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ΙΙανκνιώτου I. Φέρ’Λπου 
τού ποοέδοου τού Συΐ- «

Της έκδόσεώς. τοϋ περιοδικού επιστατεί έπιτρ 
κκ. Ειρηναίου Άσωπίου, ’Εμμανουήλ Δ. ‘Ροίδου, 
Σπυρίδωνος’JI. Λάμπρου και προε δ?ε 
>όγου κ. Τυχολέοντος Άργύοαπουλου·’

ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑΚΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΙΙΡΙΩΝ

»

a

k

1

Μετά τούς διαφόρους πολιτικούς και κοινωνικούς κλονισμούς οΰς ύπέστη 
τδ ευρωπαϊκόν έδαφος άπδ άκρου είς άκρον κατά τδν παρόντα αιώνα, η , 
μ,ακρα σιωπή τών άπδ πολλοΰ η'δη έν δυσπραγί^ διατελουσών εργατικών 
τάξεων τοΰ λαοΰ έπαυσε, καί πολλαί ύπέρ της βελτιώσεως της τύχης 

τούτων προσπάθειαι καί άπόπειραι έγένοντο καί έξακολουθοΰσι γενόμεναι. 
Μια εκ τών σπουδαιότερων καί η τά εύχαριστότερα ηθικά καί ύλιζά άπο- 
τελεσματα παρασχοϋσα, είναι και η έπινόησις τών Ταμιευτηρίων, Caisses 
d’ Epargne, τών ευεργετικών δηλ. εκείνων καθιδρυμάτων έν οΐς κατατιθέ^ 
μεναι καί αί ευτελέστερα! οίκονομίαι τοΰ μικρού καί πτωχού έργάτου, τοϋ 

γεωργού, τοΰ βιομηχάνου, τοΰ ύπηρέτου κτλ. όχι μόνον διασώζονται άπδ 
στιγμιαίας επιθυμίας συνήθεις είς τούς τών τάξεων αύτών άνθρώπους,άλλά 
καί συσσωρευόμεναι σχηματίζουσι κεφάλαιον χρησιμοποιούμενου πρδς όφε
λος αυτών τών ίδιων καταθετών, διά της παροχές δανείων έπί μετρίω 
τόκφ, διά της συστάσεως Γεωργικών Τραπεζών, διά της κατασκευής οδών 
καί σιδηροδρόμων, ύπηρετοΰντα έν γένει πάσαν τοΰ τόπου προαγωγήν.

Διαπραγματευθέντες άλλοτε έν έκτάσει τδ περί Ταμιευτηρίων έν γένει 
θέμα άπεδείξαμεν την είς την κοινωνίαν έξ αύτών προσγινομένην ηθικην 
καί υλικήν ωφέλειαν πρδς δέ καί πόσην άνάπτυξιν έπ’· εσχάτων έλα- 

βον διά της προσληψεως τών ταχυδρομικών γραφείων είς την υπηρεσίαν 
των* σκοποΰντες καί σήμερον νά έπιδείξωμεν. τάς συνεχείς προόδους των 
ευεργετικών τούτων καθιδρυμάτων ύποχρεούμεθα είς σύντομον έπανάληψιν 
τών ούσιωδεστερων τοΰ θεσμοΰ, άναγκαίαν πρδς εύχερεστέραν κατανόησιν 

■τούτου. '
ΊΙ έκ της δαπάνης οικονομία, δηλ. η τών περιττών καί ματαίων εξό

δων οικονομία, είναι έκτδς πάσης άμφιβολίας πλέον, η θεμελιώδης βάσις 

της ρίκονομικης ,άναπτύξεως ένδς έθνους, ό πρακτικώτερος γνώμων της 

ηθικης προόδου του, καί η πρδς σωτηρίαν τοΰ λαοΰ άγουσα δδός* άλλ’ η 
αρετή αυτή είναι εύκολωτερα παρά τοϊς πλουσίοις παρά τοΐ’ς δποίοις καί 
ιδρύματα πρδς πραγματοποίησιν αυτής δέν έλλείπουσι, καί η σπουδαιό- 

της της οικονομίας δέν τοΐς είναι άγνωστος* αίν δέ καί έπί τών τάξεων 

τούτων τών ύποχρεουμένών είς εμπνευσιν σεβασμού διά της ένεργοΰ χρη-. 
σεως τοΰ πλουτου των παρεχουσών τδ καλόν παράδειγμα δπως ούτος αποβτϊ 
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πρδς κοινήν ώφέλειαν, παρατηρούνται δείγματα, ούχί συνήθη, ενόχου ά- 
μελείας, ή καί μάλιστα άνοήτου σπατάλης, τοϋτο άποδοτέον είς τήν άν- 
θρωπίνην άτέλειαν, κατ’ εξοχήν δέ είς έρριζωμένας παραδόσεις, α'ίτινες 
μόνον δι’ ανδρικής ανατροφής πρδς τήν'ελευθερίαν δύνανται νά έξαλει- 

φθώσΓ παρά ταϊς ήττον όμως εύπόροις τάξεσιν, ή άρετή αυτή της οικονο
μίας έκ τής δαπάνης είναι δυσκολωτάτη, διότι έν αύταΐς αί άνάγκαι της 

ζωής άφίνουσιν ί'χνη, ένεκα δ’ έλλείψεως γνώσεων περί τής ισχύος της έκ 
της δαπάνης οικονομίας, τών παραδόσεων, καί τοϋ παραδείγματος τής 
προνοίας (της προβλέψεως δηλ.) μή έλλειπουσών βεβαίως καί τών πολ
λών πρδς διασκέδασιν εύκαιριών, είναι εύκολώτερον νά παρασυρθώσιν άπδ 
τάς έπιθυμίας ολίγων ωρών παρά νά ύποβληθώσιν είς τήν σκληράν θυσίαν 
μεγαλητέρας έργασίας καί είς μεγαλητέραν εγκράτειαν, πρδς άπόλαυσιν 

•ασφαλέστερου καί ανετότερου άλλ’ ολίγον μακροτέρου μέλλοντος αύτών 
καί της οικογένειας των διά τοϋτο ή έφεύρεσις τών Ταμιευτηρίων τήν 
περίθαλψιν καί εύημερίαν τών ήττον ευτυχών τούτων τάξεων σκοπεί, και 
είναι έ'ργον της καθαροτέρας φιλανθρωπίας, διότι, έκτδς δτι τά Ταμιευ
τήρια χρησιμοποιοϋσι κεφάλαιον άνύπαρκτον συλλεγέν άπδ τά σπέρματα 
τής οικονομίας έκ τής δαπάνης, πολλάκις παρή τήν θέλησιν τοΰ κατα
θέτου, συνειθίζουσι τδν λαόν είς τήν ήθικήν'δίά τής παρεμποδίσεως αύτών 
άπδ ματαίας καί επιβλαβείς δαπάνας, οιον τήν μέθήν καί τά ταύτη πα
ρεπόμενα, άλλως τε τήν παραγωγόν δύναμιν τοΰ έργάτου τήν αύξάνουσι 
διότι ούτος βασιζόμενος έπί κεφαλαίου τδ όποιον έκ τής οικονομίας έσχη- 
μάτισε καί τοΰ οποίου τδ εισόδημα όποιονδήποτε καί άν ήναι αύξάνει τδ 
καθημερινόν κέρδος, είναι μάλλον έλεύθερος καί δέν εξαντλεί τάς δυνά
μεις του* δικαίως λοιπδν οί ’Άγγλοι τά Ταμιευτήρια ώνόμασαν Saving 
Banks ήτοι Σωτηρίους Τραπέζας.

Βεβαίως πρδς έπίτευξιν τής έκ τής δαπάνης οικονομίας ένδς έ'θνους,καθώς 
καί τοΰ άτόμου συντρέχουσι πρδ πάντων δύο αίτια’ ή δραστήρια ένέργεια, 
καί ή έλάττωσις τών έξόδων’ άλλ’ ή πείρα μάς διδάσκει δτι παντοΰ καί 
πάντοτε πρδς έπίτευξιν τών ανθρωπίνων πράξεων, πολλήν έ'χουσιν επιρ
ροήν αί περιστάσεις καί τδ παράδειγμα, διά τοϋτο πανταχοΰ παρετηρήθη 
δτι τδ παρέχειν τά μέσα πρδς συλλογήν τών οικονομιών έκ τής δαπάνης, 
διεγείρει τήν άμιλλαν καί.τήν υποκινεί σπουδαίως’ δέν είναι λοιπδν πο
σώς παράδοξον, διατί παρά τοϊς πεπολιτισμένοις έ'θνεσι καί παρά τοϊς 
πλουσιωτέροις καί ήθικωτέροις λαοϊς, τόση καταβάλλεται προσπάθεια καί 
φροντίς παρά τε τών κυβερνήσεων, τών ηθικών σωματείων καί τών πολι
τών πρδς άνάπτυξιν τής άρετής ταύτης.

Τά έ'θνη έπί τών οποίων δ ευεργετικός ούτος δεσμδς λειτουργεί σήμε
ρον καί τών οποίων ή διεθνής περί Ταμιευτηρίων στατιστική περιέχει τά 
δνόματα είναι τά έξης’ ή ’Αγγλία, ή Γαλλία, τδ Βελγιον, ή ’Ιταλία, ή 

/

'Ολλανδία, ή Αύστρο-Ουγγαρία, ή Γερμανία, τδ Σκανδιναυϊκδν βασίλειον, 
ή Δανιμαρκία, ή 'Ρωσία μετά τής Φινλανδίας (άνευ τής Πολωνίας), αί 
Ήνωμέναι Πολιτεϊαι τής ’Αμερικής καί ή Βραζιλία. ’Εν τή Ίβηρικγ χερ- 
σονήσω λειτουργεί μέν δ δεσμδς άλλά χαλαρώς διδ έλλείπουσι πληροφο- 
ρίαι, ούχ ήττον δμ.ως κατά τδν ’Ιούλιον τοΰ 1880 έν Πορτογαλλία έψη- 
φίσθη νέος νόμος πρδς άνάπτυξιν τοϋ εύεργετικοΰ τούτου θεσμοΰ. Ή 'Ρου
μανία τδ έκ τοΰ χάρτου τών έθνικοτήτων έξηλειμμένον τοϋτο έθνος καί 
είς τδν ελληνισμόν όφεϊλον τήν άναγέννησίν του, τή πρωτοβουλία καί τή 
δραστήρια ενεργείς ενός μόνου άνθρώπου δνπερ ή ειμαρμένη τώ έ'δωκε, 
υπεράνθρωπους δυνάμεις καταβάλλει όπως μιμηθή καί κατά τοϋτο τά 
άλλα πεπολιτισυ,ένα έ'θ/η’ καί κατόρθωσε μέν νά συστήση άπδ τοΰ 1873 
τέσσαρας οίκονομικάς εταιρίας, δέν συμπεριλαμβάνεται όμως άκόμη είς 
τδν κατάλογον τής στατιστικής τών Ταμιευτηρίων, επειδή αύται φέρουσι 
τδν τύπον άλληλοβοηθητικών εταιριών’ μόνη ή Ελλάς καί ή Τουρκία 
είναι τά έ'θνη τά όποια έκτος τής χορείας τών πεπολιτισμένων έθνών θεω
ρούνται, ή Ελλάς ή'τις καί ιστορίαν λαμπράν έ'χει, καί μήτηρ τοΰ πολι
τισμού καί τών φώτων θεωρείται, ή Ελλάς, υστερείται δυστυχώς πάντων, 
είς σκοτεινόν δέ πέπλον κεκαλυμμένη άδυνατεϊ καί τ’ άπλουστερα πλέον 

στοιχεία τοΰ ύγιοΰς πολιτισμ.οΰ νά μιμηθή. ’Εάν συγκρινωμεν τά έν τοϊς 
Ταμιευτηρίοις κατατεθειμένα ποσά πρδς τδν δλον πληθυσμόν τής Ευρώ
πης, έξάγομεν δτι είς πίστιν έκάστου άτόμου κατά μέσον δρον άναλογοΰσι 

φρ.37, 65]q, προκύπτει δ’ ή αναλογία αύτη έκ κεφαλαίου έκ φρ. 9,384, 
784,519 έν τοϊς Ταμιευτηρίοις κατατεθειμένων καί μέχρι σήμερον ί'σως 
9 ’/2 δισεκατομμυρίων, πρδς τδν όλικδν πληθυσμόν τής Εύρώπης έκ 249, 
221,761 κατοίκους, έκ τών όποιων τά 16 μόνον εκατομμύρια περίπου 
είναι καταθέται’ τδν μέσον τοΰτον ορον κατ’ άναλογίαν τών καταθέσεων 
πρδς τού; κατοίκους τινά τών κρατών ύπερβαίνουσιν, άλλα δέ ύπολείπον- 
ται’ έν τοϊς πρώτοις, τήν άνωτάτην θέσιν κατέχει ή Δανιμαρκία ής δ μέ
σος δρος κατ’ άναλογίαν τών κατοίκων πρδς τάς έν τοϊς Ταμιευτηρίοις 
καταθέσεις, είναι φρ. 138 κατ’ άτομον, έν τοϊς δευτέροις δέ ή 'Ολλανδία, 
καί τοι πλουσιωτάτη, μέχρι τοΰδε έ'χει τήν κατωτέραν θέσιν φρ. 9 58]θθ 
κατ’ άτομον,ώς έσχάτως μόνον άναπτυχθέντος έκεϊ τοΰ θεσμοΰ ένεκα τής 
έξεως τών κατοίκων νά διαθέτωσι μ.όνοι τά κεφάλαιά των δσαδήποτε 

καί άν ήναι.
Πρδς εύχερεστέραν κατανόησιν τής σπουδαιότητος τών εύεργετικών 

τούτων καθιδουμάτων, έν οίς συλλέγονται αί έκ τής δαπάνης οίκονομίαι 
δηλ. αί οίκονομίαι, ούτως είπεϊν, τών περιττών καί επιβλαβών έξόδων, 

τών άνθρώπων, παραθέτομεν έν συντόμω τά έν τοϊς κυριωτέροις έ'θνεσιν οί- 
κονομηθέντα καί μετά μεγίστης έπιτάσεως οίκονομούμενα ποσά, τά όποια 
έκτδς δτι διασώζονται καί χρησιμεύουσι πρδς εύημερίαν αύτών τών οίκο- 
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νομούντων, γίνονται αιτία ήθικοποιήσεως καί βελτιώσεως ολοκλήρου της 
κοινωνίας.

Πληθυσμός Πίστωσις καταθετών άναλογία

’Έθνη έποχή πρδς εκα-

ίτη κάτοικοι στατιστικής καταθέται ε’ς φράγκα ςον xaxotx·

Αγγλία 1878 33799386 1878 3408481 1867260325 55.24
Γαλλία 1878 37000000 1878 3173721 1016166402 27.46
Αύστρία 1878 20217531 1878 1423926 1621563877 81.02
Πρωσσία 1871 24639706 1874 2500528 1232883056 50.04
Σάξωνία 1878 2700000* 1878 794243 367559595 136.12
Δανιμαρκία1878 1900000 1873 382747. 251555644 137.81
’Ιταλία 1878 28000000 1880 1560000 913914291 32.63
Βέλγιον 1878 5600000 1878 179064 105778204 18.88
Ολλανδία 1878 3899527 1878 37395876 9.58

Τίς τή άληθεφι δέν θαυμάζει τδν εύεργετικδν τούτον θεσμόν ένεκα τοϋ 
όποιου ωκονομήθησαν έκ των περιττών εξόδων έπί ή'μισυν αιώνα περίπου 
9 l/j δισεκατομμύρια φράγκα και οικονομοΰνται κατ’ έτος περί τά 300 
εκατομμύρια, διατιθέμενα εις την ευημερίαν και εύτυχίαν τοϋ άνθρώπου ; 
Και τίς πλέον βλέπων έμποάκτως τά μεγάλα εύεργετηματα πρδς τήν άν- 
θρωπότητα τών καθιδρυμάτων τούτων, δύναται νά έχη δισταγμόν περί 

τνίς μ,εγίστης αύτών κοινωνικής ώφελείας ; Ό ύπουργδς τοϋ έμ.πορίου 
τ'ης Γαλλίας, έν έγκυκλίφ του κατά τδ 1879 άποκαλών τά έργα ταϋτα 
ευεργετικά και ηθικοποιά, ομολογεί δτι ηδη τά Ταμιευτήρια, ζητούνται 

μα,ΛΧον παρά των εργατών ή οντοι παρά των Ταμιευτηρίων.
’Έργον λοιπδν τής καθαροτέοας φιλανθρωπίας ύπήρξέν ή έφεύρεσις τών 

Ταμιευτηρίων, διότι έκτδς της λίαν ηθικής έξεως πρδς την οικονομίαν έκ 
της δαπάνης την όποιαν έπεξέτειναν, έχρησιμοποίησαν και κεφάλαιον τδ 
όποιον άνευ αύτών θά έμενε νεκρόν έντελώς' συλλέγουσι δέ τάς μικρο- 
τάτας οικονομίας αίτινες άδύνατον νά τοποθετηθώσι και κυκλοφοοήσωσιν, 
άν δέν αύξήσωσι και φθάσωσι μέχρι τίνος ποσού άναλόγου πρδς τά πρό
σωπα τούς τόπους καί τδν χρόνον' έκτδς δ’ δτι τάς σώζουσι άπδ παντοίους 
πειρασμούς, τάς καθιστώσιν ηνωμένας σημαντικόν κεφάλαιον τοΰ οποίου 
την σπουδαιότητα οί έπίσημοι λογαριασμοί τών Ταμιευτηρίων δεικνύουσι" 
μεγάλην λοιπόν χοσριν οφείλει η κοινωνία εις τά Ταμιευτήρια διά την ά- 
πόλαυσιν ένδς τόσον σπουδαίου κεφαλαίου ύπέρ της εύδαιμονίας αύτης 

διατιθεμένου.
©έλοντες ύπδ γενικήν έποψιν νά έξετάσωμεν την ιστορίαν τών Ταυπευ- 

τηρίων έν Εύρώπγ, δυνάμεθα νά την διαιρέσωμεν είς τρεις περιόδους.

οά.) ’Απδ τοΰ 1815 καθ’ δλην την μακράν ειρήνην μέχρι τοΰ 1848 
μετά προλόγου τινδς περί της προηγουμένης έποχής, ητις περικλείει τδ 
σπέρμα τοΰ θεσμού τούτου.

β'.) Άπδ τοϋ 1848 μέχρι τοΰ 1861 έποχης της ίδρύσέως τών Ταχυ
δρομικών Ταμιευτηρίων (Post office Saving Banks) έν Άγγλίοι.

γ'.) Άπδ τοΰ 1861 μέχρι τών ημερών μας, οπότε μεγάλαι καταβάλ
λονται προσπάθεια’, πρδς άνάπτυξιν τοΰ θεσμού τούτου διά της έφευρέσεως 
τών Σχολειακών Ταμιευτηρίων, τών Βιομηχανικών καί άλλων τοιούτων.

Πριν δμως είδικώς περί τών τελευταίων τούτων πραγματευθώμεν, δέν 
νομίζομεν άσκοπον νά μνημονεύσωμεν έν συντόμω καί τών πινάκων εκεί
νων, οΐτινες ύπδ την έπιγραφην «Διαγράμματα», έκτεθειμένοι έν τή αί- 
θούσγ τοϋ Συνεδρίου τών καθιδρυμάτων της προνοίας κατά την έν Παρι- 
σίοις παγκόσμιον έκθεσιν τοΰ 1878, διήγειραν τήν περιέργειαν καί τδν 

θαυμασμόν πολλών τών επισκεπτών. Οί πίνακες εκείνοι, άν λίαν εύγενώς 
μας έστάλησαν τ’ αντίγραφα, έργον τοϋ κ. Malarce, τοΰ άκαμάτου τούτου 
εργάτου της ευημερίας καί ήθικοποιήσεως τοϋ έργατικοϋ λαοϋ, έσχον το- 
σαύτην σπουδαιότητα,ώστε ύποβληθέντες παρά τοΰ κ. Lavasseur προέδρου 
τής Ακαδημίας τών ηθικών καί πολιτικών έπιστημών, έν τινι συνεδριά
σει αύτης, έθεωρήθησαν ώς σοφή καί πνευματώδης εργασία ή'τις καί πρδ 
δύο έτών έν τή αύτή Άκαδημίγ είχεν έκτιμηθή, τή είσηγήσει τοΰ έξο— 

χωτάτου τής οικονομικής έπιστήμης ήγήτορος κ. Hyppolyte Passy, δστις 
άνέπτυξε τδν σχετικόν πρδς τά Ταμιευτήρια τής Γαλλίας πίνακα, ένφ ό 

κ. Lavasseur προκειμένου έσχάτως έν τή Βουλή νά συζητηθή ό νόμος περί 
Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων (caisses d’ Epargne postales) όμοιων πρδς τάς 
Post-office Saving Banks τής Αγγλίας, έπελήφθη τής άναπτύξεως τοΰ 
σχετικού πρδς τά Ταμιευτήρια τής Αγγλίας πίνακος. ’Ενώ δέ άφ’ ένδς έν 
τοϊς διαγράμμασι έκείνοις συνοψίζεται ύπδ γραφικόν σχήμα ή ιστορία τών 

Ταμιευτηρίων τής Αγγλίας καί Γαλλίας, παρατηροΰμεν συγχρόνως καί 
τά κυριώτερα σχετικά γεγονότα άπδ ήμίσεως αίώνος' σειραί έτησίων 
στηλών ύποδεικνύουσι τάς χρονικάς κινήσεις τών καταθετών καί τών οι- 
κονομουμένων ποσών, τάς αιτίας τών κινήσεων τούτων, τόν άριθμόν τών 
Ταμιευτηρίων, τδν πληθυσμόν, τούς νόμους καί κανονισμούς, τήν κατά 
μέσον δρον τιμήν τοϋ άρτου καί τοϋ δημοσίου χρέους (rente), κρίσεις, πο
λέμους, επαναστάσεις, κτλ. καί πάντα τά αί'τια τά έπιρρεάζοντα τήν οι
κονομίαν τοΰ λαοϋ. Έκ τής άκριβοΰς δ’ έξετάσεως τών διαγραμμάτων 
τούτων κατηρτισμένων μετ’ ακρίβειας καί αύθεντικότητος καί περιλαμβα- 
νόντων τήν μαθηματικήν ούτως είπεϊν γλώσσαν τών όμιλούντων γεγονό
των, τοποθετημένων δέ ή'δη έν ταϊς αίθούσαις τών βουλέυτηοίων, ή έν 
ταϊς βιβλιοθήκαις τών πλείστων Κοινοβουλίων τής Εύρώπης, δπως παρέ- 
χωσι φώς έπί τών ζητημάτων τά όποια ταϋτα, συζητοΰσι προκειμένου 
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περί Ταμιευτηρίων, έξάγομεν βέβαια συμπεράσματα δτι τά ευεργετικά 
εκείνα καθιδρύματα είναι τά καλλίτερα μέσα της. τάξεως, και τά εύεργε- 

τικωτερα μέσα τής προνοίας της οικονομίας, ή'τις θεωρείται παρά τών 
’Άγγλων πολιτικών, οϊτινες είναι συγχρόνως καί οί σπουδαιότεροι οίκονο- 
μ,ολογοι τοΰ κόσμου και οί σοφότεροι χειραγωγοί τών λαών, ώς ή πρώτη 
αρετή τοϋ πολιτισμοΰ. ’Έστω δέ πάντοτε έν τή μ,νημ.7) τών την επιτυ
χίαν τοϋ θεσμοΰ τούτου έπιθυμούντων τδ σοφδν καί σωτήριον δόγμα δπερ 
η πείρα δια πολλών διδάσκει* «salus aerarii populi suprema lex esto» καί 

το οποίον προϋποθέτει την έγγύησιν τοϋ έθνους έπί τών μικρών οικονο
μιών τοΰ λαοΰ.

Τα αίτια τα επηρρεαζοντα την οικονομίαν τοΰ λαοΰ, τδν άριθμδν τών 
καταθετών καί τών κατατεθειμένων έν τοϊς Ταμιευτηρίοις ποσών, είναι 
ταύτά περίπου παρ’ άπασι τοϊς έθνεσι* τδ κύριωτερον δμως τούτων είναι 
■η πρδς διάδοσιν προσπάθεια, ή προπαγάνδα λεγομένη, αύ'τη δ’ άπεδείχθη 

οτι επιτυγχάνεται κάλλιον διά τοΰ παραδείγματος, διά της δημοσιογρα
φίας, ιδίως όμως δια τών Σχολειακών Ταμιευτηρίων, τών γυμναστηρίων 

τούτων της οίκονομ.ικής ζωής καί της ηθικής ένεργείας.
Ο θεσμδς τών Σχολειακών Ταμιευτηρίων αποτελεί κατά τά τελευταία 

ταΰτα ε'τη έν Βελγίφ, έν Γαλλία:, έν’Ιταλίιγ καίέν Άγγλί<κ, κλάδον οίονεί 
της ανατροφής τοϋ λαοΰ, η μαθητεία δέ της οικονομικής ζωής τοΰ έργάτου, 
γίνεται διά τής πρακτικής έξασκησεως της έκ τής δαπάνης οικονομίας 
και διά της διαχειρίσεως τοΰ βιβλιαρίου τοΰ Ταμιευτηρίου. Ή έξις τής 
τάξεως, της έγκρατείας καί της προβλέψεως έμφυτευόμεναι είς τδ παι- 
διον επι τών εδωλίων τοΰ σχολείου, είς την τρυφεράν έκείνην ηλικίαν, 

καθ’ήν αί καλαί έξεις εύκολώτερον κατακτώσι τδ πνεΰμα παρά έν τγ 
εφηβική ηλικι^, οτε σχεδδν δ άνθρωπος είναι έσχηματισμ.ένος, άπότελοΰσι 
την βασιν τοΰ θεσμού τουτου" ώστε διά τών ολίγων χρημάτων τά όποϊα 
οι γονεϊς διδουσι προς τδ τεκνον των κατά τάς ξορτάς · πρδς άγοράν γλυ
κισμάτων, τδ παιδίον μανθάνει έκ τοΰ σχολείου νά κάμνν) δ,τι πρέπει 
αργότερα να το εξακολουθώ έάν ήναι έργάτης φρόνιμος καί τακτικός.

Εαν το προνοεϊν είναι ορος της ζωής τοΰ έναρέτου άνθρώπου, συμφέ
ρον είναι να συνειθιζωνται τά παιδία πρδς τοϋτο δπως συνειθίζον* 
ται είς τδ άποστηθίζειν, 
καί η μνήμη των, διά νά μανθάνωσι νά τακτοποιώσι την 

διότι ο οικονομών έχει τακτικήν ζωήν, καί ·η τακτική ζωή 
άνθρωπον εργατικόν, τίμ,ιον καί καλδν, ούσιώδη στοιχεϊα 
χίας. Ή έξάσκησις της προβλέψεως μετριάζει τάς ματαίας 

ανάγκας καί καθιστ^ τδν άνθρωπον κύριον έαυτοΰ* δι’ αύτης ό άνθρωπος 
ισχυροποιείται κατά της κακίας, έλευθεροΰται τών κακών παθών, είναι 
ανεξάρτητος και καθίσταται αληθώς ελεύθερος. Τδν σκοπδν αυτόν έχουσι 

συμφέρει νά έξασκήται η πρόβλεψίς των, δπως 

ζωήν των, 

κάμνει τδν 
της εύτυ- 
καί ψευδείς

i

τά Σχολειακά Ταμιευτήρια καί έντελέστατα έπιτυγχάνεται ουτος διά τής 

■προσεγγίσεως τοΰ γενικού Ταμιευτηρίου πρδς . τούς παϊδας, διότι έκτδς ότι 

τοϊς παρέχεται τδ μέσον νά καταθέτωσι τάς μικράς τών οικονομίας, και 
η ευκολία νά καταθέτωσι ταύτας έκτδς τοΰ σχολείου τή φροντιδι τοΰ 

διευθυντοΰ, τοϊς χορηγείται άμα τή συμπληρώσει τούτων εις έν φραγκον, 
βιβλιάρων άληθοΰς καταθέτου τοΰ γενικοΰ Ταμιευτηρίου* τδ βιβλιάριων 

τοϋτο έξισάζον τδ. παιδίον πρδς τδν άνδρα τδ καθιστά σώφρον και εγκρα
τές, τδ συνειθίζει δέ πρδς την οικονομίαν, ώστε έξερχόμενον τοΰ σχολείου 
έξακολουθεϊ μόνον του αυτήν ώςέκ της ώθήσεως ην παιδιόθεν ε'λαβεν* ώστε 
άν επταετές παιδίον συνειθίσν) νά οίκονομή δέκα λεπτά καθ εβδομάδά, 

έκ τών κατά κυριακήν διδομένων αύτώ παρά τών γονέων του, εν τή ενη- 
λικιότητί του θά εύρεθή κάτοχον έκατδν περίπου δραχμών* θα λογιζηται 

δέ εύτυχές, ώς πολλάκις παρετηρηθη έν τοϊς Σχολειακοϊς Ταμιευτηρίοις 
τοΰ'Βελγίου καί. της Γαλλίας, άν ένίοτε διά τούτων, ηθελεν άνακουφιζει 

ανάγκας της οικογένειας έν στιγμαϊς κρίσεως.
Αί μικραί αύται οίκονομίαι καίτοι κατ’ ουσίαν άσημαντοι, έ'χουσι την 

αξίαν των έν συνόλφ συνήθως πρδς καταπολέμησιν της στενοχώριας, ενίοτε 
όμως δπως γίνωσι πυρρήν μεγάλης περιουσίας* τοϋτο τδ ίδομεν καί πρδ τοΰ 

Φοαγκλίνου καί τοΰ Laffite καί μετ’ αυτούς* πεντάλεπτον κατασπατα- 
λώμενον δύναται ν’ άνοίξνι σχίσμα είς σάρακα δστις δυναται να κατα- 
στρέψτι καί τδν .μεγαλήτερον οίκον, πεντάλεπτον δέ οίκονομουμενον δυ- 

ναται νά ηναι η άρχη ζωής τακτικής καί δ πυρρην ευτυχίας.
Ή τών Σχολειακών Ταμιευτηρίων έπινόησις οφείλεται πρδς τδν κ· 

Laurent καθηγητήν της πολίτικης οικονομίας έν τφ έν Gand της Βελγι
κής Πανεπιστημίφ* δ έξοχος ούτος οικονομολόγος κατά τδ φθινόπωρον τοΰ 
1866 ποοσκαλέσας τινάς τών διευθυντών τών Σχολείων της πολεως τοϊς 
εξέθεσε την ιδέαν του καί έζήτησε την συνδρομήν των έπί τών έξης βά
σεων : Νά διδάσκηται έν τοϊς Σχολείοις η έκ της δαπάνης οικονομία 
δπως καί πάσα άλλη αρετή, καί έμπράκτως δμως’ νά διδάσκηται δε 

αυτή.είς τούς παϊδας οϊτινες είναι οί καλλίτεροι αγωγοί παντδς κοινωνι- 
κοΰ νεωτερισμοΰ, έφαρμοζομένου τοΰ έξοχου πολιτικοΰ δόγματος καί θείου, 
λογίου' α’Άφετε τά παιδία έλθεϊν πρός με». Έκ της διδαχής ταύτης οί 
μέλλοντες έργάται θά μάθωσιν δτι αί μικραί οίκονομίαι έπαναλαμβανό- 
μεναι καί καλώς διατιθέμεναι, έ'χουσιν αξίαν καί αξίαν σπουδαιαν, οτι η 
οικονομία έκ της δαπάνης μετριάζει την ίκανοποίησιν τών ματαίων εξό

δων καί δτι είναι μία ηθική έξάσκησις ή'τις ένδυναμόνει τήν θελησιν καί 

μέσον βέβαιον δδηγοΰν. πρδς τήν τύχην καί τούς μάλλον αποκλήρους αυ
τής, ώς καί μέσον διαφυλάξεως τής περιουσίας τών. πλουσίων. Πρδς τδ 
συμφέρον λοιπδν τοΰ έθνικοΰ πλούτου καί τής δημοσίας ηθικής, ή διδαχή 

τής μικράς οικονομίας έκ τής δαπάνης είναι άναγκαία διά τά τέκνα δλων 



104 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

τών τάξεων της κοινω>ίάς, άλλά συνιστάται μάλλον εις τά πτωχά καί 
ήττον εύποροΰντα ·πχι^ίχ, τά δποΐχ δεκάλεπτα μόνον ί'σως εύτυχοΰσι νά 
ί'δωσιν έν τφ οί'κφ των, καί διά τά δποϊα ή οικονομία έκ τής δαπάνης θά 

είναι μίαν ημέραν τδ μόνον στοιχεϊον της περιουσίας των.

Ό κ. Laurent περιγράψας τδ σύστημά το ο τών Σχολειακών Ταμιευτη
ρίων καί πεισθείς περί της συνδρομής ην οί διδάσκαλοι καί οί διευθυνταί 
τών Σχολείων τφ ύπεσχέθησαν, δέν άπηξίωσε, καίτοι επιστήμων καί 
σπουδαίος οικονομολόγος νά περιέρχηται άπδ σχολείου είς σχολεϊον καί 

άπδ τάξεως είς τάξιν, διδάσκων καί κατηχών τά παιδία πρδς την οικονο
μίαν, δπως προετοιμάσγ; ουτω την έμπρακτον διδαχήν τών διδασκάλων. 
’Αποτέλεσμα τούτου ύπήρξεν ή κατά τά τέλη τοΰ ’Οκτωβρίου τοϋ 1866 
σύστασις Ταμιευτηρίων έν δυσί δημοτικοϊς σχολείοις, δλίγον δέ κατ’ δλί- 

γον τή ένθαρρύνσει τοϋ Δημοτικού Συμβουλίου καί της έπί τών Σχολείων 
εφορείας, είσήχθησαν ταϋτα είς τδ νηπιαγωγείου καί έπι τέλους καί είς 
αυτά τά Σχολειά τών έφηβων' κατά τδ 1873 δέ ή πόλις τοϋ Gand, ή 
έστία αύτη τοϋ εύεργετικοϋ τούτου θεσμοϋ ειχεν έν δλοις τοϊς Σχολείοις 
Ταμιευτήρια' καί έπί 7980 μαθητών τών δημοτικών Σχολείων 7583 ήσαν 
καταθέταί έν αύτοϊς' έπί 1079 δέ μαθητών εύπορωτέρας τάξεως, ο'ίτινες 
έφοίτων είς τά πρωτοβάθμια καί έπί πληρωμή σχολεία, 640 ήσαν κατα- 
θέται, έπί 3039 δέ παιδιών άπδ 2—7 έτών έν τοϊς δρφανοτροφείοις καί 

λαιποϊς άσύλοις, 1920 ήσαν καταθέταί, έπί 3285 έργατών καί έργατί- 
δων, οΐτινες έφοίτων είς τά εφηβικά σχολεία καθ’ εσπέραν μηδέ της Κυ

ριακής έξαιρουμένης, 2839 έξετέλουν τδ εύάρεστον τοϋτο καθήκον, δι
καίως λοιπδν ή εύτυχής αύτη πόλις καυχάται ώς κατέχουσα τδν πρώ
τον βαθμδν τών οικονόμων πόλεων, διότι έκτδς οτι πλέον τών 10,000 
παιδιών διδάσκονται τήν οικονομίαν έκ τής δαπάνης καί υπόσχονται γε

νεάν βελτίονα, τ’ άποτελέσματα έπήλθον ή'δη ώς έκ τής συγχρόνου κα- 
τηχήσεως τής οικογένειας των, καί ένφ ολη ή Βελγική έπί πέντε εκα
τομμυρίων κατοίκων μόλις ήρίθμει πρδ τοϋ θεσμοϋ τούτου 100,000 
καταθέτας είς τά τέσσαρα ιδιαίτερα Ταμιευτήρια καί έπί τοϋ Γενικού 

ι έθνικοϋ Ταμιευτηρίου τοϋ διά τοϋ νόμου τοϋ 1865 ίδρυθέντος, ή πόλις 
Gand μόνη έπί 120,000 κατοίκων ήρίθμει 14,000 περίπου καταθέτας έν 

τοϊς Ταμιευτηρίοις. Καταπληκτική ό'ντως είναι ή πρόοδο; τοΰ θεσμοϋ 
τούτου κατά τήν τελευταίαν έ'κθεσιν τοϋ Γενικού Διευθυντοΰ τοΰ έθνικοϋ 

Ταμιευτηρίου κ. Δέοντος Cans, μεγάλη δέ ή επήρεια ήν έξασκεϊ, κατά 
τήν βεβαίωσιν τοϋ ίδιου, έπί τών ηθών όλης τής εργατικής τάξεως' διότι 
τά παιδία τών Σχολείων έπί τή πεποιθήσει δτι θέλουσι γείνει άρχηγοί 

οικογένειας οικονόμοι, έμύησαν, ούτως είπεϊν, τάς οικογένειας των είς τήν 
χρήσιν τών Ταμιευτηρίων. Πρέπει δμως νά δμολογήσωμεν δτι εις τά εύ- 
τυχή αύτά έθνη τόσον ή Κυβέρνησις δσον καί αύτδς δ άνώτατος άρχων 
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άμέσως έ'ρχονται άρρωγοί πρδς τήν ιδιωτικήν προσπάθεια/ καί πρωτοβου
λίαν καί μάλιστα δταν αύτη άποβλέπει πρδς κοινωνικήν καί ηθικήν ωφέ

λειαν* ή Βελγική Κυβέρνησ.ς βλέπουσα τά εξαίρετα άποτελέσματα τών 
Σχολειακών Ταμιευτηρίων έδημοσίευσε έν τή Γαλλική καί Φλαμανδική 
γλώσση είς 12,000 άντίτυπα καί άπέστειλεν ποδς δλα τά πρωτοβάθμια 
Σχολεϊα, πρδς τά διδασκαλεία καί πρδς τούς δημάρχους τών πλείστων 

δήμων τοϋ Βελγίου, πάσας τάς έπί τής οικονομίας ex τής δαπάνης εν 
τοϊς σχοΛεΐοις δμιλίας τοϋ κ. Laurent, αίτινες ύπήρξαν τδ πρώτον δργα- 
νον δπερ ουτος μετεχειρίσθη πρδς ΐδρυσίν των, ή πρδς διάδοσιν δ’ αυτή 
προσπάθεια, έχρησίμευσεν οχι μόνον νά πολλαπλασιάση τάς ιδρύσεις τών 
Σχολειακών Ταμιευτηρίων, τά δποϊα περί τά τέλη τοΰ 1868 ήριθμοΰντο 
είς τριακόσια, διανεμημένα είς έκατδν ογδοήκοντα πόλεις καί επαρχίας 
μέ καταθέσεις κατά τδ 1869 φρ. 82,067, κατά τδ 1870 φρ, 86,721, τδ 
1871 91,255,τδ 1872 μέχρι τής έποχής καθ’ήν έ'χομεν τήν στατιστικήν 
είς 109,188 φρ.,άλλά νά πλησιάση καί τούς έργάτας έν γένει.πρδς τδ Τα- 
μιευτήριον ουτω τούλάχιστον ή Βελγική διοίκησις έξηγεϊ τήν έ'κτακτον 
αύ'ξησιν τήν άπδ τοΰ 1873 έν τφ άοιθμφ τών βιβλιαρίων παρατηρηθεϊσαν 

τά δποϊα άπδ 62,653 ηύ'ξησαν είς έν έ'τος είς 77,035.
Ιδού άνθρωπος άληθώς έπιστήμων, πεπροικισμένος μέ άγαθοεργδν 

ένεργητικότητα τί έν Gand κατόρθωσε. Τά Σχολειακά Ταμιευτήρια έμ- 
"ψυχωθέντα διά βραβείου έκ φρ. 10,000 καί διευθυνόμενα ύπδ εταιρίας εί- 
δικώς πρδς τοϋτο δργανισθείσης, έπεξετάθησαν είς τάς Βρυξέλλας,τήν ’Αμ
βέρσαν, είς Bruges καί είς αλλας άκόμη πόλεις καί ή'δη έφ’ άπάσας τής 
Βελγικής έκπληροΰντα τδν εύεργετικδν καί φιλάνθρωπον σκοπόν των.

