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ΠΕΡΙ ΘΕΑΤΡΟΥ KAI ΤΗΣ 
ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙ 

ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-

Λόγος εκφωνηθείς έν τώ Γυλλόγω Όιιήρω 
τήν 8 Δεκεμζρ. 1874 ύπό τής Κυρίας 

ΕΛΕΝΗΣ Δ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ.

ΦεΑύμονσοι ΚυρΙαι καί Κύριοι·

Θα ομιλήσω περί θεάτρου και τής έπιρ- 
ροϋί αύτοϋ έπί τών κοινωνιών. Κόρη Έλ- 
ληνίς, τολμώσα τό πρώτον μέ πόδα ΰπο- 
τρέμοντα καί καρδίαν δειλήν νά άναβή έ
πι βήματος τόσω σπουδαίου, πέπο-.θεν ότι 
Οά τύχη κριτών ευμενών.

Συναισθάνομαι ότι έςελεςάμην θέμα 
δυσκολον, δεόμενον καί κόπου πολλοΰ καί 
χρόνου μακροΰ καί πηγών αφθονίαν, α
παιτούν εύρεΐαν πολυμάθειαν καί φιλόσοφον 
νοΰζ έπιμελώς άσκηθέντα έν ταϊς Οεωρίαις

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΥΛ. Β.) 

τοϋ άληθοΰς, τοϋ αγαθού καί τοϋ ώοαίοϋ. 
Έγώ δε πάντων τούτων έστερημένη, έπε- 
ρείδομαι ές ανάγκης έπί τών ακαριαίων 
έμπνεύσεων καϊ τού εύτελούς κεφαλαίου 
τών μικρών μου γνώσεων. Γινώσκετε έκτος 
τούτων οτι κατάγομαι έκ φυλής, ήτις πε
ριορίζει έτι τάς απογόνους τής Σαπφούς καί 
τής Κορίννης, τής Ασπασίας καί τής 'Υπα- 
τίας, εϊς τήν ήλακάτην καί τον ιστόν, ή α
ναγκάζει αύτάς πρός αποφυγήν τής πλή- 
ζεως καί τής αργίας ν’ άναπαύωνται έπί 
ανακλίντρων κινουμένων καί νά συνδιαλέ- 
γωνται περί συρμ.οϋ καί περί μυρίων άλλων 
μικρών καί τετριμμένων αντικειμένων. ’Αλ
λά τό δύσκολον θέμα μου μοί έπιβάλλεται 
ύπό τού σταδίου εϊς 8 έπεδόθην μετ’ έλ- 
πίδων, άρυσθεΐσα θάρρος έκ τού εύγενοϋς 
αύτοϋ σκοπού. Ευτελής κάγώ καί πρωτό
πειρος ιέρεια τής έθνικής σκηνής, έτόλμη- 
σα νά προσκαλ.έσω υμάς εϊς πνευματικήν 
τράπεζαν λιτήν μέν άλλ’, ώς νομίζω, υ
γιεινήν καί όποις δήποτε εύάρεστον. Τού
του δ’ ένεκα επικαλούμαι τήν έπιείκειαν

6.



42 ΠΕΡΙ ΘΕΑΤΡΟΥ. ΠΕΡΙ ΘΕΑΤΡΟΥ. 43

καί τήν συγγνώμην τών άκροατών μου. 
Πώς ήδυνάμην ν’ άντιστώ είς αίσθημα Θερ
μόν, έξεγερθέν έντός μου καί μη ύπακοϋον 
είς τάς εισηγήσεις τής δειλίας καί τής 
άσθενείας τών γνώσεων; Ύπό τόν ώ- 
ραΐον ούρανόν τής καλής ’Ιωνίας, παρά 
τά ρείθρα τοϋ Μέλητος, ευρον ιερόν τέμε
νος, έμαθον δτι Σείς, φιλόμουσοι Σμυρ- 
ναΐοι, έπήξατε φωλεάν τών μουσών, κη- 
ρύξαντες προστάτην αυτής τήν σεβασμίαν 
σκιάν τοϋ μεγάλου Μελησιγενοϋς, καί 
εσπευσα νά χύσω σπονδή,ν καί νά προσ
φέρω λιβανωτόν, 8ν μοί χορηγεί αίσθη
μα αγίου ένθουσιασμ,οΰ. Πώς ; Είμαι φοι- 
βόληπτος λοιπόν! ΊΙ φαντασία μου δια- 
λύουσα τά σκότη τοΰ παρελθόντος εισ
δύει διά μέσου τών αιώνων, καί ραγδαία 
αισθήματα άνακοχλάζοντα δρμητικώς έν
τός τοΰ στήθους μου φυγαδεύουσι τά νέ
φη τοΰ μέλλοντος! ’'Ηδη αισθάνομαι τήν 
κόμην μου άνορθουμένην υπό συγκινήσεως, 
καϊ τδ δαιμόνων τοϋ αθανάτου ποιητοϋ 
τής Ίλιάδος καί τής Όδυσσείας υπέρ τάς 
κεφαλάς ήμών περΐίπτάμ.ενον καί εύαγ- 
γελιζόμενον τδν μέγαν προορισμόν τής 

φυλής ! Βλέπω τέλος τούς φιλο- 
Σμυρναίους ύποθάλποντας πνευ- 
πυρσδν, μέλλοντα νά έκτείνη 
τδ φώς αύτοϋ είς τά βάθη τής

ημετερας 
μούσους 
ματικδν 
βαθμηδόν 
’Ασίας!

’'Εχουσα άκροατάς έμοϋ κρείττονας έπϊ 
πολυμαθεία αποφεύγω τάς ιστορικάς 
λεπτομερείας’ άλλως τε καί δέν αισθά
νομαι έν αύταΐς άνάλογον δύναμιν άντά- 
ξιον πρδς τδ άντικείμενον μου. Μοί άρκεΐ 
ή άνάμνησις δτι τδ Οέατρον είναι καρπός 
ελληνικής μεγαλοφυΐας, ήτις έδωρήσατο 
τώ κόσμω τήν άρίστην καί έπωφελεστάτην 
τών πνευματικών ήδονών, δτι ή έκ τής 
έφευρέσεώς αύτοΰ παραχθεΐσα δόξα έ- 
κληροδοτήθη ήμΐν τοΐς άπογόνοις τών 
'Ελλήνων, οΐτινες κατά καθήκον δφείλο- 
μεν νά σεβασθώμεν καί νά λαμπρύνωμεν 
αύτήν ετι πλέον.

Τελουμένης τής μεγάλης τών Διονυσίων 
εορτής, δ πρδς τιμήν τοϋ υίοϋ τής Σεμέ
λης δργιάζων λαδς τών ’Αθηναίων είδε 
τδν θέσπιν άνεγείροντα ικρίωμα καί έπ’ 
αύτοϋ ύποκρινόμενον τδν πρωταγωνιστήν 
τής τραγωδίας ή τής κωμωδίας, δπως 
προκαλή τδν φόβον καί τδν έλεον, ή 
διεγείρη είς τά πλήθη γέλωτα καί εύ- 
θυμίαν. Ταχέως δέ τδ ικρίωμα τοϋ Θέσπι- 
δος μετεβλήθη είς μεγαλοπρεπή σκηνήν, 
ένθα συρρέοντες οί ’Αθηναίοι έτέρποντο 
καί συνεκινοϋντο, έδιδάσκοντο καί έθαύ- 
μαζον άκούοντες τδν δψιπέτην Αισχύλον 
έκτραγορδοϋντα τά παθήματα τοϋ Προ- 
μηθέως, καί έγκωμιάζοντα τά κατορθώ
ματα τοΰ Μαραθώνος καί τής Σαλαμΐνος, 
ή τδν Σοφοκλέα περιγράφοντα τδ έλεεινδν 
τέλος τής ’Αντιγόνης καί τής φοβεράς δυ
στυχίας τοϋ Οίδίποδος, τήν άδελφικήν 
στοργήν τής Ήλέκτρας καί τήν φιλέκδι- 
κον δίψαν τοϋ υίοϋ τοϋ Άγαμέμνονος, ή 
τέλος, τδν Εύριπίδην διδάσκοντα αύτούς 
τάς άγνοτάτας άληθείας τοϋ άγαθοΰ καί 
τής ήθικής, τοϋ καλοΰ καί τής πολιτικής 
ελευθερίας. ’'Εκτοτε δέ τδ θέατρον κατέ
στη τδ κάλλιστον καί διηνεκές έντρύ- 
φημα τών άπανταχοϋ ελληνικών πόλεων, 
ώς μαρτυροϋσι τά σήμερον περισωζόμενα 
τών θεάτρων έρείπια υπδ τήν σποδόν πά
σης άρχαίας πόλεως. Είς τοσοϋτον δέ 
άνήλθε τελειότητος βαθμόν, ώστε πολλοί 
τών έν Σικελία υπό τδν Δημοσθένην καί 
Νικίαν άτυχησάντων ’Αθηναίων ‘άπηλ- 
λάγησαν τής δουλείας καί τών λατομείων, 
άπαγγέλλοντες πρδ τών Συρακουσίων τε
μάχια τραγωδιών.

'Η άπδ τής θεατρικής σκηνής διαμορ- 
φωθεΐσχ κυρίως ’Αττική χάρις καί εύ- 
γλωττία διεβοήθη πανταχοΰ, καί φιλο
μαθείς παντός έθνους έσπευδον πρδς τάς 
Αθήνας, τήν φαεινήν ταύτην έστίαν τής 

διανοίας καί τών ωραίων τεχνών, ϊνα 
ποτισθώσι διαυγή νάματα τοϋ καλοΰ καί 
τής σοφίας.

Οί έν Μακεδονία βασιλείς προσεκάλουν 
τδν Εύριπίδην είς τήν εαυτών αύλήν μετά 

μεγάλων τιμών. Οι Πτολεμαϊοι ίκέτευον 
τδν εϋχαριν Μένανδρον νά μεταβή είς 
Αίγυπτον. Αί έλληνικαί πολιτεϊαι παρε- 
μύθουν τδν ύπδ τής ήττης τεθλιμμένον 
Αισχύλον, δστις άποδημών είς Ιταλίαν 
έξήγειρεν υπέρ έαυτοΰ τδν ενθουσιασμόν 
τών λαών. Οί βασιλείς τέλος τής Συρίας 
διέδιδον διά δραματικών θιάσων τδ πνεϋ
μα τοΰ 'Ελληνικοΰ πολιτισμοΰ μέχρι τών 
έσχατιών τής ’Ινδικής· Πλήν τί λέγω! 
Μή αύτοί οί βάρβαροι δυνάσται τών ΙΙάρ- 
θων καί τής ’Αρμενίας δέν είσήγαγον έν 
ταΐς αύλαΐς αύτών τά θεάματα τών 'Ελ
ληνικών τραγωδιών; Οί κοσμοκράτορες 
Ρωμαίοι, άμα τή θέα τών 'Ελληνικών 
παραστάσεων άηδισθέντες βαθμηδόν έκ 
τής φρικώδους άνθρωποθυσίας τών ιππο
δρομίων, έγένοντο τυφλοί τών 'Ελλή
νων Θαυμασταί καί μιμηταί. Ό 'Οράτιος 
συνεβούλευε τοΐς νέοις νά μελετώσι τά 
ελληνικά πρότυπα νυκτδς καϊ ήμέρας, καί 
έκήρυξεν δτι τδ πνεϋμα τδ ελληνικόν 
εξημέρωσε τδ άγριον Λάτιον. Καί δέν 
σφάλλεται πολύ δ πιστεύων, δτι οί "Ελ
ληνες διά τοΰ θεάτρου ώς έπί τδ πλεΐ
στον έκτήσαντο έν Ρώμη τήν πασίγνω- 
στον αύτών ύπεροχήν, έπιβληθέντες είς 
τούς άγερώχους νικητάς των διά τοϋ 
χρυσοΰ χαλινοΰ τής διανοίας, έξηλλήνι- 
σαν δέ ήρέμ.α καί αύτήν τήν Ρωμαϊκήν 
αυτοκρατορίαν! ’Αλλά καί μετά τούς 
Ρωμαίους δέν έπαύσαντο επιφαινόμενοι μι- 
μηταί τοΰ Αισχύλου καί τοϋ Σοφοκλέους, 
τοΰ Μενάνδρου καί τοϋ Άριστοφάνους.

Αφ’ ού τά σκότη τοϋ Μεσαιώνος ήρ- 
ξαντο διαλυόμενα κατά τήν δυτικήν Εύ- 
ρωπην καί τά γράμματα άναγεννώμενα, 
το Οέατρον άνέστη πάλιν έπί τών βάσεων 
τών διαγεγραμμένων ύπδ τοϋ Άοιστο- 
τελους. ’Εν Ιταλία παρήγαγε καρπούς 
αγαθούς, έν δέ τή Γαλλία έλαπρύνθη καί 
έκλεΐσθη διά τών άθανάτων έργων τοΰ 
Ρακίνα καί τοΰ Κορνηλίου, τοϋ Βολταίρου 
καί τοΰ Μολιέρου.

Αλλ’ δμως καί τδ Οέατρον ήναγκάσθη 
έξ άνάγκης νά παρακολούθηση τά ήθη 

τών λαών καί τδ πνεϋμα τών διαφόρων 
έποχών. Ό Άγγλος Σαίξσπηρ, έμπεφο- 
ρημένος άληθώς ύπδ δαιμονίου μεγαλο- 
φυίας, ύπερπηδήσας τούς ’Αριστοτελικούς 
φραγμούς τής τραγιρδίας ίδρυσε νέαν δρα
ματικήν σχολήν, τήν ρωμαντικήν καλου- 
μένην, ής τάς παραδόσεις ήκολούθησαν 
ποιηταί τής Ισπανίας καί τής Γερμανίας, 
έως ου ή σχολή αΰτη έκφυλισθεΐσα κα
τέπεσε, διότι άδέξιοι καί άφυεΐς Γάλλοι 
μυθογράφοι, παρασυρόμενοι ύπδ διεφθαρ
μένης καί ύλόφρονος καλαισθησίας, είσε- 
πήδησαν είς τούς λειμώνας τής δραματι
κής φιλολογίας καί διέφθειραν αύτούς έπί 
μεγίστη ζημία τών ήθών, τής ήθικής, 
τής ποιήσεως, τής έν γένει δραματικής 
καλλιτεχνίας καί τών ώραίων τεχνών. 
Καί δμως τδ Οέατρον σήμερον, ύποθαλπό- 
μενον καί άγαπώμενον άπανταχοϋ τής 
ύφηλίου, άνεδείχθη παρά πάση κοινωνία 
ή μάλλον εύάρεστος τών πνευματικών άπο- 
λαύσεων, ή δέ υπαρξις αύτοϋ έν πάση 
χώρα δεικνύει τδν βαθμόν τής διανοητικής 
άναπτύξεως καί τοΰ πολιτισμοΰ.

Ήναγκάσθην, άξιότιμοι Κυρίαι καί Κύ
ριοι, νά διηγηθώ συντόμως τήν ιστορίαν 
τής θεατρικής σκηνής, δπως υποδείξω α
πλώς τήν καταγωγήν, τήν άνάπτυξιν καί 
τήν διάδοσιν αύτής, καταστήσω δέ τοΐς 
πάσι καταληπτήν τήν μεγάλην άξίαν, τήν 
δποίαν τά έθνη είς αύτήν άποδίδουσιν. 
Άλλ’ δ σκοπός, δι’ 8ν έκάλεσα ύμάς, άπο- 
βλέπει όχι είς τήν ιστορίαν, άλλ’ είς τήν 
έπιρροήν τοϋ θεάτρου έπί τών κοινωνιών. 
Ιδού δ,τι κυρίως διανοούμαι νά πραγμα- 
τευθώ.

Τδ Οέατρον δποίαν παρέχει είς τάς 
κοινωνίας ώφέλειαν ; Είναι μέσον μ,όνον 
τέρψεως άνακουφίζον τδν άνθρωπον απλώς 
άπδ τών ταλαιπωριών τοϋ βίου καί τής 
έργασίας, ή άποβλέπει καί είς ύψηλότερον 
σκοπόν;

Υπηρετεί τά ήθη καί τήν άρετήν, ή 
τά ήθη έκφαυλίζον άποβαίνει βορβορώδης 
πηγή διαφθοράς καί έξαχρειώσεως; άνα- 
πτύσσει τήν φιλολογίαν, τήν διάνοιαν
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καί τόν πολιτισμόν, ή εξωθεί τά έθνη είς 
τήν παρακμήν καί τόν υλισαόν, τόν 
σάρακα τοΰτον τοΰ πνεύματος καί τών 
εύγενών δρμών τής καρδίας ; Προάγει τάς 
ωραίας τέχνας; δύναται έπί τέλους ή δ- 
παρξις καί ή άνάπτυξις αύτοΰ ν’ άναχθή 
είς τό ύψος μεγάλου έθνικοΰ ζητήματος, 
άξιου νά έπισύρη είς εαυτό τήν προσοχήν 
τών λαών καί τήν ένδελεχή μέριμναν τών 
κυβερνήσεων ;

Άποφεύγουσα νά έπικαλεσθώ είς έπι- 
κουρίαν τούς άπειρους τής θεατρικής σκη
νής συνηγόρους, δπως υποδείξω ήλίκην 
ώφέλειαν έκ τών δραματικών θεαμάτων 
προσπορίζονται αί κοινωνία'., αναφέρω μό
νον τόν μέγιστον πολιτικόν τής άρχαιό - 
τητος, τόν Περικλέα. Ό μέγας άνήρ, ού 
τό όνομα χαρακτηρίζει τήν λαμπροτέραν 
έποχήν τής παγκοσμίου ιστορίας, δ δια- 
ποέψας έν τοΐς σταδίοις τής πολιτικής 
καί τοΰ πολέμου,δ δεσπόσας διά τής πειθοΰς 
καί τής διανοίας έπ1. τεσσαράκοντα έτη 
λαοΰ άσταθοΰ; καϊ φιλοδόξου, βιοΰντος 
υπό τήν μάλλον άχαλίνωτον δημοκρατίαν, 
δ άπό τής ΙΙνυκός άστράπτων καί βρον
τών δίκην Διός ’Ολυμπίου, .liysir 
καί πράτζει? βυκατώεατος κατά τόν ι
στορικόν τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου, 
δ φίλος τών φιλοσόφων καϊ έλευθέριος 
προστάτης τών καλλιτεχνών, δι’ ών άνή- 
γειρε τά άριστουργήματα τοϋ Παρθενώνας 
καϊ τών Προπυλαίων, ύπήρξεν δ θερμότε
ρος θιασώτης τών δραματικών παραστά
σεων. Λυτός μετέφερε τών συμμάχων 
τό τααεϊον άπό τή; Δήλου είς τήν έν 
Άθήναις Άκρόπολιν, τά δέ· έν αύτώ χρή
ματα κατηνάλωσεν είς ώραϊσμόν τών ’Α
θηνών καϊ είς διανοητικήν μόρφωσιν τών 
’Αθηναίων. Έδαπάνησεν άφθόνως είς άνέ- 
γερσιν μεγαλοπρεπών οικοδομών ! Τά χρή- 

...... '..... —ι έκ πολε- 
καταστήσας, παρεϊχεν είς 

τά μέσα νά φοιτώσι τα- 
τό θέατρον! Ούτω πράττων 

Περικλής ; ’Ησώτευεν άρα 
άπο στέρηση

ματα τών συμμάχων πόλεων 
μικών θεωρικά 
τούς ’Αθηναίους 
κτικώς είς 
τί έπεδίωκεν ό 
τον κοινόν θησαυρόν, δπω

τούς ’Αθηναίους τών μέσων τής άμύνης 
έν ώρα πολέμου ; ώδήγει 

δπως έκθηλύνη 
καί ταπεινώσ») τό 

ελευθερίας καί τής δόξης φρόνη- 
των, τοιουτοτρόπως δέ διαφθείρων 

αυτούς διά τών άπό τής 
διασκεδάσεων, παγιώση τήν ά- 

αύτοϋ υπεροχήν ; Υπήρξαν ά- 
τοιούτων ελεεινών 

τάς εύγενεΐς

κα1. τής δόξης 
αύτούς είς τό Οέατρον, 
τούς συμπολίτες του 
υπέρ τής 
μά 
καί άποχαυνών 
σκηνής 
πόλυτον 
ληθώς άνθρωποι διά 
σκέψεων συκοφαντησαντες τάς εύγενεΐς 
προθέσεις τοΰ μεγάλου άνδρός τών ’Αθη
νών ! άλλ’ οί κατανοοΰντες τόν μέγαν 
σκοπόν, τόν όποιον διά τών θεωρικών 
έπεδίωζεν δ Περικλής, Οαυμάζουσι τήν 
έκτακτον αύτοΰ μεγαλοφυί’αν. Αύτός διε- 
νοήθη νά καταστήση τάς ’Αθήνας ίεράν 
εστίαν τών τεχνών καί τής σοφίας, βασι
λίδα τών συμμάχων πόλεοον, ύπερέχουσαν 
κατά τήν δόξαν τών έργων καί τήν εξω
τερικήν μεγαλοπρέπειαν, ν’ άναδείξη δέ 
τούς ’Αθηναίους πρότυπον τελείου λαοΰ, 
λαόν άρχοντα καί δικαστήν, λαόν σοφόν 
κα1. καλλιτέχνην, εχοντα είς μέγιστον 
βαθμόν άνεπτυγμένον τό αίσθημα τοΰ 
άγαθοΰ καϊ τοΰ καλοΰ. Τοΰτο δέ, έν δσω 
έζη, δπως δήποτε 
δικαίας ύπερηφανείας 
τεύων πρός τούς
«
ο
»
»
ο
»
»
»
»
»

κατορθώσας, είπε μετά 
κα1. οίονεί προφη- 

συνηγμένου; ’Αθηναίους' 
Φιλοκαλοϋμεν γάρ μετ’ εύτελείας καί 
φιλοσοφούμε* άνευ μαλακίας, πλούτω 
τε έργου μάλλον καιρώ ή λόγου κόμπιρ 
χρώμεθα. » « Μετά μεγάλων δέ ση
μείων καί ούκ άμάρτυρόν γε τήν δύ- 
ναμιν παρασχόμενοι τοΐς τε 
τοΐς '
προσδϊόμενοι ούτε 
ούτε δστις άν έπεσι 
ψει, τήν δε αλήθειαν ή υπόνοια βλάψει, » 

Τοιαύτας συλλαβών και προσπάθησα; νά 
πραγματοποίηση ιδέας μεγαλουργούς δ 
Περικλής, έθεώρησεν εύλόγως τό Οέατρον 
ώς τό άριστον σχολεϊον, έν ω ήδύνατο ν' 
άναπτυχθή ή διάνοια, νά καλλιεργηθή ή 
ήθική καί νά μορφωθή ή καλαισθησία τών 
’Αθηναίων.

δύ- 
καί 

>ϊς έπειτα θαυμασθησόμεθα, καϊ ούδέν 
'Ομήρου έπαινέτου, 

μέν τό αύτίκα τέρ-

Πάσαν ιδέαν ή αλήθειαν οί λαοί άντι- 
λαμβάνονται καϊ συναισθάνονται ζωηρώ; 
διά τής φαντασίας καί τών αισθήσεων. 
"Αλλως αί άλήθειαι καϊ αί ίδέαι, άναγινω- 
σκόμεναι έν τοΐς βιβλίοι; ή έκτιθέμεναι 
δ·.’ άχρωματίστου καϊ ξηράς διδασκαλίας, 
άποκρυσταλλοΰνται, ούτως εϊπειν, ή έμ- 
ποιούσι πλήξιν καϊ άνίαν καϊ ούδαυ,ώ; 
ή έπ’ έλάχιστον έπενεργοΰσιν έπϊ τών άν
Ορώπων. Λί ίδέαι καϊ αί άλήθειαι προξε- 
νοΰσι βαθεϊαν κα1. άνεξάλειπτον έντύπωσιν 
πρό πάντων διδασκόμενα1, άπό σκηνής, 
“ Οί λόγοι, λέγει ή Στάελ, λέγουσιν ο- 
λιγώτερα τής δραματική; άπαγγελίας, καί 
ή δραματική άπαγγελία ολιγώτερα τών 
σχημάτων καί τή; έκφράσεω; τοϋ προσώ
που, τό δέ άνερμήνευτον δύναται νά κατα
στήση είς ήμάς καταληπτόν μόνον έξοχος 
υποκριτής. » '11 σκηνή συνδυάζουσα τό
τερπνόν με τό ώφέλιμον, συνταράσσει εύ- 
αρέστως τά πάθη κα1. γοητεύει τήν φαν
τασίαν, ούτω δέ καθιστά τήν ψυχήν τών 
θεατών έπιδεκτικήν διαρκών έντυπώσεων, 
τόν δε νοΰν αύτών ασφαλές ταμεϊον τών 
θησαυρών τής άληθείας. Έκεΐθεν ώς άπό 
ζωογόνου πηγής άρδεύονται έπωφελώς 

τα ναματα τής Αρετής καί τών εύγενών 
αισθημάτων αί κοινωνίαι, έκεΐθεν μετα- 
διδοται θερμότερον τό πΰρ τοΰ πατριω
τισμού καί ζωηροτέρα ή άγάπη τών γεν
ναίων πράξεων, δι’ ών άναδεικνύονται οί 
ήρωες, έκεΐθεν άναπτύσσονται εύγενέστερα 
σά αισθήματα τή; φιλανθρωπίας καί τής 
φιλίας, τοΰ έρωτος καί τής στοργής, κα- 
θαιρεται δέ ή ψυχή άπό τοΰ βορβόρου 
τών κακιών διά τής έκτραγωδήσεω; φρι
καλέων πράξεων, έν αίς ή πάσχουσα άρετή 
διεγείρει είς τάς ψυχάς τό μίσος κατά τοΰ 
εγκλήματος καί τοΰ έγκληματίου, έκεΐθεν 
7» £Ο·.1Τ λ -'au «Λ 4 * « ι. - , ... . περιπλεον σπουδάζομεν τούς 
χαρακτήρας, μανθάνομεν πάντα 
*“ϊ αισθήματα τής άνθρωπίνης 
πάσας τάς περιπετείας, 
δ άνθρωπος, καϊ άρυόμεθα 
δαγματα ω; πολύτιμον έφόδιον τοΰ βίου 
Ρ·κς· άλλά μή έκ τή; σκηνής δέν ένισχύεται

ποικίλου; 
τά πάθη 
καρδίας, 

είς ά; ύπόκειται 
σοφώτατα δι-

ή πίστις καί ή εύσέβεια ; μή έζ αύτή; 
δεν διασπείρονται καί καρποφορούσα περισ
σότερον καί άφθονώτερον αί ίδέαι, δι’ ών 
εύημερούσι καί μεγαλύνονται αί πολι- 
τεΐαι; 'Αν δέ τοσούτω υψηλόν σκοπόν 
έκπληροϊ ή άπό σκηνή; διδασκομένη τρα
γωδία, έξαγνίζουσα δι’ έλέου καί φόβου 
τήν άνθρωπίνην καρδίαν, ή κωμωδία απο
καθαίρει τά ήθη τών κοινωνιών, προσβάλ- 
λουσα τό έν αύτοί; παράλογον, τό άτο- 
πον, τό έπιβλαβέ;, τό βάναυσον καί τό 
χυδαΐον διά τών ισχυρών βελών τοΰ γε
λοίου’ μυκτηρίζει τού άνθρώπου τά έλατ- 
τώματα, δπω; όδηγήση αύτον πρός τήν 
τελειότητα’ στιγματίζει τά έγκλήματα 
τών πολιτευομένων καί τών ηγεμόνων, 
επιτελοϋσα άποτελεσματικώτερον τό έρ
γον τή; δημοσιογραφίας’ δάκνει τάς κοι
νωνικά; κακίας διά τών όδόντων τής 
ειρωνείας καί τοΰ σαρκασμού, καί άναγ- 
κάζει αύτάς νά κρύπτωνται πρό αύτής 
ώς οί δφεις έν ώρρι χειμώνος, έγκαταλεί- 
πουσαι ελεύθερον τό στάδιον τοΰ βίου 
είς τήν αρετήν καί τήν άξίαν· Πλήν δέ 
τούτων, μεταδί δει είς τά ήθη τών τρόπων 
τήν χάριν καί τή; εύφυίας, ήτις είναι τό 
κυριώτερον δείγμα τού ώριμου καί άκμα- 
ζοντος πολιτισμού.

Πρό; κύρωσιν τών λόγων ολίγα μοϊ 
άρκοΰσι παραδείγματα. Ό ήδύς Σοφο
κλή; τίθησιν ύπεράνω παντός ίεροΰ καϊ 
οσίου τήν πρός τήν πατρίδα άγάπην έπι- 
φωνών « Κα1. μεΐζον δστις τής αύτοΰ πά- 
τρας φίλον νομίζει τοΰτον ούδαμοΰ λέγω. » 
Ό. σοφός Ευριπίδης υποδεικνύει έν τώ 
προσώπω τή; Μήδειας τά φρικαλέα άπο
τελέσματα τοΰ έςαπατηθέντο; έρωτος, 
καί διδάσκει άποφθεγματικώς πάντα τά 
αξιώματα τή; άρετή; καί τής πολιτικής, 
τά; άληθείας τών έπιστημών, τών ώραίων 
τεχνών καϊ τής φιλοσοφίας. Ό χαρίει; 
καί δηκτικός ’Αριστοφάνης κεραυνοβολεί 
τού; σοφιστάς έν τώ προσώπω τού Σω- 
κοάτους, οΐτινες δι’ άγόνου καί έπιζημίου 
σοφιστίας διασαλεύουσι τήν πίστιν τοΰ 
λαού καί έξασθενίζουσι τήν πρό; τό κάθε-
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στώ; άγάπην τών πολιτών. Ό 'Ιταλός 
Άλφιίρης έν τή τραγωδία τοϋ Όρέστου 
δέν παρέχει άρίστην εικόνα τής αδελφικής 
στοργής καί τής φιλίας; Έν τή τραγω
δία τοΰ Σαούλ δέν άναδεικνύει άξίαν θαυ
μασμού τήν χρηστότητα και μεγαλοφρο- 
σύνην τοϋ Δαβίδ, καί δέν σκηνογραφεϊ 
τούς κινδύνους, ούς επισύρει κατά τών 
ανθρώπων η προσέγγισις ζηλότυπων ισχυ
ρών καί ή φιλοδοξία; Οΰτω πράττουσι 
καί οι Γάλλοι ποιηταΐ τής κλασικής τρα
γωδίας. Ό Κορνήλιος έμπνέει τάς παρα
δόσεις τής ίπποτικής τιμής' ό γλαφυρός 
Γακίνας καταγγέλλει έν τή Φαίδρα το 
ελεεινόν τέλος τοϋ άνοσίου έρωτος, εμ
ψυχώνει τούς πιστούς καί ύμνε! τήν πρδς 
τδ θειον άφοσίωσιν διά τής Εσθήο καί 
τής Άθαλίας. ΓΟ δέ Βολταϊρο; έκτραγω- 
δεΐ τά θλιβερά άποτελέσματα τοΰ θρη
σκευτικού φανατισμού διά τής Ζαΐρας 
καί τού Φανατισμού, καί εύαγγελίζει διά 
τού Βρούτου είς τδ Γαλλικόν έθνος βέλτιον 
είδος πολιτείας. 'Ο δέ μέγας Σαίκσπηρ 
άνελίσσει καταπληκτικά»; πρδ τών οφθαλ
μών τοϋ θεατού πάσας τάς απόψεις τών 
ανθρωπίνων παθών καί κακιών, χορηγών 
ήμϊν τοιουτοτρόπως τήν διανοητικήν πυ
ξίδα, ήτις μας σώζει άπδ τών καταιγί
δων τής τύχης καί τοϋ κοινωνικού ναυα
γίου. Δέν λέγω, κυρίαι μου καί κύριοί μου, 
δτι τδ θέατρον είναι άμβων τις, άφ’ οΰ 
κηρύσσεται κυρίως ή ευαγγελική ηθική 
καί τά δόγματα τής πίστεως, ή έδρα κα
βηγετική, άφ’ ής διδάσκονται αί άλήθειαι 
τών ήθικών καί τών πολιτικών έπιστη- 
μών. "Απαγε! Αί μοϋσαι δέν είναι σχολα
στικοί άρετολόγοι άλλα διδάσκοντες καί 
άλλα πράττοντες! θηρεύουσι πρδ πάντων 
τδ καλδν υπδ πάσαν μορφήν, δπως τέρπωσι 
τδ έπί τής γής δεινοπαθοϋν άνθρώπινον γέ
νος διά τής τέχνης τοϋ ωραίου, τών γοητευ
τικών ονείρων ιής φαντασίας καί τών εύγε- 
νών ηδονών τής ποιήσεως. Δέν επιτρέπεται 
άρά γε ήμϊν τοϊς έν όδύνη καί μόχθο) ταλαι
πωρούμενοι; ή άπδ τοϋ καλού ήδονή ; Τάς 
Οεμιτάς καί ευγενεϊς ήδονάς τδ θειον έ

πλασε βεβαίως διά τούς άνθρώπους, δπως 
άνακουφίζωσιν αυτούς άπδ τών ηδονών 
τής έργασίας καί χορηγώσιν αύτοΐς βάλ- 
σαμον παρηγοριάς πρδς θεραπείαν τών 
θλίψεων ! ’Αλλ’ δμως ή ιδέα τοϋ καλού 
σννδέεται στενώ; μέ τάς ιδέας τοΰ άγα- 
θού καί τοϋ αληθούς, άπδ τοϋ συνδέσμου δέ 
τούτου επωφελούμενοι οί μεγάλοι ποιηταΐ 
τέρπουσι καί διδάσκουσι συγχρόνως, καθό
σον επιτρέπει αύτοΐς ή τέχνη τοϋ ωραίου.

