είς τάς πρδς νό
τον αύτής χώ ρα ς, τάς καλουμένας Σουδάν.
Εύρίσκεται προσέτι είς τινα μέρη καί σιδηρούχος γ ή .
Ε ίς το ενοοτερον ο άνεμος πνέει σχεδόν άδιακοπ ω ς έξ άνατολών, καί τήν μέν ημέραν είναι π ο λ λ ά 
κις σφοδρότατος, τήν δέ νύκτα γα λή νια .
Ο δυνα.ος άνεμος μετριάζει την θερμότατα τού φλογερού
ήλιου, και εντεύθεν αί νύκτες είναι συνήθως μ άλλον
ανυπόφοροι παρά τά ς ήμέρας.
Οί άνεμοστρόβιλοι,
ω ς προείπομεν, άνυψοΰσι π ολλά κ ις στήλας άμμου,
αίτινες πληρούσι τον αερα, και καταπλακόνουν ένίοτε
? 5 εν τ θ εΡΤι,υ·ώ οδοιπορών άνάγκη πάσα νά έφο- τους οδοιπορους. Ε ις προφύλαξιν πίπτουν ούτοι π ρ η διαζεται άπο τοσοϋτον ύδωρ, όσον άπαιτεΐται πρδς
νεΐς, καλυπτοντες το πρόσωπον, καί κλείοντες τδ στό
άνάλωσιν αυτούς μ έχρ ις οδ νά φθάση είς τδ προτεμ α και τους οφθαλμούς· αί κ ά μ η λο ι αυτομάτως χ ώ χ έ ς φρέαρ· αν δ ’ ό καιρός ήναι αυχμηρότερος καί
νουσι ^τας ρίνας αύτών είς τήν ά μ μ ο ν οί δέ ίπποι,
θερμότερος παρά τδ σύνηθες, τδ φρέαρ ξηραίνεται,
οσοι οέν εμαθον έκ πείρας ή όέν έγυμνάσθησαν νά
και κινδυνεύει τά μ έγ ισ τα ν’ άπολεσθή άπδ τήν δ ί
λαμβανω σι την αύτήν προφύλαξιν, πάσχουσι δεινώς.
ψαν. ^Αν χά σ η τδν δρόμον του έν τή έρήμω , ό θά
« Μία έκ τώ ν μ εγίσ τω ν άπδ τάς σ τή λ α ς ταύτας τής
νατος είναι άναπόφευκτος.
Ε ίς τά ς περιοχάς έκ ει
άμ μου,» λ έ γ ε ι ό τήν Σαχάραν διελθών Γάλλος π ε 
ρα,, αίτινες καλύπτονται άπδ λεπ τή ν καί κινουμέρ ιη γ η τή ς Κ α ιλλιέ, « εφθασε πρδς ή μ ά ς έσκηνω μένην άμμον, οί άνεμοστρόβιλοι πνέουσι π ο λλά κ ις σφονους, άνέτρεψεν ολας τάς σκηνάς, καί περιστοοβιλίορότατοι, άνεγείρουσι μ έ γ α μέρος τής άμμου είς ικ α 
| σασα ή μ ά ς ώς άχυρα, έρριψετδν ένα έ π ί'τ ο ύ 'ά λ λ ο υ
νόν ύψος, καί άποΟέτουσι πάλιν αϋτό είς απόστημά
μέ τήν μ εγαλητέραν σύγχυσιν.
Ή γνοούμεν πού
τι.
1 οιαϋται^ σ τή λ α ι άμμου κατέχω σαν π ο λ λ ά κιρεύρισκόμεθα, καί ουδέ τδ πλησιέστατον άντικ είμ εψαν(ΐα· °'· κάτοικοι τή ς έρημου διάγουσι πλανήτιοα
νον_ διεκρινομεν.
Η άμμος περιετύλιξεν ή μ ά ς έν
-ω η ν, κ α ί· ώς όλαι αί νομαδικαί φυλαί, προσβάλσκότει ώς ο μ ίχ λ η , καί δ ουρανός καί ή γ ή έφαίλουσι τον έδοιπόρον, άφαιροϋσι τάς π ραγματείας του,
νοντο συγκεχυμ ένα καί συνενωμένα.
Ε νόσ ω δικαι υποοουλονουσιν αύτόν.
Μ ’ όλους τούς κινδύνους
ηρκει ή φοβέρα αυτη άνεμοταραχή, έμένομεν έκτε.ου.ους, έτησίω ς διέρχονται τήν Σαχάοαν οιάτοοα
ιαμένοι επι τού έραφους, άκίνητοι, θνήσκοντες άπο
κιρβανια, ένεργοΰντα^τδ μεταξύ Σουδάν καί τώ ν έπί
τήν δίψαν, καιόμενοί' ύπδ τή ς άμμου, καί υπό τού
τή ς Μ εσογείου χω ρώ ν έμπόριον.
άνέμου τυπτόμενοι.
Ούδέν όμως ύπεφέρομεν άπό
Τδ ανατολικόν μέρος τή ς Σαχάρας, καλούμενον
.ον ήλιον, τού οποίου ό δίσκος, κεκρυμμένος σχεδόν
και Αιβυκη έρημος ύπδ τώ ν γεω γράφω ν, π εοιέχει !
υπό τού νέφους τή ς άμμου, έφαίνετο αμαυρός,* καί
αρκετάς αύάσεις ή οάσεις, αίτινες διατοέφουσι α έ στερημένος τώ ν άκτίνων το υ .»
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Κ αί τέλος π ά ντω ν σ’ ευρομεν μ ετά πολλής χα ρ α ς μας.
Ο Θ Α Ν Α Τ Ο Σ Τ Ο Υ Α ΙΚ Α ΙΟ Υ ,

