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1. Κατά Στράβωνα (Βιβλ. ΙΔ'.) ή Λυκία, 
άρχομένη άπδ τδ κατέναντι τής 'Ρόδου πρδς 
’Ανατολής κείμενον όρος Δαίδάλα, άπέλη- 
γεν εΐς τδ Χελιδώνειον ακρωτήριου, όπόΟεί 
τ,ρχιζεν ή Παμφυλία. "Οθεν ό Γλαύκος Κόλ
πος (Κόλπος Μάκρτ,ς), είς τδν μυχόν τοϋ ο
ποίου έκειτο ή πάλαι Τελμισσδς, νΰν δε 
Μάκρη, περιλαμβάνεται είς ττ,ν Λυκίαν.

Τδ Λειβήσιον είναι κωμόπολις κείμενη 
πρδς νοτον της Μάκρτ,ς, έξ· ής άπέχει δύο 
ώρας. ΊΙ Λυκιακή θάλασσα, ήτις ενταύθα 
σχήματίζει δύο κόλπους τδν τής Μάκρτ,ς

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΔ. Ε'.)

πρδς βορράν Λειβησίου καί τδν τού Συμ
βόλου πρδς νότον, περιβρέχει χερσοννησώ- 
δη σχεδδν χώραν είς περίμετρον 4 ϋ μιλίων 
περίπου, περικυκλουμένην πανταχόΟεν ύπδ 
όρέων, μεταξύ τών οποίων υπάρχει ευ
μεγέθης κοιλάς, συνιστώσα ττ,ν πεδιάδα, 
καί είς τούς πρόποδας τού πρδς μεσημ
βρίαν ορούς έξαπλούται ή κωμόπολις Λει
βήσιον. ΊΙ πεδιάς αύτη είναι κατάφυτος 
άπδ αμπέλους, συκάς, πρίνους, πτελέας, 
καί άλλα, άκαρπα καί κάρπιμα δένδρα, 
καί περιέχει τους άμπελ.ώνας τών Λειβη 
σιανών, όπου συνήθως κατοικοΰσι τδ θέρος. 
Στερείται όμως ρέοντος υδατος, καί διά 
τούτο ύπάρχουσι φρέατα, άναδίδοντα έκ 
βάθους όργυιών 15 — 22 πόσ.μον ύδωρ.

Τδν χειμώνα τά έκ τών πέριξ όρέων 
καταρρέοντα δμβριμα υδατα, καί χείμαρ
ρός τις καταρρέων έκ τών υπωρειών τού 
πρδς άνατολάς κειμένου υψηλού όρους, ο
περ είναι ό Κράγος τού Στράβωνος, άπο- 
λήγων είς τάς επτά άκρας fsellc Cc.piJ, 
συρρέουσιν είς τδ βορειοδυτικόν τής πε- 
διάδος μέρος ώς τδ χθαμαλότερον, καί 
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λιμ,νάζοντα έκεϊ καθ’ δλον τδν χειμώνα 
συγχωνεύονται εί; υπογείους καταβόθρα;, 
καλούμενα; υπό τών εντοπίων χάροντας 
(ό). ’Εάν ένεκα πολυομβρίας σταθώσι τά 
υδατα μέχρι Μαίου, γεννώνται ζωύφια έν 
αύτοϊς καί μικρά βατράχια, τά δποΐα μετά 
την άποξήρανσιν τών ύδάτων σήπονται, 
καϊ άναδίδετας τό ελώδες μίασμα, παρά- 
γον πυρετούς ένδημικούς διαλείποντα; καί 
κακοήθεις. Τάς ύπό τών ύδάτων τούτων 
πλημμυρουμένας και ένεκα τούτου μή γεωρ- 
γουμένας τόν χειμώνα άρούρας ταύτας κα- 
λοΰσιν οί έντόπιοι Μμνας καί άρχαΓς (δηλ. 
άργά; γαίας, μή γεωργουμένας). Διά ταΰτα 
εύλόγως πάνυ είκοτολογεϊται ή παραγωγή 
τής λέξεως Λειβήσιον έκ τοΰ Λείβειν-Λει- 
βάς-Λειβάσιον-Λειβήσιον ώς καί τό Λει- 
βάδιον-Λείβηθρον. Καί ό κάτοικος Λειβη- 
σιανός.

Τό Λε.βήσιον κατοικεϊται ύπό 550 οι
κογενειών χριστιανών, οικούντων συνοικίαν 
άμιγή πάσης άλλης φυλής. Τό δέ δλον 
τοΰ πληθυσμού τών κατοίκων δέν δπερ- 
βαίνει τάς τρεϊς χιλιάδας ατόμων. Τώ 4 852 
γενομένη; άπογραφής τών οικογενειών ύπό 
τοΰ άρχιερέω; Πισιδίας, εύρέθησαν 450 
οίκογένειαι. Καί ή άπογραφή τής Κυβερ
νήσεως άπό τοΰ 4 840 παριστα τετρακό
σια; οικογένειας (χανί)’ εί; τά πέριξ τή; 
πεδιάδο; απέναντι τής χριστιανικής συνοι
κίας εύρηνται πέντε χωρία τουρκικά άριθ- 
μοΰντα 4 00 — 4 50 οικογένειας τουρκικά;, 
καί άπέχοντα 4)4 ώρα; μέχρι; 4)2, δηλ. 
ϊσην μέ τό πλάτο; καί μήκο; τή; πεδιά
δο; άπόστασιν.

Ό πληθυσμός τοΰ τόπου ήδύνατο ν’ 
αύξήση περισσότερον, έάν δέν συνέβαινον 
μετοικεσίαι. Πολλοί νέοι άπερχόμενοι εί; 
άλλοδαπήν πρό; έξάσκησιν τή; τέχνη; των 
(ώ; κατωτέρω ρηθήσεται), νυμφεύονται άλ- 
λαχοΰ, καί τοιοΰτοι εύρηνται πολλοί είς 
τά πέριξ Ηλιουπόλεως, Σμύρνη; καί Μα
γνησία;.

2. Μέχρι τοΰ 4 845 Γραμματοδιδάσκα
λό; τι; καί ίερεΐ; τινε; έδίδασκον έν 
χαμογείω οικία, παρακειμένη εί; μίαν τών 

εκκλησιών, άριθμόν τινα παιδί.ον τά Κοινά 
λεγόμενα Γράμματα. Άπό τοΰ 4845 ηρ- 
ξατο ή διδασκαλία 'Ελληνικών μαθημά
των, τά δποΐα δέν ύπερέβησαν τόν Λου
κιανόν. Καί μόνον δσάκι; άπορό; τι; ξένο; 
εΐρχετο έπαγγελλόμενο; τον διδάσκαλον, 
καί διέμενε χρόνον τινά μέ ευτελή μισθόν, 
έδιδάσκετο πάνυ άτάκτως ή Γραμματική 
άνευ σπουδαίου άποτελέσματος. 'II διδα
σκαλία συνήθω; περιωρίζετο εί; τό άναγι- 
νώσκειν καί γράφειν καί άριΟμεϊν, καί δ ά- 
ναγινώσκων τά κολυβογράμματα έθεωρεϊτο 
ζεσχο.Ιισμένος λογιώτατο;, καί τώ ηΰχον- 
το τήν εύχήν «χαΐ παππαζί. ήτις έσήμαι- 
νεν ότι μόνον ό παππά; έχει άνάγκην γραμ
μάτων" τά δέ περισσότερα τούτων έθεω
ροΰντο περιττά εί; αύτού;" άπό τοΰ 4 845 
μέχρι τοΰ 1848 έδίδαξεν ίδιωτικώ; μέ σύ
στημα προσεγγίζον εί; τό σημερινόν ό έν- 
τόπιο; Παυλΐνο; Ίωαννίδης. Κατά δέ τό 
4 848 παρουσιάζεται νέο; Λειβησιανό; Μι
χαήλ I. Μουσαίο; καλούμενος, δ όποιος βρα
δύτερου μεταποιήσα; τήν δημοσίαν οικίαν 
είς Σχολεϊον αλληλοδιδακτικόν, είσήγαγε 
τήν άλληλοδιδακτικήν μέθοδον, καί τώ 
4 864 δι’ έπιμελείας αύτοΰ τούτου τοΰ 
Διδασκάλου έκτίσθη ή νΰν ύπάρχουσα Σχο
λή. Διά τής παρακινήσεω; αύτοΰ τούτου τώ 
4 866 έστάλησαν κατ’ άρχάς τρεϊς νέοι εί; 
’Αθήνα;, καί τό παράδειγμα τούτων ήκο- 
λούθησαν κατόπιν και άλλοι, καί έκτοτε ά- 
ριθμοΰνται εί; δεκαεπτά οί εί; ’Αθήνα; με- 
ταβάντε; σπουδασταΐ, έν οί; καί τέσσαρα 
κοράσια.

Ό Μουσαίος έδίδαξεν έπί δεκαέξ ετη εί; 
άλληλοδιδακτικόν καί Ελληνικόν Σχολεϊον 
άναμίξ, καί μόνον τώ 4 869 διηρέθη ή ύπη- 
ρεσία διορισθέντος ιδιαιτέρου άλληλοδιδα- 
σκάλου, καί τώ 4 870 παρητήθη άφεί; εί; 
τήν Σχολήν δύω μαθητάς του τόν μακαρί
την Α. Σπανόν, δστις παρείχε χρηστά; ελ
πίδας, άλλ’ δ πρόωρος θάνατος μετά δύω 
έτη έκοψε τό νήμα τής πολυτίμου ζωής του, 
καί τόν Σταματιάδην, δστις δυστυχώς υ
ποστηρίζεται ύπό τών ευπόρων συγγενών 
του έναντίον τής κοινής άποδοκιμασίας.

’Εκ τών έν Άθήναις σπουδαστών Λειβη- 
σιανών είς σπουδάσας τακτικώς έλαβε κατά 
τό παρελθόν έτος τό διδακτορικόν δί
πλωμα τοΰ Ίατροΰ, δ Κύριος Βασίλειος Κ. 
Σαράφη;, νέος διακεκριμένης εύφΰίας καί φι- 
λοπονίας" είς άλλος διατρέχει τό τρίτον έτος 
έν τώ πανεπιστήμια) σπουδάζων έπίσης τήν 
Ιατρικήν, δ δέ μακαρίτης Α. Σπανός έφερεν 
άπολυτήριον Γυμνασίου" οί δέ λοιποί διατρέ- 
χουσι τά; τάξεις τών Γυμνασίων καί τινες 
τά; τών Σχολείων, τινές δέ καί έπεδόθησαν 
είς τό έμπόριον άποφοιτήσαντες έκ τή; πρώ
της καί τρίτη; τάξεως. Σημειωτέου δμως δτι 
έξαιρέσει δύω ή τριών οί λοιποί κυνηγούν ά
νεμον, δαπανώντε; 80—90 λίρα; έτησίως 
είς ματαίαν πολυτέλειαν, καί έπα»έρχονται 
πεφυσιωμένοι οίηματίαι, έπαγγελλόμενοι 
γνώσιν ών ούκ ίσασιν. ’Εντεύθεν ή ήμιμάθεια 
ήρξατο καταλαμβάνουσα τήν Οέσιν τή; άμα- 
Οείας, καί έκείνη ώ; καί αύτη πολέμιος τής 
κοινή; προόδου.

Ό Μουσαίο; παραιτηθεί; τώ 4 870, χη- 
ρευούση; τής Ελληνικής Σχολής, ήναγκάσθη 
νά έπανέλθη είς αύτήν τώ 4 872. Ό βίο; 
τοΰ άνθρώπου τούτου ύπήρξε διηνεκή; πάλη 
κατά τή; άμαθεία;" άρξάμενο; άπό τοΰ εύτε- 
λεστάτου μισθού 4 500 γροσίων κατ’ έτος, 
ήδυνήθη έναντίον τή; ένισταμένη; άμαθεία; 
καί μυρία προσκόμματα άντιταξάσης νά 
διατηρήση καρποφόρου σχετικώς τήν έκπαί- 
δευσιν έπί είκοσι κατά συνέχειαν έτη. Ού 
μόνον δέ, άλλά καί περί τή; παγιώσεω; 
καί παρατάσεω; αύτής διά πολλών έπωφε- 
λών μέτρων καί κανονισμών καί διά τής 
έκλογής καταλλήλων διαδόχων έπρονόησεν 
δσον ένήν, άν καί δέν έπέτυχε πληρέστατα 
είς τά πατριωτικά του σχέδια, έν τούτοι; 
ομω; οί σύγχρονοι δέν έξετίμησαν τόν πα
τριωτισμόν τοΰ άνδρός. ^ίδωμεν άν οί με
ταγενέστεροι Οά έκτιμήσωσι τάς έκδουλεύ- 
σεις του.

*Η άλληλοδιδ ακτική Σχολή αριθμεί 
σήμερον διακοσίου; μαθητάς, έν οίς 40 
κορασια, καί ή ελληνική 55 έν οίς πέντε 
κοράσια. Τό οικοδόμημα τή; Σχολή; είναι 
διηρημένον είς τρία δωμάτια, ών τό έν τό 

μέγιστον είναι τό διδακτήοιον τοΰ άλληλο- 
διδακτικοΰ, τά δέ δύω χρησιμεύουσιν ώ; ελ
ληνικόν. Αί διαστάσεις τών διδακτηρίων δέν 
είναι έπαρκεϊ; εί; τήν πληθύν τών μαθητών. 
Τοΰτο δέν προήλθεν έξ απρονοησία; τοΰ έπι- 
στατήσαντυ; εί; τήν οικοδομήν διδασκάλου, 
άλλ’ έκ τή; έλλείψεω; τών αναγκαίων χρη
μάτων, δι’ ήν ήθελε μέ" όλίγα; δαπάνα; νά 
έπαρκέση καί εί; τά δύο Σχολεϊα. Τό αλλη
λοδιδακτικόν έχει χωρητικότητα 4 50 μα
θητών, ένεκεν’ δμως τών συχνών άπουσιών 
έπαρκεϊ εί; διακοσίου;. Τά ελληνικά δωμά
τια έχουσι χωρητικότητα 70 μαθητών. 'Η 
Σχολή χρίζει πλείστων βελτιώσεων, άλλά 
στερείται «arrdc μισού.

Έν τώ αλληλοδιδακτικοί ή μέθοδο; δέν 
είναι έντελώς έφηρμοσμένη δι’ απειρίαν καί 
άμάθειαν τοΰ διδάσκοντος. Έν δέ τώ ελλη
νικό) διαιρουμένω είς τέσσαρα; τάξει; διδά
σκονται τά ώρισμένα μαθήματα κατά τό 
πρόγραμμα τών έλλ. Σχολείων τή; Ελλά
δος έξαιρέσει τών Γαλλικών καί Λατινικών, 
καί άνάγνωσις δέ καί γραφή Τουρκική. Ό
σοι άποφοιτήσαντες εντεύθεν μετέβησαν είς 
Αθήνας, έξετασθέντε; έγένοντο δεκτοί έν 
τοΐ; Γυμνάσιο·.;.

Τό ελληνικόν Σχολεϊον κατ’άρχάς (4 848) 
ήτο τμήμα τοΰ άλληλοδιδακτικοΰ έξ εύαρίθ · 
μων (15—20) μαθητών" προϊόντος δέ τοΰ 
χρόνου ηύξησεν δ άριθμδς μέχρι; 60—70. 
Σήμερον δ άριθμδς άνέρχεται είς 67 έγγρα- 
φέντας καί 55 τακτικούς, ών οί 8 κοράσια’ 
ή αριθμητική αυτή αύξησι; δεικνύει μέν άνά- 
πτυξίν τινα τή; εί; τά γράμματα κλίσεως 
τών κατοίκων, ή τακτική όμως φοίτησις μέ
χρι; άποπερατώσεω; τών έδώ διδασκομέ- 
νων μαθημάτων είναι σπάνιον φαινόμενον. 
Έκ τών 74 φέρ’ είπεΐν μαθητών τών έγ- 
γραφέντων εί; τό ελληνικόν κατά τό παρελ
θόν έτος (4 873) έμειναν 34, τών 40 άπο- 
φοιτησάντων εί; τά; τέχνας άλλεπαλλήλως, 
καί ένδ; μόνου είς Αθήνας. Τό αύτό συμ
βαίνει πάντοτε" ώστε έπί έκατόν μαθητών 
μόλις 2 ή 3 ένίοτε σπουδάζουσιν δλόκληρον 
τήν Γραμματικήν.

Μέχρι τοΰ 1 854 ή διδασκαλία έμισθοΰτο 
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ίδιωτικώς. Καί Sv έν τώ μεταξύ ό δήμο; 
άνέλαβε τάν δημοσίαν μίσθωσιν, τούτο ύπήοε 
ξε μέτρον έφήμερρν’ άπδ δέ τοϋ 4 864, δτ_ 
ωκοδομήθη ή Σχολή,είσήχθη ή δημοσία έκ. 
πά'.δευσις, άλλ* άκόμη δέν έπαγιώθη, κα 
έν μέρει μένει προβληματική. Ή Σχολή οΰ
τε περιουσίαν έχει, οΰτε ίδίου; πόρου;, οΰ- 
προσφοράς, οΰτε, οΰτε τίποτε! 'Ο κατά τδ 
4 862 έκδοΟεί; Εθνικό; Κανονισμός έπϊ τή; 
μισθοδοσίας τών αρχιερέων έκανόνισε τά 
δημοτικά δικαιώματα έπ’ ώφελεία τών φι
λανθρωπικών καταστημάτων, άτινα είσίν 
αί τυχηραϊ πρόσοδοι της Σχολής, άλλά καί 
ταύτας κατεχράσθη ένίοτε ή φαυλότη; τών 
προυχόντων, άναλώσασα είς μισθούς τοΰ άρ- 
χιερέως, οΐτινες άκόμη δέν έτακτοποιήθη- 
σαν ώς πρδς τήν κανονικήν εΐσπραξιν, καί 
είς άλλα; κοινά; χρείας. Τώ 4 870 άπε- 
φασίσθη ή συγχώνευσι; τών εισοδημάτων 
τών τριών εκκλησιών είς έν κοινδν Ταμεΐον, 
διευθυνόμενον ύπδ εξαμελούς «’Εφορίας τών 
’Εκκλησιών καί Σχολείων Λειβησίου.» Τδ 
σύστημα τοΰτο διετηρήθη μέχρι τέλους τοΰ 
παρελθόντος έτους, άλλά νΰν πολεμεΐται 
μπδ τήν μίαν ενορίαν, ήτις δέν ανέχεται νά 
διευθύνωσι τά εισοδήματα τής έκκλησίας 
της άλλων ένοριών κάτοικοι (!), οΰτε θέλει 
νά μισθόντ, δημοσία ελληνικόν Σχολεϊον ! Ή 
ένστασι; αΰτη έπολεμήθη άπδ τούς έχέφρο- 
νας, καί τδ ζήτημα άνεβλήθη είς τήν έλευ- 
σιν τοΰ περιμενομένου άρχιερέως. Ο μισθός 
τοΰ Ελληνοδιδασκάλου είναι γρόσια 6000, 
τοΰ άλληλοδιδασκάλου 4000.

Παρθεναγωγεΐον ίδιωτικώς διετηρήθη έπϊ 
Sv καί ήμισυ έτος, καϊ έπειτα διελύθη δ’ έλ- 
λειψιν πελατείας ικανής νά μισθώσρ διδα- 
σηάλισσαν. Διότι,Sv καϊ οί κάτοικοι αρκούν
τως έγνώρισαν τί έστίν έκπαίδευσις, ή τών 
κορασίων δμως αγωγή θεωρείται τέως μι
κρού λόγου αξία, ένώ συνάμα φιλονεικεΐται 
τδ δημόσιον σύστημα τής έκπαιδεύσεως. Διά 
τούτο ή λήξις έκάστου έτους σχολικού συν
επάγει στάσεις καϊ διχονοίας μεταξύ τών 
κατοίκων, τών μέν διισχυριζομένων οτι δη
μοσία πρέπει νά διατηρήται ή έκπαίδευσεις 
αμφοτέρων τών φύλων, τών δέ διατεινομέ- 

νων δτι έκαστος ιδία δφείλει νά πληρώνη 
ύπέρ τή; έκπαιδεύσεως τών τέκνων του ! Οί 
δεύτεροι δυστυχώ; είσι πλείονες τών πρώ
των’ άλλά καϊ οί φιλόπτωχο; ούτοι κατα- 
χρώνται τή; δημοσιότητας, άπαιτοΰντε; τά 
πάχεα δημόσια,χωρϊ; νά συνεισφέρωσιν οΰτε 
οί εύποροι άκόμη ύπέρ τή; Σχολής τά έπι- 
βαλλόμενα δίδακτρα, ένώ φείδονται συνάμα 
καϊ τής άγοράς τών διδακτικών βιβλίων καϊ 
τών απολύτως αναγκαίων πρδ; διδασκαλίαν! 
"Ενεκα τών διαφωνιών τούτων μαρτυρούν- 
των αβελτηρίαν καϊ απειροκαλίαν τών κα
τοίκων, συνέβη πολλάκι; ν’ άργήσωσι τά 
Σχολεία έπϊ δύω καϊ τρε’.ς μήνα; μεχρισού 
δρισθή ή πορεία αύτών. (Τοιαύτη διακοπή 
ούδέποτε συνέβη έπϊ τή; διδασκαλία; τοΰ 
Μουσαίου ) Καϊ δπερ χείριστον, κατ’ έτος 
εΐσιν υποχρεωμένοι νά οχηματίζωσι νέους 
Κανονισμούς, οΐτινες δέν ήδυνήθησαν νά θέ
σω σι φραγμδν εί; τά; ιδιοτέλεια; τή; Κοτζα- 
βασική; σπείρα; καϊ εί; τάς ιδιοτροπία; τοΰ 
άπειροκάλου όχλου, δστι; τυφλώς καϊ έναν
τίον τοΰ συμφέροντος του άγεται καϊ φέρε
ται, ένισχύων τού; λυμεώνας του, καί διώ- 
κων τού; σωτήρά; του ! Πρδ; δέ τούτοι; οί 
πλΐίου; τών κατοίκων,άνήκοντες εί; τήν τά
ξιν τών τεχνιτών, άρκούνται εί; τήν έκμά- 
θυσιν τή; άναγνώσεω; καί γραφή;, καϊ διά 
τοΰτο δέν έκτιμώσι τήν πρόοδον, καϊ οΰτε 
τήν έννοΰσιν.'Ο παϊς σπανίως φθάνει τδ 4 5ον 
έτος τής ηλικία; του έν τή Σχολή. Συνήθως 
άποφοιτώσι δεκαέτεις καϊ δωδεκαέτεις παΐ
δε;, έν οίς φυσικώ τώ λόγω οί καρποϊ τής 
διδασκαλία; άπόλλυνται ματαίως καϊ άνω- 
φελώς ! Καϊ έν τούτοι; δμως ό τόπος έχει 
άνάγκην έπϊ τοΰ παρόντος ένδς νηπιαγω
γείου, ένδ; άλληλοδιδακτικοΰ καί ένδς ελ
ληνικού Σχολείου, καϊ ένδ; Παρθεναγωγείου’ 
άλλ’ δλα ταϋτα σήμερον ύποχρεοΰται ν’ ά- 
ναπληροΐ ή ύπάοχουσα Σχολή, διότι ούχί 
μόνον πόροι, άλλά καϊ Οέλησι; δέν ύπάρχει 
ύπέρ παγιώσεω; καϊ έπεκτάσεως πής έκπαι- 
δεύσεω; !

’Εν τοΐς προλαβοΰσιν έτεσιν δ άριθμδς τών 
έγγραφομένων έν τοΐς μαθητολογίοι; καθ’ δ
λον τδ έτρ; δέν ύπερέβαινε τούς 220, ένώ 

σήμερον ύπερβαίνει τού; 300’καϊ τοΰτο ούχί 
διά τήν διαμονήν τών μαθητευόντων, διότι 
ή ηλικία είναι η αύτή,δηλαδή άπδ τοΰ 7 μέ
χρι τοΰ I 0—1 3 καί σπανίως άπδ τοΰ 14— 
4 5 έτους-Τοΰτο άποδεικνύει αύξησιν πληθυ
σμού, ούχί δέ καί τοΰ ζήλου τών κατοίκων.

Κοντά εις τήν απειροκαλίαν τοΰ όχλου, 
τήν φαυλότητα καϊ ιδιοτέλειαν τών έν τοΐς 
πράγμασιν, άτινα είσί τά ουσιώδη προσκόμ
ματα τή; κοινή; προόδου, δύω άκόμη προ
σκόμματα άξια λόγου ένυπάρχουσιν’ οϊον α') 
οί βαρείς φόροι, ό τόπος πΛηρύηι 9ί χι· 
.ϊιΛόας γροσίωτ ίτήσιο? yJpox (βερχί), 

8,850 εις στρατιωτική? βοήθειαν, χαί 8 
—10 γι.Ι. γροσίων είς όεχάτην (ιμπέ.ΐων. 
καπνού χτ.Ι. ώστε εν δ.ίοις π.ίηρόιει / 20 
— /25 χι.ίιάδες γροσίων ίτησίως. β') Ή 
άποκέντρωσις τών κατοίκων. ’Αφ’ δτου άνε- 
πτύχθη τδ έμπόριον έν Μάκρη, έκαστο; έμ
πορο; πολίτης προσπαθεί ν’ άποκατασταθή 
διαρκώ; έκεΐ. "Ωστε οί σταθεροί κάτοκοι 
τοΰ τόπου διαμένουσιν δλον τδν χειμώνα έν 
Μάκρη, καϊ μόνον τδν καιρόν τοΰ θέρου; 
μετοικούσε διά τούς καύσωνας είς Αειβήσιον. 
"Οσοι δέ έχουσιν έδώ τάς οίκογενείας των 
μόνον κατά τάς μεγάλας έορτάς έρχονται 
προσωρινώς και απέρχονται. Άλλ’ άν ύπάρ- 
χωσιν άνθρωποι, έξ ών δ τόπος δύναται νά 
έλπίση βελτίωσιν, ούτοί εΐσιν οί μάλλον 
άνεπτυγμένοι, ήτοι οί έμποροι, οί όποιοι 
δμως δίαμένοντε; έν Μάκρη φροντίζουσι περϊ 
τών ιδίων, καϊ άφίνουσι τά έν Λειβησίω είς 
τήν διάκρισιν τή; άπειροκαλίας καϊ φαυλό- 
τητος. ’Ενίοτε παροδικώς ποιούνται λόγον 
περί τών έν Λειβησίω,καϊ μόνον χάριν έλεει- 
νολογία; ή παιδιά;. Ό μόνο; πολίτης, ού- 
τινο; δ ζήλος μένει άπαραμείωτος, καϊ δστις 
παλαίει πρδς τάς άντενεργείας τής φαυλό- 
τητος, είναι δ διδάσκαλο; Μουσαίο;, άλλ’ 
•'Εαρ χελιδ ών ού καθίστησι μία.»

Τδ Αειβήσιον πολιτικώ; υπόκειται εί; τήν 
ίπαρχίαν Μέντεσε, ύπαγομένην είς τήν δι
καιοδοσίαν τού Νομού Σμύρνης. ’Εκκλησια
στικοί; δέ υπάγεται είς τήν έπαρχίαν ΙΙισι- 
δείας. Διά τούτο δ Πισειδείας τιτλοφορείται 
«Μητροπολίτης Πισειδείας ύπέοτατο; καί 

έξαρχος Σίδης, Μυρέων, καϊ Άτταλείας, καϊ 
Μικρά; ’Αντιόχεια; (I).»

Ή Δημαρχία (Καιμακαμία) Μάκρη; (Μέϊ- 
ρι Καζασϊ) περιλαμβάνει τδν άλλ.οτε λεγό
μενον Πεσχαζ&ν, καϊ περιέχει 73 χωρία, ών 
τδ πολυπληθέστερου είναι τό Αειβήσιον, δ
περ έστϊ τδ μόνον χριστιανικόν πόλισμα με
τά τής Μάκρη;. Αί άρχαΐαι Λυκιακαϊ πό- 
λει; Ξάνθος, Τύταρα, Τλεΐος, ΙΙάταρα, Μύ- 
ρα, είναι έρείπια ελεεινά, δπου φαίνονται 
άθλιων χωρικών καϊ ποιμένων σκηναϊ καϊ 
καλύβαι ! Η νήσο; Μεγίστη (Καστελλόρι- 
ζον) καϊ τδ Αειβήσιον είναι τά λείψανα τών 
άρχαίων Λυκέων. "Ολα τά χωρία κατοικούν- 
ται άπδ Τούρκου; γεωργού; καϊ ποιμένας, ών 
ή ήθική καϊ διανοητική κατάστασις είναι 
δπισθοδρομική καϊ χείρων τή; ήμετέρας.

γ') ’Επιτηδεύματα τών Αειβησιανών εί- 
σϊν αί βάναυσοι τέχναι,γανωτική, υποδημα
τοποιία, σιδηρουργία, οικοδομική, ήτοι κτι- 
στική καϊ πελεκανική, χρυσοϊκή. ραπτική, 
κηπουρική. Ό μεγαλείτερος άριθμδς (τδ 
4(3) είσίν οί γα ωταϊ (Καλαϊτζήδες), ζών- 
τε; βίον πλάνητα, καϊ άποδημούντες είς τά 
πέριξ Άϊδινίου, Μαγ/ησίας, Φιλαδέλφειας, 
Καρά-χισαρίου κλπ· έπϊ 6 — 6 καί 7 έτη 
κατά συνέχειαν, δπου ζώντες έν μεγίστη 
ταλαιπωρία, ώ; έπαΐται, άφοΰ κερδήσωσι 
5 —10 χιλιάδα; γροσίων, έπιστρέφαυσιν εις 
τά; οίκογενείας των, καϊ διαμείναντες οϊκα- 
δε τρεις μήνας, έπανακάμπτουσιν εί; τά μέ
ρη τή; έργασίας των. Εις μάστορης, καϊ 
τρεις ύπάλληλοι σχηματίζουσιν έν εργαστή
ριο·/. Ό εί; τών ύπαλλήλων λέγεται μαχα- 
λετζής, δ δεύτερος κάλφας, καϊ τρίτο; μα
θητή;’ δ μάστορης έχει έργον τήν κασσιτέ- 
ρωσιν τών χάλκινων σκευώ , τά όποια δ μα- 
χαλετζής συνάγει, καϊ δ κάλφας καθαρίζει 
δι’ ισχυρά; πιέσεω; τών ποδών του έν ίδιαι- 
τέροι; βοθρίοις, καϊ διά ξέσεως τού ιού’ δ 
μαθητή; ύπηρετεΐ τήν έταιρίαν, φροντίζων 
περϊ τροφή;, καϊ περιποιούμενο; τον ίππον. 
’Αφού έργασθώσιν είς πολλά χωρία, τδ φθι-

<4) ΊΙ τελευταία αύτη κεΐται πλησίον τή; 
Σπάρτη; καλουμένη τανΰν Ούλοΰ-πόρλου.
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νόπωρον παύουσι τήν έργασίαν, καί ό Μα- 
χαλετζής ώς είσπράκτωρ συνάγει τά έφει- 
λάμενα (βερεσέδια). Άφοΰ δέ συναχθή τδ 
ποσδν, τδ διανέμ.ρυσιν εις μερίδας υπολογι
ζόμενα; εϊς παράδες’ ούτως δ μάστορης 
λαμβάνει 40—50 παράδες, δ μαχαλετζής 
40, δ κάλφας 30 καί δ μαθητής 20" εϊς 
τρόπον ώστε ή διανομή γίνεται είς μέρη α
νάλογα τών άριθμών 50, 40, 30, 20, διά 
τής μεθόδου τής έταιρίας’ δταν ή μερίς ά“ 
ναβή είς 3—4 χιλιάδας γροσίων, είναι ευ
τυχής χρονιά’ οί γέροντες μαΐστορες έχουσι 
τήν έπιτηδειότητα νά κάμνωσι τήν διανο
μήν μέ κυάμους εύχερώς πάνυκαί άπταίςως.

Μετά τούς γανωτάς έρχονται οί υποδη
ματοποιοί, ράπτοντε; έν είδος σανδαλίων 
πρδς χρήσιν τών Τούρκων, τά δποΐα κα- 
λοϋσι τσακάλικα, διότι οί χριστιανοί φο- 
ροΰσι τά λεγάμενα (ρραγκο.τάπουΓσα' ά~ 
ποτελοϋσι καί ούτοι τδν έν τρίτον τοΰ πλη
θυσμού, τδ δέ άλλο τρίτον άποτελούσιν οί 
τέκτονες, καί λοιποί τεχνίται καί έμποροι, 
είσί δέ έν γένει απειρόκαλοι τεχνίται. Τά 
αύτά ρητέον καί περί ραπτών καί λοιπών 
τεχνιτών. Ούδείς έστι τέλειος είς τδ είδός 
του, άν καί δλους σχεδδν τούς διακρίνει 
φιλοπονία καί παραδειγματική λιτότης. 
II άτέλεια τών τεχνών φυσικώ τώ λόγω 
πηγάζει έκ τής απειροκαλίας τών άναλι- 
σκόντων τά προϊόντα τής τέχνης’διά τοΰτο 
έκαστος τεχνίτης κανονίζων τήν έργασίαν 
του κατ’ άναλογίαν τής καλαισθησίας τοΰ 
πελάτου του καθίσταται τοιοϋτος.

Τελευταίοι ώς πρδς τήν πληθύν έρχονται 
οι έμποροι’ άλλά, περί τούτων γιγνομένου 
λόγου,ανάγκη νά διαλάβωμεν έν συνάψει καί 
περί τοΰ Λιμένος Μάκοης.

4. 'Η Μάκρη έπίνειον έν τώ μυχώ τοΰ 
δμωνύμου Κόλπου, καί έπί τών έρειπίων 
"ής άρχαία; Τελμισσοΰ, είναι εμπορική συ
νοικία έκ παντοδαπών κατοικουμένη έμπό- 
ρων. ΓΙρδ 30 έτών ήτο άσήμαντον τδν έμ- 
πάριόν της, καί ολίγοι 'Ρόδιοι Οθωμανοί 
(μανάβηδες λεγόμενοι), μέ ευαρίθμους Λει- 
βησιανούς ήσαν οί έμπορευόμενοι έν αύτή’ 
απδ τοΰ 1845 δμως δλονέν συνοικίζεται, 

καί τώρα έστολίσθη μέ εύρυχώρους άποθή- 
κας καί ολίγα; ώραίας οικίας’ έχει νεόδ
μητου ναδν τών ορθοδόξων, καί Σχολείον 
μέ ολίγα παιδία’ άμφότεοα οφείλονται εις 
τήν πρωτοβουλίαν καί έπιμέλειαν τοΰ μα
καρίτου ’Αντωνίου Καράβα, δστις τώ 4 564 
διατριβών χάριν έμπορίας ένταΰθα ένήργη- 
σε καί συνεκέντρωσε τάς ένεργείας τών κα
τοίκων’ καί έγεινεν αίτιος τής έκ βάθρων 
άνεγέρσεως τοΰ κομψού ναού καί τοϋ Σχο
λείου. Υπάρχει δέ καί τζαμίον μέ Μιναρέν. 
Ύπάρχουσι τριακόσια·. περίπου άποθήκαι 
(μαγαζεΐα), αί όποίαι χρησιμεύουσι συνάμα 
καί ώς κατοικίαι οικογενειών, καί έξ αυ
τών 400 άνήκουσιν είς Οθωμανούς καί δια
κόσια·. είς χριστιανούς.