Άλλά καί μόνον τήν έκ τοϋ θεάματος 
τέρψιν έπιδιώκον τδ θέατρον μικράν παρέ
χει εις τάς κοινωνίας ωφέλειαν; Έν τή 
θεατρική σκηνή ευρον πάσαι αί ώραϊαι 
τέχναι ενδοξότατου καταφύγιον, καί έκ 
τής θεατρικής σκηνής έκμυζώσι τδ ζωη- 
φόρον γάλα τής προόδου καί τής τελειό- 
τητος. Έκεΐ ή Τερψιχόρη άσκεϊ χαρμο- 
σύνως τήν σωματικήν της εύκαμψίαν, έκεΐ 
ή Καλλιόπη ψάλλει τά τρόπαια τών ηρώ
ων καί τήν παντοδυναμίαν τών Θεών, έκεΐ 
ή Μελπομένη θρηνολογούσα μετά πάθους 
τάς συμφοράς τών θνητών άναβιβάζει τήν 
άρετήν μέχρι τοϋ θρόνου τής άθανασίας, 
έκεΐ ή Θάλεια τροχίζει εύθυμος τά βέλη 
τής ευφυΐας, δπως διώξη τδ σκαιδν καί 
ειδεχθές τέρας τής κακίας. Ή μουσική, 
έν τή σκηνή προαχθεϊσα εις μέγαν τελειό- 
τητος βαθμόν, ένέγραψεν εις τάς δέλτους 
τής άθανασίας τά ονόματα τοϋ Βετόβεν 
καί τοϋ Μόζαρτ, τοΰ Ροσβίνη καί τοϋ 
Δονιζέτη. Έκ τής σκηνής ωσαύτως οί ζω
γράφοι συλλαμβάνόυσι τάς άρίστας τών 
εικόνων, ή δέ έκφρασις καί τδ σχήμα τοϋ 
ύποκριτοΰ έμπνέουσι τάς έκπληκτικωτέ- 
ρα; ιδέας είς τού; καλλιτέχνας τής γλυ
πτικής. Προσέτι άπδ τής θεατρικής σκηνής 
άποκτώσιν αί κοινωνίαι τήν κοσμιότητα 
καί χάριν τών τρόπων, άναπτύσσουσι δέ 
έν τή συνειδήσει αύτών τήν λεπτήν και 
ήσκημένην καλαισθησίαν, διά τής δποίας 
αισθάνονται τδν άληθή τύπον τοϋ ωραίου 
καί τής έντελείας. Είναι λοιπόν μικρά διά 
τά έθνη ή έκ τής προαγωγής τών ωραίων 
τεχνών ωφέλεια, ήν χορηγεί τδ Οέατρον, 
καί ήτις οδηγεί αύτά είς τδ άνώτατον 

σημεΐον τοϋ πολιτισμού; Δέν είχε λοιπόν 
δίκαιον ό μέγας Περικλής άφθόνως δαπα
νών διά τδ θέατρον; Τί άλλο περισσό
τερον, πλήν τών ώραίων τεχνών, διατη
ρεί μέχρι τής σήμερον άπαραμείωτον τδ 
κλέος τών άρχαίων Αθηναίων, άνέδειξε 
δέ τάς Αθήνας πνευματικήν Μητρόπολιν 
τών πεπολιτισμένων λαών, Ιερουσαλήμ 
τών τεχνών καί τής σοφίας, ίεράν κοιτίδα 
τοϋ πολιτισμού ;

Άλλά δέν έτελείωσεν άκομη ή άπαρίθ- 
μησις τών άπδ τοϋ θεάτρου αγαθών. 
Πλήν τών ώφελ.ειών τάς οποίας μέχρι 
τοΰδε συνοπτικώς έξεθέμην, ή σκηνή προσ
φέρει μεγάλην τινα καί άνεκτίμητον υ
πηρεσίαν είς τά έθνη, υπηρεσίαν χορηγού
σαν αύτοΐς μ.νήμην καί δόξαν αθάνατον 
έν τή ιστορία. Διά τής σκηνής τελειούται 
ή γλώσσα καί προάγεται μεγάλως ή έ- 
θνική φιλολογία, ής άνευ τά έθνη, πολι- 
τικώς άποθνήσκοντα, άπόλ,λυνται έν τή 
λήθη καί τώ σκότει τών αιώνων. Τό 
Ελληνικόν έθνος άριθμητικώς άσθενές, 
περισώζεται διά τών άθανάτων αύτοϋ 
ποιητών καί συγγραφέων ! Τί όμως έ
γένοντο τά μεγάλα έθνη της Ασίας ; 
Έτάφησαν ύπδ τά έρείπια τής Βαβυλώ- 
νο; καί τή; Νινευή! διελύθησαν ώσεί 
καπνό; καί σποδός!!! Καί τί μέλλει ή
μΐν πλέον διά τούς άνθρωπίνου; έκείνου; 
σωρούς, οϊτινες παρασυρθέντες άπδ τδ 
ρεύμα τού χρόνου έχάθησαν είς τά ερέβη 
τοϋ παρελθόντος, ούδέν τή άνθρωπότητι 
καταλιπόντες άγαθόν, έκτδς καταστρο
φών καί έρημώσεο)ν ; "Εθνη μή προσ- 
θέντα τδν εαυτών οβολόν είς τδν διανοη
τικόν τής άνθρωπύτητος Θησαυρόν, έθνη 
μη αφέντα μετά θάνατον φιλολογίαν υ- 
πήρςαν άξια ονείδους καί άνάξια πολιτι
κού βίου! II σκηνή μορφούσα τήν προ
φοράν καί τήν απαγγελίαν, δίδει είς τήν 
γλώσσαν αρμονίαν καί κανονικότητα, κάλ
λος καί δύναμιν, άνευ δέ άπαγγελίας 
αποβαίνει άδύνατο; σχεδόν ή τελείωσις 
τοϋ ,υφους διά συμμέτρων περιόδων καί 
ποικίλη; συντάξεως. Ό διάλογος άποκτά 

λεπτότητα, ποικιλίαν καί εύκαμψίαν θέλ- 
γουσαν τήν άκοήν" ή διήγησις έθίζεται 
είς τήν γοργότητα καί τήν εύάρεστον χρή
σιν τών μεταφορών καί τών εικόνων, δι’ 
ών φεύγεται ή πλήξις καί δ ύπνος τοΰ 
άκροατοϋ. Τά φιλοσοφικά ζητήματα ευ- 
ρίσκουσι φράσεις καταλλήλους πρδ; ά
κριβή διερμήνευσιν τών ύψηλών εννοιών* 
ή δέ ρητορική, δι’ ής δημαγωγοϋνται τά 
πλήθη καί υψοϋνται οί πολιτευόμενοι, άπδ 
τής σκηνής, μάλιστα άπδ τής σκηνή; δα
νείζεται τά σχήματα καϊ τήν άκαταμά
χητον δύναμιν ! Ό Κικέρων άπεκάλεσε 
τήν ρητορικήν άπ.Ιήκ ύπόκρισι-r, ό δέ 
τραυλός καί ίσχνόφωνος Δημοσθένης, ά- 
ποτυγχάνων έπί τής Πνυκδς καί συριτ- 
τόμενος, έμαθε νά χύνη ποταμού; ρητο
ρικής εύγλωττίας, νά καταπολεμή διά 
τοΰ λόγου τδν Φίλιππον καί νά άποδιώ- 
kij τδν Αίσχίνην, διδαχθείς ύπδ Σατύρου 
τού ύποκριτού !

Δέν μέ λανθάνει βεβαίως, εύγενεϊς ά- 
κροαταί μου, ότι καί τδ θέατρον τδ τόσων 
αγαθών παραγωγόν τοΐς άνθρώποις έχει, 
ώς πάντα τά άνθρώπινα, συκοφάντας καί 
άσπόνδους πολεμίους. Μέγα πνεΰμα τοϋ 
παρελθόντος αίώνος, φιλόσοφος βαθύ; συν- 
ταράξας διά τής φοβερδ; γραφίδος του 
τά κοινωνικά καί πολιτικά θεμέλια με
γάλου έθνους, συναθροίζων καί κατατάσ- 
σων τά έπιχειρήματα τής διαλεκτική; 
αύτοϋ έν εϊδει μαθηματικών αποδείξεων, 
άλλά και διαβόητο; έπί μισανΟρωπία 
καί ιδιοτροπία συλλογισμών, έκηρύχθη 
κατά τή; ύπάρξεω; αύτού. Έθεώρησε τδ 
θέατρον όργανον μόνον διασκεδάσεως, άπο- 
τρέπον τδν άνθρωπον άπδ τή; έργασία; 
καί τών ήθικών απολαύσεων τοϋ οικο
γενειακού βίου, κατήγγειλεν αύτδ ώς ό- 
λεθρίαν πηγήν κοινωνικής διαφθορείς καί 
πολιτικής έξαχρειώσεως, ώ; ήθικδν μία
σμα άναπτυσσόμενον ύπδ τών θεαμάτων 
καί τής φαυλότητο; τών κωμιρδών !

Άλλά μή αύτδς ούτος δέν ήξίωσεν δτι 
οί άνθρωποι είσίν ούχί κοινωνικοί άπδ φύ
σεως άλλ άπδ συμβολαίου ; μή αύτδς ού-
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νωνίας ; Μή αύτό 
δέν ήθέλησε ν’ απόδειξη,, 
καί αί έπιστήμαι έβλαψ

τος δέν εύρε τον άνθρωπον ελεύθερον, τήν 
ισότητα τελείαν εκτός τής πολιτικής κοι- 

οΰτος, τέλος πάντων, 
οτι αί τέχναι 

καί αί έπιστήμ.αι έβλαψαν τήν ανθρωπό
τητα, όπως μ ή έν τοΐς συλλογισμοϊς ά- 
κολουθήσγ τήν οδόν τών όνων, ήτοι την 
οδόν τής άληθείας ; Καί τίς μωρός δύνα
ται ν’ άσπασθή πλέον σήμερον τοΰ Ρουσσοι 
τάς άλλοκότους θεωρίας, αύτό τό θαυμά
σιων μνημείων της απατηλής σοφιστίας ;

Έάν οί άνθρωποι διαφέρωμεν τών ζώων, 
έάν τό εντελέστερων δημιούργημα τής φύ
σεως έχη ψυχήν έν έαυτώ προωρισμένην 
διά τήν αθανασίαν, έάν τό πνεύμα ήμών 
ειμεθα ήμεϊς, τό δέ σώμα ήμών εύθραυ
στον κέλυφος, άπλοΰν οστρακον τοΰ πνεύ
ματος, προωρισμένον είς άποσύνθεσιν καί 
είς φθοράν, τότε έρρέτωσαν άπό τής διά
νοιας ήμών αί θεωρίαι αύται τής άποκτη- 
νώσεως ! Ο άνθρωπος άς έπιζητή παντί 
σθένει μέσα πνευματικής τελειότητος, διότι 
έν αύτή υπάρχει ίσως τό άκατάληπτον 
μυστήριον τοΰ άνθρωπίνου προορισμού ! 
Έδύνατο δμως νά μ.’ έρωτήση τις τών 
ένταΰθα παρισταμένων, διατί ή Εκκλη
σία άπηγόρευσε και κατέκρινε τό θέατρον, 
δπερ Σύ τοσούτον έξυμνεϊς; ουδέ καιρός 
μοί υπολείπεται, ουδέ θέλω ν’ άνερευ- 
νήσω πάσας τάς αιτίας, αίτινες έπεισαν 
τήν πάλαι Εκκλησίαν νά κηρύξ-ρ αμείλι
κτων πόλεμον κατά πάσης ήδονής, καθ’ 
δλων σχεδόν τών ωραίων τεχνών. Λέγω 
μόνον απλώς, δτι είχε δίκαιον καταδιώ- 
ξασα τό Οέατρον. . . .

Καθ’ ήν έποχήν δ ’Ιησούς Χριστός ά- 
πεφάσισε νά εξόντωση τούς ’Ολύμπιους, 
ήρημούντο δέ οί μεγαλοπρεπείς τών έ- 
θνικών ναοί καί έθραύοντο τά αγάλματα 
τών Θεών, άπετέλουν δέ άντίθεσιν τά ό
νόματα τοΰ Έλληνος καί τοΰ χριστια
νού, ή νεαρά ’Εκκλησία δέν ήδύνατο, δέν 
έπρεπε ν’ άνεχθή τό Οέατρον, δπερ παρέ
συρε τά πλήθη άπό τής αληθούς πίστεως, 
έμπνέον εις αύτά τό σέβας πρός τήν είδω- 
λολατρείαν! ’Εκτός δέ τούτου, άπό τής 

παρακμής τών Ελληνικών πολιτειών καί 
έπί τών πρώτων τοΰ Χριστιανισμού αί- 
ώνων τό θέατρον, τό τέμενος αύτό τών 
Μουσών, είχε καταντήσει ειδεχθές κατα- 
γώγιον άμαθείας καί ακολασίας, δυσώδους 
ύλισμοϋ καί έσχάτης ήθικής παραλυσίας. 
Καί αύτό υπέστη τόν νόμον τής παρακ
μής, παρακολούθησαν τήν πνευματικήν 
ροπήν τής τότε κοινωνίας, μετ’ αύτοΰ δέ 
παρήκμασεν ή καλαισθησία τών λαών 
καί ή τέχνη τής δραματικής ύποκρίσεως. 
Άπό τής σκηνής αύτοΰ δεν έδιδάσκοντο 
πλέον τά έργα τών μεγάλων τραγικών, 
ούδέ αί κωμωδίαι τοΰ Άριστοφάνους! 
Φαύλοι κωμωδοί έπαιζον έν αύτή τά 
διανοητικά εξαμβλώματα ποιητών φαυ
λότατων, . καθίστων δέ διά μορφασμών 
καί σχημάτων καί λόγων αναιδών έπα- 
Ϊωγόν τήν κακίαν, καί ένέπνεον εις τάς 

υχάς τών θεατών τήν κακοήθειαν Ώστε 
δι’ άμφοτέρους τούς λόγους είχε δίκαιον 
ή ’Εκκλησία άπαγορεύσασα εις τούς πι
στούς τό Οέατρον. Άλλ’ άπηγόρευσεν άρά 
γε τό Οέατρον τού Σοφοκλ.έους, ή τό Οέα
τρον τών φαύλων κωμωδών ή ’Εκκλησία ; 
Τότε διατί άπεκάλεσαν προφήτην τόν 
Αισχύλον ένεκα τού δεσμώτου Προμηθέως 
πολλοί τών πατέρων τής ’Εκκλησίας; 
Διατ' δ Ιεράρχης Γρηγόριος συνέγραψε τήν 
τραγωδίαν τού πάσχοντος ’Ιησού ; Ήδη δ
μως αί αίτίαι τής άπαγορεύσεως δέν υφί- 
στανται πλέον, καί τό πνεύμα τής ’Εκκλη
σίας θάλπει καί εύλογεϊ τά αγαθά, άτινα 
καρποΰνται άπό τής θεατρικής σκηνής αί 
κοινωνίαι !

Άλλ’ δμως.... όχι! ’'Εχει δίκαιον 
ή ’Εκκλησία, έχει δίκαιον καί σήμερον 
άπαγορεύουσα είς τούς πιστούς τό θέατρον ! 
Καί μή έξέλειπον άπό τής ίεράς αύτοΰ 
σκηνής οί έπί Ρωμαίων φαύλοι κωμοιδοί; 
Άπ’ αύτής ετι καί νΰν δέν μεταδίδοται 
πνεύμα ζωής είς τά πλήθη, αλλά αίασμα 
σεσηπότος καί παρακμάζοντας πολιτισμού. 
Μυθιστοριογράφοι πυρέσσοντες τόν νούν, 
ή υλόφρονες, παρέχουσιν είς τήν σκηνήν 
διανοητικά αποβράσματα, περιβάλλοντα 

μέ ένδυμα επαγωγόν τήν κακίαν, δπως 
έξάψωσι τήν φαντασίαν καί τάς άγενεϊς 
δρμάς τών θεατών. Βακχικοί όντως θίασοι 
κατακλύζουσι τόν κόσμον, καί αύτήν τήν 
ταλαίπωρον Ανατολήν, διαφθείροντες τήν 
ήθικήν καί τά ήθη, τήν διάνοιαν καί τήν 
καλαισθησίαν. Μαινάδες κωμωδοί έπι- 
δεικνύουσιν άσυστόλως κάλλη γυμνά, χο- 
ρεύουσιν άναιδώς τόν κόρδακα, αύτό τό 
cancan ή άλλους χορούς, δι’ ών έμπνέουσι 
τοΐς Οεαταΐς άνήθικον φιληδονίαν, διδά- 
σκουσιν είς τούς άκροατάς των παριρδίας 
άνευ ποιήσεως, άνευ ήθικής, άνευ δραμα
τικής τέχνης, τήν ώραίσκ 'E.lerqr καί 
τόν έν τώ Άδη Όρφέα, τήν [Ιεριχόλ καί 
τήν inadame Άκγώ! Ουτω δέ ώθούσι 
τάς κοινωνίας είς πνευματικήν καί ήθικήν 
παρακμήν, έξομοιοΰσι δέ αύτάς πρός τούς 
άσεβεΐς τοΰ Ρακίνα έν τή Άθαλία.
α Rions, chanions, dit eelle troupe impure» 
« des fleurs en fleurs, des plaisirs en 

plaisirs »
a prommenons nos desires »

« sur i avenir insense qui se fit » 
a qui sait qui nous serous demain? » 
Τουτέστι: « Άς γελώμίν, ά.ς ψάλλωμεν, 
« λέγουσιν αύτοί οί άσεβεΐς,
« από άνθέων είς άνθη καί άπό ήδονών 
« είς ήδονάς ας περιφέρωμεν τάς έπιθυμίας

, , ·Χας
4 Έπί τού μέλλοντος μωρός όστις βασί

ζεται ! »
° Τίς ήζεύρει άν θά ήμεθα αύριον ; »

Εχει δίκαιον λοιπόν ή ήμετέρα ’Εκ
κλησία, έχει δίκαιον έκσφενδονίζουσα κατά 
τοιούτου θεάτρου τό ανάθεμα καί τόν 
άφορισμόν ! 'Γό καλόν καί τό κακόν φύον
ται έκ τής αύτής ρίζης, καί τό θέατρον ώς 
παντα τά τοΰ κόσμου καθοραται έκ δύο 
αντιθέτων απόψεων. 'Υπό τό ρόδον υπάρ
χει η άκανθα, καί έν τή χλόη τών λει
μώνων κρύπτονται ή έχιδ να καί ό σκόρ
πιός.^ Προσέχετε, παραγγέλλει ήμΐν ή ’Εκ
κλησία, λάβετε τό ρόδον μετά προσοχής 
πρός κόσμησιν καί οσμήν εύωδίας, διέρ- 
χεσθε τούς εύανθεϊς λειμώνας μέ πόδας 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΥΛ. Β'.)

δι’ υποδημάτων έςησφαλισμένους, όπως άπο- 
Ϊύγητε τό κέντρον τών σκορπιών καί τό 

ήγμα τών όφεων.... Ύπαγόμεθα άρα 
καί ήμεϊς, έγώ καί οί συνάδελφοί μου, είς 
τούς άφοοισμούς τής ’Εκκλησίας; Κρύπτο- 
μεν άρα καί ήμεϊς ύπό τά άνθη τής τέρ
ψεως, τής ηθικής διαφθοράς καί τής πολι
τικής παρακμής τό δηλητήριον ;

Ταπεινοί αλλ ευσεβείς θεράποντες τής 
Μούσης Μελπομένης, φεύγοντες έπιμελώς 
τά ολέθρια προϊόντα γηραιού καί παρακ
μάζοντος πολιτισμού, άγωνιζόμεθα κατά 
τό δυνατόν ν’ άνεγείρωμ.εν άπό τού τάφου 
τήν σκηνήν τού Αισχύλου καί τοΰ Σοφο- 
κλέους, ήτις Θά μόρφωση βαθμηδόν τήν 
γλώσσαν ήμών, έξάπτουσα συγχρόνως τήν 
φλόγα τοΰ πνεύματος καί καλλιεργούσα 
τόν αγρόν τής Ελληνικής φιλολογίας. Ά- 
κράδαντον έχοντες πεποίθησιν είς τήν εύ- 
γενή ήμών αποστολήν, χωροΰμεν πρός τά 
πρόσω θαρραλέοι.

θάλπετε λοιπόν, φιλόμ,ουσοι Σμυρναίοι, 
θάλπετε γενναίως τά ζώπυρα τής έθνικής 
σκηνής, όπως μετά χρόνον δημιουργηθή δέν
δρον θαλερόν καί υψίκομον, παρέχον εύχύ- 
μους καρπούς καί παχεϊαν σκιάν. Άκολου- 
θοΰντες τό παράδειγμα τοΰ μεγάλου Περι- 
κλέους, έμπνέοντες είς τά τέκνα υμών ή
θη χρηστά καί άκίβδηλον φρόνημα, άπο- 
στέλλετε αύτά είς τό ήμέτερον Θέατρον, 
ΐνα ποτισθώσι νάματα πνευματικής ζωής 
καί ήθικής τελειώσεως. Μή λησμονήτε δ’ 
έπί τέλους ότι έν τή άσθενεία. ήμών υπη- 
ρετοΰμεν τόν προορισμών τής ήμ.ετέρας 
φυλής, ότι ειμεθα άπόστολοι τοΰ ειρηνικού 
καί τήν αδελφότητα τών τής Ανατολής 
λαών έπιδιώκοντος Ελληνικού πολιτισμοΰ.

7.
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ΠΕΡΙ ΤΠΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ
ΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑ

ΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ Τ1Ι ΜΑΓΝΗΣΙΑ 
ΧΩΡΙΩΝ. (') 

(συνέχεια).
Τά μεγαλείτερα χωρία, περί ών θεωρώ 

έπάναγκες νά έκθέσω, ολίγα είσί,τδ Χορόσ- 
χίοβι, τδ Γχ2αβούρχ2οβι, ή Τσοηηνισία., 
τδ ΧαζζιΜρι, τδ Λ'ο'./άερ.', τδ Παππα.- 
σ.ΙΙ, τδ Καραζσιφ.ΐίχι.

Κα^α.τσί'ρ.ΙΙχι. Τδ χωρίον τοΰτο έκ 
δύο κυρίως χωρίων συγκείμενον έχει 90 
χριστιανικά; οικίας, οί κάτοικοι δμιλοΰσιν 
όλοι τήν καθομιλουμένην 'Ελληνικήν καί 
τήν Τουρκικήν, γεωργοί, ών οί μεν έχουσι 
κτήματά τινα, οί δέ ένοικιάζουσιν αγρούς 
πρδς καλλιέργειαν. Συντηροΰσι Σχολεϊον, 
είς § φοιτώσι 25 μαθηταί, περί τήν άνά- 
γνωσιν, γραφήν, άρχάς τής Γεωγραφίας, 
Κατηχήσεως, ίεράς ιστορίας καί αριθμη
τικής εκπαιδευόμενοι παρά τοΰ διδασκά
λου Γεωργίου Κρηνοπούλου μέ ετήσιον μι
σθόν 2000 γροσ. λαμβάνοντος παρά τοΰ 
τή; ’Εκκλησίας ταμείου, είς ήν ’Εκκλη
σίαν χρησιμεύει και ώ; ψάλτης.

ΙΙαππασΑΙ. Σύγκειται έξ 140 χριστια
νικών οικογενειών, όλων τήν τε καθομι
λουμένην Ελληνικήν καί τήν Τουρκικήν 
γινωσκουσών" οί κάτοικοι γεωργοί σχεδόν 
δλοι, ένιοι τεχνΐται καί ποιμένες κατά 
τδ μάλλον και ήττον εύποροΰσι, τινές 
μάλιστα κέκτηνται ούκ εύκαταφρόνητον 
κτηματικήν περιουσίαν" πρδ πολλών χρό
νων συντηρείται αλληλοδιδακτικόν Σχο
λεϊον καί διά τά δύο γένη. Πρδ δεκαετίας (*) 

(*) Παροράματα είς τήν στατιστικήν Μαγνη
σίας, έτος Β'. φυλλάοιον I θορίου:

Σελϊς 476 στίχος 35 άντι τ&ν έο® συγγενδν 
κα'. τής γυναικός του — τ&ν έ5ω συγγεν&ν 
τή; γυναικός του.

Σελις 477 στίχος 1 αντί πρό τετραετία; πρό 
δεκαετίας.

διδάσκει ό νΰν διδάσκαλος Ροντήρης Λακε- 
δαίμων, έν τώ έν Τριπόλει τής ΙΙελοκον- 
νήσου σπουδάσας γυμνασίω, μέ ετήσιον μι
σθόν έκ 2000 γρ., έκ τής ’Εκκλησία; λαμ- 
βάνων αύτδν. Εν τώ χωρίω αύτώ ένεκα τή; 
πληθύος τών οικογενειών καί τή; υλικής τών 
κατοίκων καταστάσεω; έπρεπε νά συστη- 
θή καί Sv μικρόν Παρθεναγωγεϊον, δπερ 
έξήρτηται έκ τών τής Ίεράς Μητροπόλεως 
ένεργειών.

Κύ.Ιδερε. Αί έν αύτώ χριστιανικαί οι
κογένεια! εισι περί τάς 200, οί δέ κάτοι
κοι υπέρ τούς χιλίου; δλους τήν καθομιλου
μένην 'Ελληνικήν καί τήν Τουρκικήν δμι- 
λοΰντας καί περί τήν Γεωργίαν ένασχο- 
λουμένους πλήν τινων τεχνιτών, μετα
πρατών καί ποιμένων. Οί γεωργοί καλ- 
λιεργοΰσιν αγρούς υπ’ ένοίκιον. Άπδ τοΰ 
4 870 συντηρείται αλληλοδιδακτικόν Σχο
λεϊον, έν <)> διδάσκει ο τής ’Εκκλησίας Ίερο- 
διάκονος έκ Κύπρου μέ μηνιαϊον μισθόν 
120 γρ. έκ τοΰ ταμείου τή; Εκκλησίας" 
πλήν τοΰ μισθοΰ τούτου πληρώνεται καί 
4 γρόσια κατά μήνα έξ έκάστου μαθητοΰ. 
Οί μαθηταί τδν μέν χειμώνα εισι περί 
τούς 40, τδ δέ έαρ καί θέρος περί τούς 
20. Καί έν τιρ χωρίω αύτώ αναγκαία ή 
σύστασις ΙΙαρθεναγωγείου.

Χα,ζζιΛίρι. Τδ χωρίον τοΰτο έχει 4 00 
οίκογενείας χριστιανικάς καί 30 τουρκι- 
κάς (ένώ τά μνησθέντα εισίν αμιγή τούρ- 
κων), οί κάτοικοι αύτοΰ πλέον τών 500, 
τήν τε 'Ελληνικήν καί τήν τουρκικήν δ- 
μιλοΰντες, είσί γεωργοί, ών ύπάρχουσι 
τινες μέ ιδίαν κτηματικήν περιουσίαν, 
συντηροΰσι πρδ πολλοΰ χρόνου Σχολεϊον, 
είς 8 κατά τδ παρελθόν έτος έδίδασκεν ό 
Ιωάννης Σακελλαρίδου μαθητής τή; Ευ
αγγελικής Σχολής, κατά δέ τδ τρέχον 
έτος ό έκ Λακωνίας καί μέχρι τής β’ τάξεως 
τοΰ έν Καλάμαις Γυμνασίου σπουδάσας 
'ΙΙλίας Άντωνιάδης μέ έτήσιον μισθόν 2000 
γρ. έκ τοΰ τής Έκκλησίας ταμείου. Οί 
μαθηταί εισι 35 τδν χειμώνα καί μέχρι 
1 5 τδ καλοκαίρι. Τδ Σχολεϊον τοΰτο στε
ρείται, πολλών αναγκαίων, καίτοι οί κά

τοικοι κατά τδ μάλλον ή ήττον εύ- 
ποροΰσιν.

