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Έν τή εποχή καθ’ ί,ν ή 'Ελλάς ίν
προσώπω τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου έξεδι"
κείτο κατά τών βαρβάρων οίτινε; άλλοτε
μέχοις Αθηνών εισέοησαν, βιβηλαύντις να
ού; καί βωμούς καί τάφους τών προγόνων
ίμών, έν τή εποχή καθ’?,ν δ μέγιστος τών
κατακτητών τής οικουμένη; τροπαιούχος
παρ αρχόντων καί βασιλέων ώς κυρίαρχος
απάτης Ασίας ώμολογεΧτο καί έδοξάζετο,
έτελείτο ταυτοχρόνως καί άλλη, κατάκτησ,ί τή; οικουμένης καί δζ εΰγενεστέρα και
τελειοτέρα τη; διά τών οπλών. Ο διδά
σκαλος τού Μεγ. ’Αλεξάνδρου εις 8ν δ τί
τλος «Μέγας» οχι δλιγώτερον τούτου πρέ"ϊι> τδ μέγιστον πνεύμα οϋχί μόνον τή;
“Ρχαιότητος, άλλά καί άπάση; τής μέχρι;
(Ο.Μ11ΡΟΣ ΦΓΛ. 1Λ)

ίμβν εποχής, τδ κατά τον σοφόν 'Αραβα
’λβερρόε «όψιστον τής ανθρωπίνου τελειότα
τος», έκυβίευε διά τοΰ νοδς αυτού δ,τι δ
μαθητή; αυτού διά τής σπάθης υπό τδ σκήπτρόν του έφερε.
Καίτοι ή μεταξύ τών δύο τούτων δαιμό
νιων πνευμάτων σύμπνοια δέν διήρκεσεν επί
μακρδν ανενόχλητος, βέβαιον όμως είναι οτι
δ ’Αριστοτέλη; μεγάλα; έκδουλεύσει; χρεωστεΧ -ώ ένδόξω αυτού μαθητή. Καί δτι
μεν δ Σταγε ρήτης Ακολούθησε τον κατακτη,τά,ν είς τήν ’Ασίαν ναι ’Αφρικήν συνάζων
ύλην διά τδ μέγα αυτού Ιργον, τή» ζωολο
γίαν, δέν δυνάμεθα νά άποδείξωμεν, δτι
δμως δ Αλέξανδρο; είχεν επιφόρτιση έν
πολλαΐς τών ύπ’ αυτού ΰποταχθεισών ξένων
χωρών άρχοντας καί κυνηγού; νά στέλλωσι
προς τδν ’Αριστοτέλη* άγρια καί ήμερα
ζώα τού τόπου των, Τνα έςετά'η αυτά επιστημοιικώς, είναι άναμφισβ/,τητον. 0"τω λοιπόν δ μέγιστο; στρατηγό; έβοήθησε
τον μέγιστον φιλόσοφον εί; τδ μέγιστον
τών έργων του, καθώς δ φιλόσοφος ένέπνευ6
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είς τδν στρατηγόν τήν μεγίστην τών
ιδεών τοϋ 'Ελληνισμού.
"Οπως δμω; τά έργα τοϋ κατακτητοϋ
’Αλεξάνδρου μετά τδν θάνατον αΰτοΰ παοω·
ράθησαν καί έλησμονήΟησαν, ούτο> κα1. τά
τοϋ φιλοσόφου. Ό ’Αριστοτέλη; γραφών δεν
έφαντάζετο δτι είχε παρέλθει πλέον ή επο
χή εκείνη, καθ’ήν ή 'Ελλά; αύτοκράτειρα
τών επιστημών καί τών γραμμάτων έστεφε
τδν Ηρόδοτον δημοσίως διά τά αμίμητα
συγγράμματα του. Πρδ πάντων δμως διά
τδ τερπνδν αμα καϊ σοφώτα-ιον έργον του,
διά τήν ιστορίαν τών ζώων οπήρξεν ή τύχη
αρκετά άσπλαγχνος. Ό ’Αριστοτέλης και
τά συγγράμματα αύτοϋ έλησμονήθησαν,
διά τδν άπλούστατον λόγον, διότι σπάνιοι
ησαν οί άνδρες οί δυνάμενοι νά έννοήσωσιν
αύτόν. ’Εν γένει δέ ή ζωολογία μετά τδν
’Αριστοτέλην ήμελήθη όλοτελώς. Οί ’Αλε
ξανδρινοί έπεδόθησαν μάλλον είς τήν ια
τρικήν καϊ τήν ανατομίαν. Καί είναι μέν
άληθές δτι εί; αύτούς όφείλομεν πολλάς
ανακαλύψεις ώ; πρδς τδν εσωτερικόν οργα
νισμόν τών ζώων έν γένει, αύται δμω; δέν
έγιναν έξ αμέσου πόθου πρδς τήν άνάπτυξιν τή; ζωολογίας, άλλά μάλλον τυχαίως.
Μή δυνάμενοι νά κάμωσι παρατηρήσεις έπϊ
τοϋ ανθρώπου, ήναγκάζοντο νά έξετάζωσι
τά ζώα καϊ μάλιστα δσα έχουσι μέ αυτόν
πλειοτέραν συγγένειαν. ’Αληθή έξακολούΟησιν έπιστήμη; οϊα ή ζωολογία, ής αί βά
σεις τόσον λαμπρώ; διά τών συγγραμμά
των τοϋ Άριστοτέλου; έτέθησαν, δέν εύρίσκομεν οΰτε παρά τοϊς ’Αλεξανδρινοί; ούτε
παρά Ρωμαίοις. Οί τελευταίο·, πρό πάντων
οϊτινες πρός τάς τοϋ ’Αλέξανδρου κατακτή
σεις, άς έκληρονόμησαν, και άλλας ούχί μι
κρά; μάλιστα έν Εύρώπη προσέθεσαν, καϊ
οϊτινες διά τών ελληνικών γραμμάτων έξεπολιτίσθησαν, αύτοί ούτοι ούδόλως συνετέ
λεσαν είς τήν πρόοδον τών φυσικών επιστη
μών, καίτοι προγενέστερον αυτών τόν Άριστοτέλην έχοντες.
Φρίκη τώ όντι καταλαμβάνει πάντα άν
θρωπον άναλογιζόμενον πόσα μέσα οί άνδρε; ούτοι έχοντες, ούδέν αγαθόν έποίησαν.
οζί

Πασίγνωστος είναι ή τών Ρωμαίων κλίσι;
πρδς τάς θηριομαχίας. Τρομερά αληθώς
κλίσι; ! ’Αρχοντες άπάσης τή; κατά τήν
έποχήν έκείνην γνωστή; γής, κατέχοντε; έν
Εύρώπη, ’Ασία και ’Αφρική απέραντου; χώ
ρας, ένθα έζων διάφορα ηδη ζώων ήμερά τε
καϊ μή,διετήρουν διά μεγίς-ων έξόδων πλήθος
άτρομήτο>ν κυνηγών, οϊτινες ήχμαλώτουν ά
γρια θηρία καθ’ εκατοντάδας ίνα στέλλωσιν αύτά εί; Ρώμην. Πρό; ποϊον δέ σκοπόν ;
Τδ αίμα τοσούτων χριστιανών τών υπδ τού;
όνυχα; τών άγριων τίγρεων υπέρ τή; άλη
θεία; τδ μαρτύριον υποστάντων ά; άποκριθή
πρδ; τήν έρώτησίν μα;. Τό φλαβιανδν αμ
φιθέατρου δπερ ητο τδ πεδίον τών άνηκούστων τούτων σκληροτήτων ά; δμολογήση
τδ αίσιος αύτών. Ιίολύ θά άπεμακρυνόμεθα τοϋ προκειμένου άν μόνον συντόμω;
ήθέλομεν ίστορήση τά; έπϊ τή; ρωμαϊκή;
αύτοκρατορίας συμβάσας ωμότητας κατά
τά; θηριομαχία; ταύτας. Διά τούτο περιοριζόμεθα μόνον εί; τό νά σημειώσωμεν δτι
έν τοι; δημοσίοι; παιγνιδίοι; τοϋ Τίτου
κατά τό έτος 80 μ X. ατινα διήρκεσαν
100 ημέρας, τελούμενων τών εγκαινίων
τοϋ Φλαβιανοϋ αμφιθεάτρου, τανϋν Lolisco,
έξετέθησαν, ώ; λέγεται, 5000 άγρια θηρία
καϊ κατεσφάγησαν περί τάς 9,000 άγρια
τε καϊ ήμερα. Τί δέ νά είπη τι; περί τών
άλλων παιγνιδίων, καθ’ ά κατάδικοι άνδρε; τε καί γυναίκες έπάλαιον κατά τών
άγριωτέρων θηρίων ! Καϊ τί νά περιμένη
τις άπό έθνος παρ’ ώ ή θέα καϊ τοϋ ανθρω
πίνου άκόμη έκρέοντο; αίματος έθεωρεϊτο
μέν ύπό πάντων ώ; τδ λαμπρότεοον θέαμα
έν τοϊς άμφιθεάτροι;, έποοξένει δέ χαράν
καί εί; τά; γυναίκα; αύτά; ! παρ’ ω ή τίγρι; ή παλαίουσα πρό; γέροντα χριστιανόν
καϊ κατακερματίζουσα αυτόν έχειροκροτεϊτο και υπό γυναικών, παρ’ φ ή γυμνότη;
τοϋ άνθρωπίνου σώματος παντός γένους κα’ι
πάσης ηλικία; έβλέπετο άνευ φρίκης, άνευ
έρυθριάσεως, ή δέ μέχρι κατακερματισμού
έξευτέλισις τοϋ άνθρώπου έσυρε χαρά; άλλαλαγμού; έκ τοΰ στήθους ομοιομόρφων
αύτώ πλασμάτων ; Είναι δυνατόν τοιαύ-
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τη κατάπτωσις ήθών νά γίνη πρόξενο; κα
λού είς τήν ανθρωπότητα ; Ούχί. Τά άπο
τελέσματα τοιαύτης καταστάσεως δέν είναι
δΰσκολον νά προμαντεύση τις. Είναι καϊ
δι’ έθνη καθώς καϊ δι’ άτομα ή παντελής
εσωτερική καταστροφή καϊ άποκτήνωσις.
Δικαίως δθεν ή αδράνεια καϊ ή προ; τήν ε
πιστήμην αναισθησία τών Ρωμαίων κινεί
τήν άγανάκτησιν καϊ τήν απέχθειαν παν
τδς όρθοφρονοϋντος. Τά προρρηθέντα θη
ρία φερόμενα εί; Ρώμην, έφυλάσσοντο καϊ
έτρέφοντο ίν κήπους απέραντους, κεκλεισμέ
να έντδς κλωβίων, ώστε εί; τόν τήν θέλησιν έχοντα ή σπουδή αύτών ζώντων ήν
άλλο τι ή δΰσκολον’ δι’ ανατομικά; δέ πα
ρατηρήσει; τό πεδίον ήν έτι εύρύτερον μετά
τόν φόνον αύτών.
"Οσον δ’ αφορά τήν τύχην τών πτηνών
τούτο μόνον έχομεν νά σημειώσωμεν δτι είς
τού; Ρωμαίου; οφείλεται ή έφεύρεσις τή;
τεχνική; παχύνσεω; τών χηνών διά βαλά
νων. Οί δέ ίχθύ; ήσαν καϊ ούτοι δι’ ένα μό
νον λόγον σπουδαίοι παρά Ρωμαίοι;, τούτέστι διά γαστρονομικόν. ’Ετι έπϊ τών ήμε
ρών ημών ανακαλύπτονται έν τή μεσημβρι
νή Ιταλία άπέοαντοι δεξαμεναϊ, τεχνικαι
λίμναι, έν αίς οί πλούσιοι άρχοντες τή;
Ρώμη; έτρεφον καί έπάχυνον πλήθος σπα
νίων καϊ ορεκτικών ιχθύων μετά μεγίστη;
προσοχή; καϊ στοργή; πρδ; δόξαν τή; τραπέζη; των καϊ εύχαρίστησιν τοϋ στομάχου
των, ούδεϊ; δμω; έλαβε τόν κόπον τοϋ νά
έςετάση ταΰτα μέ δμμα έπιστημονικόν.
Καϊ ό Πλίνιο; αύτό; όμιλών περί ιχθύων
περιορίζεται εί; τό νά άναφέρη ξηρά ονόμα
τα μετά παρατηρήσεων μυθωδών καί άνυποστάτων, έν ένί λόγω ώ; έπϊ τδ πλεΐστον
έσφαλμένων.
Πόσον μέγα; καϊ Οεϊο; τώ όντι ε’ναι πααβαλλόμενο; πρό; τόν Ρωμαΐον Πλίνιο» ό
Ελλην ’Αριστοτέλης, θέλομεν ίδεϊ καί κα
τωτέρω. Άλλ’ έπέπρωτο ϊνα τό μεγαλεΐον
τοϋ έπιφανοϋ; τούτου άνδρός, καθόσον άφοP? αύτόν ώ; ζωολόγον εξεταζόμενου, έπέ
πρωτο, λέγω, ϊνα τό μεγαλεΐον του μείνη
ε"1 μακρόν χρόνον κεκρυμμένον πρό τών
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οφθαλμών καϊ τών ’Αλεξανδρινών καϊ τών
Ρωμαίων καϊ τοϋ μέσου αίώνος.
Μόνοι οί σοφοί ’Αραβες κατανοήσαντες
τήν μεγάλην τών συγγραμμάτων τοϋ Άριστοτέλου; σημασίαν, έποίησαν αύτδν άρχον
τα τή; φιλοσοφίας των, καϊ είς αύτόν χρεω·
στοϋσιν οί μέν ’Αραβες τήν πρό; τά; φυσι
κά; έπιστήμας μεγάλην κλίσιν των, οί δέ
μεταγενέστεροι εί; τού; ’Αραβα; όφείλομεν
τήν διάσωσιν τών συγγραμμάτων καί ιδεών
αύτού. Δυστυχώ; καί ήμεΐς οί "Ελληνες
καίτοι γνωρίζοντε; καί Οαυμάζοντε; τδν Άριστοτέλην ώ; φιλόσοφον συγγραφέα τής
λογική; καί τή; ρητορικής, παραμελούμεν
αύτδν ώ; ζωολόγον, άγνοοϋντε; ώ; έπϊ τό
πολύ ποίαν θέσιν κατέχει έν τή έπιστήμη
ταύτη διά τών αμίμητων αύτοϋ συγγραμ
μάτων.
Δέν ε’ναι ούτε τδ έργον μας, άλλ’ ούτε
ή θέλησί; μα; νά ποιήσωμεν κριτικήν τινα
έξέτασιν τών έργων τοϋ Άριττοτέλου; έν
συνόλιρ' δ.ότι τούτο άπαιτεϊ καϊ γνώσεις
περισσοτέρας καϊ ούδόλω; θά ήδύνατο νά
συμπεριληφθή έν τοϊ; στενοί; δρίοι; μιάς
διατριβή;. Άλλά σκοπεύομεν νά παρατηρήσωμεν έν βραχεί δλίγα τινά έπϊ τή; φυ
σική; ιστορία; αύτού, τοϋ συγγράμματος
έκείνου δπερ δικαίως καί έν,τή ήμετέρα έπο
χή,, καθ’ ήν αί φυσικαϊ έπις-ήμαι εύρίσκονται
έν τή ακμή των, άνσμφισβητήτω; παρέχει
αύτώ τήν πρωτίστην θέσιν μεταςύ τών φυ
σιοδιφών καϊ μάλιστα τών ζωολόγων.
Τά συγγράμματα τοϋ Άριστοτέλου; άτι
να πραγματεύονται περί ζωολογία; είσί τά
εξής. Πρώτον καϊ κυριώτερον αί «Ίστορίαι
περί ζώων», έπειτα δέ μικρότερά τινα, ώς
τά βιβλία τά πραγματευόμενα «περί ζώων
μορίων,* « περί ζώων γενέσεως,» «περί ζώ
ων πορείας, κινήσεως καϊ πνεύματος »
’Εργον τών φιλολόγων ε’ναι νά έξετάσωσι καϊ άποδείξωσι ποια κεφάλαια τούτου ή
έκείνου τοϋ συγγράμματος είσί γνήσια καϊ
ποια νόθα’ δ φυσιοδίφης δέν δύναται είμή
νά έκφράση άπό καρδίας τήν λύπην του διά
τδ ατελές τών σωζωμένων έργων. Διότι έν
άληθεία ταύτα δέν ε’ναι παρά λείψανα με-
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γίστου συγγράμματος, δυνάμενα εντούτοις τής έποχή; μας μικράν δόσιν τών άρετών
νά μάς δώσωσιν ιδέαν τινά τής μεγίστης τούτων κατέχουσι, καί διά τούτο, ένεκα
σημασίας τών έργων τούτων τοΰ Άριστο- δηλαδή τής μωροπιστίας των, άκούομεν καί
βλέπομεν πολλάκις τά γελοιωδέστερα τών
τέλους.
πραγμάτων, καί άναγκαζόμεθα πολλά συγ
Ή φιλοσοφία τοΰ Άριστοτέλους ήτις ύ
πήρξεν ή αύτοκράτειρα του Μεσαιώνος καί γράμματα ύπολογικά και έν γένει φυσιο
ήτις έτι καί νΰν τίθεται ως βάσι; τών λογικά γραφέντα πρό 10 έτών νά θεωρώ φιλοσόφων τίς νεωτέρα; έποχής, έχει μεν ώς άχρηστα καί παλαιωθέντα, ένώ
τι άληθώς τό μέγα καί υψηλόν. Άλλά πε θαυμάζομεν, (καί θά έξακολουθώμεν νά
ρί τούτου μέν ά; ειπωσιν οί φιλόσοφοι' η δέ θαυμάζωμεν, ένόσω τουλάχιστον ύπάρχει
ζωολογία τοΰ Άριστοτέλους ούχί μόνον τήν παρ’ ήμΐν άληθή; πόθος πρός τήν έπιστή
μεγαλοφυίαν τοΰ άνδρός δεικνύει, ούχί μό μην) τά έργα τού Άριστοτέλους πρό 2000
νον παριστα τόν συγγραφέα αύτή; ώς άν καί έπέκεινα έτών γραφέντα.
Βεβαίως θά ήτο άτοπον άν έν τή έποχή
δρα «κάματον καί άκριβέστατον, άλλά μά;
μας
ήθέλομεν νά θέσωμεν ώς βάσιν τών
άποδεικνύει σαφέστατα ότι δ Σταγειοήτης
γνώσεών
μας τόν Άριστοτέλην, καί προσεκατείχε τάς δύο κυριωτάτας άρετάς του
παΟσϋμεν
νά δικαιολογήσωμεν αύτόν έκεϊ
φυσιοδίφου Δέν έπίστευεν ούτος είς μύθους,
οΰς δ μέν καί δ δέ τώ διηγούντο,άλλ’έξήτα- δπου σφάλλει. Έξετάζοντε; τό σύγγραμμά
ζεν, δσον τό δυνατόν, δ ίδιο; τά πράγμα του, δέν πρέπει νά λησμονήσωμεν τήν έπο
τα, ή, δπου τούτο ήτο άδύνατον, άφινε νά χήν καθ’ ήν γράφει, διότι άλλως θά ζητώόμιλώσιν οί αύτώ διηγηθέντες ή περί τοϋ μεν παρ’ αύτοΰ νά γνωρίζη πράγματα, άτι
άντικειμένου γράψαντες, πολλάκι; δέ έκεϊ να άδύνατον ήν νά γνωρίζη, δπως τούτο
δπου διστάζει νά πιστεύση τά λεγάμενα, έπραξεν δ Άγγλο; Lewes δστις έν υπερβο
εκφράζει έλευθέρως τήν ιδέαν του άναιρών λική πρό; τόν Άριστοτέλην ενθουσιασμό»
λέγει δτι έπρεπεν ούτος νά είκάση πολλά
τά εσφαλμένα.
τών γνωστών ήμΐν σήμερον πραγμάτων. Ό
Δευτέρα μεγάλη άρετή τών συγγραμμά
των του είναι τό δτι δέν μάς δίδει κανόνας, Αριστοτέλης είχε νά έκτελέση τό μέγα έρ
γον τοΰ νά ίδρύση δηλ. έκ τού μηδενός
ών αί έξαιρέσεις είσί πολυπληθέστεροι τών
μή εξαιρέσεων, άλλά μετά Οαυμασίας τέ σχεδόν νέαν δλως έπιστήμην. Είχε νά θέ
ση είς αύτήν βάσεις, καί τοΰτο έπραξεν δ
χνης ευρίσκει παντού τό εξαιρετικόν τής
μιάς καί τίς άλλης τάξεως τών ζώων, και πως ούδείς άλλος έν παρομοίιχ περιστάσει,
διά τής άρετής, ά; προανεφέραμεν. Πόσον δέ
αύτήν λαμβάνει ώς χαρακτηριστικόν αύτή;·
'Η τελευταία αυτή άρετή είναι έκείνη ή- καλά έτέθησαν αί βάσεις αύται, ώστε άφότις παρέχει αύτώ τήν πρωτίστην θέσιν με βως δύνανται νά βαστάσωσι τό μέγα οικο
ταξύ τών συστηματικών ζωολόγων μέχρι δόμημα, δπερ οί μεταγενέστεροι υπολόγοι
έπ’ αύτών ώκοδόμησαν καί όσημέραι οίκοτης ήμετέρας έποχής. Καί μολονότι ουδέ
ποτέ έσκέφθη δ Αριστοτέλης νά κατατάξη δομοΰσιν
Είς τόν κατ’ άρχάς άναγινώσκοντα τήν
τά έν τή ζωολογία του εξεταζόμενα ζώα
περί
ζώων ιστορίαν τοΰ Άριστο έλους φαί
συστηματικώς, μάς άφήζεν όμως καί άκουνεται
οτι είναι συλλογή παρατηρήσεων άνευ
σίως πως τό τελειότερον δείγμα συστημα
τινός
τάξεως
καί προγράμματος γεγραμμέτική; ζωολογία; Τάς δύο τελευταία; άρε
νη,
άλλ
’
δσυν
περισσότερον έμβαθύνομεν εί;
τάς ανάγκη πρό παντός άλλου νά Οεωρήτήν
μετά
σπουδή;
μελέτην τού βιβλίου,
σωμεν ώς τό κυριώτερον ώράϊσμα τών συγ
τόσον
περισσότερον
βεβαιούμεθα
οτι δ Αρι
γραμμάτων τού Άριστοτέλους' διότι, ώς μή
ώφειλε, πολ.λ.οί γραμματισμένοι ζωολόγοι στοτέλης ακολουθεί 8ν άμετάτρεπτον σχέ
διον, καί θηρεύει ένα κύριον σκοπόν. Προ;

Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ KAI II ΖΩΟΛΟΓΙΑ.
τούτο δέ δυνάμεθα νά τόν παραβάλλωμεν
κάλλιστα μέ τόν πατέρα τή; Ιστορίας Η
ρόδοτον. Όπως ουτος μετατρεπόμενος τού
προκειμένου του εξετάζει τά έθνη τή; ’Ασί
ας έν μετά τό άλλο, καί μετά τοΰτο μετα
βαίνει εί; τό κύριον θέμα του, εις τήν έξιστόρησιν δηλονότι τών μηδικών πολέμων,
ουτω καί δ Αριστοτέλης χρησιμοποιών τήν
άναρίθμητον ύλην, ήν διά τών σπουδών
του έσύναξε, μεταβαίνει άπό τοΰ ενός είς
τό άλλο άντικείμενον, καί φαίνεται είς τόν
αναγνώστην κατ’ άρχάς πρό; ούδέν σκοπεύων νά έλθη τέλος καί συμπέρασμα'
άλλ’ ιπί τέλους δ σκοπός του αρχίζει νά
γίνηται έναργέστερος, δ μέγας αύτού σκο
πός τοΰ νά παραστήση δηλ. τήν τών ζώων
ζωήν ώς §ν μέρος τοΰ παντός. ’Επειδή δέ
ή ζωή έν τή φύσει παρίσταται τοϊ; οφθαλ
μοί; ήμών ύπό παντοίας μορφάς, διά τοΰ
το καί τό έργον αύτού είναι πολυπλοκώτατον, διά τούτο καί δ αναγνώστης ταράττεται κατ’ άρχάς. Ό Αριστοτέλης δμως
έδυνήθη νά λύση τό πρόβλημά του δπως
ούδείς άλλος. "Οπως δε θέλομεν παρατηρή
σει καί κατωτέρω, έν τή εξιστορήσει του
γίνεται κατάδηλος καί ή μεγάλη αύτοΰ ι
δέα δτι ή φύσις έπλάσθη άπασα ύπό τού
δημιουργού αύτής δι’ ένα σκοπόν.
’Εξετάζει δέ κατά πρώτον μέν τόν άν
θρωπον τό γνωστότερον ήμΐν, ώς λέγει,
ζώον καί μετά ταΰτα προσπαθεί νά εύργ,
τά ανάλογα μέλη καί μόρια παρά τοΐς
λοιποί; ζώοις, γινόμενος ούτως ιδρυτής
άλλης μεγάλης επιστήμης, τής νύν λεγομένης συγκριτικής Ανατομίας, επιστήμη; ήτις μόλις κατά τόν 1 8ον αιώνα ήρχισε πά
λιν νά άναφαίνηται, καί ήτις κατέστη νύν
ή βάσι; τή; φυσιολογίας καί έν γένει τή;
ιατρικής. Καίτοι, ώ; προείπομεν, ούδόλως
σκοπόν είχεν δ Αριστοτέλης νά μάς άφήση
συστηματικόν βιβλίον τή; ζωολογία;, κατέ
ταξεν δμως τά; διαφόρου; τάξεις τών ζώ
ων, άς εξετάζει, τόσον Οαυμασίως, όίστε
καθείς εκπλήττεται διά τό σαφές, τήν αφέ
λειαν, καί τήν τάξιν τοΰ έργου του· Διαιρεϊ λοιπόν τά ζώα εις έναιμα καί άναιμα,

45

άτινα δέν είναι άλλο είμή τά νύν λεγάμε
να σπονδυλωτά καί τά άνευ σπονδύλων.
Καί τά μεν ΕΝΑΙΜΑ
εί; CaoroxoCfta έν αύτοϊς (μαστοφόρα),
(5γ»ι<?α<·,
τετράποιία ή ιϊποάα (ερπετά καί αμφίβια)
καί ίγύ'ΐις.
Τά δέ ΑΝΑΙΜΑ’
είς μα.Ιάχια,

