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ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ

Έτος Ε'. ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ 1877. Φυλ. Α'.

ΜΉΤΡΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΑΝΑΚΑΑΎΦΘΕΙΣΗΣ ΜΕΝ ΕΝ ΥΠΑΙΠΟΙΣ

ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΗΣ ΔΕ ΕΝ T.Q ΜΟΤΣΕΙΩ ΤΙΙΣ ΕΓΑΓΓΕΛΙΚΙΙΣ ΣΧΟΛΗΣ

Πού δύο περίπου μηνών β Αξιότιμος ία- 
τρύς *. Κωνσταντίνος Μανοΰσος ποοσέφερε 
τώ Μουσείο) τής Εύαγγελικής Σχολής λίθον 
έχοντα τέσσαρας μήτρας προς κατασκευήν 
σταθμών ^ωμαϊκοΰ συστήματος' ένεκα δέ 
τής σπανιότητο;^ καί τή; μεγάλης αύτοΰ 
σημασίας κατέχει σπουδαίαν θέσιν μεταξύ 
■τών αρχαιοτήτων τοΰ Μουσείου τή; ήμε- 
■τίρας πόλεως· Ενδιαφέρει δέ τούς Αρχαιο
λόγου;

ά) δ ότι είναι ή πρώτη εν Μικρά ’Ασία 
ε'·>ρεθεΐσα μήτρα πρός κατασκευήν σταθ
μών

(ΟΜΙΙΡΟΣ ΦΤΛ Α')

6') διότι δεικνύει τίνι τρόπω κατασκευή- 
,οντο τά σταθυά' καί

γ') διότι ορίζει τήν ολκήν τή; έν 'Επαί- 
ποις εμπορική; λίτρα;.

I
Ό λίθος είναι έκ τοΰ είδους τών όφιτών, 

κοινότατος έν Μικρά ’Ασίγ.' άλλ’ ένεκα τή; 
πολυκαιρίας, καθ όλας αύτοΰ τάς πλευρά; 
είναι βεολαμμένος' έχει δέ μήκο; ΟΡ,’έΙ, 
πλ. 0μ,<4 ί πάχ. 0μ,05 Έπί τής μιά; 
αύτοΰ επιφάνεια; είσί δύο λαξεύματα, έχον- 4



4 ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΤΑΘΜΟΝ. ΠΕΡ! ΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΤΑΘΜΟΝ. Β
τα σχήμα τετραγωνικές κολοβής πυραμί- 
δος άντεστραμμένης μέ βάσιν Ορθογώνιον 
καϊ μέ πυθμένα έξωγκωμένον. Τές μεγάλης 
βάσεως τοΰ πρώτου λαξεύματος ή μία διά- 
στασις ίσοΰται μέ 0μ,068 ή δέ έτέρα μέ 
Ομ,ΟΒΒ. Παρά τή μικροτίρα πλευρά τές 
βάσεως υπάρχει κοίλωμα λελαξευμίνον σχή
ματος παραλληλεπιπέδου. Έπϊ τοϋ έξωγ- 
κωμένου δέ πυθμένος έγκεχάρακται άντι- 
στρόφως ή λέξις

I Ή Α 
Α «1 Τ

Τδ δεύτερον λάξευμα κατά τάς δύο αύ
τοΰ έδρας είναι βεβλαμμένον' ύπάρχει δέ 
έγκεχαραγμένη έπϊ τοΰ έξωγκωμένου αύτοΰ 
πυθμένος ή λέξις.

I Ή ΜΗ 
Τ 1 Η Λ 
ΝΟΗ

Έπϊ τές έτέρας έπιφανείας τοΰ λίθου ύ- 
πάρχουσιν έπίσης δύο λαξεύματα. Τδ πρώ
τον είναι κυκλικδν έπϊ δέ τές έπιφανείας 
τοΰ έξωγκωμένου αύτοΰ πυθμένος έγκεχά
ρακται ή λέξις .Ιίτρα ουτωσί

Ά
Ί

Τδ δεύτερον λάξευμα έχει σχήμα τετρα
γωνικές κολοβέ; πυραμίδος άντεστραμμέ
νης άλλά βεβλαμμένης κατά τάς δύο αύ
τής έδρας μέ βάσιν ορθογώνιον καί μέ πυθ
μένα έξωγκωμένον έφ’ ου έγκεχάρακται ή 
λέξις

I Ή Α
A q Τ

Τοιαύτη ή περιγραφή τοΰ άρχαίου τούτου 
μνημείου, δπερ έστί μήτρα ς-αθμών (matrice 
ά poids) δι’ ής κατεσκευάζοντο σταθμά ή· 
μιΛίτρον καί σταθμά .ΙΙτρας δύο διαφόρων 

σχημάτων έν τοϊς τέσσαρσιν αύτοΰ λαξεύ- 
μασιν.

’Εκ τές Μικράς ’Ασίας ούδεμία είσέτι έ- 
γνώσθη μήτρα σταθμωΐ. Ή μήτρα λοιπδν 
τοΰ ήμετέρου Μουσείου είναι ή πρώτη έκ 
τές χώρας ταύτης γνωστοποιουμένη' παρα- 
τηρητέον δέ δτι καϊ είς πολλάς άλλας χώ
ρας, άκμαζούσας κατά τοδς άρχαίου; καί 
παλαιούς χρόνους, δέν άνεκαλύφθη μέχρι 
τοΰδε παραπλήσιον άντικείμενον 1).

Εύρέθη δε ή άσιατική αυτή μήτρα έν Ύ- 
παίποις, πόλει άρχαίφ τής Λυδίας, κειμένν) 
έπϊ τών νοτίων υπωρειών τοΰ Τμώλου, πρδς 
τδ Καΰστριανδν πεδίον 2)' καλείται δέ νΰν 
ύπδ τών κατοίκων Τ απ&ϊ. Τών έρειπίων τές 
πόλεως ταύτης καθ’ έκάστην άνασκαπτομέ- 
νων έξάγεται υλη πρδς οικοδομήν. Καϊ τού
του ένεκα ούδεμία σχεδδν άξιόλογος άρχαιό- 
της έκ τών έν αύτή άνακαλυπτομένων είκο-

1) Έξ Ελλάδος μία μόνον εΤναι γνωστή έν
τ$ περί σταθμών διατριβή τοϋ κ. Schillbach, 
ίνβα σημειοΟνται τά έξής περ' αύτής.........enu-
meravi monumenlum, ex crela tel simili 
lapidi mollifactum, non est pondus, ut 
recle Postolacca monuil, verumtamen hoc 
loco non pul.avi praellermiltendum, pro· 
plerea quod ad pondera special. Videtuf 
enim fuisse exemplum vel p r ο ρ I a t- 
n a, ad quod formaeponderum confice· 
runtur.Pondera autem ipsa effectaviden- 
tur esse plumbo, poslquam liquefaclum 
est,in hujus modi formas infuso. In area 
efficta esl diota, praelerea legunlur litte- 
rae ΛΙΝΑ. Pondus autem hujus exempli 
gramm. 86,4 mullo levitus est, quam ut 
de minae cujus vis pondere cogilare pos- 
simus. » "Upa Annali dell Institute. Ho
ma, 1865 ctJ. 188.

2) Στραβ. A///, 627. — Ό Leake,
Journal of a tour in Asia Minor σ. 256, 
άγνοών τήν σημερινήν ονομασίαν των Ύπαί- 
πων, ύπέθεσεν δτι Οά έκειντο ένθα νϋν τό Πυρ
γί. — Ό κ. Γ. Εαρινός μέ έπληροφόρησεν δτι 
ή μήτρα αύτη άνεκαλύφθη έν Ύπαίποις πρό δε- 
καπεντίας περίπου,δτε και είδε αύτήν παρ’ αύτφ 
τω εύρέτη.

νίσθη και περιεγράφη είσέτι ύπδ αρχαιολο
γικήν έποψιν 1).

'Ολίγα έτη π. X. τά "Γπαιπα ήσαν πό
λις μικρά, ώς μαρτυρεί δ τότε άκμάζων 
Βιργίλιος 2), έν τοϊς έξής.
Nam freta prospiciens late riget arduus 

allo
Tmolus in ascensu, clivoque extensus 

ulroque
Sardibus hinc, illinc parvis finilur II y- 

paepis.
ηύξήθη δέ έπί τών αύτοκρατορικών χρόνων, 
καθ’ οΰς καί χρήσις ιδιαιτέρων νομισμάτων 
τή έπετράπη. Ό Παυσανίας αναφέρει τά έ- 
ξές περί τίνος ίεροΰ τής πόλεως ταύτης. 
«Έστι Λυδίοις έπίκλησιν περσικοϊς ιερά, έν 
τε Ίεροκαισαρεία καλουμένη πόλει, καϊ έν 
Ύπαίποις’ έν έκατέρω δέ τών ιερών οίκη
μά τι, καί έν τφ οίκήματί έστιν έπϊ βωμού 
τέφρα' χρόα δέ ού κατά τέφραν έστιν αύτή 
τήν άλλην. Έσελθών δέ ές τδ οίκημα άνήρ 
μάγος, καϊ ξύλα έπιφορήσας αύα έπϊ τδν 
βωμδν, πρώτα μέν τιάραν έπέθετο έπϊ τή 
κεφαλή, δεύτερα δέ έπίκλησιν ότου δή θεών 
έπάδει βάρβαρα καί ούδαμώς συνετά Έλ- 
λησιν' έπάδει δέ έπιλεγόμενος έκ βιβλίου. 
*Ανευ δέ δή πυρδς άνάγκη πάσα άφθήναι τά 
ξύλα, καϊ περιφανή φλόγα έξ αύτών έκλάρι- 
ψαι 3). Ό δέ Στέφανος ό Βυζάντιος 4) ά-