Τά προϊόντα τής περιχώρου, συνιστά- 
μενα είς βαλανίδια, σησάμια, σίτον, κριθήν, 
αραβόσιτον, κηρόν, μαλλία, κλπ. έξάγονται 
άπδ τήν Μάκρην, δι’ ή; είσάγονται έπίσης 
καί τά χρήσιμα διά τήν κατανάλωσιν τής 
περιχώρου έμπορεύματα τής Εύρώπης, τά 
όποια προμηθεύει ή άγορά τής Σμύρνης. Ή 
άνοδία είναι πρόσκομμα μέγα είς τήν αύξη- 
σιν τής εξαγωγής’ άν καί ό τόπος έκαλλω- 
πίσθη όπωσοΰν, καί ηύξησαν τά κεφάλαια, 
τδ ποσδν τής εξαγωγής καί εισαγωγής ού
δαμώς ηυξησε. Διότι ή γεωργία ούδαμώς 
ηϋξησεν, ή καλλιέργεια δέν έβελτιώθη, καί 
ή συγκοινωνία τοΰ έσωτερικοΰ δέν έκτείνε- 
ται πέραν τοΰ Καραγατζίου, έπαρχίας τοΰ 
Πουλδουρίου’ δ εξαγόμενο; σίτος δέν ύπερ
βαίνει τάς 250—300 χιλιάδας κοιλά, ού
τε ή βάλανος τά 25—30 χιλιάδας καντά
ρια. Τδ σησάμιον 40—15 χιλιάδες κοιλά, 
καί τά λοιπά είναι μικροΰ λόγου άξια.

'Η έν Μάκρη χριστιανική Κοινότης συνί- 
ταται κατά τδ πλεΐστον μέρος άπδ τού; 
Λειβησιανού; εμπόρους. Δέν λείπουσιν δμως 
έκάστοτε καί άξιοι λόγου όμογενεϊς ή καί 
Ευρωπαίοι έμποροι παρεπίδημοι. Οί Χρι
στιανοί διακρίνονται έπί φιλοκαλία. Κατά 
τδ παρελθόν έτος (1873) ό έξ ’Αθηνών έλ- 
Οών διδάκτωρ τής Ιατρικής Κύριος Βασί
λειος Κ. Σαράφης έγεινε πρωταίτιος τή; 
συστάσεως αναγνωστηρίου ύπδ τήν Έπωνυ-

μίαν «Τελμισσδς», δπου δ φιλόπονος ούτος 
νέος απαγγέλλει έκάστοτε σοφάς άγορευσεις 
περί διαφόρων επιστημονικών άντικειμένων’ 
έν αύτώ εύρίσκονται καί έφημερίδες άξιαι 
λόγου έλληνικαί καί Γαλλικαί.

Τδ κλίμα τής Μάκρη; ένεκατών πολλών 
τελμάτων καθίσταται νοσηρόν, καί τδ θέρος 
οί αφόρητοι καύσωνες, καί τδ ελώδες μία
σμα παράγον πυρετούς διαλείποντας καί έ
νίοτε κακοήθεις άναγκάζουσι τού; κατοίκους 
νά μετοικώσιν οί μέν είς Λειβήσιον, οί δέ 
είς 'Ρόδον. Μία πατρική κυβέρνησις ήδύνα
το νά βελτιώση τον τόπον’ ώσαύτως καί ή 
εύρεϊα και καρποφόρος πεδιάς τής Μάκρη; 
ήδύνατο νά άποβή κκρποφορωτέρα, έάν δι- 
ωχετεύετο διά διώρυγος τδ ήμισυ τοΰ Ξάν
θου (ποταμοΰ τοΰ Σκέ) άπέχοντος έξ ώρας’ 
ή διώρυξ αΰτη ήδύνατο νά άρδεύη τήν πε
διάδα καί τάς μεταξύ κεχερσωμένα; γαίας, 
καί νά διοχετεύ’ρ ξυλείαν άπδ τά μεταξύ 
δάση’ πολλάκις έγεινε λόγος περί τής έπι
χειρήσεως ταύτης, άλλ’ δ υπολογισμό; τής 
δαπάνης (διότι απαιτούνται δέκα χιλιάδες 
λίραι), ματαιοΐ τάς συνδιασκέψεις τών έν- 
τοπίων έμπόρων.

Οί Λειβησιανοί έμποροι διαμένουσι τδν 
χειμώνα έν Μάκρη, οπού έχουσιν άποθήκας 
τινές δέ καί οικίας. Τινές τών έμπόρων 
είσί μεταβατικοί, διαμένοντες συνήθως είς 
τά τουρκικά χωρία. Τδ έμπόριον είναι.μι
κρόν, συνιστάμενον έν πρώτοι; είς πώλησιν 
ύφασμάτων, κατά δεύτερον λόγον ει; δάνεια 
ή προπληρωμής έπί ώρισμένων προϊόντων, 
καί κατά τρίτον εί; ξυλείαν οικοδομήσιμο·? 
καί καύσιμον. Τδ τελευταϊον είδος έπαθεν 
έκ τών δασονομικών διατάξεων’ έν μόνον 
κατάστημα τών έντοπίων διατηρεί τακτι
κήν άνταπόκρισιν μετά τής Σμύρνης, τδ 
τών αδελφών Σαράφη.

Τδ σύστημα τή; προπωλήσεως (Σελάμ), 
καθ’ 2 δ έμπορος πρδ τής συγκομιδής 
ήγόραζ εν ώρισμένον ποσδν προϊόντος έπί 
ώρισμένρ τιμή, καί έν περιπτώσει μή άπο- 
δόσεως εδικαιούτο νά χρεώση τδν οφειλέτην 
είς τήν άξίαν τοΰ συμπεφωνημένου προϊόν
τος κατά τήν τρέχουσαν τιμήν, κατηργήθη 

δι’ ειδικού νόμου τής Κυβερνήσεως. Πρδ δύω 
έτών οί όθωμανοί έκίνησαν άγωγήν κατά 
τών έμπόρων έπί λογαριασμοί; τοιαύτης 
φύσεως, καί δ Μουτεσαρίφης Μεντεσέ κατά 
διαταγήν τοΰ Βαλή Άϊδινίου έλθών συνέβη- 
σεν ειδικήν έπιτροπήν έπί άναθεωρήσεως πε
παλαιωμένων λογαρισμών, καί άνεθεωρήθη- 
σαν τοιοΰτοι λ)σμοί άπδ 1 0—12 έτών έπί 
βλάβη τών έμπόρων. Έκ τούτων έπαθον έπ- 
αισθητώς τά κέρδη τοΰ έμπορίουτής Μάκρης.

'ΙΙ γεωργία καί κτηνοτροφία εΐναι κληρο
δότημα τών ’Οθωμανών. ’Εσχάτως οί χρι
στιανοί έπεδόθησαν εί; άγοράς γαιών, τάς 
δποίας δμως έργάζονται Τούρκοι. Αί Όθω- 
μανίδες ύφαίνουσιν έν Ααιβησίω τάπητας 
στερεούς καί ωραίου; (σιτζατέδες). Καί δμως 
οί Χριστιανοί άποφεύγουσι τήν έπικερδή 
ταύτην έργασίαν, ή οποία είς χεΐρας αύτών 
ήδύνατο ν’ άποβή άξια λόγου βιομηχανία’ 
τήν άποφεύγουσι δέ διότι είναι τουρκική’ ώ; 
καί οί Τούρκοι άποφεύγουσι τήν υφαντικήν, 
δώτι είναι χριστιανική! Αί γυναίκες έν Λει- 
βησίω είσίν έργατικώταται, έχουσιν ιδίαν 
άσχολίαν τδν ιστόν καί τήν ηλακάτην’ συγ· 
κοπιώσι μετά τών άνδρών καί συνταλαιπω- 
ροΰνται, κομίζουσαι έκ τών όρέων ξύλα καί 
κλαδία (φρύγανα), προσπαθοΰσαι νά έλατ- 
τώσωσιν, δσον δύνανται, τάς οικονομικής 
δαπάνα;. Είναι λιτοδίαιτοι, καί οίκονομι- 
κώταται. Τά πτωχά κοράσια συνεταιρίζον
ται καί καίουν άσβεστον, καί διά τής έργα
σία; κερδίζουσι τά; προϊκάς των.

Μεγάλοι κεφαλαιούχοι δέν ύπάρχουσιν 
έδώ. Τδ μεγαλείτερον χρηματικόν κεφά- 
λαιον είναι 4000—4 500 λίρα·.. Τοιοΰτοι 
κεφαλαιούχοι ύπάρχουσι 5—6 έχοντες καί 
ακίνητον ιδιοκτησίαν 4 000—2000 λιρών. 
Οί λοιποί έμποροι έμπορεύονται μέ 4 0—20 
—30—50 χιλιάδα; γροσίων, τοιοΰτοι δέ 
ύπάρχουσι 4 ΰ—20.

5. Τό Λειβήσιον διαιρείται εις τρεις ένο- 
ρίας, έκάστη τών δποίων έχει’ίδιον προεστώ- 
τα ή πρόεδρον (Μουχτάρην), καί Δημογέ
ροντας. Τδ δέ προσωπικόν τών Δημογερόν
των τών τριών ένοριών αποτελεί τήν «Δη
μογεροντίαν Λειβησίου» ήτις έχει ιδίαν τρι-
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μελή σφραγίδα, τής οποίας έκαστον μέλος 
κρατεί έκαστος τών τριών ίτροβσεώτοίΓ τών 
τριών ενοριών. ΓΟ φόρος διανέμεται ύπ' αύ
τών καθ’ ώρισμένον σύστημα εκτιμήσει·); 
έκάστου ατόμου καί τών κτημάτων αύτοΰ 
είς χιλιάδας. Φέρ’ είπεΐν δ έγγαμος έζτι- 
μάτάι είς μίαν χιλιάδα, δ άγαμος άναλό
γως τ7,; faixia; του άπδ 200 μέχρις 800 
γροσίων, ζαΐ είς ιδιαίτερον βιβλίον καλούμε
νον Μελιγίκ (φορολογικός πίνας ϊ, κτηματο
λόγιο·/) σημειοΰται ή μερίς ένδς έκάστου πο
λίτου' έπί παραδείγματος δ Πέτρος Παύλου 
γρ IΟΟΟ" 5 στρέμματα αμπέλι του γρ. 
500’ Sv μαγαζεϊον είς Μάκρην γρ. 500' Sv 
άλογον < 00'μία αγελάδα 50" 50 μέλισσαι 
500" ένα μουλάρι 300" 20 στρέμματα ταβ
λάς είς Μάζοην 250' τδ δλον γρ. 3,200. 
Άφοΰ κατ’ αύτδν τδν τρόπον έκτιμηθώσι 
δλα τά ονόματα, προστίθεται τδ ολικόν 
ποσδν τής έκτιμήσεως, και διαιρείται τδ 
ποσόν τοΰ φόρου διά τοΰ ποσού τών χιλιά
δων, καί λογίζεται κατ’ άναλογίαν τών χι
λιάδων δ φόρος ένδς έκάστου. ’Εάν φέρ’ εί
πεΐν άναλογίσωσιν είς τήν χιλιάδα άνά έκα- 
τδν γρόσια, δ είρημένο; Πέτρος θά πληρώση 
320 γρόσια. Τό σύστημα τοΰτο είναι πλημ
μελές, άλλ’ ή κατάργησις αύτού είναι έζ 
τών αδυνάτων. Ό Στρατιωτικός φόρος δια
νέμεται κατά τδ σύστημα τών χαρατσίων 
άτινα διεδέχθη' δηλαδή διαιρούνται οί πο- 
λίται είς δύω τάξεις, ζαί ή μέν πρώτη πλη- 
ρόνει άνά 30 ή δέ δευτέρα άνά 15 γρόσια. 
Οί ζαθυστεροϋντες φόροι έγγράφονται είς 
ιδιαίτερον βιβλίον Π.ΐΰχα καλούμενον. Είς 
δέ τδν άρχιερέα πληρόνει τδ Λειβήσιον b350 
γρόσια έκ τών 4-1500 τής όλη; επαρχιακής 
έπιχορηγήσεως-

6. Ή γλώσσα τών Λειβησιανών είναι 
καθομιλουμένη Ελληνική μιξοβάοβαρο; καί 
παρεφθαρμένη. ’Εν τούτοις είναι γλώσσα 
αίολοδωρική* ιδιώματα δέ αύτής είναι' α') 
Χρώνται τώ θηλυζώ άρθρω άντί τών αρσε
νικών έν τή ονομαστική οΐον ί άνδρες' β') 
Τάς είς βς και οχ καταλήξεις τών παροξύτο
νων δευτερόκλιτων ονομάτων τρέπουσιν είς 
owe καί Ovr οϊον καλός ανθρώπους.

γ') Χρώνται τώ ν ζαταζορως καί ώς έ- 
φελζυστικδν καί πρδ συμφώνου, καί είς τά 
είς ι λήγοντα ουδέτερα ονόματα οίον' λάδιν 
ψουμϊν, έπιασήν τουν κτλ. ώς καί είς τά 
είς α καί υ. δ') Τά είς //εκ πρώτα πληθυν
τικά πρόσωπα τών ένεργ. ρημάτων τρέπου- 
σιν είς μου>- τά δε είς θα παθητικά είς 
σθην ζαΐ σθεν' οΐον έχουμουν=έχομεν, έρ- 
χόμουσθην. ε ) Τδν φθόγγον ο ζαί υ προφέ- 
ρουσιν ου καί τδ ε τρέπουσιν είς η έν ταΐς 
ζαταλήξεσι τών ρημάτων, καί έν πολλαΐς 
λέξεσιν' οίον βρούχενουν νηρόν=βρόχινον νε- 
ρόν" έγραφης, έγραφην άντί έγραφες κτλ.

·/) Τά είς ιζω καί αζω ρήματα προφέρου- 
σιν είς ιννω καί αννω' οίον ζαθίννω=ζαθίζω 
μπάννώ=έμπάζω κτλ.

ζ') Τό έφελκυστικόν ν ώς ζαΐ τδ τελικόν 
τών λέξεων ν πρό τών συμφώνων τών επο
μένων λέξεων μεταβάλλουσι ποικιλοτρόπω; 
ζατά τούς κανόνας τής γλώσσης οίον' τουβ- 
βασιλεϊαν=τδν βασιλέα" τημμάμμημμου 
=τήν μάμμην μου' τευγξυλάν=τδν ξυλάν' 
τουλλαώ·.=τόν λαγών, κτλ.

η') Συνειθίζουσι κατακόρως τήν εζθλιψιν, 
ζράσιν καί άφαίρεσιν.

θ') Εί; τήν σύνταξιν προτάττουσι τδ 
ρήμα ζαΐ έπιφέρουσι τδ αντικείμενο·/ οΐον. 
θέλου-σιν=θέλω-σι' έδεράν τουν=τόν έδει
ραν ζτλ.

Χάριν δείγματος μεταφράζομεν είς τήν 
γλώσσαν τών Λειβησιανών τδν έξής μύθον 
τού Αισώπου.

Εναν Ληουντάριν ήζεΐ ’πού ’ζοιμούνταν 
ήπουρπάτηξην ’πάνου ’ς τδν κουρμίν του 
πουντικδς, ζ’ ήσηχώθην, ζ’ έπιασήν τουν. 
Ή πουντικδς ήπαρεκάλεσήν τουν νά τουν 
άφήζγ, ζ’ είπην τουν πώς Οά τουν ζάμη 
πουλλα’.ς χάρης χάν ήγλυτώστ,. Τού λοι
πόν ήγέλασιν τού ληουντάρην κ’ έφηζήν 
τουν. "Υστερα ήρτην ένας κηρός, ζ’ ήγλύ- 
τωσήν τουν ή ποντικός. Γιατί έπίασάν τουν 
οί κυνηαί (άβτζήδοι), ζ’ έδοσάν τουν ’ς έ
ναν δηντρόν μή μ,ϊάν γούμεναν χουντρδν 
ήσζοινΐν, κή ή πουντικδς χάν έκουσην τούν 
άναστηναγμόν κή τ’ άναζούζζισμαν τοΰ 
ληουνταρϊού ήρτην χαμέν ζ’ έτρωην τού 

σκοινίν ωςτις ζ’ έκοψήν του. Κή χάν τούν 
έλυσην είπην τουν' Ήσύ ήγέλασες, ζ ήστι- 
μάρισση; πώς γέν ήθελα νά σοι κάμου χάριν. 
τώρα τού λοιπόν ειδής τους τούς πουντι- 
κούς «ρ; έχουν κ’ ήκείνοι χάριν ; έτσι 
νά τού ξέρης.

Του παραμύθθιν φανηρόννει πώς ή ανθρώ
πους χάν κάμνει τήν καλουσύνην νά μήν 
ήντρανα μηάλουν ζή μικρόν. 1 Ιατΐ λέγει ζή 
ή Τούρκους «ούμματηζ τάς πάς γΐαράρ» 
τάχα ' ή πέτρα πού έν πλάννει τού ’μμάτιν 
σου, σπάνει κηφάλιν.

Τά άλλα ιδιώματα τής Λειβησιακή; 
γλώσσης είσί βαρβαρισμοϊ καί τουρζισμοί' 
οίον' ήβώ έν τούν άλουκότησα, γιατί είχα 
ταβΐν, κ’ ύπήα κ’ ήγένηζα μουραφάς, ζ’ 
ήκεττίρττησα κή τούς μαρτύρους, ζ’ ήγένην 
χόημιν, ζ’ ήβγην τού ίλάμην. ΊΙπογλεττι- 
σάν τουν κ’ έζαμήν του ίκράριν, κ’ υστέρα 
έκαμήν του ίνικάριν. Χ·

(!)**. πληθυντική αύτη αιτιατική είναι δωρι
κή· γίνεται δε μόνον έν τοΐς όςυτόνεις- οίον 
τού; πολλύί=πολλού;· τούς καλώ; κή τού; κα- 
κώ;=τού; καλού; και τού; κακούς.

ΑΙΣΧΥΛΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ.

* II Α.ΡΑ.ΦΡΑΪΙΣ ΕΜΜΕΤΡΟΣ.
ΤΠΟ Κ. ΞΑΝΘΩΠΟ ΓΛΟΤ.

(Συνέχεια.)

7ώ.
Τί; ή γή καί τί γένος ; ζαί τίνα νάπώ 
δτι βλέπω έδώ, δν πετρώδη δεσμά 
περιθλίβουν δεινώς ;
αμαρτίας δέ τίνος σε φθείρει ποινή ; 
νά δηλώση,ς δε πού
γής ή τάλαιν’ έγώ έπλανήθην'

ά ά
(ΟΜΠΡΟΣ ΦΤΛ. Ε’.) 

κεντά τις οίστρος τάλαινάν με πάλιν' 
τού εγχωρίου ’’Αργους εϊδωλον, φεύ, 
τόν πολυόμματον βλέπω βοσκόν' 
όμμα δολερόν έχει πάντ’ αύτός. 
κι’ άποθανόντα γή δεν τόν καλύπτει, 
άλλ’ έμέ τήν άθλίαν 
ζαΐ έκ τού Α'ίδου πάντα κυνηγεΐ. 
καί νήστιν μέ πλαν$ πολλαχοϋ ’ς άμμώδην 

γήν.
σύριγξ έν ζηρώ βούζει πολύ 
υπνωτικόν σκοπόν' ίώ, ίώ, πά πζ. 
πού, πώ πώ πού μέ φέρει ή πλάνη μακράν ; 
εί; τί με εύρες τάχ_’ δτι ήμάρτησα 
κι’ εΐς πάθη τοιαΰτα μ’ έρριύε;" α’.βοΐ, 
μυιάγγιζτη καί φοβισμένη 
έξω φρενών καί παράφορος πάγω.
είς τό πύρ νά μέ ζάψη; ή ςτήν γήν νά μέ 

κρύψης 
ή ςτήν θάλασσαν ρίψον βοράν.
ταύτην τήν δέησιν μή 
μου στέρησης, θεέ.
ίκανώς μ’ έβασάνισ’ ή πλάνη 
ούδ’ ήξεύρω τό πάθος πώς 
0’ άποφύγω τέλος.
ακούει; τής βουκέρου κόρης τήν φωνήν ;

17ρομηθεός.
Πώ; δέν ακούω κόρην τήν οϊστρήλατον, 
Ινάχου παϊδα, ·?,ν περιπαθών; δ Ζεύ; 
έράται καϊ νΰν δρόμου; σταδιοδρομεί 
μάκρους, υπό τή; "Ηρα; βία. μισητή ;

7ώ.
Πόθεν σύ τοϋ πατρός μου τό όνομα ξεόρει; ; 
είπε μου τήν άθλΐαν τί;
είσαι, τί; ταλαίπωρε, 
καί ούτω άκριβώς μέ προςφωνεΐ;, 
καί τό θεόθεν μ’ ώνόμασα; πάθος, 
δπερ κεντά, μέ μαραίνει μέ κέντρα συχνά, 

σκιρτήματα όέ 
μ’ έφεραν πάσχουσαν ταχύ ώ; έόώ' 
"Ηρα μ.’ έδάμασεν εί; τήν οργήν της. 
καζοδαίμονες ποιοι, οΐ, ο'ΐ 
πάσχουσιν όσα έγώ ;
άλλά ζαθαρώ; 
δήλωσόν μοι τί μένει 
άκόμη νά πάθω· 
τινά μηχανήν καϊ ιατρικόν

22.
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λέγε, άν ξεύρης, 
φώνει, δεΐξον ςτήν πλανωμένην κόρην.

Προμηθεύς.
Σαφώς Οά είπω δ,τι παρ’ έμοΰ ζητείς, 
ούχί αινιγματώδη, άλλ’ άληΟηνά, 
ώς δίκαιον, πρδς φίλους άν τις όμιλή. 
δοτήρα βλέπεις Προμηθέα τοΰ πυρός.

7ώ.
Προμηθεΰ ταλαίπωρ', ώ κοινή ώφέλεια 
ανθρώπων πάντο/ν, πάσχεις τίνος ένεκεν ;

Προμηθεύς.
’Επαυσα μόλις νά θρηνώ τούς πόνους μου. 

74.
Τήν χάριν ταύτην δέν θά κάμης είς εμέ ; 

Προμηθεύς.
Τί θέλεις λέγε" πάν θά μάθης παρ’ έμοΰ. 

74.
Δήλωσον ποιος είς τδν βράχον σ’ έδεσεν.

Προιιηθεύς.
Βουλή Διδς μέν, τοΰ'Ηφαίστου δέ ή χείρ. 

7ώ.
Καί τίνος άμαρτίας έκπληροΐς ποινήν ;

Προμηθεύς.
Άρκεϊ τοσοϋτον, δσον σοί έδήλωσα.

74.
Πρδς τούτοις πότε ή ταλαίπωρος έγώ, 
είπε, τδ τέλος θά ίδώ τής πλάνης μου.

Π ρομηθεύς. 
Νά μή τδ μάθης είνε προτιμότερο·/.

74.
"θ,τι νά πάθω μέλλω μή τδ κρύψης με.

Προμηθεύς.
Δέν σοΰ στερώ λοιπδν τδ δώρημα αύτό.

74.
Καί διατί τδ πάν δέν λέγεις παρευθύς ;

Π ρομηθεύς.
Δέν σέ φθονώ’ πλήν φόβος μή συνταραχθής. 

74.
Μή φρόντιζέ τι πλέον’ μ’ είν’ εύχάριστον.

Προμηθεύς.
’Αφοΰ καί προθυμεΐσαι, λέγω’ ακούε.

Λ ορός.
’Ακόμη μή’ κ’ εμένα εύχαρίστησον’ 
τδ πάθος ταύτης πρώτον άς έκμάθωμεν, 
αύτής διηγουμένης πάσαν τύχην της, 
τών δ’ άθλων τά λοιπά άς μάθη παρά σοΰ. ,

Προμηθεύς.
Λοιπδν, Ίοΐ, Οά φέρης χάριν είς αύτάς, 
καί μάλιστ’ δτι τοΰ πατρδς είν’ άδελφαί. 
τδ ν’ άποκλαύση καί τήν τύχην νά Ορηνή 
έκεΐ, δπου τά δάκρυά τις Οά κινή 
τών άκουόντων, χρόνου*άξιον τριβής.

74.
Αδύνατόν μοι είνε τδ νά μή πεισθώ’ 
σαφώς δ’ οπερ ζητείτε καί θά μάθετε, 
καίτοι αίσχύνομαι καί λέγουσα τδ πώς 
θεόθεν τήν μορφήν μου συμφορά δεινή 
διέφθειοε κι’ άθλίως κατεχείμασεν. 
άεί είς παρθενώνά μου βνείρατα 
έπανερχόμενα μέ λόγους πιστικούς 
μέ άπεπλάνων : κόρη λίαν εύδαιμον 
διατί παρθένος έτι, ένώ δύνασαι 
νά τύχης γάμου τοΰ υψίστου, δτι Ζεύς 
έράταί σου πολύ καί θέλει μετά σοΰ 
έντιμους σχέσεις νά συνάψη γαμικάς. 
ώ παϊ, μή άπορρίψης γάμον τοΰ Διδς, 
άλλ’ έξελθ’ είς λειμώνα Λέρνης τόν βαθύν, 
είς τοΰ πατρδς τάς ποίμνας καί βουστάσια, 
ό πόθος δπως τοΰ Διδς μετριασΟή. 
τοιαΰτα πάσαν νύκτα μ’ έπεσκέπτοντο 
ένείρατα τήν δύστηνον, έως ου δά 
είς τδν πατέρα νά τά λέγω τόλμησα, 
δ δ’ είς Δελφούς καί είς Δωδώνην έστελλε 
πολλούς νά έρωτήσουν, τδ τί έπρεπε 
νά πράττη'ή’νά^λέγη αρεστόν θεοί;, 
ήλθαν δέ ούτοι άναγγέλλοντες χρησμούς 
δυςεξηγήτους καί διόλου εύκρινεΐς. 
τέλος δέ ήλθεν είς τδν 'Ιναχον φωνή, · 
ήτις σαφώς καί έναργώς έπέπληττεν, 
έςω τοΰ οίκου νά μέ ρίψη λέγουσα, 
είς έσχατα γής νά πλανώμ’ ελεύθερα, 
κι’ άν μή Οελήση, φλογερός έξ ούρανοΰ 
ό κεραυνός θά σβέση πάν τό γένος του. 
είς ταΰτα τοΰ Λοξίου τά μαντεύματα 
πεισθείς άπδ τοΰ οίκου μ’ έξεδίωξεν, 
χωρίς νά Οέλη, μηδ’ έγώ’ άλλ’ ό Διδς 
ήνάγκαζε βιαίως τοΰτον χαλινός, 
κεύθύς μορφή καί φρένες διεστράφησαν, 
καί κερασφόρος γίνομε’^ώς μέ βλέπετε’ 
βωδόμυια δέ μέ κεντά δξύτατα

, κι’ ώς μαινομένη πίπτω είς τδ εύποτον 

τών Κεχρειών τδ £εΰμα καί είς τήν άκτήν 
τής Λέρνης’ 'Αργος δ’ ό εγχώριος εύθύς 
οργίλος ώς βουκόλος ήκολούθει με, 
πυκνά βλέαματα ρίπτων κατοπίσω μου, 
αίφνήδιος δε θάνατος κ’ ανέλπιστος 
τδ ζήν τδν άπεστέρησ’ οίστρος δ’ έκ θεοΰ 
ςτήςγής ελαύνει με τά τετραπέρατα’ 
ακούεις τά γενόμεν’ άν δ’ έχης νάπής 
τίς έτι πόνος μένει, λέγε δά, μηδέ 
οίκτείρων παρηγόρει μέ τά ψεύματα’ 
διότι ψεΰδος είνε πάθος αϊσχιστον’ 

Χορός.
'h α, έξ’ άπεδώ, φεΰ, 
πώποτε πώποτε δέν έπεθύμουν 
λόγοι παράξενοι νά έλθουν ςτά ώτά μου, 
ούδέ τοιαΰτα πάθη 
δυσθέατ’ άνυπόφορα 
καί μιαρά καί φοβερά 
νά θλίβουν τήν ψυχήν μου 
μέ τδ δίστομον κέντρον. 
άλλοι άλλοι, μοίρα μοίρα, 
έφρις’ ίδοΰσα τής Ίοΰς τήν πράξιν. 

Προμηθεύς.
Στενάζεις καί τρομάζεις σύ προτήτερα’ 
εως νά μάθης, στάσου δά, καί τά λοιπά. 

Χορός.
Παράστησον καί λέγε’ είς τούς πάσχοντα; 
γλυκύ τδ προγινώσκειν τά λοιπά κακά. 

Προμηθεύς.
*11 πρώτη έπληρώθη περιέργεια 
τδ μέρος μου εύκόλως, έπειδή αύτή 
τδ πρώτον έζητεϊτε νά διηγηθή 
τήν συμφοράν της πάσαν, ίνα μάθητε. 
ακούσατε νΰν τά λοιπά, ές Ήρας τί 
ή κόρη αυτή πέπρωται νά ύποστή. 
καί σύ, Ινάχου σπέρμα, είς τούς λόγους μου 
δός προσοχήν, νά μάθης τέρμα τής όδοΰ’ 
καί πρώτον μέν έντεΰθεν πρδς άνατολάς 
στραφεϊσα βαίνε γήν άκαλλιέργητον.
θά φθάσης δ’ είς τούς Σκύθας, ο’ί νομαδικώς 
πλεκτάς είς στέγας φέροντ’ έπ’ οχήματος, 
μετέωροι οίκοΰντες, τόξα έχοντες.
εις τούτους μή έγγίζης’ τούς δέ πόδας σου 
ακτής έκ βαρυστόνου άπομάκρυνε* 
άριστερόθεν δέ σιδηροτέκτονες 
οί Χάλυβες οίκοΰσιν, ούς νά φυλαχθής.

ανήμερο*, είν’ ούτοι κι’ αφιλόξενοι.
Οά φθάσης δέ είς τδν Υβριστήν ποταμόν 
ούχί ψευδώνυμον τδν καί δυςπέραστον. 
νά μή πέρασης τοΰτον, πρίν είς Καύκασον, 
τδ ΰψιστον τοΰτ’ ορος, έλθης ϊσ’ έκεΐ, 
δθεν πηγάζει ούτος έκ τών ράχεων 
ό ποταμός’ τάς δέ οΰρανομήκεις του 
άφοΰ πέρασης κορυφάς," μεσημβρινώς 
νά πορευθής, δθεν Οά έλθης ςτδν στρατόν 
τών ’Αμαζόνων τδν μισάνορ’, οίτινες 
Οά κατοικήσουν τήν Θεμίσκυραν ποτέ 
περί Θερμώδοντ’, ένθ’ έκτείνετ’ ή σκληρά 
Σαλμυδησσδς ώς γνάθος, πόντος άξενος, 
έχθρά είς ναύτας καί τών πλοίων μητρυιά, 
αύταί θά σ’ οδηγήσουν λίαν φιλικώς. 
ισθμόν δ’ έπί τάς πύλας λίμνης τάς στενάς 
Κεμμερικδν Οά έλθης, τοΰτον άφοβος 
πορθμόν λιποΰσα πέρασον Μαιωτικόν. 
πολύς δέ λόγος Οά ύπάρχη έν θνητοί; 
άεί τής σής πορείας, ή; έπώνυμον 
Βόσπορος Οάνε’ άμα δέ άφήσασα 
Εύρώπης πεδιάδας, είς τήν ήπειρον 
Οά έλθης τής ’Ασίας, άρα φαίνεται 
ό τύραννος ό τών θεών είς άπαντα 
πώς είνε βίαιος ; μέ ταύτην τήν θνητήν 
νά σμίξη θέλων είς τάς πλάνας έρριψεν. 
πικρόν μνηστήρα, κόρη μου, τοΰ γάμου σου 
έπέτυχες’ τά δσα νΰν μοΰ ήκουσας, 
μή νόμιζ’ οτι είνε καν προοίμια.74.
Άλλοι είς έμέ.

Προμηθεύς.
Βαρυστενάζεις πάλιν σύ’ καί τί λοιπόν 
Οά κάμης, δταν μάθης τά έπίλοιπα ;

Χορός.
Καί άλλα ταύτης Οά είπής παθήματα ;

Προμηθεύς.
Τρικυμιώδες πέλαγος τής συμφοράς.

74.
Καί τί κερδίζω ζώσα καί δέν ρίπτομα*. 
ταχέως κάτω άπδ τούτων τών κρημνών; 
θάπηλλατόμην ούτω πάντων τών κακών’ 
διότι άπαξ τδ θανεΐν καλλίτερου 
παρά τδ καθ’ ήμέραν βασανίζεσθαι. 

Προμηθεύς.
Δυσκόλως σύ βεβαίως Οά υπέφερες
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τού; άθλου; μου, δ;τι; δέν έχω θάνατον' 
Οά ητο ουτος τών χαχών άπαλλαγή. 
τανΰν δέν έχω τέλος τι προχείμενον 
τών πόνων, πρίν άν πέση Ζεύς έχ τή; άοχής.

74.'
Καί εινε τοΰτο πράγμα δυνατόν ποτέ ;

Προμηθεύς.
Ίδοΰσα τοΰτο, ώς νομίζω, Οά χαοής.

74.
Πώς όχι, ήτις τόσα πάσχω έχ Διός.

Προμηθεύς.
Κο'.τ&ν πώς τοΰτο ουτω; έχει ήξευρε.

74.
Τύ σκήπτρον δ* ύπδ τίνο; Οά άφαιρεθή ;

Προμηθεύς.
Αύτδς έχ τών ματαίων βουλευμάτων του.

74.
Μέ ποιον τρόπον, είμή βλάπτει, δήλωσον.

Προμηθεύς.
Εί; γάμον ΟάλΟη οΰτω χαΐ Οάγανακτή.

74.
Θεοΰ ή καί ανθρώπου ; εΐ £ητδν, εΐπέ.

Προμηθεύς.
Τοΰ τίνος ; τοΰτο όχι, είνε άρρητον.

