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(Συνέχεια καί τέλος.)

Ούχι υποδεέστερον τοϋ ’Επισκόπου Και
σαρεία: εύρίσκομεν τον άγιον Γρηγόριον τύν 
Ναζιανζηνύν. Με τήν αφθονίαν τών έπιχει- 
οημάτων, τήν σφοδρότατα τοϋ λόγου, τήν 
ζωηρότητα τών εικόνων, καί το εμπαθές 
τών αισθημάτων, ενώνει -rijv τάξιν, τύν 
ειρμόν τών αποδείξεων, τήν άλλ.ηλουχίαν 
τών συλλογισμών καί τήν ανένδοτον επι
στασίαν εις τύ νά έμβαθύνγ, εις τύ αντι
κείμενο» αύτοϋ. Ούδείς άλλος έδογμάτισε 
σαφέστερα τύ μυστήριον τής'Αγίας Τριά- 
δος ως ό μέγας ούτος τής ’Εκκλησίας δι
δάσκαλος. Τούτου έ'νεκεν έλαβε» κα'ι τήν 
προσηγορίαν Θεο.Ιύγος καί ιδικότερον θε- 
ο.Ιόγος Τριαδικός. 'Η ούσία τοϋ θεού και

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Δ'.) 

αί ανέκφραστοι αύτοϋ ιδιότητες, ή θεότης 
τοϋ λόγου καί ή εντελής αύτοΰ ισότης με- 
τά τοϋ Πατρός αύτοϋ, το όμοούσιυν καί 
αχώριστο» τοϋ τρίτου προσώπου τής Αγί
ας Τριάδος, ήτοι τοϋ Αγίου Πνεύματος, 
μετά τών δύο άλλων θείων προσώπων, τοι- 
αΰτα είναι τά υψηλά άντικείμε'να άτινα 
πραγματεύεται εις τάς ομιλίας αύτοϋ. Παν
τού εκθέτει καί αναπτύσσει τά άρθρα τή; 
καθολικής πίστεως μετά τής άκριβεστέρας 
διδασκαλίας καί τών ύψηλοτέρων νοημά
των. ' Ενδεκα έκ τών ομιλιών αύτοΰ απο
τείνονται πρύς τους μαθητάς τοϋ Εύνου.ί- 
ου ίσχυριζομένου; δήθεν ότι ό Λόγος δέν 
ήτον όμοούσιο; τώ Ιίατρί καί ότι ή ένσάρ- 
κωσις δεν ήτον ή ένωσις τής θείας ούσίας 
μετά τής ανθρώπινης σαρκός. Τον πλήρη 
άσεβείας καί άμαθείας τούτον παραλο- 
γισμύν κατεπολέμησαν και έκεραυνολόγη- 
σαν άλλεπαλήλω; ό ίερύς Βασίλειος, ’ ό ά
γιος Γρηγόριος τή; Νύσσης καί δ άγιος ’Ι
ωάννη; ό Χρυσόστομος.

Παρεκτύ; τοϋ μεγάλου αύτοΰ Άχο.Ιογη- 
τιχοΰ .Ιόγου δν έξεφώνησεν ενώπιον 150 
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επισκόπων καί τοϋ βασιλέως, καί δι’ ού 
έπέτυχε τήν παραίτησίν του ώς επισκόπου 
τής έν Κωνσταντινουπόλει Έκκλησίας, δ ά
γιος Γρηγόριος συνέγραψε πολλάς άλλας 
ομιλίας έπί διαφόρων αντικειμένων, πα- 
νυγηρικούς καί έπιταφίους λόγους, έπι- 
στολάς καί ποιήσεις. Αί ποιήσεις αΰτοϋ δι
αιρούνται εις επιγράμματα καί είς ιερά ποι
ήματα- Μεταξύ τών τελευταίων διαπρέπει 
δ βίος αύτοΰ είς ιαμβικούς στίχους. Τδ 
ποίημα ραταιότητος χαΐ άστασίας
τής ζωής προσφέρει ζωηράς εικόνας καί ύ 
<^ηλά νοήματα.
Ανθρωποι θνητοί, ροιής γένος, ούδ’ έόντες, 

θΐ θανάτω ζώοντες, έτώσια φυσιόωμεν, 
Μέχρι τίνος ψεύστησι ήματίοισιν δνείροις 
Παίζόμενοι, παίζοντες, έπι χθονί μάψ 

άλάλησθε; . . .
Είς το πλήρες μελαγχολικών σκέψεων 

■ποίημα περί τοΰ άρύρύπου δ ποιητής έρευ- 
νά τήν διττήν καί μυστηριώδη αύτοΰ φύσιν 
« ψυχή μου, εκφωνεί, τίς είσαι; πόθεν έρ
χεσαι ; τίς σέ επιφόρτισε νά άρης το νε
κρόν τοΰτο σώμα ; Ποία δύναμις σέ συνέ
δεσε διά τών άλύσσεων τοΰ βίου τούτου ; 
Πώς ή πνοή συνήφθη τή ύλη, τδ πνεΰμα τή 
σαρκί ; Έάν έγεννήθης συγχρόνως μετά 
τοΰ σώματος δποία απαίσιος ένωσις ! Έ- 
πλάσθην κατ’ εικόνα θεοΰ καί εντούτοις 
έν τή φθόριό συνελήφθην καί είμαι τέκνον 
τής αμαρτίας. Σήμερον άνθρωπος αΰριον 
σποδός. ’Ιδού ή τελευταία έλπίς. ’Αλλ’ ώ 
ψυχή μου, έάν ησαι τί ούράνιον δίδαξόν με' 
έάν ησαι πνοή ή μόριόν τι τοΰ Θεοΰ, ά- 
πόρριψον τδν ρύπον τής αμαρτίας καί θέλω 
σέ πιστεύσει».

Άλλ’ έν τώ μέσω τών δισταγμών αύτοΰ, 
αίφνης δ ποιητής σταματά έντρομος, άπο- 
κηρύττει τούς λόγους του καί προσπίπτων 
ένώπιον τής Τριάδος λέγει « Σήμερον τδ 
σκότος, αΰριον ή άλήθεια' καί τότε ή έ- 
πισκοπών τδν Θεδν, ή υπδ τοΰ πυρδς τής 
κολάσεως καταφλεγόμενος, θέλεις γνωρί
σει τά πάντα..............Ούτως, άφοΰ ή ψυ
χή μου είπε τούς λόγους τούτους, πάραυ
τα ή θλίψις μου έπαυσε καί έπανήλθον 

πρδς τδ έσπέρα; έκ τοΰ δάσους είς τήν κα
τοικίαν μου, πότε μέν γελών διά τήν μω
ρίαν τών ανθρώπων, πότε δέ αισθανόμενος 
είσέτι τδν αγώνα τοΰ τεταραγμένου πνεύ
ματός μου »·

Εν τώ κράματι τούτω άφηρημένων ι
δεών καί συγκινήσεων, έν τή άντιθέσει 
ταύτγ τών καλλονών τής φύσεως μετά τών 
ταραχώζ καρδίας ,βασανιζομένης υπδ τοΰ 
αινίγματος τής ύπάρξεώς μας καί ζητού- 
σης νά έπαναπΛυθή έν τή πίστει, υπάρχει 
άναμφιβόλως παράδοξόν τι θέλγητρον ό
περ καταγοητεύει τδ πνεΰμα καί τάς αισθή
σεις μας. Δέν είναι ομηρική ποίησις, πλήν 
είναι ποίησις νέα καί αληθής άπέχουσα πο
λύ τών μιμήσεων έκείνων ένθα τινές ποι- 
ηταί χριστιανοί έζήτουν νά μεταφέρωσιν 
έπί θρησκευτικών αντικειμένων τά σχή
ματα τοΰ αρχαίου ιδιώματος τών μουσών. 
Είς τάς ώχρας ταύτας μιμήσεις τδ πάν έ·*· 
πρεπε νά ηναι έλλειπές καί λελανθασμένον, 
ή δέ τραγωδία τοΰ πάσχοκτος Χριστοΰ 
δμοιάζει μάλλον σύρραμμα τοΰ Εύριπίδου-, 
ανάξιον τοΰ εύγλώττου Επισκόπου τής 
Κων7αντινουπόλεως.

Ή χριστιανική ποίησις ήδύνατο νά πά- 
λαίση έπιτυχώς κατά τών άρχαίων ποιη
τών μόνον διά τών μελαγχολικών έκείνων 
σκέψεων αϊτινες χαρακτηρίζουσι τήν σύγ
χρονον ποίησιν, διά τής ορμής πρδς τδν 
Θεδν καί τδ μέλλον, καί διά τοΰ ιδανικού 
έκείνου όπερ ήτον άγνωστον εις αύτούς. 
Εντεύθεν άνεφύετο οίκοθεν ή πλήρης σκέ
ψεων καί ρεμβασμού έκείνη ποίησις ή εί- 
σδύουσα είς τήν καρδίαν τοΰ άνθρώπου καί 
περιγράφουσα τά διανοήματα αύτοΰ καί 
τάς μάλλον αορίστους έπιθυμίας του. 'Τ- 
πδ τήν έποψιν ταύτην, ή μεγαλοφυ'ία τοΰ 
Αγίου Γρηγορίου συγχέεται μετά τής εύ- 
γλωττίας αύτοΰ καί μάς δίδει κάλλιον νά 
έννοήσωμεν τδ νέον τοΰτο πλεονέκτημα τδ 
υπδ τοΰ χριστιανισμού υποκινούμενον καί 
τήν σπουδήν τής θύραθεν παιδείας δηλαδή 
τήν άττικήν καί συγχρόνως άνατολικήν 
ταύτην φύσιν, ήτις ενώνει δλας τάς λεπτό
τητας τής γλ.ώσσης μετά τής ακανόνιστου 

καταστάσεως τής φαντασίας, τήν δεινότη
τα τοΰ ρήτορος μετά τής αύστηρότητος τοΰ 
αποστόλου, καί ένίοτε τήν έπιτετηδευμέ- 
νην άφθονίαν τής γλώσσης μετά τής βα- 
θυτέρας συγκινήσεως. Εις ούδέν άλλο σύγ
γραμμα ή θελκτική αυτή εύγλωττία ή δ- 
μοιάζουσα πρδς θρησκευτικήν μελωδίαν δέν 
υπερτερεί τόσον όσον είς τά συγγράμματα 
τοΰ Αγίου Γρηγορίου. Οί έπιτάφιοι αύτοΰ 
λόγοι είναι ύμνοι, οι δε φιλιππικοί αυτού 
κατά τοΰ Ίουλιανοΰ συμμετέχουσι τής κα
τάρας τοΰ προφήτου. Έπωνομάσθη ο θε- 
όλ.ογος τής άνατολής, δέον νά έπονομασθή 
ωσαύτως δ ποιητής τής άνατολικής Εκκλη
σίας.

Κατά τήν αύτήν έποχήν καθ’ ήν οι Ι
ουστίνοι, οί Κύριλλοι, οί Κλήμεντες καί άλ.- 
λοι πατέρες τής Έκκλησίας διά τών συγ
γραμμάτων αύτών διεσκέδαζον κατά τήν 
’Ανατολήν τδ σκότος τής πολυθείας, ό Τερ- 
τυλλιανδς συνέγραφεν έν τή Δύσει τδν ά.το- 
Λογητιχόχ αύτοΰ υπέρ τής Χριστιανικής 
πίστεως λόγον. Έκθέσας προηγουμένως έν 
τώ συγγράμματι τού εω τήν αρχήν τών 
ψευδών θεών, τήν άλογίαν τής λατρείας 
αύτών, την άσχημοσύνην τών τελετών, πε
ραίνει ότι οί θεοί ούτοι είναι άνάζιοι τής υ- 
περτάτης λατρείας καί ότι είναι δαίμονες 
άπατώντες τούς ανθρώπους· ’Αποδεικνύων 
ακολούθως τδ αληθές άντικείμενον τής λα
τρείας τών Χριστιανών λέγει. «Ό θεδς τών 
Χριστιανών διά τής δυνάμεώς του παρή- 
γαγεν έκ τοΰ μή όντος τά πάντα, διακοσ
μεί τδ πάν διά τής σοφίας του, καί διοι
κεί τδν κόσμον διά τής Ιίρονοίας αυτού. 
Τδ μεγαλοπρεπές θέαμα τής φύσεως άρι- 
δήλως μαρτυρεί περί τής ύπάρξεως τοΰ Ύ~ 
περτάτου τούτου ’’Οντος' καί αύτοί οί εθνι
κοί όσον τυφλοί καί άν ώσιν ώς έκ τών 
προλήψεων τής ανατροφής καί τών παθών 
των, αύτοφυώς μαρτυροΰσιν υπέρ αύτοΰ, 
δπόταν έν τώ μέσω τών κινδύνων άνα- 
κράζουσι, μέγιστε θεέ! άγαθέ θεέ ! μαρ
τυρία ψυχής όντως χριστιανικής. Οι προ- 
φήται οΰς ό Θεδς άνέδειξε καί οΰς ένέπλη- 
σε τοΰ πνεύματός του έμαρτύρησαν υπέρ 

αύτοΰ διά ζώσης φωνής καί έγγράφως. 
Τά έγγραφα ταΰτα δέν δύνανται νά ώσιν 
ύποπτα, εύρίσκονται είς τάς χεΐρας τών 
έχθρών ήμών τών ’Ιουδαίων οΐτινες τά ά- 
ναγινώσκουσι δημοσίως είς τάς συναγωγάς. 
αύτών. Ούδείς δύναται ν’ άμφισβητήση πε
ρί τής άρχαιότητος τών συγγραμμάτων 
τούτων καί είναι θετικόν ότι ό Μωΰσής υ- 
πήρξεν πριν τών Ελλήνων και. τών Ρω
μαίων. 'Η έκπλήρωσις τών προφητειών τού
των τρανώς άποοεικκύει ότι ηναι θεϊαι καί 
μάς έξασφαλίζει περί τής αλήθειας έκεί
νων αϊτινες μέλλουσι ν’ άκολ.ουθήσωσι. Αί 
Γραφαί ανήγγειλαν τάς δυστυχίας τών Ι
ουδαίων τάς οποίας βλέπομεν ακριβώς έκ- 
τελουμένας. Ό Θεδς έπλήρωσεν αύτούς ευερ
γεσιών έξ αίτιας τής εύσεβείας τών πατέ
ρων των, καί έξηκολούθησε νά προστα- 
τεύη αυτούς μέχρις ού έφάνησαν ανάξιοι 
τής προστασίας ταύτης. Βλέπων δέ τήν 
άθλίαν κατάστασιν είς ήν υπέπεσαν δέν δύ- 
νατα! τις νά παραγνώριση τήν τιμωρδν χεϊ- 
ρα τοΰ Θεοΰ. ’Εξόριστοι έκ τής πατρίδας 
των, πλανιόνται τή δε κάκεϊσε, άνευ νό
μων, άνευ προστασίας, άνευ βασιλέως καί 
αρχηγών. Οί αύτοί χρησμοί οΐτινες είχον 
προείπει είς αύτούς τάς δυστυχίας ταύτας, 
έσημείωνον ότι ό θεδς ήθελεν έκλέξει ές δ
λων τών έθνών καί. έξ δλων τών μερών· 
λάτρας μάλλον πιστούς πρδς τούς όποιους 
ήθελε μεταδώσει τήν χάριν του, ένεκεν έ
κείνου δστις ώφειλε νά ηναι αρχηγός καί κύ
ριός των »

'θ Τερτυλλιανδς δμιλεΧ ακολούθως περί 
τοΰ ’Ιησού Χριστού καί περί τοΰ μυστηρί
ου τής ένσαρκώσεως, άποδεικνύει τήν θε
ότητα αύτοΰ διά τών προφητειών, διά τών 
θαυμάτων του, διά τής άναστάσεως του' 
λέγει ότι τά καθέκαστα τοΰ θανάτου αύτοΰ. 
έφάνησαν τόσον θαυμαστά καί είς αύτούς 
τούς εθνικούς ώστε δ Πιλάτος έγραψεν έ- 
π-σήμως είς τδν αύτοκράτορα Τιβέριον, καί 
ότι ό Τιβέριος ήθελε πιστεύσει είς τδν Ίη-, 
σοΰν Χριστόν, έάν ήδύνατό τις νά ηναι συγ
χρόνως καϊσαρ καί χριστιανός.

Άποδείξας τήν αλήθειαν τοΰ χριστια-
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νισμοϋ ί ρήτωρ αποκρούει όλαις δυνάμεσι 
τάς συκοφαντίας δ·.’ ών κατηγόρου·/ τού; 
χριστιανούς. « Μάς κατηγορούν, λέγει, διό
τι δέν τιμώμεν τούς αύτοκρατορα; διά 
Ουσιών’ είναι άληθές ότι δέν προσφέρομεν 
εις αύτούς σφάγια, αλλά παρακαλοΰμεν ύ
πέρ τής σωτηρίας τών αύτοκοατόρων, τον 
[/.όνον αληθινόν καί αιώνιον θεόν’ τού; σε- 
βόμεθα πλήν δέν τούς ονομάζομε·/ θεούς 
διότι τό ψεύδος είναι άγνωστον ήμ.ϊν. Έξ 
άλλου ή ακρίβεια μεθ’ ής έκτελούμεν τά 
καθήκοντα ή|/.ών δέν δύναται νά ήναι ύπο
πτος, άπόδειςις δέ τούτου έστω ή καρτε
ρία μεθ’ ής ύπομένομεν τούς καταδιωγμούς* 
πολλάκις ό λαός μάς λιθοβολεί, καίει τάς 
οικίας μα; καί έν τή παραφορά τή; οργή; 
αύτού κατά τάς έορτάς τού Βάκχου οΰτε 
τούς τάφους τών νεκρών ήμών έσε οάσθη. 
Ήμεϊς δέ τί έπράξαμεν πρός άντεκδίκησιν 
τών αδικημάτων τούτων ; Οΰτε ή δύναμις 
οΰτε οί στρατοί λ.είπουσιν ήμ.ϊν, έάν σκοπόν 
εϊχομεν νά σάς πολεμήσωμεν. Μολονότι 
άρτιφανεϊς πληροϋμεν όμω; τάς ύμετέρας 
πόλεις, τά φρούρια, τάς κώμας, τά στρα
τόπεδα, τά άνάκτορα, τήν γερουσίαν, τήν 
αγοράν καί μόνον τούς ναού; σας έγκατα- 
λείπομεν. Άψηφοΰντες τόν θάνατον Οά εί- 
μεθα λίαν έπιτήδειοι πρός τά πολεμικά 
έάν ή θρησκεία ήμών δέν μάς παρήγγειλε 
μάλλον νά τόν δεχώμεΟα ή νά τον δίδω- 
μεν, καί τό ρωμαϊκόν κράτος ήθελεν έρη- 
μωθή, είπεο οί έν αύτώ χριστιανοί πρός μό
νην άντεκδίκησιν μετέβαινον άλλαχόσε »

"Οπως άποδείςη ό’τι αί συναθροίσεις τών 
Χριστιανών δέν ήσαν' φατριαστικαί ό 'Γερ- 
τυλλιανος περιγράφει πάν δ,τι συνέβαινε 
εις αύτάς. « Άποτελούμεν, λέγει, Sv μόνον 
σώμα διότι έχομεν τήν αύτήν θρησκείαν, 
τήν αύτήν ήθικήν, τάς αύτάς ελπίδας’ συ- 
ναθροιζόμεθα δπως παρακαλώμεν όμοφώ- 
νως τόν θεόν ώς νά ήθέλαμεν ν’ άναγκά- 
σωμεν αύτόν νά παραδεχθή τάς αιτήσει; 
ήμών, ή δέ βία αυτή τώ είναι εύάρεστος. 
Οί προεδρεύοντε; τάς συναθροίσεις ήμών 
είναι γέροντες δεδοκιμασμένη; αρετής οϊ- 
τινες έφθασαν εις την έντιμον ταύτην Οέ-

σ·.ν ούχί διά τών χρημάτϊνν, άλλά διά τών 
καλών αύτών έργων, καθότι έν τή ’Εκκλη
σία τού Χριστού ούδέν γίνεται διά χρημά
των. ’Εάν δέ ύπάρχει παρ’ ήμΐν θησαυρός 
τι; ουτος δέν προξενεί όνειδος είς τήν Ορη- 
σκε'αν μας καθότι έκαστος συνεισφέρει τύ 
κατά δύναμιν καί ούδείς είναι υποχρεω
μένος νά δώσζι. Έκεϊνο δπερ συνάζομεν εί
ναι ίεοά παρακαταθήκη τήν όποιαν δέ/ έ- 
ξοδεύομεν έκ περιττά; ευωχίας, άλλά χρη
σιμεύει είς διατήρησιν τών ορφανών, είς ά- 
νακούφισιν τών πτωχών καί τών τεθλιμ
μένων. Παράδοξον πώς τό φιλάδελφον τού
το πνεύμα χρησιμεύει άντί κατηγορητηρί
ου εί; τούς εχθρούς ήμών. Παρατηρήσατε, 
λ.έγουσι, πώ; άγαπώσιν άλλήλους καί πώς 
συμβοηβώνται. Ό δεσμός ουτος τούς προ
ξενεί θαυμασμόν, διότι μισούνται μεταξύ 
των. Έπειδή πάντες έχομεν μίαν ψυχήν, 
Sv πνεύμα, δέν έχομεν δυσκολίαν νά με- 
ταδίδωμεν τα άγαθά μας’ ώς έκ τούτου 
δέν πρέπει νά θαυμάζρ τις έάν τοιαύτη φι
λία παρήγαγε τά συσσίτια τά κοινώς λεγά
μενα Οι πτωχοί ώς οί πλούσιοι
είναι παραδεκτοί καί ή μεγαλητέρα χρι- 
στότης καί ταπεινοφροσύνη επικρατεί είς 
αύτά. Πριν καθήσωμ.εν είς τήν τράπεζαν 
προσευχόμεΟα’ συνδιαλεγόμεθα ώς γινώ- 
σκοντες ότι ό θεός είναι παρών καί μετά τυ 
τέλος αποτείνομε·/ είς αυτόν τάς εγκαρδίους 
ήμών ευχαριστήσει; »

Τοιαΰτα·. ήσαν αί τοσούτον δυσφημούμε
να·. υπό τών άπιστων συναθροίσεις τών χρι
στιανών. « Πώς δύναται τις νά είπη προ
σθέτει ό Τερτυλλιανό; οτι ειμεθα ανωφελείς 
έν τή κοινωνία τών άνθρώπων ; Ζώμεν 
μεθ’ υμών, άπολαμ-βάνωμεν τής αύτής τρο
φής, τών αύτών ενδυμάτων, τών αύτών έ- 
πίπλων’ δέν άπορρίπτομεν τίποτε έξ όσων 
ό θεός έκαμε, άλλ’ άπολαμβάνομεν έξ αύ
τών μετρίως άποδίδοντες χάριτας είς ε
κείνον δστις είναι ό δημιουργός’ συνταξει- 
δεύομεν, καλλιεργοΰμεν τήν γήν, ειμεθα 
στρατιώται καί έμπορευόμεθα μεθ’ υμών. 
Είς τί λοιπόν ειμεθα άξια θανάτου ; Σεϊς 
οί δικάζοντες τούς κακούργους, όμολογήσα- 

τε, υπάρχει είς μόνος μεταξύ αύτών δστις 
είναι Χριστιανός ; Επικαλούμαι τήν μ.αρ· 
τυρίαν τών βιβλίων σας. Μεταξύ τών κα
κούργων τούς οποίους καταδικάζετε καθ’ 
έκάστην διά τά έγκλήματα αύτών, δέν υ
πάρχει ούδείς χριστιανός, καί άν ύπάρχη 
τοιοΰτος, είναι μόνον καί μόνον ένεκεν τού 
δνόματός του. Ή άθωότης είναι δι’ ημάς 
άνάγκη, γνωρίζαμε* καί φυλάττομεν αύτήν 
έντελέστατα διδαχθέντε; υπό τού θεού δ- 
στις είναι τέλειος διδάσκαλος καί τον όποιον 
ούδείς δύναται ν’ άπατήση »

Αί άλλαι πραγματεία·, τοϋ Τερτυλλια 
νού ιδίως αί περί ύποριο»·ής—περί Οεα- 
μάτω»--- περί τώ»· ραρτύρω»·,—περ'ι τώ»·
χοσιιημάτω»· τώ»· γνκαιχώ»·,—περ'ι χνρια- 
χής προσευχής και περ'ι ά»·«στάσεως τής 
σαρχός έμπεριέχουσι λαμπρά; καί ωραίας ει
κόνας. « Δέν γνωρίζω, λέγει ό ρήτωρ μεμ- 
φόμ.ενο; τήν πολυτέλειαν τών χριστιανι
κών γυναικών, δέν γνωρίζω έάν χείρες συ- 
νειθισμέναι είς τά χρυσά ψέλλια Οά δυνη- 
θώσι νά υποφέρωσι τό βάρος τών άλύσσεων’ 
έάν πόδες κεκοσμημένοι μέ ταινίας Οέλου- 
σιν υποφέρει τού; πόνους τών δεσμών. Φο
βούμαι πολύ μήπως κεφαλή έκ δικτυωτού 
πλέγματος έξ άδαμάντων καί μαργαριταρί- 
ων έστολισμένη θέλει δυνηθή ν’ άνθέξη είς 
τήν σπάθην τού δημίου ».

Ό Τερτυλλιανός ήτον άνήρ είς υπερβολήν 
πεπαιδευμένος καί εύρίσκομεν εις τά συγ
γράμματα αύτού λεπτομερίας έπί τού ι
διωτικού βίου τών Ρωμαίων άς είς μάτην 
ήθέλομεν απαντήσει αλλαχού. Μολονότι 
συνεχείς βαρβαρισμοί καί ξένοι ιδιωτισμοί 
άσχημίζουσιν ένίοτε τό λεκτικόν αύτού, 
ούχ ήττον δμως κατέχει διακεκριμέ/ην Οέ- 
σιν μεταξύ τών ρητόρων τή; ’Εκκλησία;, 
τά δέ συγγράμματα αύτού βρύθουσιν ύψη- 
λών νοημάτων καί κριτικών παρατηρήσε
ων. Τό ΰφος τοΰ Τερτυλλιανού εΐναι σιδη- 
ροϋν, λέγει ό Βαλζάκ, πλήν έκ τού σιδή
ρου τυύτου έχάλκευσε εξαίρετα όπλα. Ει
κάζεται έκ τινων συγγραμμάτων αύτοΰ ό
τι περί τά τέλη τοϋ βίου του ήσπάσθη τήν 

αίρεσιν τών Μοντανιστών καί οτι έν αύτή 
ένελεύτησεν έν έτει 240.