4) Ό Texier (univ pit.) σ. 248-5'· περι
γράφει έν όλίγοις τά έρείπια ναοΰ και τά τοϋ 
θεάτρου της πόλεως. Ένταΰθα υπομιμνήσκω και 
τήν άπλήν περιγραφήν άναγλύφου τινός τής πό
λεως γενομένην έν Ά μ α λ 0 ε ί α κατά τό 1867 
(άριθ. 4506. πρβλ. καί Πανδώρας τομ. 1Π' σ. 
374). Έκ των έπιγραφών δέ αύτής ϊξ μέν έδη- 
μοσιεύΟησαν έν *Μουσ. καϊ ΒιβλιοΟ. (σ 96 άριθ. 
03 σ. 414. άρθ. (. σ. 425 άρθ. λζ'. σ. 427 άρθ. 
μά. σ. 429. άρθ. μέ, μς·') μία δέ έν Πρ ο ό
δ φ άρθ. 238. Έν τφ Μουσείω υπάρχει ώραΐον 
άγαλμα Διονύσου (ύπ’ άρθ. 427 τοϋ καταλό
γου), ό πρώην τοϋ όποίου κάτοχος διαβεβαιοΐ 
δτι εύρέθη έν Ύπαίποις.

2) Metamorph) XI, 450-452.
3) Παυσαν. y, 27,3—Ό Texier έ'θ άνωτ· 

ο- 249, ύποθέτει δτι τά παρά τινι τών Ύπαίπων 
γιφύρα έρείπια είσί τά το0 ναοΰ τούτου.

4) Έκδοσ. Mcinek. α. 649-

ναφέρει δτι αί ύπαιπηναϊ γυναίκες ήσαν ώ- 
ραιόταται, δώρον, ώς λέγει ’Αφροδίτης. Νε- 
ώτεροί τινες γεωγράφοι έσημείωσαν δτι τά 
"ϊ'παιπα ύφίσταντο μέχρι τής αύτοκρατορί- 
α; του Γορδιανοϋ’ άλλ’ έκ τών έπισκοπι- 
κών καταλόγων ή ύπαρξις αύτών φαί- 

. νεται ύφισταμένη καϊ καθ( δλην σχεδδν τήν 
βυζαντικήν περίοδον" έν τή Εκθέσει λ.χ. 
τοΰ Λέοντος τοΰ Σοφοΰ ή πόλις αύτη άνα- 
γέγραπται ώς έκκλησιαστικδς θρόνος τώ Πα
τριάρχη Κωνσταντινουπόλεως ύποκείμε- 
νος 4)' έν έτέροις δέ καταλόγοις, έπισκοπή 
τώ Εφέσου ύποκειμένγι 2).

Π

Μέχρι σήμερον περιεγράφησαν πλεΐστα 
μολύβδινα σταθμά τής ρωμαϊκής έποχής, 
άλλ’ ύπ’ ούδενδς τών έκδοσάντων αύτά έση- 
μειώθη καϊ πώς κατεσκευάζοντο. Ή ύπ- 
αιπηνή δμως μήτρα, περί ής ό λόγος, μέ φέ
ρει είς τάς έξής παρατηρήσεις.

4 ον. Έάν έπϊ τοΰ κατασκευασθησομένοο 
σταθμοΰ έπρόκειτο νά έκτυπωθή τδ δνομα 
τοΰ άγορανόμου καϊ έπϊ τών δύο αύτοΰ 
πλευρών, ή μήτρα συνίστατο έκ δύο μερών, 
ών τδ μέν είχε τδν τύπον τής μιάς έπιφα
νείας, τδ δέ, τδν τής έτέρας. Ένουμένων δέ 
άμφοτέρων, έχύνετο ό μόλυβδος διά τίνος 
δπής έν τώ έκ τής συνεπαφής αύτών σχη- 
ματισθέντι κοιλώματι’ είτα δέ έκτοπιζομέ- 
νων έξήγετο ό σταθμδς, έφ’ ου άμέσως έ- 
τυπούτο καϊ ή σφραγϊς κατά τινας τόπους, 
ώς π.χ. έν Σμύρνη, τοΰ κατά καιρδν άρο- 
ρανομοΰντος πρδς ένδειξιν τής γνήσιας αύ
τών ολκής. "Οτι μετά τήν κατασκευήν έτυ- 
ποΰτο ή σφ ραγίς τοΰ άγορανόμου άποδει- 
κνύουσι δύο λίτραι καί τις σταθμδς μιάς καϊ

4) Παπαδοπού·ου Κεραμέως, Κατάλογοι έπι · 
σκοπών έν ■ Μουσείψ καί ΒιβλιοΟ. της Εύαγγ. 
Σχολή;.· Περιόί Β'. έ'τος ά. σ. 66. ’Λνηγορεύ- 
Οησαν δέ μητροπολιτικός θρόνο; έπϊ Ίσαακίου 
τοϋ Αγγέλου, ώ; άναφέρουσιν ίτεροι κατάλογοι 
έκδεδομένοι ύπύ Parlhey. σ· 155,84. 466,401. 
482,34. 202,4 49. 244,42.

2) Parlhey, «■ 102,44.
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ήμισεία; λίτρα;, έφ’ ών είσίν irtervnuutrai 
αί σφραγίδες τοΰ άγορανόμου μετά ττ,ν κα
τασκευήν των. Τά σταθμά δε ταϋτα εύρέθη 
σαν έν Σμύρνη, έξ ών τά δύο μ'εν διαφυλάτ- 
τονται έν τώ Μουσείο» τής Εύαγγελική; Σχο
λής, ό δ’ έτερο; έν ιδιωτική συλλογή. Ό 
πρώτο;, φέρει τήν έπιγραφήν

άφ’ ένδς άφ’ ετέρου
ΑΓΟ
ΡΑΝΟ ΑΥΡΗΛΙΟΥ ΠΕΡΠΕΡΟΥ
ΜΟΥ

κύκλω, καί έν τώ μέσω τον τύπον τής 
σφραγΐδο; αύτοΰ τοΰ άγορανόμου μετά τοΰ 
μονογράμματος τοΰ έπιθέτου αύτοΰ Ι1ΕΡΠΕ 
ΡΟΥ *). Ό δ’ έτερο; σταθμό; έχων βάρος 
λίτρα;, φέρει τήν έπιγραφήν

άφ’ ένδς άφ’ έτέρου
ΛΙΌΡ ΜΑΡΛΒΙ
Λ NO ΒΙΟΥΠΩ
ΜΟΥ ΛΑΙΑΝΟ

Υ
ήτοι Μάρ(χου) Λειβίου Λαϊανον, καί τδν 
τύπον τής σφραγΐδο; αύτοΰ, έν φ δμως α
δύνατον νά διακρίνη τις τι ένεκα τής έπικε- 
κολλημένες ύλης 4). Ό έτερος σταθμός, έ
στίν ό πρό τίνος ένταΰθα εύρεθείς καί περι
γραφεί; ύπ’ έμοΰ έν τώ 128 φύλλω τής ’/·

") Τήν εϊκόνα τοΟ σταΟμοΒ τούτου δρα έν τφ 
ήμετίρψ καταλ. των Σμνρναϊκ&ν σταθμών τοΟ 
Μουσείου, 4875 σ. 48 καϊ πιν 3- Έν τινι σμυρ- 
ναϊκή έπιγραφή άναφέρεται τις Μ ά ρ κ ο ς Α ϋ- 
ρήλιος (Ιέρπερος, στρατηγό; έπϊ των ό
πλων, ό όποΤο; υποθέτω δτι είνε υιό; τοΒ άγο- 
ρανόμου τούτου (C.l.G. “?ι®· 3189). Καϊ έν έ- 
τέρι σμυρναϊκή επιγραφή (C.G. 3495) άναφέρε
ται έτερος Μ. Αύρήλιος ΗερπέρηςΧα- 
ρ ι δ η μ ι α ν ό ;.

4) Έν τφ πεοϊ των Σμυρναϊκών σταθμών 
φυλλαδίφ μο» δέν ίδωκα τελείαν άνάγνωσιν τή; 
έπϊ ϊοΒ σταθμοί τούτου επιγραφής (δρα σ. 49, 
20 ) ένεκα έπικεκολλημένη; ΰλη;, τήν δποίαν 
άφήρεσα ήοη έν μέρει ώστε έκτδ; των έν τφ 
φυλλαδίφ έκείνφ καϊ τών έν τφ 4 28 φύλλφ τή; 
’Ιωνίας μνημονευόμενων ε; άγορανόμων τή; 
Σμύρνης^προσΟετέον ώ; έυδομον και τόν έπϊ τού 
σταθμοί τούτου’έκτετυπομένον Μ ά ρ. Λ ε ϊ β ί
ο ν Π ω λ λ. ιε ν ό ν.

oirlac. Τδ σχήμα αύτοϋ έστι μηνοειδές 
(μήε. 0,4 25, ΰψ. 0,068)’ φέρει δέ έπί τή; 
μιας αύτοΰ έπιφανείας τήν λέξιν ΑΓΟΡΑ
ΝΟΜΟΥ καί ύπ’ αύτήν τδν έξή; τύπον τή; 
σφραγΐδο; αύτοΰ τοΰ άγορανόμου

Α Υ Ρ Δ I Ο
Ν ΥΣΙ Ο Υ
ΑΓΟΡΑ 
ΝΟΜΟΥ

Ίΐ σπουδαία αύτη λίτρα έλκει γοαιχα.
3 49 ’).