74.
Ύπδ τής γυναικός του Οά έκθρονισθή ;

Προμηθεύς.
Οά τώ γέννηση αυτή παίδι άνώτερον.

74.
Δέν είνε τρόπος νάποφύγη τοΰτο δά ;

Προμηθεύς.
Ποσώς, πλήν άν έγώ έκ τών δεσμών λυθώ.

74.
Kat τίς ό λάσων εινε, άκοντος Διός ;

Προμηθεύς.
Εκ τών έκνόνων σου Οά ήνε τις αύτός.

74.
ΙΙώς ; παϊς έμδ; Οά σ’ άπαλλάξη τών κακών;

Προμηθεύς.
Δέκατος τρίτο; γόνος έκ σή; γενεάς.

74.
Ό χρησμός ούτος δέν εΐν’ εύεξήγητος.

Προμηθεύς.
Και μή ζητή; νά μάΟης άλλου; πόνους σου.

74.
Ιίροτείνας κέρδος, μή μου νΰν τάποστερής.

Προμήθευε.
’Εκ δυο λόγων δίδω σοι τδν ίτεοον.

74.
Εΐπέ έκ τίνων, Οά έκλέξω δέ έγώ.

Προμηθεύς.
Ιδού' η τούς λοιπούς Οά εΐπω πόνους σου 
η κείνον, δςτι; μέλλει νά λυτρώση με.

Χορός.
Τδ μ.έν έκ τούτων είς αύτήν, τδ δ’ εις έμέ 
Οέλησον νά χαρίσης, μηδ’ άπαξιοί;. 
κ’ είς ταύτην μέν τήν πλάνην τήν λοιπήν 

εΐπέ, 
είς δέ έμέ τδν λύσοντα’ αύτδ ποθώ.

Προμηθεύς.
Άφοΰ ζητείτε, δέν εναντιώνομαι 
νά μή σας είπω πάν δ,τι χοειάζεσΟε. 
καί πρώτον, Ίοϊ, σοΰ τάς πλάνας Οά είπώ, 
ςτδν νοΰν σου τάς οποίας νά έγγράψη; σύ. 
δταν περάση; ροΰν ήπείρων σύνορον 
ήλιου πρδς τάς φλογέράς άνατολάς, 
διά θαλάσση; φλοίσβου—έ'ω; άφιχθής 
Κισθήνης εί; τά μέρη τά Γοργόνεια, 
ένΟ’ αί Φορκίδε; κόραι εινε αί γρηαί, 
κυκνόμορφοι κι’ αί τρεις μέ όμμα Sv κοινόν, 
μονόδοντες, ά; ούτε ήλιος ποτέ 
ούτ ή σελήνη φέγγει έν καιρώ νυκτός. 
πλησίον τούτο>ν άδελφαί κατάπτεροι 
αί τρεΧς Γοργόνες δρακοντόμαλλοι στρυφνοί, 
άς αμ’ ίδών θνητός τι; παύει τοΰ νά ζή. 
τοιοΰτο μέν σου λέγω τόδε φρούριον. 
καί άλλο Οέαμ’ άκουσον δυςΟέατον 
άφώνου; κύνας τοΰ Διός νά φυλαχθής, 
τού; οξυστόμου; γρΰπας, καί μονόφθαλμου 
Άριμασπών ιππέων στράτευμ’, οΐτινες 
οίκοΰσι πέριξ χρυσορ^όου Πλούτωνος. 
τούτους μή πλησιάζης’ μακρυνήν δέ γήν 
Οά φθάση; μέλαν γένος, οΐ πρός τάς πηγάς 
οίκοΰσι τοΰ ήλιου, ένΟ’ δ ποταμός 
ΑίΟίοψ, τούτου είς τάς όχθας βάδιζε, 
έως νά φθάση; καταρράκτην, καί έκεΐ 
έκ τών όρέων, ά καλοΰνται Βύβλινα, 
ό ιερό; καί εύρους Νείλος χύνεται, 
ούτος Οά σ’ όόηγήση είς τήν τρίγωνον 
τοΰ Νείλου χώραν, δπου πέπρωται καί σύ 
νά έχη; άποικίαν καί τά τέκνα σου. 
έάν τι τούτων βλέπη; κάπως σκοτεινόν, 

πάλιν έρώτα καί σαφώς έκμάνθανε’ 
πλείον’ή δσον θέλω δά έχω σχολήν.

Χορός.
Άν μέν είς ταύτην έχγ,ς έτι νά είπής 
τής δλεΟρίου πλάνης άφειμένον τι, 
νά λέγη;’ άν δέ πάντ’ έρρέθησαν, ημάς 
τήν χάριν δδ; έκείνην, ήν ζητήσαμεν. 

Προμηθεύς.
Τδ τέρμα τής πορείας ήδη ήκουσεν* 
ΐνα δέ μάθη δτι λέγω βέβαια, 
πρίν έδώ έλθη δσα έπαθε Οάπώ, 
παρέχων τοΰτο λόγων μου τεκμήριου’ 
άλλά Οά παραλείψω τούτων τά πολλά, 
ςτδ τέρμα δέ τής πλάνης σου Οά μεταβώ. 
άφοΰ είς τά πεδία ήλθες Μολοσσών, 
περί Δωδώνην τε τήν ύψικόρυφον, 
ένθα μαντεϊον κεΐται Οεσπρωτοΰ Διός, 
τεράστιόν τι πράγμα, δρύες μαντιχαί, 
ύφ’ ών ποοςηγορεύθης λίαν καΟαρώς 
καί άνευ αινιγμάτων τοΰ Διός γυνή, 
έντεΰθεν παραλίως άπεσκίρτησας 
έξ οίστρου πρδς τδν κόλπον 'Ρέας τδν βαΟύν, 
έξ ού περιπλανάσαι άΟλιώτατα. 
είς δέ τδ μέλλον τοΰτο δά τδ πέλαγος 
Ίόνιον, σοί λέγω, Οάνομάζεται, 
μνημεϊον είς τδν κόσμον τής πορείας σου. 
σημεία έχεις ταϋτα τοΰ έμοΰ νοδς, 
πώς βλέπει πλέον παρά τδ φαινόμενον. 
τά δέ λοιπά έντεΰθεν Οά είπώ κοινώς 
άναλαβών τοΰ λόγου πάλιν τήν σειράν, 
ςτά έσχατα υπάρχει πόλις Κάνωβος, 
ςτδ στόμ’ αύτδ τοΰ Νείλου καί τδ πρόςχωμα, 
έδώ σέ κατασταίνει έμφρονα δ Ζεύς. 
έπώνυμον δέ τοΰ Διδς τής έπαφή;
Οά τέξης μέλαν’ "Επαφον, δςτις τήν γήν, 
δσην άρδεύει Νείλος, θέλει καρπωθή’ 
καί πέμπτη γέννα τούτου μέ πεντήκοντα 
είς “Αργος τέκνα ΟάλΟη παρά Οέλησιν 
Οηλεία, γάμον φεύγουσα συγγενικόν 
τών έξαδέλφων’ ούτοι δ’ υπδ έρωτος 
τετρομαγμένοι ώς ίέρακες έγγύς 
περιστερών κατόπιν έπιτρέχοντες 
Οά έλθουν γάμους ΐνα κυνηγήσωσι 
τούς άπαισίους, Οά φθονή δέ τις θεδς 
τά σώματά των’ γή δέ Οά δεχθή αύτούς 
ή Πελασγία, “Αρης Οηλυκόφονος 

άφοΰ δαμάση τούτου; έν καιρώ νυκτός' 
έκαστον άνδρα θά φονεύση ή γυνή 
εί; αίμα ξίφος βάψασα άμφίστομον. 
τοιοΰτος γάμο; είθε έλθη ςτού; έχθρού;. 
μίαν δέ κόρην μόνην έρω; Οά κρατώ} 
άπδ τοΰ φόνου τοΰ συνεύνου τη; μακράν 
μέ τήν καρδίαν μαλακήν’ Οά Οέλη δέ 
τδ έτερον τών δύο, μάλλον τόνομα 
άνάλχιδο; ή μεαιφόνου νά κληθή. 
έν * Αργεί αΰτη γένος δά βασιλικόν 
θά τέξη’ ταϋτα χρείαν λόγου έχουσι 
μακροΰ πρδς πάντων ακριβή άφήγησιν’ 
έκ ταύτης δμως τής σποράς Οά γεννηθή 
περίφημο; τά τόξα, αμα τολμηρός, 
δςτι; άπδ τών πόνων Οά λυτρώση με. 
χρησμόν τοιοΰτον μ’ εΐπεν ή παλαίγονος 
ή Τιτανίς ή Θέμις μήτηρ ή έμή. 
τδ δπω; δέ καί ποΰ, αύτά χρειάζονται 
πολύν νά είπω λόγον καί δέν σ’ ωφελούν.

74.
Άλαλά έλελεΰ, πάλιν με σπαραγμός 
καί μανία τάς φρένας μου καίει κρυφά, 
ή άκμ.ή δέ τοΰ οίστρου κεντά χωρίς πΰρ, 
ή καρδία λακτίζ’ ύπδ φόβου τδν νοΰν 
καί τδ όμμα γυρ'ζ’^ώς τροχός έλικτώς. 
παραφέρομαι δέ ύπ’ άπλήστου ορμής, 
ύπδ λύσσης τής γλώσσης είμί άκρατή; 
καί οί λόγοι μου μάτην κτυποΰν θολεροί 
συμφορά; εί; τά κύματ’ άγρια;.

Χορός.—Στροφή.
“Οντως σοφδς, ναί σοφδς,
δςτι; τοΰτο πρώτος συνέλαβ’ είς νοΰν 
καί διά γλώσσης έξέφρασεν, 
δτι νά συμπεθεριάζω) τις. πρδς τούς όμοιους 
είνε τδ πάντων καλλίτερον. του
μήτε τών πάνυ πλουσίων τούς γάμου;
μήτε τών μέγα έχόντων τδ γένος ό χειοο- 

βίωτος νάπιθυμή.
Αντιστροφή.

μήποτε μ.ήποτε, ώ
Μοΐραι θεία·., σύνευνον είθε Διός 
μή με ίδήτε ύπάρχουσαν,
μηδέ ύπ’ άνδρα νά έλθο> τοιοΰτον ούράνιον· 
τήν παρθενίαν τήν μίσανδρον 
βλέπουσ Ίοΰς συνταράσσομαι, ήτις 
σφόδρα μ.’ άφόρητον πλάνην ύφ’ Ήρα; 
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τρώγετ’ ή δύστηνος ανηλεώς, 
δι' έμέ πώς δ γάμος είνε ομαλός 
δέν φοβούμαι- μηδ’ όμμα είθε 
θεού μέ ίδη κρείττονος τδ άφευκτον. 
ουτος ό πόλεμος είνε άμάχητος καί απορίαν 

πορίζων, 
ούδ’ έχω τί νά γείνω- τοΰ Διδς δεν βλέπω 
πώς νά φύγω τήν βουλήν.

Π ρομηθεύς.
Βεβαίως άν καί αύθαδες τδ φρόνημα 
έχει ό Ζεύς, Οά γείνη δμως ταπεινός, 
άφοΰ ςτδν γάμον τοΰτον έτοιμάζεται, 
δςτις Οά τδν έκβάλη έκ τών θρόνων του 
καί έκ τής βασιλείας άδοςότατα. 
τοΰ δέ πατρός του Κρόνου τότε ή άρά 
όλοτελώς Οά πληρωθή, ήν κατ’ αΰτοΰ 
ήράτο πίπτων θρόνων αιωνίων του· 
τοιούτων πόνων έκφυγήν ούδείς θεδς 
θά δύναται νά δείξη πλήν έμοΰ σαφώς, 
έγώ γνωρίζο» ταΰτα καί τό πώς" καί νΰν 
θαρρών είς ταΰτ’ άς κάθηται ςτά υψηλά 
πιστός ςτούς κτύπους καί βροντάς καί κε

ραυνούς 
πΰρ πνέοντας άς ρίπτη κάτω έκ χειρών, 
ούδόλως ταΰτα Οά τδν βοηΟήσωσι, 
τδ νά μή πέση πτώσιν λίαν άτιμον. 
τοιοϋτον έτοιμάζει παλαιστήν αύτδ; 
έφ’ εαυτού νΰν, τέρας δυςμαχώτατον, 
δςτις Οά εύρη φλόγα καί τοΰ κεραυνού 
πολύ δυνατωτέραν, κτύπον τε δεινόν 
βροντών άνώτερον καί τδν σεισμόν αύτδν, 
τό πάθος τής θαλάσσης, καί τήν τρίαιναν, 
τοϋ Ποσειδώνος Οά σκορπίση τήν αιχμήν, 
άφοΰ δέ πέση υπό τούτου τοΰ δεινού, 
Οά μάθη τί ’νε ή δουλεία κη’ άρχή.

Χορός.
Σύ όσα θέλεις εκτοξεύεις κατ’ αύτού.

Προμηθεύς.
*Ά καί θά γίνουν λέγω καί ά βούλομαι.

Χορός.
Καί είν’ ελπίς τις νά δεσπόση τοϋ Διός ;

Προμηθεύς.
Καί τούτου Οάχη πόνον δά βαρύτερον.

Λ ορός.
Πώς δέν φοβείσαι ταύτα ούτω έκστομών.

Προμηθεύς.
Τί νά φοβώμαι, 8; όέν έχω θάνατον.

Χορός.
’Αλλά βοΰ δίδει άΟλόν τι χειρότερον.

Προμηθεύς.
Λοιπόν άς πράξη- πάντα προσδοκώ έγώ.

X ορύς.
Οι προσκυνοΰντες τήν Άδράς-ειαν σοφοί.

Προμηθεύς.
Προσεύχου, σέβου, τίμα σύ τον άρχοντα· 
δ Ζεύς μέ μέλει ’λίγον ή καί τδ μηδέν, 
άς πράττη, άρχη χρόνον τούτον τδν βραχύ*, 
ώς θέλε·.’ δέν Οά άρχη ώς αιώνιος, 
άλλά τδν ταχυδρόμον βλέπω τοϋ Διός, 
τοϋ νέου τοϋ τυράννου τδν διάκονον- 
πάντως τι νέον ν’ άναγγείλη έρχεται.

Ερμής.
Τδν σοφιστήν σέ τδν πικρόν κύπέρπικρον, 
τδν άμαρτήσαντα πρδς τούς θεούς, θνητούς 
τιμώντα δέ, τδν κλέπτην λέγω τοϋ πυρδς, 
σέ δ πατήρ προστάζει γάμους νά είπής, 
ές ών κομπάζεις, Οά έκπέση τής άρχής. 
καί ταύτα όχι δμως μ.έ αινίγματα, 
αυτά δέ έκαστα νά λέγης, μή διπλά; 
οδούς προβάλης- βλέπεις ότι, Προμηθεΰ, 
ό Ζεύς τοιαΰτα δέν τά δέχεται ποσώς.

Προμηθεύς.
Σεμνόν τδν λόγον έχεις κα1. τδ φρόνημα 
λίαν πολύ ώς υπηρέτης τών θεών, 
οί νέοι νέαν ταύτην έχετε άρχήν, 
νομίζετε δέ άλυπα ανάκτορα 
διά παντδς οίκεΐτε' δέν είδον έγώ 
έκ τούτων δύο έκπεσόντας βασιλείς ; 
κα1. τρίτον τοΰτον τδν παρόντα Οά ίδώ 
καί αϊσχιστα καί τάχιστα' μή νόμιζε 
πώς φρίττω καί φοβούμαι τούτου; τούς θεούς; 
δλως διόλου όχι- σύ δέ τήν οδόν, 
ήν ήλθες, πάλιν λάμβανε ταχύτατα, 
ούδέν Οά μάθη; τούτων όσων μ’ έρωτας.

Ερμής.
Τοιαϋται δμως καί προτοΰ αύθάδειαι 
είς ταύτας σέ τάς συμφορά; κατέρριψαν.

Προμηθεύς.
Τή; σής λατρείας, ήςευρε καλώς, εγώ 
τήν δυστυχίαν ταύτην δέν θάντήλλαττον. 
τδν βράχον νά λατρεύω είνε κάλλιον 

ή τοΰ Διδς νά είμαι πιστός άγγελος, 
νάβρίζω πρέπει ούτω τούς υβρίζοντας.

Έρμης.
Ει; τά παρόντα φαίνεται δτι τρυφδς.

Προμηθεύς.
Τρυφώ ; τρυφώντας ούτω τού; έμούς έχθρού; 
νάδώ, καί σέ σύν τούτοις άμα έννοώ.

Ερμής.
Κ’ έμέ τών συμφορών σου αίτιάσαί τι ;

Προμηθεύς.
Απλώς τούς πάντας άποστρέφομαι θεούς, 
όσοι αδίκως, εί κ’ εΰεργετήθησαν, 
άσπλάγχνως άμα καί κακοποιούσί με.

Έριιής.
’Ακούω ότι πάσχεις νόσον οΰ σμικράν,

Προμηθεύς.
"Ισως, άν νόσος ήν» τό μισεϊν εχθρούς.

’Ερμής.
’Αφόρητος θά ήσαι, άν ποτ’ εΰτυχής.

Προμηθεύς.
*Ω μοι.

Ερμής.
*0 Ζεύ; τόν λόγον τούτον αγνοεί.

Προμηθεύς.
Άλλά διδάσκει πάντα χρόνος δ πολύς.

’Ερμής.
Σύ δμως όχι, δέν νοείς νά σωφρονής.

Προμηθεύς.
Δέν Οά ’χαιοέτων καί τδν ύπηρέτην σέ.

Ερμής. ,
Ούδέν τών ζητουμένων, φαίνεται, θάπής.

Π ρομηθεύς.
Καί δά δφείλων χάριν τδν ευχαριστώ.

Έρμης·
"Ως τι παιδίον δήθεν μ’ έπερίπαιζες.

Προμηθεύς.
Καί παΐς δέν είσαι σύ κι’ άνοητότερος, 
άν παρ’ εμού νά μάθης κάτι προσδοκάς ; 
ούδείς υπάρχει τρόπος ουδέ βάσανα, 
δι’ ών Οά μέ κινήση νά είπώ αύτά, 
πρίν νά λυθώσι τά έπιβλαβή δεσμά. 
λοιπόν άς ρίπτη φλόγα του τήν καυστικήν, 
λευκήν δέ μέ χιόνα καί βροντήμτα 
ύπόγεια τά πάντα άς άνακυκα 
καί άς ταράττη- ούδέν θέλει κάμψει με, 
ώςτε νά είπω ύπό τίνος πέπρωται 

νά πέση ουτος έκ τή; βασιλεία; του.
Ερμής.

Ίδέ λοιπόν άν ταύτα φαίνονται καλά.
Πρυμηθεύς.

’’Εχω ίδή καί πάλαι ταύτα βουλευθή.
Ερμής.

Ώ τόλμησαν, ώ μάταιε σύ, τόλμησον 
πρδς τάς παρούσας συμφοράς νάρθοφρονής. 

Προμηθεύς.
Μέ ενοχλείς ματαίως κύμα ώς ήχοΰν" 
μηδέποτε νά φαντασθής ότι έγώ 
Διδς τήν γνώμεν φοβηθείς Οά γείνωμαι 
Οηλύφρων καί τδν λίαν μοι μισούμενου 
θά ικετεύσω λιπαρώς, ώςπερ γυνή, 
έκ τών δεσμών νά λύση- όχι παντελώς. 

’Ερμής.
Πολλά ώς φαίνετ’ είπον καί μάτην Οάπώ- 
οΰδέν διότι λυώνει τήν καρδίαν σου 
ούδέ μαλάσσει μέ λιτά;- άλλ’ ένδακών τό 
στόμιον ώς πώλός τις νεόζευκτος 
βιάζεσαι καί πρδς ηνία μάχεσαι, 
σκληρύνεις όμως μ’ άσθενές τό σόφισμα, 
αΰθάδεια τωόντι εί; τόν άφρονα 
καθ’ έαυτήν ισχύει ήττον μηδενός. 
σκέψου δ’, έάν ςτού; λόγους μου καί μή 

πεισΟής, 
όποιος σ’ άφευκτ’ έρχεται χειμών κακών 
καί τρικυμία- πρώτα μέν τήν φάραγγα 
μέ κεραυνού τδ πΰρ καί μέ βροντά; αύτήν 
Οά σοΰ σπαοάξη ό πατήρ, τδ σώμά σου 
Οά κρύψη καί ό βράχο; Οά σ’ άγκαλιασΟή. 
άφοΰ δέ συμπληοώσης χρόνον δά πολύν, 
εί; φώς Οά έλθης πάλιν- καί πτηνδν Διδς, 
αιμοδιψής δ άετδς τδ σώμά σου 
Οά κατατέμνη λάβρός εις τεμάχια 
ήμέραν πάσαν δαιτυμών έοχόμενος, 
καί σοΰ Οά κατατρώγη ήπαρ μελανόν, 
τοιούτου άθλου τέρμα μ.ή περίμενε, 
πρίν τις θεδς τών πόνων σου διάδοχος 
φανή κ’ είς Αιδην νάλθη τδν άναύγητον 
Οελήση καί Ταρτάρου είς τά έγκατα, 
πρδς ταύτα σκέπτου- κόμπος ταύτα δέν εινε 
ούδέ πλαστός δ λόγος, άλλ’ αληθινός, 
νά λέγη ψεύδη δέν γνωρίζει τού Διδς 
τδ στόμα- πάντα λόγον έκτελεΐ- σύ δέ 
κα1. πρόσεχε καί σκέπτου, μηδέ νόμιζε
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ποτ’ άνωτέραν εύβουλίας οίησιν.
Χορός.

Μάς φαίνετ’, άκαιρα δέν λέγει δ 'Ερμής' 
σ’ έπρόσταξε τήν οίησιν νάφήση; καί 
τήν εύβουλίαν τήν σοφήν νά ερευνάς, 
πίθου' σοφδς νά άμαρτάνρ εΐν’ αισχρόν. 

Προμηθεύς.
Είς είδότα με τάς άγγελίας αύτάς 
κατεβόησεν ουτος' νά πάσχγι κακώς 
ό εχθρός ύπ’ έχθρών ούδαμώ; άπρεπες, 
κατά ταϋτα άς ρίπτεται μέν κατ’ έμοΟ 
έλικόστροφος δίστομος δ κεραυνός, 
ό δ' αιθήρ μέ βροντάς καί άνεμων σεισμόν 
άς σπαράσσετ’ αγρίων, κ’ έκ βάθους τήν γήν 
άς κραδαίνη πνοή έκ τής ρίζης αύτής' 
τής θαλάσσης δέ ρόθιον κύμα τραχύ 
άς συγχύση τών άστρων τούς δρόμους αύτούς 
τούρανοϋ καί είς μέλανα Τάρταρον μοΰ 
κατά κράτος άς ρίψη τδ σώμ’ είς σκληράς 
τής ανάγκης τάς δίνας' ούδόλως έμέ 
δέν Οά δύναται νά θανατώση.

Ερμής.
Καί τωόντι τοιαΰτα τών φρενοβλαβών 
τά βουλεύματα δπως κ’ οί λόγοι αύτών. 
επειδή καί ή τύχη αύτοΰ ή σκληρά 
τί έλλείπει νά μή τοΰ συγχύση τδν νοΰν ; 
τί πραΰνει μικρόν τήν μανίαν αύτοΰ ; 
σεϊς τούλάχιστον δμως χωρεϊτ’ άπ’ έδώ 
αί συμπάσχουσαι εις τά παθήματ’ αύτοΰ' 
μ.ή τάς φρένας ύμών φρικαλέος, βροντής 
μυκηθμός αίσχρώς ήλιθιώση.

Χορός.
Νά μοΰ πής άλλο τι καί νά μέ παραιν^ς, 
καί Οά πείσης' διότι ούχί άνεκτδν 
είς τδ μέσον παρέρριψας λόγον αύτόν. 
πώς προτρέπεις έγώ τήν κακίαν νάσκώ; 
δ,τι εινε άς πάΟω μ’ αύτδν, επειδή 
τούς προδότας πολύ έμαΟον νά μισώ, 
καί δέν είνε αύτής
άλλη νόσος ήν μάλλον άπέπτυσα. 

Έρμης.
ένθυμείσθε λοιπόν ά προλέγω έγώ, 
μή μεμφθήτε δέ τύχην ύπδ συμφοράς 
Οηρευθεΐσαι, μηδέ νά είπήτε δ Ζεύς 
πώς σάς έρριψεν έν άπροόπτω κακώ. 
μή δά τοΰτ" άλλ’ αύτοί έαυτάς, έπειδή

καί έν γνώσει, έξαίφνης δέ όχι ποσώς 
ούδέ λάθρ’ είς άπέραντον δίκτυον σεϊς 
συμφοράς Οάμπλεχθήτ’ ύπ’ άνοιας.

Προμηθεύς.
Κα’ι τωόντι σαλεύεται πράγματ’, ούχί 
μέ τά λόγια ή γή' 
καί βρυχώδης ήχώ βουΰζει βροντής, 
ελιγμοί δέ διάπυροι τής άστραπής 
διαλάμπουν και στρόβιλοι κονιορτοΰ 
περιστρέφονται κύκλω κι’ άνέμων σκιρτούν 
πρδς άλλήλας παντοίων όμοΰ αί πνοαί. 
έπανάστασιν δλως στοιχείων δηλοΰν. 
μέ τδν πόντον δέ άπας ταράχθη αιθήρ' 
ή τοιαύτη βιαία δρμή έπ’ έμέ 
έρχεται τοΰ Διός φοβερά φανερώς. 
ώ σεπτή έμή μήτερ, ώ θείε αιθήρ, 
8ς κοινώς περιστρέφεις είς πάντας τδ φώς, 
πόσον άδικα, βλέπεις με, πάσχω.

("Επεται άνάλυσις τής έ»νοίας αύτοΰ.)

ΠΕΡΙ
ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 

ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ.

Ή προνοητική φύσις διέπλασε, Κύριοι, τδ 
σώμα τής γυναικός πρόσφορον είς ήν προώ- 
οισται λειτουργίαν, είς τήν προαγωγήν δη
λονότι νέου οντος. Τοιουτοτρόπως τδ μέν 
ήμισυ άνώτερον μέρος τοΰ γυναικείου σώ
ματος είναι στενώτερον τοΰ έτέρου καί κα
τωτέρου ήμίσεος, μικρότερα δηλαδή καί 
στενότερα ή κεφαλή, τδ στήθος καί αί ώμο- 
πλάται, πλατυτέρα δέ ή κοιλία, ή λεκάνη 
καί οί μηροί, ΐνα ούτω διατηρείται δ άναγ- 
καΐος χώρος διά τδ έμβρυο·/' συνάμα δέ τά 
οστά, οί χόνδροι καί οί σύνδεσμοι οί ένοΰν- 
τες καί συνδέοντες αύτά είσίν εύκινητότε- 
ροι καί μαλθακώτεροι, ΐνα ούτω διανοίγωσιν 
εύκολώτερον τήν όστέϊνον λεκάνην έν ώρα 
τοΰ τοκετού. Τούναντίον τδ σχήμα τοΰ άν
δρδς δμοιάζει πρδς κώνον ανεστραμμένου* 
τούτέστι δ άνήρ έχει εύρυτέραν κεφαλήν, 
εύρυτέρας ώμοπλάτα; καί εύρύτεοον στήθος, 

ένώ έχει στενοτέραν τήν κοιλίαν καί στενό
τερα τά κάτω άκρα, διό καί ούτος μέν έπι- 
τήδειος πρδς τδ τρέχει·/, έκείνη δέ άνεπιτη- 
δεία. Πλήν τών γενίκωτέρων τούτων καί 
αύτδ τδ αίμα τής γυναικός είναι ύδαρέστε- 
ρον άπδ τδ τοΰ άνδρός, περιέχον όλιγώτερα 
μεταλλικά ς-οιχεία, οΐον φώσφορον καί σίδη
ρον, καί όλιγωτέραν χρωματιστικήν ούσίαν, 
περισσότερον όμως λεύκωμα, (ούτινος τύπος 
έστω ήμΐν τδ κοινώς λεγόμενον άσπράδι 
τοΰ ώοΰ) διότι τδ ζωϊκδν τοΰτο λεύκωμα 
αποβαίνει άναγκαΐον είς τήν γυναίκα δι’ 
ήν προώρισται αΰτη πλάσιν καί Ορέψιν νέου 
όν.ος. Οί πνεύμονες καί δ λάρυγξ τής γυ- 
ναικός είσι στενότεροι τών τοϋ άνδρός, διδ 
καί ή γυνή έπιτηδειοτέρα πρδς τάς λεπτάς 
καί γλυκείας φωνάς, καί περισσότερον διά 
τοΰτο έπιρρεπής είς τάς παθήσεις τοΰ στή
θους καί τών φωνητικών έν γένει οργάνων. 
Καί αύτδς ό έγκέφαλος τής γυναικός είναι 
σχετικώς μικρότερος άπδτδν τοΰ άνδρδς κατά 
τρείς ή τέσσαρας ούγγίας, καί τδ δή λεγό
μενον, ότι ή γυνή έχει όλιγωτέραν ή δ άνήρ 
κρίσιν, έχει πραγματικήν ύπόστασιν καί 
έπιστημονικήν τινα άπόδει ξιν. Εί δέ καί ή 
κοιλία τής γυναικός είναι, ώς ειπομεν, εύ- 
ρυτέρα τής τοΰ άνδρός, τά έν αύτή δμως 
όργανα, δ στόμαχος, τδ ήπαρ, δ σωλ.ήν καί 
τά έντερα είσί λεπτότερα καί στενότερα, 
όπως εξοικονομηθώ ούτως οσον οίόντε περισ
σότερος χώρος είς τδ έμβρυον. Διά τδν ά- 
νατομικον τοΰτον λόγον τής τε λεπτότη- 
τος καί στενοτητος τών ρηθέντων οργάνων 
ή γυνή είναι περισσότερον τοΰ άνδρός όλι- 

. γοδίαιτος, άνεχεται εύκολώτερον τήν νη
στείαν, χωνεύει ταχύτερον τοΰ άνδρδς, ά- 
γαπά περισσότερον τήν φυτικήν τροφήν ή 
τήν ζωικήν, ήν καί όλιγώτερον μασσά καί 
μαλάσσει διά τήν μικροτέραν οξύτητα τών 
κυνοδόντων αύτής' διά δέ τήν φυσικήν ταύ
την ιδιότητα αί γυναίκες έν γένει είσί προ- 
Ουμότεραι τοΰ άνδρδς είς τήν τήρησιν τών 
νηστειών τής ’Εκκλησίας. ΙΙαρά ταϋτα, Κύ
ριοι, άπαν τδ νευρικόν σύστημα τής γυ- 
ναικδς, δι’ ού έρχόμεθα εις σχέσιν πρδς 
τδν έξω κόσμον, είναι λεπτοφυέστερον άπδ

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΥΛ. Ε .)

τδ τοΰ άνδρδς καί μαλθακώτερον τήν ύφήν.
Τάς γενικωτέρας ταύτας φυσικάς αντιθέ

σεις τής γυναικός καί τοΰ άνδρδς παρακο- 
λουθοΰσι καί άντίθετοι ηθικοί χαρακτήρες, 
ώς έάν ή φύσις προετίθετο νά παραγάγη έκ 
τής διπλής ταύτης άντιθέσεως τδν φυσικόν 
τής ένώσεως έρωτα, τήν αρμονίαν τοΰ ζεύ
γους, καθόσον καί είς· τά λοιπά τής παγ
κοσμίου φύσεως φαινόμενα έκ τών αντιθέ
των προκύπτει ή αρμονία, έκ τής έλξεως 
καί ώθήσεως ή τοΰ παντδς συντήρησες. Ή 
γυνή, Κύριοι, αντιλαμβάνεται όξύτερον καί 
λεπτότερον ή ό άνήρ, άλλ’ ούχί καί βαθύ- 
τερον, καί είναι διά τοΰτο έπιτηδειοτέρα είς 
τάς λεπτάς καί ταχείας άντιλήψεις τών αν
τικειμένων καί τών σχέσεων αύτών, έχει δέ 
καί κρίσεις ταχυτέρας καί καθαρωτέρας, 
καί συνάμα λεπτοτέραν αίσθησιν είς τδ δια
κρίνει τήν άλήθειαν καί τήν λεπτομερή 
τών περιστάσεων διαφοράν, διδ καί άποβαί- 
νει πολλάκις ή καλή τοΰ άνδρδς σύμβουλος. 
Άλλ’ εις πάντα ταϋτα ή γυνή ενεργεί έν- 
στίκτως μάλλον ή έκ περισκέψεως, έδηγου- 
μένη μάλλον έκ τοΰ φυσικού τών ιδεών συν
δέσμου, όστις είς αύτήν είναι ταχύς καί έ- 
νεργητικδς, ή έκ τής βαθείας κρίσεως καί 
βουλήσεως' διά τοΰτο καί νοΰν μέν έχει δια
περαστικόν μάλλον ή αντιληπτικόν, φαν
τασίαν δέ μείζονα τής κρίσεως, δθεν καί όρ- 
θώς λέγεται δτι ή γυνή περισσότερον αι
σθάνεται καί όλιγώτερον κρίνει. Πρδς δέ, 
διά τήν μικροτέραν άνάπτυξιν τοΰ έγκεφά
λου καί τοΰ νευρικοΰ έν γένει συστήματος, 
ή γυνή εύρίσκεται εις δλιγωτέραν σχέσιν 
πρδς τά έκτος άντικείμενα, καί διά τοΰτο 
είναι έπιτηδειοτέρα τοΰ άνδρδς είς τδν έσω- 
τερικδν τοΰ οίκου βίον, καί διά τοΰτο άνέ- 
χεται και ύποφέρει τάς λύπας περισσότερον 
τοΰ άνδρδς, καί υπακούει όλιγώτερον αύτοΰ 
είς τάς δρμάς τών αισθήσεων, καί δεσπόζε- 
ται όλιγώτερον ύπδ τών έξωτερικών έντυ- 
πώσεων, καί άφοσιοΰται διά τοΰτο περισσό
τερον είς τδν οικιακόν βίον. Οΰτω δέ αύτή 
ή φύσις έπλασε τήν μέν γυναίκα διά τδν 
εσωτερικόν βίον, τον δέ άνδρα διά τδν εξω
τερικόν ή τδν ένεργόν βίον, ΐνα ούτος μέν 

23.
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είσπράττη καί είσκομίζη, έκείνη δέ ταμιεύη ' 
καί οίκονομ-η. Διά τον αυτόν λόγον τής λε
πτότερα; έν γένει κατασκευή; τών τε νεύ
ρων καί τών [Λυών ή γυνή εύκόλως άπο- 
κάμνει και κουράζεται είς πάσας αυτής τάς 
ένεργείας τάς τε διανοητικά; καί σωματι- 
κάς, οθεν καί εί; τά; βαθείας καί παρατε- 
ταμένα; μελέτα; αντέχει όλιγώτερον τοϋ 
άνδρός, ώς άντέχει όλιγώτερον καί είς τάς 
λοιπάς τοΰ σώματος κινήσεις καί έργασίας, 
όλιγώτερον φροντίζουσα καί περί τοΰ μέλ
λοντος αύτοΰ. ’Επειδή δέ λεπτοφυή τά νεύ
ρα αυτής, διά τοΰτο καί πάσαι αί νευρικαί 
αυτή; ένέργειαι είναι λεπτότεραι μέν καί 
ζωη,ρότεραι, άλλ ούχί καί ενεργητικά! καί 
δραστήριοι, όθεν καί ή γυνή έχει πάθη αί- 
φνηδκότερα μέν καί δρμητικώτερα, άλλ' ού
χι ισχυρά καί διαρκή όσον τά τοΰ άνδρός, 
καί τά πάθη αύτή; εισι λεπτοφυή καί εύγε- 
νή μάλλον ή δρμητικά καί σκληρά, οία τά 
τοΰ άνδρός. Διά τήν αύτήν λεπτοφυή κατα
σκευήν τών νεύρων ή γυνή είναι έπιτηδειο · 
τέρα τοΰ άνδρός πρός τά αισθήματα τής 
άμ.οιβαία; καλ.οκάγαθίας, παρέχουσα παρα
δείγματα τών τρυφερωτέρων αισθημάτων 
καί παθών, καί τής λεπτοτέρας πρός τόν 
έρωτα αίσθήσεως. ’Επειδή δέ δ έν γένει λε
πτοφυής όργανισμός τής γυναικός καθίστη- 
otv αύτήν καί δειλήν μάλλον ή Ορασαλέαν, 
δέν δύναται καί διά τοΰτο νά τρέφη τά τόν 
άνδρα διαταράσσοντα έπικίνδυνα πάθη τής 
εξουσίας καϊ τή; δόζης» άλλα τρέφεται πε
ρισσότερον ύπό τή; ματαιοφροσύνη;’ ή δέ 
ματαιοφροσύνη αύτη τής γυναικός, δι’ ήν 
καί δυσκόλως πείθεται νά μεταβάλη φρόνη
μα, δδηγεϊ αύτήν ούχί είς τόν έρωτα, τής α
ληθούς τιμής, άλλ’ είς τήν ματαίαν έν γέ- 
νει έπίδειξιν τοΰ πολυτίμου κόσμου καί τού 
καλλωπισμού, δι’ ά πολλάκις ή γυνή γίνε
ται παραίτιος τής δυστυχίας τοΰ ίδιου αυ
τής οίκου, έστι δ’ δτε καί παραβάτης τής 
συζυγικής πίστεως. Έπί τής φυσικής ταύ- 

,τη; τής γυναικός ματαιοφροσύνης στηρίζε
ται καί ή κενόσπουδος βιομηχανία τών άνά 
πάσαν ήμέραν μεταβαλλομένων συρμών τών 
γυναικείων ενδυμάτων, πρό; μεγίστην ζη_

μίαν ιδίως ήμών τών μετρίως εύπορούντων 
κατοίκων τής Ανατολής, καί πρός πλή,ρω- 
σιν τοΰ βαλαντίου ξένων βιομτ,χάνων καί 
ξένων εμπόρων, καί πρός έκφαυλισμόν προσ
έτι τής γυναικείας αίδοΰς καί άοετής !

