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(Συνέχεια.)
Είς τό προλαβόν φυλλάδιον έπραγματεύθημεν περί τής ενότητας τού αν

θρωπίνου γένους, άν δηλαδή πάντες οί άνθρωποι οί κατοικοΰντες έπι τής ε- 
πιοανείας τή-ς γής άνήζωσιν είς 'έν καί τό αύτό γένος, όποιαιδήποτε ζαί άν 
ήναι αί μεταξύ αύτών διαφοραί, ήτοι άν δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς κατα
γόμενοι έξ .ενός μόνου αρχικού ζεύγους. Το ζήτημα τούτο έλύσαμεν μόνον 
διά τής επιστήμης-, παρ,αδεχΟέντες ώς αρχήν δτι ό άνθρωπος είναι ζώον, καί 
οτι επομένως υπείκει εϊς πάντας τούς γενικούς νόμους τούς διέποντας τα 
ζώα. Διά τών φυτών και τών ζώων έξηγήσαμεν τί σημαίνει γένος καί 
τί είδος, καί άπεοείξαμεν δτι, όταν συζεύξωμεν δύο άτομα διαφόρων γε
νών, σχεδόν πάντοτε ό γάμος είναι άγονος, καί άν ό πρώτος γάμος ήναι 
γόνιμος, οί απόγονοι είτε αμέσως είτε μετ’ όλίγας τινάς γενεάς, δέν τε- 
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χνοποιοΰσι πλέον· ώστε έκ δύο γενών δέν δύναται νά προκύψη τρίτη τάξις 
■ατόμων προερχόμενων έκ πατρός καί μητρός άνηχόντων είς δύο διακεκρι
μένα γένη. ’Εκ τής συζεύξεως τοΰ όνου -ζαϊ τής ίππου, ή τοΰ ίππου κάί 
τής όνου γενναται ό ήμίονος, ή ό ίννος Cbardeau)· άλ'λ’ ούτε i μέν ούτε ό 
δέ δύνανται νά τεκνοποιήσωσι, καί διά νά έπιτύχωμεν ήμιόνους, πρέπει 
πάντοτε νά χαταφ'εύγωμεν εις τόν όνον ν.αχ τήν ίππον.

Τούναντίον όταν λαμβάνωμεν δύο άτομα άνήζοντα είς δύο είδη τοΰ αύ
τοΰ γένους, όσον καί άν διαφέρωσι κατά τον εξωτερικόν σχηματισμόν, τά 
τέκνα καί οί απόγονοι αύτών είναι γόνιμοι, καί δύναται νά πρόκυψη νέα 
τάξις ατόμων μεναξύ τών δύο ειδών,. ΙΓαραδείγματα τοιαΰτα έλάβομεν τά 
διάφορα είδη τών κυνών, τών ίππων, τών βοών κλ. Όποιαδήποτε καί α?> 
ήναι αί τρίχες, τό χρώμα, τό ανάστημα καί αί άναλογίαι τού κυνός, εί
ναι πάντοτε κύων έπίσης ό ίππος και ό βοδς. Συζευγνύοντες αρα τον λα
γωνικών μέ τον ούλότριχα, τόν σιμόν μέ τόν κύνα τής ’Αβάνας, έχομεν τά 
τέκνα αύτών γόνιμα· καί δυνάμεθα νά άποκτήσωμεν μικτά είδη άτινα είναι 
γόνιμα.

Εις τήν σύζευξιν "λοιπόν τών ανθρώπων, όποιαιδήποτε καί άν ήναι αί εξω
τερικοί διάφορά· των, άν ήναι δηλαδή λευκοί, μαΰοοι ή χαλκόχροες, οί γάμοι 
είναι αείποτε γόνιμοι. Έπεται άρα έκ τούτων ότι έν μόνον γένος ανθρώπων 
ύπάρχει, καί ότι αί μεταξύ αύτών διάφοροί είναι άπλαϊ διαφοραί είδους.

Τής ένότητος τού ανθρωπίνου γένους καταφανούς γενομένης 
παρουσιάζονται διάφορα ζητήματα.

Τό πρώτον είναι περί τής άρχαιότητος τοΰ ανθρωπίνου γένους. Ύπήρχον 
πάντοτε άνθρωποι έπί τής γής ; Άνεφάνησαν συγχρόνως μετ’άλλων ζώων ; 
Είναι πολύ αρχαία ή ΰπαρξίς των έπί τής γής·; ταύτα είναι τά πρώτα ζητή
ματα, άτινα παρουσιάζονται ενώπιον ήμών.

Ύπήρχον πάντοτε άνθρωποι έπί τής γήςς
Είναι γνωστή ή διασταλτική δύναμις τής Οερμοτητος· ότι επομένως τό 

ύδωρ θερμαινόμενο·; μέχρι βαθμού τίνος μεταβάλλεται εις άτμσν, ότι άν χά
ση ποσότητά τινα Θερμότητος μεταβάλλεται εις υγρόν, καί ότχ άν έξακολου- 
Οή νά έλαττούται ή Οερμότης αυτού, σχηματίζει σώμα στερεόν, τόν πάγον. 
Εννοείται δέ ότι Οερμότης επαρκής δύναται νά μεταβάλη πάντα τά σώματα είς 
ατμόν, όπως ψύχρανσις επαρκής δύναται νά τά στερεοποιήση πάντα. Κατά 
τήν αστρονομίαν λοιπόν ή γή, μεΟ’ όλων τών συστατικών αυτής υλών, ήτο 
κατ’ άρχάς μεγάλη ποσότης ατμού διακεχυμένου εις τό άπειρον διάστημα, 
ήτο δηλαδή σφαίρα άτμώδης. Ή πρώτη ψύχρανσις μετέβαλεν αύτήν είς ύ- 
γράν κατάστασιν, καί είς χρονικόν διάστημα ακαταλόγιστο·; ή γή ήτο άπέ 
,ραντος σωρός βράχων (Koches; καί άλλων ύλών άναλελυμένων ύπό τού 
πυρός.

Είναι περιττόν νά άποδείξωμεν ότι έπί τής εποχής ταύτης δέν υπήρχεν 
έπί τής επιφάνειας τής γής ούδέν ζωικόν ον, επομένως ούδέ άνθρωποι.

ΙΙροχωρούσης τής ψυχράνσεως, έσχηματίσθη φλοιός έπί τής έπιφανείας 
τής σφαίρας, ούτινος τό πάχος ηύξανε κατ’ ολίγο·;· τόν φλοιόν τούτον ώ-
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νόμασαν στρώμα άρχέγονον. ’Επί τοΰ άρχεγόνου τούτου στρώματος έπί 
πολύν χρόνον ουδέ τό ύδωρ αυτό ήδύνατο νά υπάρχη είς ύγράν κατάστασιν^ 
επομένως δέν ύπήρχον έπί τής σφαίρας ήμών καί όντα ζωικά, διότι πάντα 
τά οντα έχουσιν ανάγκην ύδατος. 'Επομένως δέν ύπήρχον ούδέ άνθρωποι.

Ή ψύχρανσις έξηκολούΟει καί- τό ύδωρ, δπερ ήτο είς άτμώδη κατάστασιν 
έν τή ατμόσφαιρα, κατέπεσε κρουνηδόν έπί τοΰ φλοιού του περιβάλλοντος τήν 
γηινην σφαίραν τότε άνεφάνησαν χημικαί. Αντιδράσεις, τών όποιων τήν όρ- 
μητικότητα δέν- δυνάμεθα νά έννο,ήσωμεν κατά τήν εποχήν ταύτην ήρχισαν 
νά σχηματίζονται τά λεγάμενα μεταβατικά στρώματα (terrains de transport), 
καί ή σφαίρα ήμών είσήλθεν είς τήν καλουμένην δευτέραν έποχήν.

Αύστηρώς έξεταζομένων τών πραγμάτων δυνάμεθα νά είπωμεν ότι ,άφ’ ής 
στιγμής τό ύδωρ διέτηρήθ*η εις ύγράν κατάστασιν έπί τής έπιφανείας τής 
σφαίρας, ή ζωή ήρχισε νά Αναφαίνηται. Είς τινα θερμά ΰοατα, ών ή θερ
μοκρασία είναι πολύ μεγάλη, εύρίσκονται φ,υκοειδή (conferves) μικροσκοπικά 
φυτά άτινα είναι· ένόργανα καί ζώντα. ’Αλλ’' ούδέν ζώον -ήδύνατο είσέτι νά 
ζήση είς τήν ατμόσφαιραν έχείνην. Βραδύτερον έξακολουθούσης έτι τής ψυ
χράνσεως, καί τής θαλάσσης κατεχούσης τό πλεΐστον μέρος τής σφαίρας, 
άνεφάνησαν φυτά τελειότερα. Μετ’ ού πολύ έγεννήθησαν καί ζώα πάντα σχε
δόν ένυδρα, καί μεταξύ αύτών ερπετά γιγαντώδη· αλλά τά μαστοφόρα καί 
σ άνθρωπος δέν ήδύναντο είσέτι νά ζήσωσιν έπί τής γής.

Ή ψύχρανσις έν τούτοις προύχώρει, αί στερεαί έσχηματίζοντα κατά συνέ
πειαν διαφόρων ανατροπών τής φύσεως, καί. έπήλθεν ή έποχή καθ’ ήν άνεφά
νησαν άληθή μαστοφόρα καί πτηνά όμοια μέ τά σημερινά. Τότε άρχίζει ή 
λεγομένη τρίτη έποχή, καθ’ ήν πιθανώτατα ό άνθρωπος ήδύνατο νά ζήση. 
Μετ’ ού πολύ θέλομεν εξετάσει άν ξζησς τούλάχιστον περί τά τέλη τής 

έποχής ταύτης.11 μόρφωσις (dislocation) τοΰ φλοιού τής γής άνήγειρεν όρη, έσχημάτιζε 
κοιλάδας, θαλάσσας, ηπείρους, καί περί τά τέλη τής τρίτης έποχής τό σχή
μα τής σφαίρας ήμών είχε μεγάλην ομοιότητα πρός τό σημερινόν. Τότε αρ
χίζει ή λεγομένη τετάρτη έποχή. Ή τετάρτη αυτή έποχή παρουσιάζει τά 

μάλλον Αξιοπαρατήρητα φαινόμενα.Μέχρι τοΰδε ή σφαίρα ήμών έφαίνετο ψυχραινόμενη βαθμηδόν άπό τοΰ χρό
νου καθ’ ον άπετέλει όγκον άτμήρη μέχρι τής τρίτης έποχής. Άλλα τήν 
τετάρτη·; έποχήν υπάρχει περίοδος καθ’ ήν ή ψύχρανσις έπέρχεται απότομος 
καί μεγάλη καί Ακολούθως έκλείπει.Τήν έποχήν ταύτην έν μέρος τούλάχιστον τής γής καί ιδίως ή Εύρώπη 
ήτο πολύ ψυχοοτέρα ή σήμερον. Τοΰτο άποδείκνύεται έκ τών έπί τών Αλ
πεων πάγων, ©ιτινες δέν περιωρίζοντο είς τά μέρη ένθα εύρίσκομεν αύτούς 
σήμερον, άλλά κατβϊχον τάς πλείστας κοιλάδας τής Ελβετίας, φθάνοντες 
μέχρι τής κοιλάδος τοΰ 'Ρήνου· καί άπό τοΰ ενός μέχρι τοΰ έτέρου άκρου 
τών κοιλάδων τούτων υπερμεγέθη τμήματα βράχων παρασυρομενα ύπό τών 
πάγων έγχατελείποντο έν τω μέσω αύτών. Οί βράχοι ούτοι είναι οί σήμε
ρον ονομαζόμενοι βράχοι πλανήτες (blocs erratiqucs).
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Γήν τβτάρτην εποχήν έζων, λόγου χάριν έν Γαλλία, ζώα πολύ διάφορα 
τών σημερινών. Π. χ. ή μεγάλη άρκτος τών σπηλαίων, αξιοπαρατήρητος 
ενεκα τοΰ μεγάλου αναστήματος ζαί τοΰ κυρτού μετώπου αύτής· ‘ επίσης ή 
ύαινα, ενφ σήμερον έν Γαλλία δέν ύπάρχουσι πλέον ύαιναι, άπαντώμεναι εις 
θερμοτερας χώρας. Ωσαύτως άνευρέΟη εις όινόζερος καί είς έλέφας Ονομαζόμε
νος μαμμούΟ. Ο έλέφας ουτος οιαζρίνετ'αι τών σημερινών πρώτον κατά τό 
ανάστημα, δπερ~ήτο πολύ ύψηλότερον έπειτα ζατά τό σχήμα τών χαυλιο
δόντων, οΐτινες ήσαν πολύ καμπύλοι- ζαί πρό πάντων διότι'αντί νά έ’χη’δέρμα 
γυμνόν ως είναι πάντες οί σημερινοί ελέφαντες, ήτο κεκαλυμμένος μέ’ πυκνόν 
,μαΛλιον ούτινος αί τρίχες ήσαν πολύ μακραί. Έχομεν δέ τήν βεβαιότητα ότι ήτο 
τοιούτος, οιότι ό έλέφας ουτος άνευρέΟη διατηρούμενος ολόκληρος μέ τό δέρμα 
*α; τα5 τΡζΖας το°· Πολλάκις ανακάλυψαν είς τάς παγωμένα.- χώρας τής 
-ιβηριας πτώματα τών ζώων τούτων ή δέ χώρα αύτη περιέχει τόσον πολυ
άριθμους χαυλιόδοντας τών πρΟζατάκλυσμαίων, ΐνα μεταχΕιρισθώμεν τήν τε- 
τριμμένην φράσιν, τούτων ελεφάντων, ώστε τό έμπόριον τοΰ ορυκτού’ έλε- 
φαντοοοντος άποτελεΐ άξιόλογον κλάδου τών εισοδημάτων, ζαί τοΰ όποιου 
το μονοπωλίου ή χυβέρνησις έπεφύλαξεν είς έαυτήν. Αί έπί του έλέφαντος 
παρατηρήσεις αυται θέλουσι μάς χρησιμεύσει ακολούθως.

Η τέταρτη περίοδος έληξεν ώς αί προηγούμενα!, καί ήρξατο τότε ή πα
ρούσα. Από τής έποχής καθ’ ήν ήρξατο, αί ήπειροι, τά άνθη ((lores), αί ζογ- 
χυλαι (faimes) όεν ύπέστησ’άν άξιοσημειώτους μεταβολάς.
_ Ουοεις ποτέ διεφιλονείζησε τήν ϋπαοςιν τοΰ ανθρώπου άπό τής άρχής τής 
π^ριοοου ταύτης, μάλιστα όε έΟεώρησαν τήν έμφάνισίν του ώς χαρακτηρι
στικόν αύτής. Άλλ’ύπήρχε προηγουμένως ό άνθρωπος; Υπήρξαν,' ένα με- 
ταχε-ρισθωμεν τήν ποινήν φράσιν, άνθρωποι προκατακλυσμαϊοι'; Έν άλλαις 
■λεςεσιν, ο άνθρωπος ήτο σύγχρονος τών ζωικών έκείνων γενών έν οίς τήν 
πρω.η; εσιν κατέχει ό μαμμούΟ; Δύνανται νά άνεύρωσιν. αυτόν, ώς έζεϊνα, 
εις ορυζ.ην ζατάστασιν; Πολλάκις έτέθησαν τά προβλήματα ταΰτα, άλλ’έπί 
-ολ-j ελυοντο άρνητικώς· μέχρι δηλαδή τών τελευταίων χρόνων οί άνδοες, 
οι εςοχω-ατοι είς τήν φυσικήν ιστορίαν, γεωλογίαν, παλαιοντολογίαν, ήσαν 
σύμφωνοι κατα τούτο. Σήμερον δμως πολλοί άποδείξεις ούδεμιάς έπιδεχόμε- 
ναι αμφιοολιας φερουσιν ήμάς εις δλως άντίθετον λύσιν του προβλήματος 
τουτου. Ε, αναγκης δηλαδή παραδεχόμεθα δτι ό ορυκτός άνθρωπος ύπάρνει 
πραγματιζως, καί οτι ό άνθρωπος ήτο σύγχρονος τών ζώων έκείνων πεο'ϊ ων 
προελαλησαμεν καί ιδίως τοΰ μαμμούΟ. Τοΰτο δέ είναι μία τών λαμπροτέοων 
ανακαλύψεων των νεωτέρων χρόνων, λαβοϋσα αφορμήν έκ τής άποδειξεως φαι
νομένων τινών παρατηρηθέντων έν ’Αγγλία, Γερμανία καί Γαλλία. Αλλ’ή 
αποφασιστική λυσις τοΰ προβλήματος δΓ άποδείξεων «μετακλητών, ην πάντες 
παρεοεχϋησαν, ανήκει είς δύο I άλλους, το-υ Voucher de Perthes, ζαί Edouard 
Lariei.

Ό Boucher de Perllms, έξοχος αρχαιολόγος τής Abbeville, επιστάτης έπί 
των ανασζαφών τών γενομένων περί Menchecourl άνεζάλυψε πολλούς λίθους 
•Λελαςευμενους κατά τό αύτό σχήμα. Έκ τούτου ζατενόησεν ότι δέν ήτο τν-

ναΐον συμβάν, άλλ’ δτι οί λίθοι εκείνοι έχρεώστουν τό σχήμά των εις τήν 
άνθοωπίνην βιομηχανίαν. ’Ανεύρισκε δέ τούς λελαξευμένους τούτους Μ®υς 
ώ- ζαί λίθινους πελέζεις είς τά αύτά στρώματα ένθα ύπήρχον οστά ελεφάν
των. Έχ τούτων άοα έπορίσατο τό συμπέρασμα δτι οί άνθρωποι, οΐτινες ζατειρ 
γάσθησαν τούς λίθους έζείνους, έζησάν τήν αύτήν εποχήν καθ’ ην ζαί τα μεγαλα 
έκεϊνα υ,αστοοόρα, άτινα πρό πολλοΰ έξέλιπον. *

Τό συμπέρασμα τούτο έπολεμήθη «ατ’ άρχάς σφοορώς· ιοιως οε ανορες, 
ών ή γνώμη δικαίως έχει μεγάλην βαρύτητα προχειμενου περί της ιστορίας 
-ής γής,είπον ότι οί τετμημένοι πυριτόλιθοι καί τά όστα.τών ελεφάντων 
συνυπήρχον είς τό αύτό στρώμα, διότι τό στρώμα τοΰτο είχε μ=..α.ο...^ Α 
κατ’ αύτούς έσχημα^ίσθη κατά πρώτον εν στρώμα έντός τού οποίου ησαν 
τά οστά τοΰ έλέοαντος- έπί τοΰ στρώματος τούτου ζατά την παρούσαν 
περίοδον, έ’ζησαν ' οί άνθρωποι 'άφήσαντες ώς ίχνος τής οιαυασεως των 
τούς λελαξευμένους πυριτόλιθους. Έπειτα έπήλθε μεγάλη τις καταιγίςσυμ- 
παρασύρασα ζαί άναμίξασα όμοδ τούς πελέκεις καί τά οστά .ού ε >.φα > 
τος. Διά τόν ’λόγον λοιπόν τούτον εύρίσκομεν αύτά πλησίον, αλληλων, αν 
.χαί τό στρώμα είς ά άνήζουσι, περιέχει τά λείψανα δύο εποχών^ ολως 
διακεκριμένων. Άν π. χ. σήμερον έθάπτοντο άνθρωποι εις το στρώμα ε
κείνο τοΰ Mencliecourl και Moulin-Quignon καί έπήρχετο καταιγις τι, aja 
μιγνύουσα τά δλως νέα ταΰτα οστά μετά τών πελεζεων και .ω; οσ.ω/ 
τών ελεφάντων, οί απόγονοι ήμών ήθελον εύρεϊ ταΰτα πάντα εις το αυ
τό μέρος- ζαί δμως οί σημερινοί άνθρωποι δέν είναι σύγχρονοι των πε- 
■λέζεων καί δστών. „ .,

Τό επιχείρημα τοΰτο ανήκον, ώς προείπομεν, είς τούς■ «ασημότερους γε
ωλόγους, 'έθεωρήθη ισχυρότατου. Άλλ’ ό Ε. Larlet άνεκαλυψεν εις Aur.gnac 
έν τή μεσημβρινή Γαλλία, τάφον τών άρχαιοτατωυ εκείνων χ?ονω> 
τάφος ουτος είναι' σπήλαιον κείμενον είς την πλευράν λόφσυ τίνος και 8U. J- 
ύος δπερ δέν εφθασαν τά ρεύματα τών ύόατων, τα αναλογουντα προς ε- 
ίείνα ών τά ίχνη εύρίσκονται περί Abbeville. Τό έπιτυμβιον τούτο σπηλαι- 
ον ήτο καθ’ ήν εποχήν άνεκαλύφθη, κεκλεισμενον ώια πλακος 
έκ βοάχου αρκούντως άπέχοντος του σπηλαίου. Έν αύτφ ευρον τα 
ανθρώπων, άνδρών, γυναικών καί παιοίων- προ τής 
ύανα πυράς άτινα ήσαν τά λείψανα επικηοειου ^™σιβυ» ά-
ποάττωσιν οί κάτοικοι τών χωρών εκείνων, καί 
νευρίσζομεν ένίοτε καί σήμερον παρα τισι λαοις της Ευρώ.η, ει, .< ;ε- 
φραν τ·7ς πυράς έκείνης εύρον οστά εχοντα τα ίχνη του πυρο, χα. 
όιττώματα άγριων ζώων. Τά οστά ταΰτα όντα ερυθρά, εκ του πυρο,, ,ζα. 
οέροντα ίχνη τού άνθρώπου άνήκον είς άρκτον ζαί εις ρινόκερων, τα οε 
περιττώματα είς είδος τι ύαίνης συγχρόνου τών ^γΡ^ύ-ίοΤ"ώα καί 
θα λοιπόν ό άνθρωπος φαίνεται τρώγων τα περί ου ο λο Γος ,ωα, και 
^οώ-ων τά αύτά έζεϊνα ζώα άτινα άπεδείχθησαν ώς σύγχρονα αυτου.

' Τάς λαμποάς ταύτας έρεύνας έπέστεψεν ό Κ. Lartel αναχαλυφας εντός 
σπτ\Χυ z2i^ ου έν τώ ζέντρω τής Γαλλίας τεμάχιον ελεφαντοΟοντοο
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έφ’ συ ήτο έζωγραφημένος ό, αυτός έκεϊνος μαμμούθ περί ου. πρ.οελαλήσα·- 
μεν, είναι δέ πρόδηλον δτι ή είζών αΰτη· είναι έργο.ν ανθρώπου, ζήσαντος; 
κατά τούς αυτούς χρόνους μέ τον, ελέφαντα·.

Μετά τάς ανακαλύψεις τοϋ Κ. Lnrlet πρέπει έξ ανάγκης νά παραδε
χθώμεν τήν θπαρξιν. τοΰ όρυκτοΰ άνθρώπου, δηλαδή τήν σύγχρονον υπαο- 
ξιν τοΰ ανθρωπίνου γένους μετά. τών. γονών τών ζώων έκείνων, άτινα σή
μερον έξέλιπον και περί· ώ·/ ανωτέρω ώμιλήσαμεν. *Ά?»λ’ έκτος τούτου 
άπό τής έποχής ταύτης άνεκάλυψαν αΰχι· μόνον· ίχνη τής ανθρώπινης έκεί- 
νης βιομηχανίας, άλλά καί λείψανα σιαγόνων, καί τελευταΐον ολόκληρα 
κρανία· έξ αύτών δέ έσχημάτισαν ιδέαν περί τών διακριτικών χαρακτήρων 
τών αρχαίων έκείνων άνθρώπων· οί σέ άνθρωποι ούτοι οϊτινες, ώς άπε- 
δείχθη έν Γαλλία, έπάλαιον μέ λίθινα όπλα κατά τοΰ έλέφαντος και του 
ρινόκορω έχουσιν έν Εύρώπη. μέχρι σήμερον απογόνους φέροντας τούς αύ
τούς χαρακτήρας.

'Άρα ό άνθρωπος έζησε τήν τετάρτην έποχήν. Άλλα δυνάμεθα νά προ- 
χωρήσωμεν έτι περαιτέρω και νά παραδεχθώμεν δτι ύπήρχε καί κατά τήν· 
Τρίτην έποχήν; Υπήρξε σύγχρονος- όχι μόνον τοΰ ρινόκερω καί τοΰ μαμ- 
μούθ περί ών είπομεν ανωτέρω, άλλά καί τών προγενεστέρων μαστοφόρων;

Τό ζήτημα τοΰτο είναι εΐσέτι πρόωρον ίσως. Φαινόμενά τινα τείνουσι 
νά άποδείξωσιν δτι ύπήρχεν, άλλά προκειμένου περί τοΰ σπουδαίου τού
του θέματος, είναι όρθότερον νά άναβάλλη τις τάς πεποιθήσεις του ή νά 
παραδέχηται γνώμα-ς άμφισβητουμένας· επομένως θεωροΰμεν ώς μή περαι- 
ωθείσα; τήν συζήτησιν ταύτην.

Άφοΰ άπεδείχθη δτι ά άνθρωπος φθάνει γεωλογικώς είς έποχήν πολύ 
προγενεστέρων εκείνης ήν άλλοτε ύπέθετον, ήθέλησαν φυσικώ τώ λόγω νά 
μάθωσιν άν ήναι δυνατόν νά ύπολογίσωσι οι’ αριθμών τήν άρχαιότητα τοΰ 
ανθρωπίνου γένους- εις τό ζήτημα τοΰτο είμεθα ήναγκασμένοι μέχρι τοΰδε 
νά άπαντήσωμεν- άρνητικώς, διότι δυνάμεθα μέν νά όρίσωμεν έποχάς σχε
τικός, άλλ’ ούχί καί νά κρίνωμεν περί τοΰ αριθμού τών έτών άτινα πε
ριλαμβάνει έκαστη τών εποχών τούτων.

Καί δμως ήθέλησαν νά τό προσδιορίσωσιν ύπολαγίσαντες τόν άπαιτού- 
μενον χρόνον πρός σχηματισμόν στρώματος γαιανθράκων, προσεπάθησαν νά 
εΰρωσι τόν χρόνον καθ’ δν διήρκεσαν περίοδοί τινες τής λίθινης έποχής, 
τής όρειχαλκίνης έποχής καί τής σιδηράς έποχής. Άλλά τά συμπεράσματα 
ήσαν τοσοϋτον ασυνάρτητα, ώστε άνεγνώρισαν δτι τό μέσον τοΰτο είναι έκ 
τών μάλλον αβέβαιων έπειτα έστράφησαν πρός τούς σωρούς τών έρειπί
ων τών παράσυρθέντων ύπό τών χείμαρρων τών Αλπεων, καί ιδίως εις 
σωρόν έκ τοΰ είδους τούτου γνωστόν ύπό τό όνομα κώνος τής Tinniere. 
Σιδηρόδρομός τις διέσχισε τάς δλας έκείνας, αίτινες επισωρεύονται πιθανόν 
άπό τής άρχής τής παρούσης έποχής, καί άνεκάλυψαν είς τό όρυγμα έρεί- 
πια φθάνοντα τά μέν εις τήν γαλλορρωμαίκήν έποχήν τά δέ εις τήν 
ρωμαϊκήν έποχήν, άλλα εις τήν σιδηράν έποχήν, καί άλλα είς τήν όρει- 
χαλκίνην, ζαί τέλος είς τήν λιθίνην έποχήν. ’Επειδή δέ είναι γνωστή ή
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διάρκεια τινων έκ τών περιόδων τούτων, ένόμισαν δτι δύνανται 
άναλογίας υπολογίζοντες τό πάχος τών < _ , 
έποχής τοΰ πρώτου σχηματισμού του κώνου. Άλλά καί ένταΰθα 
ράσματα ήσαν τοσοϋτον αβέβαια ώστε ούδεμίαν πίστιν δυνάμεθα νά δώσω- 
μεν είς αύτά.

Άρα ίίναι αδύνατον νά ευρωμεν ακριβείς αριθμούς· άλλ’ έκ τοΰ συνόλου 
τών έρευνών τούτων καί έκ συμβάντων αρχαιολογικών άτινα έπίσης σήμερον 
άπεδείχθησαν, έπεται δτι πρέπει νά άνέλθωμεν είς έποχήν πολλω προγενε
στέρων εκείνης ήν Ί^ρότινος ειχον ύπ’ όψιν, ίνα φθάσωμεν είς τήν έμφάνισιν 
τοΰ ανθρώπου έπί τής γής. Μ ία τών περί τούτου αποδείξεων είναι ή εξής.

’Εν .Αίγύπτω άνευρέθη άγαλμα παοιστών τόν βασιλέα Χεφρήνα, δπερ φθά- 
■νει είς έποχήν 4,090 περίπου έτών πρό τής έποχής ήμών, επομένως έγλύφθη 
πρό 6,000 έτών ή έργασία του ήτο δισκολωτάτη διότι ό λίθος, έξ ού είναι 
γεγλυμμένον, είναι σκληρότατος, καί δμως τό άγαλμα είναι άξιον προσοχής. 
Άρα έν Αίγύπτω πρό έξ χιλιάδων έτών ό πολιτισμός, περί ού έχομεν καί 
άλλος αποδείξεις, είχε κάμει ρεγάλας προόδους· έπεται λοιπόν δτι τήν έμφά- 
ν.σιν τοΰ άνθρώπου έν Αίγύπτω πρέπει νά άναζητήσωμεν πέραν τών έξ χιλιά
δων έτών. ’Εν τούτοις, ώς θέλομεν ίδεϊ ακολούθως, ή Αίγυπτος δέν είναι ή 
πρώτη κατοιζήθεΐσα χώρα, άλλ’ δτι ό άνθρωπος ήλθεν είς αύτήν άλλοθεν. 
Ή πρώτη άρα έμφάνισις τοΰ ανθρώπου επί τής γής ανέρχεται .εις πολλω προ
γενεστέρους χρόνους.

Σήμερον λοιπόν είμεθα βέβαιοι περί τής ύπάρξεως τοΰ ανθρώπου έπί τής γής 
κατά τήν τετάρτην έποχήν, καί δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν τήν υπαρξιν αύ
τοϋ καί κατά τήν τρίτην αί δέ αποδείξεις αίτινες φέοουσιν ήμας είς τά 
συμπεράσματα ταΰτα άνευρέΟησαν έν Γαλλία. — ’Εν Γα'Λλίμ λοιπόν είς τά 
πέριξ τοΰ Abbeville ή τοΰ Atwignac άνεφάνη κατά πρώτον ό άνθρωπος ; άλλ’ 
ήμεΐς άπαντώμεν αύτόν πανταχοΰ τής γής- πανταχοΰ λοιπόν έγεννήθη.; ή 
κατά τήν έμφάνισίν του κατώκησεν είς έν ώρισμένον μέρος τής γής, καί 
έκεΐθεν έξηπλώθη πρός δλας τάς διευθύνσεις.; Άν ούτως έχη ποια είναι ή 
προνομιούχος χώρα ήτις τον έγέννησε ; Ταΰτα είναι τά περί τοϋ άνθρώπου 
ζητήματα τά προβαλλόμενα ήμΐν μετά τό περί τής άρχαιότητος αύτοϋ.

Περί τών ζητημάτων τούτων εγένον.το πολλοί συζητήσεις. ΙΙολλοί ύπεστή- 
ριξαν καί ύποσ.τηρίζουσιν εΐσέτι δτι ό άνθρωπος έλαβε τήν γέννησίν του έν 
πάσαις τοϊς χώραις έν αίς εύρίσκομεν αύτόν. Άλλ’ έμβριθεστέρα μελέτη 
καί γνώσις ,ραθυτέρα τών νόμων τών διεπόντων τά ένόργανα καί ζωικά 
όντα άγουσιν είς συμπέρασμα πάντη διάφορον.

Ένταΰθα δμως δέν δυνάμεθα νά καταφύγωμεν είς τάς επιστήμας έκείνας 
αίτινες μέχρι τοΰδε ώοήγησαν ήμας. Ή ανατομία καί ή φυσιολογία ούδό
λως διδάσκουσιν ήμας ποϋ έγεννήθη ό άνθρωπος, πώς κατά πρώτον δι- 
εσπάρη καί ποΰ κατώκησεν. Ένα μελετήσωμεν λοιπόν τά ζητήματα ταΰτα, 
πρέπει ν’ άκολουθήσωμεν άλλην τάξιν ιδεών καί πραγμάτων ούδόλως με- 
-ιαβάλλοντες μέθοδον, ά/.λ’ επόμενοι τοΐς νόμοις οϊτινες διέπουσι τά ένό^»- 
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γανα και ζωϊχά όντα. Ή βοτανική γεωγραφία καί ή ζωολογική γεωνρα- 
οία θέλουσι χρησιμεύσει ήμϊν ώς οδηγοί.

Ια φυτά καί τά ζώα δέν είναι, διανεμημένα κατά τύχην έπί τής γής· 
ή διανομή των υπόχειται εις νόμους ώρισμένους- καί επειδή τά ζωικά καί 
ενόργανα έν γένει όντα υπάγονται ύπό τούς αύτούς νόμους, πρέπει καί ό. 
άνθρωπος ν’ άχολουθή τούς νόμους τής γεωγραφίας άπ,αραλλάκτως ώς τά 
ζώα καί τά φυτά.
Λ S!' λοιπόν ούτοι τής βοτανικής καί τής ζωολογικής γεωγραφίας·
οιοάσκουσιν ημάς δτι ή γή όλη διαιρείται εις έπαρχίας αίτινες έχου- 
σ'ν ιδιαίτερα φυτά καί ίοιαίτερα ζώα. .Αί έπαρ,χίαι αύται, ώυομάσθησαν κέν- 
τ?α, °’/'fitouPYj(ccnlres de cr&lion). Κατά συνέπειαν λοιπόν πρέπει 
να ύποθεσωμεν ότι εις έκαστον χέν.τρον δημιουργίας ύπάρχει ιδιαίτερος άν
θρωπος, όπως υπάρχουσι φυτά και ζώα ιδιαίτερα. Συμπτώσεις τίνές τυ
χαίας μάλλον. ή πραγματικοί παρέπεισαν τινάς τών φυσιοδιφών ώστε νά 
παραδεχθώσι τούτο.· άλλ’ έξετάζων τις τό ζήτημα έκ τού πλησίον θέλει 
πεισθή ότι. δέν έχει οΰτω· διότι τότε ό άνθρωπος ηθελεν είσθαι μοναδική 
έςαίρεσις μεταξύ πάντων τών ένοργάνων καί ζωικών όντων τούτο όμως, ώς 
προείπομεν, δέν δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν, διότι ό άνθρωπος πρέπει’ νά 
υπάγεται εις τούς νόμους τής γεωγραφίας, ώς ύ.παχ.ούε,ι καί εις τούς νό
μους τής φυσιολογίας.

Μή ουνάμενοι να άναφέρωμεν πάσας τάς λεπτομέρειας αίτινες απαιτούν
ται προς~ εντελή άπόδειξιν τών- λεγομένων, θέλομεν περιορισΟή είς δύο φαι
νόμενα άτινα άρχοΰσι, φρονοϋμεν, πρός άπόδειξιν αύτής.

Τό πρώτον είναι τό εξής· ούδέ εν. γένος φυτών, ούδέ 'έν γένος ζώων 
άπαντάται έφ’ όλης συγχρόνως τής γης· τά μάλλον διεσπαρμένα είδη άνε- 
φανησαν εις μικρόν τι μέρος τής γής· ίνα διασπαρώσιν όπως είναι σήμε- 

^χρ?ιάσθη νά τά μεταφέρη ό άνθρωπος μεθ’ εαυτού, καί τά φυτά "καί 
τά ζώα. Άλλα καί τοι οΰτω άνεμίχΟη ό άνθρωπος είς τήν μετατόπισίν 
των, ύπάρχουσι μέρη τινά τής γής κατοικούμενα ύπό τοΰ άνΟρώπου, εις 
τά οποία δέν δύνανται νά ζήσωσιν ούτε τά φυ,τά εκείνα άτινα πανταχού 
σχεδόν μεταφέρομεν ούτε τινά τών. ζώων άτινα συνήθως παρακολουθούσα 
ημάς. Ιούναντίον ό άνθρωπος είναι κοσμοπολίτης καθ’ όλην τήν σημασίαν 
τής /.έξεως, εύρίσκεται δηλαδή πανταχού, καί είς τούς πάγους' τών πόλων 
και είς τον Ισημερινόν.^ Αν. λοιπόν έγεννάτο πανταχού όπου άπαντάται, 
ηθελεν άποτελεί μοναδικήν έξαίρεσιν μεταξύ πάντων" τών ένοργάνων καί 
ζωικών όντων, των φυτών, δηλαδή καί των ζώων. Μόνον ό λόγος ούτος 
πείθει ημάς νά παραδεχθώμεν ότι ό άνθρωπος κατώκισε διά μετανασ-ξύ- 
«ων "εν ΡέΡ0’ τθύλάχιστον τής γής· άλλά προχωρούντες περαιτέρω δυ- 
ναμεθα, ουοολως άπομακρυνόμενοι άπό τών προρρηθέντων νόμων, νά εί- 
πωμεν ότι έγεννήθη είς έ,ν μόνον μέρος καί ότι τό μέρος' τούτο είναι 
πο/.ύ μικρόν.

Γωόντι, έκ τής τών ζώων μελέτης έξάγομεν ότι ό ύπό τίνος γένους 
κατεχομενος χώρος είναι τοσούτω μικρότερος όσω τό γένος τούτο είναι

’Αφρικής ή τής _ ’Ασίας.
' ' δηλαδή, οϊτινες ένεκα

τόν άνθρωπον ώνομάσθησαν άν- 
τής χώρας ήν κατοικούσιν έτι μικοο-
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ήμών, εύρίσχ,εται μόνον είς τάς 

Βόρνεον καί Σρυμάτραν ό δέ Γο,ρίλλος, άνήκων καί αυτός εις τούς

τελειότερον καί. άνω,τέραν είς τήν ζωολογικήν τάξιν τούτο δέ εφαρμόζε
ται. ούχι μόνον είς τά είδη άλλά καί είς αύτάς τάς οικογένειας. Οΰτω 
λόγου χάριν μετά τόν άνθρω,πον. τό ζώον τό μάλλον τών άλλων πλησι- 
άζον πρός α-ύτόν, κατά τό σχήμα είναι ό πίθηκος. Οί πίθηκοι Ομως εί
ναι πολύ διεσπαρμένοι έπί τής έπιφανείας τής γής ; Ούχι βεβαίως. Ο πί
θηκος έν γένει δέν εύρίσκεται ούτε εις τά ψυχρότατα κλίματα, ούτε είς 
πολλά μέρη τών εύκρατων χωρών, άλλά μόνον εις τάς ' Οερμοτάτας χώρας 
τής γής· έκτος τούτο,υ μέγα μέρος τής ’Ωκεανίας στερείται παντελώς 
πιθήκων.