jia.laxoarpaxa,
trrojia
καί άστ γαχοΰ Ιςιιιατα.
Τήν απλήν καί άφελή ταύτην διάταξιν
ούδείς τών μεταγενεστέρων έδυνήθη νά ύ
περβή. Ό Λ'.νναϊος δστις ήκμασε περί τό
1778 μ. X. προσεπάθησεν έν τώ μεγίστορ
αυτού συγγράμματι «de Syslctna naturae»
νά συστηματοποιχ,ση τήν ζωολογίαν, βα
δίζω·/ έπί τά ίχνη τού Άριστοτέλους,άλλά,
καίτοι είναι καί Οά μένη περίφημος διά τό
σύγγραμμά του τούτο, Ομως δέν έδυνήθη νά
μιμηθή καλώ; τόν Ελληνα φιλόσοφον. Ό
μεταγενέστερο; αύτού Cuvier, ζ περί τά
1800 άκμάσας, κάπως καλλίτερου έλυσε
τό ζήτημα, εντούτοις δμως άμφότεροι δέν
έφθασαν το φυσικόν, τό αφελές καί τό α
πλού·/ τής άριστοτελείου ταξινομήσει·»;. Παραλείπομεν τόν Ρωμαΐον Πλίνιον' διότι ούτο; δέν έλαβεν ούτε τόν κόπον νά διατάξη συστηματικώς τά ζώα, άτινα εξετάζει
κα1. άτινα σημειωτέου είναι πολυπληθέστερα τών δσα γνωρίζει δ Αριστοτέλης, άλλά
μιγνύει δικαίων μετά άδικων. Μετά τήν
έςέτασιν λ. χ. τού άνθρώπου, μεταβαίνει
είς τήν τού έλέφαντος, διότι, λέγει, αύτός
υπερέχει τών άλλων ζώων, ούχί μόνον διά
τοΰ όγκου τού σώιιατός του, άλλά καί διά
τή; άγχινοίας του !
Καί μδλα; όμως ταύτας τάς άρετάς δ
’Αριστοτέλης δέν είναι αλάνθαστος, ούτε
σκοπόν έχομεν νά παραστήσωμεν αύτόν ώς
τοιοΰτον. Σφάλλει καί αύτός ώς δλοι οί άν
θρωποι, ώ; όλοι οί επιστήμονες πολλάκις'
Καί τοΰτο είναι ευκολον νά έννοήσωμεν. Ό
Αριστοτέλης έστερεϊτο τό μικροσκόπιο·/,
εργαλείου απαραίτητον πρός έςέτασιν πραγ
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μάτων, άτινα διαφεύγουσι χαΐ τδν όξύτα- I κεΐ δέ καί δ σπόγγος ίχειν τινά αϊσθησιν*
τον γυμνόν όφθαλμόν.
Αν λοιπόν τδν εΐ- I σημεΐον δέ δτι χαλεπώτερον άπσσπάται,
δομεν όμιλοΰντα περί ΕΝΑIΜΩΝ χαΐ ΑΝΑ1- άν μή γένηται λαθραίως ή κίνησις, ως
ΜΩΝ ζώων, χαΐ αυγχατατάσσοντα μεταξύ φασιν.»
Δυστυχώς τά στενά δρια τής παρούσης
τών τελευταίων έκεΐνα τά δποΐα χαθ , ή
πραγματείας
δέν μάς έπιτρέπουσι νά προσμάς νϋν έχουσι μέν αίμα ούχί έρυθροΰν, άλ
θέσωμεν
περισσότερα
παραδείγματα, άπολά λευκόν, ουδόλως άς μή παραξενευώμεθα,
διότι μόνον τδ μικροσκόπιβν έδυνήθη νά δεικνύοντα δ,τι περί ’Αριστοτέλους έρρέθη.
Καί δμως οί μεταγενέστεροι αύτοΰ Ρω
μάς φωτίση έπί του άντικειμέ.ου τούτου.
μαίοι,
ώς ειπομεν, όλίγον ώφελήθησαν έκ
Έξ άλλου δμως θαυμάζομεν, χαΐ δικαί
τών
αρετών
τοϋ ’Αριστοτέλους" ναί, οΰτε έως, τήν οξύνοιαν τοΰ άνδρδς, δστις όχι μό
προσπάθησαν
τούλάχιστον νά τδν έννοήσωνον γινώσκει πάν δ,τι ητο δυνατόν νά γνωσιν,
δσον
έπρεπεν.
Ό δέ μέσος αιών έ
ρίζη κατά την έποχήν του, άλλ δστις χαίμεινε
καί
αύτδς
άκαρπος
ώς πρδς τοΰτο.
τοι ζών έν έποχή δλως μέν παραμελούσα
Ο
Physiologus,
ό
κώδτ,ξ
τών
φυσικοϊστοτάς φυσικάς έπιστήμας, πνιγομένη δε έν
ρικών
γνώσεων
τής
έποχής
εκείνης,
είναι
τδ; τής δεισιδαιμονίας, μένε, δλως ανεπη
ρέαστος, χαΐ πολλάκις μέ υπεράνθρωπον ό- πλήρης παραμυθιών καί στρεβλώσεων τών
ξύτητα πνεύματος ευρίσκει τήν αλήθειαν, ιδεών τοΰ ’Αριστοτέλους, ώστε ή έπιστημο·
έκεΐ δπου αύτη κρύπτεται υπδ τδν πέπλον νική αύτοΰ σημασία εΐναι πάντη άσήμαντοΰ φαινομένου- Ούδείς λ. χ. πρδ τοΰ Α ; τος. Δυνάμεθα λοιπδν νά τδν παραλείψωρις-οτέλους έδίσταζεν δτι αι φάλαινα1
, καί οί μεν άνευ περαιτέρω έζετάσεως.
(Έπεται τδ τέλος.)
δελφΐνες ήσαν είδη ιχθύων. Αύτδς δμως έ- |
γνώριζεν ακριβέστατα δτι είσί μαστοφόρα
θαλάσσια, δτι δηλ- κατά τήν ονομασίαν
του εΐσΐ ζωοζοκονκια er αύιοΐς, καί πα
ρατηρεί συγχρόνως δτι διαφέρουσι τών ίΠΕΡΙ
χύων. Καί όμως μετά τδν Άριστοτέλην ό
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ.
ΐΐλίνιος ούδόλως διστάζει νά όνομάση τδν
δελφίνα ίχθύν. Ό Αριστοτέλης άπορρί«*%^**»
πτει τήν παρά τώ λαώ τότε έπικρατοΰσαν
ιδέαν περί τοΰ δτι ή γαλή ή κοινώς λεγο
Φι.Ιόριουσοι Κύριοι !
μένη νυφίτσα γενν^ τά νεογνά της έκ ^τοϋ
Άοχομένων τών έργασιών τοΰ ήμετέρου
στόματος. Ό Πλίνιος παραδέχεται άνευ
Συλλόγου,
άντί πάσης άλλης πραγματείας
έζετάσεως τήν ιδέαν ταύτην, έφαρμόζων
ένόμισα άναγκαΐον συνάμα καί ωφέλιμον νά
δέ αυτήν εις τήν κοινήν σαύραν, προσθέτει
σχεδδν μεμφόμενος αύτδν «Anstoteles ne- λαλήσω ύμΐν σήμερον όλίγα τινά περί χρι
στιανικής άγάπης, φρονών δτι τδ αντικεί
gat», «ό ’Αριστοτέλης άρνείται τοΰτο.»
Ό Αριστοτέλης παρετήρησε τέλος δτι μενου τοΰτο ού μόνον αρμόζει είς τήν πα
ρούσαν περίστασιν, άλλά δύναται νά χρη·»οί σπόγγοι δέν είναι θαλάσσια φυτά, ως
μεύση κα’. ώς αφετηρία είς τήν μέλλουσαν
πρδ αύτοΰ καί μετ’ αύτδν έσφαλμεημών πορείαν. Καί τφόντι, ήμεϊς προπαννως ένομίζετο, άλλά μάλλον θαλασσια
I των έχομεν άνάγκην άμοιβαίας συνδρομής,
ζώα. Τοΰτο γίνεται κατάδηλον έκ τών ε
όμοφρο'σύνη; καί ένότητος δπως δυνηθώμεν
ξής, άτινα γράφει έν τώ πρώτο» κεφαλαίο»
νά έκπληρώσωμεν τήν αποστολήν ημών καί
τοΰ πρώτου βιβλίου τών περί ζώων ιστοριών
συνεογασθώμεν υπέρ τής γενικής ευημερίας,
(κεφ. 9). «Έν δέ τώ υγρώ πολλά τώ προσάψίνοντες κατά μέρος τά ατομικά πάθη,
φυκέναι ζή, οιον γένει ΐστρέων πολλά- δο
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τάς έπσρχιακάς διαιρέσεις καί τά ιδιωτικά
συμφέροντα, καθότι ή άληθής άγάπη δέν
ζητεί ούτε πρωτοκαθεδρίας, ούτε προνόμια,
ούτε μεγαλεία, οΰτε πατραγαθίας'. Έ ά
γάπη άποστοέφεται τδν φθόνον, μισεί τάς
ραδιουργίας, αποφεύγει τάς έριδας καί υπο
τάσσεται είς τάς όρθάς σκέψεις καί προτρο
πάς τών φρονιμωτέρων καί ίκανωτέρων πο
λιτών. Ή άγάπη δέν είναι αγέρωχος καί
υπεροπτική, αλλα συμ.μορφοΰται πρδς τάς
περιστάσεις καί άκούει μεθ’ υπομονής πάν
δ,τι δύναται νά συνετελέση είς τήν γενικήν
ευταξίαν καί προαγωγήν. «Έάν ταΐς γλώσ
σαις τών ανθρώπων λαλώ καί τών αγγέ
λων, λέγει δ απόστολος Παύλος, άγάπην
δέ μή έχω, γέγονα χαλκδς ήχων ή κύμβαλον άλαλάζον" καί έάν εχω προφητείαν, καί
είόώ τά μυστήρια πάντα καί πάσαν τήν
γνώσιν, καί έάν έχω πάσαν τήν πίστιν, ώσ
τε όρη μεθιστάνειν, άγάπην δε μή έχω,
ούδέν ειμί καί έάν ψωμίζω πάντα τά υπάρ
χοντά μου, καί εάν παραδώ τδ σώμά μου
ινα καυθήσωμαι, άγάπην δέ μή έχω, ούδέν
ωφελούμαι. ΊΙ άγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται η άγαπη ού ζηλεί" ή άγάπη ού περπερεύεται, ού φυσιούται, ούκ ασχημονεί,
° ύ ζητεί τά έαυτής, ού παροξύνεται, ού λο
γίζεται τδ κακδν, ού χαίρει έπί τή αδικία,
συγχαίρει δέ τή άλήθεια- πάντα στέργει, '·
πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υ
πομένει » Ιδού κυρίως τά άποτελέσματα
τής άγάπης διά τής όποιας δέον νά ήμεθα
ατενώς συνδεδεμένοι έάν είλικρινώς έπιθυ
μοΰμεν ν’ άνακτήσωμεν τήν άπολεσθεΐσαν
ήμών εύκλειαν καί τήν πολιτικήν ήμώ< ύπαρςιν. Ιδοί» τί απαιτεί παρ’ ήμών τδ έθνιΧ0ν συμφέρον, ή πατρίς, ή Εκκλησία. «Ταΰτα έντέλλομαι ύμΐν ’να αγαπάτε άλλήλους.»
Πλήν δυστυχώς ένεκεν τής κακής ήμών
ανατροφή- και τή; άδιαφοοίας ήν δεικνύομεν
προς τά θεία, τδ αίσθημα τοΰτο τής άγά?,Τ,ί’ ®πε? ζωογονεί καί ενισχύει τά πάντα,
‘V ιατελεΐ παρ’ ήμΐν τοσούτον άκααΐον
<αΙ ζωηρόν. Πολλάκις μάλιστα έρρέθη υπό
τινων άντιφρονούντων δτι ό χριστιανισμός
tt νει μάλλον εις τό νά καταστρέψη ή νά
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ενισχύση τδ αίσθημα τή; άγάπης καί τή;
φυσικής στοργή;. Διϊσχυρίζονται δηλαδή
δτι δ τέλειος χριστιανός άδιαρορεί ώ; πρδς
τά συμβάντα τοΰ κόσμου τούτου, καί δτι
είναι άναίσθητος είς τήν χαράν καθώς καί
εις τά; θλίψει; τή; ζωής, όπως καταστρέψωμεν τήν κατηγορίαν ταύτην, άρκεΐ ό α
πλού; ουτος λόγος τοΰ άποστόλου, δ διαλαμβάνων έν ταϊς Οαυμασίαις καί συγκινητικαΐ; ταύταις λέξεσι τδν χαρακτήρα τοΰ μαθητοΰ τοΰ Χριστού «χαίρεινμετά χαιρόντων
καί κλαίειν μετά κλαιόντων.» Έάν ύπάρχη
έν τώκόσμω τούτωζωηρά καί πλήρης ευαισ
θησία, φιλοπροσήγορος, λεπτή καί τρυφερά
συμπάθεια, αΰτη άναντιρρήτως είναι ή τοΰ
άνθρώπου τοΰ έκτελοΰντος τήν παραγγελίαν
ταύτην και άκολουθοΰντος ώς έκ τούτου
τά ίχνη τοΰ Σωτήρος καί τών άποστόλων.
Οποία μεταδοτική καί τρυφερά συμπάθεια
εκείνη τοΰ Ίησοϋ δστις πότε μέν συμμερί
ζεται τήν άθώαν χαράν οικογενειακή; εορ
τής, πότε δέ δακρύει έπί τοΰ τάφου τοΰ
φίλου του, η άνακράζει συλλογιζόμενος τήν
έπικειμένην τιμωρίαν ήτις μέλλει νά ένσκήψη έπί τής ένοχου αύτοΰ πατρίδας" «Ιερου
σαλήμ, Ιερουσαλήμ, ή άποκτείνουσα τους
προφήτα; καί λιθοβολούσα του; απεσταλ
μένους πρδς αύτήν, ποσάκι; ήθέλησα έπισυναγαγεΐν τά τέκνα σου 8ν τρόπον έπισυνά»
γει όρνι; τά νοσσία έαυτής ΰπδ τάς πτέρυ
γα; καί ουκ ήθελησατε !» Οποία μεταδο
τική καί τρυφερά συμπάθεια ή τοΰ άποστό
λου Παύλου τοΰ έπιθυμοΰντος νά γείνη άνάθεμα δπως σώση του; αδελφούς καί συγγε
νείς αύτού κατά σάρκα καί δστις είς μέν
τούς Φιλιππησίους γράφει «μάρτυς γάρ μου
έστίν ο Θεδς, ώς έπιποθώ πάντας υμάς έν
σπλάγχνοις Ίησοϋ Χριστού,» είς δετού;
Θεσσαλονικεϊς «έγεννηθημεν ήπιοι έν μέσο»
υμών ώς άν τροφός θάλπη τά έαυτής τέ
κνα !» 'Οποία συγκινητική καί τρυφερά
συμπάθεια η τοΰ Αποστόλου Ίωάννου τοΰ
επιστήθιου φίλου τοΰ Χριστού ή γραφίς τοΰ
όποιου φαίνεται βεβαμμένη έν τή άγάπη
καί δστις γράφει « Έν τούτο» έφανερώθη ή
αγάπη τοΰ Θεού εν ήμ.ϊν, δτι τδν υιόν αΰ-
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τού τδν μονογενή άπέσταλκεν 5 θεδς είς τδν ήμών απαιτεί έτέραν Ουσίαν δυσκολω-έραν
κόσμον ϊνα ζήσωμεν δι’ αύτοϋ’ έν τούτω πασών τών υλικών Ουσιών, έκείνων δηλα
έστιν ή αγάπη, ούχ δτι ήμεΐς ήγαπήσαμεν δή τοϋ έγωΐσμοΰ καί τοϋ φθόνου ήμών.
Έξ άλλου, ή επιθυμία ν’ άνακουφίζωτδν Θεόν, άλλ’ δτι αύτδς ήγάπησεν ήμάς,
μεν τήν ταλαιπωρίαν τών άλλων είναι
καί άπέστειλε τδν υίδν αύτοϋ ίλασμδν περί
τών αμαρτιών ήμών’ αγαπητοί, εί ούτως ό αίσθημα τοσοϋτον συμφυές εί; τήν ήμ-τέραν
φύσιν, ώστε ό άνθρωπος ό μή δοκιμάζων
Θεδςήγάπησεν ήμά;,καί ήμεΐς όφείλομεν άλλήλου; αγαπάν' έάν ά-ρπώμεν άλλήλους, αύτδ θά ήτο τή άληθεία ήθικδν τέρας. Πλήν
ό Θεδς έν ήμΐν μένει χαί ή αγάπη αύτοϋ τε- άλλως έχει ώς πρδ; τήν συμπάθειαν ήν αί
σθανόμεθα διά τήν χαράν τών αδελφών μας.
τελειωμέζη έστιν έν ήμΐν.» Όποια μετα
δοτική καί τελεία συμπάθεια εκείνη παντδς Είναι βεβαίως εΰκολον νά έχη τι; τήν συμ
ανθρώπου έκπληροϋντοςκαθ’ ολοκληρίαν τήν πάθειαν ταύτην έπί τών χειλέων, αποτεί
υψηλήν κα1. άπλήν ταύτην παραγγελίαν νω·/ συγχαρσ τήρια πρδ; τού; εύδαιμονοϋν«χαίρειν μετά χαιρόντων καί κλαίειν μετά τα;, ώ; τοΰτο συμβαίνει καθ’ έκάστην, άλ
λά να κατέχη τις τήν συμπάθειαν ταύτην
κλαιόντων »
Περί τής παραγγελίας ταύτης θέλω λοι εί; τά ένδόμυχα τή; καρδίας, νά εύρίσκη
πόν σάς ομιλήσει σήμερον, βέβαιος άν δτι τις τήν εύτυχίαν του έν τή εύτυχίγ. τών
αδελφών αύτοϋ, νά λησμονή τά ιδία αύτοϋ
ή μελέτη αύτής θέλει καταστήσει ημάς μάλ
παθήματα, δπως συμμεθέξη τής εύδαιμο λον προσεκτικούς εί; τήν έκτέλεσιν τή; υ
νίας τών άλλων, ιδού τί έστιν άπολύτως
ψηλής ταύτης χριστιανική; αρετή;.
«Χαίρειν μετά χαιρόντων καί κλαίειν άδύνατον είς τδν φυσικόν άνθρωπον τδν μή
μετά κλαιόντων» Ή χριστιανική άγάπη δυνάμενον νά κοτορθώσγ τούτο είμή όπόταν
σύγκειται έκ δύο καθηκόντων, ή μάλλον έκ ή καρδία αύτοϋ φωτισθή διά τοΰ θείου λό
γου καί άναγεννηθή διά τή, παντοδυναμίας
δύο διαθέσεων τή; καρδίας ή μέν πρώτη
είναι ή συμπάθεια ήν αίσθα»όμεθα διά τήν τοΰ άγιου Πνεύματος, άφοϋ δηλαδή μάθη
χαράν τών αδελφών μας, ή δέ δευτέρα δ τί έστιν αγάπη είς τους πόδας Εκείνου δς-ις
ύπέρ τών παραπτωμάτων ήμών έχυσε τδ
οίκτος δν δοκιμάζομε·/ διά τά παθήματα
αύτών. ’Εκ τών δύο τούτων καθηκόντων πολύτιμον αύτοϋ αίμα.
Ώ; πρδς τοΰτο άς έςετάση λοιπδν έκα
τής αγάπη;, όποιον νομίζετε τδ δυσκολώστος
έμβριθώς καί έσκεμμένως τδν εαυτόν
τερον ; Έκ πρώτης δψεως τδ δυσκολώτετου.
Δέν είναι άληθές δτι, άκαταπαύστως
ρον φαίνεται ήμΐν δ οίκτος ό άναλαμβάνων
κατειλημμένοι
ύπδ τών ατομικών ήμών
έξ άνάγκη; τήν άνακούφισιν τών παθημά
συμφερόντων,
δέν
συμμεριζόμεθα είλικρινώς
των. Όπως ανακούφιση τις τά δεινά τών
καί ευχαρίστως τήν χαράν τών άλλων ; δέν
αδελφών ήμών, άπαιτεϊται θυσία θετική
καί υλική, θυσία τοΰ καιρού, τών χρημά εί αι άληθές δτι αί καλαί ειδήσεις αϊτινες
των καί τής ευζωίας ήμών, ένώ ή συμπά μάς ευχαριστούν τόσον, όσάκις άτομικώς
μάς ένδιαφέρουν, μάς καθιστώσι ψυχρούς ό
θεια ή·/ αίσθανόμεθα ύπέρ τής χαράς τών
αδελφών μας δέν απαιτεί έκ μέρους ήμών πόταν πρόκηται περί τής εύδαιμονία; τών
άλλων ; δέν είναι άληθές δτι τδ στόμα ή
είμή εύμένείαν τής καρδίας ήν τδ στόμα
μών, τοσοϋτον πρόθυμον νά διανέμη συγχα
έκφράζει καί ήτι; φαίνεται ούχί έπίπονο;
καί δχληρά. Άλλ’ άπαιτεϊται ολίγη σκέψι; ρητήρια, τοσοϋτον αφειδές συμπαθητικών
δπω; πεισθώμεν ότι τοιαύτη κρίσις είναι έκφράσεων, ένίοτε δέν συμφωνεί μέ έκείνο
κατεσπευμένη καί άνευ βάσεως. Είναι ά ; τδ όποϊον ή καρδία ήμών ένδομύχως αίσθάληθές δτι ό οίκτο; ύπέρ τών παθημάτων 1 νεται ; Δέν είναι άληθές δτι χάριν τών α
τών άλλων απαιτεί ύλικήν Ουσίαν, πλήν ή τομικών ήμών συμφερόντων θυσιάζομεν έ
συμπάθεια ύπέρ τή; χαρά; τών αδελφών νίοτε φιλίαν, πατρίδα, συγγενείς καί έν γ£-
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νει τδν πλησίον μας όπόταν παρ’ αύτοϋ
δέν προσδοκώμεν ούδέν κέρδος ; Τί δέ νά
εΐπω περί τών ατελεύτητων έκείνων διενέ
ξεων καί διαιρέσεων αίτινες, διαμελίζουσαι
τήν έκκλησίαν τοϋ Χριστού είς αναρίθμη
τους κλάδους, έξεγείοουσι τδ μίσος καί τήν
διχόνοιαν μεταξύ τών μελών τής μεγάλης
χριστιανική; οικογένειας ; Δέν άποφαίνομαι, κύριοι, δέν καταδικάζω ούδένα, άλλ’
άφίνω είς τήν συνείδησιν ένδς έκάστου νά
κρίνη αύτδς έαυτόν.
Πλήν αδιαφορίαν μόνον αίσθανόμεθα διά
τήν εύτυχίαν τών άλλων ; δέν δοκιμάζομε·/
ένίοτε βδελυράν τινα καί ενδόμυχον δυσα
ρέσκειαν όσάκις βλέπωμεν τούς άλλου; υ-άλλον εύτυχεΐς ήμών, ή επιτυγχάνοντας είς
πράγματα είς τα όποια ήμεΐς άπετύχαμεν ;
δέν λυπούμεθα πολλάκις βλέποντες είς αύ
τού; φυσικά προτερήματα τών όποιων ήμεΐς
στερούμεθα, ή περιουσίαν τήν δποίαν ή Πρό
νοια δέν μάς έχάρισεν ; Υπάρχει είς έξ
ήμών αμέτοχο; τοΰ βδελυροϋ τούτου πά
θους, τοϋ προσεγγίζοντας ήμά; μάλλον τώ
δαίμονι, τοΰ τρομερού τούτου φθόνου τού
καθι<7ανοντο; ήμά; δυστυχεί; διά τήν εύτυ
χίαν τών άλλων ; . . . Δέν άποφαίνομαι,
κύριοι, δέν καταδικάζω ούδένα, πλήν άφίνω
είς τήν συνείδησιν ένδ; έκάστου νά κρίνρ αύ
τδς έαυτόν.
Ο άδελφοί μου ! πόσον δύσκολο·/ είναι
νά έκτελή τις καθ’ δλοκληρίαν τδ πρώτον
καθήκον τής άγάπης, τδ καθήκον τούτο
δπερ φαίνεται έκ πρώτη; δψεω; τοσοϋτον
εύκολον καί τοσοϋτον φυσικόν, καί πόσον
είναι άναγκαϊον νά μεταβληθή ή καρδία ή
μών όπως δυνηθώμεν νά ύπακούσωμεν εις
τήν προτροπήν τοϋ άποστόλου ! Καί έάν
τοΰτο καθίσταται δΰσκολον διά πάσαν έπο
χήν, πόσον μάλλον όταν πρόκηται νά λησμονήσωμεν τά; προσωπικά; ήαών ταλαι
πωρία; δπω; συμμεθέξωμεν τή; χαρά; τών
άλλων ! ’Αλλοίμονο·/ ! Κύριε, τίς δύναται
νά έπαρκέσγ, εί; τά; ελλείψει; ταύτα; ; Ό
πόταν διατελώμεν καταβεβλημένοι ύπδ
τή; ιδία; ήμών αδυναμίας, 0ές έν ταΐ; καροίχι; ήμών τήν θεία·/ ταύτην αγάπην, ύπο(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Β'.)
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γραμμδ; τής όποιας υπήρξα; Σύ δ ίδιος
καί τήν δποίαν άνευ τής Θεία; σου αρωγής
δέν δυνάμεθα ν’ άποκτήσωμεν. Ένέπνευσον ήμϊν ειλικρινή, βαθεϊαν, ανεξάντλητου
εύμένειαν ! δίδαξαν ήμΐν τδ μυστικόν νά
διπλασιάζωμεν τήν άγαλλίασιν ήμών καί
νά λησμονώμεν τάς άτομικάς μας ταλαι
πωρίας όπως είλικρινώς συμμεθέξωμεν τή;
χαράς καί τή; εύδαιμονία; τών άλλων !
« Κλαίειν μετά κλαιόντων."Διατών λέξεων
τούτων δ απόστολος έκφράζει τδ δεύτερον
καθήκον τή; αγάπης, δπερ συνίσταται είς
τδ νά λαμβάνωμεν μέρος εϊς τά παθήματα
τών άλλων άνακουφίζοντες αύτά. 'II συμ
πάθεια, τωόντι, όπόταν -ήναι άληθή;, δέον
νά έκφράζηται ύπδ πράξεων εξωτερικών,σκο
πόν έχουσών τήν παρηγοριάν καί τήν άνακούφισιν τών δυστυχών’. Πλήν αί πράξεις
αύται, μολονότι είναι άναγκαία συνέπεια
τή; χριστιανική; άγάπης, δέν είναι δμω;
άκριβώς ή ούσία αύτής. Ή ούσία τής χρι
στιανικής άγάπης είναι αίσθημά τι τή; καρ
διάς, διάθεσίς τις τή; ψυχή; ήτις μα; κάμνει νά λαμβάνωμεν τήν θέσιν τών άλλων
καθώς νά συμμετέχωμεν τής χαράς καί τή;
θλίψεως αύτών. Αί έξωτερικαί πράξεις τής
άγάπης δύνανται νά ύπάρξωσιν έν τή ζωή,
χωρίς δμω; τδ αίσθημα νά ύπάρχη έν τή
καρδία. Δύναται τι; νά έργάζηται πρδς άνακούφισιν τών δυστυχών, χωρίς δμως νά
αίσΟάνηται πραγματικήν αγάπην δι’ αύτούς.
Δύναται τι; νά έργάζηται ύπέρ αύτών δ ·
πω; ικανοποίηση τήν συνείδησιν του ή δπω;
μιμηθή έκείνο όπερ γίνεται πέριξ ήμών. Δύναταί τι; νά πράξη τούτο ενεκεν υπερηφά
νεια; ή χάριν έπιδείξεως, δπω; άρέσκη εί;
τού; άνθρώπου;. Δύναταί τι; τέλος νά έρ
γάζηται ύπέρ αύτών χάριν εγωισμού καί
δπως άπαλλαχθή τής οχληράς θέας τών
πασχόντων. Είναι λοιπδν λίαν σπουδαϊον
νά έξετάσωμεν όποια είναι τά ελατήρια τή;
συμπάθεια; ήμών καί άν προέρχωνται έκ τή;
ενδομύχου έκείνη; άγάπης, ήν ό άπόστολο;
παριστάνει τοσοϋτον Οαυμασίως ό·.ά τών
δ/ο τούτων λέξεων «κλαίειν μετά κλαιόν
των." Καί έν τούτοι; τδ αίσθημα τοΰτο
7
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της άγάπη;, δπερ φαίνεται ήμ.ϊν τοσοΰτον τόν ήπιον καί έλεήμονα έκεινον χριστιανόν.
Οϊ άνθρωποι ούτοι, βολιδοσκοπήσαντες τήν
εΰκολον κα1. φυσικόν, καταντά. δυσκολοκαάβυσσον
τής άνθρωπίνης καρδίας είς τά
τόρθωτον οσάκις πρόκειται νά δοκιμάσωμεν
μάλλον
ένδόμυχα
αύτής μέρη, έκ συμφώνου
υπέρ τών πασχόντων αδελφών ήμ.ών ειλι
άποφαίνονται
ότι
εί;
τάς δυστυχίας τών άλ
κρινή καί ζωηράν συμπάθειαν.
Τί; Οά τολμήση νά είπη δτι λαμβάνει λων ύπάρχει τι δπερ μάς προξενεί μυστικήν
μέρος είς τά παθήματα τοσούτων άνΟρώ τινα ήδονήν. Καί μή έκλάβητε, κύριοι, τήν
πων στεναζόντων άκαταπαύστως έν τώ μέ παρατήρησιν ταύτην ώς συκοφαντίαν ή ώς
ύπερβολήν. Τοιαύτη κατηγορία κατά τής
σω τοϋ φυσικού πόνου κα1. τής ηθική; θλίάνΟρωπίνου
φύσεως δέν έγένετο άνευ .τινός
ψεως ; τίς έξ ημών παρακαλεϊ καθ’ έκάστην
βάσεως
καί
μελέτης. Μολαταύτα δέν έννοώ
υπέρ τή; άνακουφίσεως αύτών ; καί χωρίς
νά
ύποστηρίξω
τήν τρομακτικήν ταύτην κα
νά λαλήσω περί τών μακράν ευρισκομένων
τηγορίαν
αδιακρίτως
έναντίον πάσης ανθρω
αδελφών ημών, δέν συμβαίνει πολλάκι; ν’
πίνου
καρδίας,
ούτε
νά έγγυηθώ ύπέρ αυ
άδιαφορώμεν και δι’ αύτού; τού; παρά την
τής
’
τοσοΰτον
ή
ιδέα
μοί έμπνέει φρίκην.
Ούραν ευρισκομένου;φίλουςκαί συγγενείς μα;;
Ό Κύριος ημών Ίησοΰς Χριστός μά; παραγ- Τούλάχιστον έκαστος ές ήμών ά; έξετάση
γέλει ν’ άγαΟοποιώμεν όχι μόνον τού; αύστηρώς τόν έαυτόν του καί μετά τοΰ Έκφίλου; ημών, άλλά πρό πάντων τού; έχ- κλησιαστοΰ άς όμολογήση δτι «ή καρδία
Ορούς καί μισούντα; ημάς- «Αγαπάτε,λέ τών υιών τών άνθρώπων είναι δλη έκδοτος
γει, τούς εχθρούς ύμών, εύλογεΐτε τού; είς τό νά πράττη τό κακόν».
’Αλλά δέν άρκεϊ νά συμπάσχη τις ύπέρ
καταρωμένου; ύμάς, καλώς ποιείτε τούς
τών
άλλων. Έάν ή συμπάθεια αύτη ηναι
μισοΰντας υμάς, καί προσεύχεσΟε ύπέρ τών
έ—ηρεαζόντων ύμάς καί διωκόντων υμάς’ ειλικρινής, θέλει φανερωθή άναμφιβόλως δι’
δπω; γένεσΟε υιοί τοΰ πατρός ημών τοϋ έν εξωτερικών πράξεων ύπέρ τη; άνακουφίσεως
ούρανοις, δτι τον ήλιον αύτοΰ άνατέλλει τών δυστυχών. Μεταξύ τών εξωτερικών
έπί πονηρούς καί αγαθού;, καί βρέχει έπί τούτων πράξεων της άγάπης αί δυσκολώτεδικαίου; καί αδίκου;.’ Καί έντούτοι; τί; ραι είναι ούχί τά χρηματικά δώρα, άλλ’ αι
αγαπά τόν iyfyfjv αύτοΰ ; η τί; ές ημών προσωπικά! προσπάθειαι ά; καταβάλλομεν
προθυμοποιείται ν’ άποδώση καλόν άντί ύπέρ τών πασχόντων, Ουσιάζοντες τδν και
κακοΰ ; Δέν άποφαίνομαι, κύριοι, δέν κα- I ρόν, τήν άνάπαυσεν καί τήν εύζωΐαν ήμών.
ταδικάζω ούδένα, πλήν άφίνω εΐ; τήν συν- Ώς πρδς τόΰτο, κύριοι,δέον νά όμολογήσωείδησιν ενός έκάστου νά κρίνη αύτός εαυ μεν δτι τά έν Εύρώπη συστηθέντα διάφορα
θρησκευτικά σωματεία έκπληροΰσι σκοπί
τόν.
’Αλλά θέλω προβή καί περαιτέρω. Υ μως καί άποτελεσματικώς τήν ύψηλήν ταύ
πάρχει σκέψις τι; τρομακτική ώς έκ τή; την τη; άγάπη; εντολήν. Πλήθος γυναικών
βαθύτητας αύτής και ύπέρ τής όποία; συν- ύπό τό όνομα άδελφαί τοΰ έλέου; έγκαταεφώνησαν οί ηθικολόγοι, οΐτινες ένεβάΟυναν λείπουσι πατρίδα καί εύζωΐαν δπως φανώείς τήν σπουδήν τής άνΟρωπίνου φύσεως καί σιν οίφέλιμοι, είτε ώς νοσοκόμοι, είτε ώς
τής άνθρωπίνης καρδίας. Δύναμαι ν’ άνα- παιδαγωγοί εί; τήν πάσχουσαν'άνθρωπότηφέρο> μεταςύ πολλών τόν Κάντιον, τόν ι τα. Καί έν τούτοις παρ’ ήμΐν τδ γυναικεϊον
δρυτήν τοΰ έν Γερμανία ορθολογισμού, τόν φΰλον κοιμάται ύπνον νήδυμον, κωφεΰον
Λαροσφουκώ,τόν λεπτόν καί ίξυδερκή έκεϊ- εί; πάν δ,τι ύψηλδν, γενναϊον καί ωφέλι
νον νουν, τόν διαφωτίσαντα διά τών συγ μον . . .
Είς λοιπόν τών ούσιωδεστέρων χαρακτή
γραμμάτων αύτοΰ τά; κακίας τοΰ άνΟρω
πίνου γένους, καί τέλος τον Λαβάτερ, τόν ρων της άληθοΰ; άγάπη; είναι δτι δέν πε
ταπεινόν ποιμένα τή; Ζυρίχης, τον άπλοΰν, ριορίζεται νά πράττη τδ καλόν δυνάμει
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έπ-.τροπείας, άλλά καταγίνεται αύτή ή ιδία
ν’ ανακούφιση τού; πάσχοντας φέρουσα
πρδς αύτού; βοήθειαν καί παρηγοριάν. Βε
βαίως ένθυμεϊσθε διά τινων λέξεων ό Σωτήρ
ήμών παριστάνει τήν άγάπην περιγραφών
την μέλλουσαν κρίσιν. Δέν λέγει,καί σημει
ώσατε τοΰτο καλώς, ήμην πτωχός καί μοί
έπέμψατε βοήθειαν, άλλά λέγει « έπείνασα
καί έδώκατέ μοι φαγεϊν' έδίψησα καί έποτίσατέ με- ξένος ήμην καί συνηγάγετέ μοΓ γυ
μνός καί περιεβάλετέ με' ήσθένησα καί έ.τε
σκέψασθέ με' έν φυλακή ήμην καί ηλθετε
πρός με» Τοιουτοτρόπως,αδελφοί μου,δένάρκεΐ νάπέμπωμεν βοήθειαν εις τούς ένδεεϊς διά
μέσον άλλου, άλλ’ άκολουθοΰντες τήν εντο
λήν -οΰ Σωτηρος καί τοΰ Αποστόλου, όφείλομεν ήμεΐς οί ίδιοι νά έπισκεπτώμεθκ
τούς ασθενείς καί νά παρηρορώμεν τού; τε
θλιμμένους* πρέπει νά διακύπτωμεν τάς α
ναπαύσεις ήμών καί τάς ήδύτητας τή; οι
κογενειακής ζωή; δπως παρευρεθώμεν εΐς τδ
σπαραξικάοδιον θέαμα τής θλίψεως καί τής
ταλαιπωρίας, πρέπει νά έγκαταλείψωμεν
τά ευρύχωρα καί αναπαυτικά ήμών ένδιαιτήματα δπω; έπισκεοθώμεν τά θλιβερά
καί ένίοτε δ-ισώδη καταγώγια, ένθα ή δυσ
τυχία παλαίει κατά τών αγωνιών τοΰ ψύ
χους καί τής πείνης' έν ένί λόγω πρέπει αυ
τοπροσώπως νά παρευρισκώμεθα είς τά πα
θήματα τών άλλων δπως συγκλαύσωμεν
μετ αύτών. Μόνον αί προσωπικά1, αύται
συμπάθειας δύνανται νά δώσωσιν άξίαν εί;
τα ημέτερα έργα της άγάπη;, ούχί μόνον ένωπιον τοΰ Θεοΰ καί της συνειδήσεως μας,
αλλ’ είσέτι εί; τά δμματα έκείνων οΐτινες
«•■ναι τδ άντικείμενον. Λίαν λοιπόν όοθώς
έρρέθη δτι δ τρόπος διά τοΰ οποίου δίδει
τις είναι σπουδαιότερος καί αύτοΰ τοΰ ίδιου
δώρου. Έάν περιορισθώμεν μόνον νά πέμψωμεν είς τδν ενδεή ψυχία τινά τοΰ περισ
σεύματος ήμών, ίσως πρός στιγμήν άνακουφίσωμεν αύτδν, πλήν δμως δέν θά τδν παρηγορήσωμεν, δέν θά τον άνεγείρωμεν ηθι
κώς, δέν Οά τώ εϊπωμεν δτι είναι φίλος μας,
άόελφός μας καί δτι συμπάσχομεν μετ’
αύτοΰ.
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Ιδού, κύριοι, τί έπρεπε νά πράττωμεν.
Αλλ’ ερωτώ, ύπάρχει ούδείς έξ ήμών δστις
καθυποβάλλεται καθ’ Ολοκληρίαν είς τήν
παραγγελίαν τοΰ ’Αποστόλου καί δστις γινώσκει νά κακοπαθή μετά τών κακοπαθούντων, νά γίνζται μικρό; μετά τών μικρών,
πτωχός μετά τών πτωχών καί νά κλαίη
μετά τών κλαιόντων ' Άναμφιβόλως τά κα
θήκοντα ήμών μεταβάλλονται άναλόγως
τής θέσεως ή< έκαστος έξ ήμών έν τή κοι
νωνία κατέχει, καί υπάρχουν περιστάσεις
κατα τά; όποία; άδυνατοΰμεν νά έπισκεφθώμεν αύτοπροσώπως τούς ασθενείς καί
τούς τεθλιμμένους, ούχ ήττον δμω; πολλοί
έξ ήμών άμελοΰμεν τδ ίερδν τοΰτο τή; ά
γάπη; καθήκον χάριν τής οκνηρίας, της άναπαύσεω; καί τών διασκεδάσεων ήμών, μή
πράττοντες ύπέρ τών πασχόντων τούλάχι
στον έκεϊνο δπερ έξαρτάται έκ τών ιδίων
ήμών δυνάμεων.
Τέλος, τδ τελευταΐον τών καθηκόντων
τή; άγάπης είναι ή κυρίως λεγομένη ελεη
μοσύνη. Έφύλαξα έκ προμελέτης τδ καθή
κον τοΰτο ώς τδ μάλλον ύποχρεωτικδν καί
ώς τδ μάλλον ευκολον. Τδ νά πέμπη τις,
άνευ ατομική; αύτοΰ ζημία;, μέρος τοΰ πε
ρισσεύματος εί; τού; έχοντας απόλυτον α
νάγκην, νά ρίπτη τις εί; τήν χεΐρα τοΰ
παρά τήν Ούραν τή; εκκλησίας καθημένου
πτωχού μικράν τινα προσφοράν, νά χ,ορηγη άρτον εΐ; τού; ένδεεϊς,ένδύματα εΐς τούς
γυμνούς, φάρμακα εί; τούς ασθενείς, ήθικήν
καί χριστιανικήν έκπαίδευσιν εις άπορα τέ
κνα, άτινα άνευ τούτου ήθελον καταντήσει
τδ έρμαιον τη; διαφθοράς καί τοΰ εγκλή
ματος, έν ένί λόγιο νά πράττη τις τδ κα
λόν θυσιάζων χρηματικόν τι ποσδν, τί, α
λήθεια τδ έργον τοΰτο μοί φαίνεται τοσοΰ
τον φυσικόν, τοσοΰτον ευκολον, τοσοΰτον
ύποχρεωτικδν κα1. απαραίτητον, ώστε θαυ
μάζω πολύ πώς ύπάρχουν άνθρωποι οΐτινες
άδιαφοοοΰν εί; τοΰτο ή έπαίρονται διά τήν
εύεργεσίαν ταύτην.
Καί έν τούτοι;. Κύριοι, έκτελεΐται πιστώς ή τοσοΰτον εύκολο; κα1. φυσική αΰτη
πράξις ; έκαστος έξ ήμών έκτελεϊ άναλό-
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Άλλ’ άς άφίσωμεν τάς γενικότητας ταύ
γως τών δυνάμεων του τήν έλεημοσύνην ήτι; είναι ή εύκολωτέρα πασών τών χριστια τας κα! άς έξετάσωμεν άκριβώς τάς ήμενικών αρετών ; αί προσφορά! ημών είναι α τέρας προσφοράς δπως ίδωμεν έάν αύται
νάλογοι μιας έκκλησίας έξαγορασθείσης διά · ήναι σχετικά! πρδς τά μέσα κα! τά καθή ■
τοΰ αίματος τοΰ Ίησοϋ Χριστοΰ; Έάν συγ- I κοντά ημών. Δυο άρχαΐ, ή άλήθεια τών ο
κρίνωμεν τάς προσφοράς ήμών πρδς έκείνας | ποίων είναι άδιαφιλονείκητος δι’ έκαστον
τών χριστιανών της πρώτης ’Εκκλησίας, ώ ! χριστιανόν, δφείλουν νά διευθύνουν ήμάς είς
πόσον θέλομεν ίρυΟριάσει διά τήν προσέγ- τήν έξέτασιν ταύτην. 'Η πρώτη τών άογισιν ταύτην. Γινώσκετε πάντες τήν άξιο- χών τούτων είναι δτι τά αγαθά άτινα ύπάρθαυμαστόν έκείνην εικόνα ήν δ Ευαγγελι χουσιν εις τάς χεΐρα; ήμών δέν άνήκουσι
στής Λουκάς περιγράφει είς τάς πράξεις τών κυρίως ήμΐν, άλλ’ είμεθα άπλώ; οί διαχειΆποστόλων «Τοΰ δέ πλήθους τών πιστευ- ριστα! αύτών, δηλαδή πρέπει νά μεταχειρισάντων ην ή καρδία και ή ψυχή μία’ κα! σθώμεν αύτά πρδς δόξαν θεοΰ κα! ύπέρ
ούδέ είς τι τών υπαρχόντων αύτώ έλεγεν τών ένδεών αδελφών ημών. Ό πλοΰτος κα
ίδιον είναι, άλλ’ ήν αύτοΐς άπαντα κοινά·... τά τδ ίερδν Εύαγγέλιον είναι μάλλον φορ
ούδέ γάρ ένδ εή; τις ύπήρχεν έν αύτοΐς" δσοι τίου παρά άπόλαυσις, είναι διαχείρισις περ!
γάρ κτήτορες χωρίων ή οικιών ύπήρχον, τής δποία; θέλομεν δώσει ακριβή καί αύπωλοΰντες έφερον τάς τιμάς τών πιπρα- στηρδν λογαριασμόν. Τοΰτο βλέπομεν σα
σκομένων καί έτίθουν παρά τούς πόδ ας τών ! φώς είς πολλάς παραβολάς τοΰ Σωτήρος,
αποστόλων" διεδίδοτο δέ έκάστω καθότι ιδίως εις τήν παραβολήν τών ταλάντων καί
άν τις χρείαν είχε.» Τί είναι λοιπδν οί τοΰ άπιστου διαχειριστοΰ αύτών. Έκ τού
πλουσιότεροι ημών έρανοι παραβαλλό του συνάγεται δτι δλα τά χρήματα άτινα
μενοι πρδς τήν άγάπην ταύτην ; "Ισως μοι άφιερώνομεν είς χριστιανικά έργα δέν είναι
αντιτείνετε δτι ή κατάστασις αυτή ήτο έ- εύεργεσία ήτις προέρχεται έξ ήμών τών ι
ξαιρετική καί δτι δ χρυσοΰς εκείνος αιών δίων, άλλ’ άποδίδομεν εί; τδν Κύριον πάν
δέν μέλλει νά έπανέλθη πλέον" άλλά τί Οά δ,τι τώ ανήκει* άπεναντία; δέ πάν δ,τι
εϊπττε δταν σάς άποδείξω δτι αί προσφο μεταχειριζόμεθα ύπέρ τών προσωπικών ή
ρά! αί γινόμεναι ύπδ τήν ιουδαϊκήν οικονο μών συμφερόντων είναι εύμένεια ήν δ Κύ
μίαν ήσαν πολύ άνώτεροι τών ήμετέρων έ- ριος μάς παραχωρεί έν τή άφάτω καί φιράνων ; Προκύπτει έκ τίνος ύπολογισμοΰ λανθρώπω αύτοΰ άγαθότητι. Δυστυχώ;, ύγινομένου ύπδ τοΰ Κ. Σορέν δτι έκαστος πάρχουσιν ολίγοι οΐτινες Οεωροΰσι τήν πε
Ισραηλίτης ήτο ύποχρεωμένος νά προσφέ ριουσίαν των ώς ιδιοκτησίαν άνήκουσαν τώ
ρη τόσον διά τήν άνακούφισιν τών πτωχών θεώ, περ! τή; δποίας είναι έπιφορτισμέδσον καί διά τήν διατήρησιν τή; θείας λα νοι νά κάμωσι πιστήν δια/είρισιν. Υπάρ
τρείας, σχεδδν τδ ήμισυ τής περιουσίας αύ χει είς μόνος δστις, έκτελών φιλανθρωπι
τοΰ. Είναι άληθές δτι η προσφορά τοΰ Ιου κόν τι έργον, νά νομίζη τήν πράξιν ταύτην
δαίου δέν ήτο έκουσ'α,άλλά προσδιωρισμένη ώς άπόδοσιν κα! ούχ! ώς ευεργεσίαν ; ή δσάκις έξοδεύει έκ τών χρημάτων του ν’
έκ τών προτέρων δ·.ά τίνος ώρισμένη; κα! αύ
στηοδίς διαταγή;" τοΰτο δμως δέν έμποδί- άποδίδζ χάριτας προς τον Κύριον τδν δω
ζει, ώστε δ Χριστιανός, δ διάσελών ύπδ τήν ρητήν παντδς άγαθοΰ ; Υπάρχει εί; μόνος
οικονομίαν τή; χάριτο; καί τής έλευθερίας, δστις σκέπτεται πραγματικό; δτι δέν τώ
νά δίδη όλιγώτερον τοΰ Ιουδαίου,διατελοΰν- επιτρέπεται νά φυλάττη διά τήν προσωπι
τος ύπδ τδν άκαμπτον ζυγόν τοΰ νόμου, κήν αύτοΰ δαπάνην είμή πάν δ,τι tiiat
τδ δέ τέκνον τοΰ θεοΰ νά ποάττη δλιγώ- άναγκαΐον πρδ; διατήρησιν τή; οίκογενείας
τερον ενεκεν τής άγάπης ή τδ τέκνον τοΰ του κα! δστις νομίζεται ύπόχρεως νά’ άφιερώντ) τδ ύπόλοιπον εί; τά φιλανθρωπικά
Αβραάμ ενεκεν τής ύποταγής.
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καταστήματα ; Δεν άποφαίνομαι, κύριοι,
δέν καταδικάζω ούδένα, πλήν άφίνω εί; τήν
συνείδησιν ένδ; έκάστου νά κρίνη αύτδς έ
αυτόν.
Υπάρχει κα! έτέρα αρχή, ήτις οφείλει νά
διέπη τά ήμέτερα έργα τής άγάπης
Αί
προσφορά! ήμών είναι μηδαμιναί μέχρις σύ
δέν έπιβάλωμεν είς τδν έαυτόν μας στέρησίν τινα δπως άγαθοποιήσωμεν τούς αδελ
φού; ήμών. Τωόντι, έν τίνι δικαιώματι
κρατσΰμεν εί; τάς χεϊρας ήμών χρήματα ά
χρηστά κα! ανωφελή, ένώ ύπάρχουσι μετα
ξύ ήμών τέκνα τοΰ ούρανίου [Ιατρός άτινα
στερούνται κα! αύτοΰ τοΰ έπιουσίου άρτου ;
Όφείλομεν λοιπδν νά εύρύνωμεν τδν κύ
κλον τής έλεημοσύνης ήμών μέχρις ού φθά
σωμεν είς τδ σημεΐον τής στερήσεως. "Ο
σον τά αιτήματα τής έλεημοσύνης αύξάνουσι, τόσον χρεωστοΰμεν νά διπλασιάζωμεν τδν ζήλον ήαών έπιβάλλοντες είς τδν
έαυτόν μας στέρησίν τινα ύπέρ τών πασχόν
των άδελφών μας. Οφείλομεν ού μόνον τά
σωματικά έργα τής έλεημοσύνης νά έκτελώμεν, άλλά πρδ πάντων τά πνευματικά
ύπέρ τών οποίων μεγίστην αδιαφορίαν δεικνύομεν. Τωόντι, τίς έξ ήμών προσπαθεί
διά τών συμβουλών του νά έλευθερώση τδν
αμαρτωλόν έκ τής αμαρτίας έπαναφέρων
αύτδν είς τήν όδδν τής άρετής κα! τή; σω
τηρίας ; Τίς διδάσκει τούς άμαθεΐς τδν νό
μον τοΰ θεοΰ δίδων είς αύτού; σωτηρίου;
συμβουλάς,δπόταν ούτοι εύρίσκωνται είς κίν
δυνον ή είς άμηχανίαν; Πρδς τί τά παράπο
να ήμών, δτι ό άριθμδς τών υβριστών, τών
κλεπτών, τών δολοφόνων, τών έμπρηστών
όσημέραι αύξάνει, ένώ ούδόλως φροντίζομεν περ! τής ήθικοποιήσεω; τής κοινωνίας ;
Τίς οικογενειάρχης μεριμν? ύπέρ τή; πνευ
ματικής άνατροφής τών τέκνων του, τών
συγγενών του, τών ύπηρετών του, έπιβάλλων είς αυτού; τήν αύστηράν έκτέλεσιν τών
θρησκευτικών αύτών καθηκόντων ; Τίς έξ
ήμών ποτέ έφρόντισεν ύπέρ τή; τακτοποιήσεως τής ήμετέρας Έκκλησίας ή περ! μορφώσεως έναρέτων κα! πεπαιδευμένων κλη
ρικών, δυναμένων νά διαδώσουν επωφελώς
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τά φώτα είς τούς έν τώ σκότει διατελοΰντα; άδελφοϋ; ήμών ; Δέν ένοήσαμεν είσέ ·
τι, κύριοι, όποιαν ύπηρεσίαν θά ήδύνατο νά
παρέξη είς τδ έθνος ήμών κλήρος καλώς
διευθυνόμενος κα! μορφωμένος. Ειμεθα ό
λαδς τών δύο άκρων" ή ύψόνομεν τινά μέ
χρι τρίτου ούρανοϋ ή ταπεινόνομεν αύτδν
μέχρι; έξευτελισμοΰ. Μέσος δρος δι’ ήμά;
δέν ύπάρχει. Εννοώ δτι ύπήρξαν καϊ ύπάρ
χουσι κληρικοί τινες,πρδ πάντων έκ τής άνωτέρα; τάξεως, μή έκτελούντες άξιοπρεπώ; κα! πρεπόντως τήν άποσιολήν αύτών,
άλλά τοΰτο δέν έμποδίζει ώστε δ κλήρος
νά ηναι περιττός, δ δέ έλληνικδς λαός νά
μήν ε/γ άνάγκην θρησκευτική; μορφώσεως
και διδασκαλίας. Άναχωροΰντες έκ τή; άρ
χής οτι ό ίερεύ; δφείλει μόνον νά ίερουργή,
έγκατελείψαμεν αύτδν είς τδ έλεος τών
Χριστιανών, πρό πάντων δέ τον κατώτερον
κλήρον,κα! άφήσαμεν εί; τδν ξένον προσηλυτιστήν νά έκμεταλλεύηται τάς θρησκευτι
κά; ήμών πεποιθήσεις. Είς προγενεστέρου
έποχήν, δτε τδ έθνος διετέλει ύπδ βαρύτατον ζυγόν, ήκούετο ή εύγλωττο; φωνή τοΰ
Βουλγάρεως, τού Θεοτόκη, τοΰ Οικονόμου
κα! άλλων διδασκάλων, έξεγείρουσα εί; τά;
καρδίας τών πιστών τδ αίσθημα τή; θρη
σκεία; κα! τής πατρίδος. Ιδού διατί είς
τά; καρδία; τών πατέρων ήμών ύπήρχεν
άκμαϊον τδ θρησκευτικόν αίσθημα, ή φιλο
πατρία, ή καλή πίστις, ή εγκράτεια κα! ή
σωφροσύνη. Άλλά τί συμβαίνει σήμερον,
δτε ή πολιτική ήμών θεσις έβελτιώθη, ή δέ
έκπαίδευσις κατέστη τοΐς πάσι προσιτή ;
”Οχι μόνον ή φωνή τοΰ ίεροκήρυκος σπανίω; άντηχεΐ είς τάς άκοά; τών πιστών,άλλά,
πράγμα άπίστευτον, προσκόμματα πλαγίω; παρεμβάλλονται εί; τήν πλήρη διδασκα
λίαν τών ιερών μαθημάτων. Καϊ έπί τοΰ
σοβαροΰ τούτου αντικειμένου επιτρέψατε
μοι, κύριοι, νά σάς άναγνώτω άλληλογραφίαν ήν δ Ανατολικό; Άστήρ δημοσιεύει
είς τδ ύπ’ αριθμόν 91 7 φύλλον αύτοΰ. «'Γήν
18 λήξαντο; Αύγούστου ήρξαντο αίέγγρα
φα! τών μαθητών εΐ; τά παρ' ήμΐν τοΐς
θεσσαλονικεΰσι σχολεία καϊ γυμνάσια. "Ο-
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Οεν οί γονείς συνοδεύοντας τούς υιούς αύ- | ται καί παρακμάζει, μακαρίζεται δέ δταν
τών ένέγραφον πληρόνοντε; τόν έτήσιον φό- τδν φυλάττη νόμον.
’Αλλά διατί ν’ αποσιωπήσω έπί πολύ τήν
ρον των" μια δέ τώ* ημερών έπεσκεφθείς
το Γυμνάσιου κάγώ, καθήσας μετά χαράς κρίσιν έκείνην ήτις έξέρχεται ώς μία μόνη
έθεώμην τούς έγγραφομένοος μηθητάς καί φωνή έξ δλων τών συνειδήσεων τής δμηγύτούς έξεταζομένους είς τινα μαθήματα, ρεως ταύτης; τήν καταδικαστικήν έκείνην
δτε προσελθών μαθητής τις είς εγγραφήν ψήφον τήν δποίαν είσέτι δέν απήγγειλα καί
έδειξε τό αποδεικτικόν αύτού, δπερ έφερε τήν όποιαν ή υαετέοα συνείδησις πρδ πολβαθμόν μείζονα μέν είς τδ ίερδν μάθημα, λού έξέφερε. Ναί, Κύριε! ταπεινώ; καί έπιελασσόνα δέ εις τά μαθηματικά, ούς ίδών σήμως άναγνωρίζομεν δτι παρεβιάσαμεν
ό αρμόδιος διδάσκαλος συμβουλεύων τδν καθ’ δλοκληρίαν τά παραγγέλματα τής ά
μαθητήν ένώπιον τού Γυμνασιάρχου και γάπης. Ού μόνον παρεβιάσαμεν αύτά έν τή
άλλων καθηγητών, είπεν δτι πρέπει νά έχη ούσία των, ήτις είναι ή συμπάθεια καί τδ
βαθμούς μιγά,Ιους ιΐς τά χόρια μαθήματα έλεος, άλλ’ είσέτι έν τή έφαρμογή αύτών
καί όχι ιΐς τά Ιερά' διότι, προσέθηκε, τών καί είς τήν εύκολωτέραν άπασών,ήτις είναι
ίερων .ίεγομόνων μαθημάτων ή ίποχή ί.ΙηΡ,ε ή ελεημοσύνη. ’Οχι μόνον δέν γνωρίζομεν
καί τώρα εΐναι καιρός ά.Ιηθοΰς άναπτύξεως ν’ άγκπώμεν, άλλά δεν ήςεύρομεν καί νά
τοϊι Γοός εϊς τάς ά.Ι.Ιας χχώσεισ-Ταύτην τήν δίδωμεν.
Καί έν τούτοις, Κύριε ! Σύ έδωκας ήμΐν
ώραίαν συμβουλήν επιδοκίμασαν καί οί παρακαθήμενοι καθηγηταί διά τής σιωπής και τά πάντα! Σύ έθεσας έν τή καρδία ήμών τδ
τού έλαφροΰ μειδιάματος τών χειλέων' έγώ αίσθημα τούτο τής άγάπης, δπερ ώφειλε νά
δέ άλγος αισθανθείς έν τή καρδία έδηξα διέπη δλα τά ήμέτερα έργα. Έκ τών χει
τδ χείλος καί κατ'έμαυτόν ωκτειρα τήν ρών σου παρελάβομεν τά άγαθά έκεϊνα,άτι
Ελληνικήν τής Θεσσαλονίκης νεολαίαν όύη- να άνήκουσι δικαιωματικό»; είς τούς ενδεείς
γουμένην ουτω πρδς τήν ασέβειαν, καί δη- άδελφούς ήμών, οίτινες είναι οί αντιπρόσω
μοσιεύων τδ γεγονός έπικαλούμαι τήν προ- | ποί σου έπί τής γής καί τού; δποίους άνισοχήν τώ* γονέων έπί τήν τοιαύτην τών λεώς περιφρονούμεν καί έξυβρίζομεν. Πλήν,
τέκνων των διδασκαλίαν, ήτ'ς πάντα τά ένώ είμεθα άξιοι τής θείας οργής, ή φιλόείς αύτήν παραδοθέντα έθνη είς άπεριγρά- δωρος χειρ τού ούρανίου ήμών Πατρδς διέπτους κατεκρήμνισε δυστυχίας, τδ όποιον νειμεν ήμϊν καί άλλας εύεργεσίας άπειράκις
είθε μή πάθη δ 'Ελληνισμός συρόμενος είς πολυτιμοτέοας. Διατελούντες νεκροί τοϊς
τδ βάραθρον τής άσεβείας υπό τών καυχω- πχοαπτώμασι καί ταϊς άμαρτίαις ήμών,
μένων δτι τδν άγαπώσιν » Ιδού, Κύριοι, δ έλαβεν οίκτον διά τήν δυστυχίαν ήμών καί
ποίαν χριστιανικήν αγάπην δεικνύουσι πρδς επεμψε τδν υίδν αύτού δπως έζαγοράση ή
τήν πατρίδα καί τήν νεολαίαν οί αύτοκα- μά; έκ τή; κατάρας τού νόμου, γενόμενος
υπέρ ήμών κατάρα. Έκ τού κόλπου τής άλούμενοι ήγέται καί άναμορφωταί αύτής !
ϊδίου
αύτού δόξης καί μεγαλειότητο; κατέ·
Ιδού διατί οί νέοι δέν φοβούνται πλέον
βη
έπί
τής κατηοαμένη; ταύτη; γή; «καί
τούς γονείς,τούς διδασκάλους καί τούς άνωέαυτδν
έκένωσε,
μορφήν δούλου λαβών, έν
τέρους αύτών, άφοΰ διδάσκωναι νά μή φοόμοιώματι ανθρώπων γενόμενος' καί σχήμαβώνται ούτε τδν Θεόν! Έκας-ος έξ υμών εύ
τι εδρεθεί; ώς άνθρωπο;, έταπείνωσεν έαυ
κόλως δύναται νά έννοήση δποία θλιβερά α
τδν, γενόμενο; υπήκοο; μέχρι θανάτου, θα
ποτελέσματα θέλουν προκόψει έκ τής στρε
νάτου δέ σταυρού’. 'Οποία λοιπδν καί άν
βλής ή μάλλον σατανικής ταύτης διδασκα
I
υπήρξε μέχρι τούδε ή σκληρότη; τή; καρδί
λίας. Όπου δέν διδάσκεται ό θείος λόγος,
α; ήμών, δυνάμεθα νά μένωμεν έπί πολύ
λέγει δ σοφό; Σολομών, δ λαδ; διαφθείρε
αναίσθητοι καί απαθείς είς τοσαύτην άγά-
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πην; Υπάρχει ούδείς έξ ήμών άρκετά σκλη
ρός, άρκετά έγωϊστής, άρκετά αχάριστος
δπως άποποιηθή μέρος τι τοϋ περισσεύμα
τος του είς Εκείνον δστις τά πάντα έδωκεν
ήμϊν καί διά τδ σώμα καί διά τήν ψυχήν,
διά τήν γήν καί τδν ούρανδν, διά,τόν χρό
νον καί τήν αιωνιότητα;
’’Οχι, Κύριε! μή έπιτρέψης τοιαύτην α
χαριστίαν, άλλά προφύλαξον ήμάς έκ τού
μεγάλου τούτου αμαρτήματος. Καθυπότα
ξον είς τδ πΰρ τής θείας σου άγάπης τάς
αναίσθητους ήμών καρδίας, έμπνέων ήμΐν
το αίσθημα τής άγαθοποιΐας καί τών κα
λών έργων. ’Ας μάθωμεν τέλος νά δίδωμεν
ώς άληθεϊς χριστιανοί, δαψιλώς, άνευ με
ταμέλειας, άνευ δπισθοβουλίας, άνευ ύπολογισμού καί ιδιωτικού συμφέροντος. *Ας
μή ψυχρανθή ό ζήλο; ήμών,έργαζομένων α
διακρίτως υπέρ τών φιλανθρωπικών καί έκπαιδευτικών ήμών καταστημάτων’ πρδ
πάντων δέ ύπέρ τού εθνικού ’Ορφανοτρο
φείου,σκοπός τού οποίου είναι ή περίθαλψις
τών αθώων έκείνων πλασμάτων άτινα
σκληρά τύχη έγκατέλειψεν άνευ γονέων
καί συγγενών είς τά; άγυιάς τής πόλεως,
καί ύπέρ τών οποίων όφείλομεν νά καταβάλωμεν δλην τήν προσοχήν ήμών δπως
σώσωμεν αυτά έκ τοϋ κινδύνου, διότι κατά
τδν απόστολον Ιάκωβον θρησκεία καθαρά