ΤσοπανισΙα. Τδ χωρίον τοΰτο έχει πλέ
ον τών χιλίων κατοίκων, χριστιανών, τήν 
Ελληνικήν καί τήν τουρκικήν λαλούντων 
δέ γλώσσαν, γεωργών τών πλείς-ων, όλίγων 
τεχνιτών καί μεταπρατών" τών γεωργών 
οί πλεΐστοι εχουσιν ίδια κτήματα. 'Η 
υλική έν γένει κατάστασις είναι άρκετά 
καλή. Συντηροΰσιν αλληλοδιδακτικόν Σχο
λεϊον, εί; 3 διδάσκει δ έκ Κρήτη; Γεώργιος 
Βλασιάδη; μέ έτήσιον μισθόν 3000 γρ. 
έκ τή; ’Εκκλησίας" οί μαθηταί είσί περί 
τούς 50. Πρδ έτους συνεστήθη τή προ
τροπή τής 'Ιερά; Μητροπόλεως καί Παρ
θεναγωγείου, εις 8 φοιτώσι περί τά 40 
κοράσια, καί είς 8 διδάσκει ή έκ Μαγνη
σίας καί έν τώ έν αυτή Παρθεναγωγείο) 
σπουδάσασα ’Αμαλία X. Μιχαήλ μέ 200 
γρ. κατά μήνα έκ τοΰ τής ’Εκκλησία; τα
μείου.

Τσαούσογ.Ιου. Άντί πάσης περιγραφής 
περί τοΰ μικρού τούτου χωρίου, σάς εγ
κλείω τήν πρδ; έμέ άπάντησιν τοΰ έκεϊ 
διδασκάλου.

* Έπί τή; περί τών άνω χωρίων συν
τόμου έκθέσεώς μου παρατηρώ ά. ότι δ- 
μιλοΰσιν οι κάτοικοι τήν Ελληνικήν γλώσ
σαν, τοΰθ’ δπερ δεικνύει τδ μή αΰτόχθον 
αυτών. Τώ όντι οί πλεΐστοι κατάγονται 
εκ Πελοποννήσου, φυγόντε; έκεΐθεν άπδ τοΰ 
4779 έτους, οί δέ έκ τής Στερείς Ελλά
δος, τινές έξ Ηπείρου καί Μυτιλήνης, β'. 
Ενώ όλοι ανεξαιρέτως ήσαν δούλοι έργάται 
τών Τούρκων κτηματιών, σήμερον οί πλεΐ- 
στοι κέκτηνται ιδίαν κτηματικήν περιου
σίαν, ένιοι μάλιστα καί αρκετήν. γ'. Οί 
διδάσκαλοι έκτδς το> μισθού των κερδί- 
ζουσι καί τάς έκ τής ψαλτική; των προσ- 
γινομένας ώφελείας, καθόσον όλοι οί δι
δάσκαλοι χρησιμεύουσι καί ώς ψάλται έν 
τοΐς χωρίοις. Εύχής έργον ήθελεν είσθαι 
άν ό Σ. Σύλλογος συνετέλει διά τών πρδς 
την Ιεοάν Μητρόπολιν δεουσών παρα
στάσεων πρδ; σύστασιν Παρθεναγωγείου 
έν τοΐ; χωρίοις Παππασλί καί Κόλδερε. »

Γχ2αΰούρχ2ο6ι. Τδ χωρίον τοΰτο έχει 
πλέον τών τριακοσίων οικογενειών, τήν 
τουρκικήν δμιλουσών γλώσσαν, έξαιρουμέ- 
νων τινών, καί τήν Ελληνικήν, καίτοι πλη
σίον τή; Μαγνησίας κεΐται καί μετ’ αύτής 
είς στενάς σχέσεις διάκειται" τοΰτο δέ άπο- 
δεικνύει ότι οί κάτοικοί είσνν αυτόχθονε;, 
απαντες είσί γεωργοί, ών πολλοί έχουσιν 
ίδια κτήματα" ύπάρχουσι δύο Σχολεία, 
2ν διά τά άρρενα, είς 8 διδάσκει ό διδά
σκαλος Ευστράτιος Άναγνωστόπουλος μέ 
έτήσιον μισθόν 4500 γρ. Μαθηταί τδν 
μέν χειμώνα φοιτώσι μέχρι 90, τδ δέ 
έαρ καί θέρος έλαττοΰται πολύ ό αριθμός 
αυτών. ’’Αλλο διά τά Οήλεα πρδ διετίας 
συστηθέν, είς 8 διδάσκει ή έκ Μαγνησίας 
καί έν τώ Παρθεναγωγείορ αύτή; σπου
δάσασα Αικατερίνη X. Γεωργίου μέ έτή
σιον μισθόν 3000 γρ., τούς μισθού; δέ τών 
διδασκάλων πληρώνει τδ τής ’Εκκλησίας 
ταμεϊον. Μαθήτρια; φοιτώσι μέχρις 70. 
’Αγνοώ τδν τρόπον, καθ’ 8ν διδάσκουν οί 
διδάσκαλοι ούτοι, διδάσκοντες μαθητάς 
άγνοοΰντας τήν Ελληνικήν" άν άκολου- 
θώσι τήν αλληλοδιδακτικήν μέθοδον έλά- 
χιστα θά φαίνωνται χρήσιμοι" δι’ 8 νομίζω 
λυσιτελές, όπως ύποοειχθή τοΐς διδασκά- 
λοις τοΐς διδάσκουσι παϊδας άγνοοΰντας 
τήν Ελληνικήν γλώσσαν ίδιος τρόπος 
διδασκαλίας. Παρετήρησα τδν διδάσκαλον 
τοΰ έν Φιλαδέλφεια 'Ελληνικού Σχολείου, 
Ού οί μαθηταί ήγνόουν τήν Ελληνικήν, νά 
διδάσκη τούς Λίσωπείους μύθους λ. χ., 
οΰς έξήγει είς τήν καθομιλουμένην Ελ
ληνικήν, ήν έπίσης ήγνόουν" οί δυστυχείς 
αύτοί μαθηταί άγνοοΰντες τήν τε άρχαίαν 
καί τήν έξήγησιν αύτής (τήν καθομιλου
μένην) ούδόλως ωφελούντο" δ διδάσκαλος 
έξήγει λοιπδν είς αύτούς τδ ασαφές διά 
τοΰ ασαφούς. Έπί τοΰ σπουδαίου τούτου, 
τής έξευρέσεως δηλ. καταλλήλου καί λυσι
τελούς τρόπου διδακτικού διά μαθητάς 
άγνοοΰντας τήν 'Ελληνικήν γλώσσαν, έφι- 
στώ τήν προσοχήν τοΰ Σ. Συλλόγου.

X opdax2oGi. Τοΰτο τδ χωρίον κατοι- 
κεΐται υπδ 250 χριστιανικών οικογενειών,
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την τουρκικήν γλώσσαν δμ'.λουσών άπα- 
σών. Οί κάτοικοι τοΰ χωρίου είσί γεωργοί, 
ών οί πλεϊστοι καλλιεργοΰσι τάς ιδίας αυ
τών γαίας, δλίγοι δέ τάς δι’ ενοικίου.Τό χω
ρίον τοΰτο είναι γνωστότερον τών προειρημέ
νων χωρίων διά τδν έν αύτώ Ναόν τής 
'Αγίας ’Αναστασίας, ης κτήτωρ άναφέρεται 
ό Κωνσταντίνος Άρτίνογλους. Είς τήν ’Εκ
κλησίαν ταύτην, έκτδς τών κατά τάς δύο 
Πανηγύρεις κατ’ έτος προσερχομένων προσκυ
νητών, προσέρχονται σχεδόν καθ’ έκάστην 
έκ διαφόρων τής ’Ανατολής μερών πλεΐστα 
όσα αφιερώματα προσφερόντων, δι’ ών Αφιε
ρωμάτων συνεστήθη κυρίως κατά τδ 1 863 
τδ άλληλοδιδ ακτικδν Σχολεϊον καί τδ 
Παρθεναγωγεϊον κατά τδ 1860.

’ ΛΛ.Ιη-Ιούιΰακτικό>· Σχο.ΐεϊοΐ. Είς αυτό 
Από τής συζάσεώς του έδίδαξαν ό ’Αθανάσιος 
Ψάλτης, δ ’Αριστείδης Καστρίτης, Μαγνήτες 
έκπαιδευθέντες έν τώ έν Μαγνησίά 'Ελλ. 
Σχολείο», δ Ξενοφών Νικολαΐδης, Κωνσταν
τίνος Χειμώνιος, δ Έμ. Ζαμπδς, δ ’Αθα
νάσιος Ίωαννίδης καί δ νΰν διδάσκων Νι
κόλαος Δημητριάδης, έν τώ έν Άθήναις 
Διδασκαλεία) σπουδάσας μέ έτήσιον μι
σθόν 6000 γρ.,μαθηταί δέ φοιτώσι περί τούς 
70, τήν τουρκικήν λαλοΰντες γλώσσαν και 
διδασκόμενοι κατά τήν επικρατούσαν Αλ
ληλοδιδακτικήν μέθοδον.

Haa6sra'pWftXov. Άπδ τής συστάσεώς 
του ουδέποτε έδίδαξενέξ έπαγγέλματος δι
δάσκαλος, αλλά πάντοτε νέαι Αγράμματοι 
καί Αμέθοδοι,ώς καί ή νΰν ’Αναστασία Δημη- 
τριάδου, σύζυγος τοΰ νϋν άλληλοδιδάκτου, 
γυνή Αγράμματος. Ένταΰθα έπιτραπήτω μοι 
νά έλέγξω τήν Αδιαφορίαν τής Μητροπόλεως 
κατά τοσοϋτον μάλλον, καθ’ όσον τδ έκεΐ 
’Εκκλησιαστικόν ταμεΐον εύπορεΐ χρημά
των τόσον, όσον ούδέν άλλο κοινόν, έκτδς 
άν νομίζη δτι αί μαθήτρια·., ώς θυγατέρες 
γονέων χωρικών εΐναι περιττόν νά διδά
σκεται ύπδ ανεγνωρισμένη; καί ικανής δι
δασκάλου' ή διδάσκαλος λαμβάνει 4000 
γρ. κατ’ έτος. Τά έκεΐ συσσωρευόμενα έκ 
τών προσερχομένων προσκυνητών, χρήματα 
ήδύναντο, καλώς διαχειριζόμενα, νά ώφε- 

λήσωσι καί αύτήν Ακόμη τήν Μαγνησίαν, 
Αλλά καί έν τώ χωρίω ήδύναντο κάλλι- 
στκ νά έπαρκέσωσιν είς σύστασιν Έλλην. 
Σχολείου. Είς τδ Παρθεναγωγεϊον φοιτώσι 
70 μαθή-ριαι.

Τοιαϋται εΐ/αι έν συντόμω αί πληοοφο- 
ρίαι περί Μαγνησίας καί τών πέριξ κυριω- 
τέρων χωρίων, τάς οποίας πέμπω τώ Σ. 
Συλλόγω. Εΐναι αληθές δτι πολύ Αργά 
έξεπλήρωσα τήν δποίαν μοί Ανέθηκεν έντο- 
λήν ό Σ. Σύλλογος, δι’ 8 συγγνώμην έξαι- 
τοΰμαι, άν καί ή βραδύτης αυτή προήλθε 
μάλλον έκ τή; Αντιστάσεως καί τών δυσ
κολιών, άς άπήντησα περί τήν συλλογήν, 
ή έξ ιδίας μου αμελείας. Τελευτών θεωρώ 
καθήκόν μου νά υποβάλλω μίαν παρατή- 
ρησιν είς τδν Σ. Σύλλογον' έπειδή γινώ- 
σκω πολλούς διδάσκοντας δχι έν τοϊς 
χωρίοις μόνον Αλλά καί έν αύταΐς ταϊς 
Κωμοπόλεσι δτι είσί άνδρες μή διδάσκα
λοι έξ έπαγγέλματος, Αλλ’ έξ Ανάγκης 
δυνάμει τών όλίγων των γνώσεων αύτο- 
χειροτονούμενοι διδάσκαλοι, έξαπατώντες 
καί ζημιοΰντες ούτως τάς Κοινότητας τάς 
μή δυναμένας δυστυχώς είσέτι νά δια- 
κρίνωσι τούς όντως διδασκάλους ή μή, 
έπωφελές τά μέγιστα ήθελεν ε’σθαι διά 
τάς Κοινότητας τής Ανατολής, άν ό Σ. Σύλ
λογος άνελάμβανε τήν εύθύνην δπως, 
Αφοΰ συνενοηθή μετά τών Κοινοτήτων, 
έξελέγχη τούς έπαγγελλομένου; τδν διδά
σκαλον, καί άποστέλλη αύτούς είς τάς 
Κοινότητας, αποπέμπων ούτω τούς Αγύρ- 
τας έκεινους διδασκάλους τούς ύλικώς τε 
καί ηθικώς σπουδαίως ζημιοΰντας αύτάς.

X. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Μέλος άντεπιστέλλον τοΰ Σ. Συλλόγου ύμών.

Κύριοι Συκτάκται,

Ούδένα λανθάνει ότι αί περί τής κατα
στάσεως τών ήμετέρων καί μάλιστα τών 
όλίγον ή πολύ πρδ ήμών πληροφορίας πολύ 
δυσχερώς ανευρίσκονται, όταν μάλιστα 
δ ζητών ταύτας τύχη παρεπιδημών από 
ολίγου καί ώς ξένος παρά τοΰ τυχόντος 
περί πάντων τήν Αλήθειαν θέληση νά άνε- 
ρευνήση. Ούδεμία αμφιβολία ότι έν πολ- 
λοϊς μέν έστιν έλλιπής τοιαύτη έκθεσι;, 
έν άλλοι; δέ ημαρτημένη' Αλλ’ δπως δή
ποτε έχει τδ καλδν ότι αί τοιαϋται έν 
περιοδικοί; δημοσιευόμενα’, έκθέσεις χρησι- 
μεύουσιν ώς βάσεις, έφ’ ών έπιθέτοντες έ
καστος μικρόν λιθάριον ή διορθοΰντες τά 
ήμαρτημένα συλλέγουσι τήν άπαιτουμένην 
ύλην, ινα γείνη σύν τώ χρόνφ πληρεστέρα 
καί Αληθεστέρα τών ήμετέρων έξακρίβω- 
σις. Ύπδ τοιούτων σκέψεων δρμώμενος 
καί έκτιμών προσηκόντως τδν σκοπόν, 
8ν ό Φιλεκ. Σύλλογος "Ομηρος επιδιώκει 
διά τής δημοσιεύσεως τοϋ ομωνύμου περιο
δικού, σπεύδω χάριν τής άληθείας νά 
έπενέγκω μικράς σημειώσεις είς ήν τδ Αντε- 
πιστέλλον τοΰ συλλόγου μέλος άξιεπαίνως 
έφιλοτιμήθη νά δημοσιεύση περί τών έν 
τή παρά Σιπύλιρ Μαγνησία έκθεσιν, πε- 
ποίθησιν έχων ότι ή εύμενής αύτη τών ολί
γων τούτων παρατηρήσεων υποδοχή έν 
ταϊς στήλαις τοΰ λίαν σπουδαίου περιο
δικού τοϋ Φιλεκ. Συλλόγου τούς τε παρό
μοιας άναγραφάς ποιουμένους προσεκτι- 
κωτερους τοΰ λοιπού περί τήν τής Αληθείας 
έρευναν θέλει καταστήσει, καί άλλου; θέλει 
προτρέψει "να συνεισφέρη έκαστος δ,τι περί 
τών οικείων έγνωκώς ήμέλησε νά κατα
στήση γνωστόν.

Εάν τις παραβάλη τήν νΰν κατάστασιν 
τής απεράντου έπαρχίας ’Εφέσου πρδς τήν 
πρότερον, θέλει ίδεϊ ότι μεγάλη μεταβολή 
έπί τά πρόσω έγένετο' "Αλλοτε ούτε Σχο
λεία ύπήρχον ούτε ιεροκήρυκες' δ νϋν ’Ε
φέσου πλεονεκτεί έχων καί έπισκόπους 

μεμορφωμένους αντί τών πρώην αγραμ
μάτων. Πάντες γινώσκουσιν ένταΰθα ότι οί 
προκάτοχοι τοΰ άγιου ’Εφέσου μόνον είς 
ίν Αποβλέποντας, πληρούν τδ χρηματο- 
φυλάκιον αύτών, ούτε περί Σχολείων έν 
ταϊς διαφόριος κώμαι; καί κωμοπόλεσιν 
έφρόντιζον, ούτε οβολόν συνεισέφερον πρδς 
τήν καλήν αύτών διατήρησιν' Αλλά καί 
αντεστρατεύοντο πρδς τήν πρόοδον αύτών. 
Τά Σχολεία τότε διετηροΰντο, ώς καί νΰν, 
διά τοΰ περιφερομένου δίσκου έν ταϊς έκ- 
κλησίαις, διά τής Αγοράς τών μνημείων καί 
διά μικρών συνεισφορών τών εύπορωτέρων. 
"Ηθελε δέ είσθαι εύχή; έργον έάν συνίστατο 
αδελφότης πρδς συντήρησιν τών Σχολείων, 
όπως Αλλαχού, λ. χ. έν Άϊδινίω. Τί δέ 
θά έλεγε τδ έντιμον Αντεπιστέλλον μέ
λος τού Φιλεκ. Συλλόγου, έάν ήτον είς τάς 
ήμέρας τών προκατόχων τοΰ άγιου ’Εφέ
σου ; Ολίψις καί Αθυμία καταλαμβάνει ή
μάς άναλογιζομένους πόσα δ τόπος απώ- 
λεσε! άλλά πλήν τούτων, άτινα αναφο
ράν έχουσι πρός όσα προτάσσονται τής 
έκθέσεως, έν αύτή ταύτη έγραψε τδ ά- 
ξιότιμον άντεπιστέλλον μέλος κακώς πλη- 
ροφορηθέν περί τών εξής: ά. Ό Κύριος 
I. Μάλλιος όστις τδ πρώτον ώς Σχολάρ- 
χης έδίδαξεν, ού μόνον είχε σπουδάσει 
έν τή έν Άθήναις ’Εκκλησιαστική Ριζαρ. 
Σχολή, άλλά καί έπί διετίαν έν τώ έ- 
Ονικώ Πανεπιστήμια» διήκουσε μαθήματα 
έν τή φιλοσοφική Σχολή, ώς μαρτυροϋ- 
σιν άτινα είδον εις χεΈράς του επίσημα 
έγγραφα.

β'. Ό νΰν έπαξίως διευθύνων τήν Σχο
λήν τού Νοσοκομείου Κύριος 1. Σαμαλ- 
τάνος δέν Απελύθη, ώς λέγεται, έ'νεκα 
άνικανότητος' διότι νομίζω ότι δέν άπο- 
λύεται διδάσκαλος ώς ανίκανος μετά 
εξαετή διδασκαλίαν, άλλά κατά τδ πρώ
τον ή τδ πολύ τδ δεύτερον έτος- ούδέ έδί- 
δετο εί; τάς χεΐρας τοΰ διδασκάλου αύτού 
παραιτηθέντος εύχαριστήρον έγγραφον, φέ- 
ρον καί τήν υπογραφήν τοΰ έντιμου iirte- 
mffri.UorTOt; μΜους' (βεβαίως τδ έγγρα
φον έδόθη έν συνειδήσεΓ) ή άπομάκρυνσις
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τοΰ Σαμαλτάνου άπδ τής κεντρικής Σχο
λής έγένετο διά try εξής αιτίαν. Μετά 
τον θάνατον τοΰ χρηστοΰ καί έναρέτου 
διδασκάλου ’Αθανασίου Παπαδοπούλου τοΰ 
έπικληθέντος παρά πολλών έν Μαγνησία 
τδ xa.lor παιδίον, τδ Σχολεϊον τοΰ Νοσο
κομείου περιήλθεν εις έκρυθμον κατάστα- 
σιν" ώς έκ τούτου ή τότε τά Σχολεία διέ- 
πουσα εφορία έπρότεινεν εις τδν Κύριον 1. 
Σαμαλτάνον νά μεταβή μέ τδν αύτδν μι
σθόν, "να ρύθμιση και τδ Σχολεϊον τοΰ 
Νοσοκομείου, καθότι εΐχον ηδη δείγματα 
της φιλοπονίας αύτοΰ και καλούς δρέψει 
καρπούς έκ της καλής τής κεντρικής Σχο
λής διευθύνσεως. ΓΟ Κύριος I. Σαμαλτάνος 
έν τή άνθοωπίνω αδυναμία θεωρήσας 
τοΰτο μη συμβιβαζόμενον πρδς τήν φιλο
τιμίαν αύτοΰ έδωκέ τήν παραίτησίν του 
καί μετέβη είς Βρύουλα, ένθα καί Τ.ύδο- 
κίμησεν, έπειδή τδ τρίτον έτος παρε- 
κλήθη νά μείνη μέ αύξησιν μισθού" άλλ’ 
ή ένταΰθα έφοοία προέτεινε τω κυρίαρχη 
Άρχιερεϊ . νά προσκληθή ό Κύριος I. Σα
μαλτάνος ώς ικανός' τοΰτο δέ φαίνεται 
έν τή πρδς αύτδν προσκλήσει τοΰ άγιου 
’Εφέσου" έδέχθη δέ τήν τοΰ Νοσοκομείου 
θέσιν ύπείκων εις τάς προτροπάς τοΰ άρ- 
χιερέως μάλιστα" διότι καί τήν έν τή 
κεντρική Σχολή θέσιν κατέχει δ κατά 
πάντα άξιος άδελφός του Κύρος Κωνστ. 
Σαμαλτάνος, άνήρ μεγάλην πεϊραν έχων 
είς τδ διευθύνειν δημοτικά Σχολεϊα.

Εάν η κοινότης Μαγνησίας, έχουσα καί 
τήν ήθικήν συνδρομήν τοΰ άρχιερέως, ή
θελε συνενοηθή μετά τής μικρας γοαικι- 
κής κοινότητος τοΰ ού μακράν άπέχοντος 
,ΛΓοράουϋ Α" περί τής καλής τακτοποιήσεως 
καί διαχειρίσεως τών εισοδημάτων τοΰ 
ίεροΰ τής αγίας ’Αναστασίας ναοΰ, μεγάλη 
ώφέλεια Οά προσεγίνετο εις τά έκπαι- 
δευτικά καταστήματα. Διότι γνωστόν έ
στιν δτι εις τδν ναδν τοΰτον προσέρχονται 
χάριν εύλαβείας προσκυνηταϊ έκ διαφόρων 
μερών καϊ ιδίως έκ τών ενδοτέρων τής 
’Ανατολής. ’Εννοεΐται δέ δτι οί εύσεβεϊς 
ούτοι άναχωροΰντες προσφέρουσιν εις τδν 

ναδν έκαστος τήν τής εύλαβείας προαιρε
τικήν συνεισφοράν, έάν λοιπδν τά εισο
δήματα ταϋτα, άτινα άναβαίνουσιν εις 
ίκανδν στρογγυλόν άριθμδν, διεχειρίζοντο 
αύστηρώς ύπδ ενσυνειδήτων και φιλοπα- 
τρίδων άνδρών, καϊ έξωδεύοντο είς τήν 
διατήρησιν τών έκπαιδευτικών καταστη
μάτων, ταχέως θά άποκαθίστατο καλή 
καί λαμπρά ή θέσις τών σχολείων, καί 
έν βραχεί χρόνφ έπί τά κρείττω θά έτα- 
ζτοποιοϋντο" ώς δέ έχουσι σήμερον τά 
πράγματα, δέν βλέπω πώς Οά δυνηθή ή 
κοινότης νά διατηρή Σχολεϊα έν τή παρού- 
ση εμπορική απραξία" ούδέ πρέπει νά άπα- 
τώμεθα πιστεύοντες δτι άριθμδς πρδ μι
κρού άποκατασταθέντων τινών, γλίσχρα 
ή ούδέν συνεισφερόντων, μεγαλα δ’ άξι- 
ούντων, ήθελεν έπαοκέσει είς τήν καλήν 
αύτών διατήρησιν. Ταύτα γράφων νϋν ελ
πίζω οτι θέλω δυνηθή άλλοτε πληρέστερά 
τινα νά γράψω άναφορικώς πρδς τήν ήμε- 
τέραν πατρίδα καί πρδς 8ν ό Σύλλογος επιδι
ώκει σκοπόν.

Έν Μαγνησία τή 8 ’Ιανουάριου 1875.
Θ. II. ΑΛΕΞΟΓΛΟΤΣ.

II ΦΥΣΙΣ KAI II ΖΩΙΙ.

ΤΟ ΦΩΣ.

(Έχ των τοΰ Fernand Papillon).

Τδ οργανικόν δν, οπερ έν τώ κόσμω τού
τω παρατηροΰμεν, δέν ζή μόνον διά τής 
τροφής, τήν όποιαν, ότέ μέν διά θρεπτι
κών ούσιών, άλλοτε δέ δι’ άτμοσφαιρικόΰ 
άέρος απορροφά" έχει άνάγκην καϊ θερμό- 
τητος, ηλεκτρισμού καί φωτός. Τά όρ
γανα αύτοΰ ύπόκεινται είς τήν διττήν 
έπιρροήν μέσου έσωτερικού, άποτελουμενου 
έκ τών υγρών, άτινα καταβρέχουσι τάς 

Ινας τοΰ σώματος, και μέσου έξωτερικοΰ, 
άποτελουμένου ώσαύτως έξ δλων τών λε
πτών καί κινητών έκείνων ένεργών δυνά
μεων, αίτινες πληροΰσι τδ άπειρον. ΊΙ 
δέ στενή αύτη σχέσις τών δντων πρδς τά 
μέσα, έν τοΐς όποίοις τά οντα ταύτα υ- 
πάρχουσι βεβυθισμένα, ύπεβλήθη κατά 
τούς τελευταίους τούτους χρόνους είς βα- 
θείας καϊ μεθοδικάς έρεύνας, ών τά άπο
τελέσματα παρουσιάζουσιν άξιον λόγου 
ένδιαφέρον. Τδ φώς ιδίως κατέχει έν τώ 
συνόλω τούτω θέσιν μεγάλης μελέτης 
άξίαν. Είτε λάβη τις τήν οργανικήν ύπαρ- 
ξιν ύπδ τδν άφελέστερον αύτής βαθμόν, 
είτε τήν μελετήση ύπδ τάς λεπτοτέρας 
κάϊ πολυπλοκωτέρας λειτουργίας της, ή 
έπιρροή τοϋ φωτός φαίνεται έν αύτή είς 
σχέσεις καί παραδόξους καί απροόπτους. 
Ωραία σχήματα καί ζωηρά χρώματα, 
φανεραϊ καί άπόκρυφοι άρμονίαι τής ζωής, 
έχουσιν δλα μυστηριώδη συγγένειαν μέ 
τδν χρυσοΰν έκεϊνον άτμδν, τδν όποιον ό 
ήλιος άπλόνει καθ’ έκάστην έπϊ τοΰ κόσμου.

ΊΙ νεωτέρα έπιστήμη δίκαιοί ώς πρδς 
τούτο τάς άδολους έκείνας τοΰ πρωτογόνου 
άνθρώπου λατρείας. Διά τής έπιστήμης 
ταύτης έννοοΰμεν καλλίτερου οποίας λα
τρείας τδ άστρον τής ήμέρας ύπήρξεν 
άντικείμενον παρά τοΐς άρχαίοις λαοΐς, 
καϊ διατί κατελαμβάνοντο ύπδ θαυμασμού 
συγχρόνως καί τρόμου, δτε πάσαν εσπέ
ραν έβλεπον βραδέως χανομένην οπίσω 
τού όρίζοντος τήν πυρίνην σφαίραν, ήτις 
δι’ αύτούς έκρυπτε πάσαν ίσχύν καί πάσαν 
μεγαλοπρέπειαν. Ίΐ δέ είδωλολατρεία αύ
τη δεν ήτο μόνον εύγνωμοσύνης δείγμα 
πρδς δσους θησαυρούς γονιμότητος ό ήλιος 
χέει έπί τής γής" ήτο και τιμή άποδιδο- 
μένη πρδς τήν παρήγορον πηγήν τής 
άκτϊνος καί τής χαράς, σύμπτωμα φυσι
κής μεταξύ τοΰ άνθρώπου καϊ τοΰ φωτός 
συγγένειας. Τών πρώτων θρησκειών τά 
μνημεία εΐναι πλήρη τοΰ αισθήματος 
τουτου, δπερ άνευρίσκομεν ώσαύτως παρά 
πολλοϊς ποιηταϊς καϊ φιλοσόφοις τής άρ
χαιότητος. Έξ άλλου δέ γεωργοί, κηπου

ροί κα'ι ιατροί, έκ συμφώνου δλοι άναγνω- 
ρίζουσι τοΰ φωτός τά εύεργετήματα. Καί 
φυσιολόγοι δέ καϊ περιηγηταϊ πάσης έπο
χής όμοφώνως ώμολόγησαν τά ποικίλα 
τής ηλιακής άκτϊνος άποτελέσματα. Αι 
σπουδαιότεροι μολαταύτα περϊ φωτός έ
ρευναι χρονολογούνται μόλις άπδ τών μέ
σων τοΰ Ι1Γ. αίώνος, τοίαύτας δέ παρου
σιάζει δυσχερείας τδ εύρύ τούτο καϊ πολύ- 
πλοκον πρόβλημμα, ώστε μ’ δλας τάς 
ένδελεχείς περϊ αύτδ μέχρι σήμερον με
λέτας, έν μέρει μόνον έπετεύχθη ή λύσις 
του. Πολλά κενά μένουσιν ϊνα πληρωθώσι" 
δέν έπεχείρησαν καν νά συναρμόσωσι καϊ 
καθαρίσωσι πολλά άγνωστα μέρη τοΰ 
προβλήμματος έκ τοϋ συνόλου τών μέχρι 
τούδε αποτελεσμάτων. Τούτο προτιθέμεθα 
έν ταΐς έπομέναις σελίσι’ θέλομεν απο
δείξει πώς τά καλώς ένεργούμενα πειρά
ματα συνέχονται πρδς άλληλα, πώς τδ 
Sv κεΐται έπϊ τοΰ δέ, πώς τά μέν στηοί- 
ζουσι τά έτερα, καϊ πώς εΐναι αιωνίως δι
δακτικά άπαντα. Πώς τέλος πάντων οί 
έξοχοι νόες πρδς τήν μεγάλην τέχνην κατα- 
φεύγουσιν, οσάκις θέλουν τήν ζώσαν φύσιν 
νά έρωτήσωσι.

Α'.