Άν ήδη θεωρήσωμεν όχι πλέον ολόκληρον τήν ομαοα τών πίθηκων, αλΑα 
μόνον τά είδη, άτινα συγγενεύουσι τό πλείστον μέ ημάς, βλέπομεν αυτούς 
κατέχοντας έκτασιν γής έπί μάλλον στενωτεραν. Π Αμερική *δεν έχει 
ούδέν" είδος πιθήκων κοινόν, μετά τής Αφρικής, ή τής Ασίας. Οταν όε 
έλθωμεν είς τούς τελειότατους τών πιθήκων, έκείνους 
τής φαινομένης αυτών όμοιότητος προς 
Οοωπόμορφοι, βλέπομεν τήν έκτασιν ,
τέραν. Ό. Όραγκοτάγκος π. χ. άνήκων είς τούς πιθήκους εκείνους ους ή- 
Οέλησαν νά Οεωρήσωσιν ώς προγόνους ήμών, εύρίσκεται μόνον είς τάς νή
σους Βόρνεον καί Σρυμάτραν· ό δέ Γο,ρίλλος, άνήκων καί αυτός εις τούς τά 
μέγιστα συγγεν&ΰοντας πρός τόν άνθρωπον ώς πρός τήν γενικήν εποψιν, 
ζή είς μικρόν μόνον μέρος τών δυτικών χωρών τής Αφρικής.

Ό άνθρωπος }>οιπόν εύρίσκεται πανταχού, καί όμως είναι άοιαφιλονεικήτως 
καί ύπό σωματικήν ακόμη εποψιν πολύ άνώτερος τών πιθήκων, διότι μό
νος έχει τά θαυμάσια έκείνα όργανα άτινα καλούμεν χειρας, μόνος εχει εγκέ
φαλον," ούτίνος ή άνάπτυξις φαίνεται έκ τής έκτάσεως τοΰ κρανίου, ώστε χω
ρίς νά άναφέρωμεν περί τών άλλων χαρακτήρων του, ό άνθρωπος προ- 
δήλως είναι ανώτερος πάντων τών ειδών τών πιθήκων κατά τάς χείρας και 
τόν έγχέφαλο,ν.

’.Αφού λοιπόν ό πίθηκος, δστις καί 
θρώπου έχει όμως [ 
τής γής> είναι δυνατόν ό άνθρωπος, 
πανταχ; ί Λ ,
τελοΰντα έξαίρεσιν. μοναδικήν μεταξύ μαντών 
ουδέποτε δυνάμεθα ν’ άπο,δεχθώμεχ.

Άναγκαζόμεθα άρα ν,ά · t , ... , , ,
νήθη έπί ενός μόνου μέρους τής σφαίρας ήμών, άλλά χαι οτι το 
τοΰτο είχε μικράν, έλαχίστην έκτασιν.

τοι πολλώ ύποδεέστερος τού άν- 
μεγάλην ομοιότητα πρός αύτόν, ζή είς έλάχιστον μέρος 
__ 2.. ι -Λΰ-n όν. νά γεννηθή 

άπο- 
δπερ

τό έξοχου τούτο όν, νά
ού ! ’Αποδεχόμενοι τήν έξήγησιυ ταύτην, θεωρούμεν αύτόν ώς 

·■ ■ - · ' τφν ένοργάνων οντων,

παραδεχΟώμεν ούχί μόνον δτι ό άνθρωπος έγευ- 
---- 1— .1...-...^ ά/.'λά καί δτι τό μέρος 

τούτο είχε μικράν, έλαχίστην έκτασιν. Πιθανώτατα όέν είχε μεγαλειτέραν 
έκτασιν εκείνου δπερ βλέπομεν οτι κατέχουσιν οί Γοριλλοι και οι Οραγκοι.

Άλλά δυνάμεθα νά προβώμεν έτι περαιτέρω, καί νά προσοιορισωμεν το 
ιδιαίτερον μέοος τής γής, ένθα έγεννήθη τό προνομιούχου τούτο^ γένος, 
δπερ έμελλεν έκεϊθεν. νά κατακτήση ίλην τήν γην ; Βεβαίως δέν ουναμεθα 
ν’ άπαντήσωμεν είς τήν νέαν ταύτην έρώτησιν μετά τής αύτής θετικότη- 
τος μεθ’ ής καί είς τάς προλαβούσας, ούχ ήττον όμως επιτρέπεται ήμίν. 

(ΟΜΗΡΟ- ΦΤΛ. Δ'.), 2-6
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νά δόσωμεν έξήγησιν παρέχουσαν μεγάλας Πιθανότητας. Τδ μέρος έχει- 
το ένθα έγεννήθη ό άνθρωπος καί δθεν ακολούθως διεσπάρη έπί τής γής 
ήτο κατά πασαν πιθανότητα περί τό κέντρον 'τής ’Ασίας.

Πολλοί είναι οί λόγοι αίτινες φέρσυσιν ημάς είς τό συμπέρασμα τοΰτο, 
:έξ ών δύο μόνον θέλομεν αναφέρει τούς έπομένους.

Περί τό κέντρον τής ’.Ισιας εύρίσζομεν τούς τρεις θεμελιώδεις τύπους 
τοϋ ανθρώπου· τόν μαΰρον, τόν χαλζόχρουν ζαί τόν λευκόν. Άν καί οτ 
μαϋροι 'σήμερον άπεμακρύνθησαν άρζούντως έ-x το5 μέρους τούτου, εύρί. 
σκομεν δμως είσέτι τινάς είς τήν χερσόννησον τής Μαλάκκας καί τάς 
νήσους Άνδαμάν εκτός τούτου 'εύ'ρίσκομεν ίχνη τών μαύρων τούτων είς 
τά ανατολικά μέρη τής ’Ασίας, τήν νήσον Φορμόζ, ποός μεσημβρίαν τής 
’Ιαπωνίας -καί είς τάς Φιλιπϊά.ναζ· άποκλειστικώς δέ ,κατοικσϋσι τήν Μέ- 
l.inisie. Οί χαλπόχρσες κατέχ'ουσι σχεδόν δλ'α τά νοτιοανατολικά μέρη τής 
’Ασίας, καί τό κέντρον αύτό. Τέλος δέ γίνώσζομεν δτι έπ τοϋ κέντρου 
τούτου ώρμήθη ή μεγάλη λευκή φυλή, ήτις δεσπόζει πανταχοΰ σήμερον. 
Αί μάλλον ή ήττον άμικτΟι αύται ίμάδες συνδέονται προς άλλήλας διά 
πολλών άλλων μεσολαβουσών, αίτινες χρησιμεύουστνώς μέσα συνδετικά.

Οί περί τό κέντραν ’τοΰτο εδρισζόμεν&ι άνθρωποι φαίνονται σιϊγγενεύον- 
τες καί συνδεόμενοι πρός άλλήλους ούχί μόνον κατά τούς χαρακτήρας, καί 
τούς θεμελιώδεις φυσικούς τύπους· άλλά βλέπομεν καί τούς τρεις ούσι- 
ώδεις τύπους τής γλώσδης, ήτοι τοΰ 'σπουδαιότερου τών διανοητικών α
ποτελεσμάτων τοϋ άνθρώπου, ύπάρχΟντας περί τό αύτό τοΰτο κέντρον. Βρα
δύτερου μέλλοντες νά έπανέλθωμεν είς τό ζήτημα τούτο, περιοριζόμεθα έν
ταΰθα νά είπωμεν, δτι είς τρία κύρια γένη δι'αιροϋσι τάς ανθρωπίνους 
γλώσσας· τάς μονοσυλλάβους, ών έκάστη λέξις έχει μίαν μόνην συλλα
βήν τάς συνδετικός ή λεξικλίτους (agglutinatives), έν αίς αί λέξεις συγγκολ- 
λώνται πρός άλλήλας- καί τέλος τάς κλιτάς (des langucs a flexion), αίτινες 
όμοιάζουσι πρός τάς γενικώς λαλουμένας έν Εύρώπη. (α)

(ι) Κατά τά; διαφόρου; φυλά; τών ανθρώπων άί γλώσσα·. διαιρούνται έί; itivtg τάξει; ά.) έι; τά; 
γλώσα; τή; Καυκασία; φυλή;, υποδιαιρούμενα; I) εις τά; ίνδογερμαν.ζά; γλώσσα;, και 2) τά; ση
μιτικά;· o’.’) τά; φιννοταταριζά; ή τουρκικά;, τά; όποια; ΛαλοΟσι διάφοροι, νομάδε; οί πλεΐστοι, λα
οί, οΐζοΰντε; τά; βορείου; χώρα; τ?,; ’Ασία; ζαί Ευρώπη;, ζαί άνζ'ζοντε; έί; τήν Καυκασίαν άναμίξ 
καί μογγολικήν φυλήν, καί τοιοΟτοι εΤνε τά διάφορα φΰλα τών Φίννων, έν οί; ό! Μαγυάροι τή; 
Ούγγαρία;, όΐ διάφοροι Τάταροι, οίον Κιρκάσιοι, ΒασζεΤροι, Τοΰρζοι, κλπ. γ'.) τήν Σινικήν εΐ; ήν 
συνεπάγονται αί γλώσσαι, τά; όποια; λαλοΰσιν οί κάτοικοι τή; Κίνα;, τή; Θιοετϊα;, τή; Ίαπονία;, τή; 
ανατολική; Ί·»δία;, καί έν γένει τή; νΟτιανατολική; 'Ασία; καί τοΰ πρό; άνατολά; τή; ’Ασία; άρχιπε- 
ζάγου;. Γί; ταύτα: προσθετέου και t'i; γΐ.ώσ'σχ; όσα; λαλοΟσι 'δ'.) ο: Μ-αλαΤοι τή; Πολυνησί
α ;, ζαί έ.) ή χαλχόχρου; φυλή τών Ιθαγενών ’Λ μ ε·ρ ι «ε·α »ώ ν. Ώ; έζ τή; έσωτερική; δέ ιδιοφυί
α; τρεΐ; εινε αί 3-αθμϊδε; τή; άναπτύςεω;, ή έν άλλαι; λέξεαιν, δπερ έπί τοΰ προκειμένου εινε ταύτά, 
τρία είνε τά γένη τών γλωσσών: ά.) άί μο νο σύλλ αΕο'ι, S'.) άί λ ε ; ί ζ λ ιτ ο t και γ'.) άί ζλιταϊ. 
Αί λ;:·:: τοΰ πρώτου γλωσσιζοΰ γίνου; εωε μονοσύλλαβοι, μή δυνάμεναι μήτε κατά τά λεγάμενα 
μέρη τοΰ λόγου μήτε κατά τά παρεπόμενα τών κλιτών μερών νά ,χαρακτηρισθώσιν ορίζεται δ" έν αύτάΤ; 
καθόλου ή γραμματική κατηγορία έζάστη; λέξεως ώ; έζ τή; έν τώ λόγω Οέσεω; αύτή;·. τοιαύτη δέ 
μονοσύλλαβο; γλώσσα έΐνε κατ’ έξοχήν ή Σινική. Έν τάΐ; λέςικλΐτοι; γλώσαι; τό έργον τών κατα
λήξεων καί αΰς 'σεων έπίτελοΰσιν αί λέξεις, καί τΟισΰται γλώσσαι είνε α: φιννόταταριζαί, έν άϊ; καί ή 
-σ;' ήυΤν γνωστότερα Τουρκική. Αί τελειότατα; άτασών τών γλωσσών εινε αί κλισαί, έν αΐ; ·α· διά-
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Περί τό κέντρον 'λοιπόν τοΰτο, τής; Ασίας εύρίσχομε?; τήν κατ’ έξοχήν 

μονοσύλλαβον γλώσσαν έν όλη τή αυτοκρατορία- τής Κίνας; πρός βορράν 
ύπάρχει. πληθύς λαών λαλούντων τάς συνδετικός ή λεξικλίτους γλώσσας 
ζα'ι. έκτε.ινομένων μέχρι τής Ευρώπης· είς τό αύτό μέρος έπίσης ύπάρχει 
χό υπό τής· Άρίας· (Aryane) φυλής χατεχόμενον μέρρς, ένθα λαλοϋνται αί 
ζλιταί γλώσσαι (les langites a, flexion)· ώστε καί οί τρεις γλωσσικοί τύποι 
ύπάρχου.σι περί. τό. κέ.ντρον τής Ασίας ώς καί οί τ,ρεΐς θεμελιώδεις φυσι
κοί τύποι. Φαίνεται λοιπόν δτι είς τόν άνθρωπον άμα έξελθάντκ τής κοι- 
τίδος του άνεφάνησαν πασαρ αί ουσιώδεις με.ταβολαί άς θπ,έστη.

Μεταοαίνομεν ήδη είς έτερον ζήτημα. Ό άνθρωπος έξελθώ,ν έκ τοϋ μο,- 
ναδιζοϋ. και στενοϋ μέρους έξηπλώθ.η έφ’ 3λης τής γής, ήν κατώκισε οιά 
τών μεταναστεύσεων χ.αί τοϋ. άποικισμ.οϋ· ταιομτο είναι κα-τ’ ανάγκην τ.ο 
συμπέρασμα τών, πραγμάτων- έξεταζομένων- διά μόνων τών έπιστημών. Άλλ’ 
αί μεταναστεύσεις τοϋ. άνθρώπου, αί άν,αγκαϊαι πρός ο.ιχισιν. τής γής είναι 
δυνατόν νά ύ,πάρξω.σιν; είς τήν έρώ-τησιν ταύτην άπαντώσιυ άρνητιζώς, καί 
τήν αρνητικήν ταύτην άπάντηαιμ με,τεχεΐρίσθησαν ώς άντίρρησιν είς τάς 
ιδέας· τάς οποίας πραείπομεν.

Όμολογοΰμεν δ,τΐ; ή άν,τίρ^ησις αύτη εκπλήττει ημάς· αί μεταναστεύσεις 
χαί οί άποιχισμοί, άναφέρονται πανταχοΰ είς τήν ιστορίαν καί είς τούς 
άπωτάτ.ους χρόνους άν άνέλθωμεν, βλέπομεν τούς λαούς είς κίνησιν άπό 
τοϋ ενός άκρου τών ηπείρων πρός τό έτερον επομένως λέγοντες κατ’ έξ- 
αίρεσίν δτι ό, άνθρωπος χατώχε.ι σ.ταθερώς έκει δπου εύρίσκομςν, αύ,τρν^ άν- 
τιφάσζο,μεν πρός πάντα, τ.ά ίστορικ,ά διδόμενα.—»-ΧαΙ, όμως πολλοί έπιμένο»- 
σι λέγον.τε.ς δτ.ι. τινές τών μεταναστεύσεων δπερ,βαίνωλσι τάς δυνάμεις καί 
τήν διάνοιαν τοϋ άνθρώπου. Λύο. μόνον παραδείγματα θέλομεν αναφέρει 
ΐνα άποδείςωμεν δτ,ι αί μεταναστεύσεις είναι πάντοτε δυναταί· τάς μετα
ναστεύσεις δυνάμεθα νά δ,ιαιρέσωμ.εν ςίς τάς χατά ξηρόν καί είς τάς χατά 
θάλασσαν έζτελουμένας.

Καί περί μέν τών κατά ξηράν μεταναστεύσεων είναι πρόδηλον ζτι όσά- 
χις ό άνθρωπος εύρεθή είς Οέσιν νά άντιπαλαίση κατά τής άγονίας τής 
φύσεως* ςύδέν δύναται νά έμπο,δίση αύςόν τοΰ. νά μεταναστεύση, δταν 
μάλιστα ήναι έλεύθερ,ος νά έκλέξη τήν στιγμήν. Άλλά πρέπει νά προσθέ- 
σωμεν δτι ό άνθρωπος μεταναστεύει τότε μάλιστα, όταν πρόκηται νά πο- 
λεμήση πάσας όμοΰ τάς δυσχολίας, συμπεριλαμβανόμενος ούχί μόνον τής 
τραχύτητος τής φύ,σεω,ς άλλά. και τής άντιδράσεως τοΰ άνθρώπου, δστις, 
αληθώς είπεϊν, μόνος άναχαιτίζει τόν άνθρωπον ώς παράδειγμα τούτου λαμ- 
βάνομεν συμβάν τι έκ τής ιστορίας τών λαών.

Έν έτει 1G1G, κατά τήν Χινικήν χρονολογίαν, στίφος Καλμούκω.'ό* όρ- 
μώμενον ένεκα άγνώστω,ν αιτίων έχ τώ'* παρά τήν Κίναν χωρών, οιήλθε διά 

φάροι νενικαί τε ζομ με(>ιζώτερχι γριμμιτ'-ζ-ίί ζατηγορίαι σ.ηυαίνοτβι δ;* tSiCfixLwv αΰξ.’σεων, xal 
xa-.αλήξεων, ζαί τοιαϋται ε’υε αί Ινοογερμαζιχαί, τουτέατιν ή σαναχριτιζή, έλληνιζή, λατινική, περσι- 

ΐ^’ΆΧή, σλαυϊζή, κλπ., χαί αί Σημιτιχαί, τουτέατιν ή Αραβική, ή συριακή, ή Εβραϊκή, κλπ.
(Έγχειρΐδ. γενική; ιστορία; Δ. Ν. Βερναρδάκη τόμ. Λ’, σελ. 22—23)j. 
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τής ’Ασίας όλης χαί άπδκατέστη παρά τάς δχΟας τοΰ Βόλγα, ένθα δεχθέν 
τήν κυριαρχίαν τής Τωσσίας προσέφερεν έπι ένα αιώνα και επέκεινα σπου
δαίας ύπηρεσίας εις τήν αύτοκρατορίαν ταύτην. Άλλ’ ύστερον οί Καλμοΰ- 
κοι θ'εωροΰνΛς τόν £ωσσι·κόν ζυγόν άποβαίνοντα έπι μάλλον βαρύτερον, 
ΐνα άπαλλαχθώσιν, άπεφάσισαν νά έπιστρέψωσιν είς τήν πατρίδα τών προ
γόνων αύτών. Συνηθρ&ίσθησαν λοιπόν ’είς τάς δύο ό'χ'θας τ’ΰδ Β'όλγα, καί 
όπως συνέλθωσιν εις ώρισμένον μέρος, συνεφώνησαν νά άναχωρήσωσιν έν 
μέσω τοΰ χειμώνος, ότε ό πάγος είναι ισχυρός, καί ήδύναντο οί παρά τήν 
δεξιάν όχθην λαοί νά μεταβώσιν είς τήν άριστεράν. Κατά τήν ώρισμένην 
ήμέραν πάντες οί λαοί τής αριστερός όχθης συνηθροίσθησαν, άλλ’ άγνω
στος αιτία εμπόδισε τούς λαούς της δεξιάς νά έλθωσιν είς τό ό.ρισθέν μέ
ρος. Άλλά καί πάλιν οί μεταναστάται ήσαν πολυάριθμοι, διότι αί γυναί
κες καί τά παιδία έφθασαν μέχρι 250,000. Ή οπισθοφυλακή συνέκειτο 
έκ λογάδων ιππέων συμποσουμένων είς 80,000. Οί αρχηγοί ένόησαν έξ 
άοχής ότι έπρεπε νά έπισπεύσωσι, διότι ή 'Ρωσσία, άμα ήκούσθη ή αναχώ
ρησές των, διέταξε νά καταδιωχθώσιν οί φυγάδες. Πάραυτα τακτικός στρα
τός, ούτινος ηγούντο απειράριθμοι Κοζάκοι, συνήλθε καί κατεδίωξεν αύτούς, 
οί δέ Κοζάκοι, οί άσπονδοι ουτοι εχθροί τών Καλμούκων, έσφαζον πάντα 
ύπολειπόμενον έκ τοΰ στίφους· όπωςδήποτε οί λαοί ουτοι άναχωρήσαντεξ 
τήν 5 Ιανουάριου 17-71 διήλθον διά τής Ασίας καί έφθασαν παρά τά 
σινικά μεθόρια.

Κατά τήν μακράν ταύτην οδοιπορίαν επτακοσίων περίπου λευγών, τά 
περιπλανώμενα ταΰτα στίφη κατεδιώκοντο έπιμόνως ύπό τοΰ ρωσσικοϋ στρα
τού, αναγκαζόμενα νά προχωρώσι διά τής βίας, νά άνοίγωσι δίοδον δι’ εχ
θρικών λαών, κατακοπτόμενα ούχί μόνον ύπό τών Κοζάκων άλλά καί 
ύπό τών Χιργίζ καί Βασκίρ Kliirgiz el Baskirs), τών άγριωτέρων καί μα- 
χιμωτέρων λαών τών χωρών έκείνων, οΐτινες ούδέ στιγμήν έγκατέλειπον 
αύτούς ήσύχους. Ένεκα τής δριμύτητος τοΰ χειμώνος άπέθνησκον κατά 
χιλιάδας έκ τοΰ ψύχους, τό δέ θέρος έπασχον τά πάνδεινα, μάλιστα ένεκα 
τής έλλείψεως τοΰ ύδατος, ώστε φθάσαντές ποτέ εις τινα λίμνην ώρμησαν πάν
τες ΐνα κορέσωσι τήν δίψαν των. Οί Βασκίρ καί οί Χεργίζ έπωφεληθέντες 
έκ τής αταξίας ταύτης έπέπεσαν κατ’ αυτών καί τούς κατέσφαζον· εύτυ- 
χώς ό αύτοχράτωρ Κιεν-Αόγγ, κυνηγών είς τά μέρη έκεϊνα, καί ακολου
θούμενος, κατά τήν συνήθειαν τών αύτοκρατόρων τής Κίνας, ύπό στοατοδ 
καί πυροβολικού, έ'σπευσεν είς επικουρίαν αύτών καί τούς διέσωσεν έπειτα 
δέ προσήνεγχεν αύτοϊς τροφάς, ενδύματα, καί γαίας, οπού μέχρι σήμερον 
εύρίσκονται οί άπόγονοι αύτών.'

Ήδη άς άναφέρωμεν καί έν παράδειγμα μ'εταναστεύσεως κατά θάλασ
σαν έκ τής Πολυνησίας, τής χώρας έκείνης, ήν έπανειλημμένως άναφέρου- 
σι πρός άπόδειξιν τοΰ ότι ό άνθρωπος έγεννήθη έκεϊ όπου εύρίσκεται. Αί 
δέ μεταναστεύσεις τής ΙΙολυνησίας άπεδείχθησαν σήμερον έναργέστατα.

ΊΙ Πολυνησία, ώς γνωστόν, κατέχει μέγα μέρος τοΰ Ειρηνικού Ώκεα- 
νοΰ. περιλαμβάνουσα πολλάς -νήσους, έξ ών ύπάρχουσι τινές τόσον μιζραί 

ώστε όμοιάζουσι πρός κόκκους άμμου έντός άπεοάντου άγροΰ, οΐα ή νήσος 
τοΰ Πάσχα, έχουσα 25 χιλιομέτρων περιφέρειαν· πάσαι δέ αύται κατοικοΰν- 
ται ύπό άνθρώπων· έχ τούτων λοιπόν έξήγον τό επόμενον έπιχείρημα, όπερ 
έθεώρσυν ώς ίσχυρότατον. Πώς ήτο δυνατόν, έλεγον, άγριοι έχοντες ατε
λέστατα μέσα ναυτιλίας νά διαπλεύσωσι τοιαύτας αποστάσεις ; Δέν ήθελον 
καταποντισθή είς τάς απέραντους έκείνας Οαλάσσας πριν άπαντήσωσι τήν 
έλαχίστήν ξηράν ;

Τό στενόν τοΰ τόπου δέν επιτρέπει ήμϊν νά έμβωμεν είς λεπτομέρειας, 
ΐνα άποδείξωμεν πόσον είναι έσφαλμένη ή κατ’ έξαίρεσιν αύτη γνώμη, καί 
άρκούμεθα νά εΐπωμεν ΐτΐ σήμερον είναι γνωστόν, ότι οί λαοί τής Πολυ
νησίας όχι μονον ήλθον άλλαχόθεν, άλλά καί ότι ήλθον έκ τοΰ ινδικού 
αρχιπελάγους. Γινώσκομεν πρός τούτοις ποια ήτο ή γενική πορεία τών μετανα
στεύσεων αύτών, τών όποιων καί τόν χάρτην ήδυνήθημεν νά διαχαράξωμεν. ΙΙρός 
τούτοις ήδυνήθημεν νά όρίσωμεν τήν έποχήν καθ’ ήν συνέβησαν, βασιζόμενοι έπί 
άποδείξεων ώοισμένων καί επίσης θετικών όσον είναι τά έγγραφα έφ’ ών .βα
σιζόμενοι συναρμολογοΰμεν τήν ιστορίαν τοΰ ήμετέρου μεσαιώνος.

Οί λαοί ούτοι ήλθον έκ τής ’Ασίας, όρμώμενοι εκ τίνος μέρους τοΰ 
’Ινδικού ’Αρχιπελάγους όπερ ως έγγιστα όρίζομεν έφθασαν είς τάς νή
σους Μαρκεσίας ; Marquises) κατά τά πρώτα έτη τής ήμετέρας έποχής, ή 
ολίγον κατόπιν. Γινώσκομεν πρός τούτοις μετά περισσοτέρας θετικότατος ό
τι ή μετανάστευσις τής Νέας Ζηλανδίας, τοΰ μέρους δηλαδή εκείνου τής 
Πολυνησίας δπερ κεϊται άπωτέρω τών λοιπών, συνέβη κατά τά πρώτα 
έτη τοΰ ΙΕ', αΐώνος, καί ότι ή μετανάστευσις ή έκ τής Νέας Ζηλανδίας 
όρμηθεϊσα ΐνα κατοικίση τάς νήσους Χατάμ 'Chatam, συνέβη πρό ενός 
περίπου αΐώνος.

Ενταύθα παρουσιάζεται άξιον ^ογου φαινόμενου. ’Οτε οί λαοί ούτοι ά- 
ποχατεστάθησαν είς τάς περί ών ό λόγος νήσους, εύρον αύτάς έρήμους 
ανθρώπων, δπερ εύχόλυνε μεγάλως τήν άποχατάστασίν των. Αν οί Καλμοΰ- 
χ.οι, ών τήν ιστορίαν έν συντόμω διεγράψαμεν, ύπέστησαν πολλά, αιτία τού
του είναι ότι εύρον ανθρώπους πατά τήν πορείαν των. Καί σήμερον ακόμη 
ή δυσκολία ήν άπαντώσιν οί περιηγηταί τοΰ νά διέλθωσι διά τής ’Αφρικής, 
πηγάζει έκ τοϋ ότι οί άγριοι λαοί έμποδίζουσι τήν διάβασίν των. "Οσω δέ 
μάλλον έγκύπτουσιν είς τήν περί τού άνθρώπου μελέτην, τοσούτω καταδειλό- 
τερον γίνεται ότι έπί τής επιφάνειας τής γής ό άνθρωπος υπερνίκα τάς δυσ
κολίας ένόσω πρόκειται νά πολεμήση κατά τής φύσεως, άναχαιτίζεται δέ μόνον 
όσάκις άπαντήση ανθρώπους. Έν όλίγοις μόνος ό άνθρωπος δύναται νά ανα
χαίτιση τόν άνθρωπον.

Πριν περάνωμεν τό δεύτερον τσΰτο περί τοΰ άνθρώπου μέρος άς προσθέ- 
σωμεν έτι ολίγα τινά.

Ό άνθρωπος, ώς ειδομεν, άναχωρήσας έξ ένός μόνου μέρους τής γής, 
σήμερον ύπάρχει πανταχοϋ. Επομένως είς τάς πολλάς καί μακράς περιοδείας 
του, άπήντησε κλίματα δριμύτατα καί διήγε πάντη αντιθέτους δίαιτας καί 
όμως άντέσχεν είς ταΰτα πάντα. Έπεται λοιπόν έκ τούτου ότι ό κάτοικος
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οί ας δήποτε χώρας, ό εύρωπαΐος λόγου χάριν,. άποκαθιστάμε-νος- εις άλλο μέρος· 
τής γης, δύναται αμέσως καί νά ευδοκίμηση ;■ Βεβαίως όχι, διότι· πρέπει νά 
έγκλιματτσθή. Τό ανθρώπινο;* σώμα Γλαβε διορ.γα-νισμόν. σύμφωνον πρόςτινας.· 
περιστάσεις τοΰ· ζήν·, καί είναι &»ς άρμον/αν πρός αιλτάς. 'Αν. τάς- μεταβολή 
και μάλιστα αίφνιδίως, είναι πρόδηλον οτι λαμβάνει χλάνησίν τινα, καί ή 
κλόνησις αυτή συνεπάγεται όδύνας» αίτινες πβλΧά^ις έπιφέρρυσι θάνατον. Έκ 
πείρας, άπεδείχθη ότι αί δούναι αύται είναι, σπουδαιότεροι και- συνηθέστεραζ 
οσάκις ή μετανάστευσές γίνεται έκ ψυχροί» πρός- θερμόν κλίμα. Ένεκα τού
του· τινές τών ιατρών καί τών άνθρωπολόγων, συνεπέραναν> δ,τι. ύ.πάρχουσι 
χώραι έν αίς ό εύρωπαΐος δέν δύναται νά κατοίκηση εύδοκίμως-καί νά πολ- 
λαπλασιασθή· τ«ές- μάλιστα ισχυρίσθησαν. ότι. οί άν.θρ,ωποί δέν δύ.νανται νά 
πολλαπλασιασθώσιν. ειμή μόνον όπου έγεννήθησαν ώστε ό Γάλλος μόνον 
έν Γαλλία δύναται νά ζήση καλώς, ό. ’'Αγγλος έν ’Αγγλία, ό 'Ολλανδός 
έν 'Ολλανδία κτλ. Ή ύ,περβ.ολή αΰτη καταρρέει έκ τ,ής ύπάρξεως- αύτής τών 
αποικιών. Είς τινα μέρη ό Εύρωπαΐος έγκλιματίζεται πάραυτα αντί μικρός 
Ουσίας, ώς. εις Άκαδίαν (Acadie) τοΰ Καναδά, εις Αύστραλίαν, είς Βουένος 
*Αϋρες· κτλ. Ύπάρχουσιν όμως χώρ.αι, ένθα τό ζήτημα δυ,σκόλως δύναται 
ν.ά λυθή, καί αίτινες έθεωρήθησαν ώς θανατηφόροι είς τούς- Εύρωπαίους· 
τοιαΰται- είναι ή Σενεγάλη καί ή Γ®βον έν ’Αφρική, αί Άντίλλαι έν ’Αμε
ρική κτλ. ΙΙερ’ι τής Αλγερίας μάλιστα έγέν%το πολύς λόγος καί πάντες- 
σχεδόν βασιζόμενοι επί τοΰ άριΟμρ,ΰ τών άηρ.βιώσεων, ύ,περέχο.ν.τος τάς 
γεννήσεις, έκ συμφώνου άπεφάνθ,ησαν, ότι -ήτο άδύναταν νά εγχλιματισΟώ.σιν. 
οί Γάλλοι εν αυτή. Καί όμως ένεκλιματίσθησαν, καί σήμερον αί γεννή
σεις είναι κατά τόν αριθμόν άνώτερ.αι τών άποβ,ιώσεων. Τοΰτο συμβαίνει 
καί είς τά φυτά καί τά ζώα, άτινα κατ’ άρχάς ύ,φίσταν.ται μεγάλος- Ου- 
σίας άλλά κατ’ όλίγον εγκλιματίζονται καί ά'ποχ,αθί.βττανται, ούτως είπειν, 
ιθαγενή. (’Ακολουθεί.)

ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΤΠΟ ΤΟΤ ΪΑΤΡΟΓ Γ. διαμαχτοποϊαοτ.

’Ertl των ταπεινότατων βαθμιδών τοΰ ζωϊκοΰ βασιλείου άπαντώμεν κοι
νωνικήν τινα συμβίωσιν τών ζώων. Πολλά είδη εντόμων, ιχθύων κλ. όδοι- 
ποροΰσι πάντοτε ή πατά /καιρούς «ατά σμήνη, έκαστον τών ζώων τούτων 
αναγνωρίζει καί αναζητεί τά τοΰ είδους του, χωρίς νά διαζρίνη τά καθ’ έ- 
καστα άτομα. Έπί τών άνωτ’έρων βαθμιδών όμως έκαστον άτομον ανα
γνωρίζει ού μόνον τό είδος του, άλλά καί τά άτομα διακρίνει άπ’ άλλή- 
λων, άρρεν καί θήλυ συνδέονται, ΐνα συζήσωσιν εν Αγάπη, πολλά δε άτομα 
ή οίκογένειαι ένούμενπι άποτελοΰσι πολιτείας.

Μεταξύ τών άσπσνδύλων ζώων, όντων οργανισμών άτελεστέρων, δέν ά
παντώμεν ούδέ ΐν ίχνος οικογενειακής ζωής, ούδέ έπί τών κατωτέρων τάξεων 
τών σπονδυλωτών, οιον τών ’ιχθύων. ΊΙαρ’ αύτοΐς άρρεν καί θήλυ συγγί- 
γνονται κατά καιρούς άνευ εκλογής καί ένδείξεως άγάπης. ’Αληθώς οι
κογενειακόν βίον δέν έύρίσκομεν ούοέ μεταξύ τών εντόμων, άτινα άποτε- 
λοΰσι πολιτείας, 'δυναμένας νά θεωρηθώσιν ώς τύρύταται οίκογένειαι, έν αϊς 
έσχύουσι νόμοι πολιτείας. Μεταξύ τών πτηνών καί μαστοφόρων ζώων ό οι
κογενειακός βίος ε’νε σχεδόν πανών. Τά οικιακά μας ζώα άποτελ'οΰσιν έξ- 
αίοεσιν, ίσως διότι προσκολληθ-έντα είς τόν άνθρωπον άπώλεσαν τον φυ
σικόν σύνδεσμον, δστις συνέδεεν αυτά πρστεσον. θύχ ήττον ένίοτε κύων 
καί κύων ζώντες έν τινι οικία μόνοι, συνδέονται ούχί πλέον ώς άπλοι έ- 
ρασταί, άλλ’ ώς σύζυγοι, τό άρρεν επιβλέπει τό θήλυ μετά ζηλοτυπίας, 
τό δέ θήλυ μένει αύτω πολλάκις πιστόν οικεία θελήσει. Τουναντίον έν τή 
φυσική καταστάσει τών ζώων Έ&ρίσχομεν τόν οικογενειακόν βίον πολλώ 
μάλλον άνεπτυγμένον ίν αυτή τά πλεΐστα τών ζώων ζώσιν έν μονογα
μία, ού μόνον έν καιρώ τοΰ ίμερου, τής έπωάσεως, καί τής διατροφής τών 
νεογνών, άλλά καί έφεξής καθ’ όλον τόν βίον, υποστηριζόμενα καί ύπερα- 
σπιζόμενα άλληλα, μόνος δέ ό θάνατος διαλύει τό συνοιχέσιον. Έν πολυ
γαμία ζώσιν ολίγα ζώα, ϊίνε δέ σπάνιον iv θήλυ -νά συζή μετά πολλών 
άρρένων.

Κατά τάς παρατηρήσεις άξιοπίστων συγγραφέων ό γάμος, ιδίως έπί τών 
πτηνών, γίνεται ούχί κατά τύχην, άλλά πατ’’έκλογήν. Έάν έγκλείσωμεν 
άρρεν καί θήλυ είδους τίνος, π-αρατηροΰμεν, ότι δέν συνδέονται άεί είς 
συζυγίαν πολλάκις γενναται συμπάθεια πρός έν άτομον καί αντιπάθεια 
πρός άλλο. Πάντες οί παρατηρηταί διατείνονται, ότι τά αδοντα πτηνά προ- 
σπαθοΰσι διά τοΰ άσματός των νά έλχύσωσι τό Οή).υ καί τύχωσι τής 
προτιμήσεως, τά δέ παραδείσια πτηνά άμϊλλώνται άλλήλοις κατά τούς έ- 
.ρωτάς των, άναπτύσσοντα καί έπιδεικνύμενα φιλαρέσκως τά ωραία πτερά των.
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Η εκλογή συζύγου δέν γίνεται πάντο-τε. έν ειρήνη καί άνευ. πάλης, διότι, 
έ,νίοτε διεγείρει σφόδρα τήν ζηλοτυπίαν τών άρρένω,ν· οί λέοντας χαί οί τί
γρεις μάχονται αιματηρός μάχας προς άπόκτησιν μιας συζύγου, ελαφοι 
οε τραυματίζονται Οανασίμως· χάριν μιάς έλάφου, Αί μονομαχία·. αύται λαμ- 
βανο.υμι χώραν όπως παρ’ άνΟρώποις χ.άριν μιάς γυ.ναιζός. ΤΙ πάλη αύτη 
είναι- δεινότερα παρά το;ς έν πολυγαμία ζώσι ζώοις, παρ’ οϊς τό θήλυ 
δέν, έχει τό δικαίωμα νά εύνοήση τινά, άλλά πρέπει νά κατακτηθή ώς τι 
πράγμα' δύο. «λέκτορες δέν δύνανται νά ζήσω^ιν. έν τή αύτή οικία, ό εις 
πρέπει νά έξοντώση τόν έτερον. Κατά τήν πάλην ταύτην γίνεται χρήσις 
τών. όπλων, άτινα ή φύσις ςοωκεν έκάστω τών. άρρένω,ν, οΐο,ν τών κεράτων, 
τών. ονύχων, τών όδόντων*

Πάντα τά ήμέτερα πτηνά, τά κτίζοντα φωλεάς, οΐα ό πελαργός, ή χε- 
ληοών, ή περιστερά χτλ. ζώσιν έν μονογαμία, ή φωλεά εινε ή εστία 
οικογένειας, ήν ο.ΐκοδομοΰσιν όμοΰ και· Οεραπεύουσιν έν αύτώ κοινώς 1 
ώά και τά νεογνά. Αί χεληοόνες έχουσι φωλεάν χωριστήν διά —* 
καί τό θήλυ. Ό αλέκτωρ, 
έν πολυγαμία, περίεργον δέ εινε ότι ταΰτα

τής- 
ά τε

•ό «ρρεν, 
ή στρουθοκάμηλος καί τινα άλλα πτηνά ζώσιν 

κατάγονται έχ τής ’Ασίας ένθα 
καί παρ’ άνΟρώποις επικρατεί πςλν,γαμ.ία:. ΙΙο.ΐαι φυσικαί συνΟήχαι έγέννησαν 
το έΟιμον τοΰτο, εΐνε άδηλον.

Αί μεταξύ τών συζύγων σχέσεις δ.έν εΐνε αί αύται έν μονογαμία καί, 
πολυγαμία·. Ο άλέκτωρ φροντίζει μετ’ έπιμελείας περί τών συζύγων του, 
ζητεί τροφήν δι’ αύτάς, είναι απόλυτος κύριος αύτών, αύται δέ ύπακούουσιν 
είς τήν πρόσκλησίν του. Ή όρνις δέν, δεικνύει πάθος τι πρός αύτόν, υπα
κούει απλώς, τά δέ καθήκοντα αύτής ώς συζύγου άρχονται όταν τέξη ώά 
καί έπωάση αύτά. Τότε διαφυ.λάττει, τρέφει καί ύπερασπίζεται τούς νεοσ
σούς της- μετ’ αύταπαρνήσεως, ένώ ό άλέκτωρ άοιαφορεΐ. Τουναντίον, τό έν, 
μονογαμία ζών ζεύγος τών περιστερών συμμερίζεται παν έργον, άρρεν καί 
θήλυ έναλλάξ Οερμαίνουσι τά ώά, άμφότερα τρέφουσι τούς νεο,σσούς των, μετά 
πολλου δέ φίλτρου. παρακαθήμεναι καταγλωττίζονται. Τόν θάνατον τοΰ ετέρου, 
ποΛ/.αχις τό ετερ,ον δέν έπιζή, ένίοτε δέ μόνον τό χηρεϋσαν μέλος ζητεί νά 
εύρη παρηγοριάν έν δβυτέρω γάμω. Ταύτά παρατηρούμε* καί παρά τοίς λοι- 
ποίς πτηνοίς τοίς έν μονογαμία ζώσι.

