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II ΜΕΓΑΑΙΙ BAPATEIS

(Συνέχεια καί τέλος·)

Ό καθηγητής Γουβερνάτος δμως, ένώ ή- 
ρύετο χάριν τών έμπνευσμένων τοΰ Βραχ
μανισμού οπαδών ένα τών ψαλμών έκεί
νων, οΐτινες τοσούτον ακριβή παρέχουσιν 
ιδέαν τής μεγαλοφυίας, τών εθίμων καί 
τών δεισιδαιμονιών αύτών τής Ινδικής, δέν 
άντέγραψεν αύτδν τυφλ.ώς. Ο έπιστήμων 
είναι μέχρι προλήψεως ευσυνείδητος, δπως 
έκ δευτέρου χορηγήση τήν τοπικήν χροιάν 
καί τήν φυσιογνωμίαν χρόνων τοσούτον δι
αφόρων τών καθ’ ημάς καί έν τή διατη
ρήσει τών ούσιωδών χαρακτήρων πολιτι
σμού τοσούτον προβεβηκότος καί πρωτο
τύπου’ άλλ’ ό ποιητής καλώς γιγνώσκει 
δτι οί μεγάλοι άριστοτέχναι έν τή άπδ 
θεάτρου εφαρμογή τών επικών παραδόσεων 
πολλήν μετεχειρίσθησαν άνεζαρτησίαν. Καί 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. 11'.)

ιδού, έπί παραδείγματος, διάβημά τι, έ- 
παινεθεν ιδίως υπδ τών ξένων καί εθνικών 
κριτικών’ πόσον έπιτυχώς ό ποιητής ζω
γραφίζει έν τώ ένυπνίω τής Δαμαιαντίδος 
τήν έξέγερσιν τών αισθημάτων έκείνων, α- 
τινα δέον νά έζασκήσωσι τοσαύτην έπιρρο
ήν έπί τού βίου τής έρωτολήπτου Ουγατρδς 
τής’Ινδίας πρδς συμπλήρωσιν απάντων τών 
κενών αυτού!
”Ω ! άν τήν είδες, Σατία, εΐπέ μοι 
Καί πώς έγένετο ό έρως.
Σατία ς.
Πρίν ή σοι εΐπω νά μ’ εϊπης,
Νά μοί διηγηθής
Όποιον είδες δνειρον .... 
Τήν παρελθούσαν νύκτα.
ΊΙ Δαμαιαντίς (όλίγον κατ’ όλίγον προχω

ρούσα).
’Απίστευτον τέρας ! έγώ ώνειρεύθην 
Πώς έπί κλίνης νεφών έκοιτόμην 
Καθεύδουσα γλυκύτατον ύπνον
Κ’ ή δρόσος έρραινεν ως αμβροσία 
Θεία σιγά τά μειδιώντά μου χείλη, 
Γελώντα εις γέλωτα άστρων ξανθώ».

33;
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Ττ,ν πτήσιν, τδ άσμα άλλοιοϋντα εύθύμως 
βπ άνθους εΐ; άνθος πτηνά τά μικρά 
Μοΰ επλεχον στέμμα διθυραμβοΰντ'α. 
'Οποία ή μέθη αύτής τής χαρά; ! 
Ό άναξ πατήρ μου μ’ άφύπνιζεν άδων 
Τ?,ς ώρας εκείνη; Τήν χαρμονήν, 
Έμειδία δέ ούτως, ώστε μ’ ώμίλει" 
Μ’ άπηύθυνε λέξεις, εί καί σιγηλόν 
Τύ μειδίαμα ητο έκείνο τδ θείον.
Α ! σύ δέν ήξεύρεις είσέτι, Σατία, 

Πώς φέρετ’ έκείνο; καί πώς μειδιά. 
Πώς, ένώ μείδιφ, έν τώ μέσω τών στίχων 
Τ’ άργυροϋ ΰΐρισμοΒ του (α) του περικοσ- 
Τ, , μοϋντος
Τ^ αμαυρδν πρόσωπόν του, όπόσον ωραίος 
Είναι έκείνρς ό Βιμαδένας.
Οπόσον ωραία έκείνη ή μεγάλη 

Λευκή κεφαλή έπ’ έμοΰ προσκυνούσα . . . 
Γπέτρεμεν ούλη’ γλυκά, σιγαλά 

Μοί άφινε φίλημα λίαν ηδύ.
Τδν άνακτα ούτω; πατέρα μου είδον 
Τήν νύκτα, και άδοντα νά μ’ άφυπνίζη, 
Εμέ ένατενίζων καί προσμειδιών. 

Καί τέλος άβρότης μεγάλη άνήψεν 
Επί τών διψώντων χειλέων θερμδν 

^Εν φίλημα, πρός με δέ έκυψ’ αυτός. 
Επί τοϋ μετώπου δ’ αύτίκα ήσθόμην 

θερμότητα ’κείνου τοΰ πατρικού 
φιλήματος ουσαν έγκεχυμένην.

Αί

Αστραπή άπεκάλυψε τδ πρόσωπόν μου' 
Τά ίμματ’ ύπνώττων ήνέωξα κ’ είδα 
Εύμορφον θαύμα ! — τού δέ βασιλέως 
Γήν πανάργυρον κόμην, ώ; τώ νεαρώ 
Γηλ.ίω (α), ευθέως χρυσώ νά φλογίζη' 
Τάς ωχρά; παρειάς δέ τοΰ 'Ανακτος είδον 
Με τής Κασμίρας τών ρόδων τδ χρώμα 
Βαφείβα; εύθύς, κ’ εί; τδν βασιλέα, 
Καθώς είς ήμάς, τδ ευρύ ’κείνο στήθος 
’Επί τή; ώραίας τού βίου όρμής 
άσθμαϊνον νά πάλλη παλμού; τής ζωής. 
Εφώνησα τότε φωνήν τής χαρά; μου, 

Κ ήτένισα ή είδα, Σατία, Μανβή’ 
Ουδέποτε τόσον ώραΐον καί λάμπον 
Τδ αστρον δεν είδον ποτέ τής ήμέρας" 
Τώ βολβώ δέ μοί ένευε τφ κυανώ του, 
1 λυκεία; παρέχων έλπίδα; πρός με, 
Λευκά ό’ έλεφαντων παρίστα οστά 
Ει; τδν γέλωτά του ψηλά ν’ απαστράπτουν’ 
Περίχρυσοι στίχοι έπί τού προσώπου 
θάλλοντες ήσαν εί; κόσμος χαράς. 
Τδ βλέμμα μου τότε κ’ ή άναπνοή μου, 
Αιχμάλωτα όντα μακρας ηδονής, 
Με πόθον τού "1νδρα άπήλαυον ταΰτα 
Παράδεισον τέλος ήθέλησε κ’ είπε. 
Κάγώ’ άλλά μάτην τά χείλη ήσθάνθην 
υπ ελαφροτάτου νά τρέμουν σπινθήρος. 
Σ τδ φίλτατον φάσμα μου ύψωσα χεΐρας, 
Επ έμού δέ έγχέων 2ν φώς, ηδονήν, 

Τού προσώπου έκείνου κατέοριψ’ έκ νέου 
Την λάμπουσαν δόξαν, καί τότε άνήψαν 
Αι φλέβες μου πάσαι, καί έξυπνώ. 
Με πλάνον δέ βμμα άλλο δέν είδα 
Είμή τάς φευγούσας, τά; λευκόφαιου; 
Σκιάς τή; νυκτός.
Σατίας.
Τδν "Ερωτα είδες.
Δαμαιαντίς
’Αλλά καί πώς εί; όνειρον 
Μόνον αυτδ; έφάνη ; . .

Πρδ μικρού ό Κάρολος τού Ζαλέ, συνέ
χαιρε τώ συγγράφει τού Βασιλέως Νάλα έ -

(α) Άντί ήελίφ παρ’ Όμήρω κ.τ. λ. και κοι
νώς νϋν ήλίφ- Γήλεμον, φ & ς μου, ά- 
οουσι τά δημοτικά τή; 'Ελλάδος άσματα- έν αρ
χή μόνον τοϋ στίχου εύχρηστον τό Γήλιος. 

πί τή εκβράσει αισθημάτων αιωνίως άλη- 
Οών, καί διότι έγνώρισε νά τροποποιή τήν 
θαυμαστήν ’Ινδικήν ψαλμφδίαν, χωρίς νά ά- 
φαιρέση ουδαμόθεν τον χαρακτήρα της. Ή 
σημαντικωτέρα τών μεταβολών τούτων εί
ναι ή παρεμβολή τοϋ αιτίου, έφ’ ω δ Νά- 
λας άποκτόί τήν δυσμένειαν τών θεών, 
προσβολή; τινο; γενομένη; παρά τού υι
ού αυτού κατά τοΰ Βαχούκα βραχμάνος 
τινδς " δίς γεννηθέντο; » σφάλμα, τδ ό
ποιον δ Βράμας πρέπει νά είναι τοσοϋτον 
ολιγώτερον διατεθειμένο; νά συγχώρηση, 
ώστε οί πρίγκηπες έδύναντο (ώς τοσάκις έ- 
πραξεν έν τή Λύσει δ Κάρολο; Μάρτελλο; 
καί οί άπομιμηταί του, οί Νορμανδοί έκεΐ- 
νοί βασιλείς « πολέμιοι τού Θεοϋ και τής 
Έκκλ.ησίας, » περί ών όμιλεϊ ό κόμη; τοΰ 
Monlalembert, καί έκείνο; οί Χωχενστόφ- 
φεν ών ό Baumer διηγήθη τά; τρο
μερά; κατά τοϋ παπισμού διενέξεις) νά ά- 
ποπειραθώσιν, όπως παραγνωρίσωσ; τά ιε
ρά δικαιώματα τής φυλής τών κληρικών, 
έξελθούσης έκ τής ιδία; κεφαλή; τοΰ Πλ.ά- 
7ου, τών Βραχμάνων έκείνων «άντικείμενον 
σεβασμού παρά τοί; ίδίοις θεοί; (α). * *0  Νά
λα; γίνεται ένοχος τοϋ πταίσματος τούτου, 
τραύμα τίζων δι’ ένδς βέλους πρδς άμυναν 
τοϋ υίοΰ αύτοϋ δύο ώραίους καί γενναίους 
'ίππους, δωρηθέντας παρά τού "Ινδρα καί 
πτερωθέντα; άμα τή θέα τριών κοράκων 
παρά τού Θεού τοϋ ουρανού διευθυνθέντας 
κατά τοΰ παιδιού. Ή ποικιλία αύτη χορη
γεί εί; τδν ποιητήν τήν ευκαιρίαν να θέση 
επ', τής σκηνή; τδν χαρίεντα τύπον τού νέου 
Βιμαδένα.

(α) Η προσοοκία τοϋ Μεσοιασμοϋ, όθεν λα
τινιστί Messe λειτουργία πρός θερισμόν τών κα
λών καρπών τή; εύεργεσίας παραβολικές λόγου 
χοριν. Άλλος ό σπείρω ν και άλλος ό 
*»ε ρίζων. Ό θερίζων, ουτος έστιν ό Μεσσϊας, 
τοθ9 όπερ επιμαρτυρεί ή έτυμολογία τοϋ Ιίανι- 
κοΟ τούτου ονόματος, δπερ ζητεί ΰπόστασιν σαρ- 
κος. Θερισμό; οέ ή τοϋ χριστιανισμού άπόοοσι;, 
?ιν καί οί Εβραίοι θέλουν παραδεχθή υπό τό 
οκήπτρον τής λατρεία; τοϋ άπροσώπου Λόγου, 
όν οιά τοϋ μαρτυρίου προσωπικόν κατέστησαν, 
άνεπαισθήτως παρεξηγήσαντε; τήν υψηλήν αϋ- 
τοϋ αποστολήν, . φώ; Ε:- άποκάλυψιν έ- 
"V'ja1111· δό,ξ’ν λαο° σο“ Ί’Ρ’ήλ· ·
• αεηοητε ουν τοϋ Κυρίου τοϋ θερι- 
ομοϋ, δπως έκβάλη έργάτας είς τόν θερισμόν 
αύτοϋ. (Εύαγγέλιον. κατά Ματθ. κεφ. Γ.) 
«ρο^όήσεις δέν παρέρχονται, λέγουσιν.

Σημ. τοϋ Μεταφρ.

’Αλλ’ έάν ό καθηγητή; Γουβερνάτος έπί- 
στευεν οτι έδύνατο νά τοοποιποήση έννοιάν 
τινα τοϋ ποιητού, άπέστη τής έπί τής 
φυσιογνωμίας τών θείων προσώπων μεταβο
λής, Ό "Ινδρα; ών, ώ; ό Ζεύ;, ό θεδς τοϋ ό-

(α) Νόμοι τοϋ Manu 1—31—33, ιά. § 4. 
01 νόμοι οΰτοι τών Ινδών λεγόμενοι Μανάβα- 
δάρμα-σάστρα, περιέχουοι 2,684 στροφάς διτ,ρη- 
μένα; εϊς 12 βιβλία- άπεδόθησαν δε τφ Manu. 
Όρα Εγκυκλοπαίδειαν ’Ινδικήν αρθρ. Manu- ’Εάν 
δυνηθή τ·.;, 8; ίδφ τήν μετάφρασιν, πόνημα τοϋ 

ρατοϋ στερεώματος, ό έπί τής άπεξηραμέ- 
νη; γή; τήν γόνιμον ρίπτων βροχήν (β), ά- 
πώλεσε πολύ τή; σπουδαιότητος αύτοϋ μ.ετά 
τ-ήν θεολογικήν άνάπτυξιν, ή; ύπέρτατατον 
δόγμα είναι ή Τριμαρτιάς. ’Αλλ’ οί ήρωες 
τοϋ Μαχαβαράτα δεικνύουσιν δτι ή φυλή 
τών μαχητών έσέβετο μεγάλως τδν θεδν 
εκείνον, τδν τοσαύτην φέροντα την ομοιό
τητα πρδς τ-ήν θεότητα τοΰ ελληνικού παν
θέου καί ουτινος ή ίδιάζουσα κλίσις ήτο έκ 
διαμέτρου άντικειμένη πρδς τδν ήρεμισμδν 
παρ’ ω ή ινδική θεοκρατία έτι μάλ.λον προσ
έγγισε.

Ό καθηγητής Γουβερνάτος τίθησιν έπί 
τών χειλέων τοϋ Νάλα είδός τι ύμνου είς 
έπαινον τοϋ "Ινδρα, έν ω ζωηρώς πραγμα
τεύονται αί κυριώτεραι τοΰ θεοΰ έπιχειρή- 
σεις, όποια; εύρίσκονται εκτεθειμένα·, έν 
τοί; διαφόροις ύμνοι; τοΰ Έιγβεδά. Ό ύ
μνο; είναι τότε σχήμα καί τήν ούσίαν ήχώ 
πιστή τή; βεδικής ποιήσεως.
"Ινδρας ό παντοδύναμος πρδς σέ υ.έ διευθύνει, 
"Ινδρα; ό άναξ τών θεών, τήν δόξαν τού ό

ποιου 
Το Σόμπαν διηγείται, τδν άποτρόπαιον 

Βρυτρά 
Τδν νεφεληγερέτην χρυσοκεραύνω σ’ έρ^ιψε 
’Σ τά τάρταρ’ άπ’ τά ύψη, εις αίωνίαν άβυ-

σον.
Ό Σοϋσνας τότε άμείλικτος έκάλυπτε τδν 

κόσμον 
Διά άτμών βαρέως.
Τήν άποκήρυξιν αύτοϋ διέρρηξεν ό "Ινδρα;, 
Καί αυθις δή άνέπνευσεν ό καθαρδς άήρ,
Έκ δέ τών κεκλεισμένων πηγών άπολ.υθέντα 
Τά κύματα πτερόεντα έπί τή; σφαίρας πί

πτουν.
Καλώ; βεβαίως έπραξεν έν τω αύτοϋ σπη

λαίο
Τών ουρανίων γυναικών τδν ύπνον νάάρπάση. 
Ό "Ινδρας άνεκάλ.υψε μέ μαγικήν τήν τέχνην

Loiscb-ur Deslongchamp;, έν τφ C. Panihire, 
τά ιερά βιβλία τή; Ανατολή;, 332 — 460. 
(β) Ύι·. ό Ζεϋ;, λέγει ό ’Αλκαίο;.
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Καί τά τυφλά κρυσφύγετα καί άπδ τή; αγ
κάλη; 

Τών δαιμ,όνων τή; αισχρά; τά; αιχμαλώ
του; θείας 

Νύμφας ήλευθέρωσε. — »
Ό τοιαύτχς προσφέρων ύπηρεσία; ’’ίνδρας 

πρέπει νά θεωρηθή ώ; κύριο; τοΰ Ούρανοϋ, 
προστάτη; τών αγαθών, έν ένί λόγο» εύ- 
εργέτη; τή; άνθρωπότητος.

Ό ’Ίνδρας,λέγει ή ινδική εγκυκλοπαίδεια, 
κάμνει τώ όντι παραχωρήσει; προ; τού; έπι- 
καλουμένου; αύτδν θνητού; καί ούτοι τώ 
παρέχουσι τροφήν (απανταχού οί παρά τοί; 
αρχαίοι; θεοί αισθάνονται τήν άνάγκην Ου
σιών ούδέν ήσσον ή οί ίερεϊ;) δτι άν αύ
τού; ζητήσωσι : μόσχον, 'ίππους, γήν, λά
χανα, άχυρον, δένδρα, χρυσόν, πλούτη, σύ
ζυγον και υιού;. Οί δέ θύται τοσοϋτον βα
σίζονται έπί τή; έλευθεριότητος τοϋ θεού, 
ώστε άληθώς σιμωνιακό» τώ τρόπο» εμπο
ρεύονται. Ποϊος αγοράζει, λέγει άοιδός τις, 
τδν Ίνδραν μου άντί δέκα μόσχων ;

Άλλά λέξεις τινέ; τοϋ αύτοϋ 'ίνδρα διε- 
γείρουσι τήν σκέψιν δτι έπρεπεν αύτδς νά α
ναγνώριση μίαν δύναμιν διαρκεστέραν τοϋ 
« άνακτος τών θεών », ουτινος ή έκδίκησι; 
δεσπόζει ώς ζοφερά νεφέλη εί; τά τελευταία 
μέρη τοϋ δράματος- »

Τή αλήθεια ή αΐωνία καί άπειρο; ούσία(α), 
τήν οποίαν αί μέν αίσθήσει; δέν δύνανται νά 
φθάσωσι, τδ δέ πνεϋμα δέν είναι ικανόν νά 
συλλαβή, ή έν τώ Βράμα έκδηλωθεϊσα (ύπδ 
τήν ά^ενα μορφήν τοϋ ονόματος τούτου), 
δςτι; διά τοϋ έαυτοϋ λόγου (I de ό λό
γο; τών Πλατωνικών) τδ πάν έπλασσεν, α
πολήγει διά τή; ύποκαταστάσεως αύτής 
παρά τών θεοτήτων τής νεοτητος, τοσοϋτον 
ποιητικώ; έζυμνηθεισών ύπδ τών ποιμένων 
τών μεσημβρινών έξ Ί'μαλαίων ραψωδών, 
ώστε και ή ζωή καί ψυχή αύτή ύπδ τή; με
λωδία; άπορροφάται.—'Ο αύστηρδ; Βρά- 

μας, ή τή διανοία ευπρόσιτος θεότης, ειπετο 
νά μεγαλυνθή διά τή; αύτή; θεοκρατία; 
παρά λαώ, έντδ; τοϋ οποίου ή θεολογία το
σοϋτον μεγάλην έλαβεν άνάπτυξιν. Ό μι
κρός Βράμας, ένώ διδάσκει τά παιδία, έκτί- 
θησι τά δόγματα τοϋ «Μεγάλου Ιίατρό;*», 
τοϋ μόνου «Υπέροχου», τοϋ «κυρίου τών 
πλασμάτων» δστις δέ προσβάλλει τδν δι
δάσκαλόν του, λέγουσιν αί μητέρες εις τά 
πεφοβισμένα τέκνα των, προσβάλλει αύτόν 
τδν ίδιον.

Ό Βράμα; είναι ό λυτρωτής επικαλούμε
νος παρά τών θυμάτων τών παθών, ή προ- 
σωποποίησι; τής δικαιοσύνης, ή έκθέτουσα 
είς κίνδυνον τήν πίστιν καί αύτών τών μάλ
λον ευσεβών, ή τών πάντων χορηγός καί τών 
πάντων αφαιρέτης, ό δυνάμενο; τέλος πάν
των νά απαίτηση παρά τοϋ πατρός τήν 
Ουσίαν τοϋ ίδίου υίοϋ.

Ό Πανθεϊσμό; δθεν άντεκατέστη ύπό τή; 
λατρείας τών δυνάμεων τής φύσεο»;, έπι- 
Sέπωv τήν ύπόστασιν μετά τής συνήθους

■.αφορίας, ήν τά τοπικά ζητήματα έμ- 
πνέουσιν απανταχού τού δόγματος τούτου, 
------τών τοσούτων δημοφιλών θρησκευτικών 
εθίμων.

Συγγραφεύ; τις, καθολικό; τδ δόγμα, έπί 
μακρδν χρόνον έν τή ’Ινδική διατρίψας, κα
λώ; εκφράζει τήν σκέψιν τών πεπαιδευμέ
νων λέγων, « Ο·. Ινδοί δέν άναγνωρίζουσιν 
"είμή 8ν μόνον ύπέρτατον *Ον καί δέν είναι 
"καθόλου είδωλολάτραι, ώ; μέχρι τούδε ό 
κόσμος έστοχάζετο. Αύτοί λατρεύουσι τά; 
•εικόνα; τών θεοτήτων αύτών άπαραλλά- 
• κτω;, ώς οί Καθολικοί έκείνας τή; ΙΙαρθέ- 
•νου, τών αγγέλων και τών άγιων, εί καί ό 
• ανόητο; καί αμαθής τή; Ινδικής όχλος, 
•καθάπερ εκείνος άλλων χωρών, αγνοεί δ- 
»τι σκέπτεται, δτι πράττει ή οτι πιστεύ- 
»ει».Έν τοϊ; καθ’ ημάς χρόνοι; ό Ranuno- 
hum-roy έστήριξε τήν γνώμην ταύτην έπί 
πολλών γεγονότων.

Πλήν ό εύπαίδευτο; Βραχμάν καί οί 
τήν γνώμ.ην αύτοϋ καθιερώσαντε; ούδε
μίαν χαίρουσιν ακρίβειαν διότι συγχέούσι 
λίαν διαφόρου; έποχάς. Π Ινδία περιήλθεν 

εί; τά; ένεστώσας αύτή; δοξασίας όλίγον 
κατ’ ολίγον' κατά τήν έποχήν δέ τών έ- 
ποποιών άπέβαινεν εύκολος ή έν τώ χαρα- 
κτήρι καί τή φυσιογνωμία τών θειον άνα- 
γνώρισις τή; περί τήν καταγωγήν καί τάς 
τάσεις αύτών διαφοράς.

Ό Ίνδρας, τδν όποιον ό συγγράφει»; τού 
θεού, ύποδείκνυσιν ήμΐν έν τώ πρώτο» μέ- 
ρει τού Βασιλέως Νάλα, είναι αείποτε ό αύ- 
θάδης θεός, οικείος, ιδιότροπος παρά τοί; 
Βέδαις, αληθής Ίλιάδος θεδς, άναμιγνύμενο; 
μετά τών zlryas, ώς πρωτότοκος αδελφό; 
γεννηθεί;, οπότε πά; οικογενειάρχη;, όλο- 
σχερώ; άπηλλαγμένος πάση; θρησκευτική; 
επιρροής, έχρημάτισέ ποτέ οδηγό; έν τή ή
θική τάξει καί ποντίφηξ έν τή πνευματι
κή (α). Ό αδυσώπητο; θεό;, ό « έν τώ ού- 
ρχνώ τοϋ Βράμα » βασιλεύων έν τώ μέσω 
τής άεννάου γαλήνη; τών θεολογικών θε
οτήτων, γαλήνη; διαταραχθείση; μόνον έκ 
τών προσβολών γενομένων κατά οργάνων, 
τά ίδια έαυτών συμφέροντα περί πολλοΰ 
ποιουμένων.

Ό Βράμας άληθή;, μοναδικό;, καί αναλ
λοίωτο; πλάστη; μικρών τε καί μεγάλων, 
αρχαίο;, αιώνιο;, φαίνεται συγχεόμενο; 
μετά τή; άκαταμαχήτου καταστρεπτικό- 
τητο;, προσφυοϋ; τή τών πραγμάτων φύ
σει, εί; ήν καί αύτός οφείλει νά ύπα- 
κούση καί ήτι; είναι αχώριστο; τή; ούσίας 
αύτού. 'Ο θεό; τού Βραχμανισμού, μέχρι 
τινός αρχή καί ούσία τού ορατού καί άορά- 
τον κόσμου, δέν είναι βεβαίως’Εμίρη; υπέρ
τατος, αιώνιο; καί μεμονωμένος τών ούρα- 
νών κάτοικος, καθώς δ Σημητικδ; ’Αλλάχ, δ 
δίκην απολύτου κυριάρχου δεσπόζων τών 
φθαρτών αύτοϋ έργων :
Τά πάντα άγων μόνος του καί έαυτώ άνάγων

(α) ’Εν τη βεδικη ηλικία διάκρισι; φυλή; δέν 
υπάρχει (έγκυκλοπαιδεία Ινδική, άρβρ. Βράχμαν). 
Λοιπόν τότε ήτο μία ποίμνη, εις π ο ι μ ή ν- 
άλλ’ αύτη εΐναι ή προσδοκία τοϋ Χριστιανισμοί- 
επομένως ή πεπολιτισμένη άνΟρωπότη; ζητεί 
νά έπανέλΟη είς τό έ; ου άνεχώρησε σημεΤον, ϊνα 
ΐδη αύτό και πιστευτή πρό; συμπλήρωσιν τοΰ 
ιερού αύτή; κύκλου. Σ. τ. Μ.

Ίΐ ΰπερτάτη βούλησι;, υπέρτατο; του νόμο; 
(Tiraid tout de soi seal, rapportant tout 

a soi 
La rolonle supreme cst sa suprime loi). 
Αύτδ; ομοιάζει μάλλον πρδ; τόν θεόν τοΰ 
Spinoza, τοΰ Lessing καί τοϋ Schelling 
τοΰ άναγνωρίζοντο; « τδν ύπέρτατον αύτοΰ 
νόμον», ούχί έν τή προίς-αμένη τή; άναπτΰ- 
ξεως αύτού άκαταμαχήτω δυνάμ.ει, κατα
στρεπτικό; ώς έκεϊνο; τών «ζριάκοκτα τρι- 
ωκ χι.Ι.άύωκ τριακοσίωκ τριάκοκτα τριώκ» 
θεών, ώ; έκεϊνο; τών ποταποτέρων δντων, 
άτινα έκ τοΰ άπειρου αυτού κόλπου κατό
πιν μεταναστεύσεων μάλλον ή ήττον μα
κρών έπανέρχονται έν αύτώ, δπω; έπανα- 
κάμψωσιν εί; τδν χείμαρρον τή; καθολικής 
ζωής, καθ’ ά λέγει ό ΙΙοιροχίτας (ήγεμών 
ποντίφηξ) :

«... Έκ τοϋ Βράμα τό παν κατάγεται 
Καί εί; τδν Βράμαν έπανέρχεται. " (α) 
« Οΰτως εγει » — αύτολεξεί ορίζει τδ 

ίδιον Μαχαβαράτα, «δπερ σνρπ.Ιηροϊ 
τόκ ir τώ κόσμω κύκ.Ιοκ αύτοΰ, areu άρ- 
χής ούδέ ζέ.Ιονς, καί παράγει τάς περιπέ
τεια? τώ>· orrar cirev άρχ-ijc ούόέ ti.lovc". 
Καί ή 'Ελλάς δέν έλαβεν ώσαύτως φιλοσο
φίαν όμοίαν ταύτη έν ταΐς θεωρία·.; τοϋ 
Ξενοφάνου; καί τού Παρμ.ενίδου ;

Ε.

Λί απειράριθμοι δενδροστοιχίαι τή; όρύ- 
ζης τή; Βεγγάλης παρέχουσιν άσυλον είς 
τεραστίους ελέφαντας, ών τό μέγεθος οί 
ποιηταί παραβάλλουσι πρό; λόφους, καί τού; 
όποιου; ό άνθρωπος καθίστησιν υπηρέτας 
του εύριόστου; άμα καί μειλιχίου;, είς τά 
μεγάλα δάση όπου τά δένδρα φθάνουσι 

, τδ δψο; 30 μέτρων, — σχεδόν δ Βισχνού

(α) Ό αποχωρισμό; ούτο;. ίέν εΐναι πραγμα
τικό;. Τά άτομα, οί θεοί, οί άνθρωποι ή τά 
ζώα, άπλαΤ τού άπειρου έκφράσει;, οέν δύνανται 
ν’ άπο-χωρισΟώσιν αύτού. Ή ιδέα αΰτη εκφρά
ζεται έντονώτατα παρά τοϋ ’Λράτου άναφερομέ- 
νη ύπό τοϋ άγιου Παύλου έν τώ λόγψ αύτοϋ 
πού; τύν Λρειον Πάγον τών Αθηνών ούτωσι :

(α) Βράμας ή αίωνία, θαυμαστή, ακατά
ληπτο; ούσία, άπανταχοϋ διακιχϋμένη, αίτια α
όρατο;, λεπτή, πιριέγουσα έν έχυτΤ, πίν τό ύ
παρχον καϊ μή ύπαρχον, έ; ή; έγεννήθη ό μέ
γα; πατήρ ..
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καϊ ό Σίβα Οά ευαρεστηθώσι νά άμιλλώνται 
περί τήν δύναμιν, ή φύσις διατελεϊ έπί τινα 
χρόνον ανεξάντλητο; πηγή καλών καί κα
κών. Τδ καλδν διεγείρει τδν ένθουσιασμδν 
τών ποιητών ύπερυψούντων τά θαυμάσια 
τοϋ φυτικού κόσμου.