Έκ τής Βελγικής πρδ επτά έτών διά τοΰ κ. Malarce, έπίτηδες έκεϊ 

άποσταλέντος παρά τής γαλλικής κυβερνήσεως δ θεσμός τών Σχολειακών 
Ταμιευτηρίων μετεφέρθη είς Γαλλίαν, έκεϊ δέ τελειοποιηθείς διά τής έπί 
τούτφ μεθόδου τοϋ ίδιου κ. Malarce άνεπτύχθη καί έπεξετάθη είς πλεϊ- 
στα κράτη τής Ευρώπης καί είς τήν Αμερικήν, εσχάτως δέ καί είς τήν 
Βραζιλίαν' τοσαύτην δ’ έ'λαβε σπουδαιότητα ώστε πολλά Κράτη θέλοντα 
έπί τδ τελειότερου νά δργανίσωσι τά διάφορα ταϋτα καθιδρύματα, άπέ- 

στειλαν είς Γαλλίαν σπουδαιότατα πρόσωπα πρδς έκμάθησιν παρά τφ κ. 
Malarce τών διαφόρων νομοθετημάτων καί διοικητικών οργανισμών τών 
Ταμιευτηρίων' ώς τοιούτους δ’ άναφέρομεν τδν κ. Abraam Hewtt μέλος τοϋ 
Συνεδρίου τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής, τδν κ. Khitrowo άνώ- 
τατον σύμβουλον παρά τφ έπί τών Οικονομικών ύπουργείφ τής 'Ρωσίας, 
τδν Franz Flaz έπιτετραμένον τοΰ εμπορικού έπιμελητηρίου τής Αυ

στρίας κτλ.
'Ο κ. Malarce δ 'ιδρυτής τών Σχολειακών Ταμιευτηρίων έν Γαλλίφ, 

ώς δ κ. Laurent έν τή Βελγική και δ κ. Fitch έν ’Αγγλία, μετά τήν έ'γ-
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κρισιν τών αρμοδίων υπουργών τοΰ Έρ.πορίου, τών Οικονομικών καί τής 
Δημοσίας Έκπαιδεύσεως, προέβη εις τδ έργου διά της -έλευθέρας κατη- 
χήσεως μόνον, άνευ ούδεμιάς πιέσεως, καί έκεϊ μόνον, απου αί τοπικαί άρ- 

χαί καί οί διδάσκαλοι ήσαν σύμφωνοι πρδς ύποστήριξιν τοϋ έργου, κρίνον- 
τες αύτδ κατάλληλον καί συμφέρον* διότι βάσις τοΰ οργανισμού τών Σχο- 
λειακών Ταμιευτηρίων, είναι η ελεύθερα είσήγησις ύπδ την τοπικήν έγ- 

κρισιν και την ύποστήριξιν της άνωτάτης διοικήσεως* ουτω λοιπδν ό θε
σμός ούτος έλάμβανε τοπικδν χαρακτήρα λίαν άναγκαϊον πρδς διάρκειαν 
καί καλήν επιτυχίαν τών ιδρυμάτων έν γένει, ιδίως δέ τών φιλανθρωπι
κών, διότι έκαστος έν τώ κέντρφ της ένεργείας του ένδιαφέρεται περί τοΰ 

έργου τδ όποιον 'ίδρυσε καί φιλοτιμεΐται εις την επιτυχίαν του.

: Τδ κυριώτερον μέσον πρδς διάδοσιν τοϋ ώφελιμωτάτου τούτου θεσμοΰ 
υπήρξε «τδ’Εγχειρίδιον» περί Σχολειακών Ταμιευτηρίων έν Γαλλίορ τοϋ κ. 
Malarce,0v ω έξετίθετο ό οργανισμός,δ τρόπος της εργασίας καί η λογιστική 
μέθοδος μεθ’ όλων τών καλλιτέρων διατάξεων άς ή πεϊοα έδίδαξεν είς 
τά περισσότερα ξένα Κράτη* η μέθοδος δέ της έογασίας ήν έπενόησε, 
έ'χει τφόντι σπουδαιοτάτην αξίαν, διότι παρά τοΰ διδασκάλου ζητεί ερ
γασίαν σύντομον και εΰκολον καί'δέν έπιβάλλει αύτφ εύθύνην άσυμφωνον 
πρδς τήν θέσιν του* ώς πρδς ΐδ λίαν δέ σπουδαΐον προσόν τής ανατροφής, 
ήν τδ Σχολειακδν Ταμιευτήριον σκοπεί, ή μέθοδος αυτή, κατά τήν έπι- 

τυχή έκφρασιν τοΰ σπουδαιοτάτου οικονομολόγου καί πρώην έπί τών οι

κονομικών ύπουργοΰ τής ’Ιταλίας κ. Sella τοΰ καί είσηγητοϋ καί οργανω- 
τοΰ τών Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων καί τών Σχολειακών έν Ίταλίμ, 
«ή μέθοδος αυτή, καθιστ^ ψηλαφητόν είς τδν μαθητήν τδν θεσμόν τοΰ 

«Γενικοΰ Ταμιευτηρίου, θέτουσα έν ταΐς χερσί του τδ βιβλιάριου αύτοΰ, 
^βιβλιάριου τδ οποίον μόνος του άπέκτησε διά τών πρώτων προσπαθειών 
»τής άνδρικής ηλικίας του καί τδ όποιον θά διατηρήση καθ’ δλην του 
»τήν ζωήν ώς μέσον τής εύζωΐας του καί ί'σως τής ευτυχίας του»· 
διότι έν τφ θεσμώ τούτφ δέν πρόκειται τόσον νά δοθή άφ^ρμή είς τά 
παιδία προς σχηματισμόν μικροϋ κεφαλαίου διά τήν ενηλικιότητά των, 

δσόν νά τοΐς δοθή τδ μέσον, όπως μορφωθώσιν αύτά, έργάται φρόνιμοι, 

οικονόμοι, τακτικοί καί προβλεπτικοί* δέν πρόκειται νά σχηματισθώσι 
ποσότητες, άλλ’ άνθρωποι, καί άνθρωποι άξιοι νά κανονίζωσι τήν ζωήν 
των, δηλ. νά μεταχειρίζωνται καλώς τούς καρπούς τής έργασίας των.

Ιδού δ’ έν συντόμφ αί κυριώτεραι διατάξεις τής μεθόδου τοΰ κ. Ma- 

larce, τήν όποιαν πάντα σχεδόν τά σχολεία τής Γαλλίας καί τών ξένων 

κρατών όπου ύπάρχουσι Ταμιευτήρια Σχολειακά, παρεδέχθησαν.
Γ,Απαξ τής έβδομάδος συνήθως τήν Τρίτην, τήν πρωίαν ό διδάσκαλος 

άναγγέλλει είς τούς μαθητάς του, την έζάσχησιν της οικονομίας έκ της 
δαπάνης' λαμβάνει παρ’ έκαστου οικονόμου μαθητου τάς μικράς. κατατι- 

Οεμένας ποσότητας καί τάς εγγράφει. άμέσως έν πλήρει παραδόσει 1) έπί 

βιβλίου έπίτηδες πρδς τοϋτο έν τή σελίδι τή διατεθειμένη είς λογαρια
σμόν έκάστου μαθητοΰ, καί 2) έπί φύλλου έν άντιγράφφ τοϋ λογαρια
σμού έκάστου μαθητοΰ, τδ όποιον κρατεί αύτδς δ μαθητής, καί ύφείλει 

νά παρουσιάζη είς έκάστην κατάθεσιν.
"Απαξ τοϋ μηνδς αί καταθέσεις τών μαθητών δσαι έν τφ διαστήματι 

τοΰ μηνδς έ'φθασαν καί ύπερέβησαν τδ φράγκον μεταφέρονται παρά τοΰ 
διδασκάλου είς φράγκα σώα δι’ έκαστον μαθητήν είς τδ Ταμιευτήριου τοΰ 
τόπου οπού καί τδ Σχολείου, καί έγγράφονται παρά τών υπαλλήλων έπί 

βιβλιαρίου τακτικοΰ τών καταθετών.
Τδ βιβλιάριου τοϋτο καθιστά τδν μαθητήν άπ’ εύθείας πιστωτήν τοΰ 

Γεν. Ταμιευτηοίου, καί άπαλλάττει τδν διδάσκαλον παντός βάρους και ευ

θύνης ώς πρδς τοϋτο.
Τδ βιβλιάριον τοϋτο δι’ ου δ μαθητής θεωρείται ώς άνήρ, διότι έκτελεϊ 

πράξιν άνδρδς, είναι τδ οργάνου τής άνατροφής τοΰ παιδιού καί ένίοτε καί 

τής οικογένειας του.
’Άν πρδς επωφελή τινα δαπάνην ή διά να βοηθήση τήν οίκογένειάν 

του έν στιγμαΐς στενοχώριας ό μαθητής θελήση ν’ άποσύρη δλον ή μέρος 
τοΰ έν τφ Ταμιευτηοίω λαβεϊν του, άρκεΐ μόνον ή έπέμβασις τοϋ νομίμου 

επιτρόπου του.
. Αί καταθέσεις τής οικονομίας έκ τής δαπάνης πρέπει πάντοτε νά ήναι 

πληρωτέαι καί άμέσως, αυτή δέ είναι μία τών θεμελιωδεστέρων άρχών 
τών Ταμιευτηρίων. Συμφέρει δέ δ μαθητής δστις φκονόμ.ησε τδ πεντάλε- 
πτον, τίς ήξευρει μετά πόσου άγώνος, καί τδ όποιον ήδυνατο έλευθέοως 

νά διαθέση, νά ένισχυηται έκ τής ιδέας δτι θά εύρη τδν καρπόν τών στε
ρήσεων του άμέσως δι’ επωφελή δαπάνην ή πρδς άνακούφισιν τής οικο
γένειας του, ιδέας ηθικής ή'τις έμπνέει έπίσης τήν ακριβή έννοιαν τής οικο

νομικής ζωής.
Τδ έργου αύτδ τοΰ κ. Malarce άπάνθισμα τής είς τήν Βελγικήν άπό- 

στολής του διήγειρεν άπ’ αύτής άκόμη τής δημοσιεύσεώς του, ζωηράς 
συμπάθειας, δίαδοθέν τδ κατ’ άρχά; διά τών φροντίδων του καί κατόπιν 
παρά τοΰ υπουργείου τοΰ ’Εμπορίου καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως, 

προεκάήεσε συναγωνισμούς δραστικούς καί έν διαστήματι όλίγων μηνών 
σπουδαίος αριθμός Σχολειακών Ταμιευτηρίων έγένετο έν Γαλλία, κατά 

τήν ύποδειχθεΐσαν μέθοδον, προϊόν πείρας τής Βελγικής, τής Αυστρίας καί 
τής ’Αγγλίας, ένεκα τής έλευθέρας αύτοβουλίας καί τής άφοσιώσεως πολ
λών διευθυντών καί πρακτόρων τών Ταμιευτηρίων, δημάρχων, έπαρχων, 
ακαδημαϊκών, έπιθεωρητών τής πρώτης έκπαιδεύσεως καί μεγάλου άριθ- 
μοΰ διδασκάλων, πρδς τούς οποίους δέν πρέπει νά παρασιωπήσωμεν καί 
τήν σπουδαίαν βοήθειαν μεγάλου μέρους τής δημοσιογραφίας, ή'τις ήν· ■
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νόησε πραγματικώς καί μετέδωκε τδ έκ τών Σχολειακών Ταμιευτηρίων 
προσγινόμενον μέγα κοινωνικόν όφελος και εθνικόν συμφέρον’ διά τοϋ Α
πλού λοιπόν και εύκολου οργανισμού μη Απαιτοΰντος παρά τοϋ διδασκά
λου είμη μιαν ώραν τό πολύ καθ’ εβδομάδα κα'ι εύκολον εργασίαν χωρίς 
νά προσεπάγγ αύτω εύθύνην, άνάρμοστον είς την θέσιν του, έπήλθον άποτε- 
λεσματα ουδεμιαν Αποδεχόμενα Αμ,φιβολίαν, διότι κατά την στατιστικήν 
του 1877 είς 83 επαρχίας τής Γαλλίας είχον ίδρύθή Σχολειακά Ταμιευ
τήρια καί ό αριθμός αύτών ανήρχετο είς 8,000, κατ’ εκείνην δέ τοϋ 
1879 ο αριθμός αυτών ηυξησεν είς 12,000, έν οΐς οίκονομοΰντες παϊδες 
αριθμοϋνται περί τας 224,480 ή'τοι τό 30ον τών φοιτώντων έν αύτοϊς 
μαθητών" 177,574 ήτοι τά τών οικονόμων παίδων κατέχουσι βιβλιά- 

ριον Γεν. Ταμιευτηρίου και κεφ. 3,602,621 φρ." σήμερον δέ κατά τάς 
τας τελευταίας εκθέσεις αΐτινες πάνυ εύγενώς μας Απεστάλησαν παρά 
τοϋ κ. Malarce, τά Σχολειακά Ταμιευτήρια αριθμοϋνται είς 14,490, αί 
καταθεσε·ς δέ ύπερέβησαν τά τέσσαρα εκατομμύρια, και πάντα ένεργοΰσι 
θαυμασιως, αποφεροντα λαμπρά ηθικά Αποτελέσματα βεβαιούμενα έκ 
τών επίσημων έκθέσεων τών πεντήκοντα τεσσάρων Γενικών Συμβουλίων" 
είναι δέ Αξιόν σημειώσεως οτι πολλά Γενικά και Δημοτικά Συμβούλια 
εψηφισαν πιστώσεις πρδς αμοιβήν τών διδασκάλων και τών υπάλληλων 

τών Ταμιευτηρίων, αί πλεϊστκι δέ τών έκθέσεων διά τάς πιστώσεις ταύ- 
τας, βασίζονται έπί τών έξαιρέτων ηθικών Αποτελεσμάτων, τά οποία 
τά Σχολειακά Ταμιευτήρια έπήνεγκον είς αύτήν την περιφέοειάν των. Πολ
λοί δ’ έπίσης ίδιώται έβοήθησαν τδ έ'ργον διά σπουδαίων δωρεών, καί 
ις κυβερνησις αυτή η Γαλλική δι’ έγκυκλίου τοΰ ύπουργοϋ τών Οίκονομ.ι- 
κών της 1 ’Οκτωβρίου 1880 παρ$χώρησε σπουδαίας εύκολίας πρδς άνά- 
πτυξιν και εύόδωσιν τών Σχολειακών Ταμιευτηρίων. Έπι τή προτάσει δέ 

τοϋ Ακαμάτου και φιλανθρώπου κ. Malarce έσυστήθη εταιρία επιστημο
νική καί εύεργετική, ύπδ τήν έπωνυμίαν 'Εταιρία, των ΚαθιδρυρΛτων τής 
Προνοίας (Society des Institutions de Prevoyance) καί ύπδ τήν προεδρείαν 
τοΰ κ. Ιππολύτου Passy, μέλους τής ’Ακαδημίας καί πρώην ύπουργοϋ έπί 
τών Οικονομικών, τοΰ ’Εμπορίου, τής Γεωργίας καί τών Δημοσίων έ'ρ- 
γων, είς ήν έ'λαβον μέρος οί σπουδαιότεροι οικονομολόγοι τής Γαλλίας, 
πολλοί Σύμβουλοι τοΰ Κράτους καί μέγα μέρος τών ανωτάτων ύπαλλήλων.

Κατά τά πρώτα έ'τη τής ίδρύσεως τών Σχολειακών Ταμιευτηρίων, 
οί γονείς τών παιδιών τόσον απεΐχον τών οικονομικών συνηθειών, ώστε 
μετά λίαν κακοΰ βλέμματος έ'βλεπον τδν θεσμόν τούτον" έν τούτοις δέν 
ή'ργησαν πολύ ν’ αλλάξωσι γνώμην, κατηχούμενοι παρά τών ιδίων τέκνων 
των τά οποία μετέφερον οί'κοι δ,τι έν τφ σχολείω έδιδάσκοντο" έκ πεί
ρας^ δέ είναι γνωστόν ότι αί νεάνιδες είναι εύχερέστεραι τών παιδιών πρδς 
τήν οικονομίαν έκ τής δαπάνης, καί έκ τής τάξεως τών. ενηλίκων αί γυ 
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ναϊκες μάλλον τών Ανδρών" ή γυνή είναι ή φυσική οικονόμος τής οίκογε- 
νείας πρδ πάντων παρά τφ έργατικω λαώ, διά τοϋτο καί οί άγγλοι νο- 
μοθέται, άνθρωποι πρακτικοί, έ'καμον έξαίρεσιν τοΰ . τακτικού πολίτικου 
νόμου, έπιτρέψαντες είς τήν γυναίκα, καίτοι δπανδρον νά έξασκή έλευθέ- 
ρωςτήν έκ τής δαπάνης οικονομίαν" ό δέ βελγικός περί Ταμιευτηρίων νόμος 

, τοΰ 1865, δ ιταλικός τοΰ 1875, δ δλλανδικδς τοΰ 1879 καί δ γαλλικός
ϊ εσχάτως τοΰ 1881 παρεδέχθησαν μετ’ ένθουσιασμοΰ τήν διάταξιν ταύτην.

'Η έπιρροή, ήν έξασκοϋσι τά Σχολειακά Ταμιευτήρια, δέν περιορίζε
ται μόνον έπί τών εργατών τοΰ μέλλοντος, άλλά κατακτ^ καί τήν πα
ρούσαν έ'φηβον γενεάν διά τοΰ παραδείγματος τών παιδιών, ουτω δέ κερ
δίζονται εί'κοσι ή καί τριάκοντα έ'τη έκ τής προόδου" ώστε έκ τοϋ θεσμοΰ 
τούτου τών Σχολειακών Ταμιευτηρίων πάντες ωφελούνται" αί μέλλουσαι 
γενεαί, τά παιδία, διά καλλιτέρας οικονομικής καί-ηθικής Ανατροφής, αί 
παροΰσαι γενεαί διά τής διαδόσεώς τήν οποίαν δλως φυσικά έκτελοΰσιν εις 
τάς έργατικάς οικογένειας των τά παιδία, κατηχούμ.ενα εις τήν αγάπην 
τής έκ τής δαπάνης οικονομίας διά τής έν τώ Σχολείω έξασκήσεως, καί 
έπί τέλους τά Ταμιευτήρια αύτά, διότι ή πελατεία των έκτείνεται καί 
ένισχύεται, τδ κεφάλαιον τών καταθέσεων αύξάνει, τά εισοδήματα έκ. 
τής διαφοράς τοΰ τόκου γίνονται μεγαλήτερα καί τά γενικά των έ'ξοδα 
σχετικώς έλαττοΰνται, διότι έπεκτείνονται έπί μεγαλητέρου αριθμού κα
ταθέσεων. Είναι δ’ έκτδς πάσης αμφιβολίας πλέον τδ μέγα κοινωνικόν 
όφελος τδ έκ τής άναπτύξεως τής προνοίας τοΰ λαοΰ προσγενόμενον καί 
τοΰ δποίου τά Αποτελέσματα συνοψίζονται ώς εξής : -μεγαλήτερα τάξις, 
ευεξία καί εύχαρίστησις παρά ταϊς έργατικαϊς οίκογενείαις' μεγαλήτερα 
πλούτη καί ήθικότης έν τφ έ'θνει καί έν τελεί μεγαλήτερα αρμονία τής 
κοινωνίας.

Μή νομίστ) τις δμως δτι καί δ εύεργετικδς ουτος θεσμός δέν έ'χει 
τούς ά;τιφρονοΰντας οί όποιοι φοβούνται τήν έμφύτευσιν εις τούς παϊ- 

* δας τής φιλαργυρίας, διά τής στερήσεως τών ολίγων λεπτών τά δποϊα οί 
γονείς των τοϊς δίδουσι, καί τήν διδαχήν τής κερδοσκοπίας, πάντα δμως 
ταΰτα δι’ Ακαταμάχητων έπιχειρημάτων δεινών οικονομολόγων καί ήθι- 
κολόγων κατέπεσαν διά τής άποδείξεως δτι ή έκ τής δαπάνης οικονομ,ία 
έπήνεγκε τήν ηθικήν Ανάπτυξιν τής νεολαίας έθιζομένης νά σκέπτηται περί 

; τοΰ μέλλοντος καί νά θυσιάζη παρούσας Ανωφελείς δρέξεις διά μελλούσας
ωφελίμους ανάγκας" τδ παράδειγμα δέ τής πόλεως Gand τοϋ Βελγίου, έν 

[■ τή δποίγ έκ 14,000 μαθητών οί 13,000 Απέκτησαν τδ βιβλιάριου καί
ι μετέδωκαν τδ πνεΰμα τής οικονομίας παρά ταϊς οίκογενείαις των, καί ή
i απόφασις τής ’Ακαδημίας τών ’Επιστημών του ν’ άπονείμ,ή τδ σπουδαιό-
1 τατον έκ δέκα χιλιάδων φράγκων βοαβεϊον, κατά τδ πνεΰμα τοΰ φιλαν-
! ■ θρώπου κληροδότου, πρδς τδν έκτελέσαντα τδ ώφελιμώτερον έ'ργον διά
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την εργατικήν τάξιν, ν’ άπονείμτ) 8έ τοϋτο πρός τόν κ. Laurent, ως ιδρυ
τήν τών Σχολειακών Ταμιευτηρίων, διασκεδάζει πάσαν περαιτέρω αμφι

βολίαν περί τοΰ αποτελέσματος τοΰ θεσμοϋ τούτου' και τφ όντι έν τώ 
Βελγικγ διηγούνται γεγονότα καί συμβάντα λίαν συγκινητικά καί σχεδόν 
άπίστευτα, άναφέρονται επεισόδια έν οΐς νέοι μαθηταί διά τοΰ όβολοΰ 
των ηδυνηθησαν πολλαχώς νά έλθώσιν εις βοήθειαν τών γονέων καί τών 
μελών τ·ης οικογένειας των, ν’ άπαλλάξωσι δι’ έγγυησεώς των έκ προσω- 
ποκρατησεως διά χρέη πατέρας, καί νά εύκολύνωσι γάμον αδελφής, μη 
δυνάμενον ώς έκ της έλλείψεως της προικός νά πραγματοποιηθώ· Ή νεό- 
της, ώς γνωστόν, είναι γενναία έκ φύσεως, εις την άρετην λοιπόν αύτήν 
πρέπει νά έξασκηθώ, ούδεμία δέ άμφιβολία δτι οί παιδαγωγικάς γνώσεις 
έχοντες και οί έξ όμοιων διδαχών λαβόντες γνώσιν τών αποτελεσμάτων, 
θέλουσι προθυμοποιηθώ νά συντελέσωσιν είς την έγκαθίδρυσιν καί άνά- 
πτυξιν τοΰ εύεργετικοϋ τούτου θεσμοϋ καί έν Έλλάδι, δπως μετ’ ού πολύ 
ί'δωμ.εν και ημείς τά αλλαχού έπιτευχθέντα εις τόν λαόν εύάρεστα άπο
τελέσματα, τό δ’ έφ’ ημΐν σοφούς καί ειδικούς συγγραφείς άπό πολλοϋ με- 
λετώντες, προθύμως παρέχομεν τοϊς έπιθυμοΰσι πάσαν πληροφορίαν.

Άφοΰ λοιπόν τ’ άποτελέσματα τοΰ ωφελίμου τούτου θεσμοϋ είναι τό
σον γνωστά, άφοΰ οί καρποί τοϋ κατά τά τελευταία ταϋτα έτη έμφυ- 
τευθέντος δένδρου είναι τόσον εύάρεστοι καί γλυκείς, διατί νά μη μετα- 
φερωμεν αυτό καί είς την 'Ελλάδα πρός άπόλαυσίν των ; διατί δ,τι τόσον 
εύδοκίμως έπέτυχεν είς την Βελγικήν, είς την ’Αγγλίαν, την ’Ιταλίαν καί 

ίίς την Γαλλίαν νά μη έπιτύχγ καί παρ’ημΐν ; οί μαθηταί τών Σχολείων 
μ,ας. είναι άρά γε κατώτεροι κατά την εύφυ'ίαν τών Βέλγων, τών ’'Αγ
γλων, τών ’Ιταλών καί τών Γάλλων, η μήπως οί διδάσκαλοί μας υπο
λείπονται νοός καί της πρός τό καλόν άφοσιώσεως τών συναδέλφων των τών 
άλλων έθνών ;

. Παρ’ ημΐν ύπάρχουσι, κατά τάς πληροφορίας τοΰ ύπουργείου της έκπαι- 
δεύσεως, καθ’ δλον τό κράτος δημοτικά σχολεία άορένων 1033 μέ μα- 
θητάς 67,280, θηλέων 138 μ.έ μ,αθητρίας 12,349' ιδιοσυντήρητα άρρέ- 
νων 165 μέ μαθητάς 7102 καί θηλέων 11 Γ μέ μαθήτριας 4482, η'τοι 
έν δλφ δημοτικά σχολεία 1447 καί μαθηταί 91,213' διατί μέρος τών 

φυτωρίων τούτων της ελληνικής γενεάς, άφοΰ τό δλον άδυνατοΰμεν, νά 
μη συνειθίσωμεν διά της διδαχ-ης είς την έκ της δαπάνης οικονομίαν, 
μιμούμενοι τά άλλα πεπολιτισμένα έθνη ; διατί εκατόν καί έπέκεινα χι
λιάδων δραχμών έτησίως, νά μη οίκονομώνται πρός έπωφελή χρ'ησιν, σω- 
ζόμεναι άπό την σπατάλην ; ’Ίσως μοί άντιτείνγ τις, καί δικαίως,οτι παρ’ 

ημΐν έλλε.ίπουσι πάντα τά μέσα πρός άνάπτυξιν καί εύόδωσιν τοϋ ηθικού 
τούτου θεσμοϋ, καί πρώτον έλλείπουσι τά Ταμιευτήρια, τά εύέργετικά 
δηλ. εκείνα καθιδρύματα πρός κατάθεσιν καί άσφαλώ διαφύλαξιν τών οί- 
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κονομιών του εργάτου' τούτο είναι άληθές, άς έλπίσωμεν δμως δτι οί παρ’ 
ημΐν δυνάμενοι παρά της ύγιοΰς δημοσιογραφίας καί τών ιδιαιτέρων προσ
παθειών παροτρυνόμενοι, θέλουσι τάχιον σκεφθη, δτι η πρόοδος καί τό 
μεγαλεϊον τοΰ έθνους δέν έγκειται είς μ,αταίας έπιδείξεις, άλλ’ είς την 
άνάπτυξιν καί εύημερίαν τοΰ λαοϋ, έν δ’ έκ τών προσφορωτέρων πρός 
τοϋτο μέσων, είναι καί η ίδρυσις Έθνικοϋ Ταμιευτηρίου' μέχρις δμως τ'ης 
εύτυχοΰς έκείνης έποχής, έχομεν την ’Εθνικήν Τράπεζαν, τό εύεργετικόν 
τοϋτο καθίδρυμα, τό όποιον καίτοι ούχί μετά της συνήθους αύτώ επιμέ

λειας τόν θεσμόν τοϋτον ένεργεΐ, είς πολλά άλλα δμως κοινωφελή έργα 
έπηλθε πάντοτε άρρωγόν, έ'χομεν την Πιστωτικήν Τράπεζαν, την πρός 
παν καλόν μετά προθυμίας όργώσαν καί έν τώ καταστατικφ της πάνυ 
έπιτυχώς τό Ταμιευτήριου άναγράψασαν' πρός αύτάς λοιπόν άς άποτα- 
θώμεν καί ούδεμία άμφιβολία δτι θέλουσι ,παραδεχθη μετ’εύχαριστη- 
σεως τό έναποταμίευμα τών παιδιών,άφοΰ έπενέγκωσι τροποποιήσεις τινάς 
έπί τοΰ όργανισμοΰ τοΰ Ταμιευτηρίου των συμφώνους πρός τό πνεΰμα καί 
την άνάπτυξιν τοΰ εύεργετικοϋ διά τη / άνθρωπότητα τούτου θεσμοϋ, το- 

σούτφ μάλλον καθόσον, ένφ άφ’ ενός θέλουσι παράσχει την συνδρομήν των 
πρός ηθικοποίησιν μεγάλου μέρους της εργατικής τάξεως, διά της άνα- 
πτύξεως μεθοδικής οικονομίας, αύξάνουσιν άφ’ έτέοου την πελατείαν τών 
Ταμιευτηρίων των καί κατά συνέπειαν ωφελούνται, χωρίς νά ύποβάλων- 
ται είς ούδεμίαν υλικήν ζημίαν.

Περαίνων τόν λόγον μου εκφράζω την ευχήν δπως πάσα καταβληθώ 
φροντίς καί δσον τάχιον πρός άπομίμησιν τών έν τοϊς πεπολιτισμένοις 
έθνεσιν άγαθοεργών τούτων συστημάτων, τά όποια είναι οί σπουδαιότεροι 
παράγοντες τής ηθικής καί πολίτικης προόδου τών έθνών. Ή ίδρυσις Έ- 
θνικοΰ Ταμιευτηρίου, τό όποιον κατά τούς άγγλους οικονομολόγους είναι 
τό οικονομικόν σχολεϊον τών έργατών καί τό έργοστάσιον έν φ κατεργά
ζεται η πρώτη υλη τών Τραπεζών, τό κεφάλαιον, ώς καί -η ίδρυσις Σχο·^ 
λειακών Ταμιευτηρίων πρός έξάσκησιν τών παιδιών, τών φυτωρίων τού
των τής νέας γενεάς, είς λιτοδίαιτον, μεμετρημένην καί προβλεπτικήν 
ζωήν, άς γείνωσι κύριον μέλημα τών την τύχην της Ελλάδος διεπόντων, 
άν θελωμεν καί έν τοϊς πεπολιτισμένοις έθνεσι νά συγκαταριθμώμεθα, 
καί η μεταγενεστέρα γενεά νά μη έλέγχηται μετά τά εύκλεή καί. ένδοξα 
τών προγόνων μας κατορθώματα,δτι ούδέν έν τφ κόσμφ έλθοϋσα έπραξεν.* 

Κωνστ. X. Βάμβας.

* Άνεγνώσθη εν τφ Συλλόγφ τήν 46 ’Ιανουάριου 1882.
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ΤΑ ΔΑΣΗ ΩΣ ΦΥΣΙΚΑ ΑΑΕΞΙΧΑΑΑΖΑ
ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΑΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

«Έλάται ήέ δρύες δψικάρηνοι καλαι τηλεθάουσαι 
«Ενουρεσιν δψηλοϊσιν Εστασ’ ήλίβατοι τεμένη δέ 
»Ε χικλήσχουσιν ’Αθανάτων τάς 3’ ο’ότι 
»βροτοι χε'ρουσι σιδήρω».

(Όμηρ. ‘Γμν. εις Άφροδ. στιχ. 265).

ύδρο[Λετεώρων την [/.εγίστην διά τδν άνθρωπον 

χχ'λχζχι, ού [/.όνον διότι έντδς ολίγων στιγν.ών

i

Μεταξύ πάντων τών 
εχουσε σπουδαιότητα αί 
δόνανται νχ έπενεγζωσεν Ανυπολογίστους ζηυ-ίζς είς την γεωργίαν, αλλά 
κα'ε διότι εχουσί τε ιδιαίτερον καί ολως · Ασυνήθες, ώς παρέχουσαε ηριεν 
έν ι/.έσφ θερεε τδ χειμερινόν θέαμα τοϋ σχηματισμοΰ πάγου (Αεότε ή χά- 
λαζα ούδέν άλλο είναι ή-πεπηγδς ύδωρ), φαινόμενον, δπερ ρεεγάλως εκί— 
νησε την περιέργειαν καί τδ ένδιαφέρον τών σοφών, αϊτινες διά παντός 
μέσου προσεπάθησαν νά έρμηνεύσωσι τά αί'τια τοϋ σχηματισμού τών χα- 
λαζών. Έκτος δέ τών ανωτέρω η χάλαζα είναι φαινόμενου καθαρώς το- 

πεκδν καί περεωρεσρεένον, δλως ιδιότροπου άκολουθοΰν πορείαν, ήν εύκό- 
λως καε έπί ικανόν χρόνον δυνάρεεθα νά διακρίνωμεν έπί τοϋ εδάφους, πα- 
ρακολουθοδντες τά ί'χνη, άτενα κατά τήν διάβασίν της αφίνει.

Μεταξύ πασών τών ευρωπαϊκών χωρών ή Ελβετία έπαθεν ύπδ της 
χαλάζης τάς μεγίστας ζημίας, άνελθουσας εες πολλά εκατομμύρια δραχ- 
ρεών, δε’ 8 καί οί 'Ελβετοί πρώτοε ήναγκάσθησαν νά έξετάσωσε καε με- 
λετήσωσιν έπισταμένως καε εγγύτερον τδν αρεείλεκτον τοΰτον έχθρδν της , 
γεωργίας. Ό έλβετεκδς λάδς, έκ της συχνής παρατηρήσεως καε πείρας 
οδηγούμενος έσχημάτισε τήν πεποίθησεν,ότι τά δασοσχεπή. δψώματα προ· 

(ρνΜζζουσι τούς άγρους άπδ της χαΛάζης. Άλλ1 ό έλβετεκδς λαδς, άπαξ 
τήν πεποίθησεν σχηματεσας, δέν ήρκέσθη εες τοϋτο μόνον, Αλλά και άπνί- 

τησεν όπως ή πεποεθησες αυτή αναγνωρεσθή καε ύπδ τοΰ νόμου. Και δν- 
τως έν έ'τει 1860 έψηφίσθη τδ 60 άρθρον τοΰ περί δασών Νόμου, έχον 
ώς έξης’

ιΛάση κείμενα έπί υψωμάτων, άτινα, ώς ή πείρα διδάσκει, προφυΛάτ- 

ι>τουσιν άπδ της χαάάζης, δέον νά έκριετα.12εύωνται ούτως, ώστε διατη~ 
χαρούμενα πάντοτε αρκούντως πυκνά, νά δύνωνται διά της πυκνότητάς των . 
νταύτης νά προφυ2άττωσιν όσον τδ δυνατόν Ιπί μήκιστον χρόνον την χώ- 
spav άπδ τών χαΛαΐ,ών. Οί δημοτικοί σύμβουλοι έ'χουσιτδ καθήκον νά 
'Άέιριστώσι ζην προσοχήν τών τήν έποπτείαν των δασών επιτετραμμένων 
τΰπα.12ι\2ων έπί τοιοντων περιστατικών^. .
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Καί τοι δέ οί Ελβετοί έν γένει μέχρι τοϋ 1870 δέν έσεβάσθησαν τό
σον πολύ τήν διάταξιν ταύτην τοϋ Νόμου, ούχ ήττον Απέφευγον τάς έκ 
του Συστάδην τομάςψ δι1 ων τδ έ'δαφος Απογυμνοΰται και εκτίθεται εν
τελώς άπροστάτέυτον είς τήν βλαβεράν έπιρροοήν πολλών άτμ.οσφαιρικών 
φαινομένων, και έποίουν χρήσιν τών Σποράδην τομών % πρδν ίκανοποίη- 
σιν τών Αναγκών των. Αλλά περί τάς άρχάς τοϋ 1870 συνέβησαν έν τ$ί 
περιφερείς της Μούρης (Muri) πολλαί καταστρεπτικά! χάλαζαι, αϊτινες 
ήνάγκασαν τδ κοινόν, τούς Γεωπονικούς συλλόγους καί τήν Κυβέρνησιν, 
νά έπιστήσωσε τήν προσοχήν των καί έξετάσωσε μετά μείζονος έπιστα- 
σίας τάς περιστάσεις, αϊτινες έ'δωκαν γένεσιν είς τάς χαλάζας ταύτας, 

καί τδν τρόπον καθ’ 8ν αύται έπέδρασαν.
Τήν 29 Αύγούστου 1874 ή Διοίκησες της Δημοσίας οικονομίας, ή'τις 

διευθύνει τήν Γεωργίαν καί τά δασονομικά τής τοπαρχίας Άργοβίας (Αγ- 
gau) καί αντιστοιχεί πρδς τδ Υπουργείου τών οικονομικών, τή προτάσει 
τής Διευθύνσεως τών Δασών, έξέδωκε πρδς τά έξ Δασονομεία τήν έξης 

έγκύκλεον διαταγήν*
«Καί δ λαδς καί τι/ες τών σοφών φρονοΰσεν δτι τδ είδος τοΰ δάσους, 

ή μάλλον ή υπαρξις δάσους έπί τών όρέων καί τών ύψωμάτων, έχει μεγί- 
στην έπιρροήν έπί τής γενέσεως καί τής πορείας τών χαλαζών, ’Εσχά
τως δέ συνέβησαν χάλαζαι, αϊτινες κατά τόπους ύπήρξαν καταστρε- 
πτικώταται, καί αϊτινες Απεδόθησαν είς ύλοτομίας γενομένας εί'ς τινα 
δημόσια καί κοινοτικά δάση· αλλά διατελεΐ είσέτι Αναπόδεεκτον, Αν αί 
χάλαζαι αυται δεκαίως ή αδίκως Απεδόθησαν είς τάς ύλοτομίας ταύτας.