Ό οικογενειακός σύνδεσμος τών μαστοφόρων ζώων εΐνε ήττον στενός. Ταΰτα 
-ώσι,ν έλευΟερώτερα, έχουσι σπ.ανίως σταθερός κατοικίας, έκτος δέ τούτου 
έπειδή ή γενετήσιος ορμή εΐνε παρ’ αύτοίς ισχυρότερα, παραβαίνουσιν ένίο
τε τά 
λυγαμία ή καί έκτος τοΰ γάμου, οΐον ό κύων, c πίθηκος, ή 
νεογνών θεραπεία εΐνε έργον τοΰ θήλεως, καθόσον μάλιστα ό 
ναγκάζει τήν μητέρα εις τοΰτο. Αί φάλαινα·, ζώσιν άεί κατά, 
οε καί λύκαινα, λέων καί λέαινα ζώσι πιστοί άλλήλοις. 
θεί οικειοθελώς εις τήν αιχμαλωσίαν τήν αΐχμαλω.τισθείσαν 
ΤΙ διαβόητος έπί πονηριά άλώπηξ εΐνε πιστή καί ενάρετος >

■ · , . . - , , Λ , —Γ----------- —
α συ,υγικα καθήκοντα γενομενα άπιστα. Πολλά τούτων ζώσιν έν πο- 

' ' ' — r * " * . »Λ . ,α*ς. Η των 
θηλασμός ά- 
ζεύγη, λύκος 

Ο. έλέφας άκολου- 
σύζυγόν του. 

σύζυγος. Ό οΐ-
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ζογενειακός βίος απαιτεί κατοικίαν διό ή μέν άλώπηξ σκάπτει φωλεάν, ό 
δέ λύκος ζητεί κεκρυμμένον τι άσυλον.

Το έθιμον τοΰ γάμου εΐνε ανεξάρτητον άπό τού βαθμού. τής διανοητικής 
άναπτύξεως τοΰ ζώου· διότι τά έν μονογαμία ζώντα δέν εΐνε τά νοημονέ- 
στερα, ή περιστερά π. χ. ύπολείπεται τοΰ κόραχος κατά τήν νοημοσύνην, καί 
ό λύκος τοΰ χυνός. 
έχει τι κοινόν μετά τής;
μόνον τά ύψηλοτέραν βαθμίδα κατέχοντα ζώα συνδέονται οί

< ΓΤ ί _  S.     2... — J**... · ι c

·. Ή συζυγική, πίστις, απόρροια ουσα τοΰ αισθήματος, δέν 
χρίσεως. Άφ’ ετέρου δμως εΐνε γνωστόν, ότι 

οίκογενειακώς.
Ή προς τά νεογνά αγάπη τών γονέων συντελεί πολύ, εις τό γά σύ

σφιγξη τούς οικογενειακούς δεσμούς, χαί μάλιστα τόσω μάλλον, δσω μεί- 
ζονος έπιμελείας χρήζουσι ταΰτα. Ή ανάγκη τής αμοιβαίας βοήθειας συν
δέει αύτά καί έντός τοΰ χρόνου τής τεκνοποιίας. Ό γάμος τών ζώων συν
δέεται μετά φυσικών τινών αναγκών, άλλ’ αυται δέν εινε ή μονή αιτία 
εκείνου· δπως δέ παρά τοίς άνΟρώποις, ούτω καί παρά τοΐς ζωοις μαχρο
χρόνιος συμπάθεια ή αντιπάθεια, καί τυχαία συνάντησις τών ούο γενών ο
ρίζει καί τήν έκλογήν τού προσώπου έν τώ γάμω. Ή συμπάθεια εινε ότέ 
μέν μονομερής, ότέ δέ άμοιβαία, ένώ. άλλοτε μεσολαβεί ή βία.

Ή προς τά τέκνα άγάπη τής μητρός είναι μεγάλη, άμα δμως τούτα 
άναπτυχθέντα γείνωσιν ικανά νά προμηθεύωσιν έαυτοίς τροφήν, αποχωρίζον
ται τού οικογενειακού δεσμού, γονείς δέ καί τέκνα δέν γνωρίζουσιν^ πλέον 
άλλήλους, τά τέκνα δέ ούδεμίαν πλέον αγάπην ή εύγνωμοσυνην αισθάνονται 
πρός τούς γονείς. ’Αποχωρισμός τοιούτος καί λήθη παρατηρείται και παρ αν- 
Ορώποις π. χ. παρά ταϊς άγρίοις τής μεσημβρινής ’Αμερικής καιτής νέας 
Ό?.λανδίας.

"Οτι ή γενετήσιος ορμή δέν εΐνε ή μόνη αιτία τής κοινωνικότητας των 
ζώων εξάγεται έκ τοΰ δτι ένίοτε αναπτύσσεται φιλία μεταξύ ζωων τού αύ
τοΰ ή άλλου είδους καί γένους. Οί χύνες δεικνύουσι μετά πολλής έμφά- 
σεως άμοιβαίαν φιλίαν καί συμπάθειαν, ή άλλοτε έχθραν καί άντιπάθειαν. 
Κΰνες τής αυτής οικίας,:. ’" 
τρυφεράν φιλίαν. Ό κύων, συνήθως διαχείμενος ι 
έχθραν πρός τήν γαλήν, δύναται ένίοτε νά σύνδεση 
αύτών. Κύων ήγάπησέ ποτέ χήνα περιπαθώς, έπροστάτευε όέ 
ση περιπτωσει, εθωπευεν αυτήν, ενω αυτή οεν 
άνταγαπήση τόν φίλον καί προστάτην. Ή φιλία 
χή, καί δέν εκτείνεται έπί τά λοιπά άτομα τού —--------

® συζυγική πίστις παρά τοίς ζώοις, ώς παρά τοίς άνθρώποι 
ρους βαθμούς- διότι ένώ περιστερά τις χηρεύσασα αποθνήσκει τής λύτ

* 7c *ϊιττ *.*
ώς έγκλημα βαρύ καί τιμωρείται άνιλεώς, ώς τ 

Έκ τούταυ καταφαίνεται, στ: 
ούχί μόνον έκ φυσικής τίνος ορμής, άλλά 

τής φυσικής f----- 1.......... ..
δέν δυνάμεΟα νά 
(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Δ.) 

καί ίππος τοΰ αύτοΰ σταύλου δύνανται νά συνδέσωσι 
εις παροιμιώδη καταστάσαν 
δ--η φιλίαν πρός τινα έξ 

----  isi αύτήν έν πά- 
ήτο λίαν διατεθειμένη νά 
αύτη εΐνε μόνον προσωπι- 
αύτοΰ είδους.

;ς, έχει διαφό- 
■' ' πης, άλλη 

συνδέει δεύτερον γάμον. Παρά τοίς πτηνοίς παρατηρειται ενίοτε μοιχεία, θεω
ρείται δμως ώς έγκλημα βαρύ καί τιμωρείται άνιλεώς, ώς παρετηρήθη τοΰ
το έπί τών πελαργών. Έκ τούτου καταφαίνεται, δτι ό. γάμος συνάπ τεται 
παρ’ αύτοίς ούχί μόνον έκ φυσικής τίνος ορμής, άλλά μετά ηθικού αισθή
ματος, τής φυσικής δέ ορμής δυναμένης νά έκπληρωθή και το^
γάμου, δέν δυνάμεΟα νά έννοήσωμεν αύτόν άνευ ήθιχοϋ τίνος αισθήματος
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ώς συνυπάρχοντος αιτίου. Ό γάμος τών ζώων έπιδείώκει τούς αύτούς σκο- 
7:ούς, ους και ό τών ανθρώπων. Ό άνθρωπος, ώς γνωστόν, έξήτασε τον 
γάμον μετά διαφόρων πρισμάτων καί ό μέν νομικός θεωρεί αυτόν πολιτι
κόν συμβόλαιον, ό θεολόγος μυστήριον, ό φιλόσοφος ηθικόν νόμον, ό δέ 
φυσιοδίφης απόρροιαν αισθήματος συνδεδεμένου μετά τής φυσικής όργανώ- 
σεως τοϋ ζώου. Ό ψυχολόγος θεωρεί αύτόν, ώς δ φυσιοδίφης απόρροιαν τής 
φυσικής έργανώσεως, αναγνωρίζει δέ καί ήθικόν τι μέρος πηγάζον έκ τοΰ 
αισθήματος. Τής συζυγικής πίστεως ούσης αρετής καί άποτελούσης μέρος 
τής ηθικής, δέν δυνάμεθα νά άρνηθώμεν ότι καί τά ζώα έχουσιν άρετήν 
καί ηθικήν.

Ειπωμεν ήδη 'τινά περί πολιτειών τών ζώων. Θέλομεν δ’ άσχοληθή μάλλον 
περί τάς μέλισσας καί τούς μύρμηκας, χάριν συντομίας. Έάν αριθμός τις 
ςωων συζώσιν ηνωμένα καί άποτελοΰντα έν δλον διωργανισμένον, έν ω πάν 
άτομον λαμβάνει μέρος εις τήν εργασίαν, τά καθήκοντα καί τα δικαιώματα, 
λεγομεν δτι ταΰτα άποτελοΰσι πολιτείαν. Ή σημασία αυτή είνε στενή- πο
λιτεία·. τοιαϋται άντιστοιχούσι πρός τάς ανθρωπίνους έκείνας έν αις οί πο- 
λιται διαιρούνται κατά κλάσεις, π. χ. οί ’Ινδοί, οί αρχαίο·. /Αιγύπτιοι κλπ. 
Πρέπει λοιπόν νά δώσωμεν εύρυτέραν σημασίαν πάσα συμβίωσις ζώων τοΰ 
αύτοϋ ειοους αποτελεί πολιτείαν έν τή άρχή ή έν τώ γίγνεσθαι εύρτσκομέ- 
■νην, διότι καί αί ανθρώπινοι πολιτεία·, ούτως ήρξαντο. Τοιαύτας παρατηρού- 
μ.εν εις πολλά είδη πτηνών ζαί μαστοφόρων. Ή κλίσις αύτη τοΰ συνέρχε- 
σθαι καί συζήν έλαττοΰται, δταν τά ζώα δαμασθώσι καί γείνωσιν οικιακά, 
καί δμως καί παρά τούτοις παραμένει κοινωνικότης τις, π. χ. παρά τοΐς προ- 
βάτσις κλ. Ζώά τινα ένοΰνται προσκαίρως ίνα έκτελέσωσι σκοπόν τινα, οίον 
πρός οδοιπορίαν, Οήραν καί τότε δέ συνέρχον-at άτομα γνωστά άλλήλοις, καί 
άποκλείουσι τού κύκλου των πάν άλ).ο μή άνήκον 'είς αύτόν. Τά άποδημοΰν- 
τα πτηνά ένοΰνται, όδοιποροΰσι, φθάσαντα δέ είς τόν προς δν δρον, αποχω
ρίζονται καί συνέρχονται πάλιν κατά τό φθινόπωρου ή τό έαρ. Φθάσαντα 
εις τον ώρισμένον τόπον ζτίζουσι τάς φωλεάς των π).ησίον, έν τώ αύτώ 
οικω, έπί τοΰ αύτοϋ δένδρου, ή είς τά παρακείμενα, π. χ. οί πελαργοί. 
Γοϋτο είνε πολιτεία έν αρχική ζαταστάσει, καί ομοιάζει πρός συμμορίαν 
ή καραβάν.ον δπερ διαλύεται έπιτευχθέντος τοϋ σκοπού. Έν βήμα περαιτέ
ρω προοαίνουσι τά ζώα έκεϊνα, άτινα κτίζουσι κατοικίας προωρισμένας νά 
δεχθώσι πολλάς οικογένειας όμοΰ ή πολύ πλησίον άλλήλων, π. χ. οί 'τρο
χοί, οί μυωξοί, οί κάστοροι, οί μΰς. Ούτοι οί τελευταίοι κρύπτουσιν είς τά 
βαθύτατα μέρη τής φωλεάς τούς γέροντας καί τυφλούς, οΰς τρέφουσιν ε
κεί ώς έν γηροκομ.είω.

Τελειότερα! εινε αί πολιτεΐαι τών σφηκών, μελισσών καί μυρμήκων, παρ’ 
οίς έγεννήθησαν κατά μικρόν ήθη καί έθιμα, άτινα έλαβον στερεότυπου 
τινα μορφήν, μεταδιδόμενα κληρονομικώς, κατά τό μάλλον ή ήττον αμε
τάβλητα είς τάς έπιγινομένας γενεάς- ένίοτε ταΰτα μεταβάλλονται ή έζ.λεί- 
πουσιν εντελώς διά τής πρωτοβουλίας αυτών. Παρ’ αύτοΐς ύπάρχει νόμος 
■^■εσποτικΐς, αναγνωρίζω*/ τήν πολιτείαν -άνωτέραν τών πολιτών, οί πολϊται 
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ύπάρχουσι διά τήν πολιτείαν, άνήκουσιν είς αύτήν ώς έν τή αρχαία Σπάρ
τη, ατομική ελευθερία δέν ύπάρχει ούδέ οικογενειακά δικαιώματα, άλλ’ δ- 
ψιστος σκοπός εινε ή διατήρησες τής πολιτείας.

Ή τών μελισσών πολιτεία άναπτύσσεται ώοέ πως- έξ όλων, τών θηλειών 
μελισσιού μόνη ή βασίλισσα τικτβι ώά, άτινα θετει είς οιαφορα κύτταρα 
τής κυψέλης χωριστά κατά σωρούς, καί έξ ών έξέρχονται αί έργάτιδες 
λεγόμενοι μέλισσαι, έξ άλλων δέ άρρενα, ουδέποτε εργαζόμενα καί κα
λούμενα κηφήνες. Αί έργάτιδες μέλισσαι δέν είνε γόνιμοι. Έ βασίλισ
σα γεννά καί άλλα ώά, άτινα θετει εις μεγαλα κύτταρα τής κυψέλης, 
οί δέ έ,ξ αυτών σκώληκες τρεφόμενοι έν άφθονία καί μετά μεγάλης επι
μέλειας, άνατρέφονται μέλισσαι ώριμοι καί γονιμοι, οηλ. βασίλισσα·..^ Κατά 
τό έαρ, δτε αί·' νέαι αύται βασίλισσαι άναπτύσσονται, τό τών μελισσών 
σμήνος άρχεται. νά άνησυχή, έν μέρος αύτών παραλαμβανον τήν παλαιόν 
βασίλισσαν ’άναχωρεΐ, καί ιδρύει άλλαχοϋ που αποικίαν. Έν τώ παλαιώ σμή- 
νει ή πρώτη άναπτυχθεΐσα ‘νέα βασίλισσα γίνεται κυρία δίκαιώματι πρω
τοτόκιας, ένώ πάσα βραδύτερον άναπτυχθεΐσα μετά τίνος αριθμού μελισσών 
άναχωρεΐ ζαί ιδρύει νέαυ άποικίαν. ΙΙάσα τοιαύτη άποιζία έχει μίαν μόνην 
βασίλισσαν. Έάν έν τώ σμήνει άναπτυχθώσι συνάμα δύο βασίλισσαι, περί-· 
πίπτουσιν είς- πάλην μέχρις ού ή μία έξοντώση τήν έτέραν. Έάν ηνε 
καλοκαιρία, ώστε νά δύνανται νά στείλωσιν άποικίαν, αι μέλισσαι κωλύ- 
ουσι τήν. μονομαχίαν, τινές παραλαμβάνουσι τήν μίαν καί- άναχωροϋσιν- ένώ 
έν κακοκαιρία αύται αί μέλισσαι δύνανται νά φονεύσωσι τήν μίαν τών βα
σιλισσών. Έν έκάστη τοιαύτη πολιτεία ένώ ύπάρχει έν μόνον ^γόνιμον θήλυ 
ή βασίλισσα, ύπάρχουσι πλείονα άρρενα οί κηφήνες. Ούτοι εινε κοσμοπο- 
λΐται, έν εύδίω καιρώ περιπλανώνται πρός διασκέδασήν, έπισκεπτονται δια
φόρους β.ασι/.ίσσας, έορτάζουσι μετ’1 αύτών γόμους, αδιάφορου εις ποιον· 
σμήνος άνήκουσιν, έκαστος δμως τρέφεται έν τή ίδική του κυψέλη. Αφού 
έκτελέσωσι τά καθήκοντα καί τόν προορισμόν των, αί δέ βασίλισσαι μει- 
νωσιν έγκυοι, τό φθινόπωρον φθάνει, αί μέλισσαι έφορμώσι, τούς ριπτουσι 
χαμαί, τούς έξωθοΰσι τής κατοικίας, ούτοι δέ άποθνήσκουσιν οίκτρώς έν 
τώ ψύχει τής νυκτός. Τοιοΰτον τό τέλος τών κηφήνων. Πολΐται ζαί κύ
ριοι είνε αί εργαζόμενοι μέλισσαι, άλλ’ ύπακούουσιν είς τήν βασίλισσαν. 
Έάν αύτή άσθενήση καί άποθάνη, αί μέλισσαι μένουσι παρ’ αύτή ζαί συν- 
αποθνήσζουσι. Ή βασίλισσα ούδέποτε οδηγεί τό σμήνος άποικίζον, άλλ αι 
μέλισσαι συμπαραλαμβάνουσιν αύτήν. Ένώ δέ ή βασίλισσα και οι κηφήνες 
προώρισται νά διατηρήσωσι τό γένος, αί έργάτιδες έκτελοϋσι πάσαν^ έρ- 
γασίαν, οίχοδομούσι, διατηροϋσι και τρέφουσι τάς νεαρός έξ αύτών κλ.

ΊΙ διάταξις αύτη τής πολιτείας τών μελισσών κατά πάσαν πιθανότητα 
δέν εινε ένστικτος, έμφυσηθεΐσα ούτως είπεΐν ύπό τοϋ δημιουργού, άλλ 
άνεπτύχθη κατά μικρόν καί μεταδίδεται κληρονομικώς. Απόοειςις , ότι 
σμήνη τινα άφ’ εαυτών άλλάσσουσι τρόπον ζωής, άναστέλλουσι πάσαν ερ
γασίαν, καί εξέρχονται ληστεύοντα άλλα ασθενέστερα σμηνη καί έπιβάλ- 
λοντα τό δίκαιον τοϋ ίσχυροτέρου. Δύναται οέ τις καί έπίτηοες νά άλλα- 
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ξη τόν τρόπον τοΰ ζήν σμήνους τινός. Σμήνη συνειθίσαντα είς τον ληστρι
κόν βίον, σπανίως έγκαταλείπουσίν αύτόν. Εινε πιθανόν, ότι σμήνη τινά δύ- 
νανται νά μεταδώσωσι παραδόσεις τινάς είς τάς έπιγινομένας γενεάς, καί 
νά χάμωσιν ^ΰτως ιστορίαν. Ό Seuz τούλάχιστον διηγείται ότι άνεμος Χα- 
τίρριψε ποτέ /τήν κυψέλην, αί μέλισσαι όμως έκλαβοΰσαι αύτόν παριστάμε- 
νον ώς αίτιον έπέπεσαν καί κατεκέντησαν αύτόν έπί πολλά έτη τά σμή
νη ταύτα, καί τά έπελθόντα διετήρησαν μίσος πατροπαράδοτον κατ’ αύ- 
τοΰ. , Αί μέλισσαι γνωρίζουσιν ού μόνον άλλήλας, άλλά καί ώρισμένους 
ανθρώπους, πλεΐστα δέ διδόμενα μαρτυροΰσιν, ότι έχουσι μεγίστην νοη
μοσύνην.

Αί πολιτεΐαι τών μυρμήκων διαφέρουσι καθ’ δ,τι έχουσι πολλά θήλεα 
ανεπτυγμένα και γόνιμα. Τά άρρενα καί τά θήλεα ταύτα εινε τόν πλει- 
στον χρόνον τής ζωής των πτερωτά, και άντιστοιχοΰσι πρός τήν βασίλισ
σαν και τούς κηφήνας τών μελισσών, οί δέ εργαζόμενοι μύρμηκες εινε κυ
ρίως μή άναπτυχθέντα θήλεα καί άντιστοιχοΰσι πρός τάς έργάτιδας μέλισ
σας. Ούτοι άποτελοΰσε τόν κύριον πληθυσμόν τής πολιτείας καί έκτελοΰσι 
τάς εργασίας. ΙΙερί τά μέσα τοΰ θέρους αναχωρεί ή νέα γενεά τών μυρ- 
μήχων •'|,α ίορύση νέαν αποικίαν, εύρίσκουσι τό κατάλληλον έδαφος καί κα- 
τασκευαζουσι τήν φωλεάν των, οί μέν σκάπτοντες διόδους καί κοιλότητας, 
οί δέ χομίζοντες ύλην πρός οικοδομήν άλλοι δέ οΐκοδομοΰντες, ενώ μέρος 
αύτών έκτελεΐ καθήκοντα φρουράς. Κατά τόν αύτόν τρόπον διανέμεται ή 
εργασία καί παρά τοΐς λευκοΐς μύρμηξι τής ’Αφρικής καί μεσηβρ.'’Ασίας. 
Οι μύρμηκες ούτοι οίκοδομοΰσιν ενίοτε οικίας, έχούσας πολλών ποδών ΰψος, 
καί έχουσιν ιδίαν τάξιν στρατιωτών.

Ή ζοινωνικότης τών μυρμήκων εινε πολλοΰ λόγου άξια καί λίαν α
νεπτυγμένη. Αύτοί βοηθοΰσιν άλλήλους κατά τήν εργασίαν, οί £ωμαλαι- 
ότεροι φέρουσι τούς νέους καί ασθενείς κατά τήν οδοιπορίαν. Καίτοι δέ ό 
αριθμός αύτών έν έκάστη μυρμηκια άναβαίνει εις τινας χιλιάδας, ούχ ήτ- 
τον φαίνεται δτι ό εις γνωρίζει τόν άλλον εάν ρίψη τις εις μυρμη-χιάν τινα 
ζενον μύρμηχα, έξωθοΰσιν ή φονεύουσιν αύτόν. Εινε γνωστόν, δτι αί διά
φοροι άποικίαι άγουσι κατ’ άλλήλων αιματηρούς πολέμους, ΐνα χαθέξωσιν 
εοαφός τι κατάλληλον πρός φωλεάν ή κυριεύσωσί τινα έτοίμην. Τά μικρά 
ταΰτα όντα γνωρίζουσιν επίσης δτι εινε προτιμώτερον τό έτοιμον τοΰ ά- 
ποκτωμενου οιά κόπου. Οποία πιστή εΐκών τοΰ ανθρωπίνου βίου, όποια α
πίστευτος όμοιότης!

Οί μύρμηκες, οι καλούμενοι αμαζόνες εινε περιεογότατοι υπό τήν έ- 
ποψιν , ταύτην. Ούτοι έκστρατεύουσι περί τόν ίούνιον μήνα, προσβάλλουσι 
πολιτείας άσθενεστέρας άλλου είδους μυρμήκων, αιχμαλωτίζουσι τούς νέους 
ες αύτών, επειτα δέ οιατρεφουσι καί φυλάττουσιν ώς δούλους. Ούτοι πρέπει 
νά οικοοομήσωσιν έκείνοις φωλεάν, νά άναζητώσι τροφήν και νά διατρέ- 
φ«σΙ τά τέκνα έκείνων. Ίοΰτο κατήντησεν έθιμον σταθερόν παρ’ αύτοΐς, 

Χρόνον διέρχονται έν ήδυτάτη αεργία «αί ό-κνηρία * περί ού- 
οενος άλλου οροντίί,οντες ή περί ληστείας -καί καταχτήσεων, έν άλλοις λό- 

-γοις εινε λαός κατακτητικός ζών έκ τών ιδρώτων τών κατακτηθεντων 
έθναοίων.

Αί τών μυρμήκων πολιτεία». τρέφουσιν ώς οικιακά ζώα ειδός τι φθειρών 
τών δένδρων, ώσπερ ό άνθρωπος τον βοΰν καί τό πρόβατον. Ή κοιλία 
τών φθειρών τούτων περιέχει υγρόν τι, έξ ού τρέφονται οί μύρμηκες κεν- 
τώντες αυτήν και άπορροφώντες τό υγρόν. Οΰτω Οηλάζουσιν έκ τής κοι
λίας τών ζώων τούτων, άπερ διατρέφουσι καλώς, μέχρις ού χειμώνος καί 
λιμού έπελθόντος, φονεύσωσι καί «αταβρώσωσιν αύτά.

ΤΙ πολιτεία τών μελισσών, σφηκών καί μυρμήκων προεκυψεν έκ τής 
οικογένειας, καί νΰν έτι δέ παρατηρούμε·; πώς σφήξ τις επιχειρεί ώς μή- 
πηρ τήν ϊορυσιν οικογένειας, ή τις διά τής αύξήσεως τών μελών μεταβάλ
λεται εις πολιτείαν. Ή αύξησις τοΰ λαού τής μητροπόλεως φαίνεται δτι 
εινε αιτία τής τών άποικιών ίδρύσεως.

Αί συναθροίσεις τών ζώων είδους τίνος προς τινα σκοπον, αι 0ια7.υο- 
μεναι μετά τήν έπίτευξιν αύτοΰ, δέν προέρχονται έκ τής οικογένειας ούοε 
άπορροφώσιν αύτήν. Ή οικογένεια ύπάρχει κατ’ ιδίαν έ; ταϊς συναθροισεσι 
ταύταις.

Παραθέτω ένταΰτα τεμάχιό·; τι ίκ τής πολιτικής ιστορίας λαών πινών 
ίνα χαταδειχθή ή όμοιότης τών πολιτειών τών έθνών πρός τάς τών ζώων 
Έν Περού υπήρχε λαός τις καλούμενος Inkas· ούτος εισέδυσεν έξωθεν φε- 
ρων μεθ’ εαυτού ιδίαν θρησκείαν, ήθη καί νόμους. Έπί κεφαλής τού λαού 
ΐσταντο ό βασιλεύς καί οί άρχοντες. Ό βασιλεύς ώς υιός τοΰ ήλιου, είχε 
μεγίστην δύναμιν. Ό λαός ούτος δέν ήνείχετο κοινότητας, ούδ’ οικογένειαν 
έχούσας προνόμια ίδια, τό πδν άνήκεν εις τήν πολιτείαν, έκαστος ειργα- 
ζε’το ή έκέρδιζε διά τήν πολιτείαν, διά τό δημόσιον ταμείο·;, ή πολιτεία ήτο 
ό μόνος ιδιοκτήτης καί κύριος. Τά εισοδήματα διηροΰντο εις τρία μερίδια, 
ών τό εν ανήκε τή Οεότητι, τό δεύτερον τω βασιλεΐ, καί τό τρίτον τω 
λαώ. 'Η πολιτεία διένειμε·; έριον, τρόφιμα καί πδν δ,τι χρειώδες πρός τόν 
βίον. Ή σύναψις τών γάμων ήτο έργον τής πολιτείας. Κατ’ έτος ιώνηθρολ,ου- 
το έν ώρισμένη ήμέρα οί πρός γάμον επιτήδειοι άνδρες καί γυναίκες εις τάς 
δημοσίους πλατείας τών χωρίων, έκεΐ δέ συνήπτοντο οικεία θελήσει κατά 
ζεύγη. Τήν ηθικήν διαγωγήν έκαστου άνθρώπου καί οικογένειας έπαγρύπνει 
ή πολιτεία μέχρις έσχάτης λεπτομέρειας. Παραπλήσιο·; κατάστασιν άπαν
τώμεν καί παρ’ άλλοις λαοίς, οΰκ άλίγον προκεχωοημένοις εις τόν 
πολιτισμόν.

Αί άνθοώπινοι πολιτείαι άνεπτύχθησαν ομοίως κατά δυο τρόπους. Καί 
δπου μέν αύτή άνεπτύχθη εΐρηνικώς, προήλθεν έκ τής οικογένειας, αΰτη δέ 
μένει ώς τύπος τής πολιτείας, άκόμη καί δταν αΰτη άναπτυχθεϊσα ύπερέ- 
€η τά στενά opta τής οικογένειας καί τού γένους. Αλλοτε όμως επα- 
πειλοϋντος κινδύνου τινός, πολλοί άνθρωποι ανεξάρτητοι ενοΰνται ΐνα άπο- 
σοβήσωσιν αύτόν, ή ενωσις αυτή δέν έχει δμως τι κοινόν πρός τήν οικο
γένειαν, άν -xcd αύτή περιλαμβάνεται έν τω συνδέσμω.
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Ή σπουδή τής οικογένειας και πολιτείας παρά τοϊς ζώοις είνε συμπλή- 
ρωσις τις τής σπουδής τών αύτών καταστάσεων παρ’ άνθρώποις-

Τά βραχέα καί μικρά ταΰτα νομίζω, άρκοΰσι ν’ άποδείξωσι τήν ένό.τη- 
τα τοΰ ζωικού. βασιλείου, καί τήν κατά τούς αύτούς αμεταβλήτους νόμους 
γένεσιν καί άνάπτυξιν τών ψυχικών ιδιοτήτων τών ζώων καί τοΰ ανθρώπου. 
Οί νόμοι ούτοι είνε κατά τό πλεϊστον εϊσέτι άγνωστοι, επιτρέπεται δμως 
νά έλπίζωμε^ι» δτι ή νεωτέρα επιστήμη θέλει κάμει καί. υπό τήν. έποψιν ταύτην 
προοοους, όποιας καί έπί τών λοιπών κλάδων. Λεν δυνατοί τις μολοντού
το νά άρ,νηθή, δτι τό μέρος τούτα είνε δυσκολώτατον καί δτι άπαιτεϊ- 
άκάματον εργασίαν, ακριβή καί. πολυχρόνιον παρατήρησιν καί αμερόληπτου, 
μελέτην τών εξαγομένων.

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΑΑΑΣ ΥΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ Ε11ΟΨΤΛ

ΤΠΟ ΕΜ. ΓΙΑλΝΑΚ,ΟΠΟΤΛΟϊ.

Μέρος ΑΊ

1 πό τήν ώς ανωτέρω επιγραφήν δημοσιεύομε·/ ενταύθα συνοπτικήν πραγ*-- 
ματειαν περί τού Ελληνικού καθόλου πολιτεύματος καί τής έπιδράσεως 
αύτού έπί τής πορείας τών μεταγενεστέρων λαών.

Ή ιστορία τής αρχαίας Ελλάδας, κατά τον εύρ-ύτερον τής λέξεως ο
ρισμόν, καθ’ ον αύ μόνον περιλαμβάνει απλώς τήν γνώσιν τών πολιτικών, 
μεταβολών τε και μεταρρυθμίσεων, άλλά καί τήν τής διανοητικής βελτι- 
ώσεως, κατά τούς διαφόρους αύτής κλάδους, πρός δέ και τών ήθών καί ό
λου. τού βίου τών Ελλήνων, έφ’ δσον έστι δυνατόν νά έξακριβώση τις 
ταΰτα παντα, συνταυτίζεται κατ’ ουσίαν μεθ’ άπασών τών γνώσεων καί 
τής έκπαιδεύσεως τών νεωτέρων εθνών. Τεμάχια έκ τής. ιστορικής ταύτης 
όλότητος έν μέρει άποσπώμενα, καθηδύνουσι βεβαίως τούς έραστάς τών 
κλασσικών 'ιστοριών, άλλ’ ή έξ αύτών. πθοσγινομένη γνώσής έστίν άτελής 
καί πολλάκις εσφαλμένη. Μόνον έκ- τής συνεχούς παραστάσεως τοΰ όλου 
αθροίσματος άναδείκνυται ή λαμπρά δ.ιάγνωσις τού Ελληνικού έθνους, έκ 
τής άναθεωρήσεως έκάστου ιδία τών. μερών, ό πλήρης καί άκραιφνής θαυ
μασμός δνπερ δικαίως καί παμψηφ.εί. ο.ίτε αρχαίοι καί νεώτεροι άπένειμαν- 
πρός τό έθνος τοΰτο.

Ή ιστορία τής αρχαίας Ελλάδος καί τών κατοίκων αυτής κέκτηται, 
έσαει απόλυτον σπουδαιότητα. Καίτοι τό πρώτον κατσικών έν χώρα ύπό 
χι/.ιων οχτακοσιών περίπου γερμανικών μιλιών περιοοιζομέν.η ό δραστικός, 
αύτή; λαός, τά στενά ταΰτα όρια έγκαίρως ύπερπηδήσας μέγα. καί άγα-
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Όοεργόν πρόσωπόν έν τή καθόλου ιστορία γενναίως παρέστησε. Ελληνικά 
πλοία διέπλευσαν άπαντα τά παράλια τής Μεσογείου καί τού Εύξείνου. 
Έλληνικαί άποικίαι έφ’ δλων τών μερών τής τε ’Ανατολής καί τής Δύσεως 
έξετάθησαν. Ελληνικοί στρατοί έν θριαμβευτική πορεία πανταχόσε ώδευσαν 
καί φοβεροί τοϊς πασιν έγένοντο. "Ανδρες μεγαλοφυείς, τής 'Ελλάδος τέ
κνα, χωρών καπακτηταί καί παντοειδών γνώσεων ϊδρυταί, έπί όλους αι
ώνας την τοΰ υ?ακοΰ τε καί πνευματικού κόσμου μορφήν μετέβαλον. θύ
σεις έτερος λαός έν τή διπλή ταύτη ·ίδιότητι παρομοίαν άξίωσιν σταθερώς 
διετήρησε. ’Αληθώς ειπεΐν, τό είδος έκείνο τής άξιολογότητος, "δπερ κατά 
τό μέγεθος καί τό πλήθος τών δεινών μόνον λογίζεται, άτινα λαός τις 
επιφέρει εις τήν ανθρωπότητα, συμμερίζεται όπωσοΰν καί τό Ελληνικόν 
έθνος μετά πλείστων λαών, οϊτινες διά μείζονος έπεκτάσεως έπί τών γαι- 
ών καί τών θαλασσών, διά βιαιοτέρας καταδυναστείας καί διά τολμηροτέ- 
ρων καταχτήσεων φοβέραν τήν αξίαν αύτών έγκατέλιπον έν τή παγκοσμίω 
ιστορία. Άλλ’ ή ιστορική έποψις τών λαών τούτων, ούς πεο διά τοΰ τοι- 
"ούτου παραλληλισμού ύπαινιττόμεθα, ήτοι τών Αιγυπτίων (έπί Σεσώτριος’, 
"τών ’Ασσυριών, τών Βαβυλωνίων, τών Περσών, καί βραδύτερον τών Ού 
νων, Αράβων, Ταρτάρων καί Σαρακηνών, άναδείκνυσι τά έθνη ταΰτα λίαν 
ύποδεέστερα τών Ελλήνων, καθόσον τά κατορθώματα τών άγώνων αύτών 
ώς φοβερά μετέωρα έν τή ζοφώοει ατμόσφαιρα τής ιστορίας παρίστανται, 
ισχυρά μέν κατά τήν τμφάνισιν, περιωρισμένα δέ καί άτελή κατά τήν 
•ενέργειαν αύτών. Μοναδικά τινα ιστορικά γεγονότα αύτών έπιπλέουν δίκην 
•ερειπίων όχυοοΰ τίνος οικοδομήματος έπί τών περικλυσάντων αύτό ύδάτων, 
ή μάλλον ειπεΐν, παρομοιάζουσι τάς -σποραδικός έκείνας οάσεις τάς χλο- 
ανθούσας έπί τοΰ χάους τών αμμωδών έρημων. Τάς δέ έρήμους ταύτας 
στέππας μετά θλίψεως καί άχατασχέτου άβεβαιότητος καί άμηχανίας δι- 
ερχόμενος ό ιστορικός περιηγητής, χαίρει μεγάλως δτε τέλος προσορμίζε- 
να’- έπί τών φαεινών παραλίων τής Ελλάδος ένθα ανευρίσκει εαυτόν πεοι- 
στοιχούμενον ύπό λαού άκμάζοντος καί ένεργητικού, ύπό λαμπρών πολιτει
ών, ένδοξων κατορθωμάτων καί διάσημων παντοειδών γνώσεων.

"Οτι δέ ή ιστορία τοΰ ελληνικού έθνους δλως διάφορος τής τών άλλων 
περιφήμων εθνών παρίσταται ήμΐν, 
οΐκεϊον αποτέλεσμα τής υπεροχής

Συνίσταται δ’ αΰτη πρώτον εϊς 
τούς λαούς τής άρχαιότητος ώς πρός 
φύσεως λαός .ενεργητικός, κατώκουν έν χώρα, ήτις, μεταξύ τών όρέων αύ
τής καρποφόρους πεδιάδας περιελάμβανε, παρεχούσας τή φιλεργία τών -ένοι- 
κούντων ίκανάς έπασχολήσεις πρός άποστροφήν πάσης οκνηρίας· έν χώρα ή- 
τις, ύπό διαφόρων διαβρεχομένη ποταμών, εϊς βαθεΐς έν μέρει κόλπους έκ- 
βαλλόντων, εις έμπορικάς μετά τών άλλων λαών επιχειρήσεις προσεκάλει 
αυτούς· έν χώρα, έν ή αί διάφοροι αύτής φυλαί, καίτοι ύπό φυσικών ορίων 
άπ’ άλλήλων διαχωριζόμενοι, ούδόλως άσχετοι διετέλουν έν χώρα τέλος -έν
θα, καθαρός καί γαλήνιος ουρανός καί θερμός άλλ’ ελαστικός ,καί ού κ&- 

τούτο ουδόλως έστιν εογον τύχης, άλλ’ 
αύτοϋ.