Ό μέγας βασιλεύς J'Cien ί ταμίας τοΰ 
πλούτου καί νικητής τών πολεμίων», ύπδ 
διάπυρου κατειλημμένος έρωτος ύπέρ τής 
(iirikd, πορεύεται είς τδ δάσος ζαθάπερ 
είς τδν παράδεισον τοϋ Cidilraralha, γέ- 
μοντα τών θείων τοΰ pddal άνθέων, σανδα- 
λίων και άργιομάδων (argfunds), μεγάλων 
δένδρων περικαλλών κα1. καθαρών ήδυτά- 
τους φερόντων καρπούς' πορεύεται είς τδ 
δάσος έκεϊνο τδ αντηχούν έκ τών κού
κων (Kokilas r.ap’ Ίνδοϊς) τής κραυγής, τών 
ελεφάντων περιπλανωμένων κα1. έξ έρωτος 
μεθυόντων κατά τήν έαρινήν ώραν. Μετα- 
ζύ τών μεγάλων έκείνων δένδρων ύπάρχου
σι κρησφύγετα τερπνότατα, ώς έκεϊνα ένθα 
κατοικεί ό A rgiuna, δςτις λάμπει έπϊ τής 
πλευράς τοϋ Uimaral, δπου πάγιοί τήν κα
τοικίαν του. ’Εκεί αύτδς θαυμάζει άνθο- 
φόρα δένδρα, έμ.ψυχούμενα έκ τών εΰγε- 
νών Ασμάτων τών πτηνών, άνθη σχηματί- 
ζοντα μεγάλα; κα1. κυρτά; ταινίας όμοιας 
πρδς ΛαζονΜ (λίθους πολυτίμους κυανοει- 
δείς μέ φλέβας χρυσά;), άνευ κηλίδος, Αν-’

' τηχούσας έκ τής φωνής τών κύκνων καί 
τών αγρίων χηνών, τοϋ χαροποιού άσμα
τος τών Kolulds, τών ερωδιών καί τών 
ταών. Έν δέ τώ θαυμάζειν τά καθαρά, 
ψυχρά καϊ διαυγή έκεϊνα υδατα,τά ύπδ τερ
πνού δάσους περικυκλούμ.ενα, ό άξιος Λγ- 

giuna κατελήφθη ύπδ ζωηρού χαράς αι
σθήματος, τδ δέ ώραίον κατοπτεύων δά
σος έγκαταλιμπάνετο είς σκληράς δοκιμα
σίας Αί τδν μ.υστικισμδν τοσοΰτον προ- 
καλοϋσαι μελαγχολικαϊ ψυχαϊ ώφειλον 
μετά προσοχής νά σπ&υδάσωσι τά παράδο
ξα τής φύσεως θεάματα- « Τδ ζοφερδν κα1. 
πυκνόν δάσος, τδ γέμον στιφών παντοει
δών ζώων καθίσταται μετά πολλής τής 
εύκολίας τδ δάσος τοϋ κόσμου, ή είκών 
εύρυτάτου κόσμου, πλήρους ένεδρών και κιν
δύνων (α). Άφοΰ πας Δβιγιάς (Dvijd ή
τοι κοινωνικός καϊ πεπολιτισμένος) εύρε— 
σκόμενος έν τώ μεγάλω κόσμω μόλις καϊ 
μετά βίας είσήλθεν είς δάσος τι, πλήρες 
αγρίων ζώων, λεόντων, τίγρεων καί έλεφάν
των καϊ τρομακτικών ήχων, τδ όποιον δια- 
κρίνεται πανταχόΟεν κυριευμένου, Οά έ- 
τρόμαζε καϊ άν ήτον αύτδς ό ίδιο; Γα- 
ma. (β). 'Η είκών αύτη τοϋ « τρομερού 
δάσους, τού ύπ’ έλεφάντων δίκην ύψηλών 
όρέων περικυκλουμένου » συμπληρούται 
« διά τοΰ αθροίσματος .Uirar διασταυ
ρουμένων ύπδ « τοϋ τρομερού οφεως με
γάλης δυνάμεώς », ύπδ τών επικινδύνων 
μελισσών, φρικωδών σχημάτων « ύπδ τών 
θηρίων » έξηπλουμένων είς τδ πυκνότερου 
δάσος.

Έντδς τών θρηνωδών τούτων ερήμων αί 
τίγρεις, οί πάνθηρες, οί λέοντες, οί £ινόκε- 
ροι, οί βούβαλοι κολοσσιαίων Αναστημάτων

(α) Τοΰτο υπενθυμίζει τό δάσος τοΰ Δάντου, 
οΰτινο; πρό μικροΰ ή συγγραφεύς τήςπαρούσης 
πραγματεία; έπισκέφθη τόν τάφον. Όρα τήν ά- 
ποπλάνησιν εΐς τόν τάφον τοΰ Δάντου, Ελ
ληνιστί έν τφ Έθνικφ 'Πμερολογίω τοΰ 1863, 
ίταλιστί έν τή Rivista Sicala (Πάνορμον 1869) 
καί γαλλιστί έν τή Gieec (Άθήναι, 4 Ιουνίου 
4870 κ.τ.λ.)

(5) Ό Θεό; των τεθνεώτων καί τής δικαιο
σύνης. (Όρα Γουβερνάτου Έγκυκλο παιδείαν Ίν- 

είσί τά όργανα τοϋ τρομερού Mahadeva. 
Οί δφεις καϊ οί κροκόδειλοι, δμοιοι πρδς τέ
ρατα τών προϊστορικών χρόνων, δέν είναι 
όλιγώτερον ρωμαλέοι καϊ ιοβόλοι ή τά έρ- 
πετά καϊ τά αμφίβια τών ύπδ τδν ισημερι
νόν κειμένων τής ’Αμερικής χωρών.

Βεβαίως ή Έταιρία τών Πιστών δέν έδύ
νατο νά προσφέρη τοΐς φλωρεντινοί; έξεις 
περί τάς ήσυχου χωρογραφίας, περϊ τά 
“ σκηνώματα τής μυοσίνης » τού ευφυούς 
αύτών κωμωδοποιού Gfterarji del Tesla, 
τδν θαυμάσιον εκείνον παράδεισον, ένθα 
αύξάνουν τά τέρατα. ’Αλλ’ ουδενδς έ- 
φείσ&η μέσου δπως ή έπϊ τής σκηνής λειτουρ
γία ήθελε καταστή μεγαλοπρεπής, καθ’ <2 
έπεμαρτύρησεν ή Σύγχρονος Έπιθεώρησις 
τοϋ Τουρίνου καί δπως οί Οεαταϊ ήθελον 
σχηματίσει ιδέαν τινά περί τοΰ εξαίρετου 
έκείνου τρόπου, καθ’ βν φαίνεται δτι ή τών 
γοησσών χειρ ύφαντουργεΐ τά έκ πλουσί
ων μεταξωτών ίμάτια, τους λαμπρούς τά
πητας, πέπλου; θαυμάσιων χρωμάτων, δ
που αί γυναίκες κοσμούνται θαυμαστά πε
τράδια, οί δέ όπλοποιοϊ γνωρίζουν νά κα- 
τεργάζωνται τδν σίδηρον καϊ τδν χάλιβα 
μοναδικώς καί δπου οί αρχιτέκτονες άνήγει- 
ραν γιγαντιαϊα καϊ ποιητικά κτίρια, συνε- 
λόντι δ’ εϊπειν, όπωςδήποτε ό άνθρωπος 
άπεπειράθη, πρδ πάντων πρδ τής πτώ
σεως τού ’Ινδικού πολιτισμού, νά έλθη πα- 
ρατόλμως εί; άμιλλαν πρδς τδν μέγαν 
καλλιτέχνην τδν τοσοΰτον δαψιλώς προχέ- 
οντα πυρ, χρώματα, αρώματα, έπ1. τών 
θαυμάτων πάντων δσα δύνανται νά έξάψω-

δικήν άρθ. Dhnz Φαίνεται δτι ένταΰθα είναι εί- 
ρωνία σχεδόν ή δικαιοσύνη, διότι δέν θά βασι- 
Λεύσΐ) είμή έν τή άλλη ζωή.

Ματαίω; καί ό Ήσαίας έκ τοΰ χάους τοΰ 
παρελθόντος θέλει αίωνίως φωνάζει · Δικαιοσύ
νην μάθετε οί ένοικοΰντε; έπι τής γής. · Οί θνη
τοί δέν παραδέχονται ώς δίκαιον είμή δτι τοΐς 
συμφέρει. Καί ή δικαιοσύνη ύποβαλλομένη είς 
δρους, ών άνευ αγνοείται υπό τής κοινής συ
νειδήσεων, έςαφανίζετα·. ώς φάσμα έγωϊστικοΰ 
συμφέροντος έν τφ μέσω τοΰ πολυδαιδάλου τής 
άνθρωπίνης κοινωνίας σάλου.

Σ. Μ.

σι τήν φαντασίαν καϊ νά καταγνητεύσωη 
τάς αισθήσεις.

Ό Σβέργας χορηγεί ιδέαν τινά περϊ τή; 
μεγαλοπρείας έκείνης, ένώ περιγράφει πρδ; 
τδν αΰτάδελφον Νάλαν τδ μαγευτικόν ανά
κτορου, τδ όποιον κατοικεί
Είς τδν κήπον τού φρουρίου ρέει μέλι παν

τός δένδρου, 
Τών πηγών δ’ ή αμβροσία τούς θεού; συχνά 

καλεϊ
Είς τήν διημέρευσίν μου.
........ Ένώ έσύ έξήρχεσο εί; τδ βασίλ’ιόν 

σου, 
Έμέ ηύνόουν οί θεοί- οποία εύλογία !
Τδν πλούτον εί; έμέ ’δοσαν καϊ τήν ευδαι

μονίαν, 
θωπευτική προσέρχεται ή αύρα, δέν προσ- 

βάλλει, 
θερμός, πυρδς ό ήλιος, άλλά ποσώς δέν 

καίει, 
Καϊ ή ψυχή αρμονική έκ παντός ήχου φέ- 

ρ«·— 
Είς δέ τά δμματα γλυκά, ώς μία ερωμένη, 
Μέ χάδια νέα σ’ έραστοϋ τήν δψιν προχω- 

, ροΰσα, 
Κυματιστά εισέρχεται μέ γόητρα έλπίδων 
Πολλά τδ χαιρετίζον, γελόεν, λαμπρόν φώς:

Ούτε στενοχώρια έκεϊ ύπάρχει, 
Ούτε ιδρώτες ή πείνα ή δίψα, 
Ούτε τά σκότη έκεϊ ούτε ψύχος 
Ποτέ ενσκήπτει ουδέ γερόντων 
Λειποθυμία, και νεαρά 
Ή ζωή πάντοτε έκεϊ γελά·

ΣΤ'.

'Όπως σάς απασχολήσω, Κύριοι, μέχρι 
τέλους έπϊ τού Μαχαβαράτα, δέν σάς ώ- 
μίλησα είμή περϊ τών έργων τού καθηγη- 
τού Γουβερνάτου τοϋ άπδ τής σκηνής δημο
τικόν καταστήσαντος 8ν τών λαμπροτέρων 
επεισοδίων. Δέν Οά μοί ήτο δε άτοπον νά 
εισέλθω είς διαίτερα πολλώ διεξοδικώτερα, 
έάν προετιθέμην σκοπόν νά χορηγήσω ιδέαν 
τινά ακριβή περϊ τών έργων τού Γασπάρου 
Γκορεσίου, τοϋ Ίωάννου Φλέκκια, τού Ί- 

Έν αΰτφ γάρ ζώμεν καί κινοΰμεβα καί έιμέν. 
Έν τφ Βράμα περιίχονται συλλήβδην άπαντα 
τά όντα, άπαντες ol θεοί, άπό τοΰ Ίνδρα καί 
τοΰ ΓΙραπαγιάτου (Γουδερν. ίγκυκλοπ. Ίνί. ίρθ. 
Brnlininn.

Έπειδή δέ, ώ; προεββΐθη, ούτος ήτο κατά 
τούς "Ινδούς ή Αρχική ούσία καί τροφή το3 
κόσμου, ή ελληνική λέξις β ρ α σ ι ς παράγεται έκ 
τής πρώτης τοϋ Βοάμα βίζης, Bralia δ έστι βρά- 
ω-& καί mulia <»a Brama μεγάλη τροφή, έν- 
τεϋθεν τό μάννα τής ζωής τών έαραίων.—Μάν- 
va=Mahainach — (ο. λ.). Σ. Μ.

(β) Ό διαβατικός, ό" Αιθήρ ή κατ’Αλ
λου; ό ήλιος ή τό πΰρ, καθό στοιχεΐον ζωογό- 
νον τοϋ κόσμου, tv τών προσώπων τής Τριμου- 
τριάδος.

ΤοΟτο διαμάχεται τό κακόν ϋπό τάς άπει
ρους αύτοΰ μορφάς. (AwtArAs). (Όρα έγκυ- 
κλοπ. Ίνδικ. άρθρ. Vish Ανά).
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ακώβου Αινιάνα, τοΰ Αιμίλιου Teza καί τοΰ 
Ήσαΐου Άσκόλι.

Οί τέσσαρε; πρώτοι είσιν, ώς ό DeGuder- 
nalisi εχ. τΐι; άνω Ιταλίας, ό δέ πέμπτος, 
γεννηθείς έν Gorizia τής Ίστρίας, διάτε- 
λεΐ καθηγητής έν τή έπιστημ.ονική καί φι
λολογική Ακαδημία τών Μεδιολάνων·.

*0 μεγαλόσταυρος Γκορέζιος, μέλος άν
τε πιστέλλον τής Γαλλικής Ακαδημίας, έ
λαβε τήν δόξαν νά είσαγάγη έν Ιταλία 
τάς ίνδικάς σπουδάς· πιστδς δέ είς τάς πα
ραδόσεις τοΰ Ευγενίου Βουρνού, ουτινος ζω
ηρά έσχε ύπδ τους οφθαλμούς τά άξιοθαύ- 
μαστα ύποδείγματα, αφιέρωσε τδν βίον 
εις πονήματα, άτινα δύναται νά φέρη είς 
πέρας μόνον έκεϊνος, δςτις έσπούδασε κα
τά βάθος τήν γλώσσαν, τήν ιστορίαν καί 
τήν φιλολογίαν τής ’Ινδικής. Αρκεί νά ύ- 
πομνήσωμεν τήν ύπ αύτοϋ γενομένην με- 
τάφρασιν τοΰ Ramdycttia, Ίλιάδος ταύ
τη; τών Ινδιών.

"Οταν ό Γκορέζιος ήτον έφ’ δλων τούτων 
έτοιμος καί δή ένήμερος, τοΰ llimagana 
δέν ήσαν γνωστά είμή τά δύο πρώτα βι
βλία, περί ών ό Α· Β. Schlegel είχεν έ- 
πιχειοήσει τήν δημοσίευσίν μεταφράσεω; 
λατινικής μετά τοΰ κειμένου. Ό Γκορέσιος, 
ακολουθών διάφορον μάθημα καί τών ινδι
κών σχολίων επωφελούμενος, προσήνεγκεν 
ολόκληρον τοΰ ποιήματος μεταγλώττισήν, 
πιστήν άμα τε καί κομψήν. Ήδη δέ τήν δη· 
μοσίευσιν αναμένει πονήματος συμπληρω
ματικού τής έποποιΐας τού I aimiki, τ?,' 
( 'ttarakanda.

’Εν έκάστω τοΰ Itumdyana τόμω προη
γείται εισαγωγή, έν ή ό εύπαίδευτος μετα
φραστής μετά πολλής τή; σαφήνειας έκ- 
τίθησι τάς θεωρίας αύτού έπί τών επικών 
τή; Ινδική; ποιημάτων, πρδ πάντων δέ τού 
Rdmagana. Κατά τδ I 852, ένώ ή μετά- 
φρασι; αύτοϋ δέν είχεν είσέτι ολόκληρος 
έκδοθή, αύτδ; προσεκλήθη νά καθέξη τήν 
καθέδραν τή; Σανσκριτικής γλώσσης τε καί 
φιλολογίας, έν τώ Πανεπιστήμιο) τού Του
ρίνου, τώ πρώτω ΐν Ιταλία ίδρυθέντι. Έν 

έτει I 862 διετέλει έφορος τής τοΰ πανε
πιστημίου έκείνου Βιβλιοθήκης.

Ό μέν ’Ιωάννης Φλέκκιας και ό ’Ιάκω
βος Λινιάνας είσί ΙΙεδεμόντιοι,ώς ό Γκορέζι
ος" ό δέ Φλέκκιας, δστις έν τώ Πανεπιστή
μιο) τοΰ Τουρίνου τηρεί τήν παράδοσιν γλωσ
σών συγκριτική; φιλολογίας, έδημοσίευσέ 
γραμματικήν τής Σανσκριτική; άρκούντως 
ευυπόληπτον. Άλλ’ άπό τινων έτών άσχο- 
λεΐται ιδιαιτέρως έπί τής συγκριτικής γραμ
ματικής τών ιταλικών διαλέκτων. ’Επόμε
νος τή συγκριτική μεθόδω τοΰ Dielz καί 
1‘uchs τών μετά τοσαύτη; έπιτυχίας τάς 
μυθιστορικά; γλώσσας άναλυσάντων, 5 
I/eccAta συλλέγει τδ υλικόν πονήματος δυ- 
ναμένου νά άποβή χρήσιμον είς τήν ίστορί · 
αν τής Ιταλικής γλώσσης, ώς τά τοΰ 
Grimm καί τοΰ Liltre υπήρξαν τοιαΰτα 
εις τε τήν γερμανικήν καί τήν γαλλικήν. 
Ευφυΐα υπομονητική, ποιητικής αίσθήσεως 
ανελλιπής, ό Heullia κέκτηται κριτικήν 
γόνιμον καί ασφαλή.

Ό Ιάκωβος Λινιάνας, καθηγητής τοΰ έν 
Νεαπόλει Πανεπιστημίου, κατέχει καί δι
δάσκει διαφόρους ασιατικά; γλώσσας, με
γάλων γνώσεων και διαβατικής νοημοσύ
νης κάτοχος’ δέν παρέσχεν όμως είσέτι μέ
γα τι και πολλοΰ λόγου άξιον σύγγραμμα, 
δπως έφελκύση τάς έπί τοΰ βάθους τών φι
λολογικών αύτοϋ γνώσεων έν γένει κρίσεις. 
Άλλ’ άξιον τής μ.νήμ.ης ήμών είναι δτι άπα- 
σαν τήν δρατηριότητα αύτοϋ άπό τίνος χρό
νου κατέβαλεν,δπως μεταμορφώση τδ «Ασι
ατικόν ’Εκπαιδευτήριο* «εις Ξεηζόκ (colie· 
ziodei Ctnest J,ιδρυμένο* άπδ τοΰ τελευταίου 
αίώνος πρδς διάδοσιν τοΰ καθολικισμού. Αί 
έν τή Βελγική ’Ανεξαρτησία (Independence 
Beige) δημοσιευθεΐσαι περίεργοι άλλ.ηλο- 
γραφίαι καταδεικνύσιν δτι τά «καθο.Ιικά 
ovftgdporta» (mteressi callolici) κατά τήν 
φράσιν του κόαητος τοΰ Monlalemberl, 
καθιστώσιν, εί μή ανέφικτους, δυσχερε- 
στάτας καν έν ταϊς μεσημβρινά;; έπαρχίαι; 
τάς κατά τδ δοκοΰν τών πλείστων ύπέρ τδ 
δέον διισταμένας άποπείρας, τάς κα1. ποοσ- 

κόμματα παρεμβαλλοόσας έκεΐ, οπού δέν έ- 
δύνατό τις νά φαντασθή τοιαΰτα.

Έν Τοσκάνη αί Ίνδικαί σπουδαι έχου- 
»ιν έπί τού παρόντος δύο άντιπροσώπους, 
καί έκ τού βορρά τής χερσονήσου (α), τδν 
Άγγελον De Gubernatis έκ τού ΙΙεδεμον- 
τίου καί τδν Αιμίλιον 7 eza ενετόν. Καί έν 
αύτή δέ τή άρχαία Έτρουρία άπδ πολλού 
ήδη έλαμβάνετο ύπ’ οψιν ή σπουδαιότης τών 
ινδικών σπουδών.

Ό περιηγητής Φίλιππος Σασέττιος ητο 
Φλωρεντινός. Έν έτει 1847 ίερεύς τις 
Τοσκανδς, δ Ιωσήφ Βαρδέλλης, έσπούδαζεν 
έν τώ Oxford χειρόγραφον τής Alharrave- 
da, ουτινος άπόγραφον παρ’ αύτού έναπε- 
τέθη έν τή Εθνική τής Φλωρεντία; βιβλι
οθήκη. Έπανάκάμ,ψας έν Ιταλία παρέλι- 
πε τήν σπουδήν τή; Σανσκριτικής χάριν 
τής Κοπτικής. Καθηγητής κληθείς έν τώ 
Ίνστιτούτω τών άνωτέροιν σπουδών, ούτος 
άνέλαβεν τάς ίνδικάς αύτού σπουδάς καί 
βραδύτερον κατηυθύνθη είς τδ έν Πίστ, Πα* 
νεπιστήμιον, δπου καί άπέθανε κατά τδ 
4 865.

Γ0 ιστορικός τών ΣιχεΙικων 'Εσπερι
νών, Μιχαήλ ^niart, διακεκριμμένος Α
νατολιστής, ύπουργδς ων τής δημοσίας 
έκπαιδεύσεως (4 863), προσεκάλεσεν έκ Βε
ρολίνου τδν Γουβερνάτιον, συνάδελφον τού 
Αλβέρτου Β eber, πρδς πλήρωσιν τής έν 
τώ Ινστιτούτο» καθέδρας, κενή; παρά τοΰ 
Βαρδέλλη.

Πιστεύω δτι κατέδειξα, πώς έν τή ύψηλή 
έκείνη θέσει αύτδς άπεδείχθη άξιος τής 
ινδικής μαθήσεως. Ήντινι προσφάτω αύτού 
συγγράμματι άφιερωθέντι τώ Άδαλβέρτω 
Κοίν καί Μαξίμω Μούλλερ, Οεμελιωταί; τής 
συγκριτικής μυθολογίας, ούτος αναγγέλλει 
δτι άσχολεϊται ήδη περί τήν μετάφρασιν 
τών ύμνων Πρδς τήν Ήώ του Higceda.

Σαφώς δέ έν εκείνη τή συγγραφή άνακεφα- 
λαιοΐ τάς άρχάς του έπί τής συγγενείας με
ταξύ τής μυθολογίας καί τής δημοτικής φι
λολογίας. «Τά ουράνια πράγματα, κινού- 
8με*α, λέγει αύτδς, έγένοντο πρόσωπα. Κα- 
»θδ πρόσωπα ωφειλον νά πράξωσι, τδ δέ 
«έργον τών ούρανίων τούτων προσώπων, 
γνωσΰίν, άπί.Ιηξεν είς ενα μύθον, έκ τής 
άφηγήσεω; τού οποίου προέκυψεν δ t'ra.lftoc, 
δστις ήκολούθίι κατόπιν δύο χειμάςροος 
τδν μέν idrtxdr, τήν ixoicoitar, τδν δέ 
οικιακόν, τήν διήγησιν. »

Ό Αιμίλιος Teza, καθηγητής τέως έν 
Βολωνίφ, νύν δέ διάδοχος τοΰ Bardellt έν 
τω Πανεπιστήμιο) τής Πίσης, ένθα διδά
σκει τήν Σανσκριτικήν, γιγνωσκει γλώσσας 
δσας φίλο λόγος τις Γερμανός. Λέγεται οτι 
κατέχει εικοσιν.Αί μεταφράσεις καί τά φυλ
λάδια, άτινα έκ διαλειμμάτων δημοσιεύει, 
καταδεικνύουσι τήν μεγάλην τών γνώσεων 
έγκράτειαν, τδ οξύνουν καί άκριβέ; αύτού-

Ό Ήσαΐας Ascoli, ίσραηλίτη; τδ γένος, 
έπαξίως έκπροσωποΧ έν Μεδιολάνοις τήν ε
πιστήμην τής γερμανικής φιλολογίας ως 
πρδς τήν γλωσσολογίαν ώσπερ ό Γουβερ
νάτος έν Φλοιρεντία εξακολουθεί φιλοπό- 
νως έκπροσωπών τδ μυθολογικόν, ιστορικόν 
καί φιλολογικόν μέρος.

Ό; πολλοί τών υίών τού ’Ισραήλ, ό Λί- 
coli έφαίνετο προωρισμένος νά διανύση τδ* 
βίον αυτού παρά τινι τραπέζη (banco), 
άλλ’ είς τά γραμμάτια τού Θησαυροφυλα- 
κείου άντέταξε τά έργα τής φιλολογίας. 
Ό συγγραφεύς τών ΆνατοΙικών καί γ.1ωσ~ 
σο.Ιογικών σπουόών χαίρβε ύπόληψιν έν 
Γερμανία (ένθα ή γνώμη του δέν εύρίσκει 
έφάμιλλον περί τούτου τήν αύθεντίαν) ώς 
εί; τών βαθυνουστέρων αναλυτών τών dpi— 
ανών γλωσσών, ή δέ Zeitschrift τοΰ Au/tw 
συχνάκις δημοσιεύει διατριβής κριτικά; παρ’ 
αύτοϋ ύπαγορευθείσας. Αύτδς προεγύμνασε 
διά τά ’Ιταλικά λύκεια καθηγητάς καλού; 
κάγαθοδς περί τε τήν έλληνικήν καί τήν ι
ταλικήν" τοιούτου; δ’ έμόρφωσε, όποιοι διά 
τών έπί τής συγκριτικής γραμματικής σπου
δών ύπδ τήν διεύθυνσιν αύτού είσιν ικανοί

40.(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Π.)

(α) Ό Ευγένιος Βουρνού, υίός ΈλληνΙβτοδ, 
έκ τοΰ βορρδ τής Γαλλίας κατήγετο- ό πα
τήρ αύτοϋ, Νορμανόός τό’ γένος, άπεβίωσεν έν 
Παρισίοις έν έτει 1852. ("Ορ. Λεξικόν τή; συ
ναναστροφής, (Diclionaire de la conversation) 
τοΰ Duckett άρθ· Bnrno»f.
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νά δώσωσι λόγον ττεοί ούτινος διδάσκουσι.
Αποσκοπών δέ εΐς τήν παγίωσιν τής έ

νότητος μεταξύ τών διασημοτέρων κλασμά
των τής λευκής φυλής, ένότητος παραδε
δεγμένης ύπδ τή; Βίβλου, άπεπειράθη νά 
προσέγγιση διά τής συγχεχριμέτης γραμ
ματικής τού; Άριανούς τοΐς Σηαίταις. Εί 
δέ και κατά τήν απόπειραν ταύτην άπέ- 
μεινε σχεδόν μόνος, αύτδς παρέσχε δείγ
ματα πολλής λεπτότητος καί ευφυούς δεξι- 
ότητος. ’Αλλά τό κύριον αύτοΰ σύγγραμμα 
άποτελεΐται έκ τών έ.-ri τής γ.Ιωσσο.Ιο- 
γΐας Σπουδ&χ (Cor si di glollologia), ών 
περ έξήλθεν έν τούτοις εΐς φώς το πρώτον 
μέρος, το όποιον Οά περιεποίει τιμήν εΐς 
τήν πατρίδα τών Βορρ, τών Schleicher, 
τών Poll και τών Benfey. Ό σοφός συγ- 
γ'ραφεύς άπ’ αρχής συγκρίνει τήν Σανσκριτι
κήν πρός τήν 'Ελληνικήν και Λατινικήν,πα- 
ραλείπων πρδς ώρας τήν τρίτην τών Πε
λασγικών ή Γραικο-'Ρωμαϊκών,τήν ’Αλβανι
κήν. Άλλ’ ή έλλειψις αυτή οπωσδήποτε 
δέν άφαιρεΐ έκ τοϋ έργου τοϋ Ascoli άξίαν 
εξαιρετικήν. Ούτος έμβριθέστατα έπραγμα- 
τεύθή άπαντα τά φωνολογικά ζητήματα.

Άναμφιβόλως, Κύριοι, ούδέν έθνος τής 
ένδόξου Πελασγικής φυλής, είς ήν άνήκομεν, 
δύναται ν’ άνταγωνισθή έπι τοϋ πεδίου 
τής ©ϊλολογ'ίας πρός τήν Γερμανίαν, τήν 
δυναμένην ν’ άντιτάξη ήμΐν πλήθος σοφών. 
Άλλ’ ανέκαθεν τοΰ καθ’ ημάς αΐώνος άδια- 
φιλονεικήτους άνεπτύξαμεν προόδους. II νέα 
Ελλάς δύναται νά έγκαυχηθή έπϊ φιλολό- 
γοίς, ών ού τοϋ παρόντος ή κατ’ όνομα 
μνεία. Και οί Αλβανοί, οί μέχρι τινδς μή 
έχοντες άλλο τι «ή αναμνήσεις πολέμου έν 
τή άνησύχω αύτών ψυχή » άχολοϋνται ήδη 
περϊ τάς πηγάς τής γλώσσης καϊ τά δη
μοτικά άσματα, τινές δέ σοφοί έξ αύτών, 
οί πρόγονοι τών οποίων κατάγονται έκ τής 
χώρας τοϋ Scender-bey, έγένοντο άξιοι έν- 
Οαρρύνσεως παρ’ άνδράσι λίαν περϊ τά τοιαϋ- 
τα άρμοδίοις. 'Η Ιταλία δέν άπέμεινεν άνερ
γος ώς κοινώς πιστεύεται. Τό παράδειγμα 
δοθέν τή Γαλλία ύπδ τοϋ αθανάτου Bw- 
nouf δέν έμεινεν άνευ μιμητών" έάν δέ τά 

τέκνα τής ατρόμητου Γαλλίας κα’ι τής ω
ραίας Αύσονίας έχυσαν τό αίμα αύτών ύ
πέρ τοΰ άγώνος τών καταπιεζομένων εθνο
τήτων έν ΙΙαλαίστρω, Μελεγνάνω, Μαγίντα 
καϊ Σολφερίνω, ώς έκ τών σχέσεων προελ- 
Οουσών άπδ τοΰ εύγενοΰς πρδς τήν επι
στήμην έρωτος, αύτοί κατενόησαν δτι ύ
πάρχουσι διά τούς λαούς “συμμαχΐαιη το- 
σούτω μάλλον άξιαι τοϋ ονόματος τών «α
γίων» έν ταΐς μεταξύ τών δεσποτών αύ- 
στηραΐς συνθήκαις, καθόσον αί συμμαχίαι 
αύται σκοποϋσι τήν έκ τοϋ κόσμου άποδί- 
ωξιν τής δουλείας, τής άμαθείας καί τής 
δεισιδαιμονίας.

ΔΩΡΑ 1ΣΤΡΙΑΣ.

ΠΕΡΙ ΤΠΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΥΠΑΡΞΕΩΣ 
ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗΣ ΕΚ ΤΩΝ 

ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ.

'Υπάρχει είς Θεός" τά φυτά τής κοιλά- 
δος ζαί αί κέδροι τοΰ βουνού τδν βύλογοϋσι, 
τδ έντομον ψιθυρίζει τούς αίνους αύτοΰ, 
δ έλέφας τδν προσκυνεΐ εΐς τήν ανατολήν 
τοϋ ήλίου, τδ πτηνόν τδν ύμνολογεΐ έντδς 
τοϋ φυλλώματος τών δένδρων, δ κεραυνός 
άντηχεϊ τήν δύναμιν του καί δ ’Ωκεανός 
κηρύττει τδ άπειρον αύτοΰ. Μόνον ό άφοων 
εΐπεν έν τή καρδία αύτοΰ, Δέν ύπάρχει Θεός.

Άλλ’ έκεΐνος, δστις είπε τοΰτο, δέν ύ
ψωσε ποτέ έν τή δυστυχ'α αύτοΰ τά βλέμ
ματά του πρδς τδν ούρανδν ή έν τή εύτυχία 
του δέν έχαμήλωσε τούς οφθαλμούς του 
πρδς τήν γήν; 'Η φύσις άρα γε διάκειται μα
κράν αύτοΰ, ώστε νά είναι δυνατόν νά μή 
τήν έθεώρησε, ή μήπως νομ ζει αύτήν ά- 
πλοΰν έξαγόμενον τής τύχης ; Άλλά ποία 
τύχη ήδυνήθη νά θέση είς τάξιν καί συναρ
μολογήσει άτακτον καί άσυνάρτητον ύλην;

Δύναταί τις νά είπη ότι ό άνθρωπος είναι 
ή τοΰ θεοΰ εχόηΛονμεχη erroia, καί δτι 
τδ σύμπαν είναι ή y/αχτασία αύτοΰ άχοχα- 
ταοταθεΐσα αισθητή. Οί παραδεχόμενοι 
τήν καλλονήν τής φύσεως ώς άπόδειξιν άνω- 

τέρας διανοίας ώφειλον νά παρατηρήσωσιν 
έν πράγμα, δπερ αύξάνει θαυμασίως τήν 
σφαίραν τών Οαυμ.άτω«, δηλαδή δτϊ ή κί- 
νησις καί ή άνάπαυσις, τδ σκότος καί τδ 
φώς, αί έποχαί, ή πορεία τών άστέρων, ο’ί- 
τινες μεταβάλλουσι τάς σκηνογραφίας τοϋ 
κόσμου, είναι μόνον φαινομενικώς διαδοχι- 
καί, πράγματι δμως είναι σταθεραί· Ή σκη
νή, ήτις εξαλείφεται δι’ ήμάς, χρωματίζεται 
δι’ άλλον κόσμον" ούχί τδ θέαμα άλλ’ δ 
θεατής άλλάσσει. Τοιουτοτρόπως δ Θεδς ή- 
νωσεν έν τώ έργω αύτοΰ τήν άχΰ.Ιυτοΐ 
καί τήν χροούευτιχήχ διάρκειαν" ή πρώτη 
ύπάρχει έν τώ χρόχτρ, ή δευτίρα έν τω τό- 
πω'δια μέν τής πρώτης αί χάριτες τοΰ σύμ- 
παντος είναι αδιαίρετοι, αόριστοι, πάντοτε 
αί αύται" διά δέ τής δευτέρας είναι πολ- 
λαπλάσιαι, τέλειαι καί νέαι" άνευ τής πρώ
της δέν θά ύπήοχε μεγαλεΐον έν τή δημιουρ
γία, άνευ τής δευτέρας θά ύπήρχε μονοτο
νία.

