αι’επτα εκκαιιςιλι
ΤΙΙΣ ΑΣΙΑΣ.

Πόσον Οά Οαυμάση τις και έκπλαγή, έάν,
περιηγούμενος μίαν τών εύουτάτων μητροπόλεων τής σημερινής έποχής, λ. χ, τό
Λονδϊνον, συλλογισθή έπί μίαν στιγμήν δτι
καί’πόλεις τής Άρχαιότητος υπήρξάν ποτέ
τοσοϋτον μεγάλαι καί ήδη άπωλέαθησαν
καθ’ δλοκληρίαν, ούδέν ίχνος όπισθεν αύτών
άφήσασαι. Πράγματι ή έκπληξις καί ό θαυ
μασμός κορυφοΰται, έάν φαντασθή τις δτ·.
καθώς βλέπει τώρα άπειρα πλήθη τρέχον
τα άνω καί κάτω διά νά έπαρκέσωσιν εις
τάς διαφόρους καί πολλάς άνάγκας τοϋ βί
ου, πολυειδή καί έπίμοχθα επαγγέλματα
μετερχόμενα, δτι παρόμοια πλήθη καίξέν τή
άρχαιότητι υπήρξαν ποτέ καί παρήλΟι^δέν εϊδομεν τά τέκνα η τούς διαδόχους, δ
πως άκούσωμεν έκ τοϋ στόματος τών ιδίων
την ιστορίαν αύτών. Ό 3έρξης κατασκο(OMHPOS ΦΤΛ. Θ'.)

πών άπό τίνος υψώματος τά έπί τής πεδιάδος τής Τοωάδος πολυάριθμα στρατεύ
ματα αύτοΰ, ώκτειρε πρώτον τήν μηόαμινότητα τοΰ άνθρωπον, έπειτα δε δακρυρροών ποοσέθεσεν δτι ούδείς έξ αύτοϋ τοΰ α
πείρου πλήθους μετά εκατόν έτη θά έπιζήση, διά νά άφηγηθί ό ίδιος τήν κατά
τής Ελλάδος έκστρατείαν του.
Άλλ’ οποίας ίσχυράς συγκινήσεις Οά αισθανθή έκεϊνος δ όδοιπορών έπί πολλάς
συνεχώς ημέρας καί έν αύτοΐς τοΐς τόποις
καί κοιλάσιν, ένθα, ώς γνωρίζομεν έκ τής
ιστορίας, δ πληθυσμός ήτο πολυάριθμος, δ
ταν δέν άπαντρί ούδεμίαν μεταγενεστέραν
πόλιν, άλλά πλανάται έπί τών τήδε κα*
κεΐσε διεσπαρμένων ερειπίων, τινών δέ έξ
αύτών τοσοϋτον έτι διαμενόντων ακμαίων
τελείων καί προσφάτων, ώστε ήθελε νο
μίσει τις δτι χθές ετι άφέθησαν υπό τών
ανεπιστρεπτί άπελθόντιον δημιουργών αύ
τών. δταν, αντί λαμπρών οικοδομών δη
μοσίων, περιδόξων πόλεων διά τήν σημαντικότητά των καί εύδαιμονίαν, άντί
τέλος άνθρωπίιων μορφών, βλέπη έμπροΗ
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θέν ταυ μελαγχολικήν καί άποτρόπαιον
ερημιάν, δταν ματαίως ζητήί πολλάκις τά
λείψανα γνωστής τίνος πόλεως καί δεν δύ
ναται ούδέ τήν ί'έσ.ν αύτής νά όείογ. Τά
τέσσαρα καταστρεπτικά στοιχεία, πΰρ, σί
δηρος, ασθένεια καί πεϊνα φαίνεται οτι
συνώμοσαν καί συνηνώθησαν πρδς τηλικαύτην έζαφάνισιν αύτών, ώστε σήμερον κατ
έστησαν οίκητήριον σκορπιών ιοβόλων,
μυριάδων δφεων, κακοήθων πυρετών καί
τρομερά; δυσεντερίας. Ή πρός τήν ’’Εφεσον
θεία πρόρρησις μέχρι κεραίας έξεπληρώθη
“Ταχύ ΙΑϋω πρδ; σβ χαί κινήσω τή> ,Ιυ%rlar εΐ/ιή ρετανοήσΐ)'.» ’Επίσης καί πρδς
τά; Σάρδεις, πόλιν περικλεεστάτην δπερ·
βάσαν τά; άλλα; πόλει; τής ‘Ασία; εί;
την δύναμιν καί τον πλούτον, ούσαν πρω
τεύουσαν τής αρχαία; Λυδίας, καί δευτέραν
Εδραν τών Περσών μοναρχών, καί ή προ;
τήν Λαοδίκειαν, ώραιοτάτην πόλιν β-’εχομένην ύπό τοΰ ενδόξου Μαιάνδρου, περί ι
φημου διά τήν ευκαρπίαν τη;, πλούτον καί
μεγαλοπρέπειαν’ ήτο δέ αυτή καί έδρα
τών Ρωμαίων ανθυπάτων. Τοσοΰτον δέ
πολυτάλαντοι ήσαν οί Λαοδικεϊς, ώστε
πρό; τοϊς άλλοι; άπειροι; πολυτελέσιν οί
κοδομήμασι, καθωραϊσαν τήν πόλιν μέ
τρία μεγαλοπρεπή θέατρα.
Αί δέ πρό; τάς έτέρας τέσσαρας πόλεις '
θεϊαι προρρήσεις δέν έξεπληρώθησαν, Πέρ
γαμον, Θυάτειρα, Φιλαδέλφειαν καί Σμύρ
νην. Αυται διαμένουσιν είσέτι οπωσδήπο
τε άκμάζουσαι, διότι φαίνεται δτι είσήκουσαν τού; λόγους τοΰ Κυρίου, καί άπέρριψαν τήν κακίαν, άσωτίαν καί διαφθοράν,
αίτια καταπτώσεω; τοσούτων πόλεων καί
έπικρατειών, διότι άπαντώμεν έν τή ίστορία πολλάς τοιαύτας καταπεσούσας ενεκα
τών άνωτέροι αιτίων, καίπερ μηδαμώς άπειληθείσας ύπό προφητειών.
Ή Εφεσο; έχει τήν αρχήν της άπό πη
γής καΟαρωτάτης ’Αττική;' προϊόντος δέ
τοΰ χρόνου ύπερέβη πάσα; τά; άλλας πό
λεις τή; Ιωνίας καί Λυδία; καί έκαλ.εϊτο
ύπό τών διαφόρων περί αύτήςσυγγραψάντων,
άλλοτε μέν «Μητρόπολι; πάσης Ασίας»

άλλοτε δέ «πρώτη Ασίας» «εΐς τών ύφθαλμών τή; ’Ασία;’ «Αύτοκράτειρα τής
Ιωνία; περίδοξος καί έν πολεμώ καί έπί
παιδεία» «’Αγαθόν Έφέσιον» καί «έδρα
τοΰ εμπορίου». Έν Έφέσω, λιμένι τή; ’Ι
ωνίας, τά προϊόντα τή; Ελλάδος καί Λίγύπτου άντηλάσσοντο πρός τά τών Περσών
καί τά τή; ένδοτέρου Άσία;.
Οί Πέρσαι έπωφθαλμίων τήν κατάκτησιν τή; 'Εφέσου διά τά αμύθητα αύτής
πλούτη. ’Επί πολλά έτη μετ’ άλλων Έλληνίδων πόλεων άγωνιζομένη διεξήγαγε
πολλούς ευτυχείς πολέμου; καί διετήρητε
τήν ανεξαρτησίαν τη;’ ότε δέ ήναγκάσθη
νά προσκαλέση εΐ; βοήθειαν τού; Εύρωπαίου; "Ελληνα;, έπαθε δε νά, διότι οί ποοστάται έγέιοντο μετ’ ολίγον σκληρότατοι
καταπιεσταί.
Μετά τήν ήτταν δέ Άντιόχου τοΰ με
γάλου έπεσεν εΐ; τάς χεΐρα; τών 'Ρωμαίων,
Έπί τοΰ Τιβερίου έπαθε δεινώς ύπό σει
σμού επτάκις κατεστράφη, καί επτάκις
άνεκτίσθη μετά μείζονος έκάστοτε μεγκλοπρεπείας, διότι μέχρι φανατισμού έφθανεν ή άφοσίωσι; καί ή άγάπη τών κατοί
κων πρό; τήν ίεράν πόλιν- Ό Μακεδών κα
ταχτητή; έθυσίασεν εί; τιμήν τής θεάς
σατράπην Πέρσην’ πολλοί στρατηγοί καί
των 'Ρωμαίων καί Περσών, ώς ό Αντώνιος
καί Τισσαφέρνης άπέδιδον μεγάλας τιμάς
εί; τήν θεάν. Σεβαστή καί μεγάλη ή θεά
Αρτεμι; παρά πασι τοϊ; λαοί;. Ό Δαρεϊο;
έ-ερχόμενο; κατά τή; Ελλάδος μόνον τή;
ίερδς ’Εφέσου έφείσθη. "Ενεκα δέ τή; έπιμιξίας τών Έφεσίων μετά τών διαφόρων
λαών τή; κεντρική; Άσία; έδόΟη εις τάς
Ελληνικά; τελετάς καί χαρακτήρ ανατο
λικός. Ένταΰθα δέ' ήτο, ώ; έν 'Ελλάδι,
ή καθαρά θεά τών δασών "Αρτεμι;, άλλά
παρίστατο ώς μήτηρ τής φύσεως καί τής
πηγής πάντων τών πραγμάτων. 'Ο ναός
έκτίσθη κοινυϊς άναλώμασι πάσης τής Α
σίας’ ήν δέ Sv τών έπτά θαυμάτων του κό
σμου, όχι διά τάς δυσκολίας τής μηχανι
κής, τά; όποιας ύπερεπήδησαν οί κτίσται,
άλλ’ίνεκα τού μεγαλείου καί τή; μεγάλο-
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πρετεία; του, ένεκα τή; αμίμητου αρχι
τεκτονικής τέχνης, τής ωραιότητας τών
γλυπτικών διακοσμημάτων καί τή; απα
ράμιλλου διευθετήσει·»; πάντων τών έργων
τή; τέχνης, τής ζωγραφικής καί γλυπτικής.
Περί τής περιδόξου λοιπόν ταύτη; πό
λεως, τή; πρώτιστη; έδρας τοΰ ’Ασιατικού
μεγαλείου καί πλούτου, περί τή; πόλεως
ταύτης, περίφημου καταστάση; καί έν τή
εποχή τής Πολυθεία; καί τοΰ Χριστιανι
σμού, περί τής πρώτης τών έν Άσία έπτά
Εκκλησιών εΐπωμεν ολίγα τινά ύφ’ δλας
αύτή; τάς επόψεις, έπιφυλαττόμενοι προσε
χώς νά διαπραγματευθώμεν καί περί τών
άλλων έξ αδελφών αύτή; Εκκλησιών.

ΕΦΕΣΟΣ.
Μετά τήν χώραν τήν άγιασθεϊσαν υπό
τών πατημάτων αύτοΰ τοΰ Κυρίου ήμών
Ίησοΰ, ούδεμία άλλη χώρα έν τώ κό
σμω δικαιούται νά διαμφισβητήση τά δευτερεϊα πρός τήν Μικράν ’Ασίαν διά τοσαΰτα σπουδαία καί πολύτιμα γεγονότα
εί; τήν Χριστιανοσύνην, δσα συνέβησαν έν
αύτή. Τά απόκρημνα καί τραχέα αύτή;
παράλια περικυκλοΰνται ύπό λιμένων καί
όρμων, CrctaOev τών όποιων μακρά καί
υπερήφανος σειρά αποτόμων βράχων εκτεί
νεται, δι' ών πολλά ποτάμια περίφημα
έν τή ιστορία καί ποιήσει ρέοντα έκβάλλουatv εί; τήν θάλασσαν. Ούτε λιμήν, ούτε
πεδίον, ούτε κοιλά; ή δρος, ούτε ρεϋμα
ή λίμνη τοΰ κλασσικού τούτου έδάφους,
ένί λόγιρ ούδέν έστι τό μή μετέχον ενδό
ξου ιστορικού. Ίΐ γενέτειρα χώρα τού Ο
μήρου τοΰ πρεσβυτάτου τών ποιητών, τοΰ
'Ηροδότου τοΰ πατρός τής ιστορίας, ή' άρχαία Ιωνία παρέσχε πολλάς σκηνά:; δι’
άμφοτέρους· Πράγματι έν τή μυθολογία καί
ί- * είναι
»
I
f
Λ
ιστορία:
'Ελληνικότερα,
ούτω;
ε:·
πεϊν, καί αύτή; τή; Ελλάδος. Δεν έννοοΰμεν μόνον τήν Ελληνικήν μυθολογίαν καί
τάς πολλάς παραδόσεις τάς συνδεδεμένας
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τόσον χαριέντως πρό; τά; £ωμαντικάς
αύτή; κοιλάδας, άλλά καί τά διάφορα προσ
έτι πεδία, ένθα οί εΰγενέστατοι άγώνες
καί αί λσμπρότεραι νίκαι τής 'Ελλάδος
συνέβησαν. 'Π πρώτη άντίστασι; πρό; τάς
Περσικά; δυνάμει; έγένετο ένταΰθα’ καί
ή πτώσις του κράτους τούτου, δτε κατελύθη ύπό τοΰ μεγάλου Αλεξάνδρου, έπεσφραγίσθη έπί τού εδάφους αύτής. Δέν
προτιθέμεθα ένταΰθα ν’ άνακεφαλαιώσωμεν τά; πολυαρίθμου; αιματηρά; μάχας
τής Μ. Ασίας, έπι τής όποιας έθεμελιώθη
τέλο; ή 'Ρωμαϊκή κυριαρχία έν τή Ανατο
λή, ούδέ τού; έμφυλίους πολέμους, οϊτι
νες ήσαν τό προανάκρουσμα τής πτώσεως
τής 'Ρώμης. Άλλ’ είς θέμα πλείονος ένδιαφέροντος τούτων κατά πρώτον α; έλθωμεν’ τάς σκέψεις καί εντυπώσεις άς βολιδοσκοπήσωμεν, αϊτινες έπέρχονται εί; τόν
χριστιανόν περιηγητήν, δτε ϊσταται έπί
τού ορούς Πείου' μόλις εδώλιά τινα τοΰ
περικλεούς θεάτρου διακρίνει, έντός στε
νής καί ελώδους ήδη πεδιάδος βλέπει πυ
κνά; καλάμους άγερώχως ύψουμένα; καί
κυματιζούσας μεταξύ τών τεθραυσμένων
διαζωμάτων καί απείρων τεμαχίων μαρ
μάρων’ τοϋ μικρού Καϊστρου τά έλισσόμενα ρεύματα παρατηρεί διαρρέοντα ήδη
διά μέσου τής έλώδου; πεδιάδος, ήτις άλ
λοτε άπετέλει τόν λιμένα τής Εφέσου,
καί χυνόμενα εί; μονήρη δρμον, ένθα ού
δέν κομψόν πλέον πλοϊον διασχίζει τά
ύγοά κέλευθα. Αναπολεί τότε είς τόν νούν
δτι ώ; πρός τήν "Εφεσον ουτω καί ή πρός
τήν Βαβυλώνα θεία πρόρρησις έξεπληρώθη
«όΜ χαταστήοω αύτήν κατοιχητήριον φαρ

μακερών ('ο>ων, χαί δεξαμενήν άκαθάρ~
των .Ιιιινα^όντων ύδάτων' Οά σαρώσω
αύτήν διά τοϋ σαρώθρου τή; χαταστροφή:, λέγει ό Κύριο; τών πνευμάτων’ γί.τεσ
καί μυριάδες δφεων θά χατα.ίάΟωσιν αύ
τήν ύ γ.Ιαύζ προσιτέ καί ύ χόραζ Οά
οίχήσωσιν εν airfj' θά ρίφω φρικώδη
πανταχοϋ σύγχισιν χαί Οά κενώσω αύ
τήν τί.ίος άπό παντός οΐχοδομήιιατος »
Τίς δύναται νά άναβλέψφ σήμερον καί έπί
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τή; οίκτράς ταύτης σκηνή; τή; ’Εφέσου
χωρίς νά ένθυμηθή τήν ιεράν πρδ; αυτήν
πρόρρησιν β#ώ ε.Ιθω ταχύ πρός σε καί

θά χΐΎήαω τηκ ΛυχνΙαχ έκ της θίσεως
ίάΐ <Ίέ>· ρκτακοήσης.^
Έζαιοουμένων τών άγιων τόπων, ή ’’Ε
φεσο; είναι ή μάλλον στενώ; συνδεδεμένη
μετά τής άποστολικής καί χριστιανική; ι
στορίας. Ή βιογραφία δύο έπισηκοτάτων
αποστόλων ένταΰθα κυρίως ανάγεται. Ό
απόστολο; Παΰλο; διέμεινεν έπί τρία έτη’
ώστε πάντε; οί κάτοικοι τή; μικρά; 'Ρω
μαϊκή; επαρχία;, ή; πρωτεύουσα ην ή Έ
φεσο; ήκουσαν τδν λόγον τοΰ Κυρίου Ίησοΰ. Ένταΰθα συνέθεσε τήν πρώτην πρδς
ΚορινΟίου; έπιστολήν. Πρδς τήν έν Έφέσερ
’Εκκλησίαν άπηύθυνε μίαν έκ τών επισή
μων επιστολών έπί τή; πρώτη; έν 'Ρώμη
καθείρξεως αύτοΰ, καί πρδ; τδν Τιμόθεον
τδν ένδοξον ποιμενάρχην καί κατά πίστιν
υιόν του έγράφησαν δύο έτεραι έπιστολαί.
Έν τώ Οεάτρω τή; Εφέσου τοΰ αγίου
Παύλου οι σύντροφοι ύπέστησαν τήν πρώ
την ορμήν τοΰ μανιώδους όχλου τή; Είδωλολατρείας. Έν αύτώ έν τή έπερχομένη (γενεά πλεΐστοι άγιοι έκέρδησαν τδν
μαρτυρικόν στέφανον.
ΈνταΰΟα ό άγιος Ιωάννης διήλθε πολ
λά ειρηνικά έτη’ εί; αύτήι πρώτον έξ
δλων τών έν ’Ασία ’Εκκλησιών έξαπέστειλεν άπδ τή; έν ΙΙάτμω έξορία; του τήν
πρώτην άποκαλυπτικήν έπιστολήν. Εδώ
τέλος ό ήγαπημένος μαθητή; τοΰ Κυρίου
έτελεύτησε.
Πάντα; τους τυπογραφικού; αίνιγμ.ούς,
ού; άπαντώμεν έν τή νέα διαθήκη, ίστάμ.ενοι έπί τοΰ όρους ΙΙείου άξιολογώτατα
δυνάμεθα νά διευκρινήσωμεν’ πρώτον τά;
«άνωτάτας παραλίας» τά; οποία; δ άγιος
Παύλο; διαβάς ήλθεν είς Έφεσον, δτε έ
μελλε νά καταστήση τήν πόλιν ταύτην έ
δραν, καΐ’ώς άνω προιρρέθη έπί τρία έτη
τότε ήκουσαν τδν λόγον αύτοΰ. ’’Επειτα
«τά; ύψηλάς παραλία;,» τδ «ύψηλδν όροπέδιον» μέ τάς τραχείας αύτοΰ άκρας»
τά; «άνω χώρας τή; Μικρά; ’Ασία;» δι’

ώ/ διήρχοντο αί δδοί, αϊτινε; έφεραν πρδς
’’Εφεσον διά τών πυλών τών Σάρδεων καί
Μαγνησίας. Τή; πρώτη; τών οδών τούτιον,
·?,ν διήλθεν ό άγιο; Παύλο; έν τώ ταξειδίω τούτω δυνατόν έτι ευκόλως ν’ άνεύρωμεν τά ίχνη' διότι έν μέρει αί στρώ
σει; τοΰ έδάφου; είσέτι διαμένουσι. Βλέπόντε; πρδ; άνατολάς δυνάμεθα νά άνιχνεύσωμεν παρά τά έρείπια καί τδν Κάϊστρον τδν σιγηλόν ήδη λιμένα Πάνορμον
καί τδν δρμον τδν άνοιγόμενον πέραν αυ
τού. Έν τώ λιμένι τούτο» είσήλθεν ό α
πόστολος Παύλο; μετά τήν έν Κορίνθω
διαμονήν του, δτε διέπλευσε τδ Αίγαϊον
πέλαγος (πράξεις Κεφ. 18—4 9). Τδν
δρμίσκον τούτον καί τήν παρ’ αύτώ πα
ραλίαν παρέπλευσεν, δτε έσπευσεν έκ τού
Τρωγυλλίου εις Μίλητον κατά τδ τελευταϊον έλεύθερον ταξείδιόν του.
Κατέχοντες έτι τήν αύτήν έπί τοΰ Πείου Οέσιν πρδς αριστερόν δυνάμεθα ν’ άυιχνεύσωμεν παραλίαν τινά οδόν πρδ; Μί
λητον φέρουσαν’ διά ταύτης τή; δδοΰ διελθόντες οί πρεσβύτεροι τή; έν Έφέσω
Εκκλησία; έφθασαν εις Μίλητον καί έλαβον τήν τελευταίαν παραγγελίαν τού πνευ
ματικού αύτών πατρός. Έτέρα δδδ; έλικοειδή; έπίστ; παραλία υπάρχει είς τδ
απέναντι μέρος άγουσα είς Σμύρνην’ πρδς
άριστεράν δέ αύτής δυνάμεθα νά διέλθωμεν τήν ακανθώδη ράχιν τοΰ όρου; Κορεσσοΰ’ ενταύθα δέ υπάρχει απέραντος τις
γραμμή διακεκομμένη ύπδ έρειπίων μαρτυρούντων τά άρχαϊα τείχη τή; εύρείας
Ελληνική; πόλεω;·
"Λπασαι δέ αί άντιχριστιανικαί διαδη
λώσεις καί αί συχναΐ συναθροίσει; τού συρφετώδου; όχλου έπί τών ημερών τών ’Α
ποστόλων είς τά πέριξ κυρίως τού ναού
τής Άρτέμιδος έγένοντο. Ούδαμώς δ’ ά
πορον, έάν τοΰ μεγαλοπρεπούς νασύ τή;
Άρτέμιδος η πραγματική θέσις είναι είσέ
τι αντικείμενου διαμφισβητήσεως παρά τοΐς
αρχαιολόγοι;. Ουδόλως παράδοξον, έάν
τήν θέσιν τοΰ ναού τούτου, εί; 8ν άπασα
1 ή Άσία καί ό γνωστός τότε κόσμο; έν
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γένει προσέφεοε τά; λατρεία; του, δέν δυ
νάμεθα μετά βεβαιότητά; νά προσδιορίσω
μεν, διότι δέν ήτο έκτισμένο; έπί κορυ
φής όρου; τινδς, ϊνα διαμείνωσι τούλάχιστον έρείπιά τινα μαρτυροΰντα τήν έπ’
αυτού θέσιν. Πολλοί ναοί τή; Αττική; καί
τή; Πελοπονήσου, εί καί ώ; νεκροί σκε
λετοί πρδ πολλού ήδη άπολεσθείσης καί
ταφείση; λατρείας, ούχ’ ήττον είσέτι δια*
μένουσι θαυμαζόμειοι ύπδ τού κόσμου,
διά τδ ώραϊον καί μεγαλοπρεπές αύτών.
Πού λοιπόν ή Οέσις τού ναού τών Ίώνων, τών όποίιον ή καλαισθησία διά τή;
οικοδομή; ταύτης έφθαοεν εις τόν ύπατον
βαθμόν τής τελειότητος ; Βεβαίως ό ναός
οΰτος ήτο έκτισμένος έπί τού χθαμαλού
έκείνου πεδίου τού απέναντι τοΰ θεάτρου
ή κατωτέρω τής ’Αγορά; (Forui)l), διότι
ένταΰθα πλησίον τοΰ αρχαίου λιμένος
πρώτον μεγάλοι όγκοι άμόρφων έρειπίων
είσέτι διαμένουσιν ύπεράνω τού “Ελους,
έπειτα δέ ή καθ’ ολοκληρίαν τοΰ λαμπρότάτου τούτου οικοδομήματος έξαφάνισι;
άπδ τού προσώπου τή; γή; εξηγείται διά
τήν προσπέλασίν του εί; τήν θάλασσαν.
Πολυάριθμα πλοία έν τή συστάσει τοΰ
χριστιανισμού αφειδώς καί σωρηδόν μετέ
φερον τά έκλεκτότερα μάρμαρα πρδς καθωράϊτιν τών μητροπόλεων τού Βυζαντίου
καί τή; ’Ιταλίας. Είς τά μέρη μάλιστα
ταΰτα δφείλομεν νά προσδράμωμεν, δπως
άναζητήσωμεν τά πραγματικά λείψανα τοΰ
ναοΰ τή; Άρτέμιδος. Τινές τών στηλών τή;
πρώην Εκκλησία; τή; άγιας Σοφίας, ήδη δέ
μεγίστου εύκτηρίου οίκου τοΰ ψευδού;
προφήτου, είναι γνωστόν οτι εντεύθεν μετηνέχθησαν’ ιδίως δέ οί μεγαλοπρεπείς κί
ονες τοΰ πρασίνου Ίάσπιδος. Άλλ’ έφ’ ι
κανόν χρόνον ακολούθως άπεγυμνοΰτο έκ
τών έκλεκτοτέρων αύτού κοσμημάτων’ ό
ναός έπί πολλά έτη έξηκολούθει ώ/ τδ
λατομείου, ούτως είπεΐν, δι’ άπασαν τήν
περικειμένην χώραν καί διά του; Γενουηνσίους εμπόρους. Ό έπί τών ημερών τού
άποστόλ.ου Παύλου ναδ; τή; Άρτέμιδος,
τόν όποιον ούτο; μετά μεγάλου θαυμασμού
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είδε, δέν ήτο δ αρχαιότατος’ διότι τούτον,
ώς γνωρίζομεν, κατέκαυσεν ό Ήρόστρατο;
τήν αύτήν νύκτα, καθ’ ήν δ Μέγας Αλέ
ξανδρος έγεννήθη, άλλ’ έτερος μεγαλοπρε
πέστερος, πολυτιμότερος καί άξιοθαυμαστότερος ειχεν άντικαταστήσει τδν πρώ
τον. 'Ο ναός οΰτος ήτο τδ πρώτον καί
μέγιστον οικοδόμημα τού Ιωνικού ρυθμού,
καί παρά πάντων ώμολογεϊτο οτι ητο
τδ τελειότατον αύτού υπόδειγμα.
Περί τδν ναόν τούτον άπασαι αί άρχαί
τή; ’Εφέσου έπανέστησαν είς τδ κήρυγμα
τών αποστόλων, τδ πολιτικόν καί δημαρ
χιακόν, καί κοινωνικόν σύστημα, διό καί
εύρίσκομεν πολλά; έκφράσεις καί έν ταϊς
πράξεσι τών άποστόλων καί έν ταϊς έπιστολαϊ; μαρτυρούσας τήν μεγάλην άφοσίωσιν ήν είχον οί κάτοικοι πρδς τήν λα
τρείαν τή; μεγάλης θεά;’ «φωνή έγένετο
μεγάλη μία έκ πάντων έπί ώοας δύο κραζόντων : Μεγάλη ή “Αρτεμις Έφεσίων. Καταστείλας δέ δ γραμματεδς τδν όχλον φησίν, άνδρες Έφέσιοι, τί; γάρ έστιν άνθρω
πο;, 8; ού γιγνώσκει τήν Έφεσίαν πόλιν
νεωκόρον ούσαν τή; Μεγάλης Άρτέμιδος
και τοΰ Διοπετοΰ; ;» (πραξ. XI X 35).
Τδ ιστορικόν τοΰ μεγαλόπρεπου; περι
στύλου, καί αί έπανειλημμέναι τής πόλεως καταστροφαί ύπδ τού πυρδς, κάλλιστα
μάς ύπενθυμίζουσι τήν Αρχιτεκτονικήν άλληγορίαν, ήν δ Παύλος ποιεί είς τήν πρώ
την αύτού πρδς Κορινθίους επιστολήν, γραφθείσας, ώς εϊρηται, άπδ τής τοποθεσίας
ταύτης’ «ώ; σοφός άρχιτέκτων θεμέλια
τέθεικα, άλλος δέ έποικοδομεϊ, κ.τ.λ. Εί
δέ τις έποικοδομεϊ έπί τδν θεμέλιον τού
τον χρυσόν, άργυρον, λίθους τίμιους, ξύ
λα, χόρτον, παλάμην* έκάστου τδ εογον
φανερόν γενήσεται’ ή γάρ ’'μέρα δηλώσει
ότι έν πυρί αποκαλύπτεται καί έκάστου
τδ έργου δποΐόυ έστι τδ πΰρ δοκιμάσει», κ.τ.λ·
Πολλαί ήσαν αί Αξιώσεις τή; Έφέσου
ώ; πρδς τήν ύπεροχήν αύτής μεταξύ τών
άλλων έν Άσί$ Έλληνίδων πόλεων’ κυρ^ωτέρα όμως ήτο ή μεγάλη αύτής άφο-
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σίωσις πρδς τήν λατρείαν -τίς ’Αρτέμιδος.
’Εντεύθεν δ τίτλος αύτής νεωκόρος. Ή
λέξι; αΰτη εύρέθη έπί τινων επιγραφών.
Η ήχώ τής λέξεως ταύτης μόνης μέχρι
φανατισμού πολλάκις άνέφλεγε τδν πρδς
τήν θεάν ένθουσιασμδν τών Έφεσίων. Ό
ναδς έξηκολούθει πάντοτε ών άπδ τών ή
μερών τοΰ άγιου Παύλου μέχρι τοΰ αγίου
Πολυκάρπου κύριον κέντρον άντενεργεία; καί
άντιπράξεως είς τδ κήρυγμα τών άπος-όλων.
Ό ναΟς λέγεται δτι 425 αγγλικών πο
δών μήκος είχε, πλάτος 229' τδ περί
στυλον συνέκειτο ύπδ 127 μαρμάρινων
στηλών" έκάστη ήν δώρον βασιλέως τινδς
καί 60 ποδών ύψος εΐχεν. Ή σειρά τοΰ
περιστύλου περιεκόκλου τδ μικρδν έσωτερικδν αγιαστήρων, ένθα τδ είδωλον τής θε
άς άπεκρύπτετο.
Πολυάριθμοι προσκυνηταί έκ διαφόρων
μερών τής ’Ασίας καί Ελλάδος έπεσκέπτοντο τήν αγίαν πόλιν, ιδίως δέ τδ έαρ
κατά μήνα Μάϊον, δστις ώνομάζετο μήν
τής ’Αρτέμιδος. Κατά τδν μήνα τούτον έ
τελοϋντο και δημόσιο·, αγώνες. Κατ’ αύ
τήν λοιπδν τήν έποχήν διδάσκων ό άγιος
Παύλος διήγειρε μεγάλην κατ' αύτοΰ άγανάκτησιν τών τεχνιτών καί κατά συ
νέπειαν τδν φανατισμόν τοΰ μανιώδους ό
χλου, διότι συνείθιζον οί ποοσκυνηταί απ
ερχόμενοι εις τά ϊδια ν’ άγοράζωσι καί
λαμβάνωσι μεθ’ έαυτών μικρούς άργυροΰς
ναούς, τούτέστι μικρά τινα ομοιώματα τοΰ
ναού ή τοΰ εσωτερικού ιερού κατεσκευασμένα έκ διαφόρων όλων" παρεϊχον δέ ταϋ
τα, έννοεΐται, ούκ όλιγην καί επικερδή έρ
γασίαν είς τούς τεχνίταζ. Κορυφαίοι δέ
τούτων ήσαιΐ Δημήτριός τις ονομαζόμενος
καθώς και έτερός τις ’Αλέξανδρος.
Ό ’Απόστολος Παύλος μετά τής ίδιαζούσης αύτώ χάριτος καί ακρίβειας αφηγεΐται εις τάς πράξεις (29 — 31) τήν σκη
νήν ταύτην, ήτις συνέβη τότε «Δημήτριός
γάρ τις όνομα ό άργυροκόπος ποιών να
ούς αργυρούς ’Αρτέμιδος παρείχετο τοΐς
τεχνίταις έργασίαν ούκ όλίγην, ούς συνά
θροισα; καί τούς περί τά τοιαΰτα έργάτα;