Ό αύτός λόγος, Κύριοι, τού λεπτοφυεστέ- 
ρου τής γυναικός όργανισμοΰ κατεργάζεται 
αύτήν σφόδρα αισθηματικήν, διό καί αγαπά 
πάντοτε πάν ό,τι διατηρεί αύτήν είς εύάρε- 
στον ασκησιν, καί δεσπόζεται διά τούτο 
δυσκόλως ύπό τών αύτών άείποτε εσωτερι
κών παθών, καί τρέπεται εύκόλως είς τάς 
τέρψεις τών θεαμάτων καί τών συναναστρο
φών. Ένεκεν δέ τή; μεγάλης ταύτης αι- 
σθηματικότητος ή γυνή εχει τόν εύκαμπτον 
καί εύμετάβλητον έκεινον χαρακτήρα, δι’ 8ν 
τοσούτον όνειδίζ ουσιν αύτήν οί άνδρες, καί 
δι’ 8ν συχνάκις μεμψιμοιροϋσιν οί άτυχείς έ- 
ρασταί. Έπειδή δέ καί μικροτέραν έχει τήν 
άνάπτυξιν τοΰ έγκεφάλου ή γυνή, κα1. μι- 
κροτέραν επομένως τήν δύναμιν τοΰ σκέ
πτεσθαι, διά τοΰτο καί σφοδρώτερον διευθύ
νεται ύπό τής φαντασίας καί τών παρου
σών έντυπώσεων, καί διά τοΰτο καί ή γυνή 
έθεωρήθη ώςτι δν άκατανόητον κα'ι άκατάλη- 
πτον, ικανόν καί πρός τούς ηρωισμούς τής 
άγάπης καί τής συμπάθειας, καί πρός τά 
άπάνθρωπα έργα τής ώμόττ,τος, τής έκδι- 
κτ,σεως καί τοϋ μίσους. Τό ισχυρόν, τό βα
θύ, τό έπίμονον καί τό σκεπτικόν δέν δύ
νανται νά άνήκωσιν ούτε είς τά πάθη ούτε 
είς τάς διανοητικής λειτουργίας τής γυναι- 
κός, διό καί τά μεγάλα καί έπίμονα σχέδια 
είς μόνον τόν άνδρα άνήκουσι, καί τά έρ
γα τής βίας, τής δεσποτείας καί τής αλη
θούς δόξης δέν συνάδουσι πρός τήν φύσιν τή; 
γυναικός, ήτις ώς έκ τής φυσικής αυτής δει
λία; καί άδυναμίας αναγκάζεται ίνα υπο- 
κρίνηται, οθεν καί πολλάκι; δακρύουσα καί 
κλαίουσα δέν πιστεύεται εύκόλως ύπό τών 
άνδρών. Διά τόν αύτόν λόγον τής φυσική; 
δειλίας καί άδυναμίας ή γυνή είναι μάλ
λον σώφρων καί επιφυλακτική, έχουσα δέ 
καί λεπτοτάτην νευρικήν αίσθησιν καί μά
λιστα όταν φέρη τήν νευρικήν κρίσιν, έχει 
καί λεπτοτάτας πάσας τάς νευρικά; αυτής

κών έπιστημών, ή ιατρική, δ εί; βαθμόν 
μυστηρίου υπό τής Εκκλησίας άναβιβασθείς 
φυσικός γάμος δέν αποβλέπει μόνον τήν 
σωματικήν μίξιν, άλλά καί τήν πνευματι
κήν καί αισθηματικήν ένωσιν, τήν σύγκρα- 
σιν δηλονότι καί συναρμολογίαν τών αντι
θέτων ηθικών καί διανοητικών χαρακτήρων 
καί διαθέσεων τής γυναικός πρός τά; άντι- 
Οέτους διαθέσεις τοΰ άνδρός, σύμφωνα μέ 
τάς γαμήλιους τής Εκκλησίας εύχάς πρό; 
τήν μυστηριώδη ένωσιν αμφοτέρων τών 
σαρκών καί πνευμάτων, πρός παραγωγήν 
τοΰ ίεροΰ τής οικογένειας βωμού, πρός κα- 
τέργασιν τή; ίερωτέρας βάσεως τή; κοι
νωνία;.

Έπειδή δέ, Κύριοι, είπομεν δτι αί γυναί
κες δ.ά τών φυσικών δώρων αυτών, διά τών 
γλυκέων τρόπων καί χαρίτων, δεσπόζουσι 
καί κυβερνώσιν ήμάς, καί έπειδή συγχρό
νως διά τή; άνατροφή; τών ιδίων αυτών 
τέκνων έγκλείουσιν εί; τούς κόλπου; των 
όχι μόνον τήν μέλλουσαν τροφήν αυτών, 
άλλά καί τό μέλλον τών κοινωνιών, διά 
ταΰτα διπλού; λόγος αναγκάζει ήμάς όπως 
μορφώσωμεν μητέρα; άξία; τοΰ δνόματο; 
τούτου, διότι διά τών μητέρων γίνονται 
ταχεΧαι καί άληθεϊς πρόοδοι έν πάση κοινω
νία, καί διά τών μητέρων άποκτώσι τά τέ
κνα, οί μέλλοντες ουτοι πολίται, υγιά σπέρ
ματα καλής αγωγής καί άγαθοΰ μέλλοντος, 
διότι ή μήτηρ πλειότερον τοΰ άνδρός παρα
μένει έν τώ οϊκω, κα1. εύκολώτερον αύτοΰ 
εισδύει εί; τήν καρδίαν τοΰ τέκνου αυτής, 
καί τά παραδείγματα αύτή; παρατίθενται 
άνά πάσαν ώραν, άνά πάσαν στιγμήν είς 
τά τρυφερά ομματα καί τήν εύπλαστον αι
σθητικότητα τοΰ παιδός. Ή ήθική άνατρο
φή τοΰ άνθρώπου, Κύριοι, δέν συνίσταται 
εί; τήν καλλιέργειαν τοΰ νοό;, άλλ’ εις τήν 
τέχνην κυρίω; τοϋ έμπνέειν πρωΐμω; εί; τήν 
ψυχήν τοΰ παιδός άγαθάς έξεις, καί αυται 
μόνον έν τώ οϊκω καί όιά τών μητέρων 
εμφυτεύονται ένωρίς, καί συναύςονται οΰτω

κινήσεις, έξ ου οί γλυκείς τρόποι καί αί 
χάριτες δι’ ών ή φύσις έπροίκισε τήν γυναί
κα άντί παντός άλλου όπλου, όπως μαλάσ- 
ση καί σαγηνεύη τάς ανθρωπίνους καρδίας, 
καί είς ά οφείλει τά ισχυρότερα μέσα τής 
δεσποτείας αυτής έπί τοΰ άνδρός, αύτή κε
φαλή αύτοΰ πολλάκι; άναφαινομέντ, άντι- 
στοόφως πρός τό εύαγγελικόν λόγιον. Πε
ρισσότερον δέ τοΰ άνδρός έπιτηδεία εί; τάς 
θυσίας τού έρωτος, αισθάνεται καί περισσό
τερον αυτού τάς βασάνου; τή; ζηλοτυπίας, 
δι’ ·?,ν καί λέαινα φιλέκδικος ένίοτε αποβαί
νει. ΊΙ γυνή τέλος, Κύριοι, είναι υπερβολι
κόν τι δν εί; τε τά πάθη καί τάς ήθικάς 
αυτή; διαθέσεις, σπανίως ικανή πρό; ττ,ν 
ψυχικήν εκείνην εύρωστίαν, τήν έπιβαλλο- 
μέντ,ν είς τόν άνδρα υπό τού λογικού, διό 
καί άξία τής ήμετέρας συμπάθειας’ ζή πάν
τοτε ταρασσομένη υπό αντιθέτων δρέξεων, 
καί δ·.ά τών ψυχικών αυτής ταραχών 
κρούει ίσχυρότερον τήν άσθενή λεπτότητα 
τού νευρικού αυτή; συστήματος, καί περι
κλείει έντός τή; τρυφερά; αυτή; καρδίας με
γαλείτερα ή ό άνήρ αίτια φυσικών καί ηθι
κών διαταράξεων, καί τοιούτων ένίοτε ώ
στε και Οϋμα αύτών γίνεται. "Οθεν καί η 
γυνή διαρκώς ή συνεχώς έναντιουμένη είς 
τάς εύκινή,τους καί ισχυρά; αυτή; ψυχικά; 
διαθέσεις, εύκόλως δύναται νά πάθη υλι- 
κώ; τε καί ηθικώς, καί διά τοΰτο κατά 
φυσικήν τινα άνάγκην οί άνδρες όφείλουσι 
νά υποχωρώσι κατά τό μάλλον καί ήττον, 
ηπίω; καί εύγενώ; προσφερόμενοι εί; τά; 
γυναικείας άδυναμίας, δπόταν τούλάχιστον 
αί αδυναμία·. αυται δέν άπομακρύνωνται 
τοσοΰτον άπό τών ορίων τοΰ πρέποντος καί 
συμφέροντος. Εναπόκειται εΐς τή* ανδρι
κήν σύνεσιν καί τήν ανδρικήν αύστηρότητα 
ή τών τοιούτων αφορμών καί περιστάσεων 
έξοικονόμησις, άλλως κινδυνεύομεν νά προ- 
καλέσωμεν ή νευρικά; καί ήθικάς διαταρά
ξεις, ή καί £ήξιν τή; συζυγικής αρμονίας καί 
διατάραξιν τή; τοΰ οίκου ευδαιμονίας.

Δια παντα; τού; λόγου; τούτους, οΰς 
άνεΰρε πολυχρόνιο; μελέτη, καί έδίδα- 
ξε καί διεφύτισεν ή ευγενεστέρά τών φυσι-

καί συνηλικιοΰνται μετά τών παίδων. Ναί 
μέν ή παιδεία διδάσκουσα τήν αλήθειαν 
καί διαφωτίζουσα τού; λόγους τών καθη-
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κόντων τοϋ άνθρώπου πρδς τούς όμοιους 
αύτοϋ, είναι ό Ετερος ισχυρός μοχλός τή; 
ήθικής τοΰ άνθρώπου διαπλάσεως, άλλ’ 
δταν Εξεις και παραδείγματα κακά έγχαρα- 
χθώσι παιδιόθεν είς αύτόν, δταν τά πάθη 
τή; καρδίας δεν διαπλασθώσιν Εγκαίρως διά 
τή; Εξεως καί τοΰ παραδείγματος, πώς τά 
πάθη ταΰτα δύνανται νά ύποχωρήσωσιν έ
πειτα εις την φωνήν τοΰ καλλιεργημένου 
λογικού, ή νά σιγήσωσιν άπέναντι τής φω
νής τοΰ πεφωτισμένου νοός ; Έντός τοΰ 
ένδς άνθρώπου, Κύριοι, δύο συνοικοΰσι καί 
συμβιοΰσιν άνθρωποι, ό φυσικός άνθρωπος 
λαμβάνων τάς ώθήσεις αύτοϋ άπό τής καρ
δίας, καί ό άνθρωπος ό ηθικός λαμβάνων τάς 
εμπνεύσεις αύτοϋ άπό τοΰ λογικού' ανάγ
κη λοιπόν νά έπιδράσωμεν καί έπί τών δύο 
συγχρόνως, ανάγκη νά δώσωμεν εϊς άμφο- 
τέρους έγκαιρον τήν τροφήν, είς μέν τόν 
φυσικόν άνθρωπον τάς άγαθάς Εξεις καί τά 
αγαθά παραδείγματα, είς δέ τόν ηθικόν τάς 
δρθάς κρίσεις καί τάς άληθεϊς τών πραγμά
των παραστάσεις, ούχί δέ καί ψευδοπαι- 
δείαν. Τηλικαΰτα, Κύριοι, εις τήν άνά μέσον 
τοΰ φυσικού καί ήθικοΰ άνθρώπου πάλην, 
πάλην αείποτε ύφισταμένην καί μηδέποτε 
παύουσαν, δυνάμεθα νά έλπίσωμεν τήν ή
θικήν νίκην, νά άπολαύσωμεν κατά τόν πο
λυκύμαντου ήμών βίον τής άφάτου έκείνης 
ηδονής, ής οί φαύλοι αμέτοχοι διά παντός 
είσι, καί ήτις ουδέποτε παύει ή έξασθενεΐ, 
ουδέ εγκαταλείπει ήμάς κατά τάς θλίψεις 
τής ζωής. Ούδέν άρα άπορον, ούδαμώς πα
ράδοξον, δτι πολλάκις ή παιδεία δέν συμβα
δίζει μετά τής ήθικής, δτι πολλάκις τά 
γράμματα δέν συνοδεύονται ύπό τών ήθι
κών έργων, άλλά τουναντίον ή παιδεία ά- 
πέβη πολλάκις ούχί μόνον άνωφελής, άλλά 
καί επιζήμιος διά τήν έπικράτησιν τού φυ
σικού έπί τοΰ ήθικοΰ άνθρώπου, διά τήν ελ- 
λειψιν τών άγαθών παραδειγμάτων καί Ε
ξεων, δσας οί γονεϊς καί ιδίως αί μητέρες 
έμβάλλουσι βαθέως είς τάς καρδίας τών 
μελλόντων τής κοινωνίας πολιτών.

Τηλικαύτην αποστολήν φέρει ή γυνή 
έν τή κοινωνία καί τοιαύτην Εκπολιτιστι

κήν έπίδρασίν έγκλείει εις τούς κόλπους 
αύτής ή νεαρά κόρη, όπόταν έκ τού φαντα
σιώδους τής νεότητος κόσμου μεταβή είς 
τόν πραγματικόν τής μητρός καί τής οίκο- 
δεσποίνης κόσμον.Διά τοΰτο καί τά ’Ασιανά 
έθνη ούδέποτε ήκμασαν κοινωνικώς καί ήθι- 
κοπολιτικώς, ούδέ δύνανται νά άναρρώσο»- 
σιν έκ τής καχεκτικής καταστάσεως, έάν ή 
γυνή πρώτον δέν έξέλθη άπό τοΰ έγκλει
στου γυναικωνίτου, άναλαμ^άνουσα τήν οί- 
κείαν αύτής έν τή κοινωνία θέσιν, οΐαν ό 
χριστιανισμός έπεδαψίλευσε καί έδωρήσατο 
αύτή Τοΰ κανόνος τούτου μόνην άντίθετον 
δλως έξαίρεσιν, έάν άφέλωμεν τάς όλίγας 
σοφάς έταίρας, παρίστησι τό ήμέτερον 'Ελ
ληνικόν έθνος έν τή άρχαιότητι' καί λέγο- 
μεν τοΰτο, διότι καί παρά τοϊς Αίγυπτίοις 
καί παρά τοϊς Ιουδαίοι; η γυνή καί πλήρη 
εχαιρεν Ελευθερίαν, καί ίσα τώ άνδρί νά έκ- 
παιδευθή ήδύνατο, καί τής αύτής αύτώ ήξι- 
οΰτο ύπολήψεω; καί τιμής. Άλλ’ εί καί ή 
Έλληνίς δέν μετείχε παιδείας καί δλίγης ή- 
ξιοΰτο τιμής, ίδίως μάλιστα παρά τοϊς “1ω- 
σιν, ή άρχαία δμως Ελλάς ούχί μόνον είς 
μέγαν άφίκετο βαθμόν πολιτισμού καί Εθνι
κού μεγαλείου, άλλά καί άπό τοΰ Εθνικού 
τούτου ΰψους πεσοΰσα Εκληροδότησεν είς 
τόν κόσμον άπαντα τά μεγάλα καί πολλα
πλά διδάγματα πολιτικής καί κοινωνικής ά
ρετής καί δικαιοσύνης. Ό λόγος τοΰ άντιθέ- 
του τούτου φαινομένου ε’ναι, Κύριοι, δτι τήν 
σπουδαία* έλλειψιν τής Εκπολιτιστικής έπε- 
νεργείας τής γυναικός καί μητρός άνεπλή- 
ρου ή Εν τοΐς λοιποΐς ’Ασιανοί; έθνεσιν Ελ- 
λείπουσα Εμπλεως ζωής έλευθέρα πολιτεία, 
ό άνά πάν τοΰ πολίτου βήμα δημόσιος πα
ραδειγματισμός, ή καθημερινή τοΰ άνδρός 
μόρφωσις έν τή Εκκλησία τοΰ δήμου, έν τοϊς 
διδακτικοΐς Οεάμασιν, έν τοΐς άγώσιν,έν ταϊς 
όμιλίαι; τών φιλοσόφων. Τοιοϋτος βεβαίως 
άπλετος παραδειγματισμός άπό τής πολι
τείας διά τοΰ πολίτου, τοΰ συζύγου καί 
τοΰ υίοΰ είς τόν οικον μεταφερόμενος, διε- 
χέετο καί έδιδάσκετο καί είς τήν οικογέ
νειαν πάσαν καί μετεποτίζετο καί είς τάς 
τρυφεράς τών παίδων καρδίας. Άντιθετως 

λοιπόν πρό; τήν αείποτε δουλεύουσαν καί 
ούδέποτε έπ’ άγαθώ παρσδειγματιζομένην 
’Ασιανήν, ή Έλληνίς τής άρχαιότητος άγευ
στος μέν έτύγχανε παιδείας καί έγκλειστον 
διήγε βίον πλήν τών Δωριέων γυναικών, έ- 
γεύετο δέ καθ’ έκάστην τοΰ Ελευθέρου φρο
νήματος τοΰ έαυτής συζύγου καί πολίτου Ε
λευθέρου, καί έπ’ άγαθώ καθ’ έκάστην έπα 
ραδειγματίζετο παρ’ άνδρός ή έφηβου υίοΰ 
αείποτε άνακινουμένου έντός άτμοσφαίρας 
καί κοινωνίας γονίμου είς ζωοποιά παρα
δείγματα καί ήθικοπολιτικά διδάγματα.

Άπηγγέλθη έν τώ Άναγνωστηρ’ω «ή 'Ο

μόνοια». (*)
Λήμνο; τήν 18 Φεβρουάριου 1875.

Ε. Έρμακουή.ί.

(*) Σ. Ο. Ένδομύχω; χαίρομεν παρατηροΟν- 
τες 8τι μεταξύ τών δυστυχώ; ολίγων έπιζησάντων 
είς διάφορα μέρη τής ’Ανατολής ’Αναγνωστηρίων 
ή έν Λήμνψ 'Ομόνοια εδραία μένει έν τή θέ
σει της καί δι’ ομιλιών άξιων λόγου περιοδικώς 
άπαγγελλομένων άπό τοϋ βήματος αύτή; παοέ- 
χει σημεία ζωτικότητα; καί άγαΟά; έλπίδας διά 
τό μέλλον. Έπίσης εύχαρίστως μανθάνομεν 8τι 
όμογενή; Λήμνιος, έν Καίρψ ήδη διαμένων καί 
έκ μετριοφροσύνης αξιέπαινου έπιΟυμών νά έρ- 
γάζηται άνωνύμως καί σιωπηλώ; τόν καλόν α
γώνα, κατώρθωσεν δπω; συλλέξη έσχάτως πα
ρά διαφόρων έν Αίγύπτω Λημνίων τό άξιον λό
γου ποσόν 1500 λιρών ’Αγγλικών υπέρ τών Σχο
λείων τή; πατρίδος του. Τοΰ φιλογενοΟ; τούτου 
άνδρός τάς προσπάθειας καί έργα άπό καρδίας 
εύχόμεθα δπως καί άλλοι πατριώται αύτοΟ μι- 
μηΟώσιν, έπίσητ δ’ εύχόμεθα δπως καί τόν περί 
τά γράμματα ζήλον τών Λημνίων μιμηΟώσι καί 
άλλοι ϋπολειπόμενοι έτι κατί τοΟτο ’Ανατολικοί 
λαοί.

II ΦΥΣΙΣ KAI II ΖΩΗ.

Π ΘΕΡΜΟΤΗΣ.

('Ex rUr τοΰ Ρ. PapillonJ.

Α.

’Απαντα τά ζώα κατέχουσι θερμοκρασί
αν άνωτέραν εκείνης τοΰ άεριώδους ή ρευστού 
μέσου, έν τώ όποίω ζώσιν" εν άλλαι; λέξε- 
σιν έχουσιν όλα τό πλεονέκτημα τοΰ παρά- 
γειν θερμότητα. Τών θερμόαιμων ζώων ή 
θερμοκρασία ε’ναι ύφ’ δλα τά πλάτη καί 
είς δλα τά κλίματα ή αύτή σχεδόν. Οΰ
τω; ό άνθρωπος, τά μαστοφόρα ζώα καί τά 
πτηνά έχουσιν είς τάς περί τού; κατε- 
ψυγμένους πόλους χώρας θερμοκρασίαν κατά 
Ενα μόνον ή δύο βαθμούς κατωτέραν ή ύπό 
τούς Τροπικούς. Ό μέσος όρος τή; θερμο
κρασίας τών μέν πτηνών είναι ί I βαθ
μοί, τών δέ μαστοφόρων ζώων 37. Τά 
δέ ψυχρόαιμα ζώα παράγουσι μέν καί ταΰ
τα θερμότητα, δλιγωτέραν μδλαταΰτα" 
άλλ’ ή θερμοκρασία τούτων άκολουθεϊ πάν
τοτε τάς μεταβολάς τής θερμοκρασίας τοΰ 
μέσου, έν τώ όποίιρ εύρίσκονται, καίτοι 
βαθμού; τινας πάντοτε άνωτέρα ταύτης 
διατηρουμένη. Παρά τοϊς έρπετοϊ; λ. χ. 
ό μέν άνώτεοος όρο; τής διαφοράς ταύτης, 
τή; μεταξύ δηλαδή τής ιδίας αύτών θερ
μοκρασίας καί τής περί αύτά Εξωτερικής, 
είναι 5 βαθμοί, ό δέ κατώτερος 1 [2 μό
νον' παρά τοϊ; έντόμοι; καί τοϊς ίχθύ- 
σιν ή διαφορά ε’ναι Ετι μικροτέρα' έπί τέ
λους παρά τοϊ; κατωτέροις τούτων ζώοις 
ή διαφορά σπανίως φθάνει τόν ήμισυν βαθ
μόν. Έν περιλήψει παρ’ δλοι; τοΐς ζώοις, 
τών οποίων ή θερμοκρασία είναι εύμετάβλη- 
τος, παρετηρήθη δτι ή άντίστασις εί; τά 
έξωτερικά τής ψυχράνσεως αίτια ε’ναι το- 
σοϋτον μάλλον μεγαλειτέρα, καθόσον ό
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Οργανισμός αύτών είναι όλιγώτερον ατε
λής' Ιδίως δ’ οτι ή ζωτική παρ’ αύτοΐς έ- 
νέργεια καί πρδ πάντων ή ενέργεια τής α
ναπνοής εύρίσκεται είς άμεσον σχέσιν μέ 
τήν θερμομετρικήν τής ατμόσφαιρας κατά- 
σιασιν' ούτως έν ατμόσφαιρα 7 βαθμών 
πολλαί σαΰραι χαταναλίσκουσιν όκτάκις 
Ολιγώτερον όξυγόνον ή έν ατμόσφαιρα 23 
βαθμών. Το άνάπαλιν συμβαίνει παρά τοΐς 
ζώοις. τών όποιων ή θερμοκρασία είναι ή 
αύτή πάντοτε' δσω πλειότερον κάυ,νει 
ψύχος, τοσούτον ένεργητικώτερον άναπνέ- 
ουσιν' άνθρωπος έν παραδείγματι, δστις 
τδ θέρος καταναλίσκει 31 μόνον γραμμάς 
οξυγόνου καθ’ έδραν, καταναλίσκει 44 έν 
χειμώνι. Πλήν δέ τής ατμοσφαιρικής κατα
στάσεως τοΰ περί αύτά μέσου, καί πλεΐ
σται άλλαι περιστάσεις έξασκοΰσιν έπιρ
ροήν ουσιώδη έπί τής θερμότητος τών ζώων 
καί έπιφέρουσι μεταβολάς τακτικά; έν αυ
τή' αί ώραι τοΰ έτους, αί ώραι τής ήμέ
ρας, δ ύπνος, ή χώνευσις, τδ είδος τής 
τροφής, ή ηλικία κτλ. είναι ολα αίτίαι 
διαρκώς μεταβάλλουσαι τήν δύναμιν τών 
δργάνων τής αναπνοής. Υπάρχει δμως 
τοιαύτη τάζις, τοιαύτη συμφωνία, τοιαύ
τη πρόνοια άνευ υπερβολής εις τδν όρ- 
γανισαδν τοΰ σώματος, ώστε μ’ δλας τάς 
μεταβολάς ταύτας ή θερμοκρασία μένει έν 
αύτώ ή αύτή, καθόσον άφορα τήν φυσιολο
γικήν κατάστασιν.

11 θερμοκρασία τοΰ άνθρώπου έν τή ρίζη 
τής γλώσσης ή ύπδ τήν μασχάλην εΐναι 
37 περίπου βαθμών, δ δ’ άριθμδς ούτος 
εΐναι δ μέσος δρος τών άριθμών τής θερμο
κρασίας διαφόρων τοΰ σώματος μελών, 
διότι ύπάρχουσιν έλαφραί τινες διαφοραί 
άπδ τοΰ ένδς εις τδ άλλο όργανον. Τδ δέρ
μα είναι τδ ψυχρότερου μέρος, δσω δέ τις 
πλησιάζει τά άκρα τοΰ σώματος, τοσοϋτον 
ψυχρότερον άπαντφ τδ δέρμα. "Οσφ άπε- 
ναντίας εισδύει βαθύτερον έν τώ οργανι
σμό/, τοσοϋτον ύψηλοτέραν βαθμηδόν εύρί 
σκει τήν θερμοκρασίαν, τά δέ κοίλα μέρη 
εΐναι θερμότερα ή αί έπιφάνειαι. Ό έγκέ- 
φαλο; εΐναι ήττον θερμός άπδ τά έσωτερι- 

κά τοΰ κορμού όργανα, οί δέ κυψελώδεις 
ίστοί όλιγώτερον τών μυών. Καί τδ 
αίμα δ’ αύτδ δέν έχει τήν Ιδίαν θερμοκρα
σίαν είς ολα τοΰ σώυ-ατος τά μέρη. Όσω 
πλησιέστερον τής καρδίας εύρίσκεται, το- 
σοΰτον θερμότερου είναι. Ό Κ. Βερνάρ, 
δι’ άκριβών μέσων μετρήσας τήν θερμοκρα
σίαν τών βαθέων άγγείων καί κοιλοτήτων 
τής καρδίας, άπέδειξεν δτι τδ αίμα τδ 
έξερχόμενον τών νεφρών εΐναι θερμότερου 
τοΰ εισερχομένου έν αύτοΐς' ώσαύτως καί 
τδ διερχόμενον τδν σωλήνα" έπί τέλους δτι 
τδ διερχόμενον τούς πνεύμονας θρεπτικόν 
ρευστόν ψυχραίνεται, ώστε ή θερμοκρασία 
τών αριστερών κοιλοτήτων τής καρδίας εΐ
ναι κατά 0°. 2. κατωτέοα τής τών δεξιών' 
άπόδειξις δτι οί πνεύμονες δέν εΐναι ή εστία 
τής ζωτικής θερμότητος καί δτι τδ αίμα 
αναζωογονούμενου ψυχραίνεται αντί νά θερ
μά νθή.

Οί άρχαΐοι φυσιολόγοι έφρόνουν δτι ή 
ζωή δύναται νά παραγάγη θερμότητα' ό 
Γαληνός διετείνετο δτι ή Οερμότης ύπάρχει 
έμφυτος έν τή καρδία. Αί υποθέσεις αύται 
κατέπεσον σήμερον, άπεδείχθη δ’ δτι ή 
Οερμότης τών ζώων πηγάζει έκ τών χημι
κών αντιδράσεων τών έκπληοουμένων έν 
τή οικονομία τοΰ σώματος. Ό Lavoisier 
άπέδειξεν δτι δ άήο διερχόμενος διά του 
πνεύμονος διαλύεται, δπως έν τώ καιομένω 
άνθρακι' έν τώ άνθρακ·. ύπάρχει θερμογό
νου έςάτμισις' δμοία εξάτμισες ένεργεϊται 
και έν τώ πνεύμονι μεταξύ τής εισπνοής 
καί έκπνοής τοΰ άέρος, τδ δέ θερμογόνου 
τοΰτο διαμοιραζόμενου μετά τοΰ αίματος 
έν δλω τώ ζωτικώ δργανισμώ, διατηρεί 
θερμότητα διαρκή έν αύτώ. Έξήτασε καί 
άν ή Οερμότης ή παραγομένη έν ώρισμένω 
χρόνορ διά τής καύσεως ποσότητός τίνος 
άνθρακας έν τώ όργανισμω Ισοδύναμε! άκρι
βώς πρδς τδ ποσόν τής θερμότητος, οπερ 
τδ ζώον αναπτύσσει κατά τον αύτδν χρό
νον, εύρε δέ τδ άνάπαλιν, καί τοΰτο διότι 
έπί 100 μερών άτμοσφαιρικών οξυγόνου, 
δπερ τδ ζώον απορροφά, 81 μόνον έκβάλ- 
λει διά τής αναπνοής έν εϊδει ανθρακικού 

οξέος. Έξήγαγεν δτι μέρος (9. 0]0) οξυγό
νου καταναλ.ίσκεται πρδς καύσιμον ύδρογό
νου, ϊνα σχηαατίση τδν υδατώδη ατμόν 
τδν περιεχόμενον είς τδν έξερχόμενον σέρα, 
άρα ή ζωτική Οερμότης πρέπει ν’ άποδοθή 
είς διττήν καΰσιν, άνθρακος έν πρώτοις 
καί ύδρογόνου ακολούθως.