Ούχ ήττον επίσημον χώραν κατέχει έν 
τή έκκλησιαστική ιστορία ό Λακτάντιο; 
ό έπονομασθεί; χριστιανό; Κικέρων. Ό ρή
τωρ ουτος διαπρέπει διά τήν γλαφυρά* 
αύτού λατινικήν φράσιν, διά τήν δεινότητα 
τού λόγου, τήν πολυμάθειαν καί τήν σα
φήνειαν τών νοημάτων. Έκ τών σωζομένων 
συγγραμμάτων αύτού τό λαμπρότερου εί
ναι τό ύπέρ τής χριστιανικής πίστεως α
πολογητικόν αύτού δπερ έπιγράφεται /'<- 
slilulionum dwinaHim καί διαιρείται είς 
βιβλία έπτά. Εί; τά πρώτα εξ βιβλία ό 
Λακτάντιο; πραγματεύεται έν έκτάσει πε
ρί τού χριστιανισμού — περί τή; υπάρξε- 
ω; τοΰ θεού — περί τή; σαθρότητος καί 
τού ψεύδους τή; πολυθεία; καί τών χρη
σμών — περί τή; κουφότητος τή; θύρα
θεν φιλοσοφία; — περί τής χριστιανικής 
θρησκείας ώς μόνης πηγή; τή; αλήθεια; — 
περί τή; δικαιοσύνη; άναφανείση; έπ1. τής 
γής μετά τής λατρεία; ένό; μόνου θεού 
άποκαλυφθέντος ύπό τοΰ υίοΰ αύτού — πε
ρί τής γνώσεως καί τή; λατρείας τοΰ θε
ού τούτου καί περί τή; εΰσπλαγχνία; καί 
φιλανθρωπίας πρός τους όμοιους ήμών. Είς 
τό έβδομον βιβλίου ό Λακτάντιο; απεικο
νίζει μετά ζωηρών χρωμάτων τήν μέλλου
σαν ζωήν καί τήν τρομεράν μετατροπήν 
ήτις μέλλει ν’ άκολουθήση μετά τό τέλος 
τού κόσμου ουτινος τήν διάρκειαν προσδι
ορίζει είς 6,000 ετη. Μεταφέρομεν ένταΰ
θα περικοπήν έκ τοϋ λαμπρού τούτου συγ
γράμματος δπερ ώφειλε νά εύρίσκεται εί; 
τά; χεϊρας όλων τών μαθητών άντί τών 
ξηρών κλασικών συγγραφέων. « Ό άνθρω
πος, λέγει, ριφθεΐς έπί τή; γή; Χσταται έν 
τώ μέσω δύο οδών αίτινες τείνουσιν ή μέν 
πρό; τήν διαμονήν τών έπουρανίων άπο- 
λαύσεων, ή δέ πρό; τόν τόπον τή; κολά- 
σεως. Ή είσοδο; τή; πρώτης ήτις είναι ή 
οδός τή; άρετής, είναι τραχεία, απόκρη
μνος, κεκαλυμμένη ύπό βράχων καί λίθων, 
πλήθουσα δυσχερειών καί περιτειχισμένη 
διά κρημνών καί χείμαρρων. "Οπως προβώ- 
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μεν απαιτούνται ενδελεχείς προσπάθειαν, ' 
ή δε άνάβασις ημών δέον νά γίνηται μετά [ 
μεγίστης περισκέψεως. Έάν λάβωμεν τδ j 
θάρρος νά ύπερπηδήσωμεν τάς πρώτας ταύ
τας δυσκολίας, ή οδός βαθμ.ηδδν έξομα- 
λύνεται, ή σκηνή μεταβάλλεται καί ό δρό
μος φωτιζόμ.ενος ύπδ τερπνού φωτός κα
ταντά ευάρεστος. ’Ενταύθα δεν ύπάρχουν 
πλέον ούτε έργασίαι, ούτε κίνδυνοι, άλλ’ 
άνάπαυσις καί ατελεύτητος χαρά. Δυστυ
χία είς οσους αί δυσχέρεια·, τής προσελεύ- 
σεως έπροξένησαν τρόμον ! Ό πού; αύτών 
ύποχωρεϊ καί πίπτουσιν είς τδν άλλον δρό
μον. Ούτος έκ πρώτης δψεως εΐναι ήδύς, 
τερπνός καί ευρύχωρος. Βρύθει άνθέων, 
καρπών καί πάντων τών έπιγείων αγαθών 
ήγουν πλούτου, τιμών, ηδονών καί δλων 
τών δελεασμάτων τής κακίας. Πλησίον δμως 
τούτων ύπάρχει ή αδικία, ή σκληρότης, η 
άλαζωνείά, η απιστία, ή ακολασία, ή διχό
νοια, ή αμάθεια δ δόλος καί έν γένει δλα 
τά πάθη. Ποιον λοιπδν θά ήναι τδ τέλος ; 
Άφοΰ βαδίσει τις έπί τινα καιρδν είς τδν 
δρόμον τούτον, δέον νά φθάση είς τδ τέρ
μα, δέν ύπάρχει μέσον δποχωρήσεως' αί 
γοητευτικά! θέσεις έξαλείφονται καί τά 
πάντα έν άκαρεϊ γίνονται άφαντα. Μόλις 
δύναται τις νά έννοήση τήν πλάνην του 
καί παρευθύς πίπτει είς τδ βάραθρον· Άπα- 
τηθείς έκ τού λαμπρού εξωτερικού τών έ
πιγείων αγαθών καί έχων τδν νούν του 
προσηλωμένον είς τ-ήν διατήρησιν αύτών, ό 
άνθρωπος δέν σκέπτεται τδν θάνατον, απο
μακρύνεται τοϋ θεού καί τέλος απολαμβά
νει έν τώ άδη τήν τιμωρίαν τή; απονενο
ημένης αύτού διαγωγής. Προτιμότερον έ
άν δέν έστήριζε τήν ευδαιμονίαν του είς τά 
έφήμερα τής γής αγαθά καί έάν έβάδιζε 
τήν στενωπήν καί έ—ίπονον όδδν τής ά
ρετής ένθα άπαντά τις τήν δικαιοσύνην, 
τήν έγκράτειαν, τήν αλήθειαν, τήν γλυκύ- 
τητα, τήν αληθή έπιστήμην καί σοφίαν 
καί έν γένει δλας τάς άρετάς. Ό δρόμος 
ούτος εΐναι λίαν στενδς καί ολισθηρός δπως 
δύναται τις νά βάδέση άσφαλώς άναούρων 
τδ επαχθές φοοτίον τού πλούτου καί τών

άνθρωπίνων μεγαλείων. Ώς έκ τούτου ό έν- 
τδς τής επιπόνου ταύτης οδού βαδίζων δί
καιος προσέχει καλώς μ.ή.τως περιπλεχθή, 
καί επειδή προχωρεί άνευ τής λαμπρά; ταύ
της συνοδίας, τδν περιφρονοϋσι καί τρέφου- 
σιν ύπέρ αύτού μίσος, καί απέχθειαν. Όλα· 
τά άθλια έκεϊνα ανδράποδα τής τύχης καί· 
τής κραιπάλης τδν φθονοΰσι καί δέν ανέ
χονται τ-ήν έσωτερικήν έκείνην γαλήνην ήν 
άπολαμβάνει καί τήν οποίαν δέν δύναται 
νά χορηγήση ή κακία. Δέον λοιπον νά διά- 
γη,άφανώς και νά ύπομένη. τήν πενίαν, τήν 
σκληραγωγίαν καί πάσας τάς πικρίας τής. 
ζωής. Άφοΰ φθάση δμως είς τδ τέρμα τού 
βίου του, τότε ή αρετή αύτού ανταμείβε
ται, απολαμβάνει τών άγαθών τής αΐωνι- 
ότητος καί άποζημιοΰται διά τους πόνους; 
ούς ύπέστη έν τω βίιρ τούτω. Ιδού ή δια- 
κλήοωσις τήν οποίαν ό θεδς έθεσε μεταξύ- 
τής παρούσης καί τής μελλούσης ζωής. Είς 
μέν τ-ήν πρώτην τδ πάν διέρχεται ταχέως, 
δηλαδή τά καλά καί τά κακά. Είς δέ τήν 
δευτέραν τά καλά ώς έπίσης καί τά κα
κά Οά ήναι παντοτεινά διότι ή μέλλουσα ζωή. 
ΐναι άτελεύτητος. » 

ΙΙαραλείποντε; χάριν συντομίας τά συγ
γράμματα τού ιερού Κυπριανού, τού άγιου· 
’Αμβροσίου, τού Ιερωνύμου, τού Βερνάρδου 
τού Άρνοβίου,τοΰ Βοσχουέτου καί άλλων πα
τέρων τής Δυτικής Εκκλησίας, θέλομεν εί
πε·. ολίγα τινά περί τού ιερού Αυγουστίνου 
ουτινος τά συγγράμματα άπολαμβάνουσιν 
έν τή λατινική έκκλησία μεγάλης ύπολήψεως. 
καί μεγάλου κύρους. Οι λόγοι αύτού γε- 
γραμμένοι είς απλήν φράσιν βρύθουσι γνώ
σεων, υψηλών - έννοιών καί ήθικών παραγ
γελμάτων. Ό ιερός ούτος πατήρ ύπήρξε γο- 
νιμώτατος συγγραφεύς γράψας περί διαφό
ρων δογματικών φιλοσοφικών καί ιστορικών 
αντικειμένων, προπάντων δέ περί τής αίρέ- 
σεως τών Μανιχαίων—περί Πελαγιανών—-· 
περί προορισμού—περί πολιτείας τού θεού 
—περί χάριτος—περί τού αύτεξουσίου— 
περί τού χαρακτήρας τής άληθοΰς Εκκλησί
ας—περί θείας Προνοίας—περί μουσικής 
καί περί τής χριστιανικής διδασκαλίας. Είς

τάς Εξομολογήσεις αύτού μάς διδάσκει τ-ήν 
φύσιν τοϋ άνθρώπου, τάς αδυναμίας καί τάς 
ελλείψεις αύτού. Ό ίερδς Αύγουστϊνος δέν 
εξομολογείται ένώπιον τών άνθρώπων άλλ’ 
ένώπιον τού Παντεπόπτου θεού πρδς τδν ό
ποϊον αποκαλύπτει τάς αποπλανήσεις τής 
νεαράς αύτού ηλικίας· Γονυπετής ένώπιον 
τού βήματος τής μετάνοιας κραυγάζει 
« Είσαι άπειράκις μέγας, άπειράκις άγαθός, 
άπειράκις εύσπλαγχνος, άπειράκις δίκαιος. 
Τδ κάλλος Σου εΐναι άπαράμιλλον, ή δύ- 
ναμίς Σου ακαταμάχητος, ή ισχύς Σου απε
ριόριστος. Πάντοτε έν ένεργεία, πάντοτε έν 
ηρεμία, διατρέφεις, πλτρεϊς, διατηρείς τδν 
-κόσμον αγαπάς άνευ πάθους, είσαι ζηλό
τυπος άνευ ταραχής’ μεταβάλλεις τά έργα 
σου άλλ’ ούδέποτε τά σχέδιά σου.... άλλά 
τί δύναμαι νά είπω, ώ θεέ μου 1 καί τί δύ- 
ναταί τις νά είπη λαλών περί Σού; »

ΙΙεραίνων τήν παρούσαν πραγματείαν έ- 
πεύχομαι δπως ή μελέτη τών Πατέρων τής 
Εκκλησίας γί»η μάλλον συστηματική είς 
τά ήμέτεοα έκπαιδευτήρια. Είς τά συγγράμ
ματα αύτών ό έπιμελής μαθητής, ό ρήτωρ 
καί ό φιλόσοφος εύρίσκουσιν ού μόνον άφθο- 
νον ύλην άλλά καί μεγάλην ψυχικήν ωφέ
λειαν. Διά τής συχνής άναγνώσεως αυτών ό 
θρησκευτικός ζήλος ένισχύεται, τδ δέ αν
θρώπινον πνεύμα άναπτερούμενον έγκατα- 
λείπει τδν βόρβορον τών έπιγείων πραγμά
των καί πλησιάζει πρδς τδν Πλάστην αύτοϋ. 
Δέν παραδέχομαι, κύριοι, τήν ιδέαν έκείνων 
οϊτινες συνηγορούσιν δτι μόνον διά τής έξω
θεν παιδείας τών προγόνων ήμών, τδ ελλη
νικόν έθνος δύναται νά εύδαιμονήση καί νά 
φθάση είς τδν έπί γής προορισμόν του. Τά 
αποτελέσματα τής λελανθασμένης ταύτης 
έκπαιδεύσεως καθ’ έκάστην βλέπομεν καί 
άπολαμβάνομεν δυστυχώς τους νομίμους 
καρπούς αύτής. Οί νέοι καί αί νέαι μας έ- 
ξερχόμενοι τών έκπαιδευτηρίων εΐναι έν μέ- 
,ρει ή άπιστοι ή δρθολογισταί, έάν δέ τινές 
διαφύγωσιν τδ ναυάγιον τής τοιαύτης έκ- 
παιδεύσεως καθίστανται σκεπτικοί, άλαζό- 
νες, οίημ.ατίαι άμφιβάλλοντε; περί πάντων 
τών άφορώντων τήν θρησκείαν. Άμα δέ έ- 

ξέρχονται τής σχολής κατατρίβουσι τδν 
χρόνον έν άμαθεία άναγινώσκοντες μόνον μυ
θιστορήματα καί άλλα περιττά βιβλία τά 
όποια δέν μ-ορφώνουσιν ούτε τδν νούν ούτε 
τήν καρδίαν. Τοιαύτη σπουδή καί άνάγνω- 
σις ούδαμώς αναπτύσσει τήν κρίσιν, επειδή 
ή κρίσις αύξάνει καί ένισχύεται διά τής πα 
Saβολής καί τής συγκρίσεως προπάντων δέ 

ιά τής μελέτης έμβριθών συγγραφέων. Έγ- 
κολπούμεθα ευχαρίστως πάντα νεωτερισμόν, 
άσπαζόμεθα οίανδήποτε άρχήν δπως φανώ- 
μεν δήθεν φίλοι τής προόδου χωρίς δμως νά 
έξετάσωμεν έάν συμ.φωνή μέ τήν διανοητι
κήν ήμών άνάπτυξιν. Νήπιοι ! ούδαμώς έν- 
νοούντες δτι πρόοδος άνευ θρησκείας δέν 
δύναται νά ύπάρχη καί δτι χριστιανισμός 
σημαίνει ειρήνη, εύημερία, τιμή, ύπόληψις 
καί πάν ώραΐον καί αγαθόν, άνευ δέ τούτου 
σκότος, αμάθεια, ψεύδος, δεισιδαιμονία πο
νηριά καί απάτη. Γινόμεθα λοιπόν άνδρες 
χωρίς νά έννοήσωμεν τδ έλλειπές τής άνα
τροφής καί τά αίτια τής ήθικής καί πολιτι
κής ήμών καταπτώσεως. Άλλ’ αρα γε περι
ορίζεται τδ κακόν τουλάχιστον ένταΰθα; 
Άλλοίμονον ! τδ δυστυχές ήμών έθνος δια
τελεί έν τή απάτη του καί τοσοϋτον κανο
νικής τρέφεται ύπδ τής ψευδολογίας ώστε 
έπί τέλους αδιαφορεί είς δλα καί γίνεται ά- 
ναίσθητον καί άπαθές. Έσχηματίσαμ.εν, 
κύριοι, σχολεία, πανεπιστημιον, συλλόγους 
άλλ’ ούδείς φροντίζει περί τής εύαγγελ.ικής 
άναμορφώσεως,περί τής βελτιώσεως τοΰκλή- 
ρου καί τή; διαδώσειος υγειών θρησκευτικών 
άρχών είς τδν λαόν καί τήν νεολαίαν. Οί 
μέν λόγιοι θεωροϋσιν ώς περιττόν νά συχνά- 
ζωσιν είς τδν ναόν τού Ύψίστου καί νά έκ- 
τελώσι τά θρησκευτικά αύτών καθήκοντα, 
οί δέ διέποντες τά τής ’Εκκλησίας ούδεμί
αν πρόνοιαν λαμβάνουσιν δπως διαδοθη έ- 
πωφελώς τδ φώς τού Εύαγγελίου. Άλλοτε 
οί ’Αρχιερείς καί οί ’Επίσκοποι έκήρυττον τδν 
λόγον τοϋ θεοϋ καί ήρμήνευον εις τδν λαόν 
τάς ίεράς Γραφάς, σήμερον ούδείς πράττει 
τούτο, δ δέ υποδεέστερος κλήρος κατατρι- 
χόμενος ύπδ τής άνάγκης έκτελεϊ τυπικός 
τδ ίργον του δπως πορισθη τά πρδς τού
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ζήν αναγκαία. Αέν ώφειλεν άρα η Μητρόπο- 
λις νά λ.άβ·/) σύντονα μέτρα ύπέρ τών από
ρων ίεράων τούς όποιους βλέπει τις πολλά
κις έπάϊτοΰντας καί ρακένδυτα; πρδς όνει 
δος τή; Εκκλησία; μας/Αλλοτε όί ’Αρχιε
ρείς καί οί Επίσκοποι κατέπαυον τά σχίσμα
τα τά χωρίζοντα τούς χριστιανούς καί ησαν 
ό τύπος καί ό ύπογράμ-'μδς πάση; αρετής 
καί άγιότηίος» σήμερον βλέπομεν τινά; 
έξ αύτών υποθάλποντας τάς διαιρέσεις, τδ 
δέ χείριστον πάντων προστρέχοντα; είς τήν 
λύσιν διάφορων εκκλησιαστικών ζητημά
των είς διαιτητά; αλλοφύλους καί μή άρ1· 
.μοδίους νά κρίνωσι περί αυτών.

Αί συνέπεια·, τής άσυνέτου ταύτης δια
γωγής ηρχισαν νά γίνωνται έπαισθηταί καί 
δέν βλέπω τί; ό μέλλων νά ύψωση, τήν 
ορθόδοξον ανατολικήν Εκκλησίαν είς τήν 
προσήκουσαν αύτή θέσιν. Ή ένωσις μετά 
τών παλαιών καθολικών ήδύνατο κάπως 
νά έπιδράση έπί τής τύχης ήμών, άλλά πε- 
μί τούτου δυστυχώς ούδεμία είσέτι έλήφθη 
πρόνοια. Καιρός λοιπδν νά συναισθάνθώ- 
μεν ότι ή ίσχυρογνωμοσύνη αυτή δύναται 
νά ηναι έπιβλαβή; εΐς τδ έθνος ήμών καί 
-οτι προκειμ-ένου περί χριστιανική; ένότητος 
δέον νά φανώμεν καί ημείς κάπως συγκα
ταβατικότεροι. Ούδείς αγνοεί τήν πολιτι
κήν καί ιδιωτικήν βλάβην ήν ύπέστη κατά 
τούς χρόνου; τής ύποδουλώσεώς του τδ’ά
τυχες ήμών ίθνος ένεκεν τοΰ χωρισμού αύ
τοΰ έκ τών άλλων χριστιανικών κοινοτή
των. Πόσα αρα θλιβερά αποτελέσματα δέν 
προξενεί έτι και νΰν ή διαίρεσις τών δια
φόρων Χριστιανών είς τήν διάνοιαν καί τήν 
καρδίαν τών εχθρών τή; άμωμήτου τοΰ Χρι
στού Έκκλησίας ; Έφ’ όσον λοιπδν δέν έ- 
ξέλθωμεν έκ τής άκροσφαλοΰς καί μεμονω
μένης ήμών θέσεως, έφ’ δσον δέν πεισθώ- 
μ.εν περί τής άπολύτου άνάγκης τοΰ άνα- 
τρέφειν καί διδάσκειν τήν νεολαίαν είς τάς 
άρχάς τής θρησκείας καί είς διδασκαλίαν 
άποβλέπουσαν πρακτικά; γνώσεις, έφ’ δ
σον δέν άναθρέψο>μεν τάς μητέρας χριστι
ανικοί; καί δέν έννοήσωμεν δτι ή έν τώ έθνει 
πειθαρχία είναι φυσική απόρροια τής πει

θαρχίας έν τή όίκογενείφ, έφ' όσον δέν τα- 
κτοποιήσωμεν καί εκπάιδεύσωμεν κλήρο·» 
ίκανδν νά έννοήσγ, τήν υψηλήν αύτοΰ άπο- 
στολήν, ούδεμίαν θά λάβωμεν έπίδοσιν, θά 
παρακμάσωμεν έτι μάλλον διανοητικής καί 
ηθικώς καί Οά ζώμεν έν άσημότητι καί ά- 
δοξία. ΊΙ διδασκαλία, ή θρησκεία καί ή 
άνατροφή οίτω; καρπόφορήσωσι δέον νά τρα- 
πώσιν άλλην όδόν.Έν αύτή μόνόν τή μεταλ
λαγή έγκειται ή σωτήρια καί ή εύημερί*  
τής ελληνικής φυλής. (*)

(*) Μέγα; φιλόσοφο; καί μαθηματικός Γερ
μανός, γεννηθείς έν Λειψία τφ 1646, άποθανών 
όέ τφ 1716 —Σ. .Μ.

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΪΛ. Δ'.)

Λ. ΚΟΥΡΝΪΑΚΤίΙΣ,

ΦΥΪΙΟΑΟίΤΑ ΪΟΓ ΘΑΝΑΤΟΥ.
******

Ο ΑλΠΘΗΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΪ
Ο ΚΑΤ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΝ.

Αλλοτε τδ σώμα ένδς νεκρ'οΰ περιήρχετ*»  
είς τοϋ άνατόμου τήν δικαιοδοσίαν, ένώ έρ
γον τοΰ φυσιολόγου ήσαν τής ζωή; τά φαι
νόμενα. Σήμερον δμως υποβάλλουσι τδ 
πτώμα εί; δ,σα καί τδν ζώντα οργανισμόν 
πειράματα, έν δέ τοΐ; λειψάνοι; τοΰ θανά
του ζητοΰν ν’ άνεύρωσι τά μυστήρια τής 
ζωής. Άντί νά βλέπω σιν εί; πάν άψυχον 
σώμα τύπους, νά διαλυθώσι μόνον καί έξά- 
λειφθώσιν ετοίμου;, άνακαλ.ύπτουν έν αύ
τώ δυνάμεις καί ένεργείας έπιμόνους, τών 
οποίων ή μελέτη είναι, δσον βαθέω; δίδε
ται, διδακτική. Όπως δέ οί θεολόγοι καί 
ηθικολόγοι μάς προσκαλοϋν ν’ άτενίζωμεν 
ένίοτε κατά πρόσωπον τοΰ θανάτου τδ φά
σμα καί, μετά γενναιότητάς συλλογιζόμενοι 
περί τών τελευταίων ήμών στιγμών, ένι- 
σχύωμεν έν τοιαύτη μελέτη τήν ψυχήν μας, 
ουτω καί ή ιατρική επιστήμη, ή νεωτέρα 
επιστήμη έννοοΰμεν, θεωρεί ώς ανάγκην νά 
μας συμ,παραλάβη, δπως μετ’ αύτής πα-

(") Ή άνωθεν πραγματεία έξεφωνήθη έν τφ 
Φιλ. Συλλόγφ « ό Όμηρο; ».

ρευρεθώμεν εί; τά; λεπτομέρειας δλα; τοΰ 
λυπηρού έκείνου δράματος, όπερ ονομάζεται 
θάνατος, καί διά μέσου ζόφων καί σκιών, 
μάς όδηγήση πρδς σαφεστέραν τής ζωή; 
έπιστήμην.

Ό Λείβνιτζ, (") ό βαθεΐαν καί Οαυμάσιον 
έχων γνώσιν περί τοΰ συστήματος τής ζωής, 
είχε καί περί τοΰ θανάτου έπίσης τοιαύτην’ 
έφρόνει οτι ή γέννησι; ούδέν είναι άλλο, ή 
άπλή άνάπτυξις καί εΐς κύκλον εύρύτερον 
έπέκτασι; ζώου σχηματισθέντος ήδη, ότι 
επομένως ή φθορά ή δ θάνατο; δέν είναι, ή 
εί; τδ πρώτον σημεϊον επάνοδο; τοΰ αύτοΰ 
τούτου ζώου, οπερ εξακολουθεί καί μετά 
θάνατον ύπάρχον καί ζών. Τδ σύνολον τών 
ζωικών έκείνων ένεργειών, αϊτινες παρουσιά
ζονται ύπδ μόρια απλά έν τώ σπέρματι, εί
ναι τδ αύτδ έν άλω τώ κόσμω, ή δε γέννη- 
σι; και ό θάνατος ούδέν άλλο είναι, είμή 
αεταβολαί έν τή πορεία καί συμφωνία τών 
ζωϊκών άρχών’ μεταμορφώσεις τούτέστι τοΰ 
μ.ικροΰ είε μέγα καί τ’ άνάπαλιν. Έν άλ- 
λαι; λέξεσιν ό Λείβνιτζ έβλεπεν άπανταχοΰ 
έν τή φύσει αιώνια καί αδιάφθορα ζωή; 
σπέρματα, ούτε άρχόμενα, ούτε φθειρόμενα. 
Ό,τι αρχίζει καί τελειώνει, είναι αί όργανι- 
καί μηχαναί τών οποίων τά σπέρματα 
ταΰτα άποτελοΰσι τήν πρώτην ένέργειαν’ τδ 
δέ υλικόν τδ αποτελούν τά; μηχανάς ταύ
τας διαλύεται μέν, πλήν δέν καταστρέφε- 
ται. Είχε και άλλην θεωρίαν’ έθεώρει τήν 
γέννησιν ώ; προοδευτικήν προλαβούση; ζωή; 
πορείαν, έθεώρει δ’ έπίσης τδν θάνατον ώς 
βαθμιαίαν τή; αύτή; άρχής έπανάληψιν’ 
έφρόνει τούτέστιν ότι έν τώ θανάτω ή ζωή 
άποσύρεται όλίγον κατ’ ολίγον, δπως έν τή 
γεννήσει όλίγον κατ’ όλίγον έπίσης έπροχώ- 
ρησεν. Επομένως ό θάνατο; δέν είναι ορ
μητικόν τι φαινόμενον, δέν είναι άπώλεια 
αιφνίδιος, είναι μία βραδεία ένέργεια, μία 
πρδς το άρχικδν σημεϊον επάνοδος. Πριν 
τδν ίδωμεν, πρδ καιροΰ ήδη ένήργει έν τώ 

οργανισμώ τοΰ άνθρώπου, χωρίς νά τδν βλέ
πωμεν, διότι ή άποσύνθεσις άρχεται έκ τών 
μικροτέρων τοΰ σώματος μελών κατά πρώ
τον. Ναί’ πριν φανερωθή ήμΐν διά τής ώχρό- 
τητος τοΰ χρώματος, διά τή; ψυχράνσεω; 
τών χειρών καί τοΰ λοιποΰ σώματος, πριν 
τέλος πάντων παραλύση τάς κινήσει; καί 
πνίξη τοΰ θνήσκοντος τδ αίμα, εισδύει» 
άφανή; καί επίβουλος, είς τά μικρότερα καί 
μάλλον απόκρυφα μέρη τών οργάνων καί 
χυμών αύτοΰ. Έκεϊ δέ είσδύων, αρχίζει νά 
φθείρ-ρ τά ύγρά, ν’ άποσυνθέτη τών νεύρων 
τά; συρράφάς, νά καταστρέφω τά; ισορρο
πίας, νά διαλύη τά; αρμονίας. Ταΰτα 
πάντα ένεργοΰνται, μάλλον ή ήττον έπι- 
βούλως, έντδς «ορισμένου, βραχέος ή μα- 
κροΰ, διαστήματος, δταν δέ φανερωθή, δυ
νάμεΟα νά ήμεθα βέβαιοι, οτι προχείρως καί 
αίφνιδίως δέν είσέδυσεν είς τδ σώμα.

Ό Βισά (Bichat), μέγα; φυσιολόγο; 
περί τά τέλη τοΰ III’. αίώνο; άκμάσας, 
κατέγινε σπουδαιότερον παντδ; άλλου περί 
τών ένεργειών τοΰ θανάτου, τδ δ’ ’Δ’.τέ εής· 
Ζωής χαί τυϋ θαχάίου σύγγραμμα αύτοΰ, 
είναι και σήμερον τδ πλουσιώτερον μεταλ
λείου πάντων τών έπί τής φυσιολογίας τοΰ 
θανάτου συγγραφέντων. Άφοΰ άπέδειξεν, 
ότι ή ζωή δέν κινδυνεύει σπουδαίως, είμή 
άλλοιουμένου ένδς τών τριών ούσιωδών ορ
γάνων, έγκεφάλου, καρδία; ή πνεύμονο;, 
τδ σύνολον τών όποιων άποτελεϊ τδν ζωικόν 
τρίπουν, έξετάζει πώς ό θάνατο; ένδς τών 
οργάνων τούτων συνεπιφέρει τδν θάνατον 
τών άλλων καί βαθμηδόν τήν στάσιν όλων 
τών λειτουργιών. Έκείνου τά ίχνη ακολου
θούσα ή νεωτέρα πειραματική φυσιολογία 
έμελέτησε καί έπιτυχώ; έξηκρίβωσε τούς 
διαφόρου; τοΰ θανάτου μηχανισμούς μέχρι 
καί τών λεπτότερων λεπτομερειών αύτοΰ, 
προπάντων δέ, έφερεν εί; φώ; σύστημα ο
λόκληρον ένεργειών, τά; όποια; απλώς μό
νον είχον δι'ί'δει έπί τοΰ πτώματος μέχρι 
τή; έποχή; έκείνης. Ή θεωρία τοΰ θανά
του έτελειοποιήθη βαθμηδόν συγχρόνως μέ 
τήν τής ζωής, διάφορα δέ πρακτικά ζητή
ματα, όπως τδ τών σημείων τοΰ άληθοΰ;

47.
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θανάτου μεταξύ άλλων, αόριστα -πριν, έλύ- 
θησαν όριστικώς ήδη.

******

Κ'.