εΐπεν «’Ανδρες έπίστασθε δτι έκ ταύτης
τής έργασίας ή εύπορία ήμών έστι" καί
θεωρείτε καί ακούετε δτι ού μόνον Εφέ
σου άλλά σχεδδν πάσης τής ’Ασίας ό
Παύλος ούτος πείσας μετέστησεν ικανόν
όχλον λέγων ούκ είσί θεοί οί διά χειρών
γενόμενοι' ού μόνον δέ τούτο κινδυνεύει
εις άπελεγμδν έλθεΐν, άλλά και τδ τής με
γάλης θεάς Άρτέχιδο; ίερδν είς ούδέν λογισθήναι, μέλλειν τε καί καθαιρείσθαι τήν
μεγαλειότητα αύτής, ήν όλη ή Άσία καί
ή Οικουμένη σέβεται. Άκούσαντες δε
καί γενόμενοι πλήρεις θυμού εκοαζον λέγοντες: Μεγάλη ή ’Αρτεμις Έφεσίων καί
έπλήσθη ή πόλις δλη συγχύσεως» ώ;μησαν όμοθυμαδδν είς τδ Οέατρον συναρπάσαντες Γά'ίον καί Άρίσταρχον Μακεδόνας
συνεκδήμου; τοΰ Παύλου κ.τ.λ.
Τά δμοιώματα δέ ταύτα ήσαν έντετυπωμένα καί είς πολλά νομίσματα τών
Έφεσίων.
Ή καταλληλότατη αυτή έποχή τής μεγάλη; ταύτης πανηγύρεως καί δηυ.οσίων
άγώνων προϊόντος τοϋ χρόνου άντεκατέστησε καί τά «Πανιώνια». Έντεΰθεν έξηγεϊται ή μεγάλη συρροή έν τώ εύρυτάτω θεάτρορ τής Εφέσου καί ό τίτλος τών «Άσιαρχών» έν τοΐς δημοσίοις άγώσιν. Όποιοι
δέ ησαν οί Άσιάρχαι ; Ούτοι ήσαν έντι
μοι άρχοντες τού λαοΰ έκλεγόμενοι νά εδοεύωσιν έν τοΐς ενιαύσιοι; άγώσι" τδ ύ ·
πούργημα τοΰτο ήτο υψηλόν καί πολυδά
πανου" κατά συνέπειαν έπεβάλλετο εί; πρό
σωπα άπολαύοντα γενικού σεβασμού, πλουσιώτατα καί έζοχώτατα. Τινές έζ αύτών
τών Άσιαρχών ήσαν φίλοι τού ’Αποστό
λου Παύλου, τοΰτο δε δεικνύει έναργώς τήν
μεγάλην έπίδοσιν, ·?,ν εΐχε λάβει τδ κή
ρυγμα τού θείου λόγου έν τή πόλει.
ΊΙ Έφεσος, εΐ καί Ελληνική πόλις, εκειτο δμως έπί ’Ασιατικού έδάφους καί
κατά συνέπειαν πολλαί άνατολικαί προ
λήψεις συνεμίγησαν πρός τάς τών Ελλή
νων θρησκευτικά; τελετάς καί δοξασίας.
Αύτή ή είκών τής θεά; παραδόξως δέν εί
χε τήν χάριν έκείνην καί συμμετρίαν τοΰ
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ναού. ’Ητο σχεδδν όμοια πρδς τά είδω
λα τών σημερινών Ινδών καί είχε τρόπον
τινά γελοιογραφικήν μάλλον μορφήν, διότι
ή θεά παριστάνετο γεγλυμμένη είς ξύλον
μέ απειραρίθμου; μαστούς κάτωθεν τών δ
ποίων ήρχιζεν άμορφόν τι στέλεχος, δπερ
κατέληγε μέχρι τών ποδών. ΊΙ λατρεία αύ
τής φιλοσοφικώς έξεταζομένη Υποδεικνύε
ται δτι ήτο σκοτεινά άσιατική πρόληψι;"
έντεΰθεν στενώ; συνδέονται πρδς τάς α
νατολικά; μαγείας καί τά «γράμματα» λεγόμενα τής Εφέσου ή «μυστικά σύμβο
λα», άτινα έπωλοΰντο καί μετεδίδοντο
ύπδ τών ειδημόνων τής μαγική; ταύτης,
είτε ώς ισχυρά γοητεία, είτε ώς φυλακτήρια άπδ κακών πνευμάτων. Ό άπόστολος
Παύλος, διά νά καταρρίψη τήν μεγάλην
φήμην καί έπιρροήν, ήν εΐχον οί έν Έφέσω πολυάριθμοι γόητε; καί μάγοι, καί
άναπείση τούς μικρόνους έκείνου; τούς πι
στεύοντας είς μαγικά ς τέχνας καί διατεινομένους έπί θαυμασία τινι αύτών δυ
νάμει, λέγεται οτι έπραξεν «ειδικά θαύ
ματα» τότε καί όχι «συνήθη» διότι έσκόπευε ν’ άποσκορακίj-p τήν έμφωλεύουσαν τότε έν Εφέσω έλεεινήν ταύτην πλά
νην. Έφερον είς τούς ασθενείς μανδήλια
ή έπικοίλια, άπερ ήγγιζον πρότερον εις
τδ σώμα τοΰ ’Αποστόλου, καί οι ασθενεί;
άμέσως έθεραπεύοντο καί αυτά τά κακά
πνεύματα άπήρχοντο. Τά μεγάλα ταύτα
θαύματα ήσαν αποτελεσματικά’ διότι τα
χέως πολλοί έζ αύτών τών μεμυημένων τά
τής μαγικής τέχνης ου μόνον έγκατέλειπον τδ έπάγγελμά των, άλλά συνήγαγον
άπαντα αύτών τά βιβλία τής τέχνης καί
εκαυσαν αύτά ένώπιον άπειρου πλήθους,
οΰτω δημοσίφ δεικνύοντε; καί όμολογοϋντες δτι είλικρινώς παλινορδοΰσι πεισθέντε;
ύπδ άνωτέρας δυνάμεως. Τήν τιμήν τών
καέντων βιβλίων, διαφόρων εγχειριδίων τής
μαγικής καί συλλογών περίφημων τών μυ
στικών έκείνων έκφράσεων καί αποφάσεων,
ύπολογίζουσιν είς 50 χιλιάδας δραχμάς ή
2000 περίπου στερλίνας" διότι έν τή έπο
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χή έκείνη τά βιβλία εΐχον τιμήν πολύ άνωτέρων τή; σημερινής.
Μετά τήν μνείαν τού ναού ώ; συνεχο
μένου μετά τή; ιστορίας τοΰ αποστόλου
Παύλου, έρχεται τδ Οέατρον τών Έφεσί
ων, δπερ έπίσης στενώ; συμπλέκεται μετ’
αύτής. Αί δε πρδς τοΰτο άλληγορίαι τής
γραφή; πλεΐσται δσαι. Περί τής τοποθεσία;
τού θεάτρου ούδεμία άμφιβολία υπάρχει"
διότι σχετικώς εΐ>αι τδ μόνον δπωσοΰν
πλήρες λείψανου τή; άρχαίας Εφέσου. ’Η
το δε πρδ; τού; πρόποδ-ζς τοΰ όρους Πείου
τοΰ άποκρημνισθέντο; έν μέρει άπό τίνος
κλιτύος.
Δυνάμεθα προσέτι νά ίδωμεν τάς πολ
λά; κυκλοειδεΐ; σειράς τών έδωλίων, αΐτι*
νε; δεικνύουσιν ότι ώ; πρός τδ μέγεθος
εΐχε τά δευτερεΐα τοΰ έν 'Ρώμη Κολισ ■
σαίου (Coliseum) καί τοΰ έν ’Αφρική Έλζέμ, δπερ έθεωρεΐτο τδ εύρυχωρότατον
θέατρον τή; ύφηλίου.
Εκ τοΰ άφηγητικοΰ τών πράξεων μαν
Οάνομεν οτι δέν έχρησίμευεν άπλώ; μόνον
διά αγώνας, άλλά καί διά μεγάλας τοΰ
λαοΰ συνελεύσεις. Ή ’Έφεσος, ύπδ τήν
Ρωμαϊκήν κυριαρχίαν διατελούσα, κατεΐχεν ικανήν δύναμιν αύτοδιοικήσεως. Ό
γραμματεδς τής πόλεως ή δ φΰλαξ τών
•χρονικών ήτο αξίωμα μέγα" καί τό άρχεΐον τής πόλεως άναφέρεται έν τινι διασωζομένη έπιγραφή. Τά όνόματα τών ’Αν
θυπάτων ένεχαράσσοντο εί; τά νομίσματα
τής πόλεως. Ουτοι ήσαν κύριοι τών εδρών
τοΰ θεάτρου, ήνοιγον καί έκλειον αύτό.
Ότε δέ ό λαδς ώ; προερρέθη μανιωδώς
τρέξα; εΐ; τδ θέατρον έκραύγαζε κατά τοϋ
Παύλου, ούτοι κατεσπευσμένως προσέδραμον είς τδ θέατρον λέγοντε; «5 νόμος εΐ
ναι άνοικτδς, αί εδραι είσίν έτοιμοι».
Ό γραμματεύ; μάλιστα διά νά καθησυχάση τδν έςαγριωθέντκ λαδν υπενθυμίζει είς
αύτδν δτι ή θορυβώδη; αυτή διαγωγή των
θά Οεωρηθή ώς κίνημα αποστασία; κατά
τή; 'Ρωμαϊκή; έξουσίας, δτι Οά διακινδυνεύσωσι τήν έλευθερίαν των καί άπαντα τά
προνόμια, άτινα άπήλαυον κατ’ ανοχήν τών
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'Ρωμαίων, καί <m δ νόμος είναι έτοιμο;
νά τοΧ; άποδώση άμεσον ίκανοποίησιν διά
δποιανδήποτε αδικίαν προζενηθεΧσαν αύτοΧς. Πιθανολογείται δέ δτι τήν σκηνήν
ταύτην υπαινίσσεται δ ’Απόστολος Παύλος,
δταν λέγη ότι έν Έφέσω έπολέμησε πρδς
θηρία καί όχι πρδς ανθρώπους.
Μετά τήν σκηνήν έκείνην τήν έν τώ θε·
άτρω, τήν άνάκλησιν τών πρεσβυτέρων τής
έν Έφέσω ’Εκκλησίας άπδ τής Μιλήτου
καί μετά τδν περιπαθή αύτοΰ άποχωρισμδν άπδ τής 'Εκκλησίας τή; ’Εφέσου,δυσ
τυχώς αί πηγαί, δσας ή Εφεσος καί ή
ιστορία αύτή; παρέχουσιν,έξαντλοΰνται πλέ
ον, καί δεν δυνάμεθα νά προσθέσωμεν ούδεν πεοί τού ταξειδίου του, διότι δ σύνδεσμός, φαίνεται, δστις συνηνωνε την ιστο
ρίαν τής Εφέσου μετά τής βιογραφία; του
ήδη διακόπτεται πλέον. Εν τούτοι; μεθ’
δία; τάς περιπλανήσει; καί δοκιμασίας,
άς ύπέστη έν τώ ταξειδίφ τούτω, ή καρ
δία του ητο πάντοτε στενώ; συνδεδεμέ

νη μετά τών έν Έφέσορ τέκνων του. Με
τά παρέλευσιν ικανών έτών έγραψεν έκ
τή; 'Ρώμη; τήν πρδς του; Έφεσίου; έπι
στολήν του, μετ’ δλίγον δέ ύστερον χρό
νον άπδ τή; άπελευθερώσεώς του έκ τής
έν 'Ρώμη καθείρξεώς του άπέστειλεν έκ
Μακεδονίας τήν πρώτην πρδ; Τιμόθεον έ
πιστολήν του. Ό Τιμόθεος ήτο νέος, διω
ρίσθη δέ ύπδ τού Παύλου έπίσκοπος τή;
’Εφέσου" διά τοΰτο έν τή έπιστολή ταύτη
τδ μέν ποίμνιον προτρέπεται προΟυμότερον νά υποτάσσηται είς τήν πνευματικήν
άρχήν τοΰ νέου έπισκόπου, αύτδν δέ ένδυναμώνει έν τή πρδ; τούς αιρετικού; δια
μάχη του, οΐτινβ; ήδη άνεφάνησαν έν τή
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Ή αϊσθησις τή; δράσεω; είναι ή Οαυμασιωτέρα πάση; άλλη;. Διά ταύτης κυ
ρίως προσκτώμεθα τήν γνώσιν τοΰ εξωτε
ρικού κόσμου. ΊΙ έκτασι; τών άλλων αι
σθήσεων είναι άσυγκρίτω; μικρότερα. ΊΙ
άφή δέν έκτείνεται πέραν τοΰ σώματός
μας. Ή γεΰσις δέν είναι αύτή καθ’ έαυτήν
είμή είδός τι ειδική; άφή;, άβροτέρας καί
έκλεκτοτέρας. Ίΐ δσφρησι; άσκεΧται μόνον
πέριξ ήμών εί; μικράν άπόστασιν, καί ή
ακοή περιορίζεται ύπδ τή; άποστάσεως, εί;
ήν οί ίσχυρώτεοοι ήχοι παύουσι τοΰ νά
γίνωνται καταληπτοί εί; τήν αίσθησιν ήμιϋ . Άλλ’ ή όρασις έχει τδ μοναδκδν
προνομίαν τοΰ έπεκτείνειν τά; έργασία; καί
τάς άπολαύσεις αυτής πέραν τοΰ περιωρισμένου τούτου κύκλου. Οΰ μόνον αΰτη εί
ναι ή αρχή τή; κρίσεώς μας έπί τών περικυκλούντων ημάς άντικειμένων, ού μόνον
αποκαλύπτει ήμΧν τήν τε ίδιαν καί τών
έξωτερικών αντικειμένων θέσιν, άλλ’ ακό
μη, χάρις εί; τά; θαυμασία; ανακαλύψεις
άπαραμίλλου τέχνης, αΰτη άνακαλύπτει
νΰν άφ’ ένδς τδ άπείρω; μικρδν αοράτου
κόσμου, άγνωστου έπί αιώνας, καί άφ’ έτέρου τδ άπείρως μέγα τοΰ άστρικοΰ σύμπαντος· Άφ’ ένδς κχτέρ/εται εί; τδν αρ
μονικόν λαβύρινθον τών άτόμων καί άφ*
ετέρου ύψοΰται είς απροσίτου; χώρας καί
έπισκέπτεται έν είδει κυριάρχου τ’ άνεκδιήγητα θαυμάσια τών ουρανών.
Θαυμάσιος ένεκα ταύτης του τής ισχύος
δ όφθαλμδ; μα; γοητεύει έτι κσί διά τή;
ιδιαιτέρα; του καλλονή;. Χωρίς νά δμιλήσωμεν ήδη περί τοΰ έσωτερίκοΰ μηχανισμοΰ
του, περί οΰ θέλομεν πραγματευθή μετ’
ολίγον, άς παρατηρήσωμεν έπί τινα στιγ
μήν τήν έςωτερικήν του δψιν. Δέν έθαυμάσετέ ποτέ τού; οφθαλμούς τούτου; τού;
τοσοϋτον διαυγεΧ; καί γλυκεΧς, τού; μέλανας καί κεκαλυμμένους διά μακρών βλε
φαρίδων, ή τού; κυανούς ώ; τδ στερέωμα
καί βαθεΧ; ώ; αύτδ, άκτΧνα; ών ή άλλη-
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λος εύγλωττία είναι άκατανίκητος! Έάν
τδ πρόσωπον τοΰ άνθρώπου είναι ό πί
νας, έφ’ ου ζωγραφίζονται αί έντυπώσεις,
αί κλίσεις ή οί πόθοι τής διανοίας, οί ο
φθαλμοί είναι ή εστία καί τδ φώς τού πί
νακο; τούτου καί έπί τού κατόπτρου τού
των έπιφαίνονται άπαντα τά αισθήματα
ύφ’ ών ή ψυχή μας έμφορεΧται.
"Οταν ή ψυχή ήναι ήρεμος, λέγει ό Buf
fon, άπαντα τοΰ προσώπου τά μέρη εύρίσκονται εις κατάστασιν άναπαύσεως" ή
σχέσι; αύτών, ή ένότης, τδ σύνολον δηλοΰσιν έτι άρκούντω; τήν γλυκείαν αρμο
νίαν τών διανοημάτων καί αποκρίνονται είς
τήν γαλήνην τοΰ έσωτερίκοΰ. Άλλ’ δταν ή
ψυχή ταράσσηται, ή άνθρωπίνη μορφή καθί
σταται ζώσα είκών, εί; ήν τά πάθη άντανακλώνται μετά λεπτότητο; άμα καί ένεργείας, ένθα έκαστη κίνησις τής ψυχή;
εκφράζεται διά μιά; γραμμής, έκάστη
πράξις δι’ ένδ; χαρακτήρος, ού τίνος ή
ζωηρά καί ταχεία έντύπωσι;, προηγουμένη τή; βουλήσεως, άποκαλύπτει ημΧν καί
καθιστά καταφανή, διά παθητικών σημεί
ων, τήν εικόνα τών κρύφιων ταραχών μας.
Είς τού; οφθαλμούς κυρίως, προσθέτει
δ μέγας φυσιοδίφης, ζωγραφίζονται καί εί
ναι δυνατδν ν’ άναγνωρισθώσιν. Ό όφθαλ
μδ; άνήκει εί; τήν ψυχήν πλεΧον παντός
άλλου δργάνου" φαίνεται έγγίζων έκεϊ καί
λαμβάνων μέρος είς άπάσας τάς ένεργείας αύτής. Εκφράζει τά ζωηρότερα πάθη
καί τά; Οορυβωδεστέρα; συγκινήσεις, ώς
καί τάς γλυκυτέρας καί άβροτέρας διαθέ
σει;" τάς παριστά έν δλη τή ίσχύχ αύ
τών, έν δλη τή καθαρότητι, οΐαι έγεννήθησαν· Τάς μεταφέρει διά ταχειών δδών μεταδιδουσών εί; άλλην ψυχήν τδ πύρ, τήν
ενέργειαν, τήν εικόνα έκείνης, περί ή; δμιλοϋσιν. Ό όφθαλμδ; δέχεται καί άντανακλα συγχρόνως τδ φώ; τής διανοίας καί
τδ θάλπος τοΰ αισθήματος" είναι ή αϊσθησι; τοΰ πνεύματος καί ή γλώσσα τή; διά
νοια;.
Τ’ άτομα τά άμβλυωποΰντα ή τά πάσχοντα ύπδ στραβισμοΰ, στερούνται με-
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γάλως τής έξωτεριιής έκείνης έκφράσεωξ
τής ψυχής, τής έδραζούση; κυρίως εί; τού;
όφθαλμούς. Δέν δύναται τι; ν’ άναγνωρίση
έπί τής φυσιογνωμία; αύτών είμή τά ισχυ
ρά πάθη τά κινοΰντα τ’ άλλα μέρη' ή έκφιασις τοΰ πνεύματος καί ή λεπτότη; τοΰ
αισθήματος μετά κόπου γίνονται καταφανεΧς.
Ό κομψός συγγραφέύ; τή; υ Φυσική;
Ιστορίας» σκέπτεται λογικώ; δτι εϊμε ■
θα τόσον ίσχυρώ; είθισμένοι νά κρίνωμεν
τά πράγματα έκ τοΰ έξωτερικοΰ, ώστε
δέν δυνάμεθα πάντοτε νά έκτιμήσωμεν
πόσον τδ έζωτερικδν τοΰτο επηρεάζει τά;
κρίσει; μας, έστω καί τάς μάλλον σπου
δαία; καί τάς μάλλον έμβριθεΧς. Οΰτω
σχηματίζομεν ιδέαν περί τίνος άνθρώπου
έκ τή; φυσιογνωμίας αύτοΰ τή; μηδέν έκφραζούσης, καί κρίνομεν τότε δτι δέν σκέ

πτεται περί ούδενό;· Καί τά ίμάτια αύτά καί ή κόμωσις έπηρεάζουσι τήν κρίσιν
μ’?·
ΊΙ ζωηρό τη; ή ή χαυνότης τή; κινήσεως
τών οφθαλμών απαρτίζει ένα τών κυρίων
χαρακτήρων τή; φυσιογνωμία;" ή χρήσι;
δε αύτών συντελεί εί; τδ νά καταστήση
τδν χαρακτήρα τοΰτον μάλλον διακεκρι
μένου. Αί διάφοροι χρώσεις τών οφθαλμών
είσί τδ βαθύ χρυσοειδές, τδ ωχρόν, τδ χλο
ερόν, τδ κυανοΰν, τδ φαιδν καί τδ φαιδν
μετά τοΰ λευκού μεμιγμένον. Π ούσία τής
ϊριδος είναι χνοώδης καί διατεθειμένη κα
τά νήματα καί κατά κροκκίδας. Τά νή
ματα διευθύνονται πρδς τδ μέσον τή; κό
ρης, ώ; αί πρδς τδ κέντρον τείνουσαι α
κτίνες. Αί κροκκίδες πληροϋσι τά μεταξύ
τών νημάτων διάμεσα" καί ένίοτε καί τά
μέν καί αί δέ είσί διατεθειμέναι κατά τρό
πον τόσον κανονικόν, ώστε κατά σύμπτωσιν ευρεθησαν εί; τού; όφθαλμούς τινων
ατόμων σχήματα φαινόμενα ώς άντιγραφέντα έκ γνωστών προτοτύπων. Τά νή
ματα ταΰτα καί αί κροκκίδες συγκοατοΰνται διά διακλαδώσεων λεπτότατων καί
λίαν χαλαρών.
Αί συνηθέστεραι χρώσεις τών όφθαλμών
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είσί τδ χρυσοειδές καί τδ κυανοΰν, καί χυ~
ριώτερον αί δύω αύται Εύρίσχονται εις
τδν έίθαλμόν. Ο Βυφφών εικάζει δτι οί
ωραιότεροι οφθαλμοί είσίν οί φαινόμενο;
μέλανες ή κυα<οΐ. Ή ζωηρότης χαι τδ πΰρ,
άτινα άπαρτίζουσι τδν κύριον χαρακτήρα
τών όφθαλμών, διαλάμπουσι μάλλον είς
τάς βαθεία; ή τάς έλαφοάς παραλλαγές
τών χρωμάτων. Οί μ,έλανες όφθαλμοί έ
χουσι λοιπδν μεγαλειτέραν ίσχύν έκφράσεως καί μεγαλειτέραν ζωηρότητα. Άλλ’
υπάρχει μεγαλειτέρα γλυκύτης καί ίσως
πλειοτέρα λεπτότη; είς του; κυανούς όφθαλμούς. Βλέπει τις εί; τού; πρώτους
πυρ διαλάμπον δμοιομέτρως, διότι τδ βά
θος, δπερ φαίνεται ήμΐν χροιών έλικοειδών,
αντανακλά παντοΰ τά; αΰτά; ανταύγειάς'
άλλά διακρίνει τι; τροποποιήσεις είς τδ
φώς τδ ζωογονούν τούς κυανούς Οφθαλ
μούς, διότι ύπάρχουσι πολλαί παραλλαγαί χρωμάτων, αϊτινες παράγουσι δια
φόρους ανταύγειάς.
Ύπάρχουσιν οφθαλμοί εκφραστικοί χω
ρίς νά εχωσιν, οδτως είπεΐν, ίδιον χρώμα'
φαίνονται συντεθειμένοι διαφέρω; τών άλ
λων. 'II ίρις δεν παρουσιάζει ή παραλλα
γάς κυανού ή φαιού τοσούτον ασθενείς,
ώστε φαίνεται σχεδδν λευκή είς τινα μέ
ρα). Αί παραλλαγαί τοΰ χρυσοειδούς, αί άπαντώμεναι, είναι τοσούτον έλαφραί, ώστε
μόλις διαχρίνονται τοΰ φαιού καί τοΰ λευ
κού, έναντίον τής άντιθέσεως τών χρωμά
των τούτων. Τδ καθ’ ήμάς είμεθα πεπει
σμένοι δτι ή καλλονή τών όφθαλμών δέν
συνίσταται άκριβώς είς τδ χρώμα, ούτε
είς τάν μεταξύ αύτών καί τού λοιπού
προσώπου άρμ.ονίαν, άλλ’ είς τήν Ixypaair
αύτών.
Υπάρχουν επίσης όφθαλμοί, ών ή χρώ
σις τής ίριδος κλίνει πρδς τδ χλοερόν. Ή
χροιά αύτη είναι σπανιωτέρα τού κυανού,
τού φαιού, τοΰ ωχρού καί τού βαθέος ω
χρού. Εύρίσχονται τέλος άτομα, ών οί
δύω οφθαλμοί δέν είναι τοΰ αύτού χρώ
ματος. II ποικιλία αΰτη, ή άπαντωμένη
εί; τήν χρώσιν τών οφθαλμών, είναι είδι- /

κή εις τδ ανθρώπινον γένος καί τδν ίππον.
Άπηιτήθη ένίοτε καί είς τού; οφθαλμού;
γαλών τινων. Εί; τά πλεΐστα τών λοιπών
ζώων, ή χρώσις τών δφθαλμών δλων τών
άτόμων είναι ή αύτή. θ’, οφθαλμοί τών
βοών είναι φαιοΐ, οί τών προβάτων υδα
τώδους χροιάς, οί τών αιρών τεφοόχροες,
κλπ. Ό ’Αριστοτέλης, δστις παρετήρησε
τούτο, διϊσχυρίζεται δτι παρ’ άνθρώποις
οί φαιοί όφθαλμοί είναι οί καλλίτεροι, δτι
οί κυανοί είναι οί ασθενέστεροι, δτι οί προέχοντες τής κόγχης δέν είναι προικισμέ
νοι διά τήν αύτήν όξυδέρκειαν, δι' ή; οί
μή προέχοντες, δτι οί μελανόχροες δέν δρώσιν εξίσου καλώς έν τώ σκότει, δσον καί
οί άλλοι.
Καί τοι ό όφθαλμδς φαίνεται κινούμενος
ώσεί ειλκετο έκ διαφόρων μερών, δέν έλ
κει δμως είμή κυκλικήν τινα κίνησιν πε
ρί τδν άξονα του, δι’ ής ή κόρη φαίνεται
προσεγγίζουσα ή άπομακρυνομένη τών γω
νιών τού οφθαλμού καί άνυψουμένη ή καταβιβαζομένη. Οί δύω όφθαλμοί είναι πλησιέστεροι άλλήλων παρ’ άνθρώπω ή παρά
τοΐς λοιποί; τών ζώων. Τδ διάμεσον διάστημα είναι μάλιστα τοσούτον μέγα είς
τά πλεΐστα τών ειδών τών ζώων, ώστε
δέν δύνανται ταϋτα νά ϊδωσι τδ αύτδ άντικείμενον διά τών δύο όφθαλμών συγχρό
νως, έάν ή άπόστασις ηναι μικρά.
Ας παρανηρήσωμεν τέλος μετά τοΰ
Buffon δτι μετά τούς οφθαλμού; τά μέρη
τοΰ προσώπου τά συντελοΰντα μάλλον είς
τδ νά διακρίνωσι τήν φυσιογνωμίαν είναι
αί όφρΰς. Έπειδή είναι διαφόρου φύσεως τών
άλλων μερών, καθίστανται μάλλον κατα
φανείς έκ τής άντιθέσεως καί πλήττουσς
τούς όφθαλμούς πλεΐον παντδς άλλου χα
ρακτήρος. Αί όφρΰς είναι ή σκιά τής είκόνος,
ή άποκαλύπτουσα τά χρώματα καί τά
σχήματα. Καί αί βλεφαρίδες φέρουσι τδ
άποτέλεσμα των. "Οταν ηναι μακραί, οί
οφθαλμοί φαίνονται ωραιότεροι καί τδ
βλέμμα γλυκύτερου. Μόνος δ άνθρωπος καί
δ πίθηκος έχουσι βλεφαρίδας είς τά δύοι
βλέφαρα' τά λοιπά τών ζώων δέν έχουσι
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τοιαύτχ; είς τδ κατώτερον" καί είς αύτδν
τδν άνθρωπον τδ κατώτερον βλέφαρον έχει
άσυγκρίτως όλιγωτέρας τοΰ άνωτέρου. Αί
όφρΰς έχουσι μόνον δύο κινήσεις, εξαρτώμένας έκ τών μετωπικών μυών, μίαν δι’
ή; υψοΰνται καί άλλην δι’ ή; συσπώνται
καί καταβιβάζονται προσεγγίζουσαι άλλή λας. Τά βλέφαρα χρησιμεύουσιν είς τδ νά
ύπερασπίζωνται τούς όφθαλμούς καί νά κο>λύωσι τήν άποξήρανσιν τοϋ κερατίου. Τδ
άνώτερον βλέφαρον άνυψούται καί καταβιβαζεται, τδ κατώτερον δέν έχει είμή δύω
κινήσεις' καί μολονότι αί κινήσει; τών βλε
φάρων έξαρτώνται έκ τή; βουλήσεως, δέν
είναί τις κύριος νά κοατή αύτά άνυψωμένα έάν δ ύπνος έπείγη ή οί όφθαλμοί ηναι
κεκοπιακότες.
Οίον θαυμάσιον μηχανισμόν πρδ; προσ
τασίαν τών όφθαλμών καί οΐαν πρόνοιαν
θαυμάζει τις είς τάν καλήν ταύτην μητέ
ρα τήν φύσιν καί δταν έτι περιορίζεται είς
τήν έξωτερικήν παρατήρησιν ! Άλλά τήν
καλλονήν τών όφθαλμών δέν συνιστώ τδ
μέγεθος ή τδ σχήμα τοΰ σχίσαατος τών
βλεφάρων ή ή παραλλαγή τών όφθαλμών.
Ειπομεν ανωτέρω δτι δ κυριώτερος χαρακτήρ
τών όφθαλυ.ών είναι ή εζφρασις. Διότι τδ
βλέμμα δμιλεΐ άληθώς, ζωογονείται, καθ
ίσταται φλογερδν ή χαΰνον, λάμπει ή κρύ
πτεται άπδ άγρδν κάλυμμα, ύψοϋται πρδς
τήν έμπνευσιν ή διερευνά τά βάθη άναλό
γως τών αισθημάτων, ύφ’ ών ή ψυχή κατέχεται. Οΰτω; εί; τήν έκφρασιν ταύτην
ανακαλύπτει τις τήν καλλονήν τών όφθαλ
μών ήμών Σχήματα, παραλλαγή καί
χροιαί εξαφανίζονται ένώπιον τοΰ φωτδς
τή; ψυχής. Έγνωρίσαμεν όφθαλμούς οϊτινες έν γαλήνη ύπ’ ούδενδς έκρίνοντο
προσοχής άζιοι, άλλ’ οΐτινες ζωογονούμε
νοι ύπδ τής έσωτερικής ευγλωττίας, ένώ
πιον τή; δποία; τδ πάν εκλείπει, πάρει
χον εί; τήν φωνήν τού ρήτορος βοήθειαν
άδόκητον καί συνεκίνουν τάς συνειδήσεις
ή παρέσυρον τ’ άκροατήριον εί; σφαίραν,
ήν δ λόγος, είς έαυτδν άφεθείς, δέν ήδύ
νατο νά φθάση.
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Δέν Οά έπανέλθωμεν έπί τής έξωτερικής
δψεως τοΰ άνθρωπίνου βλέμματος" μετ’
όλίγον θά είσδύσωμεν εί; τδ άδυτον, έντδς
ού μορφοΰνται αί άντιλήψει;. Άλλά πριν
ή χωρήσωμεν είς πάσαν περιγραφήν, είναι
δίκαιον νά Οαυμάσωμεν τήν πρόσοψιν τοΰ
νοός- "Αλλως δέ έπειδή θά δμιλήσωμεν
περί Οαυμασίων, πώς νά μήν έκπληχθώμεν
ύπδ τού πρώτου τούτου θαύματος τοΰ
βλέμματος τή; ψυχή; διά τών δύω τού
των θυρίδων τού προσκαίρου σκηνώματος ;
Έλησμονήσαμεν νά είπωμεν δτι πράγμα
τι ή ψυχή διέρχεται τή; θυρίδος, διότι
τδ όττικδν νεΰρον, δι ού δρώμεν, ούδέ/
άλλο είναι είμή έκτύλιξι; τοΰ έγκεφάλου,
τοΰ νευρικού τούτου κέντρου, ένθα έδρεύουοι καί λειτουργοΰσιν αί ί^έαι ήμών έν
τώ μυστηρίω πλάσεως άνεξεοευνήτου.

ΙΙΕΡ1 ΥΦΗΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ.

Έξ δλων τών αισθήσεων, έλεγε κλη
ρικό; τι; θαυμαστή; τή; φύσεως {Louis
Cousin-Despreaux'j, η δρασις προμηθεύει
εις τήν ψυχήν τάς ταχυτέοα; καί μάλλον
έκτεταμένας αντιλήψεις. Είναι ή πηγή τών
πλουσιωτέρων θησαυρών τής φαντασίας,
καί εί; ταύτην κυρίω; όφείλομεν τάς ιδέ
ας τού καλοΰ, τή; τάξεως καί τής κοινής
ένότητος, καί είς αύτήν έτι τήν ποικι
λίαν τών αντικειμένων, έξ ών συντίθεται.
Δυστυχεί; σεϊς οΰ; σκληρά τύχη άπεστέρησεν έκ γενετή; τήν χρήσεως τήν δοάσεω; ! Φεΰ ! Ή ώραιοτέρα ημέρα δέν δια
φέρει διά σάς τή; βαθύτερα; νυκτός ! Ού
δέποτε τδ φώς δέν προξενεί τήν -χαράν έν
ταϊ; καρδίαις σα; Δέν τδ βλέπετε ποσώς
νά παίζη εις τδ στίλβον μίλτωμα τήν
πρωίαν, είς τδ ποικίλον πτέρωμα πτηνοΰ,
είς τδ μεγαλοπρεπές ούράνιον τόξον. Δέν
παρατηρείτε έκ τού ύψους τών όρέων τούς
λόφους εστεμμένους δι’ αμπέλων, τάς κοι
λάδας κεκαλυμμένας ύπδ -χρυσοΰ θέρους,
τού; λειμώνας κεκοσμημένους ύπδ γελοέσ-
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ΠΕΡΙ ΟΦΘΑΛΜΟΥ-.

στις χλόη? καταχεσμένης ύπδ ποταμών
όφιοειδώς βαινόντων, ούτε τάς κατοικία;
τών ανθρώπων τάς διεσπαρμένα; τήδε κακεϊσε έπί τού μεγάλου τούτου πίνακας
Δεν περιάγετε τδ βλέμμα σας έπί τού α
πείρου ώεεανού καί οί Αναρίθμητοι εκεί
νοι λεγεώνες τοΰ στρατού τών ουρανών
είναι ώς νά μήν ύπήρχον δι’ ύμάς. Ή πυ
κνή σκοτία, ήτις σάς περικαλύπτει, δεν
σάς επιτρέπει ν απολαύσατε τη; μελέτης
τοΰ άνθρώπου, ούδέ νά έκτιμήσητε έν αύ
τώ δ,τι ή φύσις έχει μέγιστον ή σείς έ
χετε πολυτιμώτερον. Άλλ’ όποϊαι αποζη
μιώσεις επιφυλάσσονται ύμϊν είς τδ μέλλον!
Οΰτω νόμιμον αίσθημα οίκτου δέον ν’
άπορ^έη τής καρδία; ήμών, Οεωμένων τήν
Ολιβεράν τύχην τών έκ γενετής τυφλών.
Ό δφθαλμδς υπερβαίνει άπειράκις άπαν
τα τά έργα τής άνΟρωπίνου βιομηχανίας.
'Η υφή αυτού είναι τδ καταπληκτικώτερον έξ δσων ή άνθρώπινος διάνοια έγνώ
ρισεν.
’Ας έζετάσωμεν έν πρώτοις τά εξωτε
ρικά μέρη αυτού’ ύπδ τίνων χαρακωμά
των, τίνων Οχυρωμάτων οί όφθαλμοί δέν
έπροικίσθησαν ! Έτοποθετήθηοαν έν τη, κε
φαλή είς ώρισμένον βάθος καί περιεκυκλώθησαν ύπδ όστών στερροτάτων δπως
μή τραυματίζωνται εύκόλως. Αί ίφρύς συντελούσιν είς τήν ασφάλειαν καί διατήρησιν
αύτών. Αί τρίχες, αί σχηματίζουσαι τδ τόξον τούτο άνωθεν τού δφθαλμού, κωλύουσι
τον ίδρωτα τού μετώπου νά είσέρχ_ηται
έν αύτοίς.
Τά βλέφαρα είναι πάντοτε έτοιμα δπως
βοηθήσωσιν αύτούς, καί έπειδή κλείονται
έπερχομένου τού υπνου, κωλύουσι τήν ένέργειαν τού φοιτδς τοϋ νά διαταράξη τήν
άνάπαυσιν ήμών. Αί βλεφαρίδες, ένώ προσΟέτουσιν είς τήν καλλονήν, μάς προστατεύουσιν άπδ τού άπλέτου φωτός. Άποκλείουσι τδ περισσεύον φώς κα1. άναχαιτίζουσι καί τδ έλάχιστον μόριον κόνεως,
ύφ’ ού οί οφθαλμοί ήδύναντο νά προοβληθώσιν. ’Λλλ’ ή εσωτερική υφή τοΰ οργάνου
τούτου είναι έτι Οαυμασιωτέρα.

Ό βολβός τού έφθαλμού είναι σχεδδν
σφαιρικός, 25 χιλιοστομέτρων διαμέτρου
περίπου Έάν άρχίσωμεν τήν έςέτασιν ή
μών έκ τού προσθίου καί εξωτερικού μέ
ρους, παρατηρούμε? έν πρώτοις άμέσοις ύπδ
τάς βλεφαρίδας τδν xtdfiQr ύμένα έντε
λώς διαφανή. Ούτος είναι προέκτασις τού
σκληρού καί παχέος έξωτερικού περιβλή
ματος τού δφθαλμούτού καλουμένου σχ.ΐηρωΐιχοΰ. Ο χεράτιος είναι αρκετά σκλη
ρός έκ φύσεως δπως παρέχη ίσχυράν Αντί
στασιν εΐ; τάς τού έξωτερικού προσβολάς.
’Αμέσως υπδ τδν κεράτων καί είς συνά
φειαν μετ’ αύτού είναι τδ ύδαεώάες ΰγρόχ,
ύγρδν διαφανές κατέχον μόνον μικρόν τι
μέρος τών προσθίων τού οφθαλμού. ’’Ερ
χεται κατόπιν ή
δίσκος κυκλοτε
ρής διάτρητος κεντρική βπή καί κεχρωσμένος διαφόρως κατά τά διάφορα άτο
μα" τδ κεντρικόν τούτο τρήμα είναι ή
χύρη. ’ίΙ κόρη δέν είναι λοιπόν υλικόν τι,
ώς ήδύνατό τις νά ύποθέση’ τούναντίον εί
ναι έλλειψις ούσίας, είναι τρήμα καί τδ
τρήμα τούτο είναι μάλλον ή ήττον μέ
γα, άναλόγως τής ποσότητος τού πλήττοντος τδν οφθαλμόν φωτός, διότι ή ίρις
απολαύει τ?,; παραδόξου ιδιότητας τού
συστέλλεσθαι καί διχστέλλεσθαι κατά λό
γον τή; ποσότητος τών φωτεινών άκτίνων,
δπως δ οφθαλμός μή δέχηται ποτέ ά
πλετου ή Ανεπαρκές φώς. Διά τού ποικίλοντος τούτου τρήματος, τής ίριδος, αί
φωτειναί ακτίνες εΐσχωροϋσιν είς τδν ό
πισθεν κείμενον σκοτεινόν θάλαμον. Φα
κός άμφίκυρτος ευρηται έκεϊ, δπως δέ
χηται τά; ακτίνα; ταύτας’ ούτο; δ’ εϊναι δ

χρυσταΛΑύδης φαχός.
Άπαν τδ δπίσθιον μέρος, άπδ τού φα
κού τούτου μέχρι τού βάθους τοΰ οφθαλ
μού, πληρούται διά μάζης πηκτώδους,
διαφανούς, δμοιαζούσης τώ διαφανεϊ λευκώματι ωμού ώού καί καλοιμένης ύιΑύδες

ύγρόχ.
Τέλος εί; τδ βάθος τοϋ υγρού τούτου
καί άντικρύ της κόρης ύπάρχει δ άβρότερο; καί σημαντικώτερος πάντων χιτων,

ΙΙΕ1Ί ΟΦΘΑΛΜΟΙ'.