Τά φυτά τρέφονται άπορροφώντα διά 
τών ριζών αύτών ούσίας τινάς τοΰ έδάφους, 
καϊ διά τών πρασίνων αύτών μερών άνα- 
λύοντα ΐδιόν τι άέριον, έν τή ατμόσφαιρα 
περιεχόμενον, τδ όξύ ανθρακικόν. Τδ άνα- 
λύουσιν είς άνθρακα, δν άπορροφώσι, καϊ 
είς όξυγόνον, τδ όποιον άπορρίπτουσι. Τδ 
φαινόμενον λοιπδν τούτο, δπερ αποτελεί 
τήν άναπνοήν αύτήν τών φυτών, μόνον 
διά τής συνέργειας τοΰ ηλιακού φιοτδς 
δύναται νά έκτελεσθή. Ό έκ Γενεύης Κάρο
λος Βονέ παρετήρησε πρώτος κατά τά 
μ-έσα τοΰ ΙΙΓ. αίώνος καϊ καθαρώς άπέδειξε 
τήν τοιαύτην τοΰ φωτός συνέργειαν. Παρε- 
τήρησεν δτι τά φυτά αναπτύσσονται κα-
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θέτως και τείνουσι πρδς τδν ήλιον, άδια- 
φόρως τής θέσεως, κατά την δποίαν ήθελε 
φυτευθή έν τή γή ή σπορά αύτών. Άπέ- 
δειξεν ωσαύτως δτι εις τά σκοτεινά μέρη, 
τά φυτά διευθύνονται πάντοτε έκεΐ δθεν 
Ερχεται τδ φώς" έπί τέλους δτι τά έν τώ 
υδατι βυθιζόμενα έκπέμπουσι πομφόλυγας 
άερίου ύπδ τήν έπήρρειαν τοΰ ήλιου. "Ετδρον 
περιεργότερον πείραμα ένήργησε κατά τδ 
1771 δ Κ. Πρίεστλ έν ’Αγγλία.. Άφήκεν 
έντδς μέρους κεκλεισμένου λαμπάδα άνηα- 
μένην, έωσοΰ τδ φώς αυτής έσβέσθη, έωσοΰ 
τουτέστι δ εις τδ μέρος έκείνο αήρ κατέστη 
ακατάλληλος πρδς καϋσιν. Είσήγαγε τότε 
έντδς τοΰ αύτοϋ μέρους τά πράσινα φύλλα 
άκμάζοντος φυτού, έντδς δέ δεκαημέρου 
διαστήματος δ είς τδ μέρος αΰτδ αήρ έκα- 
Οαρίσθη τόσον, ώστε δ Κ. ΙΙρίεστλ έδυνήΟη 
ν’ άνάψη έκ νέου τήν λαμπάδα· Άποδεί- 
ξας δέ δτι άντικαθιστώσι διά νέου καυσί
μου άερίου τδ διά τής καύσεως φθειρόμενου, 
άνεγνώρισε καί δτι ένίοτε συμβαίνει τδ 
άνάπαλιν. Τήν κατ’ έπιφάνειαν άντίΟεσιν 
ταύτην έςήγησε μολαταύτα, δέκα έτη βρα
δύτερον, δ Όλλ.ανδδς ιατρός Ίγγενχάουζ. 
Ιίαρετηρησεν δτι τά φυτά έχουσι τδ πλεο
νέκτημα τοΰ διορθώνειν τδν ακάθαρτον 
άέρα ούχί μόνον έν δεκαημέρω διαστήματι, 
άλλ’ έν όλίγαις ώοαις καί διά τοϋ τελειο- 
τέρου πολλάκις τρόπου- δτι ή θαυμασία 
αυτή ένέργεια όφείλεται άποκλειστικώς 
είς τήν έπί τών φυτών έπιρροήν τοΰ 
ήλίου" αρχίζει όλίγον αφού άνατείλη 
δ ήλιος, παύει δ’ έξ δλοκλήρου μέ τής 
νυκτδς τδ σκότος- δτι τά φυτά τά ύπδ 
ύψηλών οικοδομών ή ύπδ άλλων φυτών 
σκιαζόμενα δέν βελτιοΰσι τδν άέρα, άπεναν- 
τίας έκπέμπουσιν άέρα έπιβλαβή, καί δια- 
χέουσι άληθές δηλητήριον έν τή περικυ- 
κλούση ήμάς άτμοσφαίρα- δτι ή παρα
γωγή τοΰ καλού άέρος άρχίζει νά έλατ- 
τώται πρδς τήν δύσιν τής ήμέρας, παύει 
δ’ έξ δλοκλήρου, άμα δύση δ ήλιος- δτι 
διαρκούσης τής νυκτδς τά φυτά διαφθεί- 
ρουσι τδν περί αύτά άέρα- τέλος πάντων 
δτι τά μέρη δλα τοΰ φυτού δέν κατα

γίνονται ΐνα καθαρίζωσι τδν άέρα, είμή 
τά φύλλα μόνον και οί πράσινοι κλώνοι.

Τίνι τρόπφ δμως ένεργεϊται ή άπδ 
ακαθάρτου είς καθαρδν άέρα μεταβολή 
ύπδ τήν έπιρροήν τοΰ ήλίου, τδ άνά
παλιν δέ διαρκούσης τής νυκτός; ΓΟ Κ. 
Σενεβιέ άπέδειξεν ότι δ άκάθαρτος άήρ, 
άπορροφώμενος καί άναλυόμενος τήν ή
μέραν ύπδ τών φυτών, είναι απλώς τδ 
ύπό τής άναπνοής τών ζώων παραγόμενον 
άνθρακικδν όξύ- δ δ’ έκ τής άναλύσεως 
ταύτης παραγόμενος καθαρός άήρ είναι 
όξυγόνον- έπίσης δ’ δτι τδ ύπδ τών φυ
τών κατά τήν νύκτα Εκπεμπόμενον αέ
ριον είναι ανθρακικόν οξύ- ή ήμερησία 
άρα άναπνοή τών φυτών είναι τδ έναντίον 
τής νυκτερινής αύτών άναπνοής- άπέδειξεν 
δτι ή θερμότης δέν δύναται ν’ άντικατα- 
στήση είς δλα ταΰτα τδ φώς. Τρίτος τις, 
δ Σωσδρ, άπέδειξεν δτι δ όγκος τοΰ έκ- 
πεμπομένου όξυγόνου είναι κατώτερος του 
άπορροφωμένου άνθρακικοΰ δξέος, μέρος δέ 
τοΰ ύπδ τοΰ φυτού κρατουμένου όξυγόνου 
αντικαθίσταται ύπδ αζώτου έκπεμπομένου, 
προερχομένου δ’ έξ αυτής τής ούσίας τού 
φυτού. Ό Κ. Βύσιγγωλ έπλήοωσεν ύάλινον 
δοχεϊον μέ φύλλα άμπέλου, τδ έξέθηκεν 
είς τδν ήλιον, ρίψας δ’ έν αύτώ ρεύμα 
άνθρακικοΰ δξέος συνέλεξεν όξυγόνον 
καθαρόν κατά τήν Εξοδον.

Τά ενυγρα φυτά διαρκούσης μέν τής 
ήμέρας δέν διαφέρουσι τών άλλων, τήν 
νύκτα δμως μένουσι αδρανή, ούδόλως έκ- 
πέμποντα ανθρακικόν οξύ. Θέσατε φύλλα 
ποται/ογίίτογος ή σιάγυος ύόατίκου 
ένδον σωλήνος πλήρους ύδατος, μέ άν
θρακικδν οξύ κεκραμένου, και έκθέσατε 
τδν σωλήνα είς τόν ήλιον- Οά ίδητε Εξερ- 
χομένους τής έπιφανείας τών φύλλων ά
πειρους μικρούς πομφόλυγας καθαρού ό- 
ξυγόνου- άν μικρόν νέφος διέλθη άνωθεν, 
τδ ποσόν τών Εκπεμπομένων πομφολύγων 
έλαττοΰται ούσιωδώς άμέσως, Επαναλαμ
βάνεται δ’ δπως πρότερον, άφοΰ τό νέφος 
διέλθη. Πλήν δέ τούτου, τδ άσθενές η
λιακόν φώς δέν αρκεί ΐνα προκαλέση παρά 

τοΐς ένύγροις φυτοϊς τήν άνάλυσιν τού 
άνθρακικοΰ δξέος, εκτός άν τδ φυτδν ύπε- 
βλήθη πρότερον είς παχείας ήλιακάς ά
κτϊνας· τότε ή άνάλυσις τού τοιούτου δ
ξέος έξακολουθεϊ καί έν τώ σκότει. "Ω
στε ή ζώσα δύναμις τής ηλιακής άκτϊνος 
άποθηκεύεται έντδς τών φυτών, Ενεργούσα 
άκολούθως έν πλήρει σκότει, έωσοΰ έ- 
ξαντληθή μεταβαλλομένη είς ισοδύναμον 
χημικήν ούσίαν. Συγκεντροΰται ωσαύτως 
ένδον φεγγοβολών θειούχων μετάλλων καί 
κατόπιν άναφαίνεται ύπδ σχήμα λάμψεων 
ήττον ζωηρών- επισωρεύεται τέλος πάν
των έν τω χάρτη, έν τώ άμύλω, έν τή 
itopacJdrrj, μετά πολύν δ’ ή όλίγον χρό
νον φανεροΰται διά τής ένεργείας αύτής 
έπι τών άργυρούχων αλάτων.

Κα’ι ταΰτα μέν περί τής ένεργείας τής 
λευκής καλουμένης άκτϊνος- άλλ’ ή άκτίς 
αΰτη αναλύεται διά τοΰ δπτικοΰ οργάνου 
είς επτά χρώματα ή άκτϊνας διαπλασί- 
μους- τήν ίοειδή, τήν ίκόιχόχρουν, τήν 
κυανήν, τήν πρασίνην, τήν κιτρίνην, τήν 
πορτοκαλλόχρουν καί τήν έρυθράν. Πρδς 
τούτοις βλέπει τις πέραν τής έρυθράς 
άκτϊνος άκτινοβολίας συγκεχυμένης θερ
μότατος, τάς 0(ρμαΓΐΐχάς άκτϊνας, τ.ί- 
ραν δέ τής ίοχρόου άκτϊνος έτέρας χημι- 
κάς. Τίνα έπιρροήν έχουσιν δλαι αύται 
Επί τής βλαστήσεως; Τδ ηλιακόν φώς 
ένεργεϊ διά τών χροιματισμένων ακτινών, 
διά τών θερμαντικών, ή διά τών χημικών ;

ΓΟ Θωβενή πρώτος έθεσε κατά τό 
1836 φυτά έντός χρωματισμένων ύέλων 
ίνα άναπνεύσωσι, καί παρετήρησεν δτι τδ 
ές αύτών έκπεμπόμενον όξυγόνον εΐναι 
δλιγώτερον ή έντδς ύέλων λευκών. Αί πορ- 
τοκαλλόχροοι ακτίνες τώ φαίνονται ένερ- 
γ·ητικώτεραι τών άλλων, μετ’ αύτάς δέ 
αί κυαναϊ. ΓΟ Γάρδνερ έξέθεσεν άκολούθως 
έν ’Αμερική είς τάς διαφόρους τοΰ δπτικοΰ 
οργάνου ακτίνας φυτά μαραινόμενα καί 
παρετήρησεν δτι γίνονται έκ νέου πράσι
να, πρό πάντων ύπδ τήν ένέργειαν τών 
κίτρινων κα’ι πορτοκαλλοχρόων άκτίνων. 
Εγένοντο πράσινα διά μέν τών κίτρινων 
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έν διαστήματι 3 1]2 ώρών, διά δέ τών 
πορτοκαλλοχρόων έν διαστήματι 4 1]2— 
και έπί τέλους διά τών κυανών είς 18 
ώρας.

Ό Κ. Δράπερ έξ άλλου μέρους έθεσε 
τμήματα χόρτων ένδον σωλήνων πεπλη- 
ρωμένων δι’ ύδατος, μέ άνθρακικδν όξύ 
μεμιγμένου, καί Εξέθεσε· τούς σωλήνας είς 
τάς διαφόρους άκτϊνας τού δπτικοΰ οργάνου. 
Μετρήσας άκολούθως τδ άέριον όξυγόνον, 
δσον τά χόρτα ταΰτα έξέπεμψαν έντδς 
τών μικρών σωλήνων, εύρεν δτι έξέπεμ
ψαν πλειότερον τά είς τήν πρασίνην καί 
κιτρίνην άκτϊνα έκτεθέντα, μετ’ αύτά δ’ 
ήρχοντο τά είς τήν έρυθράν καί πορτο- 
καλλό/ρουν. Ό Γλόετζ άνεκάλυψε τώ 
1848 δτι ή έπί τής βλαστήσεως ένέργεια 
τοΰ φωτδς δι’ άμαυροΰ ύέλου εΐναι μεγα- 
λειτέρα ή δι’ ύέλου διαφανούς. ’Εν περι- 
λήψει άπεδείχθη δτι ούτε αί χημικαί ούτε 
αί Οερμαντικαΐ άκτϊνες ένεργοΰσιν έπί τών 
φυτών- αί καθαραί ή χρωματισμέναι μόνον, 
ιδίως δ’ αί κίτριναι και πορτοκαλλόχροες 
έχουσι τήν ιδιότητα ταύτην. Προσθέσατε 
είς ταΰτα καί τδ πείραμα, δπερ δ Κ. 
Καλλιετέ ένήργησεν, άποδείξας δτι τδ 
πράσινον φώς δέν έχει ούδεμίαν άπολύ- 
τως δύναμιν έπί τής άναπνοής τών φυτών’ 
εΐναι έν άλλαις λέξεσι σκότος άπλοΰν δι’ 
αύτά- διά τοΰτο ή ύπδ τήν σκιάν τών 
μεγάλων δένδρων βλάστησις διατελεϊ έν 
φθισιώδει πάντοτε καταστάσει.

Αί καθαραί άκτϊνες βοηθοΰσιν έπίσης 
τήν παραγωγήν τοΰ πρασίνου περικαλύμ
ματος, τής πράσινης έν γένει ΰλης τών 
φυτών. Οί κηπουροί, όσάκις θέλουν νά 
καταστήσωσιν ώχοά μερικά φυτά, τά 
άναπτύσσουν έν τή σκι?, διά τού μέσου 
δέ τούτου έχουσι χόρτα κίτρινα, άχροα 
πολλάκις, φθισιώντα, χλωρωτικά κα’ι τα
χέως μαραινόμενα. Ό ήλιος βοηθεϊ έπί 
τέλους τήν διαπνοήν τών φυτών καί τήν 
διαρκή άνανέωσιν τής έν τοϊς περικαλύμ- 
μασιν αύτών περικλειομένης εύεργετικής 
ύγρασίας. "Οταν ή ύγρασία αΰτη δέν έξέρ- 
χηται, τδ φυτδν τείνει νά γείνη ύδρωπικόν, 

8.
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τά δέ φύλλα του πίπτουσι συνεπεία αδυ
ναμία; τοϋ κορμού.

'Ο έρως ούτος τών φυτών διά τδ ήλια- 
κδν φώς, πρώτη ανάγκη τής ύπάρξεώς 
των, έκδηλοϋται καί δι’ άλλων περιέργων 
φαινομένων, έξ ών καταδεικνύεται δτι αί 
ήλιακαί ακτίνες είναι ή χόχρος ·τω όντι, 
ή δίδουσα τδ χρώμα εί; αύτά. Οί κάλυκες 
τών είς τά υψηλά μέρη τών όρέων άνα- 
πτυσσομένων φυτών έχουσι χρώματα ζωη
ρότερα πολύ τών είς τούς πρόποδας τών 
ιδίων βουνών φυόμενων' διότι αί ήλιακαί 
ακτίνες διέρχονται εύκολώτερον τήν αι
θρίαν ατμόσφαιραν, τήν λούουσαν τών 
βουνών τάς κορυφάς. Τδ χρώμα μερικών 
άνθέων μεταβάλλεται άναλόγως τής ύ- 
ψηλοτέρας ή χαμηλοτέρας θέσεως, έν ή ήθε
λον άναπτυχθή. Έν γένει δ’ είς τά ανοι
κτά καϊ καλώς φωτιζόμενα μέρη, τά φυ
τά καϊ μεγαλείτερα αναπτύσσονται καϊ 
μέ πλουσιώτερα χρώματα περιβάλλονται, 
ή έκεϊ δπου άσθενώς εισδύει ό ήλιος. Πολ
λά άνθη, λευκά γεννώμενα, χρωματί
ζονται ακολούθως διά τής ένεργείας τοΰ 

φωτός. Τδ χήραχθοχ Kapl.l.lior, λευκδν 
κατ’ άρχάς, μεταβάλλεται είς κίτρινον, 
ακολούθως δέ είς έρυθρδν πρδς τδ ίόχρουν 
κλΐνον’ κα'ι πλεΐστα άλλα όμοια παρα
δείγματα. ΊΐΛ'όΖίίΐα (Coboea Scandeus), 1 
πράσινη τήν πρώτην ημέραν, γίνεται ίό- 
χρους τήν έπιοϋσαν' τδ lb taxor (hibiscus 
mulabslis), λευκδν γεννώμενον τήν πρωίαν, 
μεταβάλλεται είς έρυθρδν έντδς τής ήμέ
ρας. Οί κάλυκες του άγαπάχΟου (agapan- 
ί/ius umbellalus) είναι λευκοί, άμ’ άνοί- 
ζωσιν’ άκολούθως περιβάλλονται χροιάν 
κυανήν. *Αν τις περικαλύψη τδ άνθος, 
καθ ήν στιγμήν εξέρχεται τή; θήκης του, 
μέ μαΰρον χάρτην έμποδίζοντα τδ φώς, 
τδ άνθος μένει λευκδν, αναλαμβάνει δέ 
τδ τακτικόν χρώμα του, αμα τδ έκθέση 
είς τδν ήλιον. Άφίσατε ρίζαν χρασού.Ιης 
(crassulla) έρυθροχρόου ένδον δωματίου 
άμυδρώς φωτιζομένου' πέταλα τών άν- 
Οέο>ν αύτής περιβάλλονται χροιάν ές ή- 
μισείας κιτρίνην κα1. έρυθράν κατά τήν ;

βάσιν των’ όλίγας ώρα; άν τήν έκθέσητε 
άκολούθως εί; τδν ήλιον, γίνονται δλοι 
κατακόκκινοι. Άν δέ καλύψ-ρ τι; τών πε
τάλων αύτών μερικού; διά χάρτου μαύ
ρου, οί τοιοΰτοι διατηροΰσι τδ ώχρδν χρώ
μα, δπερ είχον καϊ έν τώ δωματίω. Και 
τών οπωρών τά χρώματα αναπτύσσονται 
έπίσης υπδ τήν εύεργετικήν τοΰ ηλια
κού φωτδς ένέργειαν, έν γένει δέ πάν δ,τι 
παρέχει είς τά διάφορα τοΰ φυτοΰ μέρη 
τήν γεΰσιν καϊ τήν οσμήν, ύπδ τού φωτός 
διευθύνεται.

’’Ανθη λοιπδν, φύλλα καϊ όπώραι ανα
πτύσσονται βοήθεια τών φωταγωγών παλ
μών. Ύπάρχουσιν ήλιακαί ακτίνες, έντδς 
τοϋ περικαλύμματος αύτών κεκρυμμέναι. 
Ολων τών θαυμάσιων έκείνων χρωμάτων, 

τών εύόσμων αρωμάτων, δλων τών έκλε- 
κτών έκείνων χυμών, τών αθώων τέλος 
πάντων σωματικών τρυφών, τάς οποίας 
μάς χορηγεί τών φυτών τδ βασίλειον, τδ 
ηλιακόν φώς είναι δ δημιουργός. Καϊ τδν 
μέν τρόπον δι’ ού έκτελοΰνται αί Οαυμασίαι 
αύται ενέργεια·., τήν βιομηχανίαν αύτών έν 
άλλαις λέςεσιν, άγνοοΰμεν, δπω; άγνοοΰμεν 
καϊ τήν άλλην βιομηχανίαν τήν κανονίζουσαν 
τάς κινητά; διανομάς καί πολυπλόκους 
διαθλάσεις τών φωτοβολών άκτίνων, είς 
τάς οποίας όφείλομεν τδ έπιβλητικδν 
έκάστη; ήοϋς θέαμα. Άλλ’ ολίγον είναι 
καϊ τοΰτο, δτι έννοοΰμεν τού; πρώτους 
αύτών νόμους καϊ κατέχομε·/ μίαν τούλά
χιστον λαμπηδόνα τών . μεγαλοπρεπών 
φαινομένων τούτων ;

Τδ φώς έξασκεΐ έν περιλήψει έπϊ τών 
φυτών μηχανικήν ένέργειαν. Ό ύπνος τών 
άνθέων, ή κάμψις τών κορμών, ή στροφή 
τών ηλιοτροπίων καϊ αί άπδ τοΰ ένδς είς 
τδ άλλο μέρος κινήσεις τής χλωροχροίτι- 
δο; άποδεικνύουσι·/ ώς πρδ; τούτο λεπτο- 
τάτην εύαισθησίαν παρά τισι φυτοϊς. Τδ 
λούπινον ρυθμίζει τά; κινήσεις αύτοΰ μέ 
τού ήλίου τήν Οέσιν καί χρησιμεύει ως 
ώρολόγιον είς τού; γεωργούς. Ό Tessier 
άπέδειξεν δτι οί κορμοί τών φυτών διευ
θύνονται πάντοτε πρδ; τού φωτδς τδ 

μέρος, έν άνάγκη δέ κλίνουσιν ΐνα τδ 
δεχθώσι’ τά φύλλα έπίσης τείνουν πάν
τοτε νά στραφώσιν έχει οθεν έρχεται τδ 
φώ;· Ό Payer ένήργησε περίεργα πειρά
ματα έπί τρυφερών κορμών καρδάμου, 
έν τώ σκότει έπί ύγροΰ βάμβχκος τεθει
μένων’ ένδον δωματίου ύπδ ένδς μόνον 
μέρους φωτιζομένου, ή έντδς κουτίου έκ 
της μιάς πλευράς δεχομένου τδ φώς, οί 
κορμοί τού καρδάμου κάμπτουσι καί τα
χέως κλίνουν’ άν όμως τούς θέση τις έν 
δωματίω ύπδ δύο παραθύρων φωτιζομένω, 
ιδού τί συμβαίνει’ αν μέν τά δύο παρά
θυρα κείνται έπϊ τής αύτής πλευράς τοΰ 
οίκου και είσάγωσιν ίσον φώς, ό κορμός 
κλίνει πρδς τδ μέσον τής γωνίας τής σχη- 
ματιζομένης ύπδ τών δύο όπτικών ρευ
μάτων’ άν τδ έν τών δύο παραθύρων είσά- 
γη περισσότερον φώς, δ κορμό; στρέφεται 
πρδς εκείνο. Άν πάλιν τά δύο παράθυρα 
κεϊνται άπέναντι άλλήλων, δ κορμός 
μένει όρθιος, άν τό φώς αύτών είσέρχηται 
ίσον εκατέρωθεν, άλλως κλίνει πρός τό 
μεγαλείτερον. Ό Γάρδνερ έσπειρε γογ- 
γύλας καί τάς άφήκε ν’ άναπτυχθώσιν 
έν τώ σκότει, έωσοΰ έφθασαν 5 μέχρι 7 
έκατοστομέτρων ύψος’ άκολούθως έξή- 
πλωσεν έπί τοΰ μικρού αύτοΰ μέρους τά 
χρώματα, τά διά τοΰ όπτικοΰ όργάνου 
άπολαυσθέντα’ αί γογγύλαι έκλιναν πρδς 
ενα κοινόν άξωνα’ αί μέν έκτεθειμέναι 
εις τάς έρυθράς, κιτρίνας, πρασίνα; καϊ 
πορτοκαλλόχροας ακτίνας, έκλιναν πρό; 
τδ βαθύ κυανοΰν, αί δέ είς τάς ίοχρόου; 
άκτίνας εκτεθειμένα·, ήκολούθησαν διεύ- 
θυνσιν άντίθετον. Τδ φυτώριον ώμ.οίαζε 
με άγρδν σίτου, τού δποίου τούς στάχεις 
δύο ενάντιοι άνεμοι έπλαγίασαν είς δύο 
αντίθετα μέρη. ’Λνεγνώρισεν ούτως δτι αί 
ακτίνες αί μάλλον διαθλασταί είναι καϊ 
αι ένεργοΰσαι τών νεαρών κορμών τήν 
κάμψιν.

Ελθωμεν ήδη εις τάς περιτυλίξεις τών 
άκερπάκτωκ καλουμένων φυτών. Οί κορ
μοί των περιτυλίσσονται έν γένει τριγύρω 
πού στηρίγματος των έξ αριστερών πρός
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δεξιά. Άν τις λοιπδν θέση φυτά τοιαΰτα 
έντδς δωματίου πλησίον παραθύρου, μίαν 
Indpiar (ipomia jucunda) έν παραδείγ
ματα Οά παρατηοήση δτι ϊνα διαγράψη 
ή άκρα τού κορμού της τήν πλησίον τοϋ 
παραθύρου ήμίσειαν περιστροφήν, έδα- 
πάνησε μίαν μόνον ώραν, ένώ έχρειάσθη 
τέσσαρας καϊ ήμίσειαν, Ίνα διατρέξρ τήν 
πρδς τήν οροφήν τοΰ δωματίου, πρδς τδ 
σκοτεινότερον μέρος περιστροφήν. Ό Κ. 
Ducliarlre έθεσε δύο έν πλήρει βλαστή- 
σει ϊγναμα, τδ μέν έντδς κήπου, τδ β’ 
έν ύπογείορ σκοτεινώ' τδ έν ύπογείω τε- 
Οέν άπώλεσε τήν ιδιότητα τοΰ περιτυ- 
λίσσεσθαι τριγύρω τοΰ στηρίγματός του, 
τδ δ’ έν τώ κήπω ήρξατο τακτικώς περι- 
τυλισσόμενον’ αμα δμως τδ μετέφερον 
καϊ αύτδ είς τδ ύπόγειον, ό κορμός έ
παυσε περιστρεφόμενος καϊ ήρξατο καθέ- 
τως άνερχόμενος. 'Υπάρχουσιν ούχ ήττον 
καϊ φυτά άνέρποντα, τών οποίων αί περι
τυλίξεις ούδεμίαν φαίνονται έχουσαι σχέ
σιν μετά τοΰ φωτός.

'Ο Biol αναφέρει δτι εύρισκόμενος έν 
Φορμεντέοα κατά τδ 1807 άνέλυε, δια- 
σκεδάσεω; χάριν, τδ άέριον τδ περιεχό
μενον είς τήν νηκτικήν κύστιν τών ιχθύων, 
τών ζώντων είς διάφορα τής θαλάσσης 
βάθη. Τδ διά τάς άναλύσεις ταύτας όξυ
γόνον έπρομηθεύετο διά φύλλων κά
κτου (cactus opunlia), άτινα ένδον υ
δατος εξέθετε·/ εις τδ ήλιακδν φώς ύπδ 
ύέλινα σκεπάσματα. 'Ημέραν τινά ήθέλησε 
νά έκθέσν) τά φύλλα ταΰτα έντδς μέρους 
σκοτεινοΰ, είς τδ φώς τριών λυχνιών τε
θειμένων έν τή εστία τριών μεγάλων άντα- 
νακλαστικών καθρεπτών. "Ηπλωσε τδ 
φώς τών τριών καθρεπτών αύτών έπί 
τών φύλλων τοΰ κάκτου. Τδ φώς, λέγει, 
τόσοι δυνατόν ήτο, ώστε άδύνατον ήν 
νά τδ άτενίσν) τις, χωρίς νά τυφλωθή. 
Άφοΰ έπί μίαν ώραν έξηκολούθησεν άπλό- 
νων ουτω τδ φώς έπί τών φύλλων, ούτε 
ένα πομφόλυγα άερίου ήδυνήθη ν’ άπο- 
λαύση. Μετέφερε τότε τδ ύέλινον σκέπα
σμα είς τδ έξω τή; καλύβης σκιερόν φώς.
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Ό ήλιος δέν έλαμπε, καϊ δμως τδ αέριον 
ήρξατο αμέσως μετά μεγάλης ταχύτη- 
τος έξερχόμενον. Άλλ’ έν τή περιπτώσει 
ταύτη φρονοΰμεν δτι τδ τεχνητόν φώς 
δέν ένήργησε καϊ διότι ητο ύπέρ μέτρον 
δυνατόν.

Β'.
Πάσα άρα όργανική δύναμις έζ τοϋ ή

λιου προφανώς έν αρχή έλήφθη, αν δ’ ή 
γή άποθήζευσεν έζτοτε έν τοΐς σπλάγ- 
χνοις αύτής, άν ώκειοποιήθη ικανήν ένερ
γείας ποσότητα, ϊνα μόνη δημιουργή έ
νίοτε δ,τι κατ’ άρχάς έκ τοϋ ήλιακοϋ 
πυρδς έπήγασε, μή λησμονώμεν δτι αί 
άκμαΤαι έκεϊναι καί πολύπλοκοι κινητι
κά1. ημών δυνάμεις, αδυσώπητοι ήμών 
εχθροί ένίοτε, άλλοτε δέ πάλιν ταπεινοί 
ήμών ύπηρέται, έκ τοϋ ανεξάντλητου 
άστρου κατέβησαν καί έξαζολουθοϋν νά 
καταβαίνωσιν έπι τοϋ πλανήτου μας. 
Σπουδάζοντες τών ζώων τήν ζωήν εύρί- 
σκομεν έν καταπληκτικοί; παραδείγμασι 
τήν φυσιολογικήν τοΰ φωτδς δραστικό· 
τητα καϊ τήν άϋλον, ούτως είπεΐν, ά- 
λυσιν έκείνην, ήτις κρατεί αίωρούμενα τά 
δντα έπ1. τής πυριφλεγοϋς και γονίμου 
τοϋ γνωστοϋ κόσμου εστίας.

Είδομεν δτι παρά τοΐς φυτοΐς ή νυ
κτερινή άναπνοή εΐναι τδ αντίθετον τής 
ήμερησίας. 'Υπάρχουσιν έγχυματογενή ζω
ύφια, έφ’ ών τδ φώς έξασκεΐ απολύτως 
έπιρροήν όποιαν έξασκεΐ έπϊ τών πρασίνων 
μερών τών φυτών. Τά μικροσκοπικά ζωύφια 
ταϋτα αναπτύσσονται έντδς τών λιμνα- 
ζόντων ύδάτων, οσάκις ό καιρδς εΐναι 
εύδιος, καϊ άναπνέουν έντδς τοϋ υδατος, 
παράγοντα όξυγόνον έπί βλάβη τοϋ έν τώ 
ρευστώ περιεχομένου άνθρακικοϋ όξέος. 
Η δέ όξυγόνωσις, ή ύπδ τών μικρών δν

των τούτων παραγομένη, μικρά άρχομένη 
κατά τήν ανατολήν τοϋ ήλίου, φθάνει τδν 
άνώτατον δρον της κατά τάς 4 Μ. Μ. 
Άν δ ουρανό; καλυφθή ή άν τά ζωύφια 

γίνωσιν άφαντα, τδ φαινόμενον διακόπτε
ται. Άναπνέουν τήν νύκτα όπως τήν ή
μέραν, όλιγώτερον όμως. Νύκτα καί ή
μέραν δέ καίουσιν έν αύτοΐς άνθρακα καϊ 
σχήμα τίζουσιν άνθρακικδν όξύ, έν τώ 
φωτ! δμως πολύ πλειότερον ή έν τφ 
σκότει.