«’Επειδή δέ τδ ζήτημα: πόσον τά έπί των υψωμάτων καί τών όρέων 
κείμενα δάση δΰνανται νά έπηρεάσωσι τήν γένεσιν τής χαΛάΐ,ης ένδιαφέ- 
ρει μεγάλως τήν δασικήν οικονομίαν, καί ιδίως τήν Γεωργίαν τής χώρας, 
ή Κυβέρνησες φρονεί, δτι έχει καθήκον ,ϊνα διά τών δασονομικών αύτής 
υπαλλήλων 3 συντέλεση κατά δύναμιν είς τήν λύσιν τοϋ σπουδαίου τού

του ζητήματος, διδ Αναγκάζομαι νά συστήσω ύμϊν τά έζής:

1 Κατάτήν μέθοδον τών Ex τοΰ συστάδην τομών (Kahlschlapbetrieb) τών Γερμανών 
και Exploitation a Wane etoo τών Γάλλων), τό δάσος ύλοτομεϊται κατά σειράν και κατά 
λωρίδας πλάτους 100 μέχρι 200 τό πολύ μέτρων' τά ύλοτομηθέντα δένδρα κατεργάζονται 
είς παντός είδους ξυλείαν, ήτις όσον τάχος μεταφέρεται Εκτός τοΰ δάσους, καί ή ύλοτομη- 
θεϊσα λωρις Εκτάσεως σπείρεται άμέσως έκ νέου. Τής μεθόδου ταύτης κατά τούς καθ’ημάς 
χρόνους ποιοδνται χρήσιν έν Γερμανία, προκειμένου μόνον περί τής'Ελαίας πεύκης (Pinus 
Silvestris), καθ' έκάστην δέ πίπτει εις αχρηστίαν, ε'νεκα τών πολλών αύτής Ελαττωμάτων.

2 Κατά τήν μέθοδον τών Σποράδην τομών (Plaenterung τών Γερμανών και Jardinage 
τών Γάλλων) ή ύλοτομία δέν γίνεται κατά σειράν, άλλα σποραδικώς, λαμβανομένου ώρι- 
σμένου άριθμοΰ δένδρων κατά στρέμμα, καί έκ τών μερών και τμημάτων τοΰ δάσους Εκεί
νων άτενα, κατά τούς κανόνας τής Δασοκομίας (καλλιεργίας τών δασών) είναι ξυλεύσιμα.

3 Καθ’ άπασαν τήν Εύρώπην οί ύπάλληλοι τών δασών τής τε κεντρικής καί τής Εξωτε
ρικής ύπηρεσίας σπουδάζουσιν ε’ιδικώς τήν δασολογίαν και τάς λοιπάς θεμελιώδεις και βοη-

Τόμος XI”. 2.— Φεβρουάριος 1882. 8
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Ιον. «Προσκαλούνται οι κύριοι Δασονόμοι έκαστος έν τη οικεία περι
φερείς, δπως μέχρις Ίανουαρίου τοΰ 1875 έτους άποστείλωσιν εις την 
Διευθυνσιν των δασών σύντομον περιγραφήν των χαλαζών των λαβουσών 
χώραν κατά τά τελευταία έτη, και, εί δυνατόν, από τοΰ 1870 καί 

εντεύθεν.
2ον. «Παρομοίαν έκθεσιν έξακολουθησουσιν ύποβάλλοντες εις τδ μέλ— 

λον, άμέσως μετά πάσαν χάλαζαν, εις την διοίκησιν της Δημοσίας-οικο
νομίας’ έν τ·?ί εκθέσει ταύτη δέον νά περιγράφηται’

α) ο χρόνος καί 5 τόπος της γενέσεως της χαλάζης.
β) η αμέσως της χαλάζης προηγηθεΐσα κατάστασις της ατμόσφαιρας.
γ) η πορεία, η κατά χρόνον καί χώρον έκτασις της χαλάζης και η διεύ- 

Θυνσις τοΰ προηγηθέντος της χαλάζης άνεμου.
δ) ό βαθμός της πυκνότητος της χαλάζης καί το μέγεθος των έξ αύ- 

τ·ης ζημιών.
ε) ή εξωτερική μορφή καί διάπλασις τοΰ εδάφους της χαλαζοκοπηθεί- 

σης έκτάσεως, και τό ύψος αύτης.
ς·) η'κατάστασις της επιφάνειας τών ίρέων, άτινα η χάλαζα ύπερέβη, 

η καλύπτουσα αύτά βλάστησις καί ή πιθανή τών δρέων τούτων 
έπιοροη επί της χαλάζης.

«Πάσαι αί άνωτέρω πληροφορίαι δέον νά συλλέγωνται έπιτοπίως κατά 
τάς εις τά δάση περιοδείας τών κυρίων Δασονόμων παρά μαρτύρων αύ- 
τοπτών καί εγχωρίων ειδημόνων κλ.Έν άνάγκγ δέ, καί όταν τοΰτο ήναι 
κατορθωτόν, αί έρευναι αυται δέον νά έπεκτείνωνται καί έκτος τών δα

σικών περιφερειών.
«Εις έκάστην περιγραφήν δέον νά έπισυνάπτηται καί διάγραμμα ύπδ 

σμίκρυνσιν 1 : 50000 (άντιγραφόμενον έκ τοΰ γενικού χάρτου της χώ
ρας). Έν τώ διαγράμματα τούτω σημειοΰται η πορεία της χαλάζης διά 
γραμμών στικτών χρώματος κυανοΰ, έντάσεως άναλόγου τγ δυνάμει της 
χαλάζης. Τά δέ δάση τά έπηρεάζοντα οπωσδήποτε την χάλαζαν παρα- 
σταθησονται διά χρώματος πρασίνου, έντάσεως άναλόγου τγί ήλικίιγ τοΰ 

δάσους.
«Έν δέ ταϊς προς την Διεύθυνσιν τών δασών έκθέσεσι δέον νά γίνηται 

μνεία καί τών δρέων καί δασών όσα δύνανται νά χρησιμεύσωσιν ώς προ- 

πύργιον κατά της χαλάζης, καί όσα δ λαός θεωρεί ώς τοιαΰτα.
δον. «Έπι τγί βάσει τών έκθέσεων ταυτων η Γενική Διεύθυνσις τών

θητικάς αδτής Επιστήμας, ώστε οδ μόνον τά δάση κατά τούς κανόνας τής επιστήμης διαχει
ρίζονται, άλλα καί ε’ς την λύσιν πολλών Επιστημονικών ζητημάτων χρησιμοποιούνται. 
Άλλ’ ημείς φαίνεται ότι ,κατεδικάσθημεν νά φόρωμεν διηνεκώς τό Ονειδος, ότι μόνοι κατά 
τον παρόντα αιώνα δστεροΟμεν καί τών μικροσίιοπικωτΕρων ευρωπαϊκών κρατών, καί 
αϊτών άκόμη τών γειτόνων μας Οθωμανών, κατά τά δασονομικά.
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δασών, λαμβάνουσα έν άνάγκγ καί την γνώμην τών γεωπόνων καί γεω
πονικών συλλόγων, θέλει προτείνει τά μέτρα, άτινα δέον νά ληφθώσι προς 
μείωσιν τών έκ της χαλάζης ζημιών, έν ταϊς εις τάς προσβολάς αύτης 
έκτεθειμέναις περιφερείαις. ...»

Ό Διευθυντής τής Δημοσίας Οικονομίας F1SCHERJ

Συνεπείς της άνωτέρω έγκυκλίου διαταγής τό προσωπικόν τών δασών, 
έπιμελώς συλλέξαν, άπέστειλε τάς ζητηθείσας πληροφορίας εις την Διεύ- 
θυνσιν τών δασών, ητις, συντάξασα έκθεσιν μακρόσκελεστάτην, ύπέβαλεν 
αύτην διά τοΰ Διευθυντοΰ της Δημοσίας οικονομίας εις τό άνώτατον Διοι
κητικόν Συμβούλων της Τοπαρχίας, όπερ, μελέτησαν έπισταμένως την 
έκθεσιν καί άναγνωρίσαν, ότι αί έν τγ εκθέσει πληροφορίαι περιέχουσι 
γνώσεις ώφελιμωτάτας, ενέκρινε την δημοσίευσιν της έκθέσεως ταύτ’ης 
προς κοινήν πάντων ωφέλειαν.

Ή άπόφασις τοΰ Συμβουλίου έχει ώς έξης"
«Τό Συμβούλων συζήτησαν την ύπ’ άριθμόν 926 καί ημερομηνία^ 12 

Σεπτεμβρίου 1880 πρότασιν τοΰ Διευθυντοΰ της Δημοσίας οικονομίας, την 

άφορώσαν εις την ύπό της Διευθύνσεως τών δασών ύποβληθεϊσαν έκτετα- 
μενην περί χαλαζών έκθεσιν, καί εύρόν δτι αί έν αύτγ πληροφορίαι, έξα- 
γόμενα καί διδασκάλίπι είσίν ώφελιμώταται καί άξιαι δημοσιεύσεως, 
όπως καταστώσι γνωσταί τοΐς πάσιν, άποφαίνεται’

1) “Ότι ή διεύθυνσις τών δασών δυναται νά έκλέξγ καί δρίσγ τον έκ- 
δότην τοΰ έργου της, καί

2) “Ότι ή αύτη Διεύθυνσις έξουσιοδοτεΐται νά άγοράσγ διακόσια άντί- 
τυπα καί διανείμγ αύτά εις τούς ύπαλληλους, τά σχολεία καί τούς συλ
λόγους τών περιφερειών έκεινων, αίτινες έπαθον ύπό χαλάζης.

Συνεπείς της άνωτέρω άποφάσεως, η Διεύθυνσις τών Δασών άνέθηκε. 
την δημοσίευσιν τοΰ έργου εις τον κ. 'Ρίνικερ δασονόμον, έθνικόν σύμβου

λον: καί ταγματάρχην τών έπιτελών της 'Ομοσπονδίας1,δστις καί έξέδω- 
κεν αύτό ύπό τον έξης τίτλον : Die Hagelschlage und ihre Abhangigkeit von 
Oberflache und Bewaldung des Bodens τουτέστιν Λί τ^α.1αΐ,οχοη1αι xal ή 
έζάρτησις αυτών έκ τής επιφάνειας τοΰ εδάφους και των έτ αύτον δασών.

Έκ τόΰ σπουδαωτάτου τούτου έργου άπανθίσαντες τά έχοντα γενικήν 
πρακτικήν άξίαν, δημοσιεύομεν αύτά, πρώτον μέν όπως έκαστος έννοηση 
την αξίαν τών δασών καί την άμεσον ύλικην ωφέλειαν, ην έπ’ αύτών έχο- 
μεν, καί δεύτερον όπως καί παρ’ ημΐν γίνγ γνωστόν πόσον τά πεπολιτι- 

σμενα έθνη έννοοΰσι νά ωφελώνται άπό τών δασών,πόσον έκτιμώσιν αύτά 
και πόσον περί αύτών φροντίζουσι. Τά εντεύθεν άρυόμενα διδάγματα 

ι Εν Ελοετιφ ο', υπάλληλοι Εκλέγονται δπό τής ’Εκκλησίας τοΟ λαοΰ. Εις δε υπάλλη
λος ίκτελεϊ πολλάκις καί διάφορα άλλα καθήκοντα.
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έ'χουσι, δι’ ημάς κυρίως, μεγίστων την άξίαν, διότι προέρχονται έκ χώ

ρας μακροσκοπικές, έχούσης έκτασιν πολλάκις έλάσσονα της της Ελλά
δος. Καί όντως η διδοΰσα ημΐν τδ μάθημα Άργοβία (Argau), μία τών 
Τοπαρχιών τές μικράς 'Ελβετίας, καίτοι έχουσα έκτασιν 1400 χιλιάδων ·
στρεμμάτων έτοι πεντηκοντάκις έλάσσονα της 'Ελλάδος, ού μόνον κα
λώς διωργανισμένην Διεύθυνσιν έχει, άλλά καί-Ολόκληρον τδ προσωπικόν 

τές ύπηρεσίας ούτως έπιστημονικώς κατηρτισμένον είναι, ώστε ού μόνον 
τά δάση έπιστημονικώς νά διαχειρίζηται, άλλά και τές λύσεως σπου
δαίων επιστημονικών ζητημάτων νά έπιλαμβάνηται. Ή τοιαύτη περί τά ί
δάση καί τδ ταϋτα διαχειριζόμ.ενον προσωπικόν μέριμνα, ού μόνον έκεϊ [

άλλά καί καθ’ άπασαν έν γένει την Εύρώπην, είναι άπλη καί φυσική συνέ
πεια της συναισθησεως, οτι τά δάση είναι δ μεγαλείτερος παράγων της I
εύδαιμονίας παντός έθνους, διότι ταϋτα έπιδρώσι σπουδαίως καί άμέσως '
έπί του κλίματος της χώρας, έπί τνίς έδαφολογικης αύτης καταστάσεως, 
έπί της γεωργίας καί έπί της συγκοινωνίας, τνίς μεγάλης ταύτης αρτη
ρίας δι’ ίς δ έθνικδς πλούτος διανέμεται καί κυκλοφορεί. Παο’ ημΐν αί :
άρχαί αύτάι ένεκα πολλών αιτίων δέν έμελετηθησαν έπιστάμ.ένως, διδ 
καί η Κεντρική υπηρεσία μεθ’ δλας αύτάς τάς προσπάθειας δέν κατόρ
θωσε μέχρι τοΰδε νά έπιτύχγ τι γενναΐον ύπέρ τών δασών. ’Εσχάτως η ί
κοινή γνώμη η'ρξατο εύτυχώς έκδηλουμένη ύπέρ τών δασών, ώστε έπιτρέ- ρ
πεται νά έλπίσωμ,εν δτι μετ’ ού πολύν χρόνον θά νομοθετηθώσι γενναία 
μέτρα ύπέρ τών έγκαταλελειμμένων δασών μας. ί

ΕΝΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ·

'Ως έν τώ προλόγω εί'πομεν τδ προσωπικόν τών'δασών της τοπαρχίας 
Άργοβίας (Argau) διετάχθη έγκυκλίως νά συλλέξγι πάσας τάς δυνατάς 
πληροφορίας, ταυτοχρόνως δέ νά προβγ και εις την έγγυτέραν έρευναν 
πάντων τών φαινομένων τών συνοδευόντων τάς χαλάζας. Τά έξαγόμενα 
τών δεκαετών τούτων παρατηρήσεων καί έρευνών (άπδ. τοϋ 1870—1880), 
συνοψίζονται είς τά έξης·

1. Ή συχνότης τών χαλαζών είναι άντιστρόφως ανάλογος τής έκτά
σεως τών δασών. Έλαττουμένης δηλονότι της έκτάσεως τών δασών αί 
χάλαζαι έπέρχονται συχνότεραι, αύξανούσης δέ της έκτάσεως αύτών καί 
αί χάλαζαι γίνονται σπανιώτεραι. Καί όντως, κατά τάς γενομένας παρα

τηρήσεις, περνρέρειά τις καλυπτομένη κατά 40 της έκτάσεως της ύπδ 
δάσους έχαλαζοκοπηθη μόνον δίς, έτέρα δέ καλυπτομένη ύπδ δασών 
κατα 32 θ/θ της έκτάσεως της, έχαλαζοκοπηθη έξάκις, καί τρίτη τις
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έχουσα μόνον 19 τνίς έκτάσεως της δασοσκεπέ, έχαλαζοκοπηθη δε
κάκις. ’Ενταύθα δμως δφείλομεν νά προσθέσωμεν δτι αί δύω χαλαζοκο- 
πίαι της πρώτης πεοιφερείας, ης τά δάση άπετελοΰντο έξ 63 °/θ βελο- 
νοφύλλων δένδρων καί 37 °/θ πλατυφύλλων, $σαν λίαν περιωρισμέναι, 
ένώ αί δέκα χαλαζοκοπίαι της τρίτης περιφερείας έσχον τοομεράς.διαστά
σεις καί προυζένησαν ζημίας άνω των δύω έκατομμυρίων δραχμών.

Προσέτι έκ τών παρατηρήσεων προκύπτει δτι αί χάλαζαι δέν έπεσκέ- 

φθησαν παντάπασι μέρη και χωρία προστατευόμενα ύπό πυκνοδ ένδρ<ΐ>ν 
δασών, άλλά περιωρίσθησαν είς τά γυμνά μέρη και τά άραιόδενδρα δάση.

2. Αί χάλαζαι είναι φαινόμενα τοπικά, ενίοτε δέ παρουσιάζονται ώς 
μεγάλων διαστάσεων θΰελλαι, διακρινόμεναι διά τήν μεγάλην δΰναμιν 
των ηλεκτρικών κενώσεων (αστραπών καί βροντών), τήν άρμην τών άνε

μων καί τήν πτώσιν χαλάζης και βροχών.
3. Αί χάλαζαι ούδέποτε λαμβάνουσιτήν γενεσίν των ύπεράνω πεδιά

δων, άλλά σχηματίζονται μόνον άνωθεν βαθειών καί καλλιεργούμενων 
κοιλάδων, 8ταν, μετά μακράν σειράν θερμών ημερών νέφη θυελλώδη προσ- 
εγγίσωσιν είς υψώματα εντελώς γυμνά ή όλιγόδενδρα, ύπό δέ τών άντι- 
θέτως ή πλαγίως πνεόντων ανέμων ωθούμενα, φθάσωσιν άνωθεν τών ει- 
ρημένων βαθειών και θερμών κοιλάδων και σταθώσιν εκεί μετέωρα.

4. Ούδέποτε σχηματίζεται χάλαζα έκ θυελλών διερχομένων διά πυ
κνών δασών έλατών καλυπτόντων τά υψώματα' διότι αί γενόμεναι πα
ρατηρήσεις έβεβαίωσαν δτι ή πτώσις κόκκων χαλάζης παύει ευθύς, άμα 

ή θύελλα φθάση άνωθεν δάσους έλατών, έπαναλαμβάνεται δέ άμα αί υπό 
τδ έδάφιον 3 συνθήκαι συνυπάρζωσιν έκ νέου. Αί δέ πλεϊσται τών χαλα- 

ζών διελύθησαν άμέσως άμα εφθασαν ύπεράνω πυκνοϋ δάσους έλατών. 
Είχον λοιπόν δίκαιον οί πρόγονοί μας διδάσκοντες τδν λαόν δτι τά έπί 
τών ύψωμάτων δάση είναι τεμένη αθανάτων.

Πλεϊσται παρατηρήσεις βεβαιοϋσιν δτι τά δασοσκεπη ύψώματα έχουσι 
την δύναμιν τοϋ διασχίζειν την χάλαζαν ν} τοΰ άπωθεΐν αύτην μακράν. 
Την δέ δύναμ.ιν ταύτην έχουσιν ού μόνον τά μεγάλα καί έκτεταμένα 
δάση, άλλά καί τά μικράς έκτάσεως, δταν κένται έπι τών δειράδων τών 
δρέων δι’ ών διέρχονται αί χαλαζοφόροι θύελλαι.

5. Αί χαλαζοκοπίαι άρχονται εκατοντάδας τινάς μέτρων έκεϊθεν τοϋ 
μέρους ένθα, αί ύπό τδ έδάφιον 3 συνθήκαι πληροϋνται, και άκολουθοϋσι 
τήν διευθυνσιν τοϋ έπικρατοϋντος άνεμου' τό δέ πλάτος αυτής είναι άνά- 
λογον πρός τό πλάτος τοϋ στομίου τής κοιλάδας, δι’ ού ή χάλαζα εκβάλ
λει, έάν τό στόμιον τοϋτο τύχη νά ήναι γυμνόν δένδρων' διότι άν τό 
στόμιον τύχη νά ηναι δασοσκεπές αντί χαλάζης. σχηματίζεται βροχή, 
ητις, ώς γινώσκομεν, συνοδεύει συνήθως τάς χαλάζας. ’Έτι δέ τδ πλά
τος τών χαλαζοκοπιών είναι κατά προσέγγισιν μόνον άνάλογον καί πρδς
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τά εντός τών δασών κενά* διότι τής θυέλλης διερχομένης άνωθεν κενών 
ή ταχυτης τής κινήσεως αυτής αύξάνει δι' έλλειψιν προσκόμ,ματος, έξ άνάγ- 
κης δε έπακολουθεϊ καί αύξησις τοΰ πλάτους αύτης.

6. Νεαρά βραχύπρερινα * δάση π.1α.τνγι';22ύίν δένδρων, ακανόνιστου 
πυκνότητος επί υψωμάτων κείμενα, δεν έπαρκοΰσιν δπως έρτποδίσωσι την 
ήδη σχηματισθεΐσαν χάΛαζαν' διότι η πείρα άποδεικνύει οτι ή χάλαζα 
διέρχεται άκωλύτως ύπεράνω τών αραιών βραχυποέμνων δασών’ τούναν- 
τίον. δέ βεβ αιοΰται ύπό της αύτης πείρας δτι δάσος έΛατων και εκατόν 

μόνον μέτρων π Λάζος εάν έ’χη δύναται νά διαΛύη την χάΛ,αζαν σχεδόν 
εντελώς. Ή ηλικία καθ’ ήν τά έξ έλάτης δάση άποκτώσι την χαλαζολυ- 
τικήν ταύτην δυναμιν δεν είναι μέν ακριβώς προσδιωρισμένη, ούχ ήττον 
υπάρχει άναντίρρητον δτι μόνον το εντελώς πυκνωθέν δάσος (τοΰθ’ δπερ 
επέρχεται συνήθως μεταξύ τοΰ 10 και 20 έτους της ηλικίας του) δυναται 
νά έπιφεργ τό άνωτέρω αποτέλεσμα.

Τά έπι των ύψωμάτων κείμενα μιχτόπρερινα έν οίς ΰπερτεροϋσι μέν τά 
ύψίπρεμνα, τό δέ ύπό ταΰτα φυόμενον βραχύπρεμνον δάσος έχει άφθονα 
άναθλαστήματα φαίνεται δτι μετά παρέλευσιν 5—-6 ετών προστατεύου- 
σιν ίκανώς,κατά τοΰ σχηματισμού χαλάζης.

Τούλάχιστον παρετηρηθη . δτι μετά παρέλευσιν επτά ετών από τής 
υλοτομίας σπανίως έπανελήφθησαν αί χάλαζαι, καί φαίνεται δτι νεαρά 
πλατύφυλλα δάση έπιδρωσι μάλλον επί τής γενέσεως τής χαλάζης ή επί 
τής κινήσεως τής ήδη σχηματισθ είσης’ έτι δέ φαίνεται δτι η ύπό υψηλών 
σταθμών εις την ορμήν της θυέλλης άντιτασσομένη άντίστασις είναι άνά· 
λογος τής πυκνότητος τοΰ δάσους' διότι η πείρα βέβαιοί δτι την πυκνοτέ- 
ραν χάλαζαν κομίζουσιν αί θύελλαι αί διερχόμεναι διά γυμνών εκτάσεων'

1 Έν τη Δασοκομία διακρίνομεν τρεις τινας κυρίους τύπους δασών.
α.') Τά ύψίπρεμνα δάση (Hochwald γερμανιστί καί Fulaie γαλλιστί) καί τοι- 

αΰτα eivat όσα προωρισμένα νά παραγάγωσι μεγάλων ώσεπιτοπλεΐστον διαστάσεων 
δένδρα καί ξυλείαν εκλεκτήν. Κύριός χαρακτήρ πάντων τών ύψιπρέμνων sivat δτι 
φύονται μόνον άπό τών σπερμάτων, είναι δηλ. σ π ερ μ ο φυή.

β') Βραχύπρεμνα (Niederwald τών Γερμανών καί Taillis simple τών Γάλλων), 
τά δάση ταΰτα είναι πρεμνοφυή, τουτέστι άναφύονται άπο τοΰ εις την γην άπομέ- 
νοντος πρέμνου μετά την αποκοπήν τοΰ στελέχους, τούτου δέ ένεκα τά διά τον τόπον 
τοΰτον κατάλληλα δένδρα είναι μόνον τά πλατύφυλλα, διότι μόνον ταΰτα κοπτόμενα 
άναδίδουσι βλαστούς μέχρι τίνος ηλικίας, ήτις δεν παρατείνεται πέραν τής εποχής 
καθ’ ήν άρχονται δίδοντα σπέρματα γόνιμα’ τά δάση ταΰτα παράγουσι κυρίως φλοιόν, 
διά την βυρ'σοδεψικήν, καυσόξυλα καί άνθρακας, καί ΰλοτομοϋνται κατά βραχέα χρονικά 
διαστήματα.

γ') Μ ι κ τ ό π ρ ε μ ν α (Vlittelwald γερμανιστί και Taillis sous futaie ή Taillis compost 
τών Γάλλων)’ τύπος παραχθείς έκ τοΰ συνδυασμού τών δύο προηγουμένων’ είναι δέ 
κυρίως βραχύπρεμνα δάση έν οίς άιοίνονταί τινα δένδρα σπερμοφυή, προωρισμένα όπως 
άποζτήσωσι διαστάσεις μεγάλας, ήτοι είναι μίγμα β,ραχυπρέμνων μεθ’ ΰψιπρέμνων.

Εί 
ί

ΤΑ ΔΑΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΑΑΑΖΩΝ 119

ζτι δε δι’ αραιών δασών διερχόμεναι χάλαζαι συνοδεύονται πάντοτε ύπο· 

βροχής.
7. ΑΙ χαλαΐ,οιφόροι θύελλαι λαριβάνουσι την γένεσίν των έντδς των στε

νών κοιλάδων, ή άνωθεν των πρανών των όρέων εις ύψος ΐσον περίπου 
πρός τό ύψος τοΰ προσκόμματος, δπερ ή θύελία υπερπηδά. Κατά γενικόν· 
δέ κανόνα αί χάλαζαι περιορίζονται έντος τής κοιλάδος, και ακολουθούσε 
τήν διευθυνσιν τοΰ έπικρατοΰντος άνεμον, ταπεινούμεναι βαθμηδόν κατά 

τήν πορείαν των.
8. Οί κόκκοι τής χαλάζης παράγονται έζ ετέρου Λεπτοκόκκου χαλάζης 

(ητις πάντοτε προηγείται της χονδροκόκκου) κατά τήν έλευθέραν τών κόκ
κων, αυτής διάδασιν διά των έν άποψύξει ευρισκομένων κατωτέρω στρωμά
των τοΰ αέριος. Τό δέ μέγεθος τών κόκκων είναι άνάλογον τοΰ ύψους της 
πτώσεως αύτών" τουτέστιν οί έκ μεγαλειτέρου ύψους καταπίπτοντες κόκ
κοι είναι μεγαλείτεροι, οί δέ έκ μικροτέρου ύψους μικρότεροι’ τούτου 

ένεκα έπι τών ύψηλοτέρων μερών, δπου οί κόκκοι πίπτουσιν έκ μικρότε
ρου ύψους, είναι μικρότεροι, εις δέ τά χαμηλότερου κείμενα, οπού οί κόκ
κοι έκ μεγαλειτέρου υψους καταπίπτουσιν, είναι μεγαλείτεροι. Ώς έκ 
τούτου δέ εις μέν τά ορεινά μέρη μόνον αί λεπτόκοκκοι χάλαζαι είσί γνω
στά!, εις δέ τά ταπεινά και κοίλα μέρη και τάς κοιλάδας τάς περιοριζο- 

μένας ύπο ύψηλών ορέων αί χάλαζαι εισι χονδρόκοκκοι.
Συνηθέστεροι μέν είσι κόκκοι μεγέθους λεπτοκαρύου, οΐτινες πίπτουσι 

συνήθως έξ ύψους εκατόν περίπου μέτρων’ σπανιότεροι δέ είναι οί κόκκοι 
μεγέθους καρύου, οϊτινες άντιστοιχοΰσι προς ύψος διακοσίων μέτρων, κα! 
σπανιώτατοι οί κόκκοι μεγέθους ώοΰ ορνιθος. Τών δέ μεγάλων κόκκων τό 
σφαιροειδές σχήμα παραμοοφοΰται διά τής έπιπροσθήκης νέων στρωμά
των, και ιδίως κατά τά έμπροσθεν, οπού κατά τήν πτώσιν ο άήρ έξασκεΐ 
μεγαλειτέραν πίεσιν’ ούτω δέ οί κόκκοι λαμβάνουσι σχήμα μήλου $ 

μύκητος.
9. Ή τήν χάλαζαν συνοδεύουσα καταιγίς είναι δρμητικωτέρα εις τάς πε

ριπτώσεις καθ' &ς ή θύελλα βαίνει έκ των υψωμάτων πρός τάς κοιλάδας. 
Έν τοιαύτγ περιπτώσει ό βιαίως κατερχόμενος όγκος τοΰ ψυχροΰ άέρος, 
αναγκάζει κατά τήν διάβασίν του νά κυοτώνται τά δένδρα, καί στρώννυσι 
κατά γης πάντα τά σπαρτά, προξενεί δέ ένίοτε τοσαύτην ζημίαν, δσην 

και ή χάλαζα. ’
’Ηλεκτρικά φαινόμενα συνοδεύουσι πάντοτε τήν χάλαζαν, αλλά τά περί 

τούτων έξαγόμενα δέν είναι ακόμη ασφαλή.
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Υπάρχει αναντίρρητου οτι ή έπί τών υψηλών όρέων πίπτουσα χάλαζα 
elvM λεπτόκοκκος, ή δε χονδρόκοκκος δυναται νά θεωρηθώ ώς σπάνιον 

φαινόμενου. Τοϋτο βεβαιοΰσι καί οί πλεΐστοι τών φυσικών (Scheuchzer καί 
άλλοι).

Ό Σωσσύρ (Saussure’ voyages dans les Alpes) 1 υπολογίζει δτι έκ δώ
δεκα χαλαζών, λαβουσών χώραν κατά την θέσιν τών ’Άλπεων την κα- 

λουμένην Στενόν τοϋ Γίγαντος (col du Gdant), ad ένδεκα ήσαν λεπτόκοκ
κοι. 'Ωσαύτως δέ καί δ Αλέξανδρος Χουμ.βόλδος (Alexandre Humboldt, 
voyages III) φρονεί οτι καί έπί τών υψηλών δρέων τών Τροπικών χωρών, 
έτι δέ και είς γεωγραφικά πλάτη, δπου η χάλαζα είναι έντελώς άγνω

στος, πίπτει λεπτόκοκκος χάλαζα.
Ό έπιθεωρητής τών δασών, δ Ελβετός Κ,όατζ (Coaz), άνεκοίνωσεν 

ώσαύτως δτι ή έπί τών δρέων συνήθως πίπτουσα χάλαζα είναι ή λεπτό
κοκκος, η δέ χονδρόκκοκος είύαι σπανιωτάτη.

'Ο Βαΐνεο (C. Waehner) έν τφ στεφανωθέντι συγγράμματί του τφ έπι- 
γραφομένω ίσζορικοκριτικ.ι) Σύνοψις των περί χαίάζης θεωριών (Historisch- 

tritische uebersicht uebcr die Hagelthdorien. Rotterdam 1876) έν σελίδι 

16 λέγει τά έξης: «Γεγονός σπουδαιότατον διά την ερευνάν τών περί 
ϊχαλάζης θεωριών είναι πρδς τοϊς άλλοις ό'τι μεταξύ πάντων τών λοιπών 
«ύδρομετεώρων η χάλαζα περιορίζεται έντός χώρου στενότερου, καί είναι 

κφαινόμενον καθαρώς τοπικόν. Έν τγί χαλάζη διακρίνομεν την κατά π J. δι
ττός καί τήν κατά^ιήχος έπέκτασιν' ή κατά πλάτος έπέκτασις είναι πάν- 
»τοτε μικρά. . .

Παρακατιών δέ έν σελίδι 21 λέγει"

«Ή παράδοξος σόμπτωσις τοΰ σχηματισμοΰ μεγάλης ποσότητος πά- 
»γου έν ώρα τοΰ έτους, καθ’ ήν έπικρατεϊ ύψηλή θερμοκρασία έν-τή άτμο- 
»σφαίρ<γ, καθίσταται έτι παραδοξωτέρα έκ τοΰ δτι αί πλεϊσται τών χα- 
»λαζών λαμ.βάνουσι χώραν κατά τά έτη, καθ’ ά ή θερμότης γίνεται ίδια· 
»ζόντως έπαισθητή, καί ή εύφορία είναι μεγίστη. Είς τά άνωτέρω παρα- 

»κολουθεϊ και τό γεγονός δτι τό μεγαλείτερον ή μικρότερου πλάτος, καί 
»τό μικρότερον ή μεγαλείτερον ύψος άποτελοΰσι σπουδαίους ευνοϊκούς ή 
»μή πρός σχηματισμόν χαλάζης παράγοντας, άφ’ ών έξαρτάται ου μόνον 
»ή συχνότης αύτής άλλα καί τδ μέγεθος τών κόκκων».

1 Έπικαλοόμεθα τήν εύμένειαν τοϋ αναγνώστου έπί τής γραφής τών κυρίων όνο-, 
μάτων, &τ:να δεν παρεμορφώσαμεν δι’ ελληνικών καταλήξεων, όπως μή καταστήσωμεν 
αυτά έντελώς άγνώριστα. , ,

ί
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"Ο ’Αλέξανδρος Χουμβόλδος είναι γνώμης, δτι ή χάϊαζα σχηματίζεται 

μόνον όΜγον τι ν^η.Ιότερον των 500 μέτρων υπέρ την επιφάνειαν, καί δτι 
δσον περισσότερον ύψούμεθα τόσον καί αί διαστάσεις τής χαλάζης έλατ- 

τοϋνται.
Ό δέ. Σωσσύρ (Saussure voyages 1V σελ. 162) ισχυρίζεται δτι ή χά

ραζα είναι, συχνότατη είς τάς πεδιάδας τάς κειμένας είς ώρισμένην τινά 
άπδ των ύψηΐων όρέων άπόστασιν, και συχνοτέρα ή είς μεγαλειτέροίς ή 
μικροτέρας άπ’ αύτών άποστάσεις. (Τό γεγονός τοϋτο συμβιβάζεται πρδς 

τά έξαγόμενα τών γενομένων παρατηρήσεων θαυμασίως).
Έν Πολωνί<γ ή χάραζα πίπτει συχνότερον παρά τούς πρόποδας των 

Καρπαθίων η εις τάς πεδιάδας (ί'δε Wesselowski du Climat de la Russie).

Ό Βούχ (von Buch) και δ Σωσσύρ παρετήρησαν δτι ύπδ συχνότερων 
χαλαζών προσβάΛΛονται ιδίως αι κοιΜδες αί ύπδ υψηΛων όρέων περι- 
κάειόμεναι χαΐ- έκθάΛΛουσαι είς πεδιάδας, δπου έζαπ.Ιοϋνται εΛευθέρως. 
Τούτου ένεκα είς άπαντα σχεδόν τά χωρία τά κείμενα κατά τάς μεσημ- 
βρινάς κλιτύας τών ’Άλπεων κατά πάσαν πώλησιν ή ένοικίασιν κτημά
των, κατά τδν προσδιορισμόν τής τιμής, ύπολογίζουσιν δτι τδ δέκατου 

τής παραγωγής καταστρέφεται ύπδ τής χαλάζης (Scheuchzer Naturhisto- 

rie des Schweizerlandes III 20).
. 'Ο δέ Σχύβλερ (Schweigg. Journal Neue Folge XlV 229) παρατηρεί, δτ1 

έν Βυρτεμβέργη ή χάλαζα άρχεται σχηματιζομένη ούχί ύπέρ τά άκαΛΛι- 
έργητα μέρη, ιι.Ι.ΐ άνωθεν των θερμότερων, διά δημητριακών έσπαρμένων, 

η άμπε.1οφύτων κοιλάδων, πεδιάδων και κΛιτύων των όρέων.
. Έν Έλβετίρρ δέ έξάγεται έκ τών στατιστικών δτι αί χάΛ,αζαι είναι 
σπανιώτεραι είς τά δασοσχεπή μέρη ν.αϊ συχνότεραι είς τά γυμνά δασών, 
καί δτι χώρα έχουσα δάση βεΛονοφιιΛΛων δένδρων (κωνοφόρων), «inw 
κάΛΙιον προπεφυΛ,αγμένη τής έγούσης δάση πΛατυφύΛΛων.

’Αλλά τήν έπιρροήν τών δασών έπί τής χαλάζης άπέδειξεν ιδίως δ 

διάσημος Γάλλος φυσικός Βεκερέλ (Becquerel). Ό σοφός ούτος κατά τήν 
συνεδρίασιν τής 1]13 Νοεμβρίου τοΰ 1865 ύπέβαλεν είς τήν Άκαδήμειαν 

τών έπιστημών ύπόμνημα περί τών έν ταϊς έπαρχίαις Loiret καί Loire 
et Cher λαβουσών χώραν χαλαζών (ί'δε Comptes rendus LXI σελ. 813), έν 
φ λέγει πρός τοΐς άλλοις καί τά εξής: «Πρέπει νά διακρίνωμεν τάς χα- 
»λάζας είς κανονικά^ καί ακανόνιστους. Καί αί μέν κανονικαί φαίνεται 
»δτι έπανέρχονται περιοδικώς, ένφ αί ακανόνιστοι μόνον μετά παρέλευ- 
»σιν μακροΰ χρόνου άναφαίνονται, καί είναι έπιβλαβέσταται καταστρέ-, 
χφουσαι έξ ίσου καί τά συχνότερον καί τά σπανιώτερον χαλαζοκοπούμενα 

»μέρη............Αΐ κανονικαί γάΛαζαι άκοΛουθοΰσι τδν ροϋν των ποταμών
»καί άποφεύγουσε το δάσος».

'Ο Becquerel άποδίδωσι τήν έπιρροήν τοΰ δάσους είς δύω τινά.
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χ') Τά δάση άντιτάσσουσιν είς τήν ορμ.ήν τών ίίγκων τοϋ άέρος τών 
ώθούντων τά νέφη μηχανικόν πρόσκομμα είς τήν περαιτέρω πορείαν των, 
ουτω δέ εντός μέν τοϋ δάσους τά δένδρα, επειδή στομοΰσι τήν ορμήν 
τοϋ άνεμου, διευκο'λύνουσιδιά τών μεταξύ αύτών κενών τήν εκροήν αύ- 
τοϋ, έκτδς δέ τοϋ δάσους, κατά τδ μέτώπον τδ είς τήν προσβολήν της 
θυέλλης έκτεθειμένον, έμποδίζουσι τήν κίνησιν αυτής καί προξενοΰσιν 
αφθονότερα ύδρομετέωρα.