Ένταΰθα δ χρόνος παρουσιάζεται ήμΐν 
ύπδ νέαν άναλογίαν" ή έλαχίστη μερίς αύ
τοΰ γίνεται ir o.lor, δπερ συμπεριλαμβάνει 
τδ πάν καί έντδς τοϋ οποίου τά πάντα 
τροποποιούνται, άπδ τοΰ θανάτου ένδς άτό- 
μ.ου μέχρι τής γεννήσεως ένδς κόσμου" έκα
στον λεπτόν είναι αύτδ καθ’ έαυτδ μικρά 
αίωνιότης. 'Ενώσετε λοιπόν εΐς τήν αύτήν 
στιγμήν διά τοΰ συλλογισμού τά ώραιό- 
τερα περιστατικά τής φύσεοις, ύποθέσατε 
δτι βλέπετε είς τδν αύτδν καιρόν δλας τάς 
ώρας τής ήμέρας καί δλας τάς έποχάς, πρω
ίαν τινα τής άνοίξεως καί πρωίαν φθινοπω- 
ρικήν, νύκτα άστεροειδή καί νύκτα κεκαλυμ- 
μένην ύπδ νεφών, λειμώνας πεποικιλμένους 
έξ άνθέων, δάση γυμνωθέντα ύπό τής πά
χνης, άγρούς χρυσωμένους ύπό τοΰ θέρους 
καί θά έχητε τότε ιδέαν σαφή τοΰ θεάμα
τος τοΰ κόσμου- Ένώ θαυμάζετε τδν ήλιον, 
δστις βυθίζεται ύπδ τούς θόλου; τής δύσε
ως, άλλος παρατηρητής τδν βλέπει έξεοχό- 
μενον έκ τών ανατολικών κλιμάτων. Διά 
τίνος άκατανοήτου μαγείας τδ γηραιόν τούτο 
άστρον, δπερ κοιμάται κεκμηκδς κα5. καΐον 
έν τή εσπερινή κόνει, είναι τήν στιγμήν 

ταύτην δ κάθυγρος έκεΐνος άστήρ δ έγειρό- 
μενος έν τώ μέσω τοΰ λευκοφαοΰς πέπλου 
τής χρυσαυγής ; Εΐς έκάστην στιγμήν τής 
ήμέρας δ ήλιος εγείρεται, λάμπει εΐς τδ 
ζενίθ αύτοΰ καί κατακλίνεται ύπεράνω τού 
κόσμου" ή κάλλιον αί αισθήσεις ήμών μάς 
άπατώσι καί δέν υπάρχει ούτε άνατολή 
ούτε μεσημβρία ούτε πραγματική δύσις. 
Τδ πάν μετατρέπεται είς σημεϊον τι στα
θερόν, έξ ού δ λύχνος τής ήμέρας εκχέει είς 
τδν αύτδν καιρόν τρεις λάμψεις έν μια ού
σία. 'Π τριπλή αύτη αίγλη είναι πάν δτι 
παρέχει ώραιότερον ή φύσις" καθότι χορη
γούσα ήμΐν τήν ιδέαν τής άΐδίου μεγαλο- 
πρεπείας καϊ παντοδυναμίας τού θεού, μάς 
δεικνύει ωσαύτως τήν φωταυγή εικόνα τής 
τρισενδόξου αύτού Τριάδας.

Δύναταί τις νά φαντασθή τί ήθελε συμ- 
βή έν τή φύσει, έάν αύτη έγκατελείπετο 
είς τήν μόνην κίνησιν τής ύλης ; Τά νέφη, 
ύποτασσόμενα είς τούς νόμους τής βαρύττ- 
τος, ήθελον πέσει καθέτως έπϊ τής γής ή 
ήθελον άναβή δίκην πυραμίδων είς τδν αι
θέρα" μίαν στιγμήν μετά ταΰτα ή ατμόσφαι
ρα θά ητο πολύ πυκνή ή πολύ άραιωμένη 
διά τά όργανα τής. αναπνοής. Ή σελήνη, 
πολύ πλησίον ή πολύ μακράν ήμών, πότε 
θά ήτον άόρατος, πότε θά έφαίνετο αιμα
τηρά, κεκλυμμένη έκ μεγάλων κηλίδων ή 
καλύπτουσα διά τοϋ ύπεομέτρου αύτής κύ
κλου τδν ούράνιον θόλον" κυριευμένη οίονεί 
ύπδ παραδόξου μανίας, ήθελε προβαίνει άπδ 
έκλειψιν είς έκλειψιν ή, συστρεφόμενη με
ταξύ τών άκρων αύτής, ήθελεν άποκαλύψει 
τέλος τήν άλλην αύτής έπιφάνειαν, τήν ό
ποιαν ή γή δέν γνωρίζει. Οί άστέρες ήθελον 
φανή κυριευμένοι ύπδ τής αύτής σκοτοδινί- 
ας" δέν ήθελεν ύπάρχει πλέον είμή σειρά 
καταπληκτικών συνδυασμών" αίφνης εις α
στερισμός τού θέρους ήθελε προσβληθή ύφ’ 
ένδς αστερισμού τού χειμώνος" δ Ταύρος 
ήθελεν οδηγεί τά; Πλειάδας καί δ Λέων 
θά έβρυχάτο έντδς τού 'Υδροχόου" πότε μέν 
οί άστέρες ήθελον διέλθει μέ τήν δομήν τής 
άστραπής, πότε δέ Οά 'ίσταντο ακίνητοι" 
ένίοτε, συσωρευμένοι έν συμπλέγματι, ήθε-
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λον σχηματίζει νέον γαλαξίαν' ακολουθώ; 
γινόμενο·, πάντες άφαντοι, καί διασχίζοντε; 
τό πέπλον τών κόσμων, κατά τήν έκφρασιν 
τοΰ Τερτυλλιανοΰ, ήθελον παρουσιάσει τάς 
άβύσσου; τής αίωνιότητο;.

Πλήν τοιαΰτα θεάματα δέν θέλουσι τρο
μάξει τούς ανθρώπους πριν τής ήμέρας ε
κείνης, καθ’ ήν ό Θεδς, έγκαταλείπων τάς 
ήνίας τοΰ κόσμου, δέν Οά έχη άνάγκην, δ
πως τόν καταστρέψρ, είμή νά τόν εγκατά
λειψη.

Έκ τών γενικών τούτων γνώσεων μετα- 
βώμεν ήδη εις ειδικά; τινας ιδέας' ίδωμεν 
έάν δυνάμεθα νά άνακαλύψωμεν εις τά καθέ
καστα τοΰ έργου τήν αύτήν σοφίαν, ί.ν βλέ
πομεν έκπεφρασμένην έν τώ συνόλω. Πρός 
τόν σκοπόν τοΰτον θέλομεν κάμει χρήσιν τής 
μαρτυρίας πεπαιδευμένου ουτινος αί γνώ
σεις περί τάς φυσικά; έπιστήμας έχουσι 
μέγα κΰρος και μεγίστην σπουδαιότητα.

Ό ιατρός TVtevwentyt έν τή πραγματεία 
αύτοΰ περί τής όπάρξ’εως τοΰ θιοϋ ένη· 
σχολήΟη ν’ άποδείξη τήν πραγματικότη
τα τών τελικών αιτίων. Λαλών περί τών 
τεσσάρων στοιχείων, άτινα παρατηρεί έν τή 
αρμονία αυτών μετά τοΰ ανθρώπου και τής 
δημιουργίας έν γένει, άποδεικνύει, ώς πρδς 
τόν αέρα, πώς τά σώματα ήμών θαυμασί- 
ως διατηρούνται υπό ατμοσφαιρικήν στήλην 
ίσην ώςπρός τήν πίεσιν αυτής μέ βάρος είκοσι 
χιλιάδων λιτρών. Άποδεικνύει δτι, έάν με
ταβλητή μία μόνη ποιότης, είτε διά τής ά- 
ραιώσεως, είτε διά τής πυκνότητος, έν τώ 
στοιχείο» δπερ άναπνέομεν, ήθελεν έπαρκέ- 
σει όπως καταστρέψη τούς ανθρώπους καί 
τά ζώα. Ό αήρ υψώνει τούς άτμούς, ό α
ήρ κρατεί τά ύγρά έντός τών άγγείων' διά 
τών κινήσεων αύτοΰ καθαρίζει τούς ουρανούς 
καί φέρει εις τάς ηπείρου; τά νέφη τή; θα
λάσσης.

Ό A’ieuwen/yt άποδεικνύει ακολούθως 
τήν άνάγκην τοΰ ύδατο; διά πλείστων ό
σων πειραμάτων. Τίς δέν ήθελε θαυμάσει 
τό θαύμα τοΰ στοιχείου τούτου, οπόταν έν 
τή άναβάσει αύτοΰ καί έναντίον τών νόμων 
τή; βαρύτητο; μεταβάλλεται είς στοιχε'.ον 

ελαφρότερου, δπως χορηγήση ήμΐν τόν υετόν 
καί τήν δρόσον ; 'Η διάταξε; τών όρέων έξ 
ών πηγάζουσιν οί ποταμοί, ή τοπογραφία 
αύτών εις τάς νήσου; καί τά; ήπείρους, αί 
διαστάσεις τών κόλπων, τών δρμων, τών 
μεσογείων, ή άπειρο; ωφέλεια τών θαλασ
σών ούδέν διαφεύγει τήν οξυδέρκειαν τοΰ 
σοφού τούτου άνδρός. Διά τοΰ αύτοΰ τρό
που άνακαλύπτει τήν άρετήν τής γή; ώ; 
στοιχείου, καί τού; ώραίου; αύτή; νόμου; 
ώ; πλανήτου. Περιγράφει τά; ώφελείας τοΰ 
πυρό; καί τήν συνδρομήν, ήν λαμβάνει παρ’ 
αύτοΰ ή ανθρώπινος βιομηχανία.

Μεταβαίνω·» εις τά ζώα, παρατηρεί δτι 
εκείνα, άτινα όνομάζομεν κατοικίδια, γεν
νώνται άκριβώς μέ τόν άναγκαΐον βαθμόν 
ιδιαιτέρας ορμής δπως έξημερωθώσιν, ένώ 
τά περιττά είς τόν άνθρωπον ζώα διατη
ρούσε πάντοτε τήν άγρίαν αύτών φύσιν. 
Είναι λοιπόν τό αύτόματον, δπερ εμπνέει 
είς τά ήμερα καί ωφέλιμα ζώα τήν άπό- 
φασιν νά ζώσι κοινωνικά»; έν τώ μέσο» τών 
αγρών μας, είς δέ τά κακοποιά νά πλανών- 
ται είς μονήρη καί απρόσιτα μέρη ; Διατί 
δέν βλέπομεν ποίμνια τίγρεων οδηγούμενα 
ύπό τύν ήχον τοΰ ποιμενίκοϋ αύλοΰ; Τά 
άγρια ταύτα θηρία δέν έχρησίμευον είμή 
νά σύρωσι τό άρμα θριαμβευτοΰ τινο; το- 
σοΰτον σκληρού, δσον αύτά τά ίδια, ή νά 
κατατρώγωσι χριστιανούς εν τινι άμφιθεά- 
τρο»' αί τίγρεις δέν έξημερόνονται είς τό 
σχολεϊον τών άνθρώπων' πλήν οί άνθρωποι 
γίνονται ενίοτε άγριοι έν τή σχολή τών τί
γρεων.

Τά πνηνά προσφέρουσιν είς τόν ήμέτερον 
φυσιογράφον άντικείμενον παρατηρήσεων έπί
σης σπουδαιον. Τά πτερά των, άνωθεν κυρ
τά καί κοίλα έσωθεν, είναι κώπαι έντελώ; 
κατασκευασμένα·, διά τό στοιχεϊον δπερ 
μέλλουν νά σχίσωσι Ό τροχίλος, δστις 
τέρπεται είς τάς βάτους, έτυχε διπλών 
βλεφαρίδων, δπως προφυλάξρ τούς οφθαλ
μούς του έκ παντός κινδύνου. Άλλά, θαυ
μαστή ή πρόνοια τοΰ θεού ! ή βλεφαρ'-ς 
αυτή είναι διαφανής καί ό άοιδός τών κα
λυβών δύναται νά χαμηλώση τόν διαπερα

στικόν τοΰτον πέπλον χωρίς δμως νά ·?ερη- 
θή τή; όράσεως· Ή θεία Πρόνοια δέν ήθέ- 
λησι νά πλανάται ούτος φέρων σταγόνα ύδα
το; ή σπόρον κεχριού είς τήν φωλεάν του, 
ούτε ή μικρά αύτοΰ οικογένεια νά παραπονή- 
ται διά τήν κατάστασιν της.

Καί διά τίνων εύφυών ελατηρίων δέν 
κινείται ό πού; τών πτηνών ! Δέν είναι ή 
κίνησις τών μυώνων ή προσδιορίζουσα τήν 
θέλησιν αύτών, δπω; μείνωσι στερεά έπί τών 
κλάδων, άλλ’ ό πού; αύτών είναι κατε- 
σκευασμένος είς τρόπον ώστε, οσάκις πιέζε
ται είς τό κέντρον ή τήν πτέρναν, οί δά
κτυλοι κλείονται φυσικώς ύπό τοΰ σώμα
τος, δπερ τούς καταπιέζει. Τοιουτοτρόπως, 
οπόταν βλέπωμεν περί λύχνων άφάς, έν 
καιρώ χειμώνος, κόρακας καθημένου; έπί 
τή; γυμνής κορυφής δρυό; τίνος, ύποθέτο- 
μεν δτι ϊστανται δι’ άνηκούστων κόπων 
έν τώ μέσφ τών νεφών καί τής Ουέλλης ά- 
γρυπτοι καί προσεκτικοί, καί έν τούτοις 
αμέριμνοι περί τοϋ κινδύνου ήσύχως ανα
παύονται άψηφοΰντε; τήν τρικυμίαν- ό ίδιος 
βορράς προσκολά αύτού; έπί τοΰ κλώνου 
έξ ού πιστεύομεν δτι μέλλουσι νά πέσωσι. 
*£}; πρός τόν διοργανισμόν τών ιχθύων, ή 
μ,όνη αύτών ύπαρξι; έντός τοΰ υδατος, ή 
σχετική μεταβολή τή; βαούτητος αύτών, 
μεταβολή δι’ ή; έπιπλέουσιν έντός υδατος 
έλαφροτέρου, ώς καί έντός υδατος βαρυτέρου, 
καί καταβαίνουσιν έκ τής έπιφανείας τοΰ δ- 
δατος είς τά βαθύτερα σπήλαια, είναι θαύ
ματα διηνεκή' πραγματική υδροστατική μη
χανή, ό ιχθύ; φανερώνει χίλια φαινόμενα 
διά μέσον απλής κύστης τήν οποίαν έκκε- 
νόνει ή πληροί άέρος κατ’ αρέσκειαν.

Τά θαύματα τής άνθήσεως είς τά φυτά, 
ή χρήσις τών φύλλων καί τών ριζών έξετά- 
ζονται μετά περιεργεία; ύπό τοΰ Nteu- 
τνβηΐι/Ι. Κάμνει τήν ώραίαν ταύτην παρα- 
τήρησιν, δτι οί σπόροι τών φυτών είναι ού
τω διατεθειμένοι ώς έκ τοΰ σχήματος καί 
τής βαούτητος αύτών, ώστε πίπτουσι πάν
τοτε έπί τής γής έν τή θέσει ένθα μέλλει νά 
βλαστήσωσι.

Τώρα, έάν τό παν ήτο τό εξαγόμενον

τής τύχης, τά τελικά αίτια δέν Οά ήσαν 
ένίοτε ήλλοιωμένα ; Διατί νά μήν υπάρχουν 
ιχθύες άνευ κύστης ; Καί διατί ό άετιδεύς, 
δστις δέν έχει είσέτι άνάγκην οπλών, είναι 
έφωδιασμένος διά σκληοοΰ ράμφους, δπως 
διατρυπήση τό ίστρακον τής κοιτίδος αύ
τοΰ; Ούδέποτε λάθος, ούδέποτε περιστατι- 
κόν τοΰ είδους τούτου έν τή τιγρ.Ιϊ) φύσει?

’Εντούτοις ύπάρχουσι τέρατα έν τή φύσει 
καί τά τέρατα ταύτα δέν είναι άλλο είμή 
όντα ςχρημένα πινών έκ τών τελικών αιτίων. 
Είναι δέ ά ξιοσημείωτον δτι τά οντα ταύτα 
μάς προξενούν φρίκην' τοσούτον ή έμφυτος 
ορμή πρός τον θεόν είναι ισχυρά παρά το1.; 
άνθρώποις ! τοσούτον τρομάζουν, οσάκις δέν 
βλέπουσι τήν σφραγίδα τής υπερτάτη; 
Διανοίας! Ώ; έκ τών αταξιών τούτων ήθέ- 
λησάν τινες νά προτείνω<πν αιτιολογίας έ
ναντίον τή; Προνοία;' ήμεϊς άπεναντίας Οε- 
ωρούμεν αύτάς ώς τρανωτάτην άπόδειξ'.υ 
τής ιδίας αύτής Προνοίας. Μας φαίνεται δτι 
ό θεός έπέτρεψε τά προϊόντα ταύτα τής ύ
λης, δπω; μάς διδάξρ τί δύναται νά είναι ή 
δημιουργία arcv αύτοΰ' είναι ή σκιά ή α
ποτελούσα έπιφανέστερον τό φώς' είναι 
δείγμα τών νόμων έκείνων τοΰ αυτομάτου, 
δπερ κατά τού; άθέους έγέννησε τον κό
σμον.

Άναγνωρίσαντε; έν τώ όργανισμω τών 
όντων τακτικόν σχέδιον, δπερ δέν δύναται 
τι; ν’ άποδώση εί; τό αύτόματον, καί τό 
όποιον υποθέτει ένα διατάκτην, μένει νά έ- 
ξετάσωμεν άλλα τελικά αίτια έξ ίσου γό
νιμα καί θαυμάσια ώ; τά πρώτα. "Οπως 
μή κατηγορήσωσιν ήμάς έπί άμαθεία, άπε- 
φασίσαμεν νά ταξειδεύσωμεν καί ίδωμεν ί
διοι; οφθαλμοί; τά πάντα, θέλομεν άνα- 
φέρει λοιπόν τινάς έκ τών παρατηρήσεών 
μας, έπί τών έμφύτων δρμών τών ζώων 
καί τών φυτών, επί τών έξεων, τών μετα
ναστεύσεων, τών έρώτων αύτών. Τό πεδίον 
τής φύσεως είναι άνεξάντλητον καί εύρί- 
σκει τις νέαν συγκομιδήν. Εί; τά θηριοτρο
φεία, ένθα κρατεί τις περιωρισμένα τά μυ
στήρια τοΰ θεού, δέν δύναται τι; νά μάθη 
τήν Οείαν σοφίαν' άλλ’ δπω; μή άμφιβάλλη
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τις περί τής ύπάρξεώς τη; δέον νά συλλαβή 
αυτήν έπ’ αύτοφώρω εις τάς έρημους' έκ τής 
ερήμου δέν επιστρέφει τις άθεος' καί δυστυ
χία εις τδν οδοιπόρον εκείνον, δστις, άφοΰ 
έκαμε τδν γΰρον τοΰ κόσμ.ου, έπανέλθη ά
θεος εις τήν πατρικήν του στέγην ’

Έπισκέφθην έν τώ μέσοι τής νυκτδς τήν 
έρημον κοιλάδα κατοικουμένην ύπδ καστό
ρων, συνεσκιαζομένην ύπδ έλατών, και κα- 
θισταμένην κατά πάντα σιωπηλήν ύπδ τής 
παρουσίας ένδς άστέρος τοσούτον ειρηνικού, 
δσον δ λαδς, τού δποίου έφώτιζε τάς έργα
σίας. Και έν τή κοιλάδι ταύτη πώς νά 
μή άνακαλύψω ούδέν ίχνος τής θείας 
Διανοίας ! Τίς λοπδν έθεσε τδ δρθογώνιον 
καί τήν στάθμην εις τδν ύφθαλμδν τοϋ ζώ
ου έκείνου, τδ όποιον έμαθε νά ύψόνρ προ
χώματα λοξόκλιτα έκ μέρους τών ύδάτων 
καί κάθετα έπί τής αντιθέτου πλευράς ; 
Γινώσκετε τδ όνομα τοϋ φυσιολόγου τοϋ 
διδάξαντος εις τδν παράδοξον τούτον μη
χανικόν τους νόμους τής ύδραυλικής καί 
καταστήσαντο; ούτδν τοσοϋτον άξιον μετά 
τών δύο αύτοϋ διχαστηρίων έδόντων καί 
τή; πεπλατισμένης ούράς του ; Ό 'Ρεΰμούρ 
ούδέποτε προεϊπε τάς άστασίας τών ώρών 
μετά τοσαύτης ακρίβειας, δσην δ κάστωρ 
δεικνύει, δπόταν προβλέπη, έκ τοΰ ποσοΰ 
τής τροφής, ήν συνάζει είς τάς άποθήκα; 
αύτοΰ κατά τδ θέρος, τήν διάρκειαν τοΰ 
χειμώνος.

"Αλλαι ένδιάθετοι δρμαί, τάς δποίας κα- 
θεκάστην δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν, 
προξενοΰσιν ήμΐν μεγίστην έκπληξιν καί 
θαυμασμόν. Ή όρνις, τοσοϋτον δειλή, γίνε
ται τόσον γενναία, δσον δ άετδς, όσάκις πρό
κηται νά ύπερασπίση τά πτηνάριά της. Ού
δέν σπουδαιότερον τοϋ φόβου αύτής, δπό
ταν οί μικροί νοεσσοί απομακρύνονται τής 

ιωλεά; καί τρέχουν νά λουσθώσιν έν- 
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στρέφεται πέριξ τοϋ νερού, κτυπά τά πτε
ρά, προσκαλεΐ τους άπερισκέπτου; νεοσ
σούς, περιπατεϊ μετά σπουδής, σταματ? 
στρέφει τήν κεφαλήν μέ ανησυχίαν, καί τό
τε μόνον παύει άνησυχοϋσα, δπόταν σύνα

τής ?'
τδ; δεξαμενής. Ή μήτηρ, έντρομος,

ξη είς τδν κόλπον της τήν διεσκορπισμένην 
καί καταβρεγμένη» αυτής οικογένειαν.

Μεταξύ τών διαφόρων τούτων ενδιαθέ
των δρμών, τά; δποίας δ Κύριος τοΰ παντδ; 
διένειμεν έν τή φύσει, ή άξιοθαυμαστοτέρα 
εΐναι άναντ.ρρήτω; έκείνη, ήτις επαναφέρει 
κατ’ έτος τού; ίχθϋ; έκ τοΰ πόλου είς τήν 
εΰκρατον ζώνην τών ήμετίρων κλιμάτων' 
έρχονται, χωρίς νά πλανηθώσιν έν τή έρη
μοι τοΰ Ωκεανού, δπως εΰρωσιν είς τήν 
προσδιωρισμένην ήμέραν τδν ποταμδν, ένθα 
μέλλει νά πανηγυρισθή δ υμέναιος αύτώ». 
Ή άνοιξις ετοιμάζει έπί τών ακτών ήμών 
τήν νυμφικήν τελετήν, στεφανόνει τά; ιτέ
α; διά χλόη;, έκτείνει έντδ; τών σπηλαίων 
πανάδας έκ βρύων καί έκτυλίσσει τά φύλλα 
τή; νυμφαία; έπί τών κυμάτων, δπω; χρη- 
βιμεύσωσιν ώς παραπετάσματα εί; τάς κρυ
σταλλώδεις ταύτας κοίτα;. Μόλις αί έτοι- 
μασίαι αύται τελειώσωσι, βλέπομ.εν εμφα
νιζόμενα τά έγκαυστα στίφη. Οί ξένοι ούτοι 
θαλασσοπόροι έμψυχόνουσιν δλα τά ήμέ
τερα παράλια' οί μέν ώ; έλαφραί πομφόλυ
γες άναβαίνουσι καθέτως έκ τοϋ βάθους τών 
ύδάτων' οι δέ βαυκαλίζονται νωχελώς έπί 
τών κυμάτων ή απομακρύνονται έξ ένδ; 
κοινού κέντρου, ώ; αναρίθμητα χρυσά βέλη' 
τινές έξακοντίζουσιν έγκαρσίω; τά; δλισθη - 
ρά; αύτών μορφάς διά μέσον τοΰ κυανού 
νεροΰ, άλλοι κοιμώνται έντδ; ηλιακή; ά- 
κτίνος, ήτις διαπερνά τήν άργυροειδή έπιφά- 
νειαν τών κυμάτων. Πάντες πλανώνται, 
έπανέρχονται, κολυμβώσι, βυθίζονται, κυ· 
κλοφοροΰσι, σχηματίζουσι τακτικά σώματα, 
χωρίζονται καί πάλιν ένόνονται' δ δέ κάτοι
κος τών θαλασσών, έμπνεόμενος ύπδ τή; 
ζωική; πνοής, ακολουθεί τά ίχνη τοϋ πυ- 
ρδς, δπερ δ σύντροφο; αύτοΰ έγκατέλειψε δι’ 
αύτδν έντδ; τών κυμάτων·

Ή φύσι; έχει τά; επισήμου; αύτή; έπο
χάς, υπέρ τών δποίοιν συγκαλεΐ μουσικούς 
έκ διαφόρων μερών τής γή;· Βλέπει τι; συρ- 
ρέοντα; σοφού; καλλιτέχνας, περιπλανωμέ- 
νου; ραψωδού; μή γνωρίζοντας νά ψάλωσιν 
άλλο είμή χορωδία; μέ έπωδάς, οδοιπόρου; 
έπχνχλχμβάνοντας μ.υριχκι; τά τετράστιχα 

τών διεξοδικών αύτών ασμάτων. Ό φλώρος 
συρίζει, ή χελιδών κελαδεϊ, ή φάσσα (αγρι
οπερίστερά) στενάζει' δ πρώτο; καθήμενος 
έπί τοΰ ύψηλοτέρου κλάδου πτελέας τινδς, 
προκαλεΐ τδν κόσσυφον δστις εί; ούδέν δει
κνύεται ύποδεέστερο; αύτοΰ, ή δευτέρα ψάλ
λει ύπδ τήν φιλόξενου στέγην τδ συγκεχυ
μένου αύτής κελάδημα, ώσπερ είς τδν και
ρόν τοΰ Εύάνδρου, ή τρίτη, κεκρυμμένη ύ
πδ τδ φύλλωμα τή; δρυός, παρατείνει τού; 
τρυσμούς αύτή; δμοιάζοντα; τού; κυματο
ειδείς ήχου; κερατίνη; σάλπιγγος ήχούση; 
έν τώ δάσει' τέλος δ πετρίτη; επαναλαμ
βάνει τδ μικρόν αύτοϋ ασμα έπί τής θύρας 
τή; έπαύλεως, ένθα έθεσε τήν έκ βρύων με
γάλην αύτοΰ φωλεάν. Πλήν ή αηδών θεωρεί 
ώ; περιφρόνησιν ν’ άπωλέση τήν φωνήν τη; 
έν τώ μέσω τής συναυλίας ταύτης, καί πε
ριμένει τήν ώραν τή; ησυχίας, δπω; ψάλλη 
έν τώ μέσω τή; νυκτδς, τδ ήδυπαθέ; καί 
θελκτικόν αύτής ασμα.

'Οπόταν ή πρώτη σιωπή τή; νυκτδς καί 
τά τελευταία ψιθυρίσματα τής ημέρα; άγω- 
νίζωνται έπί τών λόφων, εί; τά; όχθας 
τών ποταμών, εί; τά δάση καί τά; κοιλά
δα;, δπόταν τά δάση βαθμηδόν σιωπώσι καί 
ούδέν φύλλον σείηται, δπόταν ή σελήνη ή- 
ρέμσ προχωρή, είς τδν ούρανόν, δ δέ άνθρω
πο; προσεκτικώ; άκροάται, τότε δ πρώτο; 
άοιδός τή; φύσεω; τονίζει τού; υμνου; αύ
τοΰ πρδ; έπαινον τοΰ Ύψίστου. Μολονότι ή 
σύγχυσι; ύπάρχει εϊς τά άσματά του, ή 
χαρμόσυνο; δμως αύτοΰ φωνή αντηχεί εί; 
τδν αιθέρα' μ.εταβαίνει άπδ βαουτονίας εί; 
δξυτονίαν, καί έκ τοΰ ήδέο; εί; τδν ισχυ
ρόν' κάμνει παύσεις' εΐναι βραδύς, ζωηρός' 
είναι καρδία τήν οποίαν ή χαρά μεθύσκει, 
καρδία, ήτις πάλλει ύπδ τδ βάρος τοΰ έρω
τος. Αίφνης ή φωνή έλαττοΰται, τδ πτηνόν 
σιωπά. Άλλ’ ιδού αρχίζει πάλιν ! Πόσον οί 
•ήχοι αύτοΰ μεταβάλλονται! δποία τρυφερά 
μελωδία ! "Οτε μέν μεταβαίνει είς μελι- 
σμού; ηδυπαθείς, καί τοι πεποικιλμένους, 
δτε δέ ψάλλει μέ ΰφος μονότονον καί πλή- 
ρε; μελαγχολία;.

Οί ζητοϋντε; νά άποκληούνωσι τδν άν-

είς τδ

Ορωπον καί νά άφαιρέσωσιν άπ’ αύτοΰ τδ 
κράτος τή; φύσεως, δύνανται ν’ άποδείξωσιν 
δτι ούδέν έπράχθη ύπέρ ήμών ; Άλλά τδ 
ασμα τών πτηνών, λ. χ. είναι τοσοϋτον 
κατάλληλον διά τάς άκοάς μας, ώστε ού
δέποτε θέλομεν τά αναγκάσει είς σιωπήν. 
Έναντίον τής θελήσεω'ς τοΰ άνθρώπου δέ
ον νά καταγοητεύωσιν αύτδν διά τών α
σμάτων των καί νά έκτελώσι τάς διαταγάς 
τή; θείας Προνοίας. Αιχμάλωτοι είς τάς οι
κία; ήμών, πολλαπλασιάζουσι τά; συμφω
νία; των καί ύπάρχει άναμφιβόλω; έν τή 
δυστυχία αρμονία τις κεκρυμμένη, καθότι 
πάντε; οί άτυχεΐ; εΐσιν επιρρεπείς εί; τδ 
ασμα. Τέλο; έάν οί ορνιθοθήραι διά βαρβά
ρου λεπτότητο; έζορύττουσι τού; Οφθαλ
μού; τή; άηδόνος, ή φωνή αύτή; δέν είναι 
όλιγώτερον αρμονική. Ό "Ομηρο; ούτο; τών 
πτηνών κερδίζει τήν ζωήν του ψάλλων καί 
συνθέτων τά ώραιότερα αύτοΰ άσματα ά
φοΰ άπωλέση τήν δρασιν. « Ό Δημόδοκος, 
λέγει ο ποιητή; τή; ’Ιωνίας, άπεικονίζων 
έαυτδν ύπδ τά χαρακτηριστικά τοΰ ραψω
δού τών Φαιάκων, ήτο δ εύνοούμενο; τή; 
μ-ούσης, ήτις διένειμεν εί; αύτδν τδ καλόν 
καί τδ κακδν, καταστήσασα ναί μέν αύτδν 
τυφλόν, άλλά δίδουσα αύτώ τήνήδύτητα τών 
ασμάτων »
Τδν περί μοΰσ’ έφίλησε, δίδου δ’ αγαθόν τε, 

κακόν τε.
’Οφθαλμών μέν άμερσε, δίδου δ’ ήδεΐαν άοι- 

δήν.
Τδ πτηνόν φαίνεται τδ άληθές έμβλημα 

τοΰ χριστιανού έπί τή; γή;' προτιμά ώς ό 
πιστός τήν έρημίαν παρά τδν κόσμον, τόν 
ούρανόν παρά τήν γήν, ή δέ φωνή αύτοΰ εύ- 
λογεΐ άδιαλείπτως τά θαυμάσια τοΰ Δημι- 
ουργοΰ.