καί αμίαντος παρά τω θεώ καί Πατρί αΰ
τη έστιν, Ιπισκέπτεσθαι ορφανούς καί
χήρας iv'zff ΘΛίψει αύτών. Άς συνδράμωμεν, κύριος τδν Φιλεκπαιδευτικόν τούτον
Σύλλογον, έκαστος έκ τών ένόντιον, δπω;
δυνηθή νά έκπληρώση πρεπόντω; τδν
προορισμόν αύτού, έργαζόμενο; ύπέρ τής
άναγεννήσεως τή; ’Ανατολής, ένθα αί χρι
στιανικοί κοινότητες καί τά πλεΐστα χωρία
διατελούσιν είσέτι μεταμορφωμένα εί; έρη
μα νεκροταφεία, ένθα ή πείνα, ή άσθένεια,
ή ατιμία, δ βαρβαρισμό; βασανίζουσι τού;
ταλαίπωρους ομογενείς ήμών, ή δέ αμάθεια
καί ή δεισιδαιμονία κατασκοτίζουσι τόν
τε νούν καί τήν καρδίαν αύτών. Πάσα πρόψασις πρδς αποφυγήν τής πρός του; πά-
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σχοντας αδελφού; ήμών όφειλομένης συν
δρομής είναι αύτόχρημα ληστεία, άνδραποδισμδς, αύτοκτονία. ’Ας παύσωσι πλέον
οί λόγοι καί αί θεωρίας άνάγκη πρδ πάν
των έργων καί πράξεων. Ό ήμέτερο; λαδ;
είναι φιλόπονος καί έπιδεκτικδς πάσης άνα
πτύξεως καί πολιτισμού, δεϊται δμω; ειλι
κρινών καί ακεραίων οδηγών, έμφορουμένων
πρδ πάντων ύπδ τού πνεύματος τής άγάπης,
τής τιμιότητος καί τής χριςτανική; πίφεως.
Άς χειραγωγήσωμεν λοιπόν αύτόν. Είναι καΟήκόν μας,είναι καθήκον παντδς τιμίου πολί
του, δςτς αντιποιείται τής τιμής νά λέγηται
χρεςτανδ; καί άνεπτυγμένος "Ελλην. Είναι
καθήκον πρό πάντων έκείνων οϊτινες είς πά
σαν περίς-ασιν είναι πρόθυμοι νά έπικρίνωσι
τήν διαγωγήν τών άλλων,άλλ’ ούδέν πράττουσιν ύπέρ τής καλώς έννοουμένης έλευθερί
ας κάί εύημερίας τού έθνους. Ή σύς-ασι; δύο
τούλάχιστον κυριακών σχολείων είς τά κεν
τρικότερα μέρη τής πόλεως μας είναι έπί
σης άναγκαιοτάτη. 'Π σχολή τών άπόρων
παίδων, συστηθεϊσα ήδη ύπδ τού Συλλόγου,
είναι βεβαίως ισχυρόν μέσον πρός διάδοσιν
τών στοιχειωδεστέρων γνώσεων εις τάςκατωτέοας τάξεις τού λαού. Πλήν τά κυριακά σχολεία έχουσιν έτι ύψηλότερον προορι
σμόν, έκεΐνον δηλαδή νά διαδώσουν εί; άν
δρα; προβεβηκότας ού μόνον τά στοιχειώδη
γράμματα, άλλά πρδπάντων τάς άρχάς τή;
θρησκείας καί τή; ήθικής. Χρέος λοιπόν ιε
ρόν άποδίδοντες καί είς τήν πατρίδα και
εί; τήν ’Εκκλησίαν άς συνδράμωμεν διά τού
λόγου καί τών έργων τού; δμογενεί; ήμών
οϊτινες αίτούσιν, ίκετεύουσι,περιμένουσι τήν
ήμετέραν βοήθειαν καί αρωγήν. Βοηθούντες
αύτού; θέλομεν δείξει έμπράκτως δτι εϊμεΘα .έκνα πιστά καί γνήσια τή; αγίας τού
Χρ·<ού ’Εκκλησία;. Ουτοι θέλομεν ΐδεϊ ποτέ
έλευθέραν τήν Έκκλησίαν καί πληρουμένα;
έπί τή; κεφαλής ήμών άπάσας τάς εύλογίας τού θεού, δστις ύπόσχεται εις τού; έκτελούντα; τά έργα τής άγάπης ν’ άναδείξη
αύτούς μακαρίου; κληρονόμου; ού μόνον τή;
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επιγείου, άλλά καϊ τή; ουρανίου ημών πα
τρίδο;. Γένοιτο ! (α)