ρίπτουσιν έντδς ύπογείων 
δι’ άραβοσίτου τακτικώς

Τδ φώς έπιταχύνει τήν ζωικήν κίνησιν 
καϊ ιδίως τάς θρεπιικάς λειτουργίας τών 
ζώων, έν ω τδ σκότος τάς χαλαρόνει. 
Ό Colutnelle συνιστά, ϊνα παχύνωμεν τάς 
όρνιθας καί οίαδήποτε άλλα πτηνά, νά 
τά άνατρέφωμεν έντδς κλωβών στενών 
καί μή φωτιζομένων. Οί γεωργοί, ϊνα πα- 
χύνωσι τά ζώά των, τά κλείουν έντδς 
έπαύλεων περικυκλωμένων διά μικρών καί 
χαμηλών παραθύρων. Είς τδ σκιόφω; τών 
φυλακών τούτων, ή έργασία τής έν τω 
σώματι διαλύσεω; τών τροφών ένεργεϊται 
βραδέως, αί δέ θρεπτικά1, ούσίαι συσσω
ρεύονται άνετώτερον έν τοΐς όργάνοις τοϋ 
σώματος. Ούτως έπίσης, ϊνα άναπτύξωσι 
τδ έντδς τών χηνών συκωτδν ήπαρ("/θϊβ- 
grasj, τδ τοσοϋτον πολυτελές έκεϊνο κα
ρύκευμα, τάς ρίπτουσιν έντδς ύπογείων 
ζοφερών, δπου δι’ άραβοσίτου τακτικώς 
τρεφόμεναι μένουσιν ακίνητοι.

Τά ζώα μαραίνονται δπως τά φυτά. 
*Ή έλλειψις φωτδς τά φθείρει ή μεταβάλ
λει έξ δλοκλήοου τδν Οργανισμόν των, μέ 
τρόπον δμως έπιβλαβή είς τήν έξάσκη- 
σιν τών ζωικών λειτουργιών Όσα ζώσιν 
έντδς τών σπηλαίων όμοιάζουσι μέ τά 
φυτά τά έντδς τών ύπογείων φυόμενα. 
’Εντδς ύπογείων τινών λιμνών τής Κάτω 
Καρνιόλης ευρίσκει τις ερπετά άλλοκότου 
σχήματος, μέ Σαλαμάνδρας δμοιάζοντα, 
ΙΤρωηΐς δέ Ονομαζόμενα. Είναι σχεδόν 
λευκά, όφθαλμούς μόνον σκιώδεις έχοντα. 
"Αμα τά έκθέση τις είς τδν ήλιον, φαίνον
ται ύποφέροντα, καϊ τδ δέρμα των άρχί- 
ζει νά χρωματίζηται. Πιθανόν είναι δτι 
τά όντα ταϋτα δέν έζησαν πάντοτε έν 
τώ σκότει, δπου σήμερον ζώσι μεμονω
μένα, ή δέ διαρκής έλλειψις φωτδς κατέ- 
στρεψεν έν αυτοί; τόν χρωματισμόν τοΰ

δέρματος καί έμηδένισε τής όράσεως τδ 
οργανον. Πάν 8ν ήλιακοϋ φωτός έστερη- 
μένον ύπόκειται είς άσθε^εία; παντός εί
δους, είς τά δυσάρεστα τής χλωρώσεως 
καί τήν βαθμιαίαν άπώλειαν τοϋ αϊματος.

Ό Ούίλλιαμ "Εδουαρ, δ τόσον σπου- 
δάσας κατά τδ 18ϊ0 τήν έπϊ τής άνα
πτύξεως τών ζώων δύναμιν τοΰ ήλιακοϋ 
φωτδς, έθεσε βατράχων ώά έντδς δύο δο
χείων μέ ύδωρ, έξ ών τδ μέν άφήκε δια
φανές, τδ δέ περιετύλιξε πανταχόθεν διά 
μέλανος χάρτου. Τά ώά έκτεθέντα είς 
τδ φώς άνεπτύχθησαν τακτικώς, άλλά 
τά τοϋ μέλανος δοχείου εύδέν άλλο παοή- 
γαγον, είμή τάς πρώτας μόνον υποτυ
πώσεις έμβρύων. Εθεσε κατόπιν νεογνά 
βατράχων έντδς δοχείων μεγάλων, τών 
μέν διαφανών, τών δέ μελανών, Τά έντδς 
τών διαφανών ταχέως μετεμορφώθησαν 
καί μετέβησαν είς ήλικίαν έφηβον, έν φ 
τά άλλα ή έμειναν νεογνά πάντοτε ή 
μετά μεγίστης δυσκολίας καί βραδύτητες 
άνεπτύχθησαν είς ζώα έντελή. Ό Βέ- 
κλαρ ένήργησεν έρεύνας τελειοτέρας έτι. 
Ωά μ,υιών συνήθων, έκ τοϋ αύτοϋ συνόλου 

ληφθέντα παρ’ αύτοϋ καϊ ύπό καλύμματα 
διαφόρων χρωμάτων τεθέντα, έγέννησαν 
δλα σκώληκας. Παρατήρησα; δμως μετά 
τέσσαρας κα'ι πέντε ήμέρας τού; σκώλη
κας τού τους, εύρεν ότι μάλλον ανεπτυγμένοι 
ησαν οί ύπδ τδ κυανοΰν καϊ ίόχρουν, ακο
λούθως οί ύπδ τδ έρυθροϋν καϊ κίτρινον καϊ 
όλιγώτερον δλων οί ύπδ τδ πράσινον κά
λυμμα.

Ο Κ. Bert ένήργησεν άρτίως έτι πει
ράματα λίαν περίεργα έπϊ τής ιδιαιτέρας 
προτιμήσεως τών ζώων διά τινας χρω
ματισμένα; άκτϊνα;· "Ελαβε μαλακό
στρακα, μικροσκοπικά σχεδόν, κοινότατα 
ε·ί τά γλυκά ύδατα τών μερών μας, τά

κα-
, . . προ

θυμίαν, μεθ’ ής τρέχουσι πρδς τδ φώς. 
Εθεσε τινά τών έντόμων αύτών έντδς 

δοχείου ύαλίνου’μαύρου, είσήγαγε δ’ έναύ- 
τώ άκολούθως φωτεινόν Οπτικόν οργανον.

ΛάφΗΐς-ύύ.Ι.Ιους f daphnief-pueesj 
λούμενα, αξιοσημείωτα δέ διά τήν

"Εθεσε τινά τών έντόμων αύτών

Αί δάφνεις περιεπλανώντο διεσπαρμένοι 
έν τώ σκοτεινώ δοχείο/ αμα έφάνησαν τοϋ 
όπτικοϋ όργάνου τά διάφορα χρώματα, 
τά ζωύφια διεσπάρησαν έκ νέου εύθύς. 
Όλα άνεξαιρέτως τά χρώματα τοϋ ο
πτικού όργάνου τά προσείλκυον. Μετ’ οΰ 
πολύ όμως παρετήρησεν δτι έτρεχον ταχύ
τερον πρδς τδ κίτρινον καϊ πράσινον χρώ
μα, αμα δέ τοΐς έπαρουσίαζε τδ ίόχρουν, 
έμακρύνοντο πρδς στιγμήν. "Εχουσιν άρα 
ώς πρδς τοΰτο τάς αύτάς διαθέσεις μ.έ 
τδν άνθρωπον. Καϊ ήμεϊς ώσαύτως, φωτι
ζόμενοι ύπδ όπτικοϋ όργάνου καϊ Οέλοντες 
ν’ άναγνώσωμέν τι, πλησιάζομεν τδ κί
τρινου χρώμα κα'ι μακρυνόμεθα τοϋ ίο- 
χρόου. Έπομένως βλέπουν και ταϋτα οϊας 
καθαράς άκτΐνας βλέπομεν. Βλέπουσιν 
δμως καϊ τάς θερμαντικά; καϊ χημικά; 
ακτίνας, τάς πέραν τοϋ έρυθροϋ καϊ ίο- 
χρόου τουτέστι, καθόλου μή έπιρρεαζού- 
σας τδν άμφιβληστροειδή τοϋ όφθαλμοϋ 
ήμών χιτώνα ; Όχι, άπαντώμεν, έπϊ 
τών πειραμάτων τοϋ Κ. Bert στηριζό-

"ίδωμεν ήδη τήν έπϊ τςϋ χρώματος 
τοΰ δέρματος τών ζώο>ν δύναμιν τοΰ 
φωτδς καϊ ας δμιλ.ήσωμεν έν πρώτοι; περ'ι 
τοϋ όντος, δπερ παρουσιάζει τά; παρα- 
δοξοτέρα; πρδς τοΰτο ιδιότητας, περί 
τοϋ χαμαιλέοντος. Έν διαστήματι μιάς 
καϊ τή; αύτή; ήμέρας διέρχεται διά μο
ρίων μεταβολών τδ χρώμα τοϋ δέρματός 
του, άπδ τοΰ Άριστοτέλου; δέ, όστις άπέ- 
διδε τοΰτο είς έξόγκωσιν τοΰ δέρματος, 
καϊ τοϋ Οεοφράστου, εί; τδν φόβον άπο- 
δίδοντο; τά; μεταβολά; αυτά;, μέχρι 
τοΰ Βαλλιονιέρη, δστις ώς αιτίαν θεωρεί 
τά είς τήν έπιφάνειαν τοϋ σώματος ύ- 
γρά, διάφοροι είναι αί περϊ τούτου γνώ- 
μαι. Ό "Εδουαρ άποδίδει τδ φαινόμενον 
είς τδ άνισον τών δύο υλών, τής μέν κι~ 
τρινοειδοΰς, τής δέ ίοειδοΰς, τών χρωματι- 
ζουσών τδ δέρμα τοϋ έρπετοΰ τούτου. Ό 
Brucite άπέδειξεν ότι τά χρώματα τοϋ 
χαμαιλέοντος προέρχονται έκ τών ποι
κίλων διανομών τοΰ ήλιακοϋ φωτδς έντδς 
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τών χρωματισμένων κοιλοτήτων, τουτέστι 
έκ τή; παραγο»γής τοΰ αΰτοΰ φαινομένου, 
δπερ παρατηρεί τις έντός τών πομφολύ
γων σάπωνος καί άλλων λεπτών φύλλων. 
Προέρχονται επομένως έκ τών ένεργειών 
τοΰ ήλίου έπί τών κίτρινων καί ίοχρόων 
εκείνων ουσιών, τών τοσοϋτον τεχνικώς 
διαμοιρασμένων ύπό τήν έρρυτιδωμένην 
αύτοϋ επιδερμίδα. Τό σκότος τόν κάμ.νει 
να ώχριά, τό σκιόφως μαρμαρόνει τό σώ 
μά του διά τών λεπτότερων αύτοϋ χροι
ών, δ δέ ήλιος τόν μαυρίζει. Μέρος τοϋ 
τριβομένου ή άλλως πως προσβαλλομένου 
δέρματος μένει μαϋρον καί δέν λευκαίνεται 
πλέον έν τώ σκότει·

II έπί τοϋ χρώματος τών ιχθύων καί 
τών μαλακοστράκων δύναμις τοΰ φωτός 
πρό πολλοΰ ήδη χρόνου παρετηρήθη. Άμ- 
φότερα, ιχθύες καί μαλακόστρακα, άλ- 
λασσουν χροιάν άναλόγως τοϋ πυθμένος 
τής θαλάσσης, έν τή όποια ζώσιν. Ό Κ. 
Pouchet άπέδειξεν ώς πρδς τοΰτο μολα
ταύτα δτι τδ φώς ένεργεϊ ούχί άπ’ ευ
θείας έπί τοϋ δέρματος, άλλ’ έπί τοϋ 
άμφιβληστροειδοΰς χιτώνας τοΰ δφθαλμ.οΰ, 
μεταβιβάζοντας εί; τά χρωματισμένα 
κοιλώματα τής έπιδερμίδο; διά τοΰ με
γάλου συμπαθητικού νεύρου τάς μετα
ποιητικός δυνάμεις τών έξωθεν φωτοβο
λών δονήσεων. Οί σύακε; έν παραδείγματι, 
τιθέμενοι είς πυθμένας λευκούς, γίνονται 
ωχροί, είς μέλανας δέ, γίνονται βαθέου 
χρώματος. "Αμα δμως τούς τυφλώση τις, 
δέν άλλάσσουσι πλέον χρώμα.

"Ολα τά μέ πτερά ή τρίχας ζώα έχουσι 
την ράχιν βαθυτέρου χρώματος καί μάλ
λον χρωματισμένην άπό τήν κοιλίαν. Τά 
χρώματα τού δέρματός των είναι ωσαύ
τως ζωηρότερα τδ καλοκαίριον ή τόν χει
μώνα. Αί νυκτερινά! χρυσαλλίδες ούδέ
ποτε εχουσι τδ διάστιλπνον χρώμα τών 
τής ήμέρας. Τά νυκτερινά πτηνά έχουσι 
ζοφώδες πάντοτε τδ χρώμα, τδ δέ μαλθα
κόν τού δέρματός των άντίκειται πρδς τδ 
τραχύ τοΰ δέρματος τών τής ήμέρας πτη
νών. Τά όστρακα τά ύπδ τούς βράχους 

I στεγαζόμενα εχουσι χρώματα ώχρα παρα- 
βλητικο»ς ιερός τά χρώματα τών εκτε
θειμένων είς τόν ήλιον. 'Ωμιλήσαμεν ανω
τέρω περί τών έν τοϊς σπηλαίοι; ένδιαι- 
τωμένων ζώων. *Ας παραβάλωμεν τά 
τών ψυχρών τόπων πρός τά τών ισημερι
νών χωρών. 'Οποία διαφορά ! Τά χρώματα 
τών πτηνών, τών μαστοφόρων ζώων καί 
τών έρπετών, τών πληρούντων τά άπειρα 
δάση ή περιπλανωμένων είς τούς μεγάλους 
τή; διακεκαυμένης ζώνης ποταμούς είναι 
τόσον ζωηρά, ώστε μάς θαμβόνουσιν. Είς 
τάς βορείους απεναντίας χώρας τά χρώ
ματα είναι ψυχρά, σκιερά, μονότονα, έν 
γένει δέ πρός τό λευκόν κλίνοντα, ένεκα 
τής διαρκούς σχεδόν έπ’ αυτών άντα- 
νακλάσεως τής χιόνος.

Ου μόνον δέ τό χρώμα τών όργανικών 
όντων άλλά καί ό τύπος αύτών συνδέε
ται μέ την ένέργειαν τοΰ φωτδς ή μάλλον 
τοΰ κλίματος. ’Εφόσον τά όντα βαί- 
νουσιν έκ τοΰ πόλου πρός τόν ισημερι
νόν, έφ’ δσον τουτέστι πλησιάζουσι τής 
θερμότητος καί τοΰ φωτός τά; χώρας, 
έπί τοσοϋτον δ πλοΰτος, ή στιλπνότης, 
ή καλλονή τοΐς έπιδαψιλεύεται μετά μεί- 
ζονος μεγαλοδωρίας. Ζωηρότης καί μεγα
λοπρέπεια ζωής, τύποι τέλειοι καί άκτι- 
νοβόλα κοσμήματα, ιδού τί διακρίνει τά 
ποικίλα καί πολύπλοκα όντα τών τρο
πικών χωρών, τί δ’ έπίσης παρέχει φυσιο
γνωμίαν ίδιάζουσαν είς τού; προνομιού
χους αυτών κόσμους. 'II φύσις τών χω
ρών έκείνων εΐναι τοσούτο» μάλλον έπι- 
βλητικωτέρα, έφ’ δσον παρουσιάζει άκτι- 
νοβόλον παρθενίαν. Καθαρά τοΰ ήλίου α
πόρροια, εμπεριέχει πάν δ,τι άγ·δν, ούτε 
γινώσκει τοϋ άνθριόπου τήν έκμετάλλευσιν 
ή τών διαφθορέων αύτοϋ τεχνών τήν κυ
ριαρχίαν. Ζή, άγρια καί υπερήφανος, άνέ- 
τως περιβλέπουσα, ώσπερ άλλος τών 'Αλ
πεων αετός, τήν αίωνίαν καί έξοχον πη
γήν, ήτις χέει έν αυτή τήν θερμότητα καί 
λάμψιν ϊδετε ήδη τάς περί τόν πόλον 
χώρας. Ξηρά τινα δενδρύλ.λια, φυτά ποώ
δη καί κάτισχνα, ιδού δλος δ βοτανικός 

αύτών κόσμος. Τά ζώα φέρουσι δέρμα ά- 
χρουν, τά πτηνά πτερά πολύπτιλα, τα 
έντομα ζοφερά χρώματα. Βλέπει τις ταΰ - 
τα πάντα καί αισθάνεται πλησιάζοντα τα 
τελευταία τής ζωής όρια . .. μετ’ ού πολύ 
δέ ό παγετός κατακλύζει τά πάντα. Ψύ
χος δριμύ καί αιώνιον μαστίζει τήν γήν 
ένταΰθα. "H θάλασσα μόνη τρέφει άκόμη 
άκαλήφας τινας, ζωόφυτα καί άλλας πρώ
τας ύποτυπώσεις όργανισμοΰ. Ό ήλιο; 
κατέρχεται ένταΰθα λοξός καί σπάνιος, έν 
ω έν τώ ισημερινό», λάβρος έξακοντίζων 
τήν φλόγα του, παραδίδεται δλος είς τήν 
προσφιλή αυτού εΰτυχή Έδέμ.

Γ'·

Μένει ήδη πρδς συμπλήρωσιν τών άνω- 
τέρω ν’ άναφέρωμεν τάς σχέσεις τοΰ φωτδς 
καί πρδς τδ δν, δπερ καλλίτερον παντδς 
άλλου τδ αισθάνεται, καί τδ όποιον δύναται 
νά έκφράση τί αισθάνεται, πρδς τδν άνθρω
πον αύτδν τουτέστι. Τό νεογνδν βρέφος ζη- 
τεϊ ές ένστικτου αισθήματος τδ φώ;, στρέ
φεται πρδς τδ μέρος δθεν τδ φώς εισέρχε
ται, άν δέ τις θελήστ, νά στενοχωρήση τότε 
τήν αύτόματον κίνησιν τών οφθαλμών του, 
έπέρχεται πολάκις παραβλωπία.

'Ο όφθαλμδς ήμών εΐναι έξ όλων τών 
όργάνων μας έκείνο, δπερ έπηρεάζεται ιδίως 
ύπδ τοΰ φωτός. ’Εκ τής άμοιβαίας αύτών 
συγκρούσεως προέρχονται δλαι αί άμεσοι ή
μών τού έκτδς κόσμου άντιλήψεις καί 
απασαι αι αίσθητικαί ήμών έντυπώσεις. 
Ως έκ τούτου ή έρεθιστικότης τού άμφι- 

βληστροειδούς χιτώνος τοΰ οφθαλμού ή
μών παρουσιάζει μυρίας δσας ποικιλίας. 
ΙΙαρετερήθη δτι κατάδικοι έπί πολύ» 
χρόνον έν σκοτειναΐς φυλακαίς κεκλεισμέ- 
νοι, άπέκτησάν μέ τδν καιρόν τδ πλεονέ
κτημα τοΰ διακρίνειν καθαρώς τά έν αυ- 
ταϊς αντικείμενα. Ταύτοχρόνως δέ οί ο
φθαλμοί αυτών γίνονται εύαίσθητοι καί 
πρδς τάς μικροτέρας μεταβολάς τής λάμ- 
ψεως τού φωτός. 'Ο Lavoisier παρετήρησε 

τώ 1766, οτε έπρόκειτο ν’ άποφανθή περί 
διαφόρων ζητημάτων άφορώντων τδν φω- 
τισμόν τών ΙΙαρισιων, ότι ή δρασις αύτοϋ 
έστερεϊτο τής άναγκαίας λεπτότητος, δ
πως έκτιμήση τήν δύναμιν διαφόρων φλο
γών, τάς όποιας πρδς τδν ανωτέρω σκο
πόν ήθελε νά παραβάλλη. Έμαύρισε τότε 
ίν δωμάτιον καί έπί ίξ έβδομάδας έκλεί- 
σθη έν αύτώ, είς σκότος βαθύ βεβυθισμέ- 
νος. Μετά τδ διάστημα τούτο, τοσοϋτον 
εύαίσθητος έγένετο ή δρασις αυτού, ώστε 
έδύνατο νά έκτιμήση καί τάς έλαχίστας 
διαφοράς- 'II διά μιας άλλως τε μετά- 
βασις άπδ σκοτεινού μέρους είς φωτεινόν 
πολύ είναι κινδυνονδεστάτη. Διονύσιος δ 
τύραννος Συρακουσών είχεν οικοδομήσει 
οίκημα μέ τούς τοίχου; φωτεινούς καί δι* 
ασβέστου λευκανθέντας, έρριπτε δ’ αίφνης 
έν αύτώ δυστυχείς, πρδ πολλοΰ έν ειρκτή 
φυλακή κεκλεισμένους. ΊΙ άντίθεσις αΰτη 
ήρκει ΐνα τούς τύφλωσή.

'Ο Ξενοφών άναφέρει δτι μέγας άριθ
μδς Ελλήνων στρατιωτών διερχομένων τά 
όρη τής ’Αρμενία; άπώλεσαν τήν δρασιν 
έκ τής άντανακλάσεως τής χιόνος. "Ολοι 
οί περιηγηταί άλλως τε, δσοι έπεσκέφθη- 
σαν τάς Πολικάς χώρας, έγένοντο μάρτυ
ρες όμοιων δυστυχημάτων, έκ τής άντα
νακλάσεως τής χιόνος προελθόντων. 'Ο
σάκις ή έπί τοϋ οφθαλμού έντύπωσις τοΰ 
φωτός εΐναι ισχυρά καί στιγμιαία, δ άμφι- 
βληστροειδής αύτοϋ χιτών υποφέρει πρδ 
πάντων. *Αν ήναι όλιγιότερον δυνατή δι- 
αοκεΐ πλειότερον, καί τότε τά ύγρά τοΰ 
οφθαλμού εΐναι τά άλλοιούμενα. Τδ φαι- 
νόμενον, δπερ όνομάζομεν ή.Ιίου npoaCo.li/r 
Ccoup de soleil) είς τήν ενέργειαν τοΰ φω- 
τδς όφείλεται, ούχί δ’ δπως πολλάκις 
τινές ένόμισαν, είς θερμοκρασίας ΰψωσιν. 
Συμβαίνει πολλάκις κατά τδ έαρ, δτε ή 
θερμοκρασία δέν εΐναι ύψηλή. Δύναται δέ 
κα: τδ τεχνητόν φώς νά τήν παραγάγη, 
ιδίως τδ ηλεκτρικόν.

'Η έπί τοΰ δέρματος τοΰ άνθρώπου 
ένέργεια τού φωτδς εΐναι προφανής έπίσης. 
Μαυρίζει καί έπικαίει τδ δέρμα ήμών,
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προσκαλοΰσα έν αύτώ τήν παραγωγήν 
τής χρωματώδους ύλης, τήν όποιαν περιέ
χει. Τά συνήθως γυμνά τοϋ σώματος 
μέρη, τδ πρόσωπον καί αί χείρες έν παρα- 
δείγματι, είναι βαθυτέρου χρώματος άπδ 
τά άλλα. Έν μια καί τή αύτή χώρα οί 
κάτοικοι τών εξοχών έχουν τδ χρώμα 
πλέον μαυρισμένον άπδ τους έν τή πόλει. 
Είς χώρας όλίγον μεμακρυσμένας άλλή
λων, οί κάτοικοι ένδς καί τοΰ αύτοΰ μέ
ρους διαφέρουσιν ώς πρδς τδ χρώμα σπου
δαίας πολλάκις, άναλόγως τής δυνάμεώς 
τοΰ ήλιακοΟ φωτός. Έν Εΰρώπγ, τρία 
χρώματα διακρίνει τις' τδ έλαιόχρουν, 
μέ τδ βλέμμα μέλαν, κόμην καί γενειά
δα μελανάς έπίσης- το καστανόχρουν, μέ 
κυανοΰν βλέμμα καί γενειάδα ύπόξανθον, 
καί τδ ξανθόν, μέ ξανθήν σποδοειδή γε
νειάδα καί τδ βλέμμα ανοικτόν κυανοΰν. 
Έπί τών λευκών δερμάτων παρατηρεί 
τις εύκολώτερον τάς ύπδ τοΰ φωτδς καί 
τής Οερμότητος προξενουμένας μεταβολάς- 
ουχ ήττον αί ποικιλίαι τών χρωματι
σμών παρατηροΰνται, έστω καί όλιγώ
τερον καθαρώς, καί έπι τών άλλων δερ
μάτων. Τής Σκυθικής ’Αραβικής φυλής 
τδ ήμισυ μέρος μόνον υπάρχει έν Ευρώπη 
καί τή Κεντρική ’Ασία, οί λοιποί κατέρ
χονται πρδς τδν ’Ινδικόν ’Ωκεανόν, διά 
τών βαθμηδόν μελαγχροτέοων γινομένων 
χρωματισμών τοΰ δέρματός των άποδει- 
κνύοντες τήν βαθμιαίαν τών κλιμάτων 
καυστικότητα. Οί Ινδοί τών 'Ιμαλαϊων 
όρέων είναι ξανθοί σχεδόν" έν (ο οί τών 
έπαρχιών Δέκαν, Κορομάνδελ, Μαλαβάρη; 
καί Κεϋλάνης έχουσι τδ χρώμα μελανώ- 
τερον καί άπδ μερικάς Μαύρων φυλάς. 
Οι ’’Αραβες, έλαιόχροες και σχεδόν ξανθοί 
έν Άρμενίγ καί Συρία, είναι ήλιοκαεϊς έν 
Υεμένη καί τή χώρα τής Μασκάτης. Οί 

Αιγύπτιοι 
ματικήν, 
άνερχομένην, 
λου άρχίζουσαν καί πρδς τάς πηγάς αύ
τοΰ καταλήγουσαν. Τό αύτδ Παρατηρεί 
τις καί παρά τοΐς Τουαρίκοις τής Μεσημ

τή; Μασκάτης. Οί 
παρουσιάζουσι κλίμακα χρω- 

άπδ τοΰ λευκοΰ είς τδ μέλαν 
άπδ τών εκβολών τοϋ Νεί-

βρινής κλιτύος τοΰ Άτλαντος, απλώς 
έλαιοχρόοις, έν φ οί έν τώ έσωτερικώ τής 
’Αφρικής αδελφοί των είναι μαΰροι. Τά 
άρχαΐα τή; Αΐγύπτου μνημεία μάς άπο- 
δεικνύουσι γεγονός πολλοΰ λόγου έπίσης 
άξιον. Οί άνδρες παριστάνονται έν αύτοίς 
πάντοτε φαιού χρώματος πρδς τδ έρυθροΰν 
κλίνοντος, διότι έζων έν ύπαίθρω- ένώ αί 
γυναϊκές των, κεκλεισμέναι πάντοτε, έ
χουσι χρώμα ώχρδν πρδς τδ κίτρινον κλΐ
νον. 'Ο Βάρρωφ βέβαιοί ότι οί Τάρταροι 
Μανδοΰχοι έλευκάνθησαν δλοι κατά τήν 
έν Κίνα διαμονήν των. Ό Remusat, δ Pal
las, δ Gurlaff, περιγράφουσι Σινών γυ
ναίκας, τήν λευκό τέραν Ευρωπαϊκήν χροιάν 
έχούσας. Αί Ίουδαϊαι τοΰ Κάιρου καί τής 
Συρίας, ύπδ κρήδεμνα ή έ*δον οικιών κε- 
κουμμέναι πάντοτε, έχουσι τδ χρώμα χλω
μόν καί σκιερόν· Τοΰτ’ αύτδ συμβαίνει 
καί παρά ταΐς φυλαϊς τών Μαλδίβων νή
σων. Γνωστόν άλλως τε είναι, δτι καί οί 
Έσκιμόοι λευκαίνονται διαρκοΰντος τοΰ 
μακροΰ αύτών χειμώνος. ’Αναμφίβολον 
είναι δτι τά φαινόμενα ταΰτά είσιν άπο
τελέσματα διαφόρων συγχρόνως έπερχο- 
μένων ένεργειών επομένως τδ φώς μόνον 
δέν είναι δ αίτιος δλων αύτών. Καί ή 
θερμότης καί άλλα τινά αίτια μεσολα- 
βοϋσι πιθανώς είς τάς χρωματικάς ταύ
τας ένεργείας. Άλλ’ ή έν αύταΐς ιδέα καί 
άποτελεσματική τής φωτεινής λαμπηδόνος 
ένέργεια είναι άναμφισβήτητος.

'Ολόκληρον τδ σύστημα τών οργανι
κών λειτουργιών φαίνεται μετέχον τών 
εύεργετημάτων τοΰ φωτός. Τδ σκότος ευ
νοεί τήν άνάπτυξιν τοΰ λυμφατικοΰ συ
στήματος, καθιστά τάς βλεννώδεις μεμ- 
βράνας ευερέθιστους είς προσβολάς κα
ταρροής, άποχαυνόνει τά μαλθακά μέρη 
τοΰ σώματος, αναπτύσσει τά οιδήματα, 
τάς κυρτώσει; τοΰ οστεώδους συστήματος 
κτλ. Οί μεταλλουργοί, οί έργάται οί έν
τδς έργοστασίων άτελώς φωτιζομένων ερ
γαζόμενοι, είναι έκτεθειμένοι είς δλας 
ταύτας τής φυσιολογικής άθλιότητος τάς 
αιτίας. Ένταΰθα δ’ όφείλομεν νά παρα- 

τηρήσωμεν οτι άκτΐνές τινες τοΰ οπτικού 
όργάνου, ή πορτοκαλλόχρους μεταξύ άλ
λων, εχουσιν απέναντι τών ζώων δ,τι 
άποτέλεσμα καϊ τδ σκότος αύτό. Τδ πορ- 
τοκαλλόχρουν λοιπόν φώς, τδ τοσοΰτον 
διά τά ζώα όλέθριον, είναι τδ εύνοϊκώ- 
τερον διά τά ζώα. "Ωστε ύπάρχει εϊδός 
τι άντιπολιτεύσεως, συγχρόνως δμως καί 
ισορροπίας, καθόσον αφορά τάς άναλογίας 
τοΰ φωτδς, μεταξύ τών δύο μεγάλων κόσ
μων, οΐτινες άποτελοΰσι τδ Σόμπαν δλό
κληρον. Βέβαιον δέ είναι δτι τδ πράσινον 
χρώμα είναι δ,τι ύγιέστερον καί εύνοϊκώ- 
τεοον διά τήν άνάπτυξιν τών λειτουργιών 
τοΰ σώματος ήμών, διδ τδ έαρ είναι ή 
προνομιούχος καί ώραιοτέρα τοΰ έτους 
έποχή.