χρησιμεύω? είς τδ νά δέχηται τάς εικόνα;
καί δστις συγκοινωνών μετά τού έγκεφάλου
μεταδίδει αύτφ τήν α»τίληψιν. Ούτος εί
ναι δ άρ^ιβΑηοερυειδι/ί, έκτύλιξις δηλ.τού
οπτικού νεύρου τοΰ προερχομένου έκ τοϋ
έγκεφάλου. Βλέπει τι; λοιπόν οτι άνευ
μεταφοράς, ώς έλέγομεν είς τδ προηγού
μενο? κεφάλαιον, αύτδ; ούτος δ έγκέφαλος εξέρχεται διά τή; θυρίδος. 'II προέκτασι; τοΰ αμφιβληστροειδούς στρωννύει
άπαν τ’ όπίσθιον καί έσωτερικόν μέρος
τοΰ οφθαλμού. Ειτα δ έφθαλμός περιβάλ
λεται ύπδ δευτέρου ύμένος, τοϋ χοροει
όοΐ·ς, έμπεποτισμένου διά μελαίνης υφής
προσωρισμένης εί; τδ ν’ απορροφά άπάσας
τά; μή χρησίμους είς τήν δρασιν Ακτίνας.
“Ερχεται τέλος δ σχΑειρωτιχόε ένούμενος
μετά τού κερατίου, έξ ού ήρχίσαμεν τήν
περιγραφήν.
Ό κρυσταλλώδης φακός, δι’ ού διέοχε
χονται άπασαι αί φωτειναί ακτίνες, οπο>ς
καταλή'ωσιν είς τδν αμφιβληστροειδή, δύ
ναται μετά θαυμασίας δυσκολίας νά τρο
ποποίηση καθ’ έκάστην στιγμήν τήν κυρ
τότητά του, είς τρόπον ώστε νά προσαρμόζηται ώσαύτως είς τάς αποστάσεις καί
νά σχηματίζη εικόνα καθαράν εί; τδν αμ
φιβληστροειδή. Άλλά πώ; δύναταί τι; νά
έννοήοη δτι τδ όργανικδν τούτο κρύσταλ
λον δύναται νά έξογκοϋται καί συστέλλη
ται οΰτω κατά βούλησιν ; Χωρίς νά έννοήσωμεν τό δυνατδν τούτου πρέπει νά φαν
τασΟώμεν ύφήν μάλλον καταπληκτικήν
τής ποάξεως ταύτης. Πρέπει νά γνωρίζωμεν ότι δ φακοειδής οότο; σγκίσκος δέν Α
παρτίζεται έξ ενός μόνου τεμαχίου, άλλά
μάλλον ύπδ σωρείας λεπτών πεταλιδίων,
διαφανών, αλλεπαλλήλων, τοσούτω λε
πτών, ώστε πρέπει νά ύποθέση τις χίλια
τδ έν έπ'ι τού άλλου όπως φθάση εί; τδ
πάχος τού ίνυχος καί ότι πράγματι δ
κρυσταλλώδη; φακός περικλείει έξ αύτών
5,000,000 περίπου. Ήδη αύτά ταύτα
τά πεταλίδια είναι συντεθειμένα έκ μικρών
τεμαχίων συναρμοσμένων τδ μεν πρδς τδ
δέ, και ή κίνησις τών τεμαχίων τού
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των συντελεί εί; τήν ύπερβολικήν έσωτερικήν εύκινησίαν τού διαφανού; τούτου
φακού. Είναι έκ τών θαυμασίων έκείνων
πλάσεων, αϊτινες διέρχονται Απαρατήρη
τοι καί έξ ών τό έργον τή; φύσεως είναι
πλήρες.
Διά ττ,ς ευφυούς καί άπαραμίλλου ταύ
της ύφής τοΰ οφθαλμού τά εξωτερικά Αν
τικείμενα μεταβαίνουσιν απδ τής δικαιο
δοσία; τής δλης εί; έκείνην τήν διανοίας.
Είσί προσιτά τώ π.εύματι ήμών καί Εφά
πτονται, οΰτω- είπιϊν, αύτού, ώς εί μή έχωρίζοντο ύπ’ οΰδενδς διαστήματος. Ό
μηχανισμός ούτος ένδίδει είς δλους τούς
ορού;. "Ενεκεν αύτού τούτου καί έν Αγνοίο:
ήμών προσαρμόζεται είς τάς ποικιλίας τού
φωτδς, ώς καί εις έκείνας τής άποστάσεως,
καί, πράγμα δπερ ούδέν δργανον χειροποίητον δύναται νά κατορθωτή, γνωρίζει
νά διακρίνη είς τάς μεγαλειτέρας γνωστά;
αποστάσεις τήν δρατήν φύσιν τοϋ ήλίου
και τών Αστέρων τοσοΰτον καλώς, δσον
καί του; μικρότερους τυπογραφικούς χαρα
κτήρας. "Οπως έγραφεν δ Brewster, τδ
καταπληκτικόν τοΰτο δργανον δύναται νά
θεωρηθή ώς ό φρουρό; ό φυλάττων τήν
μεταξύ τών κόσμων τή; ΰλη; καί έκείνων
τοΰ πνεύματος διάβασιν, καί δι’ οΰ Ανταλ
λάσσονται άπασαι αί διακοινώσεις των. Τ’
οπτικόν νεύρο? έστίν ή «ϊσθησις δι’ η; τό
πνεύμα Αντιλαμβάνεται ό,τι ή φύσις εγραψεν έπί τοϋ Αμφιβληστροειδούς, καί δι’
ή; αΰτη μεταφέρει έπί τή; αληθούς ταύ
τη; πινακίδας τά; Αποφάσεις καί τάς πλά
σεις αύτών.
Ή πορεία τών φωτεινών Ακτίνων τών
διερχομένων διά τών διαφόρων μερών τού
οφθαλμού είναι τοιαύτη, ώστε ενεκα τής
διασταυρώσεώς των ή είκών τών Αντικει
μένων επί τού αμφιβληστροειδούς σχημα
τίζεται ανεστραμμένη. Δέν δεχόμεθα λοι
πόν τήν φωτεινήν έντύπωσιν τών Αντικει
μένων έν τή, πραγματική αυτών καταστή
σει, Αλλ’ έν Αντιθέτορ. "Ο,τι ζωγραφίζε
ται έπί τού αμφιβληστροειδούς άνω, εύρί
σκεται πράγματι κάτω, καί τ’ άνάπαλιν
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ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΗΦΑΙΣΤΕΙΩΝ.

ΠΕΡΙ ΟΦΘΑΛΜΟΥ.

Τοΰτο δέν οφείλεται εις τδν κρυσταλλώδη
φακόν, διότι καί τούτου έλλείποντος θά
ύπήρχεν επίσης, άλλ’ είς τήν ομικρότητα
τής κόρης. Δύναται τις νά ζάμη τδ πεί
ραμα δσον συχνά βούλεται. ’Αρκεί πρδς
τοΰτο νά σχτ,ματίση δύω μικρά τρήμα
τα επί παραθυροφύλλου τίς θύρας εκτεθει
μένης είς τοπεΐον φωτιζόμενου ύπδ τοΰ ή
λιου. Τδ τοπεϊον τούτο θά διαγραφή έν
σμικρω καί ανεστραμμένου είς τδν κεκλεισμένον θάλαμον.
Δεχόμεθα έπί τοΰ άμφιβληστροειδοΰς
την εικόνα του κόσμου άνεστραμμένηνΚάλλιστα ! Άλλά πώς συμβαίνει, ώστε νά
μή παρατηρώμεν τοΰτο καί νά νομίζωμεν
δτι βλέπομεν πάν πράγμα είς τήν φυσικήν
του θέσιν ; Οί φυσιολόγοι καί οί φυσικοί
εόρίσκονται διηρημένοι ώς πρδς τούτο' οί
μεν, καί δ Βυφφών έκ τούτων, παρεδέχθησαν ότι καθ’ εξιν καί αληθή αγωγήν
τού οφθαλμού, άνωρθώσαμεν τ’ αντικεί
μενα έν τώ πνεύματι ήμών. 'Αλλοι, καί δ
Κ. Alembert έκ τούτων, γνοιμοδοτούσιν
ότι άναφέρομεν τήν πραγματικήν θέσιν τών
αντικειμένων είς τήν διεύθυνσιν τών ακτι
νών τών ύπ' αύτών έκπεμπομένων, καί
δτι τών άκτίνων αύτών διασταυρουμένων
έπί τού κρυσταλλώδους φακού, δ οφθαλμός
βλέπει τάς άκτΐνας ταύτας ώς μή διασταυρουμένας. 'Αλλοι έξέφρασαν τήν ιδέ
αν δτι διασταυροϋνται δίς καί ούτως άνορθοΰνται. Αλλοι τέλος, μεταξύ τών όποιων
μνημονεύομεν τδν φυσιολόγου Muller, ύποστηρίζουσιυ οτι επειδή βλέπομεν τά
πάντα ανεστραμμένα, καί ούχί εν μόνον
αντικείμενου, στερούμεθα δμού συγκρίσεως.
Τδ καθ’ ήμάς άγόμεθα νά πιστεύσωμεν ό
τι τής έντυπώσεως άπαξ παραχθείσης, δ
αμφιβληστροειδής μεταβιβάζει είς τδν έγ ■
κέφαλον τήν γνώσιν ίής διευθύνσεως τών
φωτεινών άκτίνων, αϊτινες προσβάλλουσιν έκαστον τών σημείων τής διαπλάσεως τού οπτικού νεύρου. Τ’ άντικείμενα φαί
νονται δρθά, διότι βλέπομεν έκαστον τών
σημείων αυτών κατά τήν έπέκτασιν τών
φωτεινών άκτίνων τών έντυπουμένων έπί

τοΰ άμφιβληστροειδοΰς. ’Π παραχθεϊσα ίτω δφθαλμώ είκών δέν είναι είκών ήν
βλέπει τις. Πράγματι λοιπόν δέν βλέπομεν
τ’ άντικείμενα ανεστραμμένα, διότι δέν
βλέπομεν έν τώ δφθαλμώ ήμών. Αί αι
σθήσεις ήμών δέχονται έντύπωσίν τινα καί
αΰτη άποτελεϊ δι’ ήμάς τήν άντίληψιν
τών αντικειμένων.
Είναι άναμφισβήτητον οτι αί εικόνες
είσιν άνεστραμμέναι είς τδ βάθος τοΰ δφθαλμοΰ. Δύναται τις νά πληροφορηθή περί
τούτου λαμβάνων οφθαλμόν βοδς, ουτινος
άφρρέθη μέρος τοΰ σκληρωτικοΰ, δπως καταστή διαφανέστερος, κάί βλέπων διά μέ
σου φλογδς λυχνίας ή κηρού, δτε θά ϊδρ
τήν φλόγα ταύτην άνεστραμμένην.
'Η συνήθης άπόστασις τής ευκρινούς δράσεως έστί κατά μέσον δρον 30 ϋφεκατομμέτρων διά τά μικρά αντικείμενα, ώς
π. γ. διά τδ κείμενον β βλίου. Άλλ’ ίσως
έπί γής δέν ύπάρχουσι δύω δφθαλμοί όμοι
ας δυνάμεως (ακόμη καί έπί τοΰ αύτοΰ α
τόμου, διότι σπάνιον είναι ώστε καί οί
δύω οφθαλμοί ήμών νά ήναι ακριβώς τής
αύτής δυνάμεως). Υπάρχουν άτομα άτινα δφείλουσι νά πλησιάσωσι τδ βιβλίον είς
20 ·1ΰ 10 ή καί 5 ύφεκατομμέτρων άπόστασιν καί μεϊον άκόμη δπως διακρίνωσι
τσυς χαρακτήρας. Δίδεται τ’ άνομα μυωπία
έκ του μύειν τούς όφθαλμούς είς τήν διαμόοφωσιν έκείνην τού οφθαλμού, ήτις προ
κύπτει έκ μεγάλης κυρτότητος τοΰ κερα
τίου καί τοΰ κρυσταλλώδους φακού καί ήν
διορθοΰσι διά διόπτρων έξ ύέλων άμφικοίλων. 'Αλλα άτομα οφείλουσιν άντιθέτως
ν’ άπομακρύνωσι τδ βιβλίον εί; 40, 50,
60 ύφεκατομμέτρων άπόστασιν καί πλεϊον
έτι. 'ί! διαμόρφωσις αύτη τοΰ δφθαλμοΰ έκλήθη πρεσβυωπία, καί αίτιον ταύτης εί
ναι ή έπιπέδωσις τού κρυσταλλώδους φακού.
Διορθούται λοιπόν διά τής χρήσεως διό
πτρων έξ ύέλων άμφικύρτων. Π μυωπία
απαντάται μάλλον είς νέα άτομα' έφ’ δ
σον προχωρεί τις είς τήν ήλικίαν ή κυρτότης τοΰ οφθαλμού έλαττοΰται, καί έκ
τούτου ή λέξις πρεσβυωπία ετυμολογείται

έκ τής λέξεως πρεσβύτης. Ουτω δύναταί
τις νά εϊπη δτι ή δρασις τών μυώπων βελτιοΰται έν γένει καθ’ ήν ήλικίαν αί άλλαι
δράσεις έξασθενοΰσι.
Συνήθως άφθαλμδς ύγειής είναι εκείνος
δστις βλέπει καθαρώς μέχρι τού απείρου.
Ούτως δ γύρος τής σελήνης φαίνεται είς
αύτδν καθαρώς διατετμημένος. Τοιοΰτοι δ
φθαλμοί ύπάρχουσι μάλλον έν τή θεωρίφ
ή έν τή πραγματικότητά
'Υπάρχουσι πρδς τούτοι; άνθρωποι βλέποντες συγκεχυμένος είς πάσαν άπόστασιν. Ούτοι εύτυχώς είσί σπάνιοι Είς τήν
διάμόρφωσιν τούτων έδόθη τ’ άνομα ύ.τερ-

μετρωπία.
(’Εκ τοΰ περί οπτικής συγγραμματίου
τοΰ F. Marion].

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΗΦΑΙΣΤΕΙΩΝ(Έκ τοΰ Γαλλικού ύπδ Γ. ΒΟΝΤΖίΔΟΥ).
Τά ήφαίστεια, ώς πάντα τά φυσικά
φαινόμενα τά όποϊα παρουσιάζονται είς τδν
άνθρωπον μετά σοβαράς καλλονής καί ένταύτώ μετά άκαταμαχήτου ισχύος, έπέδρασαν ίσχυοώς καί πρδ πολλοΰ έπί τής
φαντασίας τοΰ άνθρώπου. Διά τοΰτο ή άρ·
χαιότης είσήγαγεν αυτά είς τδν κύκλον
τών μυθολογικών παραδόσεων. Οί άρχαϊοι
έθεώρουν μετά θρησκευτικού φόβου καί ώς
έπί τδ πλεϊστον λίαν μακρόθεν τά φαινό
μενα τά όποια συνέβαινον έπί τής κορυ
φής τής Αίτνης, τοΰ μόνου ένεργού Ηφαι
στείου τδ δποϊον έγίνωσκον τότε, καί τοΰ
δποίοΰ δ κρατήρ έφαίνετο δτι είναι ή πύ
λη τής εισόδου τοΰ ύπογείου κόσμου. Λίαν
εύφυής ττο ή έπινόησις εκείνη τού Ηφαί
στου ίδρύσαντος τδ έργαστήριόν του έν τώ
δρει καί έκπέμποντος έκ τού σιδηρείου του
λαμπρούς σπινθήρας δτε κατεσκεύαζε τους
κεραυνούς τού Διός.
Καί έν αύτή τή Γεωλογία έπί πολύν
χρόνον ένέμενον είς τάς έντυπώσεις τής
φαντασίας, καί ή ερμηνεία ·τών ηφαιστείων
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ήκολούθησε τάς μεταβολάς τών επιστη
μονικών συστημάτων μή στηριζομένη έπί
τής ζητήσεως βεβαίων γεγονότων.
'Η άρχαιοτέρα γεωλογική σχολή, ή τού
Βέρνερ, έθεώρησε τήν ένέογειαν τών ήφαιστείων ώς τδ έπακολούθημα μεγάλου έμπρησμοΰ, είτε στρωμάτων γαιανθράκων,
είτε άλλων καυσίμων ούσιών υπογείων,
έμπρησμοΰ, ό όποιος βοηθούμενος ύπδ περιστάσεών τινων ήδύνατο ν’ αύξηση καί
καταναλώση βραδέως τά ύπδ τήν γήν συσωρειμένα άποταμιεύματαΑυτή ή άπλή ερμηνεία ήδύνατο φανερώς
νά συμφωνήση μόνον μετά τών γεωλόγων
οί όποιοι ούδέποτε είχον δοκιμάσει τάς
ίσχυράς έντυπώσεις, τάς όποιας πορήγαγαγεν έκρηξίς τις θεωρήθεϊσα έκ τού πλη
σίον, καί οί όποιοι έγνώριζον τά ένεργά
ήφαίστεια μόνον έξ άκοής. Ούτω τά ήφαίστεια δέν έφαίνοντο είς αύτούς δτι συνιστώσι μίαν τών ούσιωδών συνθηκών τής
άναπτύξεως τής γής, άλλ’ έθεωρούντο ύπ’
αύτών ώς φαινόμενα φυσικά, τά όποϊα
έπιπολαίως ερμηνεύονται.
Τά ήφαίστεια έχουσιν δλως διάφορον
σημασίαν είς τδ γεωλογικόν σύστημα τού
«πλουτωνισμού». Άνεγνωρίσθη ή σπουδαιότης αύτών" διδ έξαίρετον θέσιν κατέχουσιν έν τούτω τώ συστήματι.
'Ορμώμενοι έκ τής άρχεγόνου καταστάσεως καί έκ τής διαπύρου τήξεως τής σφαί
ρας έθειόρουν πρδ πάντων τήν επιφάνειαν
αύτής ύποκειμένην είς αυξουσαν άπόψυξιν
καί στερεοποίησιν. Ό ^ευστδς κεντρικός όγ
κος περικυκλουμενος ύπδ φλοιού στερεού
έπανίστατο άπδ καιρού είς καιρόν, κατά
ταύτην τήν ύπόθεσιν, άνύψου τδν στερεόν
φλοιόν, καί διηύθυνε τά στροιματα αύτού
μέχρις ού γιγαντιαϊόν τι χάσμα σχηματισθεν δώση δίοδον είς τήν ύλην. Οί πυρώ
δεις όγκοι διέφευγον έν μεγάλη ποσότητι και ύψοΰντο είς μεγάλα δψη ύπέρ τήν
γήν.
Ούτοι οί ρευστοί σγκοι, τούς οποίους
ή άπόψυξις μετέβαλλεν είς πέτρας, παρήγον διά τής έπισωοεύσεω; αύτών άπειρους
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σειράς ίρίω·/ κατεχόντων πολλάς λεύγας |
μήκους καί έχόντων κορυφάς ύψουμένας
είς υψη πολλών χιλιάδων μέτρων.
Αί είκασίαι περί τής αιτίας ή δποία παρή
γαγε τάς ίκρήξεις τής £ευς·ής ύλης διά τοΰ
στερεοΰ φλοιού τή; σφαίρα;, είναι λίαν ποικίλαι* ή έχουσα δέ πλείονα; δπαδού; εί
ναι τδ Οεωρεΐν τήν διηνεκή άπόψυξ.ν τής
γή; ώς αιτίαν τή; άναβάσεω; τής ξυ
στής δλν,ς τής περιεχομένης έν τοΐς σπλάγχνοις αύτής· Κατά ταύτην τήν ύπόθεσιν
νέα στρώματα στερεοποιημένα άπετίθεντο
έντδς τοΰ ήδη στερεοΰ φλοιού καί περιώριζον οδτως έπί μάλλον καί μάλλον τδ
διάστημα τδ περιέχον τους έκπεπυρωμέ
νους καί ρευστοποιημένους όγκους. Οσου
μάλλον ούτοι οί όγκοι συνεθλίβοντο, τό
σφ ή άντίστασις καί ή Ολίψις τήν δποίαν έπέφερον έπί τού καλύμματος, τού κα
λύπτοντας αύτούς, καθίστατο ισχυρά’ έν
τέλει ήναγκάζετο τδ κάλυμμα νά υπο
χώρηση, καί η έκρηξις έγίνετο.
"Οταν παραδεχθώμεν ταύτας τάς εικα
σίας, πρέπει νά παραδεχθώμεν έπίσης
περίοδον μεταγενεστέραν, κατά τήν όποιαν
ή μεγάλη πυκνότης τοΰ γήινου στερεού
Φλοιού δέν ήθελεν έ-ιτρέψει πλέον ταύτα;
τάς μεγάλας έκχύσεις, καί αί ρευστόποιημέναι ΰλαι δέν ήθελον δυνηθή πλέον
νά διέλθωσιν εύκόλως καί έν μεγάλη ποσότητι διά τών στενών καί βαθειών αυλα
κών, αί δποϊαι έσχηαατίζοντο είς τά στε
ρεά στρώματα. Οσοι πλειοτέρα ήτο ή άν
τίστασις, τήν δποίαν οί ^ευστοποιημένοι
όγκοι άπήντων κατά ταύτην τήν περίοδον,
τόσω δρμητικωτέρα ήτο ή έκρηξις. Αΰτη ή
περίοδος ήθελε συγκροτήσει τήν περίοδον
τών πυρογενών έκρήξεων, αί δποϊαι ήθε
λον είναι αί διάδοχοι τών μεγάλων καί
ισχυρών έκρήξεων, αί δποϊαι έγένοντο έν
τή προηγούμενη περιόδω.
Τινές παρεδέξαντο κατά τά τελευταία
ταϋτα έτη ύπόθεσιν συνδεομένην στενούς
μετά τής θεωρίας, τήν δποίαν έξεθέμεθα,
άλλά μάλλον πρακτικήν. Κατά τήν ύπόθ*σιν ταύτην υπάρχει μεταξύ τοΰ στε

ρεοποιημένου κέντρου τής γής καί τοΰ στερίοποιηζένου ώσαύτως φλοιού στρώμα δ.ά
μεσον έκ πετρών διαβεβρεγμένων ύπό ΰδατος καί δ'.ακειμένων’έν ύδατώδει τήξει.
Ούτοι οί όγκοι έγκεκλεισμένοι έν δοχείοις
μεμονωμένοι; ή σχήμα τίζοντες στρώμα συνε
χές γεννώσι τάς λάβας. (1)
Πάσαι αύται αί έρμηνεΐαι, ώς βλέπομεν,
δέν προεκλήθησαν ύπδ ακριβούς έπιστημονικής έρεύνης, άλλ’ είναι ή έκβσσις θεω
ρητικών συνδυασμών. Έάν πρδς ερμηνείαν
τών ηφαιστείων παραδεχθώμεν τάς βεβαίας
έκβάσεις έπιστημονικής έρεύνης, τάς όποι
ας περιεγράψαμεν άνωτέρω, πρέπει νά δ μολογήσωμεν δτι ή άληθής αιτία τών έκ
ρήξεων τών Ηφαιστείων είναι εις ήμάς
παντελώς άγνωστος Δέν γνωρίζομε^ άκό
μη τδ βάθος, είς τδ όποϊον αί έστίαι τών
ηφαιστείων κεΐνται ύπδ τδν γήϊνον φλοι
όν. ’Αγνοοΰμεν ώσαύτως ποία; είναι ή θερ
μοκρασία ή δποία κατέχει εις τήξιν πεπυρωμένους όγκους,τού; έκεϊ κειμένους. Δέν
δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν έάν αΰτη ή θερ
μοκρασία είναι ή ίδιάζουσα είς τά σπλάγ
χνα τής γής, ή έάν έγεννήθη ύπδ τών χη
μικών αντιδράσεων αί δποϊαι γίνονται έ
κεϊ. Ή γεωλογία δέν δύναται νά σαφηνίση ήμΐν ταύτην τήν ύπόθεσιν, καί έάν πο
τέ τδ ζήτημα τοΰτο λυθή, είς τήν φυσι
κήν θά δφείλωμεν ταύτην τήν πρόοδον.
Αν καί τδ μεγαλείτερον τών'περί η
φαιστείων προβλημάτων είναι άκόμη άλυτον, έχομεν δμως έξαγόμενα τόσον ά
ξια λόγου κατά τά τελευταία ταύτα έτη
καί άφ’ δτου αί μικροσκοπικαί καί χημικαί έρευναι περιεστράφησαν εις ταύτα τά
ζητήματα, ώστε τά έξαγόμενα ταύτα πρέ
πει νά μά; ένθαρρύνωσιν είς τδ νά έπιδιώκωμεν τάς προόδους τών γνώσεων ήαών
μόνον διά τής όδοΰ τής ακριβούς έπιστη
μονικής έρεύνης.
Τά έξ-αγόμενα τής γεωλογικής έρεύνης
(I) Ή λάβα κατ’ ’Λριστοτίλην λέγεται «^ύα;· οΐον .ό έν Σικελία ρύαξ·—ή λάβα τοΰ ήφαιστείου τή; Σικελία;.
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άναβαίνουδιν ήδη μέχρι τής άρχής τών
έκρήξεων. Δέν είναι δέ αμφίβολον οτι αι 
τία τών έκρήξεων είναι δ άγων δ γινόμε
νος μεταξύ τών άτμών τών περιεχομένων
είς τήν έστίαν τού ηφαιστείου καί τών όγ
κων τή; λάβας, οί όποιοι φοάττουσιν εί;
αυτούς τήν διάβασιν.
Ή τετηγμένη λάβα δύναται ν’ άπορροφήση καί συμπήξη μεγάλην ποσότητα τών
άτμών, ώστε ή πίεσις καί ή θερμοκρασία,
είς τάς όποιας αυτή ύπόκει-.αι, νά μή μεταβληθώσιν. "Οταν ή ποσότης τών ά
τμών ηναι τόσον, μεγάλη, ώστε δέν δύνα
ται ν άπορροφηθή, ή δταν ή πίεσις έλατ
τώται τόσον, ώστε δύναται νά δώση 1~
λευθερίαν είς τι μέρος τούτων τών ά
τμών, ζητοΰσιν ούτοι διέξοδον ϊνα ύψω·
θώσιν ύπεράνω τής γηΐνης έπιφανείας.
'Η λάβα καί οί άτμοί οί συνοδεύοντες
αύτήν έχουσι μεγάλην θερμοκρασίαν φθάνουσαν μέν συνήθως είς πολλούς βαθμούς,
δυναμένην δέ νά ύψωθή εί; πολλάς χιλιά
δας. "Οσορ μάλλον ή θερμοκρασία τών ά
τμών αύξάνει, τόσω μάλλον ή τής άναπτύ
ξεως δόναμις, μεθ’ ής ζητοΰσιν ούτοι νά
διαφύγωσι, καθίσταται μεγάλη. Τούτο εί
ναι γεγονός, τδ όποιον είς τάς άτμόμηχανάς δυνάμεθα νά παρατηρώμεν καθ’ έκάς-ήν.
Όταν παρατηρήση τις τδν όγκον τών
άτμών, δ όποιος είναι σεβωρευμένος είς έκρηγνύμενον ήφαίστειον, καί τήν θερμοκρασί
αν, είς τήν οποίαν εύρίσκονται ούτοι οί α
τμοί, δύναται νά έννοήση τήν τεραστίαν
δύναμιν, μεθ’ ής ζητοΰσι νά άνασείσωσι καί
θραόσωσι τήν λάβαν.
Ή έκρηκτική δύναμις, διά τής όποιας
ούτοι οί άτμοί κατορθοΰσι νά νΐκήσωσι τδ
έμπόδιον, τδ όποιον άνθίσταται εί; αύτούς,
καθίσταται τόσω πλέον μεγάλη, δσω ή άντίστασις είναι ίσχυροτέρα.
Τά μεγαλείτερα έμπόδια άνθίστανται έν
τή άρχή έκρήξεως τίνος είς τήν διέξοδον
τών άτμών. Ταϋτα δέ είναι πρώτον ή ύγρά
λάβα ή έντδ; τής έστίας ύπάρχουσα, καί
έπειτα αί άρχαϊαι καί ές-ερεοποιημέναι λάβαι, αί δποϊαι φράττουσι τήν κάμινον τοϋ

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Θ’.)

ήφαιστείου. Ή άρχή λοιπόν τής έκρήξεως
συνοδεύεται ύπδ σειράς έξορμήσεων σφοδροτάτων.
"Ολος δ μετέπειτα άγων τής έκρήξεως
συνίσταται είς σειράν έξορμήσεων μάλ
λον ή ήττον ισχυρών, παραγομένων ύπό
τών στιγμιαίων καί μάλλον ή ήττον άξιολόγων έμποδίων, άνθισταμένων είς τήν
έξοδον τών άτμών.
Όταν ή έξόρμησις ή περιορίζουσα τήν
έκρηξιν άποφράξη τήν κάμινον, αί ακό
λουθοι έξορμήσεις σπανίως φθάνουσι τήν
δρμήν τής πρώτης’ δεικνύουσιν δμως με
γάλην έντασιν έφ’ οσον διαοκεϊ ή έξώθησις τέφρας καί σκωρίας.
’Αφ* δτου ή λάβα ήθελεν άοχίση νά έκρέη εις τινα τόπον τοϋ ηφαιστείου, αί έξορμήσεις χάνουσι μέρος τής όρμής των.
"Ενεκα τής έκροής ταύτης τδ έσω τού ό
ρους καθίσταται ειρηνικόν, καί αί αύλα
κες αί άγουσαι είς τήν έστίαν τού ήφαιστείου καθίστανται έλευθερώτεραι, ώστε
οί ατμοί δύνανται νά ύψώνται εύκολώ
τερον. Ένίοτε ό κρατήρ τής κορυφής έξωθεϊ κατά ταύτην τήν στιγμήν τή; έκρήξε
ως πυκνά νέφη άτμών άνευ φαινομένων
πολλοΰ λόγου άξιων καί πολύ δρμητικών,
έν φ ή λάβα εκρέει δλως ήσύχως είς τήν
βάσιν τοΰ δρους.
"Οταν τδ μεγαλείτερον μέρο; τής λάβας
διεξέλθη έκ τής έστίας, τδ ήφαίστειον δύ
ναται νά καταστή απλούς θειούχος ύπόνομος, καί ή έκρηξις παύει.
"Οταν αί εκρήξεις διαρκώσιν έπί πολύ,
ή λάβα δύναται νά χάση βαθμηδόν τήν
θερμοκρασίαν τήν δποίαν είχε κατ’ άρχάς,
καί νά προπαρασκευασθή είς τήν στερεοποίησιν. Τότε καθίσταται ήδη πυκνή κατά
τήν άνάβασίν της, καί στερεοποιουμένη
κατά τι, φράττει πάλιν τάς αύλακας, έξ
ών έξήρχοντο οί άτμοί. Τότε ή ησυχία άποκαθίσταται μέχρις ού οί έγκεκλεισμένοι άτμοί συναθροισθώσιν έν μεγάλη ποσότητε
ϊνα άρχίση δευτέρα φάσις έκρήξεως διά
νέων έξορμήσεων.
"Αν καί άπειροι όγκοι άτμών διαπερώ-
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σι ττ,ν λάβαν θραύοντε; αύτήν, Sv ζαί ό
κρατήρ αύτδς καί χιλιάδες χαπνωδών αν
θράκων δίδουσιν είς αύτούς έξοδον, δμω;
ή έκκεχυμένη λάβα περιέχει μέρη αύτών
ίζανά. Ή λάβα, έγκεκλεισμένη χατ’
άρχάς, καθίσταται έλευθέρα είς ττ,ν πηγήν της, καί μέρος τών ατμών, τους ό
ποιους είχεν απορροφήσει ένεκα μεγάλης
πιίσεως, αποχωρίζεται αύτής ταχέως. Νέ
φη πυκνά ατμών καλύπτουσι τδν χείμαρ
ρον καθ’ δλον τδ μήκος του καθ’ 8 είναι
πεπυρωμένος. "Οταν στερεός τις φλοιός
σχηματίζεται υπδ τής άποψύξεως τής έ
πιφανείας, οί ατμοί συσσωρεύονται είς τινας τόπους, όπόθεν διαφεύγουσιν είς βολάς πυκνάς ή είς καπνώδεις άνθρακας.
*11 δύναμις τών βολών καπνωδών ανθρά
κων είναι ένίοτε τόσον μεγάλη, ώστε τδ
θέαμα μικράς έκρήξεως ηφαιστείου έπαναλαμβάνεται είς έκαστον ρεύμα τής λαβας.
'Ο άγων μεταξύ τών άτμών, οί όποιοι διαφεύγουσι, καί τής γλίσχρας κατά την άρ
χήν τής στερεοποιήσεώς της λάβας, άνανεούται" σκωρίαι άποσπώνται ^ιπτόμεναι
είς τδν αέρα, καί συνέρχονται, έπαναπίπτουσαι έπί τής έπιφανείας τοΰ γεύματος,
είς σχήμα κώνων, έπί τής κορυφής τών
όποιων μικρός κρατήρ εξακολουθεί τήν ένέργειάν του έπί τινα χρόνον. Τά φαινό
μενα τά δποΐα διεγεΐρουσι τάς εκρήξεις είς
τά σπλάγχνα τοΰ όρους είναι είς ταύτας
τάς περιστάσεις δλως φανερά.
'Η ποικιλία τών φαινομένων είς τάς δια
φόρους έζρήξεις τοΰ ηφαιστείου δύναται
ν’ άναχθή εΐς όλίγας ουσιώδεις συνΟήζας
τάς έξής" α'. θερμοκρασία ποικίλη είς τήν
έστίαν τοΰ ηφαιστείου- β'. άναλογίαι διά
φοροι είς τδ μίγμα τής λάβας καί τών
ατμών- γ'. ποικίλη χημική σύνθεσις τής
λάβας, έκ τής οποίας έξαρτάται τδ τηκτδν αύτής καί ή γλισχρότης- δ', διά
φορα υψη τοΰ ηφαιστείου ΰπδ τήν γήϊνον
επιφάνειαν.
Ποικίλοι χημικά1. αντιδράσεις συνοδεύουσι πάντοτε τήν έκρηξιν, ώς καί τά ιδι
αίτερα φαινόμενα τά δποΐα αύτη γεννά.