.τό δτι οί "Ελληνες υπεοέβησαν άπαντας 
τήν παιδείαν καί τάς γνώσεις. Έκ
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χαυνωμένος αήρ περιεζύκλουν τήν γήν, ένθα οί κάτοικοι τήν άνεσιν εκείνην 
καί τήν ζωηρότητα άπελάμβανον, αϊτινες ήσαν τό χαρακτηριστικόν τών Ελ
λήνων τεκμήριου. Όποια δέ τά περιστατικά τά συντελέσαντα πρός τό νά 
καλλιεργηθή δεόντως τό φυπώριαν όπερ τοιούτους καρπούς, άνεβλάστησεν, ού 
τοΰ παρόντος άνερευνήσαι. ’Αρκεί τό ν’ άναφέρωμεν τά πραγματικά ταΰτα 
γεγονότα. Ας έγκαυχώνται οί Αιγύπτιοι έπί τή υπό τήν μυστικότητα τών 
ιερογλυφικών αύτών κεζρυμμένη σαοία. Αποκλειστικόν ούσα αύτη κτήμα προ
νομιούχου καί ώρισμένου αριθμού ιερέων, ούτε τόν χαταδοναστευόμενσν λαόν 
τής Αΐγύπτου ώφέλησεν, ούδ’ άλλον τινα τής οικουμένης λαόν έφώτισε. Τάς 
τών Χαλδαίων αστρονομικός γνώσεις, όσον βαθέως ζαί άν έρευνήσωμεν, άνευ- 
ρίσζομεν αύτάς εις ολίγους τινας περιοριζομένας, ζαί ώς έκ τής φύσεως αύ
τών, τούς παραλογισμούς απλώς τής αστρολογίας, ούδεμίαν δέ μόρφωσιν 
τοϋ νοός παρασχούσας. Αί τών Βαβυλωνίων επιδόσεις έπλούτισαν αληθώς 
τόν εμπορικόν αυτών λαόν, άλλ’ έπί τέλους έβύθισαν τό κράτος εις τήν 
μαλΟαχότητα χαί τήν ήδυπάΟειαν μεχρισοΰ έγένετο έρμαιον ξένου καταζτη- 
τοϋ. Τό αύτό σχεδόν συνέβη καί ώς πρός τάς γνώσεις τών Φοινίκων οιτι- 
νες ώς έπί τό πλεΐστον εις έμπορικάς περιωρίζοντο ύποΟέσεις καί κατά, 
συνέπειαν τούτου μετ’ έμποριζής ζηλοτυπίας πρός τούς ξένους άπεκρύπτοντο. 
Λν δ’ έξαιρέσωμεν τήν τοϋ αλφαβήτου έφεύρεσιν δι’ ής άπεδείχθησαν άξι

οι τής ανθρωπότητας, καί. έπί τή υποθέσει ότι καί έτεοα μυστήρια αύτών, 
ώσπερ τούτο, άνευ ίσως τής βουλήσεως ή τής συναινέσεως αύτών μετεδό- 
Οησαν καί τοΐς άλλο«ς λαοΐς, ασήμαντα είσι τά τεμάχια ταΰτα παραβαλ
λόμενα πρός τόν όγκον τής μαθήσεως, ήτις έν Έλλάδι, ώς κοινόν τής άν- 
θ.ρωπότητος αγαθόν ήν έπισεσωρευμένη χαί ήτις διά χιλίων οχετών πρός 
τούς άλλους λαούς τής τε ’Ανατολής καί τής Δύσεως μετεδίϊετο.

Δεύτερον, ή ύπεροχή τών Ελλήνων συνίσταται είς τόν πολιτικόν αύτών 
διοργανισμόν καί τήν νομοθεσίαν. Τό τών πλείστων λαών πολίτευμα είναι 
έργον τών περιστάσεων έκ τής αύθαιρεσίας ή τής βίας, σπανίως αναλογούν 
πρός τόν χαρακτήρα τού τόπου καί τών κατοίκων, καί πολλάκις διά ξένης 
επιμιξίας μοοφούμενον ή μετατρεπόμενον. Ό δέ τών ’Ελληνικών πολιτειών 
διοργανισμός φαίνεται έλευΟέρως μορφωθείς αί δέ πρόοδοι καί αί μεταβολαί αύ- 
τοϋ ώφείλοντο εις τήν ιδίαν εαυτών διανοητικήν ένέργειαν. Διάφοροι αύτών 
φυλαί διάφορα έξελέξαντο πολιτεύματα. Τά στενά τής Ελλάδος όρια περι- 
εΐχον πολιτείας μοναρχιχάς, αριστοκρατικός καί δημοκρατικός, καί κατά, δια
φόρους έποχάς οί Έλληνες μετέβησαν έκ τοϋ πατριαρχικού εις τό μοναρ
χικόν καί έκ τούτου πάλιν εις τό δημοκρατικόν πολίτευμα. Τό τελευταίου 
τούτο, καίτοι όμολογουμένως έστιν ότε βλαβερόν, ύπήρξε πρός- τό μικρόν, 
περιωρισμένον καί άδιαλείπτως φιλοτάραχον έθνος τών Ελλήνων τό μάλλον, 
σωτηριώδες ζαί προσήκον αύτοϊς, καί βεβαίως ή πρώτιστη τών πηγών έξ ής. 
προσήχθη ή διανοητική άνάπτυξις αύτών, Δι’ αύτού έχάστη πόλις ίδιον έ~ 
σχημάτισε κράτος μετ’ ίδιου δίοργανισμού, οί δέ ομοσπονδιακοί αύτών 
συν-ταιρισμοί ούδεμίαν επιρροήν ήδύναντο νά έπασκήσωσιν έπί τοΰ εσωτε
ρικού έν έκάστη πολιτεύματος· Ή ίσχυροτάτη αντιζηλία ένυπήρχεν έν τω 

δημοζρατικώ τούτω συμπλέγματα τό δέ κράτος το συναισθανόμενου έν εαυτώ 
ικανήν τήν δύναμιν καί βαρύτητα ή τήν ίσχυράν θέλησιν προσήρχετο θαρρα- 
λέως, είς τον κοινόν αγώνα, ένθα, καί τοι πολλάκις ήττώμενον συνετέλει 
είς τήν γενικήν καί έκάστου ιδίαν ίσχυροποίησιν, ζαί ούτως έν τω μικρώ 
τούτω δημοζρατικώ κόσμω, ή επιστήμη τής νομοθεσίας προήχθη είς τόν ύ
πατον βαθμόν. Ενταύθα ό Λυκούργος εφεύρε τό μυστήριον τοΰ. νά συνένωση 
τήν έξοχωτάτην σοφίαν μετά τής αύστηροτάτης πειθαρχίας. Ενταύθα ό Σό
λων παοέσχε τω λαώ αύτού διά τής ήπιότητος τών νόμων του τό μέ
σον τοϋ νά μορφωθή άκινδύνως καί έλευθέρως. ’Ενταύθα .ό Πυθαγόρας 
έν τή σχολή αυτού ύπηγόρευσε σοφούς τών πολιτειών διοργαυίσμούς, και 
ενταύθα ό Πλάτων άνέπτυξε τάς άρχάς τής έντελεστάτης πολιτείας προς 
θαυμασμόν τών συγχρόνων ζαί τών μεταγενεστέρων γενεών.

Άναδείκνυται τρίτον ή ύψηλή τοΰ Ελληνικού πνεύματος υπεροχή είς 
τόν τρόπον τού σκέπτεσθαι καί τά ήθη τών Ελλήνων. Έν ταΐς Έλληνίκαϊς 
πολιτείαις έτιμάτο μόνον ό πολίτης δστις, ώς κύριος τής χώρας, ώς νομο- 
θέτης ζαί δικαστής και ώς υπερασπιστής τής ιδιοκτησίας αύτού κατείχε βαθμόν 
φέρ’ είπεΐν ηγεμονικόν. Αί σπουδαιότερα! ύποΟέσεις άπησχόλουν αύτόν καί 
τσσούτω σφοδρότερου δσω έγγυτέρω τών ορίων τής πόλεως αύτοΰ έλαμβα- 
νον αύται χώραν. Πρός δέ τούτοις ό τών άρχαιων τρόπος τού ήν συνετεινε 
μεγάλως είς τήν τών πολιτών άνύψωσιν. Ή φροντις τού προμηθευειν τά πρός 
τό ζήν έναπέχειτο άποκλειστικώς είς βάρος τών δουλών, ό όέ ελεύθερος πο
λίτης είχε πλήρη άνεσιν δπως έπασχολήται είς τάς έλευθερας τεχνας αϊτινες 
μορφόνουσι τό τε σώμα ζαί τό πνεύμα, ζαί έπειόή αί ζαθημερίναί αύτοΰ άνά- 
γκαι ήσαν όλίγισται, τό πλεΐστον μέρος τού °·*·· "" ' ■-”·
γείων μεριμνών. Ούτω λοιπόν τοιούτος βίος 
ών είς τήν κυβέρνησιν τής πολιτείας, ■ 
ύπεράσπισιν τής έλευΟερίας ζαί τών δίκαιων 
άναπαύλας είς τήν πατρικήν διευθέτησιν 
ούτως 
στήμην.τοϋ σκέπτεσθαι ή ό κοινός λαός τής 
τε άνεσιν, ούτε τήν 
πτυξιν τών εύγενεστέρων 
κοινός ένθουσιασμός ύπέρ 
φικτός· έξ ού καί τά μέ*;—.- ..Γ—r.,t------ —, , Λ1
ό κόσμος άνακηούττει μετ’ ένδομύχου χαράς θαυμασμού· ήτοι, ό ερως 
τής ζωής με,τά τής περιφρονήσεως 
μείζονος άγαθού, καί ή 
τοιοϋτο θειον συνάμα έθεωοεΐτο και 
τοΐς Έλλησι δι’ αγώνων έτιμώντο, 
ρα τών Μουσών περικοσμούμεναι πανδήμως

Άναδείκνυται τέταρτον έν τή θρησκεία ή ύπε; 
ματος. Εί καί αυτή ήν άλλόκοτόν τι χάος, ί” 
ητιζόν αύτής χαρακτήρα ύπέρ δλων τών άλλων

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΪΛ. Δ'.) 

ΰ βίου του ήν άπηλλαγμένον έπι- 
; εύγενής καθίστατο, αφιερωμένος 

τήν διαχείρησιν τής νομοθεσίας, τήν 
τής πατρίδος και έν καιρω 

τών οικιακών καθηκόντων. Καί 
οί πλεΐστοι τών πολιτών προήχθησαν αξιοπρεπέστερου είς τήν έπι- 

Λ ’ ' ' ■> ’ -«- νεωτέρας έποχής, δστις ού-
κέζτηται πρός παρομοίαν άνά- 

Έν τοιούτω λοιπόν βίω ό 
καί ιδεών ήν τοΐς πάσιν έ- 

άτινα μέχρι τοΰδε

άπαιτουμένην εύκαιρίαν 
αύτού αισθημάτων, 
τών ύγιών αρχών 

μέγιστα προτερήματα άνεφύησαν,

πρός αύτήν ταύτην, προκειμένου περί 
τρυφερά αισθησις τοΰ ωραίου, καθ’ ήν παν τό 

ίερον, ζαί ώς έκ τούτου οί θεοί παρά 
αί δέ επισημότεροι έορταί μέ τά δώ- 
-·:----- xa't πανηγυρικώς έτελούντο.

ιροχή τού Ελληνικού πνεύ- 
έξέχει όμως ώς πρός τόν ποι- 

τής άρχαιότητος θρησκεί- 
28 '
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ών. Παιδαριώδης, ούτως είπεΐν, καί απλή, άλλά φαιδρά, χαρίεσσα καί έπι- 
τηδεία είς τήν παράστασιν τών μύθων αύτής. Έκεΐνο δπερ δύναται ή εν
τός τών τελετών περιοριζομένη θρησκεία νά χορηγήση, ή τήν θεότητα έν 
τω κύκλω τής ορατής φύσεως καταβιβάζουσα, τοΰτο αυτή έχορήγησε, καί 
οια τοΰ τρόπου τούτου ύπερεξηχόντισε τάς άλλας τού αύτου είδους θρη
σκείας, καθόσον οί λατρευταΐ αύτής τά πρώτα άμορφα τής λατρείας των 
ύποκειμενα 'είς ανθρωπίνους μορφάς έσχημάτισαν καί ουτω τούς θεούς αυ
τών είς ανθρώπους μεταβαλόντες αυτοί ούτοι ’είς θεούς άνυψώθησαν. Με- 
γιστην δθεν έσχον διαφοράν ώς πρός τούς Αιγυπτίους, τους Φοίνικας καί 
τούς ’Ινδούς, οΐτινες θηρίων μόνον ή άνθρωποθηρίων μορφάς σεβόμενοι καί 
-λατρεύοντες έπί τών βωμών των, ούδέν άλλο παρέσχον τοΐς δπαδοΐς τής 
θρησκείας αύτών είμή ή νά έμμένωσιν έν τοΐς άρχαίοις αύτών παραλο- 
γισμοΐς ή νά ύποκύψωσιν είς τήν άποτρόπαιον απιστίαν· ένώ ή Ελληνική 
θρησκεία ήτο έπιδεκτική βελτιώσεως προβαινούσης, καί οί θεοί τού Όλύμ- 
που καί τά ήθη αύτών έβελτιοΰντο καί έξηυγενίζοντο καθόσον καί οί πρός 
αύτούς συγγενεύοντες θνητοί μείζονες και εύγενέστεροι καθίσταντο.

Άναδείκνυται πέμπτον ή τών Ελλήνων ύπεροχή έπί τών άλλων τής 
άρχαιότητος λαών έκ τών διανοητικών αύτών προϊόντων. Περί δέ τούτου 
άρχει βραχυλογικώς μόνον ν’ άναφέοωμεν. Ούδείς έτερος λαός τής τε αρ
χαίας καί τής νεωτέρας έποχής, έπί τόσω μακράν σειράν αιώνων μετά 
τοσαύτης λαμπρας επιτυχίας τούς κήπους τών Μουσών έκαλλιέργησε καί 
εις πάντα τά -είδη έξ ιδίας αύτου δυνάμεως καί άνευ ξένης έπιδράσεως 
τοσούτω μεγάλην πληθύν συγγραμμάτων έγκατέλιπε. Άν καί μόνον εις 
ποιητής ώς ό Σοφοκλής, εις ιστορικός ώς ό Θουκυδίδης, εις φιλόσοφος ώς 
ό Πλάτων διεσώζετο μέχρις ήμών, όποιαν καί όπόσην ιδέαν ήθέλαμεν βε
βαίως συλλάβει περί τής διανοητικής τών 'Ελλήνων τελειοποιήσεως. 
’Αλλ’ δμως νΰν παρίσταται ήμΐν εύρύτερος χορός τοιούτων ηρώων άπό 
τοΰ 'Ομήρου (περί τά 950 Π. X.) μέχρι τοΰ Λογκίνου (περί τά 273 Μ. ΧΛ 
Καίτοι δέ έν τοΐς ύστέροις χρονοις αύτοΰ ή σλόξ τής 'Ελληνικής διανοίας 
έξησθ ίνησε, δέν έξέλιπεν δμως όλοτελώς, άλλά ζωηρά διετηρήθη μέχρι τής 
τελείας αύτοΰ άποσβέσεως.

Έπί τέλους άναγνωρίζομεν τόν ύψηλσν βαθμόν τοΰ Ελληνικού πολιτεύ
ματος έν τοΐς τεχνουργήμασιν αύτοΰ. Άπασα ή Ελλάς καί άπασαι αί 
'Ελληνικοί πόλεις ήσαν πλήρεις αριστουργημάτων άτινα παρήγαγον έν 
μέρει μέν ή θρησκεία, έν μέρει ό κοινός τοΰ έθνους χαρακτήρ καί έν μέρει 
ή τών οικογενειών εύλάβεια. Επειδή ό βίος τών πλείστων άνδρών ήν 
μάλλον δημόσιος ή οικιακός, οί δέ ίδιώται περιωρίζοντο είς τά άπολύτως 
αναγκαία, ώς έκ τούτου αί οίκίαι αύτών ουδόλως μεγαλοπρεπώς ώκοδο- 
μοΰντο, ούδέ λαμπρώς περιεκοσμούντο. Κατά συνέπειαν άπαντα τά έργα 
τής τέχνης δημόσιον έσχον τόν ορισμόν αύτών, δστις πρός μέν ταϋτα πα- 
,ρεΐχεν ύψηλότερον χαρακτήρα, τόν δέ λαόν έκαμνε νά ένδιαφέρηται σφο- 
δρότερον καί ζωηρότερου πρός αύτά. "Ετι καί νΰν τά λείψανα τών ναών 

•κ-αί τών δημοσίων τής Ελλάδος οικοδομών εφελκύουν τόν θαυμασμόν τοδ 
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κόσμου, καί τά τεμάχια δ’ αύτά τών άγαλμάτων αυτής άπασχολοΰν τήν 
διάνοιαν καί τήν μελέτην τών ειδημόνων τής Εύρώπης τεχνητών. Ούδείς 
έτερος λαός γονιμώτερος κατέστη πρός τάς τέχνας καί πρός τήν έξοχω- 
τέραν καί σημαντικωτέραν παράστασιν παντός είδους τεχνουργημάτων. Έξ 
απλού σωροΰ λίθων αίγυπτιακαί πυραμίδες νά σχηματισθώσιν ή ιερογλυ
φικά έπί οβελίσκων νά έγχαραχθώσιν ή κολοσσιαία μορφή σφιγγός νά 
άνιδρυθή, έπαρκεΐ πλειρέστατα προς ταϋτα πάντα η άνευφυής καί χυ
δαία έργασία δουλικού λαοΰ ή τεχνητού. Άλλ’ ΐνα ή λεπτή καί άξιο- 
πρεπής* μορφή ενός ’Απόλλωνος έν μαρμάρω ν’ άναλάμψη,. η ό 'Ομηρικός 
Κρονίδης, δστις. οι’ ενός νεύματος τής κεφαλής αύτοΰ τόν "Ολυμπον έπι- 
σείει, άνθρώπίνα βλέμματα νά άτενίζη, ή τό άνθος τής καλλονής και ή προ
σηνής χάρις έν μια ’Αφροδίτη νά παρασταθή, ώφειλεν ή Τέχνη είς ούρανόν 
άναβάσα, έξ αύτοΰ μορφάς νά παραλάβη, ούδόλως έπί γής άνευρίσκομέ- 
νας ούδ’ άναφυομένας.

ΠΕΡΙ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ

ϊ Π Ο I.. F I G ϊ· I Ε R.

ΛΙιτάφοχσ·.; ΤΙ. Περράχη.

Ό κεραυνός ούχί μόνον άπό τής συστάσεως τών κοινωνιών παρά τοΐς 
λαοις τής ’Ασίας, ’άλλά καί βραδύτερον άκόμη έν Εύρώπη, δτε προήχθη δ. 
πολιτισμός έν Έλλάδι καί ’Ιταλία, έθεωρεΐτο πάντοτε ώς έκδικητικόν δπλον 
τής θεότητος. Ή ιδέα τοΰ δτι ό κεραυνός είναι άμεσον έργον τής Οεό- 
τητος, καί διαδήλωσις τής θείας οργής διετηρήθη παρά τοΐς διαφόροις λα-, 
οϊς άπό τών άρ.χαίων. χρόνων, καί σήμερον άκόμη είναι δύσκολον νά έκ- 
ριζώση τις τάς προλήψεις τών χυδαίων η νεωτέρ,α δμως έπιστήμη έξήγησεν 
εντελώς τήν άληθή φύσι.ν τοΰ κεραυνού. Άπέδειξεν δτι ή αστραπή, ή βροντή 
καί ό κεραυ.νός προέρχονται έκ τής έν τφ άέρι έκπυρ.σο.κρ.οτήσεως διαφόρων 
νεοών έ·/όντων άντίθετον ηλεκτρισμόν. Ό. άνθρωπος άποδείξας τήν άληθή 
αιτίαν τοΰ φυσικού τούτου φαινομένου προσήνεγκεν είς τόν Θεόν λατρείαν 
άξιοπρεπεστέραν καί είλικρινεστέραν έκείνων οΐτινες ώς πρός τό μετέωρον, 
τοΰτο διεπαιδαγώγουν τά πνεύματα τών λαών με προληπτικούς καί εσφαλ
μένους φόβους.

"Ινα τις έξετάση άποτελεσματικώς τό φαινόμενου τοΰ κεραυνού καί τών 
καταιγίδων, πρέπει νά έχη τακτικός καί άκριβεΐς έπιστημονικάς γνώσεις. 
Μόλις άρα μετά τόν 16ον αιώνα, ήτοι τήν έποχήν. καθ’ ήν άνεφάνησαν 
αί παρούσα·, φυσικαί έπιστήμαι, έπεδόθησαν είς σπουδαίας έρευνας πρός 
έξήγησιν τής φύσεως καί τής αιτίας τού μετεώρου τούτου. Άμα τά φώτα 
τής επιστήμης καί τοΰ λογικού διέλυσαν τά σκότη τών προλήψεων τών 
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αρχαίων χρόνων έτόλμησαν νά καΘυποβάλωσιν ύπό τήν έρευναν τοΰ λο
γικού τό μέγα τοΰτο φαινόμενον δπερ μέχρι τοΰδε ήτο άντιζείμενον τρό
μου ή προλήψεων.

Ο Δεσκάρτιος 'Descaries), ό αθάνατος εκείνος φιλόσοφος δστις τοσοϋτον συν- 
έτεινεν εις τήν ϊδρυσιν τών νεωτέρων επιστημών, ένησχολήθη πρώτος νά 
άνακαλύψη τήν αιτίαν τοΰ κεραυνού, καί απέδωσε τό φαινόμενον τοΰτο 
εις τήν θερμότητα τήν προχύπτουσαν έκ τής πτώσεως νέτους τινάς έπί 
άλλου χαμηλοτέρου. Ό Boerliaave, ό ένδοξος ιατρός τοΰ Αουγδούνου, 
ουτίνος τό όνομα άπήλαυεν έν Εύρώπη μεγίστης ύπολήψεως, ίνα έξηγήση 
τήν αιτίαν τοϋ κεραυνού, προέτεινε θεωρίαν πιθανωτέραν τής τοϋ Δεσζαρ- 
τίου. II Θεωρία αΰτη συνδυάζουσα πάσας τάς γνώμας έπρεσβεύετο όμο- 
φώνως έν Εύρώπη μέχρι τών μέσων τού 18ου αίώνος.

, Ό Boerhaave απέδιδε τήν αιτίαν τοΰ κεραυνού είς τήν έν τώ αέρι προ
κύπτουσαν άναφλεξιν διαφόρων αερίων ή ατμών προερχομένων έκ τής έπι
φανείας τής γής. Ή Θεωρία αΰτη καίτοι έσφαλμένη έτυχε γενικής έπιδο- 
κιμασίας, και άνεστελλεν έπί πολύ τήν πρόοδον τής επιστήμης πρός τήν 
λογικήν έξήγησιν τοϋ περί ου ό λόγος φαινομένου.

Προσεγγιζούσης καταιγίδος, παρετηρήΟησαν καθ’ δλας τάς έποχάς φλό
γες ή σπινθήρες λάμπουσαι άνωθεν τών ιστών τών πλοίων, τών"κωδωνο
στασίων, τών λογχών ή τών ξιφών τών στρατιωτών. Έπί πολύ τά φαι
νόμενα ταΰτα ούδέν άλλο διήγειρον ή περιέργειαν άγονον. Ή αναλογία 
τών φαινομένων τοϋ κεραυνού πρός τά τοΰ ηλεκτρισμού ήτο αδύνατον νά 
παρατηοηΟή πρό τής ακριβούς γνώσεως τών ηλεκτρικών φαινομένων. ’Αλλ 
άμα οι φυσικοί έπέστησαν τήν προσοχήν των έπί τών ηλεκτρικών φαινο
μένων, ή αναλογία αΰτη δέν έβράδυνε νά παρατηρηθή. Κατ’ έκείνην τήν 
έποχήν ό δόκτωρ Wall, άγγλος φυσικός, έξέφρασε τήν ιδέαν τής όμοιό- 
τητος τοϋ ηλεκτρικού σπινθήρος πρός τήν αστραπήν, καί τής παραδόξου 
αναλογίας τού τριγμού τοΰ σπινθήρος τούτου πρός τον κρότον τού κε
ραυνού. Ιω 1735 ό φυσικός Γρέϋ (Grey) έξέφρασεν εύκριυέστερον τήν αύ
τήν αναλογίαν. Έν Γαλλία ό άββάς Νολλέτος (Nollel) διενοήθη δτι ήδύ- 
ναντο « λαμβάνοντες ώς βάσιν τόν ηλεκτρισμόν νά σχηματίσωσιν ώς πρός 
τόν κεραυνόν καί τάς άστραπάς, ιδέας ύγιεστέρας καί πιθανωτέρας πασών 
τών προηγουμένων. ■» Έν έ'τει 1750, ή ’Ακαδημία τοΰ Βορδώ έστεψεν ύ- 

' τήν άναλογίαν τοΰ 
ούδέν πείραμα φυσικής έξετέλεσε καί 

ακαδημαϊκής έκΟέσεως.
οϋ υπομνήματος τοϋ Barberet 

σοφός τις έκ τής έπαρ- 
Άκαδημίαν ύπόμ.νημα έν ω 

κεραυνού τίνος έπί τοΰ φοο'υ- 
« ότι ό κεραυνός αναλογεί πρός • ■·» f » ·»· Λ *

πόμνημα τοΰ Barberet, '.ατροΰ τοΰ Dijon, παραδεχόμενο·; 
κεραυνού πρός τόν ηλεκτρισμόν, άλλ’ ούδέν πείραμα φυ> 
περιωρίζετο απλώς έντός τών ορίων άκριβοΰς

Όλίγας ημέρας μετά τήν δημοσίευσιν τ< 
τοΰ στεφθέντος ύπό τής Ακαδημίας τοΰ Βορδώ, 
χίας Γουϊέννης, έπαρουσίασεν εϊς τήν αύτήν 
έβεβαίου έκ τών αποτελεσμάτων τής πτώσεως 
ρίου τοϋ κειμένου πλησίον τοϋ Νεράχ, < 
τόν ηλεκτρισμόν, s Ούτος ήτο ό Κ. δέ 'Ρώμας περί ου θέλομεν όμι7.ήσεχ 
άκο7.ούθως.

Ό εύκλεής Φραγχλϊνος επέτυχε νά άναλύση καί νά έξηγήση τά απο
τελέσματα τής Αουγδουνικής λαγήνου , καί συνάμα προσήνεγκεν εις 
τάς έπιστήμας καί έτέραν ούχ ήττον μεγάλην υπηρεσίαν άποδεικνύων 
έναργέστερον τήν άκραν άναλογίαν τήν ύπάρχουσαν μεταξύ τοϋ κεραυνού 
καί τοΰ ηλεκτρικού σπινθήρος καί άναπτύσσων τήν ιδέαν ταύτην πολλώ 
μά7.λον τών προκατόχων του. Ό Φραγκ7<ϊνος δέν ήτο φυσικός έξ επαγ
γέλματος, ητο μέγας καί σοφός πατριώτης· άλλά διά τής φυσικής κρι- 

αύτοϋ, έκαμεν άνακαλύψεις 
ένώ ταυτοχ-ρόνως έν τή 

ιών επιστημονικών.
ύπήρξεν 
διευΟυν- 

τέλος πρόε- 
μέγα μέρος 
καί δτε ήλ- 
πατοίδος του 
ενθουσιασμού 
είς τήν ήθι-

ήλεκτρικοΰ σπινθήρος καί άναπτύσσων τήν 

γέλματος, ήτο μέγας καί σοφός πατριώτης· 
σεως καί τοΰ ελευθέρου καί ζωηρού πνεύματος 
αίτινες άπηθανάτισαν τό όνομά του ώς σοφού, 
πολιτική έφερεν είς πέρας έργα ούχ ήττονα τ

Υίος πτωχού κατασκευαστοΰ σάπωνος, ό Βενιαμίν Φραγκ7.ϊνος 
άλληλοδιαοόχως μαθητής εργοστασίου, έργάτης τυπογραφείου, 
τής μεγάλου τυπογραφείου έν Φιλαδέλφεια, βουλευτής, καί 
δρος τής βουλής τών πολιτειών τής ΙΙενσυλβανίας. Έλαβε 
είς τήν κήρυξιν τής αύτονομίας τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, 
Οεν είς Γαλλίαν ΐνα ζητήση βοήθειαν ύπέρ τής άποστησάσης 
κατά τής κυριαρχίας τών Άγγλων, ύπεδέχθησαν αύτόν μετ’ 
άνεκφράστου. Ό Φραγκλΐνος άπέθανε, τώ 1790, συνεργήσας 
κήν μόρφωσιν τών συμπολιτών του διά πολλών δημοτικών συγγραμμάτων 
άλλ’ ή ζωή του ήτο ή ώραιοτέρα διδασκαλία του.

Είς χεϊρας τοΰ μεγάλου τούτου άνορός ή δοξασία τής ταυτότητος τοΰ 
κεραυνού καί τοϋ ηλεκτρισμού έκαμε μεγίστας προόδους. Καθ’ ήν έποχήν 
ό Barberet καί ό 'Ρώμας έδημοσίευον τά συγγράμματά των, ό Φραγκλι- 
νος έξέθετεν ώς ακολούθως, είς τάς Έπιστολάς του περί ηλεκτρι
σμού, τά αίτια τά δικαιολογούντο τήν ύπόθεσιν, όρθοτάτην κατ αύτόν, 
ήτις αποδίδει είς τόν ηλεκτρισμόν τήν αιτίαν τοϋ κεραυνού.

« Αί άστοαπαί είναι κυματώδεις καί καμπυλοειδείς ώς ό ηλεκτρικός 
σπίνθήρ· ώς ό κεραυνός προσβά7Άει κατά προτίμησιν τά ύψηλά και εις ^ό- 
ξύ άπο7«.ήγοντα αντικείμενα, οΰτω καί πάντα τά οξέα σώματα είναι έπιοε- 
κτικώτερα τοΰ ηλεκτρισμού ή τά στρογγύλα· ώς ό κεραυνός ακολουθεί 
πάντοτε τόν καλλίτερου καί πλησίέστερον άγωγόν, οΰτω καί ό ηλεκτρι
σμός είς τήν έκκένωσιν τής 7,ουγδουνικής 7<αγήνου· ώς ό κεραυνός άνάπτει 
τάς εύφλεκτους υλας, άναλύει τά μέταλλα, διασχίζει σώματά τινα, φονεύει 
τά ζώα, τά αύτά αποτελέσματα φέρει καί ό -ηλεκτρισμός.»

Άλλ’ ό Φοαγζ7.ϊνος προχωρήσας έτι ποοωτέρω, έκαμε τήν ύπόθεσιν 
ταύτην άν ύψώσωμεν είς τόν άέρα σιδηράν ράβδον όξεΐαν συνεχομένη μέ 
μετά7,λινόν άγωγόν συγκοινωνοϋντα μέ τό έδαφος τής γής, θέλομεν ίσως 
άφαιρέσει άπό τά βροχερά νέφη τόν ηλεκτρισμόν, καί οΰτω προλαμβάνομε·; 

τοϋ’ κεραυνού.
ΐον έν τούτοις δτι ό Φραγκλΐνος όμι7,εΐ περί τοΰ άλεξικε- 

δπερ έξηρτατο έκ τής πραγματικότητας 
κεραυνός ήτο ηλεκτρικόν φαινόμενον, διότι 
πείραμα δυνάμενον νά απόδειξη 'τήν ΰπαρ- 

άφαιρέσει
τήν έκρηξιν

Παρατηρη
■ραύνου ώς περί δυνατού πειράματος,
τής ύποθέσεως ταύτης, δτι ό ::::-----, , , ,
•δέν είχεν έκτελέσει είσέτι ούδέν πείραμα δυνάμενον νά απόδειξη 'τή
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ξ'.ν τοδ ηλεκτρισμού έν τώ; αέρι. Είχεν αποδείξει τήν άξιοπαρατήρητον ι
διότητα αγωγού λήγοντος είς οξύ, τοϋ νά μηδενίζη τή» ηλεκτρικήν. κατά-, 
στάσιν σώματος κειμένου εις μικρά-ν άπόστασιν.

Αί ΐοέαι άς άνεφέραμεν πρό ολίγου, δηλαδή ή ύπόΟεσις τής ηλεκτρικής- 
φύσεως τοϋ κεραυνού, και τό προταθέν ύπό τοΰ. φραγκλίνου πείραμα, συν- 
ιστάμεναν εις τό νά μηδένιση τά αποτελέσματα βροχερού νέφους διά τινα? 
μεταλλικού άγωγοϋ έστημένου κατά κάθετον εις τόν αέρα, ταΰτα πάντα 
έξετέθησαν ύπό τοΰ φυσικού τούτου, εις μικρόν, τι σύγγραμμα ονομαζόμε
νου Έπιστολαί περί ή λ εκτρ ι σμο.ΰ, οπερ έξεδόθη έν Λονδίνω έν έ- 
τει 1751. "Οτε τό βιβλίον τοΰτο έπαρουσιάσθ.η είς τήν Βασιλικήν έται- 
ριαν τών επιστημών τοΰ Λονδίνου, πολύ κακώς ύπεοέχθη αύτό ή 
σοφή σύγκλητος θεωρούσα πάντη παράλογον τόν σκοπόν τοΰ νά έμποδίση 
τόν κεραυνόν μέ λεπτάς τινας μεταλλικός ράβδους ανυψωμένος είς τον 
αέρα. Άλλά παρά τήν δυσμενή γνώμην τοΰ σοφού τούτου σωματείου, αί 
έπιστολαί τού Φραγκλίνου έτυχο.υ μεγάλης επιδοκιμασίας έν’Αγγλία καί 
μετ’ ου πολύ έν όλη τή Εύρώπη· ή Γαλλία μάλιστα ύπεδέχθη αύτάς 
ένθουσιωοώς. Ό διάσημος φυσιοδίφης Βυφφών έπεφόρτισεν ένα τών φίλων 
του, ονομαζόμενου Δαλιβάρ νά μεταφράση τό σύγγραμμα τοϋ Φραγκλί
νου, και έφρόντισε νά επιθεώρηση τήν μετάφρασιν ταύτην. Έκτος τούτου ήθέ- 
λησε νά έκτελέση ό ίδιος τό ύπό το.ΰ ’Αμερικανού φιλοσόοο,υ προταθέν 
πείραμα.

"Ινα απόδειξη τήν αλήθειαν τών ιδεών τοΰ Φραγκλίνου και έκτελέση 
τό προταθέν ύπ’ αύτοΰ πείραμα, ό Βυφφών έθεσεν έπι τοΰ πύργου τής έν 
Μομβάρο έπαύλεώς του μακράν σιδηράν ράβδον όξεϊαν κατά τήν κορυφήν και 
μεμονωμένην είς τήν β.άσιν διά ρητίνης. Ταυτοχρόνως ό Δαλιβάρ κατε- 
σκεύασεν άπαράλλακτον έργαλεΐον είς τόν κήπον τής έπαύλεώς του κει- 
μένης είς Μαρλύ πλησίον τών. ΙΙαρισίων. Τήν ΙΟην Μαίου 1/52 έξερράγη 
καταιγίς είς Μαρλύ.· ό Δαλιβάρ εύρισκετο τήν στιγμήν εκείνην είς Παρι- 
σίους, άλλ’ ειχεν. άφήσει είς τήν Οέσιυ του ά'νδρα νοήμονα, ονομαζόμενου 
Κουαφφιέ, ξίς τόν όποϊο,ν είχε δώσει τάς άναγκαίας οδηγίας. Ό Κουαφφιε 
έπΑησιασεν είς τήν σιοηράν ράβδον μικρόν τεμάχιον σιδήρου προσηρτιμέ- 
νον είς ύαλίνην. φιάλην, ίν.α άπομονώση τό μέταλλον καί προφυλάττη τόν 
έυεργοΰντα τό πείραμα· άμέσως έξήλθον δύο σπινθήρες. Προσεκάλεσε τόν 
ηγούμενον τοΰ Μαρλύ δστις έτρεξε πάραυτα καί τοι έβρεχε ραγδαίως. Οί 
έξερχόμενοι σπινθήρες έκ τής μεμονωμένης ράβδου ώμοίαζον πρός μικρά 
σπινθηροβολήματα κυανά, και παρήγαγον κρότον όμοιου πρός εκείνον δστις 
παράγεται άπό τά κτυπήματα κλειδός έπι τής ράβδου.

Μετά τινας ήμέρας ό Δαλιβάρ άυέγυωσε περί τοϋ αντικειμένου τούτου είς 
τήν ’Ακαδημίαν τών έπιστημών έν ΙΙαρισίοις ύπόμνημα δπερ μετά παραφο
ράς οί σοφοί ύπεδέχθησαν.

Γήν 19 Μαίου 1752 ό Βυφφών παρήγαγεν έκ τίνος ράβδου ήν ανύψωσε» 
έπί τοϋ πύργου τής έπαύλεώς του πολυαρίθμους σπινθήρας ηλεκτρικούς.

Μετ’ ού πολύ τά πειράματα ταΰτα έπολλαπλασιάσθησαν έν Παρισίοις. 'Ο, 

Άεμοννιέ άνεκάλυψε τήν ύπαρξιν τοϋ ηλεκτρισμού είς άτμοσφαΐραυ εύδιαν, 
όπερ ήτο σπουδαία άνακάλυψις, διότι μέχρι τής έποχής έκείνης ένόμιζου 
άναγκαίαν τήν παρουσίαν βροχερού νέφους ΐνα άναπτυχθή ό ηλεκτρισμός 
τής ατμόσφαιρας.

Έν Νεράκ ό δέ 'Ρώμας παρετήρησεν ότι ράβδος υψηλότερα άλλης παρή- 
γαγε σπινθήρας ίσχυροτέρους· έκτοτε έσκέφθη « νά στήση αγωγούς όσον τό 
δυνατόν υψηλότερους είς τά νέφη ΐνα αύξηση πό πυρ τοΰ ούρανοϋ. » Μετ’ 
ού πολύ θέλομεν ίδεΐ τίνι τρόπω επέτυχε.

Τά πειράματα όμως ταΰτα δέν ήσαν καί ακίνδυνα, τούτο· άπέδειξε μετ’ 
ού πολύ ό λυπηρός θάνατος τοΰ καθηγητοΰ 'Ρίχμαυ, μέλους τής έν Πε- 
τοουπόλει αύτοκρατοοικής ακαδημίας τώυ έπιστημών, δστις έφονεύθη προσ
βληθείς ύπό κεραυνού, ενώ έπανελάμβαυε τό πείραμα δπερ προηγουμένως ειχον 
έκτελέσει διάφοροι άλλοι φυσικοί.

Ό 'Ρίχμαν είχε στήσει άνωθεν τής οικίας του αγωγόν φθάνοντα εντός 
τού σπουδαστηρίου του καί διερχόμενον διά τής στέγης. Τόν αγωγόν 
τούτον ειχεν άπομονώσει μέ μεγάλην επιμέλειαν ώστε ό άτμοσφαιρικος η
λεκτρισμός δν εΐλκυεν ή αιχμή τής ράβδου καί έπεσωρευετο έν αύτή, όεν 
εδρισκεν ούδέν μέσον ΐνα διεκφύγ-η.

Τήν 6 αύγούστου 1753, ότε έξερράγη σφοδρά καταιγίς έν ΙΙετρουπό- 
λει, ό 'Ρίχμαυ κρατών ήλεκτοόμετρον ΐνα καταμέτρηση δι’ αύτού τήν 
δύναμιν τοΰ ηλεκτρικού ρευστού, ΐστατο ολίγον μακράν άπό τής ράβδου, 
ΐνα άποφύγη τούς ισχυρούς ηλεκτρικούς σπινθήρας οΐτινες έξήρχοντο. Γήν 
στιγμήν εκείνην είσελθόντος τού γλύπτου Σολοκόβ, ό Ρίχμαν έξ απροσε
ξίας προύχώρησε βήματά τινα πρός τά έμποός, καί ότε έφθασεν εις άπόστα- 
σιν ενός ποδός άπό τού άγωγοϋ, σφαίρα πυρός κυανού ισομεγέθης, πρός 
τόν γρόνθον, προσέβαλεν αύτόν κατά μέτωπον, καί τόν έροιψε νεκρόν.