Υπάρχουν νόμοι τινές σχετικοί πρδς τάς 
φωνά; τών ζώων, καί οί όποιοι εΐναι άξιοι 
παρατηρήσεως. Ή διάφορος φωνή τών κα · 
τοίκων τής έρήμου εΐναι ανάλογο; μέ τό 
μεγαλεϊον ή τά θέλγητρα τοΰ μέρους, ένθα 
ζώσι,καί μέ τήν ώραν τή; ήμέρας κατά τήν 
οποίαν εξέρχονται. Ό ώρυγμός τοΰ λέον- 
τος, ισχυρός, ξηρός, τραχύ;, διατελεΐ έν
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αρμονία μετά τή; διακεκαυμένης άμμου, έ
πϊ τής οποίας εύρίσκεται’ ένώ ό μυκηθμό; 
τών βοών μας ήδέω; αντηχεί εις τάς κοι
λάδας ήμών’ ή αίξ έχει τι τρέμον καί ά
γριον εΐς ττ,ν φωντ,ν, ώς οί βράχοι καί 
τά έρείπια, έπί τών όποίων νέμεται’ ό αρει
μάνιος ίππος μιμείται τούς οξείς ήχους τίς 
βυκάνης καί ώς άν ήσθάνετο δτι δέν έγεν · 
νήθη διά τάς άγροτικάς έργασίας, σιωπφ 
ύπδ τδ κέντρον -Τοΰ γεωργού καϊ χρεμετί
ζει ύπδ τδν χαλινόν τού πολεμιστού. Ή 
θελκτική ή απαίσιος νύξ αντιπροσωπεύεται 
κατά σειράν ύπδ τίς άηδόνος ά τού αίγ- 
λίου’ ή μέν ψάλλει ύπέρ τού ζέφυρου, τών 
δασών, τίς σελήνη; καί τών έραστών, ό 
δέ ύπέρ τών άνεμων, τού σκότους καϊ τών 
νεφών. Τέλος σχεδόν δλα τά ύπδ τού αί
ματος τρεφόμενα ζώα ίχουσιν ιδιαιτέραν 
φωνήν δμοιάζουσαν έκείνην τών θυμάτων 
αυτών. Ό ίέοαξ κνυζα ώς δ λαγιδεύ; καί 
μιαλούζει ώς ό νέος αίλουρος’ δ ίδιος αίλου
ρος έχει είδος τι θρύλλου δμοιάζοντος έ- 
κεΐνον τών μ.ικρών πτηνών τών κήπων μάς’ 
ό λύκος ωρύεται, μουγγρίζει ή ύλακτεΐ’ ή 
άλώπηξ κλ.ώζει ή φωνάζει’ ή τίγρις έχει 
τδν μυκηθμόν τού ταύρου καί ή θαλάσσιος 
άρκτος εϊδός τι τρομ.ερού ρόγχου, ώς δ 
θόρυβος υφάλων κτυπωμένων ύπδ τών 
κυμάτων, ένθα ζητεί ττ,ν τροφήν της· Ό νό
μος ούτος είναι λίαν θαυμάσιος και ύπο- 
κρύπτει ίσως τρομερόν μυτίριον. Παρατη- 
ρητέον δέ, δτι τά ανθρωπόμορφα τέρατα 
άκολουθούσι τδν νόμον τών σαρκοβόρων θη
ρίων’ πολλοί τύραννοι έλαβον ίχνη αίσθητι- 
κότητος έπί τού προσώπου καί εΐς την φω
νήν, μεταχειριζόμενοι έξωτερικώς τήν γλώσ
σαν τών δυστυχών, οΰς διενούντο έσωτερι- 
κώς νά κατασπαράξωσιν’ ούχ ηττον δμως 
ή θεία Πρόνοια δέν ήθέλησε ν’ άπατηθώ- 
μεν καθ’ ολοκληρίαν, καί άρκεϊ νά έξετά- 
σωμεν έκ τού πλησίον τού; αίμοβόοου; άν
θρώπου;, δπως εΰρωμεν ύπδ τήν ψευδή αύ
τών γλυκύτητα ύφος υπουλον καί αδηφά
γου, χιλιάκις άπεχθέστερον της θηριωδία; 
αύτών.

Θαυμασίαν πρόνοιαν βλέπομεν έπίσης εΐς 

τάς φωλεά; τών πτηνών. Δέν δύναταί τ1; 
νά θεώρηση άνευ συγκινησεως τήν θείαν ταύ
την άγαθότητα τήν χορηγούσαν τήν τέ
χνην είς τόν άδύνατον καί τήν πρόνοιαν 
εΐς τδν άμ.έριμνον. Μόλις τά δένδρα άναπτύ- 
ξωσι τά άνθη των, χίλιοι έργάται άρχίζου- 
σι τάς έργασείας των. Οί μέν φέρούσιν άχυ
ρα έίς τήν δπήν παλαιού πύργου, οί δέ κτί- 
ζουσιν οικοδομάς εί; τά παράθυρα έκκλη
σίας τινός' άλλοι ύποκλέπτουσι τρίχας έκ 
τίς ούράς φοράδος τινδς ή ποάριόν τι, δπερ 
τδ πρόβατον έγκατέλειψεν έπί τίς βάτου. 
'Υπάρχουσι ξυλοκόποι, οΐτινέ; συνάπτουσι 
κλάδου; εί; τήν κορυφήν ενός δένδρου, κλώ- 
σται, οΐτινες συνάζουσι τήν μετάξην έπί 
τών σκολύμνων. Χίλια ανάκτορα εγείρονται 
καί έκαστον άνάκτορον είναι φωλεά, έντδς 
τής όποια; βλέπει τις θελκτικά; μεταμορ
φώσεις’ έν πρώτοι; λαμπρόν τι ώδν, ακο
λούθως μικρόν τι πτιλ.ωτδν περικάλυμμα. 
Τδ μικρόν τούτο ον λαμβάνει πτερά, ή δέ 
μήτηρ αύτού τδ διδάσκει νά άναγείρηται 
έκ τή; κοίτη; του. Μετ’ ού πολύ αρχίζει 
νά κύπτη έκ τού χείλους τίς φωλεάς του 
έξ ού ρίπτει Sv βλέμμα έπί τί; φύσεως. 
Έντρομου καί καταγοητευμένον, τρέχει με
ταξύ τών αδελφών του, οΐτινες δέν είδον εί
σέτι τδ θέαμα τούτο’ πλήν άναηληθέν 
ύπδ τής φωνή; τών γονέων του, εξέρχεται 
αυθις έκ τη; κοιτίδο; καί έπισκοπεΐ τδ ά
πειρον τού ουρανού, τήν κυματίζουσαν κο
ρυφήν τών πεύκων καί τήν χλόην τήν ύπδ 
τού πατρικού δένδρου εύρισκομένην. Έν το- 
σούτφ, ένώ τά δάση ευφραίνονται διά τήν 
ύποδοχήν τού νέου αύτών ξένου, παλαι
όν τι πτηνδν, τού οποίου τά πτερά άπεκα- 
τεστάθησαν άχρηστα, πίπτει πλησίον ρυ
ακιού τινδς καϊ περιμένει ήσύχω; τδν θάνα
τον.

’Ενταύθα όφείλομεν νά παρατηρήσωμέν 
καί έτερον νόμον τής φύσεως. Έν τή μοίρα 
τών μικρών πτηνών τά ώά είναι ώς έπί 
τδ πλεΐστον χρωματισμένα διά τού έπι- 
κρατοΰντος παρά τώ άρρενι χρώματος. Ό 
πετρίτη; έμφωλεύει έντδς τής λευκακάνθη; 
ή εί; τάς βάτου; τών κήπων, τά δέ ώά 

μου έχουσι χρώμα σχιστόλιθου ώ; τδ έπι- 1 
στέγασμα τού νώτου αύτών. Ένθυμούμεθα 
δτι ευρομεν μίαν έκ τών φωλεών τούτων 
έντδς τριανταφυλλιάς δμ,οιάζουσαν μέ κέλυ- 
φος μ.αργαριτοφόρον καί έμπεριέχουσαν τέσ
σαρας κυανού; μαργαρίτας’ Sv ρόδον κά- 
θυγρον έκρέματο ύπεράνω’ τδ άρρεν ΐστατο 
άκίνητον έπί ένδ; παρακειμένου θάμνου ώ; 
πορφυρούν καί κυανοΰν άνθος. Τά αντικεί
μενα ταύτα μετά τής σκιάς καρύας τινδς,ήτις 
έχρησίμευεν ώς βάθος τής σκηνής καί όπι
σθεν τή; οποίας έβλεπέ τι; έγειρόμενον τδ 
λυκαυγές, άντηνακλώντο εί; τδ ύδωρ δεξα
μενή; τινός. Ό θεδς έδωκεν ήμΐν διά τί; 
μικρά; ταύτης εΐκόνος ιδέαν τών χαρίτων, 
δι’ ών έκόσμησε τήν φύσιν.

Ένώ μέρος τής δημιουργίας κηρύττει 
καθ’ έκάστην εις τούς αύτού; τόπου; τούς 
έπαίνου; τού Δημιουργού, άλλη μερίς ταξει- 
δεύει, δπως διηγηθή τά θαυμάσια αυτού. 
Ταχυδρόμοι τινές διασχίζουσι τόν άέρα, είσ- 
δύουσιν έντδς τών ύδάτων καί ύπερπηδώσι 
τά όρη καί τάς κοιλάδας· Οί μέν φθάνουσίν 
έπί τών πτερύγων τής άνοίξεω; καί, γινό
μενοι μετ’ ού πολύ άφαντοι μετά τών ζε- 
φύρων, άκολουθούσιν άπδ κλίμα είς κλίμα 
τήν κινητήν αύτών πατρίδα’ οί δέ ύπερό- 
ριοι ταξειδιώται διαμένουσιν είς τήν κα
τοικίαν τού άνθρώπου, επικαλούμενοι τήν 
άρχαίαν φιλοξενίαν. Έκαστο; άκολουθεΐ 
τήν κλίσιν αύτού έν τή εκλογή φίλου τινός. 
Ό μέν πετρίτης διευθύνεται είς τήν πτωχήν 
καί ταπεινήν καλύβην, ή δέ χελιδών εισ
έρχεται εις τά ανάκτορα τών βασιλέων.

Μόλις τδ φθινόπωρον παρέλθη καί τά 
δάση άπολέσωσι τά τελευταία αυτών φύλ
λα, πλήθος άγριων νησσών βαίνουσι στοι
χηδόν, διασχίζουσαι σιωπτ,λώ; τδν μελαγ- 
χολ'.κδν ούρανόν. Έάν έκ τού ύψους τή; α
τμόσφαιρας παρατηρήσωσι γοτθικήν τινα 
κατοικίαν περικυκλωμένην έξ ύδροστασίων 
καί δασών, ετοιμάζονται, αφού προηγουμέ
νως κάμωσι πολλούς έξελιγμούς υπεράνω 
τών δασών, δπως διέλθωσι τήν νύκτα εί; τδ 
μέρος τούτο. Μόλις δέ ό άτμδ; τή; νυκτδ; 
καλύψτ, τήν κοιλάδα, πίπτουσινα ϊφνη; έν-

(ΟΜΠΡΟΣ ΦΤΛ. II’.) 

τδς τών άντηχούντων ύδάτων, έχουσα: τδν 
τράχηλον τεντωμένου καί τήν πτέρυγα με- 
ταιωρημένην. Φωνή γενική, ήν διαδέχεται 
βαθεΐα σιωπή, ύψούται εΐ; τά έλη. 'Οδηγού
μενα·. ύπδ άμυδρού φωτδς, δπερ λάμπει εΐ; 
μικρόν τι παράθυρον πύργου τινδς, αί οδοι
πόροι πλησιάζουσι τούς’ τοίχους διά τών κα- 
λαμώνων καί τών σκιών. Ενταύθα, πλ.ήτ- 
τουσαι τά πτερά καί κραυγάζουσαι έκ δια
λειμμάτων έν τω μέσω τής βροχής καί 
τού συρίζοντος άνέμου, χαιρετώσι τήν κα
τοικίαν τού άνθρώπου.

Ή φαλαρϊς, αί περιοδεία·, τής όποιας εί
ναι ήττον μεμακρυσμέναι, είναι μία έκ τών 
ώραιοτέρων κατοίκων τών άναχωρητηοίων 
τούτων. Τδ πτηνδν τούτο κατοικεί τά; ο- 
χθας τών σχοίνων, βυθίζεται έντδς τοΰ 
λαβυρίνθου αύτών, άναφαίνεται καί γίνεται 
άφαντο; έκβάλλουσα μικράν άγρίαν φωνήν’ 
περιδιαβά ζει εΐς τούς τάφρους τού πύργου 
καί αγαπά ν’ άναβαίνρ έπϊ τών γεγλυμμένων 
οικοσήμων τών πύργων. Όταν προσεγγίζη 
ή άνοιξις, άποσύρεται εΐς μεμονωμένα; πη
γάς. 'Ρίζα ιτέας βεβαθουλωμένη ύπδ τών ύ
δάτων τή προσφέρει άσυλον. Ό σμΐλαξ, τά 
βρύα καί τά τριχοειδή φύλλα σχηματίζουσι 
έμπροσθεν τής φωλεάς αύτής καταπράσινα 
παραπετάσματα. Τδ κάρδαμον καί ό φα
κό; χορηγοΰσιν αύτή τροφήν άφθονον καί 
τρυφεράν, τδ κελαρύζον ύδωρ τέρπει ήδέ
ω; τήν άκοήν της, ώραϊα έντομα έπασχο- 
λούσι τά βλέμματά τη; καί ή νηϊάς τοΰ 
ποταμού, δπως κρύψη τήν νέαν ταύτην μη
τέρα, φυτεύει πέριξ της φωλεά; τά; έκ κα
λάμου ήλακάτας αύτής, βεβαρυμένας έξ ε
ρυθρού μαλλιού·

Μεταξύ τών μεταβατικών τούτων πτη
νών ύπάρχουν τινά, άτινα έξοικειοϋνται μέ 
τά ηθη ήμών καί άποποιούνται νά έπανέλ- 
θωσιν εί; τήν πατρίδα των’ οί μέν, ώς οί 
σύντροφοι τοΰ Όδυσσέως, καταθέλγονται 
ύπδ τής γλυκύτητος οπωρών τινων, οί δέ, 
ώ; οί λειποτάκται τοϋ πλοίου τοϋ Κώκ, 
δελεάζονται έκ τών θέλγητρων τών επω
δών, αϊτινες κρατοΰσιν αύ τού; tt; τά- · J-----
των.

νήσου;

41.
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Λόγοι φυσικοί ή σκοποί ώφέλιμοι διά τδν 
άνθρωπον προσδιορίζουσι τάς μεταναστεύ- 
σεις τών ζώων. Τά πτηνά, άτινα φαίνον
ται κατά τδν μήνα τών τρικυμιών, ίχουσι 
τάς φωνάς γοεράς καί τά ήθη άγρια ώς ή ε
ποχή, ήτις τά φέρει’ δέν έρχονται δπως τά 
άκούσωμεν, άλλά διά νά άκούσωσι, κα1. υ
πάρχει είς τδν ύπόκωφον μυκηθμόν τών δα
σών μυστηριώδης τις αρμονία θέλγουσα τήν 
ακοήν. Τά δένδρα, άτινα δονίζουσι θλιβερώς 
τάς γυμνάς κορυφάς των, δέν φέρουσι είμή 
μέλανα ςτίφη συνεταιρισθέντα δπως διέλθω- 
σι τδν χειμώνα’ ίχουσι δέ τούς φρουρούς 
αίιτών καί τάς έμπροσθοφυλακάς των’ πολ
λάκις έκατοντούτι; κορώνη, άρχαία προ- 
φήτις τής ερήμου, ϊσταται έπί δουός τίνος 
καί, ένώ αί άδελφαί της σιωπώσιν ακίνητος 
καί συννους άφίνει είς τούς άνεμους προφη- 
τικάς τινας μονοσυλλάβους λέξεις.

Είναι αξιοπαρατήρητου δτι ή κερκιθαλί; 
(άγριόπαππια), αί νήσσαι, αί χήνες, αί κίχ- 
λαι, οί σκολόπακες, οί χαραδριοί, οϊτινες 
χρησιμεύουσι πρδς τροφήν μας, φθάνουσιν, 
όσάκις ή γή είναι γυμνωμένη, ένώ τά ξέ
να πτηνά, άτινα έρχονται είς τά ήμέτερα 
κλίματα κατά τήν έποχήν τών δπωρών δέν 
ίχουσι μεθ’ ήμών είμή σχέσεις φιλικάς" εί
ναι μουσικοί απεσταλμένοι, δπως θέλξωσι 
τά συμπόσιά μας. Πρέπει νά έξαιρέσωμέν 
τινα, ώς τδ όρτύκιον κα1. τήν φάσαν, τά 
όποια παχύνονται έκ τοϋ ήμετέρου σίτου 
δπως χρησιμεύσωσιν άκολούθως είς τάς τρα- 
πέζας ήμών. Ούτω τά έκ τών ψυχρών κλι
μάτων προερχόμενα πτηνά είναι τδ μάννα 
τοϋ βορρά, καθώς τά αηδόνια τδ δώρον τοϋ 
ζεφύρου" έξ οίουδήποτε μέρους τοϋ όρίζον- 
τος ό άνεμος καί άν φυσήση, φέρει μεθ’ έαυ- 
τοϋ δώρόν τι τής θείας Προνοίας.

Αί χήνες, αί άγριόπαππιαι, αί νήσσαι, έ- 
πειδή άνήκουσιν είς τδ είδος τών κατοικί
διων ζώων, συζώσι μετά τών άνθρώπων. 
Οί θαλασσοπόροι ευρον αναρίθμητα στίφη 
τών πτηνών τούτων μέχρι τοΰ άνταρκτι- 
κοϋ πόλου καί είς τά παράλια τής Νέας 
Ζελανδίας. Τά θαλάσσια ταΰτα πτηνά έ
χουσι μέρη προσδιωρισμένα, 2νθα συζητώ- 

σιν άπδ κοινοϋ τάς υποθέσεις τής δημο
κρατίας των’ είναι δέ ώς έπί τδ πλεΐστον 
σκόπελος έν τω μέσω τών κυμάτων ευρι
σκόμενος. Πολλάκις διευθύνθην πρδς τήν 
νήσον τοϋ Αγίου Πέτρου, ήν οί κάτοικοι α- 
νομάζουσι 77«γ>ιστϊ^ίώ>··α,ώς έκ τοϋ σχήμα
τος αυτής, δπως παρατηρήσω έκ τοϋ πλη
σίον τάς συναθροίσεις αυτών’ Τδ πλήθος 
τών συναθροισθέντων πτηνών έπί τοϋ βρά
χου τούτου ήτο τοσοϋτο μέγα, ίόστε πολ
λάκις διέκρινα τάς φωνάς των έφ’ δσον χρό
νον διήρκει ή βοή τών κυμάτων. Μεγάλη 
ομοφροσύνη καί σύμπνοια έπεκράτει έν τή 
δημοκρατία τοΰ Περιστερεώνος. 'Οπότε 
νέος τις πολίτης έγεννάτο, ή μήτηρ αύτοϋ 
τδν έρριπτεν είς τά κύματα, καθώς πράτ- 
τουσιν οί βάρβαροι λαοί, οϊτινες βυθίζουσι 
τά τέκνα των είς τού; ποταμούς, δπως συν- 
ειθίσωσιν αυτά είς τάς προσβολάς τής άτ- 
μοσφαίρας. Ταχυδρόμοι τινές φεύγουσιν ά- 
όιαλείπτως έκ τής νήσου μετά μεγάλης 
συνοδίας καί διασκορπίζονται κατά διατα
γήν τής θείας Προνοίας έπί τών θαλασσών 
όπως συνδράμωσι τά πλοία. Οί μέν προχω- 
ροΰσι μέχρι 40—50 λευγών καί χρησιμεύ- 
ουσιν ούτως ώς σημεΐον άλάνθαστον είς τδν 
ναύκληρον, δστις Ανακαλύπτει αύτούς έπι- 
πλεοντας έπί τών κυμάτων, ώς τούς σημαν
τήρας άγκύρα; τινός" άλλοι σταθμεύουσιν 
έπί τών υφάλων καί, άγρυπνοι φύλακες, έκ- 
βάλλουσι γοεράς φωνάς έν καιρώ νυκτδς, 
ΐνα άπομακρύνωσι τούς θαλασσοπόρους έκ 
τοΰ κινδύνου" άλλοι διά τής λευκότητος 
τών πτερών των, ήτις είναι πραγματικός 
φάρός έπί τής μαύρης έπιφανείας τών σκο
πέλων, όδοιγούσιν αύτούς είς ασφαλή λιμέ
να. Διά τδν αύτδν λόγον ή άγαθότης τοϋ 
θεοϋ άπεκατέστησε τδν άφρδν τής μετα
ξύ τών σκοπέλων εύρισκομένης θαλάσσης 
μάλλον φωσφορικόν, δπως προφύλαξη, τά 
πλοία έκ τής όρμής τών κυμάτων.

"Ολα τά συμπτώματα τών θαλασσών, 
ή παλίρροια καί ή άμπωτις, ή γαλήνη και 
ή τρικυμία, προλέγονται υπδ τών πτηνών. 
Ο λάρος καταβαίνει είς τδν αίγιαλδν, άπά- 
γει τδν τράχηλόν τον έντδς τών πτερών, 

κρύπτει τδν ένα πόδα είς τά πτίλα αύτοϋ 
καί, μένων ακίνητος έπι τοϋ άλλου, ειδοποι
εί τδν άλιέα περί τής αύξήσεως τών ύδάτων. 
η θαλάσσιος κορυδαλίς, ήτις τρέχει παρά 
τήν θάλασσαν έκβάλλουσα γλυκεϊαν καί 
λυπηράν φωνήν, αναγγέλλει άπ’ έναντίας 
τήν στιγμήν τής άμπώτιδος" τέλος οί λά- 
ροι ακολουθούν τες τά πλοία μέχρι τών πλέ
ον άπομεμακρυσμένων μερών ειδοποιούσε 
τούς ναύτας περί τής έπαπειλουμένης τρι
κυμίας’ δ δέ ναύτης, θεωρών αύτούς ώς 
πτηνά ίερά, θρησκευτικώς τοϊς χορηγεί τήν 
φιλοξενίαν, όπόταν ό άνεμος τούς ρίψη έν
τδς τοϋ πλοίου. Διά τδν αύτδν λόγον ό 
γεωργός σέβεται τδν πετρίτην, τδν προβλέ- 
ποντα τάς ώραίας ήμέρας, καί δέχεται αύ
τδν ύπδ τήν αγροτικήν του τέγην έν και
ρώ χειμώνος. Οί δυστυχείς ούτοι άνθρωποι, 
μετερχόμενοι τά δύο σκληρότερα έπιτηδεύ- 
ματα, έχουσι φίλους, τούς όποιους ή Πρό
νοια τοϊς παρέχει, καί εύρίσκουσιν είς τά 
ασθενή δντα τήν συμβουλήν ή τήν έλπίδα, 
τήν οποίαν είς μάτην ήθελον εύρεΐ παρά 
τοϊς όμοίοις αύτών. Αί άμοιβαΐαι αύται εύ- 
εργεσίαι μεταξύ μικρών πτηνών καί τα- 
λαιπωρουμένων είναι £ν έκ τών συγκινητι
κών έκείνων χαρακτηριστικών, άτινα άφθο- 
νοϋσιν είς τά έργα τοϋ θεού. Μεταξύ τοϋ 
πετρίτου καί τοϋ γεωργού, μεταξύ τοϋ 
λάρου κα1. τοϋ ναύτου ύπάρχει δμοιότης 
ηθών καί προορισμού λίαν συγκινητικών. 
*Ω .’ πόσον ή φύσις είναι ξηρά, όσάκις οί 
σοφισταί έξηγοΰσιν αύτήν ! άλλά πόσον 
φαίνεται πλούσια καί γόνιμος είς τάς άπλας 
καρδίας τάς ζητούσα; τά θαύματα αύτής, 
δπως δοξολογήσωσι τδν Δημιουργόν !

(’Απόσπασμα έκ τοϋ Πνεύματος 
χριστιανισμού ύπδ Φ. Σατωβριάν.)

Λ. Κ.

τοϋ

ΟΙ ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ.

Τί; άπαξ τούλάχιστον έπί ζωής αύτοϋ 
δέν ήσθάνθη βαθέω; σπαρασσομένην τήν 
καρδίαν έπί τή θέα άθλιων τινών όντων, 
άτινα, ήμίγυμνα καί ρακένδυτα, φάσματα 
μάλλον Ανθρώπινα ή άνθρωποι ζώντες, πλα · 
νώνται δίκην περιπλανωμένου ’Ιουδαίου 
άπδ πόλεως είς πόλιν καί άπδ χώρας είς 
χώραν καί, έπαιτοϋντα,έπιδιώκουσι τήν λύ- 
σιν τού δι’ άλλους ευχερούς, διά ταΰτα 
δ’ άλύτου προβλήματος τή; ζωής; Τίς, βλέ
πων τά έν πάσρ ωρ? τοϋ ένιαυτού ύπδ 
τάς φλογερωτέρας τών ήλιακών άκτίνων 
ή έν μέσφ χιόνων καί παγετών δύσμοιρα 
ταΰτα όντα, δέν ήρώτησεν ίαυτδν, άν Ατε
λεύτητου; γονέων άμαρτίας έξιλεόνωσιν, 
άν είναι άπλά ειμαρμένης άδυσωπήτου θύ
ματα, ή άν έκ μόνης ιδίας Αβελτηρίας ή- 
ξιώθησαν τής βαρύνουσαν αύτά τύχης ; Ό- 
λίγαι συλλήβδην σημειώσεις έπι τή; κατα
γωγής καί τού βίου αυτών ίσως άπαντώσιν 
έν μέρει είς τάς τελευταίας τών ανωτέρω 
έρωτήσεων.

Οί ’Αθίγγανοι ή Βοημοί καλ.ούμενοι είναι 
καθ’ άπασαν τήν Εύρώπην διεσπαρμένοι, 
τού; άπαντά δέ τι; μεταξύ καί αύτών τών 
τού κέντρου τής Δύσεω; λαών. ’Εν τή Ανα
τολή είναι γνωστοί ύπδ τήν πρώτην τών 
δύο δνομασιών, έν τή Δύσει τού; καλοϋσιν 
έν γένει Βοημούς. Έπί μακρούς χρόνου; δι- 
αφιλονεικηθεΐσα ή καταγωγή αύτών, έθεω- 
ρήθη παρά τών μέν ώς καθαρώς Ινδική" ό
τι είναι Ινδοί (HindousJ, άποδεικνύεται 
τρανώ; καί έκ τού τύπου τής φυσιογνωμί
ας των, έκ τοϋ εί; διαφόρου; κλάσεις ή τά
ξεις οργανισμού των, πρδ πάντων δ’ έκ 
τής γλώσσης των, κράματος διεφθαρμένης 
Σανσκριτική; καί τής γλώσσης τοϋ τόπου, 
τδν όποϊον κατοικοϋσιν, ώ; έπί τδ πλε'ι-ον 
δμως τή; πρώτης. Έφάνησαν τδ πρώτον έν 
Εύρώπη κατά τόν δέκατον πέμπτου αιώνα, 
δτε δ Ταμερλάνο; είσέβχλεν έν Ίνδίαις"
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οί μεγάλοι καταδιωγμοί, εις οδς ό Μογγό- 
λος έκεϊνος κατακτητής, κατακλύσας τάς 
’Ινδίας, ύπέβαλε πάντας τούς μή Μουσουλ
μάνους Ινδούς, ήνάγκασαν τούς εις πλάνη
τα βίον καταδικασθέντας όχλους τούτους 
νά ζητήσωσιν άσυλον έν Ευρώπη. Αΰτη εί
ναι ή γνώμη τινών περί τής έν Εύρώπη ει
σβολής τών Βοημών.

* Αλλοι δμως τούς χρονολογοϋσιν άπδ τών 
άρχαιοτάτων γνωστών καθ’ ημάς εποχών. 
Ό Ηρόδοτος άναφέρει κάπου περί Σιγν 
rwr, λαών κατοικούντων τδν κάτω Δού- 
ναβιν, ένθα καί σήμερον άπαντα τις τούς 
πλειοτέρους τών Βοημών' καί παρ ’Απολ
λωνία τώ '1’οδίω καί παρά Στράβωνι καί 
έν τοΐς Άργοναυτικοίς τδ όνομα τούτο πολ
λάκις άπαντάται. Οί Σιγύναι τοϋ 'Ηροδό
του διαφέρουσιν ούσιωδώς τών Θρακών' κα
τάγονται έκ τών Μήδων, είναι τουτέστι 
φυλή Άριανή" ένδύονται δπως οί Μήδοι, 
ζώσι δε τών Σκυθών τδν βίον, ένδον φορ
τηγών αμαξών συρόμενων υπδ μικροσώ- 
μων 'ίππων με χαίτην μακράν. ’Εκ τής συγ
γένειας τοϋ ονόματος, έκ τής όμοιότητος 
τοϋ τρόπου τής ζωής, έξ αύτοϋ τοϋ μικρό
σωμου τέλος πάντων καί μέ μακράν χαί
την ίππου, δπως είναι σήμερον οί έν Βλα
χία, πλεΐστοι δσοι συγγραφείς ύπώπτευσαν 
δτι οί Σιγύναι είναι οί πρόγονοι τών νε- 
ωτέρων ’Αθιγγάνων, πρδ χρόνων άμνημονεύ- 
των κατοικούντων τήν Βλαχίαν.

Καί ό Lebon πρδς τήν τελευταίαν ταύτην 
ύπόθεσιν κλίνει' άποροί δμως, πώς ό παρά
δοξος ούτος λαδς, πρδ είκοσι ήδη αιώνων 
ώς λαδς άνατολικής καταγωγής άναφερό- 
μενος μεταξύ τών βαρβάρων τής Δύσεως, 
οΰτε έπί τής κατακτήσεως τών 'Ρωμαίων ά- 
ναφαίνεται έν τή ιστορία, καί οΰτε ύπδ τούς 
Σλάβους ούτε ύπ’ αύτούς τούς Ούγγρους 
μέχρι τοϋ δεκάτου πέμπτου αίώνος άπαντά- 
ται. Οΰτε καί αύτών τών Ί’ωμουνικών χωρών 
αί ίστορίαι, at αρχαιότερα·, τών δποίων κα
τά τδν ίδιον Lebon φθάνουσι μέχρι τοϋ 
1 417, άναφέρουσί τι περί ’Αθιγγάνων, ΐ
να χύσωσιν, έστω καί άμυδρδν, ολίγον φώς 
έπί τής μεταξύ τών δύο άνωτέρω γνωμών 

διαμφισβητουμένης καταγωγής. Όπως μί
λα ταϋτα έροέθη, οί πλεΐστοι παραδέχονται 
τήν δευτέραν ύπόθεσιν.