2ον Έάν δέ έπρόκειτο νά κατασκευασθώ- 
σι σταθμά φέροντα άφ’ ένδ; μόνον έπιγρα
φήν ή σύμβολον ίχτυποχ, ώ; ητο σήνηθες 
πρδ πάντων κατά τήν έλληνικήν έποχήν, ή 
μήτρα συνίστατο έξ ένδ; μόνον μέρους, φέ- 
ροντος λελαξευμένον τδ πρόπλασμα τοΰ 
σταθμού καθ’ οίονδήποτε σχήμα. Έπί τού
του δε άντικειμένου τινδ; ς-ερεοϋ έπιτιθεμέ- 
νου, έπίπεδον έχοντος επιφάνειαν,έχυνον διά 
τοΰ παρά τή μήτρα κοίλου λαξεύματο;, 
τδν μόλυβδον έντδς, μέχρις ού ή άνευ έπι- 
φάνεια τοΰ κατασκευαζομένου σταθμού, ή 
ανεπίγραφος δηλαδή, σχηματισθή άνευ κοι
λώματος η έξωγζ-ώματος, άλλ’ έπίπεδος 
ώ; αύτή ή κάτω έπιφάνεια τοΰ έπιθέματος.

Εί; τήν δευτέραν ταύτην παρατήρησιν 
άνήκουσιν όσα σταθμά φέρουσιν έπί τής μι
ας αύτών έπιφανείας σύμβολα ή έπιγραφας 
όχι /γχιγαραγ/ιέχας άλλ’ έκτύπους. Είς 
την αύτήν περί τής κατασκευής τών σταθ
μών παρατήρησιν ανήκει καί ή ύπαιπηνή 
μήτρα τοΰ ημετέρου Μουσείου, δι’ ής κατε- 
σκευάζοντο σταθμά μετ’ έπιγραφή; txrv- 
που έπί τής μιας μόνον έπιφανείας αύτών, 
έπιτιθεμένου λείου τινδ; άντικειμένου στε
ρεού, μαρμάρινου λ.χ. ή σιδηροΰ, καί διά

") Κατά τήν ^ωμαΐκήν έποχήν συνήθως έπί 
τών σταθμών, άντϊ τή; έκτυπώσεως όλοκλήρου 
τοδ ονόματος τοί άγορανόμου,ένετυποίτο μόνον 
ή σφραγϊ; αύτοί, είτε άπας, εϊτε πολλάκις. 
Τοιαΰτα σώζονται καϊ έν τή Συλλογή τοί Μου
σείου έ; ών τρία σκριίγραψα έν τφ καταλόγιυ 
τών Σμυρ. σταΟ. σ. 48 άρθ. 78 καϊ 76 σ. 21. 
Τοί ένδς τούτων τήν εικόνα δρα έν πίνακι 3φ. 

τοΰ περιττού τών προπλασμάτων παραλ
ληλεπιπέδου λαξεύματος χυνομένου τού μο- 
λύβδου.

'Η πρώτη περί τής κατασκευής τών 
σταθμών παρατήρησις είναι άδύνατον νά ά- 
ποδειχΟή, διότι δέν εύρέθη είσέτι μήτρα δι’ 
ής κατεσκεύαζον σταθμά, φέροντα καί έπ’ 
άμφοτέρων αύτών τών έπιφανειών ίχτύπους 
έπιγραφάς. Έξήγαγον δέ τήν παρατήρησιν 
ταύτην, έδηγηθείς έκ τής έξετάσεως τής 
κατασκευής πολλών σταθμών, τά όποϊα ηύ· 
τύχησα νά ίδω ίδίοις όμμασιν. 'Η δευτέρα 
όμως παρατήρησις πληρέστατα άποδεικνύε- 
ται έξ αύτής τής ύπαιπηνή; ήμών μήτρας, 
δι’ ής καί τινας έφαρμογάς έποιησάμην πρδς 
έπιβεβαίωσιν τής παρατηρήσεως μου. Έπι- 
θέσας δηλονότι λεϊον τεμάχιον μαρμάρου 
έπί τής έπιφανείας (τής μήτρας) τής έχού
σης μήτραν λίτρας τε καί ήμιλίτρου διά τοΰ 
παραλληλεπιπέδου λαξεύματος έκάστης μή
τρας, έχυσα έντδς μόλυβδον τετηγμένον. 
Ειτα δε τδ έπίθεμα έκτοπίσας καί τόν μό
λυβδον έξαγαγών, παρετήρησα δτι κατε- 
σχ&όασα σταθμόν μετά τής έπιγραφή;.

ΑΕΙ 
ΤΡΑ 

καί έτερον μετά τής έπιγραφή;
ΗΜΕΙ
ΛΕΙΤ 
ΡΟΝ 

νομίζει δέ τις ότι τά σταθμά ταϋτα κατε- 
σκευάσθησαν κατ’ αύτήν τήν άρχαιότητα.

III

II μείζων σπουδαιότης τή; μήτρας ταύ
της κεΐται εί; τήν έπίλυσιν τής εξής άπορί- 
ας : πόσον άρά γε είλκεν ή δι’ αύτής κατα- 
σκευαζομένη λίτρα ;

Ή άπορία αύτη λύεται διά τής νΰν δλ- 
κ?·! τή; ύπ’ έμοΰ κατασκευασθείση; έν αύ
τή λίτρας, έλκούσης γραμμ. γαλλ. 390. 
Πρδς έπιβεβαίωσιν δμως τοΰ ποσοΰ τούτου 
έζυγισα καί τδ ήμίλιτρον, δπερ ελκει γραμ· 

4 95. "Ωστε ή διά τή; μήτρα; ταύτης κα- 
τασκευαζομένη έν Ύπαίποις λίτρα κατά τήν 
άρχαιότητα, ήτοι περί τδν Β' αιώνα μ. X. 
ώς δεικνύει τδ σχήμα τών γραμμάτων, 
είλκε πολδ άνώτερον τοΰ κανονισθέντος ύπδ 
τών νεωτέριον σταθμολόγων βάρους τής ρω
μαϊκής λίτρας είς γραμ. 327,453. Διό έπι- 
καλοΰμαι ένταΰθα τήν προσοχήν τών ένδι- 
αφερομένων περί τήν άκριβή ολκήν τής αρ
χαίας ρωμαϊκής λίτρας.

Είναι ήδη γνωστόν δτι ή άκριβής αύτής 
δλκή δέν ώρίσθη είσέτι καί δτι διάφοροι 
προύτάνθησαν ύπολογισμοί κατά τάς νεω
τέρας έρεύνας τών σταθμολόγων. 'Ο Eisen- 
Schmidt λ χ. ώρισεν αύτήν εί; 6216 κόκ
κους παρισινούς ήτοι γραμμ. 329,45’ δ 
Budee είς 7200 ήτοι γραμμ. 381,60 κτλ. 
'II αιτία δέ τών ύπαρχουσών διαφορών με
ταξύ τών ύπολογισμών τών σταθμολόγων 
είσί τά μέσα ιδίως, άτινα μετεχειρίσθη έ
καστος είς τάς έρεύνας του. Ταϋτα δέ ε'νάι 
τά έν τοΐς Μουσείοις καί ταϊς ίδιωτικαΐς 
συλλογαϊ; διαφυλαττόμενα σταθμά’ άλλ’ 
έπειδή δι’ αύτών ούδέποτε σχεδδν δύναται 
νά δρισθή άκριβώς ή ζητούμενη δλκή τής 
ένότητος παντδς ς-αθμολογικοΰ συς-ήματος, 
οί νεώτεροι μετρολόγοι, έστρεψαν τήν προ
σοχήν αύτών είς τήν νΰν δλκήν τών χρυ
σών νομισμάτων τών έπί τή; δημοκρατίας 
καί τοΰ Μ. Κωνσταντίνου κοπέντων, δι’ 
ών πράγματι προσήγγισαν είς τήν άλή- 
Οειαν.

'Ως γνωστόν, δ Μ. Κωνσταντίνος είχε δι
αιρέσει τήν λίτραν είς 72 μέρη, ών τδ 4/72 
είς χρυσόν ώνομάσθη solidus ή νόμισμα,κα
τά τήν διατηρηθεϊσαν ύπδ τών άρχαίων με- 
τρολόγων μετάφρασιν τής λέξεως. Τήν δι- 
αίρεσιν δέ ταύτην έφήρμοσεν έπί τών έπ’ αύ
τοΰ κοπέντων χρυσών νομισμάτων.

’Επειδή λοιπόν δ χρυσός δέν όξυδοϋται 
έκ τή; πολυκαιρίας καί επομένως ούτε μέ
ρος αύτοϋ χάνει ούτε βαρύτερο; γίνεται, οί 
σταθμολόγοι, πρδ; άνακάλυψιν τής άκριβοϋ; 
τής λίτρας ολκής, έσκέφθησαν ϊνα ζυγίσωσι 
πολλά χρυσά νομίσματα τής τε έποχής τής 
δημοκρατίας καί τή; τοϋ Μ· Κωνσταντίνου,
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καί έπομένως κατ’ Αναλογίαν νά δρίσωσι 
τήν ολκήν αύτής. Καί πρώτος κυρίως δ 
Lctronne 4) ζυγίσας τινά τών ώραιοτέρων 
τούτων νομισμάτων Αμφοτέρων τών έπο- 
χών, ώρισε τήν λίτραν είς 04 GO κόκκους 
ήτοι γραμμ. 327,4 8. Τούτο) ήκολούθησεν δ 
Boeckh 2), δστις ύπδ τών αύτών έρευνών 
βοηθούμενος, ωρισεν αύτήν είς γραμμ. 327, 
45’ δ δέ Mommsen 3) τήν αύτήν δδδν ά- 
κολουθήσας, ώρισεν έπί τέλους τήν λίτραν 
είς γραμμ- 327,453, άτινα παρεδέχθη καί 
δ κ. Ilultsch 4).