Αί μεμονωμέναι ράβδοι αϊτινες έχρησίμευον νά λαμβάνωσι τόν ηλεκτρι
σμόν έκ τοϋ άέρος έφθανον είς μικρόν ύψος είς τήν ατμόσφαιραν. Διά να 
λαμβάνωσι δέ ηλεκτρισμόν καί έκ τών ύψηλοτέρων στρωμάτων τού άέρος, 
δύο φυσικοί έφαντάσθησαν, εκάτερος ιδία, τόν ήλεκτρικόν άετόν (Τζερκενιο). 
Οί δύο ουτοι φυσικοί ήσαν, έν ’Αμερική ό Φοαγκλΐνος, καί έν Εύρώπη ό 
Τώμας έκ Νεράκ.

Τόν Αύγουστον τού 1752, ό Κ. δέ'Ρώμας ανήγγειλε μυστικώς είς τούς 
φίλους του, ότι συνέλαβε τόν σκοπόν νά άναπετάση πρός τά βροχερά νέφη 
άετόν έχοντα μεταλλικήν αιχμήν τό πρώτον πείραμα έκαμε τήν 14 Μαίου 
1753, άλλά δέν έπέτυχε, διότι τό σχοινίον τού άετοϋ δέν ήτο καλός α
γωγός, καί δέν ήουνήθη νά φέρη τό ρευστόν μέχρι τοΰ έδάφους. Διά νά 
τό καταστήση καλόν άγωγόν, ό δέ 'Ρώμας έτύλιξε περί τό σχοινίον τοΰ 
αετού καθ’ δλον τό μήκος του σύρμα χαλκοϋν διακοσίων πεντήκοντα μέ
τρων μήκους. -Γήν 7 ’Ιουνίου 1753 ήμέραν βροχερόν, ό 'Ρώμας έκαμε λαμ
πρόν πείραμα. ΙΙροσήρτησευ είς τό κατώτερον μέρος τοΰ σχοινιού τού α
ετού μετάξινου σειράδιον (γαϊτάνι) δπερ ήτο προσδεδεμένον είς βαρύτατου 

λίθον κείμενον ύπό τό προστέγασμα οικίας. Είς τό σχοινιού πέραν τοΰ 
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μετάξινου σειραδίου άνήρτησβ. κύλινδρον έκ λευκοπαφύλου (τενεκέ συγκσι- 
νωνούντα μέ τό χαλκούυ σύρμα, ώς ηλεκτρικόν δοχείου· έπειτα έλαβε σω
λήνα έκ Λβυκοπαφύλου προσηλωμένου εις ύάλινον σωλήνα. Καί τό μέν 
πρώτον έξήρχοντο ασθενείς τινες σπινθήρες, καί οι πολυάριθμοι Οεαταί οί 
παρευρισκόμενοι εις τό παράδοξον τοΰτο πείραμα έπαιζον γελώντες μέ τό 
επικίνδυνον μετέωρον. Άλλά μετ’ ού πολύ ή καταιγίς κατέστη σφοδροτέ- 
ρα, καί ό 'Ρώμας έσπευσε ν’ άπομακρύνη τούς περιέργους. Τό μήκος καί. 
ή λάμψις τών σπινθήρων ηύξάνετο άκαταπαύστως, και ο ατρόμητος φυσι
κός έξεκένου τά πύρινα κύματα, άτινα έφθανον είς άπόστασιν μεγαλειτέ 
ραν τοΰ ενός ποδός, καί τών· οποίων ό κρότος ήκσύετο μέχρι διακο- 
σίων ποδών καί έπέκεινα. Κρότος συνεχής όμοιος πρός τόν τής φύσης 
(φυσερού) σιδηρουργείου, Οειώδης οσμή έξερχομένη έκ τού αγωγού,, φω
τεινός τις κύλινδρος τριών ή τεσσάρων δακτύλων διαμέτρου περικυ- 
κλόνων τό σχοινίον τού αετού, τοιαΰτα ήσαν τά φαινόμενα τά όποια 
ό 'Ρώμας παρετήρει μετά σπανίας αταραξίας καί σταθερότητος. Άλλ’ έ- 
φθασε στιγμή καθ’ ήν έκρινε φρόνιμον νά παύση πλέον τού νά έξάγη 
σπινθήρας, καί μετ’ ού πολύ σφοδρά έκρηξις, όμοιάζουσα μέ μικρόν κε
ραυνόν ήκούσθη μέχρι τού κέντρου τής πόλεως· τούτο δέ ήτο ό ηλεκτρι
σμός τών έπισωρευθέντων νεφών περί τον αγωγόν δστις έκενούτο είς τό 
έδαφος.

Έν έτει 1757 ό φυσικός τοΰ Νεράκ έξακολουθών τά έπικίνδυνα αύτοΰ 
πειράματα, παρήγαγεν έκ τού σχοινιού αετού πύρινα κύματα εννέα μέχρι 
δέκα ποδών μήκους, ών ή έκρηξις ώμοίαζε μέ κρότον πιστολιού. Τά πειράματα 
ταύτα έξετέλει ό 'Ρώμας ενώπιον τοΰ πλήθους έκπεπληγμένου διά τήν το- 
τοσαύτην τόλμην του.

Τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1752, ό Φραγκλϊνος έκαμεν είς τήν εξοχήν 
περί τήν Φιλαδέλφειαν τό πείραμα ηλεκτρικού αετού, καί επέτυχε πραγμα- 
τικάς αποδείξεις ηλεκτρισμού μέ τό έκ καννάβεως σχοινίον τού αετού.

ΙΙάντα τά πειράματα ταύτα άπεδείκνυον αρκούντως τήν ύπαρξιν τοΰ η
λεκτρισμού είς τήν ατμόσφαιραν, τήν ηλεκτρικήν φύσιν τού κεραυνού, καί 
ότι ήτο δυνατόν νά προλαμβάνωνται τά ολέθρια αποτελέσματα τού κεραυ
νού άν στήσωμεν είς τόν αέρα ράβδον, ώς έπρότεινεν ό Φραγκλϊνος, ήτοι 
διά τού λεγομένου άλεξικεραύνου.

Έν έτει 1760 ό Φραγκλϊνος κατεσκεύασε τό πρώτον αλεξικέραυνου, 
άνυψωθέν είς τήν οικίαν έμπορου τινός έν Φιλαδέλφεια. ’Ητο ϊέ ράβδος 
σιδηρά έχουσα ύψος έννέα καί ήμισυν πόδας καί διάμετρον πλέον τού ή- 
μίσεως δακτύλου. Ή κατωτέρα άκρα αύτής συνηνούτο μέ έτέραν σιδηράν 
ράβδου τής οποίας ή άκρα συνείχετο μέ μακρόν σιδηρούν αγωγόν εισερ
χόμενου είς τό έδαφος είς βάθος τεσσάρων ή πέντε ποδών. Μόλις άναρ- 
τηθέν τό άλεξικέραυνον τούτο προσεβλήθη ύπό τοΰ ηλεκτρικού πυρός άλλ’ 
ούδεμίαν βλάβην προύξένησεν είς τήν οικίαν χάρις είς τό νέον έργαλεϊον 
τό χρεωστούμενον είς τήν μεγαλοφυίαν τοΰ Φραγκλίνου.

Ή Αμερική ύπεδέχθη ένθουσιωδώς καί ώς ευεργεσίαν κοινήν τήν έφεύ- 

ρεσιν τού αλεξικέραυνου· άλλ’ ή άνακάλυψις αύτη άπήντησεν έν Εύρώπη 
μεγάλην άντίστασιν διαρκέσασαν έπί πολλά έτη. Έν Αγγλία, ένεκα τοΰ 
κατά τού Φραγκλίνου μίσους των, ώς ενός τών τά μέγιστα συντελεσάν- 
των είς τήν άπελευθέρωσιν τών Ηνωμένων Πολιτειών, άπέρριψαν τήν έ- 
φεύρεσιν τού Αμερικανού, ή τούλάχιστον εζήτησαν νά έπιφέοωσι μεταβο
λής δυναμένας ν.ά μηδενίσωσι την αξίαν τού έφευρέτου. Τό ύπό τοΰ Φραγ
κλίνου έφευρεθέν άλεξικέραυνον άπέληγεν είς όξύ· οί Άγγλοι φυσικοί ά- 
πεφήναντο ότι τά είς όξΰ άπολήγοντα αλεξικέραυνα ήσαν έπικίνδυνα, καί 
ότι έπρεπε υ-ά άπολήγωσιν είς σφαίραν άλλ’ ή επιστημονική αύτη αϊοε- 
σις ώς εσφαλμένη ύπέπεσεν είς αχρηστίαν.

Άλλά καί έν Γαλλία κατ’ άρχάς τό άλεξικέραυνον δέν υπήρξεν εύτυ- 
χέστερον. Ό Άββάς Νολλέτ έκηρύχθη έχθρός τού Φραγκλίνου καί τής 
έφευρέσεώς του, καί έπειδή έθεωρεϊτο ώς χρησμός τήν έποχήν έκείνην είς 
τό περί ηλεκτρισμού, ή παραδοχή τού άλεξικεραύνου- άπήντησε μεγάλας 
δυσκολίας έν Γαλλία. Μέχρι τοΰ. 1782 ή Γαλλία δέν ήθέλησε νά-παραδε
χθώ τό έργαλεϊον τούτο θεωρούμενου τότε ώς έπικίνδυνον διά τήν δημοσίαν 
ασφάλειαν.

Τά πρώτα αλεξικέραυνα έστήθησαν είς τάς μεσημβρινάς επαρχίας τής 
Γαλλίας. Άναγνωρισθείσης δε τής χρήσιμό..τητος αύτών, άνήγειραν τοιαΰτα 
καί έν Παρισίοις.

Έν Αγγλία ή χρήσις τών άλεξικεοαύνων ήρξατο τό 1788. Τήν αύτήν 
περίπου έποχήν παρεδέχθησαν αύτό ό μέγας δούξ τής Τοσκάνης καί ό 
Αύτοκράτωρ τής Αυστρίας, καί μετ’ ού πολύ πάντα τά Εύρωπαϊκά έθνη 
έπωφελήθησαν έκ τής Αμερικανικής έφευρέσεώς, « ώστε, ώς λέγει ό Φραγ
κλϊνος, ό άββάς Νολλέτ έζησεν αρκετά, καί έμεινεν ό τελευταίος τής. 
αίρέσεώς του. »

ΌΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Α' )
Ϊ9
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’ΧπηγγέλΟη ΐν "ΐ'φ Συλλόγψ ‘-ήν 1Γ>)ί7 ’Απριλίου 1873 ifapi τόΰ
Κ. ΦΟΚΙΩΝΟΣ Α.-ΒΟΓΤΖΙΝΑ.

'Φιλόμσυσοι Κύριΰι,

Τήν Έ?.ληνΐχήν μυθολογίαν παραβάλλει προσφυώς πάνυ, νομίζω, ό διά
σημος Βρετανός ποιητής Πώπ πρός μέγαν και άείρρουν ποταμόν, δι’ ανε
ξάντλητων ποικίλων ιδεών αιωνίως ποτίζοντα τόν "τοιούτων διψώντα κό
σμον τοΰ δ’ απείρου 'τούτου τόμου μία τερπνή σελίς είναι άναντιρρήτως 
καί ό μύθος τοΰ έπί ενός βράχου τοΰ Καυκάσου εις βαρεΐαν ποινήν ύπο- 
βληθέντος Τιτάνος. Από τών ωραίων ημερών, καθ’ άς ό πατήρ τής τρα
γωδίας Αισχύλος και πρό αύτοΰ ό Ησίοδος τοσοΰτον πλουσίως -έξύφανον 
τά τοΰ,μύθου τούτου μέχρι τών καθ’ ημάς χρόνων, πολλοί οι περί ΙΙρο- 
μηθέως γράψαντες, πλέΐστοι δ’ όσοι οί σπουοαιότερόν τι ή μύθου άπλοϋ 
έξήγησιν ζητήσαντες εις τήν διήγησιν τοΰ -έν άλύσοις δεσμευμένου και 
έν μέσω τρομερών βασάνων απέναντι τοΰ πατρός τών θεών τήν υπέρ τοΰ 
ανθρωπίνου γένους άφοσίωσίν του άποτίοντος ημιθέου. Άλλ’ ή πηγή τοΰ 
μύθου, τόν όποιον ημείς θεωρούμεν ρίζης δλως 'Ελληνικής, είναι πράγ
ματι τοιαύτη ; Έπί τοΰ σπουδαίου τούτου ζητήματος πολλοί τών νεωτέ- 
ρων σοφών και φιλολόγων, μεταξύ δ’ άλλων οί Γερμανοί Kuhn καί 
Sleinlhal καί οί Γάλλοι Baudry καί Reville έγραψαν σειράν φιλολογικών 
άρθρων, άτινα ικανόν χέουσι φώς έπί τοΰ ζητήματος· άς τό είπωμεν δ’ 
έκ προοιμίων, τό λύουσιν άποφατικώς.

Ό Kuhn προπάντων, σπουδαιότερον ένασχοληθείς είς -τής κοσμογονίας 
τό ζήτημα μέ τήν έφεύρεσιν τοΰ πυρός συνδεόμενου, είναι ό μάλλον κι- 
νήσας τοΰ νεωτέρου φιλολογικού -κόσμου τήν περιέργειαν πρός τήν άκρι- 
βεστέραν λύσιν τοΰ όσω περιέργου τοσούτω ποικίλως έξηγηθέντος μεγάλου 
μύθου. ’Ολίγα τω δντι ζητήματα προύκάλεσαν πλειοτέρας εκπλήξεις καί πα
ραδοξολογίας. Τοΰτο δέ θέλει καλήτερον εννοήσει πας δστις με)«ετών τά 
παρά τών σοφών έκείνων άνδρών γραφέντα, ^έπιχειρήση μετ’ αύτών νοερόν 
πρός τό χάος τών αιώνων ταξείοιον, διέλθη δέ τάς μ ή πω αρκούντως διαλευ- 
κανΟείσας καί παρθένους, ούτως είπεΐν, παραδόσεις τής καταγωγής τοΰ 
ανθρώπου, καί γνωρίση ποϊαι στεναί ύπάρχουσι σχέσεις μεταξύ τής έφευ- 
ρέσεως τοΰ πυρός καί άλλων όμοιων περίπου αύτή, τής Αμβροσίας, έν 

■παραοείγματί, παρά τοΐς Έλλησι, τής Σόμας παρά τοΐς Ίνοοϊς καί κα

θεξής, βυθίση δέ τόν νοΰν αύτου εις τής ιστορίας τοΰ ανθρωπίνου γένους, 
τά αχανή πελάγη, καί προχωρών πέραν καί τοΰ Ησιόδου καί τοΰ Ομή
ρου, δυνηθή νά λάβη είς χεϊρας τήν άκραν τοΰ νήματος τοΰ μύθου καί 
παρακολουθήση τάς μυστηριώδεις μεταμορφώσεις αύτοΰ.

Μεγάλη καί ώραία ταυτοχρόνως τών προαιωνίω,ν τούτων ζητημάτων ή 
μελέτη ! δι’ ημάς προπάντων, τά πρωτότοκα τής μυθολογίας τέκνα, πλήν 
τοΰ ιστορικού, ή επιστημονικού, ένυπάρχει καί. εθνικόν, συμφέρον, είς αύτών 
τάς έρεύνας, και χάριτας βεβαίως όφείλομεν τοΐς άμερολήπτως έκ τών 
σοφών τής δύσεως. συγγραφέων προσπαθούσι ν’ άνεύρωσι τάς πηγάς των. 
Ούτος, έ/ π,εριλήψ^ι, τής παρούσης πραγματείας ό σκοπός- νά συλλέξη 
δήλον οτι και συνοπτικώς μεταφέρη ενταύθα δ,τι έπ’ εσχάτων τών χρό
νων παρ’ άνδρών σοφών περί τής υποθέσεως ταύτης έγράφη, προπάντων 
δέ, διά τό πρωτότυπον ίσως τής ιδέας, δ.τι τοΰ μύθου τοΰ Προμηθέως ή. 
ρίζα δέν είναι 'Ελληνική. Ύπήρχον, όπως έκ. τών κατωτέρω θέλει, έλπίζω, 
πεισθή έκαστος, άλλοι πρό ήμών λαοί, έπί όμοιου ύφάσματος πλέξαντες 
μύθον καθ’ όλα παρόμοιον. Καί τούτων δέ καί έκείνων έν τό σημεΐον,, 
άφ’ ού άνεχώρησαν, καί επομένως έν καί εκείνο, πρός δ διευθύνονται.

νά κλέψη τό ούράνιον πυρ καί 
καί έπί χρόνον μακρον

Τις ήν ο Προμηθεύς; Τιτάν τολμήσας 
τό μετάδοση τοΐς άνθρώποις, διά τοΰτο δέ βαρέω 
παρά τοΰ πατρός τών θεών τιμωρηθείς. Ό Ίαπετός, υίός τοΰ Ούρανοΰ καί 
τής Γής, αρχηγός τής τήν Μικρασίαν καί τήν Ελλάδα κατοικησάσης με
γάλης οικογένειας, έσχεν έκ τής Κλυμένης, θυγατρός τοΰ Ώχεανοΰ, τέσσα- 
ρας υιούς, τόν Άτλαντα, τόν. Μενοίτιον, τόν Προμηθέα καί τόν ’Επιμηθέα. 
Άλλ’ η γενεά αυτή ήκιστα εύνοε.ΐται παρά τοΰ. Διός. Ό Άτλας ήττηθείς, 
καταδικάζεται νά φέρη τόν κόσμον δλαν έπ’ αύτοΰ; ό Μενοίτιος, έπανα- 
στάς, ρίπτεται είς τόν Τάρταρον. Ό Προμηθεύς, θείας μέν καταγωγής, 
πλήν καί τής Γής απόγονος, διά τοΰτο. δ’ άποτελών μέρος τοΰ ανθρωπί
νου γένους τολμά πρώτος νά άπατήση τούς θεούς καί θέλει ν’ άποκα- 
ταστήση τόν ζυγόν, αύτών ήττον επαχθή τοΐς άνθρώποις. ’Εν τή αρχαιό
τατη τής Σικυ,ών.ος πόλε,ι ήριζο.ν πρός τούς άνθρώπους οί θεοί ποια μέλη 
τών θυσιαζομένων ζώων, πρέπει νά προσφέρωνται τοΐς άθανάτοις καί ποια 
νά μένωσι τοΐς θνηταΐς. Ό ΙΙρομηθεύς, άποκαταστήοας τόν Δία διαιτητήν 
τής έριδος, συλλαμβάνει τήν τρλμηράν ιδέαν, νά τω τείνη παγίδα. Φονεύει 
βοΰν, τυλίσσει τήν σάρκα καί σχεδόν, τό λίπος ολόκληρον εντός τοΰ δέρ
ματος καί τοΰ στομάχου, τοΰ. ζώου, παραθέτει τά οστά με λίπος κεκαλυμ- 
μένα καί προσκαλει τών θεών τόν πατέρα δπως έκλέξη. Ό Ζεύς παρατη
ρεί τήν πανουργίαν, προσποιείται μολοντούτο άγνοιαν, καί ωφελείται έκ 
πεοιστάσεως, ήν πρό πολλοΰ έθήρευεν, δπως άφαιρέση τό πΰρ άπό τούς 
ανθρώπους.
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Καί ιδού οί άνθρωποι άηευ πυρός πάλιν και επανερχόμενο'. εις τήν 
προτέρμν αύτών γυμνότητα. Άλλ’ ό Ζεύς δέν έλαβεν ύπ’ δψιν τοΰ Προ- 
μηθέως τδν πανοϋργ’ον νοΰν. Ό τολμηρός τοΰ Ίαπετοΰ υιός κλέπτει 
έκ τοϋ Ο/.ύμπσυ αύτοϋ’ τδ πϋρ καί ένδον ζορμοΰ νάρθηκος, δένδρου κρεϊτ- 
τον άλλων διατηροϋντος αύτό καί π'ολλ'αχοΰ έτι ώς έναυσμα χρησιμεύον- 
τος, τδ επαναφέρει έπι τής γής. ’Οργίζεται ό Ζεύς. Δένει δι’ άλύσων 
τδν Προμηθέα έπί βράχου τοϋ Καύκασού «αί στέλλει καθ’ έζάστην αετόν 
■ή γύπα δπως ««τατρώγη τδ ήπάρ του δπερ άναγενν’άτα·. τϊ,ν ν\>χτα. Άμ- 
φότερα δέ, καί τής ημέρας ή καταστροφή καί τής νυκτδς ή άναγέννησις, έν 
μέσω πόνων φρικαλέων ένεργοΰνται. Οί Αργοναύτα'., πρδς εύρεσιν τοϋ 
χρυσού δέρατος τόν Εύξεινδν διαπλέοντες, παρατηρουσι τδν πρδς τδν 
Καυκάσιου βράχον όρμώντα αετόν καί μακρόθεν άκούουσι τάς γοεράς τοϋ 
βασανιζόμενου κραυγές. Τούτο δ’ έξακολουθεϊ έπί τριάκοντα ενιαυτούς ό
λους,—ό Αισχύλος τούς αναβιβάζει εις τετρακοσίους,—μεχρισοΰ ό Ηρα
κλής, υιός τοΰ Διός καί πάν τδ άδικον έπανορθόνων, τή άδεια τοΰ πα- 
τρός του, Οέλοντος δπως τοΰ προσφιλοϋς τέκνου του τδ όνομα γείνη εν
δοξότερου έπι γής, φονεύει, εις τδν κήπον τών Εσπερίδων πορευδμενος, τδ 
σαρκοβόρου ορνέου, θραύει τοϋ Τιτάυος τά δεσμά καί τώ επιτρέπει υά άνα- 
βή πάλιν εις Θύρανούς καί καθέξη τήν μεταξύ τών θεών θέσιν του.

Άλλ’ εάν ό Προμηθεύς διά βασάνων ύπερανθρωπίνων άποτίη άφ’ ενός 
τήν προς τούς θεούς άπείθειάν του, καί οί άνθρωποι άφ’ έτέρου άνάγκη νά 
μάθωσίν δτι ατιμωρητί δέν εμπαίζουσι τόν Δία. Διό διατάσσει ούτος τον Ή
φαιστον, θεόν τοϋ πυρδς και αυτόν, άλλά τυφλώς ύπείκοντα εϊς τάς δια- 
ταγας του, νά πλήρωσή έκ βορβόρου άγαλμα παρθένου άπαραμίλλου καλ
λονής. Εκάστη δέ τών Ουρανίων Θεοτήτων τδ περιβάλλει μέ έν ίδιον θέλ
γητρου. Ή Άθηνα τώ διδάσκει τάς ώραίας τέχνας· ή Άφροδήτη τώ εμ
βάλλει τοΰ προσώπου της τήν εκφρασιν, τοσοϋτον ώστε πληγώνονται Οανα- 
σιμως αί καρδίαι μέ έν γλυκύ του μειδίαμα· ό Ερμής τώ μανθάνει πολ- 
7.ών πανουργιών τδ μυστήριον· άφοϋ δ’ αί θεαι διευθέτησαν τό κρήδεμνόν 
του, το στέμμα του, τό χρυσοΰν του περιδέραιου, άφοΰ αί 'Γέσσαρες τοΰ ένι- 
αυτου ώραι έκόσμησαν διά τώυ ανθών τής άνοίξεως τήν κεφαλήν του, δ 
Ζεύς τό στέλλει πρδς τδν ’Επιμηθέα, αδελφόν τοΰ βασανιζομένου Τιτάυος. 
Ο Επιμηθεύς είναι ό αντίθετος τοΰ Προμηθέως πόλος· δέν στερείται μέν 
άπολυτως ευφυΐας, δέν γνωρίζει δμως υά τήν μεταχειρίζεται όπου πρέπει. 
Πατην ό Προμηθεύς τδν είχε προειδοποιήσει νά δύσπιστή πρός 
τά Οώρα. Ό ’Επιμηθεύς πίπτει είς τής ώραίας Πανδώρας, 
άγαλματος τδ όνομα, τούς πόδας, εύτυχής διότι έβλεπε τ:·. 
παραδεκτόν γευόμενον, άλλ’ ή -καταστροφή δέν έβράδυνε. Γ~ 
ρεσκος έκράτει είς χειρας μυστηριώδες κιβώτιου κεκλεισμένου 
εργος ό Επιμηθεύς άνοίγει· άμέσως δέ σμήνος κακών, Γ 
τοϊς άυθρώποις, μέριμυαι, κακουργήματα, άσθένειαι θανάσιμοι, 
Τή? γης. Έντρομος σπεύδει άμέσως νά κλείση τό κιβώτιου, άλΑ 

•ον αργά. Ιδού έν όλίγοις τής μυθολογικής παραδόσεως τδ βάθος.

τοΰ Διδς 
τοιοΰτον ήν τοϋ 
τδν έρωτά του 
Ή ωραία φιλά- 

>, δπεο, περί- 
άγνωστων πριν 

, χύνεται έπί 
. ητο πλε- 
>, ό ζα-ρ-

Ίίός, ούτως
•έζήτησαν ν’ άνεύρωσιν

’Ενταύθα επιτρέψατε μοι νά σάς 
τινας σπουδαίας, 
ή καί 
ρεΐτο
Επομένως ύ 
χωρισθείς, 
τόν έδεσε, τήν μοϊράν 
νικοΰ, θείου αύτοϋ αιαγγε) 
ρά του, '.............:
γονίμου ι *

ειπεΐν, τοΰ όποιου 
ε?« τής

V*

τής βάσεως 
παρά τοΐς άρχαίοις 

νοϋς τοϋ άνθρώπου, 
θέλει έπί πο’/.ύ άγωνια έπί

μέρος

του :
,'ελέως, δπερ 

καί όμως γίνεται ό δήμιός 
γήί ή προσωποποίησις. Αν 

σμόν ίδιον, ή Πανδώρα έόύνατο νά 
Αφροδίτη ίσως. Έπί ’Ησιόδου όμως 
άξια θρησκευτικού

ή έδρα τών
τδ άπειρου αιωνίως 

τοΰ βράχου, " 
καταοώμενος καί βασανιζόμενος.

■ δπερ ----------  - · · ~

τδ σπέρμα ιστορικοί, φιλόλογοι, και άλλοι 
άπωτάτης άρχαιότητος τά σκότη.

; υπενθυμίσω έν παοόδω λεπτομέρειας 
σχετιζομένας μέ τοΰ διττού τούτου μύθου τήν πλοκήν, 
ο.ι-----  αύτοϋ άπαρτιζούσας. ίΓό ήπαρ έν πρώτοις έθεω-

ώς ή έδρα τών παθών καί τής μελαγχολίας, 
διψών καί τοΰ θεοΰ 

δπου χειρ αδυσώπητος 
. ύπδ τοϋ ίδα- 

έλπίς του, ή χα- 
•έξ άλλου ήν τής 
δέν είχε προορι- 
μία Διώνη, μία 

ή θεά επιτόπιος, 
οπερ τοσοϋτον περι- 

ή πιθανωτέ- 
ό μειδιών, ό 
δέν παρασύ- 

έζρχτεε να ήνα» ή 
του. Ή Πανδώρα 
έκαστος τών θεών 
γίνη μία Δήμητρα, 
δέν ήτο άλλο τι 

άξια θρησκευτικού τίνος μυθιστορήματος δπως αύτό, 
ώνυμον τήν κατέστησεν. Ή Πανδώρα,—αΰτη δέ μσί φαίνεται 
ρα τοϋ μύθου έξήγησις,—είναι ό πολιτισμός, ό διαλάμπων, 
καί καρδίας ζαί νόας μεθύσκων πολιτισμός· πλήν ζαί πόσα 
ρει μετ’ αύτοϋ δεινά τδ βορβόρου μεστόν άγαλμα τοΰτο !

Μία άλλη λεπτομέρεια άξια έπίσης σημειώσεως, φρονώ, είναι 
χαρακτηριστικόν τής Άρειανής μυθολογίας, τοΰ απείρου τούτου δένδρου, 
πινος κλάδος ή 'Ελληνική, είναι μία διαρκής πάλη μεταξύ 
•κανονιζόντων τής φύσεως τήν ----- - '2~ ~ '
λη, είτε έν ταϊς ήφεστιώδεσιν 
των, 
τοΰ νά περιβάλλωσι μεταξύ 
πρός τούς ’Ολυμπίους 
μετ’ αυτών 
πο 
μέν νά τιμωρήσωσι τούς τολμώ 
καί ’ " Λ' ’
Ρή

τήν
είτε έν
κατά τής ισχύος αύτών

Δύνανται 
ούχί δμως 
νά άποσύ- 

Ο Ζεύς τοϋ 
διατάσσει 

ό άνθρωπος 
φύσεως. \ί

δτι ίδιου
,.J_ 

ι τών θεών τώυ 
πορείαν άφ’ ενός, καί των, είτε έν τή ΟυεΛ- 
έκρήξεσι-ν., είτε έν τοϊς σεισμοΐς τέλος πάν- 
έπανισταμένωυ. ’Εντεύθεν φυσική τις τάσις 
τών Τιτάνων όντα μυστηριώδη, ίσα μέν 

; θεούς κατά τήν νοεοάν άνάπτυξιν, άλ'λ’ είς διαρκή 
αύτών ρήξιν υποτιθέμενα. Καί τών θεών τοΰ Όλυμπου μολοντοΰ- 

ή ισχύς, μεγίστη άφ’ ενός, είναι περιορισμένη άφ’ έτέρου.
ώντας νά μετρηθώσι μετ’ αύτών, 

νά διορθώσωσι τά ήδη τετελεσμένα. Ό Ζεύς δέν δύναται 
πλέον άπό τών ανθρώπων τοϋ Προμηθέως τό δώρον.

Ούρανοΰ προσωποποίησις, είναι τών θεών ό άνώτατος, έφ’ δσον 
καί ρυθμίζει τδν φυσικόν κόσμον, μήτε δύναται ατιμωρητί 
διά τής εύφυίας του μόνος νά τεΟή άνω τής τάξεως τής φύσεως. Αί πρόο
δοί του, αί κατακτήσεις του, άν άφ’ ενός τόν άπήλλαξαν υλικών δυστυχιών, 
θέλουν τόν προικίσει μέ λύπας ήθικάς άφ’ ετέρου. Άλλ’ αύτή πάλιν τής 
φύσεως ή πορεία δέν δύναται -νά τώ τάς ά^αιρέση. Νά έκδικηθή λοιπόν 
μόνον έούνατο ό Ζεύς -καί έξεδιζήθη.

Άναμφισβήτητον σχεδόν είναι έντοσούτω, — τοΰ σημείου δέ τούτου θέ
λει έκαστος μακρυνθή πριν ελθη είς αναλύσεις λεπτομερεστέρας, — δτι 
μεταξύ τών λαών τών άπό τών άρχαιοτάτων ιστορικών χρόνων καλυ- 
πτόντων τό Εύρωπαΐζόν έδαφος, καί τών λαών τών κα-Τοικησάντων π·ή.ν 
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Μικρασίαυ, τήν Περσίαν καί τάς ’Ινδίας ύπάρχει στενή συγγένεια. Είναι- 
μία καί- ή αύτή φυλή δλοι, ή· Άρειανή. Ιό πολύ λέγει ό 'Ρεβίλ, δπερ δύ- 
ναταί τις νά έξαιρέση έν Εύρώπη είναι οί Βάσκοι, οί Μαγυάροι, οί Τούρκοι, 
οί Αάπονες, οί Φίναι, καί. Ταρταρικαί τινες φυλαί· καί· αύτών δμως αί πλεϊ- 
σται, ώς έπί τής αμέσου αύ.τών συνάφειας μετά της τριγύρω, των μεγά
λης Αρειανής φυλής,. συνε-χωνεύθησαν σχεδόν μετ’ έκείνης. Καί έν, Ίνδίαις 
ο' ωσαύτως αί κατώτεραι φυλαί άπερροφήθησαν βαθμηδόν υπό τοϋ στοιχεί
ου, δπερ. ίσχυ-εν ία. τή μεγάλη χερσουήσω- προ τής κατακτήσεως τών. 
Βραχμάτων. Οΰτω, έχτός όλιγίστων έξαιρέσεων, άπεοείχθη δτι ’Ινδοί, "Ελλη
νες» Η.έρσαι-, Σλάβοι, Γερμανοί, Σχανδιναβοί, Κέλται, Λατίνοι, πάντες οι' 
πρωτότυπον χαρακτήρα- φέρο.ντες· λαοί; ούτοι, είναι- οί διϊστάμενοι κλάδοι, 
ενός, καί τού αύτοΰ δένδρου, ού τήν πρώτην ρίζαν όφείλει τις νά ζητή- 
ση εις τάς Ίνδικάς Βακτρίας καί τού ’Άνω Ώξου τάς χώρας. Χαρακτή
ρες φυσικοί, γλωσσών συγγένεια, εθίμων πολλών όμοιότης, ιδού τεκμήρια 
ισχυρά, δπως άφ’ ενός μέν άποδςικνύωσι τήν πρός άλληλα τών τέκνων, 
τούτων τοϋ ’Αρένα, συγγένειαν, άφ- ετέρου δέ τά διακρίνωσι τών άλλων, 
τριών μεγάλων, φυλών;, Μαύρης,. Μογγολικής καί Σεμιτικής, τών εις τά. 
άλλα τοΰ κόσμου μέρη διεσπαρμένων.

’Εντεύθεν έπε.ται άτι, υπό ηατ’ επιφάνειαν μόνον διαφοράς, ύπάρχει έν. 
τώ βάθει μεταξύ τών λαών, τούτων, καί. έθίμω.ν, καί ιδεών, καί γλωσσών, 
καί μύθων, καί θρησκευτικών· παραδόσεων συγγένεια, τήν όποιαν διά τής. 
άναλύσεως ευκόλως άνευρίσκει τις, δταν ιδίως κα,ταγίνη είς τήν άνάλυσιν τών 
ριζικών λέξεων τών παρά τών διαφόρων λαών τούτων λαλουμένων γλωσ
σών "Ο,τι συμβαίνει έπι- τής γλώσαης, ταύτό τούτα άπαντάται καί έπί τι- 
νων ιδεών ή φυσικών καί θρησκευτικών παραδόσεων, ιδίων τή ’Ινδική πο- 
λυθεία. 'Υπήρξαν, άληθ,ές είναι, άλλοτε πολλοί οί τήν πρός άλλήλας. 
συγγένειαν, τών, τοι,ούτων παραδόσεων άποδό,ντες εις διάδοσιν απλήν, είς 
δάνειον τού ενός, πρός τον άλλον λαόν· βαθύτεραι δμως μελέται άπέδει- 
ξαν άνυπόστατον τήν ιδέαν καί- μένει σήμερον έκτος συζητήσεως ή στενή παρά 
πολλοΐς τών λαών τούτων τρανώς φαινομένη συγγένεια. Διό οί ένασχολη- 
Οέντες εις τών 'Ελληνικών ετυμολογιών καί θρησκευτικών. παραδόσεων τήν 
επιστήμην, εύρίσκοντο άπέναντι προβλημάτων άλύτων, ενόσω περιωρίζοντο 
έντός παραδόσεων άποκλειστικώς'Ελληνικών, άλλ’ έκαμαν μέγα έπί τά πρόσω 
βήμα, άμα κατέφυγον είς τήν τοσούτον, λησμο.νηθεΐσαν φλέβα ταύτην καί 
άπεφάσισαν νά ίξετάσω.σι ποια δύναται νά ύπάρξη σχέσις μεταξύ τών 
Βεδών τής γλώσσης καί τών παραδόσεων το.ύ 'Ομήρου, τοΰ 'Ησιόδου, τοΰ 
Πινδάρου καί λοιπών.

Λοιπόν ΐνα τις γνωρίση τού μύθου τού Ηρομηθέως τάς πηγάς, οφείλει 
νά άνατρέξη είς τάς άρχαιοτέρας τής Άρειανής φυλής παραδόσεις, είς έ- 
ποχήν προγενεστέραν καί τών αρχαιότερων Ελλήνων ποιητών, είς τών Βε- 
δών τήν φιλο/φγιαν έν άλλαις λέξεσι. Τότε δμως εύρίσκεται καί άπέναντι 
ετέρου σπουδαίου ζητήματος, άλύτου σχεδόν μέχρι τής σήμερον δυστυχώς, 
ξΐώς εύρέθη τό πΰρ ; Τίς ό άνθρωπος ό άυακαλύψας αύτό ; Τοσαΰτα ζητή_ 

■ματα έλύθησ-αν καί άπηθανατίσθητταν τά ονόματα πών άποσπασάντων τής 
κρύσεώς τινα τών μεγάλων αύ.τών μυστηρίων, τά ονόματα όσων άπαλ- 
-λάξαντες τής δουλείας τον άνθρωπον, καθϊδρυσαν πό "βασιλείου τού πνεύ
ματος έπί τής ύλης. Άλλά τό όνομα τού δαιμόνιου νοός, δστις έπροίκισε 
τό άνθρώπιυο-ν γένος μέ -τήν δύναμιν τοΰ κατά βούλησιν παράγειν τήν 
θέρμην, -τό φώς, μένει άγνωστον έτι. -Καί δμως θύτες είναι ό άληθής τού 
πολιτισμού πατήρ. -Διότι συλλογισθήτε, κύριοι, τόν ’άνθρωπον άνευ πυρές ! 
’Ήθελε τάχαέξέλθει τής -κτηνώδους ύπάρξεως, =έν η εύρεύτ, ότε πρώτον 
έν τώ πρωτογόνω δάαει -έξύπνισε, τούς καρπούς παϋ -δάσους αύτοΰ καί 
κρέας ώμον εχων άντί πάσης τροφής, αντί όπλου δέ, κλάδου δένδρου ή 

■λίθον τινά έπ’ άλλου άνεπιτηδείως όξυνθέντα; ήθελεν έξέλθει τοιαύτης κα- 
ταστάσεως, άντί κατοικίας τού δάσους έχων τά φυλλώματα, τά σπήλαια, 
αντί δέ ενδύματος, -ζώων δέρματα ή τών δένδρων αύτών .τά φύλλα; Πού 
,μέταλλον δι’ ού νά σχάψη τήν γήν, πού φώς διά τού όποιου νά διαλύ- 
ση τό μονότονου τών νυκτών σκότος. Ελλειψις άπόλυτος μέσων δπως, εις 
-εύκράτους μεταβαίνων ζώνάς έν ώρα χειμώνος, άποφύγη τάς έκ τοΰ ψύ
χους καί τής πείνης συνέπειας, έωσοΰ δ’ εύρεθή τό πολύτιμον άλεξιτήριου, 
πόσοι άρα θ’ άπέθανου έλλείψει μέσων δι’ ών έδύναντο νά πολεμήσωσι τής 
φύσεως τάς έπιρροίας ! Πού εστία οικιακή, πού οί ιεροί έκεΐνοι δεσμοί, οί 
τούς γονείς μετά τών .τέκνων άθροίζοντες πέριξ τής θέρμης καί τοΰ φωτός, 
βωμού παρά πάντα άλλου άρχαιοτέρου, έν ώ έγεννήθη ή οικογένεια, τό 
κράτος, ή προς τόν θεόν λατρεία, τής γυναίκας ή αιδώ, τοΰ άνδρός ή άφο- 
σίωσις, ή παιδική εύσέβεια, τά γλυκύτερα τών αισθημάτων, αί άγνότεοαι 
τών τέρψεων καί αθώων ηδονών, βωμού τέλος πάντων δστις ήν, είναι καί 
έσεται ή αιώνιος τής ανθρωπίνου πορείας βάσις ; Μή περί ολίγων λαών 
σχηματίζει τις ιδέαν, έκ τού οικιακού βίου, τόν όποιον διάγουσι κρίνων 
αύτούς ; Φαντάζομαι ένίοτε τήν έκστασιν, τήν μέθην τού άνθρώπου έκεί- 
νου, δστις πρώτος έν θριάμβω έπέδειξε τή φυλή του τόν έτι καπυίζοντα 
-δαυλόν, έκ τοϋ όποιου έξήγαγε τήν φλόγα!