Ο ΥΠΟ ΤΗΝ ΓΗΝ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΩΝ
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ

ΤΠΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, (β)

Σίδηροι; καί Οιτρέ.Ιιιιον.
Αφθονο; υπάρχει καί είς διαφόρου; γεω
λογικού; σχηματισμού;, τού; μέν αρχαιό
τατου;, τού; δέ μεταγενεστέρου;, ή σιδηρΐ

εί; τήν κατασκευήν τοϋ χάλυβας, Απαντά
ται έν τή Κοννεκτικούτη καί τή Νέα Ύόρ
κη. Ή μαγγανησιοφόρο; σιδηρϊτις, ή χρησιμεύουσα εί; τήν κατασκευήν τοϋ μαρμαί-

ροντο; χυτού σιδήρου ή spiegeleisen τών
Γερμανών, δι’ ή; κατόπιν παρασκευάζεται
ό χάλυψ Μπέμεσερ, ύπάρχει είς άπειρα πο
σά έν Μισουρή, τά δέ έκεϊ στρώματα όμοια ζουσι πρό; τινα ειδικά τή; Αφρικής και
τή; Ισπανία;. Ή μαγνητική ύπερο,ξειδω-

μένη σιδηρϊτι; τή; νήσου Έλβα; εΰρηται
έν τή Μιτσιγάνη καϊ έν τή Πενσυλβανία,
δπου τό όρος Κόρνουαλ άναμιμνήσκει τό
όρος Καλαμίταν (τή; νήσου Έλβα;). Ευρηνται δέ καί παράδοξοί τινε; ποικιλία'.,
ήτοι ί τετανοφόρο; σιδηρϊτις, ήτι; υπάρχει
έν Νορβηγία κα'ι ήν οί 'Αγγλοι κατώρθω-

τις έν ταϊ;'Ηνωμέναι; Πολιτείαι;, πανταχοΰ δέ άνερευνόίται το έδαφος καϊ ή ΰλη
σαν νά χρησιμοποιήσωσιν, ή jipayx.hriμεταφέρεται εί; τά σιδηρουργεία άπό τής
τις, ή τόσον άφθονος έν τή Νέα. Γερσέή καϊ
έζ ή; διά διαφόρων εργασιών παράγουσι
λίμνης Τσάμπλαιν, έν το1.; βορείοι; τή; πο
συγχρόνως ψευδάργυρον κα1. σίδηρον, ή άνλιτεία; τής Νέα; 'Υόρκης, μέχρι τών ορίων
τή; Άλαβάμας, άπό τών ακτών τοΰ ’Α Ορακούχο; καί λιθοειδή; σιδηρϊτι;, κτλ.
Ίΐ ιστορία τής παραγωγή; τού σιδήρου
τλαντικού μέχρι τών Βραχωδών Όρέων καί
μέχρι τοΰ Ειρηνικού. Άπασαι τοΰ σιδήρου ' έν ταϊ;'Ηνωμέναι; Πολιτείαι; άρχεται μετά
τών αγγλικών αποικιών. Τότε πρόςτήξιν τή;
αί ποικιλία·, άπαντώνται έκεϊ, τά δέ τόσον
σιδηρίτιδο; εκαιον ξυλάνθρακας, αί δέ πρώ
παραγωγά καί τόσον περίφημα ώρυχεΐα
τα; κάμινοι άνήφθησαν τώ 1620 έν Βιρτής Σουηδίας, τή; Ισπανίας, τής νήσου Έλ
γινία, τώ 1643 έν Μασαχουσέτη καί κα
βας καί τής ’Αλγερίας εχουσιν έν ’Αμερική
τόπιν έν Πενσυλβανία. Τω 4719 ή βιομη
τά έφάμιλλά των.
χανία αΰτη τόσον προήγετο, ώστε ή μηΉ τόσον τιμώμενη μαγνητική τή; Σου
τρόπολι; (’Αγγλία) κατεταράχθη, φοβηθεϊσα
ηδία; σιδηρϊτις, ή παράγουσα άρίστη; ποιόμή ή προαγωγή τη; άποσπάση αύτά; τή;
τητος σίδηρον, έξ ού οί 'Αγγλοι κατασκευάκυριαρχίας τής ’Αγγλίας. Μετά δύο έτη οί
ζουσι τόν χάλυβα τοΰ Σέφιελδ, εύρηται έν
'Αγγλοι κύριοι χυτηρίων σιδήρου ύπέβαλαν
τή βορείω Καρολίνη. Τό black-band, ή μαύ
εί; τό Κοινοβούλιο·/ νομοσχέδιων, δι’ ού έξρο; βράχος τής Σκωτίας, έζ ού παράγεται
ητοΰντο ν’ άπαγορευθή ή κατασκευή σιδή
χυτός σίδηρος, ύπάρχει έν Όχίω, έν Βιργιρου εί; τά; ύπερωκεανείους καμίνου;, τό δέ
νία καϊ έν Άλαμπάμγ.. Ή άνθρακοΰχος,
νομοσχέδιων μόλις άπερρίφθη διά τών έντο
πτυχώδης, φολιδωτή και κρυσταλλώδης
νων παραστάσεων τών ύπερωκεανείων πρα
σιδηρϊτις, η άφθόνως διακεχυμένη έπί τών
κτόρων. 'Εκτοτε ή αμερικανική σιδηρουρ
κλιτύων τών 'Αλπεων καί ή λίαν χρήσιμος

γία προήχθη έπϊ μάλλον καί μάλλον και
τώ 4810 ή παραγωγή τοΰ χυτού σιδήρου
(α) 'Π άνωτέρω ομιλία, έρανισΟείσα έκ ςών
έν ταΐς Ήνωμέναι; Πολιτείαι; ύπελογίζετο
λόγων τοΰ Κ Horace ΜυιίοιΙ, έξεφωνήθη έν τφ
εί; 55,000 τόννου;. Τώ 4 850 τό ποσόν
Συλλέγω «Όμηρο:· ύπό το5 Κ. Λ. Κουρείχε δεζαπλασιασθή, τώ δέ 1872 ή παρανιάκτη τήν 20 Όκτωμβρίου 4875.
(δ) Ίδε φυλλάδιο-, Όμήρου τή; 4 η; Δεκεμ , γωγή ύπερέβαινε τού; 2,800,000 τόννου;,
βρίου 4875.

ήτοι έφθασεν είς τό ήμισυ σχεδόν τού πο
σού δπερ παρήγαγεν ή ’Αγγλία, ήτις μόνη
παράγει, ώς συμβαίνει και έπϊ τών γαιαν
θράκων, δ,τι δλος σχεδόν δ υπόλοιπος κόσαος. Καί έν τή παραγωγή του σιδήρου αί
Ήνωμέναι Πολιτεϊαι επέρχονται άμέσως με
τά τήν Μεγάλην Βρετανίαν- άλλ’ επειδή
βαίνουσι ταχύτερον, συντόμως θά τήν ύπερβώσιν. 'Ομολογητέον δέ δτι άπό τού
τέλους τοΰ 4 873 ή Αμερικανική μεταλλουρ
γική ύπέστη κρίσιν τινά καϊ στάσιν. Τήν
κρίσιν ταύτην είχε προκαλίσει δ πανικός
οικονομικός φόβος, δστις κατ’ έκείνην τήν
έποχήν κατέλαβε τάς Αγοράς τής Νέας
Ύόρκη; και τοΰ Τσικάγου καϊ ού τ’ άποτε
λέσματα δέν έξέλιπον είσέτι όλοτελώς.
Αι μεταλλουργικά! έργασίαι έν παντϊ τόπφ
έπιρρεάζονται ύπό τών περιοδικών αύτών
ασθενειών, άλλά εύκόλως πάλιν άναλαμβάνουσιν.
Ύπολογίζουσιν δτι ή παραγωγή 2,800,
000 τόννων χυτού σιδήρου έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαι; κατά τό 4 872 άναλογεϊ
σχεδόν πρό; 6 έκατομμύρια σιδηρίτιδο;, ή
τοι πρό; 50 τοΐ; 4 00· Έν τή παραγωγή
τή; σιδηρίτιδο;, ώς καί τών γαιανθράκων,
τού χυτού σιδήρου καϊ τοΰ χάλυβος, τήν
πρώτην θέσιν κατέχει ή Πενσυλβανία- έκεϊ
δέ κατά πρώτον έγένετο απόπειρα τής καμινεύσεως τού σιδήρου διά τού άνθρακος
καϊ τήν μέθοδον είσήγαγε πρό τριακονταπενταετίας δ έξ Ούαλλία; περίφημος κα
μίνευσής θωμάς. Οί τοΰτον διαδεχθέντες
υίοί του άκολουθούσιν εύλαβώ; τά ίχνη του
καϊ έτήρησαν, οΰτω; είπεΐν, τά μυστήρια
τής μεθόδου του. Ό ίδιος έδειξεν ήμΐν εί;
Χαουκενδακούαν, έν τή κομητεία τοΰ Αέχιγ, τό έργοστάσιόν του· Έκ τή; άνωτέρας
δπή; έρριπτον εί; τά; εύρείας καμίνους με
γίστους όγκου; ανθρακίτου, ζυγιζομένου
πρώτον, ή δέ σιδηρϊτις καϊ τό λίπασμα, έπίση; ζυγιζόμενα, έρρίπτοντο έκ τής αύτής
δπής. Τό τέρας έχώνεοε τήν βοροάν του
μετ’ άξιοσημειώτου ευκολίας. Όπως δέ
πάσαι αί μεγάλαι κάμινοι, είχε τό σχήμα
μεγίστου κάδου έκτισμένου έξ άτήκτων ύ-

(ΟΜΙΙΡΟΣ ΦΪΛ. Β'.)

λών, δυναμένων ν’ άντιστώσιν εί; ανωτά*
την θερμοκρασίαν. Κάτωθεν διήρχετο εί;
τήν έστίαν τό σώμα τών άεροφόρων σωλή
νων- δι’ δπή; δέ, ύπαρχούσης εί; τήν έμπροσθίαν πλευράν, έξήρχετο, κατά τόν χρό
νον τή; έκρύσεως, τό μέταλλον διαφανές,
σπινθηροβόλον και £έον ώ; πύρινε; ποταμό;
διά άμμωδών αύλάκων
Η καταναλισκομένη σιδηρϊτι; ούσα έκ τή; λεγομένη; ύπερωξειδωμένη; έξήγετο κυρίως έκ τών πλησιοχώρων μερών.
'Εξήκοντα μίλλια πρός δυσμάς τή; Χαουκενδακούας, έν τή κομητείφ τοϋ Λιβά
νου, υπάρχει όρο; περιφήμου σ δήρου, τό
τοΰ Κόρνουαλ, δπερ έπίσης έπεσκέφθημενάνέρχεταί τι; δ’ είς αύτό δι’ έλικοειδούς
σιδηροδρόμου. Τό όρος δλον σχεδόν συνίσταται άπό σιδηρΐτιν- περιέχει δέ 40 έκα
τομμύρια τόννων, ήτοι δύναται νά παραγάγη έπϊ δύο αιώνα; άνά 200,000 τόννων
έτησίως. Ή σιδηρϊτις αΰτη είναι μαγνητι
κή πεπυκνωμένη, έχουσα τό φαιόν τού χά
λυβος χρώμα καϊ άποδίδουσα έπέκεινα τών
65 τοϊ; 400. Ό φυσικός ούτος μαγνήτης
άναμιμνήσκει καθ δλα τό τοΰ όρου; τής
'Ελβα; Καλαμίτα.
’Αλλά μόνη ή Πενσυλβανία δέν παράγει
τάς απείρου; αύτά; σωρεία; σιδηρίτιδο;.
Έπϊ τή; δυτική; όχθη; τή; λίμνη; Τσάμ
πλαιν,εΐ; Port-llenry,bnifyu άωρό; τερά
στιο; κρυσταλλώδους σιδηρίτιδο; μεγαλήτερο; τοΰ όρους Κόρνουαλ, καϊ εί; άπόστασιν 75 μιλλίων άπό τοΰ αγίου Λουδοβίκου,
έν τή έπαρχίρι τοΰ Μισουρή, κεΐται τό περί
φημου Σιδηρούν Ορος (iron-Mountain),
δπερ κατέχει έκτασιν 200 εκταρίων καί εί
ναι υψηλόν 75 μέτρα, 8ζ μίλλια δέ πρό; νό
τον αύτοΰ ύπάρχει έτερον ούχ ήττον πλούotov, τό τοΰ Pilot-Knob. Έκ τών στρωμά
των, συνδεομένων πρός τόν άγιον Λουδο
βίκον διά τοΰ σιδηροδρόμου, έξάγουσι σή
μερον 400,000 τόννου; σιδηρίτιδο;, ήν ά-

ποστέλλουσι κυρίω; εί; τά; καμίνου; τοΰ
Μισουρή, τού Όχίου καϊ τή; Πενσυλβανίας.
Παραβαλλόμενα πρό; τά σιδηρωρυχεία τής
Μιτσιγάνης,τά κείμενα εί; τήν όχθην τή; Ά-

8

58

Ο ΥΠΟ ΤΗΝ ΓΗΝ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΠΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.

νωτάτης Λίμνης μεταξύ Λ nseaal Marquette,
άπαντα τ’ άλλα σιδηρούχα στρώματα τών
Ηνωμένων Πολιτειών, οσον και άν τυγχάνωσι πλούσια, είσί σχετικώς μηδέν. Έκεϊ
εύρηνται ανεξάντλητα μεταλλεία, μόλις
γνωστά καί παρέχοντα ήδη ύπέρ τδ §ν έκα
τομμύριον τόννων σιδηρίτιδος κατ’ έτος. Ό
έξ αυτών παραγόμενος σίδηρος είναι άριστος
καί τεσσάρων ειδών, ήτοι ό [ΐαγνητιχόν, ί
ftapjiaipar, ζ, αίματίτης, καί ό σχιστύιΛην,
δστις είναι δ δυσκολότερος είς τήξιν. Λί
διάφοροι αύται ποικιλίαι κατεργάζονται είς
τά μέρη τής παραγωγής ιδιαιτέρως ή ηνω
μένοι καί τήκονται είς καμίνους Οερμαινομένας διά ξυλανθράκων Τώ 1873 δεκαεπτά
κάμινοι άπέδωκαν υπέρ τάς 70,000 τόννων
μετάλλου.
Έκ τών 2,800,000 τόννου χυ-.οΰ σι
δήρου παραχΟέντος τώ 1872 είς τάς Ηνω
μένας Πολιτείας, περίπου 1,200,000 παρήχθησαν διά ανθρακίτου, 1 έκατομμύριον
διά πισσανθράκων καί τό υπόλοιπον διά ξυ
λανΟράκων. Μετά τήν Πενσυλβανίαν, έρ
χονται ώς πρδς τήν παραγωγήν αί πολι- 1
τεϊαι τής Νέας 'Υόρκης καί τοϋ Όχίου (δμού
400,000 τόννοι), μετ’ αύτάς κατά σειράν
ή Νέα Ίερσέη, ή Μασαχουσέτη, τδ Ίλλινουά, τδ Μιτσιγάν, τδ Μισσουρή, ή Ινδιά
να, τδ Βισκονσίν, ή Μαρυλάνδη, ή Βιργινίαπανταχοΰ δέ έπιτοπίως τήκεται ό σίδηρος
καί δπου δέν εΐναι πρόχειρος ό γαιάνθραξ ή
καταντά ακριβός, μεταχειρίζονται ξυλάν
θρακας, ούς πορίζονται έκ τών πέριξ δα
σών. 'Η Καλιφορνία μετ’ ού πολύ θέλει πα
ράγει πολύν σίδηρον, διότι άφθονος είναι
καί έκεΐ ή σιδηρΐτις.
Αί τρεις πολιτεΐαι Πενσυλβανία, Νέα
'Υόρκη καί "Οχιό είναι τά κυριώτερα μέρη
τής παραγωγής τού σιδήρου έν ταΐς ΊΙνωμέναις Πολιτεΐαι;, άλλ’ ή Πενσυλβανία υπε
ρέχει κατά πολύ, διότι άφθονούσι καί οί
γαιάνθρακες, καί διά τών βουλευτών
καί γερουσιαστών της ύποστηρίζει τδ προ
στατευτικόν σύστημα ύπέρ τών μεταλλουρ
γικών συμφερόντων της, ένώ έν ταΐς βιομηχανικαΐς πολιτεΐαι; τής Νέας ’Αγγλίας
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καί Νέας 'Υόρκης έπικρατοϋσιν ίδέαι φιλε
λεύθεροι.
Τώ 1872 ύπελ.ογίζετο είς 14 εκατομμύ
ρια τόννων ή δλική παραγωγή τού σιδήρου
έπί τής ύφηλίου. '11 Μεγάλη Βρετανία παρήγαγε σχεδόν τδ ήμισυ τού ποσού αύτού ή
6,700,000 τόννους, αί δέ 'Πνωμέναι Πολιτεΐαι, αί άμέσως παρακολουθούσα!, παρήγαγον τδ πέμπτου ή 2,800,000 τόννους.
Μετ’ αύτάς ήρχοντο ή γερμανική αύτοκρατορία διά 1,600,000 τόννους καί η Γαλ
λία διά 1,200,000 τόννους, ποσά δηλ. ά
τινα μόλ.ις δύναταί τις νά παραβάλη πρδς
τήν παραγωγήν τής Μεγάλης Βρετανίας καί
τών Ηνωμένων Πολιτειών. ’Επειδή δέ ή
μέν Μεγάλη Βρετανία διπλασιάζει τήν πα
ραγωγήν της κατά δεκαπενταετηρίαν, αί δέ
'Πνωμέναι Πολιτεΐαι κατά δεκαετίαν (δι’
άμφοτέρας τάς χώρας ισχύει δ αύτδς νόμος
ώς καί έπί τής παραγωγή; τών γαιανθρά
κων), βέβαιον είναι ότι έντδς εικοσαετίας
αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι θά φθάσωσι καί
μετ’ ού πολύ Οά ύπερβώσι τήν αντίζηλόν
των. Τίς δέν προβλέπει άπάσας τάς συνέ
πειας άς ή οικονομική αΰτη άνάπτυξις Ιξει
έπί τής τύχη; άμφοτέρων τών χωρών ·, (α)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΝ.

yEv τινι νυκτερινή έκδρομή εις Πενσυλ
βανίαν συνωδοιπόρουν έπί τού σιδηροδρό
μου μετά δύο νέων Γάλλων, ών ό μέν γραμματεύς, ό δέ άκόλουθος τής έν Ούασιγκτώνι
γαλλικής πρεσβείας. Οί νέοι ούτοι, έπιθυμούντες ν’ άπαλλαχθώσι συνοδοιπόρων ο
χληρών, έζήτησαν S< sleeping car, είδος ά
μάξη; πολυτελούς, έν ή, πληρόνων τις άκριβώτερον, δύναται νά ταξειδεύη κατά
μόνας καί νά έχη καλήν κλίνην- πλήν ή άπάντησις ·?,< ελαβον ήν ότι δ σιδηρόδρομο;
τού ’Αλλεγάνη δέν είχε τοιαύτα; αναπαύσειςκατελάβομεν οθεν δημοκρατικός καί άπο(α) Ό Γάλλο; συγγραφεύ; τής πραγματείας
ταύτης, ήν επί τό περιληπτικότερου μετιόίόο-

φασιστικός θέσιν παρ’ άνθρώποις, ών δυσά
ρεστος ήν ή όψις καί οΐτινες έφερον χονδρά
υποδήματα καί χονδροειδή ενδυμασίαν
καί ρεβόλβερ εις τήν δερματίνην ζώνην των.
Οί άνθρωποι ούτοι ώμίλουν ύψηλοφώνως καί
συνεχώς έπινον ούίσχη μετά παρέλευσιν
δέ ικανού χρόνου έκοιμήθησαν καί έρρεγχον.
’Αλλά πού οί άνθρωποι ούτοι μετέβαινον ;
— Όπως καί ημείς, εί; τά ώρυχεΐα τού
πετρελαίου, εί; τήν Έλαιούπολιν (Oii-Cily),
δπου εύχαρίστω; εϊδομεν αύτού; άποβ.βαζομένους.
Οί συνοδοιπόροι, ών έν εύθέτω χρόνο» άπηλλάχθτ,μεν, ήσαν οί τελευταίοι αντιπρό
σωποι τών παντοειδών εκείνο»» τυχοδιωκτών,
τών τόσων πολυπληθών κατά τούς πρώτου;
χρόνους τής παραγωγή; τού πετρελαίου καί
τών τόσα; έπενεγκόντων ταραχάς. Σήμε
ρον πας ϊχνο; ταραχής έξέλιπεν έκ τών με
ρών έκείνων καί τδ πετρέλαιον παράγεται
είς μέρη νοτιώτερον κείμενα.Ή Έλαιούπολι;
ή Τίτουσβιλ, ή Τίδιουτ, ή Πίθολ, ή Φράγκλιν, ή Πλήσαντβιλ (Pleasantville), ή
ΙΙάρκερς καί πολλά άλλα κέντρα βιομηχα
νικά, άλλοτε τόσον ταραχοποιά, κατήντη
σαν τόποι σχετικό; ήσυχοι. Πολλαί τών
άξιολόγων έκείνων πόλεων διήλθον δι’ άνηκούστου εύημερίας καί περιπετειών, ή Πί
θολ (πά/ις-μύκης), η έν μια ημέρα ιδρυθείσα, ή σχούσα ξενοδοχεία, θέατρα, έφημερίδας, έκκλησίας, λαδν πολύν, σήμερον είμεν, έξετάζων τάς προόδου; τών ’Αμερικανών έν
τ7, μεταλλουργία, τή μηχανική, κτλ., κτλ. πα
ρατηρεί δικαίως ότι οΰ ιαόνον τά πάντα έτελειο—
ποίησαν, δπλα, μυδροβόλου-, κανόνια, πλοία
πυργωτά, κτλ. , άλλά μετ’ ού πολύ 0ά π-,ομηΟεύωσιν αυτοί εϊς τήν Ευρώπην δλα τά ά.τ»ιτούμενα, δπως οΰ πρό πο'λοϋ ή Εύρώπη έρωδίαζε τόν κόσμον δλον. Τά σιδηρά πλοία τών
Λυερικανών είσίν υπέρτερα τών αγγλικών, τά
γεωργικά έργαλεΐα καί αί άτμομηχαναί των ϊλαδον τά πρώτα βραδεία έν δλαι; ταί; έκθέσεσιν,
δσον δ’ άφορ? τάς έκ μετάλλων γεφύρας ούδέν έ
θνος δύναται νά παροΰσιάση άναλόγου;. Λί γέ
φυραι δΓ ών έζευξαν τόν Μισουρή καί τόν Νια
γάρα» ΰπερβαίνουσιν ώ; πρό; τό τολμηρόν τοΰ
σχεδίου καί τά; διαστάσιι; πάν ο,τι έγινε:ο άλ
λ-χοΰ.
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ναι έρείπια Ή Πίθολ άπώλεσεν άπαντα;
τούς κατοίκους της, καί άν τις έκεϊ έγεν
νήθη πολίτη;, δυσκόλω» Οά δυνηθή νά εύρη
ποτέ τήν γενέτειραν γήν. Μή νομίση τις
ομω; ότι ένεκεν τούτου έζέλιπε τδ πετρέλαιον—άπλώ; ήλλαξε θέσιν. Τά τόσον άλ
λοτε παραγωγά στρώματα βαθμηδόν έξηντλήθησαν μέν, αλλά καθ’ έκάστην εύρίσκονται νέα καί πλουσιότερα. 'Η παραγω
γή τού πετρελαίου ηΰξησε καταπληκτικοί;
καί έτριπλασιάσθη εις έξ έτη, άπδ τού 1867
μέχρι τού 1873, εφθασε δέ τότε είς 10 ε
κατομμύρια βαοελλίων, έκαστον έκ 300
περίπου λιτρών. Τήν -εραστίαν ταύτην πο
σότητα έχορήγουν 4250 φρέατα, ών τινα
άπέδιδον έως 1 200 βαρέλλια καθ’ έκάστην.
Ύπολογιζομένου τού βαρελλίου πρδς 8
φράγκα, τιμή; εύτελούς, διότι έπλήρωσαν
?ω; 35, πάλιν ή καθημερινή πρόσοδος ήν
10,000 φράγκα, άνευ έξόδου τινός, διότι
άμα τδ φρέαρ τρυπηθή, ή δαπάνη είναι μη
δαμινή. Κατά τδ 1874 μεταβαίνων έκ τής
Μήδβιλ (πρδς τά βόρεια τή; Πενσυλβανία;)
είς τά μέρη όπου νύν παράγεται τδ πετρέ
λαιο», παρετήρησα νέαν κίνησιν έν τή έξωρύζει καί τή ανακαλύψει τόν πηγών καί
δμολογητέον νέαν πρόοδον έν τώ κοινωνι
κό βίω τών μερών έκείνων. Όπως έν τή
Καλλιφορνία, ήτις καί αύτή είχε ταραχθή,
τά πάντα ήσαν ήδη δμαλά.
.Οΰτω συνήθως έχουσι τά πράγματα είς
τά μέρη τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, όπου
κεΐνται τά μεταλλεία. 'Η χώρα τών πηγών
τού πετρελαίου, ή άγρια καί πολυτάραχος
καί κατ’ άρχάς σχεδδν άπρόσιτος, ό αλλό
κοτος βίος 8ν διήγαγον κατά τού; πρώτου;
χρόνου; τοΰ πυρετού τού πετρελαίου, ή μυ
θώδης παραγωγή φρεάτων τινών,· αί κατα
πληκτικά! περιουσία; αί έντδς μιά; ήμέ
ρα; άποκτηθεϊσαι καί άπωλεσθεΐσαι, αί
πάντα όριο» ύπερβαίνουσαι παράφρονες κερ
δοσκοπία!, ή αχαλίνωτο; τάσι; εί; τδ χαρτοπαίζειν, αί αίματηραί έριδες, αί άδιάλυπτοι πυρκαϊαί, άς ή άνάφλεξις τοΰ πε
τρελαίου καθίστα φοβερωτέρας, ή πυρπόλησις τή; Έλαιουπολεως άπδ άκρου είς ά-
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χρον μέ ολην τήν τοΰ πετρελαίου παρακα
ταθήκην, άλλοτε ή άνάλυσις τών πάγων
έπί τοΰ ποταμοΰ Άλλεγάνη, παρασύρασα
δλα τά είς τήν κρηπίδα έπισωρευμένα βα
ρέλια πετρελαίου, άπαντα ταΰτα είσί πα
ρόντα είς τή< μνήμην έκάστου.
Τδ μέρος έκείνο ήρχισε νά γίνηται γνω
στόν ιδίως κατά τδ 1 8&9, άφ’ ής ήμέρας ό
συνταγματάρχης Δράκ έσχε τήν εύτυχή ι
δέαν νά ποίηση χρήσιν τής τρυπάνης πρδς
άναζήτησιν τοΰ όρυκτοΰ ελαίου ένθα σήμε
ρον κεΐται ή Τίτουσβιλ. Πριν τδ έλαιον έχύνετο είς διάφορα μέρη της έπιφανείας και
συνέλεγον αΰτδ έπί μάλλινων έφαπλωμάτων, άφ’ ών έπιπόνως εθλιβον αύτό" άπεκάλουν δέ έλαιον τών Σενεκών, έκ τή; ιν
δικής φυλής ήτις έπί πολύ κατώκησεν έ
χει, καί ένόμιζον δτι έδύνατο νά χρησιμεύση είς φωτισμόν ατελή' πρδς τούτοις μετε
χειρίζοντο αύτδ είς στίλβωσίν μηχανών καί
είς θεραπείαν τών ρευματισμών καί άλλων
τινών ασθενειών, δπερ έμαθον έκ τών βαρτ
βάρων. Πάλαι Γάλλοι καί "Αγγλοι άποικοι
διήλθον άλληλοδιαδόχως διά τών πηγών
αύτών, άλλά τήν έκμετάλλευσιν άφήκαν
είς τήν δμοσπονδίαν τών Ίροκουσίων, ής
οι Σενέκαι άπετέλουν κλάδον. Τίς ήθελε
τολμήσει νά προείπη τότε δτι υπήρχε κεκρυμμένος θησαυρός, δθεν ήθελον έξαχθή
εκατοντάδες έκατομμυρίων ; Τοΰτο συνέβη
άμα έγένετο χρήσις τρυπάνης καί υπονό
μων καί ή ΠετροΛΙα, η netρε.Ιαιοΰχος χώ
ρα κατέστη νέα Καλιφορνία, είς ήν έτρεξαν
δλοι οί ταλληροθήραι καί τυχοδιώκται.
Αί πετρελαιοΰχοι κοίται είσί συσσωρευμέναι άπασαι έν τή δυτική Πενσυλβανία, έν
ταϊς τρισί κομητείαις Βενάγκο, Κλάριων
καί Μποΰτλερ. ΓΗ Πενσυλβανία, ή παράγου
σα σχεδδν δλον τδν γαιάνθρακα καί τδν σί
δηρον, κατέχει άληθώς τδ μονοπώλιον τοΰ
πετρελαίου καί ούδείς δύναται νά παραβάλη πρδς τάς κοιτάς αύτής τάς κοίτας δσας
άχρι τοΰδε άπεπειράθησαν νά έκμεταλλεύσωσιν είς τδ "Οχιον, είς τήν δυτικήν Βιργινίαν καί είς τήν πολιτείαν τής Νέας 'Υόρκης, είς διευθύνσεις σχεδδν παραλλήλους.