β') ’Εάν παραδεχθώμεν τήν θεωρίαν τοΰ Βόλτα, καθ’ ήν δ σχηματισμός 

τής χαλάζης είναι προϊόν ηλεκτρικής έπιδράσεως, τά δάση διαλύουσι τήν 
χάλαζαν άφαιροΰντα τδν ηλεκτρισμόν άπδ τών νεφών, άτινα ουτω παύουσΐ 

παράγοντα χάλαζαν.
Τήν επιρροήν τών ρεόντων ύδάτων άποδίδει δ Becquerel επίσης είς 

δυω τινά-

α) Είς τοπικά ρεύματα άέρος, άτινα συμπαρασύρουσι τά χαλαζοφόρα 
νέφη πρδς τάς κοιλάδας.

β') Είς τήν ίσχυράν έξάτμισιν τών πολυυδρων χθαμαλών μερών, άφ’ών 

οί άτμοί άνερχόμενοι είς ύψος συμπυκνοΰνται καί σχηματίζουσιν ουτω 
θυελλώδη νέφη, δι’ ων πολλαπλασίάζονται τά ήδη υπάρχοντα.

Κατά δέ τήν συνεδρίασιν τής. 12 Φεβρουάριου 1866 δ αύτδς λέγει- .

«’Εκ τών έκτεθέντων άποδεικνύεται ότι τά δάση παρεκτρέπουσι τά 
»θυε2.1ώδη νέφη τής διευθύνσεώς των, διαιροϋσιν αυτά είς δύω ή πάείονας 
»χ2άδους, η έμποδίζουσιν έντε2ω<, τήν πτωσιν χαλάζης».

Καί παρακατιών.
«’Εάν δι’ έκάστην χαλαζοκοπουμένην κοινότητα τά έτη καθ’ ά πίπτει 

τχάλαζα κατατάξωμεν κατά σειράν, εύρίσκομεν οτι αί χάλαζαι δέν συμ- 
τβαίνουσι τυχαίως, άλλά κατά σειράς έκ 2, 3, 4, 5 μέχρις 7 έτών. Πό- 
»θεν προέρχεται ή περιοδική αύτη επάνοδος τής χαλάζης; (έρωτς δ Be- 
scquerel), άγνοοϋμεν (άποκρίνεται)- γνωρίζομεν’δέ μόνον, δτι είς τάς περι- 
«φερείας τάς προσβαλλομένας ύπδ τοΰ αύτοΰ άνεμου άπαντώσιν αί αύταί. 
»σειραί- τοϋτο δέ άναγκάζει ήμας νά ύποθέσωμεν δτι τά αί'τια είναι γηΐ- 

»νης καί άτμοσφαιρικής φύσεως».
Άλλ’ ημείς ένταΰθα λέγομεν οτι εάν ό Becquerel ήν δασοΛόγος, xal 

Άν ή μέθοδος αύτοΰ τω επίτρεπε νά έρευνήση τδν τόπον τής γενέσεως χαι 

τήν πορείαν έχάστου χα,Ιαζοφόρου νέφους, ευκόΛως θά εϋρισχε τά αΐτια τής 
περιοδ ιχής ταύτης φύσεως των χαάαζων' διότι έχ τής Αασοάογίας θά έπΛη- 

ροφορεΐτο οτι ή περιοδιχότης προήρχετο έζ ΰίοτομιων γενομένων χατά τά 
πέρις ή χατά τά οιπώτερ.α μέρη.

Κατά δέ τήν συνεδρίασιν τής 11 ’Ιουνίου 1866 δ Becquerel είς τάς 
προτέρας αύτοΰ περί χαλαζών Ανακοινώσεις, προσέθηκεν δτι, κατά τάς έν
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τή έπαρχίς τοϋ Κάτω 'Ρήνου γενομένας παρατηρήσεις, καί έχει αί ζώναί 
τών χαλαζών άκολουθοϋσι τά γυμνά δασών μέρη.

Περί δέ τών έντδς τών δασών χαλαζών, ζητηθεισών πληροφοριών παρά 
τών δασονομικών ύπαλλήλων τής χώρας, ύπό πάντων άνεξαιρέτως έβε- 

βαιώθη, δτι έντδς των δασών σπανίως πίπτει γάΛαΐ,α, xal δτι, Άν τυχόν 
πόση, είναι έντεΛώς άβίαθής' ΰπήρζαν δέ xal δάση εις Ά άπδ τριακονταε
τίας δέν παρετηρήθη πτωσις χαΛάζης.

Τά δάση δέν κωλύουσι διά μιας τήν χάλαζαν (διότι κατά τάς έσχατιάς 
αύτών συχνά πίπτει χάλαζα), άλλά μετριάζουσι τήν δρμήν τής άνωθεν 
αύτών διερχομένης θυέλλης, ούτως ώστε ή έκεΐθεν τοΰ δάσους κειμένη 

χώρα μένει έντελώς ύπδ τής χαλάζης άπρόσβλητος.
Τοιαΰται υπήρξαν αί πολυτιμότατοι πληροφορίαι τοΰ διασήμου Γάλλου 

σοφοΰ κατά τά πρακτικά τής Άκαδημείας τών ’Επιστημών (Comptesren- 

dus de 1’Academie Francaise tom. LXII σελ. 1267).
Ή δέ νεωτάτη πληροφορία ούχί περί τής πορείας τών χαλαζοφόρων 

θυελλών ιδίως, άλλά περί τής διευθυνσεως 'τών θυελλών έν γένει, έκοινο- 
ποιήθη είς τδν έπιστημονικδν κόσμον διά τοΰ Βάχμαν (Bachmann), καθη- 
γητοΰ έν τφ έν Βέρνη Πανεπιστημίω, έκ τής ’Ανατολικής Πρωσσίας. Έν 

τή γενική συνεδριάσει τοΰ δυτικοπρωσσικοΰ Βοτανικού καί Ζωολογικού 
συλλόγου τή γενομένη έν Μαριενβέρδερ (Marienwerder) δ δόκτωρ Κύντζερ 

(Dr. Kuentzer) τήν 2 ’Ιουνίου 1879 ώμίλησε περί επιρροής των δασών έπί 
τής διευθύνσεων των θυεΛΛών έν τή περιφερείς τής Μαριενβέρδερ (ί'δε 

Mittheilungen der Naturforschenden Gesellschaft Zu Danzig Neue Folge 4 
1880). Μετά τήν έ'κθεσιν τών εικοσαετών παρατηρήσεών του περί τής 
ίδιοτρόπου διευθυνσεως τών θυελλών κατά τά πέριξ τής Μαριενβέρδερ δ 

Κύντζερ συμπεραίνεται έν τελεί ώς εξής:
ν-Αϊτιον των ιδιότροπων πορειών των Θυε22ων δέν είναι οΐ ποταμοί, 

'»ά2.ΐ> ή Ιδιότροπος διανομή των δασών (χαι ιδίως των έχ βε2ονοφύΛΛων 

τδένδρωνή έπι των εκατέρωθεν των οχθών των ποταμών υψωμάτων».
Διά τών άνωτέρω περί χαλάζης άνακοινώσεων βεβαιωθείσης τής βασι- 

μότητος τών εξαγομένων τών έν 'Ελβετία γενομένων παρατηρήσεων, δυ- 
νάμεθα ήδη νά προβώμεν έν τοϊς έπομένοις καί είς τήν επιστημονικήν 

ερμηνείαν τοΰ φαινομένου.

§ 3.

ΑΙ ΠΕΡΙ ΧΑΛΑΖΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑΙ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΑΙ ΘΕΩΡΙΑΙ

Μεταξύ τών άτμοσφαιρικών φαινομένων ή χάλαζα πλήττει παντός άλ

λου περισσότερον καί ζωηρότερον τάς ανθρωπίνους αισθήσεις, ένεκα τών
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επιβλητικών φαινομένων άτινα τήν συνοδεύουσιν. 'Η μόλις προ μίζροΰ 
φωτοβόλος και θελκτική πρωία καταλήγει βαθμηδόν εις βαρεϊαν και πνι
γηρήν μεσημβρίαν και μελανήν καί σκοτεινήν δειλήν, αίσθημα δέ άνεξή- 
γητον δειλίας καί φόβου καταλαμβάνει τον άνθρωπον. ’Από τών νεφοσκε
πών ύψωμάτων ενσκήπτει ορμητικός θυελλώδης άνεμ,ος μετά μανιώδους 
ταχύτητος πρός τά κάτω φερόμενος' συνεχείς βαρύγδουποι βρονταί πλήτ- 

τουσι τάς κορυφάς, καί άστραπαί έπιχέουσι φοβερόν άκαριαϊον φως επί 
τών πανταχοΰ δρωμένων μελανών σκιών' νομίζει τις ότι τά στοιχεία μά
χονται έν τω αέρι, καί έξακολουθοΰσι τήν πάλην μέχρις ού έν τούτων έπι- 
κρατήση' τότε δέ ύπό τρομερού θυελλώδους άνεμου συνοδευόμενοι, έν- 
σκήπτουσιν οί παγετώδεις όγκοι τοΰ άέρος, φαινόμενοι δτι έπαπειλοΰσι 
νά καταστρέψωσι πάσαν ζωήν, καί παρκκολουθούμενοι ύπο βροχής ραγ
δαίας καταπλημμυρούσης πάντας τούς ρύακας. Άλλ’ άμέσως μετ’ δλίγον 

τό φαινόμενον παρέρχεται καί Απολείπεται μ.όνον τό χειμερινόν ψύχος, τό 
ύπό πάγου έν μέσφ θέρει κεκαλυμμένον έ'δαφος, καί ή άμείλικτος καί 
σκληρά ματαίωσς τών πόνων τοΰ γεωργού, γενομένων έρμαιον τεραστίων 
δυνάμεων.

Ούδέν άλλο φαινόμενον μέχρι ιτοΰδε έφείλκυσε τόσον τήν προσοχήν τοΰ 
άνθρώπου, καί έξηνάγκασε τ.όσον τό πνεύμα αύτοΰ πρός ερμηνείαν* άλλ’ 
έπίσης καί ούδέν άλλο φαινόμενον μέχρι τοϋδε άντέστη έπι τοσοϋτον 
χρόνον καί τόσον έπιμόνως είς τήν ερμηνείαν.

Θεωρίαι επί θεωριών άνεπτύχθησαν, άλλ’ έκάστης τούτων τό άτοπον 
άπεδεικνύετο ύπό τής επομένης. Αί άποτυχίαι δμως αύται ήσαν άπλή 

καί φυσική συνέπεια τοΰ πλήθους καί μεγέθους τών δυσχερειών, εις άς 
προσέκοπτον αί παρατηρήσεις καί ή έ'ρευνα. Έάν ή περί χαλάζης άβε- 
βαιότης θά εξακολουθώ καί είς τό μέλλον ύφισταμένη, καί άν τέλος πάν

των έπετεύχθη δριστικόν τι περί τοΰ ζητήματος τούτου έξαγόμενον ή όχι, 
δυναται νά κρίνγ δ άναγνώστης άφ’ έαυτοΰ, άφοΰ διέλθγ έπισταμένως 

δσα κατωτέρω γράφομεν.
Έν τοΐς έπομένοις παραλείπομεν πάσας τάς παλαιοτέρας θεωρίας, αϊ- 

τινες έπήγασαν έκ τής δλως άνεπαρκοϋς άναπτύξεως τών φυσικών έπι- 
στημών, καί έκτιθέμεθα μόνον τάς θεωρίας έκείνας ών τό άτοπον παρά 
πάντων δύναται νά γίνη άποδεκτόν.

α! Θεωρία τον Γάλλου /Ιελοίκ (de Luc).

Ό διάσημος Γάλλος De Luc (Recherches sur les modifications del’ 

atmosphhre) έξήνεγκε πρώτος τήν ιδέαν, δτι ή χάλαζα σχηματίζεται έν 
τή χώριγ: τής χιόνος, δπου πάντοτε ύπάρχει πρόχειρον τό άπαιτούμενον 

πρός σχηματισμόν πάγου ψΰχος. Άλλ’ άφοΰ, έπί τίνος παρά τό Ταυρΐνον
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όρους" ίστάμενος, είδε σχημίατιζομένην χάλαζαν-είς. ύψος κατώτερον τοΰ 
έφ’ού ίστατο, έγκατέλιπε τήν άνωτέρω ύπόθεσι?, καί άνέπτυξεν έτέραν 
τινά θεωρίαν, καθ’ ήν τό ούσιώδες συστατικόν τοΰ ηλεκτρισμού, ήν άναγ- 
καίως ή Οερμότης. Έπί τής ύποθέσεως ταύτης βασιζόμενος δ De Luc ήρ- 
μήνευσε τον σχηματισμόν τής χαλάζης παραδεχόμενος, οτι βταν έν τή 
ατμόσφαιρα, παράγεται, ήλεχτρισμόι:, διάτων αστραπών ορατός καθιστάμεω 
νος, άπορροφάται θερμότης, χαι ενίοτε τοσαύτη, ώστε και εν μέσω θέρει ή 
θερμοκρασία καταπίπτει ύπό τό μηδέν καί σχηματίζεται χάλαζα.

Ή θεωρία αύτη έγκατελείφθη, άφοΰ ή φυσική άπέδειξεν δτι θερμότης 

καί ήλεκτρισμ,ός διαφέρουσι κάπως άλλήλων, καίτοι συγγενή.

β'β Θεωρία τον Βόλτα.

Μία τών σπουδαιοτέρων θεωριών είναι ή τοΰ 'Ιταλού Βόλτα' ουτος 
παρεδέχετο δτι τό μέγα ψΰχος τό πρός σχηματισμόν τής χαλάζης άπαι- 

τούμενον παράγεται έκ τής ταχείας έξατμίσεως (Kaemtz Meteoroldgie σελ. 
460)' ή δέ έξάτμισις κατά τον Βόλταν έπιταχύνεται' 1) διά τών ηλια
κών άκτίνων, αΐτινες έπιδρώσι μετά μείζονος έντάσεως έπί τοΰ άνωτέρου 

στρώματος τοΰ νέφους' 2) Διά τής μεγάλης ξηρασίας, ήν κατά τούς De 
Luc καί Saussure έ'χει δ ύπέρ τό νέφος ευρισκόμενος άήρ' 3). διά τής τά- 
σεως τών πομφολύγων τοΰ ύδρατμοΰ δπως μεταποιηθώσιν είς έλαστικόν 
άτμόν* καί 4) διά τοΰ ηλεκτρισμού, δστις, κατά τόν Βόλταν, πολύ επι
ταχύνει τήν έξάτμισιν. Κατά τήν θεωρίαν ταύτην άμα σχηματισθώσι τά 
πρώτα έμβρυα των κόκκων τής χαλάζης, ήτοι είδος τι χαλαζοκόνεως, πρός 
τήν περαιτέρω άνάπτυζιν αύτών είναι αναγκαία ή συνύπαρζις δύω άλ- 
λήλοις ύπερκειμένων στρωμάτων νεφών άντιθε’τως ηλεκτρισμένων. Έν 
τοιαύτη περιπτώσει παράγεται εντός τον χώρου τον μεταξύ τών δύο τού

των νεφών είδόςτι ηλεκτρικού χορού (ούτως είπεϊν) τών κόκκων τής χα~ 
, λάζης ύπό τοΰ άντιθέτως ηλεκτρισμένου νέφους έλκομένων, μετά δέ τήν 

κόρεσίν των πάλιν πρός τό πρώτον άπωθονμένων, κάχεΐθεν μετά τήν κΐ>~ 
ρεσίν των πάλιν ύπό τοΰ ετέρου έλκομένων κτλ., είς έκάστην δέ από του 
ενός είς τό έτερον νέφος μετάβασιν καί. ύπό νέου περικαλύμματος πάγου 
περιβαλλομένων. Ό χορός οντος εξακολουθεί κατά τόν έκτεβέντα τρόπον 
μέχρις ού οί κόκκοι άποκτήσωσι τοσοΰτον βάρος, ώστε, μή δυνάμενοι πλέον 
νά ίστανται μετέωροι παρά τούς νόμους τής βαρύτητος, έζ άνάγχης κατα- 

πίπτουσιν είς τήν γην.
Καίτοι πολύ χειρόκροτηθεϊσα ή ηλεκτρική αύτη περί χαλάζης θεωρία, 

ούχ ήττον έ'σχε καί πλείστους άντιπάλους. Άπεδείχθη δηλαδή δτι ή έξά- 
τμισις, ιδίως διά τής επιρροής τοΰ ήλιου, δέν παράγει τόσον ισχυρόν .ψΰ

χος, δσον απαιτείται πρός σχηματισμόν πάγου, καί δτι προς τοΰτο άπγ-
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τείτο, δπώς η έξάτμισις κατέλθγ είς ώρισμένο'ν τινά έλάχιστον οροί. ’Ε
πίσης δέν είναι δυνατόν νά φαντασθρ τις δτι τόσον μέγα φορτίον κόκκων 
χαλάζης -ητο δυνατόν, παρά τούς νόμους της βαρύτητος, νά έλκηται ύπό 
τοϋ ύπερκειμένου νέφους· ούδέποτε δέ έθεάθησαν δύω άλληλοις ύπερκεί
μενα, κατά τον άνω έκτεθέντα τρόπον ένεργοϋντα, νέφη’ έκτος δέ πάν
των τούτων δεν ερμηνεύεται δια τι αί χάλαζαι είναι καθαρώς τοπικά 
φαινόμενα.

γ'. Θεωρία τών μηχανικών αιτίων, ήτοι της άναμίζεως 

άέρος ψυχρού ‘μετά θερμόν.

Μετά την θεωρίαν ταύτην άνεπτύχθησαν έτεραί τινες θεωρίαι, καθ’ άς 

ό σχηματισμός της χαλάζης ην προϊόν της άναμίζεως άέρος ψυχρότερου 
μετά θερμότερου, τούτέστι μηχανικών- αιτίων. Κατά την θεωρίαν ταύτην 
τά ηλεκτρικά φαινόμενα τά συνοδεύοντα τάς χαλάζας ησαν τά προϊόντα 
μάλλον 5) τά αίτια τοϋ σχηματισμοΰ των χαλαζών.

Ένταΰθα’ομως είναι άπορον πόθεν τό θέρος και έν καιρφ θερμών ημε
ρών, είς τόσον όλίγον ύψος ύπέρ τό έδαφος, ηδύνατο νά είσρεύση ό τόσον 
παγετώδης ούτος άηρ, δστις και μετά την μετά θερμού καί πλήρους ·|
υδρατμών άέρος άνάμιξίν του, διατηρεί τόσον ταπεινήν θερμοκρασίαν, 
ώστε νά μεταποιγ τό ύδωρ είς πάγον. <,

δ'. Θεωρία τοΰ Μοΰνκε (Munke).

Ό Μοΰνκε πρός ερμηνείαν τοϋ φαινομένου προσλαμβάνει αρωγόν τό έκ ί
τοΰ έδάφους άνερχόμενον ρεΰμα τοϋ άέρος, ίσχυριζόμενος, δτι οί άνερχό- |
μενοι δγκοι θερμοΰ (και επομένως έλαφροτέρου) άέρος, άμα, άναβώσιν είς (ί

ύψος περιβάλλονται ύπό άέρος ψυχροτέρου, εντός τον όποιον άναπαύονται 

ως ο πυρην των καρπών εντός τον κελυφους, καί επομένως όταν επικρατή ΐ
νηνεμία δεν συμβαίνει ούτε άνάμιζις αύτών, οϋτε εκπομπή τής θερμότη- [
τος πρός τόν περιβάλλοντα χώρον, διότι οΐ όρκοι οντοι τον άέρος ώς κα- |
κοί άχωγοϊ, διατηροΰσι τήν θερμότητα των άναλλοίωτον. Ούτος ό έκ τον 
εδάφους ανελθων θερμός α,ηρ αποτελεί τό υλικόν των γαλαζογόνων νερών, 

χωρίς όμως αυτός νά ήναι χαλαζογόνος. Κατά τό έσχατον δριον τούτων 
των εκ τον εδάφους εις ύψος άνελθόντων όγκων τοΰ άέρος άρχεται έπερ- 
χομένη συμπύκνωσις και άπόψυζις. Σχηματίζονται δέ εκεί τά κιρροειδή ■
ϊέρη έκ νιφάδων χιόνοςζ ίστάμενα είς ύψος 4,000 μέτρων περίπου) άτινα 

μετά τδν οχηματισμύν των κρημνίζονται πρός τά κάτω μετά τοΰ κατά 
την χωρα,ν εκείνην άπεψυγμένου άέρος. Συνέπεια, δέ τής κατακρημνΐαεως 
ταυτης και τον εντεύθεν παραγομένον ψύχους, έπερχομένης έλαΐτώσεως t
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τ-οΰ ου τοΰ ύπό τοΰ θερμοΰ άέρος κατεχομένου (τοΰ ψύχους άναγκάζον- 
τος. τον θερμόν αέρα νά συσταλγ) έζ ανάγκης τήν πρώτην κατακρήμνϊσιν 
διαδέχεται δευτέρα, ταύτην τρίτη κτΚ. Πολλαπλασιαζομένης δέ ουτω τής 
κατακρημνΐαεως οχηματίζεται έκ τής χιόνος πάγος, δστις έλκει πρός. εαυ
τόν έτεηα μόρια νδατος έκ τοΰ έν τφ άέρι ύδρατμοΰ, ένεκα δέ τής άνωθεν 
ύπό τοΰ ψνχροΰ τούτου άέρος έζασκουμένης πιε'σεως, επέρχεται μετατόπι

σα: και άνοδος τοΰ κάτω εντός των βαθύτερων: τον εδάφους μερών ευρισκο
μένου, άέρος, τούτον δέ ένεκα επακολουθεί πνοή άνεμων κατά διαφόρους 
διευθύνσεις, μέχρις ού ή χάλαζα εντελώς καταπέση.

'Β θεωρία αύτη βασίζεται έπι της σφαλερές δοξασίας δτι θερμός αήρ 

χωρίς νά άποψυχθή και χωρίς νά άναμιχθή ήδύνατο νά άνυψωθή είς τά 
ψυχρά στρώματα του άέρος. Άλλα καί άνευ τούτου, ούδ’ ή θεωρία αύτη 
έξαρκεΐ δπώς ερμηνεύσει τόν καθαρώς τοπικόν χαρακτήρα τών χαλαζών 
καί τον σχηματισμόν αύτών έντός τών χαμηλότερων στρωμάτων της 

άτμοσφαίρας.

ε'. Θεωρία τοΰ Μώρ (Mohr).

Κατά τον Μώρ (Mohr, ί'δε Poggendorfs Annalen Band 117, σελ. 89) τότε 

μόνον είναι δυνατόν νά σχηματισθή χάλαζα δταν, συνέπεια σνμπυκνώ- 
σεως των υδρατμών, τοσαύτη έλάττωσις χώρου έπέλθγ, ώστε τών παρα
κειμένων στρωμάτων τοΰ άέρος μή δυναμένων άμέσως νά ε'ισρεύσωσιν είς 
τό παραχθέν κενόν, έζ ανάγκης είσρέουσιν είς αυτό τά ΰπερκείμενα. Σχη
ματίζεται άρα έν τώ χαλαζοφόρω νέφει μία χωνοειδής δίνη άέρος παγε
τώδους καί ϋδατος πεπηγότος και ύγροΰ, άτινα έλικοειδώς δινούμενα κα
τέρχονται είς τήν γήν' τουτέστιν ή κατάπτωσις αύτη γίνεται δπως καί η 
τοΰ ύδατος τοϋ διερχομένου διά τίνος χώνης.

Εις την θεωρίαν ταύτην (πάραδεχομενην,διά λόγον δλως άκατάληπτον, 

καί τό φυσικόν άτοπον οτι τά ύπερκείμενα στρώματα τοΰ άέρος είσΐ πε
προικισμένα διά μείζονος ταχύτητας και είσελαύνουσιν είς τό κενόν ταχύ- 
τερον τών παρακειμένων) δυναται τις νά άντιτάξγ δτι τοιαύτη χωνοειδής 
δίνησις, δυναμένη εύκόλως νά καταστεί όρατη, ούδέποτε μέχρι τοϋδε 

έθεάθη. ,
Έκτος τών άνωτέοω ύπάρχουσι και πλεΐσται άλλαι θεωρίαι, άς'δ βου- 

λόμενος δύναται νά άναγνωση έν έκτάσει είς τό ειδικόν σύγγραμμα τοϋ 
Dr W. Schwaab (Die Ilageltheorien)· άλλα τάς θεωρίας ταύτας παραλεί- 
πομεν, διότι ούδεμία τούτων συμφωνεί πρός τάς γενομέ,ας έπί τούτοι πο
λυετείς παρατηρήσεις, καί ούδεμία είναι ικανή νά έομηνεύσγ έπαρκώς τά 
φαινόμενα’ διό μεταβαίνομεν είς την θεωρίαν τοΰ δασολόγου ‘Ρίνικερ (τοΰ 
συντάξαντος τό πόνημα έξ ου' άρυόμεθα τά παρόντα) ή'τις έπί τνί βάσει
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τ-ης νεωτέρας έπιστημης ερμηνεύει κάλλιαν 
μένα τών χαλαζών.

§ 4.

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΝΕΠΤΕΡΑΣ TINOS ΠΕΡΙ
ΥΠΟ ΡΙΑΊΚΕΡ

και έπαρκέστερον τά φαινό-

ΧΑΑΑΖΠΝ ΘΕΠΡΙΑΣ

’Εάν μετά προσοχής παρατηρησωμεν την γένεσιν τών θυελλωδών νεφών 
ύπεράνω τών δρέων, έν καιρώ παντελούς νηνεμίας, καί την βαθμιαίαν 
αύτών αύ'ξησιν και έν εί'δει πίλου μύκητος έπέκτασιν. ύπεράνω τοϋ ορί— 
ζοντος, άναγκαζόμεθα νά ζητησωμεν τά αί'τια της συμπυκνώσεως ούχί 
είς την επιρροήν τών ψυχρών τοϋ άέρος ρευμάτων, άλλ’ άλλαχοΰ. Την 
δοξασίαν ταύτην ένισχύει η άνακοίνωσις ένδς φυσιοδίφου, καθ' δν τό θέρος 

έντός της στενής κοιάάδος της Λίρνης Κόρου, περικ.Ιειορένης πανταχύθεν 
ύπό ύ/ηΛων όρέων, τακτικως έπι πο-Ι.Ιάς ήρέρας κατά σειράν περί την 
2 Ρ· Ρ· ώραν έζερρήγνυτο και ρία θύεΛάα, συνοδευορένη ύπ' αστραπών, 

βροντών και 'ραγδαίας βροχής, χωρίς νά προηγηθωσι ρεύρατα άέρος· · περί 
δέ την 3 ί\ ί p. ρ. ή θύε.ΚΙα άϋτη παρήρχετο, ώστε περί τό εσπέρας δ 
ουρανός άποκαθίστατο πάάιν ανέφελος. Πώς είναι δυνατόν έντδς κοιλά
δων, μόλις 200 μέτρα ύπέρ την έπιφάνειαν τοΰ έδάφους, έντδς πεπυρα- 
κτωμένης ατμόσφαιρας, αΐ'φνης νά γεννώνται αί δρμητικαί έκεϊναι καί 
θυελλώδεις καταιγίδες, αί ύπδ διαρκών αστραπών καί βροντών συνοδευό- 

μεναι, αίτινες συνεπάγονται άπόψυξιν μέχρι σχηματισμού πάγου, ένφ τά 
λοιπά τοΰ άέρος στρώματα παντάπασιν δέν έπηρεάζονται ; Πώς γεννάται 
αυτή η αιφνίδια καί ισχυρά συμπύκνωσις τών άτμών ; πώς δέ η πτώσις 
πάγου και ύδατος έν τω μόλις πρδ ολίγου πεπυρακτωμένω άέρι ; Πώς 

η άπειρος ποσοτης ηλεκτρισμού, και πώς η ίσχυοά αύτη άπόψυξις ; Είς 
τάς έρωτησεις ταύτης ό 'Ρίνικερ άπαντά : «.’Λπερροφήθη θερρότης καί 
παρήχθη ή.1εκτρισρόςτ>,·ηπο\ έν άλλαίς λέξεσι ιΘερρότηςρετεποιήθη είς ήΛε- 
κτρισρόν, εντεύθεν δέ έπη.Ιθεν άπόψυξις τοΰ άέρος έπενεγκοϋσα την συρπύ- 

κνωσιν των άτρων καί τόν σχηρατισρόν των νεφών' της δέ ρεταποιήσεως 
ταύτης παρατεινορένης παράγεται πραγρατικη θόε.Ι.ία ρετά βροχής ή 
χα.Ιάςης'Λ.

Μολονότι δέ η' έν τφ άέρι μετατροπή της θερμότητας είς ηλεκτρισμόν 

καί τοϋ ηλεκτρισμού είς ψΰχος δέν έβεβαιώθη άκόμη δι’ άπ’ ευθείας πει
ραμάτων, ουχ Ηττον γινωσκομεν ηδη τοιαύτας μετατροπάς* ουτω π. χ. 

παντες γινωσκομεν οτι το ηλεκτρικόν ρεΰμα μετατρέπεται είς θερμότητα 
τοσαυτης εντασεως,ώστε πυρακτώνει τδ εκ λευκόχρυσου σύρμα (η παραγο
μένη θερμότης είναι (ί'δ.ΒοΙιη. Ergebnisse Physikalischer Forschung σελ.835) 
άνάλογος πρδς την ποσότητα και την πυκνότητα τοϋ ηλεκτρισμού). ’Εν
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δέ τγί θερμοηλεκτρική στηλη τάνάπαλιν θερμότης μετατρέπεται είς ηλε
κτρισμόν. ’Επίσης γνωρίζομεν δτι η θερμότης μετατρέπεται εις εργασίαν, 
καί τάνάπαλιν διά τνίς εργασίας παράγεται θερμότης. ’Έτι γινώσκομεν 
δτι δ Ηλεκτρισμός δύναται νά πκρκγάγγ έργασίαν κάί μάλιστα ίσχυροτά- 
την (ώς πληροφορούμεθα έκ τών κεραυνών), καί τάνάπαλιν δυνάμεθα διά 
της μηχανής τοϋ Γρκμμ (Gramm) την έργασίαν νά μετατρέψωμεν είς 
Ηλεκτρισμόν, Θερμότης κ,αί ηλεκτρισμός είναι καταστάσεις δονησεως, εί 
καί διαφόρως έπιδρώσιν έπί τών αισθητηρίων ημών οργάνων’ ουτος δέ δ 
διάφορος τρόπος της άντιληψεως άμφοτέρων έπί μακρδν χρόνον Ηνάγκαζεν 
Ημάς νά έκλαμβάνωμεν αύτά ώς έντελώς άλλοίας φύσεως.

Ή πρώτη πηγη τοϋ φωτός καί τνίς θερμότητος καί δ πατήρ πάσης ορ
γανικής ζωής έπί της γης είναι, ώς γνωστόν, δ Ηλιος, η παμμεγέθης 
εκείνη πεπυρακτωμένη σφαίρα, είς ην τά τε νέφη καί αί θύελ-
λαι δφείλουσι την δυναμίν των. Φώς, θερμότης, ηλεκτρισμός, δύναμις καί 
ζωη είσίν έκδηλώσεις μιάς καί τ^ς αύτΗς άρχεγόνοΰ δυνάμέως, Ην ημεϊς 
βεβαίως δέν γινώσκομεν άκόμη άρκούντως ύπδ τάς διαφόρους μορφάς τ'ης 
έμφανίσεώς της, διότι, ώς προείρηται, διαφόρως έπιδρώσιν έπί τοΰ νευρι

κού ημών συστήματος.
Είς τδ αύτδ συμπέρασμα καταλήγει καί δ Βεττστάί’ν (Wettstein) έν 

τφ περί ’Ρευράτων στερεών, υγρών καί αερίων σωράτων (die Stroemungen 
des Festen Fliissigen und Gazformigen. Zurich Verlag I. Wurster u. Cie 
1880) συγγράμματι αύτοΰ. Ή άπόδειζις τοϋ Wettstein είναι λεπτή, άγ- 
χίνους, επιστημονική καί πολύτιμος" έν σελίδι 370 λέγει*

«Πρδς γένεσιν θυέλλης είναι αναγκαία η άνοδος μεγάλης ποσότητος 
θερμ.0ϋ καί ύγροϋ άέρος είς μέγα ύψος, Η η άνάμιξις ψυχροϋ άέρος μετά 
θερμοϋ καί ύγροϋ, μετά ταχύτητος έκτελούμεναι, διότι άλλως, παράγε
ται μόνον βροχή άνευ Ηλεκτρικών κενώσεων. Τοιαύτη μέν βροχΗ συνοδεύε
ται πάντοτε ύπδ ηλεκτρικών φαινομένων, άλλά τά φαινόμενα ταϋτα δέν 
καταντώσι μέχρι κενώσεων. Ή θύελλα άρχεται μετά τδν άποχώρισμδν τοΰ 
υδρατμού συνεπείς της άποψύξεως τοϋ άέρος" δ άποχωρισμδς όμως ουτος 
συνοδεύεται ύπδ άναπτύξεως θερμότητος, ή δέ διά της συρπυκνωσεως τοΰ 

ύδρατροΰ άναπτυσσορένη αϋτη θερρότης άποτεΐεϊ την κυρίαν δυσκόΛΙαν 
της ΐρρηνείας των θυε.ΙΛων (άστραπών καί βροντών), διότι η έντεΰθεν 
παραγομένη θερμότης είναι άκριβώς τόση δση δαπανάται πρδς άτμοποίη- 
σιν τοϋ ύδατος. . . .................... ..

Είτα δ Βεττστάϊν υπολογίζει την. έκ της συμπυκνώσεως παραγομένην 
θερμότητα, εάν έν κυβικόν μέτρον άέρος κεκορεσμένου, θερμοκρασίας 25® 
έκατονταβάθμου (δτε περιέχει 22,7 γραμμάρια ύδατος) καί ύπδ πίεσιν 
760 ύποχιλιομέτοων άποψυχθη μέχρι τοΰ 0, δτε δύναται νά περιέχγι ά-
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κό|ζ.η μόνον 4,8 γραμμάρια ύδρατμοΰ- έν τοιαύτγ περιπτώσει τδ Slot; τής 
άποψύξεως άποχωριζόμενον ύδωρ είναι

22,7— 4,8 = 17,9 γραμμάρια.
Αί δέ παραγόμεναι μονάδες θερμότατος

0,0179 X 680 = 12,2.
’Επειδή δέ έν κυβικόν μέτρον άέρος έχει βάρος 1,2932 γραμμαρίων, καί 

ά ειδική αύτοΰ θερμότας είναι 0,2375, -επεται οτι αί ανωτέρω 12,2 μο
νάδες θερμότατος θερμαίνουσι τδν άέρα τούτον καί τά 17,9 γραμμάρια 
υδατος κατά

12,3
--------  —■----------------------—= 37,8° έκατονταβάθμου. 
1,2932X0,2375 + 0,0197 < '

Έάν λοιπόν ά εκ τής συμπυκνώσεως παραγομένα αυτα θερμότας δέν 
άφαιρεθή άπδ τοϋ άέρος καθ’ οίονδήποτέ τινα τρόπον, δέν δυναται νά 
έπέλθ-ρ συμπύκνωσις τοϋ ύδρατμοΰ. Ή έρρηνεία άρα των θυεΛΙων πρέπει 
προ παντός άΛΛου νά άποόείζη την έχρηδένισιν τής θερρότητος, ή τήν 

άποράχρυνσιν αυτής από των θυείϊωδων νεφών.
Τά άνωτέρω περί ύψώσεως τας θερμοκρασίας άριθματικά εξαγόμενα 

εφαρμόζονται είς τήν περίπτωσιν καθ’ ήν τδ δδωρ ήθελεν άποχωρισθή είς 
στερεάν μορφήν, ήτοι ώς πάγος· άν δμως τδ ύδωρ ήθελε πέσει ύπδ ύγράν 
μορφήν ό άριθμδς 37,8° έλαττοϋται κατά ’]8 καί κατέρχεται είς 330,6.

Έντεϋθεν εξάγεται δτι ή κυρία δυσκολία τας έρμανείας τών θυελλών 
δέν κεΐται είς τήν πήξιν τοΰ υδατος, άλλ’ είς τήν ταχεϊαν ύδατοποίασιν 
τοΰ άτμοϋ' δώτι άμα δ άτμδς μεταποιαθή άπαξ είς ύδωρ 0° θερμοκρα- 
κρασίας, άπαιτεϊται μόνον τδ *]8 τής πρδς τοϋτο άπαιταθείσας άποψύ
ξεως, δπως τδ δδωρ τοϋτο μεταποιαθή είς πάγον, δπως δαλαδή έκ βρο
χής παοαχθή χάλαζα.

Έν σελίδι 375 λέγει:

«Άλλ’ δπως άποκτήσωμεν άκριβεστέραν έννοιαν τής άλλαλουχίας τών 
φαινομένων τών θυελλών, πρεπει νά προαγαθή έγγυτέρα έρευνα αύτών 
άπ’άρχής. τής γενέσεώς των.Ή άπόψυξις κατά τά μέχρι τοΰδε έγνωσμένα 
δυναται νά επέλθη. *

α') Έάν δ άήρ διά πιέσεως ύψωθή είς μεγαλείτερον άπόλυτον ύψος. 

’Αλλά κατα τδν νόμον τοΰ Μαριότου, δ όγκος τοΰ άέρος αύξάνει έφ’ δσον 
ή πίεσις έλαττοϋται- δυνάμεθα δέ τήν θερμοκρασίαν τοΰ άέρος (θ2) ύπδ 
μικράς πιεσεις νά ύπολογίσωμεν διά τοΰ εξής τύπου-

κ-1

θ2=(^)κ Χ(<χ+θι)~■
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π! = ή άρχική πίεσις.
π2 = ή τελική πίεσις.
κ = ή σχέσις τής ειδικής θερμότατος τοΰ άέρος ύπδ πίεσιν στα- 

θεράν πρδς τήν ειδικήν θερμότατα αύτοΰ ύπδ σταθερόν - 
όγκον, έκφραζομένα διά τοΰ άριθμοΰ 1,410,

α = τδ άπόλυτον Μαδέν τής θερμοκρασίας ήτοι— 27 3°. 