Πρέπει δέ νά παρατηρήσωμεν δτι ή δρι- 
σθεϊσα αυτή δλκή είναι νΰν παραδεδεγμένη 
ύπδ πάντων σχεδδν τών Αρχαιολόγων ώς 
τδ ακριβές βάρος τής ρωμαϊκής λίτρας. 
Άλλ’ ή νΰν δλκή τών σταθμών, ή μή λη- 
φθεϊσα δυστυχώς υπδ σπουδαίαν ίποψιν, ά- 
ποφέρει ωφέλειαν τινα ούχί άπορριπτέαν’ 
είναι δηλαδή Ανάγκη νά έρευνηθή τίνος έ
νεκα έκ τών μέχρι σήμερον γνωσθέντων 
σταθμών τινά μέν έλκουσι λίτραν πολύ 
πλέον τής κανονισθείσης, τινά δέ πολύ έ- 
λαττον αύτής. Ό Boeckh 5) έξετάσας ά
παντα σχεδδν τά μέχρι τής εποχής αύτοΰ 
γνωσθέντα σταθμά τοΰ βωμαϊκοΰ συστήμα
τος, καί παρατηρήσας δτι τινά τών μικρό- 
τέρων δίδουσι διά τήν λίτραν αύτών πολύ Α
νώτερου βάρος τοΰ ύπ’ αύτοΰ κανονισθέν- 
τος, έσκέφθη δτι πιΟανδν είς αύτά νά υπήρ
χε σταθμική ροπή διά τήν δλκήν ώρισμέ· 
νων τινών πραγμάτων.

'Η παρατήρησις αυτή τοΰ Boeckh πρέπει 
σήμερον νά έπαναληφθή καί νά Αναπτυχθή 
είδικώτερον ένεκα τών νεωτέρων άνακαλύ

1) Considerations generales sur I’ eva
luation des monnaies grecques el romai- 
nes. Paris, 1815.

2) Melrologische Unlersuchungen, Ber
lin, 1858.

3) Geschichte des Roemischen Muenz- 
tcesens. Berlin, I860.

4) Griechische und RoemiscHe Melro- 
logie. Berlin, 1862.

5) Metrolog. Unters. σ. 195. 

ψεων, αϊτινες έγένοντο άπδ τής έποχής τής 
έκδόσεως τών θαυμάσιων αύτοΰ μετρολογι- 
κών έρευνών.

Διαιρών τις γεωγραφικώς τά εκτοτε ά- 
νευρεθίντα σταθμά έξάγει τά έζής συμπε
ράσματα :

4 ον δτι πολλά τών Αρχαίων ς-αθμών εί- 
σί κίβδηλα έξ αύτής τής έποχής τής κατα
σκευής αύτών. Καί

2ον δτι είς πολλά μέρη ίσως ή λίτρα έν 
τή Αγοραπωλήσει εϊχεν άνωτέραν δλκήν τής 
νομισματικής, (δι’ ής έσταθμίζοντο ώρι- 
σμένα πράγματα), ώς έγένετο Αρχαιότερου 
καί έν τώ Αττικώ συστήματι 4).

Ή πρώτη παρατήρησις οϊκοθεν έννοεϊ- 
ται’ διότι καί κατά πάσας τάς έποχάς, κα
θώς καί κατά τήν νΰν, υπήρχον άνθρωποι 
κιβδήλοις σταθμοϊς χρώμενοι. Ή δέ δευτέρα 
υπ’ ούδενδς τών Αρχαίων μαρτυρεΐται, έάν 
δέν Απατώμσι. Ή κατά γεωγραφικήν δμως 
κατάταξις καί έρευνα τών σταθμών επιτρέ
πει, νομίζω, νά έκφρασθή τις δτι πρέπει νά 
παραδεχθώμεν καί έμπορικήν λίτραν,έλκου- 
σαν άνώτερον τής νομισματικής βάρος’ άλ
λά καί αύτη ούχί ή αύτή είς έκάστην πόλιν.

Μελετών τήν νΰν δλκήν τών γνωστών 
μοι ρωμαϊκών σταθμών, έσχεδίασα πίνακάς 
τινας, έν οίς κατέταξα γεωγραφικώς τά είς 
έκάστην διαίρεσιν άνακαλυφθέντα σηκώμα
τα’ έκ τής δλκής δέ αυτών βοηθούμενος 
παρετήρησα

Ιον δτι δσαι τών έν ταύτή ή έκείνη τή 
πόλει ευρεθεισών λιτρών έλκουσι κατά τδ 
μάλλον καί ηττον τήν παραδεδεγμένων νΰν 
δλκήν, έχρησίμευσαν ώς σταθμά τής νομι
σματικής λίτρας.

4) Άπό Σύλωνος καί έξής ήμνί έΐλκεν ίκα- 
τόν δραχμάς· άλλά μετά ταΰτα, κατά τι ψήφι
σμα αττικόν (C.I.G. άρθ. 423), είσήχθη καί 
έμπορική μνβ ϊλκουσα εκατόν πεντήκοντα δραχ
μάς· δι’ αύτής έσταθμίζοντο κατά τό ψήφισμα 
«τάλλα πάντα τούτη τή μν?, πλήν δσα πρός 
άργϋριον διαρρήδην εϊρηται.· Πρ6λ. (Boeckh 
Metrolog. Unlersuchungen a. 115 xal 
Staalshaulisallung der Alhencr II,σ. 556.

20ν ίτι «ί ίλκουσαι άνώτερον σταθμδν 
τής νομισματικής, έχρησίμευσαν ώς βάρη 
έμπορικής λίτρας. Καί

3ον δτι αί ίλκουσαι κολλώ ίλαττον τής 
νΰν παραδεδεγμένης, έχρησίμευσαν είς άπα 
τεώνας έμπόρους κτλ.

’Εννοείται δέ ότι λέγων ταΰτα έχω ύπ’ 
βψιν μου τήν σημειωθεϊσαν δλκήν τών καλ- 
λιτέρων σταθμών, δηλαδή τών μή βεβλαμ- 
μένων ή ελλιπών.

Ώς παράδειγμα δέ τών τριών τούτων 
παρατηρήσεων ές-ωσαν τά ρωμαϊκού συστή
ματος τής Σμύρνης σταθμά, έν ή άνεκαλύ- 
φθησαν μέχρι σήμερον τοσαύτα, όσα έν ού- 
δεμιά άλλη πόλει τής 'Ελλάδος.

Τινά έξ αύτών δίδουσι λίτραν έκ γραμμ. 
383. 360. ίτερα έκ γραμμ. 324,9. 324. 
329. 330. 333. 344. 349. καί ίτεοα έκ 
γραμμ. 276. 282. 283,3. 300. 302. 
309.

Κολακεύομαι πιστεύων ότι ή συγκριτική 
αυτή έρευνα έσεται Ασπαστή παρά τοΐς έν- 
διαφερομένοις περί τήν ιστορίαν τού ρωμαϊ
κού συς-ήματος. 'Αλλως, πώς είναι δυνατόν 
νά συμβ ιβασθή ή απορία τοΰ έρευνητού δταν 
έν ταύτη ή έκείνη τή πόλει Απαντά σταθμά 
ών τινά μέν έλκουσι λίτραν άνωτέρα; δλκής 
τής κανονισθείσης, έτερα δέ πολλώ ίλαττον 
αύτής ;

Σμύρνη’ κατά δκτώμβριον τοΰ 4 876. 
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΑΟΣ Κ.ΕΡΑΜΕΓΣ.

Τ. Γ. Ό πίναξ είκονίζει τήν μήτοι 
τά τάς δύο αύτής έπιφανείας, οί δί 
4 καί 2 είκονίζοι— ._ <·υ»>ις κα..
ααθίντα σταθμά κατά τδ φυσικόν 
μέγεθος.

* ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΑΦΘΑΡΣΙΑΣ.

Έάν i άνθρωπος άποΟάνη, θέλει αρ 
γ» άναζήσει^ (Ίώβ^ΧΙγ. 4 4).