Ο ΥΠΟ ΤΠΝ ΓΗΝ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.
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’Επ’ έσχάτων έντούτοις άνήγγειλαν τήν
διάτρησιν φρέατός τίνος είς Ούάρρεν ("Ο
χιον), δθεν άφθονον έξάγεται πετρέλαιον.
Πρδς τάς πενσυλβανικάς κοίτας δέν δύναν
ται νά παραβληθώσιν ούδ’ αύται αί κοϊται
τοΰ Ίλινουά, τοΰ Μισουρή καί αύτοϋ τοϋ
Καναδά, αί ίκανώς πλούσιαι, καί τοι παρά
γουσα; έλαιον κατωτέρας ποιότητος, πολύ
δέ ολιγώτερον αί τής Κεντυκίας, τών Τενεοή καί τής ’Ινδιάνας, ά; μόλις έκμεταλλεύονται. "Αλλως τε άπασα ή βόρειος ’Α
μερική φαίνεται δτι διαβρέχεται ύπδ πε
τρελαίου, διότι παρετηρήθη δτι ορυκτόν έλαιον υπάρχει καί είς τδ Τεξάς, καί είς τδ
Κολοράδον, καί είς τήν Ούταχ καί είς τήν
Καλλιφορνίαν.
Οί γεωλόγοι έπί πολύ συνεζήτησαν καί
θά συζητήσωσιν ίσως έφ’ ικανόν χρόνον τδ
περί τής άρχής τοΰ πετρελαίου (α). Διά
φοροι έπεκράτησαν γνώμαι, ό δέ σοφός βο
τανικός Κ. Lesquereux έκφράζεται ώς έξής*
<Τδ πετρέλαιον,ώς καί ό άνθραξ,είναι προϊόν
τής άποσυνθέσεως φυτικών ούσιών, μέ τήν
διαφοράν δτι τά φυτά άτινα συνετέλεσαν
πρδς παραγωγήν τοΰ άνθρακος ήσαν χερσαία
καί ειχον ύφασμα ινώδες,δπερ δέν δύναται νά
έζαφανισθ^ καί έν τή τεχνητή απανθρακώ
σει,ώς βλέπει τις έκτοΰ ξυλάνθρακος. ’Απε
ναντίας τά φυτά τά συντελέσαντα πρδς πα
ραγωγήν τοΰ πετρελαίου ήσαν θαλάσσια καί
κυτταρώδη. Έν τή άποσυνθέσει τών φυτών
αύτών έξηφανίσθη πάν ίχνος τοΰ άρχικοΰ υ
φάσματος καί έμεινε μόνη ή άσφαλτώδης ύ
λη έμβεβαμμένη έντδς αμμολίθων καί σχιr-ολίθων ή συσσωρευμένη είς υπογείους κοι
λότητας. Τοΰτο δέ τόσον άληθές τυγχάνει,
καθόσον άνευρίσκονται είς τού; άμμολίθους,
τήν τιτανώδη γήν καί τούς σχις-ολίθους τύ
ποι θαλασσίων ή φυκοειδών φυτών, βαρεχίων,φυκών παντοίων τών άρχεγόνων έκείνων

θαλασσών τής σφαίρας, τύποι συνοδεύοντε;
πάντοτε τάς πηγάς τοΰ πετρελαίου. Τά
άέρια τά παραχθέντα έκ τή; άποσυνθέσεως
τών θαλασσίων αύτών φυτών διετέλεσαν
έπίσης άποκεκλεισμένα μετά τής έλαιώδου;
ούσίας, καί αύτδ τδ αλμυρόν ύδωρ, δπερ
άπαντφ έν τώ άερίω καί έν τώ όρυκτω έλαίω, τυγχάνει ή υποστάθμη τών θαλασ
σίων ύδάτων, άτινα έκάλυπτον τότε τδ
μέρος τοΰ έδάφους, ένφ έβριθον άλλοτε τά
φυκαειδή. Τίνος ύπήρχεν άνάγκη ΐνα συγκρατηθώσιν, ϊν* άποθηκευθώσιν υπογείως
δλααύτά τά προϊόντα;—Στρώματος βράχων
άργιλλωδών άδιαβρόχων, σχηματισθέντων
άνω αύτών. Όταν ή τρυπάνη διατιτραίνη εί; τι μέρος τδ φυσικόν αύτδ σώμα, τδ
έλαιον, τδ άέριον, τδ αλμυρόν ύδωρ άνέρχονται ει; τδ φώς ώς πηγή άρτεσιανή.»
Δέν δύναταί τις είσέτι νά είπη περί τοΰ
πετρελαίου, ώς περί τοΰ γαιάνθρακος, δτι
είναι στοιχεΐον άπαραίτητον τώ συγχρόνω
πολιτισμώ, ούχ ήττον δμως κατέστη εί;
τών βοηθών του, διότι παρέχει φώς έφθηνδν, λαμπρόν, καθαρόν καί κομψόν, μηδέν
άπαιτοΰν έξοδον, τής Ορυαλλ.ίδο; μή έχούσης άνάγκην ν’ άπομύσσηται. Όταν τδ πετρέλαιον καθαρισθή καλώς, δέν φοβείται
άπδ έκρηξιν, εύκολον δέ νά βεβαιωθή τις
περί τούτου άμα ρίψη πυρεΐον άνημμένον
έντδς υποκρητηριδίου κατά τδ ήμισυ πεπληρωμένου πετρελαίου. Τδ πυρεΐον, άμα τδ
έλαιον ήναι καλώς καθαρισμένον, εύθύς
σβένυται. Εκαστος άκινδυνως δύναται νά
καμη τήν απόπειραν ταύτην καί ν’ ανακά
λυψη άν ύπάρχη δόλος έκ μέρους αναιδών
έμπόρων, νοθευόντων τδ έλαιον. Τδ καλώ;
καθαρισμένον πετρέλαιον ούδεμίαν άναδίδει άποφοράν' τοΰτο δέ έπέτυχον διά τής
τελειοποιήσεως τών καθαριστικών έογαλείων (α)
*

Υπολογίζεται δτι έπί 1 0 έκατομμυρίων,
παραχθέντων τώ I 873 έν ταϊς Ηνωμέναις
Πολιτείαις, τδ τρίτον καταναλώθη έπιτοπίως καί τά δύο τρίτα έξήχθησαν. Ή αύ
τή άναλογία τή; καταναλώσεως καί τής
εξαγωγής υφίσταται άπδ τών πρώτων χρό
νων τής παραγωγής, κυρίως δέ τδ πετρέλαιον χρησιμεύει πρδς φωτισμόν. ΊΙ έκμετάλλευσις τοΰ πετρελαίου συνετέλεσεν ϊνχ
σχεδδν παραιτήσωσι τδ έλαιον τής φαλαίνης, ή δέ αλιεία τοΰ άξιολόγου τούτου
κήτους άπδ δεκαπενταετίας σπουδαίω; ήλαττώθη.
Τινές, έκ τής μεγάλη; άφθονία· δρμώμενοι, διενοήθησαν νά χρησιμοποιήσωσι τδ
ακαθάριστον πετρέλαιον είς Οέρμασιν ατμο
λεβήτων καί μεταλλουργικών καμίνων καί
διεϊδον έν αύτώ τήν καυστικήν ύλην τοϋ
μέλλοντος, χάρις είς τήν ανεξάντλητου
παραγωγήν του' άλλά τδ πράγμα δέν εί
ναι ευκολον, διότι δέν ήμπορεΐ τδ πετρέλαιον, ώς έκ τή; διαφοράς τής τιμής,
νά συναγωνισθή πρδς τδν γαιάνθρακα. Ό
αύτοκράτωρ Ναπολέων 5 Γ',, δστις έν
ταϊς έπιστημονικαΐς έρεύναις, δι’ ά; ένομίζετο έχων ιδιαιτέραν δεξιότητα, έδείκνυε
τδ αύτό μυστικόν καί ίδιότροπον πνεΰμα,
οίον καί είς τούς πολιτικού; καί κοινωνι
κού; συνδυασμούς του, διενοήθη πρδ; στιγ
μήν νά έφαρμόση τδ πετρέλαιον είς τήν βιο
μηχανίαν, άνέθηκε δέ εί; μέλος τι τοΰ Πανακαδημ,ίου νά άσχοληθή περί τούτου καί
ήμέραν τινά έπέβη άτμαμάξης ήτις μετεκόμισεν αύτδν εί; τδ στρατόπεδον τοΰ
Σαλών. Έάν ή δοκιμή έκείνη έπετύγχανεν,
ήθελον θερμάνει τδ στόλον διά πετρελαίου'
άλλά πάντα ταΰτα διελύθησαν ώ; πομφό
λυγες.
Δύναταί τις νά έρωτήση τί τάχα θά συνέβαινεν είς άλλα; χώρας άν ή φύσις διέ-

(α) Όταν τροπτ,θή τό έδαφος, τό έλαιον άναβαίνει μέχρις ύψους τινός, άμα δέ άνέλθη είς
τήν έπιφάνειαν, φέρεται έξω ίΓ άτμοκινήτον αν
τλίας και χύνεται εΐ; μεγάλα βαρέλλια κείμενα
πρό τοϋ ντύματος τοϋ φρέατος.

(α) Ο Κ. 2ιμωνίν περιγράφει τόν τρόπον
τοϋ καΟαρισμοϋ τοϋ πετρελαίου, κτλ., άτινα
παρελείψαμεν ένεκα τ(ϊ>ν στενΟν ορίων τοϋ ήμετ=.ρου περιοδικού. Κέντρον τοϋ καΟαρισμοΟ είΠιτσμποΰργ, λιμένες οέ εξαγωγή; ή Φι■α'έλφεια, ή Νέα Ύόρκη, ή Βαλτιμόρη καί ή

Βοστώνη. Κυριώτεροι -τόποι εισαγωγή; έν Εύ
ρώπη είσιν ή Αμβέρσα, τό Άμβοϋργον, ή Βρέμη, τό Αιβερπούλ καί μετ’ αύτού; τό Άβρ, ή
Αίασσαλία καί ή Γένουα. Εΐσάγεται οέ καί α
καθάριστον καί καθαρίζεται έν τοϊ; εΐρημένοι;
λιμέσιν.
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νεμεν αύται; τόσον γενναίως τά ύπδ την
γήν πλούτη άτινα έπβφύλάξε διά τά; 'Ηνω
μένα; Πολιτείας. Χώραι τινε; θά επωφε
λούντο αρά γε έκ τών κεχρυμμένων τού
των θησαυρών τόσον όριστικώς καί ταχέως ;
’Επιτρέπεται ήμΐν ν’ άμφιβάλωμεν, όταν
βλέπωμεν την ελεεινά·' κατάστασιν τών
γαιανθρακωρυχείων τή; Ισπανίας, ών τινα,
ώ; τών Άστουριών, τή; αρχαία; Καστιλλΐα;
καί τής έπαρχίας τοϋ Λεών, είσί τόσον
πλούσια, όσον καί τ’ ανθρακωρυχεία τή;
Πενσυλβανίας. Μή λησμονώμεν δτι άν ή φύ
σις πολλά ύπέρ τών 'Ηνωμένων Πολιτειών
έπραξεν, ούχ ηττον οί άνθρωποι ού μικρόν
συνετέλεσαν καί οί θεσμοί πολύ έβοήθησαν
τά; θαυμασία; έκείνας χώρας. ’Εν Αμε
ρική τδ μέν άτομον πανταχοϋ φαίνεται,ή δέ
πολιτεία ούδαμοΰ, καί ή ενέργεια τοϋ πολί
του ούδόλως παρενοχλεϊται έν τή φυσική
αύτή; πορεία- Αί διοικήσει;, τά γραφεία,
οσάκις έμφανίζονταί που, πράττουσι τοΰτο
ΐνα βοηθήσωσι τήν βιομηχανίαν, ΐνα διά
τών εκθέσεων, τών στατιστικών, τών επι
μελών δημοσιεύσεων διαφωτίσωσιν αύτήν,
ούδόλως δε ΐνα άναχαιτίσωσιν αύτήν διά
τών λεπτολόγων έκείνων καί βραδέων δια
τυπώσεων, ώ; συμβαίνει παρά πολλοί; λα
τινικοί; έθνεσιν. Έν ’Αμερική ούδέν μένει
έν τοϊ; άρχείοι;, άλλά τά πάντα έξέρχον
ται ταχέως καί εγκαίρως. Παρ’ ήμΐν (α)
τά πάντα συσσο ρεύοντα·. καί εύρωτιώσι.
«Δέν έχω ανάγκην νά σά; ανακοινώσω τάς
στιτιστικάς μου, έλεγεν υπουργός τών δη
μοσίων έργων έπί τή; δευτέρας αύτοκρα
τορίας εί; ένα τών βιομηχάνων μα;’ ταύ
τας συνέταξα δι’ έμέ, όχι δέ δι ύμάς, καί
ΐνα μεταχειριστώ αύτάς καθ’ ύμών.» Τί;
ήθελεν δμίλήσει οΰτω; έν ταΐς Ήνωμέναι;
Πολιτείαι; ; Διά ταΰτα ή ιδιωτική ενέρ
γεια τόσα κάμνει έκεϊ καί ιδίως έδωκε τό
σην καταπληκτικήν ώθησιν εί; τήν παραγωγήν τοϋ γαιάνθρακος, τοϋ σιδήρου καί

τοϋ πετρελαίου. Ή πρόοδο; δέν 0’ άναχαιτισθή καί δέν απέχει πολύ ή ήμέρα, καθ’
ήν ή ’Αγγλία θά κλίνη τδν αύχένα πρδ τών
Ηνωμένων Πολιτειών ώ; πρδ; τήν παραγωγήν τοϋ γαιάνθρακος καί τοϋ πετρελαίου'
είναι δέ πιθανόν δτι δσον άφορ$ τδ πετρέλαιον ούδεμία χώρα έν τή ύφηλίω Οά διαμφισβητήση αύται; τά πρωτεία. Μόνη ή φύ
σις δέν έπραξε ταΰτα, άλλά συνετέλεσαν έν
μέρει καί οί πολιτικοί θεσμοί καί δ έθνικδς χαρακτήρ.
Ε. Ν. Γ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΛΕΥΚΟΥ ΟΡΟΥΣ.

('ζ/Ζτεις.)

’Ολίγοι ήθέλησαν νά ποιήσωσι χρήσιν,
λέγει ό Κ. ’Ιούλιος Βιδλ έν τή Επιθεωρή
σει εώ>· ζ/όο Κόσ'ρίύτ (φυλ. τής 1ης Νοεμ
βρίου Ι875), τοϋ φυσικοϋ τούτου καί με
γάλο τρεποϋς αστεροσκοπείου, τοϋ Λευκοΰ
τούτέστιν "Ορους, ΐνα δρίσωσιν άκριβώς τινά τών άξιολογωτέρων στοιχείων τής φυ
σική; τή; ύδρογείου σφαίρας, ίδίιυς δέ τής
έντάσεως τής άκτινοβολίας τοϋ ήλίου.
Ή ύπδ τοϋ ήλίου πρδς τήν γήν έκπεμπομένη Οερμότης δέν κατέρχεται δλόκλ.ηρος μέχρις ήμών, διά τδν λόγον οτι ή α
τμόσφαιρα απορροφά μέγα μέρος μ’ δλην
τήν φαινομένην διαφάνειαν τών άτμωδών
στρωμάτων. "Οσον δ’ αναπόφευκτος καί
αν τυγχάνη ή ανωμαλία αΰτη, δύναταί τι;,
άνεοχόμενος εί; ΰψος ίκανδν, νά μείωση αύ
τήν διαφερόντως, καϊ, τδ ούσιωδέστερον, να
μειώση κατ' αναλογίαν γνωστήν. Ή παρα
βολή τών καταμετρήσεων τών γενομένων
είς τήν βάσιν καί είς τήν κορυφήν τοϋ αύ
τοΰ όρους θέλει έπιτρέψει ωσαύτως νά ύπολογίσωμεν τδν άριθμδν ον ήθέλομεν ευρει
εις τδ δριον τής ατμόσφαιρας, τδ δέ άπο
(α) Υπενθυμίζομε·/ οτι ό γρίφων εΐναι Γάλ
τέλεσμα έσεται τοσοΰτον μάλλον άκριβε;,
λος' άλλά μή και 3·.' άλλα έθνη δέν ϊαχύωσι τά
καθόσον ή όρισθησυμένη έπενέργεια έν άμγραφόμενα του;

φοτέραις ταϊ; δμαλόττ.σι θά παράσχη εκτι
μήσεις πολύ διαφερούσας, έν άλλαις λέξεσι 0’ απόδειξη δτι ή ζάθετος άπόστασις έ
σεται πλείστου λόγου άξία.
Τοΰτο έσκόπει νά έπιτύχη έπιτροπή
Γάλλων επιστημόνων, άπελθοϋσα είς τάς
"Αλπεις κατ'έντολήν τοϋ έπί τής δημοσίας
έκπαιδεύσεως ύπουογοϋ. Οί έπιστήμονες άφίκοντο είς Σαμονίξ τήν 12 Αύγούστου,
άλλ’ επειδή ή κατάστασις τής άτμοσφαί
ρας δέν έπέτρεπε ν’ άρχίσωσιν άμέσως τάς
έρεύνας, παρέμειναν έκεϊ μέχρι τής 15, α
σχολούμενοι εί; προκαταρκτικά; τινας έρ
γασίας' άπεφασίσθη οθεν ί μέν Κ. Βαογοττέ νά καταμέτρηση τήν ακτινοβολίαν τοϋ
ήλίου έν τή βάσει, ό δέ Κ Βιδλ έν τή κο
ρυφή.
Τήν 15 Αύγούστου, λέγει δ Κ. 'Ιούλιος
Βιδλ, έξεκινή σαμ.εν διά τδν πρδ; 8ν δρον
οί Κ. Κ. Ζαρίζ, 'Ριγολώ και έγώ, συνοδευόμενοι ύπδ τεσσάρων οδηγών καί τριών άχθοφόρων. Ή άνάβασις έπί τοϋ όρου; συνή
θως γίνεται εί; δύο ήμέρας, οί δέ οδοιπό
ροι σταματώσιν είς Grands-Mulets. Άρκοΰσι τρεις ώραι ινα φθάση τις είς τήν κα ·
λύβην τοϋ λεγομένου Όξέος Λίθου' έκεϊ δέ
προγευματίσαμεν καί κατόπιν άφικόμεθα
είς τήν λιθάδα, γιγάντειον τούτέστι πρό
χωμα, δπερ αύτδ; δ πάγος ήγειρεν ΐνα, τρό
πον τινά, προφυλάττη τάς πλευράς του.
Έντδς ώρας άνήλθομεν μέχρι τή; Κλίμακο;
τοΰ Λίθου [Pierre Γ ilchelle), οΰτω κληθείσης τής θέσεως έκ τής κλίμακο; ήν άλλοτε
έλάμβανον έκεϊ οί οδηγοί δπως δι’ αύτή;
διαβώσι τάς χαράδρα;' έκτοτε δέ εϊμεθα
διαρκώ; έντδς πάγων, καί μόνον είς τδ καταφύγιον τών Grands Mulets ήμεθα άπηλλαγμένοι αύτών,
Ή διάβασις διά τών πάγων τών Bossons
άπαιτεϊ σχεδδν δύο ώρας, αί ώραι δμως πα
ρέρχονται ώς λεπτά—τόσον τδ πρδ τών
όφθαλμών θέαμα ήν μεγαλοπρεπές καί ποικιλον. Τά θαυμάσια ταΰτα τής φύσεως έμποιοϋσιν έν τή ψυχή ζωηράν έντύπωσιν' δ
σον δέ καί άν τυγχάνη τις συνειθισμένο; είς
το θέαμα τών όρέων, ύπδ θαυμασμού κατα
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λαμβάνεται άμα ϊδη τά σες,άκ (α),τούς πύρ
γους, τάς έκ πάγου πολυμόρφους πυραμί
δας, αϊτινες ένίοτε έχουσι κολοσσιαίας δια
στάσεις, καί τάς πελωρίου; χαράδρας, ών
τδ βάθος οφθαλμός άνθρώπου δέν δύναται
νά καταμέτρηση·
Τά λεγάμενα Grands-Mulels, άληθή έκ
βράχων νησίδια, εχουσιν ύψος 3050 μέτρων,
οί δέ τρεϊς περιηγηταί άφίχθτ,σαν έκεϊ περί
ώραν 4 μ. μ., καί ήθέλησαν εύθύς νά καταμετρήσωσι τήν άκτινοβολίαν τοΰ ήλίου, μό
λις δμω; έστησαν τά έργαλεϊά των,δ ούρανδ; έκαλύφθη άπδ νέφη'έδέησαν οθεν νά μεταβώσιν είς τδ καταφύγιον, οίκίσκον κα
λδν κείμενον έπί βράχου, καί έκεϊ άνεπαύθησαν. Τδ μεσονύκτιον έξηγέρθησαν τοϋ
ΰπνου καί μετά μίαν ώραν άνεχώρη.σαν. Ή
νύξ ήν αιθρία, καί τοι δέ δέν έλαμπεν είσ
έτι ή σελήνη, οί οδοιπόροι έσβεσαν τού;
φανούς των. Παράδοξον άληθώς εΐναι νά
βλέπη τις ανθρώπους όδοιποροϋντας οΰτω;
έν τώ σκότει διά τών χιόνων καί δεδεμέ
νου; πρδς άλλήλους διά σχοινίου, άποτελ,οϋντος τήν μόνην σωτηρίαν των, καί τοι
τδ σχοινίον αύτδ δυνατδν ν’ άποβή ολέ
θριου είς δλους. Μακράν έβλεπον τούς φα
νούς τών συνοδιών αϊτινες εϊχον αναχωρή
σει πρίν έκ τών Grands-Mulets, ή μέν μίαν
ώραν πρίν, ή δέ ήμίσειαν" τήν βαθείαν δέ
σιγήν τών τόπων έκείνων, τών αιωνίως ύπδ
πάγων κεκαλυμμένων, διαταράττει μόνον δ
θόρυβος 8ν άποτελοϋσιν αί νιφοστοιβάδες,
αϊτινες άπδ καιροΰ είς καιρόν πίπτουσι με
τά πατάγου εκ τών Κατηραμένων Όρέων
[Monts Μ audits) καί βυθίζονται όπισθεν
τών Grands-Mulets. Οί οδοιπόροι διήλθον
διά τοϋ Μικρού λεγομένου ’Οροπεδίου [Pe
tit Plateau), στενής διαύλου άγούσης είς
τδ Μέγα Όροπέδιον (είς ΰψο; 3930 μέτρων),
δπου άφίκοντο μετά τρίωρον πορείαν, καθ’
ήν ούδόλως έστησάν που. Οΰτω δ’ έδει νά
πράξωσι φόβω μή καταληφθώσιν ύπδ νι(α) Ούτως ονομάζονται (seracs) πελώρια τε
μάχια πάγου, ών τό πρισματοειίέ; σχήμα ο
μοιάζει πρό; τόν ομώνυμον έγχώριον τυρόν.
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φοστοιβάδος ή Ί·/ι μή παγώσωσιν οί πόδες
των. Ί1 έλαχίστη αδιαθεσία τοΰ σώματος
άποδεικνύει λίαν επίμοχθον τοιαύτην οδοι
πορίαν' ό δέ Κ. Ζαρίζ, καί τοι συνειθισμένος είς έκδρομάς έπί όρέων, υπέφερεν όπωσοϋν, διότι ίν καί μόνον λεπτόν άνεπαόθη,
μεθ’ 8 άναστάς ήθέλησε νά έπαναλάβη τήν
οδοιπορίαν' καταληφθείς τότε ύπδ δεινού ε
μετού ώφειλε νά στραφή είς τά όπίσω συνοδευόμενος ύπδ ίδηγοΰ.
Τδ Μέγα Όροπέδιον, όπερ προφυέστερον
6’ άπεκάλει τις μέγαν αυλώνα, είναι τωόν
τι αύλών (μικρά κοιλάς), περιοριζόμενος
πανταχόθεν ύπδ όρέων καί βράχων. Στεναί ατραποί άγουσιν έκεΐθεν είς Ddme du
-Uouler, όπου άφίκοντο ό Βιδλ καί ό 'Ριγολώ μετά τών άνθρώπων των άμα τή ανα
τολή τοΰ ήλίου. «Εύτυχήσαμεν δέ, επιφέ
ρει ό Κ. Βιδλ, νά θαυμάσωμεν τδ λαμπρό·
τατον καί σπανιώτατον τών φαινομένων,
δπερ δύναταί τις νά ϊδη είς τάς ύψηλάς αύ
τάς χώρας. Έν τή άτμοσφαίρι», πρδς τδ
αντίθετον τοΰ ήλίου μέρος, έξετείνετο ή γιγαντιαία σκιά τοΰ Λευκού ’Όρους, τόσον δέ
διαφανώς, ώστε δπισθέν της ε’φαίνοντο τά
όρη τής Ταραντέζ' τής σκιάς δέ ύπερέκειτο κύκλος φωτδς έχων ίοχρόους άκτϊνας,
ών μία, κολοσσιαία τάς διαστάσεις, έκλινε
πρδς τήν Ιταλίαν έν εϊδει λόφου. Τδ αύτδ
θέαμα είδον εσπέραν τινά τοΰ 4 84-4 οί Κ.
Κ. Μωραβαί, Μορτέν καί Λεπιλώρ καί ήμέ
ραν τινά τοΰ 1866 δ Κ. Λορτέ. Τδ θέαμα
δέ τοΰτο, δπερ οφείλεται είς άντανάκλασιν
έπί διαφανούς κατόπτρου, δπερ ένταΰθα εί
ναι αύτή ή ατμόσφαιρα, διήρκεσεν ύπέρ
τήν μίαν ώραν, χαμηλόνον έφ’ δσον ύψοϋτο
δ ήλιο; είς τδν ορίζοντα. Τά φωτεινά αύ
τά φαινόμενα, ών ήκολουθοΰμεν τά; διαφό
ρους φάσεις, εύκόλως έςηγοΰνται. Τφόντι'
έν τώ άποσκιασμώ τοΰ Λευκού “Ορους έπί
τής ατμόσφαιρας, πάσα άτμώδης στήλη,
άλλης πυκνότητος ή έν γένει ό όγκος τοΰ
άέρος, δφείλει νά καθίσταται ορατή έπί τοΰ
αερώδους καλύμματος δπου εκτείνεται, τής
διαφοράς τής πυκνότητος έπιφερούση; ά-