Έκ δύο τάξεων φαινομένων άπέδειξεν β 
Βισά, ότι σύγκειται όλος τών ζώων δ βίος' 
έκ τών τής Ορέψεως και κυκλοφορίας, καί 
έκ τών οριζόντων τάς σχέσεις τοΰ ζώου 

■μέ πάν το περί αύτό. Διέκρινε τδν όμ- 
2'anwr τούτέστιν άπδ τδν κυρίως ζωικόν 
βίον. Καϊ τά μέν φυτά εχουσι τδ πρώτον 
μόνον, τά δέ ζώα άμφότερα ηνωμένα όμοϋ. 
Έπερχομένου λοιπόν τοϋ θανάτου, αί δύο 
ζωα'ι αύται δέν έκλείπουσι ταύτοχοόνως' 

ή ζωΐχη προσβάλλεται πρώτη, τοΰ δέ νευ
ρικού συστήματος αί ένέργειαι παύουσι πρδ 
τών άλλων λοιπών. Τίνι δέ τρόπω τοΰτο 
προέρχεται; ’Ανάγκη νά μελετήση τις χω
ριστά τδν έκ γήρατος θάνατον, τδν έξ α
σθενειών και τδν αίφνιδίως έπερχόμ.ενον. 
Ο είς γήρας βαθύ άφικνούμενος άνθρωπος 

θνήσκει, σβέννυται λεπτομερώς, οδτως εί- 
πεϊν. Αί αισθήσεις αύτοϋ κλείονται ή μία 
μετά τήν άλλην' ή δρασις σκοτίζεται , θο- 
λούται, καί δ άνθρωπος παύει έπι τέλους 
τοΰ νά βλέπη τ’ αντικείμενα' ή ακοή γί
νεται βαθμηδόν αναίσθητος πρδς τούς ή
χους' αδυνατίζει ή αφή, πάσα δέ δσμή ά- 
σθενώς τοΰ λοιπού έπενεργεΐ. Μόνον ή ορε- 
ξις έξακολουθεϊ έπιμένουσα και πολλάκις 
αυξάνουσα. Ένώ δέ τά αισθητικά όργανα, 
ύπδ ατροφίας καταλαμβανόμενα,χάνουσι τήν 
εύαισθησίαν αύτών, τοΰ έγκεφάλου αί λει
τουργία! σβέννυνται όλίγον κατ’ ολίγον' 
ή φαντασία γίνεται ασαφής, ή μνήμη σχε
δόν μηδαμινή, ή κρίσις αβέβαιος. Έξ άλ
λου δέ, σκληουνομένων τών μυώνων, αί 
κινήσεις γίνονται βραδεΐαι, ή φωνή έξα- 
σθενεϊ, δλαι ένί λόγω τής εξωτερικής ζω
ής αί ένέργειαι χάνουσι τήν έλαστικότητα 
αύτών. Πάς συνδέων τδν γέροντα μετά 
τής ύπάρξεως δεσμός Οραύεται βαθμηδόν' 
και δμως ή έσω ζωή έξακολουθεϊ. Έξακο
λουθεϊ ή θρέψις' μετ’ ού πολύ μολαταύτα

αί δυνάμεις έγκαταλείπΟυσι τά ούσίωδέ- 
στερα όργανα' μαραίνεται ή.χώνευσις, αί 
έκκρίσεις στειρεύουσιν, ή κυκλοφορία τών 
τριχοειδών άγγείων αρχίζει νά περιέρχε
ται είς στενοχώριαν, ή τών-μεγάλων παύει 
δλοτελώ;, αί συστολαι τής καρδίας στα- 
ματώσιν. Αυτή είναι άκριβώς τοΰ θανάτου 
ή στιγμή. Τοιοϋτος ό .βραδύς καί μερικός 
θάνατος τών γερόντων όσοι, μή Οανόντες 
έξ άσθενείας, έφθασαν εις τδ τέρμα τοϋ βί
ου των. Ό ούτως ύπδ τοΰ αίο>νίου κατα
λαμβανόμενος υπνου, θνήσκει δπως τδ φυ
τό; δπερ ούδεμίαν γνώσιν έχον τής ζωής, 
ούτε τοΰ θανάτου έδύνατο νά έχη τοιαύτην. 
Μεταβαίνει άνεπαισθήτως έκ τοΰ ένδς εις 
τδ άλλο, τοιοϋτος δέ θάνατος ούδέν έχει 
τδ έπίπονον. Έ ιδέα τής έσχάτη; ώρας 
μάς τρομ.άζει μόνον, διότι διά μιάς διαρρη
γνύει τάς σχέσεις ήμών μέ πάν τδ περί η
μάς' δταν δμως πρδ πολλοΰ έπαύσαμεν 
έχοντες τών σχέσεων τούτων τήν αΐσθησιν, 
τρόμον έπί τού χείλους του τάφου δέν δυ
νάμεθα νά έχωμεν. Τδ ζώον δέν φρικιά, δ
ταν έλθη ή τελευταία αύτοϋ στιγμή.

Δυστυχώς, ολίγοι άποθνήσκουσιν οΰτω, 
ό δ’ έκ γήρατος θάνατος κατήγτησε σπάνι
ον φαινόμενον. Ώς έπί τδ πλεΐστον άπο- 
Ονήσκσμεν έκ συγχύσίως, ποτέ μέν αιφνί
διου, ποτέ δέ βαθμιαίας τών λειτουργι
ών τοΰ οικονομικού ήμών συστήματος·. Καί 
ένταΰθα ό ζωϊκδς βίος εκλείπει πρώτος, τής 
έκλείψεως μόνύν οί τρόποι είναι άπείρως 
ποικιλότεροι. Ό συχνότερος τών άλλων 
τρόπος είναι ό διά τοϋ πνεόμονος θάνατος' 
συνεπεία περιπνευμονιών καί φθίσεων δια
φόρων, ή οξύδωσι; τοϋ αίματος δέν δύνα
ται πλέον νά γείνη ένεκα τής άποσυνθέσεως 
τών σφαιριδίων τού πνεύμονος, τών δέ φλε
βών τδ αίμα έπιστρέφον εις τήν καρδίαν 
δέν άναζωογονεϊται. Έν περιπτώσει σοβα
ρών καί διαρκών πυρετών, μιασματικών, 
επιδημικών καί άλλων όμοιων ασθενειών, 
αίτινες ολαι είναι τού αίματος δηλητηριά
σεις, δ θάνατος έπέρ.χεται διά γενικής άλ- 
λοιώσεως τής Ορέψεως' ωσαύτως δέ καί δ
ταν πρόκηται περί χρονικών νοσημάτων

τών πεπτικών δργάνων. Όταν ταΰτα άλ- 
λοιοϋνται, στειρεύει ή έκκρισι; τών υγρών 
τών πρδς διάλυσιν τής τροφής προωρισμέ- 
νων, τά δέ υγρά διέρχονται, άνευ ώφελι- 
μοποιήσεως τδν σωλήνα τών έντοσθίων' τό
τε δ άσθενής αποθνήσκει ές άσιτίας άλη 
θοϋς. Μία δέ τών συνηθεστέρων τού θανά
του αιτιών είναι καί ή αιμορραγία. Όταν 
μία μεγάλη αρτηρία έξ οίασδήποτε αιτί
α; άνοιχθή καί ρεύση έν αφθονία τδ αίμα, 
τδ δέρμα ώχριόι, έλαττοΰται ή θέρμη, ή 
άναπνοή γίνεται διακεκομμένη, ζάλαι, σκο- 
τοδινιάσεις παρουσιάζονται, ή φυσιογνωμία 
μεταβάλλει έκφρασιν, ίδρώς ψυχρό; καί ι
ξώδης καλύπτει μέρος τοΰ προσώπου καί 
τών μελών, δ σφιγμδς γίνεται βαθμηδόν 
πλέον αδύνατος, έπί τέλους παύουσι τής 
καρδίας οί παλμοί.-

Ό δ’ αιφνίδιος θάνατος, πλήν τών εξω
τερικών καί τυχαίων αιτίων, δύναται δια- 
φοροτρόπως νά έπέλθη. Ζωηραί τής ψυχής 
συγκινήσεις αναχαιτίζουν αίφνιδίως ένίοτε 
τάς κινήσεις τής καρδίας, συγκοπήν Οανά- 
σιμον έπιφέρουσαι. Πλεΐστα ύπάρχουσι πα- 
ραδεί γματα άνθρώπων θανόντων έκ χαρλς 
καί ετέρων έκ φόβου. Έν τή κεραυνοβόλιυ 
αποπληξία:, 1ν δ αληθής θάνατος δέν έπέρ- 
χηται άμέσως, υπάρχει ούχ ήττον ταχεία 
τών φαινομένων τοΰ θανάτου παραγωγή. 
Ό άσθενής βυθίζεται είς ύπνον βαθύν" αδύ

νατον νά τδν έξυπνήσοισιν' ·η άναπνοή αυ
τού γίνεται έπίπονος, τδ βλέμμα του α
πλανές, τδ στόμα του παραμορφοϋται' παύ
ουσι τής καρδίας οί παλμοί, καί μετ’ ολί
γον ή ζωή άπέρχεται άνεπιστρεπτί. Αίφνί- 
διον θάνατον έπιφέρει καί ή διάρρηξις ένδς 
άνευρισμοΰ.'Υπάρχουσι δ’ έπί τέλους καί αι
φνίδιοι θάνατοι, ανεξήγητοι έτι, καί έφ’ ών 
ή αυτοψία ούδέν άνεκάλυψε δικαιολογούν 
τήν κατάπαυσιν τής έργασία; τών ζωικών 
λεπτολογιών.

Τού θανάτου π[
• λον φαινομένων, δπερ δνομάζι

Έπί τών πλείστων ασθενειών, ή έναρξι; τής 
έσχάτης ταύτη

ροηγεϊται συνήθως σύνο-
— ε— -ΐ"εται, αγωνία. 

' *■—/· -
ΐς περιόδου παρουσιάζεται δι’ 

αιφνίδιου βελτιώσεω; τών λειτουργικών δρ-

γάνων, τελευταίας λάμψεως τής σβεννυμέ- 
νης φλογός' μετ’ οΰ πολύ όμως οί δφθαλ- 
μοί γίνονται ακίνητοι καί αναίσθητοι πρδς 
τού φωτός τήν ένέργειαν, ή ρίν λεπτή καί 
ψυχρά, το στόμα χαϊνον ώς άν ζητή αέρα, 
έλλείποντα μολαταύτα, τδ κοϊλον μέρος αυ
τού ξηραίνεται, τά ·δέ χείλη, μαραινόμενα, 
προσκολλώνται. έπί τών δδοντιαίων αψί
δων. Αί τελευταία·, τής αναπνοής κινήσεις 
είναι άτακτοι, μακρόθεν δ’ ακούει τις ρόγ
χους καί κάποτε βορβορυγμδν, αποτέλε
σμα τής έξ άφθόνων βλεννών έμφράξεως 
τών βρογχικών δργάνων. Ίί πνοή εξέρχε
ται ψυχρά, ή δέ θερμοκρασία τοϋ δέρμα
τος κατέρχεται βαθμηδόν. Έάν στηθοσκο
πήσω) τις τδν θνήσκοντα, παρατηρεί πό
σον οί παλμοί αδυνατίζουν βαθμηδόν, έάν 
δέ θέση τήν χειρα έπί τοΰ έπιγαστρι- 
κοΰ καλουμένου μέρους, ούδεμίαν κίνησιν 
πλέον άπαντά. Τοιαύτη, ώς έπί τδ πολύ, 
μετ’ άσθενείας δηλαδή έπί τινα χρόνον πα- 
ραταθείσας, τού άγωνιώντος ή φυσιογνω
μία. Ή άγωνία είναι σπανίως οδυνηρά, 
συνήθως δ’ δ θνήσκων άγνοεϊ, δτι άγωνιά. 
Είναι βεβυθισμένο; είς κοματώδη νάρκωσιν 
τοιαύτην, ώστε δέν αισθάνεται τήν θέ
σιν του, τους πόνους του, μεταβαίνει δ’ 
άνεπαισθήτως έκ τής ζωής εις τδν θάνα
τον' τοσοϋτον άνεπαισθήτως, ώστε δυσχε
ρές είναι κάποτε νά δρίση τις τήν άκριβή. 
στιγμήν, καθ’ ·?,ν δ άσθενής έξέπνευσεν. Οΰ
τω- τούλάχιστον συμβαίνει είς τάς χρονι
κά; άσθενείας καί ιδίως είς δσα; βραδέως 
καί ύποκώφω; ύποσκάπτουσι τδ άνθρώπι
νον σώμα. Οταν μολοντούτο σημάνη ή έ- 
σχάτη ώρα δι’ Οργανισμούς ζωηρούς, — 
τού; μεγάλους καλλιτέχνα; έν παραδείγμα- 
τι, — νέους έν γένει άποθνήσκοντας, ε
πέρχεται αιφνίδιος καί έξοχος τοϋ δημι
ουργού μεγάλου νοδ; έξέγερσις. Οΰτως ό 
Βετόβεν, (*) σβεσθή καθ’ ολοκληρίαν
ή ψυχή του, έπανέκτησε τήν ακοήν καί

(') Ό ανώτερο; τών μέχρι τοδοε Ευρωπαί
ων μουσικών έγεννήθη έν Βόννη, παρά τόν 'Ρή
νον, έν Ιτει 4770, άπεβίωσ* δέ τφ 4827.— 
Σ. Μ.
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την φωνήν, άτινα εΐχεν άμφότερα άπωλέ- 
σει, καί $ιά τελευταίαν φοράν έπανέλαβε 
τινάς τών ήδυτάτων έκείνων μελωδιών του, 
άστινας έπωνόμαζε: ΓΙηρακ.Ιή<τειο .τρός cor 
θεόκ. Τινες δ’ άλλως τε άσθένειαι διακρί- 
νονται ιδίως καί έκ τής γλυκύτητος τής αγω
νίας. Έξ όλων τών δεινών, άτινα [ΐ.ζ χχρ- 
φίδων δηλ.ητηριωδών κεντήματα μάς φο
νεύουσι καί μάς άπατώσιν, ή φθίσις εΐναι ή 
έπί πλειότερον χρόνον θωπεύουσα τδ πνεϋ
μα ήμών, ότι ειμεθα υγιείς, είναι δέ συγ
χρόνως καί ή καλήτερον άποκρύπτουσα ή 
μϊν τά δεινά τής ζωής καί τάς φρίκας τοϋ 
θανάτου. Ούδέν δ ύναται νά >ληθή πρδς
τδν παραλογισμδν έκεϊνον τών αισθήσεων, 
πρδς τάς ζωηράς έκείνας ελπίδας, τάς ό
ποιας ό έκ φθίσεως άποθνήσκων ανακτά 
κατά τάς τελευταίας ήμέρας του. Τδν καύ
σωνα τοϋ καταβιβρώσκοντος αύτδν πυρε- 
τοϋ, τδν έκλαμβάνει ώς σύμπτωμα σωτή
ριον, σχηματίζει σχέδια, μειδιά πρδς τούς 
περ1. αύτδν μέ γαλήνιον καί γλυκύ μειδί
αμα, αίφνης δέ, τήν έπαύριον ήρέμου νυ- 
κτδς, κοιμάται ινα μήν έξυπνήση πλέον.

Έάν ή ζωή έκτείνηται έφ’ όλου τοϋ σώ
ματος δ δέ θάνατος επομένως έτέρχηται 
έφ’ όλων τών μελών αύτοϋ, τί νά είπη τις 
’ϊ'ερί τοϋ μέρους έκείνου τοϋ νωτιαίου μυε
λού, τδ όποιον διάσημός τις φυσιολόγος, 
{ωϊκόκ κόμβον άπεκάλει, καί έν τω όποίω 
περιόριζε τήν αρχήν αύτήν τής ζωής ; Τδ 
μέρος δπερ δ περ1. ου ό λόγος έπιστήμων 
Φλουράν (Flourens) έθεώρει ώς τδν ζωι
κόν δεσμόν, κείται σχεδόν έν μέσω τοϋ 
έπιμήκους μυελοϋ, έν μέσω τουτέστι τοϋ 
μ.έρους έκείνου τής νευρικής ούσίας, ήτις 
συνδέει τδν έγκέφαλον μετά τοϋ νωτιαί
ου μυελοϋ. Κατέχει τωόντι μεγάλην καί 
«πιστευτόν ευαισθησίαν τδ μέρος αυτό. ’Ο
λίγον αν τδ κεντρώση τις, μέ μίαν βελόνην 
άν τδ θίξη, έπέρχεται αμέσως ό θάνατος 
οίουδήποτε ζώου. Διά τοϋ μέσου τούτου 
οί φυσιολόγοι φονεύουσιν αμέσως και ά- 
λανθάστως τούς κύνας, έν τοΐς καταστή- 
μασιν δπου έργάζονται. Η δ’ ευαισθησία 
αυτή είναι φυσικωτάτη. Αύτό εΐναι ή αρ

χή τών πρδς τδν πνεύμονα διευθυνομένων 
νεύρων' επομένως, άμα τήν έλαχίστην αί- 
κίαν φέρη τις έπ’ αύτοϋ, παύουσιν αί πνευ- 
μονικαί κινήσεις καί έπέρχεται βαθμηδόν 
ό θάνατος. Ούδέν δ’ ειδικόν προνόμιον έχει 
ό ζωικός ούτος τοϋ Φλουράν δεσμός. Ούτε 
μάλλον συγκεντρωμένη, ούτε ουσιωδεστέ- 
ρα είναι έν αύτώ ή ζωή" συμπίπτει μόνον 
μέ τήν αρχήν τών νεύρων, άτινα ζωογο- 
νοϋσιν Sv τών απαραιτήτων τής ζωϊκότη- 
τος Οργάνων, τδ τής αίματοποιήσεως' έν 
δέ τοΐς ζώσιν όργανισμοΐς, πάσα άλλοίω- 
σις τών νεύρων, τών διοκούντων μίαν σω
ματικήν λειτουργίαν, είναι κίνδυνος σπου
δαίος διά τήν ακεραιότητα αύτής. Δεσμός 
ζωϊκδς λοιπόν δέν ύπάρχει, ούτε κέντρον 
ζωής διά τά ζώα. Είναι όλα συλλογαί α
πειρίας ατόμων, μικρών καθ’ υπερβολήν, 
έκαστον δέ τών μακροσκοπικών τούτων όν
των είναι τδ δι’ εαυτό κέντρον. Έκαστον 
δι’ ίδιον αύτοϋ λογαριασμόν τρέφεται, πα
ράγει θερμότητα, καί διαδηλοΐ τάς έκ 
τής κατασκευής του έξαρτωμένας ένεργεί
ας. Δυνάμει δέ προϋπαρχούσης αρμονίας, έ
καστον αύτών συναντεϊται μέ δ,τι τά άλ
λα ζητούσιν' δπως δμως έκαστον ζή δι’ 
ίδιον λογαριασμόν του, ούτω δι’ ίδιον αυ
τού λογαριασμόν καί αποθνήσκει. Τούτου 
δ’ άπόδειξις εΐναι, δτι μέρη λαμβανόμενα 
έκ τοϋ σώματος νεκροϋ δύνανται νά μετα- 
φερθώσιν έπί ζώντος, χωρίς ή έλαχίστη νά 
έπέλθη διακοπή εις την φυσιολογικήν αύ
τών ενέργειαν' τούτου άπόδειξις είναι, οτι 
πολλά όργανα, νεκρά φαινόμενα, δύναται 
τις νά τά έρεθίσρ, νά τά έξάξη τής νάρ
κης των, καί προκαλέση ζωϊκάς έκδηλώ- 
σεις λίαν άξιοσημειώτους. Περί τούτου θέλο
μεν ήδη πραγματευθή.

Β'.

Ό θάνατος θεωρείται οριστικός άφ’ ής 
στιγμής οί παλμοί τής καρδίας παύσωσιν 
ανεπιστρεπτί, διότι, παυούσης τής συγκοι
νωνίας τοϋ αίματος, αδύνατος αποβαίνει

αν ώραν καί περισσότερον, έξακολουθοϋντας 
άκόμη, τεσσαράκοντα έως τεσσαράκοντα 
πέντε άνά πάν λεπτόν' καί άφοΰ δ’ άφαι- 
ρέση τδ ήπαρ, τδν στόμαχον καί τά έντε
ρα, οί παλμοί πάλιν έςακολουθοΰσιν' έφ’ 
ίκανάς δέ ώρας καί οί μυώνες διατηοοϋσι 
τήν ευαισθησίαν το>ν καί συστέλλονται, ά
μα διά καρφίδος τούς θίξη τις. Ό Κ. Ί’ο- 
βεν (Robin J παρετήρησεν έπί καρατομη- 
θέντος, μίαν ώραν μετά τής ποινής τήν έ- 
κτέλεσιν, τδ άκόλουθον φαινόμενον r <> Ό 
νεκρός, λέγει, είχε τδν δεξιόν βραχίονα πλα- 
γίως ήπλωμένον έπί τών πλευρών τού 
κορμού, τήν δέ χ'ΐρα 25 περίπου εκατο
στόμετρα έκτος τοΰ ισχίου (γόφου)' έξυσα 
τδ δέρμ.α τού στήθους μέ τήν αιχμήν έρ- 
γαλείου, πρδς σμήλην όμοιάζοντος, έπί 
τοϋ ίσίπέδου τού κύκλου τοϋ μαστού καί 
μέχρι 1 0 έκατοστομέτρων έκτάσεως, χω
ρίς δμως νά πιέση τούς υποκειμένους μυώ
νας. Βλέποαεν αμέσως τδν μεγάλον τοϋ 
θώρακος μυώνα, κατόπιν τδν δικέφαλον, 
τδν εμπρόσθιου τοϋ βραχίονος κτλ. άλλη- 
λοδιαδόχως και ταχαίως συστελλομένους. 
Το δ’ άποτέλεσαα ήτο, δτι ό βραχίων ολό
κληρος έκινήθη, δπως πλησιάσγ, τδν κορ
μόν' έγένετο μία πρδς τδ έσω μέρος περι
στροφή, μία ήμίσεια καμπή τοϋ πήχεως 
έπί τοϋ βραχίονος, Sv άληθές άμύνης κίνη
μα, δπερ άνετίναξε τήν χειρ* πρδς τδ μέ
ρος τοϋ στήθους μέχρι τού κοίλου τοϋ στο
μάχου. »

Καί δμως ταύτα πάντα ούδέν είναι πα
ραβαλλόμενα πρδς δ,τι προεκάλεσε διά δι
αφόρων έρεθιστικών μέσων, προπάντων δέ 
διά τού ηλεκτρισμού. 'Ο Άλδίνης (/thlinij 
υπέβαλε τώ 1802 είς τήν ενεργητικήν κα- 
λουμένην στήλην δύο κακούργους, έν Βολ.ώ- 
νη καρατομηθέντας. 'Υπό τήν έπιρροήν τοϋ 
ήλεκτρικού ρεύματος, οί μυώνες τού προ
σώπου συνεστάλησαν, τρομερούς μορφα
σμούς σχηματίσαντες, δλα δέ τά λοιπά μέ
λη κατελήφθησαν ύπδ ορμητικών κινήσε
ων. Καί τά δύο σώματα έφαίνοντο ώς άρ- 
χίζοντα ν’ άναστηθώσιν' ήθελον νά έγερθώ- 
σιν' ίκανάς δέ μετά τήν άποκεφάλισιν ώ-

τών οργάνων ή διατροφή, αναγκαία πρδς 
διατήρησιν τής φυσιολογικής αρμονίας' δ
πως δμως ανωτέρω ειπομεν, ύπάρχουσιν 
έν τώ όργανισμω μυοίαι μικραϊ μηχαναί, 
διατηρούσα·, μίαν τινα ένέργειαν, καί άφοΰ 
παύση ή τής κεντρικής καί μεγάλης. 'Υπάρ
χει απειρία ίδιαιτέροιν ένεργειών, αίτινες 
έπιζώσι μετά τήν καταστροφήν τής κυρι- 
ωτέοας καί αί οποία·. βαθμηδόν μόνον ά- 
ποσύρονται. Έν περιπτώσει θανάτου αι
φνίδιου προπάντων, τά πλέγματα καλού
μενα διατηροϋσιν έφ’ ίκανάς ώρας τήν ι
δίαν αύτών ζωτικότητα. 'Π θερμότης έν 
πρώτοις' βραδέως εκλείπει' δσω ταχύτερο: 
έπήλθεν ό θάνατος, τοσοϋτον βραδύτερον 
απέρχεται έκείνη. Έπί πολλάς' δέ μετά 
τδν θάνατον ώρας, καί ή κόμη καί αί άλ
λαι τρίχες τοϋ σώματος καί οί όνυχες ε
ξακολουθούν ν’ άναπτύσσωντα·.' ή άπορρό- 
φησις, καί αύτη έπίσης δέν παύει' ή χώ- 
νευσις τέλος πάντων, καί αύτη έξακολου- 
θεΐ. Ό Σπαλλανζάνης έκαμεν, δπως από
δειξη τήν περί χωνεύσεως ταύτην άλήθει- 
αν, πείραμα λίαν περίεργον. Έθρεψε μέ 
αρκετήν ποσότητα κρέατος κορώνην, άμα δέ 
αύτη τδ έφαγεν, αμέσως τήν έφόνευσε. Τήν 
έθεσεν άκολούθως εις μέρος ένθα ή θερμο
κρασία ήν ίση πρδς τήν θερμοκρασίαν ζών
τος πτηνού, καί μετά έξ ώρας τήν άνέτε- 
μεν. Ό στόμαχος είχε καθ’ ολοκληρίαν χω- 
νεύσει τδ κρέας.

Καί άνευ τούτων δ’ άλλως τε, έφ' ικα
νόν χρόνον τδ πτώμα διατηρεί διαφόρους 
άλλας ένεργείας. Είναι δύσκολον νά σπου 
δάση τις τάς ένεργείας ταύτας έπί πτω
μάτων άνθρώπων έξ άσθενείας άποθανόν- 
των, διότι τά τοιαΰτα δέν υποβάλλονται 
εις άτομικάς έρεύνας, είμή είκοσιτέσσα- 
ρας ώρας μετά τδν θάνατον. Τών καταδί
κων δμως, τών διά θανατικής ποινής φο- 
νευθέντων, τά σώματα δύνανται έξαίρετα 
νά χρησιμεύσωσιν, δπως έπ’ αύτών μελε- 
τήση τις τί συμβαίνει, άμα ή ζώσα μηχα
νή σταματήση. Έάν τις άνατέμη τήν καρ
δίαν λεπτά τινα μετά τήν θανατικήν έκτέ- 
λεσιν, θέλει παρατηρήσει παλμούς, έπί μί
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ρ«ί, τά ελατήρια όλα τοΰ Οικονομικού συ
στήματος είχον άκόμη τήν δύναμιν ν’ ά 
παντώσιν είς τοϋ ηλεκτρισμού τήν ενέργει 
αν. Καί δ Ύρ fi'rej έκαμε μετά τινα έτη 
έπίσης άξια λόγου πειράματα έν Γλασκώ- 
βη έπί τοϋ πτώματος άπηγχονησθέντος καί 
έπί μίαν περίπου ώραν άφεθέντος έπί τοϋ 
ικριώματος μετά τήν έκτέλεσιν άνθρώπου’ 
έθεσε τον ένα τής στήλης πόλον είς συγ
κοινωνίαν μετά τοϋ νοτιαίου μυελοϋ κάτω
θεν τοϋ αύχένος, τδν δ’ άλλον πόλον έπί 
τής πτέρνης’ άμέσως η κνήμη, έφ’ έαυτής 
πρότερον διπλωμένη, έτινάχθη μεθ’ ορμής 
καί έκινδύνευσε ν’ άνατρέψη ένα τών πα- 
ρευρισκομένων, μετά κόπου κρατούντα αυ
τήν. Εθεσαν κατόπιν τδν ένα πόλον έπί 
τής έβδομης πλευράς, τδν δέ άλλον έφ’ έ
νδς τών νεύρων τοϋ λαιμού’ τδ στήθος ύ- 
ψώθη καί έπανέπεσεν, έπίσης δέ καί ή γα- 
στήρ δμοιον έκαμε κίνημα, όπως δταν δ άν
θρωπος άναπνέη. 'Εθιξαν ακολούθως έν νεύ- 
ρον τής όφρύος καί τήν πτέρνην συγχρόνως, 
αμέσως δ’ οί μυώνες τού προσώπου συνε- 
στάλησαν. « Ή λύσσα, ή φρίκη, ή άπελπι- 
« σία, ή αγωνία και απαίσια μειδιάματα ή- 
« νωσαν δλα δμού τήν απεχθή αύτών έκ- 
« φοασιν έπί τού προσώπου τοϋ δολοφό- 
° νου. »

Τδ μάλλον έντοσούτω άξιοσημείωτον γε
γονός έπανόδου στιγμιαίας τών ζωϊκών ι
διοτήτων, ούχί έφ’ όλου τού οργανισμού άλ
λ. έπί τής κεφαλής μόνης, είναι τδ παρά τοϋ 
Λεγαλοά (LegulloisJ μέν προταθέν περί- 
φημον πείραμα, παρά τού Βρώουν Σέκουαρ 
δέ (Bro\\n Sequardjwta. τδ 1838 πρώ
τον πραγματοποιηθέν. Ό διάσημος φυσιο
λόγος ούτος αποκεφαλίζει κύνα, προσέχει 
δε νά κάμη τήν τομήν ακριβώς εις τδ μέ
ρος, ένθα αί σπονδυλικαί άρτηρίαι εισέρχον
ται είς τδ Οστεώδες άγγεΐον αυτών’ μετά 
δέκα λεπτά θέτει τδ γαλβανιστικδν ρεύμα 
έπί διαφόρων μερών τής κεφαλής, κεχω- 
ρισμένης τού σώματος. Ούδέν κίνημα. Τό
τε εφαρμόζει έπί τών τεσσάρων αρτηριών, 
τών Οποίων τ’ άκρα εύρίσκονται έπί τής 
τομής τού λαιμού, μικρούς σωλήνας διά 

μεγάλητέρων σϋγκοινωνούντας μέ δοχεϊ- 
ον πλήρες νωπού καί μέ όξυγόνον μεμιγ- 
μένου αίματος, διά τοϋ μέσου δέ τούτου· 
εισάγει τδ αίμα είς τοϋ έγκεφάλου τά δο
χεία. ’Αρχίζουν άμέσως κινήσεις άτακτοι 
τών οφθαλμών καί τών μυώνων τού προ
σώπου, κατόπιν δέ βλέπουσι τακτικάς καί 
αρμόνικάς συστολάς, ώς ύπδ τής θελήσε
ως διευθυνομένας. Η κεφαλή άναλαμβάνει 
ζωήν, έπί έν τέταρτον δέ τής ώρας, καθ’ 
S έξακολουθεϊ ή έν ταΐς άρτηρίαις τού έγκε
φάλου έγχυσις τού αίματος, αί κινήσεις γί
νονται τελειώτεραι. Παύουν τήν έγχυσιν'' 
παύουσιν άμέσως καί αί κινήσεις, τάς δια
δέχονται δέ τής αγωνίας οί τρόμοι καί μετ’ 
αύτούς δ θάνατος.