Ό άνθρωπος δ προτείνας έν έαυτώ τήν ε
πίσημον ταύτην έρώτησιν είχε φθάοει είς τδ 
τελευταίου σημεϊον έν ώ δύναται νά φθά- 
ση ή δυστυχία έπί τής γής. Άπώλεσεν έν 
μιά ήμερα άπειρα πλούτη. Είδε τούς επτά 
υιού; καί τάς τρεϊς αύτού θυγατέρας άναρ- 
παοθέντας αίφνιδίως είς τδ άνθος τής ηλι
κίας υπδ τοΰ εξολοθρευτικού αγγέλου. 
ΙΙροοβληθείς υπδ σκληρός καί ανιάτου ασθέ
νειας, έγκαταλειφθείς υπδ τών συγγενών 
του, συκοφαντηθείς υπδ τών φίλων του έν 
τή απελπιστική έκείνη θέσει ένθα δέν προσ- 

I δοκό τις άλλο είμή θάνατον καί θάνατο» 
I πολυώδυνον, άναπέμπει έκ βάθους τής καρ

δίας του τήν τρομεράν ταύτην έρώτησιν είς 
τήν δποίαν αισθάνεται τις συγχρόνως τήν 
έλπίδα του πιστεύοντος καί τάς Αμφιβο
λίας τής Απιστίας’ «’Εάν ό άνθρωπος άπο- 
θάνγ, θέλει αρά γε άναζήσει; . . . »

Ί1 έρώτησις αυτή υπάρχει Αείποτε. Τεσ
σαράκοντα αιώνες παρήλθον έκ τής ήμέρας 
έκείνης καθ’ ?,ν έξήρχετο έκ τής Αύσίτιδος 
ύπδ τεθλιμμένη; καρδίας' καί σήμερον είσέ
τι έν τή άκμαώτητι αύτής, έρχεται δπως 
διεγείρή ζώσαν ηχώ έν ταϊς καρδίαις ήμών. 
Τωόντι, τίς έξ ήμών κυριευόμενος ύπδ τής 
θλίψεως ή κεκλιμένος έπί τοΰ τάφου έκεί- 
νων ού; ήγάπησε, δέν έπανέλαβεν ένδομύ- 
χω; μετά τού Ίώβ’ «Έάν δ άνθρωπος άπο- 
θάντ), θέλει άρά γε άναζησει;»

Αύτδς δ ίδιος Ιώβ απήντηιεν είς τήν έ- 
ρώτηοιν ταύτην καθ’ ήν σιιγμήν ή πίστις 
αύτοΰ, άπογυμνωθϊίσα έξ δλων αύτής τών 
νεφών, Απεδέχετο άνευ έπιφυλάξεως τάς ύ- 
ποσχέσεις τού ΑυτρωτοΟ αύτοΰ θεού’ «'Η- 
ξεύρω, λέγει, δτι ζή δ Λυτρωτής μου, καί 
θέλει έγερθή έν τοΐς έσχάτοις καιροϊς έπί 
τής γίς’ καί άφοΰ μετά τδ δέρμα μου τδ 
σώμα τοΰτο φθαρή, άλιν μέ τήν σάρκα

.. 2

iv μήτραν κα- 
. Ιέ άριθ. 

υσι τά δι' αύτής κατασκευ- 
ι αύτών

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Α'.)
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μου θέλω ίδεϊ τδν Θεόν.» (Ίώβ. ΧΛΧ. 25 
27). Οί λόγοι ούτοι χαρακτηρίζουσι σαφώς 
τήν βιβλικήν διδασκαλίαν τής αθανασίας. 
Δέν πρόκειται ριόνον περί άορίστου τινδς ά- 
θανασίας τίς ψυχής άπογυμνωθείσης έκ τοϋ 
φθαρτού αύτής περικαλύμματος, διδασκαλία 
ήτις δεν ανήκει ιδίως είς τήν άποκαλυφθεΐ- 
σαν θρησκείαν καί τήν όποιαν εύρίσκομεν 
είς τάς περισσοτέρας τών ανθρωπίνων θρη
σκειών, άπδ τοϋ πολυθεϊσμοΰ τών 'Ελλή
νων μέχρι τοϋ θεϊσμού τών νεωτέρων φιλο
σόφων, πρόκειται καθαρώς περί άναστάσε- 
ως, περί έπανόδου είς τήν ζωήν τής τέφρας 
τών σωμάτων ήμών- πρόκειται περί τής 
διδασκαλίας έκείνης ούσιωδώς βιβλικής, τήν 
όποίαν δμολογοϋμεν είς τδ σύμβολο» τής 
πίστεως ήμών λέγοντες «προσδοκώ άνά- 
στασιν νεκρών καί ζωήν τοϋ μέλλοντος αί
ώνος».

Τοιαύτη είναι ή διδασκαλία περί τής ό
ποιας προύτίθεμαι σήμερον νά λαλήσω. Οά 
υπήρχε μικρά ώφέλεια λαλών ύμΐν, περί τής 
αθανασίας τής ψυχής έν τή εύρυτέρα αύτής 
έννοία. Έπί τοϋ ζητήματος τούτου,είμαι βέ 
βαιος, δέν δύναται νά ύπάρχη ούδεμία άμ- 
φιβολίφ, ούδείς δισταγμός έν τώ πνεύματι 
ύμών. Δέν ύπάρχει ούδείς έξ ήμών δστις 
πιστεύει δτι θέλει καταντήσει μηδέν μετά 
τδν θάνατόν του, καί δστις δέν παραδέχεται 
διά γενικοϋ τρόπου άλλην δπαρξιν μετά 
τήν παροϋσαν.

Πλήν ύπάρχεε έτερον ζήτημα έπί τοϋ δ· 
ποίου ή πίστις ήμών δέν είναι πιθανώς ού
τε τόσον σαφής ούτε τόσον σταθερά' έννοώ 
τδ ζήτημα περί άναστάσεως τοϋ σώματος 
ήμών. Πιθανόν νά μήν έπες-ήσετε σπουδαί
αν τήν διάνοιάν σας έπί τής έκπληκτικής 
άλλά συγχρόνως καί παρηγορητικής ταύτης 
άληθείας, δτι τδ σώμα τοΰτο, τδ όποιον α
ποτελεί μέρος έπουσιώδες τής άτομικότη- 
τός σας, δέν θέλει άποβληθή έκ τής ούρα- 
νίου ζωής' δτι θέλετε ευρει έκεΐθεν τοϋ τά
φου τά θαυμάσια ταύτα όργανα, πρδς στιγ
μήν ψυχρανθέντα καί διακεκομμένα ύπδ τού 
θανάτου' δτι θέλετε έχει άκόμη είς τήν 
μέλλουσαν ζωήν χεΐρας δπως ένεργήτε, 

ώτα δπως άκούητε, χείλη δπως ύμνήτε τδν 
Θεδν καί δφθαλμούς δπως θαυμάζητε τά 
θαυμάσια αύτού. Έπϊ τοϋ εκπληκτικού 
λοιπόν τούτου γεγονότος, πλήν πραγματι
κού, μυστηριώδους πλήν άκαταμαχήτου, 
έπικαλούμαι καί αυθις τήν σύντονον προοο - 
χήν ύμών.

’Εάν ήθελον περιορισθή ν’ άποδείξω τήν 
έκ νεκρών άνάστασιν έκ τών δηλώσεων τής 
Ίεράς Γραφής τδ έργον μου θά ήτο εύκολο» 
καί πεπληοωμένον Ή Ιερά Γραφή, τωόν
τι, δέν χωρίζει ούδέποτε τήν άθανασίαν 
τής ψυχής έκ τής άναστάσεως τού σώμα
τος. Θεωρεί τδν άνθρωπον ώς σύνολόν τι 
συγκείμενον έκ σώματος καί έκ ψυχής, καί 
όλόκληρος ούτος δ άνθρωπος δφείλει νά έ- 
πιζήσψ Μολονότι ή διδασκαλία μελλούσης 
ζωής έν τή Παλαιά Γραφή έπέχει πολύ δ- 
λιγωτέραν θέσιν ή έν τώ Εύαγγελίφ, εύ
ρίσκομεν πολλά χωρία άτινα άποδεικνύου- 
σιν έναργές-ατα τήν υψωσιν τού σώματος. 
'Η έλπίς ένδόξου άναστάσεως, τήν όποίαν 
εϊδομεν παρά τώ Ίώβ εύρίσκομεν αύτήν 
παρά τώ Δαβίδ' «Έγώ δέ, λέγει, έν δικαι
οσύνη) δφθήσομαι τδ πρόσωπό» σου' χορτα- 
σθήσομαι έν τώ δφθήναί μοι τήν δόξαν σου.» 
Εύρίσκομεν αύτήν παρά τώ Ίϊσαία : «Ά- 
ναστήσονται γάρ οί νεκροί σου, καί έγερ— 
Οήσονται οί έν τοϊς μνημείοις καί εύφραν- 
θήσονται οί έν τή γή” ή γάρ δρόσος ή παρά 
σοϋ ϊαμα αύτοϊς έστιν, ή δέ γή τών άσε- 
βών πεσεϊται.»

Εύρίσκομεν αύτήν παρά τώ Δανιήλ' «Καί 
πολλοί τών κεκοιμημένων είς τδ χώμα τής 
γής θέλουν έξεγερθή, οί μέν είς αιώνιον 
ζωήν, οί δέ είς δνειδισμόν καί είς καταισχύ
νην αιώνιον.» Τέλος εύρίσκομεν αύτήν πα
ρά τφ ’Ιεζεκιήλ. Ένθυμεϊσθε βεβαίως τήν 
μεγαλοπρεπή έκείνην δρασιν είς τήν όποίαν 
δ Αιώνιος, άναρπάζων πρδς στιγμήν τδν 
προφήτην έκ τής δρατής πραγματικότητος, 
μεταφέρει αύτδν έν πνεύματι έν τώ μέσφ 
πεδιάδος πλήρους ξηρών δστέων.’Επί τή δι
αταγή τοΰ Αιωνίου, δ προφήτης προστάζει 
είς τά ξηρά ταύτα δστά ν’ άναζήσωσι καί 
πάραυτα ιδού σεισμός καί τά δστά συνήλ-

Οον δμοϋ καί άνεφόησαν νεύρα καί σάρκες 
καί δέρμα περιεσκέπασεν αΰτά. Τέλος τό 
πνεύμα ένεφύσησεν άπδ τούς τέσσαρας άνέ- 
μους είς τούς νεκρούς καί άνέζησαν καί έ- 
στάθησαν επάνω είς τούς πόδας των ώς 
στράτευμα, μέγα σφόδρα. Προφητεία άφω
νος καί υψηλή τής μελλούσης άναστάσεως 
τών νεκρών (“) I