Καθ' άπασαν διεσπαρμένοι τήν Ανατο
λήν οί ’Αθίγγανοι, άποτελοϋσιν έν Μολδο
βλαχία βασιλείαν άληθές. Είς πάν βήμα 
τής ιστορίας άμφοτέρων τούτων τών τό
πων τούς άπαντά τις κατ’ άρχάς μέν βί
ον πλάνητα διάγοντας, βραδύτερον δ’ ύπδ 
τών ηγεμόνων και τών Βογιάρων είς δού
λους μετατραπέντας' δλίγαι μόίον ομάδες 
κατοίκησαν κατ’ έςαίρεσιν τά Ουγγρι
κά σύνορα, δπου ώς αμοιβήν τής γενναιό
τητας, μεθ’ ής ύπερασπίζονται τάς στρατη- 
γικάς έκείνας θέσεις, άξιοϋνται ολίγης Ελευ
θερίας καί προνομίων τινών· Τω1848 ή 
προσωρινή τής Βλαχίας κυβέρνησις είχε τούς 
κηρύξει Ελευθέρους' είσελθόντων δμως κα
τά τδ αύτδ έκεϊνο έτος τών Τούρκων, έ- 
κηρύχθησαν δούλοι έκ νέου. Μετά τδ τέρμα 
τοϋ πολέμου τοϋ 1854 διά δευτέραν φο
ράν έκηρύχθησαν ύπδ τής Βλαχικής Κυβερ
νήσεως Ελεύθεροι, τδ δέ μέτρον τούτο παρε- 
δέχθη καί ή Μολδαυΐα ύπδ τδν Γρηγόριον 
Ι’κίκαν.

Διαιρούνται δέ είς διαφόρους τάζεις. Οί 
μέν, Lingurari καλούμενοι, είναι ξυλουρ
γοί, κατασκευάζουσι διάφορα πρδς τήν μα
γειρικήν χρήσιμα, καί αγεληδόν ζώσιν έν
δον τών πεδιάδων καί τών δασών. Είς τήν 
αύτήν κατηγορίαν ύπάγονται καί οί κτί- 
σται. 'Αλλοι, οί Saulari ονομαζόμενοι, έ
χουσι τδ μονοπώλιον τής μουσικής, ού- 
τοι δέ είναι καί οί μάλλον πεπολιτισμένοι 

σιν, ένθα έξασκοϋν τδ κερδοφόρον τών βαρ- 
βιτοπαικτών Επάγγελμα' ύπάρχουσι τινες 
μεταξύ αύτών Εξαίρετοι μουσικοί συγγρα
φείς. 'Ερχονται κατόπιν οί Lrsart, περι
φερόμενοι καί δεικνύοντες άρκτους, οί όρ- 
κτοδεΐκται τουτέστι, καί οί χρυσολέκται, 
Auran, ψήγματα χρυσού συλλέγοντες έν 
τοΐς ποταμοΐς τών 'Ηγεμονιών, δπου εύρί- 
σκονται τοιαΰτα, ώς είς τήν Ζαλομίτζαν καί 
τήν Πραχόβην έν παραδείγματι. Ότε ή
σαν δούλοι, έπλήρονον πρδς έξάσκησιν τοϋ

Επαγγέλματος τούτου αδρόν κατ’ έτος φό- 
-ρον είς τήν κυβέρνησιν' δ φόρος ούτος συν
έχει το- Εκ κόνεως · χρυσού, άποκλειστικώς 
διδομένης τή συζύγω τοΰ Βοϊβόδα πρδς κα
τασκευήν πολυτίμ.ων σκευών.

'Εχουσι καί αί τέσσαοες αύται τάξεις 
τούς χαρακτήρας τών άνωτέοων Ινδικών 
φυλών, τών Άριανών, ώς τύπον τού προ
σώπου καί χροιάν, μεταξύ απλής μελαγ- 
χροινής καί έρυθράς, ώς πλίνθου, ποικιλλό
μενης. Πλήν δμως τών άνωτέρω τεσσάρων 
ύπάρχει καί πέμπτη τάξις, οί Nelalsi' το'ί- 
των ό διεφθαρμένος τύπος άναμιμνήσκει 
τούς ύπδ τών Αριανών ύποδουλωθέντας 
καί δεκατισθέντας όχλους Εκείνους τών Τα- 
|7.ούλων. 'Ημίγυμνοι πλανώμενοι καί είς τά 
δάση καί ύπδ σκηνάς βιοϋντες, ζώσι διά 
τής κλοπής καί τής λεηλασίας, τρώγου- 
σιν δ τι πλέον άκάθαρτον ζώον ευρωσιν, ού
δέποτε δέ Οάπτωσι τούς νεκρούς αύτών. 
’Απηνώς δμως διωκόμενοι ύπδ τών λαών, 
μεταξύ τών όποιων ώς κομήται διέρχονται 
έλαττοϋνται ούσιωδώς καθ’ έκάστην, ίσως 
δ’ έπί τέλους δοθώσιν είς τήν γεωργίαν, ώς 
συνέβη είς τούς έν Τρανσυλβανία άδελφούς 
αύτών χάρις είς τά παρά τής Αύστρια- 
κής κυβερνήσεως ληφθέντα δραστήρια μέ
τρα. Δυστυχώς ή καλλιέργεια τής γής εί
ναι δ τι πλέον παντδς άλλου άποστρέ- 
φονται δλοι έν γένει οί έν 'Ρωμουνία 
’Αθίγγανοι' έκεϊνο δ’ δπερ κατ’ Εξοχήν φύσει 
ποοτιμώσιν, είναι ό πλάνης βίος.

Πριν αί 'Πγεμονίαι κηρυχθώσιν αύτο- 
διοίκητοι, δ έν αύταΐς άριθμδς τών ’Αθίγ
γανων συνεποσούτο είς Ί 90000, τών δ
ποίων, δλων δούλων, 60000 έν Μολδαυ· 
ία καί 130000 έν Βλαχία. Ό άριθμδς 
ούτος τείνει ν’ αύξήση ύπδ τδ νέον κυβερ
νητικόν σύστημα. Είναι δλοι ορθόδοξοι. 
’Επειδή δ’ έν γένει είναι τύπου ευειδούς 
καί πάσα καταδίωξις ήδη έπαυσε κατ’ αύ
τών, δ Libon φρονεί δτι, προϊόντος τοϋ χρό
νου, θέλουν συγχωνευθή μετά τών 'Ρωμού- 
νων. Οί δ’ έν Σερβία καί Τουρκία, ’Οθω
μανοί δλοι, φθάνουσι είς 200000. Έκ 
τούτων οί μέν ζώσι βίον νομαδικόν, οί δέ 

συναθροίζονται έν τΓϊς χωρίοις καί πολλά- 
κις έν συνοικίαις παρά τάς θύρας τών πό
λεων. Οί πλεΐστοι είναι σιδηρουργοί καί πε- 
ταλωταί ίππων. Ύπάρχουσι δέ πολλοί τοι- 
οϋτοι καί έν ’Αλβανία καί παρά τάς όχθας 
τοϋ άνω Εΰρου. "Οσοι ούδέν τών άνωτέρω 
δύο Επαγγελμάτων έξασκοϋν, έπαιτοϋσιν 
ή κλέπτουν, πλάνητα βίον διάγοντες.

Φ.

ΟΙ ANAHIIPOI ΕΝ ΜΟΝΑΧΟ.
<**<***

Ότε πρδ εϊκοσιν Ετών ήμην έν Μονάχω, 
τινές τών φίλων μου συνέλαβον τήν ιδέαν 
νά προμηθευθώμεν προσωπίδας παριστώ- 
σας τά διάφορα πρόσωπα τής Ιστορίας τής 
Άλώπεκος, καί οΰτω μ'ετημφιεσμένοι νά 
Επισκεφθώμεν τδν διάσημον Kaulbach. Έν- 
<·) δ’ έσκεπτόμεθα πώς νά κατασκευά- 
σωμεν τάς προσωπίδας, είς τών παρευρι- 
σκομένων προέτεινε νά παραγγείλωμεν αύ
τάς είς τδ Σχολεϊον τών ’Αναπήρων. Δε
κτής γενομένης τής προτάσεώς του, παρη- 
κολούθησα αύτδν είς τδ κατάστημα έκεϊ
νο καί, άφοΰ άνεκοινώσαμεν εις τδν ύπο- 
δεχθέντα ημάς διευθυντήν τδν σκοπόν τής 
ήμετέρας Επισκέψεως, εδώκαμεν αύτώ τδ 
σχέδιον τών προσωπίδων. Ό διευθυντής 
έδειξεν ήμΐν άκολούθως διάφορα έργα ύπδ 
τών μαθητών τοϋ σχολείου κατασκευασθέν- 
τα, οία προσωπίδας, έργαλεΐα ποικίλα διά 
τάς Οεατρικάς παραστάσεις καί παντοει
δή ώραΐα άθύρματα εκ χονδρού χάρτου.

— Τινά τών παιδιών τούτων, εΐπεν ή- 
μ,ϊν, είσίν άληθή ζιζάνια' άλλά τδ έμφυτον 
αύτοΐς εφευρετικόν πνεϋμα φέρει αύτά είς 
τήν όδδν τοϋ καλού μάλλον ή τοϋ κακού.— 
Μάς προσεκάλεσε δέ νά έπανέλθωμ.εν, ΐνα 
έπισκεφθώμεν τδ κατάστημα' άλλά καί- 
τοι έδωκα αύτώ τήν ύπόσχεσίν μ.ου, πολ
λά παρήλθον έκτοτε έτη καί δέν ήδυνή
θην νά τήν Εκπληρώσω. Μόλις τδ λήξαν
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έτος, εύρεθεΐς καί πάλιν έν τή πρωτευούση 
τής Βαυαρίας, άπεφάσισα νά έκτελέσω την 
υποσχεθεΐσαν έπίσκεψίν μου. Πριν δμως 
εκθέσω τα πεοί αύτής, κρίνω άναγκαΐον 
ν αναφέρω τινά περί τής αρχικής συστά
σεως τοΰ φιλανθρωπικού τούτου καθιδρύμα- 
τος.

Έν ετει 1832 εύγενής τις Βαυαοδς, 
Κούρτζ (KurlgJ καλούμενος, λαβών οίκτον 
προς τους πτωχούς αναπήρους παΐδας, συ
νέλαβε τήν εΰγενή ιδέαν νά βελτιώση τήν 
τύχην αύτών. Δυστυχώς οί πόροι αύτοϋ ή
σαν λίαν εύτελίϊς’ αλλά πολλοί τών φίλων 
του υπεστήριξαν αύτδν, και ούτως έν όλί- 
γω ήδυνήθη νά διασκευάση έν τή οικία αυ
τού δωμάτιά τινα ικανά νά περιλάβωσιν 
ωρισμένον αριθμόν έκ τών δυστυχών έκεί
νων. Παρ’ όλίγων τινών έλάμβανεν ένιαύ- 
σια τροφεία, ών ό ανώτατος όρος ήτο δέκα 
λίραι στεολίναι. Προσέλαβε δέ καί διδάσκα
λον, ΐνα διδάσκη αύτούς τά στοιχειώδη μα
θήματα, έν φ αύτδς ήσχολεΐτο ώς επί τδ 
πλεΐστον νά τούς γυμνάζη είς διάφορα ερ
γόχειρα.

Μετά δωδεκαετείς επιτυχείς αγώνας, τδ 
άξιόλογον τούτο καθίδρυμα έπέσυρεν, έν έ- 
τει 1844, τήν προσοχήν τής κυβερνήσεως, 
ήτις, κατατάρασα αύτδ μεταξύ τών δημο
σίων καταστημάτων, τώ παρεχώρησε προι- 
κοδότησιν έκ 1800 λιρών στερλινών καί 
τδ έθεσεν υπδ τήν διεύθυνσιν εμμίσθου προ
σωπικού, συγκειμένου έξ ένδς επόπτου, έ
νδς δίευθυντοΰ, ένδς ίερέως διαμαρτυρο- 
μένου καί ένδς καθολικού, ένδς παιδαγω
γού, ένδς διδασκάλου τών τεχνών καί 
ένδς ιατρού' πρδ; τούτοις μιας οικονόμου, 
μιας υπηρέτριας καί ένδς θυρωρού. Μαθή
ματα δέ ώρίσθησαν ή άνάγνωσις, ή γραφή 
καί ή αριθμητική, αί πρώται γνώσεις τής 
γεωγραφίας καί τής ιστορίας, ή ωδή καί ή 
στοιχειώδης ιχνογραφία" ή δέ θρησκευτι
κή διδασκαλία άνήκεν άποκλειστικώς εϊς 
τούς ιερείς. Οί υπότροφοι έπλήρονον δέκα 
λίρας στερλίνας κατ’ έτος' αί δέ λοιπαί 
πρόσοδοι τοΰ καταστήματος, προερχόμε
να·. έκ συνεισφορών καί ιδιωτικών κληροδο

τημάτων, ήσαν προωοισμέναι διά τήν υπο
τροφίαν τών απόρων μαθητών. Έν έτεε 
1850 νέα προικοδότησή έκ 1800 λιρών 
στερλινών παρεχωρήθη είς τδ κατάστημα' 
ώστε σήμερον ή περιουσία αύτοϋ άνέρχεται 
είς 6000 λίρας στερλίνας έκτδς τοϋ έκ τής 
πωλήσεως τών εργόχειρων χρηματικού πο
σού, δπερ έστιν άξιον λόγου. Ό μέσος Ο
ρος τών μαθητών ανέρχεται κατ’ έτος είς 
26, τά δέ έξοδα αύτοϋ είς 450 λίρας στερ
λίνας.

•ιευθυντήν, δστις δέν ήτο έκεΐνος,

*11 οικία είναι διώροφος, κείμενη έν τώ 
μέσω κήπου. Έσήμανα καί ή θύρα ήνεώ- 
χθη, μικρόσωμος δέ τις γραία μέ ώδήγησε 
πρδς τδν διευθυντήν, δστις δέν ήτο έκεΐνος, 
8ν κατά τήν πρώτην έπίσκεψίν μου είχα 
γνωρίσει. Μέ όπεδέχθη δμως φιλοφρονέστα- 
τα καί, άφοΰ μοί είπεν δτι ό προκάτοχός 
του, δ αρχαίος φίλος μου, άπεσύρθη πρδ 
πολλοΰ έκ τοϋ καταστήματος, προσέθεσεν’ 
—Ές-έ βέβαιος, κύριε, δτι έπίσης θέλω αί
σθανθή μεγάλην εύχαρίστησιν νά σάς συν- 
οδεύσω καί σάς δείξω πάν δ τι τά τέκνα 
μας δύνανται νά κάμωσιν.

Ένφ με ώδήγει είς τδ σπουδαστήριο·/ 
τών μαθητών, μοί είπεν. δτι πάσαι αί σχο- 
λικαί έργασίαι έγίνοντο πρδ τού γεύματος, 
καί δτι τήν στιγμήν έκείνην οί μαθηταί ή- 
σχολούντο είς τά εργόχειρα. Παρηκολούθη- 
σα τδν οδηγόν μου, δστις μέ είσήγαγεν είς 
δωμάτιον 40 περίπου μέτρων μήκους. Ό 
παιδαγωγός, πράος καί εύφυής τήν δψιν, 
διηύθυ<ε τάς έργασίας 28 παίδων, άπδ 9 
μέχρι 1 5 έτών ηλικίαν έχόντων, παρακα- 
θημένων είς τραπέζας είς δύο σειράς έν τω 
μέσω τής αιθούσης- Ταινίαι χαρτονιού καί 
χάρτου στίλβοντος τεμάχια έπλήρουν τδ έ
δαφος' μικρά κιβώτια, θήκαι ωρολογίων 
καί παντοειδή αντικείμενα έκ χαρτονιού έ- 
κειντο έπί διαφόρων τραπεζών.

Πάντες έφερον τήν ένδυμασίαν τοϋ κατα- 
στήμ.ατος, ήτοι περισκελίδα καί υπενδύ
την έξ έριούχου ύπομέλανος, καί χιτω- 
νίσκον έξ ύφάσματος βαθέος κυανού χρώμα
τος καί ζώνην περί τήν όσφύν' ή ένδυμα-

σία αυτή είναι ή καταλληλότατη είς τάς 
σωματικά; έργασίας.

Ύπήρχον έν τή αιθούση έκεΐνη παιδία 
χωλά, έχοντα παρ’ αύτοΐς τάς βακτηρί
ας των' έτερα είχον τούς αστραγάλους σι
δηροδέσμιους' άλλων δέ πάλιν καί οί δέκα 
δάκτυλοι ήσαν τοσοϋτον έστρεβλωμένοι, ώ
στε έφαίνετο θαύμα τή άληθεία πώς έκ τών 
χειρών τών δυστυχών έκείνων παίδων έξήρ- 
χοντο έργα άπαιτοϋντα χεΐρας αβλαβείς. 
Ύπήρχον έπίσης κυφοί, ούς ήδύνατο τις νά 
θεωρήση ώς τούς ήττον βεβλαμμένους πάν
των τών άλλων. Τώ οντι αί χοιράδες είναι 
ή κυριωτέρα αιτία τών πλείστων άσθενει- 
ών, υφ’ ών οί δυστυχείς ούτοι προσβάλλον
ται έκ γενετής των' σπανίως δμως συμ
βαίνει τδ αύτδ καί είς τούς κυφούς' αί χοι- 
ράδες βλάπτουσι πάσας τάς ζωτικάς λει
τουργίας' καίτοι δέ σφοδρότερον έκδηλού- 
μεναι είς ίν μόνον 
τος, έξασθενοϋσιν 
πάντα τά λοιπά, 
βών έξαιρετικήν 
στιγμήν έκείνην

τών μελών τού σώμα- 
δμως μάλλον ή ήττον 

Νέος τις ανάπηρος λα- 
άδειαν, ήσχολεΐτο τήν 

ν’ άντιγράφη τετράδιον 
ιχνογραφίας μετά τής προσοχής καί ακρίβει
ας είκονογράφου τοϋ μεσαιώνος, ή δέ κεφα
λή του, έν φ είργάζετο, ήτο έξ ολοκλή
ρου βεβυθισμένη μεταξύ τών ώμων του. 
’Ηλεκτρική συγκίνησις μέ κατέλάβεν ίδόν- 
τα τήν αρρενωπήν ωραιότητα τοΰ ωχρού 
προσώπου του, δτε έστράφη καί προσήλω
σε τδ θαρραλέων καί ήσυχον βλέμμα του 
έπί τών δφθαλμών τού δίευθυντοΰ. 'Η δει
λία καί ή άδεξιότης τών παίδων, ούς ή 
τύχη κατεδίκασε νά είναι άνάπηροι, έκλεί- 
πουσιν, άμα συλ.λάβωσι τήν ιδέαν εύτυχε- 
στέρου μέλλοντος. — Διδάσκω τήν ιχνο
γραφίαν είς πάντα τά τέκνα μου, μοί έί- 
πεν ό διευθυντής' ή εύχειρία τής αφής καί 
ή ευστοχία τοΰ βλέμματος, άπερ άναπτύσ- 
σει ή ιχνογραφία, συντελοΰσι τά μέγιστα 
είς τδ ν’ άναπληρώσι τήν ατέλειαν τών χει
ρών. Ούδέποτε έπιτρέπω είς τόν μαθητήν 
ν’ άναλάβη ούδεμίαν λεπτήν έργασίαν, πρίν 
ή γυμνασθή είς τήν χρήσιν τοϋ χρωστήρος. 

Έπληίιάσαμεν άκολούθως εί; τινα τρά

πεζαν πρδς τδ ετε^ν μέρος τής αιθούσης, 
ένθα δεκαετές παιδίον, έχον εϋθυ τό άνά
στημα καί τά μέλη άβλαβή, ήσχολεΐτο 
είς τήν έργασίαν του ένώπιον δοχείου κόλ
λας καί ταινίας έκ χαρτονίου. Τδ παιδίον 
τοΰτο, ε’πον έν έμαυτώ, δέν είναι ανάπηρον.

— Πώς πηγαίνει τδ κιβώτιον ; ήρώτησεν 
ό διευθυντής.

— Πολύ καλά, κύριε, άπεκρίθη τδ παι
δίον, δεικνύον αύτώ μικρόν κιβώτιον, ού- 
τίνος τδ έπίπωμα είχε κατασκευάσει έκ 
χαρτίων μετά λεπτότητας, καίτοι έκατέ- 
ρα τών χειρών αύτοϋ είχε μόνον δύο δακτύ
λους.

Ούχί πρδ πολλοΰ τδ παιδίον τούτο μό
λις ήδύνατο νά φέρη τήν τροφήν είς τδ στό
μα του, καί τώρα γράφει ευκρινέστατα, 
ιχνογραφεί άρκετά καλώς, καί άσφαλέστα- 
τα μεταχειρίζεται κοπτερά έργαλεΐα. "Εν 
τών προκατόχων αύτοϋ, άσχολούμενον είς 
τήν αύτήν έργασίαν, ήτο μάλλον αύτοϋ βε- 
βλαμμένον, διότι είχεν ένα μόνον δάκτυλον 
είς έκατέραν τών χειρών, άλλά μετεχειρίζε- 
το αυτούς μετά τοσαύτης δεξιότητος, ώς-ε 
απέκτησε μεγάλην φήμην έν τώ κατας-ή- 
ματι διά την τελειότητα τών έργοχείρων 
του, καί σήμερον, δτε άπεφοίτησε, κερδί
ζει τά πρδς τδ ζήν. Τί ήθελε γείνει τδ 
.παιδίον τούτο, άν ές-ερεΐτο τών καρτερικών 
φροντίδων καί τών ένθαρρύνσεων, άς έπεδα- 
ψίλευσαν αυτφ έν τώ κατας-ηματι;

Αι έργασίαι τής κολλήσεως φαίνεται, 
δτι προξενοΰσιν είς τούς άσχολ.ουμένους είς 
αύτήν παΐδας μεγάλην εύχαρίςησιν* τρεις 
παϊδες κυφοί, καθήμενοι πέριξ μεγάλου δο
χείου κόλλας, έφαίνοντο τά μέγιστα εύχα- 
ρις-ημένοι, κατασκευάζοντες τά διαχωρίσμα- 
τα υπερμεγέθους κιβωτίου γλυκυσμάτων 
(bonbonniere). Είχον κατασκευάσει οί ίδι
οι τδ πρότυπον, δπερ άληθώς ήτο έζοχον 
αρχιτεκτονικής έργον. Αί ς-ήλαι, έμοιάζου- 
σαι πρδς έλεφαντόδοντα, έστήριζον φαντα
στικήν κορωνίδα' οί τοίχοι, οϊτινες έφαί
νοντο διά τών στηλών, ήσαι κεκοσμημένοι 
δι’ άφθονων μετάξινων πλεγμάτων' τδ πώ
μα ήτο άξιοθέατον διά τήν άφελή χάριν τοϋ
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σχήματός του. Ήτο τή άληθεία μικρόν ά- 
ριστοτέχνημα· Τό δέ σχέδιον είχε χαραχθή 
υπό τοΰ διευθυντοΰ. Εύμεγέθης ύαλίνη θή
κη κειμένη πρός τινα τών άκρων τής αι
θούσης περιείχε πλεΐστα δσα τοΰ αύτοΰ εί
δους έργα έκ ξύλου κατεσκευασμένα μετά 
μεγαλειτέρας έτι τέχνης και λεπτότητας. 
Έν ώ δέ παρετήρουν τήν περίεργον ταύτην 
έκθεσιν, άνέφερα εΐς τόν διευθυντήν περί 
τών προσωπίδων, αϊτινες έγένοντο αφορμή 
τής πρώτης εις τδ σχολεϊον έπισκέψεώς μ.ου.

— Ή άνάμνησις τών περιφήμων έκείνων 
προσωπίδων, μοϊ είπε, διετηρήθη ώς πα- 
ράδοσις μεταξύ τών μαθητών, οί δέ τύποι 
αύτών φυλάττονται εΐς ιδιαίτερον δωμά
τιον. Ένίοτε τήν άπόκρεων μας δίδουσι πα
ραγγελίας, και χαίρω πολύ όσάκις έχομεν 
τοιαύτας, διότι τά παιδία εύχαριστοΰνται 
μεγάλως είς τοιαύτας έργασίας. ’Αλλ’ έπει- 
δή πάντες προσπαΟοΰμεν, ϊνα τό κατά
στημα έπαρκή, δσον ένεστιν, είς τάς ά
νάγκας του, αί έργασίαι σταθμίζονται ά- 
ναλόγως τών διδομένων παραγγελιών. ΓΟ 
χονδρός χάρτης διά τήν διακόσμησιν τών 
δωματίων κατεσκευάζετο ένταΰθα έν ά- 
φΟονία τήν έποχήν, περϊ ής δμιλεϊτε. ’Αλ
λά τώρα μας παραγγέλλουσι μόνον τό σχή
μα τοΰτο.

Ταΰτα δέ λέγων ό διευθυντής έδειξεν ά- 
νηρτημένον πρότυπον κεφαλής έλάφου·...·.

Ό χονδρός χάρτης, προωρισμένος διά 
τήν έργασίαν ταύτην, προσέθηκεν, είναι ιδι
αιτέρας κατασκευής’ καίτοι δέ πολύ έλα- 
φρδς, πρέπει νά ήναι αρκούντως ισχυρός, ΐ
να δύναται άκινδύνως νά βαστάζη άντικεί-
μένα βαρέα.

Ήρώτησα τδν διευθυντήν, άν τά παιδία 
ένέμενον έν γένει είς τδ έπάγγελμα, δπερ ω- 
ριζον είς αύτά.

— Είς τάς πλείστας περιστάσεις όχι, 
μοι εΐπεν' άλλ’ ό κύριος σκοπός, 8ν προ- 
τίθεται τδ κατάστημα, έπιτυγχάνεται, ά
μα τά παιδία άποκτήσωσι τήν έπιδεξιότη- 
τα τών χειρών, ήν ή έργασία, είς ήν άσχα- 
λοΰνται ένταΰθα, δύναται νά τοΐς παραχώ
ρηση. Μετά τήν άποφοίτησίν των, άν άνή-

κωσιν είς πτωχάς οικογένειας, έμβαίνου- 
σιν ώς μαθηταί δι’ έξόδων τοΰ καταστή
ματος εΐς τέχνην ανάλογου τών δυνάμεών 
των' δέν άπαντώμευ δέ μεγάλην δυσκολί
αν εΐς τδ νά προμηθεύωμεν αύτοϊς καλούς 
κυρίους. Κατά τδν άρχικδν κανονισμόν ού
δέν παιδίον ήδύνατο νά είσέλθη είς τδ σχο
λεϊον πριν ή συμπληρώσγ τδ δωδέκατον 
έτος τής ήλικίας του' άλλ’ έπειδή πάντο
τε έκ τών παρουσιαζομένων μαθητών προ
τιμιόνται οί πτωχότεροι, έκρίθη εύλογον 
νά έγκαταλίπωσι τδν νόμον τούτον' διότι, 
οσω νεώτερον είναι τδ παιδίον, τοσούτω 
εύχερέστερον έπιτυγχάνεται ή σωματική αύ
τοΰ ανατροφή. Έκτος τούτου ένίοτε οί γο
νείς μεταχειρίζονται τά ανάπηρα τέκνα των 
ώς μέσον κερδοσκοπίας, άποστέλλοντες αύ
τά νά έπαιτώσι μέχρι τής ήλικίας, καθ’ ήν 
τά δυστυχή ταΰτα δντα δέν δύνανται πλέ
ον νά λάβωσιν ούδεμίαν κλίσιν πρδς τήν έρ
γασίαν, ώστε είναι άδύνατον νά τοΐς έμπνεύ- 
ση τις αισθήματα υψηλότερα. Καϊ όντως 
είναι λίαν παράδοξον φαινόμενον ή κενοδο
ξία, ήν έμπνέει αύτοϊς ή έπαιτεία.

Μεταξύ άλλων δ διευθυντής μοί διηγή
θη καϊ τδ επόμενον παράδειγμα τής κενο
δοξίας ταύτης' κυφόν τι παιδίον, σπανίας 
έπιδεξιότητος, εϊσήλθεν είς τδ σχολεϊον δε
καετές τήν ήλικίαν, ένώ είχε συνηθίσει νά 
περιφέρεται πάντοτε εί; τούς άγρούς. "Οτε 
πρώτην φοράν εϊσήλθεν είς τήν έκκλησίαν, 
μόλις ύπερέβη τδ κατώφλιον καϊ αίφνης 
έπεσε κατά γής' οί πόδες του έστρεβλώ- 
Οησαν καϊ Αρχισε νά έξάγφ άφρούς έκ τοΰ 
στόμ.ατός του' οσω δέ μάλλον τδ πλήθος 
συνηθροίζετο περϊ αύτδ, τοσοΰτον ηύξανεν 
ή άσθένεια τοΰ παιδός. Ό έπιστάτης φοβη
θείς μετέφερεν αυτό εΐς τδ κατάστημα.

— Έγώ δμως, μοϊ εΐπεν δ διευθυντής, 
υποπτευθεις δόλον, τδν συνώδευσα δ ίδιος 
είς τήν έκκλησίαν τήν έπομένην κυριακήν 
καϊ τδν ήρπασα άπδ τδν τράχηλον ακριβώς 
τήν στιγμ.ήν, καθ’ ήν ήτοιμάζετο νά πέσϊ). 
Τδ μέσον τοΰτο προέλαβε τήν έκρηξιν 
τοΰ πάθους του, καϊ μοϊ ώμολόγησεν άκο- 

| λούθως δτι ήσθάνετο πάντοτε τήν αύτήν 

επιθυμίαν, οσάκις ευρίσκετο έν μέσω τοΰ 
λαοΰ, εύχαριστούμενος, δταν τά βλέμματα 
πάντων ήσαν πρδς αύτδν έστραμμένα. Διά 
συνετής θεραπείας έγεινεν είς τών καλλι- 
τέρων μαθητών τοΰ σχολείου. Διά συνετής 
θεραπείας, λέγων, προσέθεσεν δ διευθυντής, 
δέν έννοώ μόνον τήν ηθικήν διδασκαλί
αν' φρονώ δτι ούδέν δύναται μάλλον νά 
έμπνεύση εΐς τδ παιδίον σέβας είς έαυτδ ή 
ή σκόπιμος σωματική άνατροφή' ή γυμνα
στική καί ή ψυχρολουσία παράγουσι θαυ
μάσια άποτελέσματα. Τά γυμνάσματα, τά 
όποια κάμνουσί τινα τών άναπήρων τού
των παίδων, δύνανται νά κινήσωσι τδν θαυ
μασμόν τών υγιών παιδιών. Τά δέ γυμνά
σματα ταΰτα είναι ίσως ή μεγαλειτέρα αύ
τών ηδονή' ή μόνη δυσκολία είναι νά έμ- 
ποδίζη τις αύτά νά μ.ή καταχρώνται τών 
δυνάμεών των·

Πάντες οί μαθηταί υποβάλλονται είς αυ- 
στηοάν χειρουργικήν έπιτήρησιν καί πάσαι 
αί θεραπευτικοί όδηγίαι τής έπιστήμης ε
φαρμόζονται είς αύτούς, ών πολλοί διά τής 
θεραπείας ταύτης άπέκτησαν τήν έντελή 
χρήσιν τών μελών των. Κατ’ εύτυχή σύμ- 
πτωσιν δ διευθυντής είναι έπιδέξιος γυιορ- 
θωτής fori/topedislej, είσαγαγών σπουδαί
ας βελτιώσεις εΐς τά τεχνητά μέλη, άτινα 
κατασκευάζουσιν έν Γερμανία.