θ! = ή άρχική θερμοκρασία.
"Οταν λοιπόν δ άήρ ύψώται άπδ τής έπιφανείας τής θαλάσσας μέ 

θερμοκρασίαν 25° έκατονταβάθμου, άποψύχεται ώς εξής :

ι’ς δψος μέτρων ύψος βαρομετρικής στήλης 
ύποχιλιόμετρα

θερμοκρασία Έλάττωσις θερμοκρασίας

0.000 760' + 25° 0°

1.000 675 + 14,9° 10,1°

2.000 600 + 5,2θ 19,8θ

3.000 533 — 4,3» 29,30

4.000 473 — 13,4° 38,4°

5.000 420 - 22,2° 47,20

’Ενώ δέ έξακολουθεϊ ή άνύψωσις άδιακόπως επέρχεται συμπύκνωσις 

τών ύδρατμών- καί έάν ύπολογίσωμεν τήν θερμότατα, τήν έκ τής συμ
πυκνώσεως ταύτας τών υδρατμών παραγομέναν, εύρίσκομεν δτι αυτα έξ- 
αοκεϊ δπως, μέχρις υψους 4000 μέτρων, άντισταθμίσνι τήν έκ τής ύψώ
σεως κατάπτωσιν τής θερμοκρασίας, καί μόνον άπδ υψους 4000 μέτρων 
καί έκεϊθεν δύναται νά έπέλθγι πραγματική κατάπτωσις τής άρχικής θερ
μοκρασίας. Αλλά πάσαι αί θύελλαι, ώς γνωστόν, λαμβάνουσι χώραν είς 
ύψος πολύ κατώτερον τών 5000 μέτρων ύπέρ τήν έπιφάνειαν τής.θαλάσ- 
σας. Επομένως ή συμπύκνωσις τοΰ ύδρατμοΰ δέν δύναται νά έρμανευθίί 

διά τής άνυψώσεως τοΰ άέρος.
Άλλ’ έπίσας δέν είναι φανταστή ή συμπύκνωσις τοΰ ύδρατμοΰ διά τής 

ρίζεως δύο χεχορεσρένων δγχων άέρος διαφόρου θερροχρασίας, ών ή μετά 
τήν μίξιν προκύπτουσα μέσα θερμοκρασία δέν εμπεριέχει τόσον ύδρατμδν, 
δσον άμφότεροι οί δγκοι άμικτοι δντες- διότι διά τής μίξεως ταύτας ή~ 

I θελε παραχθή τοσαύτα θερμότας, ώστε ή συμπύκνωσις μετ’ ολίγον έξ

άνάγκας ήθελε διακοπή.
. β') Άπόψυξις δύναται έτι νά έπέλθγ), έάν ψυχρόν ρεΰμα άερος έκ τών 

ύψαλοτέρων στρωμάτων κατέΰθν) καίείσρεύση έντδς θερμοΰ καί ύγροΰ άερος. 
Αλλά κατά τήν κάθοδον ταύταν τοΰ άέρος συμβαίνει τδ άντίθετον τοΰ 
κατά τήν άνοδον λαμβάνοντος χώραν- ό κατερχόμενος άήρ δαλονότι θερ- 

ε μαίνεται- διότι όγκος άέρος κατερχόμενος έξ υψους 5000 μέτρων, δπου 

' λ
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έχει θερμοκρασίαν — 22θ, άφικνεϊται είς τχιν επιφάνειαν τές θαλάσσης 
μέ θερμοκρασίαν -ψ- 25 έν άλλοις λόγοις δεν δύναται rd συμπύκνωση τόν 

ατμό?.
Άφοΰ δ Wettstein άποδείζτ; οτι ούδ' ή άντανάχλασις έζαρκεϊ δπως έχ- 

μηδενίση τήν έκ της συμπυκνώσεως παραγομένην θερμότητα, μεταβαίνει 
είς την έγγυτέοαν έρευναν της συμπυκνώσεως.

'Η άπόψυζις όγκου άέρος κεκορεσμένου υδρατμού συνεπάγεται την ύδα- ' 
τοποίησιν ενός μέρους τοΰ ύδρατμοΰ τούτου. Τδ εντεύθεν παραγόμενον 
δδωρ κατ’ άρχάς παρουσιάζεται ύπο μορφήν λεπτών σφαιριδίων υδατος 

πλεόντων έν τφ άέρι, άτινα πρότερον έζελάμβανον ώς πομφόλυγας" ταΰτα 
τά σφαιρίδια δύναται τις (εΐ καί κάπως δυσκόλως) καί μέ γυμνόν δφθαλ- 
μδν νά διακοίνη ώς λεπτήν κόνιν' καθαρώτερον δμως διακρίνονται διά τί

νος μεγεθυντικού φακοΰ. Κατά τον σχηματισμόν τών ύδροσφαιριδίων τού
των παράγονται ηλεκτρικά τινα φαινόμενα είς ά πρότερον άπεδίδετο με
γάλη επιρροή έπί τοΰ σχηματισμού τών θυελλών’ μετά ταΰτα δμως τά 
ήλεκτρικά ταΰτα φαινόμενά έσφαλμένως έζελήφθησαν ώς δευτερεύοντα 
προϊόντα της θυέλλης.

Αί άστραπαί είναι ήλεκτρικά ρεύματα τοσαύτης έντάσεως, ώστε εις 
άπόστασιν πολλών ωρών διασχίζουσι τόν αέρα. Ή άστραπή, ητις έκτελεΐ 
ώρισμένην τινά, πολλάκις πολύ μεγάλην, εργασίαν μηχανικές, χημικές, 

ηλεκτρικές καί θεομαντικης φύσεως δέ? είναι δυνατόν νά παράγηται εκ 
τοΰ μηδενός. Της εργασίας ταύτης, δπως και χάσης άλλης εργασίας, βά- 
σις πρέπει νά ήναι ώρισμένη τις δαπάνη θερμότητος.

Ή φυσική διδάσκει, δτι έπί χάσης τεχνητής παραγωγής ηλεκτρισμού 
δαπαναται θερμότης. Καί έπί μέν τών διά τριβής καί τών δι’ έπιδράσεως 

ηλεκτρικών μηχανών, καί έν τή ήλεκτρομαγνητική μηχανή, δαπαναται 
ή θερμότης τοΰ σώματος τον πειραματίζομε? ου' έν δέ τή Βολταϊκή άλύ- 
σει ή θερμότης του ψευδαργύρου (ζίγκου), ή άλλου τινός τών_ θετικών χα- 
λουμένων μετάλλων. Έν δέ τφ θερμοηλεκτρική στοιχείφ καί τ?5 πΰροη- 
λεκτρική, ή θερμότης μιας οΐαςδήποτε έζωτίρικής πηγής θερμογόνου.

’Εάν τεμάχιον ψευδαργύρου (ζίγκου) θερμανθώ είς τόν έλεύθερον άέρα 
μέχρι πυρακτώσεως, καίεται παράγον φώς καί θερμότητα. Έν τφ Βολ- 

ταϊκφ στοιχείφ δ ψευδάργυρος καταναλίσκεται (καίεται) επίσης, άλλ’ 
άνευ παραγωγές φωτός καί θερμότητος, διότι άντ’ αύτών παράγεται ηλε
κτρικόν ρεύμα* τουτέστι έκ τής αύτης χημικές ένεργείας κατά μ.έν την 
πρώτην περίπτωσιν παράγεται θερμότης, κατά δέ τήν δεΰτέραν ηλεκτρι
σμός, καί εντεύθεν συμπεραίνομεν δτι άμφότερά είσι προϊόντα τές αυτές 
εσωτερικές ένεργείας. Τδ ηλεκτρικό? άρα ρεύμα, δπερ κωλυόμενο? κατά 
τήν δίοδό? του, δι’ έλλειψην άγωγοϋ, δύναται νά μετατραπή είς θερμό
τητα (ώς έπί τές κεκλεισμένης βολταϊκές άλύσεως πραγματικώς μετα-
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τρέπεται) διανέμει τήν προς παραγωγήν του δαπανηθεΐσαν θερμότητα είς 

r δλόκληρον τδ πρδς αγωγήν αύτοΰ χρησιμεΰον σύστημα,
? Ούδέν λοιπόν κωλύει νά παραδεχθώμεν δτι έν τφ θυελλώδει νέφει συμ-
έ βαίνει παρόμοιόν τι, δτι δηλαδή τά ηλεκτρικά ρεύματα (αί άστραπαί)

ι τή? έκ τής συμπυκνώσεως τοΰ άτμοΰ παραγομένην θερμότητα διανέμονσιν
ί . είς μεμαχρυσμένους χώρους, κωλύουσι δέ οΰτω τήν θέρμανσιν τοΰ έν φ τά
ί' νέφη εύρίσκονται άέρος καί καθιστώσι δυνατήν τήν περαιτέρω συμπύκνω-
|' σιν τών άτμών. Φαίνεται δέ δτι ούδεμία σπουδαία άμφιβολία δύναται νά

ύπάρζ'ρ, δτι αΐ άπδ νέφους τινός έκπεμπόμεναι άστραπαί κέκτηνται πραγ- 
I ματιχώς ταύτην τήν άποψυχτικήν δύναμιν, ενόσω δ θυελλώδης ηλεκτρισμός

f γενναται έντδς τοΰ νέφους τούτου,
| Έν δέ σελίδι 384 δ Wettstein λέγει «ούδέν άλλο υπολείπεται νά πα

ραδεχθώμεν ή, δτι δ θυελλώδης ηλεκτρισμός γενναται έκτης έργασίας τής 
[ συμπυκνώσεως τοΰ άτμοΰ. Έκ δέ τών φαινομένων τών θυελλών φαίνεται

it έζαγόμενον δτι ή μετατροπή της θερμότητος είς ηλεκτρισμόν, κατά τήν
; συμπύκνωσιν τοΰ ΰδρατμοΰ,συμβαίνει έν τώ άτμοσφαιριχφ άέρι τής έκ τής
( συμπυκνώσεως παραγομένης θερμότητος μή γιγνομένης αισθητής ώς τοιαύ-

I της, αλλά παρουσιαζομένης ΰπδ μορφήν ηλεκτρισμού».
f Έγκαταλείποντες ήδη τήν ύπό τοΰ Wettstein ερμηνείαν καί περαιτέρω
I άνάπτυζιν τών θυελλών, μεταβαίνομ,εν είς νέας τινάς περί αύτών έρευνας.
| t Ώς γνωστόν καθ’ έκάστην ημέραν καί ώραν έζατμίζεται άπδ τών ρυά-

| κων, ποταμών, λιμνών καί άπό τές πεφυτευμένης ή καί γυμνές έπιφα-
ί νείας τές γές, ύπό τήν έπιροοήν τών άμεσων ή έμμεσων ηλιακών άκτι-
|· νων,μεγίστη ποσότηςδδατος’τοΰτο δέ συμβαίνει διά τών αιθέριων δονήσεων,
ί ών ημείς ώς ηλιακού φωτός άντιλαμβανόμεθα, έπί τών ατομικών δυνά

μεων τών συνεχουσών τά μόρια τοΰ υδατος είς τήν ύγράν αύτών κατά- 
στασιν άραιωτικώς έπιδρωσών, καί έπί τέλους άπαχωριζουσών τά μέν τών 
δέ διά τής κατανικήσεως τής συνεχούσης τά μόρια ταΰτα δυνάμεις. 'Γού

του γενομένου τά άποχωρισθέντα μόρια τοΰ υδατος, μεγάλως άφιστάμενα 

I άλλήλων, άνυψοΰνται είς τόν διά τές θερμάνσεως ήττον πυκνόν κατα-
στάντα άέοα, καί ανέρχονται μετ’ αύτοΰ είς ύψος. Ώς γνωστόν δέ ή θερ
μότης ή δαπανωμένη ώς εργασία πρόςαυζησιν τές άπ’ άλλήλων άποστά-

| σεως τών μορίων καί ούδέν θερμαντικόν άποτέλεσμα παράγουσα καλεΐταλ

| λανθάνδν θερμογόν ον.
Τδ δέ ηλιακόν φώς,' κατά τάς γνώσεις άς έχομεν, σύγκειται ούχί έζ 

| δμοίων άπλών άκτίνων, έχουσών ίσομήκεις τάς δονήσεις τών κυματίσμών,
( άλλ’ έζ άκτίνων θερμαντικών καί χημικών καί διάφορον έχουσών τδ φώς.

"Αν λοιπόν κατά τήν έζάτμισιν πάσαι αδται αί άκτϊνες έζ ί'σου.ένεργού- 
( σιν είναι άγνωστον' φρονοΟμεν δμως δτι δέν ένεργοΰσιν έζ ί'σου καί ομοίως,
? καί δτι τινά μόνον δονήσεων αποτελέσματα έπιφέρουσι τήν έζάτμιιιν, τά
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δέ Αοιτνχ έπιδρώσιν έπί ΤΟΰ ύπολειπομένου ύδατος. ’Εντεύθεν δέ συμπε- 
ραίνομεν, δτι τδ ϋδωρ τδ έπι τής επιφάνειας τής γής, καί αύτή ή γηί'νη 
επιφάνεια, ηλεκτρίζονται άρνητικώς, και δτι ό άήγ, κυρίως ό των ΰψηλοτέ- 

ρων χωρών τής ατμόσφαιρας, ηλεκτρίζεται θετικώς τοϋθ’ δπερ καί διά πολ
λών παρατηρήσεων έβεβαιώθη* έ'τι γνωρίζομεν, οτι άμφότεροι οί ηλεκτρι
σμοί ο τε θετικός καί δ αρνητικός, τείνουσι σχεδόν πάντοτε νά ίσορροπή- 
σωσι καί έζουδετερωθώσι, και οτι ό ζηρός αήρ είναι κακός άγωγός.

Ή έξάτμισις λοιπόν δύναται κατά τάς θερινάς ημέρας έπί μακρδν χρό

νον κατά συνέχειαν νά λαμβάνη χώραν καί ό ούρανδς νά διατελ-ρ ούχ 
Ηττον διαρκώς αίθριος* έ'τι είναι δυνατόν μετά τεσσάρων -ή καί περισσο
τέρων εβδομάδων ώραϊον καιρόν, και ιδίως δταν πνέη μέτριος άνεμος, νά 
πρόκυψη μερική τις ξηρασία, μετά ταϋτα δμως σχηματίζονται άνωθεν με
γάλης έκτάσεως θύελλαι, Ητοι άγχεται ή άθρόα μετατροπή της θερμότητος 
είς ηλεκτρισμόν, μετά ταύτης δέ και ή συμπύκνωσις τοϋ άτμοϋ.

Τά αί'τια ταύτης της ούτως αίφνιδίως άοχομένης μετατροπής τίς θερ
μότητος είς ηλεκτρισμόν άγνοοϋμεν, φαίνεται δμως δτι άπορρέουσιν έκ τής 
διατάζεως τοΰ σύμπαντος καί δτι συσχετίζονται μετά τής ηλικίας τής 
σελήνης,. '

Πρδ πολλοϋ ηδη έβεβαιώθη, δτι αί περίοδοι τής συχνότητας των χαλα
ζιών, Η, δπερ ταυτδ, τής συχνότητος των θυελλών, συσχετίζονται μετά 

τής περιόδου των ηλιακών κηλίδων, τοϋθ’δπερ υπαινίσσεται δτι τά φαι
νόμενα τών θυελλών άπορρέουσιν, ώς ανωτέρω εί'πομεν, έκ της διατάξεως 

τοϋ σύμπαντος, Ητοι έξ αιτίων κοσμολογικής φύσεως. Ώς γνωστόν δέ και 
αί μαγνητικαί διαταράξεις έξαρτώνται άπδ τών ηλιακών κηλίδων.

Κατά την συμπύκνωσιν τοϋ ύδρατμοϋ η έλευθερουμένη λανθάνουσα 
θερμότης έκδηλοϋται ώς θετικός Ηλεκτρισμός, δστις συσσωρεύεται έπί τών 
όγκων τών νεφών. Ό δέ καθαρός άηρ είναι θετικώς ηλεκτρισμένος, καί δ 

•ηλεκτρισμός ουτος αυξάνει έφ’ δσον βαίνει τις πρδς τά άνω* ουτω π. χ. 
δ Schiibler είς ύψος 9μ,74 εόρε 15θ ηλεκτρισμού·, και είς 58μ,47 μέτρων 
ύψος 64°. Ό Ηλεκτρισμός δμως ουτος δέν διατηρείται σταθερός, άλλά 

καθ’ έκάστην παρουσιάζει δύω μέγιστα καί δύο ελάχιστα, λαμβάνοντα χώ
ραν είς διαφόρους τίς ημέρας ώρας κατά τάς διαφόρους ώρας τοϋ έ'τους.

Ό Schubler προσδιώρισε τάς ώρας καθ’άς τά μέγιστα και ελάχιστα
■ ταϋτα λαμβάνουσι χώραν ώς έξης* I * * * 5

I ’Ελάχιστου
Ώραι
7 ί]2 Π. Μ.
6 1]2 »
5 »

- 7 ’]2 8

Χειμών
’Έαρ
Θέρος
Φθινόπωρου

I Μέγιστον 
Ώραι

9 1]2 Π. Μ.
8 8
7 »
θ ?

II ’Ελάχιστου 
Ώραι

2 ’]2 Μ. Μ.
3’]2 »
4 1]2 ε 

:2’]2 »

II ΜΙ μιστόν
Ώραι

6 >]2 Π.Μ.
7’]2 υ
9 *]2 » 
6’]2 »
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'Η κί/ησις άρα τοϋ ηλεκτρισμού άκολουθεϊ τν)ν κίνησιν τοΰ ηλίου κάί 

την έπιρροην αύτοΰ έπί τοΰ έδάφους, καί συνδέεται στενώς μετά τοϋ σχη
ματισμού της δμίχλης* υπάρχει δμως καί έν έτησιον μέγιστον κατά ’Ια
νουάριον καί έν ετήσιον ελάχιστου κατά ’Ιούνιον καί Ιούλιον. Ό Schubler 
είχεν Ηδη εύρεϊ,δτι δ άηρ έ'χει τδν κανονικόν αύτοΰ Ηλεκτρισμόν τότε μόνον 

δταν συμβαίνη άποχωρισμός τοΰ έν τφ άέρι ύδρατμοϋ, τοϋθ’ δπερ συμ- 
βαίνει κατά τά χρονικά εκείνα διαστήματα τοϋ έτους καί τίς Ημέρας, 
καθ’ ά η έξάτμισις αυτή είναι ζωηροτέρα. Τοϋτο κατά τά προεκτεθέντα 
είναι φυσικώτατον καί ερμηνεύεται αρκούντως διά τών μέχρι τοϋδε είρη- 

μένων.
Κατά τάς θύελλας συμβαίνει λοιπόν έν τή ήρεμούση ατμόσφαιρα, ταυ- 

τοχρόνως, καί πρδ πάντων πλησίον τών όρέων μετατροπή τής θερμότητος 
είς ηλεκτρισμόν. ’Ά; ύποθέσωμεν Ηδη δύω άλληλοις ύπέρκείμενα νέφη, 

έκ τοϋ άνιόντος άέρος σχηματιζόμενα, ών τό μέν εύρίσκεται είς εκατον
τάδων τινών μέτρων ύψος ύπέρ τι όρος, τό δέ δεύτερον ύπδ τδ πρώτον 
κατά μήκος τοϋ όρους καί ύπεράνω κοιλάδας τινός. Μετά τίς προϊούσης 
συμπυκνώσεως τοϋ άτμοϋ .καί της άποψύξεως τό τε * άνώτερον νέφος καί 
τδ κατώτερον Ηλεκτρίζονται θετικώς. ’Εάν Ηδη ύποτεθί δτι τδ κατώτε

ρον νέφος ώθεϊται πρδς δασοσκεπές τι όρος, Η δτι διέρχεται άνωθεν αύ- 
τοϋ, κατά την κίνησιν ταύτην άφεύκτως έπακολουθεΐ έκροη τις άρνητικοΰ 
ηλεκτρισμού έξ απάντων τών έξεχόντων άντικειμένων (και ιδίως χόρτων, 

,δένδρων κτλ.) πρδς τδ νέφος, καί έπέρχεται έξουδετέρωσις τών Ηλεκτρι
σμών.’Εάν δέ τδ άνώτερον νέφος τδ θετικώς ,Ηλεκτρισμένον προσέγγιση 
πρδς τδ κατώτερον, πληροϋται άρνητικοΰ ηλεκτρισμού έκ τού άρνητικώς 
ηλεκτρισμένου έδάφους. "Οταν δέ άμφότερα τά νέφη κινηθώσιν δμοΰ πρός 
τά εμπρός καί διέλθωσιν άνωθεν κοιλάδων, άμα προσεγγίσωσι, παράγονται 
άστραποβολαι έκ τοΰ ένδς νέφους πρδς τδ άλλο, καί η συμπύκνωσις εξα
κολουθεί άδιακόπως προίοϋσα, τοϋ κατωτέρου νέφους πάντοτε πληρουμέ- 

νου νέου άρνητικοΰ ηλεκτρισμού καί τοϋ ανωτέρου πάλιν νεωτέρου θετι
κού. Τοιουτοτρόπως δέ δύναται νά πκραχθώσι και πλάγια νέφη μετά δια
φόρου ηλεκτρισμού, ών τδ μέν είναι θετικώς ηλεκτρισμένον και εύρίσκε

ται άνωθεν γυμνίς κοιλάδος, τδ δέ έτερον άρνητικώς καί κατά μίκος τοϋ 
δασοσκεποΰς όρους Η έπ’ αύτοΰ. "Οταν Η ένέργεια αύτη λαμβάνη χώραν 
ταυτοχρόνως είς πολλά μέρη, τότε παράγονται αί θυελλώδεις έκεϊναι η- 
μέραι, αί συνήθως έπακολουθοϋσαι μετά θερμάς θερινάς ημέρας.

Συμβαίνουσιν όμως καί ίσχυρόταται τοπικαί θύελλαι, καθ’ άς δέν έπι- 
δρώσι δύο άλληλοις ύπερκείμ.ενα νέφη, άλλά μία μόνη ογκωδέστατη νε- 
φόσφαιρα άδιακόπως πληροϋται ηλεκτρισμού, άδιακόπως κατέρχεται καί 
πλησιάζει πρδς την έπιφάνειαν τίς γίς, μέχρις οδ προσεγγίσρ τόσον είς 
έξέχον τι μέρος τού έδάφους (είς δένδρον η άλλο τι άντικείμενον), ώστε
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νά έκβάλτ] άστραπάς. Μετά τούτο έπακολουθοΰσιν δλίγαι άστραπαί μεθ’ 
άς ενσκήπτει δ ψυχρός τζ>ΰ άερος όγκος, μετά βροχής, τρικυμίας καί τρο
μερών βοοντών άνωθεν τών κοιλωμάτων τοΰ εδάφους διερχόμενος. ... .

Κατά τήν περίπτωσιν τών δυο νεφών παράγεται άπδ τής άρχής αύτής 
ήλεκτροθετική καί ήλεκτροαρνητίκή βροχή* κατά δέ τήν περίπτωσιν τοΰ 
ενός νέφους ή βροχή είναι άποκλειστικώς ήλεκτροθετική. Πολλοί φυσιοδί- 
φαί άνεκοίνωσαν, δτι πνέοντος άνεμου, καί ιδίως νοτιοδυτικού, αί ήλε- 

κτροαρνητικαί βροχαί είναι συχνότεραι τών ήλεκτροθετικών. Τοϋτο λαμ
βάνει χώοαν, διότι πνέοντος άνέμου, τά νέφη μετατοπιζόμενα, άλλάσσουσι 
ταχέως τδν τόπον τής γενέσεώς των, άφοϋ προηγουμένως ύπδ την επιρ
ροήν άνωτέρων στρωμάτων άέρος θετικώς ηλεκτρισμένων, προσλάβωσιν έκ 
τοϋ εδάφους πλεονάζοντα άρνητικδν ηλεκτρισμόν, και διότι συνεπείς τής 
προσλήψεως τοϋ άρνητικοϋ τούτου ηλεκτρισμού, ή μετά ταΰτα έπερχο- 
μένη βροχή μένει αρνητική.

’Ενταύθα έχομεν άκόμη νά έρευνήσωμεν τούς δύω τρόπους τήςήλεκτρι- 
κής έξουδετερώσεως, περί ής άνωτέρω έγένετο λόγος. Ό πασίγνωστος τρό

πος της ήλεκτρικής έξουδετερώσεως μεταξύ νεφών διαφόρου ήλεκτρισμοΰ 
καί μεταξύ θετικώς ηλεκτρισμένων νεφών και τοΰ εδάφους, είνα' δ έκ- 
πηδών σπινθήρ, ή άστραπή. Διακρίνομεν δέ έπι,φητειοσχή^ονς κεραυνούς, 
ή θυσανοειδείς κενώσεις τών νεφών πρδς τδν άέρα, και έΐιγματσσχήριους, 

ή μεμονωμένους άπδ νέφους είς νέφος ή άπδ νέφους είς. τδ έδαφος έκπη- 
δώντας σπινθήρας. Οί κεραυνοί ένδιαφέρουσιν ημάς μάλλον τών σπινθήρων, 
διότι πάντοτε παράγουσι μεγάλην εργασίαν μηχανικής, χημικής καί θερ

μαντικής φύσεως. Ουτοι ένσκήπτοντες έπί τών δένδρων κατασυντρίβουσιν 
αυτά ούτως ώστε καθίσταται άδύνατον νά εδργι τις πάλιν τά τεμάχια.,.

Πολλοί φρονοΰσιν δτι είς τά ουτω κεραυνοβολούμενα δένδρα συμβαίνε1 
έν μέρει εντελής άποσύνθεσις τών ίνών τοΰ ξύλου είς τά έξ ών σύγκειντα1 
άτομα. ’Ενίοτε δέ κεραυνοί ένσκήπτοντες έπί νεωτέρων δένδρων έπιφέρουσ4 
μόνον μικρόν τι ρήγμα είς τά χυμώδη μέρη τοΰ φλοιού, καί άφίνουσι τδ 
ξηρόν ξύλον άβλαβες· δταν δέ οί κεραυνοί ένσκήψωσιν έπί κακών αγωγών» 
ώς π. χ. έπί ξύλινων οίκιών, άνάπτουσιν αυτούς έν μέρει, ή καί καθ’ ολο
κληρίαν, καί έν τοιαύτγι περιπτώσει οί ένοικοΰντες μετά δυσκολίας δύ- 
ναντάι νά σώσωσι καί τήν ύπαοξίν τών αύτήν.

Ό κεραυνός πίπτων έπί τοϋ εδάφους ή διερχόμενος διά μετάλλων, δια
λύει τήν δι’ ής διέρχεται ύλην, εί'τε πυριτική άμμος είναι, εί'τε άλλο τι 
δύστηκτον ύλικόν είς ένα βώλον.

Συχνότατα πίπτουσι κεραυνοί έπί τών δένδρων, και διά τοϋτο τά δέν
δρα, ιδίως δέ αί πυρομιδοειδεΐς λεΰκαι (populus pyramidalis) έκπαλαι φυ
τεύονται παρά τάς κατοικίας τών χωρικών ώς άλεξικεραύνικ* οί γίγαντες 

ουτοι τοΰ φυτικού βασιλείου είναι ιδιαζόντως κατάλληλοι αγωγοί τοϋ 
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'ήλεκτρισμοΰ, καί έπρεπεν άποκλειστικώς σχεδόν νά χρησιμοποιώνται διά 

τάς έντός τών πόλεων δενδροφυτείκς.’Αλλά καί έλάται κερκυνοβολοΰνται 
συχνά, ώς καί αί δρεις, καί έν γένει πάντα τά υψηλά δένδρα.

Μέχρι τοϋδε ούδεμία έδόθη προσοχή εις τόν δεύτερον τρόπον τής ήλε
κτρικής έξουδετερώσεως μεταξύ εδάφους καί νεφών, τούτέστι τόν διά τής 
διηνεκούς εκροής. Πας φυσικός γινώσκει δτι δ ηλεκτρισμός έκρέει έκ τίνος 
πεπληρωμένου άγωγοΰ διά τών αιχμηρών, στενών καί όδοντωτών άκρων, 
καί ουτω βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον δ . άγωγός ούτος κενουται. ’Επίσης 
συμβαίνει ώστε καί έν τή φύσει νά λαμβκνωσι χώρκν τοιαΰται εξουδετε
ρώσεις καί έκκενώσεις* δ Καίμτζ (Kamtz) έν σελίδι 443 τής μετεωρολογίας 
του λέγει* «όταν ηλεκτρικά νέφη κινώνται χαμηλά καί δταν ταυτοχρόνως 
τύχη καί δ καιρός -νά ήναί θυελλώδης, πολλάκις δέν λαμβάνει χώραν έκρη- 
ξις ύπό μορφήν άστραπής* διότι δ δια τής διανομής προκαλούμενος ηλε
κτρισμός είναι τόσον ισχυρός, ώστε ώς φλόξ άκτινοβολεϊ έξ αντικειμένων 

έξεχόντων, ή'τοι άπαράλλακτα δπως συμβαίνει καί έπί τών αιχμών τών 

ηλεκτρικών μηχανών μας. Τό φαινόμενου τοϋτο άποκαλοΰσι Διόσκουρους 
(Κάστωρα καί Πολυδεύκην) δταν παρουσιάζωνται δύο φλόγια,'Ελένην· δέ, 

δταν έν μόνον φλόγιον φαίνηταΓ οί Διόσκουροι ουτοι είσί τρόπον τινά δ 
δψιστος βαθμός ηλεκτρικής εκροής, καί παρατηροΰνται ιδίως έν καιρφ νϋ- 
κτός. ’Αλλά καί έπί τών όρέων, δταν δ δδοιπορών εύρίσκηται πλησίον τών 
θυελλωδών νεφών, αισθάνεται καί έπί τοΰ σώματός του τδν ηλεκτρισμόν 
έκρέοντα έκ τών τριχών του, έκ τών άκρων τών δακτύλων του καί έκ 

τών ενδυμάτων του». «
Πολύ σπουδαιότατοι καί δραστηριώτατοι έξουδετερωταί τοΰ ήλεκτρι- 

σμοΰ δι’ εκροής είναι τά δένδρα καί δ κοινωνικός αύτών τύπος τά όαση. 
Αί ρίζαι τών δένδρων διήκουσιν είς τό ύγρόν καί άφθονον ύδωρ διατηρούν 
υπέδαφος, τά πλήρη χυμοΰ κύτταρα αύτών καθιστώσιν εΰ'κολον τήν άγω- 
γήν τοϋ ηλεκτρισμού διά τοΰ στελέχους, καί αί άπειροι χιλιάδες αιχμών 
τών κλάδων, φύλλων καί βελονών των άποληγουσών είς τόν άέρα, διευ- 
Ζολύνουσι τήν πληρεστάτην έκροήν τοΰ ήλεκτρικοΰ ρεύματος. ’Επειδή 
λοιπόν νπεράνω των δασ&ν δ άήο είναι ώσεπιτοπλεϊστον ύγρός, ή δέ υγρα
σία είναι καλός άγωγός τοΰ ήλεκτρισμοΰ, επεται δτι ή έξουδετέρωσις πρέ
πει νά επιδρά ού μόνον έπί τών έγγυτέρων τοΰ άέρος στρωμάτων, άλλά 

καί έπί τών άπωτέρων.Έπί τών άλεξικεραύνων ύπολογίζουσιν δτι ή έπιρ- 
ροή αύτών έπεκτείνεται μέχοις άποστάσεως διπλάσιάς τοΰ μήκους .τής 
ράβδου* επεται λοιπόν εντεύθεν δτι καί ημείς δικαιούμεθα νά ύπολογίσώ- 
μεν τήν ακτίνα τής έπιδράσεως τών δένδρων είς τό διπλάσιου τοΰ ύψους 

αύτών.
’Επειδή τά δάση ένεργοΰσιν ευκόλως καί δαψιλώς, αί έντός αυτών έκ- 

ροαί τοΰ ηλεκτρικού ρευστού δέν είναι μέν τόσον ίσχυραι, ώστε νά σχήμα-
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τίζωνται Διόσκουροι, άντί τούτου όμως έπιδρώσιν άσθενέσ.τερον μέν ζ)ά’ 
άδιακόπως. Πρδς δέ την λειτουργίαν ταύτην είσίν ιδιαζόντως κατάλληλα 

τά βελονόφυλλα δένδρα (καί μεταξύ τούτων ή έλάτη) ένεκα τών πολ

λών αύτών βελονών καί τοΰ λίαν ρητινώδους αύτών χυμοΰ. Ήφύσις έ'δω- 
κεν εις τά φύλλα τών δένδρων τούτων τδ βελονοειδές σχήμα, καί έπροί- 
κισεν αύτά μέ τοιοΰτον διοργανισμδν, ώστε δύνανται νά ζησωσι καί έπί 
τών ύψηλοτάτων σταθμών δπου τά πλατύφυλλα δένδρα δέν δύνανται νά 
διατηοηθώσιν, δπως άκριβώς εκεί, έν τη χώρικ τών νεφών, δύνανται νά 

έκτελώσι τάς εύεργετικάς έξουδετερωτικάς λειτουργίας των.
’Αλλά καί την περιφέρειαν τών πλατυφύλλων δένδρων Η φύσις έδημκούρ- 

γησεν οδοντωτήν, κατατετμημένην καί πριονωτήν, δπως τά φύλλα ώσι 

καταλληλότερα πρδς έκροην, ουτω δέ τη συνδρομή τούτων αί ηλεκτρικά! 
κενώσεις περιορισθώσιν είς έλάχιστόν τι καί προληφθώσι τά βλαβερά αύ
τών αποτελέσματα. Kai. έν μεν άφίτει είς τά βελονόφυλλα τάς
βελόνας καί επιτρέπει νά πίπτωσι τά ϋλιγωτέραν έπιρροην έχοντα φύλλα 
των πλατύφυλλων, καί δίδει είς αυτά όξυκαταλήκτους οφθαλμούς, δπως 
και ταΰτα τά κατοικουκτα τά χαμηλά μέρη, κατά την εποχήν τον μεγίστου 
τον ηλεκτρισμού τοΰ άέρος και της συμπυκνώσεως, εχωσι την ικανότητα τοΰ 
έκτελεϊν μεγίστας εξουδετερώσεις.

’Αλλά πώς έπιδρ^ η διηνεκής ηλεκτρική έκροη έκ τών αιχμών τών βε
λονών καί τών φύλλων τών δένδρων έπί τών έν συμπυκνώσει ευρισκομέ
νων όγκων άτμοΰ καί άέρος ; Γνωρίζομεν ότι δ κεραυνός έχει θερμαντικάς 
μηχανικάς και χημικάς ένεργείας, αύτη ή ρέουσα έξουδετέρωσις, κατά τάς 
γνώσεις ας έχομεν, δεν παράγει μηχανικά και χημικά αποτελέσματα, 
αλλά μόνον θερμαντικά, Τοΰτο δέ άναγκαίως εξάγεται έκ τοΰ δτι σώου*· 
μένης της εκροής μεγάλως γενναται πϋρ (οί Διόσκουροι) συνοδευόμενοι 
ΰπό θερμότητος και φωτός.

Θερμότης δαπαν&ται κατά την γένεσιν τοΰ ηλεκτρισμού, θερμότης άρα 
η εργασία πρέπει νά παραχθη, όταν οΐ ηλεκτρισμοί’πάλιν έξουδετερώνται' 
τοΰτο ύπάρχει άναντίρρητον.

Διά τών άνωτέρω έκτεθέντων άπεκτησαμεν πάντα τά δεδομένα τά 
άπαιτούμενα πρδς ερμηνείαν τών θυελλών καί τών χαλαζών, καί ερμη
νεύονται νίδη άφ’ εαυτών πάσαι αί άνωτέρω έκτεθεϊσαι παρατηρήσεις αί 

γενόμεναι έν Άργοβίη (Argau) καί άλλαχου. Βεβαίως δέν δυνάμεθα νά 
άποκρύψωμεν δτι ύπάρχουσί τινα χοηζοντα διευκρινίσεως, καί δτι η περί 

τών πραγμάτων τούτων γνώσις ημών είναι σχετικώς μόνον τελεία. Καί 
άν δ τρόπος τ·ης ερμηνείας τών φαινομένων τών θυελλών έ'χη άκόμη άτε
λείας τινας, ούχ -ηττον είναι καλλίτερος πολλών προγενεστέρων.

Ή μετατροπή της θερμότητος είς ηλεκτρισμόν, Η μάλλον ό αποχωρισμός 
τοΰ ηλεκτρισμού, ένώ προβαίνει ή συμπόκνωσις τών υδρατμών, είς ύδρο-
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σφαιρίδια, είναι ή αίτια της θυέλλης καί τών φαινομένων αύτης. Κατά 
κανόνα δέ δέν έπιφέρουσιν οί άνεμοι τάς θυέλλας, άλλ’ δ άποχωρισμδς τοΰ 
Ηλεκτρισμού καί ή ταύτη συμπκρακολουθοΰσα άπόψυξις, .είσί τά μόνα αί'- 

' τια τών θυελλωδών καταιγίδων. : , .
Έν τοιαύτη περιπτώσει άπειροι όγκοι ψυχροΰ άέρος εύρίσκονται ύπεράνω 

κοιλάδων πεπληρωμένων θερμοΰ καί επομένως πολύ έλαφροτέρου καί άραιο- 
τέρου άέρος, άμα δέ η μετατροπή άρξηται λαμβάνουσα χώραν καί έντδς 
τών όγκων τούτων τοΰ άέρος, έπέρχεται τοσαύτη έλάττωσις χώρου, ώστε 
άναγκαίως παράγονται ίσχυρώτατα ρεύματα. Ή δέ μετατροπή διαδίδεται 
μετά μείζονος ένστάσεως έκεϊ δπου η θερμοκρασία, μετ’ αύτ·ης δέ καί Η 
ποσότης τοΰ ύδρατμοΰ,είναι μεγίστη,τούτέστιν είς τά λεκανοπέδια τών πο
ταμών καί τά χαμηλά μέρη. Ή δέ μετατρέπουσα κίνησις σπανίως υπερ
βαίνει τά ύψηλά όρη, έξαιρέσει τών διαπορίων (διασέλων) αύτών καί είναι 

τούτου ένεκα τά όρη άληθη προτειχίσματα κατά τών θυελλών. Τοΰτο 
δμως δέν έφαρμόζεται καί έπί τών ύετοφόρων θυελλών, έν .αΐς έ'λαβεν ηδη 

χώραν έξουδετέρωσις Ηλεκτρική άπδ νέφους είς νέφος, καί αΐτινες πραγ- 
ματικώς πολλάκις ωθούνται είς ύψος ύπδ τών άνέμων. 'Ημείς ένταΰθα 
«χομεν ύπ’ όψιν τάς θερινάς σφοδράς χαλαζοφόρους θυέλλας.

Ή χάλαζα λοιπδν, κατά τάς γενομένας παρατηρήσεις, γεννάται δσάκις 
χαμηλά κινούμενα,πληρη θετικοΰ ηλεκτρισμού, θυελλώδη νέφη διέρχονται 
άνωθεν ύψηλά κειμένων γυμνών, Η ύπδ άραιών δασών καλυπτομένων έκ- 
τάσεων, καί ύπδ άντιθέτου τινδς άνέμου, η ύπδ άλλης τινδς θυέλλης άναγ- 
κασθώσι νψ σταθώσιν άκίνητα ύπεράνω θερμανθείσης τίνος κοιλάδος.