Αυται αί αντιδράσεις συμβαίνουσιν εις τήν
έκρηξιν μετά ποικίλων ένεργειών, ζαί έ
νεκα τών αποτελεσμάτων αύτών καί έ
νεκα τών διαφόρων ένεργουσών ουσιών λί
αν έ^ιδρώσιν έπί τής συστάσεως τών προϊ
όντων τών ηφαιστείων. Τήν ποικιλίαν αυ
τών όφείλουσιν αύται σχεδδν μόνον είς
τήν μάλλον ή ηττον μεγάλην θερμοκρα
σίαν τήν κατά τήν έκρηξιν επικρατούσαν,
έπειδή αί αναγκαία·, είς ταύτας τά; αντι
δράσεις ούσίαι ύπάρχουσι σχεδδν πάντο
τε έν τή έσεια.
Ούδεμία λοιπόν αμφιβολία υπολείπεται
οτι αιτία τών εκρήξεων είναι δ αγών με
ταξύ τών έγκεκλεισμένων έν τή έστία τοΰ
ηφαιστείου ατμών καί τών τηκόμενων όγ
κων τή; λάβας οί όποιοι περιέχονται έκεϊ.
"Οταν έμπόδιόν τι ά»τίκηται είς τήν
τοΰ υδατος είσοδον είς τήν έστίαν τοΰ η
φαιστείου, τότε δύναται ν’ άρχίση περίο
δος πλήρους ήρεμίας, αν καί είναι δυνα
τόν ν’ άναπτύσσηται ή ενέργεια τοΰ ηφαι
στείου άκωλύτως είς τά έντδς, μέχρις ού
νέα είσοδος υδατος παραγάγη νέου; ατμού;
καί άναγεννήση τήν ενέργειαν.
Οταν άπ’ έναντίας ήφαίστειύν τι μετα
βαίνω έκ τής έκρηκτικής περιόδου εΐς τήν
τής θειΐκής ένεργείας, ό σχηματισμός άέξακολουθεϊ, άλλ’ αί αύλακες μένουσιν άνοικταί, καί οί σχηματιζόμενοι α
τμοί δέν κωλύονται εί; τήν άνάβασίν των
ύπδ μεγάλων όγκων λάβας. Δύναται νά
συμβή ώσαύτως καί τδ νά παύση ήδη ή
ένέργεια τοΰ ηφαιστείου, καί τδ ύδωρ, τδ
όποιον έρχεται είς τήν έστίαν, νά έξατμισθή υπό τής υπολειπομένης θερμότητος.
Τότε ή θειϊκή ένέργεια έξακολουθεϊ μέχρις ού ή συνηθροισμένη έν τή έστί$ θερ
μότης έξαντληθή ζαί τδ όρος περιβληθή
δλους τού; χαρακτήρας έσβεσμένου ήφαιστείου.
Ή γένεσι; τών ατμών, οί όποιοι είναι
τδ κυριώτερον στοιχεΐον έν τή ένεργεία τών
ηφαιστείων, δέν είναι πλέον άγνωστος· διό
τι είναι γνωστόν δτι ή θάΐασοα χορηγ/ΐ
.τρό πάντων eir τήν έστίαν των ή^α·.σττί~
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ων την ποσότητα ΰάατος Αναγκαίου είς
τδν σχηματισμόν τών ατμών.
Τδ ύδωρ καί οί ατμοί τών ηφαιστείων
έγκλείουσι πάσας τάς ούσίας,μάλιστα τάς
σπανιωτέρας, αί όποϊαι διακρίνουσι τδ ύ
δωρ τής θαλάσσης άπδ τοΰ γλυκέος καί
καθαρού δδατος. Τά διάφορα άλατα τά
έν τή θαλάσση υπάρχοντα όψοΰνται έν εί
δει ατμών έντδς τών καπνωδών άνθράκων καί μετεωρίζονται άφθόνως είς τά
πέριξ τοΰ έκρηκτικοΰ στόματος, ή συναν
τιόνται διαλελυμένα έντός τοΰ ύδατος τών
ίλυωδών χείμαρρων καί τών θερμών πη ·
γών τών γεννωμένων έπί τού ήφαιστείουευρίσκονται μάλιστα τετηγμίνα καί μεμιγμένα μετά τής λάβας. Έν ένί λόγω, άπαντώσι ταΰτα τά αλατα πανταχοϋ δπου υ
πάρχει άξιόλογος ένέργεια ηφαιστείου, καί
δσω μεγαλείτερα είναι αύτη ή ενέργεια,
τόσω μάλλον δύναταί τις ν’ άνεύρη εύ
κόλως μεταξύ τών προϊόντων τοΰ ήφαιστείου τάς σπανιωτέρας καί τάς άσημοτέρας ούσίας τού θαλασσίου υδατος.
Ή άναλογία τώ/ διαφόρων άλατωδών
ουσιών τής θαλάσσης διατηρείται πρδ πάν
των είς τά προϊόντα τού ήφαιστείου. Τά
αλατα τά μάλλον παραπλήσια πρδς τδ
Οαλάσιον άλας (τούτέστι τά χλωροΰχα)
εύρίσκονται αφθονότατα είς τδ θαλάσιον
ύδωρ καί είς τά προϊόντα τοΰ ήφαιστείουκατόπιν έρχονται τά άλατα τοΰ Οειϊκοϋ
όξέος μαγνησίας (maf/nesie), σόδας (somi/p)
κτλπ.) προσέτι ίχνη αλάτων σπανιωτέρων
phosphales (είδους αλάτων σχηματιζομέ·
νω» υπδ τή; ένώσεως τοΰ φωσφορικού δ
ξέος μετά διαφόρων βάσεων) καί τέλος
αί μεταλλικαί ούσίαι χαλκός, μόλυβδος
κτλ). Αί όργανικαί ούσίαι, τάς όποία;
περιέχει τδ θαλάσσιον ύδωρ, δέν αφανίζον
ται παντελώς έντδς τών προϊόντων τών
ηφαιστείων, αν καί καταστρέφωνται εύκό
λως υπό θερμοκρασίας μεγάλη; καί υπδ
τοΰ πυρώδους τής λάβας. Εί; περιστάσεις
τινάς άπαντώσι προϊόντα αποσυνθέσε
ων οργανικών μεταξύ τών αερίων. Είναι
δέ πιθανόν, άν ούχί όλω; βέβαιον, ότι αί
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μεγάλαι ποσότητες τοΰ άμμονιακοΰ ά
λατος, αί όποιοι έπικρατοΰσιν είς τάς έξατμίσεις τών ηφαιστείων, καί τών όποιων
ή γένεσις δέν ήδυνήθη νά έξηγηθή μέχρι
τοΰδε,οφείλονται εΐς τήν παρουσίαν τούτων
τών Οργανικών υλών.
Τά θαλάσσια αλατα ανευρίσκονται όλί
γον άναλλοίωτα μεταξύ τών προϊόντων
τοΰ ηφαιστείου Ύπδ -τήν έπίδρασιν με
γάλης θερμοκρασία; ταΰτα τά άλατα
γεννώσι χημικά; αντιδράσεις πολλάς καί
ποικίλας, περί τών όποιων έχομεν ήδη ο
μιλήσει, καί αί όποϊαι γεννώνται είς πά
σαν έκρηξιν ηφαιστείου. ’Αποσυντίθενται
άμοιβαίως καί συνενούσι τά στοιχειά των
διά τρόπου διαφόρου, ώστε σχηματίζον
ται πολ.λά άλατα καί νέα άέρια. Τά μάλ
λον άξια λόγου έκ τών αερίων τών κα
πνωδών ανθράκων, περί τών όποιων έχο
μεν ήδη ομιλήσει πολλάκις, οίον όξύ χλωροΰδρικδν, Οειϊκδν υδρογόνου, θειϊκδν όξύ
κτλ. είναι ή έκβασις τή; άποσυνθέσεως
τών έν τώ Οαλασσίορ υδατι περιεχομένων
αλάτων.
Τά άλατα ταΰτα λίαν έπιδρώσιν έπί
τής συνθέσεως τή; λάβας. Ένεκα τής έπιδράσεω; τούτων ή τετηγμένη λάβα χά
νει συνεχώς στοιχειά τινα καί άπ’ έναντίας
κερδαίνει άλλα έξ αύτών, ώστε ή χημική
αύτή; σύστασις είναι μάλλον ή ήττον ήλλοιωμένη, δπερ άναγνωρίζεται είς τδν σχη
ματισμόν διαφόρων όρυκιών κατά τήν άπόψυξιν.
Δέν είναι δυνατόν ν’ άπαντήσωμεν συγ
χρόνως δλα τά έν τώ θαλασσίω ύδατι πε
ριεχόμενα άλατα κατά μίαν καϊ τήν αύ
τήν έκρηξιν. Τά μέν εύκολώτερον αποσυν
τίθενται τών δέ, ή εχουσιν ανάγκην θερ
μοκρασίας μεγαλειτέρας ΐνα έςατμισθώσιν
ή καταστώσιν άέρια· Έκ τή; ένεργείας λοι
πόν τοΰ ήφαιστείου έξαρτάται ή παρουσία
πάντων τών αλάτων ή ή συμμέθεξις μόνον
τινών έξ αύτών είς τάς παραγομένας χη
μικά; αντιδράσεις.
’Επειδή αί ποικίλαι συνθήκαι, έξ ών έξαρτώνται αί κατά τήν ένέργειαν τού ήφαι-
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σ-είου γεννώμεναι χημικαί αντιδράσεις,
τροποποιούνται οΰ μόνον κατά τάς δια
φόρους έκρήξεις, άλλά μάλιστα κατά τδ
Οίάστημ» μιας καί τής αύτής έκρήξεως,
συμβαίνει νά γίνωνται αί αντιδράσεις τό
σον πολύπλοκοι καί τόσον ποικίλαι, ώστε
δεν είναι διόλου παράδοξον οτι δέν εύρέθη
έπί πολύν χοόνον τδ νήμα τδ όποιον ήδύ
νατο νά δδηγήση είς τήν λύσιν τοΰ προ
βλήματος Έπί τού παρόντος αί πλειότεραι τούτων τών χημικών αντιδράσεων, του
λάχιστον αί άξιολογώτεραι καί αί γενικώτεραι, δύνανται, νά παρακολουθώνται καθ’
δλην αύτών τήν άνάπτυξιν.
'Π συμμέθεξις τοΰ θαλασσίου ΰδατος εις
τήν ένέργειαν τοΰ ήφαιστείου άποδεικνύεται ίκανώς ύπδ τής παρουσίας τών θαλασ
σίων ύδάτων είς τά προϊόντα τοΰ ηφαι
στείου καί ύπδ τής γνώσεως τών χημικών
αντιδράσεων αί όποϊαι προέρχονται έκ τού
των. Τά αλατα και τά έξ αύτών πσραγόμενα σώματα είναι σύντροφοι έπίσης άχώριστοι άπδ τής ένεργείας τοΰ ηφαιστεί
ου, ώς καί οί ατμοί οί έξωθούμενοι κατά
ταύτην τήν ένέργειαν, επειδή άλατα καί
ατμοί πηγάζουσιν έκ τής αύτής ανεξάν
τλητου πηγής, τής θαλάσσης, καί χορη
γούνται παρ’ αύτής εί; τήν εστίαν τοΰ ήφαιστείου.
Αύται αί αντιδράσεις λύουσιν ωσαύτως
έτερόν τι ζήτημα, τδ τής έξαρτήσεως τών
ενεργών ήφαιστείων έκ τής γειτνιάσεως τής
θαλάσσης. Τά ενεργά ήφαίστεια κεϊνται
σχεδδν μόνον έπί τών παραλίων, τά πλειότερα μάλιστα είς τάς νήσου; έν τώ μέ
σο» τοΰ ’Ωκεανού. ’Επί 139 ήφαιστείων,
τών οποίων έγένοντο έκρήξεις άπδ τοΰ
μέσου τοΰ παρελθόντος αίώνος, 98 είναι
νησιωτικά ήφαίστεια, καί τά άλλα πάντα
σχεδδν είναι πλησιέστατα τών παραλίων.
Τά πλειότερα τών ήφαισττείων τών άπδ
τών ιστορικών χρόνων φανέντων οφείλου
σι τήν υπαρξίν των εί; έκρήξεις ύποθαλασσίους. Τά μάλλον ενεργά ήφαίστεια
είναι άναμφιβόλω; έκεΐνα, τά όποϊα ένε
κα τή; νησιωτικής ή παραλία; Οέσεώ; των

περιτρέχονται άμέσω; ύπδ τή; θαλάσσης,
έν φ τά ήφαίστεια τά κείμενα είς τά με
σόγεια είναι ή έσβεσμένα ή ίγγυ; τοΰ νά
σβεσθώσιν. Δέν διϊσχυριζόμεθα όμως δτι
μεγάλοι όγκοι γλυκέος ύδατος δέν δύναν
ται νά διεγείρωσι τήν ενέργειαν τοΰ ηφαι
στείου. Δϊσχυρίζονται δτι παρετήρησαν έν
τή μεσημβρινή ’Αμερική δτι τά ήφαίστεια
τά κε'μενα πλησίον τής παραλίας παράγουσιν οξύ χλωροΰδρικδν προερχόμενον προφα ώς άπδ τών αλάτων τής Θαλάσσης,
καί ότι τούτο τδ δξύ ελλείπει άπ’ έναντίας παντελώς έν τοΐς ήφαιστείοις τοΐς
κειμένοις μάλλον πρδς τδ ανατολικόν μέ
ρος τών ’’Ανδεων.
Τδ άληθές ήφαίστειον συνιστ# ή εστία
ή άόρατος καί κειμένη είς τά βάθη τής
γής. Αυτή παράγει είς αρμόδιον τόπον,
μετά τών σκωριών τής τέφρας καί τής λά
βας, μνημεϊον όρατδν καί διαρκές τής έ
νεργείας της, όρος ήφαίστειον. "Οσω μάλ
λον ή ενέργεια ήφαιστείου ύπήρξε μακρά,
δσω μάλλον αί έκρήξεις του ησαν ίσχυραί,
τοσούτφ μάλλον τά διάφορα στρώματα
προϊόντων συσσωρεύονται τά μέν έπί τών
δέ’ διά τοΰτο τδ ύψος όρους ήφαιστείου
δεικνύει ήμϊν τήν μάλλον ή ήττον μεγά
λων ενέργειαν τοΰ ήφαιστείου.
Έκλαμβάνουσι συνήθως τδ όρος, έν φ
ένυπάρχει ήφαίστειον, ώ; αύτδ τοΰτο τδ
ήφαίστειον, άν καί εκείνα είναι τδ παραγίμενον έκ τούτου καί επιδρά μόνον έπί
τής έκτάσεως τοΰ ήφαιστείου. Τδ όρος εί
ναι τόπος, δι’ ου διαβαίνει ή λάβα. Μία
αύλαξ έκτείνεται άπδ τής έστίας διά τοΰ
στερεού όγκου τής γής μέχρι μεγάλης τινδς κοιλότητας, περί τήν όποιαν τδ όρος
ε'ναι σεσοιρευμένον.
Λύτη ή κοιλότης σχηματίζεται καί μεγαλύνεται, έπειδή ή τετηγμένη λάβα άναβαίνουσα έκτήκει τά αρχαία προϊόντα,
μετά τών όποιων εύρίσκεται εί; συνάφειαν,
καί τά παρασύρει μεθ’ έαυτής έξω.
'Η λάβα έπισωρεύται περιοδικώς έντδς
τή; κοιλότητος, άχρις ού οί ατμοί κατορθώσωσι νά άνυψώσωσιν αύτήν μέχρι τοΰ
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κρατήρος τής κορυφής, ή διά τού βάρους I
της έπιτύχτ; αυτή νά θ;αύση τάς πλευ
ράς τοΰ όρους καί διαφύγη.
'Η σύστασις ήφαιστείου όρους έξ άλληλοδιαδόχοιν στρωμάτων πο>ρου, σκωριών
καί λάβας είναι γεγονός δεδοκιμασμένον.
Άν δέ ύποθέσωμεν ότι έν τοΐς σπλάγχνοις
τοΰ όρους υπάρχει μέγα τι διάστημα περικυκλούμενον ύπ’ αύτοΰ δι’ είδους τινδς
κωνικού καλύμματος, τότε εξηγούνται
πολλά δύσληπτα άλλως γεγονότα, διότι
ή ύπόθεσις στηρίζεται έπί αναλογιών λίαν
άξιολόγων. Αί μεγάλαι λεκάναι τών κρα
τήρων τών αρχαίων ήφαιστείων και οί άπό
κρημνοί κώνοι, οί συγκείμενοι έξ έγκώδους
λάβας, δύνανται νά έξηγηθώσιν εύκόλως
διά τής ύπάρξεως τούτου τού μεγάλου δια
στήματος τοΰ πεπληρωμένου λάβας.
"Οταν εϊ; τινα εκρηξιν ό όγκο; τής ύ
παρχούσης λάβας παντελώς άποβάλληται
άπδ τοΰ ηφαιστείου διά τής ένεργείας τών
ατμών, ή δτε ούτος εύρεν εύκολώτερον
ροΰν δι’ άλλης όδοΰ, τότε είς τδ ήφαίστειον όρος έκτυλίσσεται μέγα τι διάστη
μα κενδν κάτωθεν κρατήρος έπιπολαίως
άποκεκαλυμμέ··ου. Τότε τά κινητά κα! α
στήρικτα στρώματα τού όρους εύκόλως
δύνανται νά κρημνισθώσι καί μεταμορφώσωσι τδν κρατήρα εί; μεγι■άλη,ν τινά λεκάνην. Οί μεγάλοι κυκλοτερείς κρατήρες
είναι ΐσως έσχηματισμένοι κατά τούτον
τδν τρόπον.
Τοιοΰτον ήφαίστειον δύναται αληθώς νά
σβεννύηται δταν ή λάβα διευθυνθη άλλαχύσε’ άλλά δύναται ωσαύτως νά έπανέλθη είς ενέργειαν μετά μακρότατον χρόνον,
όταν ή λάβα έπανέλθη εί; τήν προ τέραν
αύτής οδόν. Τότε νέα περίοδος αρχεται,
καί έν τώ μεγάλω κρατήρι τώ διερρηγμένω παράγεται νέος κώνος, δ όποιος φαί
νεται ότι είναι ή αληθής όδρα τής έκρή
ξεως. Συμβάντα τοιαύτα παρήχθησαν έπί
τοΰ Βεσουβίου καί έπί πολλών άλλων α
ξιόλογων ηφαιστείων.
’Αλλά διάφορα αποτελέσματα δύνανται
νά παοάγωνται, όταν τό ήφαίστειον βαθ-
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μηδδν σβεννύηται. "Οταν ή λάβα δέν ή
ναι έξηντλημένη, οί δέ ατμοί δέν έχωσι
πλέον ικανήν δύναμιν ΐνα τήν ύψώσωσι μέ
χρι τοΰ κρατήρος, ή όταν αΰτη ήναι ι
κανή κατά τήν ποσότητα, ώστε νά πλήρω
σή τδ έσω κενδν διάστημα, θέλει σχηαατισθή ύπδ τής έκψύξεως ταύτης τής λάβας
πυρήν στερεός έντδς τού κατά στρώματα
κειμένου περικαλύμματος τοΰ όρους.
Τά τοιαϋτα ήφαίστεια συνήθως σβέννυνται, καί ή έκρηκτική αύλαξ κλείεται
διά παντός. Τά κινητά στρώματα τοΰ ό
ρου; καταστρέφονται εύκόλως, καί όταν άποσυντίθωνται καί καταστρέφωνται υπδ
τού χρόνου ή καθαιρώνται ύπδ τής διαβρωτικής ένεργείας τών ύδάτων, δ έσω πυρην,
μάλλον άντέχων, έπί τέλους άπογυμνούται.
Ούτος ό πυρήν έχει τδ σχήμα κώνου ή Ού
λου κα! ενίοτε άκόμη καλύπτεται έπί τών
χειλέων του ύπδ τών λειψάνων στρωμάτων
έκ πώρου ή σκωρίας.
Ταΰτα τά πράγματα συνδέουσι τους αρ
χαίους βασανίτα; λίθους καί τους τραχίτας
μετά τών αληθών ηφαιστείων. Τά ενεργά
μέν κατά τήν τρίτην περίοδον ηφαίστεια,
έσβεσμένα δέ πρδ αυτής, ύπετάγησαν έπί
τόσω μακρδν χρόνον είς τά; καταστρεπτι
κά; έπιδράσεις τής άτμοσφαίρας καί τών
ύδάτων, ώστε έκεΐνα μεταξύ αυτών, τά
όποια ήσαν ^σχηματισμένα έκ στρωμά
των άσυναρτήτων, καταστρέφονται ήδη παν
τελώς, έν ω τά άλλα δεικνύουσιν άκόμη
τδν στερεόν αύτών κα! δγκώδη πυρήνα κεκαλυμμένον έδώ καί έκεΐ ύπδ ασθενούς
στρώματος πώρου ή σκωρίας. Διά τούτο
οί βασανϊται καί οί τραχΐται λίθοι φαί
νονται συνήθως ώς Οόλοι η κώνοι ογκώ
δεις, άν καί παρήχθησαν έκ τών αρχαιότε
ρων τριτογένών ήφαιστείων.
Τεχνητή άναγέννησις τούτων τών φαι
νομένων ήθελε προσθέσει μεγάλην δύναμιν
. είς τήν άπόδειξιν τήν έκ ταύτης τής ερ
μηνείας έξαγομένην. ’Αλλ’ ή λάβα καί οι
ανάλογοι βράχοι δέν δύνανται πλέον νά
τεθώσι τεχνητώς είς ήν εύρίσκοντο κατάστασιν έντδς τοΰ ηφαιστείου, έπειδή δέν
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δυνάμεθα νά παραγάγω^εν θερμοκρασίαν
λίαν μεγάλην μήτε θλίψιν λίαν ίαχυ
ράν. ’Αλλ’ ή ερμηνεία ημών υποστηρίζεται
κάλλιστα έχ τών άναλόγων φαινομένων,
τά όποϊα παρουσιάζει τδ θειον.
Τδ θεϊον είναι τώ δντι ουσία τάν ό
ποιαν οί χημικοί δέν δύνανται νά φέρωσι
διά τών μέσων, τά όποια μεταχειρίζον
ται, είς τήξιν υδατώδη άνάλογον πρδς έ
κείνην, είς ήν εύρίσκεται ή λάβα έν τώ ήφαιστείω.
Τδ θεϊον, τό όποιον άνασύρεται άπδ τάς
ύποστάθμας τίς κατασκευής τής σόδας,
άναλύεται διά τδν καθαρισμόν του είς άτμώδες σχήμα καί διά μεγάλης πιέσεως.
Οταν τδ άφίνωσι νά ρέη είς μεγάλα ξύ
λινα σκεύη, ϊνα τδ άποψύςωσιν, εύρίσκεται
είς τήξιν υδατώδη άνάλογον μέ την τής
λάβας. Άμέσως μετά την έκροην αύτοϋ
σχηματίζεται έπί τής έπιφανείας του ύπδ
τής άποψύξεως λεπίς τις στερεά διατετρημένη έδώ καί έκεϊ ύπδ δπών χαινουσών,
διά τών δποίων δύναταί τις νά ϊδη άναβράζον τδ έντδς κείμενον θεϊον.
Όταν τά ανοίγματα καθιστώνται μι
κρότερα δι’ έκτεταμένης στερεοποιήσεως,
σχηματίζονται άληθεΐς έκρήξεις.
Τδ ύδωρ, τδ οποίον τδ θειον είχε συσ
σωρεύσει, αποχωρίζεται βραδέως άπδ τοϋ
όγκου, καί κατά τούτον τδν χιορισμδν πα
ρασύρει μόρια άναλελυμένου θείου. Σχη
ματίζονται κατά τούτον τδν τρόπον κώ
νοι, οί όποιοι μεγαλύνονται έπί μάλλον καί
μάλλον καί έπί τών όποιων παράγεται μι
κρός κρατήρ. Αί έκρήξεις καθίστανται τό
τε ίσχυρότεραι, γεύματα θείου διαφεύγουσιν έκ τοϋ κρατήρος καί μικραί ρανίδες καταροέουσαι προεκβάλλονται ώς σκωρίαι.
"Οταν τό φαινόμενον πλησιάζη είς τδ
τέλος, η έκ θείου λάβα ή έν τώ κώνοι περιεχομένη στερεοποιείται καί σχηματίζει πυ
ρήνα στερεόν, ό όποιος είναι περιτετυλιγμένος, ώς ύπδ μανδύου, ύπδ τών στρωμά
των τοϋ καταρρεύσαντος θείου.
Άλλά δύναταί τις ώσαύτως νά διακό
πτη τδ φαινόμενον άνοίγων άνοιγμά τι

είς τδ κάτω μέρος τοϋ σκέυυς, έν φ εύρίσκβται τό θεϊον, καί άφίνων νά ρέη τδ άναλυόμενον άκόμη μέρος τδ δποϊον εύρί
σκεται ύπδ τδν έστερεοποιημένον φλοιόν.
Αί έκρήξεις παύουσι τότε άμέσως, καί ή
έκ θείου λάβα, ή δποία πληροί τους κρα
τήρας, πίπτει πάλιν. 'II έξέτασις άποδεικνύει τότε ότι οί κώνοι εΐναι κοίλοι είς
τά έντδς, έπειδή τό ύγρδν θεϊον, έν φ ύψοϋται, χύνει μέρος τοΰ θείου τό όποιον
έπλήοου τδν κώνον, ώστε αποβαίνει έκ
τούτου κοιλότης κενή περικυκλωμένη ύπδ
καλύμματος σχετικώς ολίγον πυκνοϋ.
Ούτοι οί κώνοι τοΰ θείου παραγόμενοι
ύπδ φαινομένων έκρηκτικών δλως άναλόγων πρδς τά τών ήφαιστείων, δύνανται νά
θεωρώνται ώς πρότυπα ήφαιστείων όρέων,
έπιτρέπουσι δέ ήμΐν νά έμμένωμεν εις τήν
ύπόθεσιν τήν δποίαν έπροτείναμεν, ϊνα άναπληρώσωμεν τά υπάρχοντα είσέτι έν
τί) iwvny.r· χάσματα.
Άκολουθοΰντες λοιπόν τήν δδόν τής
έξετάσεως δι ής έγνωρίσαμεν κατά τους
τελευταίους τούτους χρόνους τήν άληθή
κατασκευήν τών ηφαιστείων όρέων, τάς
χημικάς αντιδράσεις τάς συνοδευούσας τά
φαινόμενα τής ένεργείας τοϋ ήφαιστείου,
καί τέλος τήν άληθή φύσιν τής λάβας,
δυνάμεθα νά έλπίζωμεν δ .-ι θέλομεν αν
τικαταστήσει μετ’ οΰ πολύ ταύτας τάς ύποθέσεις διά πραγμάτων άληθώς έπιστημονικών.

ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΑΙ(Συνέχεια φυλλ. Ζ'.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Η ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΑ.
Τά υδροστατικά τερατουργήματα, ώς
καί τά χημικά, έχρησίμευον παρά τοΐς άρχαίοις πρδς τόν σκοπόν τοϋ άπατφν. —
Παραδείγματα.

4. ’Εν Άνδρω, νήσω τοΰ Αιγαίου Πε
λάγους, υπήρχε ναός τοΰ Βάκχου, καί
παρ’ αύτφ πηγή υδατος θαυματουργός νομιζομένη· διότι τδν ’Ιανουάριον έκάστου
έτους, έπί επτά μόνον ήμέρας, οίνος έξέρρεεν άπ’ αυτής.
2. Παρομοία άπάτη έτελεϊτο κατ’ έτος
έν πόλει τινι τής ’’ίίλιδος, οτε έπανηγυρίζετο ή έορτή τοΰ Βάκχου : ήτοι’ τρεις
ύδρίαι κεναί, επικαλυπτόμενοι ένώπιον πλή
θου; ξένων, πρδς τό θέαμα τούτο συρρεόντων, καί μετά τινας στιγμάς άνοιγόμεναι, άνευρίσκοντο πλήρεις οίνου.
3. Ό Ξέρξης, μετά τήν άτυχή αύτοΰ
κατά τής 'Ελλάδος έκστρατείαν, έλεηλάτησε τόν μεγαλοπρεπή ναόν τού Βήλου,
ένθα υπήρχε καί τό μνήμα τοϋ άποθεωΟέντος τούτου ήγεμόνος τών Άσσυρίων.
Άνασκάψας τό μνήμα δ Ξέρξης εΰρε τδν
νεκρόν τοΰ Βήλου κείμενον έν έλαίω έντδς
θήκης ύελίνης. Ή θήκη δμως ούκ ήν δλως
πεπληρωμένη έλαίου, άλλ’ ένυπήρχε διά
στημα κενόν μιας παλαιστής μέχρι τοΰ
χείλους. Παρέκειτο δέ καί μικρά στήλη
φέρουσα τήν δε τήν επιγραφήν : «Τω άνοίξαντι τδ μνήμα καί μή άναπληρώσαντι
τήν πύελον, ούκ* έστιν άμεινον.» (Αίλιανοϋ Ποικίλ. Ιστορία Βιβλ : XII) Κεφ. III.)
"Ητοι. «Άλλοίμονον είς τδν άνοίξαντα τήν
θήκην καί μή άναπληρώσαντα αύτήν έλαί
ου μέχρι τοϋ χείλους.» Ό Ξέρξης, φοβη
θείς, προσέταξεν αμέσως νά τήν γεμίσωσιν έλαίου, άλλ’ είς μάτην' ή θήκη ούδό
λως έπληροδτο, ούδ’ αύξησιν έλάμβανε,
καί τοι ούκ’ δλίγη ποσότης έλαίου άνηλώθη έπί τούτω. Τέλος ό Ξέρξης καταλιπών τό μ.νήμα άπήλθεν έν μεγίστη βαρυθυμίφ. Τδ φαινόμενον τούτο θαύμα έ
θεωρήθη ώς άπαίσιος οιωνός τών συμφο
ρών, αϊτινες ού μόνον τήν δόξαν Αμαύρω
σαν τοΰ Ξέρξου, άλλά καί τέρμα έπέθηκαν είς τδν βίον αύτοΰ, άποσφαγέντος
ύπό τοΰ υίοΰ του.
4. Οί αρχαίοι ιστορικοί καί ποιηταί έκ
συμφώνου βεβαιοϋσιν, δτι τά άγάλματα
τών ήρώων καί αί εικόνες τών θεών έστα-

ζον ίδρώτι ή δάκρυα έξέχεον, δτε έμελλον νά προαναγγείλωσι τοΐς λαοΐς μεγά
λα δυστυχήματα. Τοιούτου θαύματος α
πόπειρα έγένετο έν Πετρουπόλει έπί τοΰ
Αύτοκράτορος Πέτρου τοΰ Μεγάλου, καθά
διηγείται δ ιστορικός Levefjue (Histoire

de Russie'j.
5. Ό έν τώ ναφ τής Αφροδίτης λύχνος
λέγεται δτι διηχεχΰς έκαιεν, ή δέ φλόξ το
σούτω ίσχυρώς ήν προσκολλημένη τή θρυαλλίδι, ώστε οΰτε άνεμος, οΰτε βροχή,
οΰτε θύελλα ήδύνατο νά τήν σβέση, καί
τοι έκτεθειμένην ούσαν τή άτμοσφαίρα χαί
τή άστασία τών ώρών τοΰ έτους. Καί παρά
'Ρωμαίοις, έκ τών καθηκόντων τών Έστιάδων ητο καί τό νά διατηρώσι τό ίερδν
πύρ πάντοτε άνημμένον. ’Εάν δέ κατά συμβεβηκδς έσβέννυτο, τδ πΰρ πάλιν έκ νέ
ου άνήπτετο, ούχί έξ άλλου πυρός, άλλ’
έκ τών άκτίνων τού ήλιου, έξ ών, κατ’
άρχαΐον έθος, άνενεούτο καί καθ’ έκαστον
έτος τήν ά. Μαρτίου, τής ήμέρας ταύτης
οΰσης τδ πάλαι άρχής τού νέου έτους’ είς
τρόπον ώστε, άνευ ένδεχομένου τινός συμβεβηκότος, τδ πΰρ διετέλει καϊον έπί έν
δλον έτος.
Τά φώτα ταύτα, όσον άλλόκοτα καί
άν ύποτεθώσιν, ούδόλως δύνανται νά συγκριθώσι πρός τους λύχνους,εις ούς ή λέζις <hηχεχως κυρίως προσηρμόσθη. Περί τών λύ
χνων τούτων πολλάκις άναφέρουσιν οι
συγγραφείς, καί ιδίως ό Forlunio Liceti
It τώ συγγράμματι αύτοΰ "De Becondilis
Antiquorum Lucernis* καΐ ό Octavio
Ferrari, έν τφ «De Velerum Lucernis
Sepulcralibus», έν οίς πρδς τοΐς άλλοις
άναφέρονται καί τά έπόμενα δύο παρα
δείγματα’ ήτοι :
6. Ό Τάφος τής Τουλλιώλας, προσφι
λούς θυγατρδς τοϋ Κικέρωνος, ής ό θάνα
τος μεγάλως έλύπησεν αύτδν, ανακαλυ
φθείς έπί Παύλου τοΰ Γ', Πάπα 'Ρώμης.
Έν τφ τάφφ τούτω, άνοιχθέντι, άνεφάνη
λύχνος καίων, δτις άμέσως έσβέσθη άμα
είσδύσαντος τοΰ άτμοσφαιρικοΰ άέρος. Καί,
,
7. Ό τάφος τοϋ Πάλλαντος, υίοϋ τοϋ
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Εΰάνδρου, φσνευθέντος ύπΚ τοΰ Τούρνου,
κατά τον ποιητήν Βιργίλιον, άνακαλυφθεϊς
περί τό 800 έτος μ. X. Έντός αύτοΰ εύρέθη λύχνος άνημμένος, δστις βεβαίως Οά
έκαιε περίπου 2000 έτη, καθό κλεισθε’ς
τό 1170 π. X.
8. Τήν έξη; περιγραφήν άνακαλύψεως
•^ιηπχονς λύχνου άνέγνω ό Κ. ’Αλβέρτος
H'ay
τινι συνεδριάσει τή; 'Αρχαιολο
γικής ’Εταιρίας τής Ύόρκης. ·>Τό άρχαΐον
* ρωμαϊκόν φ;ούριον CaUellum Priscum
4 κεΐται μεταξύ Γρανάδης καί Κορδόβη;
° έν Ισπανία, 'ένθα άδιαλείπτως άνακα4 λύπτονται αρχαιότητες. Τόν Αύγουστον
4 τοΰ 4 833, ένώ γεωργοί τινες ένησχο4 λοΰντο έκεϊ πλησίον είς τό έργον των,
4 παϊς τις, παίζων παρά τό άρχαΐον τοΰ4 το φρούριον, άνεκάλνψεν όπήν μεταξύ
4 τών ερειπίων, ήτις έφαίνετο είσάγουσα
“ είς μέγα βάθος Πιστεύεται κοινώς δτι,
4 υπό τά έρείπια ταΰτα, ύπάρχουσι πλεΐ4 στα χάσματα περιέχοντα υπογείους θη·
4 σαυρούς, ένώ μόνον νεκροταφεία άνευ·
4 ρίσκονται. 'Ο παΐ; άμέσως ώδήγησεν έν4 ταΰθά τινας τών γεωργών οϊτινες, εύκό4 λως χαλάσαντες τήν οπήν, κατεβίβασαν
4 τόν παιδί διά σχοινιού είς τόν λάκκον.
4 Μόλις οί πόδες τοΰ παιδός ή/γισαν τό έ·
4 δαφος καϊ έξέβαλε φωνήν έκπλήξεως,
4 τοΰθ’ δπερ οί γεωργοί έξέλαβον ώς άγ4 γελίαν τής ποθητή; άνακαλύψεως. Τότε
4 όέ καταβάντες έθαμβώθησαν τήν δρασιν,
4 ευρεθέντες έντός τετραγώνου θαλάμου έν ·
4 νέα ποδών τό ύψος. Λύχνος, έπί μολυ
4 βδίνης λυχνίας έστηριγμένσς πρός τήν βο-