'11 σχέσις τής φωτοβόλου άκτΐνος πρδς 
τήν άκριβή καί αρμονικήν άνάπτυςιν τών 
μελών τοΰ άνθρωπίνου σώματος είναι ούχ 
ήττον άποδεδειγμένον γεγονός. 'Ο Ούμβολ, 
δ τόσον λεπτός έκεΐνος παρατηρητής, 
όμιλών περί τών Χεόμας (ChaymasJ, 
λέγει. « Άνδρες καί γυναίκες έχουσι τδ 
σώμα καθ’ ύπερβολήν μυώδες, άλλά σαρ
κώδες καί τά μέλη στρογγυλά. Περιττόν 
νά προσθέσω δτι ούτε ένα είδον φέρον-α 
φυσικόν τι ελάττωμα έπί τοΰ σώματος- 
τδ αύτδ άπήντησα καϊ εις χιλιάδας Καραί- 
βων, Μηόκων, Μεξικανών καί Περουβιανών 
Ινδών, τούς οποίους έπί πενταετίαν δλην 
παρετηρήοαμεν. Τά φυσικά τοΰ σώματος 
έλαττώματα, κυρτώσεις, διαστροφαί καί 
τά τοιαΰτα, άπαντώνται σπανιώτατα 
παρά τοΐς λαοΐς έκείνοις, οΐτινες έχουσι 
πολύ χρωματισμένου τδ δέρμα.» Τίνι τρό
πο» τδ φώς δύναται νά προτυπώση, ού
τως είπεΐν, καί έξασκήση πλαστικήν ένέρ- 
γειαν έπί τοΰ σώματος, δύσκολου νά όρίση 
τι;. Βλέπων δμω; τήν τονικήν αύτοΰ έπί 
τοΰ δέρμ ατος ένέργειαν καί τήν γενικήν 
αύτοΰ έπί τών λειτουργιών τοΰ σώματος 
δύναμιν, δύναται νά ε-πη δτι αύτδ δια
νέμει μέ τάξιν καί αρμονίαν τήν ζωικήν 
κινησιν εί; τδ σύνολον τών όργάνων. Οί 
γυμνοί ζώντες άνθρωποι εύρίσκονται διαρ-

(OMHPOS ΦΤΛ. Β .)

κώ; έντδς λουτρού φωτός- ούδέν μέλος 
τού σώμ.ατος αύτών ύπεκφεύγει τήν ζωο
γόνου ένέργειαν τής ήλιακής λαμπηδόνος. 
Εντεύθεν ισορροπία έξασφαλίζουσα τών 
λειτουργιών καί τής άναπτύξεως τοΰ 
σώματος τήν κανονικότητα.

Λέγουν συνήθως δτι αίτιολογική τις 
ειμαρμένης δύναμις κανονίζει τής ύλης 
τάς ένεργείας, καί δτι έλευθέρα αυτόματος 
κίνησι; είναι τδ έργον τών ένεργειών τοΰ 
πνεύματος. Δύναταί τις νά παρατηρήση 
δτι πολλάκις τά αίτια τά ένεργοΰντα έν 
τή ύλη μά; διαφεύγουσιν, δτι δ’ έπίση; 
συχνάκις τά έν τώ πνεύματι ένεργοΰντα, 
άθρόα μάς καταλαμβάνουσΓ δεν πρόκειται 
ένταΰθα νά διευκρινήσωμεν τήν άντίθεσιν 
ταύτην, έν ή, καί τοΰ Kant αύτοΰ ό δαι
μόνιος νοΰς έναυάγησε. Θέλομεν μόνον νά 
παρατηρήσωμεν πόσον τδ φώς έπηρεάζει 
τδ σύστημα τών νοερών λειτουργιών. Δέσ
μιο; καί βωβός είς μέρος σκοτεινόν 
δ νοΰς, έλευθεροΰται καί ζωογονείται τήν 
έσπέραν, έν μέσω αιθούσης πανταχόΟεν 
φωταγωγουμένης ευρισκόμενος. Δέν δυνά
μεΟα ν’ άποφύγωμεν τάς δυσαρέστους δια
θέσεις, δσας προκαλεΐ καιρό; ζοφώδης 
καί βροχερός, ούτε ν’ άντισταΟώμεν είς τδν 
μεστόν φαιδρότητο; ένθουσιασμδν έκεινον, 
τόν όποιον παρέχει εύδίας ήμέρας τδ θέα- 
μ.α. Διατί νά μή όμολογήσωμεν ένταΰθα 
τοΰ βίου ήμών τήν δουλείαν, δουλείαν 
πλήρη χαρίτων άλλως τε, άφοΰ τοσαύτα; 
μάς χορηγεί ήδύτητα; ; Πώς νά μή άνα- 
γνωρίσωμεν τδ σύνολον όλων έκείνων τών 
έμψυχων καί άψυχων άντικειμένων, άτινα, 
άμα το φώς τά θίξη, τρέμουσι, πάλλουσι 
καί διά μορίων δσων γλωσσών έκδηλοϋσι 
τήν ζωογόνον 
ήδυπάθειαν, ήν 
της ήσθάνθησαν;
ματος καί αυτομάτως

καί μαγευτικήν έκείνην 
έκ τής προσψαύσεως ταυ-

Ώ; έξ ένστικτου αίσθή- 
ς τδ ζητοΰμεν α

πανταχού, ε'ίμεθα δ’ εύτυχεΐς πάντοτε, 
οσάκις τδ εύρίσκομεν. Είναι ή συμπλήρω- 
σις ήμών, ούτως είπεΐν. Διό όποιον μέρος 
δέν έξασκεΐ, όποιον θέλγητρου δεν εισάγει 
εις τά έργα τής τέχνη; καί τής ποιήσεως !

9.
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Δέν είναι ό κατάλληλος ενταύθα χώρος, 
ινα άναπτύξωμεν τδ έπαγωγδν έκεϊνο καί 
σχεδδν ανέκδοτον τής αισθητικής κεφά- 
λαιον, καί ν’ άποδείξο,μεν διά μ.έσων συγ
χρόνων, διά τών μεγάλων πάσης έποχής 
διδασκάλων, τήν μεταξύ ατμόσφαιρας κα'ι 
τέχνης σχέσιν, νά τήν άποδείξωμεν δ’ ούχί 
έπί τή βάσει πρακτικών μόνον αναλογιών καί 
βεβιασμένων παρατηρήσεων, άλλά κατά 
τήν αύστηράν φυσιολογίαν καί τής ακρι
βούς οπτικής τδ σύστημα. 'Οποίαν ώ- 
ραίαν δέν θά είχε νά σχεδιαγραφήση τις 
εικόνα τών μυρίων καί ποικίλων έκείνων 
τού Ούρανοϋ όψεων, καί τών ιδιοτροπιών 
δλων τού Ατμοσφαιρικού φωτισμού έπί τού 
φυσικού και ηθικού τών ζωγράφων, ποίη- 
τών καί μουσικών !

'Η ποικιλλομένη τοϋ ήλιου φυσιογνω
μία, τής ήούς καί δύσεως τά πυρά, αί δια
κυμάνσεις τών άερίων στρωμάτων, τού λυ
καυγούς τά λεπτά καί μεταξοειδή άπλού- 
μενα κρήδεμνα, αί κυαναϊ, πράσιναι, ΐριώ- 
δεις, μαργαρώδεις τής θαλάσσης ή τών όρέ-

I ων αντανακλάσει;, δλα ταϋτα έχουσι μιοι- 
ραίαν τινά ηχώ είς τά άπόκρυφα καί μή έ
χοντα την συναίσθησιν τής ύπάρξεως μέρη, 
ένθα κατεργάζεται ή ζωή, έπίσης δέ καί έν 
τή ψυχή τοΰ οξυδερκούς θεατού τών έργων 
τή; φύσεως. Έκεΐ δλα μεταφέρονται διά τών 
λεπτότέρων, τών θωπευτικωτέρων καί τών 
τελεσφορωτέρων συγχρόνως δονήσεων. ’Εκεί
νος, δστις ήθελε τά διευκρίνιση, τά διαχωρί
ση, τά κατατάξη, καί τά περιλάβη έν τώ 
συνόλω αύτών τώ τοσούτον έζαισίως πολυ- 
πλόκω, θέλει ωφελήσει δσον ούδείς άλλος 
τάς τέχνας καί έπιστημας. Δέν θέλει βε
βαίως καταστήσει τδν καλλιτέχνην δν αύ- 
τομάτως κινούμενου οΰτε θέλει Αφομοιώσει 
τδν άνθρωπον πρδς τδ φυτδν, τδ δλας αύ
τού τάς άρετάς αντλούν έν τη γή, δπου 
έγεννήθη’ θέλει δμως εννοήσει τδν σχεδόν 
αόρατον μηχανισμόν συστήματος ολοκλήρου 
τροχών ισχυρών, έφ’ ών κινείται τδ Σύμπαν.

Β.

ΔΑΚΡΥΑ

ΕΙΣ ΤΠΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ Δ. ΠΛΠΠΑΡΡΙΙΓΟΠΟΥΑΟϊ ΚΑΙ Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ.

1
Αί άηδόνες ’σίγησαν... Ώς κύκνοι τήν ύστάτην 

ΒαρυπενΟουσαν έψαλλον Οανάτειον ωδήν των,
Ήμεϊς δέ πόνου δάκρυα Οά χέωμεν είς μάτην,

Ναί! ΑύΟις δέν 0’ άκούσωμεν τήν λιγυράν αύδήν των.

"Οταν κρυβή ή αηδών, τό δάσος έρημοΰται, 
Καί τό ρυάκιον αύτό γλυκά δέν κελαρίζει-

Ή πέριξ φύσις σιγηλή ζαί πένθιμος άπλοΰται,
Καί χάνει πάν τό θέλγητρου, δπερ αύτήν στολίζει.

3
Αί άηδόνες ’σίγησαν... ζαί τώρα τίς Οά ψάλλη ; 

Τίς τώρα άσματα τερπνά ’στά δάση Οά τόνίση;

Τίς Οά ύμνηση ’στο εξής τής φύσεως τά κάλλη; 
ΙΙοΐος δέ δάκρυ θαλερόν ’στήν μνήμην των Οά χύση;

4
Υμείς, πτηνά τοΰ Παρνασσού, γλυκεϊαι άηδόνες, 

Τής ποθητής πατρίδος μου, Οά ψάλλητε προθύμως- 
Κ’ ένώσατε μέ τον έμόν τόν θρήνον σας, τρυγόνες, 

Τήν άμελπή μου τήν φωνήν συντρέχουσαι,πενΟίμως.

II 

1
Μόλις φαιδρά ’στον Παρνασσόν πρωία έπεφάνη, 

Κι’ αμέσως πάχνη ζοφερά αύτήν ζαταζαλύπτει..
Άπέδρα πασά μας ελπίς! Άπέμεινεν ή πλάνη-

— Είς πλάνην μόνον ό θνητός, αύτός μόνον εμπίπτει.—
2

"Οσα Οαυμάζομεν ήμεϊς, αί μοϊραι τά φθονοϋσι, 
Καί άκαμπτοι βραχύνοοσι ’στήν γήν τήν υπαρξίν των. 

Καί δι’ αύτό είς ούρανούς ταχύ άποδημοΰσιν 
Οί άγγελοι, νά ψάλλωσιν έκεϊ τόν ποιητήν των.

3
Δέν άπομένουσι ’στήν γήν οί τοΰ καλοΰ έργάται- 

Τί θέλουν νά μιγνύωνται μέ βορβορώδη ύλην;
"Ερχονται κάτω, βλέπουσι, περοΰν ώς διαβάται, 

Τήν μοχΟηρίαν φεύγοντες τοΰ κόσμου τήν ποικίλην.
4

Ουτω καί σείς, Δημήτριε, Σπυρίδων, παροδίται 
Διήλθετε, άφήσαντες θνητών τήν κατοικίαν.

Πλήν £ιατί οΰτω ταχύ, αστέρες, νά σβεσθήτε 
Καί νά στερήσητε ήμας τήν λάμψιν σας τήν θείαν;

5
Άλλ’ έδυσαν... κ’ ήλάμψις των άκόμη μάς φωτίζει· 

Τό σελασφόρον φώς αυτών δέν μένει έσβεσμένον.
Τάς φαεινάς άκτΐνάς του πέριξ έξακοντίζει, 

Ώσπερ θαλάσσιος φανός σωτήρ ναυτιλλομένων.
6

Άλλ’ έφυγον... κ’ ήμεϊς πρός τί δακρύομεν είς μάτην ; 
Πρός τί, πρός τί ή Μοΰσά μας νά τρέπηται είς θρήνους;

Άς υποκύψωμεν κ’ ήμεϊς είς τήν κοινήν άπάτην, 
Καί άς Ορηνήσωμεν κ’ήμεϊς κι’ άς κλαύσωμεν έκείνους.
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7
Άς ρίψωμεν ’στον τάφον των άνθη τοϋ Έλιχώνος,

Τά άνθη, άπερ έρρανε μέ δάκρυα ή Μοΰσα·
Τούς ύμνους των άς ψάλλωμεν, ούς έψαλλον έντόνως,

Κι’ άς ήναι εϊς τήν μνήμην μας ή μνήμη των παρούσα.
8

Άπδ μακράν εις άγνωστος μέ σάς Οά Ορηνωδήση·
Τό κΰμα τοΰ Ώχεανοΰ σάς φέρει τήν φωνήν του.

Και τό θαλάσσιον πτηνόν ύμών Οά μαρτυρήση,
Τόν πόνον τόν σπαράσσοντα τήν στένουσαν ψυχήν του.

9
Άν όμως είς τό ασμά του δέν έκδηλοΰτ’ ό πόνος-

Άν ήχον ή κιθάρα του έξαλλον ήδη χύνη, 
Συγγνώμην, φίλοι, — φλογερός τοΰ στήθους του ό στόνος,

Και διακόπτει τ’ ασμά του κσι τήν φωνήν του σβύνει. 
Lancaser 2 dixelt6fi ου /S74.

1. Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ. 
ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΕΑΕΥΣΙΝΟΣ.

ΜΕΡΟΣ Β'.

Άφοΰ οί ιερείς κατέπεισαν τήν τυφλώτ- 
τουσαν αμάθειαν δτι είχον άμεσον μετά 
τών θεών συγκοινωνίαν, καί δτι ήσαν οί 
διερμηνείς τής Οελήσεως αυτών, προσε- 
κτήσαντο διά τής κολακείας άφ’ ένδς 
μέν τήν εύνοιαν τών βασιλέων, προσονο- 
μάσαντες αύτούς ήρωας, ημιθέους καί θε
ούς, άφ’ έτέρου δέ, ίεροσύλως έπί τέλους 
άποθρασυνθέντες, έφεΰρον τά μυστήρια.

Τά πρώτα μυστήρια ήσαν, ώς δυνά
μεθα νά συμπεράνωμεν, πάν δ,τι οί ιερείς 
ήβουλήθησαν’ είτε ή έκδήλωσις τοΰ αδύ
του τών ναών, είτε μορφαί ακατάληπτοι 
πλασθεϊσαι ύπδ τής παραφροσύνης καί 
τοΰ ένΟουσιασμ.οΰ, είς άς άπεδίδοντο μυ

στικά'. τινες δυνάμεις. ’Ακολούθως άπέ- 
δωκαν τδ δνομα Μυστήρια είς τάς διδα
σκαλίας διαφόρων εταιριών, έν αϊς ούδείς 
ήδύνατο νά μυσταγωγηθώ πρίν ή ύποστή 
αύστηοάς δοκιμασίας. ’Ο Ισιακύς πίναξ 
ητο Μυστήριον. Ούτος περιεϊχεν έν τρίγω
νον ύποσημαϊνον τρία σύμβολα, τδ του 
κόσμου, τδ τής Αίγύπτου καί τδ τής Μέμ- 
φιδος. Πλεϊστοι συγγραφείς άπετόλμ-ησαν 
να Οεωρήσωσι* τδν πίνακα τοΰτον ώς σύμ
βολου τής 'Αγ. 'Γριάδος. Αί περιστερά! ούκ 
όλίγον συνετέλεσαν είς τήν προαγωγήν 
τών μυστηρίων τής άρχαιότητος. Οί ιερείς 
έξήσκουν καί μετεχειρίζοντο αύτάς ώς άγ- 
γελιαφόρους. θελοντε; νά κοινοποιήσωσι 
πρδς τούς ιερείς άπέχοντος ναοΰ γεγονός 
τι συμβάλλον πρδς δόξαν τής μαντικής, 
άνήρτων γραμμάτιον είς τδν πόδα τής 
περιστεράς. Τδ πτηνδν διασχίζον τδν 
άέρα, άνήγγελλε τδ ποθούμενον και είς 
άπόστασιν πολλάκις διακοσίων λευγών. 
Ό τώ Μωάμεθ τάς θείας βουλάς κομίζων 
διαγγελεύς ήν περιστερά, είθισμένη ΐνα 
πλησιάζη είς τδ ους αύτοϋ. Οί Καλίφαι 

τή; Βαβυλώνες διετήρουν διά τών περι
στερών Ανταποκρίσεις μετ’ έκείνων τοΰ 
Κάιρου τοΰ 300 λεύγας άπέχοντος. Διά 
τοΰ αύτοϋ μέσου, δτε δ Μέγα; ’Αλέξαν
δρο; προσήλθενΐνα συμβουλ’.υθή τδν χρη
σμόν τοΰ Άμμωνος, ό ίερεύ; μαθών τήν 
άφιξίν του μετέβη είς προΰπάντησίν του, 
καί προσωνόμασεν αύτδν υίδν τοΰ Διδς, 
προγινώσκων καλώς δτι έπί τώ σκοπώ 
τούτω άφίκετο ό ένδοξο; μαχητή;.

Διά τών μυστηρίων λοιπόν, λέξεως 
πάσης έννοιας κενής, έπεκάλυπτον τά 
ψεύδη, ήνάγκαζον τούς φρονίμου; νά σιω- 
πώσι καί τδν χυδαϊον νά ένθουσιά πρδς 
τδ άκατάληπτον. Ούτω δ’ ή εξουσία τών 
ιερέων ύπερέβη πάν δριον, καί ούκ άγνο- 
οΰμεν όπόσον αύτής κατεχράσθησαν...

’Αφίνομεν εί; τήν ιστορίαν τήν θλι- 
βεράν άφήγησιν τών δεινών, μεθ’ ών οί 
φανατικοί καί σκληροί ούτοι λειτουργοί 
περιέβαλον τδ άνθρώπινον γένος. Καθότι 
οί ίερεϊς διά τών χρησμών των ού μόνον 
άπετόλμησαν νά διατάξωσιν άνθρωποθυ 
σίας είς τούς ύπ’ αύτών δημιουργηθέντας 
θεούς, άλλά καί μετά τών πολεμίων τοΰ 
Κράτους συνταχθέντες, διέταττον τήν 
σφαγήν καί αυτών τών ήγεμονοπαίδων. Προ- 
τιθέμεθα μόνον ν’ άναφέρωμεν ένταΰθα 
τά; άλλοκότους έκείνας συμβάσεις, τά; 
μυστηριώδεις έκείνας τελετάς, εί; ά; οΐ τε 
νομοθέται καί οί φιλόσοφοι τή; άρχαιό
τητος προσήρχοντο δπω; διδαχθώσι. Καί 
πρώτον περί τών εορτών, ών αί άξιολο-
γώτεραι ήσαν αί ακόλουθοι τρεις:

Α'. 'Π εορτή τών φώτων, τελουμένη 
εί; τήν πόλιν Σάϊν πρδς τιμήν τής ’Αθή
να;' καθ’ δλην δέ τήν έκτασιν τής Αί
γύπτου οί μή δυνάμενοι νά παρευρεθώσιν 
έν αυτή ώφειλον ν’ άναρτώσι λύχνου; 
άνημμένου; έξωθεν τών παραθύρων τών 
οικιών των.

Β'. Αί όδοιπορίαι προσκυνητών πρδς 
τδν ναόν τοΰ Σεράπιδος έν Κανόπω, ένθα 
οί ίερεϊς κατέγραφον άπαντα τά ύπ’ αύτών 
έπιτελούμενα θαύματά έπί πίνακος πρδς 
έξαπάτην του λαοΰ.

ιερατείου συνεπήγοντο 
ώστε έφοβοΰντο νά 

άνθρώπων ίκανών νά 
άτιμάσωσιν. ΊΐσΟάνον-

ΓΖ. ΊΙ εορτή τής Άρτέμιδο; έν Βουβά- 
στω, ένθα άπανταχόθεν συνήρχοντο ΐνα 
παραδοθώσιν είς τήν μέθην, τήν κραιπά
λην καί εί; τά μάλλον άκόλαστα δργια. 
ΙΙαρεισήγετο δέ καί ό βοΰς Άπις, δστις 
έχρησμοδότει δήθεν τρώγων ή άπορρίπτων 
τάς ύπδ τών ιερέων προσφερομένας αύτώ 
τροφάς.

« "Ινα προσνέμηται ή προσήκουσα τοΐς 
θεοϊ; λατρεία, έφεύρομεν, ελεγον οί ιερείς 
τής Αίγύπτου, τάς έορτάς, τάς προσκυ- 
νητείας, τάς πανηγύρεις» κλ. Άλλ’ οίασ- 
δήποτε προφάσεις καί άν έμηχανώντο, ΐνα 
άποκρύπτωσι τά έλατήρια τής ένεργείας 
των, άφοΰ άπαξ ήμαύρωσαν τήν άλήθειαν, 
ουδόλως ήσαν εύπαράδεκτοι.

Τά μ.υστήρια τοϋ 
ίσχυράς συνέπειας, 
συνεταιρισθώσι μετ’ 
τούς προδώσωσιν ή 
το δπόσον τοϊς ήτο κατεπεϊγον τδ νά 
προσποιώνται τούλάχιστον τάς αύτάς 
άρετάς, αίτινες τοϊς παρέσχον τήν εμπι
στοσύνην καί το σέβα; τών λαών. Τότε 
δή ή φιλαυτία καί ή ύποκρισία άντικαθι- 
στάσαι τήν άρχαίαν αύτών σοφίαν, ένη- 
σμενίζοντο είς τάς γνώσεις τής φύσεως καί 
τά; έπιστήμας άς έκέκτηντο ούτοι, περι- 
βάλλοντες αύτάς διά κωλυμάτων καί δυσ- 
χερειών, καί άλλήλοις συντιθέμενοι νά 
μή συμμερίζωσιν αύτάς έξ δλοκλήρου, 
είμή μετ’ έκείνων, ών λαβόντες πείραν 
τών αισθημάτων, ήθελον άνεύρει αύτούς 
ικανού; ΐνα έγκρίνωσι τά μυστήρια των 
καί μυηθώσιν εί; αύτά.

Αί έταιρίαι αύτών διτ,ροΰντο είς τρεις 
τάξεις. Πρώτη ή τών ιερέων, τών μόνων 
δυναμένων ΐνα συγκοινωνώσι μετά τών 
θεών καί μετέρχωνται διαφόρους τερα- 
τουργίας πρδς φενακισμδν τών λαών. Δευ
τέρα ή τών μεγάλων μεμυημένων, έκλε- 
γομένων, ώς καί οί πρώτοι, έκ τών συμ
πολιτών, καί πρδς ούς ούδέν άπεκρύπτετο. 
Καί τρίτη ή τών μικρών μεμυημένων, συγ- 
κειμένη έκ τών αλλοδαπών, πρδς ού; ένε- 
πιστεύετο πάν δ,τι οί τή; πρώτης τάξεως
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ίερίΐς έθεώρουν αρμόδιον. Οί τελευταίοι 
ούτοι, άρκούντως γινώσκοντες τήν ανθρω
πίνων καρδίαν, ούδενός παρημέλουν δπως 
έμποιώσι φόβον κα'ι ενθουσιασμόν παρά 
τοΐς παραλαμβανομένοις συνεταίροις. Αί 
σχεδόν ανυπέρβλητοι δοκιμασίαι, καί η 
αύστηρότης τών καθηκόντων, εις ά καθυ- 
πέβαλλον τούς μεμυημένους, ώς και ή 
πομπή και ή λάμψις τών τελετών, ούκ 
Ολίγον βεβαίως συνετέλουν εις τό νά έμ- 
πνέωσιν εύλάβειαν πρός τά μυστήρια 
Παρατηρητέον πρός τούτοις δτι ή τιμή 
τοΰ συνεταιρίζεσθαι μετά τών πρώτων 
σοφών τοΰ κόσμου ήτο άρκούντως κολα
κευτική, ώστε νά ύπερεκθειάζωσιν οί συνέ
ταιροι τό μέγα τοΰτο πλεονέκτημα.

Τά μυστήρια διεξήγοντο ύπό πέντε 
λειτουργών, ών ό άρχηγός δ τούς μεμυη
μένους υποδεχόμενος εκαλείτο βασιΛεύς, 
ιεροφάντης ή ίεροκηρυζ. Ούτος άντεπρο- 
σώπευε τόν "Υψιστον Δημιουργόν, και τό 
σύμβολον δπερ έφόρει ήτο χρυσή πλάξ, 
χιαστί έπί τοΰ στήθους αύτοΰ άνηρτημένη, 
έφ’ ής ήσαν εγγεγραμμένα·, αί λέξεις ά.Ιή- 
θεια, σοφία, επιστήμη, καί ούδείς ήδύ
νατο νά προφέρν) τό όνομα αύτοΰ άτιαω- 
ρητεί. Ητο δέ περίβλεπτος έκ τοϋ πορ
φυρού ένδύματός του πλουσίως πεποι- 
κιλμένου, έκ τής λευκής του κόμης καί 
τοΰ διαδήματος τοΰ λιθολαμποϋς, κάτωθι 
τοϋ οποίου έφαίνοντο ιερογλυφικοί χαρα
κτήρες διαδηλοΰντες τήν παντοδυναμίαν 
τοϋ Υψίστου. 'Ωφειλε δέ νά ήναι σώφρων 
καί έγκρατής, διό καί δέν τώ έπετρέπετο 
νά νυμφευθή. Ή κυριωτέρα τροφή αύτοϋ 
ήσαν διάφορα βότανα συντηρητικά τής 
εγκράτειας καί άπαθείας. Ό δεύτερος ε
καλείτο δαδούχος. Ούτος παρίστανε τόν 
ήλιον, ούτινος έφερε τήν εικόνα έπί τοΰ 
στήθους" έφόρει, ώς ό ιεροφάντης, ένδυμα 
πορφυροϋν καί στέφανον έπί τής λευκής 
του κόμης. Άμφότεροι ούτοι οί λειτουργοί 
ήσαν αμετάθετοι, άλλ’ ό δαδούχος ήδύ
νατο καί νά ήναι έγγαμος. Ό τρίτος, 
καλούμενος Λειτουργός τοΰ Βοψοΰ, παρί
στανε τήν σελήνην. Ό τέταρτος, Κήρυζ 

καλούμενος, έκράτει τό κηρύκειον, σύμ
βολον τοϋ ΈρμοΟ ή τή; ευγλωττίας, άπε- 
μάκρυνε τούς βεβήλου;, καί άπήγγελλε 
τάς τυπικάς φράσεις Καί δ πέμπτος καί 
τελευταίος ήτο ό 'Υδρακός ή Βαπτιστής. 
Παρεκτός τών λειτουργών τούτων ύπήρ
χον καί δέκα άλλοι ύπηρετοϋντες εις τά 
περί τάς Ουσίας καί τάς μυήσεις άφορώντα. 
Πρός ταΐς άρχιερατικαΐ; αύτών στολαΐς 
ώφειλον ούτοι νά φορώσι καί λευκόν ένδυμα 
λινοΰν, ομοιον πρός τό τών άλλων ιερέων, 
καί ζώνην ποικιλόχρωμου πρός διαφοράν 
τών κατωτέρων τάξεων. Καίπερ δέν άπε- 
κάλυπτον ποσώς τοΐς ξένοις άπαντα τά 
μυστήρια τά πρός τούς Αιγυπτίους κοινο
ποιούμενα, ταϋτα όμως ύποδιηροΰντο εΐ; 
μεγάλα καί μικρά, καί διά τού; μέν καί 
διά τού; δέ. Τά μεγάλα έτελοϋντο μόνον 
κατά πενταετίαν, τά δέ μικρά κατά διε
τίαν. Οΰτω λοιπύν παρήρχετο τούλάχι
στον έν έτος μεταξύ τών δύο τούτων μυ
ήσεων. Ό Δημήτριος δ Πολιορκητής ύ
πήρξεν ό μόνος γενόμενο; δεκτός συγχρό
νως εις άμφότερα’ άλλά τά μυστήρια εΐχον 
τότε άπολέσει τήν άρχαίαν αύτών δόξαν 
καί καθαρότητα’ καί άναγινώσκομεν έν 
τοΐς ύπομνήμασι τοϋ Έρμογένους, δτι 
δ Άστυγείτων έξέδωκε νόμον εΐ; ’Αθήνας, 
δι’ ού οί βουλόμενοι μυηθήναι ώφειλον 
νά προκαταβάλωσι χρηματικήν τινα ποσό
τητα. Έν Αίγύπτω αί μυσταγωγίαι αύται 
έτελοϋντο πρός τιμήν τής *1σιδο; καί τοϋ 
’Οσίριδο;’ έν δέ τή Έλλάδι πρό; τιμήν 
τή; Δήμητρος τής καλουμένης Έλευσινίας 
ή καλής Θεάς, ήτις ήν ή αύτή μέ τήν 
τών Αιγυπτίων Ισιν.