ναγκαίως διαφοράν τής διαθλαστικής δυνάμεως.
«Θαυμάζοντες τδ λαμπρόν αύτδ θέαμα,
έξηκολουθοΰμεν άνερχόμενοι τδ άνώμαλον
πρανές δπερ άγει εις τούς Κεραυνοβολημέ
νους Βράχους (Rockers-Foudroyis). Έκεΐ
είχεν άποτύχει ή δευτέρα συνοδία, ή προηγηθεΐσα ήμών, διότι κατεβλήθη ύπδ τοΰ
καμάτου.»
Οί έπιστήμονες τήν όγδόην εωθινήν ώραν
μετά έπίπονυν οδοιπορίαν διά βράχων άφίχθησαν είς τδ Λευκόν “Ορος (4810 μέτρα
άνω τής έπιφανείας τής θαλάσσης), έκεΐθεν
δέ μέγα ήν τδ πανόραμα, διότι φαίνεται ή
Ελβετία, τδ ήμισυ τής ’Ιταλίας, ή Γαλ
λία άπδ τοΰ ’Οροπεδίου τοΰ Λάγαρ μέχρι
τής Μεσογείου.
Καθ’ ά είπον οί δδηγοί, όλίγοι περιηγηταί διέμείναν τόσον καιοδν είς τήν κορυφήν
τοΰ Λευκού Όρους, οί δέ Γάλλοι φυσιολό
γοι είχον μέν σκοπόν νά έξακολουθήσωσι
τάς παρατηρήσεις των, άλλ’ ώφειλον νά
καταβώσι, διότι έπνευσε νότιος καί ψυχρό
τατος άνεμος.
Ή πάθησις του οργανισμού τοΰ άναβαίνοντος είς όρος διαφέρει λίαν κατά τά άτο
μα. “Ισως έν τή εκτιμήσει τών προσγινομένων φυσιολογικών άποτελεσμάτων παρέ
στησαν ύπερβολικώς πως τήν έπιρροήν τής
άραιώσεως τοΰ άέρος, δίχως νά λάβωσιν
ύπ’ δψιν τήν μεγίστην κόπωσιν, ήτις προσγίνεται κατ’ αύτήν τήν άνάβασιν. Ό Κ.
Βιδλ, καθδ συνειθισμένος είς έκδρομάς έπί
όρέων, καί τοι δέν είχε άναβή άλλοτε είς
υψο; άνω τών 3500 μέτρων, εύρίσκετο έν
άρίστη καταστάσει ϊνα έκτιμήση τά φυσιο
λογικά άποτελέσματα τής άραιώσεως τοΰ
άέρος, διότι είχε τήν ήλικίαν καθ’ ήν
δύναται δ άνθρωπος νά δαπανήση άτιμωρητεί μέγα μέρος τών δυνάμεών του' έν
δμως κατέπληξεν αύτδν—ή ταχύτης τών
σφυγμών του. Έπί τής κορυφής τοΰ Λευ
κού Όρους, νήστις ών καί άναπαυθείς δύο
ώρας, ήρίθμησεν 1 20 σφυγμούς τδ λεπτόν,
ένώ είς Γρενόβλην δ σφυγμός του συνήθως
I δέν έμέτρα άνω τών 65. Πάν ίχνος κοπώ-
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σεως είχεν έξαλειφθή, ούδεμίαν ήσθάνετο
καχεξίαν καί μετά τινα λεπτά είχε προ
γευματίσει μέ μεγάλην όρεζιν. Ό μέγας
ούτος άριθμδς τών σφυγμών είναι άναντίρρητον αποτέλεσμα τή; σπάνεως τοΰ άέρος,
όστις είναι κατά τδ ήμισυ ήττον πυκνός είς
τήν κορυφήν τοΰ Λευκού “Ορους ή είς τήν
έπιφάνειαν τής γή;
Άήρ ούτως έξηραιωμένο; δέν δύναται νά παρέχη τδ άναγ
καϊον είς τήν έσωτερικήν θερμότητα όξυ
γόνον ή διά δραστικωτέρας κυκλοφορίας έπαναφερούση; ταχότερον τδ αίμα είς τούς
πνεύμονας. Πάν δ,τι είναι γνωστόν περί τής
τακτικής κυκλοφορίας είς τά παιδία ή τά
πτηνά άποδεικνύει τωόντι ότι, κατά τινας ώρας, ή ποσότης τοΰ καταναλισκομένου
όξυγόνου αυξάνει κατά λόγον τοΰ άριθμοΰ
τών σφυγμών. Ό Κ. Βιδλ έπιφέρει τά
έζή;·
« Πάν 5,τι παρετήρησα έκ τής καταστά
σεως τών οδηγών καί τών άχθοφόρων έπικυροϊ τήν ιδέαν δτι τδ κακόν όπερ προσγίνεται είς τούς άναοαίνοντας τά ίρη δέν
δύναται ν’ άποδοθή άποκλειστικώς είς τήν
άραίωσιν τοΰ άέρος. Οί αχθοφόροι μετέρ
χονται έργον επίπονον" είς δέ τών συνοδευόντων ήμάς, όλίγον συνειθισμένος είς τά
δρη, ένώ ήμεΐς έφθάσαμεν είς τήν κορυφήν,
είχε καταβληθή ύπδ τής κοπώσεως' άλλά
νομίζω δτι άνάλογα άποτελέσματα ήθελε
παρατηρήσει τις έν τή άτμοσφαίρα ήμών
έπί άνθρώπου 8ν ήθελον άναγκάσει νά άνα
βή φορτωμένος έπί δψους ίσου πρδς τδ τοΰ
Λευκού “Ορους. Προσέτι πρέπει νά λάβη
τις ύπ’ όψιν τά ολισθήματα, άτινα καθιστώσι διπλοΰν τδν κόπον. Οί οδηγοί, έλαφρότεροι πολύ τών άχθοφόρων καί μάλλον
συνειθισμένοί είς τάς αναβάσεις, έφαίνοντο
οτι δέν έπασχον. Μόλις έφθάσαμεν είς τήν
κορυφήν ό Σιμώνδ ’Ιωσήφ έψαλλε βροντοφώνω; άσμα τυρολικδν, τοΰτο δέ άπεδείκνυεν ότι ή άναπνοή τοΰ ψάλτου ούδόλως
είχε πάθει. Δέν πιστεύω δτι ό περιηγητής
τής πρώτης συνοδίας, τή; πρδ ήμών άναχωρ-ησάσης έκ τών Grands-Mulets, υπέφεοε
περισσότερον έκ τοΰ πάθους τών όρέων' δτε
(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Β’.)
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δέ έφθάσαμεν είς τήν κορυφήν τοΰ Λευκοδ
Όρους, είς ήν είχεν άφιχθή τρία τέταρτα
τής ώρας πρδ ήμών, εΰρομεν αύτδν ήσύχως
καπνίζοντα τήν πίπα? rov.i
Οί περιηγηταί ήρχισαν νά καταβαίνωσι
τήν μεσημβρίαν καί περί ώραν τρίτην άφί
κοντο είς Grands-Mulets- ό Κ. Βιδλ άπέπεμψεν όδηγούς καί- άχθοφόρους, κρατήσας
μόνον δύο, ίνα τήν έπιοΰσαν έπαναλάβη τάς
παρατηρήσεις του, άς είχον διακόψει νεφέλαι. Οί καλοί έκεϊνοι σύντροφοι παρ’ όλί
γον νά καταπλακωθώσιν ύπδ όγκωδεστάτου λίθου καταπεσόντος έκ τίνος κορυφής'
εύτυχώς δμω; ούδέν έπαθον.
Τήν έπιοΰσαν έπανελήφθησαν αί παρα
τηρήσεις ταυτοχρόνως είς Grands Mulets
καί είς τδ κατώτερον μ-έρος τών πάγων τοΰ
bossons. Η άτμόσφαιρα ήν μάλλον ύγρά,
έπείσθησαν δέ δτι ή ένέργεια τής ήλιακής
άκτινοβολίας είχεν έλαττωθή καί παρετήρησαν καλώς δτι ή άπώλεια τή; θερμότη
τος, ή όφειλομένη είς τήν ύπδ τής άτμοσφαίρας άπορρόφησιν, ήτο πολύ μεγαλητέ
ρα (σχεδδν τρις μεγαλητέρα) είς τδ Grands
-Mulets είς τούς ποόποδα; τών Bossons ή
άπδ τής κορυφής τοΰ Λευκού Όρους είς τά
Grands-Mulcts. Εύκόλως κατανοεί τις δτι
οδτως έχει τδ πράγμα, διότι τά κατώτε
ρα στρώματα τής ατμόσφαιρας φυσικώς
περιέχουσι ποσότητα άξίαν λόγου άτμώδους ύδατος, δπερ άπεναντίας σχεδόν άπο
λύτως έλλείπει είς τά άνώτερα μέρη.
Τελειωθεισών τών παρατηρήσεων τήν 5(
4 /, οί φυσιολόγοι έπανήλθον είς Γρενόβλην.
Τά έπιτευχθέντα άποτελέσματα είσί πλεί
στου λόγου άςια διά τήν έπιστήμην καί
θά χρησιμεύσωσιν ϊνα όρισθή ή θερμαντική
ένέργεια τοΰ ήλίου καί νά ύπολογισθή ή κα
τά μέσον δρον θερμοκρασία. ΊΙ λύσις τοΰ
έπαγωγοΰ τούτου προβλήματος έλπίζεται
προσεχής. Σήμερον τωόντι είναι γνωστόν
δτι τά συστατικά στοιχεία τοΰ ήλίου έν γένει είσίν ομοια πρδς τ’ άποτελοΰντα τήν
σφαίραν ήμών καί τούς λοιπούς πλανήτας.
Ό,τι ό Λαπλάς ύπέθεσεν έν τη επινοήσει
τοΰ συστήματος τοΰ κόσμου, οί νεώτεροι ά9
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στρονόμοε, οί περί τδ φάσμα τοϋ ήλιου
Ασχολούμενοι, ύλικώς ζαί Αναντιρρήτως α
πέδειξαν.
Γ. Ν. Ε.

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ-

II ΦΥΛΗ ΤΩΝ ΒΟΧΗ.

Γνωστόν δτι δ πρίγζηψ τις Ούαλλίας έπισκέπτεται άπό τίνος ττ,ν Ινδικήν, δπου
τυγχάνει μοναδική; υποδοχής' κατά ττ,ν
περίστασιν δέ ταύτην σπουδαία: εκθέσεις έ*
δημοσιεύθησαν περί τών ήθών καί εθίμων
τών διαφόρων λαών τή; αχανούς εκείνης χώ
ρας καί πολλά ανεκοινώθησαν δλως πρωτο
φανή. Χάριν τών αναγνωστών τοΰ Ομή
ρου μεταφέρομεν ένταΰθα τά επόμενα αλη
θώς περίεργα περί τής φυλής τών Βόχη έκ
τοϋ συγγράμματος τής Κυρίας Λ. Ζακολλίώ.
’Ενώ ώδεύομεν ήδη είς τδ εσωτερικόν,
λέγει ή είρημένη συγγραφεύς, εϊδομεν αί
φνης πτωχόν Ινδόν έκ τής φυλής τών Τσαρανή βαίνοντα έπιμόχθως πρδς άλλην διεύ Ουνσιν' έκαμπτε δέ ύπδ τδ βάρος τοϋ φορ
τίου, δπερ Ιφερεν. Ότε έπλησιάσαμεν, έςεπλάγημεν ίδόντες οτι έφερε σάκκον έξ υφά
σματος χύχοο, είς ϊν οί ιθαγενείς έμποροι
συνεθίζουσι νά Θέτωσι τά χρήματά των.
Ίί άμαξα ημών έσταμάτησε.
— Σαλάμ, Τσαρανή, εΐπεν δ ταγματάρ
χης τω Ίνδώ.
— Σαλάμ, σαέμπ, άπήντησεν ούτος'
θέσας δέ είς τδ άκρον τής όδοΰ τδν σάκκον
του, δστις ήν πλήρης άργυρίου καί χρυσίου,
έξηπλώθη είς τήν κόνιν ποιών είς έκαστον
ήμών τδ σχχταγχά.—Τδ σαχταγκά έν τή
’Ινδική τυγχάνει ή άνωτάτη έκφρασις σε
βασμού τοΰ υποδεεστέρου πρδς τδν ανώτε
ρου' ό τοΰτο δέ ποιών προσκυνεϊ ούτως,
ώστε τδ σώμα, δπερ είναι έξηπλωμένον είς
τήν γήν πρδς τδ άτομον όπεο χαιρετίζει,
έγκειται έπί τών άκρων τών ποδών, τών
γονάτων καί τών ώλενών.

— Ποΰ υπάγεις ; έξηκολούθησεν δ ήμέτερος φίλος.
— Διετάχθην ύπό τίνος χουαουτή (εμ
πόρου) τής Νογπώρ νά φέρω τάς δέκα χι
λιάδας τών ρουπιών τούτων—χιλίας αγ
γλικά; λίρας—είς χουμουτή τή; Δάκκας.
— Δέν συνηντήθη; καθ’ όδδν μέ κακούς ;
— Έν τή χώρα τοΰ Κουρπά ειδον συ ·
χνάκις χα.Ι,Ιιρού, άλλά τούς ήπείλησα διά
τής τράγχα καί μ’ άφήκαν νά εξακολουθή
σω τδν δρόμον μου.
— Σαλάμ, Τσαρανή.
— Σαλάμ, σαέμπ.
Άφοΰ δέ μας έχαιρετισε καί αυθις, ό δυσ
τυχής έκεϊνος πρίμων έκ τοΰ πυρετού, 8ν
άπέκεησεν ένώ διήρχετο τά έλη τά περί
τούς διαφόρους κλάδους τοϋ Γάγγου, έφορτώθη τδ πολύτιμον φορτίον του καί έξηκο
λούθησεν έπιμόχθω; τήν οδόν του. Ή έξήγησις εντούτοις τοϋ συμβάντος τούτου θέ
λει καταστήσει γνωστόν έν τών μάλλον
άλλοκότων εθίμων τής ’Ινδικής.
Έν τή Απείρω εκείνη χώρα, τή άλλοτε
ύποκειμένη είς εκατοντάδας διαφόρων ηγε
μόνων, ύφ’ ού; διετέλουν πάλιν ήμιανεξάρτητοί τινες μικροί ραγ2ά<ί(ς, οι μέν πολεαοϋντες πρδς τούς δέ, θ’ ά.τέβαινεν άδύ
νατον νά ταξειδεύση τις ή νά μεταφέρη πο
λύτιμα πράγματα, άν ή άνάγκη τοΰ έξασφαλίσαι τδ έμπόριον δέν έπενόει λίαν άλλόκοτον μέσον.
Φυλή τις εγχώριος έλαβε τδ προνόμιον
τοϋ νά συνοδεύη τού; οδοιπόρους καί νά
μεταφέρη τά πολύτιμα πράγματα, ήτοι με
ταξωτά, τάπητα; τή; Κασμίρια; καί τοΰ
Νεπώλ, αδάμαντας τής Γολκόνδης,άργύριον
καί χρυσίον άπδ τοϋ ένδς είς τδ άλλον άκρον τής ’Ινδικής, έκαστον δέ μέλος τής
φυλής αύτής διά φοβερών όρκων ύτεχρεώθη
νά παράσχη άμοιβαίαν βοήθειαν έν καιρώ
ανάγκης καί νά τιμωρτ πάσαν απόπειραν
κατά τών αδελφών του. *Π φυλά αΰτη είς
μέν τά νότια μέρη ονομάζεται τών Βοχή,
εις δέ τά ανατολικά καί δυτικά τών Τσα
ρανή καί πρδς βορράν τών Βάτ.
Οί Βραχμάνες καθιέρωσαν τδ προνόμιον

ΙΙΘΙΙ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ.

τούτο διά φρικτών θρησκευτικών άρών κα
τά τών τολμησόντων νά προσβάλωσι τούς
τοιούτου; κομιστάς ή συνοδίτας, ό δέ τρό
πος τοΰ συνοδεύειν κιρβάνιόν τι διά Βοχή,
Τσαρανή ή Βάτ, κατά τά μέρη, έγένετο
κοινότατος. ΙΙερισσοτέραν Ασφάλειαν Απο
λαμβάνουν τά χιρΰάηα καί τά πολύτιμα
Αντικείμενα συνοδευόμενα ύπδ Βοχή ή ύπδ
στρατού. Καί αύτή δέ ή φυλή τών xiJ.ltροϋ— ή κλεπτών — διότι ιδιαιτέραν ταξιν
καί φυλήν άποτελοϋσιν έν τή ’Ινδική, σέβε
ται τόν οδηγόν ή αγγελιαφόρον Βοχή.
Συμβαίνει Ομως νά συλληφθή τις ύπδ
Θύγκων (α), xaJJepoi), Ιιρού - βαρο'υ ή άλ
λων ληστών, εί; ούδέν λογιζόντων τάς θρη
σκευτικά; Αρά;' τότε ό Βοχή απειλεί αύ
τού; διά του τοαγκά καί εύθύ; άφίεται έλεύθ δρος μτ.δενό; τών Ανθρώπων, οΰ; συνο
δεύει, προσβαλλόμενου, μτ,δ’ άφαιρουμένου
λεπτού έκ τοΰ θησαυρού, 8ν κομίζει·
Τί έστι τραγχά ; — Ιδού ή Αρχή του.
Ό ισχυρό; βασιλεύ; Βισβαμίτρα είχε
διατάξει νά γλύψωσιν έπί χρυσοΰ καί νά
περιβαλωσιν αδάμασι λαμπρδν λωτόν, 8ν έστειλεν εις τήν ώραίαν αρραβωνιστικήν του
Τζενάραν, έμπιστευθεί; τδ δώρον εί; Βοχήν. Ούτος φθάς εί; πυκνόν δάσος πλησίον
τήί χωράς Ιίουνάχ, Απεχούσης τριακόσια;
λεύγα; Από τή; Βεναρές,συνελήφθη ύπδ τών
στρατιωτών τοΰ Σιβάτζ, μικρού ηγεμόνας
τής μαλαβαρικής παραλίας, καί ώδηγήθη
εί; τδν κύριόν των, δστις απήτησε νά λά
βη τδ άνθος.
“— Μέγιστε ήγεμώ«, τώ εΐπεν ό Βοχή,
λάβετε ύπ* οψιν όποια θά προσαφθή Ατιμία
εις έμέ, τήν οίκογένειάν μου καί τήν φυλήν
μου αν τδ άνθος δέν περιέλθρ εί; χεϊρας ε
κείνης πρδς ήν διετάχθην νά τό φέρω. Θά
ειπωσιν δτι έπώλησα αύτδ ϊνα αίσχροκερ(®) Ο! Θύγκοι ήσαν επίφοβο·, κακούργοι, ίργ·ν κύριον έχοντες, ύπό τή; θρησκεία: μάλιστα
επιβαλλόμενου, τό πνίγειν τού; ανθρώπου:,
τοϋ; μή άνήκοντα; τή φυλή των. Πρό 33 έτών
°ι Αγγλοι κατόρθωσαν νά έξοντώσωσι τήν άΥΡ·1* φυλήν, περ’ ή; τόσα έγράφησαν. Περί τών
θύγγων άλλοτε Οά είπωμεν τά δέοντα.
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δήσω' τότε δέ τίς Οά έμπιστευθή είς Ευ
χήν rd μιταφέρΐ] άγη/· (ΐς μύρμηχα ;»
Έπειδή δε ό Σιβάτζ έπέμενε μ’ δλου; αύ
τού; τού; λόγους, ό Βοχή ύπέλαβεν'
«Έξοχε κυριάρχα, ζητείτε τδν θάνατόν
μου, διότι ωμοσα νά θυσιάσω τήν ζωήν μου
ϊνα ύπερασπισθώ τδ πράγμα δπερ μοί ένεπιστεύθησαν' λάβετε το λοιπόν Αφοΰ δέν
δύναμαι νά έλπίζω ούτε νά σώσω αύτδ διά
τής βίας, ούτε νά κινήσω είς οίκτον τήν
καρδίαν σας, άλλά τούλάχιστον λάβετε το
έπί τοϋ πτώματός μ.ου.»
Καί ταϋτα είπών έξήγαγε τοϋ κολιού
τραγχά (είδος εγχειριδίου) καί ένέπηξεν αύ
τδ εί; τήν καρδαν του.
ΊΙ πράξι; αΰτη, ήν όλη ή Ινδική έθαύμασε, διήγειρε κατά τοϋ Σιβάτζ όλους τού;
ηγεμονίσκου; (ρκγιάδας) καί όλους τού;
βραχμάνας, 5 δέ Βισβαμίτρα; έκστρατεύσα; κατέλαβε τό Ιίουνάχ, έφόνευσε τόν
ραγιά καί έδήωσε τήν πρωτεύουσάν του.
Εκτοτε οί Βοχή, Τσαρανή καί Βάτ, ο
σάκις Οά όδοιπορήσωσιν, δμνύουσι μάλλον
να φονεόσωσιν αύτοί εαυτούς ύπέρ τών χιρόαπ'ωζ, ά συνοδεύουσιν, ή ύπέρ τών πολιτίμων πραγμάτων, ά μεταφέρουσιν.
ΊΙ απειλή αύτη τοΰ καταφεύγει·? είς
τραγχά, ήτοι αυτοκτονίαν, σπανίως δέν ε
πενεργεί έπί τοΰ πνεύματος έκείνου, καθ’
οΰ γίνεται, σπανίως δέ Θύγκοι, καλλερού; ή
άλλοι λησται περιφρονοϋσιν αυτήν' Αλλά
τοσάκις οί λησται ούτοι, ών ένεκεν ηύτοκτόνησε Βοχή, ύπεβλήθησαν εί; αντεκδι
κήσεις, ώστε μόλ·ς δλίγιστοι φόνοι συμβαίνουσιν έντδς αιώνων.
Άμα Βοχή έξέλθη είς οδοιπορίαν απασα
ή φυλή ένδιαφέρεται ύπέρ τή; εΰοδώσεώ;
του, σήμε.οί τήν ήμέραν τής αναχωρήσεώ;
του καί αν βραδύνη νά έπιστρέψη, στέλλει
αγγέλου; ϊνα μάθωσι τί έγινεν ό αδελφός'
άν δέ τυχόν έφονεύθη, ϊνα μή παραδώση ίήν
παρακαταθήκην, ειδοποιούνται οί Απαντα
χού Βοχή, Τσαρανή καί Βάτ μετά σημειώ
σεων περί τοΰ μέρους εις 3 διεπράχθη τδ
κακούργημα καί περί τών ανθρώπων εις οΰ;
Αποδίδεται, καί ευθύ; αρχίζει πόλεμο; μέ·
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χ?ις έξοντώσεως, καθ’ δν οί Βοχή φονεύουσιν αδιακρίτως δλα τά μέλη τής επικατά

ρατου φυλής, οσα περιπέσουν εί; χεΐράς
των. Δέν φείδονται δέ ούτε τών γυναικών,
ούτε τών παιδιών καϊ ή πάλη αυτή, καθ’
ην δλαι τής Ινδικής αί λοιπαϊ φυλαί (αί μή
λτ,στριζαϊ) τάσσονται ύπέρ τών Βοχή, διαρκεΐ συχνάκις έπϊ γενεάς.
Πρδ εξηκονταετίας περίπου άπασα ή φί

λη τών γ2α6άΑ, ήτις έζη έκ διαρπαγών έν
τοΐς Νιελγκουρρή—δρεοι πρδς τά μεσημ
βρινά τή; ’Ινδικής—έξωλοθρεύθη ένεκεν τοιαυτης αιτίας. Έπι είκοσιπέντε έτη οί Βο
χή κατεδίωκον αύτήν καϊ έπϊ τέλους τήν
κατεστρεψαν, τών 'Αγγλων μή δυνηθέντων
ν’ άντιστώσι, διότι δλοι είχαν έξεγερθή
κατ’ έκείνης. Έάν τυχδν Βοχή καταστή
ένοχο; κλοπής πράγματος, δπερ τώ ένεπιστεύθησαν, ού μόνον αύτδς, άλλά και δλη
του ή οικογένεια φονεύονται ύπδ τών δμοφύλων.
Αί άγοιαι αυται περϊ τιμή; παραδόσεις,
άν τάς δύο ταύτας εκφράσεις δύναταί τις
νά μεταχειρισθή δμοΰ, τόσην περιήψαν δό
ξαν είς τήν φυλήν αύτήν τών άγγελιαφόρων, ώστε οί Εύρωπαΐοι έμποροι άναθέτουσιν είς αύτήν δ,τι έχουσι νά μεταφέρωσΓ καϊ οί 'Αγγλοι δέ καϊ Γάλλοι διοικηται
ούδόλως διστάζουσι νά τή έμπιστευθώσιν
άνευ έγγυήσεώ; τίνος άξίας λόγου ποσότη
τας χρημάτων, δι’ ών πληρωθήσονται οί
μισθοί τών στρατιωτών τών είς απόκεντρα
σταθμευόντων μέρη.
Είς Βοχή προτιμάταιάπδ ολόκληρον τάγ
μα’ δύνασαι δέ νά έμπιστευθή; αύτω πάν
δ,τι πολύτιμον κατέχεις έν τώ κόσμω, τήν
γυναΐκά σου, τά τέκνα σου, τήν περιουσίαν
σου' άφες αύτδν νά πράξγι δ,τι ήξεύρει καϊ
1ν πρόκηται νά διανύση άπόστασιν τριακοσίων ή τετρακοσίων λευγών, διότι ού
δέν* ύπάρχει παράδειγμα δτι ή πολύτιμος
παρακαταθήκη δέν άπεδόθη δπου δει.
Συχνάκις έδέησε νά μεταβώ παρά τώ συζύγω μ.ου εί; τδ έσωτερικόν και διήνυσά ε
ξήκοντα έως όγδοήκοντα λεύγας έπϊ φορείου
φερομένου ύπδ
Βοχή’ ούδέποτε τδ έλά-

χιστον διέπραξαν ατόπημα. "Οτε κατέβαινον τοϋ φορείου, έγονάτιζον και έθετον τάς
χεΐρα; είς τδ πρόσωπον ϊνα μοϊ έκφράσωσι
τδν σεβασμόν των . . .
Εί; τινας έπαρχίας τή; μαλαβσρική; πα
ραλία; οί Βοχή ού μόνον άγγελιαφόροι εί
ναι, άλλά κα’ι παρέχουσιν εαυτού; έγγυητάς
ίπϊ δανείων.
"Οταν πλούσιο; έμπορος τής φυλή; τοϋ
χονμμουτή ή ραγιάς τις (ηγεμονίσκος) λάβωσι χρημάτων άνάγκην, απευθύνονται εΐς
τινα Βοχή, δστις τοΐς προμηθεύει χρήματα
παρέχων τήν ζωήν του ώς έγγύησιν. Κατά
τήν ήμέραν τής λήξεω; τοϋ γραμματίου,
άν δ χρεώστη; δέν άποτίση τδ χρέος του δ
Βοχή αρχίζει νά έκτελή τού; δρου; τή; έγγυήσεως' χτυπά τδ στήθος το ο δι’ εγχει
ριδίου, άγγέλλων δτι άν τδ όφειλόμενον πο
σδν δέν πληρωθή μέχρι τής δύσεως τοϋ ή
λίου, θά βυθίση τδ έγχειρίδιον του είς τήν
ιδίαν καρδίαν' καϊ έπειδή άδιστάκτω; Οά
πράξη τοΰτο καϊ οί δμόφυλοί του Οά τδν
έκδικηθώσιν, δ δανεισθεϊς, ϊν’ άποφύγν τήν
άντεκδίκησιν, πληρόνει άμέσως. *Αν δέν έ
χη αύτδς χρήματα, διευθύνεται είς τούς δμογενεϊς του, οΐτινες τώ παρέχουσι τ’ άναγκαΐα.
Τοιαΰται έγγυήσεις συνεχώς δίδονται' δ
δέ δανειστής προθύμως δέχεται, διότι είναι
βέβαιος δτι Οά πληρωθή.
Υ. Π. Λ.
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Έν παντϊ καιρώ παρετήρησαν έπϊ τής έ
πιφανείας τή; σελήνης ποσότητα ζωφωδών
κηλίδων, αϊτινες, πολύ πρδ τή; έφευρέσεως
τών τηλεσκοπίων, συνετέλεσαν είς τήν ύπόΟεσιν δτι ύπήρχον ανισότητες εδάφους 8μοιαι πρδς τάς τής γής. Τδ φαινόμενον τοΰτο
πολλά; παρήγαγε δεισιδαιμονία;' οι μέν διετείνοντο δτι δίωρων τδ σώμα Ιούδα τοϋ
Ίσκαριώτου καθειργμένου έν τή σελήνη πρδς
τιμωρίαν τή; προδοσία; ταυ, ο; δέ Ίνδοϊ έ-
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πίστευαν δτι βλέπουσι λαγωόν' λαοί τινες
τής Άσία; έβεβαίουν δτι ή σελήνη ην κά
τοπτρου έν φ άντηνακλώντο αί θάλασσαι
κα’ι αί ήπειροι τή; γήινου σφαίρας καί τινες φιλόσοφοι τή; άρχαιότητο; έπιστοποίουν δτι αί κηλίδες αύται ήσαν ή σκιά
σωμάτων κυμαινομένων μεταξύ τής γή;
καϊ τής σελήνης.
Πρώτος ο Γαλιλαίο; παρετήρησε διά τη
λεσκοπίου τδν δίσκον τής σελήνης, καϊ αύ
τώ οφείλεται ή άνακάλυψις τών ταλαντώ
σεων τών καθιστωσών δοατά, καθόσον ή
σελήνη είναι κατά τδ μάλλον ή ήττον πλη
σίον τοΰ όρίζοντος, μέρη τινά τής έπιφα
νείας, ήτις διηνεκώ; διατελεΐ κεκρυμμένη'
οΰτω δέ, καί τοι λίαν περιωρισμένα μέσα
κατόχων, έδυνήθη νά σχεδιογραφήση τά
λαμπρά έκεϊνα μέρη άτινα έθεώρει ώς κο
ρυφές όρέων φωτιζομένων ύπδ τοϋ ήλίου,
ένώ τά κατώτερα μέρη ήσαν ύπδ σκιάν'
διέγραψε δέ τήν διάταξιν τών λόφων, τών
πεδιάδων, τών οροπεδίων καϊ τών λίαν σκιωτών ύποβάσεων. Έκ τής ύπομονητικής
μελέτης ταύτης, έκ τών επανειλημμένων
παρατηρήσεων συνήγαγεν δτι ή σελήνη ήν
κεκαλυμμένη άπδ όρη υψηλότερα τών έπι
τή; γής καϊ δτι, φαινόμενον άξιον προσο
χής, τδ σχήμα αύτών ήν στενώ; περιορι
σμένου έν τώ κύκλφ. Ό Κέπλερ, δστις έπί
σης παρετήρησε τάς παραδόξους αύτάς πε
ριχαρακώσεις, άνήγαγεν είς άρχήν τεχνη
τήν καϊ έπίστευεν δτι άνεσκάφησαν ύπδ τών
κατοίκων τή; σελήνη; ϊνα ποοφυλάσσωνται
ύπδ τή; μακράς και έντενοϋ; ένεργείας τοϋ
ήλίου. Διά νά έκφέρη δέ τοιαύτην ύπόθεσιν
πρέπει νά ήγνόει τήν άπειρον έκτασιν τών
κοιλοτήτων αύτών.
Γών παρατηρήσεων άποβαινουσών εύκο
λωτέρων ώ; έκ τή; τελειοποιήσεως τών έργαλείων, άνεκάλυψαν άλληλοδιαδόχως με
γάλας πεδιάδας, έχούσα; έν τή έπιφανεία
αμαυρά; κηλίδας, αϊτινες έν συνόλω καλύπτουσι τά δύο τρίτα τοϋ δίσκου. Αί μέ
γισται τών κηλίδων αύτών έκλήθησαν 01λασσαι έν φ χρόνω έπιστεύετο δτι έν τή σε
λήνή ύπήρχεν ΰδωρ- Κατά τδ σύστημα τοΰ
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το, αί τή; αύτή; μέν φύσεως, πλήν μικρό
τερα·. κηλίδες έκλήθησαν λίμναι, δρμοι, έ
λη, κτλ. Τινές τών θαλασσών τούτων είσϊν δλοσχερώ; ή έν μέοει περιβεβλημέναι έξ
εϊδου; προχώματος, δπερ, δταν προσεκτικώς παρατηρή τις αύτδ και άναλογισθή τήν
πραγματικήν διάστασίν του, άποδεικνύεται
άξιον τοϋ όνόματο; άλύσεως όρέων. Τέλος
παρετήρησαν, ιδίως κατά τήν πανσέληνον,
φωτεινά; τινας κηλίδας, περιλαμπείς έξερχομένας ώς έκ κέντρου μεγάλων κρατήρων
καϊ έχούσας μήκος πολλών εκατοντάδων
χιλιομέτρων.
' Ώ; πρδς τού; ήφαιστείους κρατήρας, άν
ούτοι εχωσιν ομοιόμορφον σύστημα, συνά
γεται έξ έρεύνης άκριβοϋς ότι έχουσι λίαν
διάφορον δψιν. Οί μέν έγείρονται είς μέ
γα ύψος άνω τή; πέριξ έπιφανείας, οί δέ
εύρηνται εΐ; κοίλα μέρη έν αύτή τή έπιφα
νεία. Τινά τών περϊ τού; κρατήρας προχω
μάτων είσιν άπόκρημνα, άλλα δέ διατέμνονται έν σχήματι άμφιθεάτοου μέ θρανία
καϊ υψηλά; όροφάς' τινά είσιν ακέραια,
άλλα διακλαδεύονται, δντα έν μέρει κρη
μνισμένα, ήμικατεστραμμένα ύπδ νέων κρα
τήρων. Ότέ μέν μεμονωμένοι έν μέσω τών
πεδιάδων, ότέ δέ έπισυσωρευμένοι εί; στε
νόν χώρον, συμπυκνωμένοι, κείμενοι οί μέν
έπϊ τών δέ, άπωθηθέντες ύπδ νέων έκρήξεων, πολλοί κρατήοε; έχουσι μίαν ή δύο
άπορρώγας ή κώνου; εί; τδ έσωτερικόν τοϋ
προχώματος, ένώ άλλοι δεν έχουσι. Πεδιά
δες τινές, αί όποϊαι παρατηρούμενα! μέ μέτρ'.ον τηλεσκόπιου φαίνονται δλως δμαλαϊ,
άπ’έναντία; πχρατηρούμεναι δι’ ίσχυρωτέρου έργαλείου, είσιν άνώμαλοι, κεκαλυμμέναι άπδ μικρού; κρατήρας, ότε μεν α
πλώς κυμαινομένους, ότέ δέ οξυτάτους,διατεμνομένους ύπδ μακρών καϊ στενών κρη
μνών.
Όσον δ’ αφορά τά; άπειρου; πεδιάδας,
τά; καλουμένα; Οαλάσσας, παριστώσι λίαν
έπαισθητά; διαφορά; χρωμάτων, ότέ μέν α
μαυρόν πράσινον, δτέ δέ λευκόφαιον καϊ
ένίοτε ανοικτόν ερυθρόν. Ό; δύναταί τι; νά
εικάση, πολλαϊ έγένοντο ύποΟέσεις, έν αί;
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καί τι; άποδίδουσα είς τάς ποικιλίας αύ
τάς τών χρωμάτων τήν υπαρξιν βλαστήσεω;" άλλ’ έπειδή σήμερον ήξεύρομεν δτι
ή σελήνη δεν έχει ατμόσφαιραν, έχομεν δι
δόμενα νά πιστεύσωμεν δτι ή θεωρία αύτη
απέχει τή; άληθείας δσον καί αί άλλαι.
Καίτοι τά όρη δέν παριστώσι τόσας ποι
κιλίας δσας οί κρατήρες ή αί ποικιλία-, αυται είσίν ήττον έπαισΟηταΐ, ούχ ήττον
είσίν άντικείμενα συνδυασμών τινων. Τά
όρη ταΰτα, τά σπανίως μεμονωμένα έν μέ
σω τών πεδιάδων, συνεχέστεοον δέ άποτελοΰντα συμπλέγματα,έκτείνονται έν είδει
«λύσεων είς μήκος καταπληκτικόν. Μία
τών δύο τούτων άλύσεων έχει ύπέρ τάς δισχιλίας κορυφάς. Τό θέαμα τοΰτο υπερ
βαίνει κατά τήν λαμπρότητα πάν δ,τι δύ
νανται νά παράσχωσιν αί Αλπεις καί τά
Ίμαλαϊα, διότι η έλλειψις άτμοσφαίρα;
καί έπομένως ήμιχροιών, συγκιρνωσών καί
καΘιστωσών ήττον αϊφνιδίαν τήν μετάοασιν άπό τοΰ φωτός εί; τήν σκιάν, δίδει εις
τάς τοπογραφίας αύτάς δψιν παράδοξον
καί άγρίαν, μηδεμίαν έχουσαν άναλογίαν
πρός άλλας.
Ό άξιοσημειώτερος τών κρατήρων τού
των είναι δ Γασανδή, ού ή διάμετρο; δέν
είναι έλάσσων τών 86 χιλιομέτρων" περί
βάλλεται δέ ύπό προχώματος ή τείχους
δεσπόζοντος όοοπέδιον περίπου 9600 πο
δών. Είς τό κέντρον εΰρηται σύμπλεγα ο
ρίων κωνικών, ύψηλών 7000 πόδας, παραχθέντων άναμφιβόλως ύπό τών τελευταίων
εντάσεων τής ίκρήξεως. Τό οροπέδιον
διαπερώσι πολλαί βαθεΐαι σχισμάδες, αϊτι
νες άκτινοβολοΰσι περί τόν κρατήρα έπί
μήκους έπέκεινα τών 1 60 χιλιομέτρων. Εις
τό βόρειον μέρος τοΰ προχώματος έσχηματίσΟη νέος κρατήρ έχων πλάτος 28 σχεδόν
χιλιαμέτρων, ή δέ έξερευγομένη λάβα χύ
νεται έπί τοΰ οροπεδίου
'Ας άναφέρωμεν προσέτι τόν Εΰδοζον
καί τόν ’Αριστοτέλη, δύο γιγαντιαίου; κρα
τήρας, ών τά τείχη έχουσιν ύψος άνω τών
4 4 000 ποδών, τόν Priesmeker, πρός δυσμάς τοΰ δποίου δύναταί τι; νά ϊδ(ΐ πολλά