Ρίψας τά βλέμματά μου εΐς τδ πρόγραμ
μα τών ήμερησίων μαθημάτων εξεπλάγην 
παρατηρήσας μεταξύ αύτών καϊ τό μάθημα 
τής στενογραφίας. — Τδ μάθημα τοΰτο εί
ναι έκ τών καινοτομιών μου, μοϊ εΐπεν ό 
διευθυντής, τά δέ άποτελέσματα, άτινα έ- 
πέτυχον, δικαιοΰσιν αύτήν. Εκτός τούτου, 
προσέθεσε μειδιών, ή στενογραφία είναι 
έργον, δπερ οί μαθηταί δύνανται νά μετέλ- 
θωσιν έξερχόμενοι τοΰ σχολείου, μ.ή έχον
τες άνάγκην αρχικών κεφαλαίων. Άλλά πρέ
πει νά ίδητε, τί δυνάμεθα νά πράξωμεν 
κατά τοΰτο, άν καϊ δλίγοι τών μαθητών 
μας είναι-είς θέσιν νά στενογραφήσωσι πλέ
ον τών εξήκοντα λέξεων άνά πάν λεπτόν.

Πάραυτα δέ καλέσας χωλόν τινα παϊδα, 
ασχολούμενου εΐς τήν κατασκευήν ξυλίνου

(Ο.ΜΙΙΡΟΣ ΦΤΛ. ΙΓ.)

μελανοδοχείου, έδωκεν αύτώ μολυβδοκόν
δυλου κα1. φύλλον χάρτου καϊ ήρχισε νά 
τώ ύπαγορεύ'/) μ,ετά ταχύτητας έκ τίνος έ- 
φημερίδος' έντδς τεσσάρων λεπτών, δ παϊς 
έστενογράφησε 360 λέξεις ούδεμίαν παραλι- 
πών·

— Τδ παιδίον τοΰτο, εΐπεν δ διευθυν
τή;, είναι συνάμα έκ τών ίκανωτέρων καλ
λιτεχνών μου. Και, αποταθείς πρδς αυτόν, 
δείξε εΐς ήμάς τήν μικράν στεφάνην σου, τώ 
εΐπεν.

— Είναι είς τήν πινακοθήκην τοΰ σπουδα
στηρίου.

— Ακολούθησε μας λοιπόν.
ΊΙ πινακοθήκη τοϋ σπουδαστηρίου ήτο 

μικρόν τι δωμάτιον προωρισμένον διά τά 
λεπτότερα έργα. Τηλίαι (τεζιάχια) λε
πτουργών ύπήρχον παρά τούς τοίχους καϊ 
έπ’ αύτών κιβώτια πλήρη έργαλείων. Πρϊν 
ομ.ως λάβω καιρόν νά τά παρατηρήσω, δ 
νέος στενογράφος, λαβών άνηρτημένην τινά 
στεφάνην είκόνος, μοϊ έπαρουσίασεν αύτήν 
μειδιών. ΊΙ στεφάνη αύτη εΐχε γλαφυροτά- 
την έργασίαν' έπϊ μέλανος ξύλου ήτο προσ- 
ηρτημένον ώραϊον σύμπλεγμα φυλλωμά
των, πτηνών καϊ κογχυλίων έκ μετάλ- 
λου, ελεφαντόδοντο; καί μαρμάρου. Τδ 
παιδίον ήρυθρίασεν άπδ χαράν άκούων τούς 
έπαίνους, οΰς έπεδαψίλευον είς τδ έργον του.

— Τίς σέ έβοήθησεν είς τήν έργασίαν 
ταύτην ; τδν ήρώτησα.

— Ούδείς, κύριε, μοϊ άπεκρίθη.
Μετέβημεν ακολούθως είς τδ έστιατόριον, 

έν φ έλαβον τάς έπομένας πληροφορίας πε
ρϊ τής τροφής τών μαθητών' τδ πρόγευμα 
συνίσταται έξ ήμισείας λίτρας γάλακτος 
καϊ μικροΰ λευκοΰ άρτου' τδ γεΰμα έξ ένδς 
ζωμοΰ καϊ ένδς φαγητού έκ κρέατος καϊ I- 
σπρίων' τάς τεσσαρακοστάς τδ κρέας άν- 
τικαθίσταται διά πουδίγγας' τάς έορτάς 
καϊ τάς κυριακάς ποοσφέρουσι ψητόν καί 
ζΰθον. Τά έπιδόρπια συνίστανται συνήθως 
έκ γλυκύσματος καρπών' ζωμός δέ, άρτος 
καϊ τυρός ή άλλο τι τοιοΰτον φαγητόν άπο- 
τελοΰσι τδ δείπνου.

Έκ τοΰ εστιατορίου μετέβημεν είς τον
42.
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κοιτώνα. 'Εκάστη κλίνη περιείχε στρώμα 
έκ τριχών, προσκεφήλαιον έκ πτερών, έφά- 
πλωμα καί σινδόνας λινάς' σανί; κινητή, 
προσηρμοσμένη εί; τήν κλίνην, έχρησίμευεν 
ως έδρα. Μικρά τράπεζα, έχουσα συρτάρια 
περιέχοντα τά κτένια καί τήν ψήκτραν διά 
τήν κόμην, ήτο παρά τήν κλίνην. Είς τινα 
τών άκρων τοΰ κοιτώνος ύπήρχεν ίματιο- 
φυλάκιον περιέχον τά ενδύματα τών παι
διού.

’Ακολούθως ό διευθυντής μέ ώδήγησεν 
εις τό δωμάτιόν του, έν ω παρέμεινα όλί- 
γας στιγμάς. Αίφνης ήκουσα ψιθυρισμόν καί 
γέλωτας έξερχομένους έκ τής αιθούσης. — 
Είναι τά τέκνα μας, μοί είπεν 5 διευθυν
τής, απερχόμενα εις τάς σωματικά; ασκή
σεις. Ταύτοχρόνως δέ πάντες οί παϊδες έ
ξήλθον προχωροϋντες έν καλή τάξει ύπό 
τήν οδηγίαν του επιστάτου πρός τόν λει
μώνα, ένθα έσχημάτισαν ουλαμόν μετά 
τής ακρίβειας κα1. σοβαρότητας άρχαίων 
στρατιωτών' μετά τινας ο’ ελιγμούς έτρε- 
ξαν εις τήν γυμναστικήν. Είδον αύτούς ποι- 
οΰντας άλματα τοσοϋτον τεράστια, ελιγ
μούς έπ1. τοΰ τραπεζίου τοσοϋτον έκπλη- 
κτικούς, ωςζ ένόμισα δτι οί ανάπηροι εκεί
νοι παϊδες απέκτησαν ώς έκ θαύματος τήν 
ευκινησίαν τοϋ πιθήκου.

’Εν τούτοις, μή έπιθυμών νά ανησυχήσω 
πλειότερον τόν άξιέραστον εκείνον διευθυν
τήν, παρ’ ω είχον διαμείνει έπ5. πολλήν 
ώραν, τόν άπεχαιρέτησα και άπήλθον. Δέν 
δύναμαι δμως νά καταπαύσω πρίν ή διη- 
γηθώ έν συντόμω τήν ιστορίαν ενός τών 
μαθητών τοϋ σχολείου τούτου, ήν ήκουσα 
ημέρας τινάς μετά τήν έπίσκεψίν μου. 
Πρό τριακονταετίας γυνή τις έχήρευσεν έ
χουσα πολλά ανήλικα τέκνα’ τό έν αυτών, 
δπερ ητο ανάπηρον, εστάλη είς τό κατά
στημα τών αναπήρων δαπάνη τή; κοινό- 
τητος. ’Αποφοίτησα; δέ εις ηλικίαν δέκα 
πέντε έτών έγεινε τέλειο; σκηνογράφος, 
καί ήδυνήθη νά ύποστηρίξη τήν μητέρα 
καί τούς νεωτέρους αδελφού; του. ’Απέκτη
σε δέ μεγάλην φήμην είς τήν πατρίδα του. 
έ βασιλεύ; τόν συνέχαρη, οί δέ διευθυνταΐ 

τοΰ θεάτρου τόν επισκέπτονται, όσάκις έ- 
χουσιν άνάγκην διακοσμήσει·»; εί; νέον τι 
δράμα ή εί; δημοσίας πανηγύρεις. ’'ίσως δέν 
απέκτησε μεγάλην περιουσίαν’ άλλ’ είναι 
έκ τών άνθρώπων έκείνων, οϊτινες είσιν εΰ- 
τυχεϊ; έν τή ανεξαρτησία των, Ασχολού
μενοι άνενδότως εί; τήν έργασίαν. "Αν δέν 
υπήρχε τό Σχολεΐον τών ’Αναπήρων, τό 
παιδίον τοΰτο ήθελεν είσθαι καταδεδικα- 
σμενον νά διέλθη δλον τόν βίον του έν α
πελπιστική πενία.

(Έκ τής Γαλλ. ύπό Π. Περράκη.)

ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΘΠ.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΠΤΩΜΑΤΟΣ.

Όμολογουμένως ή ’Αγγλία ύπήρξεν ’αεί
ποτε — καί νϋν έτι είναι — ή χώρα τών 
αντιθέτων πρός άλλήλας εντυπώσεων. Τά 
ήθη τών κατοίκων αύτής διακρίνει άκρα 
λεπτότης καί εΰλάβεια άφ’ ενός, καί άγροϊ- 
κον, πρός τδν βαρβαρισμδν γειτνιάζον, άφ’ 
έτέρου’ τδν χαρακτήρά των σοβαρότης καί 
βαθεϊαι Οετικότητος ρίζαι απέναντι παρα
δοξολογιών τοιούτων, όποιων είναι σήμε
ρον άπηλλαγμένοι και οί μάλλον πρδς ταύ
τας έπιρρεπεϊς μεσημβρινοί τής Εύρώπης 
λαοί’ τάς θεσμοθεσίας αύτής τέλος πάν
των πάν δ τι δύναται νά χρησιμεύση ώς 
τύπος άγωγής τών μάλλον ανεπτυγμένων 
τοϋ κόσμου έθνών, συνοδευόμενον δμως ένίοτε 
ύπδ ιδεών τοσούτων παραδόξων, ώστε ν’ ά· 
πορώμεν δικαίως ήμεΐς, οί μή Βρετανό1., 
πώς έθνος τοσοϋτον ανεπτυγμένου καί σο
φόν, πώς έθνος τοσοϋτον πρακτικόν ιδίως 
τάς άνέχεται έτι.

Τής ’Αγγλικής διαδικασίας πρδ πάντων 
τδ σύστημα πολλάς τοιαύτας παρουσιάζει 
έντυπώσεις καί παραδοξολογίας. Διό προ- 
σφυώς πάνυ είς τών ήμετέρων έν Άθήναις 
νομομαθών, δ Κύριος Ν. Σαρίπολος, νο
μίζω, είπεν άλλοτε, δτι ή Αγγλική δια

δικασία, μέ λαγωοΰ πηδήματα διερχομένη 
συνήθως τά σκολιώτερα τών ζητημάτων, 
ώ; χελώνη καρκινοβατεί ένίοτε, προκειμένου 
περί τών όμαλωτέρων έξ αύτών. Τοΰτο δέ 
πάλιν δέν εΐναι τδ ούσιωδέστερον. Τδ ούσιω
δέστερον είναι αί παραδοξολογίας, αί άλ- 
λόκοτοι καί πολλάκις τερατώδεις ίδέαι, 
ύφ’ ών ό 'Αγγλος δικαστής, καλούμενος 
δπως διανείμη τήν δικαιοσύνην, καταλαμ
βάνεται ένίοτε. Τδ γελοϊον αποτελεί τό
τε τήν βάσιν τών σκέψεων αύτοϋ. Είς τοι- 
οΰτον, εϊμεθα βέβαιοι, συμπέρασμα θέλει 
καταλήξει πάς όστις άναγνώση τήν ακό
λουθον περιληπτικήν έκθεσιν τής δίκης ένδς 
πτώματος,έν τή χώρα εκείνη έσχάτως διεξ
αχθείσης.

"Οπως δλαι, αί μεγάλαι ιδίως, τοΰ κό
σμου πόλεις, τδ Λονδϊνον άφθονεϊ νέων 
οικογενειών εύπλούτων, οϊτινες μοίρα κα
κή—διότι αμαρτία·, γονέων δέν πταίουσι 
βεβαίως καί ένταΰθα—περιπίπτουν πολλά- 
κις είς άκολασίαν. Διά σχέσεων όλεθρίων 
δηλητηριάζοντες κατ’ άρχάς τά χρηστά ή· 
θη των, παρασύρονται βαθμηδόν είς κατα
γώγια’ έκεΐ παραδίδονται ψυχή καί σώμα- 
τι είς βίον κραιπάλης καί διαφθοράς, είς 
ποικίλας δαπάνα; καί άσωτίας, πλήν μέ
χρι βαθμοϋ τοιούτου, ώστε μετ’ ού πολύν 
χρόνον, μετά έ'να μήνα κάποτε, τδν χά- 
νουσιν έξ ολοκλήρου οι συγγενείς του" ά- 
φοϋ δέ μάτην ένθα κάκεϊσε τδν ζητήσω- 
σιν, τδν ευρίσκουν έπί τέλους νεκρόν έντός 
τίνος τών τοιούτων καταγωγίων-

Είς τοιούτου είδους βίον είχε παραδοθή 
καί ούτως απίθανε νέος, μόλις εικοσαετής, 
έκ τών μάλλον εύϋπολήπτων τοϋ άστεο; 
τοϋ Λονδίνου οικογενειών. Οί συγγενείς αύ
τοϋ, μαθόντες ποϋ εύρίσκετο δ νεκρός, διέ
ταξαν άνευ φειδούς καί μεθ’ όλης τής ά- 
ρ.στοκρατική; μεγαλοπρεπείας τά τής θα- 
νής, έν άλλαις λέξεσι Οανήν πρώτης τάςε- 
ως, δπως έν ’Αγγλία συνειθίζουν νά τήν 
όνομάζωσιν, είς διαφόρους τάξεις διαιροΰν- 
τες αύτά;’ ειδοποίησαν τάς Ορηνιοδού; γυ
ναίκας (niutcsj, άκόμ,η δέ καί αύτδν τδν 
ιεροκήρυκα (ParsonJ, τδν έπιφορτισθέν-

Οί σταλέντες νά λάβωσι τό 
έπιφορτιζόμενοι έπ’ άμοιβή 

’Αγγλία τά τής κηδείας, ού- 
είχον έκ μέρους τών συγ- 
πληρώσωσι τοιούτου είδους • y. -

τα δπως άπαγγείλη τδν έπικήδειον λόγον. 
Διέταξαν έπί τέλους τδ φέρετρον, δεκαπέν
τε λίρα; στερλίνας- πληρώσαντες αύτδ’ ά- 
φοϋ δέ προπαρεσκεύασαν ταΰτα πάντα, έ
στειλαν νά ζητήσωσι τδ πτώμα τοϋ'νεκρού.

Όκύριος τοΰ-καταγωγίου άφήκε νά τε
θή τδ πτώμα έντδς τοϋ φερέτρου, χωρίς 
λέξιν νά είπη. "Αμα δμως τδ έπίπωμα έ- 
κάλυψε τά τελευταία τοϋ δυστυχοϋς νέου 
λείψανα, ό ευσυνείδητος κύριος, παρεμβά;’

— Σταθήτε, κύριοι, είπε τοϊ; έπιφορτι- 
σμένοις τά τής κηδείας-

Καί έξάγει-άμέσως έκ τών κόλπων αύτοϋ 
χαρτίον, δπερ τοϊς δίδει. Ητο σημείωσις 
διαφόρων έξόδων, παρά τοϋ άποθανόντο; 
οφειλομένων αύτώ καί είς τδ ς-ρογγύλον πο
σόν εκατόν τεσσαράκοντα λιρών στερλινών 
άνερχομένων. 
σώμα, ςένοι 
συνήθως έν 
τε διαταγήν 
γενών, ινα 
σημειώσεις, ού-τε καί χρήματα άλλως τε’ 
Ό κύριος τοϋ καταστήματος άφ’ έτέρου 
έννοεϊται δτι, πρίν ό λογαριασμός αύτοϋ 
έξοφληθή, δέν έπέτρεπε ν’ άρωσι τδ σώμα. 
Έδέησε λοιπόν νά ειδοποιήσωσι τους συγ
γενείς. Καίπερ εύποροϋντες ουτοι* είτε όμως 
ύπδ τδ αίσθημα τής οργής δτι τδ καταγώ- 
γιον έκεϊνο ύπήρξε τοϋ δυστυχούς νεανίου 
ό τάφος είτε διότι πράγματι εύρισκον καθ’ 
ύπερβολήν έξογκωμένον τδν λογαριασμόν, 
ήρνήθησαν νά πληρώσωσι τήν σημείωσιν, 
δπως τοϊς ένεχειρίσθη. Ό εύσυνείδητο; κύ
ριος τοΰ καταστήματος άφ’ έτέρου ουδ’ ο
βολόν ήθελε νά άφαιρέση. · -----
η.σις πρδς τους συγγενείς, οϊτινες 
ται καί πάλιν ι 
σιν, δπως είναι.

— ΙΙολυ καλά ! άπήντησεν ό κερδασκό- 
πο; οικοδεσπότης’ δταν είναι ούτω, φυλάτ- 
τω καί έγώ τδ πτώμα ώς ένέχυρον.

Οί συγγενείς άφίνουν τδν νεκρόν έν τώ 
φερέτρω—έννοεϊται δέ πάντοτε έντδς τοϋ 
καταγωγίου — καί ένάγουσιν ένώπιον τοϋ έν 
όδώ Μαλβορούγη; (Marlborough—SlreclJ

— Νέα εΐδοποί- 
άρνοΰν- 

νά πληρώσωσι τήν σημειω-
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δικαστηρίου τδν κύριον τοϋ καταστήματος, 
δπως παραδώση αύτοΐς τδ πτώμα· Παρου
σιάζεται ό εναγόμενος, ό Κ. Hermann 
(τοιοΰτον τδ όνομα τοΰ εύγενοΰς βιομηχά- 
νου), ό δέ πρόεδρος, όλος υπδ ψυχικής ά- 
γανακτήσεως κατεχόμενος τδν προσκαλεΐ, 
ίπ' άπειλή μάλιστα, νά παραδώση τδ πτώ
μα.

— Ας μέ πληρώσωσι κα'ι τδ πτώμα εΐ
ναι {δικόν των, απαντά απαθής ό Κ. Her
mann.

— ’Αλλά τδ φέρετρον δέν εΐναι ιδικόν 
σου' έπληρώθη παρ’ αύτών καί έντδς τοϋ 
φερέτρου αύτοΰ εΐναι ό νεκρός, άπήντησεν 
εξημμένος πάντοτε ό πρόεδρος. Οί κληρο
νόμοι άπαιτοΰν τδ άνήκον αύτοΐς φέρετρον" 
πρόσεξαν δέ μή έγγ’ξης τδν νεκρόν, διότι 
αμέσως σέ καταδικάζω ώς ίερόσυλον καί βε
βήλωσήν ένταφιασμοϋ.

Και ό πρόεδρος έτριψε τάς χεϊρας, ευχα
ριστημένος διότι ευρε τέλος πάντων μίαν νο
μικήν διέξοδον.

— Καλά, άπήντησεν έν τοσούτω δ έντι
μος κερδοσκόπος. Δίδω δεκαπέντε λίρας, 
τάς οποίας έπλήρωσαν διά τδ φέρετρον, κα'ι 
φυλάττω τδ πτώμα, έως ού μέ πληρώσω- 
σιν δλα όμοΰ.

Ό πρόεδρος έμεινεν άναπολόγητος. Έ- 
σκέφθη έφ’ ικανήν ώραν, διά τών δόο αύ
τοΰ χειρών κρατών τήν κεφαλήν του, κατό
πιν δέ μετά σοβαρότητος, προεδρικής άλη
θώς, άτενίσας τους ένάγοντας"

— Τί νά σάς κάμω ; εΐπεν" ή ’Αγγλική 
νομοθεσία ούδέν προβλέπει έν τοιαύτη περι- 
πτωσει. Οταν έν τοσούτιρ τδ πτώμα άρχί- 
ση να σηπητσι και ή άποφορά προσβάλλνι 
τους έκτδς τοϋ οΐκου διαβαίνοντας, οί γεί
τονες έχουσι τδ δικαίωμα νά έπικαλεσθώ- 
σι την έπέμβασιν τής έπί τής δημοσίσυ υγεί
ας έπιτροπής. Άποσύρθητε !

•

ΟΥΛΑΜΟΥ ΘΛΝΑΤΟΣΓ
ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΖΩΙ1.
Έγώ ε'.μι ή άλήθεια και ή ζωή.

’Ιησού; Χριστό;.

Εΐν’ άπ’ αιώνων δ Θεδς άγέννητος υπάρχων. 
Νοϋς άπειρος αιώνιον αλήθειαν άχρόνως 
Γεννών Αύτδς έξ Έαυτοϋ, πρωτότυπος Γεν- 

, , . ν“ΡΧΤ-ί,
’Αλήθειαν απόλυτον, φώς γέννημ άϊδίου 
Φωτός, Θεόν δμοφυή Υιόν θεοΰ και Λόγον, 
Πηγήν ζωής άέναον, πανάγαθον Σοφίαν. 
Αυτή άπό τοΰ μηδενδς παρήγαγε τδ σύμπαν. 
’Αλήθεια άόρατος δρατοποιηθεΐσα 
Εις Όντα "Υλης, ήν αύτή Δημιουργός Σοφία 
Πανσόφως Ευρ’ έξ έαυτής, κ’ ήμΐν άκαταλή- 

πτως" 
Τδν Κόσμον δ’ ήρι^ούργησεν εις κάλλος κ’άρ- 

μονίαν 
Καί ύψος αριστούργημα έςαίσιον και θειον.

ΤΩ πάνσοφε ’Αλήθεια ! Υιέ θεοΰ καί Λόγε ! 
Σύ δ υπάρχων έν παντί δημιουργήματί Σου, 
Έν άοράτω κ’ δρατώ, έν υλικώ κ’ άυλιρ. 
’Αλήθεια αιώνιε ! συνέχουσ’ άλανθάστως 
Παντός όντος τήν ύπαρξιν πρός άριστόν τι 

τέλος" 
Ό ων τών όντων ή ζωή κ’ ή αρχική αιτία 
Συνδέουσαδιά δεσμών τδ πάν άκαταλήπτων' 
□ Σύ, έν φ κινούμεθα, καί εϊμεθα καί 

ζώμεν 
Ήμεϊς, πρδς ους έχάρισε τήν Οείαν της ει

κόνα 
Ή Σή άκατανόητος Τρισήλιος θεότης" 
Συ φώτισόν με, ώ Υίέ θεοΰ, θεέ καί Λόγε! 
Βοήθησόν με τήν ζωήν τήν πανταχοΰ νά 

ψάλω, 
Τδν θάνατον άνύπαρκτον έν τώ παντί νά 

δείξω, 
Έκ ταύτης τής θεογενούς άντλοΰσα άλη- 

θείας 
Άγιον μύρον, τής οίκτράς καρδίας μου τδ 

άλγος

Ίαϋον όχι δι’ απλών κοινών παραμυθιών, 
Άλλά διά μαρμαρυγών τής θείας Επι

στήμης, 
Ής εΐ τδ Κέντρον, ώ Ύίέ θεοΰ, θεέ καί 

Λόγε !
Καί ής Εΐ Συ δ ύπατος αύτομαθής διδάκτωρ.

— Τοϋ σύμπαντος δημιουργόςΤρισήλιος θε
ότης 

Τήν ύλην,ήν παρήγαγεν έν τή Αυτής Σοφία, 
Καί ώσπερ ή ’Αλήθεια Αυτής ή ζωηφόρος 
Η::ιεδύθη δρατή έν κόσμω γενομένην —
— “Ω άρρητον μυστήριον, ώ ! θαύμα τών

αιώνων !
Έμόρφωσεν είς σώματα τριαδικής είκόνος 
Ζώα, φυτά καί ορυκτά" τριών χτισμάτων 

είδη 
Έν έαυτοϊς κατέχουσιν ολόκληρον τής ύλης 
Τδν μέγαν όγκον. — Προσφιλής δ άριθμδς 

τοϋ τρία 
Τή Τρισαυγεϊ Θεότητι, τή κοσμουργώ Σοφία. 
Καί τοΰτον άπεικόνισεν έν κτίσμασί της 

πλείστοις.
Έν γένει έν τή τών φυτών καί ορυκτών καί 

ζώων 
Τριαδική ταύτη μορφή καί έν τή τοϋ άν

θρώπου 
Άύλω φύσει, ήπερ εΐν’ άντίτυπον τής θείας 
Τριαρχικής θεότητος, Τριαδικής ούσίας.
— *Ω ! Εΐν’ ή σφαΐρ’ αύτη τής γής ταμεΐον

έν τής ύλης, 
"Ητις τδ σύμπαν συμπληοοϊ τοσούτων κό

σμων πλήρες 
Καί ή ζωήν έν έαυτή διηνεκή κατέχει, 
Διότι είνε γέννημα άδυτου αλήθειας" 
Διότι δ αιώνιος Υίδς θεού καί Λόγος 
Δι’ αύτής έγειν’ ορατός, αύτήν δημιουργήσας.
— Θάνατος δθεν ούδαμοϋ, ζωή παντοΰ έν

πάσι
Τοΐς κτίσμασί τοΐς ύλικοϊς, ώς καί έν τοΐς 

άόλοις. 
Μεταβολή μόνον ειδών, μετάπλασις τών 

δντων 
Τής ύλης, ήτις έξ ενός είς άλλο μεταβαίνει 
Όν ύλικδν, τήν κεντρικήν ζωήν ύπηρετοϋσα, 
Ήτις αύτή έδώρησε τδ εΐναι μέχρις δτου

Τούτων τών άλλοιώσεων τδ τέρμα φθάση, 
δπερ 

Έν τή βουλή τού Πλαστουργού έστιν έγγε- 
γραμμένον 

Κ’ έκαστον τότε άτομον τδ άρχικόν του 
είδος 

Προσλάβη αμετάβλητον ζωής ατελεύτητου.

Ό ! Ιδού θάλλει έπί γής καλλίφυλλον τδ 
δένδρον" 

’Ερατεινή ροδωνιά κ’ αί χεΐρες τών χαρίτων 
Δι’ αγλαών στολίζουσιν αύτήν κ εύοσμων 

ρόδων, 
Όταν τδ καλλιβλέφαρον έαρ τήν αύραν 

πνεύση 
Τήν μυροβόλον τοΰ τερπνού καί ίλαροΰ 

Μαίου 
Καί διά πάσης καλλονής ήδίστης, τερψι- 

θύμου 
Τδ στήθος τδ καλλίγονον τής γής κατακαλ- 

λύνη, 
Ήμΐν εικόνα ζωγραφοϋν καλλίστην Παρα

δείσου 
’Απολωλότος" — Καυστικού πνοή άνέμου 

πνέει 
Αιφνίδιος, ή θάλλουσα ροδωνιά νεκροϋται, 
Οί πλήρεις φύλλων κλάδοι της καί ρόδων ή- 

δυόσμων 
Πίπτουσι κάτω είς τήν γήν ωχροί, έξτ,ραμ- 

μένοι ?
Κ’ οί κόλποι τής κοινής μητρός τοΐς γίνον

ται μνημεΐον ! 
Τάφος θανάτου κρυεροΰ! ώ! λέγομεν τδ 

δένδρον, 
Ή θαλερά (ίοδωνιά έπεσεν, έξηράνθη, 
Άπέθανεν, άπώλεσε τδ ζην, καί τδ ύπάρχειν! 
— Καί όμως δέν άπέθανε, μετέβαλε τδ 

είδος 
Ή ύλη, όπερ έν αύτή έλαβε μορφωθεΐσα 
'Υπό τοΰ Πλάστου είς φυτδν καλλίφυλλον, 

ροδώδες ! 
Μόνη παρήλθεν ή μορφή, άλλ ή ούσία μένει 
Τής ύλης, μεταβαίνουσα ιδού είς είδη νέα 
Άκμάζοντα έν τή ζωή. — Έκεΐ ένθα ή ρίζα 
Έν τής καλής ροδωνιάς, εύώδης χλόη 

θάλλει
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Καί έπ’ αύτήν αντλεί ζωή; τά νάματα τά 
θεία 

Χρυσαλΐ; νέα πνέοοσα λεπτήν ζέφυρου αύραν, 
"Ητις έοδώδους, γλυκερά; πληρούται εύω- 

δία; ! 
Καϊ χώμα γής ώς μία δράξ τής γή; έκεϊ τδ 

γέρνον 
Καλύπτει περισσότερον. Λοιπδν ή έρασμία 
Έοδοανθή; ροδωνιά ίδοό δέν έξωντώθη ! 
Δέν άπωλέσθη, τή; ζωή; δέν έχασε τδ είναι. 
Ζή έν τώ δντΓ πάλιν ζή μετασχηματισθείσα 
Εΐ; είδη ετερογενή κ’ ομογενή ομοίως 
Φύσεως πάλιν υλική;' ζή έν τή Χρυσαλίδι' 
Ζή έν τή αύρα τή τερπνή' ζή πάλιν έν τή 

Χ^θ,
Ζή εν τώ χώματι τής γής, εΐς 3 ροδώδης 

σπόρος 
Κρύπτεται, καϊ τρεφόμενο; σ’ τήν μητρικήν 

άγκάλην 
Τή; γή; κατά τδ προσεχές 0’ άναβλαστήση 

Έαρ 
Νέος βλαστό; ροδωνιάς, κ* έν τούτω 0’ άνα- 

ζήσσ; 
Π πριν έκείνη, τδ τερπνόν ροδοανθέ; τη; 

είδος 
Ούτω δ’.αιωνίζουσα άπδ δημιουργία;· 
— θάνατο; τοίνυν ούδαμοΰ, ζωή παντοΰ 

έν πάσιν. 
Ούτε τοΰ είδους τελευτή, άλλά άπδ άτόμου 
Εις άτομον μετάβασι; τοΰ υλικοΰ στοιχείου. 
Ταΰτα τήν λειτουργίαν των ένδον τινδ; ά

τόμου 
Πληρβΰσι κατά τά; σοφά; τοΰ Πλάστου δι

ατάξεις, 
Κατά τού; νόμου;, οΰς Αύτδ; έθετο έν τοΐ; 

ούσι’ 
Καϊ θάλλον ζή τδ άτομ.ον έπϊ τή; γή; την 

δψιν. 
Ειτα, ύπεϊκον τή κοινή τών οντων διατάξει, 
Γή; ειδική; του συσκευή; τού; ισχυρού; συν

δέσμου; 
Απόλλυσι, κ' ή έν αύτώ ισορροπία παύει, 

Κ εκλείπει πάσα τών αύτοΰ ενέργεια δρ- 
γάνων. 

Τότε δε παύει έν αύτώ τών υλικών στοι
χείων .

Κ’ ή σύνθεσις-, ήν περ αύτοίς Δημιουργός 5 
<οί » . Λ > - -
r-ocoz- εν σκοπιμότητι και αρμονία παση' 

Και ταΰτ’ άποσυρόμενα εΐ; τό κοινόν τα
μείου 

Τή; γή; δέν ήσυχάζουσιν, άλλά προ; νέον 
άλλον 

’Οργανισμόν άλλων ειδών κ* άτόυιωυ συνω- 
Οοΰνται, 

Και. πάλιν συνθετόμενα πρό;· άλληλ’ ή μετ’- 
άλλων 

Μορφοΰσι ζώου ή φυτοΰ ή ορυκτού τι είδος. 
— Ό ! άλυσι; θαυμάσιο; — ώ ! ’Εξαίσια 

πλάσι; ! 
Νοός Πανσόφου γέννημά ! Έφεύρεσις γνή

σια ! —

Ό δ’ άνθρωπο; τό έξοχου τών δημιουργη
μάτων, 

Τό Οαΰμα τή; τοΰ Ποιητοΰ πανσόφου διά
νοιας, 

Τό σύνθετον έκ πνεύματος και υλική; ουσίας, 
Είν’ δυνατόν τόν θάνατον έν έαυτώ νά φέρφ ; 
Κ’ άπόλλυται; — ώ ! Ούδαμώ; αύτός δέν 

αποθνήσκει, 
Είμή δτε ή Οέλησις αύτοΰ διαφθαρείσα 
Άπδ τοΰ κέντρου τή; ζωή; αύτδν άπομα- 

κρύνει 
Καϊ εΐ; τόν ζόφον τοΰ κακοΰ αύτόν κατα

βυθίζει, 
"Ενθα ή αίγλη τοΰ φωτός ούδέποτε εισδύει 
Τοΰ άνεσπέρου εΐ; ζωήν τδ πάν διατηρούσα. 
— Θάνατο; τότε ηθικός, εκούσιο;, φρι

κώδη;, 
Τή; τ’ αληθούς καί τ’ άγαθοΰ πηγή; καί 

τοΰ ωραίου 
’Απομακρύνων ! θάνατος ό άληθή; καί μόνος!