Οι φυσιολόγοι έσκέφθησαν, αν ή στιγ
μιαία αύτη τών ζωϊκών ιδιοτήτων άνέγερ- 
σις δέν έδύνατο νά πραγματοποιηθώ καί 
παρά τώ άνθρώπω. *Αν τούτέστι δέν έδύ- 
ναντο, έγχέοντες νωπόν αίμα έντδς κεφα
λής προσφάτως χωρισθείσης τοϋ σώματος, 
νά. προκαλέσωσι κινήσεις καί ζωογονήσω- 
σι τδ βλέμμα, όπως έν τοϋ Σέκουαρ τώ πει- 
ράματι. Έσυλλογίσθησαν νά δοκιμάσωσι· 
τδ πείραμα έπι κεφαλών ανθρώπων καρα- 
τομηθέντων’ άλλ’ αί άνατομικαί, ιδίως δέ 
τού Κ. Ί’οδέν, παρατηρήσεις, άπέδειξαν 
ότι αί άρτηρίαι τοϋ λ.αιμοΰ διά τοιούτου- 
κόπτονται ύπδ τής λαιμητόμου τρόπου, ώ
στε δ άήρ εισέρχεται έν αύταϊς καί τάς 
πληροί. 'Επομένως άδύνατον νά ένεργήσω- 
σιν έγχυσιν αίματος, ικανήν νά παράξη. 
τά υπδ τοϋ Κ. Σέκουαρ άναφερόμενα άπο- 
τελέσματα. Είναι γνωστόν τωόντι, ότι τδ 
έν τοΐς δοχείοις κυκλοφορούν αίμα γίνεται 
μέ τού άέρος τήν έπαφήν άφρώδες καί ά- 
νίκανον νά διατηρήση έν ένεργεία ό,τι έν
τδς τού σώματος λειτουργεί. Ό 'Ροδέν φρο
νεί, ότι πείραμα τοιοΰτον έδύνατο νά έπι— 
τύχη έπί τής κεφαλής μόνον άνθρώπου 
φονευθέντος ύπδ σφαιρών, αϊτινες νά προ
σέβαλλαν τδ κάτω τοϋ λαιμού μέρος. Έ- 
δύνατό τις τότε νά ένεργήση τομήν τών 
αρτηριών τοιαύτην, ώστε νά μήν είσέλθη, 
άήρ, χωρίζων δέ τήν κεφαλήν κατά τδ ύ- 

πδ τού Σέκουαρ ύποδειχθέν μέρος, θά είχεν 
ίσως διά τής έγχύσεως αίματος μετά ο
ξυγόνου ό,τι φαινόμενα παρετηρήθησαν 
έπί τής κεφαλής τοϋ κυνός. Ό δέ Σέκου
αρ ύπεστήριζεν ότι, λαμβάνων τις προφυ- 
λακτικά μέτρα, έδύνατο ν’ άπολαύση τδ 
αυτό πείραμα καί έπί τής κεφαλής καρα- 
τομηθέντος’ τοσοΰτον ήτο μάλιστα περί 
τούτου βέβαιος, ώστε ότε τώ έπρότεινον 
νά τδ έκτελέση, νά ένεργήση τούτέστιν έγ- 
χυσιν αίματος έντδς κεφαλής καρατομηθέν- 
τος άνθρώπου, ήονήθη νά τδ πράξη, μ ή έ- 
πιθυμών, είπε, νά γείνη μάρτυς τών βασά
νων όσας έπρόκειτο νά ύποστή τδ δυστυ
χές τούτο μέλος τού σώματος, στιγμιαί
ος έπανερχόμενον είς τήν εύαισθησίαν καί 
τήν ζωήν. ’Εννοώ κάλλιστα τού Κ. Σέκου
αρ τούς ένδοιασμούς’ θέλει δμως μοί έπι- 
τρέψει ν’ άμφίβάλλω περί τού ότι ή κεφα
λή τοΰ καρατομηθέντος ήθελεν ύποστή με- 
γάλας βασάνους’ μίαν απλήν άμυδράν καί 
■συγκεχυμένη,ν εύαισθησίαν ήθελεν ανεγεί
ρει έν αύτή, ούδέν δμως πλειότερον. Τού
το δ’ άλλως τε εύκόλως έξηγείται. ’Αρκεί, 
έν τή ζωή, ή έλαχίστη έν τού έγκεφάλου 
τή κυκλοφορία ταραχή, δπως άνατρέψη 
έξ ολοκλήρου τάς αισθήσεις καί τούς λο- 
•γισμούς. Άφοΰ λοιπδν όλίγον περισσότε
ροι ή όλιγώτεροι σταλαγμοί αίματος έντδς 
τοϋ ένκεφάλου ζώου υγιούς άρκούσιν, δπως 
άλλοιώσωσι τήν κανονικότητα τών ψυχι
κών διαδηλώσεων, πολύ πλειότερον θέλει 
βλαφθή ή άκεραιότης τής λειτουργίας τού 
έγκεφάλου, δταν τδν έζυπνήση τις, ξένον 
αίμα έγχέων έν αύτώ, προπάντων διότι ή 
εγχυσις αυτή είναι έξ άνάγκης ανίσχυρος, 
δπως θέση τδ αίμα είς κυκλοφορίαν μέ ά“ 
νάλογον πίεσιν καί ισορροπίαν.

ΊΙ σκλήρυνσις τών πτωμάτων είναι ίν 
τών μεγαλητέρων χαρακτηριστικών φαι
νομένων τοΰ θανάτου. Είναι σκλήρυνσις 
γενική τών μυώνων τοιαύτη, ώστε καθί
στανται άνελατοί, μέχρι τοιούτου βαθμ.οϋ 
μολαταύτα, ώστε άδύνατον νά καμφθώσι 
πλέον αί άρθρώσεις, τούτο δ* αρχίζει ώρα; 
τινάς μετά τδν θάνατον. Πρώτοι σκληρύ- 

νονται τής σιαγόνος οί μυώνες’ κατόπιν οί 
τής γαστρδς, οί τοϋ λαιμού, καί έπί τέ
λους οί τοϋ θώρακος., ΓΗ σκλήρυνσις γίνε
ται διά τής πήξεως τής ύλης τής άποτε- 
λούσης τάς ίνας τών μυώνων’ μετά τινας 
ώρας, άραιούται έκ νέου ή πεπηγμένη ΰλη, 
ή σκλήρυνσις παύει καί οί μυώνες χαλα- 
ρούνται. Παρόμοιόν τι συμβαίνει περίπου 
καί είς τδ αίμα. Τά σφαιρίδια άλλοιούν- 
ται, φθείρονται καί άρχεται ή διάλυσις. 
Ουτοι τά ένεργούντα τήν σήψιν ζωύφια προ- 
παρασκευάζουσι τδ μέγα αύτών έργον δι’ ύ- 
ποκώφου άποσυνθέσεως τών μάλλον άποκρύ" 
φων μερών.

Άφοΰ δέ παύση ή σκλήρυνσις καί 5 τε
λευταίος τής ζωής σπινθήρ σβεσθή, άρχί- 
ζει νέα έργασία. Τά ζώντα σπέρματα, άτι
να ησαν έπισεσωρευμένα είς τήν έπιφάνειαν 
τοϋ πτώματος καί είς τδ ένδον τού πεπτι
κού σωλήνος, άναπτύσσονται, πολλαπλα- 
σιάζονται, είσδύουσιν είς όλα τού Οργανι
σμού τά μέρη καί ένεογούσι τήν έντελή 
τών πλεγμάτων καί ύγρών άποσύνθεσιν’ αύ
τη είναι ή σήψις. ’Επέρχεται βραδύτερου ή 
ταχύτερον, άναλόγως τών αιτιών τού θα
νάτου καί τού βαθμού τής έξωτερικής θερ
μοκρασίας. "Οταν ή άτμοσφαΐρα ήναι θερ
μή ή ό θάνατος ποοήλθεν έξ άσθενείας ά- 
ναμίκτου μέ πληγάς, ή σήψις άρχεται, ά
μα τδ πτώμα ψυχραθή. Έν τοΐς ήμετέ- 
ροις κλίμασιν, ή έργασία τής άποσυνθέσεως 
αρχίζει νά φαίνηται συνήθως 38—40 ώρας 
μετά τδν θάνατον, τά δέ πρώτα σημεία 
φαίνονται έπί τοϋ δέρματος τής γαστρός. 
Περιβάλλεται τούτο χροιάν κιτρινωπήν, ά“ 
πλουμένήν βαθμηδόν καί καταλαμ.βάνου- 
σαν δλόκληρον τού πτώματος τήν έπιφά- 
νειαν. Ταύτοχρόνως δέ τά ύγρά μέρη, δ Οφ
θαλμός, τδ έσω τοϋ στόματος, άραιοϋνται 
όλα καί φθείρονται’ τότε αναπτύσσεται Ο
λίγον κατ’ όλίγον ή άποφορά, κατ’ άρχάς 
μέν έλαφρά, κατόπιν Οξεία καί μέ άμμω- 
νιακδν δμοιάζουσα’ αί σάρκες βαθμηδόν κα- 
ταπίπτουσι, τά δέ Οργανα καθίστανται α
γνώριστα’ τδ έμπυον άρχίζει βαθμηδόν νά 
κατακλύζη τδ σώμα δλόκληρον, έάν δέ τις
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άποκλειστικώς διά λουτρά τών κυριών τής 
Καλκούττης προωρισμένα, είσήρχετο έν αύ 
τοΐς διά τών ραγάδων τών ύπδ τδ ΰδωο 
πασσάλων, οΐτινες περιεκύκλουν τδ μέρος 
έν ω έλούοντο, ήρπαζε μίαν έχ τών κνηαβν, 
την έπνιγε καί τήν έγύμνωνε. Τήν έχαναν 
αίφνης αί σύντροφοι αύτής καί άπέδιδον εις 
τους έν τώ Γάγγη νεμομένους κροκοδείλους 
τδ δυστύχημα. Μία όμως—δεσποσύνη αυτή, 
—κατόρθωσε νά τώ διαφυγή’ συνέλαβον 
τότε τδν δολοφόνον καί κατά τδ 1817 τδν 
άπηγχόνησαν. Ώμολόγησεν δτι πρδ επτά 
ήδη έτών έξήσκει τδ έπάγγελμα τοΰτο. "Εν 
άλλο πρδς τοΰτο σχετικόν γεγονός είναι τδ 
κατασκόπου τίνος δστις, ίδών δτι πρόκειται 
νά τδν θανατώσωσιν, επιχείρησε ν’ άποφύγη 
τδν θάνατον, προσποιηθείς τδν νεκρόν. Έπί 
δώδεκα ,ολας ώρας διέκοψε τήν αναπνοήν 
του καί πάσαν εκούσιον κίνησιν, ύπέστη δέ 
δλας τάς δοκιμασίας είς άς τδν καθυπέβα- 
λον, ΐνα βεβαιωθώσι περί τοΰ θανάτου του. 
Τ’ ΰ>·αισ0ητικά τέλος πάντων καλούμενα 
φάρμακα, δπως ό έθήο καί τδ χλωροφόρ
μιο ν, έπιφέρουσιν ένίοτε ένέργειαν μεγαλή- 
τέραν παρ’ δ,τι οι μεταχειριζόμενοι αύτά 
χειροΰργοι ζητοΰσιν, αντί δέ προσωρινής 
αναισθησίας προξενοΰσι τδν κατ’ επιφάνειαν 
θάνατον.

Εΐναι ενκολον νά έπαναφέρη τις εις τήν 
ζωήν άτομα, είς κατάστασιν θανάτου κατ’ 
έπιφάνειαν ευρισκόμενα. Ούδέν άλλο πρδς 
τοΰτο απαιτείται, είμή νά προκαλέση κί- 
νησιν τών δύο μηχανισμών, τών οποίων 
εΐναι κατά τδ μάλλον ή ήττον διακεκομμέ
νη ή λειτουργία, τής αναπνοής τούτέστι 
κα'ι τής κυκλοφορίας. ΙΙροκαλοΰσιν έν ποώ- 
τοις έπί τής θήκης τοΰ θώρακος κινήσεις 
τοιαύτας, ώστε δ πνεύμων άλληλοδιαδό- 
χως πιέζεται καί διαστέλλεται. Τρίβουσι 
κατόπιν τδ σώμα ολόκληρον, δπως ζωογο- 
νήσωσι τήν τριχοειδή κυκλοφορίαν, θέτου- 
σι δέ ύπδ τούς ρώθωνας τοΰ άσθενοΰς ερε
θιστικά χημικά φάρμακα, ώς τδ άμμωνι- 
ακδν καί τό δςυκδν όξύ. Διά τοιούτων 
μέσων έπαναφέρουσι πολλάκις είς τήν ζωήν 
τούς πνιγέντας, όχι διότι έπιον παρά πο

λύ ύδωρ, άλλά διότι τοΐς ελειψεν δ άήρ. "Εν 
φάρμακον δραστικώτερον, δταν ό κατ’ επι
φάνειαν θάνατος προέλθη διότι ό ασθενής 
άνέπνευσεν αέρια τοξικά, οίον τδ ανθρα
κικόν οξύ ή τδ θειϊκδν υδρογόνον, έν φάρ
μακον τελεσφόρον, λέγω, είναι καί τδ νά 
δώση τις εις τόν πάσχοντα ν’ άπορροφή- 
ση μεγάλην καθαρού οξυγόνοσ ποσότητα. 
Έπρότειναν δ’ έπί τέλους έσχάτως νά κά- 
μωσι χρήσιν καί δυνατών ρευμάτων Ηλεκ
τρικών, δπως έξυπνήσωσι τάς κινήσεις τών 
ύπδ συγκοπής καταληφθέντων. Είς δλας δέ 
ταύτας τάς περιστάσεις θανάτων κατ’ ε
πιφάνειαν, έν ζωτικότητος διακριτικόν ση
μεΐον έπιζή, οί παλμοί τής καρδίας. Είναι 
ασθενέστεροι, σπανιότεροι, ναι’ διακρίνον- 
ται δμως δ·ά τής στηθοσκοπήσεως. Έν 
ταΐς σοβαροτέραις τών συγκοπών, έν παν
τός είδους άσφυξίαις, έν δηλητηριάσεσι δια 
τών τρομερωτέρων ναρκωτικών, έν τώ ύ- 
στερισμώ, έν τή έξ επιληψίας αναισθη
σία, είς τάς ποικιλοτέρας τέλος πάντων 
καί τάς διαρκεστέρας θανάτου κατ’ έπι- 
φάνειαν καί ληθαργίας περιστάσεις^ έπα- 
νευρίσκει τις πάντοτε τής καρδίας τούς παλ 
μούς.

Ταϋτα πάντα έντοσούτω, βέβαια σήμε
ρον διά τήν έπιστήμην γεγονότα, ήσαν ά
γνωστα τοΐς άρχαίοις ίατροϊς, διό πολλάκις 
έξέλαβον ώς άληθή, τδν κατ’ έπιφάνειαν 
θάνατον. ΊΙ έπιστήμη άριθμεΐ πολλάς τοι
αύτας συγχύσεις’ δυστυχών ταφέντων ώς 
νεκρών, ένώ έζων άκόμη. ΙΙαρ’ δσα δέ λάθη 
τοιαΰτα τυχαίως άνεκαλύφθησαν, είτε εγ
καίρως έγένετο ή άνακάλυψις καί έσώθη τδ 
θύμα, είτε άργά πλέον, πόσα άλλα άρα δέν 
διέφυγον τήν προσοχήν, έν έποχαΐς ιδίως 
άμαθείας καί άβελτηρίας ! Πόσοι ζώντες δέν 
έξέπεμψαν τδν τελευταΐον στεναγμόν, ά
φοΰ ματαίως ήγωνίσθησαν νά θραύσωσι τδ 
φέρετρον αύτών !—Άγροφύλαζ τις, άνευ οι
κογένειας, άποθνήσκει είς Σαράντην (Cha- 
rente), μόλις δέ τδ σώμα κατέστη ψυχρόν 
καί καταβιβάσαντες αύτδ τής κλίνης, τδ ά- 
πέθηκαν έπι άχυροστρώματος, διά παλαιάς 
σινδόνης κεκαλυμμένου. Γραϊά τις έπεφορ-

τίσθη, έπί πληρωμή, ν’ άγρυπνήση έπί τοΰ 
σώματος τοΰ νεκρού, παρά τούς πόδας τού 
όποιου κλόνος πύξου υπήρχε βεβυθισμένος 
ένδον δοχείου πλήρους αγιασμού καί κηρίον 
άνημένον. Περί τδ μεσονύκτιον ή γραία, καθ’ 
υπερβολήν νυστάζουσα, άπεκοιμήθη βαθέ- 
ως, μετά δύο δέ ώρας έγείρεται έν μέσω 
φλογών, αίτινες κατέκαιον τά ενδύματα της· 
Όρμά έξω, πάση δυνάμει φωνάζουσα : βο
ήθειαν ! οί δέ γείτονες, τρέξαντες, βλέπουν 
φάσμα γυμνόν έξερχόμενον τού καιομένου 
οίκίσκου καί μετά κόπου συρόμενον έπί τών 
μέ καύματα κεκαλυμμένων κνημών αύτού. 
Ένώ η γραία έκοιμάτο,σπινθήρ θά έπεσεν έπί 
τής άχυροστρωμνής, ή δέ πυρκαίά άναπτυ- 
χθεϊσα, έξήγαγε καί τήν φρουρόν τού ύπνου 
της καί τδν άγροφύλακα τού κατ’ έπιφά- 
νειαν θανάτου αύτού. Τώ παρήξαν έγκαίρως 
πάσαν συνδρομήν, ίάθη καί έπανήλθεν είς 
τήν ζωήν.

Τήν 15 ’Οκτωβρίου 4 842, γεωργός τις 
έκ Νευσατέλης (frieufchalelj άνέβη είς χορ-
τοβολώνα, έν τώ άνωγαίω τού οίκίσκου του 
κείμενον, δπως κατά τδ σύνηθες κοιμηθή 
έν μέσω τών χόρτων. Τδ πρωί τής έπιού- 
σης, επειδή είχε παρέλθει ή ώρα καθ ήν 
τακτικώς έξεγείρετο καί ή γυνή του δέν 
τδν είδε νά καταβή, άνέβη ΐνα μάθη τήν 
αιτίαν τής βραδύτητος’ τδν εύρε νεκρόν. 
’Έφθασε μετά είκοσι τέσσαρας ώρας ή στιγ
μή τοϋ ένταφιασμού, βάλλουν τδ σώμα 
έντδς φερέτρου, κλείουν τδ φέρετρον καί 
τδ καταβιβάζουν διά τής κλίμακος τής φε- 
ρούσης έκ τού χορτοβολώνος είς τδ κάτω 
μέρος τού οίκου. Αίφνης μία τών βαθμι
δών τής κλίμακος θραύεται, νεκροφόροι καί 
φέρετρον κρημνίζονται δλσι όμοΰ, έν τή 
πτώσει δέ ταύτη άνοίγεται τδ φέρετρον. 
Τδ δυστύχημα τούτο, ολέθριον δυνάμενον 
ν’ άποβή πρδς ένα ζώντα, ύπήρξε σωτή
ριον πρδς τδν νεκρόν, δστις έξεγερθείς τής 
ληθαργίας του διά τής δονήσεως ταύτης, 
έπανήλθεν είς τήν ζωήν και άφήρεσε τδ 
σάβανον αύτού, βοηθηθείς είς τοΰτο καί πα
ρά τινων έκ τών νεκροφόρων, έκείνων δσοι 
δέν έτράπησαν είς φυγήν, όπως τούς άλ

λους, άμα τδν ειδον έγερθέντα. Μετά μί
αν ώραν άνεγνώριζεν όλους τούς φίλους του, 
παρεπονεΐτο μόνον έπί μικρά κεφαλαλγία, 
τήν δ’ έπιούσαν άνέλαβε τδ έργον 
του. — Κατά τήν αύτήν περίπου έποχήν, 
εις κάτοικος τής Νάντης άπέθανε μετά μα
κράν ασθένειαν. Οί κληρονόμοι του τώ έκα- 
μον θανήν μεγαλοπρεπή, ένώ δέ τδν έψαλ- 
λον έν τώ ναώ, ό νεκρός, έπανελθών έν τή 
ζωή, ίρχισε νά κινήται έν τώ φερέτρω. 
Τδν μετέφερον οίκαδε καί μετ’ ού πολύ 
άνέλαβε. Μετά τινα έντοσούτω χρόνον ό ίε- 
ρεύς, μή έπιθυμών νά χάση τής θανής τά έ
ξοδα, έπεμψε τήν σημείωσιν αύτών τώ 
πρώτμ—rfxpoi, όστις ήρνήθη νά πληρώση, 
παρέπεμψε δέ τδν ιερέα είς τούς κληρονόμους 
τούς διατάξαντας νά τον ένταφιάσωσιν. Ε
λαβε χώραν δίκη, άρκούντως διασκεδάσασα 
τδ κοινόν.—Μήπως ό καρδινάλιος Δονέ 
(ZJonnel) δέν διηγήθη ό ίδιος πρό τινων έ
τών έν τή Γερουσία.διά ποιου τρόπου, μικρού 
έδέησε νά καή ζιοντανός ;

Παρά τά τοιαΰτα δέ παραδείγματα, έν 
οΐς έγκαίρως άνεκαλύφθη τδ λάθος, ύπάρ- 
χουσιν έτερα, έν τοΐς όποίοις συνέβη τδ έ
ναντίον Πολλά τοιαΰτα διηγούνται, τινά 
έξ αύτών μετά τοσούτων ρωμαντικών λε
πτομερειών συνοδευόμενα, ώστε άδύνατον νά 
τάς πιστεύση τις δλας, άλλά τών οποίων 
ούχ’ ήττον άλλα παρουσιάζουσι χαρακτήρα 
άφιλονεικήτου αυθεντικότητας. Είς τοιού- 
τον λάθος άπεδόθη τοΰ άββά Πρεβώ (Pre 
vosl) ό θάνατος. Προσβληθείς έξ άποπλη- 
ξίας καί αναίσθητος πεσών έν μέσω τοΰ δά
σους Σαιντιλλύ, δ διάσημος συγγραφέας ου
τος τήςΛ/αχώκ y/εσζώ έθεωρήθη ώς νεκρός’ 
ιατρός τις χειρουργός τώ άνοίγει τήν γα
στέρα, κατά διαταγήν τού αστυνόμου, θέ
λοντας νά μάθη τήν αιτίαν τού θανάτου 
του’ ό Πρεβώ βάλλει κραυγήν έδυνηράν καί 
άποθνήσκει. Πολλοί διεφιλονείκησαν τήν α
λήθειαν τού γεγονότος. Καί άν έντοσούτιρ 
ήναι ψευδής, υπάρχει έτέρα ιστορία άλη- 
θής μαιευτού περίφημου, τού Φιλίππου 
Πέ (Peu). Ι’υνήτις, έν τώ τέρματι τής έγ- 
γυμοσύνης αύτής εύρισκομένη, κατελήφθη
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κατ' έπιφάνειαν 
ό μαιευτής, ΐνα 
καλουμένην έγ- 

> τών 
υπέλαβον νβκράν.

ΰπδ νάρκης, μέ θάνατον 
όμοιαζούση;· Προσκληθεί; 
ένεργήση τήν Καισαρικήν 
χείρησιν, έβ.άζετο πρός τοΰτο υπό 
παρεστώτων, οΐτινες τήν f—εν-*— — 
»Τήν ένόμισα και έγώ τοιαύτην, λέγει, ά- 
»φοΰ ούδένα εύρον παλμόν κατά τδ μέρος 
11 τής καρδίας, θέσας δε καθρέπτην ύπδ τού; 
νρώθωνας, σημεϊον αναπνοής δέν παρετήρη- 
σκ«.— Έβϋθισε λοιπόν τήν μάχαιραν είς τάς 
σάρκας, εόρίσκετο δ’ έν τώ μέσω τών πλεγ
μάτων, αίματοφύρτων, δτε τ, ασθενής έ
ζ ήλθετή; ληθαργίας.

Άλλ’ ιδού γεγονότα συγκινητικότερα. Πρδ 
τριάκοντα περίπου έτών, εί; κάτοικος τής 
έν Δορδόνη Έύμη; (Eijmes) είχε πρδ πολλοΰ 
προσβληθεί ύπδ χρονίου νοσήματος, ούχί έκ 
τών σοβαρωτέρων, καί τοΰ όποιου τδ όδυνη- 
οώτερον σύμπτωμα ήτο διαρκής αϋπνία, ήτις 
δέν άφινε τδν ασθενή νά ήσυχάση. Άηδιάσας 
ύπαρζιν τοιαύτην, συμβουλεύεται ιατρόν 
τινα, δστις τώ διατάσσει νά πάρη δπιον, 
συνιστών αύτώ συγχρόνως νά μή κάμη κα- 
τάχοησιν αύτοΰ Ό ασθενής μολαταύτα νο- 
μίσας, δτι δσον πλειότερον πίη, τοσοΰτον 
εύκολώτερον θέλει ίατρευθεϊ, έπήρε διά μιάς 
πολλών ημερών δόσιν. Βυθίζεται μετ’ ού 
πολύ είς ύπνον βαθύν, και μετά παρέλευσιν 
24 περίπου ωρών έζακολουθεϊ νά κοιμάται. 
ΙΙροσκαλοΰν τδν ιατρόν, δστις εύείσκει τό 
σώμα ψυχρόν, τδν δέ σφιγμδν έσβεσμ.ένον" 
τώ άνοίγει άλληλοδιαδόχω; καί τών δύο 
βραχιόνων τάς φλέβας, άλλ’ ολίγοι μόνον 
σταλαγμό1. πηκτού αίματος έξέρχονται. 
Τήν επαύριον τδν θάπτουν. Μετά τινας έν
τοσούτω ήμέρας . μανθάνουν τήν άφροσύνην 
ήν ό δυστυχής είχε πράξει, μεγάλην δόσιν 
πιών τοΰ ναρκωτικού δπερ τώ είχεν ό άλ
λος ιατρός διατάξει. Διάφορα αρχίζουν πα
ράπονα έκ μέρους τών κατοίκων, οΐτινες 
έπί τέλους έλαβον τήν άδειαν νά τδν έκ- 
θάψωσι. Διευθύνεται άθρόον τδ πλήθος πρδς 
το κοιμητηρίου, έξάγουν τδ φέρετρου, τδ 
ανοίγουν καί θέαμα φρικώδες παρουσιάζε
ται. IIτο ανεστραμμένος έντδς τοϋ φέρε
τρου, τό αίμα τό έκ τών δύο ήνεωγμένων 

φλεβών ρεΰσαν είχε καθημάξει τδ σάβανον, 
ήσαν φρικωδώ; παραμορφωμένα τά χαρα
κτηριστικά τοΰ προσώπου του, τά δε συ- 
σταλέντα αύεοΰ μέλη έμαρτύρουν οποία 
σκληρά αγωνία προηγήθη τοϋ θανάτου. — 
Τά πλεϊστα γεγονότων τοιούτων ανάγον
ται είς έποχήν μεμακρυσμένην. Όσα δέ 
τοιαΰτα μεταγενέστερα γνωρίζομεν, συνέ- 
βησαν έν τή έξοχή, έν μέσω όχλων αμα
θών καί έν γένει είς μέρη οπού ιατρός, ό
πως έζελέγχη τούς θανάτους, τούς άληθεϊς 
τούτέστι καί τούς κατ’ έπιφάνειαν, δέν υ
πήρχε.

Τίνι λοιπόν τρόποι νά διακρίνη τι; τδν 
άληθή θάνατον τοΰ κατ’ έπιφάνειαν ; Ύ
πάρχουσι σημεϊά τινα βέβαια τοΰ θανάτου, 
τεκμήρια τούτέστι τών όποιων ή οριστική 
έκδήλωσις είς λάθη δεν δύναται νά ύποκύ- 
ψ·ρ. Καί όμως ιατροί τινες καί άλλοι, μή 
έπιστήμονες, αμφιβάλλουν έτι περί τής βε- 
βαιότητος τών σημείων αύτών καί εύχον
ται, δπως ή φυσιολογία άνακαλύψη άλλα 
βεβαιότερα, φιλάνθρωπο; δέ τις ώρισεν έ
σχάτως 20,000 φρ. βραβείου πρδ; δντινα 
άνακαλύψη σημεϊον άλάνθαστον τοΰ θανά
του. Ό σκοπός έξαίρετος, πλήν τά ήδη γνω
στά σημεία άρκούσιν, δπως προληφθή τοΰ 
λοιπού οίονδήποτε λάθος καί καταστή ά- 
δύνατο; ό κίνδυνος προώρου ταφής.