Χαμηλά δέ καί είς μικρδν άπδ της έπιφανείας της γης ύψος κινούνται 
μόνον τά νέφη έκεϊνα, παρ’ οίς η συμπόκνωσις καί άπόψυξις προύχώρησε 
πολύ, καί περιέχουσιν επομένως πολύν ηλεκτρισμόν. ’Άν λοιπδν ηδη τοι- 
οΰτόν τι νέφος (χωρίς προηγουμένως νά διέλθη διά τίνος δάσους και λάβν) 

χωοαν η έξουδετέρωσις καί η έκ ταύτης έπερχομένη θέρμανσις) άναγκασθίί 
ύπδ άνέμου έναντίου καί έ'χοντος άλλοίαν θερμοκρασίαν καί ύγρασίαν νά 
σταματησγ άνωθεν κοιλάδος, άναγκαίως η συμπόκνωσις προβαίνει περαι
τέρω, παράγεται δέ καί Ηλεκτρισμός καί άκριβώς πρδς τά βαθύτερα μέρη. 
Έάν δέ ηδη δέν λαβτ; χώραν έξουδετέρωσις, επέρχονται κεραυνοί, πρδς τδ 
έ'δαφος διευθυνόμενοι, οί'τινες ύποβοηθοΰσι την πρόοδον τ·ης άποψύξεως καί 
την συμπύκνωσιν. Τοιουτοτρόπως παράγεται βαθμηδόν θερμοκρασία κατώ- 

τέρα τοΰ μηδενδς καί σχηματίζεται ουτω χάλαζα χονδρόκοκκος, τών κόκ
κων της λεπτεπιλέπτου χαλάζης κατά την πτώσίν των περιβαλλομένων 
ύπδ περικαλύμματος πάγου. Κατά την πτώσιν είς μέγα βάθος 5 νέος πά
γος άποτίθεται πάντοτε' έπί τοΰ μέρους τοΰ πρδς. τά κάτω έστραμμένου, 
έντεΰθεν δέ προκύπτει τδ πολλάκις παρατηρηθέν άπιοειδές Η μυκητοειδές 
σχήμα τών κόκκων της χαλάζης·. Τά δέ άπδ τού χαλαζοβόλου νέφους
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ώς ράκη λευκά κρεμάμενα εξαρτήματα δεικνόουσιν, δτι η συμπύκνωσις 
εξακολουθεί προχωρούσα πρδς τά κάτω· ό δέ θόρυβος και πάταγος δ προη
γούμενος της πτώσεως της χαλάζης παράγεται έκ της έπιδράσεως.τού 
άντιθέτού άνεμου καί της εντεύθεν επιταχυνόμενης συμπυκνώσεως και 

παραγωγής ηλεκτρισμοΰ, έτι δέ καί ύπδ της πτώσεως των κόκκων τής 
χαλάζης.

Ή δέ σποράδην πτώσις τ·ής χαλάζης προκύπτει έκ τού δτι μόνον τά 
μέρη τής θυέλλης τά διερχόμενα άνωθεν των κενών τών δασών ρίπτουσι 
κόκκους, διότι μόνον έν αύτοϊς δ Ηλεκτρισμός δέν έξουδετεροϋται, ουδέ 
δεσμεύεται η συμπύκνωσις διά τ·ης έξουδετερώσεως, έν τοιαυτγ δέ περι- 

πτώσει τά παρακείμενα μέρη τών νεφών θερμαίνονται διά της έξουδετε
ρώσεως τού Ηλεκτρισμού αύτών και ρίπτουσιν αντί χαλάζης βροχήν μόνον. 
"Οταν δέ θύελλά τις διέρχηται έπιψαύουοα άνωθεν δάσους έ’χοντος δύω 
κενά, τότε σχηματίζονται δύω παράλληλοι χαλαζογραμμαι συνοδευόμεναι 
ύπδ ζωνών βροχής.

Έκτδς τούτου είναι πασιφανές δτι τοιαΰτα κενά δασών έπιδρώσιν δρι- 
στικώς έπί της όλης πορείας τ·ης θυέλλης, διότι κατά την πρόοδόν της 
άδιακόπως έπηρεάζεται ύπδ τνίξ καταστάσεως τοϋ έδάφους. ’Έτι δέ καί 

δ ύγρδς άηρ της θυέλλης δέν είναι τόσον κακός άγωγδς, ώστε μετά τινα’- 
βραχύν Η μακοδν χρόνον νά μη η ναι δυνατόν νά έπέλθγι και Η έξουδετέρωσις 

τού ηλεκτρισμού και η διανομή της θερμοκρασίας έν τφ θυελλοφόρφ νεφει.
'Η δέ κίνησις η έκ της έργασίας της συμ.πυκνώσεως παραγομένη είνα 

διττή" και άφ’ ένδς μέν ύπδ την έπιρροην τοΰ πνέοντος άνέμου, ωθεί τδν 

δλον όγκον τοΰ άέρος πρδς τά έμπρδς, άφ’ ετέρου δέ ταυτοχρόνως λαμ
βάνει χώραν καί μία αύθύπαρκτος πρόοδος της ένεργείας κατά την διεύ- 

θυνσιν έκείνην, καθ’ην αί περιστάσεις είσίν εύνο'ίκαί, και προκύπτουσιν 

ουτω τοπικοί άνεμοι κατά διευθυνσιν δλως διάφορον.
Ή σφοδρότης της έργασίας ταύτης δύναται σπουδαίως νά μετριασθνϊ 

διά της έξουδετερώσεως τοΰ Ηλεκτρισμού ύπεράνω τών δασών. ’Ιδίως δε 
έπιδρώσιν άποτελεσματικώτερον τά άπειρους αίχμάς έ'χοντα δάση βελο- 
•νοφύλλων δένδρων. Ταϋτα δέ τά δάση έπι τών ύψηλοτέρων σταθμών δέον 
νά έχωσι τοιαύτην πυκνότητα, ώστε καί μετά πολλάς θερμάς εβδομάδας 
η ύγρασία τού έδάφους, είς τδ βάθος είς β έξικνοΰνται αί ρίζαι τών δέν— 
δρων, νά ηναι άρκούντως άφθονος, ώστε νά άγη τδν ηλεκτρισμόν καί 

παρέχη αύτω έλευθέραν δίοδον είς τδν χυμόν τοΰ δένδρου.
Δάση διά φυτείας δημιουργηθέντα άποκτώσι τδ πλεονέκτημα τούτο 

' πολλάκις Ηδη μετά δέκα έ’τη άπδ της φυτεύσεώς των. Μεταξύ τών βε- 
λονοφύλλων τά δάση τών πευκών, ώς έχουσών άραιάς τάς βελόνας καί 

την σκιάν ύλίγην, είσ'ι τά Ηκιστα κατάλληλα πρδς έξουδετέρωσιν τού 
Ηλεκτρισμού, άλλά πάντοτε ένεργοΰσι κάλλιον τών πλατύφυλλων. ΙΙαρά
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τοϊς πλατυφύλλοις έπιδρά βλαβερώς, έντδς τού σχήματος τών φύλλων, 
ιδίως η δγκώδης στρογγυλή κορυφή αύτών καί Η κατά πλάτος έπέκτασις 

τών κλάδων των.
Πρεμνοβλαστηματα έπί ύλοτομίων 1 έμποδίζουσι τδν σχηματισμόν της 

χαλάζης άπδ τοΰ εβδόμου έτους της ηλικίας των, έάν κεϊνται έπί υψηλού; 
σταθμού καί είναι καλώς πεπυκνωμένα. Διά τοϋτο και ό Becquerel έν Γαλ- 
λίςε εύρεν εξαετή την περίοδον τών περιοδικώς έπανερχομένων χαλαζών, 
όπως καί έν Άργοβίφ διά τών παρατηρήσεων έβεβαιώθη, διότι άκριβώς 

κατά την ηλικίαν ταύτην τά πρεμνοβλαστηματα πυκνοΰνται έντελώς.
’Ενταύθα θεωρία και πείρα έπιβεβαιοΰνται άμοιβαίως καί επαρκέστατα, 

καί ύποδεικνυουσιν ημΐν πώς διά κανονέσεως της διασώσεως τών ujfxufia- 
τωα καί άποψυγης τών έκ τοϋ ΰυστάδην ΰ2οτομιΰ)ν εις θέσεις έκτεθειμένας 
δννάμεθα έντδς βραχέος χρόνον νά άχομακρύνωμεν την χά2αΚαν άχδ 
τών κοι2άδων, και χώς έτι δννάμεθανά μετριάσωμεν μεγά2ως καί αυτών 

των βροχών την ραγδαιότητα.
Νικόλαος Α. Χλωρός Επιθεωρητής τών δασών.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ
Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΟΑΙΤΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 

(312—327)

Α’ Η ΟΠΤΑΧΙΑ

*Η επιστροφή τοΰ Κωνσταντίνου είς τδν χριστιανισμόν έγένετο,κατά τδν 
Ευσέβιον,έπί της εις 'Ρώμην άγούσης όδοΰ,ένω έπορεύετο κατά τοΰ Μαξεν- 

τίου τώ 312/0 βίος τοΰ Ηγεμόνος τούτου,γραφείς ύπδ τοΰ επισκόπου Καισα
ρείας, είναι ψυχαγωγικόν μάλλον Η ιστορικόν βιβλίον. Ό συγγραφευς δηλοΐ 

δτι δέν προτίθεται νά μεταδώση τοϊς μεταγενεστέροις ού'τε τάς μάχας τοϋ 
αύτοκράτορος ούτε τάς νίκας, ού'τε τούς νόμους, ούτε τά πρδς σωτηρίαν 
τών ύπηκόων έ'ργα αύτοΰ, άλλά μόνον τάς ευσεβείς αύτοΰ πράξεις.Επειδή 

δμως οί άγιογράφοι έχουσιν ώς έπί τδ πλεϊστον τδν νοΰν αύτδν έστραμ- 
μένον πρδς τά θαύματα, άντί νά δΐηγηθγ τά ύπδ τοΰ Ηρωός του ληφθέντα 

έπιδέξια πολεμικά μέτρα, καταδεικνύει τδν σφοδρόν πόθον αύτοΰ .όπως 
ματαιώση τάς διαβολικές επινοήσεις τοΰ Μαξεντίου. Έν τούτοις ό συλ- 
λογισμδς ον άποδίδει αύτφ, καί 8ν νομίζει όντως χριστιανικόν, είναι πράγ

ματι λίαν πολιτικός. «'Ό Κωνσταντίνος, λέγει, έννοησας καλώς δτι δπως

1 Ύλοτίμιον καλείται τδ ρ,ίρος τοΟ δάσους Εν φ Εκτελεΐται ύλοτορία καί ή ϊκτασις ή 

δλοτορηθεΐσα.
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κατίσχυση τών μαγικών αύτών γοητειών εΤχεν Ανάγκην καί έτέρας Αρω
γής πλήν τής τοϋ ξίφους τών στρατιωτών αύτοΰ, έξήτασε τίς μεταξύ 
τών θεοτήτων ήθελε παράσχει αύτφ Ασφαλεστέραν συνδρομήν/Όθεν έσκέ- 
φθη ώς έπεται. Οί προκάτοχοι αύτοΰ, βασισθέντες έπί της πληθύος τών 
θεών, ά πώλο ντο οί πλεϊστοι οίκτρώς* μόνος ό πατήρ αύτοΰ, μ ή συμμορ
φωθείς πρός την πλάνην ταύτην,έ'σχε τον βίον ένδοξον καί εύτυχές τό τέλος. 
Επομένως ύπέθεσεν δτι οί ανωφελείς εκείνοι θεοί ήσαν άπατη καί ή'ρχισε 
νά .έπικαλήται τον τοΰ Κωνσταντίου ίκετεύων αύτόν νά τείνη αύτφ χεϊρα 
βοήθειας καί νά αποκαλυφθή αύτφ. Πάραυτα σημεϊον τι ένεφανίσθη έν 
τφ ούρανφ. Έάν άλλος τις άνέφερε τό θαΰμα τοϋτο, προσθέτει, δέν ή'θε- 
λον πιστεύσει είς αυτόν" Αλλά, μετά παρέλευσιν πολλοΰ χρόνου, αυτός δ 
αύτοκράτωρ μοί διηγήθη αύτό, έπιβεβαιώσας τήν αλήθειαν της διηγήσεως 
αύτοΰ δι’ δρκου. Έν ω έ'βαινεν έπί κεφαλής τών στρατευμάτων αύτοΰ, 
εϊδεν ύπεράνω τοΰ δύοντος ήλιου σταυρόν φωτεινόν μετά τών λέξεων «έν 
τούτφ νίκα». Τήν έπομένην νύκτα δ Χριστός τοϋ Θεοΰ, έμφανισθείς αύτφ 

καί τό αύτό κρατών σημεϊον, έπέταξεν αύτφ τήν κατασκευήν σημαίας 
δμοιαζούσης* πρός τό σημεϊον τοϋτο».

’Ελάχιστη Αξιοπρέπεια υπάρχει έν τφ δρκφ τούτφ τφ διδομένφ ύπό 
ήγεμόνος τφ ύπηκόφ πρός έπιβεβαίωσιν τής αύτοκρατορικής φιλαλήθειας, 
καί ή διήγησις, δημοσιευθεϊσα μετά τον τοϋ Κωνσταντίνου θάνατον ύπό 

επισκόπου αύλικοΰ, έπιθυμοΰντος νά Απόδειξη δτι εγκάρδιος οίκειότης 
συνέδεεν αύτόν προς τον ήγεμόνα, είναι καθ’ έαυτήν λίαν ύποπτος. Έάν 

δμως άναλογισθή τις τόν δοθέντα ύπό τοΰ Κωνσταντίνου τή άδελφή αύ

τοΰ λόγον δτι θέλει φεισθή τής ζωής τοΰ Αικινίου, μετ’ ολίγον έφό- 
νευσεν, ί'σως προτίμηση ν’ Αποδώση τφ έπισκόπφ μάλλον άφελή εύπι- 
στίαν.

Πλήν δ Ευσέβιος ποιείται κατάχρησιν τών δπτασιών. Μή δέν τολμφ 
νά λέγη δτι δ Θεός πολλάκις ένεφανίσθη τώ Κωνσταντίνφ, δτι συνωμί- 

λει μετ’ αύτοΰ μόνος πρός μόνον, δτι Απεκάλυπτεν αύτφ τό μέλλον, καί 
δτι μετά τήν νίκην παρά τήν Μίλβιον γέφυραν κατέδειξεν αύτφ τί- 
νας έκ τών συγγενών καί φίλων τοΰ Μαζεντίου -έ'πρεπε νά θανάτωση. 
Τό νά ύποπτευθή ώς μεταχειρισθείς εύσεβή δόλον, ούδόλως ήθελε τα
ράξει τόν Εύσέβιον, καί, κατά τήν εποχήν έκείνην ούδείς ήθελε μεμφθή 
αύτόν διά τοϋτο. Ό Κωνσταντίνος μιμείται αύτόν. Θεία διαταγή, deo ju- 

bente, ώς λέγει έ'ν τινι νόμφ, έθεμελίωσε τήν Κωνσταντινουπολιν., Οί 
αύτοκράτορες, Αρχηγοί τοΰ κράτους καί Αρχηγοί τής έκκλησίας, διφκη- 
σαν έπί πολύ τόν κόσμον έκλαμβάνοντες τήν ιδίαν αύτών ιδέαν ώς θείαν 
αποκάλυψιν, καί παρουσιάζοντες αύτήν τοϊς λαοϊς ώς διαταγήν έξ ούρα- 
νοϋ. Ή ιστορική κριτική, ήτις πιστεύει είς τήν σταθερότητα τών νόμων 
τής φύσεως καί νομίζει, μετά τοΰ Σενέκα,δτι δ Θέός ύπακούει εις τήν τάξιν
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ήν άπαξ κατέστησε seme! jnssit, semper paret, δέν συζητεϊ πλέον έπί τών 
θαυμάτων' άλλ’ έννοεϊ δτι ευκόλως σχηματίζεται μΰθος έπί συμβάντος 

τοιούτου οΐον ή μεταμόρφωσις είδωλολατρικής αυτοκρατορίας είς αυτο
κρατορίαν χριστιανικήν. Τό έναντίον ήδύνατο νά έγείρη έκπληξιν, διότι 
είναι έπίσης ιστορικός νόμος δτι ε”ς τινας έποχάς δ Ανθρώπινος νοΰς ένερ- 

ί γεϊ τοιουτοτρόπως, έπειδή. ή έπί τά θαύματα πίστις ή'τις εύρίσκεται έν
αυτή τή Ανθρώπινη ψυχή Αναφαίνεται κατά τάς έποχάς έκείνας μετ’ Α
καταμάχητου διαχυτικής δυνάμεως. Καί ύπ’ αύτών τών εθνικών ή έπί τοΰ 

- Μαξεντίου νίκη έθεωρεϊτο ώς θεία πράξις, άφ’ ού, δι’ αυτούς, δ Θεός τοΰ
Κωνσταντίου ώδήγησε τόν στρατόν του υιόν αύτοΰ, divinas expeditiones. 
’’Ην δ’ έτι φυσικώτερον δ θείος οδηγός νά ήναι, διά τούς Χριστιανούς δ 

Σταυρωθείς. Πλήρεις έκπλήξεως δτι έξερχόμενοι έκ τών φυλακών ευρισκον 
μετριοπάθειαν καί ύπόληψιν; έβλεπον οί Χριστιανοί έν τή διαγωγή τοΰ 
Κωνσταντίνου τήν συνέπειαν τής θείας μεσολαβήσεως. Άμέσως Απ’Αρχής 
έ'λαβεν δ μΰθος διαφόρους μορφάς. ’Αντί τής έν πλήρει ήμέρφ δπτασίας, δ 
Λακτάντιος δμιλεϊ περί ένυπνίου έν φ, δ ήγεμών διετάχθη νά θέση τόν 

σταυρόν έπί τών Ασπίδων τών στρατιωτών αύτοΰ.

Β' ΤΟ ΛΑΒΑΡΟΝ

"Οταν πρόκειται περί φιλοδόξου ούδέν τό κοινόν έ'χοντος μετ’ εμπνευ
σμένου, αί όπτασίαι καί τά όνειρα δέν Απαρτίζουσιν ιστορικήν ύλην. Ευ
κόλως διαβλέπει τις τά αί'τια τά παρακινήσαντα πρός παραδοχήν αύτών 
τούς έ'χοντας συμφέρον καί αύτόν τόν ήγεμόνα. ’Άλλως δμως έχει τό 
Αάβαρον, διότι τοϋτο δύναται νά θεωρηθή ώς τό σύμβολον τής Κωνσταν- 

τινείου πολιτικής.
Οί Χριστιανοί έβλεπον παντοΰ τόν σταυρόν, έπί τών τροπαίων," έπί τών 

σημαιών τών λεγεώνων, έπ’ αύτοΰ τοΰ Ανθρωπίνου προσώπου, ένθα ή 
γραμμή τών οφθαλμών καί ή τής ρινός έσχημάτιζον δι’ αυτούς τό ποι
νικόν τών δούλων δργανον' τιμά δ’ αύτούς.τό δτι μετέβαλον τήν εικόνα 
τής Ατιμίας είς σημεϊον τής σωτηρίας. Άλλά τό σημεϊον τοϋτο, καί σχε- 
διογράφημα μάλιστα δμοιάζον πρός τό μετά ταΰτα θεωρούμενου ώς μονό
γραμμα τοΰ Χρίστου, ήν έν χρήσει πολύ πρό τοΰ Χριστιανισμού1 έν τοϊς 

βιβλίοις, έπί τών απανταχού διαδιδόμενων νομισμάτων, έπί τών στρατιω
τικών σημάτων καί έπί τών θρησκευτικών μνημείων. Ό γαμμοειδής σταυ
ρός, δστις έσήμαινεν εύλογίαν καί καλόν οιωνόν, είχε τεθή ύπό τών ’Ιν
δών εντός τών Αρχαιοτήτων αύτών ναών καί έπί τών εικόνων τοΰ Βούδα, 

ύπό τών Γαλατών έπί τών τάφων αύτών, καί Ανευρίσκεται έν ταϊςκατα- 
κόμβαις τής'Ρώμης έπί τών ενδυμάτων τών έναύταϊς είκονιζομένων ιερέων. 

L 1 Ίδό την iv τέλιι αη;χείωα;ν *«ί τας εικόνας.



144

ϊ

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Ύπδ την μορφή; σταυροϋ μετά λαβής, παριστώντος άκριβώς τδ χρίσμα, 

σημαίνει την σωτηρίαν, την αιώνιον ζωήν, καί ήν, έν χερσί τών Αιγυ
πτίων θεών τδ κυριωτατον συμβολον της ισχύος αυτών. Υπάρχει επίσης 
έπί τών νομισμάτων τών Άχαιμενιδών βασιλέων καί έπί τών Άσσυριακών 
μνημείων ένθα δ μέν ισόπλευρος σταυρός υπονοεί τδν ούρανδν καί τδν θεδν 
δ δέ έχων τέσσαρας πλευράς έγγεγραμμένας έν κύκλφ τδ συμβολον τοϋ 
«Άηττήτου Θεοϋ Ήλίου, τοϋ έκπέμποντος τάς άκτϊνας αύτοΰ πρδς πά
σας τάς διευθύνσεις». Κατά τδν Γ' μετά Χρίστον αιώνα οί Πέρσαι έθετον 
τήν εικόνα αύτοΰ επί τών σημκ*ών αύτών καί οΐ βασιλείς ύπεγράφοντο 
έν τοϊς διαγγέλμασιν αύτών ’Αδελφοί τοΰ 'Ηλίου. "Οταν έν τ·ρ δύσει έπήλ- 
θεν ή εισβολή τών πανταχοΰ διαδοθεισών ανατολικών λατρειών καί τών 
μάγων τών Χαλδαίων,πολλαί έκ τών ιδεών καί πολλά τών συμβόλων τών 
άρχαίων εκείνων θρησκειών είσεχώρησαν εις 'Ρώμην,οπού τδ συμβολον τοϋ 
Ήλίου πρέπει νά έγένετο επίσης γνωστόν δσον καί η λατρεία τούτου 
ύπήρξε δημοτική. Όί έπί της στήλης τοΰ Τραϊανού 'Ρωμαίοι ιππείς παρί- 

στανται έ'χοντες έπί της άσπίδος αστέρα έ'χοντα οκτώ άκτϊνας. Έπί τοϋ 
ετέρου μέρους νομίσματος τοϋ Γαλλιηνοϋ, φέρεται ’Απόλλων κρατών σκή

πτρου σταυροειδές, και θέλομεν ΐδεϊ ότι τά αύτοκρατορικά νομίσματα τά 
φέοοντα την επιγραφήν Soli invicto ήσαν παμπληθή μέχρι τοϋ θανάτου 

τοϋ Κωνσταντίνου. Οΐ εθνικοί ήσαν επομένως λίαν συνειθισμένοι νά θεω- 
ρώσι τδν σταυρόν, ύπδ τά διάφορα αύτοΰ σχήματα, ώς συμβολον τ'ης νί
κης η της θείας δυνάμεως, καί ιδίως ώς παράστασιν τοϋ Ήλίου, τοϋ κατ’ 
έ κείνην την έποχήν μεγάλου αύτών θεοϋ* οθεν ό Κωνσταντίνος δέν έκιν- 
δύνευε νά έξεγείργ στάσιν οτε ωφελούμενος έκ της διφορικής ταύτης έν

νοιας, έθετεν έπι τοϋ κράνους αύτοΰ καί έπί τών όπλων τών στρατιωτών 
αύτοΰ, σημεϊον δπερ καί οί εθνικοί καί οί χριστιανοί παρεδέχοντο άνευ 
τυψεως συνειδότος.

Ή λέξις Λάβαροτ ού'τε λατινική ούτε ελληνική είναι, άλλά χαλδαϊκή 
έκ της λέξεως άαΐίάρ έχούσης έν ταϊς άσσυριακαϊς διαλέκτοις την έν
νοιαν τής διάρκειας, τής αίωνιότητος. Ααβών δ Κωνσταντίνος τδ ό'νομα 
της νέας αύτοΰ σημαίας άπδ τών ’Ασιανών, φυσικόν είναι νά παρέλαβεν 
έπίσης καί τδ συμβολον τοΰ Θεοϋ αύτών, δστις, ώς θέλομεν ίδει μετ’ ολί
γον, ήν έπί πολύν χρόνον δ Θεός αύτοΰ. Ή είδωλολατρεία παρέσχε τά 
κυριώτερα στοιχεία τοϋ Λαβάρου μέχρι καί αύτοΰ τοΰ δνόμ:

Κατά τδν Εύσέβιον, ΐδόντα την σημαίαν ταύτην περί τά τελευταία 
έ'τη της βασιλείας τοΰ Κωνσταντίνου, αύτη συνίστατο έξ εύθέος άκον- 
τίου έχοντος πρδς τδ άνω μέρος εγκάρσιάν ράβδον άφ’ ής έκρέματο πορ- 
φυροΰν ύφασμα- έπί τοΰ υφάσματος τούτου, κεκαλυμμένου ύπδ πολυτίμων 
λίθων, έ'λάμπον διά χρυσοΰ πεποικιλμένου αί εικόνες τοΰ Κωνσταντίνου 

καί τών υιών αύτοΰ’ άνωθεν δέ χρυσούς στέφανος περιείχε τδ μονόγραμμα.

•ατος.
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Διά: τούς Χριστιανούς η έγκαρσία ράβδος ένέφαινε τούς βραχίονας τοΰ σταυ
ροϋ, ένώ διά τούς έθνικούς ήν τδ άναγκαϊον στήριγμα. τίίς- σημαίας τής 
φερούσης, κατά τδ σύνηθες, τήν εικόνα τοΰ αύτοκράτορος. Ό χρυσοϋς στέ
φανος έπεκάθητο τών συνήθων εμβλημάτων, τδ δέ μονόγραμμα- υπενθύ
μιζε τόϊς μέν τδν Χριστόν, τοϊς δέ τδν Ήλιον. Τά παλαιά τάγματα έθεώ- 
ρουν τάς σημαίας τών λεγεώνων ώς προστάτας αύτών Θεούς, nuHiitia le- 
gionis, καί έφύλαττον αύτάς στρατοπεδεύοντες έντδς ίεροΰ, τά δέ νέα 

τάγματα θέλουσι θεωρήσει τδ Λάβαρου τοϋτο, τδ φέρον όνομα μυστηριώ
δες καί δπερ έφάνη αύτοϊς μαγικόν, ώς εί'δωλον έ'χον ιδιαιτέρας δυνάμ.εις. 

Ένόμιζον ότι δ φέρων αύτδ έν ταϊς μάχαις ήν άτρωτος.
Κατά τίνα έποχην έγεννηθη ή πίστις αύτη εις τήν θαυματουργόν ση- 

μ,αίαν ; Κατά τούς έκκλησιαστικούς συγγραφείς ή περίφημος δπτασία προ- 
ηγήθη τής περί τήν Μίλβιον γέφυρανμάχης (312), Ό όλως πολιτικός, 

όμως ούτος πόλεμος δέν είχε τδν άποδοθέντα αύτίδ θρησκευτικόν χαρα
κτήραν Ό' Εύσέβιος δστις έν τώ Βίω τοΰ Κωνσταντίνου παριστ^· τδν.Με-, 
ξέντϊον ώς τδν μέγαν εχθρόν ού ή πτώσις ή'θελεν άντηχήσει μετά χαράς- 
είς τάς καρδίας απάντων τών πιστών, λησμονεί ότι έν τη έαυτοΰ Εκκλη
σιαστική ίστορίφ είχε παρκστήσει αύτδν σχεδόν ώς Χριστιανόν.Έν τφ πο- 
λέμφ τούτφ δ Κωνσταντίνος προσέβαλεν άντίπαλον ού έπόθει τήν κλη
ρονομιάν- ούδόλως δέ μετήνεγκε μέχρι τών τειχών τής 'Ρώμης τήν έκδί- 
κησιν τοΰ Θεοϋ τών Χριστιανών κατά τοΰ καταδρομέως αύτοΰ, άφ’ ού δ 
Μαξέντιος είχε κατατρέξει αύτούς ών έ'τι ειδωλολάτρης- Τή προτεραίγ 
τής κατά τής 'Ρώμης εκστρατείας αύτοΰ δ ρήτωρ Εύμένης ύπενθύμιζεν 
αύτώ τούς άναστυλωθέντας ύπ’αύτοΰ ναούς καί τάς Ουσίας τάς τελεσθεί- 
σας ύπ’ αύτοΰ- κατά δέ τήν είς Αύγουστόδουνον εί'σοδον αύτοΰ, δλίγας 
πρότερον ημέρας, έφεραν είς προϋπάντησιν αύτοΰ, ΐνα μεταχειριβθώσιν αύτά 
πρδς τιμητικήν συναδίαν, τά άγάλματα απάντων τών θεών. 'Επομένως 
προσυπέγραψε βεβαίως άνευ άπεχθείας κατά τδ έ'τος 311 τδ διάταγμα 

τοΰ Γαλερίου τδ περιέχον λέξεις αύστηράς: κατά τών Χριστιανών. Ή ύπδ 
τοϋ διατάγματος τούτου κηρυττομένη άνοχή άνταπεκρίνετο είς τήν πο
λιτικήν αύτοΰ, ούδόλως δ’ οι έν αύτφ είδωλολατρικοί τύποι προσέκρουον - 

είς τάς πεποιθήσεις αύτοΰ.
. . Έν το’ύτοις δ μΰθος. δ άναφερόμενος ύπδ τοΰ Εύσεβίου καί τοΰ Λακταν- 
τίου πρέπει, ώς συνήθως συμβαίνει, νά έ'χγ βάσιν ιστορικήν- όί Χριστιανοί, 
χωρίς νά τδ έννοώσιν, άπέβαινον πολιτικόν κόμμα ώστε οί ήγεμόνες κατέ
βαλλαν φροντίδα δπως έ'χωσιν αύτούς υπέρ αύτών μάλλον ή άντιπράτ: 
τοντας. Ό αύτοκράτωρ ήθέλησε βεβαίως νά δώσγ αύτοϊς καθ’ οίονδήποτε 
τρόπον έγέγγυα, χωρίς νςί έξερεθίσ-/) τούς πλειονοψηφοΰντας εθνικούς δι’ 
έπιδεικτικής προσχωρήσεως είς τήν άχρι τοΰδε περιφρονουμένην πίστι/. 
Γινώσκομεν τήν αγάπην τών πρώτων Χριστιανών πρδς τήν συμβολικήν καί 
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διά πόσων σχημάτων ληφθέντων έκ τών παρά τοϊς έθνικοϊς είθισμένων 
άπεκάλυπτον τοϊς μεμ,υημένοις την πίστιν αυτών,ένφ έ'κρυπτον αύτήν άπδ 
τών βέβηλων. Τδ ύπδ τοΰ Κωνσταντίνου τοϊς στρατιώταις αύτοΰ δοθέν 
σημεϊον ούδένα προσέβαλλε και δμως ή'ρεσκεν, έν δσω τώ επιβάλλεται 
έπιφύλαξις, νά γνωστοποίησή τοϊς ένδιαφερομένοις τάς μυστικάς αύτοΰ 

προθέσεις.
Ό Κωνσταντίνος ήν πρδ πάντων πολιτικός’ είδεν έν τη θρήσκείιη μέσον , 

δπως κυβέρνηση, καί πλεϊστοι ηγεμόνες έκ τών μεγίστων έσκέφθησαν 
κατά τον αύτδν τρόπον. Έάν ήν άπλοϋς πολίτης, ούδόλως βεβαίως ή'θελεν 
άνησυχησει περί τών ζητημάτων της έποχής αύτοΰ, ώς αύτοκράτωρ δμως 
έζήτασε μετά προσοχής τά δυο κόμματα.

Τδ έν, ψυχρδν έν ταϊς πεποιθήσεσιν αύτοΰ,διστάζον περί τών θεών αύτοΰ, 
άβέβαιον περί της ισχύος τούτων, ομοιάζει πρδς μέγα ποίμνιον διερχόμε- 
νον άκριβώς έ'νθα και πρότερον διηρχετο. Τδ έτερον,καίπερ ον έν μειονοψη
φία ζωηρδν καί πειθαρχούμενον, περιφρονοΰν πάντα τά έμπόδια και ταμδν 
νέαν δδον έφ’ ής πολλά τεμάχια τών σαρκών αύτοΰ έ'μειναν, βέβαιοί έν 
μέσφ βασάνων την άκαταδάμαστον αύτοΰ δύναμιν, καί δείκνυται τόσον 
άπησχολημένον ύπδ τοΰ ούρανοΰ ώστε δύναταί τις νά πιστεύση δτι ούδε- 

μίαν θέλει δώσει άνησυχίαν τοϊς άρχουσι της γης τοϊς συμμεριζομ.ένοις την 
πίστιν αύτών. "Ωστε έκεϊνοι μέν είσίν έκ τών συντελούντων είς την άπώ- 
λειαν τών πολιτικών μαχών, οδτοι δέ έκ τών πιστών μεθ’ ών κερδαίνεί 
τις αύτάς. Άλλ’ δμως άριθμών τις τά μέλη τά άπαρτίζοντα τάς δύο κοι
νότητας ήθελε πιθανώς ευρει είκοσάκις πλείονας έν τη αρχαία ή έν τη 
νέιγ, ούτως ώστε δ άριθμδς νά άναπληροϊ τον ζήλον. Έκτος δέ τούτου, μή 
άνακληθέντος τοΰ διατάγματος τοΰ άποκλείσαντος έπί Διοκλητιανοΰ 
τούς Χριστιανούς άπδ τών λεγεώνων καί τών δημοσίων ύπουργημάτων, ή 
διοίκησες καί δ στρατός ήσαν έ'τι είδωλολατρικά. Μετά οκτώ έ'τη, τώ 
320, εισερχόμενος δ Κωνσταντίνος ημέραν τινά εί'ς τι στρατόπεδον, 
έχαιρετίσθη ύπδ τών αξιωματικών καί στρατιωτών διά τοΰ παλαιού έπι- 
φωνήματος τών είδωλολατρών «Αύ'γουστε οί Θεοί νά σέ διαφυλάττωσι».