σχίσματα συστελλόμενα τόσον, ώστε καθί
στανται αόρατα, τόν Θεόφιλον, τόν Κύριλ
λον καί τήν Αικατερίνην, σοβαρόν σύμπλεγ
μα κρατήρων, δπερ παοιστ? εις τόν ύπα
τον βαθμόν άπαντας τούς προδήλου; χα
ρακτήρας τής φοβερά; δυνάμεω; τών 'ήφαιστείων, έξ ών παρήχθη, τόν Πλάτωνα,ε ■
χοντα υψο; 8000 ποδών, ού ή γραφική
σκιά κατατέμνεται έπί τοΰ όοοπεδίου, ώ;
αί τύρσεις καί αί κορυφαί μητροπολιτική;
εκκλησία;. Πρό; δυσμά; κεΐται στενή κοί
λα; πλάτους 9 χιλιομέτρων καί μήκους
4 20 αεταξύ δύο σειρών όρέων (αί Αλπεις),
ών κορυφαί τινες φθανουσιν εί; ύψος 8000
ποδών. Ά; ά»αφέρωμεν έπίσης τόν Πικώ (α),
έν τών μάλλον αξιοσημείωτων παραδειγμά
των κρατήρος μεμονωμένου, τόν Τυχώ (β),
έ'να τών μάλλον ένδ-.αφερόντων κρατήρων
τη; σελήνης ού μόνον διά τά; διαστάσεις
της, άλλά καί διότι διατελεϊ τό κέντρον
τών διαστάσεων τών φωτεινών έκείνων ται
νιών, ών τινες έκτείνονται εως 4 600 χιλιάμετρα είς πεδιάδας, κοιλάδας καί όρη. Αί
φωτεινά! αύται άκτϊνες,παρατηρούμενα! μέ
τηλεσκόπιου,τόσον πολλαί εΐναι, ί·>-ζ παρέχουσιν εις δλον έκείνο τό μέρο; τοΰ δίσκου
τή; σελήνης λάμψιν ιδιαιτέραν, ήτις κατά
τήν πανσέληνον δύναται νά Οεωρηθή μέ γυ
μνόν δφθαλμόν.
Ό Οΰαργεντίν (XVargcnlin) είναι επί
σης κρατήρ, δστις φαίνεται δτι μέχρι τοϋ
χείλους έγεμίσθη άπό ίλύν καί βράζουσαν
λάβαν. Ό 'Ηρόδοτος ζαί δ Άρίσταρχος ί
χουσι, κυρίως ό τελευταίος, τήν δύναμιν
νά παρέχωσι λίαν έπαισθητώς τό εναντίον
φώς. 'Ας ένδιατρίψωμεν δμω; μικρόν έπ1.
συμπλέγματος κώνων περιεργοτάτων, δηλ.
(α) Διάσημο; ’Ιταλός σοφός άκμασα; κατά τόν
16 αιώνα καί άποΰ.ώσα; μόλις τριακονταετής.—
Σημ. Όμήρου.
(S) Tycho-Brain'·, διάσημο; αστρονόμο; γεν
νηθεί; τφ 4 546 βί; Σκανίαν καί κατασκεύασα;
ϊν τινι νήσιρ τής Δκνιμαρκία;, επινεύσει τοΰ βασιλέω;, αστεροσκοπείου έν ψ διέμεινε 47 έ'τη
(1580-4597). Ίδίω; ήσχολήβη έ-ιτυχώ; λίαν εϊ;
παρατηρήσει; περί τή; σελήνη;—Σημ. Όμήρου.
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τοϋ Άρχιμήδους, τοΰ Αύτολύκου καί τοΰ
Άριστοτέλου;. Οί τύποι ούτοι, οί βεβαίως
μάλλον καταφανείς τών ηφαιστείων σχήμα
τισμών, κεϊνται είς θέσιν θαυμασίαν, ώστε
δ παρατηρητής ευκόλως δύναται νά Οαυμάσρ τάς μορφάς αυτών, νά παρατήρηση
τήν φύσιν, νά μελετήση τό ύψος άνω τή;
κατά μέσον δρον έπιφανείας τή; σελήνης.
Ό ’Αρχιμήδης, δ άξιολογώτερο; τοΰ συμ
πλέγματος κρατήρ, έχει διάμετρον 83 χιλιαμέτρων, τό δέ κατά μέσον δρον ύψος
του άνω τοΰ όροπεδίου είναι σχεδόν 4300
πόδας" κορυφαί τινες τοΰ προχώματος ύψοϋνται άσυγκρίτω τώ λόγω περισσότερον,
αί δέ γραφιζαί σκιαί των διαγράφουσιν έπί
τοΰ όροπεδίου σειράν τόξων καί κωδωνο
στασίων. Ό Αρχιμήδης ύστερεϊται κεντρι
κού κώνου, άλλ’ είς τό πάχος τοΰ προτειχίσματος έξέχουσι δύο κρατήρες σχετικώς
μικροί, προσφάτως σχηματιοθέντες. Ό προ
μάχων είναι λαμπρόν παράδειγμα τών σχη
ματισμών αύτών" ούτοι δέ είσίν έσωτερικώς καί έξωτερικώς ύψηλά έπίπεδα, μεμο
νωμένα τά μέν άπό τά δέ, σχηματίζοντα
σειράν δμοκέντρων στρώσεων έξ εύρέων
τμημάτων κύκλου, άνηκόντων είς τόν σχη
ματισμόν τοΰ κρατήρος, καί έκ διακριτικών
σχισμάτων, έχόντων πλάτος ενός καί ήΒ-'-σεος χιλιομέτρου καί έπί τέλους, μετά
460 χιλιάμετρα, όντων αοράτων. Τινές τών
ανεξερεύνητων τούτων κρημνών φαίνεται
δτι έγεμίσθησαν ύπό μερικών καταπτώσε
ων καί έζ αύτοϋ δέ τοΰ χειλού; τών α
πόκρημνων αύλακώσεων δέν δύναταί τις νά
ίδη τόν βυθόν, είμή μόνον σκιάν 4 6 χίλια
μέτρων. Τό Άπενιϊνον είναι λαμπρά’άλυσι; όρέων έκτεινομένων έπί μήκου; 7 20 χι5·ιαμετρων. Ή άλυσις αυτή ύψοΰται βαθ ·
μηδόν άνω τοΰ έπιπέδου τή; σελήνη;" κατ’
“ΡΖ“5 προέχουσιν ώς πομφόλυγες άνω τοΰ
σεληνιακού δίσκου λοφίσκοι καϊ έπειτα καθ
ίστανται όρη, άποτελοΰντα ώραίαν σειράν
κορυφών άποκρήμνων, ών τό έκτακτον δψος (20,000 πόδας) καί ή έκτακτο; όψις άποτελοΰσιν Sv τών ωραιότατων καί καταπληκτικωτατων πανοραμάτων έξ όσων ή
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φαντασία δύναται ν’ άντιληφθή. Πρός τά
βορειοανατολικά ή κλιτός τής άλύσσεως
ταύτης άπολήγει εί; επιφάνειαν άπότομον
καί σχεδόν κάθετον, ένώ μακράν καθίζεται
έν τή πεδιάδι πυκνή καί κατατετμημένη
ή σκιά κορυφή; έως ού έξαφανίζεται έν τή
ήμιχροιά τή άποτελουμένη ύπό τής κάμ
ψεως τής σελήνης. .
Ειπομεν δτι τό ρ άλλον ίδιάζον χαρακτη ·
ριστικόν τής έξωτερική; μορφή; τοΰ ήμετέ
ρου δορυφόρου ε’ναι ή άφθονία τών κρατή
ρων" έποιησαμεν δέ χρήσιν τή; λέξεως ταύ
τη;, καί τοι συνεχέστεοον ύπάρχει μεγάλη
διαφορά τοΰ σχηματισμού καί τοΰ δψους
πρό; τού; γηΊνους κρατήρας, οϊτινες έν γένει είναι οπή, κοιλότη; είς τήν κορυφήν ό
ρους, καί ών ό πυθμήν είναι ύψηλότερος ή
ή πέριξ επιφάνεια. Είς τού; σεληνιακούς
κρατήρας συνήθως άπαντάται τό έναντίον,
τοΰ πυθμένος δντος έπαισθητώς κάτω τοΰ
μέσου έπιπέδου, τοΰ υψους τών προχωμά
των, μετρωμένων έσωτερικώς, μή δντος πα
ρά τό ήμισυ ή τό τρίτον τής άληθοΰς βαθύτητος τών κρατήρων. Γήίνά τινα μέ
ρη παρέχουσιν έντούτοις προφανείς ομοιότη
τας πρό; τινα μέρη τή; έπιφανείας τή; σε
λήνης, ομοιότητα; αϊτινες 0’ άπεδεικνύοντο έπαισθητότεραι άν τά μέρη έκεϊνα έδύ
ναντο νά παρατηρηθώσι διά τηλεσκοπίου. '
Τό παράδειγμα, δπερ συνηθέστερον προβάλλουσιν, είναι ό Βεσούβιο; μετά τή; πέριξ
χώρας, τής καλουμένης Φλεγραιανά Πεδία.
Η όμοιότη; αΰτη τόσον έξέπληξε τόν κα
θηγητήν Φίλιππον (Phillips), ώστε άπεκάλει τήν σελήνην μέγα Φλεγραιανόν Πεδίον.
Ό Βεσούβιο; είναι Sv τών μεγίστων ηφαι
στείων τής Εύρώπης, άλλ’ έν τή σελήνη Οά
ήτο εϊ; τών μικρών κρατήρων τών μόλις ο
ρατών πέριξ τοΰ Κοπερνίκου καί τών άλλων
σεληνιακών γιγάντων.
Ή δυσαναλογία αΰτη έδύνατο μάλιστα
νά παραγάγη Αμφιβολίαν περί τοΰ ηφαι
στείου χαρακτήρος τών σεληνιακών κρα
τήρων έάν δέν παρετήρουν, ώς καί έν τή
γή, τόν κεντρικόν εκείνον κώνον 3ν δλοι οί
σοφοί Οεωροϋσι σήμερον ώς αποτέλεσμα τή;
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φθονούσης ισχύος τής έκρήξεως, ώς τδν τε
λευταίο* αγώνα δυνάμεως μή οΰστς πλέον
αρκετέ ίσχυράς ίνα έκπέψη μακράν τοϋ
στομίου τάς καιούσας ΰλας.
’’Αλλως τε ταϋτα δέν είναι τά μόνα τής
όμοιότητος χαρακτηριστικά καί σήμερον
δλοι είσί σύμφωνοι περί τοΰ πλουτωνίου χα
ρακτήρος τών ανωμαλιών τοϋ έδάφους τών
παρατηρούμενων είς την έπιφάνειαν της
σελήνης. ’Εξετάσωμεν δθεν τους δρους ύφ’
οΰς ανοίγονται καί σχηματίζονται τά γήι
να ηφαίστεια’ οΰτω, λαμβάνοντες ύπ’ δψιν τάς διαφοράς άς οί αστρονόμοι καί οί
φυσιολόγοι Απέδειξαν διά τήν σελήνην, Οά
τύχωμεν Ακριβή δρον συγκρίσεως.
Ό Αρχή τών έκρήξεων Αποδίδεται είς
τήν ευδιάχετον δύναμιν τών ατμών’ είς τδν
γήϊνον φλοιδν σχηματίζεται όπή δι ής
εκσφενδονίζονται τέφοαι, σκωρίαι, λάβα,
αϊτινες, έπαναπίπτουσαι περί τδ στόμιον,
άποτελοϋσιν όρος, οΰ τδ κέντρον συγκοινω
νεί πρδς τήν έδραν τής εκρηκτικής δυνά-

ξωσιν ημάς αί διαφοραί άς θα παρατηρησωμεν. 'Η έπαισθητοτέρα τούτων συνίστα
ται έν τώ άπειρο» πλάτει τών σεληνιακών
κρατήρων καί έν τή εξαιρετική δυνάμει ήτις
έξεσφενδόνισεν είς 40 χιλιάμ,ετρα μακράν
τους σωρού; αύτούς, τά έκ σκωριών όρη αύ
τά. Τωόντι’ δι’ έλλειψιν Ατμόσφαιρας, ή
ταχυτέρα κατάψυξι; τοΰ σεληνιακού φλοιού
ήγαγεν εις μέγιστον βαθμόν τήν έκρηκτικην
δύναμιν καί διά τδν αύτδν λόγον αί έκσφενδονισθεϊσαι ΰλαι δέν άπήντησαν Αντί
στασιν έν τή πορεία των διά τοΰ αχανούς.
Τέλος, άν άναλογισθή τις δτι ή δύναμις τής
βαρύτητος είναι έξάκις μεγαλητέρα έν τή
έπιφανείφ τής σελήνης ή παρ’ ήμΐν, . δέν θά
έκπλαγή πλέον διά τάς εξαιρετικά; δια

μεως· Τδ ΰψος καί τδ πλάτος τοϋ ηφαι
στείου έξαρτώνται καί έκ τή; δυνάμεως

τής έκρήξεως και έκ τής μορφής καί τοϋ
βάρους τών έκσφενδονιζομένων υλών. Τδ
ύφαίστειον παρουσιάζει κώνον ότέ μέν έντελή, ότέ δέ αποτετμημένον, είτε διότι ή
κορυφή τοϋ δρους, ή κατ αρχας αποληγουσα εις άκραν, παρεσύρθη διά μιας ή κα
τεστράφη άνεπαισθήτως, είτε διότι μετά
μακρδν διάλειμμα δεύτερα έκρηξις έπελθοΰσα ήλλοίωσε τήν μορφήν’ δύναται δέ νά
συμβή τότε, ώστε δ πρώτος κοατήρ νά ύποπέση, κατά τήν άξίαν, είς δευτεροβάθ
μιον, ώς συνέβη εις τδν Βεσούβιον κατά τήν
έκρηξιν τοΰ 1631, δτε δ μέγας κώνος, δ
σήμερον γνωστός ύπδ τδ δνομα Βεσούβιος,
έσχηματίσθη έπί βλάβη τοΰ άρχικοΰ δρους

Σύμμα.

*

Ό χρόνος τών ηφαιστείων έκρήξεων πρδ
πολλοΰ έτελείωσεν έν τή σελήνη, ώστε απο
βαίνει ήμ.ϊν αδύνατον νά έκτιμήσωμεν αύ
τάς άλλως ή διά τών αποτελεσμάτων των.
Τών 5ρων μή δντων τών αύτών διά τάς
δύο σφαίρας, δέν ύπάρχει λόγος ϊνα έκπλη-

στάσεις τών κραςήρων αύτών.
Ή παραγωγή τοΰ ατμού διά τή, συνά
φειας τοΰ υδατος πρδς υλας άναβραζούσας
έν τώ κέντρο» τής ήμετέοας σφαίρας είναι ή
γενικώς όμολογουμένη αιτία τών γήινων
έκρήξεων. Τδ αύτδ δμως δέ* συμβαίνει καί
έν τή σελήνη, ήτις δέν έχει ΰδωρ. Τυγχάνουτιν άρά γε συνδυασμοί χημικοί μέ θειούχον βάσιν, ώς διατείνεται ό καθηγητής Δανας; ή,δπως Οέλουσιν οί καθηγηταί Νασμήθ
καί Κάοπεντερ, ή στερεοποίησή έπέφερε τάς
αλληλοδιαδόχους ταύτας έκρήζεις;
Ειπομεν δτι είδος διώρυγας έσχηματίζετο κατ’ Αρχάς’ αί τηκόμεναι ΰλαι, οί λί
θοι, τέφραι, σκωρίαι, κτλ. έπαναπίπτουσι
περί τήν'οπήν καί άποτελοΰσι περίβολον ή
περίφραγμα, δπερ άδιαλείπτως αύξάνει τδ
στόμιον τού ήφαιστείου εύρύνεται διά τής
δυνάμεως τή; έκρήξεως’ άλλ’ δταν αΰτη
καθίσταται ήττον σφοδρά, αί δλαι, Αντί νά
έπαναπέσωσιν έξω τοΰ κρατήρος, άποτελοϋσιν είς τδ έσωτερ-.κδν μικρόν κώνον διατρυπημένον’ συνεχώς δε η λάβα πληροί
δροπέδιον ομαλόν. Ότέ μέν πολλαί όπαί
έν τώ κεντρικφ κώνω έπιτρέπουσιν είς τάς
τηκομένας δλας νά έξέρχωνται, ότέ δε
σχηματίζονται πολλοί κώνοι εις τδ εσωτε
ρικόν τού Αρχικού κρατήρος, άποδεικνύοντες τήν διακοπήν καί τήν έπανάληψιν τών
εκρηκτικών κινήσεων. Δύναταί τις νά ιδη
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παραδείγματα τών αλληλοδιαδόχων αύτών
κινήσεων είς τινας τών σεληνιακών κρατή
ρων, τδν Κοπερνϊκον, τδν ’Ερατοσθένη,
τδν Γασανδή, κτλ. Ό ταν είς κρατήρ έ
χη δύο προχώματα, δύναταί τις νά πι
στοποιήσω οτι συνέβησαν δύο έκρήξει;
ανίσου δυνάμεως, έκτδς όμως, δπερ σπανιώτατον, άν τδ εσωτερικόν πρόχωμα όφείληται εί; πτώσιν προξενηθεϊσαν ύπδ ηφαι
στείων δονήσεων ή διαδοχικών έναλλαγών
μεγίστου ψύχους καί μεγίστης ψυχρότητος. Έπίσης συνέβη παράσιτοι κρατήρες
ν’ άπωθήσωσι καί άνατρέψωσι παλαιούς
κρατήρας, ή μυριάδες μικρών κρατήρων, ό
μοιων πρδ; πομφόλυγας, ά; βλέπει' τις είς
τήν επιφάνειαν άναβράζοντος υδατος, οϊ
τινε; ήθελον στεοεοποιηθή, συνεσφίγχθησαν οί μέν πρδς τούς δέ, άποτελέσαντες
άληθή Φλεγραιανά πεδία.
’Εντούτοις μέρη τινά τής σεληνιακής έ
πιφανείας δέν παρουσιάζουσι τόσον καθα-

ρώ; ηφαιστείου; χαρακτήρας’ ταϋτα δέ είσί
έΡισθ^ντα
™ δνομα κοιλάδες ή πε
διάδες ά; περιβάλλουσι προχώματα. Τήν
“?Ζ.? “ύτών
*»τώρθώσαν' άχρι τοΰδε
νά έςηγησωσιν, έξ δλων δέ τών γενομένων
υποθέσεων αναφέρομεν μόνον έκείνας αϊτιΫΕίΛ* θεωρούσιν ώς Αρχαίους κρατήρας γε·
μισθεντας άπδ λείψανα, ών δμως δέν πα
ρουσιάζονται ίχνη—ΰπόθεσις ήτις καθιστά
απίθανο* τδν επίπεδον καί όμαλδν χαραχτ*7(ρα τών κοιλάδων.
Πράγμα Ανεξήγητο*’ αί Αλύσει; τών ό
ρέων, αί άκραι καί οί λόφοι πυκνοϋνται,
συσωρεύονται εί; τό ήμισυ βόρειον τού σε
ληνιακού ημισφαιρίου, όπου αί θάλασσα·,
«ναι πολυαριθμότεραι. ’λξιολογώτεραι τών
διάφορων τούτων Αλύσεων είσί τδ Άπεννΐνον, δπερ έκτείνεται έπί μήκους 620 χιλιαμέτοων καί τέμνεται είς 3000 κορυφάς,
με-.αςυ τών οποίων εγείρεται τδ όρος ΧούΟγκενς (Huyr/hens) ζ1. δψος |8υ00 _ο.
όων ο Καύκασος, οτις είναι έπέκτασι; τού
Απεννίνου πρδς βορράν καί δστις, καίτοι
«ττον υφηλος, έχει^κορυφάς φθανούσας είς
ψ’ς
ή 14 χιλιαόω* ποδών’ αί 'Αλπεις,

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Β'.)

αϊτινες^ έκτείνονται

μεταξύ τού Καυκάσου

και τοΰ κρατήρος Πλάτωνος, έχουσι 700
κορυφά; καί έγκλείουσιν Αμφοτέρωθεν άπει
ρον καί λαμπράν κοιλάδα ήτις έχει μή
κος 126 χιλιομέτρων. Φαίνεται, "λέγει δ
Κ. Νασμήθ, δτι σώμα ξένον,λίαν ηφαιστειώ
δες, ήλθεν εί; τδ μέρος τούτο ϊνα όργώση
τήν επιφάνειαν τής σελήνη; καί έσκαψε τήν
βαθεΐαν αύτήν γραμμήν έν τώ μέσω τών
ρρέων.
r Ώς πρδ; τά μεμονωμένα όρη, ταύτα δέν
είναι πολλά, διδ μόνον όλίγας κορυφάς θ’
αναφέρωμεν, αϊτινες εγείρονται Απότομοι
εί; ύψος 7000 ποδών άνω πεδιάδο; δμαλής. Οί ΚΚ. Νασμήθ καί Κάρπεντερ Οεωρούσι τάς αλύσεις τών όρέων ώς συνεπισώρευσιν κορυφών’ τήν Αρχήν των όφείλουσι,
κατ αυτούς, εί; έπανάληψιν τών φαινομέ
νων, άτινα παρήγαγον τού; μεμονωμένου;
αυτούς κώνους. Δέν οφείλονται, ώς έδύνατό τις νά πιστεύση, είς έξεγέρσεις τοΰ σε
ληνιακού φλοιού, παοαχΟείσα; ύπδ έσωτερικών ταραχών’ μάλλον δέ παρήχθησαν
διά τρόπου Ανάλογου πρδς έκεϊνον 8 ν’ άνω
τέρω έςεθέσαμεν διά τδν σχηματισμόν τών
κεντρικών κρατήρων, ήτοι δι’ ασθενούς έκσφενδονίσεως λάβας, ήτις κατόπιν έστερεοποιήθη.
, Επί τής γήινου σφαίρας συνεχώς όγκοι

ι »ος υγρά;, αρκετά μεγάλοι δπωσούν ϊνα
σχηματίσωσιν όρη, έκπέμπονται εί; τήν ε
πιφάνειαν, συμπαρασύροντες λείψανα βρά
χων συντετριμμένων ή μεταβεβλήμένων’εί;
κόνιν. Τφ 1797 πλησίον τοΰ Κουίτο χεί
μαρροι ίλυος υψώθησαν είς τάς κοιλάδα; είς
ΰψος περίπου 600 ποδών, άποκλείοντες
τδν ρούν τών ποταμών, παράγοντες λίμνας
καί μεταβάλλοντες όλοτελώς τήν όψιν τή;
χώρας.
Αν τδ φαινόμενον ήναι ήττον σφοδρόν, αί
απορρίψεις θερμού υδατος Αφίνουσι πλησίον
τοϋ στομίου των λόφους καπνού’ τοιαύτη δέ
είναι ή αρχή ή ύπδ τοΰ Βερνέΐλ Αποδιδόμε
νη εί; τούς Αναρίθμητους λόφους τή; Κρι
μαίας, οϊτινε; ύψοϋνται εί; 100—J 00 πό
δα; ανω τής πέριξ έπιφανείας.
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’’Αλλως τε αυται δεν είναι αί μόναι δμοιότητες άς πρέπει νά σημειώσωμεν μετα
ξύ τών μεμονωμένων τούτων όρέων τής σε
λήνης καϊ τής γής. Ό Δόνας εΐς τό αρχιπέ
λαγος Χαβαή καί δ καθηγητής Πιάτο/; εΐς
τό Βουρβών παρετήρησαν άλ.ηθή ορη μή έχοντα άλλην άρχήν. Τέλος, δ καθηγητής
Σμήθ έκ φωτογραφίας 'σχεδιογράφησε κώ
νον σχηματισθέντα έξ άνυψώσεως είς τον
όρμον τής Τενερίφης, υψηλόν 80 πόδας,
σχήματος παραβολικού καϊ εχοντα είς τήν
άκραν οπήν δι’ ής πρέπει νά έξεσφενδονίζε-

το ή λάβα, έξ ής έσχηματίσθη.
(Λα

Nature).

Μετάφρασις \*

ΠΕΡΙ

ΤΛΦΠΣ.

Δέν ενθυμούμαι τίς φιλόσοφος παρετήρει
δτι φύσει κλίνομεν είς τό δεικνύειν περισ
σότερον σέβας είς άνθρωπόν τινα μετά τόν
θάνατόν του ή δτε έζη. Ποσάκις τωόντι δέν
ήκούσαμεν κακολόγούμενον ζώντα, 8ς άμα
Οανών έτιμήθη και έγκωμιάσθη ; Ό θάνα
τος άναδεικνύει περισσοτέρους ήρωας ή αί
άνδραγαθίαι, διότι ή σκιά τοΰ τάφου έχει
τήν εύγλωττίαν της. 'II δικαιολογία άρχε
ται πλησίον τοϋ τάφου καϊ ό πρώτος ψιθυ
ρισμός τής ευφημίας συνεχώς άποδεικνύεται
ήχώ τής πρώτης πτυαριάς τοϋ χώματος δ
περ πίπτει έπι τής σοροϋ.
Είσέτι δέν εύρέθη λαός αρχέτυπος ή ά
γριος μή έχων έπικηδείους τελετάς.
Τό έθιμον τής ταφής φαίνεται δτι λίαν
ιδιάζει είς τό ανθρώπινον γένος- δπου δέ τό
έθιμον τούτο δέν υπάρχει, δέν υπάρχει ω
σαύτως καϊ ’ίχνος άνθρωπότητος, διότι ούδεμία τάξις ζώων μέριμνα δπωσδήποτε πε
ρί τών νεκρών Τά χρονικά τοϋ άνΟρωπίνου
γένους αποκαλύπτονται διά τών λειψάνων
τών τάφων, οΐτινες ανάγονται είς έποχήν
προγενεστέραν τής ιστορικής περιόδου καϊ
παρέχουσιν ένίοτε αινίγματα άτινα καϊ οί
σοφώτεροι τών αρχαιολόγων δέν δύνανται

νά λύσωσι. Πρός τό σκοτεινότατον καϊ λίαν
μεμακρυσμένον παρελθόν σονδεόμεθα δι’
ατελεύτητου σειράς τάφων, περϊ δέ τών
άναριθμήτων έθνών ήξεύρομεν μόνον δτι άπέθανον καϊ έτάφησαν. Τό ς-ρογγύλον καί κινούμενον τοϋτοΐσφαιρίδιον,μέ τάς εκατοντά
δας εκατομμυρίων κατοίκων του, είναι εύρύ
κοιμητήριον. Οί ζώντες εισίν άπειροιγημόριον
τών Οανόντο/ν, ών τά λείψανα εισϊ συγκεχωνευμένα είς τήν γήν,ήν πατοϋμεν καϊ ήν
λέγομεν ήμετέραν. Εΐμεθα δράξ ανθρώπων
μεταξύ τών χιλιάδων εκατομμυρίων τοϋ
παρελθόντος καϊ αί χιλιάδες εκατομμυρίων
τοϋ μέλλοντος. Μή ένδιατρίβοντες έπϊ πλέ
ον είς τάς φιλοσοφικά; ταύτας σκέψεις, έν
αες τό περϊ κοιμητηρίων ζήτημα έπασχολεϊ
τήν προσοχήν τοϋ δημοσίου, νομίζομεν δτι
ή παρούσα σημείωσις παρέχει τι τό ένδια
φέρον, διότι προτίθεται νά γνωστοποίηση
τούς τρεϊς κυριωτέρους τρόπους τής ταφής*
τήν ταρίχευσιν, τήν καϋσιν καϊ τόν ένταφιασμόν.
Ό πρώτος τών τρόπων τούτων δέν ιδία
ζε μόνον είς τούς Αιγυπτίους, ώς πολλά
κις έπιστεύθη. Ταριχευμένα πτώματα (μομίαι) ευρέθησαν είς Μεξικόν, καϊ οί αρχαίοι
Περουβιανοί, ώς άποδεικνύει τούτο δ Γκαρσιλάσσο δέ λά Βέγα καϊ ώς διηγείται δ
Πρέσκοτ, διετήρουν τά σώματα τών βασιλέων των όπως συνείθιζον έν τή ’Ανατολή.
’Εν τώ ναω τοΰ ήλίου (είς Κούζκο) οί μονάρχαι ούτοι έκαθέζοντο, ώς εί έζων έτι,
έπϊ χρυσών θρόνων φέροντες τήν βασιλικήν
στολήν των καϊ έχοντες τάς μέν χεΐρας έσταυρωμένας έπϊ τοϋ στήθους, τήν δέ κεφα
λήν ολίγον κεκλιμένη·/ θά έξελάμβανέ τι,
δτι ήθελον νά χαιρετίσωσι τάς βασίλισσας
των, χρισμένας έπίσης καϊ τοποθετημένος
είς τό άλλο μέρος έν τώ φρικτώ τοϋ θανά
του μεγαλείω. Οί Γουάγχαι, ιθαγενείς τών
Καναρίων νήσων, έταρίχευον άπειροκάλως
τούς νεκρούς των, έξήγαγον τά έντόσθια,
έξήραινον είς τόν άέρα τά σώματα, ήλειφον
αυτά μέ βερενίκιον καί περιέκλειον είς ξύ
λινα κιβώτια, άφοϋ περιέβαλλον κα’ι έσφιγκον δι’ αιγοδερμάτων.