« σμημένον δι’ άναγλίφων. Ό θάλαμος
4 πράγματι έφαίνετο ων τάφο; οίκογενει4 ακός. Οί γεωργοί, μή δυνηθέντες νά με4 τατοπίσωσι τόν λύχνον, έποιήσαντο χρή« σιν τών κηπουρικών έργαλείων των καί
« άπέσπασαν αύτόν’ άλλά δυστυχώς τό
« διατρέφον τήν φλόγα υγρόν άπώλετο, τοΰ
« λύχνου θρχυσθέντος ύπό τής απροσεξίας
« καί τή; β ας τών έργατών. 'Υπόστημά τι
« δμω; διέμεινεν, δπερ έκτεθέν είς τόν ί
α ξωτερικόν αέρα κατέστη άμέσως σώμα
« στερεόν.» 'Ο Κ. Η ay άναφέρει ώσαΰτως έν τή έκθέσει του περί δμοίου λύχνου,
άνακαλυφθέντος έντός τοΰ έν Ύόρκη υπο
τιθεμένου τάφου Κωσταντίνου τοΰ Χλωροΰ.
Προβαίνομεν ήδη είς τάς έπί τών άνω
τέρω παραδειγμάτων διασαφήσεις.
Παραδ : 1. 2. 3. Στοιχειώδης γνώσις
τή; υδροστατικής και τών άποτελεσμάτων
τή; πιέσεως τών ρευστών, άρκεϊ ινα έξηγήση τά φαινόμενα ταΰτα θαύματα. Α
πλώς δέ παρατηροΰμεν ώς πρός τό τρίτον
παράδειγμα, δτι υποκεκρυμμένος κάτωθι
τής νεκροθήκης υπήρχε σωλήν, δι’ ού αυ
τή συνεκοινώνει μετά δεξαμενής έλαίου,
καί ούτω τό έν αύτή διετηρεΐτο πάντοτε
είς τό αύτό ύψος’ τοΰ στομίου τοϋ σωλή
νας προσέτι χρησιμεύοντος είς τό ν’ άπορρίπτί) τό περισσεΰον καί ν’ άποκωλύη τήν
νεκροθήκην τοΰ νά πληρωθή.
ϊ. Περί τούτου ή ιστορία τοΰ LMque
αναφέρει τά έξής : «Είκών τής Παναγίας,
έζωγραφημένης έπϊ ξύλου, εχυνεν άφθονα
δάκρυα ϊνα διαδηλώσν) τήν άποστροφήν
αυτής πρδς τάς ύπό τοΰ Τζάρου μελετωμέ·
νας μεταρρυθμίσεις. Άλλ’ αύτός δ Αύτο4 ρειοανατολικήν γωνίαν, έπέχεε κιτρι4 νοειδές φώς έπί τοΰ εδάφους, έπί τών
κράτωρ άνεκάλυψε καϊ έξέθηκε τώ λαώ
4 τοίχων καί τοϋ πέριξ τοΰ θαλάμου έπτό μηχάνημα δι’ ού έτεκταίνετο ή άπά4 εκτεινομένου λίθινου εδωλίου. Έπϊ τοΰ
τη : Δοχεΐον πλήρες έλαίου έκειτο άφανές
4 έδωλίου τούτου έπέκειντο δεκατέσσαμεταξύ τών δύο τετραγώνων σανίδων, έξ
4 ρες σαρκοφάγοι διαφόρου σχήματος καί
ών συνέκειτο ή είκών. Τό έλαιον, άραιού4 μεγέθους περιέχοντες ανθρώπινα λείψαμενον ύπό τής θερμότητος τών πολλών
περί τήν εικόνα καιομένων λαμπάδων, είσ4 να, απαντες κλίνοντες πρός τόν λύχνον
4 ώς είς κοινόν σημεϊον. Μεταξύ δ’ αύτών
εχώρει είς τούς έπϊ τούτψ ένυπάρχοντας
4 εύρέθησαν καί κάλπαι έκ λευκαργίλλου
αγωγούς, καϊ διά μικρών όπών, παρά ταΐς
4 καί §ν άγγεΐον έστιλβωμένον καί κεκογωνίαις τών όφθαλμών, έξέρρεε καταστά-
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ζον έν ειδει δακρύων. “Απαντα λοιπόν τά
θαύματα καϊ τών δακρυρροούντων αγαλ
μάτων είς παρόμοια μηχανουργήματα δύ
νανται ν’ άναχθώσι.
Β. Πρός πραγματοποίησιν τοΰ φαινο
μένου τούτου θαύματος, δύο όροι άπητοΰντο, ών ή έκπλήρωσις ήν βεβαίως δυσχε
ρής. Πρώτον νά προμηθευθή άνεξάντλητος,
ούτως είπεΐν, καύσιμος ύλη, καί δεύτερον
άκατανάλωτός τις Ορυαλλϊς πρός καΰσιν
τής ύλης ταύτης. "Οταν άναμνησθώμεν τό
έν τώ ναφ τοΰ Βήλου προειρημέναν θαΰμα,
τό μυστήριον καταπίπτει άφ’ έαυτοΰ. Εί;
άπόκρυφόν τι μέρος τεθείτω σωλήν, δι’ ού
δ λύχνος νά συγκοινωνή μετ’ άφανοΰ; δε
ξαμενής τοσαύτης χωρητικότητος, ώστε
μακροχρόνιος κατανάλωσις άνεπαίσθητον νά
έπιφέρη έλάττωσιν είς τό περιεχόμενον αύ
τής. Ούτω τό πρώτον μέρος τοΰ προβλή
ματος έλύθη. Τό δεύτερον λύεται έπίσης,
δταν άναλογισθώμεν δτι θρυαλλϊς έξ ά
μιάντου, διαμένει σχεδόν άκαυστος καί
λίαν κατάλληλος πρός τό απορροφάν τό έλαιον κα'ι διατηρεϊν τήν φλόγα, ένόσορ ό
λύχνος πληροϋται δεόντως ύπό τοΰ καυ
στικού υγρού. "Αλλως τε δυνάμεθα νά
διασαφηνίσωμεν τό θαΰμα καϊ έκ τής έφευρέσεως τοΰ καθ’ ήμάς αΐώνος- ήτοι, τών
άνευ θρυαλλίδος λύχνων’ έφευρέσεως δφει
λομένης είς τήν διά τής θερμότητος άραίωσιν τοΰ έλαίου. Ώς πρός τήν φροντίδα
τοΰ πληρούν τακτικώς τήν κεκρυμμένην δε
ξαμενήν, ούδεμία βεβαίως δυσκολία’ ώς
δέ πρός τό μεταλλασειν ή διορθοΰν, έν περιπτώσει άπροβλέπτου συμβεβηκότος, τό
στόμιον τοΰ σωλήνος, δ θαυματουργός ή
το, ώς είκός, άρκούντως επιτήδειος ώστε,
διαρκούσης τής έργασίας του, ν’ αποσπά
άλλοθι τήν προσοχήν τών θεατών.
6. 7. 8. Εϊναι πασίγνωστον δτι, αν
άνημμένη λαμπάς τεθή είς τρόπον ώστε
νά μή ύπάρχη ούδεμία συγκοινωνία μετα
ξύ αύτής καϊ τοΰ έξωτερικού άέρος, ή
φλόξ θέλει βαθμηδόν έλαττωθή, έξασθενήσες καϊ τέλος σβεσθή. Οί χημικοί μετά
μεγίστης ακρίβεια; ύπελογίσαντο δπόση
(ΟΜΒΡΟΣ ΦΤΛ. θ’.)

ποσότης άέρος αναλίσκεται έν ώρισαένω
χρόνω ύπό τοιουτοτρόπως καιομένης λαμπάδος, ώστε εύχερώς νά προείπωσιν δπότε
ή φλόξ άφεύκτως θά έκλειψη. Άλλά καί
τοι, έκ τοΰ ύπολογισμοΰ τούτου καί άλ
λων προσομοίων, καθίσταται δλως άπίστευτος ή ύπόθεσις, δτι έντάφιοι λύχνοι
δύνανται νά καίωσι διηνεκώ; έπϊ πολλούς
αιώνας, δέν δυνάμεθα δμως δογματικώς ν’
άποφανθώμεν, δτι τά περϊ αύτών λεγόμενά είσιν δλως μυθώδη ή φαντασιώδη. Θά
ένυπήρχεν έν τώ διϊσχυρισμώ τούτω πραγ
ματική τις βάσις, ήν όφείλομεν νά παρα·
δεχθώμεν. Πρός λύσιν λοιπόν τοΰ ζητή
ματος κλίνομεν μάλλον είς τό νά ύποθέσωμεν, δτι οί άρχαΐοι έγίνωσκον φυσικήν
τινα ουσίαν, δι’ ής τοιοΰτον άποτέλεσμα
ήδύνατο νά έπιτευχθή, άνευ τής βοήθειας
έλαιοδεξαμενής ή άλλου τινός μέσου πρός
λύσιν τής άπορίας μας. Ούσία τις, έτι ά
γνωστος ήμΐν, έλάμβανε πιθανώς τοιαύ
την σκευασίαν, ώστε, έπϊ μακράν χρόνον
έγκεκλεισμένη μεταξύ μεμολυσμένων ανα
θυμιάσεων, νά δύναται έπι τέλους άμα
τή έλαχίστη εισαγωγή καθαροϋ άέρος, ν’
άναφλέγηται δι’ όλίγας στιγμάς καϊ ταχέ
ως μετά τοΰτο νά σβύνηται, άμα, έζαγομένη έκ τοΰ ύπογείου, έξετίθετο άκωλύτως είς τήν ατμόσφαιραν.

ΚΕΦ. Γ'. ΜΕΡΟΣ Α'.
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ.

"Οσον πλεΐστον τά πνεύματα τοΰ λαοΰ
καϊ άν έξεπλήττοντο έκ τών θαυμάτων τών
ύπό τών ιερέων τής άρχαιότητο; τελούμε
νων, ήτοι’ τοΰ τριγμού τροχαλιών, τής συστροφής σχοινιών, τοΰ κρότου τροχών καϊ
λοιπών έργαλείων, οί πάταγοι ούτοι τών
εί; κίνησιν τιθεμένων μηχανών ήθελεν
βεβαίως έφελιύσει τήν προσοχήν τών άκουόντων καϊ ανακαλύψει τήν απάτην τών
ένεργουμένων, άν δ κίνδυνος τής τοιαύτη;
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άνακαλύψεως δέν προύλαμβάνετο. Μακράν
λοιπόν τοΰ νά έλαττόνωσι, πολλάκις οί ιε
ρείς έπηύξανον αύτού; ϊνχ έμπνέωσι πλειότερον τρόμον, «αί επειδή αί φοβεραί βρονταί, αί υπό αστραπών συχοδευόμεναι, έθεωροϋντο ύπδ τών άπλουστέρων ώς δ έκδιχητικδ; βρα/ίων τών θεών, οί θαυματουρ
γοί ιερείς τοιαύτας έκαμνον ν’ άκούωχται
δτε ώμίλουν επ' ονόματι αυτών. — Παρα
δείγματα.
1. Ό έν Αΐγύπτω Λαβύρινθος ήτο με
γαλοπρεπής οικοδομή διηθημένη είς δώ
δεκα στοάς. Έκαστη αύτών ε’χεν Εξ θύ
ρας άνοιγομένας πρδς βορράν καί άλλα;
τόσα; πρδς νότον' άπχσαι δέ περιεζυκλοΰντο υπό έ-ός τοί/ου. Ή οικοδομή
αΰτη περιείχε 3000 δωμάτια, ών τά 1500
έν τώ άνω πατώματ·. κ*ί τά λοιπά έν τώ
κάτωθι. Έν δέ τοΐς τελευταίοι; τούτοις οί
Θεοί πολλάκις ώμίλουν διά βροντής. 'Ο
Πλίνιος, εί; τήν έποχήν τοΰ οποίου τδ περίφημον καί άλλόκοτον τοΰτο οικοδόμη
μα έτι έσώζετο, μάς πληροφορεί δτι αί στο
αί ησαν οΰτω κατεσκευατμέναι, ώστε αί
Ουραι δεν ήδύναντο ν' άνοιχθώσι χωρίς
συγχρόνως ν’ άκουσθώσιν έντδς αύτών σφο
δρότατοι ήχοι βροντής.
2. Οτε ό Αχρείος, υιός τοΰ Ύστάσπου,
άνίβη είς τδν θρόνον, οί νέοι του υπήκοοι
έπεσαν πρηνείς ένώπιόν του καί προσεκύ ·
νηταν αύτδν ού μόνον ώς τδν έκλεκτδν
τοΰ θεού, άλλά καί ώ; θεόν' τής Θεότητός
του δηλωθε ίση; τήν στιγμήν έκείνην τοΐς
λατρευταϊς αύτοΰ ύπδ του βόμβου τών
βροντών καί τή; λάμψεω; τών αστραπών.
3. Φαίνεται δτι ή τέχνη τοΰ θέλγειν
τάς ακοά; δέν έθεωρεϊτο ήττον επωφελή;
τοί; ίερεΰσιν ή ή τοΰ συγκινείν τά πλήθη
δι’ εξαίσιων κρότων. ’Αναφέρεται ότι α
γάλματα τινα, καλούμενα «αί Χρυσαί
Παρθένοι», περιεκόσμουν τήν έροφήν τοΰ
ναού τών Δελφών καί έξέβαλλον ένίοτε θελκτικωτάτας φωνάς.
4. Τά περί τοΰ Άμφίωνο; καί τοΰ Ορφέως ιστορούμενα τρανώ; διαδηλοΰσι τά
θαυμαστά αποτελέσματα τή; μουσική;. Ό

Αμφίων κατήγετο έκ τή; βασιλικής οι
κογένειας τών θηβών, έγένετο δέ καί βα
σιλεύ; αύτών. Λέγεται περί αύτοΰ δτι,
διά τής μελωδία; τής λύρα; του, οί άναγκαιοΰντες πρδς τήν οικοδομήν του τείχους
τή; πόλεως λίθοι ετίθεντο καί συνηρμόζοντο αύθοραήτως έν τή οικεία θέσει κατά
τάς διαταγάς αύτοΰ.Περί δέ τοΰ Όρφέως άναφέρεται δτι, θέλγων τά πάντα διά τής λύ
ρας του, τά μέν άγρια θηρία τών δασών κα
θιστά χειροήθη, την δέ δρμητικήν τών χειμάρρων καί ποταμών ροήν άνεχαίτιζε καί
αύτά τά όρη έκαμνε νά ύποκλίνωσιν ϊνα
άκροασθώσι. Τοσοΰτον ή φύσ·.; άπασα κατεγοητεύετο καί ένεψυχοΰτο υπό τή; μελω
δίας αύτοΰ !
Προβαίνομεν ήδη είς τινα; παρατηρή
σεις καί διασαφήσεις τών άνωθι παραδειγ
μάτων.
I. 2. 'Π Ιστορία σ·γ$ ώς πρδς τδν
τρόπον τοΰ παράγειν τ’αποτελέσματα ταΰ
τα. ’Αλλά πιθανόν δτι, οί έν τοίς ύπογείοις καί θολωταϊς τοΰ Αιγυπτίου Λαβυ
ρίνθου στοαϊ; άντικρουόμενοι ήχοι, έκ τής
άνοίςεως καί κλε!σεως Απλώς τών ιδίων
θυΓών έκπεμπόμενοι, ήδύναντο νά παρά ·
σχωσιν άρκοΰσαν άπομίμησιν τής συνήθους
βροντής τών νεφών. Έν δέ τοί; ανακτόροις
τοΰ Δαρείου καί έτέρα τις άπομίμησις ή
δύνατο νά λάβ^ χώραν' καί ούδόλως έστίν έκτδς τών όρίων τής πιθανότητος,
οτι ή μέθοδο; ής χρήσιν νΰν ποιούνται έν
τοί; θεάτροις, ήτο γνωστή καί παρά τοίς
αρχαίοι; . Λεπτόν έλασμα ή φύλλον σι
δήρου, τριών ή τεσσάρων ποδών τδ μή
κος, κρατείται έκ τής μιας άκρα; μεταξύ
τοΰ άντίχειρος καί τοΰ λιχανοΰ δακτύλου,
άφινομένη έλευθέρως νά κρέμαται ύπδ τοΰ
ίδίου βάρους. Ή χειρ τότε κινείται δρί'ζοντείως είς τρόπον ώστε νά τινάσσηται
τδ έλασμα είς Ορθογωνίου; διευθύνσεις πρδς
τήν έπιφάνειαν αύτοΰ. Διά τοΰ άπλουστάτου τούτου πειράματος μεγάλη ποικι
λία ήχων παράγεται, δτέ μέν άπομιμουμένων τήν υπόκωφου βοήν άπωτάτων
βροντών, δτέ δέ τάς βαρείας, αιφνίδιους
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καί αλλεπαλλήλους έκοήξεις τών ύπεράνω
τών κεφαλών ήμών αίωρουμένων νεφελών.
Ο έπιδεξίως διαχειριζόμενος τδ όργανον
τοΰτο, ταχέως άποκτγ. τήν προσήκουσαν
δύναμιν ή ικανότητα πρός τδ παράγειν τούς
διαφόρους ήχους oft; βούλεται. Τά αύτά δ'
αποτελέσματα έπιτυγχάνονται καί δι’ ελα
σμάτων λευκοσιδήρου καί έκ τών λεπτών
καί διαφανών φύλλων τού κοινώς καλουμένου μαρκασίου (tnt‘ca)' άλλ’ ώς έκ τού
συγκριτικώς μικρού μεγέθους τούτου,δ ήχος
έκφέρεται βραχύτερος καί δξύτερος. Καί Α
ξιόλογος δ’ άπομίμησις άστοαπής δύναται
νά έπιτευχθή άν ρίψωμεν κόνιν ρητίνης
ή λυκοποδίου έτ-ί φλογός- ’Αλλά καί αύ ·
ταί αί καταπίπτουσαι ραγδαίοι βροχαί
δύνανται θαυμασίως νά παραχθώσιν ύπδ
καλώ; κανονιζομένης καταρρίψεω; πίσων
(πιζελίων).
3. Δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν ότι όπι
σθεν τών είρημένων Αγαλμάτων ή έντδς
τών κεχρυσωμένων Αναγλύφων δογανόν τι
μουσικόν ήτο κεχρυμμένον, άπομιμούμενον
τήν άνθρωπίνην φωνήν. Τά ύδιαυλικά καί
έμπνευστικά όργανα ήσαν καλώς γνωστά
τοίς Αρχαίοι;, ώς έπίσης καί όργανα μετά
τών άναγκαιούντων φυσητήρων. Ό Κ. II .
laggings δ συγγράψας «Περί τής Φιλο
σοφίας τοΰ ήχου καί τή; Ιστορίας τής
Μουσικής* Αναφέρει τά εξής : “Τά τοιαΰ« τα όργανα ήσαν γνωστά τοίς αρ« χαίοις ’Ρωμαίοι;, ώς μαρτυρεί καί δ Β:
« τρούβιος. Τό σχήμα τοΰ οργάνου ώμοί« αζε θαλαμίσκω έμπερ-.έχοντι φυσητήρας
« ώς έκείνους δι’ ών συνήθως Ανάπτουσι τδ
« πύρ, παρίστανε δέ καί άνθρωπον τεχνηο τδν όπισθεν τοΰ θαλαμίσκου φυσώντα
« δι’ αύτώ*, ώς καί γυναίκα διευθύνουσαν
« τάς κλεϊς τών φθόγγων αύτοΰ.»
4. Καθόσον άφοργ τά περί τοΰ Άμφίωνος λεγάμενα, ταΰτα βεβαίως είσί διη
γήματα άλληγορικά, σημαίνοντα απλώς
ότι δ ’Αμφίων διά τής εύγλωττίας του
κατέπεισε λαόν άγριον καί τέως άπολίτευτον, όπως συνέλθη κχί οικοδομήση πύρ
γους ικανού; πρδς τδ προασπίζειν αυτόν ,
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κατά τών έπιδρομών τοΰ έχθροΰ. Τοιαύτη
διασάφησίς έστιν ή μόνη αληθής' καθόσον
μάλιστα καί δ "Ομηρος, λόγων ότι δ Αμ
φίων μετά τοΰ αδελφού του Ζήθου έκτι
σαν' τά τείχη τών Θηβών, ούδόλως Ανα
φέρει ότι τοΰτο έγένετο διά μαγικής ή
υπερφυσικής τίνος τέχνης·
Πρδς έξήγησιν δέ τών θαυμάτων τών έκτελεβθέντών δήθεν ύπ'δ τού Ορφέως, οφείλομεν ν’ αναφέρωμεν ένταΰθά τινα τών
μάλλον έν τοίς νεωτέροις χρόνοις άλλοκότων, άλλ’ έπιβεβαιουμένων αποτελεσμάτων
τής μουσικής. Τοΰ Ερρίκου του Γ., βασιλέως τής Γαλλίας, διδόντος ουναυλίαν έν
τοί; Ανακτόροις τήν εσπέραν τή; τελετής
τοΰ γάμου τού Δουκδ; </'’ Jotjeuse, δ πε
ρίφημος μουσικό; τή; έποχής Κλαυδΐνος,
έπαιζε μουσικά; στροφάς, αϊτινες τοσούτω
σφοδρώ; έπενήργησαν έπί τού πνεύματος
νέου τινδς κυρίου εύγενούς, ώστε αίφνης
έσυρε τδ ξίφος του προκαλών οίονδήποτε
τών συγκεκλημένων είς μονομαχίαν' τοΰθ’
οπερ συνιδών δ Κλαυδΐνος, ήλλαξεν Αμέ ·
σως ήχον καί ούτως ήδυνήθη νά καταπραόνη τδν μανιώδη γενόμενον νεανίαν.
Ό περίφημος μελοποιός Στραδέλλας, άπ·
αγαγών τήν ερωμένην Βε,ετοΰ τίνος εύγενοΰς μετέβη είς 'Ρώμην μετ’ αύτής. Ο
εύγενής μαθών τοΰτο, μισθοδοτεί κακούρ
γους τρείς "να τδν δόλοφονήσωσι'ν* εύτυχώς όμως διά τδν Στραδδέλλαν, τά ώτα
αύτών ήσαν λίαν ευαίσθητα πρδς τήν αρ
μονίαν τής μουσικής. Οί δολοφόνοι ουτοι
καραδοκούντες τήν ευκαιρίαν τή; διαπράξεως τοΰ έργου των, εισέρχονται έν τή
Εκκλησία τοΰ 'Αγίου Ίωάννου τού Λατεράνου καθ’ ήν στιγμήν δ Ανήρ, 8ν έμελλον νά θανατώσωσεν, έψαλλεν έκλησιαστικόν τι μελόδραμα ύπ’ αύτοΰ μουσουργηθέ·/
τοσούτω δέ συγκινοΰνται υπό τής μέλο>δίας του έργάνου, ώστε παραιτούμενοι τοΰ
σκοπού των, προσήλθον οι ίδιοι παρά τώ
μουσικώ ινα προδηλώσωσιν αύτώ 'όι διέτρεχε κίνδυνον.
Υπάρχει θελκτικόν τι υ.έλος έν Έλβετία καλούμενου Runs des J aches, δπερ
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ένήσκει τοιοΰτον παράδοξον άποτέλεσμα
έπί τών είς τήν υπηρεσίαν διατελούντο>ν
'Ελβετικών στρατευμάτων, ώστε οσάκις τ,
κουον αύτδ εις βαθείαν πάντοτε ένέπιπτον
μελαγχολίαν. Λουδοβίκος ό ΙΔ'. λοιπδν
άπηγόρευσε τήν ωδήν τοΰ μέλους τούτου
έν Γαλλία έπι αύστηροτάτη ποινή.
Τίς δύναται αληθώς ν' άμφιβάλλη ότι ή
μουσική ικανή έστιν είς τδ παράγειν τοιαϋτα άποτελέσματα ; Ας έρωτήσωμεν ή
μάς αύτούς καί άς έξετάσωμεν τάς συγ
κινήσεις τής ήμετέρας ψυχής, οπότε άκούομεν μεγαλοπρεπή και άρειμάνιον ω
δήν, ή τρυφερόν καί παθητικόν μέλος δι’
εκφραστικού τόνου ψαλλόμενον. Τίς δέν
συναισθάνεται ότι τοΰτο μέν συντελεί πρδς
τδ μαλάσσειν τήν ψυχήν καί προδιαθέτειν
αύτήν είς τήν ηδονήν, τδ δέ πρώτον είς τδ
διεγείρει·», έξάπτειν καί ένθουσιάν αύτήν ;
Πλεΐστα ζώα καί ζωύφια προσέτι ού
δόλως άναισΟητοΰσιν είς τήν μουσικήν. Όλίγιστοι ίσως μουσικοί δέν παρετήοησαν
άράχνας μετατοπιζομένας είς τά άκρα τών
πλεκτανών των ϊνα ώσιν έγγυτέοω τών
μουσικών όργάνων. Ό Δόκτωρ Burney ίν
« Ιστορία τής Μουσικής» αύτοΰ, ανα
φέρει τδ έπόμενον ανέκδοτον. Γάλλος τις
αξιωματικός, φυλακισυείς έν τή Βαστίλλη,
επετράπη νά φέρη μεθ’ εαυτού τήν βάρ ·
βιτόν του τήν δποίαν έπαιζεν άριστα’ άλ
λά μόλις έποιήσατο χρήσιν αύτής έπί
τρεις ήμέρας, οτε οί ποντικοί έξερχόμενοι
τού έδάφους καί αί άράχναι έκ τής στέ
γης κρεμάμεναι έπί τών πλεκτανών, συνηγείροντο περί αύτδν δπως συμμετάσχωσι
τής μελωδίας, ’ll απέχθεια τού αξιωματι
κού πρδς τά οντα ταϋτα καθίστα κατ’
άρχάς δυσάρεστον τήν παρουσίαν των καί
ήνάγκασαν αύτδν νά έγκαταλείψη πρδς
καιρόν τήν αναψυχήν ταύτην’ άλλ’ έπί τέ
λους συνεΟιαθείς, άνεύρισκεν έν αύτοΐς άρχήν διασκεδάσεως.
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ΜΕΡΟΣ Β'.
Τδ ούς έστι γόνιμος πηγή τής αύταπάτης ήμών. Οί δ’ αρχαίοι γόητες λίαν
έπιτυχώς μετέστρεφον πρδς τούς ίδιους αύ
τών σκοπούς τά τδν ήχον άφορώντα. Βε
βαίως πρός τήν κατάχρησιν τών έπιστηαονικών γνώσεων όφείλοντάι τά περί Ja.looo&r δήθεν ή άόουσΰ»· xegia.l&r ιστορού
μενα, δι’ ών οί θεοί άντεπροσωπεύοντο ή
ρήτραι χρησμωδικαί έξεφράζοντο. — Πα
ραδείγματα.
4. Ή κεφαλή τοΰ Όρφέως έν Λέσβιρ ίδιδεν άποκρίσεις τοΐς βουλομένοις καί ι
δίως τοΐς "Ελλησιν. Οί βασιλείς τής Περ
σίας καί Βαβυλώνος καί μάλιστα δ Κύρος,
συνεχώς έπέστελλον πρέσβεις ϊνα συμβουλευθώσι τδν χρησμόν τοΰτον δστις, έν τή
διφορουμένη διαλέκτορ απάντων τών εθνι
κών χρησμών, προεϊπε τδν αιματηρόν θά
νατον τδν έπιΟέντα πέρας είς τήν τού Κό
ρου κατά τής Σκυθίας έκστρατείαν.
2. Ό 'θδΐνος δ έν Σκανδιναβία είσαγαγών νέαν θρησκείαν παραληφθεΐσαν έξ ’Α
σίας, κατείχε λαλούσαν κεφαλήν ύποτιθεμένην ούσαν κεφαλήν τού σοφού Alirme.
Συνεβουλεύετο δ’ αύτήν, καί τάς λαμβανομένας απαντήσεις άπαντες έσέβοντο ώς
χρησμούς υπερτάτου δντος.
3. 'Ο Γερβέοτος, δ ύπδ τδ ονομα Συλβέστρος ΒΖ. κατέχων τδν παπικόν θρόνον
άπδ τοΰ 991 μέχρι τοΰ 1003 έτους, έκέκτητο ώσαύτως τοιαύτην λαλοΰσαν κε
φαλήν.
4. Κατά τούς πλείστους τών'Ραββίνων,
τά Θεραφίμ συνίσταντο έκ τεταοιχευμένων
κεφαλών νεκρών, ύπδ τάς γλώσσας τών δ
ποίων έστέκετο λεπτόν έλασμα χρυσούν.
Ετεροι δέ Ραββίνοι άναφέρουσιν δτι ταύ
τα ήσαν φαντάσματα, άτινα ύπδ τήν έπίδρασιν τών αστέρων συιωμίλουν μετά
τών άνθρώποιν καί παρεϊχον αύτοΐς ωφε
λίμους συμβουλάς. Συμπεραίνομεν έκ τών
έκφοάσεων του περίφημου Ραββίνου Μαϊμονίδου έν τώ Γ'. μέρει τού εβραϊκού συγ-

γράμματός του «Μόρε Νεβοχίμ» ήτοι,
«Διδάκτωρ τών πολυπλόκων», οτι καί θα
λαμίσκοι ιδίως άνεγείροντο ϊ·<α περιφυλάττωσι τάς λαλούσας ταύτας εικόνας.
5. 'Ο 'Ερμής δ Τρισμέγιστος άναφέρει
δτι οί Αιγύπτιοι ιερείς έγίνωσκον τήν τέ
χνην τοΰ ποιεΐν θεούς καί αγάλματα νοητικά, προλέγοντα τά μέλλοντα καί διεομηνεύοντα τά όνείρατα. Τδ άγαλμα τοϋ Μέμνονος, ίστάμενον έπί τού τάφου του πλη
σίον τών Θηβών, είχε, λέγουσι, τήν ιδιό
τητα τοΰ έκφέρειν ήχον μελωδικόν άνά
πάσαν πρωίαν, προσβαλλόμενον ύπό τών
άκτίνων τού ήλιου, καί άνά πάσαν εσπέ
ραν περί τήν δΰσιν τοΰ ήλίου, διάφορον
ήχον, χαμηλόν καί θρηνοΰντα τήν άποιχομένην ήμέραν.
Προτιθέμεθα ήδη νά ύποδείξωμεν κατά
πόσον τά προρρηθέντα παραδείγματα δύ
νανται έν γένει νά έξηγηθώσι διά τών έπιστημονικών γνώσεων τών έπικρατουσών
κατά τήν έποχήν τών τερατουργημάτων
τούτων.
'Υποτίθεται δτι έν ταΐς λαλούσαις ταύ
ταις άοχαίαις μηχαναΐς ή απάτη έξετελεΐτο διά τής έγγαστριμυθίας, τής φωνής
προερχομένης έκ τού ίδίου λαοπλάνου’
άλλ’ είναι πιθανώτερον, δτι δ ήχος μετεδίδετο διά σωλήνων εις τδ στόμα τοΰ α
γάλματος ύπ’ άνθρώπου έν παρακειμένω
δωματίτρ καθημένου Πρδς διασάφησιν τού
του μεταφράζομεν λίαν συντόμως τά ε
πόμενα έκ τή; περί ’Αλεξάνδρου πραγμα
τείας τσύ Λουκιανού :
« Ό γόης ’Αλέξανδρος μεταβάς είς Πέλ« λαν τής Μακεδονίας μετά τού συνεταί« ρου του αγύρτου Κοκκωνά, καί ιδών είς
ο τά πέριξ τής πόλεως οφεις παμαεγέθεις
σ καί ήμερωτάτους, παρέλαβε μεθ’ εαυτού
ο τδν μεγαλήτερον καί ωραιότερου δν καί
α μετέφερεν εις ’Ασίαν. ’Αφικόμενος έν 11αο φλαγονΐα είς τήν πατρίδα του «τδ Ά« βώνου τείχος» καλουμένην, μηχανάται
« τοιόνδε ’Ελθών διά νυκτδς είς τά νεω« στί άνεσκαμμένα θεμέλια διά τήν κατα« σκευήν τοΰ ναού, ένθα είχε συρρεΰσει καί
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« ΰδωρ, είτε έκ τής γής άναβρύσαν, είτε έξ
« ούρανοϋ πεσδν, καταθέτει έν τώ πηλώ
« ώδν χήνειον, δπερ προλαβόντως κενώσας,
« είχε περικλείσει έν αύτώ οφιν άρτιγέν« νητον. Είτα έλθών είς τήν άγοράν καί ά« ναβάς έπί βωμόν τινα υψηλόν, έδημηγό« ρει καί τήν πόλιν έμακάριζεν, δτι μετ’
« όλίγον δέξεται έναργή τδν θεόν Άσκλη0 πιδν, τήν άφιξιν τού οποίου τοΐς είχε
σ προηγουμένως προφητεύσεΓ καί δτι πράγβ ι>.άτι άφίχθη διά νά κατοικήση είς τδ
« ’Αβώνου τείχος διά παντός. Μετά ταύ« τα μεταβάς είς τά θεμέλια μετά τού πλήο 0ους, αποσύρει έκ τοΰ υδατος τδ ώδν,
« καί Οραύσας αύτδ, λαμβάνει άνά χεϊ« ρας τδν οφιν καί άνακράζει δτι κρατεί
“ τδν ’Ασκληπιόν. Οί Παφλαγόνες, άνθρω« ποι δεισιδαίμονες χαλ ηλίθιοι, ίδόντις
« τδν οφιν κινούμενου περί τού; δακτύλους
* αύτοΰ, ήσπάζοντο τδν θεόν καί έμακάρι« ζον τήν αγαθήν τύχην τή; πόλεω;. Μετά
β παρέλευσιν ήμερών τινων, δτε οί λαοί
« συνήρχοντο έξ απάντων τών μερών τή;
ο Παφλαγωνίας δ'.ά νά ίδωσι τδ θαύμα, καβ θίσα; έπί κλίνη; έν θαλάμτρ, είχε τδν ώβ ραιότατον έκεϊνο·. όφιν τόν μεταφερθέντα
« έκ Μακεδονίας περιειλημένον είς τόν τρά« χηλόν του, τήν κεφαλήν τοΰ οποίου κρύ
ο ψας ύπδ τήν μασχάλην του, έπαρουσία« ζε τοΐς θεαταΐς άλλην κεφαθήν άνθρακ
α πίνην έκ πσνίου κατεσκευασμένην ώς
« ουσαν δήθεν κεφαλήν τοΰ όφεως. Τδ
ο πράγμα έφαίνετο, ώς είκδς, τεράστιον
« τοΐ; θεωμένοις’ έκ τοϋ τέως μικρού έρο πετού, ν’ άναφανή έντδς ολίγων ήμε« ρών μέγας δφις ανθρωπόμορφος καί ή« μέρος. ”1Ιρξατο δέ τότε ό γόης νά χρηα σμοδοτή καί ν’ άργυρολογή Θέλησα; δέ
ο καί έτι μεΐζον νά έκπλήξη τά πλήθη
β άνήγγειλεν δτι καί τδν θεόν αύτδν δύ
ο ναται νά παράσχη λαλοΰντα καί χρηβ σμοδοτούντα. Συνάψας λοιπόν σωλήνας
α διά τή; μεμηχανημένη; έκείνη; κεφαλής,
α εΐχεν άνθρωπον είς παρακείμενον δωμά« τιον έμβοώντα έν αύτοΐς, εί; τρόπον
β ώστε ή φωνή έφαίνετο προσπίπ-.ουσα διά
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« τή, έχ πσνίου κεφαλής τοϋ ’Ασκληπιού,
β Οί χρησμοί 8’ ούτοι έκαλοϋντο αύτόφω« νοι. ’Εννοείται οικοθεν δτι πάσι* ούκ
α έδίδοντο, άλλα τοΐς εύπαρύφοις καί
α πλουσίοις καί μεγαλοδώροι;.» (Λουκιαν.
’Αλέξανδρος ή Ψευδόμαντις. 6—27.)
Ό έκκλησιαστικός συγγραφεύς θεοδώρητος μα; βέβαιοί δτι τήν Δην εκατονταε
τηρίδα μ. X , δτε δ ’Επίσκοπος Θεόφι
λο; κατέθλασε τά αγάλματα τής ’Αλε
ξάνδρειάς, εύρέ τινα κοίλα έσωθεν καί αυ
τοί τοποθετειμένα κατά τοΰ τοίχου, ώστε
ό ίερεύς ίστάμενο; όπισθεν αύτών ήδύνατο
νά δμιλή πρδ; τού; θεατά; διά τοΰ στό
ματος αύτών.
Πρό τινων έτών, μηχανή τις λαλοΰσα
καί έπικληθεϊσα « ή άόραιο? χόρη » κατεσκευισθη ουτω πως: Τέσσαρε; πάσσαλοι όρ
θιοι συνεδέοντο έπί κορυφή; διά μιάς τε
τραγώνου σανίδος καί διά δύο παρομοίων
σανίδων πρός τήν βάσιν. Τέσσαρα δέ κυρτά
σιδζρ «σύρματα κατερχόμενα άνωθεν τών
πασσάλων, συνηνοΰντο έν τώ κέντριρ αύτών
εί; άπόστασιν περίπου δύο ποδών άπό τής
κορυφής τών πασσάλων. Κοίλη χάλκινη
σφαίρα ένός ποδός διαμέτρου, έπεκρέματο
έκ τών συρμάτων τούτων διά τεσσάρων λε
πτών ταινιών’ πρός δέ τήν σφαίραν ήσαν
προσηρμοσμένα τά άκρα τεσσάρων σαλπίγ
γων μέ τά στόμια αύτών πρός τά έςω. 'Π
συσκευή αύτη τη- μηχανής ήν μόνη ορατή
τοϊς Οεαταίς. "Οτε δέ τις προσεκαλεϊτο ύπό
τοΰ έκθέτου ϊνα προτείνη έρώτησιν, έπραττε
τοΰτο, άποτείνων τόν λόγον έντός τοΰ στο
μίου μιάς τών σαλπίγγων, καί ή άπαιτουμένη άπόκρισις άπεδίδετο συγχρόνως έξ δ
λων τών σαλπίγγων' δ δ’ ήχο; έξήρχετο
μεθ’ ικανής έντάσεως, ώστε ν’ άκούηται
ύπό τοΰ ώτός τοΰ προσηλωμένου είς οίανδήποτε τών σαλπίγγων, άλλ’ άσθενέστατος
ώς προερχόμενος έκ γυναικός μικρά; ήλι
κίας. Διό ύπετίθετο φωνή νέας κόρης άορά
του, καίτοι ό άποκρινόμενος ήν γυνή ωρί
μου ήλικίας. Ή αόρατος δ’ αύτη γυνή συνδιελέγετο έν διαφόροις διαλέκτοις, έψαλλε
λίαν μελφδικώ; καί έπέφερε καταλλήλου;