Ή τοιαύτη τών πραγμάτων θέσις έπέβαλλεν αύτω άκραν φρόνησιν καί ; 
έμ,πόδιζεν αύτδν άπδ τοΰ νά παραδοθή πρωΐμως είς ένα έκ τών άντιπά- 
λων του, καίτοι βεβαίως ένωρίς ένόησεν δτι έν τώ θρησκευτικφ ζητήματι 
ήν άνάγκη ή αύτοκρατορική κυβέρνησις νά μεταβάλη πολιτικήν. Κατά 
τήν μακράν αύτοΰ έν ’Ανατολή διαμονήν έγνώρισε τδν ισχυρόν τών Εκ
κλησιών διοργανισμδν, καί είδε τδν ένθουσιασμδν τών χριστιανών πρδ τοΰ 
θανάτου καί τδν οίκτον Sv ήρχιζον νά έμπνέωσι τοϊς είδωλολάτραις τά 
άθώα θύματα. Ή τοΰ πατρδς αύτοΰ άνοχή, ή άποτυχία τοΰ τελευταίου 
κατά τοΰ Χριστιανισμού διωγμού, ή θέσις τέλος ήν έ'λαβον έπί κεφαλής 
τών έθνικών δ Γαλέριος καί δ Δάζης Μαξιμϊνος,οί προσωπικοί αύτοΰ εχθροί,
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πάντα προέτρεπον αύτδν, άμα τή είς τδν θρόνον άναρρήσει, νά ήναι έπιει- 
ί κής πρδς καταδιωχθέντας ούς τόσοι αύτοκράτορες δέν ήδυνήθησαν νά κα

ί ' ταβάλωσιν. ’Άλλως τε είχε κοινδν μετ’ αύτώ; έν σπούδαιότατον δόγμα,
ί ■ τήν πίστιν είς τήν μονοθε’ίαν, πρδς ήν έ'τεινον πάντες οί άνεπτυγμένοι
ΐ· , νόες. λ

ί Γ. ΛΥΖΛΝΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΙΛΙΟΥ

Άπδ δύο αιώνων ή ηθική ιστορία τοΰ κόσμου συνίστατο είς τάς έπι- 
μόνους προσπάθειας τής φιλοσοφίας δπως συνδιαλλάξη πρδς άλλήλας τάς 
θείας μοοφάς, τάς ού'σας ιδιαιτέρας καί τοπικάς έκφράσεις τοΰ θρησκευτι
κού αισθήματος. Αυτή είχεν άναμίξει καί συνταύτίσει αύτάς τόσον κα
λώς, ώστε έκ τοΰ πλουσίου, τούτου κράματος έσχημάτισεν ολίγον κατ’ 
ολίγον τδ άγαλμα τοΰ μόνου ΘεΌΰ, τοΰ δντος ήδη πολλοϊς φανεροΰ. Αί 
ιθαγενείς θεότητες είχον άπόλέσει τήν προσωπικότητα αύτών καί προσ- 
λάβει χαρακτήρα γενικόν. Δέν ήσαν είμή αί διάφοροι παραστάσεις τοΰ 
ύψίστου έκείνου Θεού, Sv δ Κωνσταντίνος έπέτρεπε νά έπικαλώνται ένώ- 
πιον αύτοΰ οί έπίσημοι ρήτορες, καί είς Sv δ ειδωλολάτρης 'Ιεροκλής ύπέ- 
ταττε πάσας τάς ύποδεεστέρας δυνάμεις. «Άλλ’ δ μέγας ούτος Θεδς εί
ναι δ ήμέτερος, άπεκρίνοντο οί Χριστ.ανοί, καί τήν λατρείαν αύτοΰ έπι- 
διώκεις». Οί εύφυέστεροι, έκ φόβου μήπως περιπέσωσιν έκ νέου είς τήν
πολυθε'ί’αν καί μή τολμώντες νά δνομάσωσιν αύτδν,έκάλουν αύτδν άορίστως 
θεότητα, divinitas. Ό Άδριανδς μή τολμών μηδέ τδ ό'νομα τοΰτο νά δώση 
αύτω, έκτισε ναούς κενούς παντδς ομοιώματος, οΰς μόνη ή θρησκευτική 
ιδέα έ'πρεπε νά πληροί. ’Άλλοι, έχοντες άνάγκην Θεοΰ δρατοΰ Sv νά δύ
νανται νά έγγίζωσιν, ώνόμαζον αύτδν Σέραπιν, ή Μίθραν, Απόλλωνα ή 
"Ηλιον. Αύτδς δ Ερμής, δ μετριόφρων θεράπων τών Θεών καί τοΰ εμπο
ρίου, έγένετο δ «άγιώτατος, δ σεβαστός καί μέγιστος συντηρητής τοΰ 
κόσμου». 'Όσων ή εύσέβεια άπήτει βιαίας συγκινήσεις, έ'βαινον πρδς τδν 
Μίθραν «τδν άήττητον ήρωα τδν διώκόντα πρδ αύτοΰ τά σκότη». Διά τών 
μυστηριωδών τελετών τής λατρείας αύτοΰ, διά τοΰ αιματηρού βαπτίσμα- 

τος αύτών καί τής εκτεταμένης ίεραρχίας τών μεμυημένων ε'ίλκυε τούς 
στρατιώτας.Έν ταϊς τοϋ Δανουβίου καί 'Ρήνου στρατοπέδοις άνηυοέθησαν 
πολυάριθμα ί'χνη1 τής πρδς τδν Μίθραν λατρείας αύτών. Ό ’Απόλλων τού- 
ναντίον ήν δ Θεδς τοΰ πνεύματος. Οί Χριστιανοί δέν έθεώρουν πάντας αύ
τοΰ τούς χρησμούς ώς ψευδείς’ έπίστευον ότι μία έκ τών ίερειών αύτοΰ, 
ή Ερυθραία Συβίλλη, είχε προειπεϊ τήν άφιξιν τοΰ Χρίστου. Έκ πάν
των δέ τών Θεών τοΰ ελληνορωμαϊκού Όλυμπου, μόνος αύτδς καίτοι ηυ- 
ξανεν ή άπιστία δέν ήδύνατο νά διαμφισβητηθή ή νά θέωρηθή ώς άχρη

στος, καθδ συνταυτιζόμενος μετά τοΰ Ήλιου, Sv δ Αύρηλιανδς ώνόμαζε 
Θεδν βέβαιον, Deus certus. Ό ακτινοβόλος άστήρ δ δίδων τήν θερμότητα,
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το φως καί την ζωήν, δι’ ου το παν άναπνέει καί ού έλλείποντος τό πά* 
θνήσκει, ύπήρξεν ύπό διάφορα ονόματα η μεγάλη θεότης τού Γ' αίώνος 
καί ήν πλέον παρά ποτέ ή τοΰ Δ'. Ή Κωνσταντίνειος οικογένεια έξέλε- 
ξεν αύτόν ώς θειον αυτής προστάτην’ δ Κλαύδιος δ αρχηγός τοϋ οίκου 
τούτου, δ Αύρηλιανός, υιός ίερείας τοϋ Ήλιου, καί δ Κωνστάντιος έτίμων 
αύτόν δι’ ιδιαιτέρας λατρείας. Ό ρήτωρ Εύμένης, άποτεινόμενος πρός τόν 

Κωνσταντίνον τφ 310 εν έπισήμφ τελετή, ύπενθύμιζεν αύτφ τόν πα
τρικόν αύτοΰ Θεόν Apollinem tuum. Πάμπολλα νομίσματα τοϋ αύτοκρά- 
τορος τούτου φέρουσιν έπί τοϋ άντιστρόφου μέρους τήν επιγραφήν Soli in- 
victo, τινά δέ τής εποχής τής συμμαχίας αύτοΰ μετά τοϋ Λικινίου προσ- 
θέτουσι τάς λέξεις comiti Augustorum «τφ συμβούλφ, τφ συντρόφφ των 

Αύγουστων».”Αλλα παριστώσιν αύτόν τόν Κωνσταντίνον φέροντα τά σύμ
βολα τοΰ Ήλιου, τήν κεφαλήν περιβεβλημένου δι’ άκτίνων, και έ'ν τινι 

τών λόγων αύτοΰ δ Ίουλιανός είςάγει τόν Δία λέγοντα πρός τόν ’Απόλ
λωνα. «Ή υίέ μου, διατί δέν έ'πληξες διά τών οξέων σου. βελών τόν τολ

μηρόν τοΰτον θνητόν, τόν λειποτάκτην τής λατρείας σου» ; "Οτε ό Κων
σταντίνος έγένετο δριστικώς Χριστιανός διετήρησε τό πρός τόν πατρικόν 

θεόν σέβας, Θεδχ πατέρων, ‘διότι δέν έπέτρεψε νά ύβρισθώσι τά αγάλματα 
αύτοΰ, άλλ’ ά/ήγειρε πολλά έν Κωνσταντιν,ουπόλει, μετενεγκών δέ καί έξ 
’Ιλίου χαλκοΰν ’Απόλλωνα, έ'στησεν αύτόν έπί πορφυροΰ κίονος, θέσας έπί 
τής κεφαλής αύτοΰ άκτινοφόρον στέφανον. Κατά τήν ώραν έκείνην αί ει
κόνες αδται δέν ήσαν είμή περισωθέντα καλλιτεχνήματα πρός καλλωπι
σμόν τής πρωτευούσης αύτοΰ ώς ήν δ Ζεύς τής Δωδώνης και αί Μοΰσαι 
τοΰ Έλικώνος, άλλά φρονώ δτι δύναται τις νά άναγνωρίσή έν τή έκλογή 
ταύτγι εύσεβή άνάμνησιν πρός τήν θεότητα έκείνην παρ’ ής έζήτει προ
στασίαν έν τή νεότητι αύτοΰ και τήν έπιτυχίαν τών πρώτων αύτοΰ έκ- 
στρατειών. Δέν πρέπει νά ζητή τις κατά τήν έποχήν έκείνην τής θρη
σκευτικής συγχύσεως τάς άκριβεϊς άντιλήψεις άς δίδει ήμιν ή έντελής 
έλευθερία τοΰ πνεύματος. Πολλοί έθνικοί ένόμιζον δτι δ θεός τών Χριστια
νών ήν δ Ήλιος. Ό Κωνσταντίνος έ'πραξεν όπως αύτοι, καί δύναται τις 
νά ύποθέση δτι έπί τινα έ'τη συνεταύτιζε ιόν Ήλιον, τόν Χριστόν, τόν 
πατρικόν αύτοΰ θεόν μετ’ έκείνου ού τήν εικόνα δ ’Αλέξανδρος Σεβήρος 
έ'θεσεν είς lararium καί έν ώ δ Γαλέριος είχε προ βραχέος άναγνωρίσει τήν 
θείαν δύναμιν.

Κατά τόν εύαγγελιστήν Ίωάννην δ Ίησοΰς είναι τό φώς τοΰ κόσμου τό 
έλευσόμενον δπως φώτισή τά Ιεροσόλυμα. 'Ομοίως κατά τόν Ευσέβιον, 
Γρηγόριον τόν Νύσσης καί τόν άγιον Αύγουστϊνον είναι δ ή'λιος τής δι
καιοσύνης δ φωτίζων τήν άνθρωπότητα. "Οθεν ήδυνήθησαν ν’ άπεικονί- 
σωσι τήν ιδέαν τοΰ Εύαγγελιστοΰ έπί χριστιανικοΰ μνημείου- δίδοντες τφ 

Χριστώ τόν άκτινοφόρον στέφανον 8ν έφερεν δ Απόλλων. ’Επί χριστιανι-

149ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

κών επιγραφών ή ημέρα τοΰ Κυρίου καλείται ήμερα τοΰ Ήλιου, καί ή 
έξις τών πατέρων τοΰ νά παρομοιάζωσι τήν έ'λευσιν τοΰ Χριστοΰ πρός την 
άναγέννησιν τοΰ Ήλιου παρέσχε τή έκκλησή τό δικαίωμα νά δρίση τήν 
γέννησιν αύτοΰ είς τήν έποχήν καθ’ ην εωρταζον εν τοις ναοις τας nata- 
les invicti solis (25 Δεκεμβρίου). Μετά τάς αίματηράς συγκρούσεις, Χρι
στιανοί καί έθνικοί έ'σπευδον είς προϋπάντησιν άλλήλων, οδτοι μέν συγ- 

χωνεύοντες τάς πολλαπλά; αύτών θεότητας είς τόν ύπό τής φιλοσοφίας 
διδαχθέντα ένα ΰψιστον Θεόν, ουτοι δέ έκ τών τριών αύτοΰ ύποστάσεων 
ηνωμένων άποτελοΰντες ένα Θεόν ου δ αύτοκράτωρ άδιακόπως ύπεμίμνησκε 
τοϊς λαοϊς τό όνομα καί τά δικαιώματα πρός σεβασμόν, τήν divinitas.

'Ο Κωνσταντίνος ύπεβοήθει δι’ δλων τών μέσων την συμφιλιωσιν τών 
πνευμάτων, ήν ή πολιτική φρόνησις ύπεδεικνυεν αυτφ. Η διαιρεσις τοΰ 
μηνός είς εβδομάδας καί τούτων είς ημέρας, άφιερωμένας έκάστην είς 
μίαν θεότητα, ήν συνήθεια άνάτολική, διαδοθεΐσα παρά τοϊς 'Ρωμαίοις 
ύπό τήν έπιρροήν τής άστρολογίας τών ’Αλεξανδρινών. Κατά τήν έποχήν 
τοΰ Τερτουλλιανοΰ οί μέν έθνικοί έώρταζον τήν ημέραν τοΰ Κρόνου (Σάβ- 
βατον), οί δέ Χριστιανοί τήν τοΰ Ήλιου (Κυριακήν). Μεταξύ τών άρχάίων 
άπεικονισμάτων τών έπωνύμων τής εβδομαδος θεών κατεχει τφ οντι δ 
Ήλιος τήν δευτέραν μόνον θέσιν μετά τόν Κρόνον. Τούναντίον έπί άγ- 
γείου τών μέσων τοΰ Δ' αίώνος κατέχει τήν πρώτην, τοϋτο δέ διότι έν 

τφ μεταξύ δ dies solis των έθνικών είχε συνταυτισθή μετά τής dies do- 
menica τών χριστιανών. Επειδή δέ άπασαι αί ήμέραι τής έβδόμάδος ήσαν 
ύπό τήν έπίκλησιν ιδίας θεότητος, οί εύλαβεϊς εΤχον ιδίαν προσευχήν δι’ 
έκαστον τών θεών τούτων, καί ώς έκ τής αύξανούσης δημοτικότητος τής 
λατρείας τοΰ ήλίου ή dies solis διεκρίνετο δι’ εύσεβών πράξεων πρός τι
μήν τοΰ ’Απόλλωνος. Ό Κωνσταντίνος έπωφελήθη έπιτηδείως τήν εύλά- 
βειαν ταύτην δπως καθιερώσγ διττώς τήν Κυριακήν. Νόμος έκδόθείς κατά 
τό 321 έ'τος διέταξεν, όπως κατά τήν ημέραν τοΰ Ήλίου τά δικαστή
ρια, τά εργαστήρια καί τά καταστήματα μένωσι κλειστά, έ'πεμψε δέ τοϊς 
λεγεώσιν, δπως άπαγγέλληται τήν αύτήν ημέραν, τύπον προσευχής προς- 
δεκτής δαοίως τ$ λάτργ τοΰ Μίθρα, τοΰ Σεράπιδος ή τοΰ Ήλίου, ώς καί 
τφ πιστφ τοΰ Χριστοΰ όπαδφ. Ήν αυτή ή έπίσημος διάταξις τής άρ- 
χαίας έξεως τόΰ άπευθύνειν προσευχήν πρός τόν άνατέλλοντα ήλιον. Διά 

τής κανονίσεως τών έορτασίμων ημερών καί τής συνθεσεώς προσευχής 
έξήσκησεν δ Κωνσταντίνος έν τών δικαιωμάτων αύτοΰ ώς ποντίφηξ, ού- 
δείς δ’έξεπλάγη έπί τούτφ. Μή δέν έ'διδον τά νέα διατάγματα ίκα- 
νΟποίησιν τί) έκκλησίφ, ήτις έώρταζε, κατά τήν ημέραν τοΰ Ήλίου, τήν 
άνάστασιν τοΰ Κυρίου, ώς καί είς τούς άντιπάλους αύτής, οί τινες έν τφ 
πρός τιμή/ τοΰ ’Απόλλωνος, κατά τό φαινόμενον, καθιερωθέντι τούτφ jus- 
titium ήδύναντο νά ιδωσι σημεϊον σεβασμοΰ προσφερόμενον τ^ μεγάλγι

*
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αύτών θεότητι; 'Έτερος νόρος τοϋ έτους 315 άποτελεϊ ίσως [Λερός των 
ρετρών εκείνων δσα έ'καστον τών [Λερών έξελάρβανεν ώς ληφθέντα υπέρ 
αύτοΰ καί ρόνου. Άπηγόρευε νά σηρειώνται οί κατάδικοι επί τοΰ προ
σώπου «δπως ρή άλλοιωθη τδ πρόσωπον οπεο είναι είκών της ούρανίας 
καλλονές». Αί Άέξεις αύται είσίν άνάρνησις έκ της παλαιάς διαθήκης, 

και ή επιρροή τοΰ Χριστιανισροϋ είναι προφανής, χλλχ καί δ ’Απόλλων ήν 
δ ιδεώδης τόπος τοΰ άνθρωπίνου κάλλους και δ,τι οί Χριστιανοί άπέδιδον 
είς τδν ’Ιεχωβά δέν ήδύναντο ν’ άποδώσωσιν οί εθνικοί τφ υίώ της Αητοΰς;

Α'. Ο ΚΩΧΣΤΑΧΤΙΧΟΣ EX ΡΩΜΗ ΤΩ 312. Η ΟΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ ΑΥΤΟΥ ΑΨΙ2

'Η επιστροφή τοΰ Κωνσταντίνου δρίζεται είς τδ έτος 312, καί δρως κατά 
την έν 'Ρώρη διαρονήν αύτοΰ τώ έτει τούτφ ούδέν έπραξεν,. ούδέν είπε 
τδ άναγγέλλον ρεταβολήν έν ταϊς πεποιθήσεσιν αύτοΰ. Έλέχθη οτι ρετά 
την νίκην αύτοΰ δέν έτέλεσεν έπί τοΰ Καπιτωλίου τάς συνήθεις θυσίας. 
Τδ ν’ άποφύγη την έκτέλεσιν τοΰ έθίρου τούτου ήθελεν εισθαι φανερά 
άποστασία ώς γενορένη έν ρέσφ πόλεως έντελώς είδωλολατρικές· Άπ’ 
εναντίας δρως γνωρίζορεν δτι' η θριαρ.βευτική αύτοΰ εί'σοδος ύπέρξέν ά- 
φορρη τών συνήθων τελετών, δτι παρέστη είς τά θεάρατα, είς την πά

λην τών αθλητών καί είς τούς ιερούς Αγώνας, είς ούς έ'φερον τά άγάλ- 
ρατα τών θεών, πορπευόρενα πάντοτε είς τάς έοοτάς ταυτας τάς άπο- 
τελούσας σπουδαιότατον ρέρος της λατρείας τών έθνικών* καί δταν βλέ- 
πωρεν αύτδν άνανέοΰντα την γερουσίαν διά της προσλήψεως πολλών επαρ
χιωτών, δυνάρεθα νά εί'πωρεν, δτι πλεϊστοι, πιθανόν πάντες, ήσαν πι
στοί δπαδοί τές άρχαίας λατρείας, άφοΰ ή γερουσία ρέχρι τοΰ.Θεοδοσίου 

έ'ρενε τδ προπυργιον τών τελευταίων θεών. Κατά τδ τέλος τοΰ Δ' αιώ
νας η 'Ρώρη έκαλύπτετο έ'τι έντελώς ύπδ τών λαρπροτήτων της είδωλο- 
λατρείας, ρόλις δ’ ή'ρχισαν ν’ άναφαίνωνται αί τής χριστιανικές 'Ρώρης. 

Διά τδν άγιον 'Ιερώνυρον τδ παρά τδ Καπιτώλιον άστυ έ'ρενεν «δ δχετδς 
πάσης προλήψεως».

Ό Εύσέβιος λέγει δτι έστησαν έν 'Ρώρη τφ Κωνσταντίνφ ρετά την 
νίκην αύτοΰ άγαλρα κρατούν τδ Λάβαρον. Παρενόησε λέξεις τινάς δυσερ- 
ρηνεύτους πανηγυριστοΰ τίνος, άλλ’ έν αΐς βλέπει τις δτι πρόκειται περζ 
άγάλρατος στηθέντος ύπδ τές γερουσίας και τές ’Ιταλίας. Κατά την τών 
εθνικών συνήθειαν, παρίστατο κρατών θεϊόν τι σύρβολον, δπερ έξέλαβεν δ 
έπίσκοπος ώς σύρβολον χριστιανικόν. Ούδερία δρως εισχωρεί άρφιβολία, 
διότι ρετά την φράσιν έκείνην δ ρητωρ έπικαλεϊται τδ θειον πνεΰρ’α τδ 

άπανταχοΰ τοΰ συρπαντος διακεχυρένον, δπερ οί Στωϊκοι έθεώρουν ώς 
θεδν αύτών.

Κατά την εποχήν έκείνην δ δούξ Σενεκίων, εις τών συγγενών τοΰ Κων' 

i 
(

σταντίνου, ή'γειρεν είς ρνηρην τών γερρανικών θριάρβων τοΰ ηγερόνος, 
ναόν άφιερωρένον είς την θεότητα αύτοΰ, numini ejus. Ούδόλως πρέπει 
νά έκπλησσεταί τις έπορένως έάν έπί τές θριαρβευτικέί άύϊδος τές έγ- 
καινίασθέίσης έν 'Ρώρη τώ 315 άπεικονίζονται είδωλολατρίκάΐ θυσίαι, 
δέν φαίνεται δέ ούτε τδ λάβαρον ούτε δ σταυρός. Δύο δρως λέξεις τές 
έπιγραφές instinctu divinitatis έθεωρήθησαν ώς δρολογία κεζαλυρρένη τοΰ 
Χριστιανισροϋ. 'Η λέξις divinitas, άγνωστος σχεδδν τ^ λατινική άρχαιό- 

τητι, έφέρετο τότε άνά τά χείλη πολλών, διότι άνταπεκρίνετο είς την 
εργασίαν τών πνευράτ.ων άτινα, έγκαταλείποντα βραδέως τούς παλαιούς 
θεούς, χωρίς ν’ άονηθώσιν αύτούς έ'βαινον πρδς τδν νέον Θεδν, χωρίς, νά 

προκηρύξωσιν έ'τι την ζηλότυπον κυριαρχίαν αύτοΰ. °Έξ έ'τη ρετά ταΰτα 
έορταξορένης τές δεκάτης πέρπτης έπετείου τές είς την αύτοκρατορίαν 

άναρρήσεως τοΰ Κωνσταντίνου, δ ειδωλολάτρης ρητωρ τοΰ δεκάτου πα- 
υηγυρικοΰ λόγου παρωροίαζε τδν ηγερόνα πρδς τδν ’Άρην καί τούς Διο- 
σκόρους, έβεβαίου δέ δτι είχε νικήσει τδν Μαξέντίον καί τούς Φράγκους 
διά της ούρανίας* έρπνεύσεως τοΰ θεοΰ Κωνσταντίνου, divino instinctu. 
Ουτω τέσσαρα έ'τη πρδ τές έν Νίκαια συνόδου οί ρήτορες τές κυβερνη- 

σεως ύπενθύριξον τφ Κωνσταντίνφ την άποθέωσιν τοΰ πατρδς αύτοΰ καί 
την συνδρορην της άνωτέρας έκείνης δυνάρεως έν έλάτρευον δ Κικέρων, 
δ Σενέκας καί δ Πλούταρχος καί ής τδ δνορα επανέρχεται άδιακόπως έν 
τοϊς λόγοις καί τοϊς διατάγρασι τοΰ ηγερόνος, έν τη προσευχή ήν συνέ

ταξε διά τούς στρατιώτας αύτοΰ, καί έν έκτεταρένω διατάγρατι τφ ά- 
παλείψαντι ρετά την τοΰ Αικινίου ήτταν τάς συνέπειας τοΰ διωγροΰ. 
Πανταχοϋ καί πάντοτε έπικαλεϊται ούχί τδν Χριστόν’ η τδν Ίησοΰν άλλά 

την θεότητα, οίαδήποτε καί άν ή, ητις διαρένει έν τώ ύψίστφ ούρανφ. 
Quidquid illud est divinum ac coeleste numen. Αί λέξεις αύται άπαντώσω έν 
τφ τοΰ Μεδιολάνου διατάγρατι,έν τφ παραγγέλρατι τοΰ Αικινίου πρδς τόν 

διοικητήν Βιθυνίας και έν αύταϊς ταϊς πρδς τούς έπισκόπους έπιστολαϊς 
τοϋ Κωνσταντίνου, βεβαίως δ’ έκ προθέσεως έπαναλαρβάνει αύτάς ρετά 

τοσαυτης έπιρονης. Έπεθυρει νά ένώση δλους αύτοΰ τούς λαούς έν ρια 
θρησκεία ής ήδύνατο ρέν νά παραλλάσση η ρορφή,άλλ’ ής βάσις ήν ή λα
τρεία τοΰ ρόνου Θεοΰ, διότι έσκέπτετο δτι, συντελεσθείσης τές ρεταβο- 
λές ταύτης, η διοίκήσις τοΰ κράτους ήθελε καταστή εύκολωτέρα, η δέ 

δηροσία ειρήνη βεβαιωτέρα. Αύτή αυτή η σκέψις άπέτρεψεν αύτδν άπδ 
τοΰ νά έορτάση τούς έπί τή έκατονταετηρίδι τές 'Ρώρης άγώνας, ούς 

ύπολογισροί τινες έ'θετον είς τδ έτος 313. Ή εορτή' αύτη ήν ή ρεγάλει- 
τέρα της 'Ρώρης, άλλά συγχρόνως και η ράλλον είδωλολατρική, έπειδή 

δέ άπασα η ’Ιταλία συνήρχετο είς αύτην ηθελεν ύπερερεθίσει. τά θρη
σκευτικά πάθη, άτινα αύτδς προσεπάθει νά καταστείλη. Μή ύπαρχούσης 
ποτέ ώρισρένης εποχές διά τήν τελετήν ταύτην δ λαός δέν παρετήρησε
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την έκουσίζν ταύτην λήθην. Μόνον ολίγοι τινές εθνικοί παρεπονέθησαν 
λάθρα ότι ήλαττοΰτο ήμέρφ τή ήμέρφ δ πρδς τά αρχαία τής 'Ρώμηςή'θη 
σεβασμός. Άλλ’ δ Κωνσταντίνος άπέφυγεν αί'τιον ταραχών, καί τοδτο 
μόνον έπεθύμει.

Ε'. ΤΟ ΑΙΛΤΛΓΜΑ ΤΟΥ ΜΕΔΙΟΛΑΧΟΥ (515). ί
ί

Άλλά διατί να προσπαθώμει νά δρίσωμεν την χρονολογίαν τής έπι- 

στροφής τοϋ Κωνσταντίνου ; Ή χρονολογία ούδεμίαν έχει σχέσιν πρδς τδ 
ζήτημα τοϋτο, διότι δέν πρόκειται περί μιδές τών αιφνίδιων εκείνων Αποφά

σεων, οϊα η τοϋ 'Ερρίκου Δ' άνακράξαντο; «οί Παρίσιοι αξίζουσι λειτουρ
γίαν», άλλά περί τών βραδέως καί συν τφ χρόνφ έπερχομένων μεταβο

λών, έν πνεύματι εύφυεϊ συγχρόνως καί συγκεχυμένφ, Ασχολουμένφ μάλ
λον περί τών συμβαινόντων ή περί θρησκείας καί ου η συνείδησις θέλει 
μέχρι τέλους έχει θρησκευτικά; Αμφιβολίας. Δύω είδωλολάτραι, δ Αιβά- 

νιος καί δ Ζωσιμάς, λέγουσιν ότι δ Κωνσταντίνος ήσπάσθη τδν Χριστιανι
σμόν, δ μέν μετά την ήτταν τοΰ Αικινίου (323), δ δέ μετά τδν θάνατον , 
τοϋ Κρίσπου (326), οί δέ εκκλησιαστικοί ιστορικοί τάττουσι τδ συμβάν . /
τοϋτο κατά δεκατέσσαρα έτη ένωοίτερον. Άπεδείχθη πρδ μικροϋ ότι ού- 
δέν μέχρι τοΰ 313 έμαρτύρει την χριστιανικήν πίστιν τοΰ ήγεμόνος τού

του. Κατά τδ έτος εκείνο έδημοσιεύθη τδ διάταγμα τοΰ Μεδιολάνου, η 
μεγίστη νομοθετική πράξις όσων μονάρχης ποτέ έδημοσίευσε, καθ’ δσον 
έχρειάσθη νά παρέλθωσι δεκαπέντε αιώνες πριν $ η ανθρωπότης Ακούση 
έκ νέου τοιαύτην γλώσσαν. Ή πραξις όμως αυτή δέν είναι χριστιανική. 
Κηρύττει την ισότητα πασών τών λατρειών, Απονέμει την μεγίστην ελευ
θερίαν ώς πρδς τάς θρησκευτικά; τελετάς καί φέρει τάς υπόγραφα; τών |
δύο ηγεμόνων οΐτινες λαμβάνουσι τδν είδωλολκτρικδν τίτλον τοΰ κυριάρ- j

χου ποντίφηκος, ου διατηροΰσι πάντα τά προνόμια. Στιγμή μοναδική έν 
, τή ίστορίςς καθ’ ήν έφάνη αφανιζομένη τέλος η έπίσημος εκείνη τοϋ κρά
τους θρησκεία, ή'τις ύπείκουσαείς τάς τύχας πάντων τών Ανθρωπίνων ιδρυ
μάτων, είχε γίνει ό'ργανον Αχρηστον καί μισητόν, Αφ’οδ έπί πολλούς 
αίώνας συνετέλεσεν εις τδ μεγαλεΐον τής 'Ρώμης. Άλλ’υπήρξε μ.όνον 
στιγμή φρονησεως διασχίσασα τδν πολιτικόν ουρανόν ώ; Αστραπή. Άπδ J
τοϋ έτους 325 ήδη η έπίσημος τοΰ κράτους θρησκεία καί ή Αναγκαία 
αυτής σύντροφος ή μισαλλοδοξία παρουσιάζονται έκ νέου. /

τ'. ΜΕΤΡΑ ΙΙΡ02 ΕΚΤΕΛΕΣΤΑ ΤΟΤ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ TOY MEAIOAAJfOY

Μετάτήν δημοσίευσιν τοΰ διατάγματος τοΰ Μεδιολάνου οί καθολικοί έπι- >■

μαρτυροϋσι την ευσέβειαν τοΰ Κωνσταντίνουδιά μαρτυριών ωςέπϊτό πλεΐ- 
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στον Αληθών, Αλλά μή παριστωσών πάσαν τήν Αλήθειαν, διότι δέν δει- 

κνύουσιν εϊμή τήν μίαν μόνον Αποψιν τής πολίτικης εκείνης, ήτις ανευ 
υποκρισίας καί ψεύδους καί έν μόνφ τφ συμφέροντι τής δημοσίας ειρήνη; 
είχε δύο τοιαύτας, τήν μίαν διά τού; Χριστιανούς, τήν έτέραν διά τούς 

έθνικούς. Ή τελευταία αύτη μένει έν τώ σκότει ένεκεν τοΰ μικροϋ Αρι- 
θμοΰ μαρτυριών έξ είδωλολατρικη; πηγής. Αί όλίγαι όμως αυται μαρ
τυρίκι Αρκοΰσιν όπως καταστήσωσι τδν Κωνσταντίνον τής ιστορίας μεί- 
ζονα τοΰ της ’Εκκλησίας, επειδή, αντί τοΰ Αφρονος ζήλου τοϋ νεοφύτου, 
βλέπει- τις τήν υπομονητικήν φρόνησιν τοΰ Αρχοντος τής αυτοκρατορίας, 
δστις περί πολλοΰ ποιούμενος πρδ πάντων τήν καλήν έκτέλεσιν τοϋ αύτο- 
κρατορικοΰ αύτοΰ καθήκοντος, αναγκάζει νά διάγωσιν έν ειρήνη. τούς τε 

οπαδούς τής παλαιάς καί τού; τή; νέα; λατρεία;, οΐτινες, Ανευ αύτοΰ, 

ήθελον επιτεθή κατ’ άλλήλων.
Εΐχεν ενωρίς παρ’ αύτφ Χριστιανού; ώστε νά εϊναι έν γνώσει τών δια- 

τρεχόντων έν τε τκϊς έκκλησίαις καί μεταξύ τών διαφωνουσών αιρέσεων. 

Είς ένα τών συμβούλων τούτων, τδν αρια.νδν Στρατήγιον, τόν ύπ’ αύτοΰ 
διά τήν ρητορικήν αύτοΰ δεινότητα έπονομασθέντα Μουσωνιανδν,έπέτρεψε 

τήν έπίβλεψιν τών Μανιχαίων καί τών Αλλων αιρετικών. Καί έθνικοί όμως 
παρευρίσκοντο έν τή αύλή αύτοΰ. Οί φιλόσοφοι ήσαν δεκτοί έν αύτή, ή- 

γάπα δέ δ ήγεμών νά θέτη αύτούς εις Αντιπαοάστασιν πρδς τούς κληρι
κούς, ύποκινών συζητήσεις αϊτινες κατά τούς εκκλησιαστικούς συγγρα
φείς κατέληγον πάντοτε είς καταισχύνην τών Απίστων προκαλοΰσαι θαύ

ματα. Ούτως Αλέξανδρος δ Αρχιεπίσκοπος Βυζαντίου, συζητών μετά δει
νού Αντιπάλου είπεν αύτφ «έν όνόματι τοΰ Χριστοΰ σοί απαγορεύω νά 

δμιλήσης». Ουτος δέ αυθωρεί απώλεσε τήν φωνήν. Τδ θαΰμα τοϋτο, προσ
θέτει δ Σωζομενδς,είναι μεϊζον τοΰ τοΰ Χαλδαίου τοΰ κόπτοντος λίθον διά 
τής φωνής. Ό έξ Αθηνών φιλόσοφος Νικαγόρας, δστις έδειξεν έν Αίγό- 
πτφ τήν πρδς τδν αύτ οκράτορα εύγνωμοσύνην αύτοΰ έν έπιτυμβίφ επι

γραφή, ήν βεβαίως εις τών εθνικών τών εύρόντων καλήν παρ’ αύτφ υπο

δοχήν. Γιγνώσκομεν ότι δ ήγεμών ούτος ήγάπησεν έπί πολύν χρόνον .τδν 
νεοπλατωνικόν Σώπατρον, δν κατεδίκασεν έπί τέλους εις θάνατον, δτε 
ή έπισκοπική επιρροή ύπερίσχυσε. Κατεδίκασεν αύτόν είς θάνατον, λέγει 

δ Σου’ί’δας, όπως Απόδειξη ότι περί τήν θρησκείαν ούδέν έχει τό κοινόν , 
μετά τών έθνικών,. ύφ’ ών πρότερον περιεστοιχίζετο πάντοτε. Μέχρι τών 

. τελευταίων ετών . τής. βασιλείας αύτοΰ είχε περί εαυτόν έθνικούς· είς τών 
συγγραφέων τής Αύγουστείου . ιστορίας, διαμείνας πιστός. τοϊς Αρχαίοι; 

θεοΐς, έλαβε τάς συμβουλάς αύτοΰ π ερί βιβλίων Αφιερωθέντων αύτφ, καί δ 
ήγεμών Αντήλλαξεν έπιστολάς μετά γελοίου τινδς ποΐητοΰ Όπτατια- 

νοΰ, παρ’ ού δ σεβάσμιος Βέδας ούδεμίαν ήθέλησε νά παραλαβή παρα
πομπήν, διότι ήν ύπέρ τδ δέον ειδωλολάτρης.
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Οί προκάτοχοι αύτοΰ αύτοκράτορες είχον γραμματείς διά την λατινικήν 
γλώσσαν και ετερους δια την ελληνικήν' αύτδς πρεπει νά είχε τοιούτους 
δια τας υποθέσεις των Χριστιανών και τάς τών εθνικών, έκάστου τούτων 

γράφοντος πρδς τούς άνταποκριτάς αύτοΰ κατά τάς διαθέσεις τούτων. 
Ουτω δε εξηγούνται τα αντιφατικά εκείνα έγγραφα τά άνταποκρινόμ,ενα 
εις τδ διπλοΰν συμφέρον, δπερ έδει η κυβέρνησις νά έξασφαλίσγ. Τφ 314 

όπως πεισθώσιν οί Αφρικανοί επίσκοποι νά θέσωσι τέρμα είς τδ βίαιον 
οχισμα τών Δονατιστών τδ διαταράττον την επαρχίαν, πέμπει πρδς αύ- 
τους τδ αυτοκρατορικδν γραφεϊον επιστολήν έν η ύπηοχον λέζεις λίαν 
χριστιανικαι, άς συμφέρον και ωφέλιμον ην τφ Κωνσταντίνφ ν’ άκούσγ ή 
ισχυρά τ·ης ’Αφρικής εκκλησία. ’Ολίγους δμ.ως μήνας πρότερον είχεν επι
τρέψει τοϊς εθνικοϊς της επαρχίας εκείνης νά συστησωσι πρδς τιμήν τ·ης 
Φλαβιαν^ς οικογένειας ιερατικήν τάξιν ητις ύφίστατο έτι μετά όγδοη - 
κοντά έτη' έδωκε δέ εις πάντας τούς εθνικούς τ'ης αύτοκρατορίας ίκα- 
νοποίησιν λαμποάν, έπιτρέψας τοϊς γερουσιασταΐς της 'Ρώμης νά θεσπίσωσι 
την άποθέωσιν τοΰ Διοκλητιανοΰ, consecratio, τοΰθ’ οπερ $ν ή έπικύρωσις 
τών πράξεων τοΰ δεινότατου τών' Χριστιανών άντιπάλου. Πολύ δέ μετά 
την έν Νικαί^ Σύνοδον άπαντών είς είδωλολατρικην αί'τησιν τών κατοί
κων τοΰ Ίσπελου δ έπι τών είδωλολατρών γραμματεύς πέμ.πει διάτα
γμα έν ώ άναφέρεται, σχετικώς πρδς ναόν άφιερωθέντα έν τη πόλει 
εκείνη τω Κωνσταντίνφ, δτι η έν αύτφ λατρεία δέν θέλει μεταβληθη «διά 
τών δόλων της λοιμ.ικης δεισιδαιμ.ονίας». Αοιμικη δέ διά τούς Όμβριους 

τουτους $ν ή χριστιανική θρησκεία καί ούχί η είδωλολατρεία, ητις τότε 
έπνεε τά λοίσθια. "Οπως πολλάκις συμβαίνει έν τοϊς διοικητικοϊς έγγρά- 
φοις, τδ αύτοκρατορικδν διάταγμα έπανελάμβανε τούς δρους της αναφο
ράς καί έδιδε τοϊς βραδύνασι ζηλωταϊς τών άρχαίων θεών την έγγύησιν 
ην έζη τουν κατά της έπιδρομης του νέου θεοϋ είς τά ορη αύτών.;. 

j Ό διπλούς ούτος χαρακτηρ τίίς κυβερνησεως τοϋ Κωνσταντίνου ανα
φαίνεται πανταχοΰ. Έν Άντιοχείιη, έν Νικομηδεί^, έν Βηθλεέμ, έπί τοΰ 
'Αγίου Τάφου οίκοδομεϊ έκκλησίας «αίτινες έγείρονται ώς κρίνος, πληρών 
τδν άερα διά θείας εύώδίζς», καί κλείει τδν άκάθαρτον ναδν της Συρίας 
’Αφροδίτης, καταφύγιον πασών τών κακιών, είτα τδν τοϋ ’Ασκληπιού έν 
Αίγαϊς, έπικινδύνου διά τούς χρησμούς θεοϋ, δστις έθετε τούς έρωτώντας 
αύτδν είς σχέσιν μετά τοΰ αοράτου κόσμου, έξ ού ιερείς καί ιεροσκόποι 
έξηγον λόγους συγκινητικούς’ έν Κωνσταντινουπόλει δμως έπιτρέπει την 

υπαρξιν τών ναών της αρχαίας πόλεως, ό δ’ υίδς αύτοΰ θέλει σεβασθη 
τούς της 'Ρώμης καί ανεγείρει έν τη νέα πόλει να’ίδρια είς τούς Διοσκόρους, 
την μητέρα τών Θεών καί την Τύχην είς τρόπον ώστε νά δύναται δ ρητωρ 
Θεμιστιος νά δνομάζη τδν Δία προστάτην τίίς τε μιας καί τ·ης έτέρας 
'Ρώμης. Τφ 334 επιτρέπει τοϊς γερουσιασταΐς της 'Ρώμης ν’ άνοίκοδο- 
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μησωσι τδν ναδν τοϊς Όμονοίας, επιτρέπει ν’ άφιερώσωσι ναδν είς την 
Φλαβιανην οικογένειαν, τδ δέ διάταγμα τοΰ έτους 326 τδ άπαγορεΰον, 
την άνέγερσιν έν ταϊς πόλεσι νέων κτιρίων πρδ της συμπληρώσεως τών 
παλαιών έξαιρεϊ τούς ναούς. Παραγγελλει τφ Έυσεβιφ πολλά αντίγραφα 
τών άγιων Γραφών ποδς χρησιν τών κληρικών της Κωνσταντινουπόλεως, 
άλλ’ έτικυροϊ τάς μισθοδοσίας τάς παραχωρήθείσας ύπδ τών προκατόχων 
αύτοΰ τοϊς γραμματικοϊς και καθηγηταΐς, ταϊς συζύγοις καί τεκνεσιν αύ
τών, πράττει δέ τοϋτο έν έποχη καθ’ ην δύναται νά είναι τις βέβαιος 
δτι ολίγοι καθηγηταί, έπισημως διορισθέντες, ύπαρχον, οί τινες νά είναι 

Χριστιανοί, εί' τις ύπηρχεν.
Ένιαχοΰ η θρησκευτική αντιζηλία φέρει πολίχνιόν τι χριστιανικόν 

είς πόλεμον πρδς την είδωλολατρικην αύτοΰ μ,ητρόπολιν. Ό Κωνσταντί
νος άνυψοϊ τδ πολίχνιον είς την ταξιν τών πόλεων και η δημοσία ταξις 

άποκαθίσταται.
Έν ταϊς χώραις έν αίς η υπέροχη τοΰ Χριστιανισμοΰ άπητει νά κλεισθη 

ναός τις έπέτρεψε ν’ άφαιρεθώσι πρδς όφελος τοϋ δημοσίου ταμείου τα 
πολύτιμα μέταλλα καί αύτδς δ χαλκδς τών θυρών καί τίίς στέγης, δ 
επίσκοπος Καισαρείας, έκλαμβάνων τάς έπιθυμάας αύτοΰ ως πραγματικό
τητα έπεκτείνει τάς ερημώσεις αύτοΰ έφ’ δλης τ·ης αύτοκρατορίας, καί 
δεικνύει τούς αρχαίους θεούς άνευ της χρυσής αυτών γενειαδος η τών αρ

γυρών αύτών οφθαλμών λείψανα άσχημα καί άτιμασθεντα, εκτιθεμενα 
είς τάς δδούς πρδς κοινδν περίγελων. Άλλ’ αί πόλεις αί μεινασαι πισταί 
τη είδωλολατρεία δύνανται νά ύπερασπίσωσιν έαυτάς κατά της συλησεως 
ταύτης' διάταξις τοΰ έτους 320 απαγορεύει την έκ τών πόλεων άφαιρε- 
σιν τών στολιζόντων αύτάς κοσμημάτων.