Περίεργον δ’ έντοσούτω, δπως όρθώς παρατηρεί ό Kuhn, δτι ένώ πολ
λών άλλων λαών, προπάντων δέ τών είς κλίματα παγετώδη έυδιαιτωμένων 
αί Ορησκευτικαί βίβλοι ά.ναφερου.σί τι περί φωτός, έστω καί άτελώς, ή χρι
στιανική, πλήν δυάδος λέξεων κενών δμως σημασίας ύπό ιστορικήν ή επι
στημονικήν έποψιν, ούδέν άναφέρει. Καί τών άλλων μολαταύτα θρησκειών 
αί έπί τούτω παραδόσεις δέν παρέχουσιν ισχυρά βοηθήματα πρός άνεύοε- 
σιν αληθειών τοιούτων, είς τό χάος τών αιώνων χανομένων. Ό 'Ρεβίλ φρο
νεί δτι παν φαίνόμενον, θέρμης ή φωτός στοιχεία περικλεΐον, Οά έπέσυρε 
τών πρώτων ανθρώπων τήν προσοχήν άπαράλλακτα δπως τό φώς τοΰ βρέ
φους τούς οφθαλμούς. Αί άρχαϊαι μυθολογίαι παριστώσι πιθανήν μακράν 
περίοδον, καθ’ ήν ό άνθρωπος είχε μέν διακρίνει φωτός και θέρμης φαινό
μενα, θέρμην δμως ή φώς -δέν είχε κατορθώσει νά παραγάγη ό ίδιος.— 

-Δέν τό έσκέφθη ίσως. Έτέρα παράδοσις παριστα τόν κόσμου δένδρου ά
πειρον, ούτινος κλάδοι τά νέφη, τά δέ άστρα καρποί. Καρπός είναι καί ή 
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αστραπή κατά τήν ιδίαν αύτήν παράδοσιν καρπός δ’ επίσης καί πτηνόν 
τι ούράνιον, άφίνον τήν έν ούρανοΐς φωλεάν του καί φέρον έπί γής κλά
δου πυριφλεγή. ’Εντεύθεν δ’ απορρέουν καί άλλοι μύθοι έξηγοΰντες πώς τό 
πΰρ, τσΰ ούρανοϋ κάτοικος-, εγένετο κάτοικος τής γής. Ό έν Πελοποννή- 
σω μύθος τοΰ Φορωνέως, ή παρά Λατίνοις λατρεία τοΰ Σωρανού, πολλά 
πτηνά καί παρ’ Εύρωπαίοις καί παρ’ Ίνδοΐς θεωρούμενα ώς τό Ουράνιον 
πυρ έπί γής μεταγαγόντκ, ώς οί ορυοκολάπται, ό ιέραξ, ό ρόβιλλος ιζα- 
λαθρίτης) περί τοΰ όποιου πολλοί Νορμανδοβ καί Βρετανοί τής Γαλλίας 
καί νΰν έτι φρονοΰσιν ότι τοσοϋτο-ν έπροχώρησεν εις Ούρανούς δπως ζλέ- 
ψη τό πυρ, ώστ’ έκινδύ.νευσε νά καύση τά πτερά του,— είς 'έν όλα δέν· 
καταλήγουσι σημείου ;

Ή ιδέα λοιπόν ότι τό πυρ, έξ ούρανοϋ: καταβάν, θά μένη κάπου κε- 
κρυμμένον, καί πρός ταύτην ατμοσφαιρικά τινα φαινόμενα μέ τήν ΰπαρξιν 
φωτός σχετιζόμενα, Οά διήγειραν πρώτον τήν. επιθυμίαν τής κατά βούλη- 
σιν παραγωγής τού φωτός. Όπως άντιληφθήτε καλήτερον τού. πράγμα
τος, φαντασθήτε τόν πρώτον άνθρωπον, δστις είδε κεραυνόν, αστραπήν ή 
ά/.Λο τοιούτον· Οά ύπέθεσε τό έκ τών ουρανίων αύτών σωμάτων πΰρ 
ή φως κάπου κρυβέν, θά εγένετο μάρτυς καί έκρήξεως ηφαιστείων, θά 
είοεν ίσως καί σπινθήρας έκ τής συγκρούσεως λίθων ή ξύλων παραχθέν- 
τας, καί δασών αγρίων πυρκαϊάς αυτομάτους, πολυπληθέστερος τότε ή 
σήμερον καί, άναχωρών πάντοτε τής ιδέας ότι έξ ούρανοϋ. κατέβη τό πΰρ, 
Οά ύπέθεσεν ότι υπάρχει έντός τών πραγμάτων, ιδίως δέ τών αύτομάτως 
ολεγομένων, καθώς τό ξύλον λ, χ. Καί λίαν πιθανώς, διότι έπί πιθανο
τήτων δυστυχώς Οά στηρίξωμεν τοιούτων ύπολογισμών βάσεις, Θά τώ 
έπήλθεν ή καί νΰν έτι παρά πολλοΐς άγρίοις ιδέα τής διά προστρίψεώς, 
δύο ξύλων παραγωγής τοΰ πυρός.

Καί τών Βεδών δ’ άλλως τε ό αρχαιότερος μΰθος θέλει τό πΰρ υπε- 
ξαιρεΟέν τού. Ούρανοϋ, καί έν τοΐς έγκάτοις τής γής κρυβέν. Τόν "Αγνήν 
(Agni λατινιστί) θεόν, το.ύ πυρός, έντός σπηλαίου κεκρυμμένον, έξάγων ό 
Ματαριχβάν, σκοτεινόν μυθικόν σν, παραδίδει είς τόν Μαυόν ή Βρίγον, 
άλλον Άδάμ περίπου δι’ αύτούς- ό Ματαριχβάν επομένως είναι διά τούς 
’Ινδούς δ,τι ό Προμηθεύς διά τούς "Ελληνας. Τό δ’ έτι μάλλον αξιοση
μείωτου τής. μεταξύ τών μύθων τών δύο λαών συγγένειας είναι ότι ό 
Βριγος ουτος, άπαξ κύριος τοΰ φωτός, γίνεται απειθής καί υπερήφανος 
απέναντι, των θεών, διό τιμωρείται παρά τοΰ Βαρόννα. Καί· έν Έλλάδι 
οί Φλεγύαι, λαός τής Βοιωτίας, πρώτοι, κατά τήν μυθολογίαν, έκ τής άνα- 
καλύψεως του πυρός ώφεληθέντες, τοσούτον δυσσεβεΐς απέναντι τών θε
ών έγένοντο, ώστε ξδήωσαν καί τόν έν Δελφοΐς ναόν τοΰ Απόλλωνος, 
οι’ δπερ ό Ζεύς τήν μέν χώραν των διά κεραυνών κατέστρεύεν, αύτούς

ΚΑΙ ΤΠΣ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ.

έκρήμνισεν εις τόν Τάρταρον. Φλεγύαι, δπως γνωρίζετε, ώνομάσθησαν 
άπό τοΰ είς τάς δυσσεβεΐς· ταύτας- πράξεις παρασύραντος αύτούς Φλεγύου^ 
υίοΰ του Άρεως· ό Βρίγος λοιπόν τών Ίνδώ,ν είναι ό Φλεγύας τών Ελ
λήνων, ούτος εκείνου, αντιγραφή, καί έν τούτω δέ καί έν έκείνω αρχίζει 
νά διαβλέπη τις τοΰ μεγάλου μύθρυ, τά σπέρματα.

’Αλλ’ ύπάρχουσιν έτερά τινα, σπουδαιότερα ταϋτα, συνδέοντα τών δύο 
λαών τάς παραδόσεις. Μανθάμη Βεδιστί σημαίνει τό διά τής προστρί- 
ψεω,ς παρ'άγειν τι, μάθα δέ τό ξύλου τόπαράγον τό πυρ καί πραμάθα 
τό διά τής βίας αποσπάν αύτό, διότι τοιαύτηυ σημασίαν έχει παρά τοΐς 
Βεδοΐς ή Πρά πρόθεσις. ’ Πραμ άθας λοιπόν- ή Π,ρ.αμάθυος εις γλώσ
σαν Σανσκριτικήν είυ,αι ό διά τής βίας,—βίαν δ’ ούδέν άλλο βεβαίως δύ
ναται νά παραδεχθή τις ή τήν πρόστριψιν,—παράγων, τό πΰρ.^ Έκ τής λέ- 
ξεως δέ ταύτης μέχρι τοΰ. Προμηθεύς ή ΙΙρομαθεύς δωρικως, το- 
σοΰτον μικρά ή διαφορά, ώστε ουδόλως απίθανος καί. ·η ταυτό.της αύτή τών 
λέξεων. Ή μόνη διάφορά είναι δ,τι παρ’ ήμΐυ. μέν. εις ό. Πρσμηθεύς,. παρά 
δέ'βέδοις πολλοί ο.ί Ηραμάθαι. ’Ιδού πώς μολαταύτα^ Οί Άρεΐαι, φυλή 
κατ’ έξαίρεσιν φιλοσοφική καί τοΰ κόσμου, όλου τήν υπαρξιν περικλείουσα- 
είς τό είς αυτούς μόνον εγνωσμένου μέρος, όσον εύκόλως έθεώρησαν έν 
δένδοον άπειρον τόν κόσμον, τοσούτον άνευ, δυσκολίας έξέτειναν. καί τοΰ 
Πραμάθα τήν ένέργειαν έπ’ άλλων όμοιων φυσικών φαινομένων, κεραυνού, 
άστοαπής καί αύτοΰ τού. ήλιου. ’Ίνδρας Πραμάθας είναι ό. σκάπτω,ν τάς 
υεφέλας καί παράγων τόν κεραυνόν, έτερος δέ ειδικός Πραμάθας ό τήν 
αστραπήν. Ό "Ηλιος έπί τέλους είναι δι’ αύτούς δίσκος μέγας, τροχός 
άνημμένος καί έν τω. ούρανώ στρεφόμενος, τό δ’ εσπέρας σβεννύμενος, καί 
τόν όποιον διά τοΰ χρυσού 'Πραμάθα άνάπτουσι πάσαν πρωίαν αί Άσσυίναι, 
τού λυκαυγούς θεότητες. Άν νέφος τι κ-αταιγίδος τον, σβυση τήν. ημέραν, 
ρ Ίνδρας Πραμάθας τόν άνάπτει, άν θέλη διά τοΰ. κεραυνού.

Μή νομίσητε έντοσουτω δτι ήμεΐς είμεθα μόνοι οί έπί τοΰ Βεοικοΰ σχε
δίου πλέξαντες τόν μεγάλου τής άρχαιότητος μύθον. Έχομεν, μεταξύ άλ
λων λαών αρχαίων, τούς Πέρσας, τούς ασπόνδους ήμών άλλοτε τούτους 
εχθρούς, Ό Βεράμ, θεός τοΰ πυρός παρ’ αύτοΐς, είναι κατά τό μάλλον 
ή ήττον μία απλή τοΰ. Βεδοΰ Πραμάθα αντιγραφή. 'Ημεΐς τούλάχιστον, παρ’ 
άλλων δανειζόμενοι τι, έχομεν τήν αρετήν αύτήν ν’ άφίνωμεν καί τήν λέ- 
ξιν οΐαν περίπου τήν παρελάβο.μεν., ένώ βλέπετε πόσον τήν «έστρεψαν 
οί Πέρσαι. Πρόθυμοι δ’ άλλως τε αντιγράφεις ξένων εθίμων, ιδεών, καί 
παραδόσεων, παρ,έλαβον καί παρ’ ήμών αυτών το Α σβ εστ ο. ν. II ΰ ρ, δπερ, 
δπως ένθυμεΐσθε, άκαταπαύστως ήν. άνημμένον έν. ΆΟ.ήναις καί Δελφοις, και 
ένδον θυσιαστηρίων ειδικών τό διετήθρ.υ.ν καί ούτοι. Φανατικοί, φανατικότεροι 
παρά πάν.τας σχεδόν τούς συγχρόνους λαούς, λάτραι τοΰ πυρός, έθεωρουν 
τό πΰρ ζωήν τοΰ παντός, καί ώς πρός τούτο ίσως άντιγράψαντες τόν Πλά
τωνα," δστις Ψυχήν θεών το άπεκάλει- έχαιρέτων δέ πάσαν~ πρωίαν τον 
ήλιον άνατέλλοντα· καί νΰν δ’ έτι οί Γέβοοι, Πέρσαι καί ούτοι, τελοϋσι 
τήν θοησκευτικήν τελετήν ταύτην μεταξύ άλλων όμοιων περίπου.

(ΟΜΒΡΟΣ ΦΪΔ. Δ'.) - ’ ' 3.0
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□' άλλως τε μύθοι άποδειζνύουν δτι, έλθών έν τώ ζόσμω ό 
καί άρχίσας νά σχέπτηται περί τών τριγύρω αύτοϋ συμβαινόντων, 

βέβαιος οτι ό δύων ήλιος Οά άνατείλη τήν έπιοϋσαν, ή

εορτή έτελεϊτο κατ’ έτος, όπως προγνωρίσωσι τών γεννημά- 
ώθουν τόν τροχόν έζ τοϋ βουνού πρός αγρόν. 

Φαέθων, θεός τοϋ Ήλιου, ζητήσας παρά τοϋ πα- 
ίς νά κράτηση τών ήλιαχών ίππων τήν 

μέρος τής γής, δι’ οπερ κεραυνωθείς παρά τοΰ 
’Ιταλία Ήριδανόν ποταμόν, δπου αί άδελφαί αυ- 
Ορηνοϋσαι τόν θάνατόν του, μετεβλήθησαν εις

Και πολλοί 
άνθρωπος : 
δέν ήτο απολύτως 
δέ δοξασία ότι είναι τροχός άπλοϋς παρήγαγε τά μυθολογικά κατόπιν άρ
ματα. Ή ιδέα αύτη ύπάρχει καί σήμερον έτι είς τινα τής Γερμανίας μέ
ρη ζαί παρά τήν Μοζέλλην (Moselle) ζαί Σουαβίαν. Έν Τρέβη (Treves) 
έτελεϊτο μέχρι τοϋ 177!) έορτή μέ τοιαύτην τινά δοξασίαν σχετιζομένη. 
Έκ τοΰ ύψους βουνού έζύλιον μέχρι τοΰ ποταμοΰ τροχόν, δι’ άχύρων ζε- 
ζαλυμμένον, άνάπτοντες αύτόν πριν τδν κυλίσωσίν, ό δέ τροχός άνημ- 
μένος ώρμα πρός τόν ποταμόν, τοϋ πλήθους ζητοζραυγοϋντος ζαί άλλαλά- 
ζοντος. Έάν έφθανευ άνημμένος μέχρι τοΰ ΰδατος, σημεΐον άφθονου τρυ- 
γετοϋ, γενική δέ τότε χαρά καί εύθυμία. Καί έν ΙΙοατού (Poitou) τής Γαλ
λίας τοιαύτη i-s— ---- ’ ζ— ζ...... ................. :-----  —-■■■ --------- !■
των τάς εΐσοοείας. Έζεϊ 
Ένθυμεϊσθε δ’ δτι ζαι ό «
τρός αύτοϋ άμαξαν, χαί μή δυνηθεί 
ορμήν, χατέχαυσε μέγα 
Διός, έπεσεν εις τόν έν 
τοϋ Ήλιάδες, άπαύστως 
Αίγείρους.

Ί ί δ' έντοσούτω άπέγεινεν ό Προμηθεύς, απαλλαγείς μέν τών βασάνων 
του, άλλά πριν ή άναβή πάλιν είς θύρανούς καί καθέξη τήν μεταξύ τών 
θεών θέσιν αύτοϋ ; Κατά τούς μέν, ένυμφεύθη τήν Πανδώραν αύτήν. Ό 
Ηρόδοτος απεναντίας τόν νυμφεύει μετά τής ’Ασίας, τοϋ μέρους τουτέ- 
στι τής γής, δπου πρώτον ζαί άνΟρωπότης καί πολιτισμός έγεννήθησαν· 
ιδέα συνάδουσα μέ τοϋ ημιθέου τόν προορισμόν, διότι κατά λόγον αντί
στροφον ώρισαν καί τόν Καύκασον μέρος τής τιμωρίας αύτοϋ· ή Ελληνι
κή φυλή ένθυμεϊτο δτι όπισθεν τών όρέων τών χωριζόντων τήν Εύρώπηυ 
τής ’Ασίας είχεν άφίσει τον βαρβαρισμόν καί τήν αμάθειαν. Καί νΰν δ’ 
έτι μ.ΰθοι τών Ταρτάρων άυαφέρουσι περί Γιγάντων, έπί τοϋ Καυκάσου 
δεδεμένων καί βασανιζομένων. Κατ’ άλλας πάλιν παραδόσεις, άλλά πρός 
τό γενικόν τοϋ μύθου μέρος άντιβαινούσας, ό Προμηθεύς έσχισε τοϋ Δ 
τό κρανίον καί έξήλθεν ή 'Αθηνα, ένώ τοΰτο αποδίδεται, ' - ......—
εις τόν "Ηφαιστον, θεόν τοΰ πυρός μολαταύτα καί αύτόν. 
άλλοι τον έΟεώρουν σώσαντα καί τό άνθρώπινον γένος έζ 
σμοΰ, δΓ ου ό Ζεύς ’ήθελε νά τό καταστρέψη· ό Προμηθεύς 
συμβουλεύει τώ Δευκαλίωνι τήν κατασκευήν τής χιβωτοϋ.

Ήθελον τή αλήθεια καταχρασθή τής υπομονής ύμών, λεπτομερώς άνα- 
λύων ένταΰθα καί πλεΐστ’ άλλα περί Προμηθέως γραφέντα, δτι, έν πα
ραδείγματα ή μάγισσα Μήδεια, διά σταγώνος αίματος άπό τό τριπημένον 
ήπαρ αύτοϋ έςελθοΰσης έσχημάτισε τό πάσαν νόσον Οεραπεϋον ρευστόν 
χτλ. Ή Σαπφώ τόν θέλει ζαί δημιουργόν τοϋ άνθρώπου, καί έν Πανό- 

ως 
’Επί 
τοϋ

κατ

ιος 
γνωστόν, 
τέλους δ’ 
κατακλυ- 

αύτούς

πη δέ τής Φωκίδος έδεικνυον τεμάχια φανών βράχων σχήματος άλλοκό- 
του, λέγοντες δτι έξ αύτών είχε πλάσει τούς πρώτους άνθρώπους.

Περί Προμηθέως πολλοί αί γράψαντες. Πρώτος ό Ησίοδος. Ούτος συν- 
έρραψεν εις ένα τούς περί τοϋ Τιτανος διαφόρους μύθους, παριστών αύ
τόν βλαστόν τοϋ Ούρανοϋ καί τής Γής, ένα τών πρώτων έκείνων έπαυα-, 
στατών έν οίς αί νεότεροι άνεγνώρισαν αρχαίους εντοπίους θεούς, ίσους 
πρός τούς κλασσικούς, ήττο,ν δμως έκείνων λεπτούς, ύλικωτέρους, άν Θέ
λετε, ζαί τών όποιων ή λατρεία έρρίφθη έν τή σκιά ύπό. τής εϊς τούς 
•Ολύμπιους θεούς βαθμηδόν άποδοθείσης υπεροχής. Τά ονόματα αύτών έ- 
χρησίμευσαν δπως βραδύτερου παριστάνωσι τάς κτηνώδεις ζαί απειθείς τής 
φύσεως δυνάμεις. Μετά τόν Ησίοδου, μάλλαυ δέ υπέρ αύτόυ, ό εύφοαδέ- 
στερου ζαί διεξοδιζ,ότερον άφηγηθείς τά τοΰ μεγάλου μύθου είναι ό δαιμό
νιος Αισχύλος. Πολύ λυπούμαι διότι τδ στενόν τοϋ χρόνου ζαί ύπέρ αύ
τό τών δυνάμεων τδ άσθενές, δέν μοί έπιτρέπουσιν άνάλυσιν τώυ άθα- 
νάτων τριών τραγωδιών, έν αίς ό Έλλην ποιητής περιγράφει τάς τρεις 
κυριωτέρας τοΰ. Τιτανος φάσεις. Μετά τοϋ Όμηρου τήν Ίλιάδα τά τρία 
ταΰτα τοϋ Αισχύλου έργα είναι ίσως τά ένδοξότερα μνημεία τής Ελλη
νικής δραματικής ποιήσεως. Διά τών άριστουγημάτωυ αύτών ό θεϊος τρα
γωδός έξεζαθάρισεν, ούτως ειπεΐν., του μύθον ζαί τδν έτελειοποίησεν.

Εις τοϋ Αισχύλου τά έργα δφείλεται ιδίως τών νεωτέρωυ φιλοσόφων 
καί σκεπτικών άλλων ή προσοχή, ήν έπέσυρεν ό μέγας μύθος, εις τήν 
ρωμαντικήυ δέ χροιάν δι’ ής έζεΐνος τδν περιέβαλε, τά παρά τών νεωτέ
ρωυ μεγάλων ποιητών, Σχιλλέρου, Γκαίτου, Βύρωνος καί άλλων περί τοϋ 
Τιτανος γραφέντα. Μόνοι τής έκκλησίας οί πατέρες ούδένα που ποιοϋσι 
λόγον τοΰτο δ’ έπί τοσοϋτον μάλλον παράδοξον καθόσον πολλαχοϋ γρά- 
φουσ.ι περί άλλων είδωλολατρείας μύθων, εΐτε δπως έν αύτοΐς άνεύρωσι 
θρησκευτικάς τινας άληθείας, είτε ίνα χαταδείξωσι τοϋ δαίμονος πανουρ
γίας. Ό Τερτυλλιανος μόνος, ζαί ούτος πλήν έν παρόδω, παριστα κάπου 
τδν Χριστόν απέναντι τών ειδωλολάτρων ώς άλλον Προμηθέα βασανιζόμε
νου. Τοϋ ονόματος άλλως τε τοϋ ημιθέου ώφελήθησαυ καί τινες τών νε- 
ωτέρων συγγραφέων καί ιδίως ποιητών, όπως δι’ αύτοϋ χοσμήσωσιυ άν- 
δρας έξω τοΰ κοινού κύκλου διανύσαντας τδ πολύπλοκου τοϋ βίου στάδιον. 
Ούτω Προμηθέα ώνόμασαν μεταξύ άλλων καί τόν πρώτον Ναπολέοντα, έπί 
τοϋ βράχου τής Άγιας Ελένης άποτίςντα, ώς εκείνος έπί τοϋ Καυκά
σου, ύπερμέτρου φιλοδοξίας τολμηρά σχέδια. Εύρίσζω ολίγον ύπερβολικήν 
τήν τιμήν. Τδ κατ’ εμέ, τδν αληθή μόνον, τόν νοερόν τοΰ Καυκάσιου δρά
ματος σκοπόν λαμβάνων άπ’ δψιν, Προμηθέα ήθελον ύπέρ πάντα άλλον 
ονομάσει τόν τυφλόν τής ’Ιωνίας άοιδόν, ούτιυος τώ δντι έκαστος στίχος, 
ώς καρπός πυρήνα, ζαί ένα ούράνιον περικλείει σπινθήρα. Προμηθέα έπί 
τέλους ώνόμασαν ζαί τδν Γαλιλαίον, μά τήν αλήθειαν δέ, έάν έπί νεωτέ
ρωυ θνητών έπρόκειτο νά καταβιβάση τις τδ άθάυατον τοϋ Τιτανος όνο
μα, εις τούς μεγάλους αύτούς εύεργέτας τής άνθρωπότητος δίκαιον νά τό 
έφαρμώση. — Μόνοι αληθώς φίλοι της ούτοι θυσιάζουσιν ύπέρ αύτής τήν 
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εύτυχίαν των, τήν ζωήν των, καί έν τώ μαρτυρίω, καί έν τώ δανάτω 
αύτών οφείλουν νά έξιλεώσωσι τήν -καταβιβρώσκουσαν αύτούς αγίαν φιλο
δοξίαν. Ουτος <5 κανών, ουτος ό νόμος τής ιστορίας.

Μή θεός τις ζηλότυπος λοιπόν δέν επιτρέπει δπως ατιμωρητί μεγαλυνθ-Jj 
έν γνώσει χαι δυνάμει ό άνθρωπος; Ό Ζεχοβάχ τόν διώχει τής Έδέμ, φο
βηθείς μή γευόμενος τοϋ καρπού τοΰ δένδρου τής γνώσεως, πρός δ έτεινε 
τήν χεΐρα, γείνη αθάνατος. Ό ’Ιακώβ δέν εισέρχεται είς τήν γήν τής 
έπαγγελίας, είμή άφοΰ νύκτα ολην έπάλαισε κατά μυστηριώδους καί ανω
νύμου οντος, δπερ τό -λυκαυγές έγένετο άφαντον. Παρατηρείτε ότι μία 
σχεδόν καί ή αύτή χροιά δλων τών τοιούτων παραδόσεων, εντεύθεν δ’ ί
σως κοά αί /μέχρις υπερβολής καί, δυστυχώς, μέχρι τοΰ γελοίου παραβο- 
λαί τίνων, διαμαρτυρομένων ιδίως, θεολόγων, οσας μετά τόν μεσαιώνα καί 
τό σχίσμα ήθέλησαν ν’ άνεύρωσι μεταξύ τοΰ μύθου τοΰ Καυκάσου καί τοΰ σε- 
"βαστοΰ πάθους τοΰ αρχηγού τοϋ χριστιανισμού, Όί διαμαρτυρόμενοι πα
τέρες, μερικοί τουλάχιστον αύτών, εις τοϋ Παύλου τάς έπιστολάς, μέ 
τινα δόσιν ποιητικής ,χροιάς ένιαχοϋ περιβεβλημενας, άντλσΰντες τάς θρη
σκευτικός ’αύτών πεποιθήσεις, έπλασαν τόν ‘.Προμηθέα, άλλον τοϋ χριστια
νικού δράματος ηρώα, καί κατέδειξαν τάς μεταξύ αύτοΰ καί τοϋ Χριστού 
σχέσεις. Εΰρισκον έν τώ Προμηθεΐ θεϊόν τι όν, χερσί τε ποσί τε δεδε- 
μένον, πλήρες ’αγάπης ύπέρ τών ανθρώπων, τήν σκληροτέραν ειμαρμένην 
ύπέρ αύτών άψηφοϋν καί δι’ άδικων βασάνων άποτίον τήν σωτηρίαν τοϋ 
ανθρωπίνου γένους, δπερ δργισθείς ό Ζεύς ήθελε νά έξαφανίση. Μία τοι
αύτη ιδέα ύπεστήριζε καί τοΰ Φίλωνος τήν άρχαίαν θεωρίαν, δτι πλεΐστα 
δσα τής βίβλου τεμάχια δέν είναι ή απλά τής Έλλ. Φιλολογίας δάνεια, 
καί τήν έτέραν δτι ή έν τοΐς άρχαίοις τοΰ Ισραήλ πιστώς διατηρηθεΐσα 
υπόδεσις εύρίσκετο ήδη έν σπέρματι παρ’ άλλοις άρχαιοτέροις λαοΐς. Ό 
Προμηθεύς, έλεγον, είχε και αύτός δπως ό Χριστός τήν πλευράν τετρυ- 
πημένην. Ό Προμηδεύς προέλεγε καί αύτός τήν πτώσιν του Διός καί 
τών λοιπών βασιλευόντων θεών. Ή Ίώ, τοϋ Διός ή έρωμένη καί τήν ό
ποιαν, δπως γνωρίζετε, ή "Ηρα έκ -ζηλοτυπίας μετέβαλεν είς δάμαλιν, 
ώμοίαζε μέ τήν παρθένον Μαρίαν, αί δέ Ώκεανίδες αϊτινες, κατά τήν μυ
θολογίαν, ήλθαν νά κλαυσωσιν ένώπιον τοϋ Μρομηδέως, έπί τοΰ βράχου 
δεδεμένου, ήσαν αί Μυροφόροι παρά τούς πόδας τοΰ σταυρού θρηνολογού
σα!. Ό Προμηθεύς υπό τό βάρος τής θείας οργής -κατέβη έν ώρα σει
σμού έν τώ άδη· καί ή γή, κατά τόν ένα τών τεσσάρων εύαγγελιστών 
ετρεμεν, δτε έξέπνεεν ό Χριστός. ’Εν περλήψει, τοσαύτας, βεβιασμένας ή 
μή, άνεύρισχον ομοιότητας, ώστε ύπηρξαν έπί τέλους συγγραφείς επιπό
λαιοι, ύποστηρίζοντες όχι πλέον δτι ό μύθος προεϊπε τό Εύαγγέλιον, άλλ’ 
ότι τοΰτο άντέγραψεν εκείνον.

Quand on courl (rop apies Fespril on allrape la sollise. Παραδοξολογία! τοι- 
αΰται εις συζήτησιν δέν υποβάλλονται· μήτε χρεία είναι νά σας είπω δτι 
μόνον όπως σάς υποδείξω μέχρι ποιου δύναται νά φθάση σημείου τοϋ 

’τερατώδους τό γελοΐον, τάς παρεισάγω, περαίνων τόν λόγον, ενταύθα.

‘Όχι, κύριοι, μήτε ό μϋθος προειπέ τι, μήτε τό εύαγγέλιον άντέγραψεν. 
Ό Ίησοΰς έλευθερώνει τόν άνθρωπον τής δουλείας τοΰ δαίμονος, είναι 
άρα λυτρωτής, ένώ ό Προμηθεύς έχει δ ίδιος χρείαν λυτρώσεως. Ό Προ
μηθεύς πάσχει ώς έπαναστάτης, φρυάττων καί τούς θεούς καταρώμενος, 
ό δέ Χριστός θνήσκει πλήρης χαράς καί έλπίδων, ευλογών τούς δημίους 
του. .Αί συγκινήσεις, αί θείοι εκείνοι τοΰ σωτηρίου πάθους συγκινήσεις, 
έν αίς τοσοΰτον διαλάμπει ή υπεροχή πού χριστιανισμού έπί τής ειοω- 
λολατρείας, ελλείπουν έξ ολοκλήρου εις τοΰ Καυκάσου τό δράμα. Πλήν 
δέ τούτου, ή μεταξύ ποΰ πλαστού αρχαίου καί τοϋ άληθοΰς νεωτέρου 
διάστασις υπάρχει είς τούτου τό ηθικόν μέρος, είς τό μεγαλεΐον τών τε
λευταίων έκείνων τοΰ διδασκάλου πρός τούς μαθητάς ομιλιών, δλων με
γάλων αληθειών, είς τήν διαθήκην ιδίως, είς τάς πρός τόν λαόν έπί τέ
λους διδαχάς,—τάς όρθώς έννοουμένας αγίας έκείνας δημοκρατικός ιδέας, 
•ών ήμεΐς δρέπομεν σήμερον τούς εύεργετιχούς καρπούς καί τών οποίων τά 
αιώνια σπέρματα ούδαμοΰ ευρίσκει τις τοσοΰτον χανονίχώς έρρίςωμενα, ο- 
αον χίς τό αθάνατον τού Γολγοθά μαρτύρων.

■ΠΕΡΙ ΟΨΕΩΝ.
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Δ. -Βρίτοπούλου.

Όί δφεις έχουσι σώμα έπίμηχες κυλινδρικόν καί στενόν. Δέν ύπάγονται 
ΐΐς τήν τών τετραπόδων τάξιν ούτε είς τήν τών νηκτών. Τό στόμα αύ- 
πών έστί πεπροικισμένον δι’ οξέων όδόντων αγκιστροειδών διακεχωρισμέ- 
νων καί μή ούδαμώς σχετιζομένων. Ή κάτω σιαγών διαστολής έπι- 
οεκτική ούσα έστί μακροτερα τοϋ κρανίου. Στερούνται λαιμοϋ καί τά βλέ
φαρα αύτών διάκεινται έν παντελή ακινησία. Τό δέρμα των είναι τραχύ 
έκτάσεως έπιδεχτικόν, λεπιδωτόν ή κσχοιώδες καλυπτόμενου υπό έπιδεομίδος 
πρόσκαιρου, όλοκ/.ήρου άποσπωμένης καί άναγεννωμένης πολλάκις τοϋ έτους.

Αί κινήσεις αύτών είσιν άπλαΐ και ποικίλοι. Χάρις τών ελιγμών τοϋ 
σώματός των δέν βαδίζουσίν, έρπουσι -κυρίως είπεΐν.

Συμφώνως πλείστοις φυσιχοΐς διαιροϋμεν τούς δφεις εις δύω τμήματα* 
-εις ιοβόλους καί εις άνιοβόλους.
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Όψεις Άνιοβόλοι.

Οί όψεις ούτοι έχουσι τούς όδόντας μονίμους καί πλήρεις, άνευ δηλ. 
σωλήνος, καί τοιούτοί εΐσιν- οί ύγροδίαιται όψεις, οί Πύθωνες καί οί Βόες.

Οί υγροδίαιτοι ούδέν θανατηφόρου δηλητήριου χέχτηυται, ούδέν όπλου 
βλάβης πρόξενου. Διά τής συνοικειώσεως δύναται τις ν' άπαντα αύτούς 
άνευ δυσαρέσκειας έν τοΐς δάσεσιν, έν τοΐς άγροϊς καί ζήποις. Έξ έναν- 
τίας ό δψθαλμός θέλγεται βλέπων χαί Οαυμάζων τήν ωραιότητα τών χρω
μάτων τής στολής των χαΐ τήν ζωηρότητα τών χινήσεών των δέν προ
ξενούν ούδένα τρόμον εις τά πτηνά άτινα τούς άφίνουσι ν’ άναμιγνύων- 
ται εις τά παίγνιά των και έν γένει είπεΐν ή ύπαρξίς των ούδεμίαν 
προστρίβει μαύρην κηλίδα εις τήν εικόνα τής φύσεως.

Ό περιδέραιον κεζτημένος εύρίσκεται κατά τήν ώραίαν τού έτους έπο
χήν πλησίον τών. κατοικιών μας. Συχνάχις έναποθέτει τά ώά του, δέκα 
μέχρι δεκαπέντε τόν αριθμόν, έν τοΐς άγροτιχοΐς μύλοις. Εύρίσκεται ω
σαύτως έν λιμώσιν ύγροΐς και πλησίον ύδάτων ρεόντων, έντός τών όποι
ων άρέσκεται νά ζολυμβα- ένεζεν δέ τούτου έλαβε τήν έπωνυμίαν « ό 
όφις τοΰ υδατος. »

Κάποτε λαμβάνει μέγεθος πλέον τοΰ ενός μέτρου· ή κορυφή τής πλα
τείας αύτοΰ κεφαλής κα/.ύπτεται ύπό εννέα μεγάλων λεπίδων τεταγμένωη 
εις σειράς τέσσαρας. Τό άνω τοΰ σώματος μέρος έστί χρώματος φαιού 
κατά τό μάλλον ή ήττον βαθέος μετά κηλίδων μαύρων ακανόνιστων εκα
τέρωθεν. Έν μέσω τών άπό τών κηλίδων τούτων άποτελουμένων σειρών, 
έκτείνονται άπό τής κεφαλής μέχρι τής ούράς δύο άλλαι σειραί μικροτέ- 
ρων κηλίδων. Τό κάτω τής κοιλίας μέρος έστί ποικίλως ζεχρωματισμέ- 
νον διά μαύρου λευκοΰ ζαί κυανού χρώματος. Έπί τοΰ λαιμού ούο κηλί- 
δες ωχρού κίτρινου ή λευκοΰ χρώματος σχηματίζουσιν είδος ήμιπεριδεραί- 
ου έξ ού καί τό όνομα') καΰνστάμεναι όραταί τοσούτω μάλλον καθ’ όσον 
είσί τεθε μέναι έμπροσθεν δύο άλλων κηλίδων τριγονοειδών χρώματος βα
θύτατου.

"Ερπει μετά ταχύτητας μεγάλης ριπτόμενος πρός κολύμβησιν κατ’ ά- 
ρέσκειαν. Μήομικες, χόρτα ζαί έντομα διάφορα εΐσιν ή τροφή του ώς 
καί σαΰραι, βάτραχοι καί μικροί ποντικοί. Δύναται έτι άναρριχώμενος ευ
κόλως έπί τών δένδρων ν’ άοπάζη νεογνά πτηνών έκ τής φωλεάς των. 
Τοΰ φθινοπόρου πλησιάζοντος μεταβαίνει εις τούς ήττον ψυχρούς τόπους 
καί εκλέγει έντός τών συκιών ύποχθονίους όπάς, συχνάχις μεταξύ τών 
ριζών βάτου καί σχεδόν πάντοτε εις μέρος ύπερκείμενον καί δπερ νά 
μή δύναται νά καταφθάση ή μεγίστη τών πλημμυρών.

Ό Laccpbdo παρέχει ήμΐυ περιέργους περί τής ήμερότητος τών ηθών 
του πληροφορίας. Δύναται ν’ άνατραφή έν ταΐς οΐκίαις εύζόλως συνοικει- 
ούμενος μετά τοΰ περιποιουμένου αύτόν άνθρώπου καί έπί τοσούτον ώστε 

είς τό έλάχιστον αύτοΰ νεύμα νά τυλίσσεται περί τούς δακτύλους, βραχίονας, 
του μεταξύ τών χειλέων τοΰ άνθρώπου ά- 

και νά διαπεράση έως 
άνατραφή έν τοΐς δάσεσιν, εύρισχόμενος έν 
άμα έγγιχθή, οί όφθαλμοί του ζαθίσταν- 

του, όρμο, μετά ζωηρότητας καί 
συλλαβή αύτόν χεΐρα· άλλά τό δήγμα αύτοΰ

ή λαιμόν. Θέτει τήν κεφαλήν 
πορροφα τόν σύελόν του καί δύναται νά κρυφθή 
τά ένδύματά του. Άλλ’ όταν 
άγρια καταστήσει, έξαγριούται 
ται τρομεροί, κινεί τήν γλώσσαν 
τήν ζητούσαν 
άβλαβες.

Ό πράσινος καί 
που εύρίσκεται ε’- 
αύτω τού Φου 
σμούντων αύτό 
χρυσωμένων λεπίδων τό άνω τού σώματος 
βαθύτατου κοσμείται έκ τοΰ ένός μέχρι τού ετέρου > 
άριθμοΰ σειρών συνισταμένων έκ μικρών υποκίτρινων 
διαφόρων. Τό άβλαβες αύτό ζώον ~·Λ------- ~~------
νά φύγη άμα ίδη εαυτό άπο καλυπτόμενου.