Οί Αιγύπτιοι δμως έτελειοποίησαν τόν
τρόπον καί είσήγαγον έντός τών πτωμά
των άντισηπτικάς ύλας. Τά σώματα τού
τα, τά τεταριχευμένα είς τάς κρύπτας, ύπελογίσθησαν είς 400,000,000. Ό Ηρό
δοτος καϊ Διόδωρος δ Σικελιώτης, Ιδίως
δ πρώτος, έξήγησαν λεπτομερώς τήν μέθο
δον τών Αιγυπτίων τοϋ ταριχεύειν τούς νε
κρούς καϊ έκ τοϋ συγγραφέως τούτου μανΟάνομεν δτι ή διατήρησες σωμάτων έδιδε
χώραν είς έμπόριον τακτικόν. Οί ταριχευ
τοί έξήγαγον τόν έγκέφαλον καϊ τά έντόσθια, έπλήρουν τά κενά διά κιναμμώμου
καί άλλων ούσιών καϊ κατόπιν άφινον τό
σώμα έπϊ έβδομήκοντα ήμέρας έντός νάτρου. Τέλος, άφοϋ έπλυνον τό σώμα έπιμελώς,
περιετύλισσον
μέ επιδέσμους
έκ λεπτοϋφάντου λινού, έκ κόμμεως ήλειμμένου, καϊ έθετον είς ξύλινον κιβώτιον παριστών άνθρωπίνην μορφήν. Ύπήρ
χον καϊ άλλα μέσα ταριχεύσεως, ήττον
δαπανηρά, ή δέ δαπάνη άνήρχετο είς 45
έως 1 0 χιλιάδας φράγκων τοϋ ήμετέρου νο
μίσματος.
Τό ποσόν αύτό πρέπει νά έσήμαινε τότε
πολύ, διό δυσκόλως έννοεΐ τις πώς ήν δυνα
τόν οί Αιγύπτιοι τής κατωτέρας τάςεως νά
είχον τόσα χρήματα.
'II άπλουσιέρα καί μάλλον έν χρήσει
παρά τοΐς πτωχοί; μέθοδος τοϋ ταριχεύειν
τούς νεκρούς συνίστατο είς τό έξάγειν τά
έντόσθια έκ τοϋ σώματος καϊ είς τό εγ
χέει» έ»τός αύτοΰ διά σύριγγος έλαιον κέ
δρου- άκολούθως έθετον τό σώμα έντός
νάτρου, έως ού αί σάρκες ποτισθώσι καλώς
έκ τοϋ άλατος τούτου
Πρόσφατοι έρευναι
απέδειξαν δτι ή θερμότης πρέπει νά έφηρ
μόζετο είς τό σώμα, δπερ προηγουμένως
έπληροϋτο δι’ άσφ-ιλτώδους ούσίας, ήτις
παοήγαγεν αίθαλίνην, μεταδιδομένην είς δ
λους τούς ιστούς.
Καϊ σήμερον έτι ταριχεύονται νεκροί,
άλλ’ δ τρόπος ούτος τοϋ ένταφιασμοϋ ήμέρα
τή ήμέρα καθίσταται ήττον συνεχής, διό
άναφέρομεν μόνον ένταΰθα μίαν μόνην τών
έν χρήσει έκ τών νεωτέρων μεθόδων, ήτις

ώς γνωστόν, συ.ίσταται είς τό έξάγειν τά
έντόσθια καϊ διατηρεΐν τό σώμα διαρκώς
πεπληρωμένον κυρίως έκ πρωτοχλωρούχου
υδραργύρου.
Τό άλας, συνδ υαζόμενον πρός τάς σάρ
κας, ού μόνον μεταδίδει τούτοις τήν στε
ρεότητα, άλλά καϊ τήν δύναμιν τοϋ διατηρεϊσθαι, άπαλλάττον αύτάς τής κατα
στρεπτικής έπενεογείας έσωτερικώ·/ καϊ ε
ξωτερικών αιτίων. Ή είς τάς φλέβας έγ·
χυσις διαλύσεως θειϊκοϋ αλουμινίου ή χλωρούχου υδραργύρου κα’ι ξυλίνου οξέος ή καϊ
θειϊκοϋ ψευδαργύρου ώμολογήθη ώς δραστικωτάτη.
'Αν τό άρχαΐον έθος τοϋ ταριχεύειν τείνη νά έκλειψη άπό τά νϋν έθνη, δεν συμ
βαίνει τό αύτό καϊ έπϊ τής καύσεως, ήτις,
καίτοι αρχαιότατη, μέλλει ίσως νά είσαχθή παρά τοΐς πεπολιτισμένοις έθνεσι.
Πότε ήρχισαν νά καίωσι τούς νεκρούς ;
Δύσκολο·/ ν’ άποφανθή τις. Καθ’ δσον γνω
ρίζομεν,πρώτοι οί ’Ελληνες ήρχισαν νά καίωσι τού; νεκρούς (α), καίτοι συνείθιζον νά

ένταφιάζο>σιν αύτούς. Οί μ ή καιόμενοι νε
κροί έτίθεντο είς κιβώτια, ά ώνομάζοντο
διαφόρως, οίον σοροϊ, πύελοι, λάρνακες,
ληνοί, δροΐται (β). Τισϊ τών ονομάτων τού
των ώ/όμαζον καϊ τά άγγεΐα έν οίς έτίΟεσαν τά οστά. Κατεσκευάζοντο δέ τά κι
βώτια ταύτα ποικίλα τό σχήμα καϊ ήσαν
έκ διαφόοων υλών, συνήθως δμως ές οπτής
γής ή πηλού. Οί νεκροί ένεταφιάζοντο συν
ήθως έκτός τής πόλεως, διότι δ έντός τών
πόλεων ένταφιασμός έπίστευον δτι έμίαινε
τούς ζώντα;. Τά σώματα, δτε έπρόκειτο
νά καώσιν, έτίθεντο έπϊ τής κορυφής σωρών

(α) Κατά του; ήρωϊκοΰ; χρόνου; συνείθιζον
νά καίωσι συν τφ νεκρφ και ζώα και δούλου; ή
αιχμαλώτου;. Εί; τήν κηδείαν τοϋ Πατρόκλου
ό Άχιλλεΰ; ίκαυσεν εί; τήν πυράν, σύν τφ σώ—
μάτι τοϋ φίλου αύτοΰ, πολλά πρόβατα, βόα;,
ίππου.-, κύνας και δώδεκα αιχμαλώτου; Τρώας
(Ίλ. ψ σε?. <65 κτλ.)
(ό) ΙΙερϊ ταφή; παρά τοϊ; αρχαίοι; Έλλησιν Τδε έν έκτάσει τό αρχαιολογικόν λεξικόν τοΰ
Σμιδ τίου,μετάφρ Πανταζή έν λέξει Ν ε z ρ ό ς,
σελ. 613 και εφεξής.
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ξύλων, οϊτινες έλέγοντο πυραί καί έκαίοντο παρουσία τών συγγενών καί φίλων. Είς
τάς φλόγας έρριπτον έλαια καί αρώματα’
αφοϋ δε έκαίετο ή πυρά, ή ανθρακιά έσβέετο
οϊνω, οι δέ συγγενείς καί φίλοι συνέλεγον
τά οστά, καί πλύνοντες αύτά οϊνω καί έλαίω έτίθεσαν εϊς άγγεϊα, ά πολλάκις ήσαν
χρυσά. Τά άγγεϊα ετίθεντο εντός τάφων,
οϊτινες ίδρύοντο συχνότατα παρά ταϊς δδοϊς καί πλησίον τών τής πόλεως πυλώνων.
II καΰσις τών νεκρών ύπδ υγιεινήν έποψιν
ε’ναι άρίστη’ άλλά τδ ζήτημα τοΰτο τόσον
σπουδαϊον είναι, ώστε πρέπει νά διαπραγματευθή τις έν έκτάσει, δπερ οδ τοϋ παρόν
τος’ διδ περιοριζόμεθα ενταύθα άναφέροντες τούς διαφόρους τρόπους τής ταφής πα
ρά τε τοϊς άρχαϊοι; καί παρά τοϊς μετά
γενεστέροις.
Οί πρδς τιμήν τών 'Ελλήνων νεκρών άνεγειρόμενοι τάφοι ήσαν τεσσάρων ειδών’ ς-ήλαι, κίονες, ναίδια ή ήρώα, τράπεζα·..
Τόσαι θεωρίαι έξετέθησαν καί τόσαι ύποΟέσεις έγένοντο έπί τινων τύμβων, ώστε
μ’ δλας τάς έπιμόνους έρεύνας οί αρχαιολό
γοι άδυνατοΰσι νά εϊπωσιν ήμϊν άν ήσαν
τάφοι ή θυσιαστήρια, άν οί άρχέγονοι βουνοί έκεϊνοι καλύπτωσι νεκρδν ή είσί θέσεις
δικαστηρίου, άν οί παράδοξοι έκεϊνοι κύ
κλοι, οί άνακαλυφθέντες εΐ; πολλά μέρη,
είσί ναοί ή τόποι ανατεθειμένοι τώ θανάτω
'Οπωσδήποτε,ούδεμία αμφιβολία δτι κα
τά τού; άρχεγόνου; χρόνους οί νεκροί έθάπτοντο εϊς τύμβους (tuznu/i), είς μνημεία
(do/niens) Έξ άρχής άρα δ άνθρωπο; ώρυξε τήν γήν πρδ; ταφήν, έγείρας κατόπιν
βουνδν κατά τδ μάλλον ή ήττον ύψηλδν,
άναλόγως τοϋ βαθμοΰ τοϋ Οανόντος, ϊνα
προστατεύση τδ σώμαΜετ’ ού πολύ εισήχθησαν αί ξύλινοι καί
λίθινοι νεκροθήκαι ή φέρετρα,κατά τά μέ
ρη. Τά. ξύλινα έξέλιπον, άλλά λίθινα ά
παντώνται είσέτι είς τού; αρχαίους τάφους.
Αί λίθινοι τράπεζαι, έν αίς ετίθεντο οί
νεκροί, ήσαν έν χρήσει παρά τοϊς Γαλάται;
καί εύρον πολλά; τοιαύτας έν τοϊς τάφοι;,

οί δέ άρχαϊοι Βρετανοί είχον άλλου είδους
μνημεία καί φέρετρα.
"Απαντα τά έθνη δέν έτρεφον τδ αύτδ
πρδ; τού; νεκρού; σέβας. Τινές τών αύτοχθόνων φυλών τής βορείου ’Αμερικής, οί
Σιού, άντί νά κατορύττωσ·. τού; νεκρούς (α)
περιβάλλουσι δέρμασιν ή περικαλύμμασι καί
έκθέτουσιν έπί πλέγματος κλώνων, ύποστηριζομένων ύπδ πασσάλων τεθειμένων είς
τήν γήν ή έπί κλάδων δένδρου ίεροϋ. Ουτω
τά σήματα έκτίθενται είς τδν ήλιον ή είς
τδν άέρα, βορά τών σαρκοφάγων ζώων.
Ούδόλω; μέλλει τοϊς Ίνδοϊς ότι δ νεκρός
Οά γίν·ρ βορά τών πτηνών, διότι είσί πε
πεισμένοι δτι το πνεύμα αύτοϋ είναι μετά
τοϋ Μανιτού, δστις προστατεύει τήν είς θήραν πλουσίαν γήν.
Είς τήν άπωτάτην ’Ανατολήν τά κατά
τήν κηδείαν τών νεκρών έχουσιν άλλως ή έν
Εύρώπη. Οί Σϊναι πολύ σέβονται τούς νε
κρούς. Νεκροταφεία δέν έχουσιν, αί δέ οι
κογένεια·. Οάπτουσι τούς νεκρούς είς ιδιωτι
κούς αγρούς. "Οταν δ Οανών ήναι πλού
σιος, μετά μεγίστη; έπιμελείας έκλέγουσι
τήν γήν, ήτις Οά δεχθή τδ σώμά του, καί
κοσμοϋσιν αύτήν μετ’ άκρας φιλοκαλίας.
Συνήθως οί τάφοι κεϊνται είς τά πλευρά
σύσκιων λόφων, άνθοστολίστων, καί τινες
είναι τόσον έπαγωγοί, ώστε οί περιηγηταί
λέγουσιν δτι τά ωραιότερα μέρη τοϋ βασι
λείου τών άνθέων είσίν ανατεθειμένα τοϊς
νεκροί;.
Ό κάτοικο; τοϋ Ουρανίου Κράτους μάλ
λον περί τής ταφής του φροντίζει ή περί
τής οικίας του. 'II επικρατούσα έν τή Σινι
κή θρησκεία είναι, ώ; γνωστόν, δ βουδι
σμός, δστις διδάσκει ότι τδ σώμα Οά δ-.αμείνη πολύν χρόνον έν τή γή’ διά τούτο
οί Σ’.ναι έπιποθοϋσι, φυσικώ τώ λόγο), νά
έχωσιν άναπαυτικού; τάφους έν μέσω δέν
δρων καί άνθέων. Ή φιλοστοργία των καί
ή αγάπη πρδς τούς συγγενείς των είσί βα(α) 01 αρχαίοι Έλληνες τό ίνταφιάζειν ακαυστον τόν νεκρόν ελεγον κυρία»; κ α τ ο ρ ύ τ τ ε t ν.
Ο! Πέρσαι κατώρυττον τοϋ; νεκρού;.

ΠΟΙΚΙΛΑ.
θέως έρρ’.ζωμέναι παρ’ αύτοΐς. Ή μεγάλη
τέρα παρηγορία τοϋ πατρδς καί τής μητρός
κατά τάς τελευταίας στιγμάς των τυγχά
νει ότι θά έχωσι φέρετρον καλδν καί ότι
τά τέκνα καί οί άπόγονοί του Οά σέβωνται
καί θ' άγαπώσι τά λείψανά των. Συνεχώς
αί νεκροθήκαι αυται, ών τήν κατοχήν περί
τόσου ποιούνται, φυλάττονται έν τή ιδία
οικία καί ούδέν σκεύος οικιακόν είναι τό
σον πολύτιμον όσον έκείνο’ έπειδή δέ ήξεύρουσιν ότι θά λάβωσι ποτέ άνάγκην τοϋ έπίπλου τούτου, προθυμοποιούνται, καθδ
άνθρωποι πρακτικοί, νά προμηθευθώσιν αύ
τδ ζώντες. 'Οσάκις πρόκειται νά μετοικήσωσι, φέρουσι μεθ’ εαυτών καί τήν νεκρο
θήκην, δπως έπραττον οί άρχαϊοι 'Ρωμαίοι,
οϊτινες συναπέφερον τάς εφεστίους Οέσις
των. 'Οσάκις άγοράζεται οϊκόπεδόν τι,
πρδς άνέγερσιν οικοδομής, δ πωλητής συμ
φωνεί ότι οί νεκροί σειράς γενεών Οέλουσιν
έκταφή. Τά δστά τίθενται είς πήλινα άγ
γεϊα, φέροντα έπιγραφήν παράδοξον, τήν
εξής : τηφιριψατα
Τά άγγεϊα
ταύτα ομοιάζουσι πρδς τών φαρμακοποιών
τά δοχεία, μετά μεγίστης δέ μερίμνης θά
πτονται πάλιν είς τήν γήν καί είς τδ μέρος
έκεϊνο ούδεμία έγείρεται οικοδομή ενεκεν
τή; δεισιδαιμονίας ότι τά έξυβρισθέντα φά
σματα έπεφέρουν τδν όλεθρον τών ίεροσύλων κατοίκων καί βασανίζουσιν αύτούς αι
ωνίως.
Εςω τών τειχών τού Πεκίνου εύρίσκον
ται πολυαριθμ,οι τάφοι τών κυριωτέρων οι
κογενειών οί τάφοι δ’ ούτοι είσί κεκοσμημένοι γιγαντιαίαις γλυφοί;, παριστώσαις
άνθρώπους καί ζώα.
'Οσάκις Κινέζο; άποθάνη έν τή ξένη, οί
συγγενείς καί φίλοι σπεύδουσι ν’άνακ’ομίσωσι τά λείψανά του εί; τήν πάτριον γήν,
ϊνα Θάψωσιν αύτά’ ούτε ή άπόστασις, ούτε
Ο χρόνος, ούτε άλλο έμ,πόδιον άποτρέπουσιν αύτούς’ όταν δέ άνακομίσωσι τήν νε
κροθήκην, θέτουσι συνεχώς έπ’αύτής άλέ·
κ-ορα, όστις οφείλει νά άνακαλέση τήν ψυ
χήν τοϋ Οανόντος εί; τήν κατοικίαν της.
I. Ο. Ρ.
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'^ΡΧ'Ι τω? θωρηχτΰ»· n.lolar.—'II έφεύρεσις θώρακος εΐ; τά πλοία, ϊνα ταύτα
ώσιν μάλλον έξησφαλισμένα κατά τού πυ
ροβολικού, δέν είναι νέα. Κατά τδν δωδέ
κατον αιώνα οί Νορμανδοί περιέβαλον τά
πλοϊά των μέ πεοιείλημα σιδηροϋν άπδ τών
υφάλων (βοεχομένων) μέχρι τής πρώρας έν
σχήματι κριού’ προλαβόντως δέ έθετον σι
δηράς περιβολάς. Τώ 1 534 Πέτρος δ έξ
Άραγωνίας διέταξε νά Οέσωσι θώρακα; εϊς
τά πλοία ϊνα μή παραβλάπτωνται ύπδ τών
έξακοντιζομένων έμπρηστικών υλών, τών
τότε έν χρήσει κατά τά; ναυμαχίας. Έν τή
ναυμαχία τής Ναυπάκ^ου πολλών πλοίων
αί κανονοστοιχίαι προεφυλάσσοντο ύπδ σι
δήρου. Κατά τούς επομένου; δύο αιώνας ούδεμία έπήλθε μεταβολή είς τά πολεμικά
πλοία" άλλά τδ 1782, πολιορκουμένης τή;
Γιβραλτάρης, πολλά Οωρηκτά έναυπηγήθησαν κατά πρότυπον έν χρήσει καί έπί τώυ
ήμερών ήμών. Τά πλοία έκεϊνα εφερον θώ
ρακα έξ σκληρού ξύλου καί ύπέρ έκείνου
πρόφραγμα σιδηροϋν. Τά σκάφη έκεϊνα φαί
νεται ότι έπι πολύ άντέσχον εί; τδ πϋρ
τών φρουρίων, άλλ’ έπί τέλους έβυθίσθησαν
υπδ τών πεπυρακτωμένων εχθρικών σφαιρών.
'II μόνη διαφορά μεταξύ τών τότε Οωρηκτών καί τών νύν συνίστατο είς ότι τά πρώ
τα μεταξύ τού έκ σκληρού ξύλου θώρακος
καί τοΰ σιδηρού προφράγματος υπήρχε χώ
ρισμα πεπληρωμένον δερμάτων.
Καί έν τινι ναυμαχίφ εις τά παράλια τής
’Αφρικής μεταξύ Γενουνσίων καί Μαυριτανών (κατά τδν 1 6ον αιώνα) οί πρώτοι πα
ρέταξαν πλοϊον φέρον σιδηράς πλάκας.
« <

ΛημοτιχαΙ βιβΜοθηκαι. b· Γερμανία.—
Αί διάφοροι έν Γερμανία φιλεκπαιδευτικοί
έιαιρείαι ιδίως καταγίνονται είς σύστασιν
βιβλιοθηκών προωρισμένων είς τήν έκπαίδευσιν τοϋ λαοϋ. Έκ τής έκθέσεως τής έ-

11 ΚΟΡΙΙ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΟΥ.
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ταιρεία; τή; Βρέμη; μανθάνομεν δτι απδ γοι παραδέχονται δτι ό τόπο; εκείνο; χαδύο χαί ημίαεο; ετών συνεστήθησαν 86 βι- τωχήθη κατ’ απώτατους χρόνους υπδ ΊαβλιυΟήχαι, ών 4 μεγάλαι έντδς τής πόλε πωνών μεταναστών. Ό έφημέριο; τής Οΰως, 1 0 μικρότεροι έντδ; τών πόλεων, ζω ναλάσκας είναι Άλεούτιος, διαφόρου; δμιμών χαί χωρίων χαί τής περιχώρου χαί 72 λών γλώσσας χαί υπέρτερος χατά τήν νοη
είς διάφορα άλλα μέρη τίς βορειοδυτική; μοσύνην πολλών Ευρωπαίων. Ό ίατρδς τής
Γερμανίας. Έντδς τής Βρόμης ύπάρχουσι Έωσσοαμερικανιχής εταιρείας, δ έν Χιλιούκ,
τρία νυχτερινά σχολεία τοΰ λαοΰ, χρόχει- είναι αύτόχΟων, διευθύνει άξιόλογον με
ται δε νά ίδρυΟώσι βιβλιοθήχαι τοΰ λαοΰ τεωροσκοπείων χαί ποιεί παρατηρήσεις σπουείς'Αννόβερον, Όσναβρυχ, Όλδεμβοΰργον, δαιοτάτας. Ό κυριώτερος μηχανικός εϊναι
*Εμδεν χαί Χιλδεσάίμ. '11 δημαρχία τής έπίσης αύτόχθων. Οί 38 χάρται τοΰ ΤεμΔρέσδης άπεφάσισε τήν σύστασιν τριών βι πεγκώφ έσχεδιογραφήθησαν υπδ μικτογεβλιοθηκών τοΰ λαοΰ χαί πρδς τδν σχοπδν νοΰς, Κάδιν χαλουμένου. Αί πλεϊσται τών
τοΰτον έψήφισεν έτήσιον ποσδν άζιον λόγου. οικιών τή; Έωσσοαμερικανιχή; εταιρείας ωκοδομήθησαν υπδ έγχωρίων διευθυνομένων
•
Οί αύτόχθοπς της /ί.Ιάσκας— Οϊ Ά· υπδ ’Αμερικανών εργολάβων, τά δέ πλη
λεούτιοι φαίνονται νοημονέστεροι τών Ιν ρώματα τών πλοίων τή; έτχιρείας συγκροδών τών οίχούντων τους λειμώνας τών βο~ τοΰσιν έγχώοιοι.
ρειοδυτιχών μερών τών Ηνωμένων Πολιτει
r. ς.
ών τής ’Αμερικής. ’Αμερικανοί δέ φυσιολό

Η ΚΟΡΙΙ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΠΤΟΓ.

Είς τάς χεΐράς μου στεφάνια έχω εύμορφοπλεγμένα,
καί είς κανίστρου ώραΐον φέρω άνθη μυρωδάτα·
άπ’ αυγής λεπτήν δροσοϋ)<α είναι καταρραντισμένα,
κι’ άπό χάριν κ’ ευωδίαν εΐναι δλα των γεμάτα.
—ο—
Δέν τά σύναξα τό κάλλος μέαύτά νά στεφανώσω,
ή ώς ευτυχίας φόρον μέ χαράν νά τά δωρήσω·
στόλισμα διά τής κόρης τά μαλλιά δέν Οά τά δώσω,
ούτε μέτωπον τής νύμφης τό ώραΐον Οά κοσμήσω.
Τόσα εχουσιν έκεΐναι ! τής νεότητος τά άνθη,
έχουν άφθονα, καί εΐναι ό Παράδεισος εμπρός των
Οά τά δώσω έκεϊ δπου ή ζωή των έμαράνΟη,
κ’ ή σκιά τής κυπαρίσσου εΐναι μόνος στολισμός των.
— °—
Τά εύώδη μου στεφάνια διά σάς, νεκροί μου, δλα,
διά σάς τά λούλουδά μου τά εξέλεξα ώραΐα·

καιρόν έχετε νά ’δήτε άνθη μας τά μυροβόλα,
διά σάς εχάΟη πλέον τής άνοίξεως ή θέα.

Έν ενθύμημα ό τάφος τοϋ επάνω κόσμου θέλει,
άν κ’ οί φίλοι άποφεύγουν τόν θρηνώδη αύτόν τόπον.
ΕίσΟε δχληροί, νεκροί μου ! φαρμακεύετε τό μέλι
τής ζωής των, κ’ εϊσΟε μαΰρα νέφη είς τόν ουρανόν των.
Λησμονούν ταχέως δσους κρύον χώμα τούς σκεπάζει.
Δέν φροντίζ’ ή εύτυχία είμή πώς νά άπολαύση.
ΕίσΟε λύπη στήν χαράν των, καί δέν θέλει νά στενάζη,
δστις έχει νά τρυφήση, καί τήν τύχην σας νά κλαύση.

Διά σέ τό πρώτον ρόδον, διά σέ τό πρώτον μΰρον
τρυφερόν άθώον πλάσμα, άνθος μαρανθέν προώρως·
τό φώς ήσο τής μητρός σου, πόθων μυστικών άπειρων
σκοπός ήσο ενιαίος, τής ζωής της μόνος δρος.
Δυστυχής ! τήν ενθυμούμαι· σέ έκράτει ώς φρένήρης,
σ’ έσφιγγεν είς τάς άγκάλας, προσφιλές πλήν άπνουν σώμα·
ήτο πόνου καί όδύνης, ήτον άγωνίας πλήρης,
καί νά συνταφή έπόθει μετά σοΰ ύπό τό χώμα.
—ο—
Ή ’Αγγέλου επιγείου έχουσα μορφήν τήν θείαν,
ή περικαλλής παρθένος, ύπό γήν ενταύθα κεΐται·
λάβε στέφανον, ώ άστρον διαλάμπον είς χορείαν
τών άστέρων, δπου Πλάστης ό αιώνιος υμνείται.
—ο—
Έκεΐ κάτω, υπό κλάδους τούς πένθιμους τής ιτέας,
τάφος άσημος τήν κόνιν άφανούς πτωχού καλύπτει·
ό μαρμάρινος δέ όγκος ό ύπερηφάνου θέας,
ματαιότης μεγαλείου, τά οστά πλουσίου κρύπτει.
—ο —
Εΐναι οίκτιρμού άξία άμφοτέρων πλήν ή τύχη.
Ό εΐς έχασε καρδίας δι’ άγάπην του παλλούσας,
έν τώ μέσω τής συζύγου καί τών τέκνων του ηύτύ'χει,
καί κατέλιπεν ύπάρξεις δι’ αύτόν πικρώς θρηνούσας.
Ό δέ έτερος καρδίαν σκληράν είχε· τό χρυσίον,
καί τόν βίον του διήλθε δυστυχής, μεμονωμένος.
Έγκατέλιπε τόν πλούτον είς σωρόν γυπών αθλίων,
ήόονής μακράν γλυκείας, εύγενοΰς τέρψεως ξένος.
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Εύσεβεΐς σπονδαίδαχρύων τον πτωχόν συχνά ραντίζουν,
διά δέ τόν άλλον λήθη καί ψυχρό της άπαισία·
τόν σταυρόν διά άνθέων τοΰ χειρώνακτος στολίζουν,
τοΰ δέ άλλου μόνος κόσμος είναι μάρμαρα τά κρύα.
—ο—
Έδώ κεΐται σώμα νέου· άνθος ρίψωμεν ευώδες ?
Εΐχεν εύγενή καρδίαν, βωμόν τόσων αισθημάτων,
έρρεπε πρός δ,τι μέγα, ύψηλόν, ενθουσιώδες,
ένετρόφα εις έκστάσεις, παραδείσους διαπλάττων.
—ο—
Τόν κατέΟραυσεν ή ύλη ύπό τόν βαρύν της πόδα,
καί τοΰ βίου άπεγεύθη τάς πολυειδεΐς πικρίας·
άπεμάρανεν ή Ολίψις τής ποιήσεως τά ρόδα,
καί άπηύοησεν, ώς Οΰμα άναλγήτου κοινωνίας.

’Αναπαύονται ένταΰθα έν τω κόλπω τής ειρήνης
ό τεμάχιον έν άρτου έπαιτών μετά δακρύων,
οντα τόσα μαρανθέντα έκ τοϋ ψύχους και τής πείνης
μετά γαύρου βαθύπλουτου πλείστων εκατομμυρίων.
— ο—
Έν ίσότητι οί πάντες· ή αύτή δεσπόζει τύχη,
ή αύτή σκιά δι' όλους τής πένθιμου κυπαρίσσου,
τών πτηνών ή μελωδία κοινόν κτήμα, καί οί ήχοι
ούς αποτελεί ή αύρα διά σας κοινοί έξ ίσου.

Καί τά άνθη μου ώσαύτως ώς κοινόν προσφέρω κτήμα,
ώς θυμίαμα τό άλγος τής πενθούσης μου καρδίας·
οίονδήποτε καλύπτει έκαστον ένταΰθα μνήμα,
άς δεχθή έν άνθος, φόρον μυροβόλον συμπάθειας.
Δ. ΒΡΕΤΟΠΟΥΑΟΣ.