Έπειδή τά μυστήρια ταϋτα εΐχον τήν 
αύτήν καταγωγήν, ήσαν καί κατ’ ούσίαν 
τά αύτά ώς πρός τά έν αύτοΐς διδασκό
μενα, διαφέροντα μόνον κατά τελετάς 
τινας. 11 μυσταγωγία τών μεγάλων μυ
στηρίων έγινε το πρός μύησιν τών ήδη 
δεκτών γενομένων είς τά μικρά μετά τάς 
δεούσα; δοκιμασίας. Έπί τή μυήσει ταύ
τη έφερον μ.ύρτινον στέφανον έπί κεφαλής, 
καί εί; τόν ναόν εισερχόμενοι έρραντίζοντο 

έκ τοΰ παρά τή είσόδ? κειμένου ίεροϋ δ- 
δατος. Τά μεγάλα μυστήρια, είτε έν Αι
γύπτιο είτε έν Άθήναις, έτελοϋντο μετά τήν 
πανσέληνον τοϋ εβδόμου μηνός καί διήρ- 
κουν έννέα ήμέρας. ΊΙ πρώτη έκαλεΐτο 
'Άγυρμα, ήτοι συνέλευσις, αφιερωμένη είς 
καθαρισμούς, άγνισμούς καί είς τήν ύπο- 
δοχήν τών μυουμένων. 'II δευτέρα εκα
λείτο "Λ.ίαδι Μύσται, ήτοι μύσται πρός 
τήν θάλασσαν, καθότι τήν ήμέραν έκείνην 
ώφειλον οί μυούμενοι νά μεταβώσιν έκεΐσε. 
Δι’ δμοίαν τινά τελετήν λέγεται δτι δ 
Σολομών κατεσκεύασε τήν χαλκείαν θά
λασσαν. ΊΙ τρίτη ήτο ή τών Ουσιών. Ή 
τετάρτη ήτο ώρισμένη είς τήν πομπείαν 
τών μυστικών έμβλημάτων. Εν Αιγύπτιο 
ταϋτα ήσαν δ τής 'ίσιδος πίναξ, δ κα
λούμενος Ίσιακός, παράστασις Οεότητος 
ούδέν ώρισμένον έχούσης σχήμα, μία ύπερ- 
μεγέθης λαμπάς, σύμβολον τής σοφίας 
καί τών έπιστημών, καί άλλα τινά. Έν 
Άθήναις ήσαν τό ιερόν κανοϋν ή κάνιστρον, 
παριστάνον έκεϊνο, ένθα ή Περσεφόνη συνέ
λεγε τά άνθη, δτε ήρπάγη ύπό τοϋ Πλού- 
τωνος. Τό κάνιστρον τοΰτο έκειτο έπί ά· 
μάξης συρομένης ύπό βοών, ής οί τροχοί 
ήσαν κυλινδροειδείς. Τήν άμαξαν ταύτην 
ήκολούθουν γυναίκες έκ διαλειμμάτων 
άνακράζουσαι υΥαϊρε, Λήιιητερ. Έκράτουν 
δέ καί μυστικά κάνιστρα, περικλειόμενα 
διά πορφυρών ταινιών καί περιέχοντα 
σήσαμον, πυραμοϋντας, έριον, άλας, κισ
σόν, ροϊδιά καί μήκωνας, άπαντα ταϋτα 
σύμβολα τής ζωή; καί τής πρός αύτήν 
συντελούσης γεωργίας. Έν δσω διέβαινεν 
ή άμαξα, είς ούδένα έπετρέπετο νά Οεωρή 
αύτήν άνωθεν έκ τών οικιών. Τήν πέμ- 
πτην ήμέραν έτέλουν τάς λαμπαδηφορίας. 
Έν Αίγύπτω έγίνοντο πρός άνάμνησιν τών 
Οδοιποριών τής 'ίσιδος, δτε άνεζήτει τόν 
σύζυγόν τη; 'Οσιριν τόν διδάξαντα τούς 
ανθρώπους τάς τέχνας καί τήν γεωργικήν, 
Χαί ακολούθως ύπό τοΰ άδελφοϋ του Τυ- 
φώνο; φονευθέντα" έν Άθήναις δέ πρός 
άπομίμησιν τής Δήμητρος άναζητούσης 
τήν θυγατέρα της. 'Ανδρες καί γυναίκες

προσήοχοντο εί; τήν τελετήν ταύτην, 
καί έπειδή αί λαμπάδες ήσαν άφιερωμέ- 
ναι τή Ίσιδι ή τή Δήμητρι, συνημιλλώντο 
τίς νά κράτη τήν ώραιοτέοαν καί μεγα- 
λειτέραν. Ή έκτη εκαλείτο Ίάκ-Κού; ή
τοι 'Ιακχος, Βάκχος, ούτινος τό άγαλμα 
ήγετο τήν ήμέραν έκείνην ώς έν λιτανείοι 
έξ ’Αθηνών πρός τόν ναόν τή; Έλευσϊνός. 
Έθετον δ’ έπ’ αύτοϋ στέφανον έκ μύρτου, 
οΐον έφόρουν καί οί μεμυημένοι, σύμβολον 
πένθους. Συνώδευον δ’ αύτό άδοντες καί 
χορεύοντες ύπό παντοδαποΐς ήχοι; μου
σικών οργάνων, προσφέροντες θυσίας καί 
διαφόρου; ιεροτελεστίας έκπληροϋντες καθ’ 
δδόν. '11 έβδομη ώς καί ή δγδόη ήμέρα 
ήσαν αφιερωμένα; είς άγώνας καί πλαστάς 
μάχας. Ή δγδόη έκαλεΐτο τά Έπιάαάρεα 
πρός μνήμην τοϋ Ασκληπιού μεταβάν- 
τος έξ Έπιδαύρου είς Αθήνας δπως μυηθή. 
Ίΐ έννάτη καί τελευταία ήμέρα έκαλεΐτο 
Π.ίημοχόη, ώς έκ τού ονόματος μεγάλου 
τινός πήλινου άγγείου οΰτω καλουμένου. 
Έλάμβανον δύο τών άγγείων τούτων, 
καί πληροϋντες αύτά ΰδατος έθετον 
έν τώ ναώ, τό μέν πρός άνατολάς τό δέ 
πρό; δυσμάς’ ειτα βαδίζοντε; έναλλάξ 
άπό τοϋ ενός πρό; τό άλλο, άπήγγελλον 
προσευχάς, μετά τό τέλος τών οποίων 
έχυνον τό ΰδωρ είς τι βάραθρον έπιλέγοντε; 
τάδε: « Χυθήτω 
τούτων έν τώδε 
οίωνοΐς. » Καθ’ 
μυστηρίων δέν 
άγωγαί ή νά έκδίδωνται έντάλματα συλ- 
λήψεως άτόμων ύπό τών αρχών, άλλ’ 
ούδέ νά προσέρχονται εί; τάς έορτάς ταύ
τας έπί αμαξών (έςαιρουμένων τών γυναι
κών). 'Η έκτέλεσις τών μυστηρίων έγίνετο 
έντός μεγαλοπρεπών ναών καί έπί παρου
σία τοϋ λαοϋ. Γινώσκομεν όπόσον ό έν 
Αιγύπτιο ναός τή; 'ίσιδος καίτοϋ’Οσίρι- 
δος, ό τοϋ Σεράπιδο; μετά ταϋτα έπι- 
κληθείς, ήν αξιοθέατος. Δίοδοι άπεράντου 
έκτάσεως, ύπό σειράς ύπερόγκων σφιγ
γών, πολυτίμ.ων μαρμάρων καί άπειρων 
στοών περιφρασσόμεναι ήγον πρός τό λαμ

τό ΰδωρ τών άγγείων 
τώ βαράθρω έπ’ αίσιοι; 

δλην τήν διάρκειαν τών 
έπετρέπετο νά γίνωνται
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πρόν τοΰτο οικοδόμημα. Έν 'Ελευσΐνι 
έτελεΐτο ή μυσταγωγία έν τφ ναφ τή; 
Δήμητρος, δστις ήτο εξαίσιου μεγέθους" ί θό- 
λος μόνο; τοΰ ναοΰ ήδύνατο νά συμπεριλάβη 
πλείστους όσου; θεατός. Τό σύνολον τής 
οικοδομής αύτοΰ, ύπό τοΰ αρχιτέκτονας 
Φίλωνος σχεδιασθέν, ήν ^υθμοΰ δωρι- 
κοΰ. Υποδεχόμενοι τούς μυουμένους παρει- 
σήγον αύτούς είς τά άδυτα τοΰ ναοΰ, 
ύπό λαμπρών φώτων άπαστράπτοντα. ΊΙ 
δ’ έναρξις τών μυστηρίων έγίνετο ύπό 
άρμονικοϊς ήχοι; οργάνων θελγόντων τάς 
αισθήσεις. Ό άρχιερεύς, είς Θρόνον καθή- 
μενος, ύπό αψίδα σελαγίζουσαν, άνεφώνει 
τάδε: « Βούλομαι μυστήριον άνακημύζαι 
τοΐς μυουμένοις, ούδείς βέβηλος είσίτω. » 
Ειτα άνιστάμενος καί άνατείνων τούς 
βραχίονας προσηύχετο ώδέ πως: « θεά 
Ίσις, οί ουράνιοι Θεοί σέ λατρεύουν, οί 
καταχθόνιοι σέ τρέμουν, τό πάν κινείς, 
τόν κόσμον κυβερνάς, τόν γ.δην κατα
πατείς. · Εΐτα πάλιν καθήμενος καί τόν 
νέον προσήλυτον ένατενίζων έξηκολούθει 
λέγων: « Σύ δέ, ώ Μουσαίε, δ έκ τή; 
λαμπρά; Σελήνης ένταΰθα κατελθών, έσο 
προσεκτικός είς τήν έμήν φωνήν" θέλω 
σοί άναγγείλγι άληθείας, τά δέ πάθη καί 
αί προλήψεις νά μή σοί άφέλωσι τήν εύ- 
δαιμονίαν, ήν έπιποθεΐς καί μέλλεις νά 
προσλάβης ές αύτών. Έπισκόπει ένδελε- 
χώς τήν θείαν φύσιν" διευθέτει τόν νοΰν 
καί τήν καρδίαν, καί ασφαλή τρίβον δδεύων 
θαύμαζε τόν ποιητήν τοΰ παντός. Είναι 
εις μόνος καί αύθύπαρκτος, τά πάντα είς 
αύτόν δφείλουν τήν ύπαρξιν, ή ένέργεια 
αύτοΰ έπί πάσιν άφικνεΐται" άόρατος δέ 
ών τά πάντα έφοροί.» Οί λόγοι ούτοι 
έφείλκυον βεβαίως μέγαν σεβασμόν πρός 
τάς μυστηριώδεις ταύτας εταιρίας, αϊτινες 
τότε άπήλαυον παγκοσμίου σχεδόν ύπολή- 
ψεως, ή; άλλως τε όλίγον ήσαν άξιαι, ώς 
συμμιγνύουσαι τήν ιδέαν ενός Θεοΰ μετά 
διαφόρων τερατουργιών καί ψευδολογιών.

Ό Κικέρων έν τοΐς νόμοι; του έθεώρει 
τά μυστήρια ώς πρόξενα μεγάλης ωφέ
λειας, καθότι έν αύτοίς έδιδάσκοντο αί 

αληθείς άρχαί τοΰ βίου καί δ τρόπος τοΰ 
ζήν εύτυχώς καί τοΰ άποθνήσκειν έτι εύ- 
τυχέστερον ύπό τής προσδοκίας μελλού- 
σης ύπάρξεως. ’Αλλ* δ Κικέρων άπένεμεν 
αύτοίς τόν έπαινον τοΰτον βασιζόμενος 
είς τά γραφόμενα τοΰ Ηροδότου, τοΰ 
Διοδώρου καί ιδίως του Πλάτωνος. Ό φι
λόσοφο; Πλάτων Οέλων νά έαπνεύση 
τά έςοχα ταΰτα αισθήματα, ύπέθετεν, ώς 
μεμυημένο; καί ώς φιλόσοφος, δτι τά μυ
στήρια συνεστήθησαν "ίνα άδιαλείπτως 
άνακαλώσι τοΐς άνΟρώποις τήν ένότητα 
τοΰ θεοΰ, τά δόγματα τής δημιουργίας, 
τή; Προνοίας καί τής μελλούσης ζωής" 
άλλ’ έστι βέβαιον δτι είς τούς χρόνους τοΰ 
Πλάτωνος τά μυστήρια είχον σχεδόν δλως 
άπολέσει τό γόητρον αύτών. Ή δεισιδαι
μονία καί ή μυθολογία τών 'Ελλήνων 
είχον άντικαταστήσει τά πρώτα σύμβολα 
τών Αιγυπτίων, καί ή δοξασία αύτη περί 
ενός σοφωτάτου δντος, διετέλει απλή άξιά- 
γαστος παράδοσις, ούσα γνωστή εύαρίθ- 
μοις τισί μεμυημένοις. ’’Αλλως τε δ σοφός 
Σωκράτης ούδέποτε ήθέλησε νά μυηθή, 
ύπ' δψιν εχων τόν μαθητήν του Άλκιβιά- 
δην καί πλείστους άλλους, οΐτινες καίπερ 
μεμυημένοι ένέπαιζον τά μυστήρια έν 
τοΐς νυκτερινοί; αύτών συμποσίοις. Πρός 
δέ τούτοις καί δ Πλάτων δέν μετέβη είς 
Αίγυπτον είμή μετά τόν θάνατον τοΰ 
διδασκάλου του. 'Ο Σωκράτης δέν ήρύσθη 
τά δόγματά του έκ τών μ,υστηρίων. « Έ- 
ξερχομένοις ήμΐν τής παρούσης ζωής, λέ
γει δ φιλόσοφος ούτος μετά τό πιεΐν τό 
κώνειον, παρουσιάζονται δύο δδοί" ή μέν 
άγουσα είς χώρον αίωνίιον βασάνων τάς 
ενθάδε ύπό ηδονών αισχρών καί έγκλη- 
μάτων μιανθείσας ψυχάς" ή δέ είς τόπον 
θείας μακαριότητας τάς έπί γής καθαρός 
διαμεινάσας καί τάς έν άνθρωπίνω σώ- 
ματι θειον βίον διελθούσας. »

Φαίνεται βέβαιον δτι, έάν τά μυστή
ρια έ-ηρείδοντο έπί τοιαύτης άρχής, ή 
έάν διετήρουν έπί πολύ τήν έξοχον ταύτην 
καί καθαρόν περί Θεοΰ ιδέαν, απαντες 
οί φιλόσοφοι καί οί νομοθέται οί έν αύτοϊς

μυηθέντες δέν ήθελον μεταφέρει είς τάς 
πατρίδας των τοσούτου; ψευδείς θεούς καί 
διαφόρου; λατρείας, πολλάκις τοσούτω 
σκληρός δσω καί γελοιώδεις.

Αδύνατον είδέναι 
έν τίνι εποχή, ο', 
ταίρι σμοί έσχον τήν 
"Ολα τά έθνη έκέκτηντο 
έκαστον 
Έάν είσδύσωμεν προς 
χάους τή;

εΐδέναι παρά τίνι έθνει καί 
ιί μυστηριώδεις ούτοι συνε 

καταγωγήν των. 
έθνη έκέκτηντο τοιούτους καί 

αύτοκαλεΐται δ ιδρυτής αύτών. 
στιγμήν έντός τοΰ 

άρχαιότητος εύρίσκομεν πλήθος 
γεγονότων άλλοκότων καί λίαν άπιθανών 
ώς πρός τό ζήτημα "Εκαστος ιστορικός 
προβάλλει τήν εαυτού γνώμην ώς νόμον 
άμετάκλητον. Οί μέν λέγουσιν δτι δ Αι
γύπτιος Κέκρωψ συμπαραλαβών μέρος τών 
συμπολιτών αύτοΰ πρός άποικισμόν μετέβη 
εί;’Αττικήν περί τό 2422 έτος τή, Κο
σμογονίας (τοΰθ’ δπερ μαρτυροΰσι καί τά 
Πάρια μάρμαρα), καί καθυποτάξας τους 
κατοίκου; τής χώρας ταύτης, ζώντας τέως 
εί; τά δάση, καίτοι συμποσουμένους είς 
είκοσι χιλιάδας" τοΐς έκτισε δώδεκα κωμο- 
πόλεις, τοΐς έχορήγησε νόμους άστυκού; 
τε καί ήθικούς, συνέστησε τήν τελετήν τοΰ 
γάμου, καθίδρυσε τόν Άρειον Πάγον, καί 
τέλος τοΐς έδίδαξε τήν γνώσιν τοΰ Διός, 
δν ώφειλον νά θεωρώσιν ώς πρώτον καί 
μέγιστον τών θεών. ’’Αλλοι βεβαιοΰσι ότι 
οί Πελασγοί ησαν οί πρώτοι κάτοικοι τής 
Ελλάδος, καί δτι μεταβάντες είς Αίγυ

πτον μετήγαγον έκεΐθεν θεούς, ών άγνοοΰν- 
τες τήν τε δύναμιν καί τήν προσήκουσαν 
λατρείαν, ήοκέσθησαν μόνον εΐ; τό νότοι; 
άπονέμωσιν εύχάς καί θυσίας. Θέλοντες 
δμως νά γνωρίσωσι τό αληθές περί αύτών, 
συνεβουλεύθησαν τόν έν Δωδώνη χρησμόν 
τόν ύπό Αιγυπτίων ιερέων διδόμενον. Μετά 
παρέλευσιν χρόνου, δτι άφίχθη καί δ Ίνα
χος είς Ελλάδα και μετέδωκεν αύτόθι 
τήν ιερογλυφικήν διάλεκτον καί γραφήν. 
Μετά ταΰτα δ Μέλαμπος, μάγος, ιατρός 
καί μάντις, ώ; απαντες οί τής Αΐγύπτου 
ιερείς, έκόμισε τά μυστήρια τοΰ Βάκχου 
άτινα έν Αίγύπτω έδιδάχθη, άλλ’ ύπό φιλαυ
τίας, ώς άναφέρει ή ιστορία, μετασχημάτισε

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Β .) 

καί ήλλοίωσε/ αύτά. ’Αλλά καί οί “Ελ
ληνες τό άπό μέρους αύτών παρεμόρ- 
φωσαν αύτά ούτως, ώστε δ Μέλαμπος 
σφοδρώς έπιπλήξα; αύτούς έπί τούτω, 
κατεδιώχθη έπί τέλους καί έξωρίσθη τοΰ 
βασιλείου. “Οτι ή μυθολογία τών Ελλή
νων έπλουτίσθη ύπό τοϋ Όρφέως μέ παν 
δ,τι ουτος έδιδάχθη έν Μέμφιδι έπί τής 
μυήσεως αύτοΰ. Τέλος δ Πλούταρχο; λέγει 
έν τή περί 'ίσιδος καί Όσίριδος πραγμα
τεία του, δτι ή Ίσις έγεννήθη εί; Αίγυ
πτον" δτι ύπανδρεύθη τόν Όσιριν καί 
δτι συνέζησαν έν καλή αρμονία, καταγι- 
νόμενοι εί; τό νά έξευγενίσωσι τού; ύπτ- 
κόου; των διά τής γεωργική; τέχνη; καί 
τών άλλων αναγκαίων τοΰ βίου έπιτηδευ- 
μάτων. Άλλ’ δ Τυφών φθονήσα; τήν εύ
τυχίαν των έπανέστη κατά τοΰ άδελφ^ΰ 
του Όσίριδος, καί τή συμπράξει 72 συνε
νόχων δολοφονήσας αύτόν τόν έθηκεν 
έντός κιβωτίου, δπερ κατέκουψεν εί; μικρόν 
τι δάσος. ΊΙ Ίσις έν άπελπισία άνεζή- 
τησε τό πτώμα τοΰ συζύγου της, άλλ’ 
εί; μάτην. Νύκτα τινά, καθ’ ήν δ Τυφόίν 
έκυνήγει εί; τό φώς τή; σελήνης, έπανεΰρε 
τυχαίως τό κιβώτιον, καί έξελών τό πτώ
μα τοΰ Όσίριδος τό κατέκοψεν είς / 4 
τεμάχια, άπερ διεσκόρπισεν εί; διάφορα 
μέρη Αί δδοιπορίαι τή; 'ίσιδος πρός άνεύ- 
ρεσιν τοΰ συζύγου της πανηγυριζόμεναι 
έν Αίγύπτω ήσαν λοιπόν ή άρχή τών το
σούτω μετέπειτα περιδόξων γενομένων 
μυστηρίων. ΊΙ ιστορία δ’ αύτη τή; 'ίσιδος 
καί τοΰ Όσίριδος άναφέρεται διαφοροτρό
πως ύπό τών συγγραφέων. Ό Διόδωρος 
δίδει μόνον 26' συνεταίρους τώ Τυφών·. 
καί διαμελίζει τό σώμα τοΰ Όρφέως εί; 
2ΰ τεμάχια. 'Αλλοι όλιγώτερον συμ
παθούσες εί; τόν διαμελιομόν ή δ Διό
δωρος άναφέρουν 56 τεμάχια. Κατ εύ
τυχίαν έπί τέλους δ Κ. Cotirl de Gtbelin 
έφαντάσθη δτι έπρεπε ν’ άναγινώσκωμεν 
26 έν τφ Διοδώρω, καθότι, λέγει, τό ή- 
μισυ τών 26 είναι / 4, τετράκις δέ / 4 
κάμνουν 56 καί ότι δ άριθ. / 4 ύποδηλοϊ 
τήν πλημμύραν τοΰ Νείλου άναβαίνουσαν 

10.
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είς Ιί δργυιάς. Ιδού συμβολικόν ση- 
μεϊον τής πλημμύρα; τοϋ Νείλου άρκούν
τως συνηγορούν ύπέρ τής βαθύτητος καί 
τοϋ αξιόπιστου τών τής Αίγύπτου μυ
στηρίων!

Τά τής Έλευσϊνος παρομοίαν σχεδδν 
εχουσι τήν καταγωγήν.

Ό Πλούτων επειδή ήοπασε τήν Περσεφό- 
νην συλλέγουσαν άνθη έν ταϊς έξοχαϊς τής 
Σικελίας, ή μήτηρ αύτής Δημήτηρ ήναψε δύο 
δάδας έκ τοϋ ορούς Αϊτνης και νυχθημερόν 
διέτρεχε πρδς άναζήτησιν τής θυγατρός 
της. Ιδού ή καταγωγή τών μυστηρίων τής 
Δήμητρος καί τών νυκτερινών τελετών 
τών τοσούτω γνωστών διά τδ γελοιώδες καί 
τήν άσχημοσύνην αύτών, δσω καί διά τδ 
θαυμαστόν, δπερ ένόμισάν τινες δτι έθεώ
ρουν έν αύτοΐς. Ό Court de (lebelin λέγει 
δτι τά μυστήρια τής Έλευσϊνος έγεννή
θησαν έν ταϊς έξοχαϊς αύτής κατά συνέ
πειαν εορτών, άς έτέλουν οί γεωργοί μετά 
τήν συγκομιδήν τών καρπών, καί δτι αί 
έορταί συνεστήθησαν τδ πρώτον έν Σικε
λία καί μετά ταύτα έν Άθήναις. Ιδού δ 
συλλογισμός αύτοϋ: « Έάν τά φώτα, 
λέγει, τοσούτω δυσκόλως εισδύουν κατά 
τούς καθ’ ήμάς αιώνας μέ δλα τά μέσα 
άπερ κεκτήμεθα πρδς διάχυσιν αύτών, 
όπόσον βραδέως δέν ήθελον άρά γε δια- 
σπαρή κατά τού; αρχαίους εκείνους χρό
νους, έάν ούτω δέν άνεύοισκον τούς τρό
πους, ήτοι τά μυστήρια καί τάς έορτάς, 
δπως θέσωσιν αύτά εί; ενέργειαν καί κατα- 
στήσωσιν αύτά τοϊς πάσιν εύπρόσδεκτα 
καί έφικτά; Οί Αθηναίοι τδ κοιγδν συμ
φέρον έχοντες ύπ’ δψιν συνέστησαν έορ
τάς γεωργικά;. Καθ’ έκαστον έτος μετέ- 
βαινον άθρόοι έν πομπή καί παρατάξει 
εί; τάς εύφορους έκείνας γαίας τής Έ
λευσϊνος, ΐνα άναπέμπωσιν εύχαριστίας τώ 
Θεώ διά τώ αγαθά τής γής, άτινα άπένει- 
μεν αύτοΐς, καί νά συντηρώσι μετά τοΰ 
γεωργικού λαοΰ τή; Έλευσϊνος τού; αδελ
φικούς έκεινους δεσμούς άπηλλαγμένους 
πάσης δυσμενείας καί αναγκαίους πρδς 
τήν καλήν συμβίωσιν αύτών. Αί τελεταί

έπασκή έν ταϊς 
νά ένθουσιφ πρδς 

ή θρησκευτικά; 
δταν άνακαλέση 

αύτοϋ τάς έπονειδί- 
τών τε μυστηρίων

αύται περιβεβλημέναι μέ πάν δ,τι λαα- 
πρότερον και σεβαστότερου, καθίστανον 
τδν μεν γεωργόν μέγαν πρδς τά ίδια βλέμ
ματα αύτοϋ, τούς δέ κυρίου; αΰτοΰ φί
λους καί προστάτας. Τά δέ μυστήρια συνέ
στησαν δπως παράσχωσι τοϊς άνΟρώποις 
είδός τι συλλόγου πρδς συνδιάσκεψιν έπι 
τών κοινωνικών πλεονεκτημάτων, ού δυνα- 
μένων προαχθήναι άνευ νόμων, τάξεως, 
εύκοσμίας καί αδελφικής αγάπης.»

Συνομολογοϋμεν δτι αί υποθέσεις αύται 
είσί λίαν ώραϊαι καί Οαυμασταί, καί δτι 
έκθαμβούμενός τις ύπδ τής πομπώδους 
προπαρασκευής τών μυστηρίο>ν, ύπδ τών 
β αθεϊών επιστημών τών έν αύταΐς διδα- 
σκομένων καί τών σεμνοπρεπών ιεροτελε
στιών, καί τέλος ύπδ τής ήθικής, ήν έκα
στος μύστης ώφειλε νά 
πράξεσιν αύτοϋ, ήδύνατο 
τάς άλλοκότους μάλλον 
ταύτας τελετάς. Άλλ’ 
τις εις τήν μνήμην 
στους καταχρήσεις 
καί τών εορτών τοϋ Βάκχου, τοϋ ΓΙριά- 
που καί άλλων θεών, πρδς βλάβην πάντοτε 
τής ησυχίας καί τής εύπιστίας τών λαών, 
Οελει εΰχερώς άνομολογήσει δτι, καί δτε 
αί τελεταί αύται ήθελον πράγματι περιέ
χει τήν πρόθεσιν τοϋ άπονέζειν φόοον 
λατρείας τώ δημιουργώ τοϋ παντδς, δέν 
ήθελον είσθαι ήττον έλαττωματικαί, ώς 
μή διοοθοϋσαι τάς πλάνας τών ανθρώπων 
καί μή έπιτρεπόμεναι τώ τυχόντι άνευ τή; 
τών ιερέων συναινέσεως.

Φαίνεται άπλούστερον δτι τδ παντέ- 
λειον Όν, τδ τά πάντα κινούν καί δια
τηρούν, ουδέποτε άπήτησε παρά τών ψευ- 
δολειτουργών τούτων παρομοίας τιμάς 
μηδαμινά; καί άσημάντους, καί δτι πάς 
εύαίσθητο; καί δίκαιος θνητδς ήδυνήθη νά 
τώ ποοσφέρη έν παντί τόπω καί χρόνοι 
τάς εύχάς καί τάς ευχαριστίας του. Ό- 
θεν μέ δλον τδ σέβας ήμών πρδς τά 
μυστήρια μή ώμεν ασυνεπείς, ώστε νά 
έπιβεβαιώμεν διά λογισμών έσφαλμένων 
και άπιθάνων, δτι ταΰτα ύπήρξαν σεβά

σμια καί θεία Είπωμεν μάλλον δτι ή 
αδυναμία ή έπί τοϋ -άνθρωπίνου γένους 
επικρατούσα, ή άγουσα τούς άνθρώπους 
είς τδ ένθουσιάν ύπέρ τής πλάνης τής έκ 
τής απαγγελίας κενών τινων λέξεων έν 
τή διανοία αύτών έντυπουμένης, ή άπω- 
θήσασα τούς λαούς είς τδ άλληλοκτονεϊν 
πρδς ύπεράσπισιν τών ιδίων έκάστου βωμών 
καί ειδώλων, ή ποτίσασα τδ κώνειον τώ σο- 
φώ Σωκράτη πρδς τιμωρίαν τοΰ μονοθεϊσμού 
αύτοϋ, ή αδυναμία, είπωμεν μάλλον, αΰτη, 
είναι ή παραγαγοϋσα τόν μέγαν πρδς τά 
μυστήρια σεβασμόν.

Ταύτα ήσαν δ,τι Οαυμαστότερον καί 
καταπληκτικώτερον έν τή άρχαιότητι. 
Ό μέν φιλόσοφος έπεθύμει ίδεϊν έν αύ- 
τοϊς έκείνο δπερ δέν ύπήρχεν, ό δέ κοι
νός λαός ένόμιζε βλέπειν τδ ούδέποτε 
ύπάρξαν.

Έμ. ΓιαΚΓακόπου.Ιος·

ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΗΑΕΙΑΙ.

ι.
Είμεθα τόσον στενώ; συνδεδβμένοι μέ 

τήν συνήθειαν τής ταφής τών νεκρών μας, 
ώστε δυσκόλως ήμπορούμ.εν καί ν’ άναλο- 
λογισθώμεν δτι δυνάμεθα 
θέσωμεν άλλο»; τά άψυχα 
ματα. ΊΙ συνήθεια αΰτη 
κιλοτρόπως, παρ’ έκάστω

νά δια- 
αύτών πτώ- 

διαφέοει ποι- 
δέ λαώ κα- 

θιεροϋται έκ παραδόσεως είς τοιοϋτον 
τρόπον, ώστε φρικιών βλέπει τις πάσαν 
άλλην συνήθειαν ή τήν ιδίαν αύτοϋ. Ότε 
ό Δαοεΐος ευρε φυλήν ’Ινδών τρώγουσαν τού; 
νεκρούς αύτή;, ή φυλή αΰτη Αγανάκτη
σε περισσότερον διά τήν συνήθειαν τών 
Ελλήνων στρατιωτών του Δαρείου και- 
όντων τούς νεκρούς των, ή οί ' Ελληνες 
έπί τώ Ίνδικώ τούτω κανιβαλισμέ·;. Τά 
παγετώδη λείψανα τών προσφιλών ήμϊν 
όντων είναι ούχ ήττον αγαπητά ήμϊν, 
άφοΰ άπ’ αύτών άπεπτη ή ζωή, ή δσον 

ήσαν δτε ένυπήρχεν έν αύτοΐς ή ζω
οφόρος πνοή· ή συνήθεια δέ μόνη πα
ράγει τάς διαφόρους εκδηλώσεις τοϋ αι
σθήματος τούτου τής αγάπης, καί πά
σα έκδήλωσις δέν είναι ή άνωφελής δι
αμαρτύρησή κατά τοϋ άδυσωπήτου νό
μου τοϋ μεταβάλλοντος τδ σώμα τοϋ 
τεθνεώτος είς πτητικόν άέριον καί είς 
άτομα κονιορτού.

Οί Αιγύπτιοι έταοίχευον τούς νεκρούς 
των’ οί 'Εβραίοι έθαπτον τούς εαυτών 
μακράν τής θέας τών ζώντων. Οί "Ελ
ληνες δτέ μέν έθαπτον, δτέ δ’ έκαιον 
τούς ίδικούς των, τούτων δέ δ τελευ
ταίος τρόπος έγενικεύετο, καθόσον προώ- 
δευον είς τδν πολιτισμόν Οί Πέρσαι, κατά 
τάς παραδόσεις τών πρώτων αύτών ιστορι
κών καί τάς διηγήσεις τών νεωτέρων των, 
μετέφερον τούς νεκρούς όλοι όμοϋ έπί τής 
δροφής οικοδομήματος, δπου τούς έγκατέ- 
λειπον είς τήν διάκρισιν τών δρνέων καί τών 
ανέμων. Ταφή, καϋσις καί ταρίχευμα, είναι 
οί τρεις κυριώτεροι τρόποι, ούς παρεδέχθη ή 
άνθρωπότης διά τά πτώματα τών νεκρών* 
έκαστος τών τρόπων τούτων ύπέστη διαφό
ρους αλλοιώσεις, καί αύτή δέ ή θέσις τών 
νεκρών ήλλαξε πολυτρόπω;" παρά τισι λαοΐς 
έθεωρεϊτο καταλληλότερου νά θάπτονται 
όρθιοι’φυλαί τινες τών ερυθροδέρμων έξέθετον 
τούς έπί κλάδων δένδρων" οί δέ Αιθίοπες 
έθετον αύτούς έντδς κρυστάλλινου ίγδίου. 
Θαλάσσιοί τινες λαοί έτίμων τού; νεκρούς 
τών αρχηγών αύτών, έν πομπή φέροντες αύ
τού; έπί πλοίου, δπερ ή έκαιον, ή έγκατέ- 
λειπον ει; τήν διάκρισιν τών άνεμων. Ένίο
τε δέ ιεροί ποταμοί ή ή θάλασσα τοϊς έχρη- 
σίμευον ώς τάφος τών νεκρών των" λαοί τι- 
νες δέν ένταφιάζουσι τούς νεκρούς των, είμή 
άφοϋ ούτοι άπεγυμ.νώθησαν τών σαρκών αυ
τών, άλλοι δέ εύθύς μετά θάνατον άποβάλ- 
λοντες τάς σάρκας ένδύουσι καί κοσμούσι 
τδν σκελετόν. Τδ θάπτειν τινά ζώντα είναι 
είσέτι ένδειξις στοργής παρά τινι φυλή ά
γριων τής Αμερικής, παρ’ άλλη δέ ούχ 
ήττον βαρβάρω όμοίου αισθήματος ένδειςις 
είναι καί τδ έκθέτειν αύτδν εί; βοράν αίμο-
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βόρων θηρίων' ό 'Πρόδοτος αναφέρει δτι κα
τά τήν έποχήν του ύπήρχε φυλή, παρ’ ή, 
οσάκις τ,σθένει τις, οί καλλίτεροι φίλοι του 
έπεσκέπτοντο αύτδν καί τώ έλεγον δτι ή 
ασθένεια κατέστρεφε τάς σάρκας του, εις 
μάτην ό άσθενής διεμαρτύρετο διαβεβαιών 
αύτούς'δτι ή υγεία του ώδευεν έπί τά κρείτ- 
τω' επειδή &παζ Ασθένησε ωφειλε νά φονευ 
θή και νά φαγωθή.