Ό Πύθωυ έστί μέγας 
γεΐται ή ύπερβολή τών 
φών συγχρόνων περιηγητών, 
τής Γαλλίας ύπάρχουσιν Οψεις Πύθωνες πλέον τών 
έχοντες.

Ό ΙΊύθων έχει σώμα χονδρόν καί στρογγυλόν. Διαιτάται έπί τών δέν
δρων έν τόποις Οερμοϊς καί ύγροΐς, πλησίον πηγών ή ποταμών, όπως ένε- 
δρεύη τά πρός άπόσβεσιν τής δίψης των πλησιάζοντα ζώα. Προσκολλώμε- 
υος έκ τής ούράς έπί κορμών δένδρων μένει άκίνητος ένεδρεύων καί όρ- 
μα έπί τού θύματος δπερ τύχη διαβαΐνον πλησίον του- τό αρπάζει καί 

του. Ζώα έχοντα 
, καθίστανται θύματά του, διότι 

διαστολής έπιδεκτικήν καί άπηλλαγμένος ών 
διάμετρον τοΰ σώ-

δάκνει
έστίννα

κίτρινος όφις τών ύδάτων, έχων μήκος μέτρου 
: είς τήν μεσημβρινήν Γαλλίαν καί κάποτε έν τώ 
τεναιβλώ. Εύζόλως διαζρίνεται τής έχίδνης έκ τών περιζο- 
ν ώραίων χρωμάτων. Οί όφθαλμοί περικυχλοΰνται ύπό κε- 
—.... “ ·’· ·"' -------- μέρος χρώματος ύποπρασίνου

άκρου ύπό μεγάλου 
> κηλίδων σχημάτων 

κρύπτεται πάντοτε σχεδόν ζαί σπεύδει

περί- 
•X ' οασει

τών ’Ινδιών καί τής ’Αφρικής οφις. Εύζόλως έξη- 
άρχαίων διηγήσεων καί τών παραδόξων περιγρα- 

άμα άναλογισθώμεν ότι έν ταΐς συ).λογαΐς 
όζτώ μέτρων μήκος

καταθραύει αύτό διά τών συσπειρώσεων τοΰ σώματός 
μέγεθος μιζράς δορκάδος καί αίγός έστω, 
έχων τήν σιαγόνα μεγίστης ?------ * 2_
στέρνου καί πλευρών δύναται εύζόλως νά μηχύνη τήν 
ματός του δπως συνθλίψη όγζώδεις βοράς.

Πέντε είδη όψεων Πυθώνων ύπάρχουσι καθ’ όλα όμοιάζοντα κατά τήν 
περικοσμοΰσαν αύτούς στολήν. Έπί τού σώματός του παρατηρεΐται άλυσ- 
σος φαιά ή μαύρη μέ στίξεις σχεδόν τετραγώνους έπί έδάφους χρώματος 
ανοικτού κίτρινου, συνήθως έκτεινομένου άπό τοΰ αύχένος μέχρι τής ούράς. 
Ή ύποζεφαλική χώρα έστί ζατά μέγα μέρος κεκαλυμμένη ύπό μεγίστης 
κηλίδος φαιάς ή μαύρης. ’Αμφοτέρωθεν τής κεφαλής ύπάρχει ταινία μαύ
ρη εκτεινόμενη συχνάχις έκ τών ρωθώνων μέχρι τοΰ άνω άνοίγματος τών 
χειλέων διερχομένη καί καλύπτουσα τον ένα τών οφθαλμών.

Βόας ό συσψικτήρ, κοινώς λεγόμενος, έχει μήκος τριών μέτρων, ζή 
έπί τών δένδρων, μακράν τών ύδάτων, σχεδόν πάντοτε έν μέσω τών δασών 
έχει σώμα συμπεπιεσμένον, ούράν μακράν ζαί δυναμένην νά κρατηθή έκ δέν
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δρου, τήν κεφαλήν σχετιχώς μιχράν, έξογχωμένην. εις τά όπισθεν, καί ο- 
ξεϊαν έμπροσθεν, άπολήγουσαν είς ρόγχος βραχύ.

Ούτος έστιν ό κυρίως ειπεΐν Βόας· άλλα είδη αύτοϋ. ζώσε παρά τάς· 
οχθας ποταμών καί ρυακίων- κρεμώνται έκ δένδρων χυπτόντων έπί τών ύδάτων, 
χαί περιτριγυρίζουσι τό σώμα των πέριξ τοϋ θύματος δπερ συνθλιβόμενον, 
καταθραυ.όμενον ύπό τών πιεζόντων κρίκων καθίσταται βαθμηδόν όγκος ά
μορφος, δν καταβροχθίζει μικρόν, κατά μικρόν τό ερπετόν.

'Αν, καί ό όφις ούτος στερήται δηλητηρίου, άν προσβάλλη απλώς μι
κρά ζώα, ούδέν ήττον έστιν όφις τρ,ομερός καί τά μάλα επίφοβος.

Γέννα έντός τής άμμου ώά μεμβρανώδους περικαλύμματος ελλειπτικού 
σχήματος, έχοντα μέγεθος ώών χηνός. Τά δυνάμει τής ηλιακής θερμότη
τας έξερχόμενα νεογνά έχουσι μήκος είκοσι μέχρι τριάκοντα εκατοστά-.

Όψεις ’Ιο.βόλαι.

Ηλεϊστοι οφεις κατέχουσιν οργανόν τι δι’ ού φονεύουσι μετά κεραυνό-, 
βόλου ταχύτητος τά ζώα και τόν άνθρωπο? αύτόν άμα έρεθισθώσι. Τό 0ρ- 
γανον τοΰτο είναι άδήν κείμενος αμφοτέρωθεν τής κεφαλής χαί περιέχων 
τρομερόν δηλητήριον οπερ δι’ ειδικού αγωγού μετοχετεύεται εις δυο όδόν- 
τας τής άνω. σιαγόνος. Ή κατασκευή τών όδόντων τούτων είναι ανάλογος, 
είς τήν χρήσιν δι’ ήν ούτοι προωρίσθησαν μακρότεροι τών άλλων άλλο
τε μέν συγκοινωνούσι δι’ οχετών μετά τού περιέχο.ντος τό δηλητήριον ά
δένος, άλλοτε, δέ δι’ απλού αύήαχ,ος.

Πράγμα παράδοξον ! ό ιός ούτος, έν τών μάλλον δραστικών έκ τών γνω
στών δηλητηρίων, δύναται νά καταποθή άβλαβώς· δέν είναι οΰ.τε δριμύ ού
τε καυστικόν, καί έπί τής γλώ,σσης απλώς παράγει αίσθησιν όμοίαν τής 
προξενουμένης ύπό λίπους. Άλλ’ έάν εντός πληγής τίνος ένστα,λαχθή αρ
κετόν πο,σόν εισδύει έν τώ σώματι καί φέρει τόν θάνατον μέ τά φρικώ- 
3ους ταχύτητος. Τοιοΰ.τος άλλως έστιν ό χαρακτήρ πάντων τών μιασμα
τικών δηλητηρίων.

Ή κατά τό μάλλον ή ήττον δραστική ενέργεια τοϋ δηλητηρίου τούτου 
έξαοτάται έκ τοΰ είδους τού δήξαντος δφεως καί έκ τής καταστάσεως εις 
ήν τό ζώον τήν στιγμήν έκείνην εύρίσχετο. Ή έκ τοΰ δφεως δήξις είναι 
μάλλον έπικίνδυ,νος έν κλίμασι θ.ερμοΐς ή έν ψυχροΐς και εύκράτοις, και κα
θίσταται σοβαρά κατά λόγον τής έν τώ άδένι αφθονίας τού δηλητηρίου.

Ώς οφεις δηλητηριώδεις τάττομεν τάς Έχίδνας, τούς Τριγωνοκεφάλους, 
τούς Κροταλίας καί τούς (Najas).

Ή κοινή Έχιδνα έχει μήκος τριακονταπέντε μέχοις έβδομήκοντα εκατο
στόμετρων καί σώμα μή έχον έν τή μεγίστη αύτοϋ αναπτύξει διάμετρον πλέον 
τών είκοσιπέντε χιλιομέτρων. Τό σύνηθες αύτοϋ χρώμα είναι μελάγχρουν 
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ή χοκζινοειδές άλλοτε μέν κλίνον πρός στακτόχρουν φαιόν, άλλοτε δέ 
πρός μέλαν. Έλικοειοής γραμμή καλύπτει τήν ράχιν του καί σειρά στιγμών 
άνίσων έκτείνεται έπί τών πλευρών του. Ή κοιλία του είναι φαιόχρους· ή 
κεφαλή του σχεδόν τριγωνοειδής όλίγον τού λαιμού πλατυτέρα, αμβλεία 
καί οίονεί ακρωτηριασμένη καλύπτεται ύπό ασκοειδών λεπίδων. Έξ μικοαί 
πλάκες ών αί δύο τετρι>πημέναι ένεκα τών ρωθώνων καλύπτουσι τό ρόγ
χος. "Ανωθεν δύο μακραί ταινίαι σχηματίζουσιν είδος V. Ή άνω σιαγών 
είναι λευκή κατάστικτος ύπό .μελανών στιγμών ή δέ κάτω κίτρινη· 
Ό οφθαλμός μικρός, ζωηρός περικυκλούμενος ύπό μέλανος χρώματος. Ή 
γλώσα μακρά, δισχιδής καί φαιά.

Ή κοινή εχιδνα απαντάται εις τόπους δασώδεις ορεινούς καί πετρώδεις 
τής μεσημβρινής καί εύκρατου Εύρώπης εις Γαλλίαν, ’Αγγλίαν, ΙΙρωσσίαν, 
Σκωτίαν, Πολωνίαν καί μέχρι Νορβηγίας. Έν τοΐς περιχώροις τών Πα- 
ρϊσίων άπαντώνται εις ΛΙοντμορενσύ καί εις τό δάσος τού Φοντενεβλώ. 
Τρέφεται μέ σαύρας, βατράχους, μαλλάκια, έντομα και σκώληζας. Κατα
διώκει ωσαύτως ζαί τά μικρά τετράποδα ώς μυς άρουραίους, ασπάλακας 
καί μυγαλάς. Τόν χειμώνα καί τάς άοχάς τοΰ έαρος διαιτάται έν τόποις 
χαμηλοΐς προφυλαττομένη άπό τοΰ ψύχους ζαί εις ζατάστασιν ναρκώδη. 
Πλεΐσται έχιδναι συχνάκις συνάζονται καί περιελισσόμεναι ατενώς άπο- 
τελοΰσιν έν δλον σώμα.

Τό βάδισμα τής έχίδνης είναι απότομον, βαρύ, άκανόνιστον. Φαίνεται 
δειλή χαί περίφοβος, αποφεύγει τό φώς τής ημέρας καί μόνον κατά τό 
εσπέρας ζητεί τροφήν.

Τά νεογνά γεννώνται γυμνά καί ζώντα. Έν δσω διαμένουσιν έν τώ 
μητρικω κόλπω είσίν έγκεκλεισμένα έντός ώών έχόντων περικάλυμμα μεμ
βρανώδες. Άπό τής γεννήσεώς των αί μιχραί έχιδναι ών τό σώμα δέν 
υπερβαίνει τό μέχρι 20 έκατοστομέτρων μήκος έγχαταλείπονται μόναι, καί 
απαιτούνται έξ ή επτά έτη δπως φθάσωσιν είς τήν τελείαν αύτών σωμα
τικήν άνάπτυξιν.

Ή έχιδνα είναι διά τόν άνθρωπον ώς καί διά τά ζώα άντικείμενον δι
καίου φόβου ζαί φρίκης, διότι κατέχει τρομερόν δηλητήριον, ούτινος αρ
κούντως έστιν ενδιαφέρον ΐνα μάθωμεν τήν κατασκευήν καί λειτουρ
γίαν του.

Τό δηλητηριοϋχον τούτο όργανον συνίσταται έκ τριών μερών· έζ τοΰ 
άδένος, τών άγωγών καί τών άγκιστρων.

Ό άοήν έστί τό πρός άπόκρυψιν τοϋ δηλητηρίου προωρισμένον οργανον. 
Τεθειμένος έπί τών οπισθίων τής κεφαλής μερών ζαί κατά μέρος κάτω
θεν τών οφθαλμών συνίσταται έζ φλυκταινών ζοζχοειδοΰς ύφάσματος κατά 
μήκος τών εξωτερικών σωλήνων μετά μεγίστης συμμετρίας ύπαρχουσών 
άλλ’ ή χατάταξις αύτη διά μικροσκοπίου μόνον καθίσταται ορατή.

Ό πρός διαχέτευσιν τοΰ δηλητηρίου έζ τοΰ άδένος εϊς τούς δύοντας 
σωλήν είναι στενός καί κυλινδρικός- λήγει μετά τινα έν τή βραχεία αύτοϋ 
πορεία έξόγκωσιν είς τούς δύο ιδιαιτέρους οδόντας τούς άγκιστρα ζαλου- 
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μένους καί οΐτινες έχουσι σχήμα 
πολύ τών άλλων μαζρότεροι 
είς έκ δεξιών καί ό έτερος 
τά έσω έστραμμένοι καί διαπερώνται ύπό σωλήνος στενού άρχίζοντος 
άνωθεν έκ ραγάδος ύπαρχούσης είς τό έσωτερικόν τής βάσεως μέρος καί 
άπολήγοντος εις ραγάδα άλλην είς τήν άκραν τοΰ όδόντος. Πτυχή τοΰ 
ούλου περικαλύπτει μέρος τών όδόντων καί κρύπτει αυτούς ώς έν θήκη έν 
καταστάσει άναπαύσεως τού ζώου. Προσκεχολλημένοι έπί τών ασθενών 
δστέων τής άνω σιαγόνος τίθενται είς κίνησιν ύπό δύο μυώνων. Όπισθεν 
αύτών ύπάρχουσι τά σπέρματα τών όδόντων προορισμένα νά άντικαθιστώ- 
σι τούς πίπτοντας.

Τοιοΰτον έστί τό τρομερόν τής έχίδνης δπλον. Είναι δέ ολως έσοα?»μέ- 
νη ή μέχρι σήμερον έπικρατοΰσα ιδέα δτι οί ιοβόλοι δφεις διά τής γλώσ- 
σης έπιχέουσι τό δηλητήριον. Άμα τό ζώον θέληση νά κάμη χρήσιν τών 
όδόντων του έξάγει αύτούς έκ τοϋ σάρκινου περικαλύμματος άπαράλακτα 
ώς ό άνθρωπος σύρει τήν μάχαιραν έκ τής θήκης δπως ύπερασπισθή ή προ- 
σβάλλη, μέ τήν διαφοράν οτι τό δπλον τοΰ οφεως έστί δηλητηριασμένοι

Ή έχιδνα μεταχειρίζεται τό δπλον της δπως φονεύση ζώα μικρά πρός 
τροφήν της χρησιμεύοντα καί ούδέποτε προσβάλλει τόν άνθρωπον. Φεύγει 
έξ έναντίας είς τή* θέαν του· άλλ’άν θέση τις έπ’ αύτής τόν πόδα, άν θε- 
•λήση νά τήν συλλάβη ύπερασπίζεται μανιωδώς έαυτήν.

(Έπεται συνέχεια.)

κεράτων άποληγόντων είς οξύ, κατά 
καί τεθειμένοι είς τήν άνω σιαγόνα ό 

έξ εύωνύμων. Είναι κυρτοί, όξύτατοι, πρός 
• άρχίζοντος

ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ. ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τ<10 ΠΡΑΚΤΙΚΗΝ ΕΠΟΨΙΝ

έζ τοϋ γ«λλ;ζοΟ έρανισΟείσα κα< 2ν«γνω.β0εΤσ« έι τφ Φιλεζ Συλλόγφ ^Όμηρος· 

ύπό Α. Κουρνιαχτοί τζί 22 Απριλίου 187Χ

Κύριοι!

'Υπάρχει έν έκαστη επιστήμη μέρος τι κινούν τό ένδιαφέρον έκείνων μόνον 
οΐτινες θέλουν νά έμβαθύνωσιν είς τάς εαυτών μελετάς. Πλήν ύπάρχουν έν 
έκαστη επιστήμη καί προπάντων έν τή π ο λ ι τ ι κ ή οικονομία γενικό
τητες αϊτινες είναι τό άντικείμενον τών καθημερινών ήμών σκέψεων καί ύπέρ 
τών οποίων δφείλομεν νά σκεφθώμεν. Περί τών γενικοτήτων τούτων τής πολι
τικής οικονομίας Οεωρουμένων ύπό πρακτικήν έποψιν θέλω σας ομιλήσει σήμε
ρον, βέβαιος ών δτι θέλετε άναγνωρίσει είς αύτάς σκέψεις αϊτινες πολλάκις άπη- 
σ/όλησαν τήν διάνοιαν ήμών.

Έξετάζοντες τόν κόσμον βλέπομεν δτι τό παν διέπουσι γενικοί τινες νόμοι 
σταθεροί καί άμετάτρεπτοι, οτι ό ήλιος ανατέλλει έξ άνατολών, καί δτι δύει 
πάντοτε πρός τήν αύτήν διεύθυνσιν. Γνωρίζομεν δτι ό καπνός ύψοΰται πρός τά 
άνω, ένώ τό βιβλίον τούτο έγκαταλειπόμενον πίπτει ένεκεν τής βαρύτητος αύτοΰ. 
έπί τής γής καί ούδείς έξ ήμών βεβαίως δέν έπερίμενε νά ιοη αύτό ύψούμενον 
είς τον άέρα. Τά φαινόμενα ταΰτα καλούνται νόμοι έν τή φυσική έπιστήμη.

Ό άνθρωπος δστις έτυχε νοός καί έλευΟερίας, ό άνθρωπος δστις αισθάνεται 
τήν εύθύνην τών πράξεών του καί τό αίσθημα τών καθηκόντων του δέν ύπόκει- 
ται καί ουτος είς νόμους ; δέν έχει άρα ύποχρεώσεις ; ’Εάν έκαστος έξ ήμών, 
ώς άτομον, έχη ύποχρεώσεις τάς όποιας ή συνείδησις αύτοΰ τώ, επιβάλλει, ή 
κοινωνία άπαρτιζομένη έκ διαφόρων ατόμων έχει ώσαύτως τάς ύποχρεώσεις 
της. Ή κοινωνία δέν είναι άλλο είμή τό σύνολον ήθικών προσώπων ύπευθύνων 
τά μέν πρός τά δέ καί δέν ύπάρχει έν αύτή τίποτε περισσότερον ή έκεϊνο τό 
όποιον βλέπομεν είς έκαστον άτομον. ΚαΟεκάστην πρωίαν όπόταν έγειρώμεθα 
έκ τής κλίνης, τό σώμα ήμών έχει ανάγκην τροφής, ένδυμασίας καί περιποιή- 
σεως, τήν δέ νύκτα άναπαύσεως. Δέον λοιπόν νά εύρωμεν έν τή κοινωνία παν 
ο,τι δύναται νά ίκανοποιήση τάς άνάγκας ταύτας καί έκπληρώση τάς επιθυμίας 
ήμών. Έχομεν ανάγκην άρτου διά νά τρεφώμεθα, ένδυμάτων διά νά ζαλύπτω- 
μεν τήν γυμνότητα μας καί οικιών διά νά προφυλαττώμεθα. Ταΰτα πάντα 
καλούνται έν τή πολιτική οικονομία πλούτος.

Ή λέξις αύτη δέν έχει ενταύθα τήν έννοιαν ήν συνήθως τή άποδίδομεν. Διά 
τής λέξεως πλούτος έννοοΰμεν τό σύνολον δλων τών πραγμάτων τά όποια 
κοινωνία τις δημιουργεί δπως ίκανοποιήση τάς άνάγκας τοΰ σώματος καί ύπό 
τήν έποψιν ταύτην ή ύγεία, ή εύθυμία, αί ώραιαι τέχναι, αί γνώσεις ζαί ή 4-
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νατροφή είναι πλούτος. Άνευ 3έ τούτων Οά έπήρχετο ή σιτοδεία, ή έρήμωσις, 
ό βαρβαρισμός ζαί ή δυστυχία.

Άνεπαίσθήτως έφθάσαμεν είς τον ορισμόν τής πολιτικής οικονομίας. Έ πολι
τική οικονομία είναι λοιπόν ή έπιστήμη τοΰ πλούτου, καθ’ όσον αύτη αναπτύσσε
ται έν τώ μέσω τής κοινωνίας. Ό πλούτος ακολουθεί τούς αύτούς νόμους τής άνα- 
πτύξεως ούς και τό άτομον δπερ γενναται, ζή και αποθνήσκει. Τό αύτό συμβαί
νει καί διά τόν πλούτον δστις έδημιουργήθη ύπό τής προσωπικής αξίας ατόμου 
τινός. Έντεΰθεν όφείλομεν νά μελετήσωμεν έν τή πολιτική οικονομία τό πρώ
τον αύτής κεφάλαιον τουτέστι τήν παραγωγήν.

Πολλοί διαλογίζονται διά τίνων μέσων καί εις ποιας περιστάσεις ό πλούτος 
ουτος γενναται έν τω κόσμω. Ό πλούτος δμως δεν ομοιάζει φυτόν τι τό ό
ποιον προσκολλώμενον είς τήν γήν εξαπλώνει τάς ρίζας του καί δεικνύει τόν βίον 
του εις τό αύτό μέρος ένθα πρεσεκολλήθη. Ό πλούτος μεταβαίνει άπό χειρός είς 
χεΐρα καί κινείται ώς άτομον. Προέρχεται δηλαδή έκ τής Ευρώπης ήτις περέ- 
λαβεν αύτόν έκ τών αποικιών δπως καταναλωθώ ένταΰθα καί μεταβή ακολού
θως είς άλλας χώρας. Τοιουτοτρόπως πλησίον τού πρώτου κεφαλαίου τής πο
λιτικής οικονομίας, δπερ διαπραγματεύεται περί παραγωγής έπεται τό δεύτε
ρον κεφάλαιον δπερ διαπραγματεύεται περί ά ν τ αλ λ α γ ή ς καί ήτις είναι τό 
μέσον δι’ού οί άνθρωποι έμπσρεύονται τά έχ τής παραγωγής προερχόμενα χρή
σιμα πράγματα.

Αφού ό πλούτος έδημιουργήθη καί άντηλλάχθη βλέπομεν δμως δτι ό σκο
πός αύτοΰ δέν έξεπληρώθη είσέτι. Τίς δέ ό σκοπός αύτούς Ό πλούτος υπάρχει 
δπως ποιήσωμεν χρήσιν αύτοΰ καί έν τή περιστάσει ταύτη εύρισκόμεθα απέναντι 
τοΰ τελευταίου κλάδου τής πολιτικής οικονομίας ήτις διαπραγματεύεται περί 
τού τρόπου δι’ ού ό πλούτος κ α τ α ν α λ ί σ κ ε τ α ι. Άλλά δέν δύναται τις 
νά έργασθή δπως παράξη, χαταναλώση διά τής χρήσεως καί άνταλλάξη διά 
τοΰ έμπορίου είμή εις κοινωνίαν ήσυχου, τακτικήν, ύπό τήν σκέπην σοφών 
νόμων, ένθα βασιλεύει ή δικαιοσύνη καί ένθα ή άντιπροσωπεύουσα άπαντας τούς 
πολίτας εξουσία εξασφαλίζει τήν τάξιν καί τήν ειρήνην, φροντίζουσα υπέρ τής 
αστυνομικής διατάξεως τών πόλεων, ύπέρ τής δημοσίου έκπαιδεύσεως, ύπέρ 
τής αξιοπρέπειας τοΰ κλήρου καί έν γένει ύπέρ τής εύημερίας καί εύπραγίας 
τών πολιτών. Πρός έπίτευξίν τών οποίων δέον δ πλούσιος καί ό εργατικός άν- 
Όοωπος νά ύποστήσωστ μικοάν τινά θυσίαν πρός έμπέδωσιν τής τάξως καί ευη
μερίας ταύτης. ’Εντεύθεν γενναται ή επιβολή τών φόρων, σκοπόν 
έχουσα νά έλθη εις επικουρίαν τής κυβερνήσεως ήτις οφείλει νά φροντίζη ύπέρ 
τής εύημερίας καί ησυχίας τών πολιτών.

Έκ τών ολίγων τούτων δύναοθε, κύριοι, νά έννοήσητε περί τίνος δια
πραγματεύεται ή πολιτική οικονομία καί ποιος ό σκοπός αύττ.ς. ’Επειδή 
όμως ή συνδιάλεξις ήμών εινε δλως πραγματική, καί έπειδή τά στενά όρια 
τής παρούσης πραγματείας δέν έπιτρέπουσιν ειδικήν άνάπτυξιν, τούτου έ- 
νεκεν θέλω περιορισθή εις τό περί παραγωγής μόνον κεφάλαιον.

Καί κατ’ άρχάς όφείλομεν νά πολεμήσωμεν πρόληψίν τινα άφορώσαν 
τρόπον δι’ ού ο πλούτος γενναται δηλαδή παράγεται έν τω κόσμω, 

«αί τινί τρόπω ό άνθρωπος προνοεΐ διά τάς άνάγκας αύτοΰ. Ύπάρχουσι, 
κύριοι, άνθρωποι φανταζόμενοι τήν κοινωνίαν ώς τράπεζαν παρατεθειμένη υ 
ένθα έκαστος δύναται νά λάβη άκωλύτως τήν θέσιν αύτοΰ. Εντεύθεν πα
ράπονα έκ μέρους έκείνων οΐτινες φαίνονται οί ήττον εύνοούμενοι έν τή 
διανομή τοΰ πλούτου, ιδέα σφαλερά ήν δέον νά άντικρούσωμεν διότι ού 
μόνον πλάνη άλλά καί κίνδυνος προκύπτει έξ αύτής. Άς ίδωμεν λοιπόν τι 
συμβαίνει.

Νομίζετε ©τι δ κόσμος έν τή άρχ_ή αύτοΰ ώμοίαζε τήν διάταξιν καί 
τήν εύθυγραμμίαν τών σημερινών πόλεων ένθα έκαστη πλατεία φωτίζεται 
ώς πυλυτελεστάτη αίθουσα ύπό μυρίων πολύφωτων λυχνιών; Ό κόσμος δέν 
ΰπήρχεν οΐος τόν φανταζόμεθα πριν τής ύπάρξεως τοΰ δημιουργηθεντος 
πλούτου. Έξ άλλου τά δάση τής Αμερικής καί τό έσωτερικόν τής Αφρι
κής δύνανται νά μάς δώσωσιν άποχρώσαν ιδέαν περί τής άρχής αύτοΰ. 
Έκεΐ βλέπομεν αδιάβατα δάση έντός τών οποίων κρύπτονται, έρπουσι, μυ- 
κώνται, συρίζουσιν άγρια καί ιοβόλα θηρία περιμένοντα τόν άνθρωπον εν 
παραβύστω δπως τόν κατασπαράξωσΐ καί δστις μή κατέχων είσέτι τά έκ 
τοΰ πολιτισμού προερχόμενα βοηθήματα δέν δύναται νά ύπερασπίση τόν 
εαυτόν του διά τών πυροβόλων όπλων. Είς τάς χώρας ταύτας αϊτινες δεν 
άνεκαινίσθησαν είσέτι ύπό τής εργασίας διαδίδονται πανταχοϋ λοιμικά 
μιάσματα, τά δέ ζώα άτινα σήμερον είναι οί βοηθοί καί ύπηρέται ήμών 
ήσαν κατ’ άρχάς άγρια θηρία. Σήμερον είσέτι υπάρχει έν 'Ρωσσία ό άρ- 
χέγονος τύπος τοΰ βοός δστις καλείται βόνασος καί δστις έν τή φυσική 
χαί άγρια αύτοΰ καταστάσει διατελών εΐνε θηριωδέστερος καί αύτής τής 
ύαίνης. Ό σημερινός χοίρος ήτο κατ’άρχάς ζώον λίαν επίφοβου. Ό άρχεγονο; 
τύπος του προβάτου εύρίσκεται είσέτι είς τά όρη τής Κορσικής καί εί
ναι ό άγριος κριός, ζώον τρομερόν διά τήν σκληρότητα καί τόν άκαταοά- 
μαστον αύτοΰ χαρακτήρα. Καί αύτά τά ζώα τά ύπό τοΰ πολιτισμού κα- 
ταδαμασθέντα δπως ύπηρετώσι τόν άνθρωπον τείνουν πρός τήν έπάνοδον 
τής φυσικής αυτών καταστάσεως, άμα δοθείσης τής εύκαιρίας. Όπόταν οί 
Ισπανοί άνεχώρησαν πρός κατάκτησιν τοΰ Νέου Κόσμου, ώδήγησαν μεθ’ 
εαυτών κύνας ύψηλοΰ άναστήματος μέ σκοπόν νά κυνηγήσουν τούς άγριου; 
ιθαγενείς. Οί κύνες ούτοι ώμοίαζου έχείνους τούς οποίους βλέπομεν είς τά 
κρεωπω'λεια καί ήσαν εξημερωμένοι. Μερικά έκ τών ζώων τούτων έπλανήθη- 
σαν είς τά δάση καί μετά παρέλευσιν εΐκοσιν έτών οί Ισπανοί είσούσαντες έν
τός τών αδιεξόδων τούτων δασών εύρέθησαν άπέναντι ύπερμεγέθων ζώων τά 
όποια εϊχον τό τρίχωμα άνασηχωμένον καί έφαίνοντο τόσον έπικίνδυνα όσον οί 
λέοντες. Τά’ζώα ταΰτα ήσαν οί πλανηθέντες κύνες. Άπώλεσαν τήν φωνήν 
καί κατήντησαν επομένως άγρια θηρία. — Άλλά δέν είναι ανάγκη νά ζητή- 
σωμεν παραδείγματα μεταξύ τών ζώων. Άς ίδωμεν τί συμβαίνει είς τάς έξο- 
χάς όσάκις έγκαταλείψωμεν τούς κήπους καί τά κάρπιμα δένδρα. Αμέσως ε
πανέρχονται είς τήν άγρίαν χατάστασιν, ή δέ γή καλύπτεται άπό βλαβερά καί 
περιττά χόρτα άτινα μόνα των φύονται, ένώ ή άμπελος, ή ελαία καί ό σίτος 
απαιτούν καλλιέργειαν καί προσοχήν.
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Ή έ ρ γ α σ ί α λοιπόν είναι ή πραγματική αφετηρία τοΰ πλούτου. Ή εργα
σία καί ό πόνος δημιουργούσιν αύτόν. Άνευ τής έργασίας οί άνθρωποι ούτε: 
άρτον ήθελον έχει, ούτε φορέματα, ούτε κατοικίαν, ή εργασία ήλευθέρωσε τόν 
άνθρωπαν άπό τήν κατάστασιν τού αγρίου και έξηυγένισεν αύτόν, ή εργασία 
λ.. τάς άνάγκας μας μεταβάλλουσα τά άγρια καί άκατέργασταθεραπεύει δλας 
προϊόντα τής φύσεως εις χρήσιμα καί κοινωφελή, ή εργασία τέλος μεταβάλλει 
τό·* πτωχόν είς πλούσιον, τόν δέ βάρβαρον καί άγριον εις πολιτισμένου καί 
εύτυχή. Ή τράπεζα δέν είναι παρατεθειμένη ώς ισχυρίζονται τινες, άλλ’ η
μείς Οέτομεν είς τόν κόσμον τά χρήσιμα ταϋτα πράγματα έξ ών έχομεν άνάγ- 
κην. Διά τόν λόγον τούτον έκάλεσαν τήν δημιουργίαν ταύτην τού άνθρώπου 
διά τής ορθότατης λέξεως ιδιοκτησία. Ό άνθρωπος όποιονδήποτε καί άν 
ήναι τό έργαν δπερ. παράγει είτε μεγάλον είτε μικρόν, άποζτά αύτό διά του κό
που, τής αξίας του καί τών προσπαθειών του·. ’Εκείνο δπερ ζαλούμεν ιδιοκτη
σίαν εινε πραγματική παράτασις καί ούτως εΐπείν ένσάρκωσις τού εαυτού μας.

Άπεδειξαμεν τήν πραγματικήν αρχήν τοΰ πλούτου, άς ίδωμεν τώρα καί τά 
άποτελέσματα αύτού. Τό κύριον άποτέλεσμα τοΰ πλούτου είναι ή δημιουρ
γία τού κεφαλαίου πρός τό συμφέρον έκείνου δστις εργάζεται. Μολα
ταύτα οέν πρέπει νά νομίζη τις ότι κύριος σκοπός τού άνθρώπου είναι νά προ- 
βλέπη μόνον διά τάς καθημερινάς αύτού άνάγκας. Άς έρευνήσωμεν πώς ό. 
θεός έκανόνι.σε τόν βίον μας καί ποιοι οί νόμοι οί οιέποντες αύτόν.

Οπόταν γε,ννώμεθα, ειμεθα ασθενείς καί αδύνατοι, αί προσπάθεια», ήμών δέν 
έχουσιν ούτε μεγάλην δύναμιν ούτε μεγάλην άξίαν, τό δέ παιδιού δέν δύναται 
εΐσετι νά κεροιση τόν βίον του. Τοΰτο σημαίνει ότι αί προσπάθεια», τής δημι
ουργίας αυτού δέν έξισοΰνται ώς πρός τό ποσόν τών άναγκών του- κατανα- 
λίσκει δηλαδή περισσότερον τών όσων κερδίζει — άλλά καθόσον μεταβαίνομε'; 
έκ τής παιδικής ήλικίας είς τήν νεότητα καί έκ τής νεότητος είς τήν άνδρικήν. 
παρουσιάζεται άξιοσημείωτόνπαρουσιάζεται αξιοσημείωτου τι φαινόμενον δηλαδή ή αξία τής έργασίας καί ή 
οΰναμις τού ανθρώπου άσημέραι αύξάνουσι. Ευρισκόμενοι τότε έν όλη τή ακμή 
τής ηλικίας δυνάμεθα νά ύπομείνωμεν άνευ κινδύνου τάς υστερήσεις, τούς 
κόπους και τάς κακουχίας. Και έάν τύχωμεν κράσεως ίσχυράς, δέν έχομεν α
νάγκην ούτε εκλεκτών φαγητών ούτε μεγάλης περιποιήσεως ευχαριστούμενοι, 
μόνον είς τά απολύτως αναγκαία. Μετά παρέλευσιν χρόνου τίνος παρουσιάζε
ται εις ήμάς αντίστροφον φαινόμενον δηλαδή μεταβαίνομεν έκ τής ανδρικής 
ηλικίας εις τήν ώριμον καί έκ τής ώριμου εις τό γήρας. Τότε αί άνάγκαι ήμών 
πολλαπλασιάζοντας ύποχρεούμεθα νά παρατείνωμεν τόν ύπνον μας καί νά 
λαμβάνωμεν προφυλάξεις τινάς περί τών όποιων ή ανδρική ηλικία δέν μερι
μνά. Έντοσσύτω αί δυνάμεις ήμών έλαττοΰνται ένω άναλόγως αί άνάγκαι 
αύξάνουσι, καί μολονότι ειμεθα καί ίκανώτεροι καί τελειότεροι εις τό 
εργον ήμών, ούχ ήττον όμως δέν δυνάμεθα ούτε νά έργασθώμεν μετά τού αύτοΰ 
ζήλου ούτε μετά τής αύτής επιμονής.

Βλέπετε λοιπόν ότι τά γεγονότα καταντούν χωρίς νά τά σχολιάσωμεν 
πειστική διδασκαλία ώς πρός τήν διαγωγήν τού βίου μας.

Έάν ό πλούτος έχη ώς αφετηρίαν τάς προσπάθειας ήμών, σκοπός αύ,-

είναι 
άποτέλεσμα

*5· 
οή υπάρχουν τρεις τρο- 

Ή γ ε ω ρ γ ι κ ή παραγωγή, ή χ ε t.f-a
'ς τις θέτει κατά 

έπομένην συγκο- 
δ του 

ώριμάση καί χρυ- 
σώση τούς στάχεις. — Ιδού ή πρώτη έργασία τοΰ άνθρώπου ήτις γίνεται εις 

άς άγροτικάς αύτοΰ έργασίας ?
' .. · χ___  -Τ__  · · ■■
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τού είναι ή δημιουργία τής έ ξο ι κ ο ν ο μ ή σ ε ω ς. Έάν λ. χ. εικοσαετής τις 
έργάτης σάς έλεγε· Δέν χρεωστώ τίποτε είς ούδένα, απολαμβάνω καλά 
ήμερομίσθια τά όποια έξοδεύω, τότε δυνασθε νά τω άντιτείνητε τό εξής 
επιχείρημα μή έπιδεκτικόν ούδεμιάς άντιρρήσεως.

« ’Ενώ είσαι εικοσαετής καί χαίρεις δλας τάς φυσικάς και διανοητικάς 
■σου δυνάμεις, παραλείπεις δμως νά έξοικονομήσης μέρος έκ τοΰ προϊόν
τος τής έργασίας σου διά τό γήράς σου, ομοιάζεις εις τήν περίστασιν 
ταύτην άνθρωπον έπιβουλευόμενον τήν ύπαρξίν του μέχρις αύτοκτονιας. Ο
λόκληρος ή δπαρξις ήμών είναι οΰτω διατεθειμένη ώστε ή υεότης οφείλει 
νά προπαρασκευάζη τήν ώριμον ήλικίαν, τό δέ γήρας νά δρεπη τούς καρ
πούς τής άρετής και τής φρονήσεως τούς όποιους έξησκήσαμεν έν τή αν
δρική ήλικία. » Γνωρίζομε·? ήδη τί έστι πλούτος καί δτι ή προσπάθεια 
είναι ή αφετηρία αύτοΰ. Γνωρίζομε'; έπίσης δτ·. ή ιδιοκτησία είναι τό έ- 
ξαγόμενον, ή δέ έξο ι κ ο ν όμη σ ι ς τό χρήσιμον αύτοΰ άποτέλεσμα. \ς 
ίδωμεν τώρα διά ποιων άθλων μέσων παράγεται ό πλούτο

'Υπάρχουν έν τω κόσμω τρεις τάξεις έργατών, έπειδ 
ποι δι’ ών παράγεται ό πλούτος, 
χνική παραγωγή καί ή εμπορική παραγωγή. Γεωργός τις θέτει 
μέρος κοιλόν σίτου ΐνα χρησιμεύση ώς σπόρος διά τήν έπομένην συ 
μιδήν. Καλλιεργεί τόν αγρόν του, τόν βωλοκοπεί καί περιμένει έως 
ή βροχή άναπτύξη τήν γονιμότητα αύτού, ό δέ ήλιος 
_ 2..’. - Λ-.-.- ’Γϊ-.'. Λ Λ —
τούς άγρούς. 'Ο άνθρωπος είς τάς άγροτικάς αύτοΰ έργασίας βοηθεϊται ύπό 
τών κατοικίδιων ζώων καί παράγει τόν άρτον, τόν οίνον, τό κρέας καί δλα 
τά πρός τήν τρόφιμον κατανάλωσιν είδη. — Ιδού λοιπόν ή γεωργική παρα
γωγή. — Πλήν δέν έχομεν μόνον άνάγκην τών πρώτων τούτων άντικειμένων 
μάς χρειάζονται καί ενδύματα, οικία, έπιπλα, ύποδήματα, ώρολόγιον κτλ. ’Α
νάγκη λοιπόν νά λάβη τις τον κόπον όπως παράξη αύτά διά τής εργασίας. Ή 
έργασία αύτη καλείται χειροτεχνική ή βιομηχανική παραγωγή. 
Λάβωμεν ώς παράδειγμα τήν ξυλίνην ταύτην έδραν. Κατ’ άρχάς τί ύπήρχε ; 
'Υπήρχε μ,έγα τι δένδρον τό όποιον ηύξανεν είς τά δάση καί τό όποιον καλείται 
ή πρώτη ύλη. 'Οπόταν έπρόκειτο νά κατασκευασθή ή έδρα ( 
σεκάλεσαν ξυλοκόπον τινά δπως τετραγωνίση τό δένδρον καί άφαιρέση 
φλοιόν, άκολούθως ξυλουργόν τινά δπως διαιρέση τό Γ 
καί τέλος λεπτουργόν δστις παρέλαβεν αύτάς καί κατεσκεύασε 
ζαν έπί τής όποιας τώρα στηρίζομαι. Ιδού 
παραγωγή.