Καί αναμφισβήτητου μέν εΐναι δτι αί 
πλεΐσται τών αντιδράσεων τών ένεργουμέ- 
νων έν τώ όργανισμω τοΰ σώματος καί πα- 
ραγουσών τήν θερμότητα, ώς τελειωτικόν 
άποτέλεσμα έχουσι τδν υδατώδη άτμδν καί 
τδ ανθρακικόν οξύ, τδ διά τοΰ πνεύμονος 
έκπεμπόμενον' πλήν τά αέρια ταϋτα δέν 
πηγάζουσιν έκ καύσεως άπ’ ευθείας ύδρο
γόνου καί άνθρακος, άφοΰ ό οργανισμός τοΰ 
σώματος δέν περικλείει σώματα τοιαΰτα 
έλεύθερα. Είναι τδ τέρμα σειράς δλης με
ταμορφώσεων κεχωρισμένων πολλάκις άπδ 
τών κυρίως καύσεων' δέν είναι δέ καί τά 
μόνα κατάλοιπα τής χημικής έργασίας τής 
ένεργουμένης έν τή ζωτική εστία. Πλήν τοΰ 
υδατος καί τοΰ ανθρακικού οξέος, άτινα τά 
ζώα διά τής έκπνοής έκβάλλουσιν, έκκε- 
νούσι καί δι’ άλλων δδών στοιχειά τινα, I 
άτινα είναι αί σκωρίαι, ούτως είπεΐν, τών 
δύο άνωτέρω, μ.εταξύ άλλων τήν ούρίνην, 
τδ ούρικδν όξύ, τήν κρεατίνη·/, τήν χολο- 
στεατίνην κτλ. ταύτα δέ πάντα δέν δύ
νανται νά ηναι τό άποτέλεσμα καθαρών 
καύσεων, άποδεικνύουσιν δέ δτι ό κυκλοφορι
κός χείμαρρος εΐναι ή έδρα αντιδράσεων 
πολυπλ.οκωτάτων, τών οποίων άρχίζομεν 
μόνον νά διαβλέπωμεν τούς νόμους. Χάρις 
έν τοσούτορ είς τάς προόδους τής οργανικής 
χημείας δυνάμεθα σήμερον ν’ άκολουθήσω- 
μεν τήν άλυσιν τών βαθμιαίων μεταμορ
φώσεων τών θρεπτικών ύλών έν τώ κύκλω 
τών ζωτικών λειτουργιών. Καί έν πρώτοις 
αί μεταμορφώσεις αύται ένεργοΰνται είς 
δλα τά μέρη τοΰ όργανισμοΰ, τά διερχό— 
μενα ύπδ τών τριχοειδών άγγείων' αδένες, 
μυς καί έντερα, δλα διαρκώς καίονται' 
δέχονται άκαταπαύστως οξυγόνου ένεργούν 
είς τά βαθύτερα μέρη τής ούσίας αύτών ποι
κίλας μεταμορφώσεις. ’Εν περιλήψει έκα

στον όργανον άναπνέει καθ’ δλα συγχρόνως 
τά μέρη του, άναπνέει δέ κατά τδν Ιδιον 
αύτοΰ τρόπον. Αδίκως μερικοί φυσιολόγοι 
θέλουν νά περιορίσωσι τδ φαινόμενον τής 
αναπνοής είς τά τριχοειδή άγγεΐα. Ούίεν 

άλλο εΐναι ταύτα είμή οί σωλήνες οί με- 
ταβιβάζοντες τδ όξυγόνον, δπερ διέρχεται 
τάς λεπτάς πλευράς των καί ενεργεί τήν χη
μικήν έργασίαν τήν διατηρούσαν τδ πΰρ 
τής ζωής, θέσατε οίονδήποτε Ινώδες ύφα
σμα άρτίως άποσπασθέν τοΰ σώματος έν 
μέσω οξυγόνου. Βλέπει τις αμέσως ανθρα
κικόν όξύ έκπεμπόμενον καί θερμότητος 
άνάπτυξιν, ή δ’ έκτδς τοΰ οργανισμού ά- 
ναπνοή αυτή άποδεικνύει δτι τούτο δύνα
ται άκριβώς νά άφομοιωθή πρδς τήν καΰσιν 
οίουδήποτε σώματος. Ή μόνη διαφορά υ
πάρχει ώς πρός τήν δύναμιν τής καύσεως' 
τδ μέν κηρίο·/ ή ξύλον καίεται ταχέως καί 
εκπέμπει φλόγας, τδ δέ καύσιμον υλικόν 
τής όργανικής σαρκδς μέ τδ όξυγόνον βρα
δέως καί ήττον ταραχωδώς.

Τδ αίμα σύγκειται έξ υλικών διαφόρων, 
έξ αλάτων μεταλλικών, χλωρούχου, θειού
χου, φωσφορικής κονίας (potasse), άλκυο- 
νείου (Soude)), άσβέστου, μαγνησίας, έξ ύ
λών χρωματικών, έκ σωμάτων παχέων, 
έξ ούσιών ουδετέρων ώς τδ άμ.υλ.ον, έκ 
ζωτικών στοιχείων ώς τδ λεύκωμα καί ή Ι
νώδης ομοιομέρειά. Όλα τά ύλικά ταύτα, 
τά μέν έν τή πρώτη καταστάσει μένοντα, τά 
δέ μεταβαλλόμενα, καταστρέφονται άκο- 
λούθως έν τοΐς ίδίοις όργάνοις, δπου ώρί- 
σθησαν κατ’ άρχάς. Ή γλυκογύνη (Glyco- 
<l^ne) μετατρέπεται είς ζάκχαρι καιόμενον 
διά τοΰ μίγματος υδατος καί ανθρακικού 
όξέος' τά παχέα έξεα έν μέρει μέν άφαι- 
ροΰνται ύπδ τοΰ δέρματος, έν μέρει δέ καί
ονται, αί δέ χημικαί λειτουργίαι αύται 
έκτελούμεναι έν τώ συνόλω τού όργανισμοΰ, 
προκαλούσι πανταχοΰ μεγάλην ή μικράν 
άνάπτυξιν θερμότητος. Δέν υπάρχει άρα 
κεντρικόν όργανον διά τήν παραγωγήν τοΰ 
ζωτικού πυρός, έκαστον άνατομικδν στοι
χείου μετέχει αυτής, άν δέ ύπάρχη ομοι
όμορφος σχεδόν θερμοκρασία καθ’ δλον τό
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πέμπει, καί άφήρει τό ποσόν τοϋ

σώμα, τοΰτο συμβαίνει διότι τό αίμα δια
νέμει μέ τάξιν τήν θερμότητα είς δσα μέρη 
λούει.
φ Τίνι τρόπω ήδη νά όρίση τις τό ποσόν 

τής θερμότητος, δπερ αί άντιδράσεις αύται 
δύνανται νά παοαγάγωσιν; "Ινα γνωρίση 
τοΰτο δ Lavoisier παρέβαλε τό ύπό τοΰ 
ζώου άπορροφώμενον όξυγόνον μέ τό άν- 
Ορακικόν οξύ καί άτμώδες ύδωρ, δσα έκ- 
πέμπει, καί άφήρει τό ποσόν τοΰ καέντος 
άνθρακος και υδρογόνου, ύποθέτων δτι δ 
σχηματισμός τοΰ άνθρακικοΰ όξέος καί τοΰ 
υδατος παράγουσιν έν τώ όργανισμώ δσην 
θερμότητα ήθελον παραγάγει, άν δ σχη
ματισμός αυτών ένηργεΐτο δ·.’ έλευθέρου άν- 
Ορακος καί υδρογόνου' ιδού είς τί περίπου ά
ποτέλεσμα κατέληξεν' είς άνθρωπος, 60 
χιλιόγραμμα ζυγίζων, καίει είς 24 ώρας 
μέ τήν μέσην τών Παρισίων θερμοκρασίαν, 
•3 I 3 γραμμάς άνθρακος καί 22 υδρογόνου, 
άναπτύσσων 3297 μονάδας θερμότητος'συγ 
χρόνως δέ χάνει διά τοΰ πνεύμονος καί τοΰ 
δέρματος 1243 γραμμάς άτμοΰ υδατος, αύ
ται δέ τω άφαιροΰν 697 μονάδας Οερμότη
τος· μένουν 2600 διαθέσιμοι' κατ’ άλλων 
υπολογισμούς άνθρωπος μέσου βάρους πα
ράγει είς τά ήμέτερα κλίματα καθ’ έκάστην 
3250 μονάδας θερμότητος, ποσόν ικανόν 
ϊνα βράση τις 32 1)2 λίτρας υδατος' οί α
ριθμοί ούτοι παρέχουσιν ιδέαν αρκούντως 
καθαράν τής θερμογόνου δυνάμεώς τοΰ ζωτι
κού όργανισμοΰ.

Ή θερροχημΰα έξ άλλου, έπιστήμ.η δ
λως νέα, άνεκαλυψε πρός ταΐς μέχρι τοΰδε 
γνωσταϊς πηγαΐς τής θερμότητος καί έτέρας, 
μή παρατηρηθείσας πρότερον. Ό Iterlhelel 
παρετήρησεν δτι τό έν τώ όργανισμώ τοΰ 
σώματος άνθρακικόν όξύ δέν σχηματίζεται 
πάντοτε δι’ όξυδώσεως τοΰ άνθρακος, προ
έρχεται ένίοτε καί ύπό έτέρου είδους άνα- 
λύσεως, άπορροφώσης θερμότητα Γνωστόν 
δτι αί θρεπτικαί ούσίαι είς τρεις θεμελιώ
δεις τύπου; κατατάσσονται, είς τά λίπη, τά 
άνθρακοΰχα ύδρικά σώματα (ζάκχαρι, άμυ- 
λον) καί τάς λευκωματοειδείς. Τά λίπη λοι
πόν, αναλυόμενα καί μιγνυόμενα μέ τό ΰ·
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δωο, παράγουσι θερμότητα' έπίσης καί τά 
ύδρικά σώματα, άνεξαρτήτως πάσης όξυδώ- 
σεως" έπί τέλους αί λευκωματοειδείς ούσίαι 
προκαλοΰσι φαινόμενα Οερμότητος, μιγνυ- 
όμεναι μέ τό ύδωρ/Όλα τά γεγονότα ταΰτα 
πρέπει νά συμπεριληφθώσιν έν τώ άκριβεϊ 
καί λεπτομερεϊ προώρω δέ ίσως άκόμη σή
μερον ύπολογισμώ τής Οερμότητος τών 
ζώων. 'Οπωσδήποτε δέ, αύτη έχει ώς άρχήν 
τό σύνολον τών χημικών μεταμορφώσεων 
τών άεννάως ένεργουμένων εις τά βάθη τών 
όργάνων των, μεταμορφώσεων προκαλουσών 
τήν διαρκή άνανέωσιν δλοκλήρου τής Οργα
νικής ούσίας, τήν Ορέψιν τούτέστι' διατί δ
μως ή θρέψις αυτή, διατί ή άκατάπαυστος 
αυτή παραγωγή Οερμότητος έντός τής ζώ- 
ση; μηχανής;

Δύναταί τις σήμερον νά λύση τό πρό
βλημα τοΰτο, περικλεϊον τό μυστήριον μι
άς τών ωραιότερων διατάξεων τή; φύσεως.

Ή Οερμότης ή υπό τών ζώων παραγομέ- 
νη είναι ή πηγή όλων τών κινήσεών των' έν 
άλλαις λέξεσιν ή μηχανική έργασία, τήν 
οποίαν έκτελοΰν, είναι άπλή καί καθαρά 
μεταμόρφωσις τής θερμικής ένεργείας, τήν 
όποιαν άναπτύσσουσιν.Δέν δημιουργοϋσι τήν 
κινητικήν δύναμιν δι’ αύτομάτου τινός ένερ
γείας, τοΰθ’ δπερ ήθελεν είσθαι 8ν τών 
προνομίων τής ζωής' τήν πορίζονται έκ τής 
θερμαντικής ένεργείας τής άποθηκευμένης 
εΐς τά όργανα, δσα διέρχεται τό αιματώδες 
υγρόν. 'Υπάρχει δέ καί σχέσις τακτική με
ταξύ τοΰ ποσοΰ τής χανομένης θερμότητος 
καί τής έν τώ όργανισμώ μηχανικής έργα
σίας' αν δμως πάσα κίνησις τών ζώντων 
όντων ήναι μεταμόρφωσις τής ζωτικής 
θερμότητος, δέν έπεται και ότι αύτη μετα- 
μορφοΰται δλη έν ταΐς κινήσεσι τοΰ ζώου' 
διαλύεται έν μέρει καί διά τής άφιδρώσεως 
τοΰ δέρματος, διά τής προσψαύσεως, πρό 
πάντων δέ διά τής ακτινοβολίας· χρησι
μεύει δέ πάντοτε ϊνα διατηρή είς βαθμόν 
μόνιμον τήν θερμοκρασίαν τοΰ ζώου, είς 
μυρίας δσας αιτίας ψυχράνσεως υποβεβλη
μένου.

Έρρέθη άνωτέρω δτι ή θερμογόνος τών 

έχανον τρεις μόνον ήμέρας κατά μέσον δρον 
κατ’ έτος. Είναι αληθές δτι συχνάκις τό οι
νόπνευμα χρησιμεύει διά τόν έργάτην ώς 
μέσον δυνάμενον νά Οεραπεύση τό ανεπαρ
κές θερμογόνων τροφών' άπατηλόν μέσον 
μίλα ταΰτα, πρός στιγμήν μόνον άνορθώ- 
νον -.όν όργανισμ.όν, άκολούθως δ’ ύποσκά- 
πτον αύτόν καί κάτισχνον άποκαθις-ών τόν 
άνθσωπον. "Εν τών καλλιτέρων κατά τοΰ 
οινοπνευματισμοΰ φαρμάκων θά ητο βε
βαίως ή έλάττωσις τής τιμής τοΐ κρέατος.

Καθόσον αφορά λοιπόν τάς μεταξύ θερ
μότητος καί κινήσεως σχέσεις, πάν τό ύ- 
πάοχον δν δύναται νά παραβληθή πρός ά
ψυχον κινητικήν δύναμιν, πρός άτμοκίνη- 
τον μηχανήν. ΊΙ Οερμότης τώ όντι παρά
γεται διά τών καύσεων, καί διά συστήματος 
οργάνων κατά τό μάλλον ή ήττον πολύ
πλοκων μεταμορφοΰται είς μηχανικήν έρ
γασίαν' άρχεται έν κατας-άσει έντάσεως καί 
χορηγεί τήν κίνησιν, Εσω προσκαλείται πρός 
έκτέλεσιν μιάς οίασδήποτε έργασίας. 'II μό
νη διαφορά είναι, δτι τό ύπάρχον δν είναι 
μηχανή πολλώ τελειότερα' διότι ένφ αί ά- 
τμομηχαναί αί καλλίτερον κατεσκευασμέναι 
χρησιμοποιούσε τά δώδεκα μόνον εκατοστά 
τής διαθεσίμου αύτών δυνάμεώς, τό μυώ
δες σύστημα τοΰ άνθρώπου άποδίδει δέκα 
οκτώ εκατοστά. Πλήν δέ τούτου ή ζώσα 
κινητική δύναμις έχει τοΰτο τό ίδιον, δτι 
πηγαί θερμότητος καί μηχανισμοί συγχέον- 
ται στενώς έν αύτή, ή δέ κίνησις μεταμορ
φοΰται καί αύτη εΐς θερμότητα' περιπλοκή 
απίστευτος, τής όποιας καί αύτούς τούς ά- 
πλοΰς νόμους δέν έδυνήθη ή σύγχρονος έπι- 
στήμη νά διευκρινήση είμή διά μυρίων α
γώνων καί καταφυγοΰσα είς τήν φυσικήν, 
είς τήν χημείαν καί βιολογίαν, καί είς τάς 
τρεϊς όμοΰ. Κατά τινας φυσιολόγους ή θερ- 
μότης δέν είναι μόνον ή πηγή τή; κινήσεως 
έν τώ όργανισμώ' μεταμορφοΰται ωσαύτως 
καί είς νευρικήν ένέργειαν έν αύτώ. Κα
τ’ αύτούς ή λειτουργία τοΰ έγκεφάλου είναι 
έργασία άπολύτως όμοιάζουσα μέ τήν τοΰ 
δισχιδούς μυός τοΰ πνεύματος, καί τό πνεΰ
μα δ’ αύτό πρέπει νά θεωρηθή ώς ύπό τής 
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τροφών δύναμις είναι τοσούτω μάλλον με- 
γαλειτέοα, δσον μεγαλειτέραν περικλείουν 
αύται ποσότητα στοιχείων άπαιτούντων ί
να καύσωσι μεγάλην οξυγόνου δόσιν.Διά τοΰ
το τό κρέας καί τά λίπη έπανορθώνουν πο
λύ ταχύτερον ή αί φυτικαί ούσίαι τάς απώ
λειας τοΰ όργανισμοΰ. Αί φυτικαί ούσίαι 
αρμόζουν είς τών θερμών κλιμάτων τούς 
κατοίκους, μή έχοντας ανάγκην νά παρα- 
γωσι θερμότητα, διότι ή ατμόσφαιρα τοΐς 
χορηγεί άρκετήν τοιαύτην. Τών ψυχρών 
απεναντίας χωρών οί κάτοικοι, τών οποίων 
ή θερμογονία καί διαρκής πρέπει νά ήναι 
και ένεργητική, οικοθεν ζητοΰσι τό κρέας 
καί τά λίπη, ών ή καΰσις χορηγεί θερμότη
τα πολλήν Είναι φυσιολογική άνάγκη διά 
τούς Λάπωνας νά τρέφωνται μέ τών κητών 
τό έλαιον, δπως διά τών Τροπικών τούς 
κατοίκους έπίσης νά τρώγωσιν έλαφράς μό
νον τροφάς. 'II ένέργεια άλλως τε τών α
ναπνευστικών καύσεων καί τών τροφών ή 
φύσις άλλάσσουσιν έπίσης και μέ τά κλίμα
τα, ώστε ύπάρχει πάντοτε αναλογία με 
ταξύ τής θερμικής καταστάσεως τοΰ περί 
έκαστον ζώον κύκλου καί τής έν αύτή ζω
τικής εστίας. ’Επίσης δέ είς έν καί τό αύ
τό κλίμα τά όντα, δσα καταναλίσκουσι 
μείζονα μηχανικήν έργασίαν έν έαυτοΐς, 
πρέπει νά τρώγωσι πλειότερον τών όλίγον 
κινούμενων. 'II άρχαιοτάτη αυτή παρατή- 
ρησις υποδεικνύεται όρθοτέρα όσημέραι, καί 
δμως ήκιστα τήν λαμβάνουσιν ύπ’ δψιν οί 
επιφορτισμένοι τά τής δημοσίου διατροφής. 
Πλεΐστα παραδείγματα άποδεικνύουσι πόσον 
ώφέλιμον ήθελεν είσθαι διά τούς βιομηχά- 
νους ν αύςήσωσι τό ποσόν τοΰ κρέατος έν 
τοΐς γεύμασι τών έργατών. Έσχάτως έτι 
διευθυντής μεγάλου βιομηχανικού καταστή
ματος τής Τάρν ό Κ. Ταλαβώ έβελτίωσε 
τήν ύγείαν καί ρωμαλεότητα τών έργατών 
του, πολύ κρέας δίδων αύτοϊς. Μέ φυτικάς 
τροφάς άποκλειστικώς σχεδόν τρεφόμενος 
έκαστος έργάτης, έχανε δέκα πέντε ήμέρας 
έργασίας κατ’ έτος κατά μέσον δρον, συν
έπεια μεγάλου κόπου ή άσθενείας, αμα δ’ 
έγένετο παραδεκτή τοΰ κρέατος ή χρήσις, 
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θερμότητος παραγόμενον. Πειράματα πρόσ
φατα απέδειξαν κατά τούς ίδιους δτι υ
πάρχει τακτικά σχέσις μεταξύ τής ένερ
γείας τών νευρικών λειτουργιών καί τής 
θερμοκρασίας τών μερών,ένθα αί λειτουργίαι 
αύται έκπληροϋνται, ό δέ Gavartl εξάγει 
έκ τούτου δτι αί μετά τής Οερμότητος σχέ
σεις τοϋ νευρικού καί τοΰ μυώδους συστή
ματος είναι αί αυταί. Εϊς τούς μϋς ή παρα- 
γομένη δύναμις έκδηλοΰται δί ίρατών 
φαινομένων έντδς τοΰ σώματος, έν φ παρά 
τοΐς νεύροις έξαντλεΐται είς βαθείας καί 
λεπτοτάτας ένεργείας, είς ούδέν μέτρον α
κριβές δυναμένας νά ύποβληθώσιν. 'Επομέ
νως ποσόν τι δοθέν θερμότατος έν τώ ορ
γανισμό ήθελεν είσθαι άφ’ ένδς μέν μηχα
νικόν ισοδύναμον, άφ’ έτέρου δέ ψυχολογι
κόν. Καί δέν διατείνεται μέν ό προρρηθείς 
Κ. Gavaret, σοφός άλλως τε, ευλαβής καί 
πιστός πρός τάν πρακτικήν μέθοδον, δτι τό 
αίσθημα καί ή διάνοια δύνανται νά ύπολο- 
γισθώσιν είς μονάδας’ λέγει μάλιστα δτι 
ούδέν κοινόν μέτρον υπάρχει μεταξύ νοός 
καί θερμότατος· πλήν δέν έλλείπουσι φυσιο
λόγοι ήττον δειλοί, άποδίδοντες πάσαν ζω
τικήν έκδήλωσιν εις τάς αύστηράς τής θερ
μοδυναμικής συνταγάς. Νομίζομεν δτι ά- 
πατώνται.

'II άφομοίωσις τοΰ νευρικού καί τοΰ μυώ
δους συστήματος, ώς πρδς τήν σχέσιν αύ
τών μετά τής θερμότατος, είναι απίθανος 
διά πολλούς λόγους. Μεταξύ νεύρου καί 
μυώνος υπάρχει ή μεγίστη αύτη διαφορά,δτι 
τδ πρώτον έχει τδ αυτόματον, ουτινος στε
ρείται τδ δεύτερον. Άμφότερα έν τοΐς αύ
τοΐς έσωτερικοΐς καί έξωτερικοΐς κύκλοις 
άντλοΰσι τήν διακρίνουσαν αυτά ένέρ- 
γειαν" άλλ* ένώ ό μΰς, άπλοΰν μηχανικόν 
δργανον, περιορίζεται πειθηνίως μεταμορ- 
φόίνων εις γεωμετρικόν ποσδν έργασίας τήν 
δύναμιν, ήτις έν σχήματι Οερμότητος τώ 
επιτρέπεται, τδ νεΰρον, ζωτικόν οργανον, 
διαφεύγει τούς υπολογισμούς μας καί έν 
σειρά όλη λειτουργιών άσχέτων καί πρδς 
τήν δυναμομετρίαν καί πρδς τήν θερμομε- 
τρίαν έξασκεΐ κατά τδ δοκοΰν αύτφ τήν

διακεκριμένη·/ καί σχεδόν κυρίαρχον ίσχύν 
. του. "Ολα, καθόσον άφορμ τδ σύστημα 

τών μυών, δύνανται νά μετρηθώσιν" ού
δέν άπεναντίας έπί τοΰ τών νεύρων δύνα
ται νά μετρηθή. ’Εντυπώσεις, αισθήσεις, 
ψυχικαί διαθέσεις, λογισμοί, έπιθυμίαι, ή- 
δοναί καί λύπαι, δλα ταΰτα άποτελοΰσι 
κόσμον ύπεκφεύγοντα τούς δρους τών συνή
θων ορισμών. 'II ύπερτάτη έκείνη δύναμις, 
ήτις διέπουσα τάς ύψηλοτέρας τοΰ ζώου 
ένεργείας, άποφασίζει, άναστέλλει, διακό
πτει, έπανορθιόνει καί κανονίζει καί τήν 
μεταμόρφωσιν αύτήν τής θερμότητος είς 
κίνησιν, ή δύναμις έκείνη, ήτις άνεξάρτη- 
τος διευθύνουσα έντδς ημών, είτε ψυχήν, 
είτε θέλησιν, είτε έλευθερίαν τήν όνομάσομεν 
καί ήτις μένει πάσης διαμφισβητήσεως 
ανεπίδεκτος, καίτοι ή μυστηριωδεστέρα βε- 
βαιότης τής συνειδήσεως ήμών, ή δύναμις 
αύτη διαμαρτύρεται κατά πάσης έλαττώ- 
σεως τής έν τώ έγκεφάλιο ζωής είς μηχανι
σμόν άπλοΰν" τοιαύτη δέ είναι καί τών Κυ
ρίων Bernard καί Helmhollz ή πεποπί- 
θησις.

Β.

’’ίδωμεν ήδη είς ποιας μεταβολάς ή θερ- 
μότης ύπόκειται παρ’ ένί άτόμω ύπδ τήν 
έπήρειαν τών διαφόρων έν τώ δργανισμώ 
ταραχών. Διότι άν μένη άναίσθητος σχε
δόν πρδς τάς μεταβολάς τής έξω θερμο
κρασίας, δέν συμβαίνει τδ αυτό, αμα θίξη 
τις τδ ακέραιον τής ισορροπίας τών δργάνων. 
'Η συμφωνία τών διαφόρων μερών τοΰ Οργα
νισμού καί τών λειτουργιών, τάς όποιας 
ταΰτα έκτελοΰσι, τόσω μεγάλη είναι, ώστε 
ή έλαχίστη ταραχή αντανακλά έπ αύτοϋ, 
τήν άταξίαν παντοΰ διαχέουσα. Τδ νευρι
κόν σύστημα, έπιφορτισμένον νά διατηρή 
τήν μεταξύ όλων τών μερών τοΰ ζώου αρ
μονικήν συγκοινωνίαν, λαμβάνει πρώτον 
παντδς άλλου γνώσιν του έπελθόντος δυσα- 
ρέστου συμβεβηκότος, καί μεταδίδει είς δλα 
τά άλλα μέρη τήν ανώμαλον αύτοϋ έντύ-

δέ κατέρχεται, ούδέποτε δμως σχεδόν ή 
έπήρεια τής νόσου συμβαδίζει μέ τδν βαθ
μόν τής τακτικής θερμοκρασίας τοΰ σώμα
τος. Έπί Ίπποκράτους, δτε δέν έψαυον 
άκόμη τδν σφυγμόν τοΰ άσθενοΰς, ή υψωσις 
τής θερμοκρασίας άπετέλει τδ μόνον στοι- 
χεΐον τής κοινοτέρας νόσου, τοΰ πυρετού. 
Καί οι άρχαϊοι δέν ήπατώντο" διότι άπε
δείχθη σήμερον άτι ή έξαψις τής ζωτικής 
θερμότητος είναι δ ειδικός χαρακτήρ τής 
πυρετώδους καταστάσεως. ’Λφ ένδς μέν πυ
ρετός δέν ύπάρχει, ένόσορ ή θερμοκρασία 
μένει είς τόν τακτικόν αύτής βαθμόν" έξ 
άλλου, δέ ή συχνότης τοΰ σφυγμού δύναται 
νά φθάση τά έσχατα αύτής όρια, χωρίς νά 
ύπάρχη κίνησις πυρετώδης, ώς συμβαίνει 
είς τήν ύστερίτιδα. Όσάκις ή Οερμότης τοΰ 
σώματος υπερβαίνει τούς 38 βαθμούς, δύ- 
ναταί τις νά βεβαιώση ότι ύπάρχει πυρετός, 
άμα δέ καταβή τών 36, ή καλουμένη πα
γετώδης κατάστασις. Ούτως έντδς δύο 
μόλις βαθμών κινείται όλη ή τακτική 
Οερμότης. ’’Ανω τών 38 βαθμών καί κάτω 
τών 36 ή θερμοκρασία είναι ένδειξις νοση- 
ράς ταραχής. Έν τφ συνήθει διαλείποντε 
πυρετώ ύψοΰται δύο ή τρεϊς ώρας πρδ τού 
ρίγους, φθάνει τδν άνώτατον βαθμόν άμα 
τδ ρίγος παύση, κατόπιν δ’ έλαττοΰται. Αί 
οξεΐαι καί καθαραί φλογώσεις, αί πνευμο- 
νίαι, πλευρίτιδες, βρογχίται, έρυσίπελαι 
διέρχονται άπδ 36 ωρών μέχρι δύο περί
που ήμερών τήν περίοδον τής θερμότητος, 
άνερχομένης βαθμηδόν είς 41 βαθμούς. Περί 
τήν τρίτην ήμέραν ή θερμότης πίπτει, δυ- 
ναμένη Ομως ν’ άναφανή διά παροδικής βα- 
ρύνσεως άπό ήμίσεως μέχρι ένδς βαθμού έπί 
3 ή 7 ήμέρας, μεθ’ 8 ή ασθένεια εύρίσκεται 
είς τδ τέρμα της. Άν ή θερμοκρασία αύξη
ση βαθμηδόν μετά τήν τρίτην ήμέραν, πρέ
πει νά περιμένη τις τδν θάνατον. Ή επιμο
νή τής θερμότητος είναι ένταΰθα δ βέβαιος 
τοΰ θανάτου πρόδρομος. Οί έξανθημ.ατικοί 
πυρετοί, αί εύφλογίαι, ό πορφυρούς ή φλυ- 
ζακιώδης πυρετός παρουσιάζουσιν άξια λό-

I γου θερμαντικά φαινόμενα. 'II Οερμότης άρ- 
| χίζει μέ τήν ασθένειαν καί αύξάνει μέχρι τής

πωσιν. Δέν είναι ό γεννήτωρ τής ζωτικής 
θερμότητος, είναι δμως δ ρυθμιστής αυτής, 
αύτδ τουτέστι διευθύνει καί έπιβλέπει τρό
πον τινά τήν παραγωγήν καί διανομήν της, 
άναλόγως τών εύμεταβλήτων άναγκών τοΰ 
οργανισμού. Πάσα βλάβη ή προσβολή τού 
συστήματος τούτου αντανακλά έπί τών ψυ
χολογικών ενεργειών ιδίως δ’ έπί τής θερμο- 
γονίας. 'Ο Κ. Bcrnaros κίψας έπί λαγωοϋ 
τίνος τδ νευρίδιον τοΰ αύχένος τοΰ μεγάλου 
συμπαθητικού νεύρου έκ τού ένδς μόνον μέ
ρους, προεκάλεσεν είς τδ μέρος έκείνο ύψω- 
σιν θερμοκρασίας άρκετών βαθμών. ’Εκεί, ' 
δπου ύφ’ οίανδήποτε έπίδρασιν ή ένέργεια τοΰ 
νευρικού συστήματος διακόπτεται, τδ αίμα 
πλημμυροΐ, φέρον μεθ’ έαυτοΰ μείζονα πο
σότητα θερμαντικής ένεργείας. Έκεΐ δ’ δπου 
συμβαίνει τδ έναντίον, τά δοχεία συστέλ
λονται καί ή θερμοκρασία καταβαίνει.

Ή ανεπαρκής τροφή ή ή παντελής άπο
χή τροφής ένεργοΰσιν έπίσης έπί τής ζωτι
κής θερμότητος, ούχί δμως άμέσως. Ο 
δργανισμδς διατηρείται είς τδν τακτικόν 
αύτού βαθμόν θερμοκρασίας, έωσοΰ έζαν- 
τλήση τδ έκ καυσίμων ύλών άποθεματικδν 
κεφάλαιόν του. ’Ακολούθως ψυχραίνεται 
βαθμηδόν, έωσοΰ φθάση είς βαθμόν ύποδεέ- 
στατον. Λαγωδς ύποβληθείς ύπδ Ιν. Σωσσά 
είς ατροφίαν κατείχε τήν μέν πρώτην ήμέ
ραν 38ο 4 βαθμούς θερμότητος, δύο δέ 
ήμέρας πρδ τοΰ θανάτου του 38ο 4, τήν 
προτεραίαν 37ο 5 καί τήν στιγμήν τοΰ θα
νάτου του 27 βαθμούς. Άν είσαγάγη τις 
αύτδν κατά τήν στιγμήν τής τελευτής του 
έν κύκλω Οερμώ, θέλει τώ άποδώσει έπί 
τινα χρόνον τήν κατ’ έπιφάνειαν ένέργειαν 
τών λειτουργιών του, πλήν ολίγον θά διαρ- 
κέση τοΰτο' τά ανατομικά στοιχεία άπώλε- 
σαν όριστικώς πάν έλατήριον αύτών.

Η χειρ άσθενοΰς πάσχοντος έκ περιπνευ
μονίας ή πυρετού καίει" άπεναντίας ή τοΰ 
προσβεβλημένου ύπδ σοβαρού άσθματος ή 
έμφυσήματος τοΰ πνεύμονος είναι παγετώ- 
δης. Διότι ή ζωτική Οερμότης μεταβάλ
λεται ούσιωδώς είς τάς διαφόρους παθολογι
κής καταστάσεις· Ότέ μέν ύψοΰται, ότέ
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έξασθενήσεως τοϋ δέρματος. Διατηρείται 
εις τδν άνώτατον αύτής βαθμόν (42 1 [2
βαθμού; έπι τοϋ πορφυρού πυρετού—Scar- 
laline), έωσοϋ ή έξάνθησι; γείντ, πλήρης, α
κολούθως έλαττοϋται. 'II θερμοκρασία τέ
λος πάντων ύψοϋται είς διαφόρους χειρουρ
γικάς παθήσεις, προκαλοΰσα κατάστασιν 
κατά τδ μάλλον ή ήττον φλεγμονικήν κα’ι 
πυρετώδη" τοΰτο συμβαίνει έπί τών πλη
γών, έν γένει δέ εις πάν είδος τραυμάτων, 
εις τδν τέτανον, είς άνευρισμούς κλ Είς 
τάς έκ στραγγαλισμού κήλας απεναντίας, 
είς τά καυσίματα καί είς τάς πλείστας τών 
δηλητηριάσεων έλαττούται ούσιωδώς.

Ή έξαψις αΰτη ή κάθοδος τής ζωτικής 
θερμότητος δέν δύναται προφανώς ν’ άπο
δοθή είμή είς άνάλογον κατάστασιν, έπελ- 
Οούσαν έν τή ένεργεία τών άναπνευστικών 
αναφλέξεων. ’’Αγνωστον έτι τίς ή αιτία I 
τών μεταβολών τούτων, διά τίνος μηχανι
σμού τουτέστι ή έπήρεια μιας νόσου έπί" 
σπεύδει ή βραδύνει τήν ένέργειαν τής Οερμο- 
γονίας. ’Ιατροί τινες τδ άποδίδουν είς έ- 
ξαψιν, ήν προκαλούν έν τώ αΐματι μικροσκο- 
πικά τινα οντα’ άλλοι διατείνονται δτι είς 
τάς τοπικάς φλογώσεις τδ φλογισμένο ν ίρ- 
γανον μεταδίδει τήν θερμότητα είς τδ σώ
μα, ώς θερμαγωγός είς κατακεκλεισμένον 
δωμάτιον’ έπι τέλους έτεροι Οεωρούσι νευρι
κήν τήν πηγήν τής ταραχής ταύτης, διότι 
τά νεύρα είναι, δπως εϊδομεν, οί ρυθμισταί 
τή; θερμαντικής ένεργείας.

Τδ μόνον ακριβές μέσον, ϊνα έκτιμήσφ 
τις τήν θερμοκρασίαν έπί τών ασθενειών, 
είναι τοΰ θερμομέτρου ή χρήσις. Ό Σουά- 
μερδαν πρώτος άπδ τών μέσων τοΰ ΙΖ' αί
ώνος τδ παρετήρησεν" δ Χάεν καί ό Οΰντερ 
τδ μετεχειρίζοντο ώσαύτως κατά τδν πα
ρελθόντα αιώνα. ’Λλλ’ ή κλινική Οερμομε- 
τρία άνεπτύχθη πολύ έπ'ι τών ημερών μας, 
χάρις είς τά έργα διαφόρων έπιστημόνων, , 
ο'ίτινες δέν περιωρίσθησαν ν’ άποδείξωσιν ότι 
ή θερμοκρασία ύψοϋται κατά αρκετούς βαθ
μούς έπι τών άσθενειών" ήκολούθησαν τάς 
θερμαντικάς μεταβολάς άνά πάσαν ήμέραν, 
άνά πάσαν ώραν, κατά τάς διαφόρους φά

σεις τών παθολογικών αναπτύξεων" άνεκά- 
λυψαν ότι αί καμπύλα·. γραμμαί τών δια
κυμάνσεων τούτων χορηγοΰσι τύπου; ορι
στικούς δι’ έκάστην ασθένειαν, ότι μετα
βάλλονται δι’ ένδς τρόπου, άν ή ασθένεια 
έγκαταλειφθή είς έαυτήν, δι’ έτέρου δέ, άν 
πολεμηθή διά τοΰ ένδς ή άλλου φαρμάκου. 
Δύναται τις σπουδάζων τάς γραμμάς ταύ
τας ν’ άκολουθήσγ) τήν πορείαν τής ασθέ
νειας και εΰργ, πολυτίμους υποδείξεις διά τδ 
διαγνωστικόν ή προγνωστικόν αύτών.