’’Αλλως δέν θνήσκει ώ; είκών τοΰ Πλάστου 
έςαισία' 

Ώ; Ν'οΰ; ’Εκείνο; άπειρο; έν τώ παντΐ ύ-
«άΡΧ«, 

Αλήθεια αόρατο; όρατοποιηθεΐσα
Έν τοίς δημιουργήμασιν, ά εκτισ’ έκ τή; 

ύλη;

"Ην έπενόησεν Αύτδ; πανσόφως, πανθαυ- 
μάστως, 

Κ’ άκαταλήπτως έν αύτη έδρεύων τήν διέπει 
Έν αρμονία θαυμαστή, έν εύκοσμία πάση, 
Ή Κεντρική Αύτδ; ζωή υπάρχων έν τοϊςουσι, 
Τδ Πνεΰμα τδ άείζωον, τδ μέγα Όν τών 

"Οντων- 
— Όμοίως καί 5 άνθρωπο; έπλάσθη ύπ’ 

Έκείνου 
Νοΰς ζών ’Εκείνου τοΰ Νοός είκών πεφιλη- 

μένη, 
Φέρων τά; θεία; χάριτας ’Εκείνου κατά 

δόσιν
Άνάλογον τώ πλάσματι ώ; πρδ; τδν μέγαν 

Πλάστην. 
Έντδς δέ σκεύους υλικοΰ πανσόφως, πανα- 

γάθω; 
Έκ τών χειρών τοΰ Πλαστουργού εύνόως 

πεπλ-ασμένου 
Ίδρύθη ούτο; δύναμις θεοειδής, κινοΰσσα 
Τδ σκεΰο; τδ σωματικόν είς πάσας τά; κι

νήσεις, 
Εΐς άς ύπδ τοΰ Ποιητοΰ έστι προωρισμένον, 
Όπως τδν νοΰν ύπηρετή είς τάς πολυειδεΐς

του 
Πρός τ’ άγαθόν καί τ’ άληθέ; κ’ ώραιον έ

νεργείας, 
Δι’ ών τδν μέγαν Πλάστην του πιστώς άπ- 

εικονίζων, 
Καί πρδ; ’Εκείνον, &ς ζωής καί άληθεία; 

Κέντρον 
’Γπάρχει άπαιώνιον, εικότως προσεγγίζων.

— Τοιοΰτο; ών ό άνθρωπος, θεός τι; πε- 
πλασμένος 

Ύπδ Θεοΰ τοΰ ποιητοΰ τών πάντων τοΰ 
Άναρχου, 

Καί ών ομοίωμα Αύτοΰ, ον άΰλον έν ύλγ, 
Πνεΰμα έν σκεύει σώματος έξ ύλικών στοι

χείων, 
Ώ; πρδ; τδ σώμα, δπερ είν’ τεμάχιον τής 

ύλης 
Τής Θεοκτίστου, ούδαμώς καταστροφήν λαμ

βάνει 
Κ’ έξόντωσιν έκ τή; ζωής, όπόταν ή ούσία 
Ή έν αύτώ θεοειδή; καί άΰλος τ’ άφήση,

Τδν «διαρρηκτόν αύτής σύνδεσμον μετ’ έ
κείνου ρηγνύουσα κατά βουλά; ήμΐν ακατά

ληπτου; ? 
Μεταβολήν σωματική; μορφής λαμβάνει 

μ.όνον 
"Η ύλη, ήν περ έφερε,,κ’ έξ ής ήν πέπλα· 

σμένον, 
Εΐ; τά έξ ών σηνήρμοστο όμοφυών στοιχείων 
Ήρέμα μεταβαίνουσα κατ’ άνωτάτους νό

μους.

Ή γή ή μήτηρ ή κοινή τών ύλικών ατόμων 
Τών έπί τοΰ προσώπου της κατ’ είδη φαινο

μένων 
Δέχεται εΐς τού; κόλπους τη; τδ σκεΰος τδ 

γεώδες 
Τοΰ προσφιλούς προσώπου μας, δπερ άπε- 

χωρίσθη 
Άπδ τοΰ οντο; έν αύτώ θεοειδούς στοιχείου, 
Τοΰ αοράτου πνεύματος κ’ αναλλοίωτου 

μόνου. 
Καί μετά μητρικής στοργή; έν ώ τδ περι

θάλπει, 
Τήν,ήν περ έφερε,μορφήν άνθρώπου αφανίζει, 
Τά έξ ών συνετίθετο στοιχεία άφαιρούσα. 
Έκ τούτων δέ οργανικά κ’ άνόργανα μοο- 

φόνει 
Σώματα,καθ’ οΰς έδωκεν ό μέγα; Νομοθέτης 
Νόμους σοφού; έν τή αύτοΰ δημιουργώ Σοφία. 
Κ’ ιδού άπδ τοΰ σώματος φιλτάτου μας προ

σώπου 
Μύρια δσα έντομα εΐς τήν ζωήν καλούνται, 
Λαμβάνουν σάρκα έξ αύτοΰ μορφή; έστω 

άλλοία;' 
Χλόη καί άνθη ιλαρά, καλλίχροα, ωραία 
Έκ τούτου σχηματίζονται κατά μορφά; 

ποικίλας' 
Κόκκος λεπτότατο; χρυσοΰ, σιδήρου ή άρ

γύρου 
Προστίθεται είς τά τής γής μεταλλοφόρα 

στήθη' 
Καί εί; τήν σφαίραν τών άτμών άτμοί αε

ριώδεις 
Ήρέμα άναβαίνουσι νεφέλας συμπληρούντες.
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Προσώπου, ήν έχάσαμεν άπδ 

"Ην έπί γής έβλέπομεν μικρόν

Και ούτως ούδέν μόριον άπόλλυται τής ύλης, 
Έζ ής έκείνη ή μορφή ήν συνεσκευασμένη 
Τοΰ προσφιλούς προσώπου μας’ αλλά μορ

φάς παντοίας 
Λαμβάνει άλλων έπί γής παντοίων ζωής 

δντων, 
Κ’ έν τούτοις ζή παντοειδείς τελούσα ένερ

γείας. 
Άλλά ήμεϊς θλιβόμεθα ’ θλιβόμεθα ! διότι 
Τήν προσφιλή δέν βλέπομεν μορφήν πλέον 

έκείνου, 
“Ες-ω καί ή ούσία του ή υλική αν μένη, 
Ζώσα έν τούτοις εις φυτού ή ζώων άλλου 

σχήμα ! 
Κ’ είς αΰςησιν συντρέχουσα όμοειδών άτόμων 
* Αλλων ! Άλλά ή θλϊψις μας ή τόση εΐν’ δί

καια ;
— Μορφή έκείν’ ή προσφιλής τής ύλης τού 

φιλτάτου
τού οφθαλ

μού μας, 
πριν κινου- 

μένην
Καί ένεργούσαν ζωηρώς παντοίας ένεργείας, 
Ητο έκείνη τής ζωής ή αληθής αιτία ;

'Ητο τδ κέντρον πράξεων καί διανοημάτων 
Τόσων καλών καί αγαθών, καί τόσων αι

σθημάτων 
Περικαλλών ητο πηγή καλλίρροος ; ώ ! ητο 
Μορφή έκείν’ ή υλική τδ 3ν τδ προσφιλές μας; 
“Οχι βεβαίως ! ’Επειδή κ’ ή προσφιλής εί- 

κών του 
’Εκ τών μικρώνμας ήθελε συγκινηθή δακρύων, 
“Ηθελε φεϋ ! τά χείλη της τ’ αγαπητά κι

νήσει 
Κ’ έκφράσει τής καρδίας της τά πάθη καί 

τους πόνους ! 
Σ’τδ άλγος τής καρδίας μας δ’ άνταποκρι- 

νομένη 
“Ηθελε τών ομμάτων της τών ιλαρών άφήσει 
Οίμοι! ς-αγόνας θαλεράς δακρύων θυμοβόρων!

— Άλλ’ δχι δέν ήν ή μορφή ή ύλική τδ
δν μας 

Τδ προσφιλές ’ τδ έν αύτή έν χρόνω ένοι- 
κήσαν

Πνεύμ’ άϋλον, θεοειδείς, ούδέποτε ούδεμίαν 
Μεταβολήν, άλλοίωσιν λαμβάνον, ήν έκεϊνο 
Καί είνε τδ αγαπητόν αεί ύπαρχον δν μας ? 
Έκεϊνο τών κινήσεων κ’ ένεργειών τής ύλης, 
"Ην έφερ’ εις άνθρώπινον μορφήν σχηματι- 

σμένην 
Τδ άρχικδν ήν αίτιον’ τών φίλων αισθημάτων 
Καί λογισμών και πράξεων καί λόγων ήτο 

κέντρον 
Έκεϊνο δή. Καί ώς πιστόν ομοίωμα τού 

θείου 
Τρισυποστάτου Πνεύματος άθλου, αιωνίου, 
θεοΰ τού δντος εις άεί πρδ πάντων τών 

αιώνων, 
Τοΰ υλικού σκηνώματος αύτού άποχωρήσαν, 
Τδ δν μας τδ άγαπητδν έκεϊνο διαμένει 
Ζών δλως άναλλοίωτον έκεΐ, ένθα ώρίσθη 
Ύπδ θεού διαμονή αιώνιος πνευμάτων.
Ζών έκεΐ μένει, μέχρις οΰ τδ πλήρωμα έπέλθη 
Τού χρόνου, δν ό άχρονος Δημιουργός τών 

πάντων 
Έν τή πανσόφιρ Του βουλή εχει έγγεγραμ- 

μένον, 
"Οτε τδ πνεύμα τ’ άϋλον έκάστου άνθρω

πίνου 
Προσώπου τδ διαλ.υθέν έξ ύλης σκήνωμά του 
Μέ τρόπον άκατάλ.ηπτον σ’τδν νούν μας θ’ 

άναλάβη, 
Ούδέποτε σλλοίωσιν νά πάθη πλέον μέλλον, 
’Αλλ’ είς άεί μένον αύτδ αίθέριον καί θειον, 
Άνώτερον μεταβολής τή ύλη νύν οίκείως ? 
Τοιοΰτον, οΐον ό Υίδς θεοΰ θεδς καί Λόγος 
Άπδ τοϋ τάφου έγερθείς άνέλαβε τδ σώμα ! 
— “Ώ ιερά άλήθεια ! ώ ! Οαΰμα τών θαυ- 

[χατων 
Άπίστευτον τώ έχοντι καρδίαν πωρωθεϊσαν 
ύπδ τών φαύλων της παθών, καί νούν τε- 

τυφλωμένον 
Ύπδ τοϋ σκότους ασεβούς κ’ άθεου φιλ.αυ- 

τίας ’ 
Καί έπειδή τδ άϋλον, θεοειδές μας πνεύμα 
Τδ έπί γής έν σώματι ένύλω κεκλεισμένον, 
Είνε είκών τού Πνεύματος τού θείου, "Οπερ 

Κέντρον 
Έστί ζωής ένδελεχοϋς, απείρου, πρδς Έκεϊνο

Έντεΰθεν έκ τής έπί γής Ένύλου φυλα
κής του 

Τδ πνεύμα Έζερχόμενον τού προσφιλούς μας 
“Οντος 

Προέρχεται’καί πάντοτε τή χρήσειάναλόγως, 
Ην τής έν γή έποίησε θείας άπος-ολής του, 

Καί πρδς τήν τοΰ προορισμού έκτέλεσιν συμ- 
φώνως, 

Καθ’ ήν εις τήν τοΰ αληθούς καί άγαθοϋ 
Εστίαν

Τήνφωτοβόλον έσπευσεναύτδ νά προσέγγιση 
Κ’ έπιμελώς νά λαμπρυνθή δι’ αγλαών άκ

τίνων, 
Πρδς τήν τελειοπ%ίησιν συμφώνως ήδη ταύ

την,
ΙΙρδς τδ τής Άγιότητος καί Αλήθειας Κέν

τρον 
Προσέρχεται, καί τήν μονήν άνάλογον Ευ

ρίσκει, 
ΓΟς εΐπεν ή Αλήθεια, ο θείος Θεού Λόγος, 
» Έν τή οικία τού Πατρός πολλαί μοναί υ

πάρχουν. » 
Κ’ έκεϊσε αναπαύεται ή παραδιδομένη 
Είς θυμηδίαν ιλαράν, δι’ ήν άνευ κατόπτρου 
Τδ Θεϊον όρά πρόσωπον κ’ άγάλλεται ευ

θέως, 
Ή βυθισμένη εις δεινήν θλΐψιν καί άθυμίαν, 
Δ·.’ ήν δέν βλέπει τδν Θεόν, σφοδρώς έπιθυ 

μούσα, 
— Κατάστασις ανάλογος τώ βίω,δν διήλθεν 
Έπί τής γής διάγουσα κακώς ή εύαρέστως!

Λοιπόν ούδαμού θάνατος ! κ’ έςόντωσι; τε
λεία ! 

Ούτ’ έν τή ύλη, ούτε δή έν τοΐς άύλοις ούσι’ 
Τδ παν διότι έν αύτώ απείρους άληθείας 
Εμπεριέχει τοΰ Νοός γεννήμματα τοϋ θείου, 
Η εΐν’ όρατοποίησις πανσόφως πεπλασμένη 

Τής απολύτου καλλονής καί παντοδυναμίας 
Τοΰ Οντος, δπερ άφθιτον κ’ αιώνιον υπάρχει.

Μεταβολή μόνον μορφής γίνεται έν τή 
ύλ-ρ, 

Ούχι δε κ’ έν τώ πνεύματι, άμεταβλήτω οντι

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Η'.)

Καί μέλλοντι τήν υλικήν μορφήν του ν’ άνα
λάβη, 

’Ην εΐχεν, δ τ’ έπί τής γής ητο συνδεδεμέ- 
νον, 

"Ινα το κάλλος δι’ αύτή; καί ύψος τών κτι
σιμάτων 

Τοΰ Ποιητού τών υλικών μανθάνη καί υψώται 
Προς τήν Έκείνου άπειρον κ’ απόλυτον ιδέαν.

Ή "Υλη μεταπλάττεται, άποχωριζομένη 
Τοΰ πνεύματος, καί είς μορφήν παντοειδών 

σωμάτων
Μεταμορφοΰται, ίσως δέ πρδς τήν τελειο- 

τέραν 
Τών ειδών πάντων μόρφωσιν, καί πρός τήν 

όσημέραι 
Τής Έδρευούσης είς τδ πάν άφθίτου Άλη

θείας 
Καί καλλονής παράστασιν έν τοΐς άτόμοις 

πάσιν 
Έντελεστέραν. Μόνον δέ διηνεκής υπάρχει 
Τής ύλης μεταποίησις κ’ άπαυστος έργασία 
Τού Πλάστου —«Έργαζόμεθα Έγώ καί ό 

πατήρ μου 
Διηνεκώς», τδ άψευδές Έκεϊνο είπε στόμα- 
Κ’ έν άνθρωπίνοις σώμασιν ομοίως πλαττο- 

μένοις 
Νέων άώλων ούσιών έμφύσησις Έκείνου, 
Αύτών δέ διατήρησις, άποχωριζομένων 
Τού υλικού των σώματος καί μενουσών ές 

δσον 
Τδ θαύμ’ έκεϊνο τελεσθή το κοουφαϊον πάν

των !

Λοιπόν δέν άπεθάνατε, ώ οντα προφιλή μου! 
ώ πρόσωπά μου ποθεινά παιδίωνκαί συζύγου? 
Δέν άπεθάνατε ! ούχί’ αί υλικαί μορφαί σας 
Μόνον μετεποιήθησαν’ ή ύλη των δ’ ύπάρχει, 
Έν άλλοις είδεσι ζωή; τελούσα λειτουργίας. 
Ζή έν αύτοΐς, αί δέ ψυχαί αί αυλοί καί θεΐαι, 
Άπαλλαγεϊσαι τών δεσμών τού υλικού των 

σκήνους 
Κ’έλθοΰσαι πρδς τδ "Υώιστον τής Άληθείας 

Κέντρον, 
Ζώσ·.ν, αγίαν ηδονήν έχουσαι παρ’ Έκείνω’ 
Τών μέν διότι δέν εΐχον ποσώς ήδη έξέ/.θει

43.
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Έχ τοϋ της άθωότητο; αγίου Παραδείσου ’ 
Τοΰ δέ διότι ήγάπησε ττ,ν άρετήν ένθέρμως, 
Κ’ ηύσέβει πρδς τδν "ϊψιστον τής αρετής 

Γεννάρχτ,ν’ 
'Q ! ιερά αλήθεια ! σεπτή παραμυθία ! 
’Ακτινοβόλε θύγατερ τής θείας ’ΕπιστήμηςI 
Εύχαριπτώ Σοι, Πάνσοφε υιέ βεοϋ καί Λόγε! 
"Ο; εί αύτής ό "Γπατος αΰτομαθής Διδά- 

κτωρ, 
Κ’ Ός οδηγών με πρδς αύτήν, τώ ίερώ της 

μύρω 
Τίς τλτ,μονος καρδίας μου τά άλγη θερα

πεύεις !
Έν Σμύρνη τδν Μάΐον <874.

ΟΙ ΚΟΜΙΙΤΑΙ.

'Αλλοτε η ΐμφάνισις ένδς κομήτου εις μέ- 
γαν ενέβαλε τήν άνθρωπότητα τρόμον, 
τούς δέ Βοηθούς t&v Obpav&r, δπως α
στρονόμος τ·.ς άπεκάλεσε τά ουράνια ταΰτα 
φωτοβόλα σώματα, οί δεισιδαιμονέστεροι 
έξελάμβανον ώς προσεχούς θανάτου σημεία- 
'Ηδη, δτε τδ παντοδύναμον τής αστρονομι
κής τέχνης βλέμμα διοοά σχεδόν καί τά 
ύπδ τήν άνωθεν ήμών αίωρουμένην αυλαί
αν φαινόμενα, έν πάση δέ περιπτώσει κα
τόρθωσε νά παρακολουθή κατά βήμα τών 
πλείστων έκ τών ουρανίων σωμάτων τήν 
πορείαν, οί κομήται εΐσήλθον είς τδ οριστι
κόν σχεδόν μέρος τής αστρονομίας και, άν οί 
άπλοϊκώτεροι δέν άπηλλάγησαν έξ δλοκλήρου 
είσέτι τών άλλοτε μεγάλων ψυχικών συγκι
νήσεων, οί πλεΐς-οι γινώσκουσιν οτι ούδεμίαν 
σχεδόν άξίαν 5) σπουδαιότατα φέρουν έν έαυ- 
τοϊς τά έτεοόφωτα ταΰτα σώματα, διότι καί 
αύτδ τδ φαεινόν φώς, δπερ έκπέμπουσιν, 
άλλαχόθεν τδ πορίζονται, δπως θέλει ίδεί 
κατωτέρω ό αναγνώστης. Νομάδες τών αι
θέρων, άσκόπως πλανώμενοι καί πρδς ού
δέν οριστικόν καταλ.ήγοντες σημεΐον, οί κο
μήται ζωννύουσι κατά διαφόρους διευθύνσεις

Σ· Κ. Λεοντι&ς.
καί

κς 
καί 
ίδέ-

τδν ήμέτερον πλανήτην, τήν μέν ήμέραν 
άόρατοι, ττ,ν δέ νύκτα ορατοί οιερχόμενοι* 
αφού δ’ έπί τινα χρόνον τέρψουν τδ βλέμ
μα τών πολλών καί συγκινήσουν τούς έτι 
έκ τών τοιούτων ουγκινουμένους λαούς, χά
νονται πέραν τής τροχιάς τής γής, δπου, 
δπως εύφυώς είπεν έσχάτως ό Κ. Hilleau, 
θά υπάρχη ϊσως προαιώνιον τοιούτων κοι
μητηρίου.

Τοιαύτη υπήοςεν ή εσεται καί ή τύχη τοϋ 
φεγγοβόλου έκείνου λυσίκομου άστέρος, δ- 
στις έσχάτως μάς έπεσκέφθη καί τοϋ ο
ποίου τά ίχνη οί φανατικώτεροι τών τοι
ούτων λάτρεις ζητοΰσι καί νϋν έτι πάσαν 
εσπέραν έπι τοΰ όρίζοντος. Καί επειδή τά 
τοιαΰτα ζητήματα ούδέποτε σχεδόν γηοά- 
σκουσιν ή έξαντλοϋται, έπιστήμονες
έφημεριδογράφοι έπανέφερον κατά τήν έμ 
φάνισιν τοϋ ουρανίου τούτου σώματος -·’ 
τδ μέσον πάν δ τι άφοοά τούς κομήτας, 
τάς πρότερον έσφαλμένας περί αυτών 
ας καί τών νεωτέρων χρόνων τάς ανακα
λύψεις. ’Ολίγα τώ όντι τών προβλημάτων 
δσα εγκλείει ό άνωθεν ήμών απέραντος Οό- 
λος έτάραζαν πλειότερον τών έπιστημόιων 
άνδρών τάς φαντασίας καί διέψευσαν τών 
σοφών τούς υπολογισμούς. Ο Άραγώ, ό 
διά τών βαθείων αυτού γνώσεων τοσοϋτον 
χύσας φώς έπί πολλών ζητημάτων τής α
στρονομικής τέχνης, άφοΰ πολλαχού τών 
συγγραμμάτων του άποδεικνύει- τδ αβλα
βές τών κομητών, άφοΰ βέβαιοί δτι τδ κε
νόν οίασδήποτε μηχανής είναι πάλιν πυ
κνότερου τής ύλης έκ τής όποιας σύγκειν- 
ται οί κομήται, καταλήγει ούχ ήττον είς 
τδ συμπέρασμα, δτι ή μιταΰοΛή τής Γής 
είς χομήτηγ ούδέν παρουσιάζει τδ αδύ
νατον η άπίθανον ! 'Αλλη θεωρία παρι- 
στά τούς κομήτας ώς παμμεγέθεις αεριώ
δεις όγκους, άπδ υδρογόνου συγκειμένους’ 
έκ δέ τής προσψαύσεως τοϋ υδρογόνου αύ
τών μέ τδ όξυγόνον τών άτμοσφαιρών, τάς 
οποίας οί όγκοι ούτοι διέρχονται, πυρα- 
κτοΰνται, φωτοβόλα πυρά περιβαλλόμενοι 
καί έκπέμποντες. Ό Hilleau δμως παρα- 

I τηρεί δτι, άν οΰτω; είχε τδ πράγμα, οί ' ε-

πυρακτωμένοι ούτοι όγκοι θά διήρχοντο 
πέριξ ήμών ούχί έν σχήματι άχρόου καί 
ψυχρής ομίχλης, δπως ήδη, άλλ’ εις σίφω- 
νας φοβερούς φωτός καί Οερμότητος’ τότε 
δέ πάσα περαιτέρω αμφιβολία ήθελεν έκλεί- 
ψει.

Σήμερον δλαι αί θεωρία·, αύται κατέπε
σαν καί ούδεμίαν έχουσιν άξίαν. Ούτε στε
ρεά ούτε ρευστή, λέγει ό ποομνησθείς συγ
γραφεύς, ούτε αιθήρ ούτε άέριον, ούδέν πα
ρόμοιον τέλος πάντων πρδς τήν τών άλλων 
ουρανίων σωμάτων, απλή δ’ δμίχλη ή όλη 
τών κομητών, θερμαινομένη υπό τής γειτ- 
νιάσεως τοϋ ήλιου, άπλοΰται τόσον, ώστε 
πληροί έκατομμύρια λευγών’ διερχομ,ένη δέ 
τά ψυχρά πλάτη πυκνούται καί περιστέλ
λεται τοσοϋτον, ώστε δύναται νά τήν χω- 
ρέση καί μία άπλή βαύκαλις. Λεπτομε
ρέστερου δμως καί τελειότερον έξηκρίβωσε 
τά περί κομητών, τής πορείας καί τοΰ 
προορισμού αύτών ό Laplace, δ έξοχος έ- 
κεϊνος νοΰς, πρώτος παντός άλλου έπιτυχέ-
στερον λύσας καί τδ ουράνιον τούτο πρό
βλημα.

Καί τού Laplace μόλον τούτο, ύπάρχου- 
σιν άλλοι μεταγενέστεροι έπιστήμονες, λε
πτομερέστερου καί τελειότερον άναπτύξαν 
τες τδ θέμα τούτο. Ή αστρονομία άλλως 
τε είσέδυσε πολύ περισσότερον έκτοτε είς 
τού ούρανοΰ τά βάθη, καί ή τέως έφηβος 
τέχνη εΐσήλθεν είς ώριμον ηλικίαν έπί τινων 
τοιούτων ζητημάτων- 'Εγραψαν πολλοί 
περί κομητών κατά τούς τελευταίους τού
τους χρόνους’ τελειοτέραν δμως τών άλ
λων πραγματείαν ευρίσκουσιν οί περί τά 
τοιαΰτα είδικώτεροι τήν τοΰ 'Αγγλου κα- 
θηγητού Reichenbach, έν τή όποια ό σοφός 
ούτος άνήρ άποδεικνύει τήν άμεσον μετα
ξύ κομητών καί άερολίθων συγγένειαν, 
άναλύων συγχρόνως καί τών μέν καί τών 
δέ τήν πρωτόγονον δλην. Ταύτης περίλη- 
ψιν βραχείαν, δσον ένεσην, έπιχειρούμεν νά 
δώσωμεν ένταΰθα.

Όλοι, πρδ πάντων δέ οί άναλ ΰσαντες τών 
άερολίθων τάς δλας, γινώσκουσι σήμερον 
όποία υπάρχει σχέσις μεταξύ αυτών καί 
τών κομητών. Έν τούτοις, καθόσον αφο
ρά τούς κομήτας, πασίγνωστόν έστιν δτι ή 
ούρά αύτών είναι διαφανής, δτι δέ, είτε αερι
ώδης είτε υγρά είναι ή άποτελοΰσα αυτούς 
ύλη, τδ φώς τούς διέρχεται, χωρίς νά ύπο- 
στώσι διάθλασιν αί ακτίνες. Δέν έχουσι λοι
πόν ίδιον φώς’ άπεδείχθη δ’ δτι έκείνο, δ
περ έκπέμπουσι, τδ λαμβάνουσι παρά τοΰ 
ήλιου- ούτε φάσεις έχουσιν, ούτε τήν έλα- 
χίστην δύνανται νά παοάξωσιν έν τή. άτ- 
μοσφαίρα ταραχήν, ούτε τδ αύτδ σχήμα 
πάντοτε διατηροϋσι, παρουσιάζοντες καθ’ 
έκάστην ήμέραν, κατά δέ τδν Piazzi, καθ’ 
έκάστην ώραν σχεδόν διαφόρους άλλοιώ- 
σεις· 'Εχουσιν έν γένει βάρος μέγιστον. 
Καί δμως διέρχονται κάποτέ τινες το
σοϋτον μικροί καί ελαφροί, ώστε, συμπε- 
ριλαμβανομένης καί τής ούράς των, εΰ- 
ρέθησαν ζυγίζοντες τέσσαρα μόλις χιλιό
γραμμα. ’Επί τέλους άπεδείχθη οτι- ά. 
ή ούρά τών κομητών σύγκειται άπδ σωρόν 
μορίων στερεών, μικρών πολύ, έν εϊδει ψηγ
μάτων μετάλλου. —β'. δη έκας-ος τών κόκ
κων αύτών απέχει τόσον πολύ τοΰ άλλου, 
ώστε αί φωτειναί άκτΐνες άνέτως διέρχον
ται μεταξύ αύτών. — γ'. δτι τά μό
ρια ταΰτα, έντδς τοϋ αχανούς αίωρούμενα, 
δύνανται έλευθέρως νά κινώνται, νά ΰπεί- 
κωσιν οϊκοθεν είς τήν έπιρροήν άλλων έν
τδς καί έκτδς ένεργών σωμάτων, νά ένών- 
ται καί συστέλλωνται ή νά χωρίζονται 
καί διαστέλλωνται’ καί ό πυρήν δ’ αύτός 
τοΰ κομήτου, δταν ό κομήτης έχη τοιοΰ- 
τον, ούδέν είναι άλλο, είμή τοιαύτη έκ μο
ρίων ύλη, κεχωρισμένη πρότερον» ήδη δέ 
συσταλεΐσα καί άποτελοΰσα ένα σωρόν. Ώ
στε ούδέν άλλο είναι είς κομήτης ή σωρός 
διεσταλμένος, διαφανής, κινητός, ετερόφω
τος, μικρών στερεών μορίων, έν τώ άχα- 
νεϊ αίωρουμένων. Υπάρχει ήδη, έρωτώμεν, 
μεταξύ τοΰ πλούτου . τοσούτων ούρανίων 
σωμάτων, άνωθεν ήμών τάς εκστάσεις τοϋ 
απείρου διασταυρούντων, ύπάρχει σώμα τι
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παρουσιάζον άναλογίας μετά τών κομητών, 
καί διά τής άναλύσεως τοΰ οποίου νά είσ- 
δύσωμεν βαθύτερον καϊ είς τά έτερα ταΰτα 
σώματα, περί ών ένταΰθα είδικώς πρόκειται, 
τούς κομήτας τουτέςτ; — Ναϊ, άπαντώμεν.

* Εχομεν φαινόμενον τι, δπερ καί αύτδ, δ
πως οί κομήται, μάς έρχεται άπδ τοΰ 
ούρανοϋ τά βάθη' άλλου πλήν ομοιάζον
τας είδους μικροί πλανήται όντες,πολυπληθέ
στεροι κα1. ήττον λαμπροί τών μεγάλων 
κομητών, οί αερόλιθοι, διότι περί αύτών ό 
λόγος, στέλλουσι καθ’ έκάστην καί ένα 
άγγελιαφόρον έπί τής γής. Είτε είς λίθους, 
είτε εις τμήματα σιδήρου μάς φθάνουσίν, 
ούδεμία ύπάρχει αναλογία μεταξύ τής πτώ
σεως αύτών και τής μεγαλοπρεπούς τών 
κομητών ανατολής. Οί μέν πρώτοι ούράν 
δέν εχουσιν, οί δέ κομήται δέν φθάνουσι 
μέχρι τής γής- καί δμως, άμα τις έξετάση 
έπιστημονικώς τους αερολίθους, βλέπει τήν 
μεταξύ τών δύο σωμάτων συγγένειαν. Είς 
αερόλιθος είναι έν γένει δν κοσμολογικόν' 
είναι αστρονομικόν, διότι μάς έρχεται έκ 
τοΰ μ.έρους, δπου κατοικούν οί αστέρες" φυ
σικόν, έάν τις άναλΰση τήν πρώτην ύλην του" 
γαιωλογικδν, διότι αποτελεί καί αύτδς μέ
ρος τής πορείας τής ύδρογείου σφαίρας' όρυ- 
κτολογικδν, δταν άναλΰση τις τούς διαφό
ρους άποτελοΰντας αύτδν λίθους' μετεωρο
λογικόν, διότι μάς παρέχει δείγμα τών 
πλησίον καϊ έντδς τής ατμόσφαιρας ήμών 
διενεργουμένων' μηχανικόν τέλος πάντων, 
διότι ή κατασκευή αύτού είναι πολύπλοκος.