παρατηρήσεις έπί τών παρευρισκομένων έν
τώ θαλάμω τή; μηχανής.
Η παράστασις αύτη ήν προφανώς θαυμασιωτέρα τών προειρημένων λαλουσών κεφα
λών, καθόσον αύται μέν συνεκοινώνουν πάν
τοτε μετά τινο; τοίχου ή βάθρου δι’ ού
σωλήνες ήδύναντο νά είσαχθώσιν έντός πα
ρακειμένου δωματίου. Άλλ’ ή χάλκινη σφχϊρα καί αί σάλπιγγες αύτή; μετ’ ούδενός συνεκοινώνουν μέσου δι’ ού νά μεταδίδεται δ
ήχος. 'Ο εξετάζων τήν μηχανήν ταύτην έβλεπεν δτι αί ταινίαι ήσαν πράγματι ταινίαι, ούδέν άποκρύπτουσαι, ούδέ ήχον δυνάμεναι μεταδοΰναι’ πρό; δέ τούτοις παρατηρών δτι ή συσκευή τών πασσάλων δι’ οΰδεμίαν άλλην έγένετο χρήσιν είμή τήν τοΰ
ύποστνρίζειν τήν σφαίραν καί προφυλάττειν
αύτήν άνέπαφον τοΐ; Οεαταίς, είς μέγαν ένέπιπτε θαυμασμόν ώς πρός τήν προέλευσιν
τοΰ ήχου, καί είς έτι μείζονα ώ; πρός τήν
λεπτότητα τής έκπεμπομένης φωνής.
Καίτοι δέ οί Οεαταί έξηπατώντο ούτως
έκ τοΰ ίδιου αύτών συλλογισμού, τό ένεργοΰν δμως αίτιον τής άπάσης ήν άπλούστα
τον. Έν τοΐς άπέναντι τοϋ στομίου τών
σαλπίγγων πασσάλοις, ύπήρχον δπαί συγκοινωνοΰσαι μετά σωλήνος διαπερώντος τό
έδαφος καί εισερχομένου εί; τό δωμάτιον
τή; άοράτου γυναικός. Υπήρχε δέ καί έτέρα οπή μΐκροτέρα έν αύτώ δι’ ής ή κυρία
έθεώρει τά γινόμενα έν τω οίκίσκω τή; μη
χανής, καί εϊτι άλλο τή έγνωστοποίει, διά
σημείων βεβαίως, δ διευθύνων αύτήν. "Οτε
τι; τών θεατών άπέτεινεν έρώτησιν είς μίαν
τών σαλπίγγων, δ ηχο; άντανεκλάτο είς
τήν άπέναντι όπήν, καί σαφώς μετεβιβάζετο διά τοΰ κεκρυμμένου σωλήνος είς τό
απόκρυφου δωμάτιον. Παρομοίως δέ καί ή
ίπάντησις έξήρχετο τή; όπή; άντανακλωμένη είς τό ους τοΰ θεατοϋ διά τής σάλπιγ
γας. Ούτος δ’ ήκουε τού; ήχους μετά φω
νή; ασθενέστατης, ώς προείπομεν, ώς έκ τής
διά τοΰ σωλήνος διαβιβάσεως αύτής. ΓΗ έκπληξις τών άκουόντων μεγάλως έπηύξανεν
έκ τοϋ οτι καί ή άπάντησις έδίδετο είς έρωτήσει; προβαλλομένα; διά ψιθυρισμούς
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καί ύπαινιγμοί προσέτι έπί τοϋ χαρακτή είρημένων Κυρίων δτι ή « ΕύφωτίΛ » έστί
ρος τών παρευρισκομένων προσώπων έγί τό άγχινούστατον άνθρώπινον έφεύρημα
πρός άπομίμησιν τής άνθρωπίνης φωνής.
νοντο.
Άλλ’ ή μάλλον έξαίσιος, ή κορωνίς ού
Καίτοι τά κατορθώματα τών λαλου
τως είπεΐν άπασών τούτων τών μηχανών, σών κεφαλών έξετελοΰντο έν γένει διά τής
ήν ή έπικληθεϊσα « ΕύφωχΙα ”, παραστα- ήδη περιγραφείσης μεθόδου, ήτοι διά ήχου
θεϊαα πρό τινων έτών έν Piccadilly τής διαβιβαζομένου είς τό στόμα αύτών ύπ’
’Αγγλίας. Ό έφευρετής αύτής ήν δ Κ. Fa άνθρώπου έν παρακειμένφ δωματίω, εύλόber, δ έπί πολλά έτη ύπτρετήσας έν Αδ- γως δμως είκάζομεν δτι ή έγγαστριμυθία
στρία έν τώ λογιστικφ τμήματι τοϋ υπουρ ένίοτε προίστατο τής έκθέσεως, άπατώσα
γείου τών οικονομικών. ’Ο Κύριος ούτος είρ- τό άκροατήριον διά τών άλλοκότων αύτής
γάσθη ύπέρ τά 25 έτη είς τήν άνακάλυψιν δυνάμεων.
'Η έπί τοϋ ανθρωπίνου νοός έπίδρασις ήν
καί κατασκευήν Μηχανικού Συνδυασμού κεκτημένου άπάσας τάς δυνάμεις τής διαρθρώ- δ έγγαστρίμυθος άρύεται έκ τής έπιτηδείου
σεως τών φωνών. Επιτυχών τής προφο τέχνης του εΐναι άνωτέρα πάσης άλλης ύπό
ράς απάντων τών άλλων φωνηέντων, κατη- αγυρτών καί έξορκιστών έπαγγελλομένη;.
νάλωσεν έπτά δλα έτη πρός τήν έφεύρεσιν Ό κοινός γόης άπαιτεϊ νά έχη τό θέακαί τήν τεχνικήν έκφώνησιν τοϋ Ε. Διά τοϋ τρόν του, τά έργαλεΐα καί τούς συνεταί
έλαστικοΰ κόμμεως τοΰ καλουμένου χαου- ρους αύτοΰ’ τό δέ κράτος του ούδόλως υ
τσούχ, έσχημάτισε τά διάφορα όργανα τής περβαίνει τά όρια τοϋ μαγικού του κύ
διαρθρώσεω; άκριβώς προσόμοια τοΐ; ανθρώ κλου. Άπ’ έναντίας, δ έγγαστρίμυθος έξουπινοι; καί διά μέσου κλειδών καί φυσητή οιάζει πάντοτε καί τά ύπέρ φύσιν. Έν τώ
ρων κατίσχυσεν έπί τέλους παντός προσ υπαίθρω τών άγοών ώς καί έν πληθούση
κόμματος καί διεμόρφωσε λίαν έπιτυχώς άγορφ, έν ίδιαιτέροις θαλάμοις ώς καί έν
μηχανήν λαλοϋσαν, άδουσαν, ψιθυρίζουσαν, δημοσίοις καθιδρύμασι, δύναται νά συγκαγελώααν, κτλ. Ό Κ. /. S. Buckingham, δ λή έπί τό αύτό τήν πληθύν τών πνευμά
μετά τινων άλλων φίλων έπιθεωρήσας αύ των’ καί μολονότι τά πρόσοιπα τών πλα
τήν κατ’ ιδίαν, λέγει τάδε: «Αί πρώταί μου στών αύτοΰ διαλόγων οΰκ είσιν δρατά τοΐς
έντυπώσεις δέν ύπήρξαν εύνοϊκαί’ άλλ’ έξα- βλέμμασι, παρίστανται δμως άναντιρρήτως
κολουθών τό άκούειν, έξετάζειν καί συγ- είς τήν φαντασίαν τών άκροατών, ώς φαν
κρίνειν τους ήχους μετά τής άνθρωπίνης τάσματα έπισκιαζόμενα υπό τοϋ σκότους
φωνής, νομίζω δτι ούτοι προσεγγίζουν αύ τή; νυκτός.
Πρός έμπέδωσιν τών λεγομένων έπισυτή μάλιστα τών μέχρι τοΰδε έφευρεθέντων,
εί δέ καί δευτεροβάθμιοι είσιν ώς πρός τήν νάπτομεν τά έπόμενα δύο αύθεντικά παρα
έντέλειαν, μή λησμονώμεν δτι ούδέν άν δείγματα.
ά. "Η πρώτη παράστασις έγγαστριμυθιθρώπινον δύναταί ποτέ έξομοιωθήναι
τοϊς έργοις τοΰ ύπερτάτου Δημιουργού » κής άπάτης τών νεωτέρων χρόνων έγένετο
Εί; τών φίλων τοϋ ^ηθέντος Κυρίου προσ- ύπό τοΰ Λουδοβίκου Βραβαντίου, θαλαμη
έταξε νά μετατοπισθή ή μηχανή είς έτερον πόλου Φραγκίσκου τοϋ Α'. Ό Βραβάντιος
μέρος τοϋ θαλάμου, εϊτά έγραψε διά χρω- δέν ήδυνήθη νά λάβη τήν συγκατάθεσιν τοϋ
στήρος τήν λέξιν Zi'Wgue, ήν ή αυτόματο; πατρός νεάνιδός τίνος ϊνα τήν συζευχθή.
μηχανή προσκληθεΐσα έξεφώνησε χωρι; νά
Αποθανόντος τοϋ πατρός μεταβαίνει είς
προφερθή προηγουμένως ύπό τίνος άλλου. τήν οικίαν τής χήρας, σταθεράν έχων άπόΆφοΰ λοιπόν διά τής δοκιμασίας ταύ φασιν δπως, διά τής έγγαστριμυθίας του,
της καί ετέρων άλλων ή απάτη ούδό καταπείση αύτήν νά έπιτρέψη τόν γάμον.
λως έξηλέγχθη, συνομολογοϋμεν μετά τών Μόλις δ' είσήλθε, καί ή γυνή ακούει φωνήν
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^ίαν γνωστήν αύτή άνωθεν τής στέγης. .
ΙΙτο ή τού μακαρίτου συζύγου της λέγουσα: · Δδς τήν θυγατέρα μου τώ Λουδοβίχω Βραβαντίω" είναι πλούσιος χαΐ τίμιου
χαραχτήρος. ’Εγώ υφίσταμαι αύστηράν, άλ
λά διχαίαν τιμωρίαν έν τώ Καθαοτηρίώ
πυρί, διότι άντέστην εις τδ καταλληλότα
το» τοΰτο συνοικέσιο,. Πράξον όπως σέ δια
τάσσω ΐνα αναβώ είς τδν Ουρανόν. » Με
τά τινας στιγμάς, ό Λουδοβίκος, δστις περιέμ.ενεν έν τώ άντιθαλάμω, είσνχθη ένώπιον τής χήρας, άλλ’ ούδείς ύπώπτευσεν δτι
ούτος ήν δ άπομιμησάμενος τήν τοΰ άποθανόντος φωνήν. ΊΙ ευχή τής έχ τοΰ Κα
θαρτηρίου απαλλαγής είσηχούσθη διά τής α
μέσου συγχαταθέσεως πρός τδν διαφιλονειΧ'.ύ,ενον γάμον.
Τούτου δ’ έπιτευχθέντος, ήτο έπάναγχες
νά προμηθευθή δ Λουδοβίκος χαΐ χρήμα
τα" διδ κατέφυγε πάλιν είς τήν βοήθειαν
τής τέχνης του. Πλούσιός τις τραπεζίτης,
δνόματι Κορνού, δστις μεγάλην περιου
σίαν άπεζτήσατο δι’ αθεμίτων μέσων, χαΐ
χατά συνέπειαν έφοβεϊτο τάς έν τή μελλούση ζωή έπιβληθησομένας αύτώ ποινάς,
ένομίσθη ύπ’ αύτοΰ τδ αρμόδιον πρόσωπον, έξ ού νά πορισθή χρηματιχήν τινα
ποσότητα. Λαμβάνει λοιπδν ιδιαιτέραν
μετ’ αύτοΰ συνέντευςιν, στρέφει έπιδεξίως
τδν λόγον περί τής μελλούσης χρίσεως χαΐ
άνταποδόσεως, άναφέρει περί φασμάτων,
δαιμόνων, καθαρτηρίου καί κολάσεως, μεχρισοΰ παρετήρησε τδ πρόσωπον τοΰ τρα
πεζίτου βαθεϊαν έκφράζον συγκίνηαιν. Τό
τε δ Βραβάντιος καταπαύει τδν λόγον,
χαΐ έν τω διαστήματι τής σιγής αύτοΰ,
τρομερά φωνή ακούεται λέγουσα : «Έπετράπην νά έζέλθω πρδς στιγμήν έκ τών
φλογών τοΰ Καθαρτηρίου, ένθα άπδ πολλοΰ βασανίζομαι, και ένθα θά διαμένω έωσοΰ δ υιός μου μέ άπαλλάξη αύτών διά
τήςδε τής άγαθοεργείας : νά δώση τώ Βρα
βαντίω μεγάλην ποσότητα χρημάτων πρδς
έξαγοράν τών ύπδ τών Τούρκων εσχάτως
αιχμαλωτισθέντων Χριστιανών.» Ό Κορ
νού Χατετρόμαξε μέν, άλλ’ ού συγχατετέ-

θη, κα'ι δ Β. ήναγκάσθη νά έπισχεφθή καί
δεύτερον αύτόν. Άλλά τώρα δέν ήτο μό
νη ή φωνή τοΰ πατρδς, άλλά καί αί τών
^εθνεώτων φίλων καί συγγενών, ώς χαΐ
πάντων τών Αγίων, αί έχκωφαίνουσαι τδν
τραπεζίτην διά τών δεήσεων των υπέρ τής
σωτηρίας του, κα'ι άπειλοΰσαι αύτδν διά
τών τρομερωτέοων κολάσεων άν άπηρνεϊτο
τήν αίτουμένην αγαθοεργίαν. Τοΰ θορύβου
τέλος κορυφωθέντος χαΐ άνυποφόρου γενομένου, εγχειρίζει δ Κορνού^τώ Βραβαντίφ
20 χιλ. φράγκων διά τήν έζαγοράν. ’Εν
νοείται δ οΐκοθεν δτι δ πανούργος έγ-γαστρίμυθος έσφετερίσατο τά χρήματα πρδς
ιδίαν αυτού χρήσιν. Λεγεται προσέτι δτι
δ φιλάργυρος τραπεζίτης, μαθών ακολού
θως τδ τέχνασμα, τοσούτον έταράχθη, ώσ
τε άπέθανεν ύπδ λύπης μετά τινας ήμέρας.

( Ακολουθεί )

Έρ. Γιατκαχόπου.Ιος.
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Πή-Urov τιμάχιοΓ tlxorl£or σμυρναϊχ^κ
παράόοσιχ.
’Εν τώ Μουσείιρ τής Εύαγγελικής Σχο
λής διατηρείται πήλινον τεμάχιον λυχνίας
κατεγεγραμμένον ύπ’ άριθ. 990 δπερ είκονίζει τριήρη άναπεπταμένον έχουσαν τδ £στίον μετά πληρώματος τριών ναυτών.^Εΰ·
ρέθη δέ τδ τεμάχιον τούτο έν Σμύρνη.
Ώς είναι γνωστόν, έπί τών λυχνιών συ
νήθως εικονίζονται διάφοροι θεότητες λατρευόμεναι έν τή άρχαιότητΓ ενίοτε δέ είκονίζονται καί αί ίστορικαΐ παραδόσεις τής
πόλεως έν ή άνεκαλύφθησαν. ’Εντεύθεν ύποθέτομεν δτι ή έπί τοΰ τεμαχίου τούτου εί
κών άναμιμνήσκει τήν τριήρη, ήν συνείθιζον οί Σμυρναίοι νά περιφέρωσιν έν τοίς
Δ-.ονυσίοις,καΐ ήτις, κατά την έζφρασιν τού

Άριστείδου, ήν σύμβολον νίκης παλαιάς τών
Σμυρναίων κατά τών Χίων. Ιδού έν παραδείγματι έν χωρίον τοΰ Άριστείδου,έν <)> γίγνεται μνεία τής παραδόσεως ταύτης. «Τρι
ήοτς τις ήν δεικνυμένη μέν Διονυσίοις, ύμνουμένη δ’ έν τοΐς Κατάπλοις, σύμβολον
νίκης παλαιάς, $ν ένίζων Σμυρναίοι βακχεύοντες Χίους δπλοις καί ναυσΐ πεφραγμένους 4) » Τήν παράδοσιν ταύτην διηγείται
πλατύτερον δ Αριστείδης έν τοΐς έξής.
« Καλοΰσι γάρ σε ήρος ώροι πρώτη Διονυσίοις, τριήρης ιερά τώ Διόνυσό, φέρεται κύ
κλω δι’ αγοράς. Τδ δ’ έστΐ σύμβολον ώς πο
τέ Χϊοι πλεύσαντες έπί τήν πόλιν, ώς έρήμην αίρήσοντες, τών άνδρών άπόντων έν
τώ δρει, κατα τών νεών δφθέντες ύπ’ αύ
τών κατιόντων, ού μόνον τής πείρας άπέτυχον, άλλά καί τάς ναύς προσαπώλεσαν,
ένόπλιον δή τότε δρχησαμένων τώ Διονύσω
καί τά Βακχεία έν τοίς έκείνων σώμασι τελεσαμένων. 2) »
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τής Εύαγγελικής Σχολής διασώζονται λυχνίαι τινές φέρουσαι τδ δνομα

ΙΑ
CCN Ο
C
Έτέρα δέ (άρθ. 4 27) φέρει τδ δνομα

ΕΠΑΓΑΘΟΥ.

Λυχνίαι δέ φέρουσαι τά άρχιχά γράμ
ματα τών ονομάτων τών δημιουργών αύ
τών πάνυ δλίγαι έδημοσιεύθησαν, εί καί
πλεϊσται ανευρίσκονται. "ΐίδη, έκ τής με
γάλης συλλογής λυχνιών τού Μουσείου τής
Εύαγγελικής Σχολής έγνωστοποίησά τινας
φερούσας τά στοιχεία Αί, ευρεθείσας, κατά
τάς σωζομένας πληροφορίας, έν Έφέσφ. 4)
Έκτδς τούτων έν τώ αύτώ Μουσείω διαφυλάττονται καί τινες άλλαι, φέρουσαι
υπό τάς βάσεις αύτών διάφορα γράμμα
τα. Ουτω, ή υπ’ άρθ. 72, ήτις, κατά τήν
σημείωσιν τοΰ πρώην αύτής κατόχου, ευρέθη έν Ρόδιο, φέρει τδ γράμμα Α, δπερ
άπαντά και έπί λυχνίας ευρεθείσης έν Κύπριρ. 2) Τδ αύτδ γράμμα φέρει και έτέρα
λυχνία τού Μουσείου (άρθ. 4 28), προελΛυχκΙαι μιτά έπιγραφωχ.
θούσα έξ "Ανδρου. Ή υπ’ άρθ. 4 64 φέρει
Συνήθως έπι τών λυχνιών οί δημιουργοί έν Κ, ή δέ υπ’ άρθ. 228 έν Ε- Τέσσααύτών έχάραττον τδ δνομά των έν γενική ρες δέ άλλαι λυχνίαι φέρουσιν άνά δύο ή
πτώσει" ένίοτε δέ τδ άρκτικδν μόνον γράμ τρία τών αρχικών γραμμάτων τοΰ Ονόμα
μα τοΰ δνόματός των. Τδ Corpus Inscrpit. τος τών δημιουργών των. Ιδού αίιται.
αναφέρει έν γενική πτώσει αρκετά ένόάρθ. 4 48. ΚΥ
ματα λυχνοποιών συλλεχθέντα έκ λύχνων
»
449 ΑΝ
διαφυλαττομένων έν διαφόροις Μουσείοις τής
» 208 ΑΑΕ’;
Εύρώπης μεταξύ τών οποίων μία έκ Σμύρ
» 4279 ΔΙΟ
νης φέρουσα τδ βνομα τού δημιουργού αύ
ΊΙ τελευταία αυτή έπιγραφή είναι έπί
τής Έλπιδηφόρου. 3) Κατά τά τελευταία λυχνίας ευρεθείσης έν Τράλλεσι καί δεομέδέ ταύτα ετη καί δ κ. Dumont έγνωστο- νη ενεκα τής περιέργου αύτής κατασκευής
ποίησε λυχνίας τινάς άνακαλυφθείσας έν ιδιαιτέρας μελέτης.
Κύπρω και φερούσας τά δνόματα τών δη
μιουργών αύτών. 4) Έν δέ τώ Μουσείφ
4) "Ορα try
Journal de Smyrne
άριθ.
79
σημείωσίν
μου
sur quelques lamAristides, ed. Dind. I,

Β'

4)

σ. 440.

2) Arist. I, σ. 373.
3) C. I. G. no 8507.
4) Dumont, Melanges archeologiques
2e fasc. c. 22.
(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Θ'.)

pes d' Ephese.
2) Dumont, Mel. archfol. 2e fasc.
σ. 22.
45
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Γ'
Περί tip, ir Matorla Κο.Ιόης.
’Εσχάτως ήθέλησέ τι; έν α’Ιωνία» ν’ α
πόδειξη δτι ή έν Μαιονία νϋν καλούμενη πό
λις Κοΰλα δέν είναι ή αρχαία ηυκυη,
Κολόη
φέρων αποδείξει; έπιπολαί'.υ; καί σφαλεράς, πρό; τάς όποιας, έπιιδή δεν είναι χρεία
νά άπαντήτΐ) τις, άρκούμεθα μόνον νά παρχτηρήσωμεν, δτι πρό δεκατετραετ ία; τ.ζρίπου ές αύθεντικωτάτης r.rrfr.s άπεδεί
χθ η δ τι η πόλις αυτή έλέγετο Κολόη,
ένώ πρότερον, άλλοι
<
μέν εικαστικό»; Ιλε
γον δ τι ή πόλις; αΰτη κεΐται έπι ταύτης
λ, έκείνη; τής άρχαία; π όλεως τής Μαιοvia;, άλλοι δε δτι είναι άδύνατον ή πόλις αΰτη νά κήται έπί θέσεως ΐρχαία;
πόλεως, έπειδή αί ένθεν καί ένθεν άπαν- ,
τώμεναι έν αύτη αρχαιότητες μετεφέρΛ«ψυν; έκ πλησιόχωρων μεΟησαν κατά καιρού;
αύτη επιγρα
ρών. Είναι δέ
ί. ή άπόδε-.ξις
_......
φή τις ήτι; εύρέθη πρό πολλοΰ έν τή πόλει ταύτη καί -?, ι μεταξύ πολλών άλλων
τής αυτής πόλεω; επιγραφών έδημοσίευσεν τό πρώτον 5 11 agener. I) Γέγραπται δέ η επιγραφή αύτη ύπό ανά
γλυφου είκονίζον τόν Μήνα δόηγοΰντα
τούς ίππους τοΰ Διός Σαβαζίου δπερ
άνάγλυφον άνέθηκεν αύτη η πόλις πρό; τόν
Σαβάζιον’ διότι άναγινώσκομεν έν αύτή
α ή Κο.Ιοηχωχ κατοικ-'α καθιέρωσε» Δία
Σαβάζιον.»
Τό όνομα δμω; Κολόη κατά τόν μεσαίωνα παρεφθάρη’ καί ηδη κατά τά; άρ
χάς τοΰ ΙΔ'· 2) αίώνος, βλέπομεν αύτό ο
νομαζόμενου Κουλά, όνομα τό όποιον καί οί
τοϋρκοι έπειτα διετήρησαν γράφοντες αύτό
'Ο Παχυμέρης 3) αναφέρει δτι κατά

τη είχε φρούριον τό οποίον ποοσέβαλεν
ό Rogger, ί σικελός έκεϊνος πειρατής, 8ν
δ ’Ανδρόνικος Παλαιολόγος, νυμφεύσας μετά
μετά τής μικρά; αύτοΰ θυγατρός, έθεσεν
έπί κεφαλή; τοΰ στρατού πρό; καταδίωξιν
τών τούρκων. Έκ δύο δά πρακτικών τοϋ
Πατριαοχείου μανθάνομεν δτι κατά μέν τό
1384 ή πόλις αύτη ύπήχθη ύπό τήν μητρόπολιν τής Λαοδικείας, κατά δέ τό
1394 ύπό τήν τής Φιλαδέλφειας.

Δ'
Koddlrov nitpa—Kovijrili.

Έκ τοϋ έζής χωρίου τοϋ Παυσανίου
μανθάνομεν δτι έπί τοϋ Σιπύλου υπήρχε
βράχος καλούμενος Κοδδίνου πέτρα «Έπεί
Μάγνησί γε, οί τά πρό; βορράν νέμοντσι
τοΰ Σιπύλου, τούτοι; έπί h oddiro» ne~
tpa Μητρός έστι θεών αρχαιότατου απάν
των άγαλμα. 1)» 'Εν τισι βυζαντινοί;
κειμένοις άπαντ? δτι έπί τή; Βυζαντινής
περιόδου δ Σίπυλος έκαλεϊτο Κουζινάς, ό
νομα τύ όποιον πλησιάζει πρός τό Κοδδίνου’ πιθανόν άρα, έπειδή ή Κοδδίνου πέ
τρα ην ή γνωστότερα κορυφή τοΰ Σιπύλου,
τό όνομα τοΰτο νά παρεφθάρη εΐ; Κουζινδν κατά τήν βυζαντινήν έποχήν καί ώς
έκ τοϋ γνωστότερου του όρου; μέρους νά
ώνομάσθη άπας δ Σίπυλος Κουζινάς. Τό
έκ τό τοΰ Κοδδίνου παραφθαρέν τοΰτο ό
νομα αναφέρει έν τοϊ; εξής δ Εύστάθιος :
«τό δέ Σίπυλον πόλις ή δρος Φρύγιον,
δπερ οίονταί τινε; ε’ναι τό νϋν λεγόμενον
Κουζίναν.» 2) Καί κατάλογος δέ τις γεω
γραφικός τοϋ παρακμάζοντος βυζαντινισμού
σημειοϊ «Σίπυλον δρος δ νϋν Κουσινάς.» 3)
.'Η δέ βιογραφία Ίωάννου τοϋ Βατάτζη α
τάς άρχάς τοϋ αίώνος τούτου, η πόλις αΰ- ναφέρει δτι ή σύζυγος αύτοΰ έκτισε μο
ναστηριού έπί τοΰ Σιπύλου, η κατα τήν
1) Inscriptions grecques rccuellies en
Asie Mineure a. 3.
1) ΙΤαυσαν. Γ'. 22, 4.
2) Euslalhii, comm, in Iliadem. Lips.
2) Mild, cl Midler, Ada el diploma
ta II, a. 88, 209.
1830. τομ. IV. σ. 375, 5.
3) Parlhey, Synecd. Hier. etc. a. 315.
3) Βιβλ. Ir. κεφ. 36.

έκφρασιν αύτήν τοϋ συγγραφέως αυτής
«κατά τό δρος τοΰ Κουζη^ά, εί; όνομα τής
ύπεράγνου Θεομήτορος.» 1)

Ε'
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Ό Δήμο;
δ Καισαρέων Μυρειναίων
Αύτοκράτορι Καΐσαρι Θεώ,
υιώ Θεού, σεβαστώ, ύπέρ
ειρήνης σεβαστή;
καθιέρωσεν.

Τρί.ΙΑεις—Σε.Ιεύχεια.
Κατά Πλίνιον αί Τραλλεις έκαλοΰντο
καί Σε.Ιιΰχεια- 2) Τό όνομα δέ τοΰτο θά
προσέλαβε βεβαίως ή πόλις αΰτη άπό Σέ
λευκον τόν Νικάτορα, δστις καί πολλάς
άλλας πόλεις μετωνόμασε μέ τό όνομά
του.Τήν είδησιν ταύτην τοΰ ΙΙλινίου, περί ή;
ούδείς άλλος τών άρχαίων συγγραφέων
μνείαν ποιιϊτα , πιςοποιεί τμήμα ψηφίσμα
τος τής έποχής τοΰ Σελεύκου, άνακαλυφθέν έν Τράλλεσι καί ευρισκόμενον νϋν
έν τώ Συλλόγω. «"Οπως πάσι φανερόν η
τοϊ; εύεργετεϊν προαιρουμένοις [δτ]ι ύ dr.·
μος ό Σε-ΙεοχεΙωχ έύχάριστο; ών τιμά
τούς αυτόν εύεργετήσαντας.» 3)

ΣΤ'

Καισάρεια Mipira.
Τήν έπομένην έπιγραφήν έπί μαρμάρου
ΰψ. 0,58, έδημοσίευσε τύ πρώτον ό «Ό
μηρος,» 4) έζ έτέρου δέ αντιγράφου καί
τό Μουσεϊον τή; Ευαγγελική; Σχολής. 5)
1) Νικοδήμου, ’Ασματ.ακολουθία Ίωάν
νου τοϋ Βκτάτση τοΰ έν Μαγνησία τή παρά
τόν "Ερμον. Έν Κ]πόλει, 1872. σ. 4-4.
2) Plin. V, 29, 29.
3) Τό ψήφισμα τοΰτο έδηιαοσιεύθη τό
πρώτον έν τώ «Όμήρω». ετ. Α'.σ. 539, έξ
ήμετέρου δέ Αντιγράφου έδημοσιεύθη καί
έν «Μουσείω καί Βιβλιοθήκη» περιοδ. Β'.
ίτ. ά. Σμύρνη, 1876 σ. 53.
4) 'Ετ. Β'. σ. 120.
5) ’Αμάλθεια άρθ. 2240. — Μουσεϊον
καί Βιβλιοθήκη. Περιοδ. Β'. έτος ά. σ. 16.
άρθ. ργ'.

Τό μάρμαρον εύρίσκεται έντετοιχισμένο»
«κατά τήν έν τώ Μετσίτ τοΰ Κλησέκιοϊ
είσοδον.» Μανθάνομεν δέ έκ τή; τιμητική;
ταύτη; έπιγραφής δτι ή αιολική πόλις
Μύρινα έκαλεϊτο καί Καισάρεια, βεβαίως
δέ άπό τής έποχή; τή; ει; τον θρόνον άναβάσεως τοϋ Καίσαρος μέχρι τής τελευ
τής αύτοϋ. Τοΰτο ούδείς τών άρχαίων συγ
γραφέων αναφέρει, ούδέ τά μέχρι σήμερον
γνωσθέντα νομίσματα τής πόλεως ταύτης.

Ζ'

Νίο-, di/tioc Κοτιαίωχ παρά Περγάμω.
Έκτος τή; έν τή Έπικτήτω Φρυγία πό
λεως Κοτιαείου τά γεωγραφικά λεζικα ούδεμ-.S; άλλης πόλεως μνημονεύουσιν ούτωσί
δνομαζομένης. Έκ τή; επομένη; δμω; έ
πιγραφής, ήν έδημοσίευσε τό πρώτον δ
Σύλλογος, 1) έξ αντιγραφή; δέ τοΰ κ. Γ.
Εαρινού καί τό Μουσεϊον τή; Ευαγγελικής
Σχολή;, 2) γίνεται γνωστόν δτι καί πλη
σίον ποϋ τή; Περγάμου ύπήρ/ε δήμος κα
λούμενο; Κοτιάειον.
Ό Δήμο; ό Κοτιαέων
Σέξτον Άππολήϊον τόν
Ανθύπατον καί έαυτών
ευεργέτην.

Τό μάρμαρον, ΰψ. 0,71 πλ. 0,58, εύ
ρίσκεται έκτισμένον «έν τή αύλή τής οικί
ας Θωμά Ότουντζή, κειμένης έν τή συ ->ικίφ ’Αοάπ-Μαχαλέ έν Περγάμορ.» Λίαν δέ
1) Όμηρος έτ. Β*. σ. 120.
2) ’Ιωνία άρθ. 186.— Μουσεϊον κα!
Βιβλιοθήκη περιοδ. Β'. έτ. ά. σ. 7. άρθ. πβ'.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ! ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.
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ωφέλιμον ήθελεν εϊσθαι άν τις τών έν
Περγάμω λογίων ομογενών εύηρεστεΐτο νά
έρευνήση ποία ή θέσις έν γ ή επιγραφή αυ
τή εύρέθη διά νά μάΟωμεν οΰτω καί την
τοποθεσίαν τοϋ νέου τούτου δήμου.

Έπί δέ τή; μιάς πλατείας πλευράς άναγινώσκονται τά έξής, έξ ών γίγνννται
γνωστά τά όνόματα τοποθεσιών καί οδών
τινών τής πόλεως Χίου. (στίχ. 1—9)

άπό [τουτ]ο μέχρι [τής
τριόδο, ής 'Ερρώνοαα [εκφ
έρει τρες’ άπό τής τριόδο ά[χ
ρι Έρρωνόσσηζ ές τήν τρίοδ
ον έξ;" άπό τοΰτο μέχρι το
Αη.Ιίο τρες' σύμπαντες 6[ρ
οι έβδομήκοντα πέντε"
δση τών όρων τούτων έσ]ω, πάσα Αοφίζις.

Η'

Ό/άρατα τοπαβισιώτ άρχαίων εν Χίω.
Κατά τδ τρέχον τοΰτο έτος τδ Μου
σείου τής Ευαγγελικής Σχολής έγνωστοποίησέ τινας τών νεωστί έν Χίω άνακαλυφθεισών έπιγραφών, έξ ών τινές είναι λί
αν ωφέλιμοι καί είς την ιστορίαν καί την
γεωγραφίαν τής νήσου. Έκ τών έπιγραφών
τούτων μία πρδ πάντων εϊναι σπουδαιοτάτη" ί) διότι εϊναι πιστόν κείμενον, τής
έν Χίφ λαλουμένης ή γραφομένης κατά
τήν άρχαιότητα ιωνικής γλώσσης, ήτις, ώς
εϊναι γνωστόν, εϊχε τινάς ιδιωτισμούς έν
τή νήσω ταύτη. 2) 'Η έπιγραφή αΰτη
εϊναι άξία ιδιαιτέρας μελέτης, καί δεΐται
τής έρεύνης τών γλ,ωσσολόγων. Έπειδή δέ
έν αύτή άναφέρονται καί τινα όνόματα ά
γνωστων έν Χίερ τοποθεσιών συμπεριλαμ
βάνομεν καί ταΰτα έν ταΐς σημειώσεσιν η
μώνΈπί τής πρώτης λοιπόν πλευράς γίγνεται μνεία θέσεως έν Χίω Οίον κα ·
λουμένης, έν ή έκειτο οικία άγορασθεΐσα
παρά τίνος Άσμίου καί Θεοπόμπου Άγυαίου άντί χιλίων τριακοσίων δώδεκα δραχ
μών. (στίχ. 9—14)

Έπί δε τής έτέρας πλατείας πλευράς
γίγνεται μνεία τριών έτέρων τοποθεσιών
τής νήσου, έν αϊς έκειντο οίκίαι καί γέαι
πρδς πώλησιν (στιχ· 4 6—25.)