Αδύνατον νά κατατάξωμεν τά; ώμότη- 
τας ταύτα; είς τούς διαφόρους τρόπου; τής 
ταφής, ούτε άναφέρομεν περί όσων λαών 
πίνουσι τούς νεκρούς των άφοΰ τού; μετα- 
βάλλωσιν εί; στακτήν. Άοκούμεθα νά έπα 
ναλάβωμεν δτι έκάστη τών διαφόρων τού
των συνηθειών, οσον αποτρόπαιο; ζαί α
πάνθρωπος καί άν ηναι, παρεδέχθη έπί 
καλή τή πίστει παρ’ έκάστης τών πολυαρί
θμων αγρίων φυλών.

Παρά τοΐς πεπολιτισμένοις λαοΐς η 
ταφή, συμπεριλαμβανόμενά καί τή; τα- 
ριχεύσεως, κχί ή καΰσις υπήρξαν οί δύο 
μόνοι τρόποι τής κηδείας. Μολονότι δέ 
ό Λουκιανό; τήν μέν ταφήν όνομάζει συ
νήθειαν τών βαρβάρων, τήν δέ καΰσιν 
συνήθειαν των Έ.Ι^ήνων, είναι άναντίρ- 
ρητον δτι τήν ταφήν μετεχειρίζοντο μέ
χρι τέλους οϊ τε "Ελληνες καί οί 'Ρω
μαίοι. Φαίνεται δτι μάλλον ή ταφή εί
ναι ή πρώτη ένδειξι; σεβασμού, τδν ό
ποιον εμπνέει ό νεκρό; εις τού; συγγε
νείς καί φίλους του, αργότερου δμως ού- 
τοι ευρον καταλληλότερου μέσου πρδς δι· 
ατήοησιν τών λειψάνων τού προσφιλούς 
αύτοΐς οντος τήν ταρίχευσιν ή ζαύσιν. 
Οί Αιγύπτιοι έπροτίμων τήν ταρίχευσιν, 
ϊνα προφυλάττωσι τά σώματα άπδ τών 
θηρίων καί τών σκωλήκων, Οεωρούντες το 
πύο ώς καταστρεπτικόν. Οί Ελληνες α
πεναντίας έπροτίμων τήν ζαύσιν, διότι 
δι’ αύτή; διετήρουν δ,τι υλιζώς άπελεί- 
πετο τώ άνΟρώπορ μετά θάνατον, ήτοι 
ή κόνις, ήν άπέθετον έντδ; πολυτίμου 
λάρνακος. Νομίζομεν δτι αδιάφορου δέν 
είναι νά μνημονεύσοιμεν πώ; έφέροντο οί 
έπί πολιτισμώ πρεσβύτεροι αδελφοί ήμών,

"Ελληνες καί 'Ρωμαίοι, οσάκις άπεχωρί- 
ζοντο έσαεί άπδ συγγενούς η φίλου.

Π.
Κατά τά πρώτα ετη τής 'Ρωμαϊκή; 

αύτοκρατορίας, μίαν εβδομάδα μετά τόν 
θάνατον τού Γαίου Κορνηλίου, εύρίσκεται 
εκτεθειμένος ό νεκρός του εις τι δωμά
τιον τής οικίας του έπί τού ΙΙαλατινά- 
του, προσφιλούς ένδιαιτήματος τού αύ- 
τοκράτορος Έκεΐ εύρίσχονται έπίσης τά 
αγάλματα τών έπισημοτέρων άνδρών τή; 
οικογένειας του, άτινα ακίνητα καί άφω
να, ώς ό πρδ αύτών νεκρός, βλέπουσιν ε
κείνον, δστις συντ,ντήθη ηδη μετά τών 
επισήμων προγόνων του, οΰς τινα; ταύτα 
παρις-άνουσιν. Ό υιός του Λούκιος γονυκλι- 
τής παρά τή νεκρική κλίνη προσφέρει 
τδν τελευταΐον ασπασμόν είς τδν νεκιδν, 
άπδ τού δακτύλου τού όποιου άφαιρεΐ 
τδ δακτύλιον, δνπερ οφείλει νά έπαναθέση 
κατά τήν ώραν τή; έκφοοας. Οί συγ
γενείς όρθιοι έν τώ έπιθανατίω Οαλάμω 
έκρήγνυνται εί; οίμωγά; έπί τή ματαία 
έλπίοι τού νά έπαναφέρωσι τδν τεθνεώτα 
είς τήν ζωήν, έν τώ μεταξύ άγγελιαφό- 
ρος σπεύδει νά ειδοποίηση τού; έπιτετραμ- 
μένου; τά τών κηδειών, ένω οί υπηρέται 
πλύνουσι τδ πτώμα διά θερμού υδατος, 
οί δέ νεκροπομποΐ κατόπιν τδ λούουσιν 
έντδς εύώδους υδατος, καί έπειτα άλεί- 
φουσι διά μύρων, μεθ’ 8 τδ ένδύουσι τήν 
επίσημον επιθανάτιου έσθήτα. Κατόπιν 
έμβάλλουσιυ εί; τδ στόμα νόμισμα, όπως 
πληρώση τά διόδια τή; Στυγδς, τδ δέ 
μέτωπον αύτού κοσμούσι διά τού έκ δά
φνη; στεφάνου, 8ν ό Κορνήλιος έκέρδησεν 
είς τδ πεδίον τή; μάχης. Τό δωμάτιον 
στρώνουσι δι’ άνθέων καί φύλλων, παρά 
δέ τήν έξώθυραν τής οικίας φυτεύουσι κυ- 
πάρισον, διά μέν τούς φίλους καϊ οικείους 
σημαίνουσαν ποόσκλησιν, όπως έλθόντες 
άσπασθώσι τδν νεκρόν, είς όσους δ’ ένεκα 
θρησκευτικών λόγων δέν έπιτρέπεται ή 
είσοδο; τής νεκρικής οικίας, σημεΐον άπα- 
γοοεύον τήν είσοδον. Έπί επτά ήμέρας ό 
νεκρό; εύρίσκεται ούτω εκτεθειμένος, οί

Τήν ήμέραν 
κή,ρυξ διατρέχει 
τού; βουλομένους 
πομπήν, διότι δέν 
άστ,μός τις πολίτης, 
γνωστό; τοί; Ρωμαίοι;

δέ τεθλιμμένοι φίλοι του δύνανται νά έλ- 
θωσιν, όπως διά τελ.ευταίαν φοράν τόν 
άσπασθώσιν' οί αύτοί δέ πάλιν όφείλουσι 
νά έπανέλθωσι κατά τήν εκφοράν, δπω; 
μετά τών συγγενών καί οικείων τόν συνο- 
δεύσωσιν έκτδς τή; πόλεω; μέχρι τής 
επικήδειου πυράς, ζαί έναποθέσωσι τήν 
λάρνακα τήν περιέχουσαν, τήν κόνιν τού 
νεκρού είς τδ μαυσωλείου δπου αναπαύον
ται οί άλλοι ήρωες τή; οικογένεια; του.

τή; εκφοράς άπδ πρωία; 
τά; όδού; προσκαλών 

νά συνοδεύσωσι τήν 
πρόκειται νά κη,δευθή 
άλλ’ άνήρ τά μάλλα 
.;, ή δέ οικογένεια 

αυτού θέλει τώ κάμει ανάλογου τώ βαθμώ 
του κηδείαν. Συρρέουσιν έ νωρίς είς τήν 
οικίαν ό λαός, οί κανονίσοντες τά τή; 
κηδείας, συμφώνω; μετά τής αστυνομίας. 
"Οταν ή ώρα τή; εκφορά; πλησιάση, οί 
στενότεροι συγγενείς τού τεθνεώτο; τδν 
άποθέτουσιν έπί φέρετρου έκ ξύλου κεκο- 
σμημένου διά γλυφών καί πολυτίμων παρα
πετασμάτων. Δοθέντος τού σημείου οί συγ
γενείς ζαί οικείοι φέρουσι 
έπ’ ώμων, άκολ.ουθούση; δέ 
τδ μεταφέρουσιν έκεΐ, όπου 
τοιμασμένη ή πυρά, ούχί 
νεκροταφείου τή; οικογένειας.

Τής συνοδεία; προπορεύονται σαλπιγ- 
κταί σαλπίζοντες θρηνώδεις ήχους, κατό
πιν γυναίκες δι’ ασμάτων έξυμνούσαι τάς 
άρετάς τού νεκρού, μετ’ αύτάς έμμισθοι 
ήθοποιοί άποστηθίζοντε; στίχου; καταλ
λήλου; τή περιστάσεΓ κατόπιν δέ άλλοι, 
τού; όποιους βλέπων τις νομίζει ότι οί 
νεκροί άνέστησαν, δπω; τίμήσωσι τδν 
απόγονον αύτών. Είναι καί ούτοι ήθοποιοί 
φέροντε; προσωπίδας κηρίνους παριστώσας 
τάς προτομά; τών έν τώ θαλάμφ άγαλ- 
μάτων, καί ένδεδυμένοι τάς στολά; τών 
μεγάλων μαχητών τής οίκογενείας τού 
τεθνεώτο;, υπεοτερούσης κατά τον άριθμδν 
τοιούτων έπισημοτήτων πάσα; τά; άλλα; 
οίκογενείας τή,ς Ρώμης.

τδ φέρετρον 
τή; συνοδία;

είναι προη- 
μακράν τού

Μέχρι τούδε ή πομπή παρίσταται ύπδ 
θεατρικήν έποψιν. Κατόπιν έρχονται αί 
άπελευθερωθείσαι διά τή; ελευθερίου δια
θήκη; τού τεθνεώτο; αιχμάλωτοι, έλευ- 
θεριότη;, ήτις επιμαρτυρεί τήν άμοιβαίαν 
αγάπην κυρίου καί δούλων, άπδ τών 
οφθαλμών τών όποιων ρέουσι δάκρυα μαρ- 
τυρούντα λύπην έγκάρδιον. ΊΙ ειλικρινής 
αυτή έκφρασις λύπη; παρατηρεΐται καί εις 
τά πρόσωπα τών παρά τδ φέρετρου συγ
γενών καί στενών φίλων αμφοτέρων τών 
φύλων, τών μέν άνδρών μελανειμονούντων, 
τών δέ γυναικών λευχειμονουσών.

Οποία συρροή ! πάσαι αί τάξει; τή; 
κοινωνία; τή; Ρώμης, ή Γερουσία, πάντες 
οί άπλώ; γνωστοί μετά τών φίλων, άλλοι 
δε καί ύπδ απλής περιεργεία; κινούμενοι, 
άλλ’οί πλεΐστοι άπδ απλήν έπιθυμίαν τού 
νά τίμήσωσι τδν νεκρόν, δν έσεβάσθησαν 
ζώντα, άκολουθούσι τδ λείψανου.

Ί1 πομπή εισέρχεται εί; τδ Forum. 
Έν μέσω τού μεγάλου τούτου χώρου, 
ένθα έν ύπαίθρω διανέμεται ή δικαιοσύνη, 
σταματά, καί οί τού; προγόνου; τού νεκρού 
άντιπροσωπεύοντες κάθηνται ήμικυκλοει- 
δώ; έπί τών έξ έλεφάντου εδωλίων τών 
μεγιστάνων. Τδ βήμα ανέρχεται Πούβλιος 
ό ανεψιός τού Κορνηλίου περίφημος ρήτωρ, 
οπω; άπαγγείλη τδν πανηγυρικόν. Πραγ
ματεύεται έν έκτάσει τήν κοπιώδη ζωήν 
τού θείου του, τήν είς τήν σπουδήν καί 
τά στρατιωτικά γυμνάσια άφιερωθεΐσαν 
νεότητά του, τήν ώριμον ί,λικίαν του, καθ’ 
ήν άδιαλείπτως μαχόμενο; πρδς τού; εξω
τερικού; έχθρού; τή; Ρώμης, προσεπάθει 
καί τι 
κών καί ΰποτάσσων 
κράτους· ’Αναφέρει < 
τού; θεούς εύσέβειάν 
οίκςγένειάν του <_ 
τούς πελάτας του ζήλον, καί τήν πρδ; 
όλους τούς μετ’ αυτού σχετισθέντα; άγα- 
Οότητά του. "Ο,τι ήσθάνοντο οί ’Αθηναίοι 
άκούοντες έπαινούμενα τά όνόματα τών 
Μαραθωνομάχων, τδ αύτδ καί οί κάτοικοι

'·; έχθρού; ..
ήν εσωτερικήν τάξιν νά διατηρή νι-

τού; στασιαστής τού 
ακολούθως τήν πρδς 
ι του, τήν πρδς τήν 

φιλοστοργίαν, τδν πρδς
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τής Ρώμης, πρδς οδς ένεθύμιζε τά ένδοξα 
κατορθώματα τήν Σκιπιώνων.

Μετά τήν μικράν ταύτην ανάπαυλαν 
ή πομπή διέρχεται τάς οδούς τή; αιωνίου 
πόλεως, τήν περίφημου πύλην Capene, 
καί διευθύνεται πρδς τήν Apptcnne. Συνή 
θως πολλοί τών τής συνοδείας άποχαιρε- 
τώσιν ένταΰθα τδν νεκρδν καί έπανέρχον
ται είς τά ίδια, άλλ’ είς τήν περίστασιν 
ταύτην δέν ύπολείπεται ή μικρά άπόστα- 
σις άπδ τού νεκροταφείου τών Σκιπιώ- 
νων, ευρισκομένου έπί τής μιάς πλευράς 
τής όδοΰ Appienne, άστε φθάσασα είς 
τδν προσδιωρισμένον τόπον δέν ήλαττώθη 
έπαισθητώς. Έκεϊ βλέπει τις υψηλήν οι
κοδομήν συγκειμένην έκ χονδρών δοκών 
άναμεμιγμένων μετά διαφόρων άναφλε- 
κτικών υλών, έχουσαν σχήμα τετράγωνον 
καί δμοιάζουσαν μέ γιγαντιαΐον βωμόν 
άφιερωμένον είς τάς αοράτους δυνάμεις. 
.’Επί τοΰ βωμού τούτου θά τεθή τδ φέρε
τρου μεθ’ δλων τών κοσμημάτων του, έπ’ 
αύτοΰ δέ έν άφθονία θέλουσι ριφθή τα 
πολυτιμώτερα μύρα, νάρδος, θυμίαμα 
καί αί ευώδεις ούσίαι, άς παράγουσιν ή 
Παλαιστίνη, ή Συρία, ή ’Αραβία καί ή 
Κιλικία.

Τά πάντα είσιν έτοιμα, καί δ Αούκιος 
Σκιπίων σοβαρώς προβαίνει.
θέα του αί γυναίκες έκοήγνυνται είς σπα
ραξικάρδιου; φωνάς. Άπδ τών οφθαλμών 
του ρέουσιν άφθονα δάκρυα, εύκόλως πα
ρατηρούμενα, καθότι μέλλων νά θέση τδ 
πϋρ είς τδν βωμόν διά τρεμούσης χειρός 
άποστρέφει τδ πρόσωπον. Αί φλόγες άνα- 
βαίνουσι πρδς τούς ούρανούς άποφέρουσαι ευ
ώδεις καπνούς, όταν δέ φθάνωσιν είς τδ 
σώμα τού νεκροΰ, διπλασιάζουσι τάς φωνάς 
των. Οί άνδρες βλέπουσι σιωπηλοί, καθ’ δ- 
λην δέ τήν διάρκειαν τής κχύσεως τοΰ .νε
κρού έπικήδειοι αγώνες δέν Οά τελεσθώσι.

Πολύς δέν άπαιτεΐται χρόνος, δπως 
μεταβαλη εί; στάκτην τά νεκρά μέλη 
άνθρώπου παραδεδομένου εί; τήν διάκρι- 
σιν άεί αναζωπυρωμένων φλογών’ δταν 
δέ δέν άπολειφθώσιν είμή ήμίκαυστοί τινες 

Έπι τή

δαυλοί, τδ πλήθος απέρχεται άφίνον τήν 
οικογένειαν νά έκπληρώση τά τελευταία 
χρέη τή; τελετής. Οί δαυλοί ουτοι σβέν- 
νυνται δι’ υδατος, καί έπίσημος προσφώ- 
νησις απευθύνεται τή ψυχή τοϋ νεκρού 
παρά τών συγγενών. Μετά ταΰτα πλύ- 
νουσι τάς χεΐράς των δι’ υδατος, καί συνά- 
γουσι τά οστά, ευκόλως διακρινόμενα έκ 
τής περικυκλούση; αύτά μαύρης στακτής.

Τά πολύτιμα ταΰτα κειμήλια ραντι- 
ζόαενα δι’ οίνου καί γάλακτος σπογ
γίζονται μέ λινόν ύφασμα καί έναποτί- 
θενται έντδς ευώδους άλαβαστρίνης λάρ- 
νακος, ήν φέρουσιν είς τδν προωρισμένον 
σηκόν έν τώ τάφω. "Οταν τά πάντα 
άποπερατωθώσιν, ή οικογένεια αποχαι
ρετά τδν νεκρδν διά τοΰ ευλαβούς τούτου 
άποχαιρετισμού. « ’Αναπαύσου έν ειρήνη.» 
Παρά τήν είσοδον τοΰ τάφου Ισταται 
ίερεύς ραίνων αυτούς έξερχομένους δι’ 
υδατος, δπως τούς καθαρίση άπδ παντδς 
μολύσματος ποοελθόντο; έκ τής έπα- 
φής τοΰ νεκροΰ, τούς απολύει δέ διά τής 
συνήθους φράσεως α Πορεύεσθε έν ειρήνη.»

'11 οικογένεια τοΰ τεθνεώτος καί οί 
συγγενείς αύτώ έπανέρχονται οίκαδε διά 
τής οδού A pptenne. Έπι τοΰ κατω
φλιού τής έπικηδείου οικίας Οά καθαρι- 
σθώσι καί πάλιν δι’ υδατος καί πυρδς, 
ραντιζόμενοι δ·.’ ύδατος, καί διαβαίνοντες 
άνωθεν πυράς. Έπί έννέα ήμέρας ζώσιν 
άπομεμονωμένοι, κλαίοντες έκεινον δστις 
δεν ύπάρχει πλέον. Τήν έννάτην όφείλουσι 
νά προσφέρωσι θυσίαν είς τάς υποχθονίους 
θεότητας, μεθ’ δ δίδεται μέγα γεύμα, είς 
δ πάντες οί συνδαιτυμόνες θά λευχειμο- 
νώσιν. "Ισως διαρκοΰντος τοΰ γεύματος 
τελεσθήσονται δημόσιοι αγώνες, καί Οά 
διανέμωσι τροφάς είς τδν λαδν, μεθ’ 8 
ή οικογένεια αναλαμβάνει τήν συνήθη ένα- 
σχόλησιν, οί μέν άνδρες έγκαταλείποντε; 
τδ πένθος, αί γυναίκες φέρουσαι αύτδ 
έπί τινα χρόνον, ή δέ χήρα έπί μακρό- 
τερον, πιθανόν έπί Sv έτος. Έν τοσούτω 
ό μακαρίτη; δέν Οά λησμονηΟή, άπδ και
ρού εί; καιρόν Οά φέρουν εΐς τδ μαυσωλείου 

άνθη καί μύρα, καί Οά άνάπτουν φανούς, δ* 
πως φωτίζωσι τά ταρτάρεια σκότη, καί 
εις ώρισμένας έποχάς δοθήσονται συμ
πόσια, έν οί; θά παρακάθηνται οί συγγενείς 
καί φίλοι πενθηφορούντες.

Τοιαΰται έγένοντο αί κηδείαι είς τήν 
άρχαίαν Ρώμην. Φυσικώς διά τοσαύτης 
επισημότητας δέν έτελοΰντο ή αί τή; ύ- 
ψηλής αριστοκρατίας" αί τών πτωχών έ
γένοντο συνήθως τήν νύκτα. Διά τούς νέ
ους παρεωρώντο πολλαί λεπτομέρειαι τής 
τελετής, τά δέ μικρά παιδία έθάπτοντο 
απλώς. 'II πολυτέλεια αυτή τών έπισή- 
μων κηδειών έπροκάλεσε τέλος ειδικούς 
περί τών άναλωμάτων νόμους. Ό νό
μος τών Δώδεκα Τραπεζών έπέτρεπε μόνον 
δέκα μουσικούς καί τρεις έμμίσ,Οους Ορηνη- 
τρίας, άπέτρεπε τδ νά ρίπτωνται μύρα έπί 
τών φλογών, καί άπηγόρευε τήν χρήσιν τών 
έπιπροσθέτων έκ χρυσοΰ διακοσμήσεων 
τών φερέτρων. Έφ’ δσον δμως ή καΰ- 
σις τών νεκρών έπεκράτει παρά τώ λα
ώ ώς μέσον ταφής, οί κατά τής πολυ
τελείας ούτοι νόμοι πολλάκις παοεβλέ- 
φθησαν καί παρεβιάσθησαν.

Μέ τήν διάδοσιν τού χριστιανισμού ή 
καϋσις τών νεκρών όλίγον κατ’ ολίγον 
παρήκμαζε, καί κατά τδν τέταρτον με
τά Χριστόν αιώνα ή ταφή τών 
των αντικατέστησε τήν κάύσιν, 
λον συνάδουσα μέ τάς άρχάς 
τότε θρησκείας, καί προπάντων 
γενικευθεΐσαν πεποίθησιν τής 
παρουσίας τοΰ Μεσίου- -Οί πλεΐστοι τών 
Χριστιανών έπίστευον δτι τά έν τή γή 
θαπτόμενα σώματα ήθελον άναστηθή κα
θαρά άπδ τών 
τά τήν ήμέραν 
σεως. Κρίνομεν 
φέρωμεν άτι ή 
τη γνώμη άντίκειται δλως πρδς τήν δι
δασκαλίαν τοΰ άποστόλου Παύλου λέ
γοντας όριστικώς δτι δέν γνωρίζομεν είς 
όποια σώματα θά άναστηθώμεν.

Πείρα πολλών αιώνων έξηκρίβωσεν είς 
τούς άνθρώπου; τήν άληθή έννοιαν τού 

σωμά- 
ώς μάλ- 
τής νέας 
μέ τήν 

δευτέρας

ρύπων τοΰ θανάτου κα- 
τής παγκοσμίου άναστά- 
περιττδν δμ.ως νά άνα- 

περί τής άναστάσεως αΰ-

θείου τούτου κειμένου. Ταχεία καί βεβαία 
είναι ή καταστροφή τοΰ ήμετέρου θνητού 
σώματος’ άδιάφορον άν είς παμφάγου; 
φλόγας τδ παραδώσωμ.εν ή εί; τήν κα
ταστρεπτικήν γήν" μετά εκατόν έτη ού- 
δεΐ; θά έξετάση ποιον ύπήρξε τδ μέ
σον τή; θανής μα;. Τά τδ ήμέτερον 
σώμα άπαρτίζοντα άτομα θά διαλυθώσι 
καί Οά διασκορπισθώσιν είς μυρία μέρη, 
Οά λάβωσι νέας μορφάς, καί θά συντε- 
λέσωσι πρδς καταρτισμό» άλλων Οργα
νισμών. "Ο,τι καλούμ.εν σήμερον ο ήμέ
τερον » σώμα σύγκειται έξ άτόμων, τά ό
ποια ποδ αιώνων Ισως άπήρτιζον τδ σώ
μα ένδς τών προπατόρων μας. II φυσις 
είναι οικονόμος περί τήν διαχείρησιν τού 
ύλικοϋ της, καϊ μεταχειρίζεται αύτδ πλέ
ον ή άπαξ, άλλά τδ πνευματικόν σώ
μα δπερ έλπίζομεν νά συσωμ-ατώσωμεν 
τήν ήμέραν τής παγκοσμίου κρίσεως, εί
ναι πολύ διάφορον τοϋ ύλικοϋ. Κατά τήν 
ήμέραν τής μελλούση; άναστάσεως δέν 
Οά έλθωμεν είς γάμ-ου κοινωνίαν, αί δέ 
διακρίσεις τής θνητής ζωής Οά άπολε- 
σθώσιν άνεπιστρεπτεί. Έπί τή; γή; έφέ- 
ρομεν τήν έπίγειον εικόνα, είς τούς ου
ρανού; Οά φέρωμεν τήν ούράνιον. Τί δ
μως Οά εϊμεθα; Τδ άγνοοΰμεν" έλπίζο
μεν τούλάχιστον δτι έγκαταλιπόντε; τδ 
γήϊνον σκήνωμα Οά άνακτήσωμεν περισ- 
σοτέραν έλευθερίαν τών τέως πεπερασμέ
νων αίσθήσεών μας. Έπί τή βεβαιότητι 
τής πεποιθήσεως ταύτη; άφόβως προσ- 
βλέπομεν είς τήν άναπόφευκτον διάλυσιν 
τής φθαρτής σαρκό; μας, τής όποιας τά 
άτομα θά χαθώσιν είς τδν ωκεανόν τής 
ύλης, δπως ή πνοή μας έξαφανίζεται εί; 
τδν άέριον ωκεανόν" διότι οί φυσικοί νό
μοι οί διέποντες τά άτομα καί τού; 
οργανισμούς είναι άπόρροια τή; Οελήσε- 
ω; Έκείνου, δστις μάς ύπεσχέθη εύδαι- 
μονίαν άτελεύτητον, καί δστις δέν έπέ- 
τρεψεν είς τήν άνθρώπινον καρδίαν νά έν- 
νοήση τί προητοίμασε δι’ δσου; ποιοΰσι 
τδ θέλημα Αύτού. (Έκ τού Γαλλικοΰ.)

Κ. Ίσηγόκης.
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τόνρητορα 
καισοφιστην 
αρχιερέα’ α 
ν’ρ Γνεωποι 
ον' κτίστην
πολλα’και 
διασυνηγο 
ριωνκατορ 
θωσαντατη 

πατριδι 
υιον'τιι/’κλ 
ζηλουαρχι 
ερεο>ς’καιιε 
ρεως’της 
αφροδιτης 
τουπολλοις 
καιμεγαλοις 

εογοι; 
εκτωνιδιων 
κοσμησαντος 

τηνπολιν
"Υψος τής πλακός 1,16, πλάτος 0,48 

τό περιέχον δέ τά γράμματα μέρος 0,40, 
τό πάχος 0,10 καί τό μέγεθος τών γραμ
μάτων 0,025.

διαταγ'ασαυτουδιοδεδοχθαιτηβου 
ληκαιτωδημωτελεισθαιεπαναγκες 
αειυφωνηδιαθηκηαυτουπεριεχειταςαρ 
γυρικαςδιαδοεειςεναιςοιρισενπροθεσ 
μιαιςτηςμ.εναναγραφηςγεινομενης 
τωνκατακλιθβντωνενταιςπροθεσμιαις 
τωνδεδιαδοσεωναειτηεχομεντ,ημε 
ρααποηλιουανατοληςαποδιδομενων 
εανδετιςτωνοφειλοντωνπραξαιτοαρ 
γυριονμηπραςηημηποησηταιτην 
δ'.αδοσινωςπρογεγραπταιαποτεισα 
τωιερααφροδειτηδητριςχειλιαακαι 
πρασσεσθαιεπαναγκεςυποτουβου 
λομενουτωνπολειτωνεπιτριτο> 
μερειομοιως’δεμηδενιεξεστωμη

τεαρχοντιμητεγραμματειμητε

”νψος λίθου 0,46 πλάτος 0,79 πάχος 
0,12 μέγεθος γραμμάτων 0,02 σχεδόν.

νοδωρο
ρμογεντ,ςκαιι
αυτωνεσομενον 
οντο-,εςουσιανμτ,δ 
ωσαιμτ,τετοπυργιονμη
μητεσυνχ ωρησεωςεπ
ροπωκαιοαναδεςαμεν
ωνειςτοκυριακονφισκον 
ουεκδικησαντοςκαιτο

Τό μέγεθος τών γραμμάτων τής επι
γραφής ταύτη; είναι 0,02.

βωρυχος οιναι
σαροςφισκωαργυριουχ/iZ. Ζουσίαςθυσηςπαν 
τιτωβουλομενωεγόικεινεπιτριτοιμερειττ,ς 
επιγραφηςταυτηςαντιγραφοναπετεθηεις 
τοχρεωφυλακιονεπιςτεφανηφορουατταλου 
τουαδραστουηρωοςτογ. μηνοςλωουαδριανου

Τμήμα πλακός Ολασμένης τό δψος 0,27 
τό πλάτος 0,97 μέγεθος τών γραμμάτων 
0,025 έως 0,030 κα1. τό πάχος 0,13.

Σημ. Τάς μέχρι τοΰδε έπιγραφάς «πά
σας εύρον είς οθωμανικόν τι χωρίον Περ- 
λεπε καλούμενον τής περιφερείας Ναζλίου, 
όπου έπί τούτω μετέβην, πλήν άτυχώς ού
δεμίαν ήδυνήθην νά συναρμόσω τελείαν, 
καθόσον εύρον ταύτας είς σωρόν ελεεινών 
συντριμμάτων καταπατουμένας υπό τών 
κτηνών καί εί; τήν διάκρισιν τοΰ βουλομέ- 
νου ούσας έλευθέρας. Αυται μετεφέρθησαν 
έκεϊσε έκ τής Άφροδισιάδος (Γκέρα), τού
του ένεκεν παρημελήθησαν είς τό χο>ρίον ε
κείνο περιερριμμέναι είς τό ύπαιθρον. Έπε- 
σκέφθην ταύτας περί τά μέσα τοΰ 1872 έ
τους’ ήδη δ’ αγνοώ περί τής τύχης αύτών.