Ύπάρχουσιν έν πρώτοι; τά Αμισα τού 
θανάτου σημεία. Τδ όριστικώτερον αύτών 
είναι ή διακοπή τών παλμών" αρκεί, ούχί 
δμως διά τή; χειρός άλλά διά τοΰ ώτδς, 
νά πεισθή τι; δτι έξέλιπον, άφοΰ έπί πέν
τε τούλάχιστον λεπτά στηθοσκόπηση τδ 
σώμα. « Ό θάνατο; είναι βέβαιος, είπεν 
“ ό έν τή Ακαδημία εισηγητή; κατά τό 
« 1848, άμα όριστικώς παύσωσι τής 
« καρδία; οί παλμοί" τούτου δ’ έπεται, 
« καί πολλάκις προηγείται, ή διακοπή τής 
« αναπνοή; καί τών λειτουργιών τής 
« αίσθήσεω;· » ’’Ερχονται κατόπιν τά ]ΐα~ 
χρόθετ σημεία, άξια προσοχής και ταΰ
τα : ή σκλήρυνσις τού πτώματος, ή αν
τίστασής εί; τών γαλβανικών ρευμάτων τήν 
ενέργειαν καί ή σήψις. Ή σκλήρυνσις άρχί-

μετά θάνατον ειμαρμένη; τής ψυχή;" ούδέν 
μάς μανθάνει, ούδέν δύναται νά μά; μά
θη. Βέβαιον είναι, καί ήθελ.εν είσθαι φρού
δου νά τό άρνηθή τις,ότι πάσα ψυχική ή πα
θητική έκδήλωσις, πάν έζωτερικόν σημεί
ου ένεργείας, είναι, μετά θάνατον, άδύνατον. 
Ή διάλυσι; τοΰ οργανισμού όριστικώς καί 
έζ άνάγκης μηδενίζει τάς αισθητικά;, κινη
τικά; καί ύπδ τή; θελήσεως διευθυνομέ- 
νας λειτουργίας, αχώριστους ίνδ; συνόλου 
υλικών όρων τής ύπάρξεως. Δέν δύναται 
τις νά αίσθάνηται, νά κινήται ή νά θέλη, 
είμή ένόσω έχει όργανα άντιλήψεως, μετά— 
β-.βάσεως καί έκτελέσεως, αί δε παρά τή; 
έπιστήμης βεβαιούμεναι αύται άλήθεια; εί
ναι πάσης διαμφισβητήσεω; ανεπίδεκτοι. 
Μά; διδάσκουσιν άρά τι καί περί τής πε
ραιτέρω τύχη; αυτών τών ψυχικών τού αν
θρώπου άοχών ; Όχι, τδ έπαναλέγω, τοΰτ 
το δέ διά τδν άπλούστατον λόγον, ότι ή έ— 
π.στημη δέν φθάνει μέχρι τών άρχών αυ
τών" ή μεταφυσική όμως, ή μεταφυσική ή— 
τι; φθάνει μέχρι; αύτών, μά; έπιτρέπει,. 
μά; ύποχρεοϊ μάλλον νά πιστεύωμεν ότι εί— 
σ'ιν άθάνατοι. Αθάνατοι, ναι, δπως αί άρ- 
χαί τή; κινήσεως, όπως αί τής άντιλήψε- 
ως, όπως δλαι αί ενεργοί τοΰ κόσμου τού
του ενότητες. Τάς ενότητας δέ ταύτας, τί 
έν γένει τάς χαρακτηρίζει; Ότι είναι ά- 
πλαΐ, τούτέστιν αδιάφθοροι, ότι συνδέονται 
άρμονικώς, αί μέν μετά τών δέ, εί; τρόπον 
ώστε έκάστη αντιλαμβάνεται τής άπειρου 
τών άλλων τάξεως. '.Ανευ τού συνδέσμου 
τούτου, κόσμο; δέν υπήρχε. Τί δ’ έν μέ- 
ρει χαρακτηρίζει τάς ψυχικά; ένότητα; ; 
Ότι, πλήν τή; συνειδήσεως τοιαύτη; άν- 
τιλήψεως, έχουσι καί τήν συναίσθησιν τών 
τά πάντα συνδεουσών σχέσεων, καί πρδ; 
τοΰτο, τις κατά πολύ ή όλίγον ανεπτυ
γμένα; δυνάμεις, α'ίτινε; περιέχουσι τήν συ- 
νείδησιν καί άντίληψιν ταύτην. Διατί λοι
πόν θέλομεν αί ένότητες αύται νά ήναι 
μάλλον τών άλλων φθαρταί ; Έάν δλαι 
αί δυνάμεις, δλαι αί ενέργεια; ήναι αιώ
νιοι, δ·.ατί νά μήν ήναι αιώνιοι καί αί κα- 
τέχουσαι τό εύγενές τοΰτο προνόμιον, τήν

ζει, ώ; έρρέθη, ώρας τινα; μετά τδν θάνα
τον, ή δε παΰσις τή; συστολής τών μυώνων 
ύπδ τών ρευμάτων τήν έπιρροήν καί ή σήψις 
φανεροΰνται βραδύτερου. Ταΰτα καί ιδίως τδ 
τελευταίου είναι καταληπτόν καί δι’ αν
θρώπου; μή έπιστήμονας, καλώς δέ θά 
πράξωσι νά τά λάβωσιν είς σημείωσιν εί; 
τά μέρη έκεϊνα, ένθα ιατροί δέν ύπάρχουσιν. 
Είναι δμως σχεδόν περιττόν διά τάς χώρας 
οπού οί ιατροί δύνανται, στηθοσκοπούντες 
τόν νεκρόν, νά βεβαιωθώσι ταχύτερου καί 
ασφαλέστερου περί τού πράγματος. Κατά 
τά; άρχάς τού αΐώνος τούτου ό Hufeland 
καί έτεροι ιατροί, πεισθέντε; ότι όλα τά 
τότε υπάρχοντα σηαεϊα τοΰ θανάτου ήσαν 
αβέβαια, ένήργησαν τήν έν Γερμανία σύστα- 
σιν Οίχ<ΰ>· Nexfuaijtwr, δπου έπί τινα 
χρόνον νά μένωσι τά σώματα, πριν ταφώ- 
σιν. 'Εκτοτε μολαταύτα, ούδέν τών εί; τά 
άσυλα ταΰτα μεταφερομένων σωμάτων έ- 
πανήλθεν είς τήν ζωήν, άφοΰ άπαξ ό ιατρός 
τ’ άνεγνώρισεν ώς νεκρά· Σήμερον δέ, είναι 
έτι μάλλον περιττά τοιαΰτα καταστήματα, 
άφοΰ ή επιστήμη κατέχει μέσον όριστικδν 
καί άμεσον, όπως γιγνώσκη τόν άληθή θά
νατον. Τ’ αστυνομικά μέτρα τ’ άπαγορεύον- 
τα τον ένταφιασμόν καί οίανδήποτε αυτο
ψίαν, πριν παρέλθωσιν 24 ώραι άπό τή; 
στιγμή; τοΰ θανάτου, είναι δπωσδήποτε 
φρόνιμοι προφυλάξεις, πλήν ούδέν άφαιροΰ- 
σιν έκ τοΰ βεβαίου τή; μαρτυρίας, τήν οποί
αν ή παΰσις τών παλμών τή; καρδία; 
χορηγεί· Άμα ή καρδία παύση όριστικώς 
τού νά πάλλη, ούδεμία πλέον άνάστασις 
δυνατή" ή ζωή ή έγκαταλίπουσα αύτήν ε
τοιμάζεται, όπως είσέλθη είς νέον κύκλον.

Ό Άμλέτος, έν τώ περιφήμω έκείνω 
μονολογώ του, όμιλεϊ περί «τής μήπω άνα- 
«καλυφθείσης χώρας, τής οποίας τά όρια 
“ούδείς οδοιπόρος διήλθεν έτι», καί περί
λυπος έροιτά έαυτδν, ποια είναι άρα τά ό
νειρα τού άνθρώπου, πρδς 8ν ό θάνατο; ή- 
νοιξε τών ζοφερών τόπων τά; θύρας. Καί ή 
φυσιολογία αύτή δέν ήδύνατο ν’ άπαντήση 
μετά μείζονο; θετικότητος, παρά τοΰ Σαιξ- 
σπήρου τδ πρόσωπον. Μένει βωβή έπί τή;
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συναίσθησιν τουτέστι τών απείρων σχέσε
ων, τάς οποίας αί άλλαι, χωρίς νά το γνω- 
ρίζωσιν, ανέχονται ;

Ινα λοιπόν έννοήση τις τήν αθανασίαν 
τίς ψυχής, όφείλει νά τεθή έκεΐ όπου με
τά δυσκολίας ύψοϋνται οί άνθρωποι, εννοώ 
τό αφελές καί αλάνθαστου όλων τών ε
νεργών αύτών αρχών, αίτινες πληρόϋσι 
την ύφήλιον. Όφείλομεν νά έννοήσωμεν 
βαθμηδόν ότι έκεϊνο δπερ βλέπομεν είναι 
ούδέν, παραβαλλόμενον πρός δ,τι δέν βλέ
πομεν. Όλη ή ισχύς, όλος δ μηχανισμός 
τών πολύπλοκο τέρων κινήσεων, τών μεγά
λων φαινομένων τής φύσεως καί τών λε- 
πτοτέρων ένεργειών τής ζωής, ούδ’ αύτοϋ 
τοϋ νοός έςαιρουμένου, ταϋτα πάντα προ
έρχονται έκ τής απείρου συνενώσεως σει
ράς ατελεύτητου στενών καϊ κεκρυμμένων 
“ΡΖών> τ“ν όποιων αί ένέργειαι προβαί- 
νουσι τελειοποιούμεναι, άπδ τής άπλου- 
στέρας κινητικής δυνάμεως μέχρι τοϋ υ
πέρτατου νοός. Ό άνθρωπος, δπως τόν βλέ
πομεν καί τδν γνωρίζομεν, ούδέν είναι άλ
λο είμή χονδροειδής καί πολύπλοκος προ- 
κύπτουσα γραμμή έκείνων έκ τών αρχικών 
τούτων ενεργειών, δσαι κεΐνται έν τή βα- 
θυτέρα και καλητέρα ένδον ήμών θέσει. 
Π προκύπτουσα γραμμή αΰτη δέν είναι ή 

αθάνατος, όπως αθάνατος δέν εΐναι ή δύ 
ναμις ή κινοϋσα ατμομηχανήν ή τόν Ηλεκ
τρισμόν Βολταϊκής στήλης, ένώ έντοσού
τω καί ή κίνησις καί ό Ηλεκτρισμός εΐναι 
αύτά καθ έαυτά αδιάφθορα. Τοΰτο λοι
πόν δέν είναι τδ πρδς τδν θεόν άτενίζον 
μέρος ήμών. '11 αληθής ήμών άτομικότης, 
τδ άληθές ήμών ζχώ, έκεϊνο δπερ, χωρίς 
νά βαυκαλίζεται άπδ χίμαιρας καί όνειρα 
άπλα, δύναται νά βασισθή έπί μιας μελ- 
λούσης ζωής, είναι ή παντός υλικού δεσμοϋ 
καί παντός συγκεκριμένου κρίματος άπη- 
λαγμένη ένότης, είναι ή προφανώς αφελής 
έκείνη ένέργεια, ή κατά τό μάλλον ή ήτ
τον χαθαράν έχουσα τήν συναίσθησιν τών 
ιδίων αυτής σχέσεων μετά τών άπειρων 
άλλων, δμοίων μετ’ αύτής, ενοτήτων, καί 
•διά τοϋ νοός καί τής αγάπης πολύ ή Ολί

γον πρδς ταύτας πλησιάζουσα. Αδύνατον, 
άπολύτως άδύνατον νά φαντασθώμεν τί θ 
άπογείνη τής ένότητος ταύτης ή ζωή, τήν 
ήμέραν καθ’ ήν, άφίνουσα τό έκ σαρκός 
δεσμωτήριον αύτής καί εις τδν ιδανικόν με- 
ταβαίνουσα αιθέρα, δέν θά έχη πλέον όρ
γανα, δπως ένεργήση. — Έκεϊνο δμως δ
περ δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν, είναι δτι, 
διά τοΰτο ακριβώς, θέλει ύψωθή εις καθα- 
ροτέοαν έπιστήμηυ δσων άμυδρώς μόνον 
καί συγκεχυμένος έγνώρισε, καί εις αγά
πην άγνοτέραν πραγμάτων, άτινα διά τοϋ 
πέπλου μ.όνον τών αισθήσεων είχε πρότε- 
ρον λατρεύσει. 'Η δέ πεποίθησής αΰτη, ή 
τήν ζωήν έξευγενίζουσα, είναι ώσαύτως καί 
τοϋ θανάτου ή παρηγορία. (*)

(Έκ τής Γαλλικής). Β.

ΟΙ ΔΕΡΒΙΣΑΙ.

«Έάν, — ένραφεν έν τώ Intellectual 
» Observer ζ ’’Αγγλος Vanbery άλλοτε, 
— ή υπεροχή τοϋ πολιτισμού τής Δύσεως 
» έπι τοΰ τής ’Ανατολής δέν ήτο τοσοϋτον 
" καταφανής, ήθελον σχεδόν ζηλεύσει τοϋ 
» Δερβίσου τήν τύχην. Μέ ράκη κεκαλυμμέ- 
• νος καί είς γωνίαν συνεσταλμένος, 
» δεικνύει, δι’ άκαταλήπτου τίνος τών όφ- 
» θαλμών αύτοϋ κινήσεως, πόσον μεγάλη 
» εΐναι ή ευτυχία του. — Τί φυσιογνωμία 
» αίθριος, όποια γαλήνη ψυχής έφ’ δλων 
" αύτοΰ τών κινήσεων, οποία άντίθεσις με- 
0 ταςύ αύτοϋ καί τοϋ Ευρωπαϊκού πολι- 
» τισμοϋ ! Ότε άλλοτε, δπως διαφύγω έ- 
» παπειλοϋντά με κίνδυνον, ήναγκάσθην 
» νά μετεμφιεσθώ είς Δερβίσην, ο,τι προ- 
» πάντων δέν έδυναμην νά υποφέρω, ήν 
» τδ έπιτετηδευμένον έκεϊνο ήθος, δπιρ ώ- 
» φειλον νά περιβληθώ’ καί πάλιν δέ δέν

(’) Ό τήν ανωτέρω περισπούόαστον πραγμα
τείαν πρό ολίγων μηνΏν συγγράψα;, Fernand 
Papillon, διάσημος Γάλλο; ιατρό;, άπεδίωσεν 
έσχάτως εί; ήλικίαν είκοσι 8ξ μόλις έτών. Σ.Μ.
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Ό Δερβίσης έθεωρήθη άείποτε τοϋ άνατο- 
λικοϋ βίου ή προσωποποίησες 
ταϋτα έννοοϋσιν 
παϊοΓ οκνηρία, 
γησία εΐναι αί 
χυριώτεραι τών

κατώρθωνον νά τδ περιβληθώ, δπως έ- 
πεθύμουν. Δέν θέλω πώποτε λησμονήσει, 
δτι ήμέραν τινα, σκεφθεΐς δτι εΐχον τέ
λος πάντων απαλλαγή τοϋ προσωπείου 
δπερ έπί τοσοϋτον χρόνον έφορον, ήγέρ- 
θτ.ν αίφνης καί μέ μεγάλα βήματα ήρχι- 
σα νά περιπατώ έντδς τοϋ ερήμου -*......
δπου εΐχον καταφύγει. Μοί εΐχε 
τοΰτο είς τδ Έράτ τών Ινδιών, 
παρήλθον λεπτά τινα τής ώρας, 
τήρησα, δτι πλεΐστοι διαβάται 
σταθή έπί τής θύρας τοϋ οίκου 
πληκτοι μέ έβλεπον. Ήννόησα αμέσως, 
δτι εΐχον ύποπέσει είς σφάλμα ούσιώδες, 
έρυθριών δέ, έπανεκάθησα. ’Αλλά πριν 
ή παοέλθη πολλή ώρα,-βλέπω πολλούς 
είσερχομένους καί άρχίζοντας νά μ’ έρω- 
τώσι, μήπως εΐμ.αι άσθενής. Ένόμισαν 
οί καλοί ούτοι άνθρωποι, δτι κατελήφ
θην ύπδ τρέλλας’ διότι, κατά τάς άνα- 
τολικάς παραδόσεις, οί τρελλοί μόνον 
άφίνουσιν αίφνης τήν καθέκλαν των, άρ- 
χίζοντες άνευ αιτίας προφανοϋς νά με- 
τρώσι μεγάλοις βήμασι τδ μήκος καί εύ
ρος τοϋ δωματίου των. »

οίκου, 
συμβή 

Αφοΰ 
παρε- 

,ε1χ°ν 
καί έκ-

ς, δπως μολα- 
τδν βίον τοϋτον οί Εύρω- 
φανατισμδς καί άναλ- 
κοινώς παραδεδεγμέναι 
αρετών αύτοϋ, καί αύ- 

τδς δέ ό ίδιος τοιαύτας προσπαθεί άπαν- 
ταχοϋ νά τάς άποδείξη. Και δμως τώ έπι- 
τοέπουσι τήν οκνηρίαν, τδ φιλάσθενον καί 
άδύνατον συλλογιζόμενοι τών θνητών’ θε
ωρούν τδν φανατισμόν ώς θρησκευτικόν εν
θουσιώδες αίσθημα 1 
τήν άναλγησίαν αύτοϋ. 
δν ασθενές ό'πως τδν 
θά ήτο ν’ άπεκδυθή είς άγώνα κατά τής 
ειμαρμένης.

Οπως δ’ έν έαυτώ ό δερβίσης περιλαμ
βάνει τδν έν γένει άνατολικδν χαρακτήρα, 
οΰτω παριστϊ χωριστά καί τούς διαφό
ρους τής ’Ανατολής λαούς. Εΐναι αληθές, 
οτι κατά τοϋ Μωαμεθανισμού τδ αξίωμα,

καί δικαιώνουν σχεδόν 
,, σκεπτόμενοι δτι 

άνθρωπον, άνωφελές 

πάντες οί αληθείς πιστοί είσίν άδελφοί’ ούχ 
ήττον σπουδάζων τις καλήτερον τών δερ- 
βισών τά τάγματα, θέλει έννοήσει δτι αι 
διάφοροι αιρέσεις δ,αφέρουσι διά τής κατα
γωγής καί τής έθνικότητος αύτών πρδς 
άλλήλας. Ούτως οι Burraanlec καί οί Μ«- 
ore6i<lec είναι αύτόχθονες Τοϋρκοι, διότι 
Βεκτασής, ό ένθουσιαστής καλούμενος, ι
δρυτής τοΰ τάγματος τών Γιανιτσάρων, 
καί ό Μούλας Τσελαλεδίν Ρούμης, ό μέγας 
τών Μεονέβιδων ποιητής, είναι άμφότεοοι 
Τοϋρκοι, έζησαν τούτέστι καί άπίθανον έν 
Τουοκία’ οί Κάόροι καί οί TC.eJa.lol κα
τοικούσα κατά προτίμησιν τήν Αραβίαν’ οί 
'O6etaoi, οί Πέρσαι καί οί ΖαχΙδαι δια
τρέχουν τάς Ινδίας, ένώ τδ πρδ ολίγου έ
τι χρόνου συστηθέν τάγμα τών Σόφι—Ίσ- 
λάμ κατοικεί τήν Κεντρικήν ’Ασίαν.

Ούχ’ ήττον μολαταύτα, δλα τά μέλη 
τών διαφόρων τούτων άδελφοτήτων είναι 
στενώς πρδς άλληλα συνδεδεμένα. Οί μα- 
θητευόμενοι (Μουρί) καί οί βοηθοί (Κάλφαι) 
οφείλουσι τυφλήν υποταγήν είς τδν άνώ
τατον αρχηγόν (Πίρ), δστις απόλυτον έχει 
έςουσίαν έπί τής ζωής καί ιδιοκτησίας τών 
αδελφών αύτοϋ. Αί άδελφότητες δμως αύ
ται δέν μιγνύονται ποσώς έν γωνία καί 
παραβύστιρ είς ζητήματα πολιτικά, δπως 
έν Εύρώπη έρρέθη δτι δήθεν περιηγηταί τι- 
νες άνεκάλυψαν φρανμασόνους μέχρι καί 
αύτών τής μεγάλης έρήμου τών Βεδοϋίνων. 
Οί Δερβίσαι εΐναι οί καλόγηροι τοϋ Ίσλα- 
μισμ.οϋ, τδ δέ δημιουργήσαν καί διατηρούν 
αύτούς πνεϋμα, εΐναι φανατισμός θρησκευ
τικός καί ούδέν πλειότερον. Κατ’ ούδέν 
άλλο διαφέρουσι μεταξύ των, είμή ώς πρδς 
τδν τρόπον διά τοϋ όποιου έκδηλοϋσι τδν 
θρησκευτικόν αύτών ένθουσιασμόν. Οΰτω 
μία τών άδελφοτήτων τούτων συνιστά συ
νεχείς προσκυνητών οδοιπορίας είς τών άγι
ων τούς τάφους’ μία άλλη χαράττει τάς 
βάσεις, έφ’ ών οφείλει νά μελετήση τις 
τοϋ θεοϋ τδ άπειρον άφ’ ενός καί τοϋ άν
θρώπου τδ μηδαμινόν άφ’ ετέρου’ μία τρί
τη διατάσσει είς τά μέλη αύτής, ποίοις 
ΰμνοις οφείλουν δ-.αρκώς νά ψάλλωσι καί
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νά έπάναλάμβάνωσι νύκτα καί ήμέραν τοΰ 
θεοΰ τδ όνομα. Διό βλέπει τις ένίοτε τά 
μέλη δλα τής τελευταίας ταύτης αδελ
φότητος. ως ύπό νόσου τίνος φρενοβλαβι- 
*-ή; καταλαμβανόμενα, χαί πάση δυνάμει, 
καί Χω?ί» ούδέ ν’ ά^άπνεύβωσι καν, φω- 
νάζοντα τδ : Γιαχού ! Γιαχού Λα, ύ.1αϊ\ 
ύ.Ιαον ! Ό δ’ εύσεβή; ’Οθωμανός βλέπει 
έν τώ γένικώ τούτω άλαλαγμώ αγίαν τι- 
να έκστασιν καί πιστεύει ένδομύχως, ότι 
ο έρως τοΰ θεού κατέλαβε τήν αδελφότητα 
δλόκληρον.

Ό Δερβίση; ό έχων τδ ευτύχημα νά πε- 
ριέλθη είς τοιαύτην κατάστασιν, — διότι 
εύτυχία θεωρείται, — ό τοιοϋτος Δερβίσης 
προβιβάζεται άμέσως είς άντικείμενον λα
τρείας καί σεβασμού απέναντι τών άλλων. 
Καθ’ όλον τή; τοιαύτης έκστάσεω; αύτοϋ 
τδν χρόνον, γυναίκες ασθενείς πολλάκις δε 
καί στεΐραι, σπεύδουν νά τδν πλησιάσω- 
σι καί ψαύσωσι τά κράσπεδα τή; έσθήτός 
του. Διά τοΰ μέσου τούτου πιστεύουσιν ότι 
θέλουν θεοαπευθεΐ.

» Οτε ήμην είς Σαμαρκάνδην, λέγει ό 
Β ανωτέρω μνημονευθείς συγγραφεύς, μ.οί 
“ έδόθη αφορμή νά γεϊνω μάρτυς αύτόπτης 
” δπόσων δύνανται νά διαπράξωσιν οί Δερ- 
» βίσαι, όταν κατέχωνται ύπδ τής έκστά- 
» σεως ταύτης, τήν οποίαν ό πρδς τδ θεΐ- 
» ον έρως αύτών προκαλεϊ. Παρά τώ τά- 
» φω τοΰ Μακδούν Άνζουράμ ειχον συ- 
» ναθροισθεί οί Δερβίσαι πέριξ τοΰ άνωτά- 
» του αύτών αρχηγού. Κατ’ άρχάς περιω- 
» ρίσθησαν έπαναλαμβάνοντε; τάς κατά 
» τύπους φράσεις, μέ φωνήν φυσικήν καί 
" μετά τίνος ρυθμού. Ό αρχηγός αύτών 
» ήτο είς βαθείας βεβυθισμένος σκέψεις, 6- 
» λων δέ τά βλέμματα ήσαν έπ’ αυτού 
» προσηλωμένα. Πάσα τής χειρός αύτού 
» κίνησις, καί αύτής τής αναπνοής του ό 
“ θόρυβος, έφαίνοντο ένισχύοντες τούς ά- 
» δελφούς του, ινα προφέρωσι κραυγάς i- 
» ζυτέρας καί άγριωτέρας. Έφάνη τέλος 
» πάντων έγειρόμενος τής λειθαργίας του, 
» άμα δ’ ύψωσε τήν κεφαλήν, οί Δερβίσαι 
» μανιώδεις έπήδησαν αίφνης είς τδν αέρα.

» Ό πρότερον κύκλος είχε διάρρηχθεϊ, οί 
» δέ αδελφοί ήρχισαν, χωριστά έκαστος, 
” έρχούμενοι καί κινήσεις κυματοειδείς ποι- 
Β ούντες" μόλις όμως ό αρχηγός είχεν έ- 
» γερθεί καί οί φρενήρεις χορευταί έπεδό- 
” θησαν είς κινήσεις τοσοϋτον άτάκτους, 
» τοσοϋτον άλλοκότους, ώστε έγώ όστις 
■ ημην ήναγκασμένΟς ν’ ακολουθήσω τάς 
9 παραδοξολογίας αύτών, όμ.ολογώ ότι έ- 
” φοβήθην. Έρρίπτοντο έκ ιού όεξιού είς 
” το αριστερόν μέρος" άφινον άλλοι το χλο- 
” ερδν έδαφος καί ετρεχον νά χορεύσωσιν 
ο έπί τών χαλίκων. Όρχοΰντο, έστρέφον- 
» το περί εαυτούς, έπήδων, καί τό αίμα 
• ποταμηδόν άνέβλυζεν έκ τών ποδών αύ- 
» τών. Εςηκολούθουν δέ τδν σκοτοδινία- 
» σιν προξενοΰντα χορόν των, έωσοΰ, έξην- 
» τλημμένοι καί πνευστιώντες, κατέπιπτον 
» έπί τοΰ εδάφους αναίσθητοι. »

Φ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΥ

(’Εκ τοΰ Γαλλικού, υπό Κων. Α. Ίσηγόνη).

I.

Ή άσβεστος είναι έκ τών μάλλον γνω
στών ήμΐν υλών" ή δέ χρήσις αύτής κοινο- 
τάτη. Αί οίκίαι ήμών, καί τά μνημεία άτι
να διαιωνίζουσι τό μεγαλεΐον ενός έθνους 
καί τήν μεγαλοφυΐαν τών άρις-οτεχνών του, 
οφείλονται σχεδόν είς τήν ούσίαν ταύτην.

Άφ’ δτου έν τώ άνθρώπω άνεπτύχθη ή 
έπιθυμία τής ευζωίας καί τδ αίσθημα τοΰ 
καλού, έκτοτε καί ή άσβεστος χρονολογεί 
τήν χρήσιν αύτής. Είναι άληθές, ότι κατά 
τούς προϊστορικούς χρόνους οί πρώτοι κά
τοικοι τής γής κατώρθωσαν έπιστοιβάζον- 
τες κολοσιαίους όγκους έπί άλλων όμοιων 
νά κατασκευάσωσι τοιουτοτρόπως οικοδομάς, 
ών ή στερεότης καί τό μεγαλεΐον μάς έκ- 
πληττουσι νΰν. Τά κυκλώπεια όμως ταΰτα 

οικοδομήματα, οί έκδϋο πετρών συγκείμενοι 
βωμοί, οί έπί άγνωστω είσέτι σκοπώ άνε- 
‘-ερθέντες μ.ονόλιθοι, χονδροειδή άπαντα 
καί ογκώδη τεκμήρια άτελοϋς τέχνης, υ- 
πεχώρησαν, άμα ό άνθρωπος ύπό τής προό
δου ωθούμενος συνέλαβε τήν ιδέαν νά συν- 
δέη τούς λίθους διά σιδήρων, καί διά τιτα- 
νώδους τινός μίγματος.