Έ λ θ έ , έλθέ, νεανις,

Η άγγελοι ψάλλοντες εις ύποοογήν Ονησκούσχς
νεάνιδος.
Ά ρ π α γ η σ ό μ εθ α εν νεφελαις,
χα ί ο υτω π ά ντο τε συν Κ υριω
έσόμεθα.— X ' . Θ εσ. δ . 17.

’Σ τους παραδείσους μεθ’ ή μ ώ ν του Π λάστου ν’ άνασάνης!»
Κ ’ ή ασθενής καί φθίνουσα
Ε ίπ ε τδ ούς έκτείνουσα·
« Γ λ υ κ εία μ ή τερ , ήκουσ ες; τίς πλέον δεν ακούει !-->·
--.« Β ο ρ έα ς είνα ι, κόρη μ ου' αήρ τήν θόραν κρούει.—»

Κ Α Ι τήν άτμιόδη φέροντες τω ν αθανάτω ν βόσσον,

— « Π ο σ ώ ς! αλλά συνέψαλλον

Έ π ί φ ορμιγγώ ν αργυρών και έλεφαντοχφυσων

Ά ρ χ ά γ γ ε λ ’ ύμνον έξαλλον . * .

Ο ί άγγελοι συνέψαλλον

Ί δ ο υ . . καί π ά λ ιν . . ψάλλουσιν . . .

Μ έ αρμονίαν έξα λλ ο ν

Ί δ ο δ . . τά κρίνα . . θάλλουσιν . . .
Μ έ μύρον . . άνθη . . ^ α ίνο υ σ ι. . .

« Ό άστερόεις ούρανδς μ α ς είδε διαβά τας’

Π η γ α ίν ω . . μ έ . . π ρ ο σ μ ένο υ σ ι. . . »

Β αθμίδας μ α ς συνήψαμεν νεφέλας ά π ω τά τα ς·
Τ α κ αθ’ δδδν 8έ π ν ε ύ μ α τ α ήρώ τω ν μ ’ εκστασίν τω ν ,
Π ου κάτο> π ο ρ ευ ό μ εθ α ;

Κ α ί έψαλλον οί άγγελοι- « ’Η λθες ίδου, νεανις,
’Σ τους παραδείσους μ εθ ’ ή μ ώ ν του Π λάστου ν’ άνασάνης ί

Κ ’ ή μ ε ϊς άπεκρινόμεθα’

Νυν έσο έν τ ώ μέσω μ α ς διάσημος ά δ ά μ α ς !

Σ ε ινα π ροσκομίσ ω μεν τη ν νέαν άδελφήν τιον.

Ν υν γ ίνε σδ δ ούρανδς εις τ ά ούράνιά μ α ς !

Έ λ θ έ , έλ θέ, νεα*ις,

Ύδν πέπλον λάβε τή ς αυγής καί μ έ αύτδν ένδυσου,

’Σ τ ο υ ς παραδείσους μ εθ’ η μ ώ ν του Ιΐλ α σ το υ ν ’ ανασανης!»
Κ ’ ή ασθενής και φθίνουσα

Κ α ί κάθευδε εις κάλυκας ανθών του π α ρ α δ είσ ο υ !»
Έ ν Σ ερ α φ είμ μικρότερον άποσπασθέν τώ ν άλλω ν

Ε ίπ ε , τδ ούς έκτείνουσα·

Π ε τα ποδς τή ν νεόφυτον, καί λ έγει π ά λ ιν ψάλλον·

■
— < Μέ δάκρυα τή ν κόμην μου ώ ς π ότε θέ νά λουης!

« Τ ά στέφη τώ ν αγγέλω ν μας υάκινθοι συνθέτουν,

Γ λυκεία μ ή τερ , π ρόσεξον εκεί μακράν ακούεις . . ;»
— « θ υ γ ά τ η ρ ! είναι χ ίμ α ιρ α .» — « Τ ί λ έγ εις! τουναντίον . . .
Μ έ σβόνεις την ελ πίδ α !
Έ γ ώ άορεσπερίδα

Ί δ ο υ αύτήν τή ν έσπερον ήλιακήν α κ τίν α ’

Μακάριον τδ υ π έλ α β α , κ α ι κώ μον ήλυσίων.»
Κ αί έψαλλον οί ά γγελο ι’ « Ε λθ έ, Ιλ θέ, νεανις,
’V
παραδείσους μ εθ’ ή μ ω ν του Π λάστου ν

Τ δ σδν συνθέτουν κρίνα '
Α ύτδ έ π ί τή ς κ όμ η ς σου διά χειρός μου θέτουν . . .
Τ δν Έο)σφόρον χλεόασον !
Κ ιθάραν κατασκεύασον . . .
Ά π ά τδν π έπ λον τ ’ ούρανοΰ τα ινία ν τή ς λ α β ή ς τ η ς ,

ανασανης*

Κ α ί υιέ κ ο μ ή τα ς δώδεκα τους δώδεκα στροφεΐς της.»