’Αλλά προπάντων έν τί) νέα Διαθήκη 
βλέπομεν τήν μεγάλην ταύτην αλήθειαν δι- 
αλάμπουσαν' «Ό Χριστός, λέγει δ απόστο
λος Παύλος, κατήργησε μέν τδν θάνατον, 
έφώτισε δέ ζωήν καί αφθαρσίαν διά τού 
Εύαγγελίου.» Ή αθανασία τής ψυχής έν 
τώ Εΰαγγελίω εξηγείται πάντοτε διά τής 
άναστάσεως. Αυτός δ Ίησοΰς καλείται ή ά- 
νάστασις καί ή ζωή" «'Ερχεται ώρα, λέγει, 
έ» η πάντες οί έν τοϊς μνημείοις άκούσον- 
ται τή; φωνής τοΰ θεού, καί έκπορεύσονται 
οί τά άγαθά ποιήσαντες είς άνάστασιν ζω
ής, οί δέ τά φαύλα πράξαντες είς άνάατα- 
σιν κρίσεως.» Ό απόστολος Παύλος έν ταΐς 
έπιστολαί; αύτοΰ, δμιλεϊ άκαταπαΰστως 
περί άναστάσεως. Έν τώ δεκάτω πέμπτω 
κεφαλαίω τής πρώτης ΐπιστολής πρός Κο- 
ρινθίους, ιδιαιτέρως έκθέτει τήν διδασκαλί
αν ταύτην, καί άποδεικνΰει αυτήν δι’ ά- 
καταμαχήτων έπιχειρημάτων τά όποια ε
ξάγει άλλεπαλήλως έκ τή; θρησκείας καί 
έκ τής φύσεως μή λησμονώ» ν* άπαντήση 
είς τά; αντιρρήσεις ά; έγείρουσι κατ’ αυ
τής.

Ή Γραφή δέ» ευχαριστείται ν’ άποδείξΐ) 
τήν διδασκαλίαν ταύτη» δι' άμέσω» εκδη
λώσεων, άλλά περιγράφει αυτή» διά πρά
ξεων κηρύττουσα συγχρόνως τήν άνάστασιν 
πολλών νεκρών.Ούτως δ υιός τή; χήρας τού 
Σαρεπτά άνεστήθη ύπό τού προφήτου 'Η
λιου, δ υίός τής Σουλαμίτιδος ύπό τοΰ προ
φήτου Έλισσαίου, δ Λάζαρος, ή κόρη τού 
Ιαϊρου, δ υίός τής χήρας τοΰ Ναίμ, άνεστή- 

θησαν ύπδ τοΰ Ιησού Χριστού, καί τέλος 
αύτός ό θείος Σωτήρ ήμών έξήλθε νικητής
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καί τροπαιούχος έκ τού τάφου διά τής έν
δοξου δυνάμεώς τού Πατρός αυτού, δπως 
χρησιμεύσει ώς ένέχυρον καί πρόδρομος τής 
ιδίας ήμών άναστάσεως. Καί καθώς αί ά- 
παρχαί τών καρπών τής γής εΐνε τό ένέ
χυρον δλοκλήρου τού θερισμού δπερ μέλλει 
ν’ άκολουθήση, ουτω καί δ Ίησοΰς πρωτό
τοκος τών νεκρών έγένετο, δπως άναγγείλ^ 
τήν άνάστασιν τών άδελφών αύτού.

Αί μεγάλαι άλήθειαι τής σωτηρίας, ή έ»· 
σάρκωσις τοΰ Σωτήρος, δ έξιλασμός 8ν έ- 
καμεν ύπέρ τών αμαρτημάτων ήμών, ή 
μέλλουσα κοίσις, άποδεικνύουσι δι’ έμμέ- 
ου τρόπου τήν διδασκαλίαν τής άναστάσε
ως τών σωμάτων. Έάν δ υίδς τού θεοΰ ηύ- 
δόκησε νά περιβληθή άνθρωπίνην σάρκα, 
έάν ήθέλησε νά συμμεθέξη τού αϊματος και 
τού σώματος, τοΰτο είναι άπόδειξις δτι ή 
σάρξ αύτη καί τδ αίμα τούτο έχουσι μέρος 
είς τήν χάριν αύτοΰ' καί άναμφιβόλως τδ 
σώμα τοΰ άνθρώπου δπερ έτιμήθη ύπδ τής 
παρουσίας τού ίδιου Θεοΰ, δέν Οά είναι ή 
παντοτεινή λεία τού τάφου.

Έάν δ Ίησοΰς σωματικώς καί ψυχικώς 
ϊπαθεν, δπως έξιλεώση τά αμαρτήματα ή
μών, τούτο είναι άπόδειξις δτι τδ ήμέτερον 
σώμα, ως καί ή ψυχή ήμών, συμπεριλαμ- 
βάνεται έν τή απολυτρώσει έκτελεσθείση έπί 
το· σταυρού. Καί πραγματικώς ήτο άνάγ- 
κη τούτου δπως ή άπολύτρωσις έσεται τε
λεία. Όπως έξαλειφθώσ.ν δλα τά δλέθρια 
άποτελέσματα τής αμαρτίας, δέν έφθανε 
μόνον ή ψυχή νά καθαρισθή έκ τού μολύ
σματος λαμβάνουσα τήν άφεσιν αύτής, άλ
λά καί τδ σώμα ήμών ώφειλε ν* άποκατα- 
σταθ5 έν τή άθανάτφ καί ένδόξφ έκείνη 
τάξει έξ ής μόνον ή αμαρτία τδ είχε άπομα- 
κρύνει. Ούτως ή στιγμή καθ’ ήν δ Σωτήρ έ- 
ξέπνεεν έπί τού Σταυρού έσημειώθη ύπδ τής 
άναστάσεως πολλών αγίων άνδρών. Διά 
τού μέσου τούτου δ Θεδς άπεδείκνυεν δτι 
δ θάνατος ούτος άπέδιδε τήν ζωήν είς τά 
σώματα ήμών έξαγοράζων συγχρόνως καί 
τάς ψυχάς ήμών.

Ή διδασκαλία μελλούσης κρίσεως προϋ
ποθέτει είσέτι τήν άνάστασιν. Τωόντι ή
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θεία δικαιοσύνη απαιτεί ώστε ολόκληρον τό 
άτομο» τό όποιον έπραξε τό Αγαθόν ή τό 
κακόν, να λάβη είς άλλην οικονομίαν ή την 
αμοιβήν η την τιμωρίαν. Καθώς τό σώμα, 
ως επίσης καί ή ψυχή, συμμετέχει τών πρά 
ζεων τάς οποίας πράττομεν, δέον ώστε τό 
σώμα καθώς επίσης καί η ψυχή, νά συμ- 
μεθέ^η τής μελλούσης κρίσεως, άλλως ή 
δικαιοσύνη τής Αμοιβή; ήθελεν εϊσθαι ατε
λής.

Τοιουτοτρόπως τά πάντα συνδέονται είς 
τάς Αποκαλυφθείσας Αλήθειας, αί αλήθειαι 
αυται σχηματίζουσι μεταξύ αύτών χρυσήν 
άλυσιν, ό πρώτος κρίκος τής όποιας παρα- 
σύρει κατόπιν αύτοΰ όλους τούς άλλους" 
πάσαι άμοιβαίως υποτίθενται, προσαγορεύ
ονται καί ή διδασκαλία αΰτη τής Αναστά- 
σεως, ήτις έφαίνετο κατ’ Αρχάς διδασκαλία 
ανεξάρτητος καί μεμονωμένη, εύρίσκεται έν 
στενή καί Οαυμασία σχέσει μεθ’ όλου τοΰ 
συνόλου τής άποκαλύψεως. Άλλ’ όχι μόνον 
ή Αποκάλυψις Υποδεικνύει τήν μεγάλην 
ταύτην Αλήθειαν, τό λογικόν μας παρακι
νεί νά τήν παραδεχθώμεν, αί Ανάγκαι τής 
καρδίας ήμών τήν κηρύττουσι καί εύρίσκο- 
μεν αύτήν γεγραμμένην παντοΰ είς τά έργα 
τής φύσεως.