Άφοΰ δέ εϊδομεν τίνι τρόπω ή έσωτερι- 
κή θερμό της παράγεται μεταξύ τών ζώων, 
πώς καταναλίσκεται έν αύτοΐς καί μετα
βάλλεται είς μηχανικήν έργασίαν, είς ποίας 
αύτομάτους ή προκαλουμένα; μεταμορφώ
σεις ύπόκειται, θέλομεν έν όλίγοις εξετά
σει κα'ι τήν έπ’ αύτών τών ιδίων ζώων έ- 
πίδρασιν τής έξωτερικής θερμότητος καί τά 
διάφορα φαινόμενα τά προερχόμενα έκ τής 
ύψώσεως ή καθόδου τής θερμοκρασίας τοϋ 
περί αύτά μέσου. "Ολα τά ζητήματα ταΰ- 
τα διευκρινήθησαν ύπδ άξιων λόγου νεωτέ- 

ρων έργων. 'Ο Berger καί IJelaroche έθε
σαν κατά τάς άρχάς τού αίώνος τούτου 
ζώα έντδς πυριατηρίων (etumj, περιεχόν- 
των άέρα θερμανθέντα είς διαφόρους βαθ
μούς θερμοκρασίας, καί παρετήρησαν τί ά
ποτελέσματα έξασκοΰσιν αί Οερμαν-.ικαί ε
πιδράσεις έπί τή; ζωή;.Τών ερευνών τούτων 
άποτέλεσμα ήτο ότι δλα τά ζώα έχουσι τδ 
πλεονέκτημα ν’ άντέχωσιν έπί τινα χρόνον 
είς τήν θερμότητα, δ δέ χρόνος τή; άντι- 
στάσεω; ταύτη; μεταβάλλεται κατά τδ εί
δος έκάστου ζώου. Τά μικρά έκπνέουσι τα
χέως, υποβαλλόμενα είς θερμοκρασίαν 45 
μέχρι 50 βαθμών. Τά μεγάλα ύποφέρουσι 
καλλίτερον τήν θερμότητα. Τά ψυχρόαιμα 
ζώα καί τών έντόμων οί -κώληκες άντέχου- 
σι πλειότερον άπδ τά θερμόαιμα" τδ άνά
παλιν συμβαίνει παρά τοΐς έν έντελεΐ κατα- 
στάσει έντόμοις.

Έσπούδασαν οί ίδιοι καί τδν άνθρωπον, 
καί άνεγνώρισαν ότι τδ άποτέλεσμα μετα
βάλλεται κατά τά άτομα. Ούτως άπδ 
θερμοκρασία; 49 μέχρι 58 βαθμών τό πυ-
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ριατόριον κατέστη άφόρητον καί πρδς αύτδν 
τδν IJelaroche, άηί)ζ'/τιαα·/τα έκ τούτου α
μέσως, ένώ ό συνάδελφος αύτοΰ Berger μό
λις ήσθάνθη μικράν κόπωσιν. Έξ άλλου 
μέρους δ Berger ούτος δέν έδυνήθη νά μεί- 
νη πλέον τών επτά λεπτών έντδ; μέσου 
θερμανθέντος μέχρις 87 βαθμών, ένώ δ 
Blagdon έμεινε δώδεκα λεπτά είς το αύ - 
τδ μέρος. Εΐ; τάς Τροπικά; χώρας ή θερ
μοκρασία τής ατμόσφαιρας ύψοϋται συχνά- 
κις, διαρκούσης τής ήμέρας, άνω τών 40 
βαθμών, άνευ βλάβης διά τού; ιθαγενείς. 
Έν τώ άκρωτηρίω τή; Καλή; Έλπίδος τδ 
θερμόμετρου άναβαίνει μέχρι 43 βαθμών" 
ένίοτε μόλα ταϋτα ή Οερμότης αΰτη προ- 
καλεΐ τον θάνατον. Άναφέρουσι μεταξύ 
άλλων γεγονότων ότι τδν Ιούνιον μήνα 
τοϋ έτους 1038, έν ταΐς όδοΐς τής Κσρλε- 
στώνος πολλοί άνθρωποι άπέθανον έκ καύ
σωνες 4 I βαθμών. Ποσάκις δέν ειδον τούς 
στρατιώτας ήμών έν ’Αφρική μετά μακράν 
δδοιπορίαν, τήν οποίαν πεζοί ύπό πυρίνα; 
ήλιακάς ακτίνας διήνυσαν, έκ παραφροσύ
νης καταλαμβανομένους καί νεκρούς πί
πτοντας ! Ένταΰθα όμως μέ τήν έπήρειαν 
τής θερμότητος ήνώθη καί ή τοΰ φωτός. Ό 
Δυχάμελ διηγείται τήν ιστορίαν πολλών υ
πηρετριών άρτοποιοϋ τίνος, αϊτινες, χωρίς 
τούτο ποσώς νά τάς στενοχωρήση, ήδύναν
το νά μείνωσι δέκα σχεδόν λεπτά έντός 
κλιβάνου θερμανθέντος μέχρι τοϋ αναγκαίου 
βαθμού ΐνα ψηθή άρτος. Τό πείραμα τού
το πολλάκις έκτοτε έπανελήφθη καί έπέ- 
τυχε. Τδ ζώον δύναται νά ύποφέρη έπί 
τινα χρόνον θερμοκρασίαν πολύ άνωτέραν 
τής ίδικής του, διότι ή τότε έπερχομένη 
ένεργητικωτάτη διΐδρωσις έμποδίζει τήν 
θέρμανσιν τών οργάνων του" αμα όμως, δ
πως θέλομεν ίδεΐ κατωτέρω, ή έσωτερική 
αυτού Οερμότης ύψωθή πράγματι βαθμού; 
τινας άνω τοϋ τακτικού αριθμού, ή ζωή δέν 
είναι πλέον δυνατή.

Έπί τών φαινομένων τούτων ό Κ. Ber
nard ένήργησεν έσχάτως έρεύνας, τών ο
ποίων ιδού τδ άποτέλεσμα. Έλαβε κιβώ
τιο* άπδ ξύλον έλατου είς δύο μέρη διηρη-

189

μένον διά κιγκλίδος, έφ’ ής θέτουν τδ εί; 
το πείραμα ύποβληθησόμενον ζώον. Έθεσε 
τδ κιβώτιου έπί πλακός έκ μίγματος, άμ- 
φότερα δ’ έπί κλιβάνου κατά τδ μάλλον ή 
ήττον θερμαίνοντος τδν έν τώ κιβωτίω άέρα. 
Ένοιξε παράθυρον έπί τή; μιάς πλευράς 
τοϋ κιβωτίου, ΐνα κοατή κατά βούλησιν έκ
τδς αύτοϋ τήν κεφαλήν, τοΰ ζώου. Εξέτα
σα ς τά οΰτως είς τήν έπήρειαν τοϋ κατά 
τδ μάλλον ή ήττον θερμοΰ άέρος υποβαλ
λόμενα ζώα κατέληξεν είς άποτελέσματα 
σπουδαιότερα ή οί Κ. Berger καί Delaro- 
che Ό Boerahave άπέδιδεν έπί τοΰ πει
ράματος τούτου τδν θάνατον είς τήν εφαρ
μογήν τοϋ θερμού άέρος έπί τού πνεύμονος, 
έμποδίζοντος τήν ψύχρανσιν τοϋ αίματος. 
Ό δέ Bernard άπέδειξεν ότι δ θερμός άήρ 
ένεργών έπί τοϋ δέρματος παράγει ΰψωσιν 
θερμοκρασίας πολλώ ταχύτερον θανατηφό
ρου, ή ά·ι τδ ύγρδν σώμα είσέλθη μόυον 
έυ τώ πνεύμουι" έπίσης δ’ ότι δσάκις δ θερ
μός άήρ είναι υγρός,- δ θάνατος έπέρχεται 
ταχύτερον καί μέ κατωτέραν θερμοκρασίαν, 
ή άν δ άήρ ήναι ξηρός. Διότι ή υγρασία α
ναπτύσσει τήν θέρμανσιν.

Όταν ίν ζώον ΰποβληθή είς τά δραστι- 
κώτατα τής θερμότητος αποτελέσματα, άρ
χιζε·, νά ταράσσηται, κατόπιν νά πνευστιφ, 
αί άναπνευστικαί καϊ κυκλοφορικά! κινήσεις 
του έπιταχύνονται, θερμαίνεται βαθμηδόν 
διά τής κυκλοφορίας, ήτις σωρεύουσκ άκα- 
ταπαύστως τδ αίμα έκ τή; περιφερείας εί; 
τδ κέντρον, μεταφέρει έν αύτώ καί τήν θερ
μότητα" αίφνης καταλαμβάνεται ύπδ σπα
σμών, οί παλμοί τή; καρδίας παύουσι καί 
εκπνέει βάλλον κραυγήν. Διά τοϋ θερμο
μέτρου παρατηρεί τις τότε ότι ή θερμοκρα
σία τοϋ σώματος τοϋ ζώου είναι κατά 4 ή 
5 βαθμού; άνωτέρα τή; τακτικής. Κατ’ 
άρχάς ταράσσεται, αί λειτουργίαι του φαί
νονται μέ νέαν δύναμιν έκτελούμεναι, δπως 
μέ τάς πρώτας ακτίνας τοϋ ’Απριλιανού 
ήλιου οί σφυγμοί τής ζωή; γίνονται ταχύ
τεροι παρ’ όλοι; τοΐς ζώοις" άλλ’ ή έξαψις 
αύτη είναι προσωρινή, άμα δέ φθάση βαθ
μόν τινα, τήν θερμότητα διαδέχεται τοϋ
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θανάτου δ παγετός, Ό Κ. Bernard έξή- 
τασε μετά προσοχής τά διά τοιούτου τρό
που άποθνήσκοντα ζώα, τδ δέ πρώτον έκ- 
πλήξαν αύτδν φαινόμενον είναι ή ταχύτης, 
μεθ’ ής έπέρχεται ή σκλήρυνσις τού πτώ
ματος. ΊΙ καρδία καθίσταται αίφνης αναί
σθητος πρδς πάντα έρεθισμδν καί στίγματα 
έκχυμωτικά υπάρχουν είς πολλά μέρη τοϋ 
σώματος. ΊΙ Οερμότης έπηξε τήν μαλθα
κήν ύλην, τήν άποτελοϋσαν τάς μυώδεις 
ϊνας,αϊτινες φαίνονται ώς ύπδ κεραυνού προ- 
οβληθεΐσαι. Έξ άλλου μέρους τδ αρτηρια
κόν αίμα τού ζώου κατέστη μέλαν, άπώλεσε 
πολύ όξυγόνον, έφορτώθη μέ άνθρακικόν όξύ 
καί περιεβλήθη τήν δψιν φλεβώδους αίμα
τος. Δέν έχασεν δμως καί έν τοιαύτη κα- 
ταστάσει τδ αίμα τάς φυσιολογικής αύτού 
Ιδιότητας καί δύναται διά νέας ποσότητος 
οξυγόνου νά άνακτήσηται τήνποοτέοαν θέσιν 
του καί γίνη χρυσολαμπές. Ή θερμότής, 
άρκεϊ δ βαθμδς αύτής νά μ.ήν ήναι ύπέρ μέ
τρον ύψηλδς,έπισπεύδει μόνον τήν αιματώδη 
καύσιν χοιρίς ν’ άλλοιώνη τδ αίμα, ούτε τδ 
νευρικδν σύστημ.α υποφέρει έξ αύτής. Τδ 
μάλλον προσβαλλόμενον μέρος είναι οί μύς’ 
αύτοί τραχύνονται, ή κυκλοφορία τού αίμα
τος παύει, μετ’ αύτής παύει καί ή άνα- 
πνοή καί έπέρχεται άμέσως δ θάνατος. Ό 
Κ. Bernard έπ’ ούδενί λόγω δέν παραδέ
χεται δτι ή ζωή άνθίσταται είς τήν Οέο- 
μανσιν’ απεναντίας ή ζωτική κίνησις τήν 
επιταχύνει, έκαστος δ’ έννοεΐ διατί. ΊΙ 
έσωτερική τού ζώου θερμότης ένούται μέ 
τήν πρόσθετον, ή δέ άνανέωσις τού αϊμα- 
ματος, πρώτος δρος τής θεομάνσεως, γίγνε- 
ται ταχύτερα. Ό Κ. Demarqua μάλιστα 
έθεράπευσεν ασθενείς πάσχοντας έκ τών 
φρικαλέων έκείνων συστολών τών μυών, 
αϊτινες χαρακτηρίζουσι τούς τιτάκοιχ, ύπο- 
βαλών αύτούς είς τήν έπήρειαν τού θερμο
γόνου καί είς λουτρά Οερμοτάτου άέρος. ΊΙ 
ύψωσις τής θερμοκρασίας τών έκ τού τετά
νου προσβεβλημένων μυών ήρκεσεν ϊνα 
τούς μετατρέψη καί έπαναφέρη είς ύγιά 
κατά στάσιν.

'ίδωμεν έπί τέλους τί συμβαίνει έπί τών

ζώων, δταν τά βυθίση τις έ·.δον ψυχρών κύ
κλων. Ότε τώ 1828[29 δ Κ. Γεμάρ έπε- 
σκέφθη τήν Ισλανδίαν, έκθέσας έν ύπαίθρω 
κουτίον πλήρες χώματος, έν μέσω τοΰ δ
ποίου εύρίσκοντο βάτραχοι, καί άνοίξας με- 
τ δλίγην ώραν αύτδ, εύρε τούς βατράχους 
σκληρυνθέντας καί παγωμένους' βυθίσας ό
μως αύτούς έντδς χλιαρού ΰδατος, τούς 
έπανέφερεν εΐς τήν ζωήν. ΙΙολ.λοί τών αρ
χαίων συγγραφέων άναφέρουσι γεγονότα 
παρόμοια, ώστε εννοεί τις μέχρι τίνος τδ 
άλλόκοτον συμπέρασμα, δπερ 'Αγγλος τις 
φυσιολόγος έξήγαγε πρδς στιγμήν έκ τών 
άνωτέρω πειραμάτων. Ο περί ού δ λόγος, 
Τζών Οΰντερ καλούμενος, έφαντάσθη δτι 
θά ήτο δυνατόν νά παρατείν-ij τις τήν ζωήν 
τού άνθρώπου έπ’ άπειρον, εΐς κλίμα ψυ
χρόν θετών αύτδν καί εις περιοδικήν πήξιν 
ύποβάλλων τδ σώμά του. Είς άνθρωπος 
τοιούτος, έλεγεν, ήθελε ζήσει χίλια ίσως 
έτη, άν μετά δέκα έτη τδν έπάγωνέ τις 
δι’ εκατόν, δυνάμενος μετά τά έκατδν αύ
τά έτη νά λύση τδ πάγος του διά δέκα 
νέα έτη καί ούτω καθεξής. Θέσας δμως 
κυπρ.ίνους ίχθεϊς έντδς κατεψυγμένου ρευ
στού, άνεγνώρισεν, αφού έπάγωσαν, δτι 
άνεπιστρεπτί εϊχον ψοφήσει' καί είδεν δτι 
ή έφεύρεσις, δι’ ής ήλπιζε νά κάμη τήν 
τύχην του, δπως δ ίδιος έλεγεν, ήτο χίμαι
ρα απλή. ΊΙ έπίδρασις τού ψύχους έπί τών 
δργανικών οντων μεταβάλλεται άναλόγως 
τής άνωτέρας ή κατωτέρας τάξεως, είς 
τήν οποίαν τά ζώα άνήκουν. ’Εν γένει δύ
ναταί τις είπεΐν δτι πρέπει ή περί τδ ζώον 
έκτδς θερμοκρασία νά ήναι πολύ χαμηλή, 
ϊνα τδ ψυχράνη έπαισθητώς, διότι ή ζωτι
κή θερμότης, τήν όποιαν αναπτύσσουν έντδς 
αύτών, άνθίσταται δραστηρίως είς τδ ψύχος. 
Τά μαστοφόρα μδλα ταύτα ζώα τών άρ- 
κτικών χωρών, μ’ δλην τήν πραστατεύουσαν 
αύτά πυκνήν μηλωτήν, δέν δύνανται νά 
ύποφέρωσι τήν θερμοκρασίαν τού πόλου, 
κατερχομένην ένίοτε είς 40 βαθμούς κάτω 
τού μηδενικού, (οπότε καί δ υδράργυρος τού 
βαρομέτρου παγόνει), είμή ζώντα ύπδ τήν 
χιόνα, ένθα ίδρύουσι τήν κατοικίαν των.

λοίωσις αυτή, είτε άπ’ εύθείας, είτε δτε τδ 
αΐμα μεταβάλλεται είς ρευοτδν, μηδενίζει 
δλας τάς ζωτικάς λειτουργίας. 'Ο Σουρώ, 
ανώτατος φαρμακοποιός τού Ρωσσικού στρα
τού, κουώσας πολύ έξ έπιπόνου οδοιπορίας 
έν μέσω τών χιόνων, άπέθανε καθ’ ήν 
στιγμήν ήοχισαν νά τδν θερμαίνωσι. Τά 
έπί τών ζώων πειράματα άπέδειξαν δτι δια
τηρούνται ζωντανά, έφόσον μόνον τά δια
τηρεί τις έν καταστάσει ήμισείας πήξεως, 
άποθνήσκουσι δέ, αμα έπαναφέρη έν αύ- 
τοΐς τήν θερμοκρασίαν καί κυκλοφορίαν εις 
τρόπον, ώστε νά έπιτρέψη είς τά σφαιρίδια, 
τά ύπδ τοΰ ψύχους άλλοιωθέντα νά διαχυ- 
θώσιν έκ νέου έφ’ δλων τών αγγείων τού 
σώματος. Έπίσης άποθνήσκουσιν, δσάκις 
τδ ποσδν τών σφαιριδίων τούτων είναι τό
σον, ώστε νά προκαλέση αξίαν λόγου τα
ραχήν έν τώ δργτνισμώ'πάν ζώον καθ’ δλο- 
κληρίαν παγωμένον, τού δποίου τδ πε- 
πηγδς αίμα δέν περικλείει πλέον είμή σφαι
ρίδια ακατάλληλα πρδς τήν ζωήν, άποθνή- 
σκει όριστικώς. *Αν τις διαλύση τήν πήξιν 
τού σώματος αύτού, δέν έχει άπέναντι του 
είμή πτώμα μαλ.θακδν, άχρουν, μέ τούς 
οφθαλμούς σκιερούς. "Ωστε άν ή θερμότης 
ήναι δηλητήριου διά τάς ίνας τών μ.υών, 
τδ ψύχος είναι τδ δηλητήριου τών σφαιρι
δίων τού αίματος. Συμβαίνει δέ καί έπί 
τής Οερμότητος δ,τι έπί των άλλων στοι
χείων τού μέσου, έν τώ δποίω ζή τδ ζώον 
έν τώ κόσμω τούτω. Κρύπτει καί αύτη, 
ώσπερ τδ τρυφερόν έκεϊνο τού Romio άν
θος, ούτινος δ χυμός είναι σωτήριος καί φο
βερός συγχρόνως, τάς άρβτάς τάς μάλλον 
αντιθέτους έν έαυτή, δύναται νά διατηρήση 
τήν ύγείαν, νά θεοαπεύση τήν νόσον ή νά 

έ-ιφέρη τδν θάνατον.
Ούδέν άλλο λοιπόν είναι δ άνθρωπος εί

μή τδ ασθενές παίγνιον δλο>ν τών ύποκώ- 
φων αύτών δυνάμεων, αϊτινες τδν περικυ- 
κλόνουν καί περισφίγγουσιν. 'Ας ύποτάξη 
αύτάς δσον θέλει, ούδέποτε υπεκφεύγει τούς 
αδυσώπητους νόμους, τούς έξαρτώντας τήν 
ισορροπίαν τής ζωής έκ τής ισορροπίας τών 
υποδεεστέρων φυσικών καί χημικών δρων.

Καί οί Έσκιμόοι έν τή χιόνι σκάπτουσι 
τάς καλύβας, ένθα διέρχονται τάς ήμέρας 
τού δριμυτέρου χειμώνος αύτών. 'Οσάκις δ’ 
δ έργανισμδς δέν δύναται ούτε νά παλαίση 
ούτε νά προφυλαχθή κατά θερμοκρασιών 
τόσω χαμηλών, έπέρχεται ταχέως διά τής 
πήξεως δ θάνατος. Τότε τδ σώμα δλον πα- 
γόνει καί διατηρείται έσαεί είς άξιοπαρατή- 
ρητον άφθορον κατάστασιν. Γινώσκετε βε
βαίως τήν ιστορίαν τών προκατακλυσμαίων 
έκείνων έλεφάντων (Mammoulhs), τών 
εύρεθέντων είς τούς περί τδν πόλον πάγους, 
δπου ήσαν τεθαμμένοι, άνθηροτάτων, ώσ
περ ζώα πρδ ολίγων ωρών άποβιώσαντα. 
"Οσω ή θερμότης καταστρέφει τά διάφορα 
τοΰ σώματος όργανα, τοσοΰτον τδ ψύχος 
τά δ,ατηρεΐ.

Διά τίνος εντούτοις μηχανισμού τδ ψύχος 
γίνεται θανατηφόρου ; Τό ψύχος έπιδρά έπί 
τού νευρικού συστήματος. Οί περιηγηταί 
άναφέρουσιν δτι είς τάς πολικάς χώρας 
τάσις άκαταμάχητος προς ύπνον βαρύνει 
τούς ανθρώπους τούς καταληφθέντας ύπδ 
θερμοκρασίας πολύ ψυχράς. Ότε δ Σολάν- 
δερ εφθασεν έπί τών κατεψυγμένων παρα
λίων τής Γής τού Ιΐυοδς, έλεγε τοΐς συνοδοι- 
πόροις του : «Όστις έξ υμών καθήση, Οά 
κοιμηθή, δστις δέ κοιμηθή, δέν θά έξυπνήση 
πλέον.» ’Αλλ’ ή πρδς τδν ύπνον τάσις αύ
τη τοσοΰτον είναι ανώτερα τών δυνάμεων 
τοΰ άνθρώπου, ώστε πολ.λοί τών μετά τού 
Σολάνδερ ύπέκυψαν- καί δ ίδιος δέ κατα
βεβλημένος έπεσεν έπί τής χιόνος, ένθα έ- 
μεινεν έπί τινας στιγμάς λειπόθυμος. Λέ- 
γουσιν οτι κατά τδν χειμώνα τοΰ 1709 
δύο χιλιάδες στρατιώται τού Καρόλου IB' 
άπέθανον έκ τού ύπνου, δστις ύπδ τήν έπί- 
δρασιν τού ψύχους τούς κατέλαβεν. Ίΐ έπί 
τών νευρικών κέντρων ενέργεια μδλα ταύτα 
είναι δευτερεύουσα καί συνέπεια ετέρου τινδς 
φαινομένου, δπερ μάς έξηγεΐ ένταΰθα τδ 
μυστήριον τοΰ θανάτου. Όταν ή έσω θερ
μοκρασία τοΰ σώματος κατέλθη είς 10 ή 
1 2 βαθμούς κάτω τοΰ μ.ηδενικού, τδ ψύχος 
παγόνει κατά τδ μάλλον ή ήττον τδ αίμα, 
φθείρει βαθέως τά σφαιρίδια αυτού, ή δέ άλ-
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’Έχει τούλάχιστον τήν παοηγορ'αν δτι γι- 
νώσκει τού; νόμου; τούτου;, καί δύναται ε
πομένως νά περιορίσγ, δσον τδ δυνατόν τά; 
δριμεία; αύτών έπηρείας. Οταν ή φύσις τδν 
πιέζη, και ί ιδία τδ άγνοεϊ, καί ή ιδία λη· 
σμονεϊ έαυτήν’ ό άνθρωπος δμως, ό πυγμαί
ο; άνθρωπο; είναι ανώτερο; δλιυν τών τυ
φλών τούτων μεγαλείων, διότι τδ ίδικόν 
του μεγαλεΐον ονομάζεται συνείδησις. Τού
του άπόδειξις είναι τδ θέμα δπερ περιλη
πτικής άνεπτύξαμεν ενταύθα’ τού θέματος 
δμως τούτου δέν θά έννοήση τι; τήν μεγά
λην σπουδαιότητα, άν καταπαύοντε; τδν 
λόγον δέν άπαντήσωμεν και εί; τήν τελευ- 
ταίαν έρώτησιν, τήν δποίαν τδ θέμα αύτδ 
καθ’ έαυτδ φέρει έν τώ μέσω. 'II Οερμότης 
αυτή, τήν δποίαν τά χημικά φαινόμενα ά- 
ναπτύσσουσιν έν τώ ζώντι δργανισμώ, πό
θεν πηγάζει ; Έκ τών τροφών, αϊτινες δλαι 
έκ φυτών πηγάζουσι, τά δέ φυτά παρά τού 
ήλίου τήν άρύονται. Τά φυτά, καιόμενα έν

τδς τοΰ ζώου καί άναπτύσσοντα διά τή; 
καύσεως ταύτης θερμότητα ή δυναμικήν 
ένέργειαν, άποδίδουσιν είς τδ ζώον δποίαν 
δύναμιν έλαβον παρά τού φεγγοβόλου τή; η
μέρα; άστρου. Μέρος λοιπδν τής ηλιακής ά- 
κτινοβολίας, έν τώ φυτώ κατ’ άρχάς άποθη- 
κευθέν, έχει έκαστον ζώον διαθέσιμον καί 
χρησιμοποιεί, είτε ΐνα παλαίση κατά τοΰ 
ψύχους, είτε διά νά έξασφαλίση τήν τακτι
κήν έργασίαν τών κινητικών αυτού λειτουρ
γιών. Έν άλλαι; λέξεσιν δ ήλιο; καί έν- 
ταΰθα είναι η ανεξάντλητο; τή; ζωή; πηγή, 
τδ αιώνιον αυτής έλατήριον, ως πρδ; τοΰτο 
δέ ή έπιστήμη έπιβεβαιοϊ τάς άρχεγόνου; 
γνώσεις καί τά ποιητικά όνειρα τοΰ έν τώ 
λίκνω έτι ευρισκομένου άνθρώπου. Ίί λογι
κή υπδ μακοάς πείρας διδαχθεϊσα συμφω
νεί μέ τδ άδολον καί αύτόματον αίσθημα 
έκείνων έκ τών προγόνων ήμών, δσοι κατά 
πρώτον παρετήρησαν τήν μεγαλ.οπρεπή τή; 
ήμέρα; άνατολήν. Β.

Ο ΑΡΙΩΝ.

Ό Άρίων αρχαίο; ποιητή; τή; 'Ελλάδος επανερχόμενος έξ ’Ιταλία; εί; Κόρινθον έπεβουλεύΟη 
κατά τόν διάπλουν υπό τών ναυτών, πρό; τόν σκοπόν το5 νά διαρπάσωσι τά πλούτη, άτινα έφερεν 
κεϊΟεν. Ό Άρίων πριν ή φονευθη παρε»άλεσεν αύτού; νά τώ έπιτρεψωσι νά ψάλλτ, τελευταϊον διά 
τή; προσφιλοδ; λύρα; του,’ μεθ’ δ έρρίφθη έκών εί; τήν θάλασσαν σωθεί; ύπό δελφίνος.

Καί δ Άρίων έλαβε τήν λύραν τελευταϊον,
Καί έψαλλε τδ ασμά του βαουαλγή; καί κλαίων. 
Τδ ήθος του ένέφαινεν άπόφασιν ανδρείαν, 
Έν φ ή λύρα έχεε τήν μελωδίαν Οείαν.

Οί ναΰται δμως απαθείς τδν πλοΰτον έθεώρουν, 
Καί εί; τήν καταδίκην του άναίσθητυΐ έχώρουν. 
Πλήν δ Άρίων έψαλλε . . . Τοΰ ποιητοΰ ή λύρα, 
’Εκχέει τόνους έμμελεϊ;’ δεν άπομένει στείρα 

’Στήν θέαν τοΰ θανάτου.
Καί τότε τόνον έχουσι καί χάριν τ’ άσματά του.
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Ναΰτα μή σπεύδης ! άκουσον’ τδν ποιητήν του ψάλλει 
Τδ τοΰ αίγιαλοΰ πτηνόν !

Είς τήν ξηράν’ Οεώρησον τή; φύσεως τά κάλλη, 
Καί άνω σου τδν ούρανόν.

Ίδέ τδ άπειρον έκεΐ τδ άπδ κόσμους γέμον ! 
Ίδέ τδ άστρον τής ήοΰς’

κ Τεϊνον τδ ου; σου, άκουσον τδ άσμα τών άνέμων
Καί τής θαλάσσης τάς ήχους.

Ή θάλασσα, δ ούεανδς κ’ ή γή σ’ ΰπηρετούσι, 
Δώρα μυρία σοί δωροΰν’

Ναί! Πάντα, πάντα διά σέ διηνεκώς μοχθοΰσι, 
Δεσπότην των σέ θεωρούν’ 
Τά πάντα σ’ εύλογοΰσι,

Τδν τοΰ παντδς δημιουργόν συμφώνω; καί υμνούσε.

Καί ευεργετικήν έν ω τδ πάν σοί τείνει χειρ», 
ΙΙώς, συ σκληρός τοσούτιρ ;

Πώς δέν δοξάζει; καί υμνεί; τδν ποιητήν δοτήοα, 
Άλλά βαδίζει; ουτω ;

•

Εί; πάσαν πράξίν σου, θνητέ, παρίσταται πλησίον 
Θεδς, καί μή νομίση;,

"Οτι ραδιουργών, αυλών καί κλέπτων τδν πλησίον 
Θά τδν έξαπατήσης.

«

Σέ άναμένει, τάχιον ή βράδιον Οά έλθη 
Τών έργων σου ή δίκη.

Κ’ έξ ούρανοΰ άπρόοπτο; έπίσης Οά έπέλθη 
Σκληρά ή καταδίκη.

Θεοί ! Ίδέτε δ Ονητδ; άχαριστεϊ ’στά δώρα, 
"Απερ αύτώ παρέχετε.

Καί κατ’ έμοΰ χειρ’ αρπαγα καί μιαιφόνον τώρα 
Τείνει’ πώς τδν συντρέχετε;

«
θνητέ! μή μελετά; κακά, άδίκω; μή πλουτίζεις, 

Εί; τδ κακδν μή φέρεσαι !
Θά έννοήση; πλήν άργά δτι έπ’ άμμου κτίζεις, 

Κ’ εί; πλούτη μ.ή έπαίρεσαι !

Χαίρετε, άστρα, ήλιε καί άνθη τοΰ λειμώνο; ’ 
Δέν κυβερνά τδν μοχθηρόν συγκίνησι; καί πόνος. 

Σελήνη, φύσις, χαίρετε!

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΑ. Ε'.) 25.
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Π^δς σέ δέ τέλος, λύρα,
Ό λογισμός μου φέρεται.

Νά μείνης βλέ πω ίρφανή ηύδόκησεν ή μοίρα.

’Ακούετε! Ή θάλασσα μετά φωνών μυρίων 
Σφοδρώς σάς έπιπλήττει"

Κ’ έν φ σεϊς ϊστασθε ψυχροί καί μέ τδ βλέμμα κρύον- 
Αύτή μεγάλως φρίττει. 
Τά δέ αφρώδη κύματα

θά μαρτυρήσουν, ώ γονείς, τά φοβερά σας κρίματα.
’Ω θάλασσα, ώ κΰμα !

Φανείτε καν σεϊς εύμενεΐς πρδς Sv άθώον Οϋμα.

Κ’ έρρίφθη εις τήν θάλασσαν ’στο πολυβρέμον κύμα, 
’Αλλ’ ευρε τήν ζωήν έκεΐ άντί τδ μαυρον μνήμα.

’Εν Μαγκεστρία, Δεκέμβρ ιος 4 874.
Ζ. Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ.

ΤΟ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ- ΣΠΗΛΑΙΟΝ 
ΤΩΝ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΩΝ.

******

Έσχάτως αιθρίαν τινά καί θερμήν ήμέ
ραν άφήσαμεν δ αδελφός μου ’Αρθούρος καί 
έγώ τδ έν Αίγύπτω χωρίον Manfalonl, μό
νοι έντδς άκατίου μετά τοΰ δδηγοΰ ήμών 
καί τοΰ ευαρίθμου πληρώματός του. Ή 
γαλήνη διήρκεσεν έπί τρεις ήμέρας. Άπηυ- 
δήσαμεν άμφότεροι έκμυζώντες πορτοκάλ- 
λια, τοξεύοντες περιστεράς, καπνίζοντες 
χασίς — φάρμακου, ού μόνον άποτέλεσμα 
ήτο νά καθιστά ήμάς ασθενείς—κεκλιμένοι 
δέ έν τώ στενώ ήμών κοιτωνίσκω έπεκα- 
λούμεθα πάσαις δυνάμεσι τδν άνεμον χαιι- 
ffir, πρδ πολλών ημερών έκ δυσμών περι- 
μενόμενον.

— Χασάν, λέγει δ άδελφός μου πρδς τδν 
οδηγόν, έάν δέν εύρη; δι’ ήμάς έργασίαν τι- 
νά, πορεύομαι κατ’ εύθεϊαν έκεΐ κάτω εις 
τδ χαρέμιον τοϋ ΓΙασά και έναγκαλίζομαι 
τήν ώραιοτέραν τών γυναικών του. »

— Χά ! χά ! χά ! είπε γελών ό χασάν.
— Μείνε ! Θά διδάξω τδ μ.ικρδν τέκνον 

σου, δπερ παίζει έπί τοϋ καταστρώματος, 
νά ψάλλη τούς χριστιανικούς ύμνου; τοΰ 
αΐδεσιμωτάτου δόκτορος Οΰάτ. ( Π alt ) !

— Χό ! χό ! χό ! έξηκολούθησε καί πά
λιν γελών δ Χασάν διά τόνου ήττον ιλα
ρού.

— Ναί, άλλά θά έςετάσωμεν τούς λο
γαριασμούς σου.