Ή παλαιά γραφή, τά συγγράμματα τών 
άρχαίων, καί οίκοδομαί μή ύπό τών αιώ
νων καταβληθεϊσαι μάς άποδεικνύουσιν ότι 
έξ αρχαιοτήτων χρόνων οί άνθρωποι έγνώ- 
ριζον ότι,είδος τι λίθων ύπερμέτρω; θερμαι
νόμενων παράγουσιν ούσίαν τινά, ήτις άνα- 
μιγνυομένη μεθ’ ύδατος καί άμμου άπο- 
σκληρούται έν τώ άέρι, καί συνενόνει στε- 
ρεώς τούς λίθους τούς άποτελοΰντας τάς 
οικοδομάς.

Μόνον μετά παρέλευ"σιν χρόνου πολλοΰ, 
μετά πολλάς παρατηρήσεις καί δόκιμά; ι
κανά; ήδυνήθη ή έπιστήμ.η νά έξηγήση τά 
φαινόμενα άτινα συνοδεύουσιν τήν κατα
σκευήν τή; άσβέστου, καί νά όδηγήση τδν 
βιομήχανον πρδς έκλογήν τών λίθων ές ών 
παράγεται αύτη, καί πρδ; κατασκευήν καί 
χρήσιν αύτή;. Αί σπουδαϊαι αύται άνακαλύ- 
ψει; χρονολογούνται άφ’ ή; έποχής οι σο
φοί, στερημένοι άκόμη θετικών γνώσεων, 
διά δοκιμών κατεγίνοντο περί τήν άνακά- 
λ,υψιν τών ιδιοτήτων τής ύλης. ’Οφείλονται 
δέ αύται ιδία εί; τού; Κ.. Paracclsc, I an— 
ilelmont καί Black.

'Αν καί ή έπί τοΰ χάρτου έκτελεσι; πει
ραμάτων ήναι ξηρά καί ένίοτε δύσληπτος, 
θέλομεν όμως προσπαθήσει νά έκθέσωμεν 
μ’ όλην τήν δυνατήν σαφήνειαν τά πρώ τα 
πειράματα άτινα πρδ τριακοσίων έτών έπε- 
χείρησαν οί περίφημοι έκεϊνοι άλχημισταί, 
όπως λάΙρωσι σαφή ιδέαν τών συστατικών 
τοΰ άσβεστολίθου, τοΰθ’ όπερ θά μάς χρησι- 
μεύση τά μάλιστα διά τήν περαιτέρω άνά- 
πτυξιν τοΰ προκειμένου θέματος.

Έντός κερατοειδοΰ; πήλινου αγγείου εί- 
σάγομεν ποσότητα τινά τιτανίτου. Τδ στό- 
μιον τοΰ αγγείου κλείομεν δι’ έπιπώματος 
έχοντος έν τω μέσω οπήν, έν ή έφαρμόζο- 

(ΟΜ1ΙΡΟΣ ΦΥΛ. Δ .) 

μεν ύέλινον σωλήνα καμπύλον, ουτινος ή έτέ- 
ρα τών άκρων βυθίζεται έντός αγγείου πλή
θους ύδατος.-Έάν τώρα Θερμάνωμεν τό 
κερατοειδές άγγεΐον μέχρι τής θερμοκρασί
ας τοΰ ερυθρού, θέλομεν παρατηρήσει βρα
σμόν τινα άνωθεν τής έν τώ ύδατι βεβυθι- 
σμένη; άκρα; τού "ύελίνου σωλήνος, όπερ 
μάς πληροφορεί ότι έπενεργεία τής Οερμότη- 
τος έκ τού τιτανίτου έξέρχεται αέριόν τι 
άιΰραχιχοχ όζύ καλούμενων. Το αέριον τοΰ
το δυνάμ.εθα νά συνάξωμεν διά τοΰ επομέ
νου συνήθους τοϊς χημικοί; τρόπου. Ιίλη- 
ροΰμεν ύδατος ύέλινον φιάλην, έχουσαν στό- 
υ,ιον στενόν, καί φράττοντε; τό στόμιο·» 
διά τή; χειρός, άναστρέφομεν αύτήν, καί 
πλησιάζομεν τδ στόμιον πρός τήν έν τω 
ύδατι άκραν τοϋ σωλήνος, έν ή έφαρμόζο- 
μεν αύτό. Τότε θέλομεν ίδεϊ τδ άεριώδε; 
ρευστόν νά άναβαίνη έν εϊδει πομ.φολύγων 
έντός τής φιάλης έκκενόνον τδ έν αύτή ύ
δωρ, καί λαμβάνον τήν θέσιν αύτοϋ" ' Οταν 
ή φιάλη έκκενωθή έκ τοΰ έν αύτή ύδατος, 
κλείομεν τότε μετά προσοχή; τδ στόμιον 
αύτής, καί ούτω έχομεν αύτήν πλήρη τού 
προκειμένου άερίου, όπερ ώνομάσαμεν ήδη 
ανθρακικόν οζύ.

Τδ ούτω συναχθεν αέριον έκ πρώτη; δψε- 
ω; δεν παρουσιάζει ούδέ τήν έλαχίστην δια
φοράν άπδ τοΰ άτυ.οσφαιρικοΰ άέρος" άμα 
όμω; βυθίσωμεν έν αύτώ άνημύίνον κηρίον, 
τοΰτο άμέσως σβένυται, δπερ μάς άποδει- 
κνύει ότι τδ έκ τού τιτανίτου έςαχθέν ρευ
στόν είναι άλλ.οία; φύσεως.

Ή μετά τήν έντελή διάκαυσιν τού ά
σβεστολίθου έναπομείνασα έν τώ κεοατοει- 
δεΤ άγγείω όλη είναι ή ασβιστος. Ή έξωτε- 
ρική αύτής όψις πολύ ολίγον διαφέρει τής 
τοϋ άσβεστολίθου έξ ού καί έγεινεν" δπω; 
γίνη όμως καταφανής ή μεγίστη διαφορά 
ήτις πραγματικώ; ύπάρχει μεταξύ αύτών, 
άρκεϊ νά φέρωμεν είς συνάφειαν τήν άσβε- 
στον μετά τοϋ ύδατος. Αΰτη θερμαίνεται 
εις τοσοϋτον βαθμόν, ώστε προξενεί βρα
σμόν τοΰ ύδατος, καί άναλ.υομένη σχηματί
ζει μετ’ αύτού πυκνήν τινα ζύμην, ένώ άπ’ 
έναντίας ό άσβελόλιθος μένει άπολύτω;

49.
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αδιάλυτος έντδς τοΰ υδατος. Έάν δέ πά
λιν άναμίξωμεν τήν ζύμην ταύτην μεθ’ 
όδατος καί διαπεράσωμεν τδ μίγμα τοΰτο 
άπδ φύλλου χάρτου, Οά έχωμεν ούτω δια
φανές τι ρευστόν γεύσεω; δριμείας, τδ 
άσβίστιο? ί'·ύωρ, δπερ οί χημικοί καί οί 
φαρμακοποιοί μεταχειρίζονται τόσον συχνά.

Ουτω διά τής (πιτυχώς έκτελεσθείση; 
έντελοΰς διακαύσεως τοϋ τιτανίου άνακα- 
λ.ύπτομεν δτι αύτη σύγκειται έκ δύο υλών, 
έξ ένδς άχρου αερίου, τοΰ άνθρακικοΰ ο
ξέος, καί έκ. λευκή; τινο; ύλης, τής ασβέ
στου.

Τρανωτάτη απέδειξες τής έν τώ άσβεστο- 
λίθω ύπάρξεως τών δύο προειρημένων στοι
χείων, έξ ών μόνον σύγκειται, είναι ή παρά 
τοΰ Κυρίου Illaclc άνακαλυφθεϊσα, δι’ ής 
δυνάμεΟα νά παράξωμεν καί πάλιν έκ τών 
δύο τούτων στοιχείων τδν ασβεστόλιθον. 
Έάν λάβωμεν δοχεϊον πλήρες άνθρακικοΰ 
οξέος, διά τοΰ προηγουμένου πειράματος 
συλλεγέντος, καί χύσωμεν έν αύτ$ ποσό
τητα τινά άσβεστείου ΰδατος, άμέσως Οέ- 
λ.ομεν ίδεϊ δτι τδ ύδωρ τοΰτο θολοΰται, εΐς 
δέ τδν πυθμένα τοΰ δοχείου κατασταλάζει 
λευκή τις κόνις, ή κόνις αύτη είναι ό άσβε-' 
στόλιθος, προϊόν τής συνενώσεως τή; ασβέ
στου μετά τοΰ άνθρακικοΰ όξέω;.

Τά δύο τ<ΰτα πειράματα διά τών οποίων 
καταφανώς άποδεικνύονται τά συστατικά 
τοΰ άσβεστολίθου, μά; δίδουσιν επίσης καί 
δν εντελές καί άπλούστατον παράδειγμα τοΰ 
τρόπου, δι’ ού οί χημικοί άνακαλύπτουσι 
τά συστατικά μέρη τών στερεών σωμάτων. 
Τδ πρώτον πείραμα ούτινος σκοπός είναι ή 
άποσύνθεσι; σώματός τίνος είς τά έξ ών 
σύγκειται στοιχεία, ονομάζεται ara.lvoic. 
Τδ δεύτερον δέ, δι’ ού σκοπεΐται ή έκ τών 
άποσυντεθέντων r-οιχείων του έκ νέου παρα
γωγή σώματός τίνος, ονομάζεται σύνθισις.

Δυνάμ.ενοι ούτω τώρα νά άναγνωρϊζωμεν 
τδν άσβεστόλιθον μεταξύ τών πολυειδών 
στερεών υλών αϊτινες άπαρτίζουσι τδν φλοιόν 
τή; σφαίρας μας, άς άκολουθήσωμεν τδν 
φυσιοδίφην είς τάς έπί τούτω έκδρομάς του, 
καί άναζητήσωυ.εν μετ’ αύτοΰ προσεκτικώ; 

τήν προκειμένην ουσίαν, ή; ή χρήσι; κατέ
στη τόσον πάγκοινος καί επωφελής.

II

Ο ασβεστόλιθος είναι έκ τών υλών αϊτι
νες εύρίσκονται έν μεγίστγ άφθονίιε έπί τής 
φύσεως, καθότι όλόκληραι σειρά! όρέων ένίοτε 
σύγκεινται έκ τή; ύλης ταύτης. Εύρίσκεται 
δέ ύπδ πολ.λά; καί διαφόρους όψεις- Ε:ς τήν 
Ισλανδίαν π. χ. εύρίσκεται τιτανίτης δια
φανέστατο; καί καθαρώτατος, όμοιος μέ 
τήν ώραιοτάτην υελον, έχων πάντοτε σχήμα 
κανονικού ρόμβου. Είναι όμως τόσον σπά
νιος, ώστε άπανταται μόνον είς τά μουσεία 
τής ορυκτολογίας.

Δεν δυνάμεθα δμως νά εϊπωμεν τδ αύτδ 
καί περί τοΰ μαρμάρου, όπερ είναι έπίσης 
ασβεστόλιθο; κατά τδ μάλλον καί ήττον 
καθαρός, καί αρκούντως στερεός όπως στιλ- 
βωθή’ ώς δέ πάντες γνωρίζομεν είναι ή 
ωραιότερα ύλη τήν οποίαν μεταχειριζόμεθα 
πρδς οίκοδόμησιν καί στολισμόν τών οικο
δομών μ.ας.

ΊΙ Ιταλία άφθονεϊ λευκοΰ μαρμάρου’ αί 
βραχώδεις όάχεις τής άλύσσεως τών Άπεν- 
νίνων της σύγκειται άποκλειστικώς έκ λευ
κοΰ μαρμάρου, άπδ τοΰ ύψους τών οποίων 
οί λιθοτόμοι άποκόπτοντε; αύτδ είς μεγί
στους όγκου;, τού; κρημνίζουσιν δι’ έπί τού- 
τω κατήφορων έως τού; πρόποδας τών 
όρέων, όθεν δι’ ύποζυγίων βοών μεταφέρου- 
σιν αύτά δπου δει. Έκτος τοΰ λευκοΰ μ.αρ- 
μάρου ή Ιταλία έχει τά πλουσιώτερα λα
τομεία χρωματιστών μαρμάρων’ αύτη πα
ράγει τδ κυανοΰν μάρμ,αρον τδ λεγόμενον 
bleu Turquin, τδ μαΰρον μέ κιτρίνας φλέ
βας, τδ κίτρινον τής Sienne κτλ. Ούχ ήτ
τον τής ’Ιταλίας καί ή Ελλά; είναι αρκούν
τως πεπροικικισμένη έκ τή; ύλη; ταύτη;’ 
τά άρχαΐα λατομεία τής Πάρου, τής Πεντέ
λης, καί τών Ίονίων νήσων έπρομήθευον τδ 
λαμπρόν έκεϊνο μάρμαρον, δι’ ού οί άριστο- 
τέχναι τής έποχής τον Ιίερικλέους κατε- 
σκεύαζον τά άμίμητα έκεϊνα άριστουργή- 
ματα, άτινα κινοΰσιν έτι καί νΰν τδν θαυ- 

μασμ.δν σύμπαντο; τοΰ πεπολιτισμένου κό
σμου, καί πρδ; άπόκτησιν τών όποιων καί 
αύτά τά μάλλον πεπολιτισμένα λεγόμενα 
έθνη μετεχειρίβθησαν καί μεταχειρίζονται 
έτι καί νΰν καί το ατιμότερου μέσον, τήν 
κλοπήν. ’Εκτός δέ τών άρχαίων τούτων λα
τομείων, καί σήμερον ύπάρχουσιν είς τήν 
Ελλάδα λατομεία μαρμάρου ούχί ευκατα
φρόνητα, ιόν κυριώτερα είναι τής Πεντέλης 
εί; τήν ’Αττικήν, καί τή; νήσου Τήνου είς 
τδ Αίγαϊον πέλαγος.

Ίΐ Γαλλία σχετικώς έχει ολίγα λατομεία 
μαρμάρου, ών τδ κυριιότερον είναι τδ τής 
Λο»’6οηη«, τδ Languedoc λεγόμενον μάρ
μαρον έξάγον, όπερ είναι χρώματος έρυθροΰ 
μέ μεγάλας φλέβας.’

'Ο χρωματισμός τών μαρμάρων οφείλε
ται εί; ξένας ούσίας συγχωνευθείσας έν αύ
τοϊς, τοιαΰται δέ είναι, ή σκωρία ήτις ά·ή- 
σως διαμεμερισρένη έν τώ τιτανώδει όγκω, 
μετά τήν έπεξεργασίαν καί στίλβωσιν αύ
τοΰ τώ δίδει ένίοτε έξαιρετικήν ωραιότητα, 
καί τά όστρακα άτινα εύρίσκονται έγκεκολ- 
λημένα έν αύτοϊς, καί άτινα διά τών διαφό
ρων σχημάτων αύτών ποικίλλουσι τοσοΰτον 
έςαισίως τάς στιλβωμένα; έπιφανείας αύτών.

ΊΙ πόλις τών Παρισίων ιδία έπικάθηται 
τιτανώδου; στρώματος μεγάλη; μέν έκτά- 
σεως, άλλά κατωτέρα; ποιότητος καί χρώ
ματα; φαιού, έχοντας δμως τήν άξιοσημείω- 
τον ιδιότητα τοϋ νά έπεξεργάζηται μέ ευ
κολίαν άμα έςίρχη-ται τοΰ λατομείου, νά 
άποσκληροΰται δέ βαθμ.ηδόν έκτιθέμενον εί; 
τδν άέρα. Ή καταπληκτική εύημερία καί ή 
λαμπρότη; τή; μητροπόλεω; ταύτη; όφεί- 
λονται κατά μέγα μέρο; εί; τήν άνεξάντλη- 
τον ταύτην πηγήν τή; τιτανώδου; γής, 
ήτις έξορύσσεται άπδ 2 χιλιάδων καί έπέ- 
κεινα έτών. Άπδ τών ανακτόρων τοΰ αύτο- 
κράτορο; ’ίουλιανοΰ μέχρι τοΰ καθεδρικού 
ναοΰ τή; Παναγία; τών Παρισίων άπαντα 
τά άρχαΐα δημόσια οικοδομήματα είναι κτι
σμένα δι’ αύτή; τή; ύλης. Ούτω; ή έξόρυ- 
ξις τοΰ υλικού τούτου έσχημάτισε κάτωθεν 
τοΰ πρδ; τήν άριστεράν όχθην τοΰ Σηκου
άνα μέρους τή; πόλεως μέγα κενόν, απεί

ρου; κατακόμβας. ’Αλλά όλίγον κατ’όλίγον 
ήναγκάσΟησαν νά έγκαταλείψωσι τδ λατο- 
μεϊον τοΰτο, διότι η περαιτέρω έξακολούθησι; 
τής τοιαύτη; έργασία; ήπείλει σπουδαίως 
τήν ασφάλειαν τής πόλεως, καί νά καταφύ- 
γωσιν εί; τά περίχωρα τή; πόλεως, όπως 
άνεύρωσι τήν συνέχειαν τοΰ ίδιου στρώματος 
πρδ; έκτέλεσιν τών μεγάλων δημοσίων έρ
γων, άτινα έν τοΐ; καθ’ ίμά; χρόνοι; ή πό
λις άνέλαβεν.

Ό λόφος Jleudon πλησίον τών Παρισίων 
σχηματίζεται σχεδόν καθολοκληρίαν άπδ 
λευκοΰ τιτανίτου εύθρυπτου, δστις εύρίσκε
ται έν άφθονία καί είς πολλά άλλα μέρη 
τή; Γαλλία;, όνομάζεται δέ λευκϊτι; γή 
(κιμωλία). Τδ έδαφο; τή; Καμπανία; καί 
τά δρη Jura δέν είναι είμή παμμέγιστοι 
όγκοι λευκίτιδο; γής. Ή ούσία αΰτη έκπλυ- 
νομένη διά τοΰ υοατος καί ακολούθως ζη- 
ραινομένη έν σχήματι μικρών στρογγυλών 
πλακών χρησιμεύει εί; τήν ζωγραφικήν ώς 
λευκόν χρώμα.

Δι’ άξ-.οσημειώτου πειοάματό; του ό σο
φό; "Αγγλος Hall μάς έδοσεν έτι μίαν τρα- 
νωτάτην άπόδειξιν τής ταυτότητο; τή; λευ·- 
κίτιδο; γής μετά τοΰ μαρμάρου, τών οποίων 
αί εξωτερικά! θεωρία·, είναι παντοΰ τόσον 
διάφοροι. Ο σοφό; ουτος έθεσε ποσότητα 
τινά λευκίτιδο; γής έντδς σωλήνος πυροβό
λου όπλου στεγανώς πεφρί^ένου, καί 
έθέρμανεν ούτως αύτήν μέχρι; ύψίστη; θερ
μοκρασίας. Τότε τοΰ άνθρακικοΰ ίξέο; μή 
δυναμένου νά διαφύγη, ή λευκϊτι; γή άνέ- 
λυοε, χωρίς νά άποσυντεθή, καί όταν ό σω- 
λήν έψυχράνθη, άπέσυρεν ές αύτοΰ μία» 
μαρυ.άρινον ράβδον.

Τά οστρακοδέρματα τών οστράκων καί 
έν γένει τά πετριόδη περικαλύμματα τών 
άπειραρίθμων όμοειδών κατοίκων τών ’Ωκε
ανών σύγκεινται έπίσης έκ τιτανίτου λίθου. 
Εί; πολλά δέ παραθαλάσια μέρη δπου ό 
τιτανίτης σπανίζει, διά τή; διακαύσεως 
όστρακοδερμάτων κατασκευάζουσιν έξαίρε- 
τον άσβεστου. Έκ τιτανίτου έν μέρει σύγ- 
κεινται καί τά κελύφη τών οδών τών πτη-
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νών, ώς καϊ τά ζόκκαλ.α τών σκελετών τοϋ 
τε ανθρώπου καί τών λοιπών ζώων.

Ή σύσία λοιπόν αυτή εύρίσκεται έν αφθο
νία έν τή φύσει. Αί διάφοροι δέ φάσεις αυ
τής, τά; οποίας έν συντόμω διήλθομεν 
έχουσι κοινόν χαρακτηριστικόν, τήν παρα
γωγόν διά τή; διακαύσεω; αύτή; ενός αε
ρίου, τοΰ ανθρακικού οξέος,και ενός αλκαλίου, 
τή; άσβεστου Τήν χημικήν ταύτην ιδιότητα 
προτιθέμενοι τώρα νά σπουδάσωμεν, άς έγ- 
κύψωμεν έπισταμ.ένω; εις τήν μελέτην τών 
δύο τούτων ουσιών, τών οποίων ή συνένω- 
σις παράγει τδν ασβεστόλιθον.

Ill

Τό ανθρακικόν όξύ διακρίνεται όλων τών 
άλλων γνωστών αερίων έκ τών εξής δύο κυ- 
ριωτέρων ιδιοτήτων του’ πρώτον διότι σβό- 
νει τά φλέγόμενα σώματα, και δεύτερον 
διότι θολώνει τδ άσβέστειον ύδωρ τδ σχη- 
ματίζον τδν τιτανόλιθον. Είναι δλως ακα
τάλληλον είς τήν αναπνοήν, διότι πάν ζώον 
βυθιζόμενου εί; ατμόσφαιραν βεβαρυμένην 
ύπδ ανθρακικού οξέος θνήσκει άμέσως.'Ο σο
φό; συνάμα δέ καί τολμηρό; Γάλλο; Seguin 
διά πειραμάτων δοκιμασθέντων παρ’ αύτοΰ 
καί έπ’ αύτοϋ τοΰ ίδίου άνεκάλυψεν ότι, 
άμα ό ατμοσφαιρικό; αήρ περιέχει έν έαυτώ 
κατά το τέΆοτον τοΰ όγκου του ανθρακι
κόν όξύ καθίσταται δύσπνευσεο; καί επιφέ
ρει τέλος τήν ασφυξίαν. Τά πρώτα συμπτώ
ματα είναι γενική καχεξία τοΰ σώματος, 
έπειτα σκοτοδινίασι;, ήν διαδέχεται λειπο- 
θυμία, καί τέλος ό θάνατος.

Τδ ανθρακικόν όξύ διαλύεται έν μέρει έν 
τώ υδατι, καί σχηματίζει οΰτω ρευστόν 
έχον γεϋσιν δριμεϊαν καί ύπόξυνον, τδ αε
ριούχου ύδωρ τδ καλούμενου σελτεριαυδν 
ύδωρ (βαιι de Seitz.) Όπω; άποδειχθή δέ 
ετι τδ έν τώ υδατι τούτω εμπεριεχόμενου 
αέριον είναι τδ ανθρακικόν όξύ, άρκεΐ νά 
χύσωμεν έκ τοΰ ύδατος τούτου όλίγον έντδς 
βαθέο; ποτηριού, καί όταν καταπαύση ο 
βρασμός αύτοΰ, νά έμβυθίσωμεν άνημμένον 
πυρείου’ θέλομεν δέ παρατηρήσει τότε οτι 

τδ πυρείου θά έξακολουθή νά άυάπτη εις 
τά ανώτερα μέρη τοΰ ποτηριού, νά έξα- 
σθενή δέ ή λάμψι; αύτοΰ, καθόσον πλησιά
ζομε·» πρδ; τδ βάθος αύτοΰ, καί τέλος νά 
σβεσθή όλοτελώς, όταν φθάσωμεν είς τδ κυ
ρίως στρώμα τού ανθρακικού έξέος, δπερ 
πληροί τδν πυθμένα τοϋ ποτηριού. Τδ πεί
ραμα τούτο καταδεικνύει τήν μίαν ιδιότητα 
τοϋ ανθρακικού έξέος, ήτοι τήν άπόσβεσιν 
τής φλογδς, διά τού επομένου δέ πειράμα
τος καθορώμεν πασιφανέστατα καί τήν άλ
λην αύτοϋ ιδιότητα, τδ ακατάλληλον αύτοϋ 
πρό; τδ ζήν τών έν αύτώ βυθιζόμενων ζώων. 
Έάν έν τώ ίδίω δοχείω, άνθρακικδν οξύ 
περιέχοντι, βυθίσωμεν πτηνόν τι, τοΰτο 
μετ’ όλίγας στιγμάς θέλει άποθάνει ά- 
φεύκτως.

Τό αέριον τοΰτο έν ϊσορ μέτρω είναι κατά 
μ.ίαν καί ήμίσειαν φοράν βαρύτερου τοΰ 
ατμοσφαιρικού άέρος, έ'νεκα δε τή; βαρύτη- 
τός του δύναται νά μείνη έπί τινα καιρόν 
έντδς δοχείου, καί πρδ πάντων έν τώ πυθ- 
μένι τούτου, χωρί; νά έκφύγη εί; τδν ατμο
σφαιρικόν αέρα. Τήν ιδιότητα δέ ταύτην τής 
βαρύτητός του δυνάμεθα νά άποδείξωμεν 
διά δ.αφόρων περιέργων πειραμάτων. Δυνά
μεθα π.χ. νά χύσωμεν αύτδ άπδ δοχείου 
περιέχοντο; τοιοΰτον αέριον άπαράλλακτα, 
όπως ήθέλαμεν χύσει παν άλλο ρευστόν, 
ήτοι κλίνοντες τδ περιέχον αύτό δοχείου. 
Έάν δέ χύσωμεν αύτδ έπί φλογδς οΐα; δή
ποτε, αΰτη σβέννυται άμέσως, δυνάμεθα 
πρδ; τούτοι; νά χύσωμεν αύτδ έντδ; άλλου 
δοχείου πλήρους ατμοσφαιρικού άέρος, καί 
διά τή; έμβυθίσεω; άνημμένου κηρίου νά 
βεβκιωθώμεν οτι πραγματικό»; τδ ρευστόν 
αέριον άπδ τοϋ ανωτέρω δοχείου μετηγγί- 
σθη έν τώ ύπ’ αύτώ τεθέντι, καί ότι ο ατμο
σφαιρικό; άήρ κατέλαβε τήν θέσιν ήν έν τώ 
πρώτω δοχείω τούτο κατείχε. Διά τοϋ επο
μένου πρδς τούτοις πειράματος δυνάμεθα 
νά βεβχιωθώμεν -καί περί τή; πυκνότητος 
τοϋ ανθρακικού οξέος. Έντδ; ύελίνου δοχείου 
διά τινο; σωλήνο; είσάγομεν άπο τοϋ πυθ
μένα; ρεύμα ανθρακικού όξέος, τούτο ολί
γον κατ’ ολίγον δίωκαν τδν ατμοσφαιρικόν 

σφαδάζει, καϊ τέλος λειποθυμεΤ τότε δ κύ
ριός του τδ λαμβάνει είς τού; βραχίονας 
του, τδ μεταφέρει είς τδν καθαρόν άέρα, τδ 
τινάζει ίσχυρώς, καί λύεε τά δεσμά του. 
Όλίγον κατ’ όλίγον τδ ζώον αναλαμβάνει 
τάς α'σθήσει; του καί τρέχει εί; τήν πεδι
άδα. Παρ’ αύτόπτου μάρτυρα; πλ.ηροφορον- 
μεθα δτι ό αύτός κύων έπί πολλά έτη ύφί- 
σταται πολλάκις τής ήμέρας τήν τρομεράν 
ταύτην δοκιμασίαν, πρδς δέ δτι ούτος άμα 
έννοήση τήν άφιξιν νέου τινδ; επισκέπτου, 
γαυγίζει ύπακώφως, καί καθίσταται έπιθετι- 
κός, ένώ απεναντίας μετά τήν έπίσκεψιν 
τοΰ ςένου παρίσταται φιλοφοονητικώτατος 
καί διά μορίων θωπειών δεικνύει τήν απερι
όριστον χαράν του·

"Αλλη φυσική πηγή τοΰ ανθρακικού οξέ
ος ούχ ήττον τής προηγουμένη; αξιοσημεί
ωτος είναι ή παρά τήν λίμνην Lancher τ.ν- 
ρά τάς ό'χθας τοϋ 'Ρήνου ευρισκομένη. Ταύ
της τήν πλήρη ένδιαφέροντο; περιγραφήν 
έρανιζόμεθα παρά τοϋ Κυρίου Gifitfden. 
’Από τού βάθους χωνοειδούς κοιλώματος 
τή; γή; τδ άέριον τούτο ανέρχεται σιωπη- 
λώ;, καί έν εύδία πληροί αμέσως αύτό, έ
νίοτε δε άναβαίνει ικανόν ύψος, ύπέρ τήν ε
πιφάνειαν τοϋ στομίου αύτοϋ. Οί έπί τής 
πέριξ έπιφανείας τής γή; άκαμάτως τήν 
τροφήν αύτών άναζητούντε; φίλεργοι μύρ- 
μ.ηκες, τά έντομα άτινα περιίΛανται ύπε
ράνω αύτοΰ, πνίγονται ύπδ τών ές αύτοΰ έ- 
ξερχομένων δηλητηριωδών άναθυμιάσεων, 
καί έπιστρώνουσι τδ κοίλωμα τούτο διά τών 
πτωμάτων αύτών. Καί τά πτηνά προσέτι 
παρασυρόμενα άπδ τδ άπατηλδν δέλεαρ 
τή; έτοίμ.ου ταύτη; λείας, άμα φθάσαντα - 
ύπέρ αύτήν καταπίπτουσιν δηλητηριασμένα· 
Είναι δέ πολύ πιθανόν ότι καί άλώπεκες 
καϊ ικτίδες (κουνάβια) ήθελον συλλαμβάνε- 
σθαι ύπδ τή; δελεαστική; ταύτη; παγΐδος 
τή; φύσεως, έάν οί πολυάριθμοι ξυλοτόμοι 
οί κατοικοΰντες τδ παρακείμενον δάσος δέν 
επωφελούντο τής περιστάσεω; ταύτη;, φο- 
νεύοντες αύτάς. Έάν κατά περίστασιν δέν 
ύπήρχον οί άπηνεϊ; ούτοι διώκται τών ύπδ 

ι τή; έτοιμου λεία; έλκυομένων άρπακτικών

αέρα, θέλει πληρώση όλον τδν χώρον τοΰ 
δοχείου μέχρι τών χειλέων, οπού θέλει κρα- 
τεϊσθαι έν ισορροπία, δπως καί πάν άλλο 
ρευστόν. Έάν δέ τώρα έπ’ αύτοΰ ρίψωσ.εν 
πομφόλυγα σάπωνος πλήρη ατμοσφαιρικού 
άέρος, θέλομεν ίδεΐ ότι άμα αΰτη άπαντήση 
τήν πυκνοτέραν ταύτην ατμόσφαιραν, θέ
λει άναπηδήση, καί μετά τινας ταλαντεύ- 
σει; θέλει σταθή αίωρουμένη έν ίσοσταθμία, 
ώς τι πλοίου ριφθέν έν τή άοράτω ταύτη 
θαλάσση.