Τδ νά κλέπτώσι Χριστιανοί τδν άργυρον ναών τινων καθώς έπί τοΰ 
διωγμοΰ οί έθνικοί έκλεπτον τδν των έκκλησιών είναι τοπική άταξία ην 

η αύτοκρατορία ούδέποτε έγνω νά περιστείλη. "Οταν δμως έπιχειρώσι την 
άνατοοπην μνημάτων τοΰθ’ δπερ ίν βαρύ ανοσιούργημα κατα τών ηθών 
τ·ης ρωμαϊκές κοινωνίας, έν η ή οικογένεια είχε δύω βάσεις, τδν έπιτυμ» 
βιον .λίθον καί τδν της εστίας,, νόμος άπαγορεύει τάς παραβιάσεις < τών 

τάφων.
Καταργεί τάς κατά της άγαμίας ποινάς, ίκανοποιφν ουτω τούς Χρι

στιανούς καί πολλούς έκ τών έθνικών, άλλά διατηρεί τά πλεονεκτημ.ατα 
τά άπορρέοντα έκ τών νόμων Παπιού—Ποπταίου είς τούς πατέρας πλειό- 

νων τέκνων και παραχωρεί αύτά τοϊς navicularii ο’ίτινες μετεφερον εις 
Κωνσταντινούπολη? τδν έκ τών έπαρχιών σίτον.

'Όπως άπηγόρευσαν οί IB' πίνακες, η γερουσία της δημοκρατίας, δ Ίι- 
βέριος καί δ Διοκλητιανδς, και δπως καθήκον είχε νά πράξη δ άρχων πον- 

τίφηξ, δ φύλαξ τών έπισημων τελετών, ουτω καί αύτδς άπηγόρευσε την
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ιδιωτικήν μαντικήν (319) καί τάς μαγικάς έπωδάς, α'ίτινες έθεωροΰντο 

ώς έ'χουσαι την ίσχύν νά έπιφέρωσι κακότροπον θάνατον τφ άνθρώπω' |
έπέτρεψεν δμ.ως την δημοσίαν μ.αντικήν την ένεργουμένην κατά τά άρ- I

χαϊα έθιμα και ήν εύκόλως ήδύνατο νά έπιβλέπη καί καταστέλλγ. Έκ .|
συγκαταβάσεως μάλιστα πρδς αθώας προλήψεις άς ίσως συμμερίζεται έπι- I
τρεπει τής γοητείας τάς άποδιδούσας τήν ύγείαν, τάς άποτρεπούσας τάς |
θυέλλας καί τάς άσφαλιζούσας τδν τρύγον άπδ τής χαλάζης. t

’Απαγορεύει τάς έντδς τών οικιών θυσίας (321) διότι ώς άνθρωπος τής t
τάξεως καί τής έξουσίας έπιθυμεϊ νά καταστήσ-ρ τά πάντα φανερά καί 

υποχείρια αύτω, άλλ’ έπιτρέπει τάς γινομένας έπί τών βωμών τών θεών, ‘
καί έπί πολύν έ'τι χρόνον θά άναγείρωνται καί οίκοδομώνται ναοί, έπειδή 
αί θρησκεϊαι δέν άποθνήσκουσιν εϊμή βραδύτατα. Μετά έ'να αιώνα δ Όνώ- 
ριος θέλει εύρει έ'τι τήν είδωλολατοείαν ύφισταμένην καί ζώσαν.’Επιγραφή 

τών τελευταίων τής αυτοκρατορίας αύτοΰ χρόνων μαρτυρεί δτι ή Τοσκάνη 
καί ή Όμβρική διετήρουν τάς είδωλολατρικάς αύτών έορτάς, τάς δήμο- J
σίας θυσίας, τούς αγώνας ποοεδρευομένους ύπδ ίερέως έκλεγομένου έτη- ;

σιως, καί αύτούς τούς παλαιστικούς άγώνας ούς νόμος τοϋ έ'τους 325 ήθέ- ί
λησε νά καταργήση, ό δέ Κωνστάντιος τδ 357 ευρισκεν έ'τι έν χρήσει,καί 
ων δύναται τις νά βεβαίωση τήν ύπαρξιν κατά τδ τέλος τοΰ αίώνος. ί

Είχεν έπιτρέψει έν άλλαις έπαρχίαις τήν καθίέρωσιν Φλαβιανής ίερω- ί
σύνης, δυο δέ πρδ τοϋ θανάτου αύτοΰ έ'τη έδημοσίευσε νόμον ύπέρ τών 

μελών τής λατρείας τών άνυψωθέντων είς ίεροφάντας. Πολλοί δ’ ώς αύ- ΐ
τδν ήσαν άνευ έ'χθρας διά τήν παλαιάν θρησκείαν ήν ή τελευταία με- ι

ταμόρφωσις έπανέφερε πρδς τήν λατρείαν τοΰ μόνου Θεοΰ. Χριστιανικοί I
τάφοι έ'φερον τάς λέξεις Diis manibus sacrum, Χριστιανοί δέ έζήτούν τάς !
τιμάς ίεροφαντίας. Ή έν Έλβίργ σύνοδος τφ 305 άπαγορεύει τοϊς Χρι- ί
στιανοϊς τήν αί'τησιν ταύτην. ι

Πρδς έξασφάλισιν τής δημοσίας τάξεως, ό Κωνσταντίνος διετήρει με
ταξύ τών δύο θρησκειών τήν ισότητα ήν ειχεν ύποσχεθή αύτοϊς τδ 313 
έτος. Τά άνεγνωρισμένα σωματεία ειχον τδ δικαίωμα τής άπελευθερώ- 
σεως τών δούλων, καί αί χριστιανικά! κοινότητες ώς collegia ειχον πρδ. 
πολλοΰ τήν συνήθειαν ταύτην. Ό Κωνσταντίνος καθιέρωσεν αύτήν διά 
νόμου είς τρόπον ώστε καί αί έκκλησίαι ειχον τδ δικαίωμα τής άπελευ- 
θερώσεως, δπως οί ναοί τοΰ ’Απόλλωνος, τοΰ Βάκχου, τής Άθηνάς καί 

τοϋ ’Ασκληπιού, τής ’Αφροδίτης καί τοΰ Σεράπιδος. j
Οί ναοί ειχον επίσης τδ δικαίωμα τής άτελείας ώς πρδς τούς έγγειους 

φόρους, ήδύναντο δέ νά δέχωνται κληρονομιάς καί δώρα. Ό Κωνσταντί
νος άνεγνώρισε τά αύτά δικαιώματα ταϊς έκκλησίαις.

Οί ίερεϊς τών έθνικών έξγροΰντο δημοτικών τινων υποχρεώσεων καί 
έτρέφοντο σχεδόν ύπδ. τής κοινότητος. Ό Κωνσταντίνος παρεχώρήσεν
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δμόιον πλεονέκτημα τοϊς τών Χριστιανών καί ’Ιουδαίων ίερεΰσι, τδ reli- 

gionis beneficium.
"Οταν άναφέρωσι τάς ύπέρ τών έκκλησιών γενομένας παραχωρήσεις, 

χωρίς νά δηλώσωσι συγχρόνως τά δοθέντα τοϊς έθνικοϊς παρόμοια προνό
μια, συγκινεΐταί τις ύπδ τής άκρας εύλαβείας τοϋ αύτοκράτορος.Έάνδμως 
συγκρίνη πάντα ταΰτα τά δικαιώματα, βλέπει έν τή διαγωγή τοϋ Κων
σταντίνου τήν έκτέλεσιν σχεδίου, έπιδιωκομένου μετά φρονήσεως, πρδς έκ-· 
πλήρωσιν τών έπαγγελιών τοΰ διατάγματος τοΰ Μεδιολάνου.'Ο Κωνσταν
τίνος δμως δέν ένόει νά διαταραχθή ή πολιτική τάξις καί ύπδ τδ πρό
σχημα τής θρησκείας νά έγκαταλειφθώσιν αί δημοτικαί υποχρεώσεις. Πολ
λοί, δπως άποφύγωσι ταύτας, έγένοντο κληρικοί. Διά τριών νόμων, ών δ 

έ'σχατος ήν μεταγενέστερος τής έν Νικαίφ συνόδου, διέταξε νά μή προ- 
βαίνωσιν είς έκλογάς έν τφ κλήρφ.είμή πρδς άντικατάστασιν τών θανόν- 
των, άπηγόρευσε . δέ νά χειροτο.νώνται δσοι. ώς έκ τοϋ πλούτου αυτών 
ήδύναντο νά λαμβάνωσι μέρος είς τά nugiera. Έάν δεκάδαρχος (decurio) 
ή δ υίδς ενός decurio ή possessor ήν κληρικός, έπρεπε ν’ άποχωρισ^ή τοΰ. 
κλήρου καί άποδοθή είς τάς δημοσίας ύπουργίας. Ούδέποτε τέλος παρη- 
τήθη τοΰ άξιώμ.ατος τοΰ άρχοντος ποντίφηκος, τοΰ θέτοντος ύπδ την δι
καιοδοσίαν αύτοΰ τδν κλήρον τών έθνικών' ϊνα δικαιολογήσγ δέ τήν έπέμ.- 
βασιν έν τή διοικήσει τής έκκλησίας ώνόμαζεν εαυτόν έπίσκοπον έξωτε- 
ρικδν, κοινόν έπίσκοπον ή κατά τήν ετυμολογικήν έ'ννοιαν τής λέξεως 
έπιτηρητήν τών θρησκευτικών πραγμάτων άπάσης τής αυτοκρατορίας.ΎΗν 
δέ τφ ό'ντι τοίοΰτος κατά τήν ομολογίαν αύτοΰ τοϋ κλήρου, διότι βλέ- 

πομεν τούς Δονατιστάς ζητοΰντας παρ’ αύτοΰ δικαστάς.
Οί έθνικοί ούδόλως παρηγκωνίσθησαν έκ τών δημοσίων ύπουργημάτων, ώς 

δέν ειχον άποκλεισθή άπδ τών βωμών τών θεών αύτών. Πλήθος έπιγρα- 
,φών άναφέρει έθνικούς έπί τής βασιλείας αύτοΰ καί πολύ μετ’αύτδν; κα
τέχοντας; θέσεις έν τοϊς ύψηλοτάτοις ύπουργήμασι. καί έν τή ίερωσύννμ 
Οδτω. γερουσιαστής δνομασθείς ύπ’ αύτοΰ ύπατικδς ήν ίερεύς τής Εστίας 

καί μέλος τοΰ συνεδρίου τών ποντιφήκων.
Έν τούτοις άποδίδουσι τφ Κωνσταντίνφ μέτρον δπερ,άν ήν αληθές, ή'θε· 

λεν εισθαι διά τούς έθνικούς ύβρις καί μεγίστη αδικία. Αί νομικαί ήμών 
συλλογαί’ περιέχουσι κείμενον καθ’ 8 ό Κωνσταντίνος, παραδίδων τή έκ- 
κλησία μέρος τής δημοσίας ισχύος, παρεχώρησε δήθεν τοϊς έπισκόποις τήν 
έξουσίαν τών τακτικών δικαστών. Τοΰτο είναι δόλος εύλαβείας έκ τών 
συνηθεστάτων τή έποχή εκείνη. Ό κλήρος είχε τότε τήν έκουσίαν δι

καιοδοσίαν ήν πάντες οί σύλλογοι θεσπίζουσΐ διά τά μέλη αύτών. Άπ’ 

αύτοΰ τοΰ πρώτου αίώνος δ άγιος Παΰλος συνεβούλευε τοϊς. πιστοϊς τής 
Κορίνθου νά ύποβάλλωσι τάς διαφοράς αύτών είς τούς προύχοντας τής έκ.- 
κλησίας. Τδ έ'θιμον τοΰτο, σύμφωνον πρδς τδ άρχαϊον δίκαιον τής 'Ρώμης
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τδ δίδον συχνά τοϊς άντιδίκοις διαιτητάς, ύφίστατο καί δέν είχεν άνάγ- 
κην έπικυοώσεως διά νόμου. Τδ διάταγμα de confirmando judicio episco- 

porum et testimonium unius episc. accepto ferri τδ αύθαιρέτως χρονολογούμε
νου άπδ τοϋ 331 άντίκειται είς νόμον τοϋ αύτοΰ έτους άπαγορεύοντα την *·Ί
άπόκρουσιν της τακτικής δικαιοδοσίας, καί εις έτερον τοΰ έτους 334 ά
παγορεύοντα τώ δικαστή νά έκφέρρ έν οίαδήποτε δίκη άπόφασιν έπι μι^ 
καί μόνη μαρτυρίη, έστω καί μέλους «της ένδοξου τάξεως τών γερουσια
στών». Υπερβαίνει δέ κατά πολύ τά προνόμια, τά άναγνωρισμένα μετά 
ένα αιώνα τή έκκλησίγ, άφοΰ πρέπει νά άναμείνη τις όγδοήκοντα έτη 
μέχρι τοΰ 408 δπως εύρη διάταγμα νομιμοποιούν τάς διαιτητικά; άπο- 
φάσεις τών έπισκόπων έπί πολιτικών υποθέσεων, άλλά μη παραχωρούν 
αυτήν τήν έκτελεστικήν δύναμιν, είμή έάν άμφότεοοι οι άντίδικοι έξαι- 
τήσωσι νά δικασθώσιν ύπδ τοΰ έπισκόπου. Πάσα ή νομοθεσία τοϋ Δ' αίώ- 
νος άντίκειται εις τδ διάταγμα τοϋτο, δπερ θ’ άνέτρεπε τδν δικαστικόν 

διοργανισμδν τ’ης αύτοκρατορίας,. ο δέ Κωνσταντίνος, δ τόσον φροντίζων 
περί της δημοσίου τάξεως καί προσπαθήσας έπί τόσον χρόνον νά κράτησή 

τήν πλάστιγγα ισορροπούσαν μεταξύ τών δύω θρησκευτικών κομμάτων, 
δέν ήδύνατο νά έχγ τήν επιθυμίαν καί δέν θά είχε τήν δύναμιν νά ύπο- 
τάξη τούς έθνικούς είς τήν επισκοπικήν δικαιοδοσίαν.

Η'. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΟΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΙ-. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΙΣ

Ή ρ,ελέτη τών νομισμάτων τοϋ Κωνσταντίνου άποδεικνύει σαφώς τδν 

πόθον τοΰτον, τοΰ νά μή θυσιάση τδ έν κόμμα χάριν τοΰ ετέρου. Αί έν 
τοϊς δημοσίοις έγγράφοϊς διδόμεναι έλπίδες, εί'τε χριστιανικά!, -εί'τε έθνι- 
καί,άπετείνοντο πρδς μόνους έκείνους πρδς οΰς άπεστέλλοντο,ένφ τά νομί
σματα μετεβιβάζοντο άπαντα ^οΰ. Ύπάρχουσι δέ τόσα φέροντα τδν Δία, 
τδν ’Άρην, τήν Νίκην καί ιδίως τδν ''Ηλιον, μάλιστα . μετά τής έπιγρα- 
φής «τώ δαιμονίω τοΰ ρωμαϊκού λαοΰ, ή τφ δαιμονίφ τοϋ ήγεμόνος», - 

ώστε κατά τδν μέγαν νομισματολόγον "Εκκελ ή νομισματική ιστορία 
άπασα τής βασιλείας ταύτης ήν ιστορία είδωλολάτρου αύτοκράτορος. 'Η 
δοξασία αυτή δέν ύποστηρίζεται πλέον άφ’ δτου εύρέθησαν νομίσματα 

τινα τοϋ Κωνσταντίνου φέροντα χριστιανικόν τύπον, καί άλλα έν οις έπί 
τοΰ αύτοΰ νομίσματος συνεδέθησαν αί δύω λατρεϊαΓ οΐον ή έπιγραφή 
Marti Patri conservator), μετά τοΰ σταυρού ή τοΰ μονογράμματος. Οί βε- 
βαιοΰντες δτι ό Κωνσταντίνος ήν ή'δη άπδ τοΰ 302 έτους ζηλωτής τοϋ 

Χριστιανισμού άρνοΰνται ν’ άναγνωοίσωσι τήν σύγχυσιν ταύτην, ή'τις κατ’ 
αύτούς είναι ύβριστική- ή άμερόληπτος δμως ιστορία βλέπει έν αύτη τήν 
άπόδειξ ιν τής πολιτικής ταύτης ητις ένεπνέετο πολύ μάλλον ύπδ τών 

περιστάσεων ή ύπδ άρχής τίνος ή θοησκευτικής πεποιθήσεως.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

Τέλος δτε δ αύτοκράτωρ έκτισε τήν Κωνσταντινούπολή έτελέσθησαν 
ειδωλολατρικαί τελεταί. Οί πρώτοι τής σκαπάνης κτύποι πρδς οικοδομήν 
τών τειχών έγένοντο τήν 4 Νοεμβρίου 326, τήν ημέραν καθ’ ήν δ ή'λιος 
είσήρχετο είς τδν άστερισμδν τοϋ τοξότου, ΐνα τδ τείχος ίσταται πάντοτε 
ύπδ τήν προστασίαν τοϋ θείου τοξότου. Ό φιλόσοφος Σωπατρος καί 'Ρω
μαίος τις ιεροφάντης, παρατηρήσαντες τδ ώροσκόπιον τής νέας πόλεως, 
έξετέλεσαν μυστηριώδεις τελετάς δπως έξασφαλίσωσι διά παντδς τήν 
τύχην αύτής. Ύπδ τά θεμέλια έφ’ ών έτέθη δ μέγας πορφυρούς κίων,’δ 
έτι σωζόμενος, έτέθη,λέγεται, άντίγραφον τοΰ τρφαδικοΰ Παλλαδίου, τοΰ 
φυλακτηρίου τής 'Ρώμης, και έπί τής κορυφής άγαλμα ου ή δι’ άκτίνων 

έστεμμένη κεφαλή ήδύνατο νά έκληφθή εί'τε ώς τοΰ ’Απόλλωνος, ή τοϋ 
ήγεμόνος. Κατά τινα μύθον δ Κωνσταντίνος έκρυψε δήθεν καί τεμάχιον 
τοϋ άληθοΰς σταυρού, θν ή μήτηρ: αύτοΰ, ή άγια Ελένη, ένόμιζεν δτι ά- 
νεϋρεν έν 'Ιεροσολυμοις. "Οθεν προσηύχοντο είς τήν βάσιν αύτοΰ καί έ'καιον 
θυμιάματα οί μέν έθνικοί τφ Άπόλλωνι, οί δέ Χριστιανοί τώ ’Ιησού. Δια- 
βαίνοντες άπδ τοΰ χρυσοΰ μιλλιαρίου πρδς τδν φόρον ουτοι μέν έκαμνον τδ 

σημεϊον τοΰ σταυρού ενώπιον τοΰ σταυροΰ δν έκράτει άγαλμά τής άγιας 
Ελένης, έκεϊνοι δέ έκαμνον πρδ τών άπειρων εικόνων τών θεοτήτων αύ
τών τδ σχήμα τής σιωπηράς εύλαβείας είς ήν ήρκοϋντο οί άρχαΐοι θεοί.

’Άγαλμα παριστάνον τήν τύχην ή τδ δαιμόνιου τής πόλεως ίδρύθη έν τφ 
κτιρίφ έν ώ συνήρχετο ή Γερουσία, δπως τδ άγαλμα τής Νίκης προ’ίστατο 
τών συνδιασκέψεων τής ρωμαϊκής γερουσίας. Κατά τήν επέτειον τής θεμε- 
λιώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως έτίθετο τοϋτο έπί τοΰ άρματος τοΰ ήλίου 
τοΰ συρομένου ύπδ ίππων ένδεδυμένων φλογόεντα ένδύματα καί έφέρετο έν 
μεγάλη στρατιωτική πομπή είς τδν ιππόδρομον πρδ τοΰ θρόνου τοΰ αύτο
κράτορος, δστις έστεφάνου αύτδ χρυσφ στεφάνφ. Κατά τήν διάβασιν αύ
τοΰ πάντες προσεκύνουν καί έλάτρευον αύτό. Ή είδωλολατρική δμως αύτη 
τελετή ήν καθηγιασμένη’ διότι δ Κωνσταντίνος είχε χαράξει έπί τοΰ 
μετώπου τού άγάλματος τούτου τοΰ ήλίου σταυρόν, καί Χριστιανοί ίερεϊς 

έπροπορεύοντο τής συνοδείας ψάλλοντες τδ κύριε έΛεησον, δπερ άνευ πα- 
ραβιάσεως ήδύναντο νά έπαναλαμβάνωσι καί όί έθνικοί πρδς έξύμνησιν 

τοΰ ύψίστου θεού.
β' ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ

Ή θρησκευτική πολιτική τοΰ Κωνσταντίνου άνακεφαλαιοΰται έν δλί- 
γαις λέξεσιν’ ένώρίς ένόησεν δτι ό Χριστιανισμός άνταπεκρίνετο διά τοΰ 

κυριωτέρου αύτοΰ δόγματος είς τήν ιδίαν αύτοΰ πίστιν είς ένα μόνον θεόν. 
Ειδεν έν αύτφ δύναμιν ήν δέν ήθέλησε ν’ άφήσγ έκτδς τής- κυβερνήσεως 
αύτοΰ καί έθεώρησε τούς έπισκόπους ώς δημοσίους ύπαλλήλους έν τή 
θρησκευτική τάξει. Άφ’ ετέρου οί επίσκοποι έσεβάσθησαν τήν άπόλυτον
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αύτοδ εξουσίαν Ζάί έ&έχθησαν μετ’ εύπείθείας τάς διατοεγάς αύτοΰ, ηχΐ 
αυτήν την είς εξορίαν καταδίκην. Μετά παρέλευσςν πεντηκοντα ετών δ 

άγιος Όπτάτος έ'γραφεν δτι «ή εκκλησία έστίν έν τφ κράτει, ύπεράνω 
τοϋ κράτους μόνος δ θεός έστιν». Ύπδ τδν πρώτον Χριστιανόν αύτοκοά- 
τορα ούδεΐς έκτδς ι'σως μόνον τοϋ ’Αθανασίου έτόλμησε νά ε?πη «η 

πρδς θεόν ύποταγη ύπέρ πάντα». Άλλά και ή είδωλολατρεία ^ν δύναμις 
καί δ Κωνσταντίνος δέν ένόει νά την στρέψγ κατ’ αύτοϋ. Εί'δομεν δτι δέν 
κατεστρεψε ού'τε πάντας τούς ναούς, ού'τε πάσας τάς ελευθερίας.

Μετά την ήτταν τοΰ Αικινίου τφ 323 δ Κωνσταντίνος ην βεβαίως δσον 
οϊόν τε Χριστιανός. Προσεκάλεσεν υπηκόους είς την αύλην αύτοΰ και έκοά- 
τησε τοιούτους έν τοϊς άνακτόροις αύτοϋ, δέν ύπέκυψεν δμως είς τά -έθιμά 
της θρησκείας καί δέν ηδύνατο νά μετέχη τών τελετών αύτης καθδ μή 
βαπτισθείς. Έτήρησε τούς υιούς αύτοΰ έν ή θέσει είχε λάβει καί διατη
ρήσει μεταξύ τών δυω λατρειών. "Οτε δ Κωνστάντιος μετέφερε τδ σώμα 

τοΰ πατρδς αύτοΰ είς τήν έκκλησίαν τών άγιων ’Αποστόλων πρδς κή- 
δευσιν, αύτδς έξηλθε τοΰ ναοΰ μετά τών φρουρών αύτοΰ πριν έτι άρχίση 

ή θεία λειτουργία, διότι δέν εΐχεν έτι δεχθη τδ βάπτισμα. ’Άν δ Κων
σταντίνος άπέφυγε μέχρι τής τελευταίας ήμέρας νά δώσν; τή έκκλησί^ 
τήν ίκανοποίησιν της ανεκκλήτου ταύτης προσχωρήσεως, δέν έπραξε 
τοϋτο, ώς λέγει δ Εύσέβιος, διότι έπεθόμει ν’ άναγεννηθή έν τοϊς ύδασιν 
τοΰ Ίορδάνου, άλλά διότι έπεθύμει νά μή δύνανται· οΐ εθνικοί νά λέγω-, 

σιν δτι είναι Χριστιανός είμή δτε δ λόγος ουτος δέν ήδυνατο νά έχη δι’ 
άύτδν έπικινδύνους συνεπείας. Προσεπάθησε μάλιστα νά καθησυχάσή αύ- 
τόύς δίδων αύτοϊς, καθ’ ήν στιγμήν ουτω βραδέως προσεχωρει είς τήν έκτ 

κλησίαν, εχέγγυον ττίς άμερολήπτου αύτοΰ δικαιοσύνης. Άπαντών είς ά- 
ναφοράν της έπαρχιακης συνελεύσεως της ’Αφρικής, ύπηγόρευσε διάταγμα 
έπικυροΰν τά προνόμια τών αιωνίων ιεροφάντων, καί διέταζε μετ’ άσυ- 
νηθους έπισημότητος νά χαράξωσι τδ διάταγμα τοϋτο έπί χαλκών 
πλακών «δπως ύφίσταται αιωνίως». Αί δύο σύγχοονοι αύται πράξεις, αί 
διδουσαι εχέγγυον είς έν έκαστον τών δύω μεγάλων θρησκευτικών κομ

μάτων, χαρακτηρίζουσιν έπίσης τήν άληθή πολιτικήν τοΰ ήγεμόνος. ’Α
νάγκη προσέτι νά σημ,ειώσωμεν δτι έδέχθη τδ βάπτισμα έκ τών χειρών 
Άριανοΰ έπισκόπου καί δτι είς έτερον Άριανδν παρέδωκε τήν διαθήκην 
αυτοϋ. ’Εν τή έσχάτη επομένως ώρφ ή πίστις αύτοΰ διέμεινε τοιαύτη, 
οίαν πάντοτε είχε βεβαιώσει πρδς τδ συμφέρον τής δημοσίας ειρήνης, ή 
πιστι; είς τήν summam divinitatem τών φιλοσόφων και τών Άριανών, οΐτινες 

απετελουν μεγιστον μέρος τών Χριστιανών τής ’Ανατολής.
Οί καθολικοί άπεκάλεσαν τδν Κωνσταντίνον «άγγεϊον εύσπλαγχνίας», 

οι'Έλληνες ένόμισαν αύτδν ώς άγιον, οί γερουσιασταί τής 'Ρώμης έθεο— 
ποίησαν αύτδν, ιερείς άφιερώθησαν είς τήν λατρείαν, έορταί και αγώνες 

ίδρύθησαν πρδς τιμήν αύτοΰ, δπως έγένετο καί διά τούς divi τούς προκα- 
τόχους αύτοΰ, καί οί υιοί αύτοΰ έκοψαν μετάλλια φέροντα «τδ ομοίωμα 
τοΰ Θεοϋ Κωνσταντίνου», έφ’ ών τά σημεία τών δύω θρησκειών συνε- 

δυάζοντο είρηνικώς.
"Οπως δ Βοναπάρτης έζήτησε νά συμφιλιώση τήν έκκλησίαν μετά τής 

έπαναστάσεως, ουτω και δ Κωνσταντίνος ήθέλησε νά κατορθώση δπως συμ- 
βαδίσωσιν είρηνικώς, πλησίον δ εις τοϋ άλλου, δ παλαιός και δ νέος τρόπος 
τοΰ ζήν, καίτοι ηύνόει τοΰτον. Εΐχεν άναγνωρίσει ποΰ έβαινεν δ κόσμος 
καί έβοήθ'ει τήν κίνησιν χωρίς νά έπισπεύδν) αύτήν. ’Ένδοξον είναι διά τδν 
αύτοκράτορα τοΰτον δτι έδικαιολόγησε τδν τίτλον §ν έλαβεν έπί τής 
θριαμβευτικής άψϊδος αύτοΰ quietis custos καί ή ιστορία ή άσχολουμένη 
μόνον μετά τών τοΰ κόσμου πρέπει ν’ άποδώστ) αύτφ τήν δικαιοσύνην, 

δτι άνευ πολέμου ή διωγμοΰ έπήνεγκεν έπανάστασιν άναπόφευκτον. Έν 
άπάστ) τών αιώνων τή άλληλουχίφ ούδεΐς ούτε βασιλεύς, ού’τε λαδς συμ
μερίζεται μετ’ αύτοΰ τήν δόξαν ταύτην.

Σημ. Τδ σημεϊον τοδ σταυρού ήν σπανιώτατον έν ταϊς κατακόμδαις της 'Ρώμης καί δέν έμ- 
φανίζεται είμή κρύφα καί κεκρυμμένον ύπδ άλλο τι σύμβολον οΐον άγκυραν, κεραίαν, άνδρα 
προσευχόμενου τεταμένοι; βραχίοσι, «πτηνδν ύψούμενον εύθύ πρδς ούρανδν καί άναπτύσσον 
σταυροειδώς τας πτέρυγας μετά θορύβου δμοιάζοντος πρδς προσευχήν» (Tertull. de orations 
39). Δεν ύπάρχει σχεδόν παράδειγμα σταυρού καθαρώς ε’ικονιζομένου έπ) μνημείου προγενε
στέρου τοϋ Κωνσταντίνου. 'Ο κ. De Rossi απαξ μόνον είδε τοιοϋτον (Roma Setter. Τομ. Β’ 
πίν. 18).'Ο δε Μινούτιος Φήλιξ είπε (Όκτ. 29) Cruces non colimus. ’Αλλ’δ σταυρός ή παρό
μοια σημεία, καί αύτδ τδ μονόγραμμα, ήσαν συνηθέστατα έν τη εΐδωλολατρική άρχαιότητι. 
«Τδ σημεϊον τοϋτο, λέγει ο άββας Μαρτινύ, λίαν ούνηθες παρά τοϊς έθνικοϊς, προσελήφθη 
ύπδ τών Χριστιανών διότι εϊχε τδ προτέρημα νά παριστα αύτοϊς τά άρχικά στοιχεία τοΰ ονό
ματος τοϋ Χριστοΰ, χωρίς νά προσβάλλη τούς έθνικούς, καί διότι άνταπεκρίνετο είς τήν άνάγ- 
κην τοΰ μυστηρίου ήτις ήν είς τών κυριωτάτων τής Αρχικής έκκλησίας χαρακτήρων (Diet, 
des Ant. Cbr6t. σελ. 478)."Ολον τδ βιβλίον τοϋ Munter, Sinnbilder und Kunstvorsellung 
der alten Christen είναι Ανάπτυξις τής ιδέας ταύτης.

Ό μετά λαβής σταυρός τών Φαραώ καί τών θεών τής Α’γύπτου φαίνεται έπί τών χρι
στιανικών μνημείων τήςθηβαίδος και τής Νουβίας (ϊδ.τδύπόμνημα τοϋ Letronne έν τοϊς Mem. 
de l’Acad. des insr. Τόμ. IT’τής νέας σειρδς έπί τών Περσικών καί Κυπριακών νομισμάτων. 
—Δούξ whLnynes,Numismatique des Satrapies et de la Phenicie sousles rois Achemdnides).

Οΐ "Ελληνες εΐχον τδ μονόγραμμα έν τή τειχογραφίφ αύτών, έχρησίμευε δ’ έπισης ώς 
σημεϊον έπί τών τετραδράχμων τών ’Αθηνών καί έπ! τινων νομισμάτων τών Πτολεμαιων. 
’Ανευρίσκετο προσέτι έπί νομίσματος τοΰ Δεκίου τοϋ μεγάλου τών χριστιανών διώκτου ΕΠΙ 
ΣΤΡ. ΑΦΦΙΑΝΟΓ ΒΑΧΡΑΤΟΓ έ'νθα τδ X καί τδ Ρ ε’σί συμπεπλεγμένα (Munter σελ. 33) 
Έν τούτοις είναι συγκοπή λέξεως ή γραμμάτων άτινα δέν ήθέλησαν νά χαράξωσιν’ άλλαχοδ 
όμως εχει θρησκευτικήν ϊννοιαν. Χριστιανική έπιγραφή έκδοθεϊσα ύπδ τοΰ κ. Egger (ΜέΟι. 
d’ hist. anc. et de philol. σελ. 427) άρχεται διά χ ρ ί σ μ α τ ο ς καί λήγει εις ταϋ Τ. όπερ 
κατά μέν τδν Τερτουλίανδν (ad Mace. III. 22) παριστάνει τδν σταυρόν, κατά δέ τούς έθνι- 
κούς ήν σύμβολον σωτηρίας. "Ομοια σημεία καί έτερα άποδίδόντα πληρέστερον τδν τύπον 
τοϋ χριστιανικού σταυροϋ άνευρέθησαν έν τή αρχαίοι ’Ασσυρία, όπου εΐχον διπλήν σημασίαν, 
Αστρονομικήν καί θείαν. Οδτως άπαντώσι συχνά έπί τών Βαβυλωνίων κυλίνδρων σχήματα δ- 
μοιάζοντα πρδς τδν ισόπλευρον σταυρόν, συνοδευόμενα ένίοτέ ύπδ τοϋ ήλίου καί τής σελή
νης, ατινα, παριστώντα τά τέσσαρα τοϋ ούρανοϋ σημεία, έχρησίμευσαν φυσικώς να παρα- 

Τόμος ΣΤ'2— Φεβρουάριος 1882 11



162 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ 163

στήσωσι την ’δίαν τοΰ όρ'ζοντο;, τοϋ άπειρο» ίν τφ χώρφ και χρύνφ καί ?κ τής μεταβά- 
σεως άπο τής φυσικής εις τήν ήθικήν ιδίαν, τήν ιδίαν τοϋ Θεοϋ."Ετερος,δ σφηνοειδής σταυρός 
παριστάνει το πρόσωπον τοϋ Θεοΰ Άνού, ίκπροσωποΰντος τόν Ουρανόν (Rawlinson insc. of 
western Asia Τόμ. B' πίν. 48) όστις εΐκονίζεται ύπό τοϋ οκτώ ακτίνας ίχοντος στανροϋ, τοϋ 
ϊγγεγρ®£χμ.ένου ίντός κύκλου. Αί οκτώ άκτΓνες είσ'ι τά οκτώ τοϋ ’Ηλιου και τοΰ Ούρανοϋ 
διαμερίσματα, σχήμα άπαντών συνεχώς έπι τών άστρολογικών άβακίων, κα'ι ου πλεΐστα 
παραδείγματα κατέχει τό Μουσεϊον τοϋ Λούβρου. ‘Ομοίως βλέπει τις τό σύμβολο» τοΰτο 
ϊπ! άναγλύφου παριστώντος τόν Βασιλέα Άσσουρνασιρχαβάλ (περί τό 930 π. X.) φίροντα 
περί τόν λαιμόν σταυρόν ισόπλευρον (Oppert Etudes Assyr. σελ. 166). Τό αϊτό σημεϊον 
άπαντφ έπι ε’ικόνος τοΰ Σενναχερ'ιβ, εύρισκομίνης ίν τφ Βρεττανικφ μουσείφ (Fr. Lenor
mant Hist. anc. del’Orient σελ. 364). Τίλο; ή πλαστουργική συμβολική τών ’Ασσυριών 
παριστα τόν "Ηλιον διά δίσκου ίν ω είναι ίγγεγραμμένος σταυρός, £χων ίνίοτε μεταξύ τών 
πλευρών ακτίνας. Ε’ις δέ τάς εικονογραφίας τάφου τινός τών ©ηβών στρατιώται Άραμαΐοι 
φίρουσι περί τόν λαιμόν κρεμάμενον ίκ περιδέραιου ή τόν ισόπλευρον σταυρόν ή σταυρόν 
παρόμοιον τφ φερομίνφ κατά τόν αύτδν τρόπον ύπό τών καθολικών ιερέων και μοναχών. 
(αύτόΟι σελ. 176). Οί Σκϋθαι τίλο; άπίδιδον ίν τή γραφή αύτών τήν ιδέαν τοΰ Θεοΰ δι’ 
άστέρος (James Darmesteter Rev. crit. φεβρ. 1880 σελ. 151).

(Έκ τών τοΰ V. Durny, μετάφρασες A. Ρ. ‘Ραγκαβή).
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6. 7. 8. 9.

1. Σφηνοειδής σταυρός. ‘Ο θεός Άνού.
2. Σταυρός μετά οκτώ ακτινών ίγγεγραμμένος έν κύκλω. Ό "Ηλιος μετά τών οκτώ αύτοΰ 

διαμερισμάτων.
3. Σταυρός £χων άκτΐνας μεταξύ τών πλευρών. ‘Ο ήλιος.
4. Σταυρός ίν δίσκφ ίγγεγραμμένος. ‘Ο "Ηλιος.
5. Σταυρός μετά λαβής τών Αιγυπτίων σημαίνει τήν α’ωνίαν ζωήν καί τήν βείαν δύναμιν.
6. Γαμμοειδής σταυρός τών Ινδών. Εύλογία καί καλός οιωνός.
7. ’Ισόπλευρος σταυρός. Το ’’Απειρον, δ θεός.
8. ’Ισόπλευρος σταυρός τών ’Ασσυριών και Χαλδαίων. ‘Ο Όρίζων.
9. Ισόπλευρος σταυρός τών Χαλδαίων στρατιωτών, χρησιμεύων ώς σύμβολο» ίπΐ τών 

κυλίνδρων τής Βαβυλώνος.

’Λσσούρ - νασιρ-χαδάλ.
Σταυρός έπι τοϋστήθους τοϋ Άσσούρ-νασιρ-χαβάλ·'Οσταυρός ουτος ωνίνχρήσει ίν τή Ασ

συρία και Χαλδαία,είχε» έπομίνως τήν αύτήν συμβολικήν έννοιαν έν άπαση τή Μεσοποταμιφ.