Εν πρώτοις άς παρατηρήσωμεν δτι ή αν
θρώπινος ψυχή έχει Ανάγκην, όπως ϊυνηθή 
ν Αναπτύξη τάς δυνάμεις αύτής, νά ήναι 
ήνωμένη μεθ* οίουδήποτε σώματος. Τό σώ
μα είναι ώς πρός -τήν ψυχήν έκεϊνο τό όποιον 
2ν ίργαλεΐον είναι είς τάς χεΐρας τοΰ ίργά- 
του. Έάν τό έργαλεϊον ε'ναι ατελές, 4 έρ
γάτης δέν δύναται νά πράξη καλόν τι έρ- 
γον. Ουτω καί ή ψυχή ηνωμένη έν τή ζωή 
ταύτη μετ’ Ασθενούς σώματος, δέν έκπλη- 
ροΐ τόν προορισμόν αύτής. Έάν τώρα Αφαι- 
ρέσητ» τό έργαλεΐον έκ τών χειρών τοΰ έρ- 
γάτου, δέν Οά δυνηθή ούτος βεβαίως νά 
πράξτι κανέν έργον" ωσαύτως καί ή ψυχή, 
στερηθεΐσα τής συνδρομής τοΰ σώματος, δέν 
ήθελε δυνηθή ν’ Αναπτύξη τάς δυνάμεις της. 
Τίνος λοιπό» δεΐται ό έργάτης όπως ώφε- 
ληθή άποτελεσματικώτερον τής βιομηχανί
ας του ; Δέον ν’ Αντικατασταθή τό άχρη

στον έργαλεΐον δι’ άλλου έντελεστέρου, ή
γουν πρέπει τό φθαρτόν τοΰτο σώμα, υπο
κείμενον είς φθοράν καί αδυναμίας καί τό 
όποιον άνταποκρίνεται κακώς είς τάς άνάγ- 
κας τής ψυχής, νά μήν έκμηδενισθή είσαεί, 
άλλά νά δοξασθή, μεταβληθή καί ίλευθε- 
ρωθή διά παντός έκ τών Ατελείων καί ελ
λείψεων αύτοΰ. Έάν άρνήσθε τήν ΰπαρξιν 
τοΰ σώματος έν άλλη διατάξει, θέλετε φθά- 
σει μετ’ ού πολύ διά λογικής καί Αναπο- 
φεύκτου συνέπειας ν’ απορρίψητε τήν προ
σωπικήν αθανασίαν, τήν ατομικήν ΰπαρξιν 
τής ψυχής" ή ψυχή τότε δέν Οά ήναι άλλο 
είμή θεία τις πνοή, ήτις μετά θάνατον έπι- 
ς-ρέφει όπως συγχωνευθή μετά τοΰ Θεοΰ πα
ρά του όποιου εκπορεύεται. 'Η καταστροφή 
τής άτομικότητος, ίδ^ύ τό έξαγόμενον είς 
τό όποιον έφθασαν έκεΐνοι οιτινες, καί τοι 
παραδεχόμενοι άλλην ΰπαρξιν, ήρνήθησαν 
τήν άνάστασιν τών σωμάτων.

Έάν ή άνάς-ασις τοΰ σώματος είναι Αναγ
καία τ?, ψυχή δπως δυνηθή νά πράττη καί 
νά άναπτύσσηται, είναι έπίσης αναγκαία διά 
τήν μέλλουσαν αύτής ευτυχίαν. Μεταξύ 
τών απολαύσεων τών όποίων ή Ανθρώπινος 
ψυχή είναι επιδεκτική, αί πλεΐσται μεταδί
δονται αύτή διά τοΰ σώματος. Άφαιρέσατ· 
τό δρατόν τοΰτο περικάλυμμα, καί ή ψυχή 
δέν θά δύναται πλέον ούτε ν’ Ακούη τούς 
ήχους τής αρμονίας, ούτε νά θαυμάζη τάς 
ωραιότητας τώ» έργων τοΰ Θεοΰ, οΰτε νά 
σχετισθή μετά τής εξωτερική; δημιουργίας. 
Έν τή ούρανίω ζωή, πάν δ,τι ύπάρχει 
πραγματικώ; καλόν έπί τής γής θά ηναι 
τελειοποιημένον ούχί δμως έξουδενισμένον 
καί είναι αδύνατον νά ύποθέση τις οτι θά 
ύπάρχη διά τήν ψυχήν έλάττωσις Απολαύ
σεων. Αί παροΰσαι αύτής απολαύσεις θά ή
ναι αναμφιβόλως έκκαθαρισμέναι, αγνότερα» 
καί περιβεβλημέναι δι’ ουρανίου χαρακτή- 
ρος" μόνον αί έγκληματικαί Απολαύσεις θέ- 
λουσιν έκμηδενισθή διότι πράγματι δέ» εί
ναι απολαύσεις. Έν τώ ούρανώ τά έργα 
τής φύσεως θέλουν ε’σθαι Απείρως ωραιότε
ρα τών επιγείων" πλήν θά ύπάρχη όρατή 

. φύσις ήτις θέλει ε’σθαι ή τελειοποίησις τής 

σώμά των. Τό σώμα έκεϊνο τό όποιον υπήρ
ξε τό έργον τοΰ θεοΰ καί έπί τοΰ όποιου ε 
νεχάραξε τήν εικόνα του, τό σώμα εκείνο 
ένθα Αντενακλάτο ό θειος έκεϊνος σπινθήρ, 
ή φωνή έκείνη, τό βλέμμα έκεϊνο, τό μει
δίαμα έκεΐνο, πάντα ταΰτα ήσαν δι’ έμε 
ποθητά καί έχω Ανάγκην νά τά έπανεύρω. 
Άποδόσατέ μοι λοιπόν, έκτος καί έάν αί 
Ανάγκαι τή; καρδίας μου δέν ήναι είμή 
πικρά Απάτη, άποδόσατέ μοι τά ποθητά ε
κείνα χαρακτηριστικά άτινα μένουσι διά 
παντός έγκεχαραγμένα είς τό βάθος τής 
καρδίας μου, τήν φωνήν έκείνην τήν δποίαν 
νομίζω είσέτι ν’ ακούω, τό βλέμμα εκείνο 
τό όποιον ώμίλει είς τήν καρδίαν μου καί τό 
μειδίαμα εκείνο τό όποιον τοσοΰτον ήγά
πησα ! . . . Ναι, ύπάρχει Ανάστασις, τό 
γνωρίζω, είμί βέβαιος καί επικαλούμαι ώς 
μάρ .·υρα τήν κατεπείγουσαν καί άκατά- 
στρεπτον έκείνην Ανάγκην ήν δ ίδιος Θεός 
έθεσεν έν τή καρδία μου I

’Εκείνο τό όποιον εΐπαμεν Αρκεί ν’ Από
δειξη τήν διδασκαλίαν τής Αναστάσεω;. 
Πλήν δ Κύριος ήθέληοεν ώστε ή μεγάλη 
αΰτη αλήθεια νά στηρίζηται είσέτι έπί άλ
λων βάσεων γράψας αύτήν ύπό διάφορα 
έμβλήματα εί; τά έργα τής φύσεως. 'Υπάρ
χει μυστική καί θαυμάσιος Ανταπόκρισις 
μεταξύ τού ορατού καί τοΰ Αοράτου κό
σμου, μεταξύ τής φύσεως καί τή; θρησκεί
ας. Διά τόν λόγον δτι οί δύο ούτοι κόσμοι 
είναι τό έργον τοΰ αύτοΰ Δημιουργού, ό Θε
ός δστις έπλασεν αύτούς ένεχάραξεν είς τά 
δύο ταΰτα μέρη τοΰ έργου του τήν σφραγί
δα τή; θείας αύτού ένότητος καί ήθέλησεν 
ώστε ή ορατή φύσις νά ήναι ώ; Απέραντος 
καθρέπτης ένθα σχεδιάζεται, ύπό μυρίων 
διαφόρων έμβλημάτων, ή άντανάκλασις 
τών Αοράτων πραγμάτων. Εκείνο τό όποι
ον ή θρησκεία Αποκαλύπτει αμέσως είς τήν 
ψυχήν, ή φύσις τό φανερώνει είς τάς αι
σθήσεις ήμών" ή δέ φνσιχή θρησκεία δι’ έ- 
κεϊνον δστις έννοεΐ τήν γλώσσαν ταύτην 
τής δημιουργίας, δέν διαφέρει τής άποκα- 
λυφθείσης θρησκεία;. Διά τόν λόγον τοΰ- 

| τον ή φύσις παραδίδεται μετά τοσαΰτης

έπιγείου ταύτης φύσεως ήν δ Θεός έποίησε 
δι’ ήμάς, καί διά τήν όποιαν ίπλασεν ή
μάς τούς ίδιους. Καί διατί νά μήν ύπάρχουν 
καλλοναί όραταί έν τή δευτέοα Έδέμ ; δια· 
τί νά μή ύπάρχουν ήχοι αρμονικοί, Οεϊαι 
συμφωνίαι ; διατί οί πιστοί έν αφθαρσία 
διατελούντες νά μήν Αναγνωρίζωνται Ανα
μεταξύ των; Τούτο φαίνεται άναγκαίον 
είς τήν ευτυχίαν ήμών καί τοΰτο συμφωνεί 
μετά τής Ίερ&ς Γραφής. «Καί ήκουσα, λέγει 
δ Εύαγγελιστής έν τή Απο καλύψει, φωνήν έκ 
τοΰ ουρανού ώς φωνήν ύδάτων πολλών, καί 
ώς φωνήν βροντής μεγάλης'καί φωνήν ηχού
σα κιθαρωδών κιθαριζόντων έν ταϊς κιθα- 
ραις αύτών" καί ςιδουσαν ώς ωδήν καινήν 
ένώπιον τοΰ θρόνου, καί ενώπιον τών τεσ
σάρων ζώων καί τών πρεσβυτέρων». Οταν 
ή Γραφή μάς λέγει δτι Οέλομεν έπανεύρει 
τόν Αβραάμ, τόν ’Ισαάκ καί τόν ’Ιακώβ, 
όπόταν μάς διαβεβαιοϊ δτι Οέλομεν ιδεϊ I- 
ύίο'.ς ΰμμασί) κατά τήν έκφρασιν τοΰ Ίώβ, 
τόν Σωτήρα εκείνον τόν όποιον άγαπώμεν 
χωρίς νά τόν ίδωμεν, τοΰτο ύποθέτει έναρ- 
γώς δτι θά ύπάρχουν σώματα είς τήν μέλ
λουσαν ζωήν καί δτι ό είς θέλει αναγνω
ρίσει τόν άλλον.