Τδ ανθρακικόν όξύ είναι Sv έκ τών μάλ
λον άφθονούντων έν τή φύσει σωαάτων, 
καί ή μελέτη μα; αΰτη θέλει είσθαι ανεπαρ
κής, έάν δέν άποδείξωμεν καί τινα; περι
στάσεις παραγούσας αύτό’ φυσικόν τι φαι
νόμενου τήυ π»ριέργειαν τώυ άνθρώπων ζωη· 
ρώς κιυήσαυ είναι ή είς διάφορα μέρη γεί
τονα ήφαιστείων τόπων ΰπαρξις πηγών άέν- 
νάων άνθρακικού όξέος.

ΊΙ περιφημοτέρα ύπ’ αύτήν τήν έποψιν 
πηγή είναι τδ σπηλαίου τοΰ Κυνδς πλησίον 
τή; Νεαπόλεως. Έπί τής κατωφερεία; εύ- 
φορωτάτου λόφου ύπάρχει, ώσεΐ θάλαμός 
τι; λελαςευμένο; έν τώ βράχο», σπηλαίου 
τι ουτινος τδ έδαφος σχηματίζεται άπδ 
χώμα μαύρου, υγρόν, καί πάντοτε θερμόν, 
οθεν τδ άέριον εξέρχεται έν είδει μ.ικρών 
πομφολύγων, άποφέρον μετ’ αύτοϋ καί υδα
τώδεις άτμού; Τδ άέριον τούτο ώς έκ τής 
πυκνότητά; του δέν ύψοΰται ύπεράνω τών 
60 έκατοστομέτρων άπδ τή; έπιφανείας 
τή; γή;' εκρέει τοϋ υπογείου τούτου, ώ; 
τι; άόρατο; ρύαξ, καί δύναται πέραν τών 
δύο μέτρων άπδ τή; εισόδου νά σβέση 
άνημμένον κηρίου. Κατά συνέπειαν ό άνθρω
πο; δύναται άνενοχλήτω; νά είσέλθη έν 
αυτώ, καθόσον το βλαπτικόν στρώμα τού 
άερίου μόλις ανέρχεται μέχρι τών γονάτων 
αύτοϋ. Ό φύλαξ τοϋ σπηλαίου τούτου, δστις 
χρησιμεύει καί ώς ξεναγό; τών έπισκεπτομέ- 
νων αυτό, έκτελεΐ τδ άκόλουθον σκληρόν 
πείραμα. Δένει τούς πόδα; κυνό; τίνος, καί 
βυθίζει οΰτω; είπεΐν αύτδν έν τή πνιγηρά 
ταύτη ατμόσφαιρα’ τδ τάλαν ζώον δεικνύ
ει τδ πρώτον μεγάλην στενοχώριαν, έπειτα
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ζώων, ήθέλομεν έχει παρόμοιον σχεδδν θέ
αμα τοΰ παρά τών τήν νήσον Ίαύαν έπισκε- 
πτομένων περιηγητών περιγραφομένου. ’Επί 
τής νήσου ταύτης ύπάρχει, λέγουσι, κοιλάς 
τις, Κοι.Ιΐίς δη.Ιητηρίου όνομ-αζομένη, ήτις 
είναι καί δικαίως ό τρόμος των κατοίκων" 
άπδ τοΰ έδάφους αύτής, πανταχοΰ κατε- 
σχισμένου ύπδ τών ηφαιστείων εκρήξεων, 
εξέρχονται χείμαροι ανθρακικού οξέος. ΙΙάσα 
ζωή εισερχόμενη έντδς τής άφιλοζώου ταύ
της κοιλάδος άμέσως σβέννυται. Ένταΰθα 
ώς έν άπείρω κοιμητηρίω εύρίσκονται φύρ
δην μίγδην σκελετοί διαφόρων ζώων, οίον 
τίγρεων, δορκάδων κτλ. άναμεμιγμένοι μετά 
τών τών άρπακτικών ορνέων · καί άλλων 
πτηνών, οϊτινες έπί αιώνας επισωρεύονται 
έν αύτώ.

Αί φυσικαί αύται πηγαί τοΰ ανθρακικοί» 
οξέος δ'εν είναι αί μόναι, αϊτινες άναδίδου- 
σιν είς τον ατμοσφαιρικόν άέρα τοιοϋτον αέ
ριον. 'Η άνάφλεξις διαφόρων καυσίμο>ν ύλών 
τάς όποιας μεταχειριζόμεθα πρδς θέρμανσιν 
καί φωτισμόν, οίαι οί διάφοροι άνθρακες, 
τά ξύλα, τδ έλαιον, τά κηρία, καί τδ αεριό
φως, πάντα ταΰτα παράγουσιν έπίσης ικα
νήν ποσότητα Ανθρακικού οξέος. "Οπως βε- 
βαιωθώμεν πεοί τούτου αρκεί νά καύσωμεν 
έντδς φιάλης μέρος έκ τών προειρημένων 
υλών, καί νά έγχύσωμ.εν κατόπιν όλίγον 
άσβίστειον “ωο- τότε θέλόμεν άμέσως πα
ρατηρήσει τδ ύδωρ τοΰτο θολούμενον’ αν
θρακικόν έπίσης οξύ εμπεριέχει καί ό έκ τοΰ 
στήθους μας διά τής αναπνοής έκπεμπόμε- 
νος αήρ’ ή άπόδειξις καί τούτου καταφαί
νεται, έάν έντδς άσβεστείου ύδατος έμφυσή- 
σ.ομεν διά τίνος σωλήνος άέρα έκ τών πνευ
μόνων μας έξελθόντα. Εις άνθρωπος παράγει 
καθ’ έκάστην £ν γιλιόγοαααον, ήτοι έν κυ- 
βικδν ήμίμετρον, ανθρακικού όςέος’ ό βοΰς 
καί ό ίππος παράγουσι τδ δεκαπλάσιο·? έκα
στος. Τδ δέ πάντων περιεργότερον είναι 
οτι, τδ αέριον τοΰτο, δπερ, δπως προέφη- 
μεν, παράγεται καί έκ τής ζωής, σχηματί
ζεται έπίσης καί έν αφθονία μάλιστα έκ 
τής μετά θάνατον σήψεως τών πτωμάτων.

Και πραγματικώς’ τά σώματα τών ζώων 

σύγκεινται ώς έπί τδ πλεΐστον έξ άνθρα- 
κος, δστις άδιαλείπτως καίεται καθ’ δλον 
τδ διάστημα τής ζωής’ τήν δε έκ τής καύ
σεως ταύτης προερχομένην άπώλειαν άνα- 
πληροί ή τροφή. "Οταν δμως σβύση ό άν- 
Οραξ, τδ σώμα, όγκος ψυχρός καί ακίνητος 
γενόμενον, ύφίσταται διά τής έπαφής τοΰ 
άέρος βραδεϊαν τινά κατάφλεξιν, ό δέ έμπε- 
ριεχόμενος άνθραξ άναδίδεται εις τδν άέρα,. 
ώς ό πρίν χρησιμεύω·? πρδς διατήρησιν τής· 
ζωής, ύπδ τήν μορφήν τοΰ ανθρακικού οξέος’ 
Τδ αύτδ φαινόμενον παρατηρεΐται καί κατά 
τήν άποσύνθεσιν των έν ταϊς κόπροις εύρι- 
σκομένων τεμαχίων χόρτων. Έξ όλων τού
των τών αιτιών ευκόλως δύναται τις νά εί- 
κάση όπόση άπειρος ποσότης ανθρακικού 
οξέος άναδίδεται είς τδν άέρα. rO Κ. Botts- 
sintjaull έκ μόνης τής πόλεως τών ΙΙαρι- 
σίων υπολογίζει δτι εξέρχονται G έζατομύ- 
ρια χιλιογράμμων εις κάθε 21 ώρας.

Έκ τών άνω είρημένων συμπεραίνομεν· 
δτι ό ατμοσφαιρικός άήρ,όστις μας περιστοι- 
χεΐ, έξ άνάγκης εμπεριέχει μεγάλην ποσό
τητα ανθρακικού οξέος. Τήν άλήθειαν ταύ
την καθιστά άδιαφιλονείκητον τδ επόμενον 
άπλοΰν πείραζα τοΰ Κ. Black, τδ όποϊον 
δοκιμασθέν είς διάφορα μέρη τής ύφηλίου 
έπέφερε πάντοτε τδ αύτδ αποτέλεσμα. "Α
μα έκθέσωμεν είς τδν ατμοσφαιρικόν άέρα 
άσβέστειον ύδωρ, τοΰτο μετ’ όλίγον θέλει 
καλυφθή ύπδ λευκής τίνος λεπίδος τιτανί- 
του, τοΰθ’ δπεο είναι τρανωνάτη άπόδειξις 
τής έν τώ άτμοσφ. αέρι ύπάρξεως τοΰ άνθρ. 
οξέος.

Άποδείξαντες ήδη λεπτομερώς τήν έν τώ 
άτμοσφ. αέρι υπαρξιν τοΰ άνθρ. οξέος, δπερ 
ένδιαφέρει τά μέγιστα τήν περί τής άσβές-ου 
μελέτην μας, μεταβαίνομεν ήδη είς τήν έ- 
ξέτασιν τής ούσίας τής άπολειπομένης μετά 
τήν διάκαυσιν τοΰ άσβεστολίθου, άφ’ οϋ ά- 
πεβάλλομεν έν τών συστατικών αύτοϋ στοι
χείων, τδ ανθρακικόν οξύ.

("Επεται τδ τέλος).

ΤΟ ΝΕΦΟΣ.

ΤΩ ΦΙΛΩ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΚΑΛλΙΓΛ.

Ίδέτε με. — Μετέωρον έπάνω όλων μένον. 
Εκτείνω τά άτμώδη μου και άπειρα πτερά, 

Κ’ εις τούς αιθέρας χρεμον χοιμώμαι, περιμένον 
Γλυκύ τοΰ νότου φύσημα ή λαϋρον τοΰ βορρά.

ΚαΟρέπτης εναέριος, πιστώς απεικονίζω
Τό άστατον μειδίαμα τοΰ κύκλω μου φωτός· 

Σινδόνη κυανόλευκος, τάς άκρας μου χρυσίζω
Μέ τό ήδύ απαύγασμα τοΰ άστρου της νυκτός.

Έπι πελάγους άχανοΰς προβαΐνον, μέ απείρους 
Στολίζω τήν τανύπεπλον αυλαίαν μου κροσσούς·

Κοιτίς άπλοΰμαι ένυγρος εις άδοντας ζέφυρους, 
Ή σκέπω τούς Αϊόλους μου, ώς όρνις νεοσσούς.

Ό Φοίβος, τοΰ σταδίου του τό τέρμα διανύων, 
Τά χείλη τοΰ όρίζοντος φιλοΰν μέ θεωρεί·

Ζηλεύει· καί τά βέλη του ό απηνής τανύων, 
Τά διαυγή μου χράσπεδα τρύπα και προχωρεί.

Κ’ ή άργυρόχρους άνασσα, έν άστρων συνοδία, 
Ένώ φρουρεί ρεμβάζουσα τούς κο’σμ,ους τών φυτών,

’Ανοίγω τά πολύπτυχα καί μαΰρά μου ιστία, 
Τρελλον τήν κατασπάζομαι καί φεύγω πτερωτόν.

Τούς ύετούς δέ, δώρα, μου σχοπεΰον ν’ άποστείλω, 
Και ψαΰον τών μεγάλων μου βουνών τάς χορυφάς, 

Ώς δέρις ατελεύτητος άπλοΰμαι χαί ποικίλλω 
Τών ουρανών τά δώματα μ’ απείρους όροφάς.

Πλήν τοΰ Διός τό μέτωπον άν αίφνης σκυΟρωπάση, 
Βροντώ, άνάπτω, γίγνομαι εστία κεραυνών 

Χλαμύς άπλοΰμαι μέλαινα έν γή και έν θαλάσση, 
Καί δι’ έμοΰ κατέρχονται οί θρήνοι ουρανών.
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’.Η όταν λαίλαψ, σχίζουσα λυσσώδης τούς αέρας, 
ΙΙοωρεύς έπι του σκάφους μου απαίσιος σΐαΟή,

Μέ βλέπουν όλοι άγριον νά δάκνω τούς αιθέρας, 
Καί έντρομοι κραυγάζουσίν: Ό κόσμος Οά χαθή’

Έγώ δέ, γίγας φοβερός, τά ύψη διατρέχω, 
Έγκλεΐον πυρ και χάλαζάν, εφοδίου δίπλοϋν 

Συνάπτω μάχας, πυρπολώ, καταποντίζω κ’ έχω 
Τόν όλεθρον ζαΐ θάνατον, παιγνιδιού άπλοΰν. 

Ωκεανέ! Ώ πάτερ μου ! Πώς ούτω τά εκπλήττω ;
Κ’ έγώ δέν ήμην χύμα πριν κοσμήσω ούρανούς ;

'Π μυζωμένη κοίτη σου, μή λίκνου μας δέν ήτο ; 
Μή όλα δέν μας έτεκες ψυχάς τοϋ αχανούς;

Μή όλα δέν έπαίζομεν έπ’ άμμου ήπλωμένα ;
Δέν εΐχομεν τόν σκόπελον, κοινήν ηχώ παθών ;

ΙΤοός ώραν χωριζόμενα, πλήν πάλιν ηνωμένα, 
ΙΙοσάκις έΟηλάσαμεν τόν μέγαν σου βυθόν’

Τήν γήν,οιψώσαν υδατος, μέ όμβρους κατακλύζω· 
Καί μειδιά. Εΐς χεΐράς μου τό μέλλον της κρατώ.

-Τόν στάχυν, γάλα τών θνητών, τόν τρέφω, τόν ποτίζω, 
Και πάλιν τούς αιθέρας μου πτερόεν ανακτώ.

Νεκρόν τό σόμπαν άυαζή, άν θίξω τά πλευρά του· 
Ό αύλαξ, μεθυσκόμενος, άπλοΰται τάπης γης.

Είμαι τό ρείθρου τοϋ Ίνδοΰ, τοΰ Νείλου, τοϋ Εύφράτου, 
Η κρύπτομαι αόρατον έν νάματι πηγής.

Εις ποταμός μέ άπαντα επάνω τών κοιλάδων 
, Μ’ αρπάζει· κ’ αίφνης γίγνομαι ζωή ωκεανών,

Οθόνη εκτυλίσσομαι έπ'ι τών πεδιάδων,
Η πίπτω, ώς εΐς βάραθρου, έν μέσω τών βουνών.

Είς μυριάδας άλλοτε ατόμων διαιρούμαι· 
Γλυκύ έκ δρόσου φίλημα μέ στέλλει ή αύγή,

Είς μαργαρίτας τών ανθών στιλπνούς μεταμορφοΰμαι, 
II λούω τούς βοστρύχους των μέ μϋρα διαυγή.

Πλήν πάλιν ερως αχανών πλοών μέ περιάγει· 
Άπλοΰμαι και τοΰ κύματος ποδηγετώ τόν ροΰν,

Βέλος άτμώοες και ύγρόν, πετώ είς τά πελάγη, 
Πρός τδν σκοπόν μου πάντοτε πιστώς ποντοποροϋν.

Ωκεανε! Τούς κόλπους σου έτοίμασον καί φθάνω. 
1ά ταραχώδη τέκνα σου έγώ τά οδηγώ?

Με ήκουσαν και τρέχουσι. Πλήν... έντρομα τά χάνω.... 
ΓΙώς φεύγουσι ; Μή τέκνον σου δέν είμαι και έγώ ; 

Άλλ’ αίφνης τών αβύσσων σου τά σκότη διαθραύεΐ 
Ό φωτοβόλος βασιλεύς· μέ βλέπει έμπαθής,

Ή παντοδύναμος άκτίς τδ μέτωπόν μου ψαύει, 
Κ’ είς τ’ ούρανοϋ τά στρώματα ύψοΰμαι παρευθύς.

Ούτω. ποτέ άνάπαυσις τί είναι δέν γνωρίζω· 
Ή φύσις, αεικίνητος έργάτις, πή.αστουργεΐ,

Καί πράκτωρ της πειθήνιος, τήν ύπαρξιν κομίζω· 
’Αντλώ έγώ τήν θάλασσαν, αντλεί εμέ ή γή.

Εΐς τάς άτμώδεις μύλας μου, τδ πάν μεταμορφοϋται· 
Χαλκεύεται ό άνεμος, μορφοΰται ό καιρός, 

'Αθάνατος ή ύλη μου, άεί άνανεοΰται·
’Ισχύς μου, τό αιώνιον, καί νόμος μου : ’Εμπρός !

Φ. Α. ΒΟΥΤΖ1ΝΑΣ,

Π ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ.
******

Αί μεγάλα·, πρόσκαιροι μεταθέσεις τών 
λαών άς έπήνεγκεν ό τελευταίος γαλλ.ογερ- 
μανικδς πόλεμος, προσείλκυσαν τήν προσο
χήν τών ιατρών έπϊ παραδόξου τίνος α
σθένειας, τής νοσταλγίας, ής άνεφάνησαν, 
μάλιστα μεταξύ τών έπϊ τής πολιορκίας 
τώι Παρισίων συνελθόντων μεταβατικών 
στρατευμάτων, φαινόμενα περιεργότατα. Ή 
νοσταλγία είναι τώόντι πραγματική νόσος, 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Δ’.)

προκαλοϋσά συμπτώματα καί ανωμαλίας 
τών λειτουργιών τοΰ σώματος δλως διακε- 
κριμένας, νόσος πολλάκις έπιφέρουσα τδν 
θάνατον. Ιατρός τις διάσημος ό διδάκτωρ 
Β. Δελ.αγρανδιέρ, δστις ώς δόκιμος άλλοτε 
τοΰ ναυτικού, καί προσφάτως έτι ιατρός έν 
τινι τών νοσοκομείων τών Παρισίων, ελα- 
βεν άφορμήν νά σπουδάση έκ τοϋ πλησίον 
τδ περί νοσταλγίας, έδημοσίευσεν ύπόμνη- 
μα περί αυτής, έξ ου έρανιζόμεθα περιστα
τικά τινα άξια λόγου.

Ό Sauvage χαρακτηρίζει τήν νοσταλγί-
20.
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άν διά τεσσάρων λέξεων : [ΐε.Ιαγ^οΑΐας, 
Αϋπνίας, ανορεξίας, αδυναμίας. Ό νοσταλ

γιών άπόλλυσι τό πρώτον τήν ευθυμίαν του, 
τήν δραστηριότητα του, καί ζητεί τήν άπο- 
•μόνωσιν, παραδιδόμενο; εί; τήν καταδιώ- 
κουσαν αύτόν σταθεράν ιδέαν, τήν ιδέαν τή; 
πατρίδο; του Μεταποιεί καί ώραΐζει τά; 
αναμνήσεις τάς συνδεούσας αύτόν μετά τής 
χώρας έν ή άνετράφη, πλάττων κόσμον ιδα
νικόν, έν (■> τοσούτον σταθερώ; προσηλού- 
ται ή φαντασία αύτού, ώστε είναι αδύνατον 
νά έξέλθη. ’Αποφεύγει τού; ανθρώπους οΰς 
άλλοτε ύπερηγάπα, άποστρέφεται τάς δια
σκεδάσεις, καί οργίζεται όσάκις θέλωσι νά 
τόν παρηγορήσωσιν. Ή φαντασιώδη; πεποί- 
θησις ήν έχει, οτι δέν θέλει πλέον έπανίδει 
τήν πατρίδα του, καί ή λύπη ήν διά τούτο 
αισθάνεται, παράγουσιν έν αύτώ ανωμαλίας 
δυναμικά;, α’τινε; κατ’ όλίγον έπενεργού- 
σιν έπί τού λοιπού Οργανισμού. Οί χαρα
κτήρες τοϋ προσώπου του άλλοιοΰνται, οί 
οφθαλμοί τού είσιν ακίνητοι καί αναίσθητοι, 
καί ή δψις του δηλοΐ νάρκωσιν : έπειτα δ’ 
αί κινήσει; αύτού χαυνοϋνται, μαρτυρούσα·, 
οδυνηρούς δισταγμούς τής θελήσεως. Ταΰτα 
διαδέχεται ή Αναιμία, τό δέρμα γίνεται ξη
ρόν καί γεώδες, οί μυκώδεις ύμένε; απο
χρωματίζονται, αί έκκρίσεις έλαττοϋνται, 
ό σφυγμό; έξασθενεϊ, καί άταξίαι αναφαί
νονται έν τή κυκλοφορία. Ή αύτή ανωμαλία 
έπέρχεται έπί τών πεπτικών λειτουργιών" 
έπειδή δ νοσταλγών μένει σχεδόν άσιτος, α
ναφαίνονται γαστρικαί άταξίαι. Παρά ταΐς 
γυναιξίν ή· χλώρωσις έμ^-ανίζεται μετά τών 
συνήθως παρεπομένων αύτή ποικίλων νευρο- 
παθήσεων, παραμελούσα»; τόν καλλωπισμόν 
καί τά λοιπά πάθη των, καί αύτήν έτι τήν 
φιλαρέσκειάν των’ τούτα δέ παρακολ.ουθοϋ- 
σι ρίγη άτακτα, ιδρώτες νυκτερινοί" τούτο 
ό BroKSSttis έκάλει ίχτεχόν πυρετόν, καί δ 
Lorry φθίσιν ζηράν τών μελαγχολικών.

_Τέλος δ ασθενή; Αποθνήσκει στενάζων διά 
τήν πατρίδα του ήν δέν θέλει πλέον έπανί- 
δει. Ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν τή; νόσου 
ταύτη; είναι τούτο, ότι δ ασθενή; προγινώ- 
σκει ότι θέλει άποθάνει. Πολλάκις οί ve

σταλγούντες άποθνήσκουσιν εκουσίω; άσιτοι 
71 αύτοκτονοΰσιν.

Ή νοσταλγία προσβάλλει ιδίως τού; έ
φηβου; καί τού; νέου;, ούδεμιάς κράσεως 
φειδομένη. Συνηθέστερον παρατηρεΐται παρά 
τοΐς στρατιωτικοί;. Κατά τού; μεγάλους 
πολέμους τής Γαλλική; έπαναστάσεως και 
τής αύτοκρατορίας πολλάκις ένέσκηψεν ώ; 
έπιδημία έπενεγκοΰσα μεγάλην φθοράν εΐς 
τά στρατεύματα. Ό Desyenelles διηγεΐταΓ 
δτι εις Saint-Jean-d Acre συνανεμίγη με
τά τοϋ λοιμού καταστήσασα αυτόν φονικά»- 
τερον ! Έπί τών πλωτών φυλακών τών Γα- 
δείρων καί τοϋ Πλυμούθ, ένθα έρρί- 
φθησαν μετά την παράδοσιν τοϋ Baylen οί 
στρατιώται τοϋ στρατηγού Δουπόν, έπήνεγ- 
κε τόν θάνατον τόσων Γάλλων όσων καί δ 
ίκτερώδης πυρετός. Έν Πολωνία, έν 'Ρωσ- 
σία έδείνωσε πάσα; τάς άλλα; επιδημίας. 
Ό Michel Levy αναφέρει οτι εΐς τό 2Ιον 
σύνταγμα τοϋ ελαφρού πεζικού, διαμένον 
έν ετει 4 831 έν Ιίελοπονήσω, προσετέθησαν 
πολυάριθμοι νεοσύλλεκτοι Κορσικανοί, ών 
πολλοί άπέθανο.ν ύπό νοσταλγίας έν τώ 
Νοσοκομείο) τοϋ Ναυαρίνου.

Έπί τοϋ τελευταίου γαλλογερμανικοϋ 
πολέμου πολυάριθμοι αιχμάλωτοι γάλλοι 
άπαχθέντες εί; Γερμανίαν έγένοντο θύματα 
τή; νοσταλγίας. ’Επίσης ένέσκηψε μεταξύ 
τών στρατιωτών καί τών μεταβατικών 
έπί τή; πολιορκίας τών Παρισίων καί μά
λιστα περί τό τέλος, δτε αί αλλεπάλληλοι 
άποτυχίαι καί τά δεινά κατέβαλον τού; 
ρωμαλεωτάτου; τών οργανισμών. Πολλά 
κρούσματα νοσταλγία; άναφανέντα την έπο
χήν έκείνην έν τοΐ; νοσοκομείο·.; ένεποίουν 
μεγάλην ψυχικήν οδύνην. Μεταξύ άλλων ά- 
ναφέρομεν τό επόμενον ούτινος έγενόμεθα 
αύτόπται.Τήν 4 Ίανουαρ. 1871 ό νέο; μαρ- 
κέσιος δέ Ρ.... είκοσιτετραετής τήν ήλικίαν, 
μ,εταβατικό; στρατιώτη; έκ Φινιστέρης, με- 
τηνέχθη εί; τό στρατιωτικόν νοσοκομεΐον 
τού Bfcelre, τ.ίογίύΐ έλαφράν ευλογίαν καί 
βρογχίτιδα,έξ ής μετ’ ου πολύ ίάθη. Άλλ.’ ή 
ασθένεια αυτή ούδόλως ανησυχεί αύτόΐι, ητο 
προκατειλημμένο; ύπό άλλων σκέψεων· ’Ε

τρωγεν δλίγιστον, προσευχόμενο; καί κλαί- 
ων, καί πάσαν τέρψιν ή παρηγοριάν Απω- 
θών. Τήν 10ην Ίανουρίου πάν σύμπτωμα 
παθολογικόν έξέλιπεν, άλλ’ ή σωματική 
καί ηθική αυτού έξασθένησι; τοσούτον ηύ- 
ξησεν, ώστε δ ιατρό; ένόμισε χρέος του πα
τρίκιος νά τόν νουθετήση· Διόρισαν παρ’ 
αύτώ δύο στρατιώτα; καί νοσοκόμου, οϊτι- 
νες δέν επαυον διαλεγόμενοι μετ’ αύτοΰ 
περί τή; πατρίδο; του εί; τήν βρετανικήν 
διάλεκτον. Πλήν πάντα ταΰτα άπέτυχον. 
Τήν 16ην έρωτηθεί; πάλιν υπό τού ιατρού, 
βαθέως άναστενάξα; άπήντησε κλαίων πι- 
κρώ; .· · Τετέλεσται, τό αισθάνομαι, μέλλ.ω 
νά άποθάνω, είναι αδύνατον νά μέ σώσητε. 
Ουδέποτε είχον Αποδημήσει έκ τή; Βρεταν- 
νιας, ήμην εύχαριστημένος, ήμην πλούσιος, 
ήμην ευτυχής. ' Οπατήρ μου ούδέποτέ με 
έπέπληξε μέχρι τού θανάτου του, καί μέ 
άφννεν ελεύθερον νά κάμνω δ,τι θέλω : δέν 
ήθέλησα νά υπάγω εί; το σχολείου, καί δ 
πατήρ μού με έξεπαίδευσεν εΐ; τήν έπαυλιν; 
έμεγάλωσα, άνετράφην καί έπαιδεύθην υπό 
τοϋ έφημερίου, καϊ διήγον τόν αμέριμνου, 
ένάρετον καί αγνόν βίον τών εύγενών Βρε- 
ταννών. Τί; ήθελε πιστεύσει ότι ήθελόν ποτέ 
αφήσει τήν Φινιστέρην, καί ότι ήθελον άπο- 
Οάυει έπί κλίνη; νοσοκομείου παρά τά; Ού
ρα; τών Παρισίων! Τό προγ,σΟάνθην καθ’ 
ήν ήμέραν έμελλον ν’ αναχωρήσω έκ τή; 
Βρεταννία;, ότι τό πάν τετέλεσται δι’ έμέ- 
Παρευρέθην εις Βιλλιέρην, εί; Σαμπ-.γνύ, πο- 
λεμήσα; ώσπερ οί άλλοι, άλλ’ δ θεός δέν 
ήθέλησε νά με αφαίρεση τήν ζωήν, ήθέλησε 
νά με δοκιμάση άκόμη, γεννηθήτω τό θέ
λημά του. "Αχ ! άν ήξεύρετε πόσον πάσχω! 
Νά μή έπανίδω πλέον τήν έπαυλίν μου, 
τά §άση, τά ποίμνια, τόν ίππον καί τού; 
κύνα; μου ! Ό Θεό; χά γ.ε λυτρώση Α^ό 

Α'· τά βάσανά μου, καί νά συγγωρήση τήν 
αδυναμίαν μου ! . . . Οί κανονοβολισμοί <νή- 
μερον είναι σφοδρότατοι, μή μένετε εδώ, 
σά; παρακαλώ, ή αίθουσα Οά κρημν.σθή 
μετ’ όλίγον, αί τελευταία·, στίγμα! μου πλη- 
σιάζουσι, καί πρέπει νά ποοετοιμασθώ φ 
αποθάνω ώ; καλό; χριστιανό;... . » Τήν

23ην ’Ιανουάριου δ σφυγμό; τού ασθενούς 
έφθασε τού; I I 0 παλμού;, τό δέρμα έγεινε 
ξν^ρόν, οί οφθαλμοί στίλβοντες, έπήλθε πα
ραφροσύνη, καί άπέθανε τήν 28 τήν ΙΟτ,ν 
ώραν τή; πρωία;.