*Ας έξετάσωμεν ήδη τάς μεταξύ αύτών 
καϊ τών κομητών σχέσεις. Έν έτει 1794- 
έπεσεν έν ϊιέννη βροχή μικρών λίθων, ού
δείς δέ ήθελε νά πιστεύση τδ γεγονός. Καϊ 
ό Laplace αύτδς βραδύτερου τδ κατέτασ
σε·/ είς τών μύθων τήν σειράν. Έκ τών άε- 
ρολίθων τούτων περιήλθόν τινες είς τήν 
κατοχήν μου, τεθραυσμένοι μόλα ταΰτα' ά- 
ναλύσας δ’ αύτούς, εύρον έντδς όγκου γαι
ώδους, πυκνού, λευκοειδοϋς, πλεΐστα δσα 
σφαιρίδια κολλημένα, ώς σχάγια έπϊ πέ
τρας. Είναι όλα σώματα μικρά, σκληρά, 
πρασίνου βαθέος χρώματος, τινά ές αυτών 

τεθραυσμένα ή τρυπημένα καϊ λεία, έν γέ- 
νει δέ κρυσταλλώδη καϊ κατάστιλπνα' τδ 
μέγεθος αύτών άρχεται άπδ τόν κόκκον 
Βανίλλης καϊ φθάνει τδν τοϋ κέγχρου, τά 
πλεΐστα δ’ όμοιάζουσι μέ κόκκον άφιονο- 
σπόρου ή κεφαλήν καρφίοος. Οί άερόλιθοι οί 
πεσόντες είς τήν έν Ίνδίαις Βεναρές καί τών 
όποιων έχω τρία δείγματα, είναι σχηματι
σμένοι άπδ ύλην λευκοειδή, γαιώδη, διά τού 
όνυχας εύκόλως τεμνομένην' έπ’ αύτών βλέ
πει τις απειρίαν σφαιριδίων πρασίνων, ών τά 
μικρότερα άποτελούσι κόνιν δσον δίδεται 
λεπτήν, τά δέ μεγαλείτερα φθάνουσι τδ μέ
γεθος ένδς μικρού μπιζελιού. *Αλλο·., ώς ό 
τού Βλάνσκου, είναι χρώματος φαιού, τά 
δέ σφαιρίδια φαιόμαυρα,τριγύρω έσπαρμένα’ 
ό τού Βέστωνος ήτα φαιόλευκος, τά δέ 
σφαιρίδια φαιού βαθέος χρώματος. Ό τού 
Βρεμεβόρδα τέλος πάντων παρουσίαζε τι 
έτι μάλλον περίεργον' ό μέν όγκος είχε 
χρώμα τέφρας, έκ δέ τών κόκκων, δλων κα- 
ταστίλπνων, οί μέν ήσαν φαιού βαθέος, οί δέ 
ανοικτού καϊ άλλοι λευκοί. Έπϊ τής έπιφα
νείας τού λίθου τούτου παρατηρεί τις κοίλα 
όστρακα, σχήμα ημισφαιρίου εχοντα καί ά- 
ποτελοΰντα τάς κατοικίας σφαιριδίων, άπο- 
σπασθέντων ήδη έξ αύτών. ’ Αλλοι αερόλι
θοι, ώς δ τού Κάπλαν, παρουσιάζουν έπϊ σω
ρού μέλανος σφαιρίδια διαφανούς φαιού 
χρώματος, ό δέ τοΰ Τενάζο, έπϊ σωρού μέ
λανος ωσαύτως λευκά. Ό άερόλιθος τού 
' Ενολ τέλος πάντων περιέχει σφαιρίδια χον
δρά ώς κύαμος. Ό άερόλιθος ουτος, ό μάλ
λον αξιοσημείωτος πάντων, περιέχει κόκκους 
σιδήρου χονδρούς ώς λεπτοκάρυα.

Εκτός δέ τών αερολίθων ύπάρχουσι με
τέωρα ές άπλοΰ όγκου σιδήρου συγκείμενα, 
τών οποίων τινά παρουσιάζουν τήν αύτήν 
κατασκευής συνταγήν. ’Ανέλυσα ενα τοιοΰ- 
τον σιδηρούν όγκον, τδν τοΰ Ζακατέκα, εύ
ρον δέ κόκκους σιδήρου τδ μέγεθος καρύου έ
χοντας, προσηρμοσμένους τόν ενα έπί τού 
άλλου καϊ δμως εύκόλως χωριζομένους. Έν
τδς αύτών ευρίσκει τις σφαιρίδια πυρίτου, 
μεγάλα ώς καναβουρόσποροι, έν ς> άλλα 
ές αύτών είναι τόσον μικρά, ώστε ανάγκη 

νά τά ζητήση τις διά τού μικροσκοπίου. 
Ένίοτε είναι τοσούτον στερεώς κεκολλημένα 
έπϊ τού λίθου, ώστε σχίζονται είς τδ μέσον, 
άμα θέληση τις νά τόν θραύση. Έν γένει 
δμως είναι ευκίνητα, πίπτοντα χαμαί, άμα 
θραύση τήν περιέχουσαν αύτά πέτραν’ απαι
τείται δέ μεγάλη προσοχή, διότι, άν τδ 
έδαφος είναι λεΐον, φεύγουν καϊ εύκόλως χά
νονται.

Έάν τις θλάση εν τών σφαιριδίων τού
των, παρατηρεί άμέσως κατασκευήν κρυ- 
σταλλίνην πολύφυλλον. Τδ τάλκον άποτε- 
λεϊ τήν κυριωτέραν αύτών ούσίαν, ένίοτε 
δέ περιέχουν άλλα μικρότερα σώματα'έτερα, 
χρώματος βαθέος φαιού, έχουσι πυρήνα γαι
ώδη λευκόν, κρυσταλλωθέντα ήδη παρ’ αύ
τών· έπϊ τέλους έχομεν μικρά σφαιρίδια έκ 
πυρίτου έντδς άλλων έκ σιδήρου. Είς τρόπον 
ώστε δλοι οί άερόλιθοι, είτε έκ λίθου είτε 
έκ σιδήρου σύγκεινται, μάς παρουσιάζουν ά
θροισμα σφαιριδίων, ένίοτε έν τοιαύτη αφθο
νία, ώστε αύτά μόνα αποτελούν τδν αερό
λιθον. Είναι ένίοτε στρογγύλα, άλλοτε δέ 
γαιώδη' έκαστον αύτών αποτελεί Sv χω
ριστόν άτομον, οργανισμόν εντελή, υπάρ
χει τέλος πάντων' ξένον έντδς τού καλύ- 
πτοντος αύτδ λίθου, υπήρχε πρδ αύτοΰ, 
αποτελεί δέ τήν πρώτην τών άερολίθων 
δλτν' ήτο άλλοτε καϊ αύτδ άερόλιθος έν 
τελής καϊ ανεξάρτητος, καϊ έκλείσθη έντος 
άλλου, ώσπερ τδ όστρακον έντδς τιτανώ- 
δους λίθου· Μεταξύ τής περιόδου, καθ’ ήν 
ύπήρξε χωριστόν δν, καϊ έκείνης,καθ’ ήν έ- 
σχηματίσθη ο μετεωρικός λίθος, μεσολαβοΰ- 
σιν ίσως έκατομμύρια έτών.

*Ας άνατρέξωμεν · 
φυσικήν, 'ίνα μάθωμε1 
στορίαν τών σφαιριδίων τούτων, πώς έσχη- 
ματίσθησαν τούτέστι. Πάσα ύλη, κρυσταλ
λώδης παρουσιαζομένη, είναι σώμα, ούτι
νος τά άτομα ή μόρια ώργανίσθησαν συμ- 
παραλληλαυγείως, κατά τούς ειδικούς δι’ 
έκαστον αύτών νόμους τής φύσεως. Ινα όρ- 
γανισθώσιν όμως ούτω,πρέπει νά έκινοΰντο, 
νά κατείχαν τήν έλευθερίαν τοΰ υπήκειν είς 
τούς νόυ.ους αύτούς, έν άλλαις λεξεσι τα

πρδς στιγμήν είς τήν 
,εν τήν πρωτόγονον ί-

Αεριώδη

μόρια τά άποτελοΰντα τά σφαιρίδια ήσαν 
κάπου αίωρημένα, έννοεΐται πάντοτε έντδς 
τοΰ άχανούς, όθεν μάς έρχονται. Καϊ τδ 
σχήμα των καϊ ό τρόπος τής αίωρήσεως 
αύτών ήτο βεβαίως άεριο/δης' διότι είς τάς 
χώρας έκείνας πάς μλλος τρόπος ή σχήμά 
είσιν άπαράδεκτα. Δέν δύνανται νά ήσαν 
σώματα στερεά, διότι δέν ήθελον κρυσταλ- 
λωθή' ούτε δύναταί τις νά υπόθεση, δτι τά 
παρήγαγεν υγρόν κρυσταλλωθέν, διότι τότε 
πρέπει νά παραδεχθή τδν κόσμον έντδς ά
πειρου θαλάσσης κεκλεισμένον. ’Αεριώδη 
λοιπδν ήσαν' έκαστον δ’ έξ αύτών είναι μι
κρόν έμβρυον τού ορατού κόσμου·

Επομένως είς άερόλιθος σύγκειται άπδ 
έκατομμύρια τοιούτων σφαιριδίων κουσταλ- 
λωθέντων'δταν δέ τις υπολογίση έκείνων τήν 
πληθύν, θά εύρη δτι δισεκατομμύρια, τρισ
εκατομμύρια σφαιριδίων τοιούτων πληρούσε 
τάς ούρανίους έκτάσεις. Έν τή χημεία, 
πάν ρευστόν υγρόν ή άεριώδες, περιέχον ύ
λην κρυσταλλώδη, δέν τήν άφίνει νά κατα- 
σταλάξη είς Sv σημεϊον, άλλά, διάφορα έκ- 
λέγον μέρη, σχηματίζει χωριστούς καϊ ανε
ξαρτήτους άλλήλων σωρούς κρυστάλλων. 
Τδ έν μικρώ κύκλω γινόμενον παρ’ ήμΐν, 
ύποθέσατέ το έν κύκλω εκατομμυρίων λευ
γών διαμέτρου, δσα περιλαμβάνει ή ούρα 
ένδς κομήτου έξ ύλης ζητούσης νά συσταλ- 
λή καϊ κρυσταλλωθή. ' Ινα ή ύλη αύτη συγ
κεντρωθώ είς Sv μέρος, ώφειλε νά διατρέξη 
έκατομμύρια λευγών,έν ώ ούδεμία πρδς τού
το υπάρχει άνάγκη. Άρπάζουσα λοιπόν δσα 
μόρια διακυμαίνονται έν τή σφαίρα τής έλ- 
ξεως, προσελκύει πάν τδ περϊ αύτήν, τδ 
βυζάνει έν άλλαις λέξε,σι' διά τοΰ τρόπου 
δέ τούτου σχηματίζονται δισεκατομμύρια 
μικρών κρυστάλλων, άτινα έξακολουθούν 
διατηρούντα τδ πρωτότυπον αυτών μέγεθος, 
καϊ τών οποίων τδ σύνολον ώφειλον νά δνο- 
μάσωσι NeyeJoei<h~i, δταν δέ κινώνται πρδς 
μίαν διεύθυνσιν, apfjroc.

Ποια δμως δύναμις ή συμβεβηκδς εά έθε- 
σεν είς κίνησιν; ποια έδωκεν ώθησιν- είς τά 
μικρά ταΰτα άτομα ; ποία τέλος πάντων 
τά έροιύεν έν τώ Σύμπαντι, έντδς τού ήλι-
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ακοϋ συστήματος, ώς του; άλλους αστέρας; 
Αδύνατον νά εξακρίβωση τις τοΰτο. Τδ βέ
βαιον εΐναι, δτι πλήν τών κομητών καί 
τών ουρών των και άλλα σμ.ήνη είναι οΰ 
μόνον δυνατά, άλλά και πιθανά καί αναγ
καία έν τώ κόσμω τών αστέρων. ’Επίσης δέ 
καί τά μικρά ταϋτα σώματα κατέχουσι 
τών κομητών τάς ιδιότητας' δέν έχουν ίδιον 
φώ;' είναι διαφανή- τάς ακτίνας, άςτινα; 
πορίζονται άλλαχόθεν, ισω; παρά τοΰ ήλιου, 
τάς μεταβιβάζουν άκεραίας, χωρίς νά τάς 
θλώσι" δέν έχουν φάσεις, άλλάσσουν συχνά- 
κις θέσιν, άλλάσσουν σχήμα καθ’ έκάστην" 
συνεπεία δέ τής μεγάλης έσωτεοικής δια
στολής των ζυγίζουσι πολύ όλίγον. Καί 
είς τά άποτελοΰντα λοιπόν τού; άερολίθους 
στοιχεία καί εις τδν τρόπον δι’ ού αναπτύσ
σονται, άπαντώμεν μεγάλα; αναλογίας μέ 
τούς κομήτας" τοσαύτας άναλογίας, ώστε 
άδιστάκτως άποφαινόμεθα, δτι ό πυρήν καί 
ή ούρά ενός κομήτου κατ’ ούδέν διαφέρουσι 
σμήνους τοιούτων μετεωρικών σφαιριδίων.

Ισως δμως παρατηρήση τις, δτι οί μέν 
κομήται εΐναι ύπέρ μέτρον μεγάλοι, οί δ’ 
αερόλιθοι καθ’ υπερβολήν μικροί, έπομένως 
άδύνατον νά ύπάρχη μεταξύ τών δύο τού
των φαινομένων συγγένεια. Άλλ’ ή διαφορά 
αυτή κατ’ επιφάνειαν μόνον υπάρχει" διότι 
υπάρχουν κομήται τοσοϋτον μικροί, ώστε 
καί μέ τά καλλίτερα τηλεσκόπια μόλις τού; 
διακρίνει τις" έξ άλλου δέ γνωρίζομεν άερο
λίθους ισομεγέθεις μέ ίππους, μέ οικίας, μέ 
λοφίσκους μικρούς" τοιοΰτοι υπάρχουν έν τώ 
Μεξικώ, έν τή Βρασιλία καί τή 'Ανω Σενε
γάλη" Οά ύπάρχωσι δέ άναμφιβόλως καί άλ
λοι μεγάλοι ώς μικροί αστέρες, καί πολλοί 
φρονοϋσιν δτι όρη ολόκληρα τή; σφαίρας ή
μών είναι άερόλιθοι καταπεσόντες. Ούτω 
μανθάνομεν, δτι έν Λιβηρία τής ’Αμερικής οί 
μαύροι άνώρυξαν μεταλλεία καθαρωτάτου 
σιδήρου έντδς βράχου" τίς οΐδε δε άν ό βρά
χος ούτος δέν ήτο μέγας τις αερόλιθος, τδν 
όποιον έν τή άμαθεία των δέν έδυνήθησαν 
νά διακρίνωσι. Τδ πάν άλλως τε έν τώ ου
ρανό», άπδ τοϋ μικρότερου μορίου μέχρι τοΰ 
μεγαλειτέρου απλανούς άστέρος, αποτελεί

κλίμακα βαθμολογικήν διαφόρων μεγέθων.
Καθόσον άφορα τδν άριθμδν τών μέν καί 

τών δέ, ό Λαλάνδ άναφέρει έπτακοσίούς 
γνωστού; κομήτας, δ Βράνδ τέσσαρας χιλι
άδα; καί ό 'Ερσχελος περισσοτέρους έτι' 
άπδ τή; έποχή; δέ τών άστρονόμων αύτών 
άνεκαλύφθησαν πλεΐστοι όσοι άλλοι" παρα- 
λείπομεν τού; κατά τήν ήμέραν άοράτως 
διερχομένου;. θά ύπάρχωσι δέ καί μυριάδες 
μικρών πολύ, τούς οποίους δέν βλέπομεν, 
ώστε λίαν πιθανώς νέφος εκατόν χιλιάδων 
κομητών κυκλοφορεί περί τδν ήλιον. ’Εκ τών 
άερολίθων άφ’ έτέρου ύπελογίσθη δτι πί- 
πτουσι δύο καθ’ έκάστην ήμέραν έπί τή; 
γή;" άλλοι άναβιβάζουν εΐ; πλειοτέρου; τόν 
άριθμδν" έπομένω; καί έξ αυτών έκατοστύ- 
ε; χιλιάδων θά πλανώνται έντδς τοϋ ήλια- 
κοΰ συστήματος.

Έάν τι; είπη, δτι υπάρχουν κομήται 
άνευ ουράς, άπαντώμεν ότι υπάρχουν καί 
άερόλιθοι άνευ σφαιριδίων, τοιοΰτοι δέ πρδ 
πάντων εΐναι οί περιέχοντες σίδηρον καί 
όγκον μεταλλικόν καί έν μέρει μόνον κρυ
σταλλωμένου. Δύναται έπίσης νά παρατη
ρήση, δτι, άν καί οί κομήται συνίσταντο έκ 
τής αύτή; ύλη; τή; άποτελούση; τού; άερο- 
λίθου;, δέν ήθελον δυνηθή, διερχόμενοι τδ 
περιηλίου, νά ύποστώσι τών ήλιακών άκτί
νων τήν θερμότητα" άλλ’ ό Φλωγέργ 
{Flaugergues) άπέδειξεν δτι ή πέριξ τοΰ 
ήλίου Οερμότης δέν είναι τοσαύτη, δσην έ- 
σφαλμένως τήν ύπελόγισαν" τδ πολύ 50 
βαθμού; άνω τοΰ μηδενικού, εΐναι ίση μέ 
τήν θερμοκρασίαν βράζοντο; υδατος. Καί οί 
άερόλιθοι δ’ άλλως τε ούδέν σημεΐον μεγά
λης ένεργείας θερμότητος παρουσιάζουν, καί 
έν μέσω τοϋ σιδήρου διακρίνει τις πυρίτου 
καί γραφίτου κρύσταλλον.

Υπάρχουν δμως κομήται μέ δύο καί 
πλειοτέρου; πυρήνας. Καθόλου παράδοξον 
τούτο" δταν σώματα μικρά άρχίζουν νά 
συστέλλωνται, σχηματίζονται φυσικω τώ 
λόγω διάφορα συσσωματώσει·»; μέρη, κατά 
συνέπειαν δέ καί πυρήνες. Έξετάσας πολ
λούς άερολίθους, παρετήρησα δτι τά έκ τοι
ούτων τεμάχια βροχή; δέν έδόναντο νά ει- 

ναι λείψανα ένδς και μόνου όγκου, κατά συ
νέπειαν καί ή προέλευσις αυτών είναι διά
φορος. 'Εχω ένα άερόλιθον Βεναρές, δλα τά 
χαρακτηριστικά άκεραίσυ λίθου παρουσιά- 
ζοντα" ούτος άναμφιβόλως. ύπδ άλλοιν όμοί- 
ων λίθων συνοδευόμενος, διήλθεν ούρανίους 
εκτάσεις, πρίν πέση έπι τής γής. Καί έν 
Σιέννγ μεταξύ πολλών λίθων πεσόντων έξ 
ούρανοϋ πολλοί διατηρούν τδν πρωτόγο
νον αύτών τύπον. Έν τώ σμήνει τών σφαι
ριδίων, έξ ών οί λίθοι ούτοι άπεσπάσθησαν, 
θά ύπήρχον πολλοί όμοιοι λίθοι, έπέχοντες 
ότι θέσιν οί πυρήνες έν τή ούρα τών κομη
τών. Ούδεμία λοιπόν καί ώς πρδς τοΰτο 
μεταξύ τών δύο σωμάτων διαφορά.

Άλλά—λέγουσιν έπίσης—άν ή ούρά τοΰ 
κομήτου συνίστατο έκ τοιούτων σφαιριδίων 
συνηθροισμένων, ή γή ήθελε συχνάκι; υπο- 
στή κινδυνώδεις δονήσεις κατά τήν διάβα- 
σιν τών κομητών. Απάτη" διότι τά σφαιρί
δια ταύτα άπέχουσι πεντήκοντα καί εκα
τόν βήματα άλλήλων. 'Υποθέσατε ότι διέρ- 
χεσθε μίαν τοιαύτην ούράν καί άνά έκα- 
τδν ή πεντήκοντα βήματα άπαντάτέ τι, 
τδ μέγεθος κόκκου άφιονοσπόρου ή τής άμ- 
μ.ου ή τοϋ κονιορτοΰ έχον, καί αύτδ είς πολ
λών ώρών, ήμερών ίσως, διαλεϊπον διάστη
μα" τίς θέλει τδ παρατηρήσει; Καί άν εις 
έκ τών πολλών παρατηρήση δτι κόκκος 
τριοΰτος έπεσεν έπ’ αύτοϋ, θά ύποθέση τά
χα έκ τούτου ταραχήν έν τώ ήλιακώ συ- 
στήματι ;

Έπί τέλους, έάν μεγάλη ύπάρχη ποι
κιλία μεταξύ τών κομητών,—καί μεταξύ 
τών άερολίθων, όμοιων άλλήλοις κατ’ έπι- 
φάνειαν, ύπάρχει μεγάλη διαφορά κατά 
βάθος. Άπδ τοϋ καθαρού λίθου άοχόμενοι 
καί είς τδν καθαρόν έπίσης μεταλλικόν όγ
κον φθάνοντε;, διαφέρουν τόσον κατά τδν 
τύπον, τδ μέγεθος καί τήν κατασκευήν, 
ώστε έπί εκατόν πεντήκοντα δειγμάτων, ά
τινα μέχρι τούδε κατέχομεν, δλων τυχαίως 
συναχθέντων, δέν έχομεν δύο όμοιάζοντα 
άλλήλοις, αί δέ μεταξύ αύτών διαφοραί εΐ
ναι τούλάχιστον όσον μεγάλαι αί μεταξύ 
τών κομητών.

'"Οταν τις άθροίση ταϋτα πάντα, θέλει 
παραδεχθή βεβαίως ότι κομήται καί άερό- 
λιθοι είναι έν καί τδ αύτδ φαινόμενον" τοι 
αύτη άλλως τε ήτο καί τοϋ Laplace ή θε
ωρία. Χάρις εί; τής νεωτέρας έπιστήμης 
τάς άνακαλύψεις δυνάμεθα νά Θεωρήσωμεν 
τά σώματα ταϋτα ώς άτομα διαμοιρασμένα 
έν τώ άχανεΐ καί ούσιωδώς άπέχοντα άλ
λήλων. Έπειδή δέ δλαι αί δυνάμεις καί 
ιδιότητες, τάς οποίας σήμερον μάς άπτκα- 
λύπτουσι, βάρος, ελξις, δυΐκότης, ύπήρχον 
ήδη έν αύτοΐς, ήλθε βαθμηδόν δι’ έκαστον, 
έστω καί βραδέως, ό χρόνος, καθ’ 8ν έπρεπε 
ν’ άποσβεσθώσιν οί μεμ-ονωμένον αύτδ κρα
τούντες δεσμοί, ό χρόνος, καθ’ δν κατά 
τδν Laplace τά μόρια ώφειλον νά ύποχω- 
ρήσωσιν είς τών δυνάμεων αύτών τήν πίε- 
σιν. Είς τού; νόμου; τούτου; υπείκοντα, 
συνηθροίσθησαν έπί τδ αύτδ καί ήνώθησαν. 
Ούτω δ' έσχηματίσθησαν τά άπειράριθμα 
ταϋτα μικροσκοπικά σώματα, άπαράλλα- 
κτα δπως καθ’ έκάστην βλέπομεν σχηματι- 
ζομένην τήν χιόνα. 'Όπως έκείνη, ύποχω- 
ροϋσα εις τδ βάρος, καταπίπτει έπί τής 
γής εις μικρών μορίων σμήνος, ούτω καί 
τά έν τοΐς σφαιριδίοις τών άερολίθων περι
εχόμενα κρύσταλλα, ένδίδοντα είς πρώτην 
δόνησεν καί μίαν γενικήν ροπήν, κατέπεσαν 
έν τώ σύμπαντι, δπως καί σήμερον έτι κα- 
ταπίπτουσιν οί κομήται, δλα τοϋ κόσμου 
τά σώματα, ήμεϊς αύτοί τέλος πάντων, μή 
έξαιρούμενοι τού γενικού νόμου. Καί κατά 
συστάδας ήρξαντο κινούμενα, ώς σμήνη ά
πειρα, άτινα ήμεϊς όνομάζομεν κομήτας, δ- 
σάκις τά άπαντώμεν έντδς τοϋ ηλιακού ή
μών συστήματος. -

Ό Κέπλερ, ό "Ερσχελος καί οί διάδοχοι 
αύτών φρονοϋσιν όλοι ότι αί ούραί τών 
κομητών σμικρύνονται βαθμηδόν καί χά
νονται έντδς τοϋ άχανοϋς. Παραδέχομαι τήν 
σμίκρυνσιν, ούχί όμως καί τήν εντελή άπώ- 
λειαν. Οί κομήται τρέφουν διαρκώς έκ τής 
ούράς αύτών τδν πυρήνα των, έπομένως 
σμικρύνεται τδ μέν, αύξάνοντος τοϋ δέ. 
Παρετηρήθη οτι διάφοροι κομήται, ό τοϋ 
Χάλλεύ {Halley'' μεταξύ άλλων, άνέτελλον
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καθ’ εσπέραν μέ τάς ούράς βαθμηδόν μι- 
κροτέρας’ έπρεπε νά έξετάσωσιν ταύτοχρό- 
νως μίλα ταΰτα, άν καί δ πυρήν δεν είχεν 
αύξήσει άναλόγως. Άπίθανον άλλως τε ό
τι οί αστέρες ούτοι ήθελον ούτω αφήσει 
μέρος αυτών ν’ άποσπάται καί πλανάται ά
νευ κυρίου έν μέσω τών κενών τοΰ άέρος εκ
τάσεων. Ούτε δύναται τις έξ άλλου νά πα
ραδεχθώ ότι τάς ούράς των τάς άπορροφώ- 
σιν αερόλιθοι’ διότι ό αερόλιθος, πίπτων, 
άφίνει μέν καθ’ οδόν μακράν πεπυρακτω- 
μένην ουράν, άλλ’ ή ούρά αΰτη έπ’ ολίγα 
δευτερόλεπτα μόνον φαίνεται, κατόπιν δ’ έ
λαττοΰται, σβέννυται βαθμηδόν, ό δέ αε
ρόλιθος, φθάνων έπί τής γής, ούδέν ίχνος 
φέρει τής ούράς έκείνης. Καί έξ αύτών τών 
πυρήνων τών κομητών άλλως τε έςάγομεν, 
οτι ολόκληρον τοΰ κομήτου τό σώμα ούδέν 
άλλα είναι είμή διαρκής συστολής έργασία, 
οτι ό πυρήν απορροφά βαθμηδόν τήν ούράν, 
διά τοΰ μέσου δέ τούτου γίνεται έπί τέλους 
στερεόν σώμα, άκριβώς όπως οί άερόλι · 
θοι, στερεά σώματα φθάνοντα έπί τής γής.

Μένει νά είπωμεν περαίνοντες δύο λέξεις, 
καί περί τής ΰλης, έκ τής οποίας σύγκεινται 
οί κομήται, εννοείται δ’ ότι αΰτη ούδόλως 
διαφέρει τής τών άερολίθων. ’Ανέλυσαν εκα
τόν περίπου αερολίθους’ άποτέλεσμα άπροσ- 
δόκητον ! Δέν εύρον ούτε μίαν ούσίαν, ήτις 
νά μή ήναι γνωστή έπί τής γής’ χάλικες, 
τάλκον, άσβεστος, άργιλος, σίδηρος, νι- 
κέλλειον μέταλλον, άνθράκιον, όξυγόνον, 
μαγγανίτης κτλ. όλα είναι ούσίαι,τάς όποίας 
καθ’ Σκαστήν ψαύομεν καί κατεργαζόμεθα. 
Εις τρόπον ώστε καί οί κομήται, τών όποι
ων παραφυάδες άπλαϊ είναι οί άερόλιθοι, 
έκ τοιούτων σύγκεινται υλών’ έκ τών κοινο- 
τέρων δέ γήινων στοιχείων συγκείμενοι, χά- 
νουσι τό μυστηριώδες έκείνο, ύπό τό όποιον 
παρίσταντο άλλοτε έν τή φαντασία ήμών.

Είναι παράδοξον τφ όντι, οτι τό περί 
κομητών καί άερολίθων ζήτημα δέν έφεί-λ- 
κυσε πλειότερον μέχρι σήμερον τοΰ επιστη
μονικού κόσμου τήν προσοχήν. Οί πλεϊστοι 
τών αστρονόμων τροχάδην έγραψαν περί 
αύτών, τινές δέ καί καθόλου, ώς άν δέν ά- 

πετέλει μέρος τής αστρονομίας τό θέμα 
τοΰτο. Τό έγκατέλ'.πον εϊς τους όρυκτολό- 
γους καί χημικούς. Καί όμως είναι καί αυτά 
ουράνια σώματα, μίαν όδόν άκολουθοΰντα, 
όπως δ Ζεύς, δπως ό Κρόνος, δπως ήμεΐς 
αυτοί τέλος πάντων μετά τοΰ πλανήτου 
τόν όποιον κατοικοΰμεν. Τοΰτο ϊσως προέρ
χεται έκ τοΰ ότι δεν τοϊς έδόθησαν άφορμαί 
νά σπουδάσωσι καλλίτερον τήν φύσιν τών 
άερολίθων’ ούδέν δέ κερδαίνει ό έπιστήμων, 
άν δεν μελετήση ταΰτα πάντα έπί πολλών 
καί ποικίλων άερολίθων καί σπουδάση όλα 
τά είδη καί χαρακτηριστικά των, όπερ δέν 
είναι τοσοϋτον εύκολον" διότι ολίγαι ύπάρ
χουσι πλούσιαι συλλογαί άερολίθων, έξ αύ
τών δ’ ή καλλίτερα είναι έν Βιέννη. "Οταν 
τις κατά πρώτον ϊδη μίαν τών συλλογών 
τούτων,ούδέν ευρίσκει τό έν αύταΐς περίεργον’ 
ευρίσκει λίθους φαιού καί μέλανος χρώματος, 
αμαυρούς τούς πλείστους. Μόνον διά μα- 
κράς καί ακριβούς έρεύνης άνακαλύπτομεν 
τάς μεταξύ αύτών διαφοράς καί τάς σπου
δαίας έκάστου ιδιότητας. Δυστυχώς ή υπερ
βολική τών τοιούτων λίθων τιμή έπιβάλ- 
λει βαρείας εύθύνας είς τούς έν τοϊς Μου- 
σείοις φυλάττοντας αύτού;’ διό είς αύδένα 
έπιτρέπουσιν έλευθέρως νά ϊδη τούς σπα
νίους θησαυρούς τούτους. Αιχμάλωτοι λοι
πόν έντός τών κλωβίων των μένοντες, κα
ταντούν διά τήν επιστήμην έπίσης ανωφε
λείς, δπω; ότε όιέτρεχον ελεύθεροι τάς αι
θέριους εκτάσεις. Καί οί άστρονόμοι δ’ αυ
τοί όλίγην δίδουσι προσοχήν είς τούς ά- 
στέρ α; τούτους, οϊκοθεν καταβαίνοντας έ
πί τής γής, χωρίς νά περιμείνωσι νά τούς 
ζητήση ή έπιστήμη διά τοΰ τηλεσκοπίου, 
παρά τούς ποδας ήμών πίπτοντας, δυνα- 
μένους δέ νά κατεργασθώσι διά τής χειρός 
ή τής σφύρας, νά μάς πληροφορήσωσι πε
ρί τών έκτος τής σφαίρας ήμών συμβαινόν- 
των, νά μάς καθοδηγήσωσι μέχρι τοΰ αορά
του κέντρου τοΰ πλανήτου ήμών, καί ζη- 
τοΰντας τό μικοοσκόπιον άντί τοΰ τηλε
σκοπίου. Δέν ώφειλεν έκαστον ’Αστεροσκο
πείου νά κατέχη καί μίαν έκ λίθων, αστέ
ρων μάλλον, συλλογήν τοιαύτην ; Β.9