Θαργήλεο[ς,
Φιλοκλής Ζηνοδότο τάν [Ε
ύάότισιν δισχειλίων έ[πτακοσίων. [θ]εο[π]ρ[ο]πος κ’ Ο[ί
ν[ο]πίδης ταγ Καρινήιι χ[ε
ι]λίων καί [ό]κτακοσίων [έπ
τά, Κήφιος, τά έμ MeJalv[y
’Axrij τρισχελίων έπτακκοσίων ένενηκόντων, Βία [Πασίω
ΊΙ έν

1) Μουσ. και Βιβλ. περ. Β’. έτ. ά. σ.
37—40. — ’Αμάλθεια άρθ. 2255.
2) 'Ορα Ηρόδοτον I, 142.

στίχ.

ΜMatra Άχτι)

22—23 μνημονευομένη
θά ηναι πιθανώς δ νΰν

θ'
Τοπογραφιχά Ερυθρών.
Ύπ’ άρθ. 108 σώζεται έν τφ Μουσείφ
τής Εύαγγελικής Σχολής τετράγωνος στή
λη έπιγεγραμμένη εΐς τάς τρεις αύτής πλευ
ράς. 4) ΊΙ επιγραφή εϊναι κατάλογος άγο-

4)

Α. Παπαύόπου.Ιος Κιραμιύς.

·

Κάβο Μελανιός.

*Ασμιος
Θεόπομπος Ά
γ]υαίο τ&ν Οΐ~
ψ χειλίων τριηκοσίων δέκων δυών ..

ρών ίερητειών διαφόρων θεοτήτων έχουσών
ναούς έν Έρυθραϊς.
Έν ς'. 20 τής αριστερά; αύτής πλευ
ράς γίγνεται μνεία πωλήσεως τής τοΰ 77οταμοΰ ΆΑίονιος ιερητείας. Πρώτην ήδη
φοράν φαίνεται έπί άρχαίου κειμένου δτι
δ πΰταμός ούτος έθεοποιήθη έν Έρυθραΐς"
εϊναι δέ βεβαίως ούτος δ παρά Πλινίφ μνη
μονευόμενος ζί/t’os άντί ’Αλέων=οντος,
ώ; ή ήμετέρα έπιγραφή. 4) Έν νόμισμα 2)
τής πόλεως ταύτη; είκονίζει ποταυ,όν κα
λούμενον ΑΞΟΣ λατρευόμενον έν αύτή"
ούτος πιθανόν νά ήναι έτερος τοΰ Άλέοντος.
Έν στίχ. 29 τής μεσαίας πλευράς γίνε
ται μνεία ναοΰ ’Απόλλωνος κειμένου έν θέ
σει ή κώμρ τών ’Ερυθρών Κοίλα καλουμένη. Ύπό τό όνομα τοΰτο υπήρχε καί
έν Χίφ τις τόπος. 3)
Έν στίχ. 46 τής άριστεοάς πλευράς
άναφέρεται ή ιερητεία τή; έν Κολοναΐς Κό
ρης Δήμητρος. Αί Κολοναί αύται ήσαν βε
βαίως κώμη ή θέσις παρά ταΐς Έρυθραΐς.
Ευτυχώ; δ Στράβων μάς λέγει δτι δ ’Αναξιμένης ύπδ τό όνομα τοΰτο άναφέρει Κο
λόνάς καί έν τί) Ερυθραία, 4) αϊτινες δέν
ησαν βεβαίως ή αί έν τή άρχαία ταύτη
έπιγραφή μνημονευόμενοι.

Μουσ. καί Βιβλ. περιοδ. ά. 4 875 σ.

403 — 409.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.

Ό έν ’Αλεξάνδρειά αξιότιμος Κ. Ε. Ε.
'Ρούπας, εΐς 8ν ό ήμέτερος Σύλλογος πολ
λά δφείλει, έ-έστειλεν ήμΐν τάς έπομένας
πλεί^ου λόγου άςίας σημειώσεις" πις-ευομεν
4) Pirn. XXXI, 2 oErylhris Alcos
omnis piles gignit in corporibus.»
2) Mionnet, Suppl. VJ, e. 219. άρθ.
946.
3) Ίίροδότ.
4) Στράβ.

17, 26.
589.

XJI1,

δέδτι θέλει έξακολουθήσει τιμών το περιοδι
κόν καί δι’ άλλων τοιούτων άρθρων.

ΒΕΝΧΑ.
Πόλις παρά τήν δεξιάν όχθην τοΰ Νείλου,
έπί τοΰ Πηλουσιακοΰ μάλιστα κλάδου τοΰ
Δέλτα, εϊναι πρωτεύουσα τοΰ Νομ,οΰ (Μουδηρίας) Γαλιουπία; τή; Κάτω Αΐγύπτου, έ
χουσα κατοίκους 4000 περίπου, ών "Ελ
ληνες εϊναι 75, Σύριοι διαφόρων θρησκευμά
των 4 0 καί ολίγιστοι Κόπται, τών λοιπών
πάντων όντων ’Αράβων. Έν αύτή διακλαδίζονται αί σιδηροδρομικά! γραμμαί ’Αλεξάν
δρειάς, Κάιρου, Μητ-Βερρελ, Δαμιάτης καί
Σουεζίου καθιστώσαι τήν Οέσιν αύτής άξίαν
λόγου καί ύποσχόμεναι εύρύ μέλλον τή πόλει
πλούτου καί πληθυσμού. Πλησίον τής πό
λεως εϊναι ύψωμα, έφ’ ού διακρίνονται λεί
ψανα άρχαίας τινός πόλεως, "Αθριβις καλουμένη; τδ πάλαι, ώς δηλοΰσι τά άνευρισκόμενα έπιγράμματα, έκ τών δποίων τά
ακόλουθα τρία, έσχάτως άνευρεθέντα, βεβαιοΰτι τήν δνομασίαν ταύτην τής άρχαίας
πόλεως. Ί'ό ύψωμα, έπί τοΰ δποίου έκειτο
ή άρχαία πόλις, άνασκάπτεται μετά ζή
λου ύπό τών άρχαιοκαπήλων Αράβων Βένχας, οϊτινες τδ μέν χώμα φέρουσιν έπί
μικρά αμοιβή ώς λίπασμα είς τούς άγρούς,
τάς δέ άνευρισκομένας άρχαιότητα; πωλοΰσιν, έπί εύτελεΐ ένίοτε τιμή, πρός τούς
συμπολίτας αύτών "Ελληνας, έκ τών δποί
ων τινές έσχημάτισαν άξιολόγους σύλλο
γός άρχαιοτήτων Αΐγύπτου,
ών τήν
πλουσιωτέραν έχει ό κ. Δημήτριος Β. Φώ
τιος, ήν καί άφιέρωσε διά τό εθνικόν Νο
μισματικόν Μουσείου τοΰ Πανεπιστημίου
τής Ελλάδος, μετά τόν θάνατόν του δμως
διά λόγους μετριοφροσύνης καί έλπίδο; τελειοτέρας καταρτίσεώ; της. ΊΙ άρχαιοκαπηλεία τών άράβων Βένχας τούς έδίδαξε
καί τήν παρατυπίαν καί χαράττουν καί
απομιμούνται θαυμασίως διαφόρου; αρχαι
ότητας έξαπατώντες πολλάκις τούς είδημονεστέρους. Τά άνευρεθέντα εσχάτως
τρία έπιγράμματα έπί λευκότατου μαρμά

ΠΟΙΚΙΛΑ.

ΠΟΙΚΙΛΑ.
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ρου (α) ήγοράσθησαν παρά τοΰ κ θ. Κοίβ-■τΐδβιτζ, καί ευρίσκοιται άκόμη είς τ/,ν κα
τοχήν του, ώς μάς έβεβαίωσεν ό αξιότιμος
κ. Θεόδωρος I. Σταυρινίδης, πρός 8ν όφείλομεν τά αντίγραφα τών μνημονευθέντων
τριών ’Επιγραμμάτων.

1) ΤΠΕΡ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ
ΠΤΟΛΕΜ Α ΙΟΣ ΕΠΙ Κ ΤΔΟ Ι
Ο ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΦΤΛΑΚΙΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΙ E’ijAOPlBEl ΙΟΤΔΑΙΟΙ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΝ
ΘΕΟΙ ΪΊΤΣΤΩ1
2) ΤΠΕΡ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΤΟαΕΜΑΙΟΤ
■Και βαςιαιςςιις κλεοπάτρας
ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
ΕΡΜΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΩΓΕΡΛ II ΓΓΝΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΝ ΔΕ ΕΞΕΔΡΑΝ
TUI Ι1ΡΟΣΕΤΧ111

3)

ΟΙ ΕΚ ΤΗΣ.·.·.
ΤΙΩΤ1ΚΗΣ. .·.·.
ΟΔΟΝ ~Ν1. ·.·.·.
ΣΤΙΙΤΠΝ. .·.·.·.
ΚΗ ' ΤΟΣ.·.·.·.·.
ΣΙΟΜ.·.·.·.·.·.·.·.

(α) Ταδτα ήγοράσθησαν, ώ; μανθάνω, άντ'ι
χιλίων φράγκωνπν^Ζ κ»,!
·
Σημ 1) 'Ο έκτος στίχο; τήν προσευχήν άρχβται κάτωθεν τή; τοϋ άνωτέρυυ ΕΝ
............

....................

.......... ■!■■■■·■! fl..

Τί ■

·

. 'ι............... ,μ,

TUi

min fir firff.il ι ■

3) Εϋρίσκεται έπί λευκότατου τετραγώνου
μαρμάρου, άτυχίν; κεκομμένου.

ΠΟΙΚΙΛΑ-

Σιάηρόάμομοε if ’ΡωσσΙα. —

Προσε
χώς αρχεται ή κατασκευή σιδηροδρόμου,
μέλλοντος νά συνδέσΐ] τήν Σιβηρίαν πρδς
το Τουρκεστάν, δ δέ Μποσκώφ, έγκριτος
τοΰ μηχανικού αξιωματικός, άπήλθεν ή
δη έξ Όρεμβούργου Χνα χαράξη τήν μέ
χρι Τασκένδης οδόν. Καθά βεβαιοΟται, τό
εργον ούδεμίαν παρέχει σπουδαίαν δυσ
χέρειαν, διότι τό έδαφος είναι δμαλόν, οί
δέ Κιογίσιοι, καί τοι είδότες δτι δ σιδηρό
δρομος ούτος θέλει καταφέρει καίριο» τραύ
μα κατά τής ανεξαρτησίας των, ούδόλως
φαίνονται έχθρικώς διακείμενοι. Τήν αύτήν
δμως αδιαφορίαν δέν θά δείξωσιν ίσως δ
χάνης τής Βουχάρας καί δ εμίρης τής Κα·
σγάρης, οιτινες έννοοΰσιν δτι τά συμφέ
ροντα των, εμπορικά καί πολιτικά, δια
κυβεύονται καί Οά γί.ωσιν υποχείριοι τής
'Ρωσσίας' άλλ’ ή Αντίστασις ή άντίπραξίς
των δέν Οά ματαιώσΐ) τόν σκοπόν τής ρωσσικής κυβερνήσεως, ήτις εύκόλως Οά δυνηΟή νά ποιήσρ εκποδών πάν πρόσκομμα.
Ύπολογίζουσιν δτι μόλις είς πέντε έ
τη η σιδηρά γραμμή Οά φθάση μεχοι Τα
σκένδης.
Ή ρωσσική κυβέρνησις από πολλοΰ σκέ
πτεται νά συνδέση διά σιδηροδρομικών
γραμμών τάς προσφάτους κτήσεις της. Hδη κατεσκευάσΟησαν διάφοροι δδοί εις τά
Καυκάσια, άλλαι δέ γραμμαί Οά κατασκευασΟώσι μέχρι τών σπλάγχνων τής Περ
σίας, ώστε άπαν τό έξωτερικόν έμπόριον
ταύτης νά ένεργήται διά τής 'Ρωσσίας' ούτω δέ μετ’ ολίγον ή Τραπεζοΰς Οά παρακμάση ολως διόλου, άποβάλλουσα τήν α
ξίαν, ήν είχε διά τό περσικόν έμπόριον.
*

*

*

’Αναγινώσκομεν εί, ελβετικήν τινα εφη
μερίδα.
« 'Από τίνος χρόνου ήγγέλθη δτι είς τά
δάση τοΰ Κόνιτς (έν Βέρνη,) περ·εφέρ·>ντο

δύο άνθρωποι, οιτινες έφαίνοντο έχοντες
άπόφααιν νά ζήσωσι βίον μονήρη. Τής ά
στυνομίας διαταξάσης έρευναν, εύρον δύο
αληθείς 'Αγγλους, μηδεμίαν άλλην ξένην
όμιλούντας γλώσσαν' έπ αύτών δέ ούτε
έγγραφα έφερον, ούτε χρήματα, καί απο
ρεί πάς τις πώς τά δύο ταΰτα τέκνα τής
’Αλβιώνος περιεπλανήθησαν έν τώ κέντρφ
τής Εύρώπης είς μονήρες δάσος. Οι νέοι
ούτοι 'Ροβινσώνες διήγαγον βίον αρχέτυ
πον' έσβενον τήν δίψαν των έν τοίς διαυγέσι ρύαξι τών δασών, έτρωγον δπώρας
διαφόρους, ήτοι χαμοκέρασα καί δ,τι άλλο,
καί έκοιμώντο έπί χόρτων. Σήμερον οί ’Αγ
γλοι ούτοι άνακρίνονται καί βεβαίως θά
γίνη γνωστόν πόθεν ηλθον καί διατί ζώσι
μακράν τής Ανθρωπίνου κοινωνίας.»
• ·
•

Ή παραγωγή του οπίου όσημέραι αύζάνει έν Κίνα, δπερ είς ού μικράν ένέβαλεν
άνησυχίαν τούς γεωργούς τών ’Ινδιών καί
τούς έμπορευομένους τό ναρκωτικόν τοΰτο.
’Εκ τών έπισήμων εκθέσεων συνάγεται δτι
ή εισαγωγή τού ξένου οπίου έλαττοΰται
έν Κίν<χ καί κατά τό τελευταίου τρίμηνον
τού 1875 είσήχθησαν μόνον 21,227 πίχου, ένώ κατά τήν αντιστοιχούσαν περί
οδον τοΰ 1874 ή εισαγωγή άνήλθεν εις
29,307. Ή έλάττωσις αυτή όφείλεται είς
τήν άνάπτυξιν τής καλλιέργειας έν Κίνα.
* ·
•
Ώς γνωστό» πολλά πτηνά καί ζώα,
λίαν ώφέλιμα είς τήν γεωργίαν, θυσιάζον
ται ενεκεν προλήψεων καί οδτω προσγίνεται βλάβη έπαισθητή είς τούς άγρούς. Τό
έπί τοΰ έμπορίου υπουργείου τής Γαλλίας
διεβίβασεν άρτίως είς τούς δασονόμους,
τούς άγροφύλακας, κτλ-, τόν έπόμενον κα
τάλογον τών ώφελίμων καί βλαβερών τή
γεωργία ζώων, δστις έτοιχοκολλήθη είς τ’
αρμόδια μέρη. Ό κατάλογος ουτος τίθε
ται

ύ.τό

τήν προστασίαν των φρονίμων
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είναι δέ ό εξής.

’//καχΜχ-οιρος.
Τρέφεται άπό μυς, μικρά τρωκτικά ζώα,
κοχλίας καί λευκούς σκώληκας, ζώα έπιβλαβή είς τήν γεωργίαν.

Μ ή φονεύητε τόν άχανθόχοιρον.

Βοηθός τοΰ γεωργού, καταστρέφει 20
έως 30 έντομα τήν ώραν.

Μ ή φονεύητε τόν φρϋνον.
'ΛσπάΛαζ

(τυφλοπόντικές)

Καταστρέφει άδιαλείπτως λευκούς καί
άλλους σκώληκας, γρυλλοασπάλακας καί
έντομα έπιβλαβή είς τήν γεωργίαν, Ούδέποτε εύρίσκουσιν ίχνος φυτών είς τόν
στόμαχόν του' προξενεί περισσότερον καλόν ή κακόν.

Μή φονεύητε τόν άσπά.Ιακα.

Μη.Μάνθη χαί ό σχώ.ΐηζ της /)
Λευκός σχώΛηξ.
Θανάσιμος έχθρά
70 έως 10 ώά.

τής γεωργίας, τίκτει

Φονεύετε τήν μη.ίο.Ιόνθην.
Πτηνί.
"Εκαστος νομός χάνει έτησίως πολλά
εκατομμύρια ενεκεν τών εντόμων' μόνος ά
ξιος εχθρός δυνάμενος νά παλαίσ^ νικηφόρως κατ’ αύτών είσί τά πτηνά, άτινα
τοώγουσι καί τάς κάμπας καί βοηθούσι
τήν γεωργίαν.

ΠαιδΙα, μή χαΛατε τάς φω.ίεάς
τώκ πτηνών.
Είς τά παιδία τά παρόυσιάζοντα είς τούς
αγροφύλακας 500 κεφαλάς μηλολόνθης θά
πληρόνωνται 25 έκατοστά τοΰ φράγκου.
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Προχθές έπρόκειτο νά συνέλθη έν Βρυξέλλαις διεθνές γεωγραφικόν συνέδριον, ού
σκοπός είναι νά δργανίση εκδρομήν επι
στημονικήν έν τή κεντρική ’Αφρική. Κατά
πρόσκλησιν τοΰ βασιλέως τών Βέλγων, πολ
λοί συνήλθον ήδη άπδ διάφορα μέρη, ή δ’
εκδρομή έσεται έπίσης διεθνής.

• ·
•

'Επιστημονικά? σ/tAriaJor. — Γνωστόν
δτι τδ μουσείον τοΰ Βερολίνου είχεν έξαπατηθή πρό τίνος, άγοράσαν ώ; γνήσιας
διαφόρους παοαπεποιημένας σημιτικάς αρ
χαιότητας’ ήδη δέ πάλιν έγένετο θΰμα
μεγαλητέρας απάτης. Ό καθηγητής Κούρ
τιος ήγόρασεν άντί 70,000 φράγκων συλ
λογήν διαφόρων αντικειμένων, όν τά πλεϊ*
στα κατόπιν άνεγνωρίσθησαν ώς κατασκευασθέντα προσφάτως* κατανοεί δέ πάς
τις ήλίκος γίνεται θόρυβος καί εις πόσην
αγωνίαν διατελεΖ ό κλεινδς άοχαιολόγος.
■ ■
•
ΊΙ μελισσοτροφία ήρχισε νά προάγηται
έν ταΤς Ήνωμέναις ΓΙολιτείαις τής Αμε
ρικής’ μόνον δ’ δ παραγόμενος κηρός αξί
ζει ές έκατομμύρια δολλαρίων. Εΐς μελισσοτρόφος έν Καλλιφορνία κερδαίνει έτη
σίως, μετά τήν έκπτωσιν δλων τών έξόδων,
σχεδδν 25,000 δολλαρίων, ύπολογίζουσι
δέ δτι έν άπάση τή δημοκρατία ύπάρχουσιν 70,000 μελισσοτρόφοι, έχοντες 3 έ
κατομμύρια κυψέλας.
Ύπολογιζομένης I
λίτρας μέλιτος κατά κυψέλην καί τής
λίτρας πρδς 1 φράγκον και 25 έκατος-ά, ή δλη άξία τοΰ μέλιτος ανέρχεται
είς 17 έκατομμύρια δολλαρίων — είς ά
προσθετέον καί τδ έκ τοΰ κηροΰ όφελος.
Πρδς προαγωγήν τής μελισσοτροφίας έκδίδονται τέσσαοες ειδικαί εφημερίδες.

Τά πανεπιστήμια τής Πρωσσίας ηρίΟμουν τδ παρελθόν έξάμηνον 7923 φοιτητάς, ήτοι 2143 τδ τοΰ Βερολίνου, 707
τδ τής Βόννης, 1116 τής Βρεσλαυΐας,
985 τδ τής Γαιτίγκης, 444 τδ τοΰ
Γκράϊφσμπαλτ, 870 τδ τής Χάλλης, 202
τδ τοΰ Κιέλου, 6 Η τδ τής Καινιγσμπέργης, 401 τδ τοΰ Μαρπούργου, 431 τδ
τοΰ Μύνστερ ζαί 13 τδ τοϋ Μπράουνσμπεργ.
*

Άναγινώσκομεν είς τδν αγγλικόν «Χρό
νον».
«Φιλόσοφός τις εΐπεν δτι ευτυχέστατος
πάντων ήν ό έχων όλιγωτέρας άνάγκας.
Ό ταΰτα είπών θά ειχεν ύπ’ δψιν Αιγύ
πτιον φελλάχον. Ούτος συχνάκις γεννάται είς τούς αγρούς, τής μητρός του μέχρι
τέλους τοΰ 'βίου της έργαζομένης τούς
αγρούς καί μόλις άναπαυομένης μίαν ημέ
ραν’ γαλακτουχεϊ δέ τά τέκνα της ένώ έργάζεται. Αί συνέπειαι τής άμαθείας καί τής
πενίας είσί φοβεραί’ γηράσκουσι δέ προώρως λίαν (άπδ τοΰ τεσσαρακοστού έτους)
καί ό πληθυσμός άποδεκατίζεται ύπδ τρομεράς θνησιμότητος προσβαλλούσης κυρίως
τά νήπια. Κατ’ έτος Ονήσκουσιν 140,000
ψυχαί, ών 80,000 παιδίχ’ ύπελόγισαν δέ δτι έπί 5 βρεφών, τρία δέν φθάνουσι μέχρι
τοΰ 2ου τής ήλικίας έτους. Τά έπιζώντα ύποβάλλονται είς άλλόκοτον τελετήν, ής ή άρ
χή ανάγεται είς τούς άρχαιοτάτους χρόνους’
τίθενται δηλ· είς κρησάραν καί κινούνται
κρουόντων τυμπάνων’ τό δέ έθιμον τοΰτο,
καθ’ ά κοινώς πιστεύεται, καθιστά αυτά
αρειμάνια.»

ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΩΝ ΤΗΣ « ΧΑΝΣΑΣ. »
-—-

: Ύ* *■**r

σώσωσι καί τοΰτο διότι αυτή, μείνασα / άπήστραπτεν έν τώ βάθει τοΰ νέου δώματίδυ’κάτω δέ τοΰ κατόπτρου έκρέματο λακέλευθέρα έπί τοΰ καταστρώματος, μή ούπρδν βαρόμετρον, ώς καί τδ ώρολόγιον, ου
σα τούτέστι δεδεμένη, έπέπλεεν είς τδ
ΰδωρ, δτε τδ πλοϊον έβυθίσθη, καί έδυτδ σύνηθες τιχ-τάχ ήκούετο άδιαλείπτως.
Χάρις εις τά ληφθέντα μέτρα ταύτα, η
νήθησαν νά μεταφέρωσιν αύτήν έπί τοΰ
πάγου, πλησίον τής κατοικίας’ ήν δέ καί
έν -.tj ές ανθράκων οικία διαμονή ήν όπω&οϋν άνεκτή’ άπαντες δέ, άφοΰ έκοιμήθηαυτή μία έτι ελπίς σωτηρίας·
Τάς έπομένας ήμέρας, έπειδή ό καιρός
σαν άρκούντως καί καλώς, ανέκτησαν τάς
δυνάμεις των, αϊτινες είχον έξασθενήσει
έξηκολούθε: νά ηναι εύνοϊκδς, ’.δ πλήρω
μετά τόσους κόπους καί ά; έπέορωσε γεύ
μα ήσχολήθη ΐνα έγκατασταθή δσον ένεμα καλόν.
στιν άνετώτερον είς τήν στυγνήν κατοικί
Οί άνθρωποι εκείνοι δέν ύπέκειντο πλέ
αν του.
Έκ τής στέγης, τής συνισΐαμένης άπδ
ον είς αμέσους καί αναπόφευκτους κινδύ
νους, ή κατήφεια διεσκεδάσθη βαθμηδόν,
πανία ιστίων, ένεκεν τής μεγάλης σχετι
μετά γελώτων δέ καί χειρονομιών έμνήκώς θερμότηιος ήτις ύπήρχεν έν τώ έσω
τερικώ τής κατοικίας, άπέσταζεν ΰδωρ άσθησαν κωμικών τινων σκηνών διαδραμαναλυόμενον έκ τών καλυπτουσών αύτήν
τισθεισών τήν 19· Τδ εσπέρας έπανέλαχιόνων, ώστε τήν νύκτα πραγματικώς δι·
6ον κα'ι αυθις τδ οΰίστ, δπερ έπαιξαν έπί
ήλθον κάκιστα’ πρδς θεραπείαν δέ τού κα
ημερολογίου τού πλοίου, ελλείψει τρα
πέζης.
κοϋ τούτου έσπευσαν νά οικοδομήσωσιν ο
Τδ πλεΐστον μέρος τών τροφίμων καί
ροφήν έκ σανίδων, ήν περιεκάλυψμν μέ
πανία. "ΐνα είσέρχηται έν τή κατοικία φώς
τής καυσίμου ύλης, ώς καί αί λέμβοι, εύ
καί άερίζηται αΰτη έπαρκώς, ήνσιξαν είς
ρίσκοντο είσέτι έπί τού πάγου είς τά πέ
ριξ τοΰ μέρους, δπου είχε ναυαγήσει τδ
τήν κορυφήν 8ν παράθυρον, άκολούθως δέ
πλοϊον’ κυρίως δέ η μεταφορά τούτων έ
καί δεύτερον’ πλήν καί πάλιν ώφειλον ν’
γένετο δι’ έλκηθρων καί διήρκεσε πολλάς
απτωσι τήν λυχνίαν τδ πλεΐστον τής ήμέ
ρας. 'Εκατέρωθεν τοΰ διαδρόμου, δστις εί
ήμέρας. Ταϋτα πάντα έπεσώρευσαν κατ*
χε κατασκευαοθή έκ σανίδων καί δστις έάρχάς πλησίον τής οικίας. ’Επειδή τδ στρώ
χώριζε τήν κατοικίαν καθ’ δλον τδ μήκος,
μα τής χιόνος ήν υψηλόν, δσον καί οί τοί
έθηκαν εις τά πλάγια, έξ δακτύλους ύπέρ
χοι, έσκαψαν πέριξ τής οικίας δδδν εχουτδ έδαφος, είδος μικρών κλινών, άς έφωσαν πλάτος τεσσάρων ποδών, καί έκάλυδίασαν μέ αχυροστρώματα’ δπως δέ μή παψαν αύτήν μέ πανία, τού δέ περικαλύμμα
τος τδ πάχος ηυξησαν διά χιόνος, ήν έργώνωσι τά προσκεφάλαια, ήγειραν εί; τδν
τεΐχον, έν τή καταλλήλω θέσει, διπλοΰν
ριψαν άνωθεν. Τδ είδος τοΰτο τής διαύλου
σανίδωμα. Τήν μεγάλην βαύνην τοΰ μα
έχρησίμευσεν ώς αποθήκη τών τροφίμων"
πραγματικώς δέ έθηκαν τδ πλεΐστον τού
γειρείου έθηκαν είς τδ βάθος τής οικίας,
τήν δέ μικροτέραν μάλλον πρδς τά εμπρός.
των, καί τδ υπόλοιπον, δπερ έδύνατο νά
χρτσιμεύση διά δύο μήνας περίπου, κατεΚατά μήκος τών χωρισμάτων ή πλευρών,
άτινα είχον περιβάλει μέ πανία τών ι
τέθη έπιμελώς είς τάς λέμβους. Τήν ολίγην
καύσιμον ξυλείαν, ήν απέκτησαν σχίσα»στίων, κατεσκεύασαν οπάς ϊνα θέσωσι τά
βιβλία, τά διάφορα έργαλεΐα καί μαγει
τες τού; ιστούς καί τάς κεραίας, έστοίβαρικά σκεύη.
Τά κιβώτια τού πλοίου,
σαν έξω τού δωματίου·
τεθέντα κατά μήκος διαύλου πρδ τών μι
Τάς λέμβους ότέ μέν έθετον είς δν μέρος,
ότέ δέ είς άλλο' άπέσυρον δ’ αύτάς άπδ
κρών κλινών, έχρησίμευον συγχρόνως ώς
τράπεζα καί ώς θρανία. Τδ κεχρυσωμένον
καιρού είς καιρόν έκ τής χιόνος, ύφ’ ήν
κάτοπτρον τού αρχαίου δωματίου τού πλοίου
διετέλουν τεθαμμέναι, καί μετεκόμιζον εί;
5
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μέρος δπου δέν έπεσωρε-ίετο τόσο χιών.
"Εκαστος είσήρχετο ερπων είς τδ κατα
φύγιου του ού ή ίροφή μόλις ύπερέβαινε
τδ ττ,ς χιόνος στρώμα.
Είχον κατορθώσει νά σώσωσι ττ,ν με
γάλην σημαίαν τοΰ πλοίου' έστησαν δέ ζπισθεν τής οικίας τδν θώρακα καί άνο>
αύτοΰ άνεπέτασαν την σημαίαν, ώστε νά
έφελκύσωσι τήν προσοχήν καταστήματος
τίνος Έσκιμώων, αν τυχόν τοιοΰτό τι ύ
πήρχεν έπί τών παραλίων.
Ί1 Οέρμανσις τής οικίας ένηργεϊτο έντε
λώς, και ένώ έξω έπεκοάτει ψΰχος 20°
'Γεωμόρου, είς τήν καλύβην, περιβεβλημένην ύπδ στρώματος χιόνος, δπερ προεστάτευεν ταύτην, ή θερμοκρασία ήν + 18°.
Τδ αναγκαίου πΰρ διά τήν προπαοασκευήν
τών τροφών έχρκσίμευε καί πρδς θέρμαν
σιν τοΰ δωματίου. Ή έντδς αύτοΰ ύγρασία ήν βλίγη, ό δέ καπνός εύκόλως έξήρ
χετο έκ τοΰ παραθύρου, οθεν άνενεοΰτο ό
αήρ.
«Τδ ήμέτερον τεμάχιον κρυστάλλου,
λέγει ή έκθεσις τής Χάτσας, έξέκλινε βρα
δέως, άλλ’ άκαταπαύστως, πρδς τά με
σημβρινά’ παρεκάμψαμεν δέ τήν παραλίαν
τοΰ Λιβερποδλ μέχρι τοΰ .πορθμού τοΰ
Σχορέσμ.τη, ότέ μέν πλησιάζοντες, ότέ δέ
άπομακρυνόμενοι τοΰ πεδίου τών πάγων’
ή χίνησις αύτη ήν ομοιόμορφος καί προήρχετο πιθανόν έκ τής παλίρροιας καί τίς
άμπώτιδος έν τώ μεγάλω έκείνφ καί βαΟεϊ κόλποι. Διεκρίνομεν δέ έντελώς τήν
κατατομήν τής παραλίας, γεμούσης άπδ
βράχους, χαΐ είς δύο κοιλάδας, κειμένας
μεταξύ αποτόμων όρέων, ένομίσαμεν δτι
εΐδομεν παγώνας κεχαλυμμένους άπδ χιόνα.
«Συχνάκις έβλέπομεν κατηφεΧς καί πε
ρίλυποι τδ μέρος είς 8 ή Χάκσα είχεν έξαφανιοθή’θά ύπήρχεν ήδη θέσις άσφαλής δι’
αύτήν μεταξύ τοΰ τεμαχίου κρυστάλλου καί
τοΰ στερεού πάγου.
«Κατά τά τέλη τοΰ ’Οκτωβρίου ό ήλι
ος άνέτελλε τήν έννάτνν καί ήμίσειαν ώ
ραν καί έδυε περί ώραν τρίτη,ν όπισθεν τών
βράχων τής παραλίας. Έν τώ δωματίω

μόλις ολίγας ώρας τήν ήμέραν έφεγγε τό
σον, ώστε νά δυνάμεΟα ν’ άναγινώσκωμεν
καί γράφωμεν.
«Πάσαν κατεβάλομεν προσπάθειαν ΐνα
διατελώμεν είς άέναον κί/ησιν’ έπαγοδρομοΰμβν δέ καί κατεσκευάζομεν εικόνας έκ
χιόνος. Ό κανονισμός, δστις είχε συνταχθή
διά τα τής ήμέρας καθήκοντα καί έργα,
έζετελιΧτο αύστηρώς
« Τήν έβδόμην ώραν ώφειλε νά έξεγείρη
ήμάς τού ύπνου ό τελευταίος φυλάττων
σκοπόν εύθύς δέ ήγειρόμεθσ, περιετυλισσόμεθα μέ τά μάλλινα ένδύματα μας, έπλυνόμεθα μέ ύδωρ, δπερ έποριζόμεθα άναλύοντει χιόνα, μεθ’ 8 έπίνομεν τδν εω
θινόν καφέν καί ήσθίομεν τεμάχιον άρτου
σκληρού. Κατόπιν έπήρχοντο ποικίλαι έργασίαι καί άσχολίαι, ήτοι κατεσκευάζο
μεν τά ένδύματα μας, συνετάσσομεν ημε
ρολόγια καί άνεγινώσκομεν. Όσάκις δ και
ρός τδ επίτρεπε, προεβαίνομεν είς αστρονο
μικής καί άλλας παρατηρήσεις. Τδ γεύμα
παρετίθετο τήν πρώτην ώραν καί συνίστατο κυρίως άπδ παχείαν cowtar, ήν συνε
χώς έποικίλομεν διά διαφόρων όσπρίων,
ορυζίου, ζυμαρικών, κτλ., άτινα διετηροϋμεν' έδει όμως νά ώμεν φειδωλοί είς
τά πνευματώδη ποτά καί μόνον τήν Κυ
ριακήν έδίδετο είς έκαστον ήμών ποτήριον