— Ά ! έψιθύρισε τότε δ δδηγδς, δλος 
σοβαρδς γενόμενος ήδη.

'Επειτα δέ, σκεφθείς όλίγον μέ ανήσυ
χου ήθος :

— Κύριε, έπαυέλαβευ δ πουηοδς, τά σπή
λαια τοΰ Maadbell μόλις άπέχουσιυ έυτεΰ- 
Οευ μίλιά τιυα πρδς τήυ έρημου. Δύνασθε 
υά ύπάγητε έκεΐ έπί όνου μέχρι τής εισό
δου.

ένθα εϊμεθα ήγκυροβο- 
: πάραυτα νά τά έπι- 
ι φρικαλέα τοΰ Leigh 

Ή έν τοΐς σπηλαίοι; είσοδος 
;ν ήλθε διόλου εις τδν νοΰν 
δτε μάς προέτεινε περίπατον

—Μοί έφάνη δτι κάπου ήκουσα τδ όνομα 
τοΰτο Maadbell. Σκεφθείς ολίγον ένε- 
θυμήθην δτι, δτε ήμην νέος πολύ καί 
έμαθήτευον, ή αξιόλογος παιδαγωγός μου, 
ή φοοντίζουσα δι’ ήμάς είχε τήν συνήθειαν 
—ηδονή ή καθήκον ήτο δι’ αυτήν; αγνοώ

— νά άναγινώσκη κατά τήν μεταξύ τοΰ 
τεΐου καί τοΰ ύπνου ώραν υψηλοφώνως βι
βλίου περιηγήσεων. Τδ βιβλίου τοΰτο κα
τέστη ήδη πανάρχαιον- άλλ’ δποίαν ηδο
νήν ηυρίσκομεν εις τάς θαυμασίας αύτοΰ 
διηγήσεις ήμεϊς τά μικρά παιδία, άπδ 
καιρού είς καιρδν διακοπτόμενα, ϊνα τά 
κοΰφα σχόλια τοΰ νέου Marry διορθωθώσι 
διά τής εύστοχου κρίσεως τής άδελφή; 
του ’Ιουλίας ! ’Εν τώ περί ού δ λόγος βι- 
βλίω έξιστοροΰντο τά φρικώδη συμβάντα 
Leigh τινός, μέλους τής βουλής καί δύο 
φίλων του, είς αυτά ταϋτα τά σπήλαια 
τοΰ Maiidbeh πρδ πεντήκοντα έτών λα- 
βόντα χώραν. Τδ βιβλίου έκαλεΐτο αί οϊ- 
xiaxal iaetipldfC ή αί γιιμΐριχαΐ ίσπε- 
fldtc, δέν γνωρίζω άκριβώς- άλλ’ ένθυ- 
μοΰμαι κάλλιστα δτι ούδέποτε έλησμονοΰ- 
μεν τήν πατρικήν εστίαν ή δτε ήκροαζό- 
μεθα τήν διήγτ,σιν τοΰ έπεισοδίου τούτου 
τοΰ σπηλαίου τών κροκοδείλων τοΰ Mad· 
dbch.

Έννοεΐται δτι, δτε δ δδηγδς, χωρίς πο
λύ νά σταθμίστ) τούς λόγους του, μάς εΐ- 
πεν δτι τά περίφημα ταϋτα σπήλαια ήσαν 
έγγύς τοΰ τόπου, ί 
λημένοι, άπεφάσισα 
σκεφθώ μ’ ολα τά 
συμβάντα, 
έν τούτοις δέ 
τοΰ Χασάν, __ , - ,
έπ’ όνου πρδς τδ μέρος αύτών, δπω; δέ 
πάντες οί δμοιοί του, δ καλός ήμών δδη
γδς προσεπάθησεν δσον ήδύνατο δπω; μάς 
μεταπείση. ’Οφείλω δμως νά αποδώσω αύ
τώ τύν δίκαιον έπαινον δτι, δτε μάς 
είδεν αποφασισμένου; νά μή ύποχωρήσω- 
μεν είς ούδεμίαν νουθεσίαν του, διά νά μή 
άφήση νά παρεκτραπώμεν τής δδοΰ, έξε- 
πλήρωσε μέρι τέλους τδ καθήκον του.

Τδ πρώτον ζήτημα ήτο φύσικώς νά προ- 
μηθεύση ήμΐν οδηγούς, διότι ό Χασάν αύ
τδς ούδέποτε έπεχείρησε τήν έκδρομήν ταύ
την. Μετά δυσκολίας έπετύχομεν δύο 
νέου; έξ Amabdi, έπιφορτισθέντας νά έλ-

θωσι καί παραλάβωσιν ήμάς έπί τών όνων 
των ττερί τδ λυκαυγές.

Ή σελήνη εΐχεν ήδη δύσει, τδ δέ πυ
κνόν τής Αίγύπτου λυκαυγές έκάλυπτεν 
έτι τήν χώραν, δτε κατά τήν δρισθεϊσαν 
ώραν διήλθομεν άθορύβως τδν ποταμόν 
καί άπεβιβάσθημεν έπί τή; άμμου τής ά- 
πέναντι παραλίας. Ό- άήρ ήτο πνιγηρός 
άκόμη, διότι τδ χαμψηΓ έπλησίαζε κα- 
λύπτον τδν δρίζοντα. ’Απέναντι ήμών υ- 
ψοϋντο οί έκ γρανίτου λόφοι" όπισθεν 
δ Νείλος ταχύς καί ψιθορίζων έν τώ στενώ 
αύτοΰ κατείρχετο λίκνω.

Οί οδηγοί ήμών έβράδυνον, ήμεθα δέ ή- 
ναγκασμένοι νά άκολουθώμεν τήν θέλησίν 
των. Ό ουρανός έσκοτίζετο βαθμηδόν έν 
δσω αί τελευταΐαι ανταύγεια·, τής σελήνης 
άπεσβέννοντο έν τώ δρίζοντι. Τά όρη ήμαυ- 
ροϋντο- καί αύτή ή άμμο;, έφ’ ή: έβαδίζο- 
μεν, καθίστατο βαθμηδόν δυσδιάκριτος. 
Μετ’ ού πολύ αί άγριοχηνες ήρξαντο τών 
πρωινών αύτών κραυγών, τήν ατμόσφαιραν 
πληρούσα; έρρινων κραυγών, καθ’ ήν στιγ
μήν έκγατέλειπον τήν κατοικίαν αύτών. 
Ό Ziczac έξήγειρε τούς συντρόφους του 
διά τής χαρμοσύνου αύτών μουσικής, μία 
δέ θώς διήλθε σχεδόν μεταξύ τών σκελών 
μα; πρδς τήν έρημον δρομαία διευθυνομένη.

'Ο ήλιος υψοϋτο καθ’ ήν στιγμήν έφά- 
νησαν οί δύο νέοι, καί, νά είπη τις τήν ά- 
λήθειαν, έχάρημεν ίδόντε; Λυτούς φθάσαν- 
τας, διότι ϊνα ίκανοποιήσωμεν τήν εύλο
γον ήμών ανυπομονησίαν, έτρέχομεν τόσον, 
ώστε ειδός τι άνθρακος τής παραλίας είχε 
διέλθη τά ύποδήματα καί τάς περισκελί- 
δας ήμών' τδ βαδίζειν πεζή ήτο δι’ ή
μάς άληθής βάσανος.

Έπί τέλους άνεχωρήσαμεν- ή οδός διείρ- 
χετο δι’ εύρέων πεδίων σίτου, άφθόνων 
συνήθως έπί τών οχθών τοϋ Νείλου έν τή 
κάτω Αίγύπτω. ’ΐίτο ’Απρίλιος, έποχή ο
λίγον προχωρημένη διά ταξείδιον τοιοΰτον, 
ή δέ γή ήδη πράσινος. Έπί τοΰ ίσοπέδου 
έδάφους έξεϊχεν έδώ καί έκεϊ τετράγωνον 
έκ καννάβεως ή σακχαροκαλάμου. 'Αμα 
ώς δ ήλιο; προβαίνων τών όρέων περιεβλήθη
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την θριαμβευτικήν αύτοϋ λάμψιν, έβαδίζο- 
μεν παρά τά υψώματα τοϋ χωρίου, διήλ- 
Οομεν δέ απαρατήρητοι διά μέσου τών κομ
ψών φυτειών τών φοινίκων, τών περικυ- 
κλούντων αύτό. ’Ακολούθως ευρέθημεν έκ 
νέου εντός μεγάλων άγρών σίτου, άκτινο- 
βολούντων μέ τό λευκόν τής πρωίας φώς.

Χωρίς νά άπαντήσωμεν ψυχήν ζώσαν 
έβαδ ίσαμεν έπί δύο ώρας έντός τών γονί
μων τούτων άγρών καί έφθάσαμεν τέλος 
εϊς τούς πρόποδας τών έκ γρανίτου λόφων. 
Άφοΰ έβαδίσαμεν κατά μήκος εκατοντάδας 
τινάς μέτρων, οί οδηγοί μάς έφερον εις φά- 
ραγγα αμμώδη, ήτις ώμοίαζε πρός βασι
λικήν οδόν τών άρχαίων Φαραώ. Ούδεμία 
περιγραφή δύναται νά δώσνρ εις τόν μή 
περιηγηθέντα τά μέρη ταΰτα αναγνώστην 
ιδέαν τής κοιλάδος έκείνης τής έρημώσεως. 
Ούδέν δένδ ρον, ούδείς καυλός χόρτου, ού
δεμία κορυφή βρύου. Ούδέν, απολύτως ού
δέν, άποκρύπτον τό γυμνόν καί κιτρινοει- 
δές τής πέτρας, ούδέν κηλιδοΰν καν αύτήν, 
ούδέν πρός συλλογήν έστω καί έλαχίστου 
τεμαχίου σηπομένου φύλλου. Αί κυαναΧ 
σκιαί κατέπιπτον εύθεΐαι καί ζωηραί έπί 
τής άμμου. 'Εκατέρωθεν τής όδοΰ οί βρά
χοι καυστικοί καί άκτινοβόλοι ύψοΰντο 
πρός τόν ούρανόν, διά τής πεδιαδος έκπέμ- 
ποντες πυρίνους άκτϊνας άνηλεόΰς ήλίου. 
Κλείοντες τά βλέφαρα ήμών έβλέπομεν κί
τρινου φώς μετά γραμμών έρυθρών" τά χεί
λη ήμών κατεσχίζοντο αίμα άποστάζοντα 
ύπό τήν επήρειαν τής θερμότητος τής- ατ
μόσφαιρας καί τής καυστικής άμμου, ή- 
τις ώς νέφος ύψοϋτο άνω τών ποδών μας· 

Έβυθιζόμεθα μάλλον έπί μάλλον έντός 
τών πνιγηρών τούτων λόφων, ότέ μέν διερ- 
χόμενοι όροπέδιον, ου ή Οερμότης ώμοίαζε 
πρός άέρα μόλις άποσβεσθέντος κλιβάνου, 
ότέ δέ άνερχόμενοι φάραγγα, έπί τής κο
ρυφής τής όποιας έφαίνετο ή πράσινη τοΰ 
Νείλου πεδιάς, υπό όρίζοντος έξ όρέων άπό 
τό έτερον άκρον τοΰ ποταμοΰ κλεισμένη.

Πρό ώρών ήδη μόνον θόρυβον ήκούομεν- 
τό πνευςτών βήμα τών ζώων μας καί καμ- 
μίαν λέξιν άπό καιρού εις καιρόν τών νέων

’Αράβων, πλησίον ήμών πορευομένων. Τοι- 
οΰτον άκτινοβόλον ήτο τό φώς, τοσοϋτον 
απόλυτος ή σιωπή, τοσοϋτον μονότονοντό 
χρώμα τής φύσεως, ώστε ή συνοδία ήμών 
ώμοίαζε πρός διερχόμενα φάσματα.Πράγμα, 
οπερ αείποτε παρατηρεϊται κατά τό μάλ
λον ή ήττον έν Αίγύπτω- άλλ’ ούδέποτε 
έξεπλάγην τοσοϋτον δσον εϊς τήν περίστα- 
σιν ταύτην. Άνθρωπος ζών δέν έφαίνετο.

Έφθάσαμεν εϊς τήν σειράν τών ράχεων, 
ή άμμος ήτο έκεΐ άφθόνως μεμιγμένη μέ 
λάμπουσαν κόνιν, ήτις καθίστα αύτήν στίλ- 
βουσαν ώς κρύσταλλον. Μετ’ όλίγον είσήλ- 
θομεν είς κοιλάδα περικυκλωμένην υπό ό- 
ξέων βράχων. ’Εν τώ κέντρω έφαίνετο όπή 
επιμήκης.

Έπηδήσαμεν άπό τών όνων, άφοΰ τούς 
έδέσαμεν, έξητάσαμεν δέ τήν είσοδον, ό~ 
μοίαν μέ στόμα φρέατος. Είς τών ’Αράβων 
έφάνη διατεθειμένος νά κατέλθη- ό σύντρο
φός του δμως φρονιμώτερος έξέφρασε τήν 
επιθυμίαν νά μή προχωρήση περαιτέρω. 
'Ωργανίσαμεν λοιπόν τήν πορείαν τής συν- 
οδίας" εϊς Άραψ έπί κεφαλής, εϊτα ό Αρ
θούρος, εϊτα δ Χασάν, τέλος δέ έγώ. Ά- 
φήσαμεν εαυτούς νά ό’λισθήσωσιν άνευ ά- 
πευκταίου τινός εϊς τό βάθος τής οπής, ά
κολούθως δέ ώλισθήσαμεν κατά σειράν έπί 
πολλών πετρών, αϊτινες έφαίνοντο δτι ή
θελαν άπό στιγμής εις στιγμήν πέσει καί 
διά παντός κλείσει τό στόμιον εϊς τούς 
καθ υπερβολήν περιέργους περιηγητάς.

— ’’Ηδη δέ, λέγει δ Αρθούρος ήσύχως 
καθίσας είς τήν είσοδον τής οπής, τί Οά ευ- 
ρωμεν ένταΰθα ; Μ ή έκρύβη θησαυρός τις 
υπό τοΰ πλοιάρχου Kidd t (I) Λέγε Χα
σάν.

— Μά τήν πίστιν μου, κύριε, άπεκρίθη 
δ Χασάν, υπάρχει κάτι τι, μάλιστα- εύρί
σκονται κροκόδειλοι ένταΰθα, κύριε !

Ήνάψαμεν τά κηρία μας καί κύπτον- 
τες έπροχωρήσαμεν 8—10 πόδας έντός 
τοΰ σπηλαίου, ένθα τό χθαμαλόν τ 
πής ήνάγκαζεν ήμάς νά βαδίζωμεν τετφα-

(I) Διαβόητος πλοίαρχο;

ής ό-

πειρατών.

θερώσω τήν κεφαλήν μου. Οί εχθροί ήμών 
μόλις έξέλειπον καί έπανείρχοντο άμέσως. 
'Ως καταιγίς ζωογονουμένη ώλίσθαινον έ
ξω τοΰ υπογείου, πλήττοντες τοσοϋτον αί
φνιδίως τόν έπί τής εισόδου μείναντα Ά - 
ραβα, ώστε δ νέος ήρχισε νά προσεύχηται.

Μετά τήν διακοπήν ταύτην έπανελάβο- 
μεν τήν άναβασιν ήμών έπί τών πετρών. 
Έπί τοΰ έτέρου μέρους ύπήρχε τετράγωνος 
είσοδος, άπό άνθρώπινον χειρα κατεσκευα- 
σμένη, ήτο δέ τό πρώτον σημεΐον άνθρωπί
νου έργου, δπερ άπηντήσαμεν.

Μετά τινας στιγμάς αισθανθείς έπί τής 
χειρός μου μαλακόν πράγμα, τοσοϋτον τα
χέως έστράφην είς τά όπίσω, ώστε μικρού 
έδέησε νά Οραύσω τό κρανίον μου έπί τής 
οροφής- ένταυτώ προέτεινα τό κηρίον μου 
δπως αναγνωρίσω τόν έχθρόν, έάν έχθρός 

ήτο.
Είδον τότε δτι τό έδαφος, έφ’ ου έσυρό- 

μεθα, ήτο έστρωμένον ές ανθρωπίνων λει
ψάνων, καί δτι τό άντικείμενον, έφ’ σύ εϊ- 
χον θέσει τήν χειρα ήτο ή μικρά καστανό- 
χρους κόμη γυναικός. Πλησίον τών γονά
των μου υπήρχε κνήμη παιδιού. Κεφαλαί 
καί μέλη—τινά έκ τών δποίων είσέτι κε- 
καλυμμένα διά τών ύφασμάτων τής ταρι- 
χεύσεως—άπετέλουν τό ζοφερόν καί πέν- 
Οιμον τοΰτο έδαφος. Έδώ ή κιτοινίζουσα 
όψις ίερέως τινός ή εύγενοΰς υποκειμένου, 
έκεΐ δέ έστηριγμένον έπί τοΰ τείχους έ
φαίνετο όρθιον καί γυμνόν τό σώμα γυναι- 
κός μ.έ τό στήθος είδεχθώς βεβυθισμένον.

Έκ τής φρικώδους ταύτης σκηνής ήκο- 
λουθήσαμεν άνευ έτέρας διακοπής τήν πρός 
τούς τάφους τών ιερών κροκοδείλων πο
ρείαν ήμών. Φθάσαντες έκεΐ ευρέθημεν απέ
ναντι θεάματος πράγματι περιέργου. Τά 
ζώα έκειντο έπί τοΰ έδάφους τοΰ σπηλαίου 
δσον οίόν τε πυκνότερου καί σεσωρευμένα 
τά μέν έπί τών δέ εϊς ίδια στρώματα, χω- 
ριζόμενα άπ’ άλλήλων διά φύλλων φοί- 
νικος.

Μέχρι τίνος ή σειρά αυτή τών τάφων 
έξετείνετο έντός τοΰ όρους ; Ούδείς έγνώ- 
ριζε νά μ ά.ς είπη- δύο αίθουσα·, μόνον είσί

ποΰητί... Τό ύψος τοΰ στενού όλονέν ή- 
λαττοΰτο είσέτι, καί τεσσαράκοντα βήματα 
άπό τής εισόδου ήναγκάσθημεν νά προχω- 
ρήσωμεν διά τών γονάτων. ’Ακριβώς κα
θ’ ήν στιγμήν ήρχισα νά ανησυχώ ολίγον,τό 
έδαφος ύψώθη καί εϊσήλθοαεν εις αίθουσαν 
κεκοσμημένην υπό ωραίων σταλακτιτών. 
Μολονότι ήτο υψηλή, είχε μόνον τριάκοντα 
σχεδόν ποδών μήκος- ό άήρ άπετελεΐτο έκ 
λεπτής άμμου. Έν τή μάλλον μεμακρυ- 
σμένη γωνία ήνοίγετο όπή, έντός τής οποίας 
έπροχωρήσαμεν όλίγον όρθιοι. Εϊτα έκ νέου 
ήρχίσαμεν έρποντες διά τών γονάτων, 
μακρότερον δέ διά τής κοιλίας. Βαθμηδόν ό 
άήρ καθίστατο πνιγηρότατος, ή δέ άτμό- 
σφαιρα, καθ’ δσον έπροχωροΰμεν, άνωτέρα 
πάσης περιγραφής. Γνωρίζω έκ πείρας τήν 
θερμότητα τών δύο τροπικών είς άμφότερα 
τά ήμισφαίρια- έγνώρισα τήν έρημον καί 
έπλευσα τήν Έρυθράν θάλασσαν κατά 
ΜαΧον* ούδέποτε δμως υπέφερα τοιαύτην 
στενοχώριαν δσην έντός τών δυσωδών τού
των σπηλαίων!

Έξήλθομεν τέλος τής εύθείας διόδου, 
καίτοι δέ ήτο άδύνατον νά σταθώμεν όρ
θιοι, ήδυνάμεθα μόλα ταΰτα νά έκτείνω- 
μεν κατά θέλησιν τάς κνήμας καί χεΐρας 
ήμών. Τό δωμάτιον, είς δ ευρέθημεν τότε, 
ητο αίθουσα εύρεΐα καί χαμηλή, έντός τής 
όποιας ύπήρχον σωροί λίθων ύψούμενοι 
σχεδόν μέχρι τής οροφής. Άνερχόμενοι έ
καστον βράχον μετά προσοχής, διότι τά 
διάμεσα έφαίνοντο ήμΧν άβυσσοι, προσε- 
κρούσαμεν αίφνης κατ’ άληθοΰς νέφους νυ
χτερίδων, αϊτινες έπέπεσον καθ’ ήμών, μάς 
έπληττον κατά πρόσωπόν διά τών πτερύ
γων των καϊ περιεπλέκοντο έπί τής κόμης 
καί τών γενείων ήμών. Ούδέποτε, νομίζω, 
άνθρωποι κατελήφθησαν ύπό ωραιότερου 
φόβου ή δταν τό σμήνος τοΰτο περιεκύκλω- 
σεν ήμάς. Ό Αρθούρος έκίνει τούς βραχίο
νας ώς πολύπους έν ώρα κλύδωνος.

Ο Χασάν ακίνητος έπί λίθου έκραύ- 
γαζε καί έπεκαλεΐτο εις βοήθειαν του ό
λους τούς αγίους τοΰ Μουσουλμανικού πα
ραδείσου. Άπέσπων τάς τρίχας δπως έ)ευ-
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■προσιτά! πρδς τδ παρόν. Δέν μοι έφάνησαν 
τά σπήλαια κατ’ ούδένα τρόπον έργον αν
θρώπινον' άλλά μοί φαίνεται πολύ πιθα
νόν ότι ή σημερινή είσοδος είναι είς τά ό 
πισθεν. Είναι δε προφανώς αδύνατον οί 
κροκόδειλοι νά έκομίσθησαν είς τδ ταφεϊον 
αύτών διά τής όδοΰ, δι’ ής δ.ήλθομεν' 
πολλοί μεταξύ αύτών είσιν άναστήματος 
τοσοΰτον ύπερμεγέθου;, ώστε απολύτως 
άδύνατον ήτο νά διέλθωσι διά τών χα- 
ραγμών, άς άνεκαλύψαμεν Είναι λοιπδν 
πιθανόν δτι ύπάρχει ή ύπήρχεν άλλοτε έ- 
τέρα είσοδος εύκολωτέρα, ή δέ τήν σήμε
ρον ύπάρχουσα ή δέν ύπήρχε ή δέν ήτο 
έν χρήσει είς τήν έποχήν, καθ’ ήν τά ιερά 
ταΰτα ζώα άλληλοδιαδόχως έκεϊ άπεθη- 
κεύθησαν.

II κατάταξις αύτών ήτο άπλουστάτη' 
Έσώρευον σειράς σωμάτων τά μέν έπί τών 
δέ, μέχρις ού τδ σπήλαιόν έπληροΰτο άπδ 
τοΰ έδάφους μέχρι τή; δροφής" άκολού 
θως οί χεχροθάπτα,ι μετέβαινον είς τδ πλη
σιόχωρου σπήλαιόν πληροΰντες καί αύτδ 
νεκρών θεοτήτων. ’11 το λοιπδν άδύνατον 
νά έννοήσωμεν τδ μήκος καί πλάτος τοΰ 
ταφείου, ούδείς δέ θέλει δυνηθή νά τδ έν- 
νοήσ^ έν οσω τά άντρα δέν κενωθώσιν.

Εκ τών μάλλον άξιοσημειώτων τοΰ 
παραδόξου τούτου ύπογείου είναι καί ή 
πληθύς τών μικρών κροκοδείλων. Ύπήρ
χον μεταξύ αύτών τινές μ.όλις γεννηθέν- 
τες' πολλ.οί δέ εύρίσκοντο είσέτι έντδς τών 
ώών. Τετυλιγμένοι ένδον υφάσματος ώς 
μούμια·., ήσαν προσκεκολλημένοι κατά δε
σμίδας, άνά είκοσι πληροΰντες τά διάμε
σα· Κατά συμπερασμόν ύπελογίσαμεν ότι 
πέριξ έκάστου εφήβου έρπετοΰ ύπήρχον 
πεντακόσια τοιαΰτα μικρά κατά δεσμί
δας. Έν δέ ταΐς δύο αίθούσαις, ένθα δύ
ναταί τις νά είσέλθρ έρπων διά μέσου 
τών μουμιών, συμπεραίνω ότι άδύνατον 
νά ύπήρχον δλιγώτεροι τοΰ ήμίσεως ε
κατομμυρίου, προσέτι δέ (έπειδή δέν 
δύναταί τις νά φθάση είς τδ τέλος τοΰ 
δευτέρου σπηλαίου) ότι πιθανόν νά ύπήρ
χον καί έκεϊ δεκάκις πλείονες.

'Ως είπον, δέν ύπάρχει ούδέν μέσον ό
πως λάβη τις ιδέαν τής έκτάσεως τών 
σπηλαίων τούτων πεπληρωμένων μέχρι 
τής οροφής ώς βαρέλιον άριγκών. 'Οποία 
τεραστία λοιπόν θνησιμότης πρέπει νά 
ύπήρξε μεταξύ τών ώών καί τών νέων, 
όπως παράσχη τοιαύτην κολοσσαίαν ποσό
τητα μουμιών ; Δέν είναι ορθόν νά ύπο- 
θέσωμεν ότι οί άρχαϊοι Αιγύπτιοι, τοσοΰ
τον συνεπώς σεβόμενοι τούς φολιδωτούς 
αύτών θεούς, δτε οί θεοί ούίΌι είχον όδόν- 
τας, όνυχας καί θώρακα, ούδέποτε έχανον 
τήν εύσεβή περίστασιν νά άποδώσωσι πρό
ωρον τώ Όλύμπφ τήν νέαν αύτών οικογέ
νειαν ;

«'Οποίος αστεϊσμός ! Οά είπητε. Οί Αι
γύπτιοι γελοϊοι ώς πρδς τοΰτο ! Αδύνα
τον!» Τούναντίον, δέν γνωρίζω φυλήν 
τόσον γελοίαν όσον οί αρχαίοι ουτοι κάτοι
κοι τών οχθών τοΰ Νείλου. Δέν είναι Οαυ- 
μασία άνακάλυψις ; Ό κόσμος κατά τάς 
εύτυχεΐς ήμέρας τής άμαθεία; ένόμισεν 
ότι ό Αιγυπτιακός χαρακτήρ ολίγον πνευ
ματώδης καθ’ εαυτόν δέν ύπηρέτει ούτε 
καν έκουσίως τδ πνεΰμα τών άλλων. Τδ 
Αιγυπτιακόν πνεΰμα ήτο μόνιμον, σταθε
ρόν, άςιοσέοαστον τρόπον τινά.

Έξετάσαντες τάς προσιτά; γωνίας τοΰ 
σπηλαίου καί έκλέξαντες δείγματά τινα 
έκ τοΰ περιεχομένου έν αύτώ, έσπεύσαμεν 
νά άναχωρήσωμεν, διότι τδ πενθίμως φαν
τασιώδες θέαμα τών σπηλαίων τούτων 
φωτιζιμένων ύπό τών κηρίων ήμών διήρ- 
κεσε πολύ, τών άναμεμιγμένων άνθρωπί- 
νων μελών καί τών τεμαχίων τών μουμιών 
παριστώντων φρικώδές τι. Ήρχίσαμεν λοι
πόν νά άποσυρώμεθα ναυτιώντες έκ τής 
θερμότητος, τοΰ μεμολυσμένου άέρος καί 
τών μυστηρίων τοΰ σπηλαίου. Άνεπαύθη- 
μεν έπί μίαν στιγμήν είς τδ όεύτερον δω
μάτιο·?, καί άνελάβομεν τήν όδδν ήμών 
πρδς τήν διεύθυνσιν τής έζόδου καί τοΰ έ- 
λευθέρου άέρος.

Εννοείτε πόσον τδ φώς τής ήμέρας έφά
νη ή.μϊν λαμπρόν, καί όποιαν ήδονήν ήσθάν- 
θημεν άναπνεύσαντες τήν καυστικήν άτμό- 

σφαίραν, δροσεράν όμως κατά τήν στιγμήν 
ταύτην, παραβαλλομένην πρός τήν ύπόγειον 
κάμινον, έξ ής έξήλθομεν.

(Έκ τοΰ γαλλικού.)
Σ. ΣΤΑΙΙΣ.

τοΰ

νιων άνδρών τά πρώτα έργα, χλεύην καί 
συριγμδν ώς μόνην άμοιβήν άπαντήσαντα 
έκ μέρους τοΰ κοινού, ή δ’ άποτυχία αυτή 
έψύχοανε μέν οπωσδήποτε τδν άνδρα, δέν 
τδν άπεθάρρυνε μδλα ταΰτα. Άποχαιρετή- 
σας δέ τότε έπί τινα χρόνον τδ κοινόν, καί 
άπδ δραματουργού είς νέον είδος μυθιστορίας 
τραπείς,τδ έπανεϊδε διά τής 'Arpptxijc, πρώ
του έργου δοξάσαντος άμέσως σχεδδν αύτόν. 
Ήμέραν τινά τοΰ έτους 1867 άπαντα καθ’ 
όδδν τδν Κ. Hetzel, ένα τών μεγαλειτέρων 
έν ΙΙαρισίοις εκδοτών βιβλίων, καί πεφοβι- 
σμένος έκ τοΰ αποτελέσματος τή; ναυα- 
γησάση; κωμωδία; του καί διστάζων τώ 
λέγει δτι έχει νά τώ ύποβάλλή έργον τι— 
τήχ Άφριχιρ—πρδς δημοσίευσιν. 'Ο Hetzel 
τόν παρεκάλεσε νά τώ τδ πέμψη οίκαδε 
πρδς άνάγνωσιν.,

Μετά τινα; ήμέρας ό ’Ιούλιος Βέρν, έν 
μέσω τίς οίδεν οποίων φόβων καί ψυχικών 
αγωνιών, διευθύνεται πρδς τδ γραφεϊον τοΰ 
Hetzel ϊνα λάβη τήν έπί τοΰ έργου του ά- 
πάντησιν. 'Ο πανούργος έκδοτης, δστις έκ 
τής άναγνώσεως τής Άτριχης είδεν άμέσως 
δτι έν τώ απέναντι αύτοΰ ίσταμένω καί 
μετά δειλίας ένεκα τής πρώτης αποτυ
χίας περιμένοντι τήν άπάντησιν συγγράφει 
είχε χρυσορυχεϊον αληθές ύπδ τήν διάθεσίν 
του, τδν ήρώτησεν ύπδ ποίους δρους ήθελε 
νά δημοσιεύσω τήν ’Λφριχήχ. 'Ο Βέρν δέν 
εύρίσκετο οίκονομικώς τότε είς άνθηράν κα- 
τάστασιν, δπως ίόίαις δαπάναις άναλάβρ 
τήν έκδοσιν τοϋ έργου. Προέτεινε λοιπδν 
τώ Hetzel νά τώ δοθή τδ τρίτον έκ τών 
κερδών τής δημοσιεύσεο»;.

— Σοί δίδω τδ ήμισυ έγώ, άπήντησεν δ 
έκδότης, άλλ’ έπί μιά. συμφωνία" δτι οίον- 
δήποτε έργον άν δημοσίευσης τοΰ λοιπού,δι’ 
έμοΰ έπί τή βάσει τών αύτών δρων Οά τδ 
δημοσ-.εύσης.

ί Καί δ Βέρν έδέχθη προθύμως, έννοεΐται, 
I τήν πρότασιν, δ δ’ εύφυής κερδοσκόπος εκ

δότη; ώφελήθη έννεακοσίας περίπου χιλιάδας 
ϊ φράγκων μέχρι τοΰδε έκ τοΰ συνεταιρισμού 
I αύτοΰ. Πόσα δ’ άκόμη θέλει ώφεληθή !

■ I Συνέγραψε μετά τήν ’Λ$>ρικ^>· δεκάδα

ΙΟΥΛΙΟΣ ΒΕΡΝ.
******

Τοΰ διάσημου τούτου συγγραφέως, 
διά τής εισαγωγής τής Έπιστημοηχης 
Μυθιστορίας νΐιν σχεδδν ίδρύσαντος έπο
χήν έν τή Γαλλική φιλολογία, τδ όνομα 
τοσοΰτον ήδη είναι οίκεϊον, προσφιλές ίσως 
τοΐς άναγνώσταις τοΰ Όμηρου, ό'ιστε 
καί δίκαιον θεωροΰμεν καί τήν έπιθυμίαν 
πολλών έξ αύτών έλπίζομεν ότι ίκανοποι- 
οΰμεν, περιληπτικώς σχεδιογραφοΰντες έν
ταΰθα τά τοΰ φιλολογικού βίου του.

Ό Κ. ’Ιούλιος Βέρν είναι άνθρωπος πρδ 
δλίγων μόλις έτών προσηλυτισθείς είς τδ 
ίερδν τών Μουσών τέμενος. 'Απλούς γραμ
ματεύς τδ πρώτον χρηματίσας δραματική; 
τίνος έταιρία; τοΰ έν ΙΙαρισίοις Λυρικού 
Θεάτρου, άλλ’ άσθενώς ποριζόμενος τά 
πρδς τδ ζήν έκ τοΰ επαγγέλματος τού
του, έγένετο κατόπιν μεσίτης χρεωγράφοιν 
παρά τώ έν Παρισίοις χρηματιστήριο», συν- 
τάττων συγχρόνως καί διά διαφόρων έφη- 
μερίδο»ν δημοσιεύων καθ’ έκάστην έκθέσεις | 
τής πορείας τών χρεωγράφων καί άλλων 
δημοσίων άξιων. Καί τδ έπάγγελμα δμως 
τούτο όλίγον διέτρεξε χρόνον" διότι ό έν τώ 
νώ αύτοΰ έπωάζων φιλολογικός έρως ταχέως 
έκκολάψας άπέσυρε καί άπδ τούτου τόν άν
δρα, δέ αί Μούσα·. άνοικταϊς άγκάλαι; άπε- 
δέχθησαν είς αύτάς προσδραμόντα τριακον
ταετή τότε νεανίαν.