Ό Κ. Β. Δελαγρανδιέρ αναφέρει π-ρί 
τή; νοσταλγία; λεπτομερεία; περιεργοτά- 
τα; παρά τοΐ; διαφόροι; λαοί;. Οι Γάλλοι 
ώ; μάλλον τών λοιπών έθνών άφωσιωμένοι 
εί; τήν χώραν των καί μεγάλην αίσθανόμε- 
νοι £πέχ θείαν εί; τό ν’ άπομακρυνθώριν άπ 
αύτής, προσβάλλονται συνηθέστερον ύπό 
τή; νοσταλγίας. Οί κάτοικοι τών δυτικών 
έπάρχιών καί μάλιστα οί Βρεταννοί, έπειτα 
δ’ αί τών μεσημβρινών καί οί τής Κορσική; 
είσιν ίδίω; έπιδεκτικοί τή; άσθενεία; ταύ
της. Ό θρησκευτικό; αύτών βίος, τά άναλ- 
λοίωτα ήθη των, τά ιδιαίτερα έθιμά των, 
άτινα έμειναν Αμετάβλητα έν Βρεταννία, 
τοσοΰτον στενώ; συνδέουσι τού; κατοίκου; 
τη; αρχαία; Άρμορικής μέ τό πάτριον αύ
τών έδαφος, ώστε είναι άδύνατον ν’ άπομα- 
κρυνΟώσιν εύκόλως.—Οί Σουηδοί έπίσης 
άγαπώσι τήν χώραν των καί μετά λύπτ); 
άποδημούσι. Καί έν ’Ιταλία δέ ή νοσταλ
γία δέν είναι ασυνήθης, £φ’ ότου μάλιστα 
οί νεοσύλλεκτοι μεταφέρονται άπό τοϋ ενός 
εί; τό έτερον άκρον τής χώρας. ’Από τοϋ 
1867 μέχρι τού 1870, έν τώ Ίταλικώ 
στρατώ Ανεφάνησαν 203 κρούσματα νο
σταλγίας, έξ ών 8 θανατηφόρα. Οί ’’Αγγλοι 
καί οί Γερμανοί άποδημούσι μετά μεγαλει- 
τέρας προθυμίας’ίδίως δέ τών "Αγγλων τό έ- 
πιχειρηματικόν πνεΰμα προφυλάττει αύτούς 
άπό τής νοσταλγίας, καί δύνα,ταί τι; νά 
εί'πη οτι θεωρούσιν ώς πατρίδα πάσαν χώ- 
οαν έν η κυματίζει ή Βρεταννική σημαία.

Ηττον ισχυρόν είναι τό κοσμοπολιτικόν 
πνεΰμα τών Γερμανών, καί κατά τόν τε
λευταίου πόλεμον πολυάριθμοι έκτού Γερμα
νικού στρατού έγένοντο θύματα τής νοσταλ
γίας’ κατά τινα δ’ έν ’Αλσατία έκδρομ^ν 
μου είδον νοσταλ.γούντα; στρατιώτας έκ 
Σιλεσία; καί Πομερανία^.

Ό Σαγάρ λέγει ότι τοσούτω μάλλον 
άγαπώσιν ο: άνθρωποι τήν χώραν των, οσω

/
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φυσικώτερον ζώσιν, δπερ είναι άληθές. Οί 
άγρ.οι καί έκ τών πεπολιτισμένων οί μάλ
λον αγροίκοι καί έξ αύτών έτι τών χειοί^ων 
κλιμάτων, μετά λύπης άποδημούσιν. Ό 
Κ. Φουκσάκ αναφέρει οτι Λάπων τις άπα- 
χΟεΐς είς Πολωνίαν, καίτοι μεγάλως περι
ποιούντο αύτδν, -κατελήφθη υπδ μεγίστη; 
θλίψεως, καί τέλος έδραπέτευσεν έπανα- 
κάμψας εΐ; τήν κατάψυχρον αύτοϋ πατρίδα. 
Γροιλανδοί, άπαχθέντες είς Δανιμαρκίαν, 
κατεφρόνησαν βέβαιον θάνατον έπιβάντε; 
έπί ασθενών λέμβων ϊνα περάσωσι τήν με
ταξύ αυτών καί τής πατρίδος των θάλασ
σαν. Τοιαΰτα συμβάντα παρετηρήθησαν καί 
μεταξύ τών ’Ινδών τή; βορείου ’Αμερική;. 
Ό Άλιβίρτο; διηγείται τήν ιστορίαν νέα; 
τινός ’Ινδής, Κουραμάς καλούμενης, συλλη- 
φθείση; έν τινι δάσει, έπειτα δέ υπδ πλού
σιας τινδ; οικογένειας υίοθετηθείσης. « Φέ- 
ρετέ με, ανέκραζε, φέρετέ με είς τήν χώ
ραν δπου έγεννήθην. Άλλ ώ μήτέρ μου, μέ 
έλησμόνησας ; » 'Π Κουραμά έτήκετο μα- 
ραινομένη. Ίδούσα δέ ποτέ ’Ινδού; τινα; έκ 
τή; φυλή; τη;, έφυγε μετ’ αύτών. Παράδο
ξο; όντως δεσμός ή ακατάσχετο; αύτη άφο- 
σίωσις τοΰ άνθρώπου πρδ; τήν γήν, τδν ου
ρανόν, τήν θέαν τή; περιορισμένη; χώρας 
έν η διήλθε τήν παιδικήν αύτοΰ ηλικίαν! 
Όποιον έπιχείρημα κατά τών διδασκόντων 
τήν άλληλεθνή ένωσιν τοΰ άνθρώπου φι
λοσόφων!

Άλλ’ όποια έστίν ή παράδοξο; αύτη ασθέ
νεια ;—Οί πλεΐστοι τών ιατρών έθεώρησαν 
αυτήν είδος παραφροσύνης, μανία; ή μελαγ
χολίας. Ό Κ. Β. Δελαγρανδιέρ θεωρεί αυ
τήν νευροπάθειαν τών οργάνων τή; φαντα
σία; καί τή; μνήμη;, ή δέ προφανή; δια
φορά αύτή; άπδ τών ασθενειών τής παρα
φροσύνης δικαιολογεί τήν γνώμην του ταύ
την. Τωόντι ό νοσταλγών δέν έχει τά; άνο- 
ήτου; καί μωρά; ιδέα; τών παραφρόνων : 
δέν φαντάζεται ότι καταδιώκεται ύπδ δαι
μόνων, ούδ’ ότι μετεβλήθη εΐ; λύκον ή κύνα- 
Δέν κάτέχεται, ώσπερ οί μελαγχολικοί, ύπδ 
τοΰ τρόμου φαντασιώδους άσθενείας. Έκτο; 
τούτου οί παράφρονε; καί ο’· υποχονδριακοί · 

εΐσιν έν γένει υγιείς, έξαιρουμένη; δέ τής 
αταξία; τών ιδεών των, διατηροϋσι τά; δυ
νάμει; καί τήν εύσαρκίαν των. Άπ’ εναν
τίας τδ πρώτον άποτέλεσμα τή; μεγάλη; 
μελαγχολίας τοΰ νοσταλγοΰντος είναι ή δια- 
τάραξις τών λειτουργιών τής θρέψεως ών ή 
άνωμ.αλία συχνάκι; προξενεί τδν θάνατον. 
Τά διάφορα είδη τή; παραφροσύνης είσί 
κληρονομικά, ουδέποτε δμως ή νοσταλγία. 
Έπί πασι δέ τδ κύριον χαρακτηριστικόν 
τή; νόσου ταύτης είναι ότι δύναται μετά 
βεβαιότητα; νά ίαθή ποίν αί ανωμαλία·. αυ
τή; φέρωσιν είς κίνδυνον τήν ύγείαν' αρ
κεί να έπαναγάγωμεν τδν νοσταλγοΰντα εί; 
τδν πατρικόν οίκον. Τουναντίον δμως δσον 
καί αν θεραπεύσωμεν τά; περί μεγαλείου 
ή πλούτου ιδέα; φιλοδόξου παράφρονος, ή 
διατάραξις τοϋ λογικού του, άντί νά έλατ- 
τωθή, θέλει μάλλον αύξήσει.

'Οπωσδήποτε Sv μ.όνον μέσον θεραπεία; 
υπάρχει διά τδν δυστυχή νοσταλγοΰντα, 
8ν ό πρδ; τήν πατρίδα έρως τήκει καί φο
νεύει, τδ ν’ άποστείλη τι; αύτδν εΐ; τήν 
γενέτειραν χώραν του. 'Οσάκις δμως τδ φάρ- 
μακον τοΰτο δέν είναι δυνατόν, δπερ δυ
στυχώς έστι συνηθέστερον, ή θεραπεία τή; 
νοσταλγία; πρέπει νά περιορίζηται είς άνα- 
κουφιστικά μέσα δλως ηθικά καί ύγιεινά. 
Το δέ πρώτον χρέος τών ιατρών είναι τδ 
νά προλαμβάνωσι τήν δλεθρίαν έπενέργειαν 
τών αιτίων τής νόσου ταύτη;. Ιΐρδς τοΰτο 
δέ είναι άναγκαΐον νά έπασχολώσι δράστη- 
ρίω; καί τέρπωσι διά παντδ; εφικτού μέ
σου τού; στρατιώτα; καί τού; ναύτα; 
έκ τή; πατρίδος των άποδημοΰντας. 
δείχθη δμως <" 
σπανιωτέρα μεταξύ τών ναυτών ή 
τιωτών τή; ξηρά;, δπερ πιθανώς π 
ται έκ τών προσπαθειών ά; καταβάλλουσιν 
οί άξιωαατικοί τοΰ ναυτικού ώστε διά ποι
κίλων ψυχαγωγιών ν’ άποδιώκωσι τήν τών 
ναυτών στενοχώριαν. Καί τωόντι μεγίστη 
ύπάρχει ευθυμία μεταξύ τοΰ πληρώματος 
πλοίου, ή τάςις ούδόλως διαταράσσεται, ή 
δέ πειθαρχία διατηρείται μετά μεγάλε·, τέ- 
ρχ; προθυμία;. « 'Οσάκις δέν άκούομεν

του;
, Άπε-

ότι ή νοσταλγία είναι πολύ 
“ "έ τών στρά- 

προέρχε-

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ.

άσματα Sv τινι πλοίω, λέγει ό κ. Fonssa- 
Ijrives, έννοούμεν πάραυτα όποια είναι ή 
ήθική διοίκησις αύτοΰ. » Έπί τής έκστρα- 
τείας εί; Κίναν, έν τώ πλοίω Φορβέν, 
ούτιτος άπαν τδ πλήρωμα συνέκειτο έκ 
Βρεταννών, αί κυριώτεραι έπί τών διαχειρι- 
σμών διαταγαί έδίδοντο διά τή; εθνικής 
σάλπιγγος γ/πίΓίοϋ.

Παρά τοΐς νοσταλγοΰσιν ών αιτία τή; 
άσθενείας είναι ή έκ τής γλώσσης άπομόνω- 
σις, δραστικόν φάρμακον είναι ή ομιλία 
μετ’ άνθρώπων λαλούντων τήν γλώσσαν αύ
τών. Ό Esquirol παρατηρήσας δτι πάντες 
οί Βρεταννοί οί όντες εΐ; τινα τών αιθουσών 
τή; Salperfere έδείκνυον δεινότερα συμ
πτώματα τών άλλων ασθενών, διώρισεν έν 
αύτή φοιτητάς Βρεταννούς σύστησα; αύτοΐς 
νά όμιλώσι φιλικώς μετά τών συμπατριω
τών των είς τήν πάτριον αύτών διάλεκτον. 
Τοΰτο ήρκεσε νά ίατρεύση τούς νοσταλγοΰν
τα;. — Τοιαΰτα φαινόμενα παρουσιάσθησαν 
καί έπί τής πολιορκίας τών Παρισίων. Είς 
τά κινητά νοσοκομεία ύπήρχον χωρικοί, 
καί μάλιστα Βρεταννοί, μαραινόμενοι καί 
προφανώς έξασθενούντες’ ό ίατρδ; άπηύθυ- 
νεν αύτοί; διαφόρου; ερωτήσεις, άλλά δέν 
άπεκοίνοντο ώ; μόνην τήν διάλεκτον τή; 
πατρίδο; αυτών έννοοΰντες. "Αμα δμω; διώ· 
ριζόν τινα δυνάμενον νά συνδιαλεχθή- μετ’ 
αυτών είς τήν διάλεκτον ταύτην καί νά τού; 
παρηγορή, οί απεγνωσμένοι ούτοι δυστυχεί; 
άνελάμβανον τά; ελπίδα; καί τά; δυνά
μεις των. Όταν δέ πάντα τά μέσα ταύτα 
άποτύχωσιν,είναι δέ άδύνατον ν’ άποσταλή 
ό νοσταλγών εί; τήν πατρίδα του, στρατη- 
γήματά τινα δύνανται είσέτι νά βελτιώσωσι 
τήν θέσιν του. Έπί τή; πολιορκία; τή; 
Μαγένη; οί ιατροί ανήγγειλαν εί; τού; 
ύπδ τού τύφου καί τή; νοσταλγίας άπο- 
δεκατισθέντα; στρατιώτα; δτι ό αρχιστρά
τηγο; έλαβε παρά τών πολιορκούντων άδειαν 
ϊνα έξέρχωνται έλευθέρως οί άναρρωννύοντε; 
στρατιώτα·.. Ίΐ δ’ ελπίς αυτή ένεψύχωσε 
πλείστου; τών δυστυχών έκείνων. Ό Λ7(ϊ·'- 
ceray ιάτρευσε μοναχόν τινα στρατιωτικού 
νοσοκομείου άναγνώσα; αύτώ πλαστήν έπι

στολήν δι’ ής δ ηγούμενο; τδν προσεκάλει 
νά έπιστρέψη μετ’ ού πολύ εί; τδ μοναστή- 
ριόν του. — Εί; τήν νοσταλγίαν συμβαίνει 
δ,τι καί είς τά; άλλας νευροπάθειάς, εί; άς 
τά ιατρικά φάρμακα ούδέν σχεδόν φέρουσιν 
άποτέλεσμα, μόνη δέ.ή φρόνιμο; καί επιτή
δεια ήθική περιποίησι; τοΰ ιατρού δύναται 
νά φέρη τινά βελτίωσιν. X.

(Έκ τού Γαλλικού.)

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ-

Μετ’ εύχαριστήσεως μεγάλη; γνωστόν 
ποιοϋμεν τοϊ; ήμετέροις δτι αί έπιγραφαί 
ας τινες τώ θμετέρω Συλλόγω μέχρι τούδε 
άπέστειλαν καί διά τού Περιοδικού ήμών 
έδημοσιεύθησαν, ετυχον άρίστης ύποδοχής 
παρά τοΐς έν Εύρώπη σοφοί; τοΐς ιδία 
περί τά; Ελληνικά; αρχαιότητας άσχο- 
λουμένοις. Είναι τώ όντι μεγίστη παρηγο
ριά εθνική δι’ ήμάς, ότι τά ούτως άτελώς 
διασωζόμενα καί έκτυπούμενα εθνικά ήμών 
λείψανα, άσπαστώ; αποδέχονται άνδρες 
άγνοί τή; επιστήμη; λάτραι καί μετά τής 
χαρακτηριζούσης αύτού; σπουδαίοτητος καί 
άπονία; ασχολούνται, ϊνα διαφωτίσωσι καί 
έρμηνεύσωσιν. Άσύγνωστοι λοιπόν, ϊνα μή 
είπω δτι μεγίστη; μομφής άξιοι, καθίσταν
ται όσοι τών ήμετέρων έν τώ έσωτερικώ, 
Διδάσκαλοι, ’Ιατροί, καί λοιποί λόγιοι, δέν 
άφιερούσιν έλάχιστον χρόνον ϊν’ άντιγρά- 
ψωσι καϊ άποστείλωσι τάς παρ’ έκάστω 
πρδ ποδών ενρισκομένα; καί περιερριμμένας 
έπιγραφάς, ϊνα δημοσιευθώσι καί γινόμενα·, 
γνωσταί τοΐς απανταχού λογίοις, συντελέ- 
σωσι πρδς διάσωσιν έθνικού πλούτου καί 
διαφώτισιν τής έθν.κής ήμών αρχαία; ιστο
ρία;, καί οΰτω κατά μικρόν μεταδώσωσι 
καί μορφώσωσι περί ήμών τών νεωτέροιν 
'Ελλήνων εύνοϊκωτέραν τήν κακήν τών πολ
λών παρά τοΐς πεπολιτισμένοις λαοί; κρίοιν. 
Μόνη ή επομένη τού Κ. Foucart έπιστολή, 
πλήν άλλων, δύναται νά μαρτυρήση πόσον
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εύμενώς αποδέχονται ζαΐ κρίνωσι τάς ήμε- 
τέρας προσπάθεια; οί έν Εύρώπη λόγιοι, 
έπί τούτω δέ ζαί δημοσιεύοαεν αύτήν έν- 
ταϋΟα, πεποιθότες δτι καί άλλοι πλείονες 
Οέλουσι συνεργασθή ώς έζ καθήκοντος εις 
τδ έθνικόν καί ιερόν τοΰτο έργον, έν ω [/.ό
νον ολίγιστοι άξιεπαίνως λίαν συνέδραμαν, 
όπως έζ τών μέχρι τοΰδε δημοσιευθεισών 
έπιγραφών έγένετο δήλον. 'Υπόσχεται δέ 
ζαί άναδέχεται ο Σύλλογος Όμηρος δυνατήν 
συνδρομήν τοΐς βουλομένοις νά συνεργασθώ- 
σιν. Ιδού ή έπιστολή τοΰ Κ. Foucarl.

Παρίσιοι 8 ’Απριλίου 1874.
Ο Κύριος G. Έΐχθάλ έποιήσατο γνω

στής τώ περί ένθαρρ. τών Έλλ. Σπουδών 
Συλλόγω τά φυλλάδια τοΰ υπδ τήν διεύθυν- 
σιν ύμών Περιοδικού,τοΰ δημοσιευόμενου ύπδ 
τοΰ Συλλόγου τής Σμύρνης ζαΐ περιβλη- 
Οεντος με τδ ώραΐον τοΰ Όμηρου όνομα.

Αι επιγραφαι τάς οποίας έδημοσιεύσατε 
εφείλκυσαν μάλιστα τήν προσοχήν τοΰ Συλ
λόγου ζαί έλαβον τήν έντολήν νά συνδέσω 
αλληλογραφίαν ήτις θέλει δημοσίευσή έν τή 
Επετηρίδι. Συγχαίρω δέ ήμΐν λίαν έπί τώ 

άγαΟφ στοχασμώ τοΰ συλλέξαι τά μνημεία 
τών έπιγραφών ζαι έπί ταΐς άγαΟαΐς πρδς 
τού; συνεργασμένου; ύμϊν συμβουλαϊς. 
Διότι είναι όντω; σπουδαΐον νά γείνη δήλον 
ακριβώς πόθεν προέρχεται ή επιγραφή, ή 
καταστασις τοΰ λίθου ζαι τδ όνομα τοΰ άν- 
τιγράψαντο;. Σπουδαιότερου δέ ήθελεν εί
σθαι νά έλαμβάνοντο έπί χάρτου έζτυπώ- 
μζτα, ούδέν τούτου εύκολώτερον" πας χάρ
της άνευ ζόλλας είναι κατάλληλος, οιος 
εκείνος 8ν χρώνται είς τύπωσιν τών έφημε
ρίδων. ’Αφοΰ δηλ. βραχή ό χάρτης, έφαπλοΰ- 
ται έπί τοΰ λίθου καί κτυπάταί διά τίνος 
ψήκτρας, ώστε ν άποτυπωθώσι τά γράμ
ματα, ζαί άφίεται έως άν ξηρανθή έπί τοΰ 
λίθου- Ξηρανβέν δέ τδ έκτύπωμα τυλίσσεται 
καί ούτω δύναται ν’ άποσταλή οπού δή
ποτε μακράν. Σκοπόν έχω ν’ άνατυπώσω 
έν τή Έπετηρίδι πολλάς τών έπιγραφών αί
τινες έδημοσιεύθησαν έν τώ ύμετέρω ΙΙεριο- 
δικώ καί νά συνοδεύσω ταύτας μετά τινα 
εςήγησιν. Οΰτω δέ είναι δυνατόν νά κατκ-

στώσι γνωσταϊ αί ύπηρεσίαι άς ό ημέτερο; 
ήδη αρτισύστατος Σύλλογος προσήνεγκε τή 
αρχαιολογία. ”Αν ήδύνασθε νά μ.οί άποστεί- 
λητε τα εκτυπωματα, η άνατύπωσι; ήθελεν 
εχει πλείονα επιστημονικήν αξίαν. Δύνασθε 
δε ν αποστείλητε αύτά πρδς τδν Κύριον 
Εΐχθάλ, είτε πρδς έμέ Έάν δυνηθήτε προ

σεχώς ν αποστείλητε αντίγραφά; ζαί έκτυ- 
πώματα έπιγραφών άρτι άνακαλυφθεισών, 
έσομαί λίαν εύτυχής νά καταστήσω αύτάς 
γνωστά;, δημοσιεύων ή έν τή Έπετηρίδι ή 
έν τή αρχαιολογική Επιθεωρήσει καί έρμη- 
νευων έν τώ περί έπιγραφών καί Ελληνικών 
«Ρχκιοτητων έγκυκλίω μαθήματι, ουτινος 
άρχήν μέλλω ποιήσασθαι έν τώ Culletje de 
l· rance. Τελευταίου παρακαλώ ύμά; νά συ- 
στησητε τοι, ύμετέροις συνεργάται; ϊν’ άνα- 
σκοπησωσι τάς έν Περγάμω αρχαιότητας. 
Διότι ύπάρχει έν τή Άμφιπόλει σπουδαία 
επιγραφή κεχαραγμένη έπί μεγάλου μαρμά
ρινου λίθου ήμικεχωσμένου, ής μόνον τδ 
ορατόν μέρος άντεγράφη. Περιλαμβάνει δέ 
2 I στίχους, ών οί πρώτοι έχουσιν ούτωσί :

. . ΤΙΣ.

. . ΝΙΑΣΠΡΕΣΒΕΥ 

............... ΣΕΒΑΣΤ 
ΚΛΙΙΠΑΔΟΚΙΚ11Σ ΚΑΙ 
ΚΡΠΤΙΙΣ ΚΥΡΙΙΝΗΣΚ.

Αν ήδύνασθε νά μοί αποστείλητε αντιγρα
φήν καί Sv έκτύπωμα, ήθέλατε παράσχει 
υπηρεσίαν τή έπιστήμη" διότι πρόκειται περί 
ένδς ανθυπάτου 'Ρωμαίου Ά. ’Ιουλίου Κου- 
αδράτου, καταγομένου έκ Περγάμου ζαί 
ευεργέτου ταύτης τής πόλεως. ’Ελπίζω, 
Κύριοι, οτι εύχαοίστω; άντεπιστέλλοντες 
θελετε με βοηθήσει ΐνα γίνωσι γνωσταϊ έν 
Γαλλία αί 'Ελληνικά! αρχαιότητες.

Δέξασθε, Κύριε, τάς ευχαριστήσεις τοΰ 
Συλλόγου πρδς ένθάρρυνσιν τών 'Ελληνικών 
σπουδών διά τήν άποστολήν τοΰ ύμετέρου 
περιοδικού καί τήν διαβεβαίωσιν τής έξαι- 
ρέτου ύπολήψεώς μου·

Τήν ΑΦΡΙΚΗΝ, μετά δύο 
ρεχθή τό ακόλουθον έργον :

ΑΓΗΜΑ.
είσέτι φυλλάδια περαιουμένην, θέλει άμέσως δια-

ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ ΓΡΑΝ
Ή

ΝΟΤΙΟΣ ΑΜΕΡ1ΚΠ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ΟΚΕΛΛΌΣ.

ΕΙΣ ΜΕΡΗ ΤΡΙΑ.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΝ.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ

ΦΩΚ1ΩΝΟΣ Α. ΒΟΥΤΖΙΝΑ

τό άριστον όμολογουμένως πάντων τών μέχρι τοΰοε ύπό τοϋ εξόχου τουτου 
νοός συγγραφέντων. Καί ένταΰθα, δπως έν τή ΑΦΡ1Κ?, άλλ εις κύκλον 
πολλω σπουδαιότερου και τερπνότερου, ο συγγραφεύς έκθετες υπο οιαφανή μυ
θιστορίας ύφήυ, πλείστας δσας πολυτίμους φυσικάς,γεωμετρικας καί αλλας αλή
θειας. Θέλομεν μετ’αύτοϋ νοερώς διατρέξει χώρας άγνώς-ους,διαπλευσει πέλαγη 
αχανή, θέλομεν παρασταθή εις σκηνάς δραματικωτάτας, θέλομεν ιοει ποσον μια 
εύγενής ιδέα άνδρίζει καί άνυψοΐ τόν άνθρωπον προπάντων οε Οελομευ οιοαχθη 
αξιόλογα ιστορικά γεγονότα, άνεύρει τήν λύσιν πολλών μεγάλων επιστημονι
κών ζητημάτων καί σπουδάσει τά ήθη καί έθιμα λαών βαρβαρών και «ς κατα- 
στασιν άγρίαν έτι διοτελούντων. Έν τή ΑΦΡΙΚΗ, διά του στόματος ενός Φερ- 
γυσώνος πολλά ώφέλιμα διδάξας ήμΐν, τοσοϋτον συγχρόνως μάς ετερψεν εν 
τοΐς ΤΕΚΝΌΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΝ, θέλει, διά τοϋ στόματος ενός ΙΙαγανελη, μας οιθα- 
ξει καί τέρψει πολύ περισσότερον. _ , ,

Έπειδή δέ τινες έξέφρασαν τήν επιθυμίαν τοϋ να εγγραφωσιν απο τής αρχή.
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τοΰ έτους τούτου συνδρομηται, λσμβάνοντες έπί προσθήκη τιμής, τά πρό τοΰ 
’Ιανουάριου φυλλάδια τής ΑΦΡΙΚΗΣ, εΐδοποιοΰμεν ότι έπί πληρωμή 2 1]2 φρ. 
πλέον τής συνδρομής, ήτοι φρ. 12 1,2 διά τούς έν Σμύρνη χαΐ φρ. 15 διά τούς 
έκτος τής Σμύρνης (διά τό παρόν έτος κατ’ έ;αίρεσιν) δύναται πάς ό βου’λόμενος 
καταγραφήναι άπό τής 1 ’Ιανουάριου 1874· θέλει δέ, έννοεΐται, λάβει τήν 
ΑΦΡΙΚΗΝ ολόκληρον καί τά μέχρι τοΰδε φυλλάδια τοΰ περιοδικού τοΰ παρόν
τος έτους. Πρός δέ τούτοις εϊδοποιοΰμ,εν, ότι τό σώμα όλόχ7.ηρον (άνευ παραρ
τήματος) τοΰ έτους 1873 παραχωρεΐται άντι ενός μόνου καί ήμίσεος μετζητίου.

Σμύρνη τή 10 ’Απριλίου 1874.