πόρτου.
«Καθ’ δλον τδν χειμώνα ή ύγιεινή κατάστασις ήμών διετέλεσεν άρίστη, μόνον
δέ δύο άνθρωποι ήσθένησαν, ό ναύτης Σμήτ,
δστις έπί τής απώλειας τοΰ πλοίου είχε
προσβληθή άπδ πυρετόν καί έθεραπεύθη
ταχέως, καί ό ναύτης Μποΰτνερ, ου ειχον
παγώσει οί πόδες.
«Άδιαλείπτως καί καθ’ δλας τάς διευ
θύνσεις ένηργοΰμεν έρευνας έπί τοΰ ήμε
τέρου τεμαχίου κρυστάλλου’ έχαράσσομεν
δέ οδούς καί έθέτομεν δρια διά τάς μεγά
λας καί μικράς περιφοράς ή περιοδείας.
Ό όγκος τοΰ πάγου, έφ’ ού εύρισκόμεθα,
είχε περιφέρειαν έπτά σχεδδν μιλλίων καί
διάμετρον έπέκεινα τών δύο.
«Ή παράδοξος αύτη σχεδία έφ’ ής οί
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δυστυχείς ήμεΐς έπιβάται τοΰ παναγάθου
Θεού, ώς μάς άπεκάλει ό διδάκτωρ Λάουμπε, έϊ,ερόμεθα έπί πολλούς μήνας με
ταξύ τής θαλάσσης καί τής παραλίας, ην
πεδιάς πάγου πυκνότατου άποτελουμένου
έκ τεμαχίων κρυστάλλων διαφόρου πάχους
στερεώς συρκεκολλημένων. Τδ μέρος, τδ
όποιον έβυθίζετο εις τδ ύδωρ, είχε τομήν
σχεδδν πέντε ποδών, δπερ έπιτρέπει νά
ύποθέσωμεν όγκον ύπδ τήν θάλασσαν πα
χους τούλάχιστον τεσσαράκοντα ποδών.
Δέν έδυνάμεθα νά προβώμεν είς καταμετρή
σεις είς τά άκρα τοΰ πάγου, τής βολίδος
άπολεσθείσης κατά τδ ναυάγ ον τοΰ πλοί
ου. *11 χιών, ήτις συνεχώς έπιπτε καί έ
πισωρευομ νη άπιτέλει στρώαατα ύψους iκτώ ποδών, άρχομένου τοΰ Ίανουαρίου
είχε πληρώσει δλας τάς έπάς τοΰ ήμετέ
ρου πάγου.
«Τδ βλέμμα έξετείνετο έπ’ άπειρον δί
χως ν’ άπαντήσι) τι, διακόπτοι τήν μονο
τονίαν τοΰ λευκοΰ αύτοΰ άπειρου. "Αμ’
άπεμακρύνετό τις όλίγον τής οικίας, τής
βαθέως βεβυθισμένης έν τή χιόνι, έ
παυε πλέον νά βλέπη πάν τδ προέχον ση
μείου, καί αύτδν τδν καπνόν τής καπνόδόχης, τάς λέμβους, έξ ών άφήρουν άπδ
καιροΰ είς καιρόν τήν κα ταπίπτουσαν χιό
να, καί τον ίστδν, άφ’ ού ήν άνηρτημένη ή
σημαία.
« Τά άκρα, ήτοι όχθη, τοΰ ήμετέρου τε
μαχίου κρυστάλλου, ιδίως είς τά δυτικά καί
νοτιοδυτικά, παρίστων θέαμα άλλόκοτον’
αί προστριβαί καί αί συνθλίψεις τών έπ'.πλε
όντων πάγων άνήγειραν έκεϊ τείχη, εχοντα
ύψος έπέκεινα τών δέκα ποδών. Τά έκ χιό
νος κρύσταλλα άπήστραπτον ώς μυριάδες
άδαμάντων. Τά άμυδρά φώτα τής έσπέρας,
καί τής ήμέρας τά έρυθρόχροα, έδείκνυΟν
πρασινοχρόους τάς λεύκάς έπιφανείας. Αί
νύκτες ήσαν μεγαλοπρεπείς. Τδ ακτινοβο
λούν στερέωμα καί ή τδ φώς τούτου άντανακλώσα χιών τόσην παρήγαγον λάμψιν,
ώστε άνευ κόπου έδύνατό τις ν’ άναγνώση
τήν λεπτοτέραν γραφήν καί νά διακρίντ,
τά πράγματα είς μακράν άπόστασιν. Εΐχο-
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μεν πάντοτε το θέαμα τοΰ βορείου σέλαος,
8ν δέ βόρειον σέλας τόσον φωτεινήν ήτο,
ώστε ήμαύρωσε τήν λάμψιν τών αστέρων
καί έπί τοΰ ήμετέρου τεμαχίου κρυστάλλου
τά πράγματα είχον σκιασθή. Καθόσον
διετελουμεν κατά τδ μάλλον ή ήττον πλήσίον τής παραλίας, έβλέπομεν ταύττ.ν ότέ
μέν ομιχλώδη,ότέ δέ αιθρίαν, ώστε νά δ·.ακρίνωμεν καθ’ δλα τούς βράχου;.
« Πλησίον τής κυριωτέρας οικοδομής
ήμών έκειντο δύο οίκίσκοι, ών ό μέν έχρηαίμευεν ώς σκέπη διά τά πράγματά μας
(άγγάριον), δ δέ ώς πλύσις. Αί λέμβοι, οί
σωροί τών ξύλων, τά βαρέλια, έφ’ ών ήσαν
οί άνθρακες καί τδ στέαρ, πβοιέβαλλον τδν
σκελετόν τοΰτον τής ήμετέρας άποικίας’
ϊνα δέ μή είσέρχοινται άνεμος καί χιών είς
τήν έκ πλίνθων οικίαν, ώκοδομήσαμεν πρό
δομον, εχοντα είσοδον περίστροφου.
« Ήμέραν τινά, κατ’ άρχάς τοϋ Νοεμ
βρίου, έξελθόντες είς περίπατον, ένώ άπείχομεν δκτώ περίπου μίλλια άπδ τής ακτής
τής λεγομένης τοΰ Διβερπούλ, παρετηρήσαμεν μικρά τινα φύλλα δμοιάζοντα πρός τά
τής ιτέας, άτινα βεβαίως ό άνεμος είχε
φέρει είς τήν ξτ,ράν. Εις ετερον μέρος ή χι
ών εύρέθη κεκαλυμμένη έπί έκτάσεώς τίνος
άπδ λεπτήν πετρώδη κόνιν, ·?,ν δ διδάκτωρ
Λάουμπε ύπέθεσε παραχθεϊσαν ύπδ ήφαιστείου καί ήτις μετεφέρθη ύπδ τοΰ άνέμου
έξ Ισλανδίας, άπεχούσης εκατόν όγδοήκοντα μίλλια·
« Μεσοΰντος τοΰ Νοεμβρίου εϊδομε-Λέπί
πλησιόχωρου τεμαχίου κρυστάλλου, συνηνωμένου διά τοΰ ήμετέρου διά λεπτού αρώ
ματος πάγου εΐς τήν επιφάνειαν τοΰ ύδατος, τδν άμορφαν όγκον θαλασσ ου έλέφαντος, ακίνητον ώ; τεμάχιον βράχου. Εύ
θύς οί αξιωματικοί Χιλεμπράντ καί Μπάδε,
μετά τινων άνδρών του πληρώματος, ώρμησαν ϊνα ψονεύσωσιν αύτήν, άφοΰ ώθησαν
τήν λέμβον μετά πολλοΰ μόχθου καί άφοΰ
διέβησαν διά τοΰ νεωστί σχτ.ματισθέντος
πάγου. Αί σφαίραι διετρύπησαν τδ δέρμα
τοΰ θαλασσίου τέρατος, έχον πάχος ενός
δακτύλου,καί κατώρθωσαν νά φονεύοουν αύ-
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τό. Τό τέρας, πρίν έκπνεύση, έξαγριωθένετι μάλλον έκ τών πληγών, άπεπειραθη, εί;
μάτην όμως, νά συντρίψη τόν νέον πάγον,
έν φ εύρίσκοντο οί κυνηγοί. Δέν ήτο δέ μι
κρόν έργον η τοΰ κολοσσιαίου τούτου πτώ
ματος μεταφορά εί; τό μέρος, είς δ ήθέλο
μεν- δέκα άνθρωποι, βοηθούμενοι υπό ισχυ
ρά; τροχαλίας, είργάσθησαν έπί πολλάς ώ
ρας ϊν’ άνασύρωσιν αυτό έκ τοΰ ύδατο; καί
θέσωσιν έπί τοΰ πάγου- μέγαν δ’ έπίσης καί
φοβερόν αγώνα κατέβαλον ϊνα έκδάρωσι καί
καθαρίσωσι τόν θαλάσσιον έλέφαντα, διό
τι τό σώμα τούτου, παγώσαν εί; θερμο
κρασίαν 23ο 'Ρεωμύρου, άπετέλει όγκον ά
καμπτου, 3ν άπέβαινεν αδύνατον ν’ άποχωρίσωσιν. Ύπό τό δέρμα ευρίσκετο στρώμα
στέατος, παχύ τρεις δακτύλου;, δπερ παρεϊχεν ήμΧν έξαίρετον καύσιμον ύλην. 'Η
γλώσσα έφάνη ίμϊν άρίστη, καί πραγματι
κοί αί άλατισμέναι γλώσσαι τών θαλασ
σίων έλεφάντων είναι προσφιλές έδεσμα
τών άλιευόντων’τάς φαλάίνας είς τόν Βερίγκέιον πορθμόν. Τό στέαρ έκρατήσαμεν δπως
έν ανάγκη ί’χρησιμεύση ώ; καύσιμος όληΤην αυτήν ώραν τινές ένόμισαν δτι ή
κουσαν τήν ώρυγήν λευκής άρκτου- ταύτην
είχεν έλκύσει πλησίον τή; κατοικίας ήμών
ή δσμή τοΰ στέατος τοΰ θαλασσίου έλέφαντος. Έπυροβολήσαμεν διά τουφεκιού
τρις, άλλ’ ένεκα τοΰ σκότους δέν έδυνήθημεν νά ίδωμεν] αν έβάλομεν αύτήν- τήν δε
πρωίαν τή; έπιούσης ευρέθη νεκρά εί; άπόστασιν εκατόν ποδών, κειμένη έπί τής χίόνο; καί φέρουσα σφαίραν είς τό πλευρόν- έφαίνετο δτι έκοιμάτο, άλλά πράγματι ή, το
νεκρά. Τό ζώον τοΰτο ήν μεγαλοπρεπές- ή
εκφραστική κεφαλή του άνεπαύετο είς τούς
έμπροσθίους πόδας. Τό ερυθρόν τών ρανίδων
τοΰ αίματος παρίστα άκραν άντίθεσιν
πρός τό χιονώδες τοΰ δέρματός του.
» ΓΗν ή άγρα αυτή αληθές τοΰ Θεοΰ δώ ■
ρυν, διότι άπαντες ησθανόμεθα έπί μάλλον
καί μάλλον τήν άνάγκην τοΰ να προμηθευθώμεν νωπόν κρέας. Οί μηροί—γεΰμα ευχημον καί εϋωχον, δπερ πολλά; κατά σει
ράν Κυριακά; εφάγομεν—έζύγιζαν διακόσι

α; λίτρα;- πρός τούτοι; δέ τό δέρμα έχορήγησεν ήμίν έξαίρετον βοήθημα κατά τής
εισβολής τοΰ ΰδατος τή; χιόνος, δπερ πάν
τοτε διεπέρα τήν ήμετεραν δροφή*.
a Μετά τινας ήμέρας καί άλλη άρκτος
έπεσκέφθη ήμάς- είχεν έλθει νά έξετάση τά
πλησίον μιας τών λεμβών, στηριζομένη δέ
είς τούς έμπροσθίους πόδας, ώσφράνθη τάς
έκεί εύρισκομένας τροφάς- άλλ’ είχεν δλισθήσει έπί τοΰ παγίου τών ιστίων, δπερ
στερεώς ήν τεταμένου καί δπερ είχε σκληρυυθή έκ τοΰ παγετού. Τό φώ; τής λυχνίας,
ήτις ήν άνημμέ/η έν τώ ήμετέρω προδόμω
τής χιόνος, έτρεψε τό ζώον εί; φυγήν. »
Άρχομένου τοΰ Νοεμβρίου ή έκκλισι; έ
γένετο λίαν έπαισθητή'κατήντησε δέ μέχρι;
δκτώ μιλλίων την ημέραν. ’Από τής 2 μέχρι
τή; 4 οί ναυαγοί τής Χά/οας διήλθον προ
τοΰ πορθμού τοΰ Σκορέσμπη' τό περιστρο
φικόν xlrijua τής πεδιάδος τών πάγων, έν
71 οί ναυαγοί εύρίσκοντο, έπεταχύνθη ακο
λούθως κατά λόγον τής αύξούση; ταχύτητος τή; έκκλίσεως. Η είς έαυτήν περι
στροφή αυτή, ήν κατά πρώτον έςετέλει είς
δώδεκα ήμέρας, έπί τέλους έγένετο έντελώ; εί; τέσσαρα; ήμέρας.
Τό βόρειον σέλας έξηκολούθει νά παρέχη
καθ’ έκάστην σχεδόν τό γνωστόν λαμπρόν
θέαμα.
Τή» 14 Νοεμβρίου παρέκααψαν τήν με
σημβρινήν άκραν τή; παραλίας, ήν κατεμέτρησεν ό Σκορέσμπη; άκραν λεγομένου
καί άλλως ’Λχρωΐήριοχ τού Μπάρκλαι
(Barclay) καί κειμένην εί; την 69ϋ 14’
βορείου πλάτους καί 24ο 20' δυτικού μή
κους. Κατόπιν είδον παραλίαν άγνωστον,
άπεκάλεσαν fijr τοΰ ΛίγΙόου καί ή; έδυνή,θησαν νά δρίσωσι μέρη τινά, διότι πολ
λάκις τό τεμάχιον τού κρυστάλλου έπλη*
σίασε τόσον, ώστε μόλις άπείχεν έν γερμα
νικόν μίλλιον. Δυστυχώς, έν ώ χρόνιο ίκειντο πλη,σιές-ερον, σπουδαία·, άλλαι έργασίαι καί ή, μέριμνα πώς νά σώσωσι τήν ζω
ήν των άπησχόλουν άπάσας τών Θαλασσο
πόρων τάς διανοητικά; δυνάμεις- ή δλεθρία
ειμαρμένη αυτών κατεδίωκε καί νΰν έτι τούς
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θαλασσοπόρου;, έμποδίζουσα αυτούς από τό ζώον έσώθη φυγόν διά τοΰ νέου πάγου καί
νά έπωφελη.Οώσι τά; ολίγα; εύνι,ϊκάς στιγ- άρήσαν ίχνη τινά αίματος.
Οΰτον διήλθον τάς συντομωτέρα; ήμέρας
μάς καθ’ ά; θά έδύναντο νά φανώσιν ώφέ
οί
ναυαγοί τής Xartrac, άνευ μεγάλων
λιμοί τή επιστήμη.
Ή θερμοκρασία εντός τοΰ Νοεμβρίου καί συγκινήσεων. '11 ημέρα τής Χριστού ΓενΔεκεμβρίου παρέσχε πολλάς μεταβολής- νή,σεως, ή ωραία αύτη έορτή τή; πατρίτήν 6 Νοεμβρίου, λόγου χάριν, τό θερ- δος, είχεν έπανέλθει- ϊνα δέ έορτάσωσιν
μόμετρον έσημείου—23 βαθμούς- τήν 20 αυτήν κατά τά νενομισμένα, έστησαν τό
άνήλθε μέχρι τού μηδενικού, έπικρατοΰν- πατροπαράδοτον δένδρου, ή δέ έκ γαιαν
θράκων καλύβη έφωταγωγήθη μεγαλοπρετος καιρού χιονώδους, δστις κατόπιν μετεβλήθη είς βροχερόν. Μετά τινας ήμέρας, πώς. Τό δένδρου έγένετο τεχνητώ; διά
άκόμη άνέβη' την 18 κατέβη εί;—23 κλάδου έλάττ.ς καί άλλων κλάδων, προβαθμού;- ούτος δέ ήν ό ανώτατο; δρος τοΰ ερχομένων όλων έκ σαρώτρου. Διά τόν φω
ψύχους καθ’ δλον τόν χρόνον τη,; έκκλί- τισμόν ό διδάκτωρ Λάουμπε έκαμε χρή
σιν σπερματοκηρίων, κατεσκεύασαν δέ καί
σεως.
στεφάνου; έκ χάρτου καί είχον καί πλα
Τήν 16 Δεκεαβρίου είδον λευκήν άλώπεκα, ήν έχαιρέτισαν ώς εύαγγελιζομένην κούντια.
«Τό πλήρωμα, λέγει ή ίχθισις, είχε
τήν ξηράν.Ή παρουσία τη; άνή,γγελλε τορόνκατασκευάσει
γυλεόν καί θήκην πολύκρο
τι δτι, πρός τό παρόν, ό στερεός πάγο;
του
(ρεβόλβερ)
ϊνα προσφέρη αυτά εί; τόν
έξετείνετο άδιαλείπτως μέχρι τή; παραλί
α;. Ή λευκή αύτη άλώπτζ, ής ή άκρα τή; πλοίαρχον, ημείς δέ ή,νοίξαμεν τό έκ λευ
ουρά; ήν μέλαινα, έδειξε τόσον θάρρο;, κοσιδήρου κιβώτιου δπερ περιείχε τά δώ
ώστε κατήντησεν αναιδή;. ’Ενώ εξυε τή,ν ρα τοΰ καΟηγητού Χόχστεττερ καί τά τή;
χιόνα συιέλαβε τεμάχιον σαρκός προερ- γαιολογικής 'Εταιρεία;, τό δέ περιεχομέ
χομένης έκ ζώου, οπερ είχον φονεύσει προσ- νου διεσκέδασεν ήμάς πολ.ύ. Έπίομεν πο
φάτως, καί ήτοιμάζετο νά καταβροχθίση τηριού οίνου τοΰ Πόρτου, μεθ’ ο ήρπάαυτό, έν ςο ΧΡ^νω οί θαλασσοπόροι μό σαμεν τά; παλαιάς εφημερίδας δσας περι
λις βήματά τινα άπείχον αύτής. 'Η άλώ- είχε τό κιβώτιου καί έθήκαμεν κλήρου; έπηξ, μηδόλως καταταραχθεϊσα, ήρχισε νά πί τά δώρα, άτινα συνίσταντο είς μικρά
περιπατή έπί τής οροφή; τή; οικίας, θεω- όργανα μουσικής, ήτοι συρίκτρας, σάλπιγμένη έκ τού φεγγίτου τά έν τώ έσωτερικώ κας, κτλ., καί είς νευρόσπαστα (κούκλας),
συμβαίνοντα. Μάτην άπεπειράθ «σαν νά παίγνια γυναικεία, αμαξάκια, τροχίλια, κτλ.
συλλάβωσιν αύτήν διά άρκυος, έν ή έθηκαν Τό εσπέρας προσέφεραν ήμίν σοκολάταν
όό.Ιωρια τεμάχιον κρέατος- τό πονηρόν καί άμόραν (είδος άρτου άπό άλευρον,
ζώον κατώρθου ν’ άποφεύγη τήν παγίδα μέλι, αρώματα, κτλ.) 'Η εορτή έν τού
τοι; παρήλθε μετά τίνος συννοίας, λέγει
καί ν’ άναχωοή έν εύθέτιρ χρόνο;.
Τή,ν 13 ή,μέραν έγένετο παλίρροια τή; δ διδάκτωρ Λάουμπε είς τάς σημειώσεις
πανσέληνου- έπέφερε δέ, ώ; συνήθως, τι του- δσον δ’ αφορά τά αισθήματα, ύφ’ ών
ναγμόν τών πάγων, δστις τή,ν νύκτα τή; κατεχόμεθα, πάς τις κατανοεί δτι ήσαν
20 πρό; τήν 21 κατέστρεψε τό δρος lira,, κοινά παρ’ άπασιν ήμίν. Έάν, διενοούμέθα,
ενα τών τών συνήθων περιπάτων τών ή έορτή αυτή ήναι ή τελευταία, έσεται
πάντοτε ωραία- έάν δμως προώρισται νά
κατοίκων τοΰ τεμαχίου κρυστάλλου.
'Ημέρα; τινά; μετά ταΰτα, μετά με έπανίδωμεν τήν πατρίδα, αί προσεχείς έσημβρίαν, έφάνη πληρέστατα τή; κατοι ορταί έοονται πολυ-ιμώτεραΓ Κύριο; διαφυκία; μικρά πολική άρκτο;- καί έσπευσαν λάττοι ήμάς!
«Τήν 26, λίαν πρω'ί, έξηγέρθημεν ύπό
μέν νά πυροβολήσωσι κατ’ αυτή;, άλλά τό
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φοβερών κραυγών τοϋ ναύτου, δστις έφύλαττε σκοπός. «Ύπάγομεν εις τήν ξηράν'
πλησιέστατα ήμών υπάρχει νήσος», έλε
γεν. Απαντες κατεπλάγημεν. ’Επεκράτει μεν σκότος, πλήν έδυνήθημεν νά δια*
κρίνωυ,εν όγκον σκοτεινόν είς άπόστασιν
σχεδόν τριών μιλλίων. Οί αξιωματικοί
προι χώρτ,σαν ΐνα προσπαθήσωσι νά ποοσδιορίσωσι τήν πιθανήν φύσιν τοϋ όγκου
αύτοϋ καϊ πόσον άπεϊχεν. Ό χάρτης ού
δεμίαν παρείχε πληροφορίαν, άλλά μετ’
ού πολύ άπεδείχθη δτι εϊχομεν ύπ’ όψιν
με'γα έκ πάγων όρος.
>Τή/ έπιοΰσαν παρεκάμψαμεν τδν κο
λοσσόν τοΰτον, δστις έξέκλινε βραδύτερον
τοϋ ή /.ετέρου τεμαχίου κρυστάλλου καϊ
μετ’ οΰ πολύ έγένετο άφαντος.
α’Ετελέσαμεν έπίσης τήν έορτήν τοϋ α
γίου Σιλβέστρου (Ιην τοϋ έτους) ώς συνε
τίζεται έν τή ήμετέρα πατρίδι, διά πυρο
βολισμών καί καλού ποντσίου' τό δέ με
σονύκτιον έν μέσω τών συγκρούσεων τών
ποτηρίων ηύχήθημεν άλλήλοις αίσιον τό
νέον έτος.
«Αί εύχαϊ αύται, αϊτινες συνεχώς είσϊ
μάταιαι φιλ,οφροσύναι, άνεπέμποντο ένταΰ
θα έκ μέσης καρδίας. "Οσον δέ άπορον κα'ι
άν έφαίνετο πώς έσώθημεν άχρι τούδε ά
πό τόσους φοβερούς κινδύνους, ούχ’ ήτ
τον έ'καστος ήμών ήσθάνετο πόσον εΐχεν
ανάγκην τής άντιλήψεω; τοϋ Θεοΰ ϊνα
εύρη τήν ίσχύν, τήν επιμονήν κα'ι τήν ύ
γείαν, πράγματα έκ τών ών ούκ άνευ πρός
διατήρησιν τής ζωής.»
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'Οποία παράδοξος κατάστασις καί έν
ταυτώ πλήρη; θελγήτρων ή τού έξερευνώντος τά μονήρη έκεΐνα μέρη τού άρκτικοϋ
κόσμου, δπου ή Γερμανία διετέλει έμπεπηγμένη καϊ αιχμάλωτος ! 'Οποία συγκι
νητική πάλη κατά φύσεως βριΟούσης άπό
φρίκας κα'ι αναστατώσεις, δπου ούδεμία α
ποκαλύπτεται ένδειξις τής παρουσίας τοΰ
άνθρώπου! Ό μόνος άνθρωπος, 8' δυνατόν
ν’ άπαντήση τις ένταΰθα, είναι ό Έσκιμώος’ άλλά, ώς ό άναγνώστης Οά ϊδη κατω
τέρω. ό Έσκιμώος δέν ύπάρχει πλέον έπϊ
τής άνατολικής παραλίας τή; Γροιλανδίας,
καϊ τοΰτο, είτε διότι κατέλιπεν όλοτελώς
τήν χώραν, είτε διότι ή γενεά του έπϊ τέ
λους έξέλιπε.
Πώς νά περιγράψωμεν τήν έντύπωσιν ·?,ν
έμποιεϊ είς τήν ψυχήν ή καταπληκτική
λάμψις τού κυανού έκείνου ούρανοϋ διά
τών περιπτύξεων τοϋ ήλίου έπϊ τών ψυ
χρών έκ βράχων τειχών, διά τών ραγά
δων τών παγόνων, οΐτινες κρέμανται έκ
τών ύψηλών κορυφών, καϊ τής καθαρά; καϊ
λαμπρά; έπιφανείας τών κόλπων fiords)
τών στερεώς καταπεφοαγμένων ύπό τών
πάγων ; ΊΙ περιέργεια άδιαλείπτως διεγείρεται ύπό τού γεωγραφικού αινίγματος,
δπερ προκαλεϊ τό βλέμμα καϊ δπερ παραδόξως περιπλέκεται άμα έξοχή τις τής
γής διακόπτη τήν δρασιν άπό τοΰ ίρίζοντος. «Τί ύπάρχει άρά γε έκεϊ όπισθεν ;
(α) Εΐ; τό προλαόόν κεφάλαιον τήν σκανοιναυ'ίκήν λέξιν fiord γραφομένην και fjord, κακώς
μετεφράααμεν Πόρος, ώς ό 11 ό ρ ο ς τ ο Ο
Φλίγελυ, κτλ. Έν τφ γερμανικφ λεξικφ το Ο
Μέγερ (C>iiv,.rsalionen l.iXicot.) τό φιόρδ
μεταφράζεται γερμανιστϊ Μ< rrbosen, οπερ ση
μαίνει κόλπο;- αύτη δέ τυγχάνει ή ορθή μετάβρασις. — S. Μ-

τί θά ίδωμεν άρά γε;» έρωτώσι τότε οί
πάντε; μετά συγχινήσεως.
Τό φθινόπωρου, άρχόμενον άπό τών μέ
σων τοϋ Σεπτεμβρίου καί παοατεινόμενον
μέχρι τών αρχών τού Νοεμ-βρίου, φαίνεται
δτι εί; τά παράλια έκεΐνα είναι έποχή άρ
κούντως κατάλληλο; διά μικρά; έκδρομάς
έπϊ ελκήθρων. 'Ο καιρό; είναι λίαν αίθριο;
καϊ αμετάβλητο;, οί κόλποι γενικώ; είσί
κεκαλυμμένοι ύπό πλακός πάγου λείας, ή
δέ θερμοκρασία ποικίλει μεταξύ πέντε καϊ
δεκαεννέα βαθμών κάτω τοϋ μηδενικού,
δ έστιν δ μέσος ούτος δρος είναι άνεκτός
διά τό κλίμα έκεϊνο, διότι δέν αναγκάζει
τόν φυσιοδίφην οΰτε τό πρόσωπον νά καλύψρ, ούτε νά περιβληθή τάς βαρεία; καϊ
δχληράς διφθέρας, οΰτε νά Οέτχι διά παν
τός διόπτρα; έπϊ τή; ρινός.
Μικρά σκηνή άρκεΐ ΐνα διέλθη τις τήν
νύκτα’ ΐνα δέ τι; κοιμηθή, δέν έχει είσέτι
άνάγκην νά φορτωθή μέ πολλά καλύμμα
τα, νά κατακλινθώσι πολλοί πλευρόν μέ
πλευρόν έν τώ αύτώ σάκκω’ έκαστο; μό
νο; παρασκευάζει τήν κλίνην του, δηλ. έκτείνει τόν ιδιαίτερον σάκκον του. Ή άποσκευή τών περιηγητών περιορίζεται κατ’
έκείνην τήν έποχήν εί; τ’ άπολύτως άναγκαϊα, δηλ. είς όργανα έπιστημονικά, λυ’
χνίαν, οινόπνευμα, κρέας προπαρεσκευασμένον χημικώς, ήτοι άφέψημα αυτού, καφέν, άλας, λίπος καϊ στέαρ. Εί; ταύτα
προσθετέα καϊ τά πυροβόλα—τουφέκια.
Ιδού, κατά τό ήμερολόγιον τών αξιω
ματικών καϊ σοφών τή; Γερμανίας άφήγησι; τή; μεγάλη; δι’ ελκήθρου έκδρομή;
ήν έπεχείρησαν κατά τό φθινόπωρον.
« Ή συνοδία ήμών, συγκειμένη άπό πέν
τε άτομα, ήτοι τόν ύποπλοίαρχον Πάγερ,
τόν διδάκτορα Κόπελανδ, τόν Ίβερσεν,
τόν Χέρτσμπεργ και τόν Βάγνερ, άνεχώρησε τήν 27 Οκτωβρίου διά τήν νήσον Κλάβεριγκ, κειμένην πρό; τά νοτιοδυτικά τού
μέρους είς 8 ειμεθα προσωρμισμένοι* έφροντίσαμεν δ’ έπιμελώ; νά έκτείνωμεν τά πα
ράλληλα ξύλα τού ήμετέρου ελκήθρου, άτι
να εϊδομεν δτι είχον τό έλάττωμα νά ήναι
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όλίγον στενά και νά βυθίζωνται λίαν βαθέως
είς τήν χιόνα.
« Εΐχεν ήδη παρέλθει ή τετάρτη ώρα,
προσήγγιζε δέ δ χρόνος καθ’ 8ν δ ήλιος έ
μελλε νά έκλείψρ έπϊ τρεϊς δλους μήνας.
ο Διετρέξαμεν κα-.ά πρώτον μέ τά πα
γοπέδιλα ήμών τό ήμισυ τής άποστάσεω;
ήτις έχώριζε τόν ήμέτερον δρμον άπό τού
ακρωτηρίου Wynn", άλλά μετ’ ού πολύ αί
αΰξουσαι άνωμαλίαι τού πάγου καϊ τό ά
δύνατον νά παλαίσωμεν έπϊ πλέον κατά
σφοδροτάτου νοτίου άνέμου ήνάγκσσαν ήμά; ν’ άφαιρέσωμεν αυτά. Καί τοι τό ψύ
χος ην μόνον δεκαοκτό) καϊ ήμίσεως βαθ
μών, έπειδή δμω; ειμεθα έλαφρώ; ένδεδυμένοι καϊ τά πράγματά μας ησαν έπίσης
δεδεμένα έν τώ έλκήθρω, παρ’ ολίγον νά
παγώσωσιν οί πόδες ήμών άπό τή; πρώτη;
ήδη ήμέρας.
«Περϊ ώραν τετάρττν μετά μεσημβρίαν
έστημεν πρό άνωμάλων βράχων’ πλήν ο
λίγον προεφυλάχθημεν κατά τού έπιπνέοντος παγετώδου; άνέμου.
«Τήν τρίτην εωθινήν ώραν τή; 28, τής
σελήνη; φωτιζούσης, έξεκινήσαμεν’ ό ά
νεμος είχε κοπάσει, μετά δύο δέ ώρας
προσεκρούσαμεν έπϊ πυκνού μηρύγματος
μικρών δρέων έκ πάγων (icebergs), άτι
να ήνάγκασαν ήμάς νά κάμωμεν μακρόν
περίδρομον πρό; άνατολάς καϊ, κατ’ άκολουθίαν, ν’ άπομακρυνθώμεν τοΰ ήμετέρου σκοπού.
«Κατά τήν εκδρομήν ταύτην έπήλθε περιστατικόν άρκούντως σοβαρόν. Αρκτος, έςελθοΰσα έκ τών πέριξ πάγων, έπέπεσεν
αίφνιδίως κατά τοΰ διδάκτορος Κόπελανδ,
δστις εύρίσκετο πεντήκοντα πόδα; όπι
σθεν ήμών καϊ δστις δέν είχε καιρόν νά
γεμίση τό τουφέκιόν του. Τό ζώον διά τών
έμπροσθίων ποδών εύθύς έρριψε χαμαί τόν
συνοδοιπόρον ήμών καϊ ήρξατο νά καταμελίζη τά ένδύματά του’ πλήν ταύτοχρόνως ό διδάκτωρ κατόρθωσε νά κτυπήσρ
ίσχυρώς διά τού σωλήνος τοΰ πυροβόλου
τό ζώον είς τό ρόγχος, δπερ τυγχάνει τό
μάλλον τρωτόν μέρο; τών άρκτων. Τό κτύ-
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πημα τοΰτο, ίσως δέ καί ί θόρυβος ό πρασ
γινόμενος έκ τής προσελεύσεως ήμών, ήνάγκασαν τδ ζώον νά τραπή αίφνιδίως
είς φυγήν, Εϊδομεν τήν φοβέραν άρκτον είς
άπόστασιν εκατοντάδων τινών βημάτων,
φεύγουσαν δρομαίως καί στρεφομένην συνε
χώς ΐ»α ϊδη τί τρέχει όπισθεν.
« Εκ τοΰ περιστατικού τούτου έδιδάχθη
μεν δτι πρέπει νά έχωμεν τά τουφέκια μας
πάντοτε πεπληρωμένα καί δεύτερον νά
προσέχωμεν έπιμελώς δεξιά καί Αριστερά
όσάκις πρόκειται νά διαβώμεν μέρη εί; ά
δέν είναι δυνατόν νά βλέπωμεν τί συμβαίνει
τρό ήμών όλίγον άπωτέρω.
«Καί τοι πολύ προσείχομεν νά μή παρεκκλίνωμεν τής ήμετέρας ποός τά μεσημ
βρινή διευθύνσεως, ή αΰξουσα έκτασις τοΰ
λαβυρίνθου τών δρέων τών πάγων ήνάγκαζεν
ήμάς νά λοξοδρομώμεν έπί μάλλον καί
μάλλον πρδς άνατολάς, καί τόσον πολύ,
ώστε, δτε τήν δγδόην εωθινήν ώραν άφίχθημεν είς τδ ΰψος τδ ύπεράνω τοΰ Ακρωτηρίου

σκεύη ήμών διά μέσου μυρίων δυσκολιών,
αίφνης δμως, ένώ έμέλλομεν νά κινήσωμεν είς τά πρόσω, ήκούσαμεν πνοήν καί
εϊδομεν άναδυομένην έκ τοΰ μνησθέντος
μέρους αγέλην θαλασσίων ελεφάντων. ΓΗ
δήθεν ζέλευθος ήν λίμνη.
«Όφείλομεν άρα νά παλινδρομήσωμεν
ινα ζητήσωμεν διέξοδον πλησίον τής πα
ραλίας’ τήν διέξοδον δέ ταύτην κατωρθώσαμεν νά εδρωμεν μετά δίωρον ερευνάν
καί παρεκάμψαμεν, ούχί άνευ κόπου, τδ
ακρωτήριον Μ.τορ.Ιάζε-Βάρριν, δπερ έπί
σης ήν πλήρες όρέων έκ πάγων.
«Κατεκλίνθημεν δέ είς τούς πρόποδας
δρου; κειμένου είς τά βόρεια τοΰ Ακρωτη
ρίου ΜαρΙαζ (iVary).
«Τήν τρίτην ήμέραν, άφ’ ής έπιχειρήσαμεν τήν δδοιπορίαν, ήτοι τήν 29 ’Ο
κτωβρίου, ένώ παρεκάμπτομεν άκρωτή
ριον πρδς τά νοτιοδυτικά τής χερσονήσου
ΣάιτεΛμπεργ, εϊδομεν δτι υπήρχε πραγματιζώς, άνω τής νήσου Κλάβεριγκ, πορ
Μπορ,Μϊβ-Βάρριν (Borlase- Warren), είς θμός (sund) συγκοινωνών πρδς τδν δρμον
τήν έσχατςάν τοΰ δρμου Γχάε.Ι-Χάμχις τοΰ Γκάελ-Χάμκες. Έξετείνετο δέ πρδς
(Gael-lfamkes), εϊδομεν δτι άπεμακρύνθη- τά βόρεια καϊ έκλινε πρός τά δυτικά έν
μεν τής παραλίας περισσότερον τοΰ ένδς σχήματι ζλεισωρειών περιβαλλομένων ύπδ
γερμανικού μιλλίου, έν μέσω αληθούς δά μεγαλοπρεπών δρέων.
σους σκληρών καί αποτόμων βράχων έκ
α*Η κλίνη ήμών ύπδ τήν νήσον Κλάβεπάγου, ών τά δρια Αδύνατον άπέβη ήμΐν ριγκ έφωτίσθη ύπδ λαμπρού βορείου σένά παρατηρήσωμεν καί έξ αύτοΰ τοΰ υψους λαος διευθυνομένου έζ δυσμών πρδς άνατολάς. Ένόμιζέ τις δτι τδ φαινόμενον τοΰ
έν <ϊ> εύρισχόμεθα.
« Πέριξ ήαών ησαν χάος καί ζυκεών α το παρείχε σχήμα πλατέος φακοΰ ή κύ
διέξοδοι" προδήλως δέ εϊχομεν είσέλθει είς κλου είς οΰ τδ επίπεδον εύρισχόμεθα.
ανόδευτόν τινα ετέρωθεν όδδν, ήτις πρέπει
«Τήν νύκτα έπνευσε σφοδρός βόρειος
νά έσχηματίσθη τό προλαβδν θέρος διά τής άνεμος, έξ ού ύπεφέραμεν πολύ έν τή σκη
πυραμιδοειδώς έπισωρεύσεως πάγων σφοδοώς νή ημών’ έννοεΐται δέ δτι ή κινητή αΰ
αποθηθέντων έν τώ δρμω. Αί έπισωρεύσεις τη κατοικία ούτε αναπαυτική ήτο, ούτε
αύται £ξ εβδομάδες πριν ήμπόδισαν τήν Γερ· καλή. Ή σκηνή είχεν ύψος μέν τεσσάρων,
μανίαν . είσδύση είς τδν όρμον τοΰτον. μήκος δέ δκτώ ζαΐ πλάτος πέντε ποδών.
Εν τούτοις είς άπόστασιν ενός ναυτικού Καθ’ έκάστην εσπέραν, άμα έξεφορτόνομεν
μιλλίου πρός τό ανατολικόν μέρος άπής-ρα- τδ ίλκηθρον— δπερ ην έργον δυσχερές —
πτε διάφασις όμοιάζουσα πρός μεγαλοπρε Ιγωνόμεθα δλοι είς τδ άσυλον αύτό’ α
πή κέλευθον. Έλάβομεν δλα τ’ Αναγκαία δύνατον δέ νά φαντασθή τις όποία έν αύ
μέτρα ΐνα πορευθώμεν κύκλω καί είχο- τώ έπεζράτει ατμόσφαιρα. ’’Αμα τιθέμε
μεν άπόφασιν νά μεταφέοωμεν, έάν προ · νου είς ενέργειαν τοΰ λέβητας τοΰ Παπίνου
έκυπτεν Ανάγκη,
πρός 2ν
(χημικού οργάνου), ή θερμοκρασία ύψοϋτο
ίο