Καί παρατηρήσατε πώς τά πράγματα είναι καλώς διατεταγμένα. Οπως 
πραγματοποιήσωμεν τήν άδελφότητα ταύτην ήτις είναι τό δνειρον καί ή έ- 
πιθυμία πολλών εύαισθήτων καρδιών, καθεκάστην ήμέραν λεγομεν δτι δέον 
νά συμβοηθώμεθα δι’ αμοιβαίων περιποιήσεων, δτι έκαστος έξ ήμών χρε- 
ωστεί νά συντρέχη τούς άλλους ώς νά έπρόκειτο περί τού εαυτού του καί 
ίτι θά εΐμεθα ισχυροί και εύτυχείς έάν πραγματικώς ό αδελφικός ούτος

αύτη προ- 
] τον 

δένδρον είς σανίδας 
τήν τράπε- 

βιομηχανικήλοιπόν ή
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δεσμός ύπήρχε μεταξύ τών ανθρώπων. Και έν τούτοις μή Οαυμάσητε, χύ- 
ρίοι, έάν σάς εΐπω ότι τούτο γίνεται. Ή αδελφότης αύτη υπάρχει τωόντε 
ή δέ κοινωνία είνε ή πρακτική αύτής προκαταβολή, θέλετε τήν άπόδει- 
ξ'.ν ; "Οταν διέρχωμαι ένώπιον καταστήματος υποδηματοποιού λ. χ. καί ίδω 
εκτεθειμένα διάφορα υποδήματα, τότε λέγω κατ’ έμαυτόν. Διά πόσους αν
θρώπους ό υποδηματοποιός ούτος δέν είργάσΟη! Ή πτωχή γυνή ήτις κα
ταγίνεται εις τάς οικιακός αύτής φροντίδας Οά έχη στερεά υποδήματα 
τά όποια θέλουν τήν ποοφυλάττει άπό τής υγρασίας, τό δέ μικρόν παιδίον 
κομψά υποδήματα άτινα θέλουν τό προστατεύει κατά τού ψύχους. Καί 
ένώ ό άνθρωπος ούτος καταγίνεται εις τήν κατασκευήν τών υποδημάτων 
άλλος τις πλησίον αύτού καταγίνεται εις τήν κατασκευήν τών φορεμά
των. Όπόταν δέ ό υποδηματοποιός Οά έχη ανάγκην ενδυμάτων αποτείνε
ται εις τον γείτονα αύτού τόν ράπτην, ό δέ ράπτης εις τόν υποδηματο
ποιόν όσάκις Οά έχη ανάγκην ύποδημάτων. Τά πράγματα λοιπόν τού κό
σμου τούτου δέν είναι τόσον ζοφερά όσον τά οανταζόμεΟα καί ακολουθούν 
τόν φυσικόν ροΰν συμφώνως μέ τάς επιθυμίας και προτροπάς τών φίλων 
και οπαδών τής αδελφότητος.

Διά δύο μέσων ένεργεΐται τώρα ή χειροτεχνική παραγωγή. Υπάρ
χει κατ’ άρχάς ή παραγωγή ή έκτελουμένη διά τής εργασίας τών χειρών τή 
συνδρομή έρ.γαλείου τινός. Ώς έπι τό πλεΐστον, ή παραγωγή αύτη γίνε
ται εις τά έργοστάσια. ’Ακολούθως δέ ή παραγωγή ή έκτελουμένη τή βοή
θεια τών μηχανών. Ή τέλευταία αύτη γίνεται ώς έπί τό πλεΐστον είς τά 
μεγάλα βιομηχανικά καταστήματα.

Πολλοί έξ ύμών γνωρίζουσι βεβαίως τί έστι έν βιομηχανικόν κατάστη
μα καί τί μια μηχανή, άλλ’ ούδεις έξ ύμών έπέστησε τήν προσοχήν του 
έπί τής διαιρέσεως τής εργασίας ήτις παρ’ ήμΐν διατελεϊ είσέτι 
ώς καί τόσα άλλα ζητήματα, έν πλήρει αταξία καί άγνοια.

Αάβωμεν ώς παράδειγμα έν ζεύγος ύποδημάτων. Ώς έπί τό πλεΐστον 
πολλοί έργάται καταγίνονται πρός τελειοπαίησιν αύτοϋ. Ό μέν εργάζεται 
το πέλμα τοϋ ύποδήματος, ό δέ κυοτόνει τό σκέπαζαν τήν κνήμην μέρος 
αύτοϋ. Ωσαύτως όταν πρόκειται περί ενός ωρολογίου ή ενός δακτυλίου, 
όλα τά αντικείμενα ταΰτα παρέχουσι διαφόρους εργασίας. "Οσοι καταγί
νονται είς τήν χρυσοχοϊκήν γινώσκουσι καλώς ότι τά δακτύλιο κατ’ άρ
χάς αναλύονται διά τοΰ πυρός, άκολούΟως παραδίδονται είς τήν στίλβωσίν 
καί τέλος είς τήν διαχόσμησιν. Ή διαίρεσις αύτη τής έργασίας διά τής 
όποιας μεταβαίνει τα άντικείμενον άπό χειρός είς χειρα είνε εύτυχής καί 
γόνιμος συνεταιρισμός κοινών άγώνων. Καί έπειδή έχρειάζετο μαθητεία διε- 
ξοδική καί έργαλεΐα πολυδάπανα όπως οί έργάται μάΟωσι τά καθέκαστα 
τής τέχνης των, διά τούτο διαιροΰντες τήν έργασίαν ό μέν επιστατεί είς 
την χώνευσιν τοΰ μετάλλου, ό δέ είς τήν στίλβωσίν καί τρίτος είς τή·* 
λ^ίανσιν αύτοϋ.

(“Επεται συνέχεια).

Έκτο-5 Γαλλικοί

Mttifiao·.; Δ. Βοετωιονλου.

υδατος άπό δυσώδη τινα λάκκον δν πληΟύς ακαθάρτων 
χυνομένων καθιστά άμάραν άληθή. Πλεΐστοι γείτονες 

πεΐοαν τούτου μέ τής ίδιας των ύγείας διαρκή κίνδυνον, 
ταΰτα υοατα Οαυμασίως ύπηρετώσιν τόν σκοπόν μας καί 

ώφεληΟή έκ τής δυστυχίας τών αγαθών αύτών άνΟρώ- 
ι τούλάχιατον ώς διδασκαλία καί άν ήτο 

ι πάντων ανεξαιρέτως τών πραγ- 
' τών μάλλον άπευκταίων συμβεβηκότων παραδόξους ώ-

; σήψις διδάσκει ήμας ότι ή ύλη πτωμάτων όντων τεΟνη- 
οέν μένει άχρηστος. “Γπαρξίς σβεσΟεΐσα δέν είναι ή Οέσις έ- 

κατοχήν, είναι πρ άξις διά τήν άένναον έργασίαν τοΰ χρόνου. Προσ- 
; ιδητε είς τόν προκείμενον ζώντα πίνακα ότι έγώ βλέπω καί 

’ ενδόξων θέλω προσπαθήσει νά καταστήσω κατα ·

ήν τοΰ 
οϋ πρ αγ

ά»

Λάβωμεν σταγόνα 
ύδάτων έντός αύτοϋ 
πολλαχού έλαβον ■ 
Τά σεσηπότα πήιήν 
θέλομεν άνοικτειρμόνως 
πων. Ούδέν έν τώ κόσμω μή χρήσιμον ■ 
δυνατόν νάλάβωμεν γνώσιντών οιαφόρων φάσεων 
μάτων Οά έξήγομεν έκ τ 
φ,ελείας.

Ή περί ής ό λόγος 
πότων, έπί πολύ or·· ·■ 
τοίμη πρός ; 
παΟήσατε δπως 
ότι κατά τά ίχνη άνδρών 
ληπτόν.

Εις ποιαν επιστήμην μεγαλειτέρα ύπάρχει ή άνάγκη όδηγοΰ ή είς 
κόσμου εκείνου, τού Οαυμασίου κόσμου τοΰ μεταίχμιο·; άποτελοΰντος 
ματικοϋ καί φανταστικού κόσμου καί είς δν ώς απλούς πρόδρομος ό γνωσ 
χρησιμεύει κόσμος ’

Ζώα όφιοειδή κινούνται μετ’ ακατανόητου 
ποκριταί τών φυσικών τούτων δραμάτων μέλλουν νά παρασταΟώσιν άλληλο- 
διαδόχως. Τά αεικίνητα ταΰτα ζωύφια παρομοιάζω μέ έγχέλεις μικρούς κινου- 
μένους μέ πυρετώδη ζωηρότητα έντός τοΰ έκ μιας σταγόνος ωκεανού δστι 
χρησιμεύει ώς πατρίς των, κυνηγούσιν όντα σχεδόν σφαιροειδή μόλις ορατά ώ 
στιγμαί μέλαιναι, Οαυμασίως εύστροφα καί μεγίς-ης μελέτης άξια διότι όργανα 
/.ινήσεως δέν παρατηρούνται. Πάντα ταΰτα, δήμιοι καί θύματα, κυνηγοί καί 
βορά φαίνονται κατεχόμενα ύπό μανίας άληΟοϋς. Διώκονται, καταβροχθίζον
ται καί αφανίζονται μέ τοσαύτην ταχύτητα ώστε δέν δυνάμεθα νά διακρίνωμεν 
πάντοτε τίς ό καταβροχθίζω·; καί τίς ό καταβροχθιζόμενος.

Ίλιγγιατε βλέπω καλώς παρατηρούντες τόν μαγικόν τούτον στρόβιλον, τόν 
αναβρασμόν τούτον έμψυχων όντων. ’Ανάγκη πλήν ΐνα ή δρασις ύμών είΟισΟή 
παρατηρούσα διά τοΰ φεγγίτου τούτου ώς έπί μεσοτοίχου τού άπειρου. Βλέπετε 
τάς μικρός ταύτα-ς μαύρας σιγμός περίών ό λόγος ; είναι ζώα, τί λέγω, είναι 
Ττλέον τι παρά ζώα.

(Ο.ΜΗΡ0Ϊ ψΤΛ. Δ'.)

τρόπου έπί τής σκηνής όπου οί ύ-

«>
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ΆστείζεσΟε ; είναι λοιπόν θεοί ταϋτα ; Εννοείτε σπουδαίως να ύποδείξητε 

ήμΐυ θεότητας είς τό βάθος μιας σταγόνος υδατος ;
Οχι, δέν έννοώ τοΰτο βεβαίως· άλλά πραγματικώς αί αόρατοι αύται στιγ- 

μαΐ είναι σύμπλεγμα πολλαπλοϋν ζώων, είναι άληθής κοινωνία φυσικών όντων, 
όχι ανάλογος τής ανθρώπινης ής άποτελοΰμεν μέρος ήτις συνισταμένη άπό 
λογικά άτομα, άποτελεί σώμα νοητώς έννοούμενον. Δέν είναι έκ τών λογι
κών Οργανισμών, άλλά σύνδεσμος άπλοΰς σαρκός και όστέων, έν ένί λόγω εν 
αληθές ζωικόν πολυπόδιον.

Γνωρίζετε δτι ύπάρχουσιν άνθρωποι έχοντες έτοίμην έξήγησιν διά πδν φαι
νόμενου· φυσικοί τινες εις υποθέσεις ίκανώτατοι έφαυτάσΟησαν δτι ήοζει νά τά- 
ξωσι τό αινιγματώδες άθροισμα τών ύγροδιαίτων ζωυφίων είς τό βασιλείου τών 
φυτών. Υπερήφανοι διά τήν άυακάλυψιν άνεπαύθησαν έπί τών δαφνών των. 
Άλλ’ έάν έξακολουΟήσωμεν έξετόζοντες μετ’ ένδιαφέροντος τά φαινόμενα 
ταϋτα, πιστεύσατέ μοι δέν Οά φανώσι όλιγώτερον παράδοξα ένεκα τής είς τά 
φυτά κατατάξεώς των. Αν ό όγκος ήτο ολίγον μεγαλείτερος Οά έβλέπατε εί
δος ομίχλης περικυκλούσης τήν μικράν ταύτην ύγράν σφαίραν καί προερχομέ- 
νην έκ τής κινήσεως τού υδατος. Άν τό μικροσκοπίου ε-.χε δύναμιν τετραπλήν 
μόνον μεγεΟύνσεως, Οά κατώρΟουν νά άποδείξω ύμΐν δτι ή τόσον περίεργος κί- 
νησις προέρχεται έκ τοΰ παλμοΰ τριχών καλυπτουσών τό δν πανταχόΟεν ώς 
ακανθόχοιρον. Αί τρίχες αύται δέν χρησιμεύουσι ώς αμυντικός Οώραξ, ώς εις 
τό ειρηνικόν φυτοφάγον ζώου, άλλ’ είναι τόσοι πόοες, πτερά μάλλον άτινα τό 
ζωύφιον χρησιμοποιεί.

Δέν θέλω προσδιορίσει ποσώς τόν άριΟμόν τών άοράτ· 
τρίδα έχουσι τόν ύγρόν αύτόν άδάμαντα, έξατμισΟέντα 
διαλεγόμεΟα.

Άλλά θέλω σας καταστήσει καταληπτόν πώς ή πληθύς τών υπάρξεων διά 
τοΰ μικροσκοπίου φαίνεται λεπτυνομένη καί μικροποιουμένη έπ’ άπειρον.

*Ύλη επιδεκτική ζωής δύναται νά ΟεωρηΟή άτομον έπί τής έπιφανείας εκτεθει
μένου τής γής δεχόμενου ύπό τών ηλιακών ακτινών κίνησιν, έρωτα, συνείδησιυ.

'H άρχέγονος αυτή ύλη πάσης ζωής βαρύνει όλιγώτερον άναλόγως έπί 
τοΰ όγκου τής γήινου σφαίρας, ή τό χρώμα ζωγράφου δπερ Οά έκάλυπτεν 
ημισφαίριου δεκαμέτρου άκτΐνος. Γεωργραφική τις σφαίρα ώς ή τής αϋτοκρατο- 
ρικής βιβλιοθήκης είναι μάλλον πεφορτισμένη έκ τών χρωμάτων τής ζωγραφι
κής ή ή γήινος σφαίρα έκ τών φυτών καί ζώων άτινα έπ’ αύτής ζώσιν. Καί 
πάσης αναλογίας φυλαττομένης εις τάς διαστάσεις ύπάρχει ανάγκη όλιγωτέρας 
ύλης είς τήν φύσιν διά νά επίδειξη τήν δόξαν της άπό τό κέντρου τοΰ πυρός 
μέχρι τών αιωνίων πάγων.

'Η έπ’ άπειρον μικρά αύτη ΰλη άρκεΐ είς τάς ζωοφόρους δυνάμεις νά κοσμή- 
βωσι ?όν περιφανή τής γής μανδύαν. Άν ό οργανικός ούτος κόσμος έχάνετσ 
και ζώα καί φυτά ήφανίζοντο, τά συνιστώντα τόν άστέρα ήμών στοιχεία ούδε- 
μίαν Οά έλάμβανον άλλοίωσιν. Οί γείτονες αστρονόμοι τοΰ ήμετέρου πλανήτου 
δέν Οάήννόουν ότι άπώλεσεν ούτος τό πολύτιμον φορτίου του.

ΊΙ άπώλε.α τοΰ βάρους ή έκ τής καταστροφής ταύτης Οά ήτο ανάλογος τής 

ων ιχθύων οΐτινες πα- 
σχεδόν άφ’ ότου συν-

απώλειας μιας τοιχός μας· καί μέ πόσην ζέσιυ δέν Οά ήρπαζεν ή φύσις τήν έκ 
τών πτωμάτων ύλην δπως άνταγωυισθή κατά τής έπουσιώοους ταύτης πτωχείας 
της. Μία γραμμή άζωτικής ύλης διαμεμοιρασμέυη είς μονάδας αρκεί ιίς αύτήν ό
πως δημιουργήση χίλια δισεκατομμύρια όντων δηλ. όκτακοσιάκις μικροσκοπικά 
ζώα περισσότερον τοΰάριΟμοΰ τώυέπί τών πέντετοΰ κόσμου ηπείρων όντων. Στα
γόνας τινάς ΰδατος, κόκκους τινάς ζωής επιδεκτικής ΰλης, ήτις άφ’ δτου ή ζωή 
κοσμεί την έπιφάνειαν τής γήινου σφαίρας, πολυαρίθμους καί ποικίλας ένεδύΟη 
μορφάς, ιδού τί Οά έμενεν είς τήν γήν έκ τών σωμάτων μας. ’Λκτίς ήλιου, ή 
μάλλον μικρά Οερμότης, άρκεΐ δπως άπό τής ΰλης ταύτης ζωογονηθή άπειρος 
πληθύς όντων παραδόξων, ών τά έθιμα άγνωστα καί ό αριθμός ακαταμέτρητος. 
Τά έπί τής σφαίρας μας νεοφανέντα ταϋτα όντα παρήχθησαν άραγε άπό άλλα 
όντα άτ·να άπαξιοϋντα νά μένωσιν άεργα έσπευσμένως άπήλθον πρός άγνώς-ους 
προορισμούς, ή έγεννήΟησαν έκ σπέρματος έν τοΐς κύμασι τής ατμόσφαιρας υ
πάρχοντας είς ποσότητα άπειρου ; Αί μονάδες αύται, οί τροχϊται, τά βραδύ- 
πορα εΐσιν άδελφά καί συγγενή δυτών άπερ άλλοι φυσιοδίφαι πρό ήμών έμελέ- 
τησαν ; Δέν ανήκει είς τό μικροσκόπιον ή έρευνα τοΰ σκοτεινού τούτου προβλή
ματος, άλλ’ εις τήν κρίσιν ήμών, διότι ή διορκτ-,κότης τοΰ μικροσκοπίου μηδενί
ζεται ενώπιον τής σμικρότητος τών σπερμάτων.

Φαντασθήτε, όποιαν έκτασιν τό σπέρμα τής μονάδος δύναται νά κέκτη- 
ται, άφοΰ αυτή έν τή τελειοτέρα αύτής αναπτύξει έστίν άσυγκρίτως μι
κρότερα τού σπέρματος μεγαλειτέρων οργανικών όντων καί μόλις διά τοΰ 
μικροσκοπίου καθίσταται ορατή ; όπόσηυ βαρύτητα δύναται νά έχη τό σπέρμα 
δντος μή βαρύνοντος ή <>ό εκατομμυριοστόν τοΰ εκατομμυριοστού ενός γραμ- 
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μαριου.
Κατά τό 1698 εις τών πατέρων τής μικρογραφίας ό ένδοξος Lciiwci.boek ά- 

-νεκάλυ ύεν έντός τών στάσιμων τής'Ολλανδίας ύδάτων τόν άγνωστου τών ένυ
δρων κατοίκων κόσμον. Πρώτος πάντων καί αληθής Κολόμβος τοΰ αοράτου κό
σμου παρετήρησε διαυγή σφαιρίδια πεπροικισμένα μέ δύναμιν του στρέφεσΟαι 
μή φαινομένου οργάνου κινητικού· «κινούμαι διότι οΰτω θέλω» ιδού ή άπάντη- 
σις ήν δύναται τις νά έςάξη έκ τών σφαιριδίων τούτων τών προορισμένων νά 
κρύπτωνται ύπό τήν μικράν αύτών διάμετρον.

Έγεινε χρεία τής όξυδερκείας καί τής σοφής διορατικότητας πλείστων πε
ριωνύμων φυσικών δπως άνακαλυφΟή έν τών περιεργοτέρων τής ζωής φαινομέ
νων. Εϊδον δηλ. τήν έπιδερμίδα 
ελευθέραν έξοδον είς σφαιρίδια έν 
πεοιμένοντα τήν στιγμήν τής ζι> 
ξηράνΟη καί ήφανίσΟη, άλλά τά ό 
μεγαλυνόμενα-

ς άυακαλυφΟή έν τών περιεργοτέρων
οϋ περιστρόφου άνοιγομένην καί παρέχουσαυ 
■ός αύτής κρυπτόμενα καί άτινα έφαίνοντο 
ής. 'Οταν ή μεμβράνη έξετέλεσε τούτο άπε- 
τα άπερ έν τω κόσμω έρριψεν έξηκολούθησαν 

, ( , :■ παραχΟέντα άπό έκρηξ',ν ζώου, είναι προωρισμέυα νά έκραγώ-
σιν έν καιρώ άρμοδίω καί θέλουν δώσει τήν ζωήν είς τούς μεταγενεστέρους ώς 
έλ.αβον αύτήν.Γενεαί απειράριθμοι θέλουν άλληλοδιαδέχεσθαι μετά καταπληκτι
κής ταχύτητος μέχρι τής συντέλειας τών αιώνων, ώς καί παράγοντα·, άφ' οτου 
υπήρξε.ν ΰλη.

'Ιίδυνατό τιςνά ύποθέσηδτιτά όντα ταϋτατάέξέκρήξεωςπαραγόμεναδέν είναι

ι
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■η άπλαΐ ζώσαι πομφόλυγες. Άλλά τό μικρόσκόπιον καταδεικνύει ήμΐν τήν 
καταπληκτικήν αύτών τελειότητα καί παρουσιάζει ταΰτα ώς οντα κάτοχα άπει
ρων όργάνων συνηνομένων μέ θαυμ,ασίαν ακρίβειαν. Τό περίστροφου δέ' δέν εί
ναι τό έσχατον τών παρατηρούμενων μεγεθών πορρωτέρω εύρίσκομεν ή μάλλον 
μαντεύομεν πολυποίκιλα όργανα εις έμβαδόν σώματος μή έ/οντος ούτε ήμισυ 
χιλιοστόν τοΰ χιλιομέτρου τής άκτϊνος.

Ουτω πρό τής φυσικής έπιστήμης παρίσταται έν ολον οργανικόν γεννώμενον 
ύπαρχον καί άποθνήσκον, έχον Οέλησιν άναμφιβόλως καί αισΟησιν ίσως.

Μετά μεγίστης λύπης άναγκαζόμεθα νά δώσωμεν πέρας εις τάς παρατηρή
σεις ήμών προσθέτοντες ότι ό μηχανισμός τής μονάδος εύρέθη Οαυμασίως ανά
λογος μετά τοΰ αρχιμήδειου έλικος, καί άν πρό πολλοΰ άνεκαλύπτετο τοΰτο· 
δέν Οά έπεριμένετο ό Sauvagc δπως άντικαταστήση δι’ έλικος τούς τροχούς τών 
ατμόπλοιων μας.

Άλλ’έκ τής δυσκολίας ήν πρός διευζρίνησιν τής μονάδος άπαντώμεν δυνάμεΟα 
εύκόλως νά κατανοήσωμεν δτι δέν προήχΟημεν είσέτι αρκούντως πρός ακριβή 
έξέτασιν όντων μοριακών κυρίως είπεΐν. Πέραν τούτων τί είσέτι μένει ; το ά
γνωστον, νύξ βαθεΐα, είς ήν τά μικροσκόπια ήμών άρνοϋνται νά είσδυσωσιν, καί 
έντός τής όποιας οί μεταγενέστεροι ήμών ίσως άναζαλύύωσιν τά άγνωστα ήμΐν-
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Μετάφρατ.; Δ. Βρετοπούλον.

πλέον τών χιλίων λευγών έκτασιν διατρέχω·? άρ·» 
ήν οί κάτοικοι τών 'Ηνωμένων πολιτειών άποκα- 

Έδέμ '». Χίλιοι άλλοι ποταμοί δορυφόροι τοΰ Μεσισιπή πα- 
, άφθονα υδατα δπως καταστή γόνμος. 

ι άφθονων τοΰ χειμώνος 
ζαταΟραύσωσίν δάση ολόκληρα, δ χρόνος άθροί- 

εκριζωμένων δένδρων, τά συνδέει διά σχοίνων, 
φυτεύει έπί τοΰ μίγ;

fO ποταμός ουτος ό 
δεύει πεδιάδα εύδαίμονα 
λοΰσι « Νέα
ρέχουσιν αύτή ίλύν δπως παχυνθή, 

__  __ J ______ Α

τάσχετα αύτοΰ υδατα, πέριξ τών 
τών ινδικών τάφων. Καθίσταται ό Νείλος 
ται πάντοτε μετά τής μεγαλοπρεπείας

τής έρημου.

Όταν πάντες οί ποταμοί ούτοι αύξήσωσι διά τών 
βροχών, όταν αί θύελλαι 
ζει έπί τών πηγών πληθύν 
τά συγκολλά διά τής ίλύος, φυτεύει έπί τοΰ μίγματος τούτου δενδρύλ
λια, καί εκσφενδονίζει τό έργον αύτοΰ έντός τών ύδάτων. Αί σχεδϊαΐ 
αύται φέρονται ύπό αφρωδών κυμάτων καί πανταχόΟεν κατέρχονται είς 
τόν Μεσισιπή. Ό γέρων ποταμός αρπάζει καί σπρώχνει αύτάς πρός τάς 
έκβολάς του δπως σχηματισθή νέος βραχίων. Άπό καιρόν είς καιρόν ύψό- 
νει τήν μεγάλην αύτοΰ φωνήν διερχόμενος υπό τά ορη* διαχέει τά άκα- 

------- .*5---- _ί..ε ίμερων δασών καί τών πυραμίδων 
Άλλ’ ή χάρις ένοΰ- 

εΐς τάς σκήνάς τής φύσεως, κάί 
ένώ έν τώ μέσω τό ρεύμα φέρει πρός τήν θάλασσαν κορμούς ορυών καί 
πεύκων, έπί τών δύο πλαγίων ρευμάτων βλέπει τις όδευούσας παραλλή- 
λως τών ό/θών, νήσους πλωτάς, καλυπτομένας ύπό νυμφαιών, ών τά 
κίτρινα ρόδα ύψούμενα σχηματίζουσι στεγάσματα έξ άνθέων. Όψεις πρά
σινοι, κυανοί ερωδιοί, έρυθροί φοινικόπτεροι, νεογνά κροκοδείλων ταξειδεύ- 
ουσιν έπι τών άνθινων τούτων πλοίων, καί ή αποικία αύτη μέλλει νά 
προσορμισθή είς άπομεμακρυσμένον τοΰ ποταμού κόλπον.

' Αί δύο τοΰ ποταμοΰ όχθαι παρουσιάζουσι τήν παραδοξοτέραν εικόνα· είς 
τήν δυτικήν όχθην, έκτασις απεριόριστος κεκαλυμμένη ύπό σχοίνων, κυ
λίει τά χλοερά αύτής κύματα άτινα έν τή άπωτάτη αύτών άποστάσει 
φαίνονται ένούμενα μετά τοΰ κυανού τοΰ ούρανοΰ μέθ’ ού καί συγχέονται 
καί είς τάς απεριορίστους ταύτας πεδιάδας περιπλανώνται άγε7»αι εκ τριών 
ή τεσσάρων χιλιάδων άγριων βουβάλων. Κάποτε βόνασσός τις πολυετής 
διασχίζει κολυμβών τά κύματα καί έρχεται όπως άναπαυθή μεταξύ τών 
υψηλών χόρτων έπί μιάς τών τοΰ Μεσισιπή νήσων. Μέ τό ύπό κεράτων 
κεκοσμημένον μέτωπον, μέ τήν γενειάδα αύτοΰ τήν άρχαιαν τήν ύπό ίλύος 
κεκαλυαμένην, δύναται νά έκληφΟή ώς ό θεός τοΰ παταμοΰ ό μυκώμε- 
νος, δστις ρίπτει βλέμμα εύχαριστήσεως έπί τοΰ μεγαλείου τών ύδάτων 
του καί έπί τής άγριας εύοορίας τών οχθών του.
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Τοιαύτη ή τής δυτικής όχθης Οέα· άλλ’ δλως διάφορος καί Οαυμασίως 
αντίθετος -παρουσιάζεται εις τήν αντίπεραν όχθην. Δένδρα πολύμορφα παν
τός χρώματος και πάσης εύωδίας κύπτοντα έπί τών ύοάτων, συνεσπειρα- 
μένα έπί τών βράχων καί όρέων, διεσπαρμένα είς τάς πεδιάδας, ένοΰνται, 
συναυξάνουσι καί αίρονται είς ύψη κουράζοντα τήν όρασιν. Άγρια’, άμπε
λοι, βιγνονίαι, κολοκύνθαι διασταυροΰνται εις τούς πόδας τών δένδρων 
τούτων, περιελίσσουν τούς κορμούς των, άνέρπουσι μέχρι τών άποτάτων 
τών κλάδων μερών, πηδώσιν έκ τών σφενδάμνων έπί τών λειριοφόρων, 
έκ τούτων έπί τών άλχαιών καί σχηματίζουσι μυρία σπήλαια, μυοίας 
Οολίας, μυρία' άνθινους στοάς. Συνήθως περιπλανώμενα άπό δένδοον είς 
δένδρον τά φυτά ταΰτα διαπερώσι βραχίονας ποταμών καί έπ’ αύτών 
σχηματίζουσι γέφυρας καί άνθινους αψίδας. Έκ του κόλπου τών μυροβόλων 
συμπλεγμάτων τό ύπερήφανον μαγνήλιον ύψοΐ τήν ακίνητον αύτοϋ κοου- 
φήν καί επισκοπεί τό δάσος, μή έχον άλλον αντίζηλον ή τόν φοίνικα δστις 
κινεί έλαφρώς έμπροσθεν του τά φυτικά αύτοϋ ριπίδια.

ΙΙάμπολλα ζώα τεθέντα έν μέσω τών μαγευτικών τούτων διαμονών ύπό 
τής χειρός τοϋ Δημιουργού ζωσγονοΰσι καί ώραίζουσι ταύτας. Είς τάς εσ
χατιάς τών δενδρο^τοιχειών παρατηρούνται άρκτοι μεμεθυσμέναι έκ στα- 
φυλών ταλαντευόμεναι έπί κλάδων πτελεών, άγέλαι $λάφων λουόμεναι έν 
τή λίμνη, μελάνες σκίουροι παίζοντες έντός τών πυκνοτήτων τών ουτών. 
Πτηνά πλεϊστα, περιστεραί έχουσαι τό μέγεθος στρουθιού έπικάθηντα·. έπί 
χλόης έουθρας έκ τής πληθΰος χαμοκέρασων· πράσινοι ψιττακοί μέ κε
φαλήν κιτρίνην, πορφυρόχροες δρυοκολάπται, λοξίαι πυρροί,. πτερυγίζουσι 
καί περικυκλοϋσΐ τάς κορυφάς κυπαρισσών· κολύβρια άπαστράπτουσι έπί τών 
ίάσμων τών φλωρίδων καί όρνιθοθήραι οφεις συρίζορσι κρεμάμενοι έκ τοϋ 
Οόλου τών δασών καί ταλαντευόμενοι.

’Ενώ τό παν έστιν ήρεμον καί νωχελές είς τήν άπένανφι όχθην, το πάν 
έδώ άντιΟέτως έστί κινησις καί θόρυβος· κτύποι ραμφών έπί τών κορμών δρυών, 
θροαί διαβαινόντων ζώων άτινα βόσκουν ή συνθλώσι κάρυα μεταξύ τών 
δδόντων των, φλοίσβοι τών ύοάτων, ασθενείς μηκυθμοί, ύπόκωφα βελάσ- 
ματα, ήδέα κελαρύσματα πληροδσι τάς έρημους ταύτας, αρμονίας τρυφερά; 
καί άγριας συνάμα. Άλλ’ δταν ό άήρ έλθη νά έμψυχώση τάς έρημους 
ταύτας, νά κίνηση τά κυματοϋντα ταΰτα σώματα, ν’ άναμίςη όλους τούς 
όγκους λευκού, κυανού, πρασίνου, ροδοχρόου, νά ένώση πάντα τά χρώματα, 
νά συγχώνευση είς έν παν ψιθύρισμα, πρό τών οφθαλμών παρίσταται θέα
μα δπερ ματαίως θέλω προσπαθήσει νά περιγράφω είς όσους δέν διέτοφξαν 
τάς άρχιγενεΐς ταύτας χώρας τή; φύσεως.

ΠΤΕΡΥΕΙΣ.

Σκέψεων πένθιμων νέφη έρρετε, διαλυΟήτε· 
είς ταρταριαΐα βάθη στιγμήν μιαν καν χαθήτε 

συνειδήσεων ένοχων πεπυρακτωμένα βέλη. .
Έν έκστάσει πλανωμένη νά τρυφα είς τάς έκτάσεις, 
νά ύμνή τον πλαστουργόν της είς τά έργα τής γής πάσης 

ή άγνή ψυχή μου θέλει.

Παγερέ καί ψυχοβόρε πέπλε τής μελαγχολίας 
έπί τών πτερύγων αύρας ίερας άφες άγιας

ήδονάς νά απολαύω είς αιθέρων θεία υψη. 
Μαρασμού φάσματα μαύρα τήν ψυχήν μου τί κρατείτε ; 
πλήθος σκέψεων τοσούτων μήτοι ή ζωή μας δεΐται 

ώς σκιά ΐνα έκλειψη.

Πλάνη ολέθρια έρρε ! Φύσις ουρανία θάλλει 
έν άβραΐς δ’ αύτής άγκάλαις μητρικώς μας περιβάλλει· 

δώρων τοϋ Ύψίστου θείων κάλπην αίρει τήν εύοειαν. 
Άποστρέφομεν τήν δψιν πλήν έκ τής μορφής τής θείας 
καί τό όμμα προσηλοϋμεν έπί πλάνης όλεθρίας 

είς τοϋ βίου τήν πορείαν.

Χαίρετε αρχαίοι πόθοι, έσβεσμέναι μου έλπίδες 
ευτυχίας παρελθούσης ώ έφήμεροι σφραγίδες 

τής ώχρας ύπάρξεώς μου προσφιλείς κεναί άπατα·. !
Σάς κατέλιπον καί Άδου καταμέτρησα πυθμένα, 
σάς αναπολώ ήδέως κ’ ή ψυχή μου βαθμόν ένα 

έκ τοϋ σκότους άποσπάται.

Μή πικρίαν τής άψίνθου έμβλημα τώ βίω δώμεν 
κ’ είς Ταντάλου αγωνίαν έκουσίως άφεθώμεν 

έφευρίσκοντες άπαύστως στό νων αίτια μυρία.
Ή ψυχή τά φρούδα ράκη τά δεσμεύοντα άφεΐσα 
κ’ έξ αχτίνων φωτός δόξης δλη περιαυγασθεΐσα 

άς άρθή εϊς ύψη θεία.
Λ. ΒΡί-ΤΟΠΟΥΛΟϊ.
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ΕΛΕΓΕ ΙΟΝ,

ΈλΟέ, ώ φίλη, ’Ιωνία,
Τόν άοιδόν σου νά Ορηνήσης,

ΈλΟέ ώς μήτηρ του γλυκεία 
Στον τάφον του δάκρυ νά χύσης.

Έσίγησεν ή λύρα, ήτις
Μέ εύγενεΐς μολπάς έΟρήνιΐ’

Κ’ η έναρμόνιος φωνή της
Πάσαν καρδίαν συνεκίνει.

Τής αρετής ήτο εστία
Φιλίας και φιλοπατρίας

Τοΰ Ίωάννου ή καρδία,
ΈχΟρά δέ ψεύδους καί κακίας.

Ό βίος του χρηστού πολίτου 
Ύπό τής μούσης έκοσμεΐτο

Ώ, ναΐ ή άμεμπτος ζωή του
Ώς ρύαξ διαυγής τις ήτο,

Ήτον ώς Μέλητος τό νάμα
Ήν χαριέντως έχει ψάλει,

Πικρίας δμως δεινόν κράμα
Αίφνης ’στό ρειΟρόν του εισβάλλει.

Νέφη πυκνά μελαγχολίας
Τό μέτωπον αύτοΰ κυκλοΰσίν 

Άγανακτών πρός τάς μωρίας,
Τά πάντα τόν στενοχωροΰσιν.

Φεύγει τήν φρούδην κοινωνίαν.
Ώ, ·η καρδία του αίμάσσει.

Φεύγει εις άκραν ερημιάν
Εις τάς κοιλάδας κ’ είς τά δάση.

Έκεϊ τήν αύραν τής εσπέρας
Μ?τ' απληστίας άναπνέων,

Έζεΐ συχνά πρό τής ήμέρας
Έφάνη κ’ έπί τών όρέων.

Μέ τών πτηνών τάς μελωδίας
Μιγνύων τ’ άλγος τής ψυχής του, 

Τήν μελωδίαν τής καρδίας
Πέμπει ’ς-όν θρόνον τοΰ Ύψίστου.

Πλήν άσμενος ψυχή άλγ οζίσα
Μακράν είς τά δεσμά δέν μένει. 

Κατά κρημνών τό σώμ’ ώΟο σα,
Αύτη ’στα ύψη άναβαίνει.

Ή ζωηράσου φαντασία,
Ώ μουσοφίλητ’ ’Ιωάννη, 

Σ’ άπέβη τόσον όλεΟρία !
’Οδύνη τήν ψυχήν λαμβάνει!

Νεκρός. — Πλήν άγγελος μ’ έφάνης 
’Αθανασίας φέρων τύπον.

« Μήπως κοίματ’ ό ’Ιωάννης ; α
• Μετ’ απορίας τότε ειπον.

«ΆπέΟανεν ; —Ώ, τί άπάτ/; !
Ίδέ πώς μειδιά, πώς χαίρει!

Ζ.ωτ, τώ δίδει υπέρτατη,
JJv κ’ είς τόν μέτωπόν του φέρει,»

Τά μάταια τής γής οίκτείρων,
Ευδαίμων αιωνίως ζήθζ,

Και δι’ αγγελικών ονείρων 
θέλγε τών φίλων σου τά στήθη.

Σύ δέ ώ φίλη Σμύρνη τίμα
Τήν μνήμην τοΰ υίοΰ σου πάντα, 

Καλόν άνέγειρέ τω μνήμα,
Άνέγειρέ τω ανδριάντα.

Ν. Κ,ΟΝΤΟΠΟϊΛΟΣ.