Συνέγραψε πρώτον έργον του μονόπρα- 
κτόν τινα κωμωδίαν, Οί Άχύρι>·οι Στά- 
χεις (Les epis de paille), έν καλώς έν- 
θυμώμαι, έπιγραφομένην. ΊΙ κωμωδία αυ
τή έδιδάχθη άπδ σκηνής έν τινι τών Πα
ρισίων θεάτρω καί . . . άπέτυχεν. Άπέτυ- 
χεν, δπως άπέτυχον τόσων άλλων δαιμό
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περίπου άλλων έργων, δλων στεφανωθέντων 
ύπδ τής Γαλ. Ακαδημίας,μεταξύ τών οποί
ων τήν μεν πρώτην θέσιν κατέχουσι τά 
Τίχνα τοΰ 1'ράν, δευτερεΰον δέ θεωρούνται 
Οί "Αγγλοι είς τόν Βόρειον Πόλον. ’Εξ 
απάντων δε τών μέχρι τοΰδε δημοσιευθέν- 
των έργων του τδ εύτελέστερον αριθμεί έν
δεκα εκδύσεις. Ή ’.7φριχή, ύπερτέρα κατά 
τοΰτο τών άλλων, έξεδόθη είχοσι χαί όχτώ 
φοράς μέχρι τούδε. Έκ τών μεστών ευγλωτ
τίας αριθμών τούτων εννοεί ευκόλως έκαστος 
πόσον έςηπλώθη ή άνάγνωσις τών έργων τού 
Βέρν καθ’ απασαν σχεδόν τήν ύφήλιον.

Διέρχεται τδν μέν χειμώνα έν τινι ί- 
διοκτήτω αυτού έξοχή πλησίον τών Παρι
σίων κείμενη, δπου συγγράφει, ό ίδιος άνα- 
τρέφων συγχρόνως καί τά τρία ή τέσσαρα 
μικρά άκόμη τέκνα του· Τδ δέ θέρος ολό
κληρον, έπιβαίνων μικράς ιδιοκτήτου έπί
σης θαλαμηγού καί δύο μόνον ναύτας έχων 
ύπ’ αύτδν, περιπλέει τάς πρδς τδν Ωκεανόν

Παρόραμα φυλλ. ’Απριλίου Σελΐς 150 στχλη ά. οειρ. 12η.
’Αντί: καί δέν έπέλθει παράλυσις ήθελεν αύτού άνάγνωθι : 

χαί όεν ήθελεν έπελθει παράλυσις αύτοΰ.

Γαλλικάς άκτάς, άπδ Άβρ μέχρι Μασ
σαλίας διαρκώς ταξειδεύων. πεντακόσια καί 
έξακόσια πολλάκις μίλια διανύων χωρίς νά 
προσορμισθή που, μόνον δ’ οσάκις τδν κα- 
ταλάβη τρικυμία αληθής και τδ μικρόν αύ
τοΰ σκάφος δέν δύναται ν’ άνθέξη, κατα- 
φεύγων είς λιμένα ή δρμον τινά. Έν τη 
διαρκεϊ ταύτη θέα τής μεγάλης τών στοι
χείων πάλης, έν τή άφώνω ταύτη λατρεία 
καί μελέτη τοΰ απέναντι αυτού άπλουμένου 
απείρου, όποϊαι νέων άριστουογημάτων ί- 
δέαι δέν θά βλαστάνωσιν άρά γε έν τώ με
γάλοι κύκλω τού γονίμου νοός του !

Ό ’Ιούλιος Βέρν είναι μόλις τεσσαράκον
τα καί έξ έτών ήδη—νέος τουτέστι είσέτι. 
Πολλά λοιπδν άκόμη νοερά έργα δύναται 
νά περιμένη ό κόσμος παρ’ αυτού, ήμεϊς δέ, 
ειλικρινείς τών τερπνών καί ωφελίμων βιβλί
ων φίλοι, άπδ καρδίας ευχόμεθα δπως ή 
προσδοκία αΰτη τού κόσμου μή διαψευσθή.

Φ.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΆ.
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46 : μετά pixp0r. — Στίχ. 24 : χωρή/ε- 
ως· — Σελ. 462, στήλ. ά. στίχ. 22 : γι- 
νορίνου. — Στήλ. β'. στίχ. 8 : ήγουν. 
Στίχ. 27 'OAopnlaair.— Στίχ. 40 : αύ
τοΰ. — Σελ. 463, στήλ. ά. στίχ. 21 : αύ
τοΰ. — Σελ 464, στήλ. ά. στίχ· 18 : γε- 
νόρενος. — Στίχ. ύπόσημ. 2 : τίθησι. — 
Στίχ. 5 ; αυταρχίας. — Στήλ. β'. στίχ. 39:

Στίχ. 43 — 44: 'Ρωμαία. Σελ.’465, 
στήλ. ά, στίχ. 3: γενορίνη. Στίχ. 46: 
Κάλχας ό ράνεις. Στήλ. β', στίχ. 14: 
ΆρχαγΙεαι. Σελ. 466, στήλ. ά, στίχ. 1: 
Άρχαγίτας.
Αί έχ παραόρορής τοΰ τυποθέεου παρα- 

λειφθείσαι μαρτυρίαι
Σελ. 462, στήλ. ά, στίχ. 4 4. Μετά τήν 

λέξιν: άρχαίοις, προσθετέα ή ύπ’ άριθ. (40) 
μαρτυρία: Β.Ι. Β . Smith Αεζ. Έλ. άρ- 
χαιο.1. σελ. 6. Στίχ. 21. Μετά τήν λέξιν: 
ήόιστης, ή (| ί) Στρ. ένθ. άνωτ. Στίχ. 45. 
Μετά τήν λέξιν: σεσηρεϊωταϊ μοι, ή (12) 
Παχύ. τόμ. ΙΘ', σελ. 45. έ.τγρ· II'. Στήλ. 
β', στίχ. 2. Μετά τήν λέξιν: Ερίσω, ή (13) 
Στρ. ΙΑ', ά. §. 3 Στίχ. 3. Μετά τήν λέ-

(ΟΜΙΙΡΟΣ ΦΥΛ. Ε'.) 

ξιν: Αρκαδίας, ή (14) Παυσ· Άρχαδ.ιδ'. 
8. Κυτ. Μετά τήν λέξιν: Ααχωπχής, ή 
(15) Αύτ. Άαχων. χ'. 6. Στίχ. 4. Μετά 
τήν λέξιν: Μεύρσιον, ή (16) Bz. Smith ένθ. 
άνωτ· σελ. 536. Στίγ. 41. Μετά τήν λέ
ξιν: νήσφ, ή (I 7) Πανό. ενθ. άνωτ. σε.Ι. 
42, έπιγρ. Β’. Στίχ. 31. Μετά τήν λέξιν: 
πρωτοσυστάτων, ή (18) 1ΙΖ. Smith ί> 0. 
άνωτ. σε.Ι. Ί! 4 χαί 85!. Στίχ. 36. Μετά 
τήν λέξιν: Άθηναίφ, ή (19) Τόρ. Α', τεΰχ. 
Γ, σε.Ι. 256. Στίχ. 45. Μετά τήν λέξιν: 
’Ρώμη, ή (20) Πλίν. Φυσ. Ίστορ. XXX 1Ζ 
10. 36

Σελ. 463, στήλ. ά, στίχ. 1 Μετά τήν 
λέξιν: άγοράς, ή (21) Παησ. Λαχων. ιά. 4. 
Στίχ 2. Μετά τήν λέξιν: άχροπό.Ιει, ή (22) 
Ross Archaeolog. Aufsaetze συλ. Α', σε.Ι. 
153 χαι 272. Σελ· 464, στήλ. β', στίχ. 
39. Μετά τήν λέξιν: άχροπό.Ιει, ή (29) 
Ross ένθ. άνωτ. Στίχ. 42. Μετά τήν λέξιν: 
όηροσιευθεϊση, ή (30) 4‘αχίλ. 1", άριθ. 
277.

Σελ. 465, στήλ· ά, στίχ. 27. Μετά τήν 
λέξιν: ένιαυτόν, ή (31) Στρ. ΙΑ'. 6'. %. 
25. Στίχ. 31. Μετά τήν λέξιν: μητροπολί
την, ή (32) "Ιόε G. Parlhey Hieroel. Sy- 
necd. et Nolil. Grate. episcopal. χτλ. Be- 
rol. 1866, σε.Ι. 68, 1Ι3χ. έγ. Στίχ. 35. 
Μετά τήν λέξιν: Περσεφόνης, ή (33) /7ο- 
λυό. Α'. 37. Στίχ. 42 Μετά τήν λέξιν: 
μητροπολίτην, ή (34) Parlhey αύτ. σελ. 
60 χ. έρ. Στήλ. β', στίχ. 5. Μετά τήν λέ
ξιν:.έρχεται, ή (35) Α’ερ. ΙΑ', ά. §. 27.— 
Παυσ. Άχαϊχ. γ , I χαι έ, 5. Στίχ. 9. Με- 
τήν λέξιν: ρητροπολίιην, ή (36) Parlhey 
αύτ. Στίγ. 13 Μετά τήν λέξιν: αύτών, ή 
(37) Πλουτ. Λυχοΰργ. ς. μετά τών σηρ. 
Κοραή.

Σελ. 466, στήλ. ά, στίχ. 4. Μετά τήν 
λέξιν: ’Αθήναν, ή (43) Πλουτ. Άλχι6. 6'.

26.



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. 203
202 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ.

Στίχ. 12. Μετά τήν λέξιν: ήγησαμέχου, 
ή (44) Στρ. H', ς. §. H xal IJ’, 6'. §. 
16. — Στέφ. if λέζ. — Πρβλ. xal Πανσ. 
Κοριτθ. Λ'. 8. Στίχ. 14. Μετά τήν λέξιν: 
λεγόμενοι, ή (45) Στέφ. λέ£· Άθήχας. 
Στίχ. 18. Μετά τήν λέξιν: dwer/yiorro, ή 
(40) Ήρόύ. ς , λή.—Θουχ. Ε', ι«.—JiJJ. 
ΙΑ', ζς, xal Κ', ptf. Στίχ. 27. Μετά τήν 
λέξιν: Πέτρου, ή (47) Christoph, Bon
delm. Libr. Insul. Archipel. σελ. iO'i. 
Στίχ. 37. Μετά τήν λέξιν: μητροπολίτη*·, 
ή (48) Parlheq αύτ. οελ. 68 χ. i<p. Στήλ. 
β', στίχ· 5. Μετά τήν λέξιν: ΐχοτ, τ, (49) 
Στρ. ΪΑ', ά. §. H. Στίχ. 28. Μετά τήν 
λέξιν: ίζέ.Ιβ,ι, ή (50) Λ Λαέρτ. ΣΤ', ς'. 
§. 57. Στίχ. 30. Μετά τήν λέξιν: μητρο
πολίτη*·, τ, (51) Parthey αύτ.

Σελ. 467, στήλ. ά, στίχ. 7. Μετά τήν 
λέξιν: άπα* τύχ, ή (53) 'Ροσ. γαχίλ. Η, 
Λρι0. 510.

Μεταβλητέοι δε και οί τών μαρτυριών 
αριθμοί, ΐνα εϊς τήν άρχήθεν έλθωσι τάξιν 
καί ώσιν έν συνειρμώ τοΐς έν τώ ΙΑ' φυλ- 
λαδίω. Ούτως ουν οί αριθμοί 1 — 12, 
τρεπτέοι είς 9 — 20.

Έπιγραφαί Περγάμου.

οδήμοςετιμησεν 
μενες::ρατονμ:::νιδοςιονκαι 
τρυφοναγυμνασι: :: : : κάδος

Έπί μαρμάρου τετειχισμένου έπί τίνος 
τής άκροπόλεως τοίχους.

νυμφερωςπρο
βοκατωρκαλλιμορ 
φωμορμιλλωνι 
συναπέθανεν 
πρειμιλλανυμφι.·:;· 

ανδρι ιδιω
Λ·υγμ<ι»ν::;:τ»ν
:::::.·.λλειπ
των

Έπί μαρμάρου εύρεθέντος καί τούτου έν 
τώ αύτώ όθωμαν.κώ νεκροταφείο) προσκει
μένου ώς επιτύμβιου λίθου τή ύπ’ άριθ. 35 
επιγραφή.

.*.·.·.·.τουκ.'.·.
.’.‘.ηνδισαια;
.‘.·)υεπαρχειας 
.‘Ανθύπατον 
.‘.‘.ρεσβευτην 
.‘.’.ρατηγον 
.‘.‘.σπρεσβευ 
.’.‘.ατηγον 
Τραιαν’.".’ 

μαν.’.’
συ

Έπϊ μαρμάρου εύρεθέντος έντός τής μη- 
τροπόλεως.

μητροδωρος 
ατταλωκαιαφφιν 
τοιςγλυκυτα 
τοιςγονευσι 
ζωνζωσιν

Έπί μαρμάρου εύρεθέντος έν τινι οθω
μανική οικία έντός έρειπίων άρχαίων οικο
δομών.

Περγαμω 
φαοςόυγαρλάοςος 
τ,μινεζωοιςιφαοςλα

αειποναγεννως
ουνομαμοιχρηςτεινος 
τοπρινανεορεψεδεγαια
βειθυνωνπρωτηνεικονη 
δειακτεινεδαχιλλευς 
ταυτυαδεπανταμιτοιςμο 
ρο)νπαθονωςανθρωπος
αντωνιαορεινωαναρ.’.·.

μνείας χαριν 
νουλων

Έπί μαρμάρου εύρεθέντος έντός έθωμ. 
νεκροταφείου κειμένου κατά τό δυτικόν τής 

πόλεως άκρον.
(Έκ τής Συλλογής Γ. 'Ράλλη ’Ιατρού.)

(Έκ τή; Συλλογή; τοϋ έν Άϊδινίορ Δη- 

μοδιδ. Γ. I. ’Λνθοπούλου.

ου................Ουχε
ουκαιστεφανη .. 

φορουκαιγραμμα 
τεωςυιονκαιιουλι 
αςηλιοδωριδος 
τηςαρχιερε-.ας 
σακερδωταιουλι 
ανονφιλομητορα 
οδημοςκαιηβουλη 
καιηγερουσιακαι 
οινεοιετειμησαν 

ανιανεπιφανη 
ουςτεεκεν

ςτοιςη 
σεμνοτητος

Εύρίσκεται έντός τοΰ περιβόλου τοϋ 
«’Αγά Τσαμισέ» καλουμένου εΐ; Κάτω Να- 
ζλίον. "Υψος τού λίθου 0,69 πλάτος 0,43, 
πάχος 0,45 καί μέγεθος γραμμάτων 0,03. 

(Ίί έπιγραφή αύτη κατεχωρήθη πρό δύο 
περίπου έτών καί έν τή έφημ. « Προόδω » 

έκ Ναζλίου)

'Γήν έξής έπιγραφήν καταχωρηθεϊσαν έν 
τώ περιοδικώ τού'Ομήρου έν σελ. 491 τοΰ 
φυλλαδίου Αύγούστου 1873 άνέγνωσα ώδε 

πως.
ολοσσος απολλώνιο 
ουφυσειδιονυσιον 
γωνοθέτωντιθειςδ . 

αιτωαλειμμαδρακτον 
παρεαυτουανεθζκεν 
τηνκρηνηνκαιτονερμη 
τωιτεδημωικαιερμηικα 
ηρακλεικαιτοιςνεοις

Ύψο; λίθου 0, 50 — 0, 60' μέγεθος 
γραμμάτιου 0,02’ εύρίσκεται δέ εις Άκ-

τσέ έξωθεν έργαστηρίου τινο; ψωμά έν 

τείχω.

σεβαστην-αγοιππειναν 
ιουλιατιβεριοναπολλωνιου 
θυγατηραπφιας-γυνηδεγαιου 
ιουλιουρηγεινουάμυντια 
νουηιερεια’αυτης 

καθιερωσεν

Έπί πλακός εύρισκομέυης έν τή Μη- 
τρο πόλει ’Α’ίδινίου.

ίεξιωμυ 
λοεοιανω 
εντιουζηνα 
καίτε/.
ιυοςΟαυ
του/.αι

Εύρίσκεται έπί σαρκοφάγου εϊς Κάτω 
Ναζλίον κειμένη; έν κρήνη έντός τής αγοράς. 
'Η φέρουσα τά γράμματα πρόσοψις εύρί
σκεται πρός τό μέρος εργαστηρίου Οθωμα
νού τίνος έντός τοΰ οποίου εΐσήλθον καί 
έκεϊθεν αντέγραψα. Υποθέτω ταύτην συνε- 
χιζομένηυ μέ άλλην έπιγραφήν τής αύτή; 

• σαρκοφάγου αντίκρυ ήν δέν μοι έπέτρεψαν 
τότε νά ίδω και αντιγράψω διαβεβαίωσήν 

με δέ δτι υπάρχει.

Τήν έν τώ περιοδικώ τοΰ 'Ομήρου κατα- 
χωρηθεΐσαν έν φυλλαδ. Ιανουάριου 1874 
καί έν σελ. 38 β'. έπιτραπείτω μοι νά ανα

δημοσιεύσω έχουσα ούτως.

τονυπερλαμκαιεξοχωτατον 
πατρικιονκαιαπουπατωνε 
παρχοντουιερουπραιτωριου 
φλκαισαριονκαταθειανκρισινη.' 
τραλλιανωνμητροπολιςτονεαυ 
τηςσωτηρακαιενπασινευεργε 
την......................
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Έπιγραφαί Kov.lur.

Έπί πλακός έχούσης μήκος μέν 1. 0,12 
πλάτος δέ 0,52 γαλλ. μέτρ. καί άνηκού- 
σης τώ ζ. Γ. Σαρή Ήλία

(Νεάνις ζοατοϋσα τή μέν δεξιά ανθο
δέσμην, τή δέ λαια . .. .) 

χαιροιςωπαροδειτατειμης 
ισαζουσονεμειο ουνο 
μαδηγλυκιανεςοραςεμεπαρ 
Οενονουσαν τηνδαρε.’.μην 
νεοτηταπατηρπαιδερωσεν.*.’.* 
γραψεν κ-αιμητηργλ.υζιακαι 
τειμογενηςοαδελφος μ«τρ 
ωνεςμαρκοςκαινεικυσεδετε 
μαμμε τειμογενιςζαιτυχη 
τηνεγγονονετειμησανεμενη 
ουποτεηλπισατειμην 
ετουςσρθμηδειου’[§]’

Έπί πλακός έχούσης μήκος μέν 0,85 
πλάτος δέ 47 γ. μ. ζαί άνηζούσης τώ κ· 
Γ. Σαρή Ήλία.

(Προτομαι 'Απόλλωνος ζαΐ Άρτέμιδος.)

κατατηντωνθεωνεπιτα 
γηνιεροςδουλλοςευχην 
διιμαςφαλατηνωκαιμην(ι) 
ταμουκαιμηνιτυραννω 
εζελευσεντηρεισθαια 
ποημερωνθ’ειτιςδετου 
τωναπειθ ί,σιαναγνω(ς) 
εταιταςδυναμιςτουδι 
οςεπιμελησαμενου 
διονυσιουδιοδωρου 
καιερμογενουςβαλερίου 
(ε)τουςςν<7μ’δυστρο’.·.

Έπι πλακός έχούσης μήκος μέν 0,50 
πλάτος δέ 0,57 γ. μ. καϊ άνηζούσης τώ κ. 
Γ. Σαρή Ήλία.

■.’.ιερασυνβιωσιςκαινεωτεραζατεπι
(τ)αγηντουκοιριουτυραννουδ·.οςμ«ς

'.‘.αλατινουζαιμηνιτιαμουευχηνιουλ 
(ια)νοςμενεζρατουμενεζρατηςδιοδω 
ρουδιονοισιοςπαπιουερμογ·ενηςερ 
μιππουλουκιοςονησιμουδιογενης 
γλυζωνοςδιογενηςμαξιμουτροφιμος(ς) 
ερμιππουαπολλωνιοςβθεοδωροςβ 
μαρζιανοςβμενανδροςερμογενουεο 
μογενηςτατιανουμητροδωροςευελπι 
δηςδιονοισιουερμογενηςτροφιμου 
•.’.αβηλοςερμογενουεπιμελησαμενο(ν) 
ιουλιανουζαιερμογενουετουςςν,^μς-

Έπϊ λάρναζος εύρισζομένης έν τή θέσει 
« Ταμπάχανα.»

τιβιριουκλαυ 
διουμαχατου 
ζαιφλαοιαςαπ 

ζη

Έπί μαρμάρινης πλακός έζτισμένης έπϊ 
τοϋ τοίχου τοϋ Σχολείου.

(ίππος) 

χαρηςεφεσιου 
μητριαδ-.αςςποχ 

λουευχη
(Συλλογή Χρ. Μιχαηλίδου διδασκάλου.)

αυρμαρκελ.λοςεαυτωι 
ζωνζαιαμμιανη 
τηγυ ναιζιμουζ αι τη 
Ουγατριαμμια η 
καιζηνοδοτωιτωιγαμ 
βρωιμουσυνζαιτοις 
τεκνοιςαυτουζατες 
σζευσατομνημειον 
ειδετιςπαραταυτα 
ηςεικαιετερονεπισο 
εινεζρονβησειιστοι 
ερωτατονταμειον

Ύψος τετραγωνικόν αύτής 
στά, πλάτος 50 εκατοστά.

ονηςιμης
ιδιαθυγα 
τριαμμια 
μνημης 
χαριν 

ιτιςδεαμαρτηςειςτηνιζοναταυ 
τηνεςταιηψυχηαυτουαναθε

μαςτον 
ζωντα
Ουον

Ίΐ έπιγραφή αύτη εύρίσκεται έν Ούσακίω, 
έπι τοίχου μιας χριστιανικής οικίας. Άντε- 
γράφη δέ τή έπιμελείσ. τοϋ αύτοΰ Αγ. Φι
λαδέλφειας.

Τών δύω τούτων έπιγραφών έκάστη εύρί- 
σζεται έπϊ έκάστης πλευράς στήλης τετρα- 
πλεύρου, ύποστηριζούσης τήν 'Αγίαν τράπε
ζαν τής Εκκλησίας τοϋ Άγ. Κωνσταντίνου 
έν Ούσακίω. Άντεγράφησαν δέ τή έπιμελεία 
τής Α. Πανιερότητος τοϋ 'Αγίου Φιλαδέλ
φειας Κ. Διονυσίου·

Επιγραφή Ν. Φωκων.

τατιονςτριατωνοςτουεν 
πεδωνοςτονοιζονκαιτονπε 
ριβολοντουυπλιορουκαταςζευ 
αςαςαεκτω'.'.’.'.'.’ιων 
εχαριςλτοτ υδαιοις 
ηςυναγωγηε'Λ’.’.’.ςεντωνιουδαι 
ωντατιονς’.ωνοςτουενπε 
δωνοςχριςωςτεφανω 
καιπροεδρια

Έπιγραφαί Φι.ΙαΛίΑφιΐας.

ετο ςςμΟςη.·.·.' 
βλειπειςμ 
δυςτρουιηγαιωι 
τωιγλυκλυζυτατω 
τεκνωιςεμνως 
βιωςαντιετηλ 
μελτινηημητηρ

μνειαςχαριν 
οςδανΟελιςημε 
ταθειναιτονβω 
μονδωςειτωι 
γαμειωι φ

Ή έπιγραφή αύτη εύρέθη έν Φιλαδέλφεια 
έπί τής άκροπόλεως, άλλ’ άπωλέσΟη παρά 
τής έταιρίας σιδηροδρόμου καθώς καί άλλαι 
πολλαί’ εχει ύψος διάμετρον τετραγωνικόν 
100 έζατοστά (ήτοι ενα μέτρον Γαλλικόν), 
πλάτος 45 έζατοστά. Άντεγράφη ύπό τοϋ 
ζ. Γενναδίου ζωγράφου.

. . . ςφαιρης 
ωραωνδομ 
νυνφηςινδρ 
ωραιςζαινυμφ 
ευτροπιος 
ειποντονζρυο 
καιδρομονωρ 
κειοναςατλαντ 
αθρηςαιποθβ 
δερζεοκρηδεμνο 
ευτροπιουχαρ.

Έπϊ μαρμάρου άντιατρόφως έζτισμένου 
έπ1. τοϋ τοίχου άρχαίας εκκλησίας ήρειπω- 
μένης έν Φιλαδέλφεια.

χαιρε 
ετουςμβμηνοςλωου 
αγενηνετωνζδευνζηςα 
ςανετηγανωςζαιφιλαν 
δρωςετειμηςεναιλυος 
ιουλιουζανδιδου . .

Έπί τής κεφαλής άναγλύφου, τή μέν δε
ξιά στηριζομένου έπί .... έν τή άριστερά 
κρατεί κλάδον ζυπαρίσου’ παρά τόν αριστε
ρόν πόδα κεΐται κύων, άνω τής κεφαλής 
τοϋ οποίου άναγινώσκονται τά γράμματα, 

πε . .
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'rta . »
+Ρ · ·

Ύπδ τού; πόδα; τοϋ αναγλύφου εύρί- 
σκονται τά εξής’

κατηγαγενενθ . . 
βιαιωςκαιδεμα 
τ. κατεθηκεν

Στ,μ. Αί στιγμαί σημαίνουσιν ότι τδ μάρ- 
μαρον κατ’ έκεϊνο τδ μέρο; εΐναι κατεστοαμ- 
μένον’ τδ δ’ άνάγλυφον εΐναι έπίσης δυσδι- 
άκριτον αν ηναι άνήρ, ή γυνή·

' κ . ιουλπερικλεα 
υιονιουλιουκαλ 
πουρνιουαρχι 
............ ;α;ια;να 
..............νενπεργα

τη;λαμπρο 
τατηςπατριδος 
εγγονονιουλιου 
περικλεουςδις 
αρχιερεωςτον 
αγωνοθέτην 
τωνμεγαλων 
αλειωνκαιενπα 
ςινφιλοτιμον 
ηιερωταττ,βου 
ληκαιολαμπ. . .

Έπί μαρμάρινη; πλακδς 1 I (8 τού πή" 
χεως μήκος έχούσης. Εύρισκομένης έν τή 
οικία Σινερόγλου.

Αί στιγμαί σημαίνουσιν, ότι ή πλάξ εΐ
ναι κατεστραμμένη πρδ; τδ μέρο; έκεϊνο.

. . θύτης
. ναςταςε
ω; . παπιανου 
ουαλεντος

Κεΐται έν τή οικία: Σουλέμογλου έπί πλα- 
κδς έχούσης ήδη πλάτος καί μήκος 3(8 τοϋ 
πήχεως. Εΐναι δλως κατεστραμμένη.

αγαθητυχηι

μ . αυρ . πειοςςωκοατουςδάνδι 
ανοςβουλευτηςκαιαθηναιος 
ολυμπιονικηςπειςαιοςπαρα 

δοξος
νεικηςαςταμεγαλαδ . . ςιααλεια 
φιλαδέλφεια·

Έπί μαρμάρου 2 πηχ. μηκ. καί 3(4 πηχ. 
πλάτους. Έν τή οικία Σιντρόγλου.

.. ολλωνιος
..νκαπετωληνο 
.αιπαπιαςυον 
απολλώνιου
. . . ωπατριμαρια; 

Έν τή οικία Γκαλή Γιάννη.

ευςεβηςμη 
τριαναειτειε 

υχην
Έν τή Εκκλησία Φιλαδέλφειας a ΊΙ 

Μεταμόρφωσις».

αγαθητυχη 
αυτοκρατωρραις · 
υιο . . . ρουα . . 
τ . . μα..................

. νερουα 
αστός 
. υςμρ.στο.

...................................... ...  
το . Πατ . . . πατρίδος . . . τωνφι 
λαδελφεωναρχουσιν . . υα. . 
δημωι χαιρειν

Έπί μααρμάρου έκτισμένου έν τώ περι
βόλια Άκίρκιζι. 'Ο άριθμδς τών στιγμών 
σημαίνει σχεδδν τδν άριθμδν τών Έλλει- 
πόντων γραμμάτων, άν κρίνη τις καλώς έκ 
τοϋ μεγέθους τών υπαρχόντων.

τρόφιμός 
παμφιλουτο 
μνημειον 
εαυτωκαιε 
πικρατικα 
τεςςκευα 
σεν-αιτοις ή στιγμή σημαίνει 
............  ις ίλλειψιν ένδςγοάμ- 

ματος. αί στιγμαί ένταΰθα σημαίνουν δτι δ 
λίθος εΐναι κατεστραμμένος πρδς τδ μέρος 

αύτό.
. . · εμιδωραπλουτωνος

. . η,δε ·. . εν.ουπορεο
χαιρε

'Αϊ στιγμαί ση,μαίνουσι τδν άριθμδν τών 
γραμμάτων άτινα είσι δυσανάγνωστα.

φλαιχελαον 
μυδιανονυπατικον 
επιμεληθεντος 
τηςαναςταςεως 
γλυκωνοςπαπιου 
λυρουρουλαρχου

Έπί μαρμάρου έν τή θέσει Κουγίουτζϊούκ

πρειςκιλλα 
υπατικηθυ 
γατηρδημου;

Έπί μαρμάρου δσον ένδς πήχεως κατε- 
στραμμέννου πρδ; τή,ν (όάσιν. Έν τώ Κουρ- 
σούμ Χανί&>.

ετουςρτε 
τορπιαιουιω 
νικηκατες 
κευαςετομνη 
μειονταυτηκαι 
ιουλιατηθυγα 
τριετωνκβκει 
. . νεντηκαμαρ
········· MS,

Έπί πλακδς κατεστραμμένης καθ’ δ μέ
ρος φαίνονται αί στιγμαί. Καί αύτη έν 

Κουρσούμ Χανίω.

αγαθητυχη 
αλεζανδρον 
γ . φλακκιλια 
νονκριςπο; 
βνεικανωρ 
οβουλαρχο;

καταταδοξαν
τατηβουλη
νεικηςαντα 
τοντηςθεου
αγώνα

Έπί τετράπλευρου στήλης οσον I 1(2 
πήχ. ύψους. Έν τή οίκίφ Καϊκτσή Ούμάν. 
Τά δέ γράμματα όσον δύω σχεδδν δακτύλ· 

τδ μέγεθος.

ερμιππουεφηβαρχουενπαιδινενομενον
. αιςαιοςτελεςαντατηναρχηνοιατεαυτονπαυ 
. ντοςτουοικουειςτηνπολινφιλοδοζιας
Αί στιγμαί σημαίνουν ότι τδ μάρμαρον 

είναι ήΖ?ο>τιριασμένον. Έν τή οικία Τσα- 
λίκι. Συλλογή I. Άφθονίδου Ίατροϋ.

Έ.-τιγρα^αΙ ί>· Όύε[ΐησΙ(ύ.

Έπί πλακδς περιτεθραυσμένης μήκύυς 
0,49 πλάτους 0,29 καί πάχους 0,08 αμ
φοτέρωθεν φερούσης έπιγραφάς, εύρισκομένης 
δέ παρά τινι 'Ομογενή.

άφ’ ένδς
ωνο ο

. ουδιαμονηςτιβε . 
ςςεβαςτουγερμανικ

. τοςοικουαυτουεπιστ 
ιβεριουκλαυδιουαςκη~ιο 

κυιρινατρυφωνοςεπιλεγρα 
ωςτουδημουκαινεωκορουκαιλι 

χεωςτωνςεβαςτειωνχρηματω .
λεξανδρουτουαπολλωνιδου 

οιυμνωδοιανεθηκανκατατογενομε 
. ψηφιςμαενπεργαμωυποτηςιεοα;
• δουενγοαψαντεςοςαδικαιαι
. θρωπαεστιναυτοιςδεδομε
. οςοςαπολλωνιουερμ 
τιβεριοςκλαυδιοςκαιςαρς 
. μανικοςαυτοκρατωρτ 

αρχικηςεξουςια;
νοςτβανθυπ 

αυμνωδων 
ςτοψη



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ.

άφ’ έτέρου 
το

)ιςαποτι
αςαγορουτ

νοςφιλοκαιςαρο . 
ςςκαιδιαβιουαγων 

: καιθεουςεβαςτοΰζα
ουαυτοκρατοροςκαιαρ 

ιςτουπατροςτζ,ςπατριδοςζ 
ταντοςτοινανθρωπωνγενους 

ονπροςτονςεβαςτονοικονευςε :
αιπαςζςιεροπρεπουςεπινοιας :

ερανκατενιαυτονπαρεχες : 
ςτ,ςαςιαςυμνωδοιττ,ιερω : 

αςτουτιβεριουκαισαρος : 
ιμεραςυνερχομενοιεις : 

λοπρεπεςεργονειςτην : 
ανεπιτέλουςσινκαθυ :

ςτονοιζονκαιτος 
ςεπιτελουντ 

τιάσεις 
παν

Έπί τοΰ πάχους αύτής, οδσζ,ς 
άθραύστου άπδ τής 1Οζ,ς γραμμής 
μέχρι τής 17ζ,ς, είναι έγκεχα 
ραγμένα τ’ άπέναντι.

: · ε 
. 7ο . 
τλο . 
Χ'.μ · 
λ.ιβυ . 
αρτ .

Πρό τίνος άνευρέθϊΐ είς Ά'παιπα λίθος έ
χων σχήμα έπιμήκους κύβου, ύψους 1,15 
ζαΐ πλάτους Ο, 53" ή άνω επιφάνεια αΰτοΰ 
είναι ζοίλ-Λ καί φέρει έν τω μέσο» οπήν μή
κους 10 καί βάθους 5 εκατοστών περίπου’ 
καί αί τέσσαρες δέ πλευραί είναι είργασμέ- 
ναι φέρουσαι πλαίσιον μεν εϊς τάς άκρας 
έντδς δέ τοΰ πλαισίου έπί τής μιας.

αγαθτ, τυχνι 
ανθεμιουπαις 
ουτοςοςαν 
θυπατωνμε 
γαμινωνυπαρ 
χουπατροςζϊ) 
λωντροποντι

δυπατοιοιςαδι 
οςθεμιδιφαι 
νωνχραιςμτ,ι 
απασιν

Έπί τής έτέρας. 

αγαθητυχ·/) 
αςιδοςανθυ 
πατονμεγα 
λ.ζτοροςυιον 
υπάρχου 
ανθεμιδην 
ίςιδωρον 
ενιχοςινμαρ 
μαρετ,ςιν 
υπαιπωννα
ετηρεςε 
τιςαμενει 
νεζε ν 

“? ΖΤ·ί
Έπί τής τρίτος

Άνωθεν μέν σταυρός
κάτωθεν δέ έπί τών 
έξεχουσών γραμμών 
τοΰ πλαισίου

προνοτ,ςαμενου
τ 
απολλωνιουαρχιμαγου 

ή Τετάρτη είναι άνεπίγραφος·

Έν τή νοτειοδυτική γωνία τοΰ τής ’Εκ
κλησίας περιβόλου, είναι έκτισμένος λίθος 
δψους 0,35 καί πλάτους 0,55 γύρωθεν μέν 
έργασμένος, έν τώ μέσορ δέ έχων γεγλυμμέ- 
νον τετράγωνον δψους 0,26 καί πλάτους 
0,25 έντδς τοΰ οποίου είναι ή έπιγραφή. 

νεικοπολις 
αρτεμιδωρου 
ςυνζαιερμολα 
ωτωανοριεποιη 
ςεναπφιωττ,θυ 
γατριτομντ,μα

Συλλογή Α. Κυριαζίδου.