Ν ά φαίνεσ’ έν τώ μέσω μας διάσημος άδά μας,
Ν ά γ ίνη ς ένας ούρανδς εις τ ά ούράνιά μ α ς’
Ν ά σέ προικίσ’ δ 'Ύ ψ ισ τος τη ν ιριν τω ν αιθέρων
Δ ιά δ η μ α , κ α ί τ ά π η τ α τή ν κόνιν τω ν α σ τέρ ω ν!
Έ λ θ έ , ελθέ, νεανις,
’Σ τοδς παραδείσους μεθ’ ή μ ω ν του Π λάστου ν ανασανης .» ^

Τ δ Σ ερ α φ είμ έσίγησεν— Έ ν Χ ερουβίμ σιμόνει,
Κ α ί λ έγει π ρδς έ κ ε ίν η ν
« Ά ς έγερθή εις θρόνον σου ή τώ ν άστέριον σκόνη*Αν θέλης υποπόδιον, π α τε ίς εις τή ν σελήνην·
Ε ις τή ν χρυσήν σου φ όρ μ ιγγα χορδάς άν θέλης, όίδας
Τ ή ς πολυχρόου ίριδος τά ς τη λ α υγείς λω ρ ίδας—

Κ ’ ή ασθενής κ α ι φθίνουσα
Ε ίπ ε , τδ ους εκτείνουσα·
« Τ ί ασμ,α θελξικάρδιον εις μ ίαν ασθενούσαν,
Κ ατάκοιτον καί δ υ σ τυ χή !

Έ κ ε ίν α ς διαχώ ρισον, καί τάνυσον α ντί χορδώ ν.
Τ δ νέκ ταρ, ρεον πρδ ποδώ ν,
Ε ις τους κοκκίνους του άφρους λευκά κυλίει δοία—
’Σ τδ δεΐθρον τούτο [ίΰθισον τδν δεξιόν σου π όδα —
Τ δ £εϊθρον θά φλοισβήση,

Ί δ ο υ εκ νέου α ν τη χ ε ί . . .
Γ λυκεία μ ή τερ , ήκουσ ες; Σ ιμ ά έτραγωδοΰσαν.»
— « ‘Η σύχασε, θ υ γ ά τρ ο ν ! τή ς φαντασίας είναι . . .»

Ό

--

Κ αί ά μ α έναρμόνιον £ν ίσον θά σέ δώση.»

Π οτέ’ λυρίζει έξωθεν χορδς πα ρ θένω ν. Μ είνε . . .
Μ έ προσκαλοΰν αί φ ίλαι μου!
Τ ά ς φίλας τα ύ τα ς στεϊλέ μ ο υ !»

Κ αί Ιψαλλον οί άγγελοι· « ’Ε λθ έ, ελθέ, νεανις,
’Σ τους παραδείσους μ εθ’ ή μ ώ ν του Π λάστου ν ανασανης :
— ’'Α π ό τή ν περιφ έρειαν του διαδήματος μου
Ε λ λ ε ίπ ε ι, είπεν δ θ ε δ ς ,
Κ ίς μ α ρ γ α ρ ίτη ς αγλαός·
Τ ον μ αρ γαρ ίτην ευρετε εις τους μυχους του κόσμου !—
Κ ’ η μ είς άναπετάξαντες τά ς άσπρας π τέρ υ γ ά ς μ α ς,
Ά νή λ θ ο μ εν ,
Κ ατήλθομεν,

φλοίσβος τοδς δακτύλους σου εις τόνον θά ρύθμιση .
Έ ν μελ.ος θ’ άνυψώση,

Κ αί τότε π ά λ ιν έμελψε τδ στίφος τώ ν αγγέλων·
« Δεν μένει πλέον παρελθδν, ή ένεστώς, ή μ έ λ λ ο ν —
Τ δ παν Η Μ Ε Ρ Α Μ ΙΑ !
Ν εδνις μ α κ α ρ ία !
Ί δ ο υ σέ κατεστήσα μεν τώ ν ούρανών ένοίκιον·
Μ έλψον τδν ύμνον Σ α β β α ώ θ εις ήχον επινίκιον!»
Ά λ λ ’ αίφ νιδίω ς έλαμψ εν ή κορυφή τώ ν ούρα νώ ν!
Πρδς ένα Μ Κ Γ Α Ν Ο Φ Θ Α Λ Μ Ο Ν π α ς άγγελος έτρ ά π η ,
Κ ’ ήκουσθη άβυσσος φ ω ν ώ ν
Α ΙΏ Ν ΙΟ Σ Α Γ Α Π Η ! ! ! »
Ί. Ί

ΣΚ.