Ωσαύτως αί διαθέσεις τή; καρδίας μας, 
αί διαθέσεις αΰται τάς οποίας ό ίδιος ό 
θεός έδημιούργησε καί τάς οποίας έθεσεν 
έν ήμίν ούχί δπως μάς Απατήσωσι, μάς 
χορηγούν νέον έπιχείρημα, τό όποιον είναι 
Ισως τό ίσχυρώτερον πάντων ύπέρ τής ά- 
ναστάσεως. Δέον, δπως ίκανοποιηθώσιν αί 
διαθέσεις ήμών, νά έπανεύρωμεν ήμέραν 
τινά έν σώματι έχείνου; τού; όποιους ήγα- 
πήσαμεν. Αλλά τούτο δέν μάς δπόσχονται 
βεβαίως έκεΐνοι οϊτινες πιστεύουσι μόνον 
εί; τήν Αθανασίαν τή; ψυχής καί ούχί εις 
τήν ανάστασιν τών σωμάτων. Πώς ! έκλαυ- 
σα σεβαστόν πατέρα, τρυφεράν μητέρα, σύ
ζυγον Αξιαγάπητον, τέκνον τό όποιον Απε- 
τέλει τήν ευδαιμονίαν τού βίου μου καί διά 
μόνην παρηγοριάν μοΐ λέγουσιν δτι ή ψυχή 
αυτών δέν απωλέσθη καί δτι δέν έπαυσε 
του νά ύπάρχη ! Πλήν έγώ δέν ήγάπησα 
μόνον τήν ψυχήν των Αλλ’ όλόκληρον τό |
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θαυμασίας εύκολίας elf παραθέσεις καί 
■προσεγγίσεις αϊτινες χρησιμεύουσι να διαφω- 
τίσωσι χαί νά έπιβεβαιώσωσι τά πράγμα
τα τής ψυχής. Διψώσα ίλαφος ϋτις έπιπο- 
ΟεΧ τά ψυχρόν ΰδωρ είναι ή είκών ψυχής ζη· 
τούσης τάν θεόν- ό ήλιος ύψούμενος βαθμη- 
δάν έν τώ ούρανώ μέχρις ού ή ήμέρα φθάση 
έ» τή ακμή αυτής, είναι τά έμβλημα τής 
πορείας τοϋ δικαίου' τά επιμελές έκεϊνο 
έντομον τά δποΐον συνάζει τά θέρος δπως 
έπαρκέση εις τάς άνάγκας τοϋ χειμώνος 
είναι μάθημα έξ ου δ άνθρωπος δέον νά ώ- 
φεληθή δπως μάθη τήν φρόνησιν καί τήν 
δραστηριότητα' ή κατοικίδικος δρνις ή συ- 
νάζουσα τά νεοσσία αυτής ύπό τάς πτέρυ- 
Ϊάς της είναι υψηλή παραβολή ήτις μας δι- 

άσκει τήν άγάπην τοϋ Σωτήρος Θεοϋ· (*) 
Η διδασκαλία τήν οποίαν δ Λυτρωτής προ

τιμά είναι ή παραβολική διδασκαλία, έκείνη 
ήτις έξάγει έκ τής θεωρίας τής φύσεως τάς 
άληθείας τής πίστεως Τωόντι δλαι αί με
γάλαι άλήθειαι τής πίστεως, έκεΐναι αί 
τινες φαίνονται δτι άνήκουσιν άποκλειστι- 
κώς εις τήν άποκαλυφθεϊσαν θρησκείαν, δ 
θεάς ήθέλησε νά τάς γράψη είς τά έργα 
τών χειρών του,ώς ήθελεν είσθαι εΰκολον νά 
τά άποδείξωμεν έάν δ καιράς έπέτρεπεν ήμΐν 
νά είσέλθωμεν είς τά καθέκαστα ταϋτα. 
Άλλά περιοριζόμεθα μόνον είς τά περί άνα
στάσεως θέμα' υπά πόσα διάφορα έμβλήμα- 
τα δέν είναι άΰτη γεγραμμένη έν τή φύσει!

ΊΙ νύξ, ήτις καθ’ έκάστην εσπέραν καλύ
πτει τήν γήν, δέν είναι είδός τι θανάτου ; 
ή δέ λάμψις τής ήμέρας, ήτις έπανέρχεται 
καθ’ έκάστην πρωίαν, είδος τι άναστάσεως; 
Τά σκότος τά δποΐον αύξάνει άπά στιγμήν 
είς στιγμήν καί τά δποΐον καταλαμβάνει 
βαθμηδόν δλα τά άντικείμενα' τό ψύχος τά 
δποΐον συνοδεύει τήν έξαφάνισιν τοϋ ήλιου" 
ή άναστολή δλων τών ανθρωπίνων έργασι- 
ών" δ ύπνος δστις κλείει δλους τούς δφθαλ- 
μούς" ή καθολική σιωπή τής φύσεως, ταϋτα 
πάντα δέν δμοιάζουσιτάν θάνατον ; Τήν δέ

(’) ΨαΧ XIII έ. Παρ. 1V. <0 VJ β— 
8. Λουχ. Χ1Ι1. 34.

πρωίαν, δπόταν δ ήλιος άνασηκόνων βαθ
μηδόν τόν πέπλον τής νυκτός και έξερχόμε- 
vof έκ τοϋ βάθους τοΰ σκότους,καθώς δ θά
νατος έκ τοϋ τάφου του, άναφαίνεται λαμ
πρός καί άκτινοβόλος έπί τοϋ δρίζοντος' δ
πόταν έπιχέρ τό φως, τήν θερμότητα καί 
τήν ζωήν' δπόταν δλη ή φύσις έξεγείρηται 
δπως χαιρετίση τήν έπάνοδόν του' δπόταν 
τό ασμα τών πτηνών, τά βελάσματα τών 
προβάτων, ή φωνή τοΰ άνθρώπου, δλοι οί 
θόρυβοι τής ζωής έκδηλοΰνται αίφνης ώς 
γενική τις συναυλία' δπόταν τό πάν έμψυ- 
χοϋται, τό πάν χρωματίζεται, ή δέ λάμ- 
ψες τής ήμέρας μεταβάλλη είς άκτινοβό- 
λους άδάμαντας δλας τάς σταγόνας τής 
δρόσου αϊτινες κρίμανται είς τά φυτά καί 
είς τά άνθη—ταϋτα πάντα δέν είναι άνά- 
ς-ασις ;

Ό χειμών δέν είναι είδός τι θανάτου, ή 
δέ έπάνοδος τής άνοίξεως ειδός τι άναστά
σεως ; 'Οπόταν ή γή άπεδύθη τόν άνθηρόν 
αυτής ιματισμόν δπως ένδυθη τήν χιονόλευ- 
κον αυτής έσθήτα' δπόταν τά δένδρα γυ- 
μνωθέντα έκ τών φύλλων αύτών, συόμενα 
ύπό τών χειμερινών ανέμων, συγκρούωσι 
τούς αψύχους αύτών κλάδους ώς τά ξηρά 
δστά έν τή δράσει τοϋ προφήτου' ίπόταν 
πάσα βλάστησις είναι διακεκομμένη, τά 
πλεΐστα ζώα άπονεναρκωμένα, αί έργασίαι 
τής εξοχής άναβεβλημέναι" δπόταν ή γή, 
σκληρυνθεϊσα ώς λίθος, άντέχη είς τήν 
χεΐρα τοϋ γεωργοϋ καί άρνήται νά παρα
δώση τούς θησαυρούς τούς οποίους ίμπιρι- 
έχει έν τώ κόλπφ αύτής, ταϋτα πάντα δέν 
είναι θάνατος ; Καί δπόταν ή ζωή έπανέρχη- 
ται αίφνης μετά τής άνοίξεως' δπόταν ή 
ίκμάς άρχίζη νά κυκλοφορή είς τά δένδρα 
λαμβάνουσι τό σχήμα τών φύλλων καί τών 
άνθέων" δπόταν αί πεδιάδες καί οί άγροϊ, 
άλλοτε σιωπηλοί καί έρημοι, καλύπτωνται 
ώς έκ θαύματος ύπό τάπητος πλουσιωτέ- 
ρου καί αύτής τής βασιλικής πορφύρας τοϋ 
Σολομώντος' δπόταν τά άπονεναρκωμένα 
σπέρματα τών ζώων καί τών φυτών,ζωογο- 
νηθέντα ύπό τής αύρας τής άνοίξεως,άναβι- 
ώσιν έπί τή; γής καί είς τό βάθος ιών ύδά- 

των'δπόταν ή έπάνοδος τής θερμότητος έπα- 
ναφέρη τήν χαράν έντή καρδία τοϋ άνθρώπου, 
τήν δραστηριότητα έν τή έξοχή,τήν κίνησιν 
καί τήν ζωήν είς δλα τά έμψυχα όντα, ταϋ
τα πάντα, έρωτώ, δέν είναι άνάστασις ;

Ύπάρχουσι πλήθος έντόμων άτινα μάς 
προσφίοουσιν,έν τή διττί} ζωή ήν δ δημιουρ
γός διένειμεν αύτοΐς, έναργές έμβλημα τοϋ 
θανάτου καί τής άναστάσεως. Παρατηρήσα
τε τόν άσήμαντον έκεϊνον σκώληκα, άντι- 
χείμενον άποστροφής καί άηδίας. Ό πρώ
τες βίος αύτοϋ διέρχεται είς τό νά έρπη 
Ολιβερώς έπί τής γής ή έπί τοΰ στελέχους 
τοϋ δένδρου δπερ τόν τρέφει" δτε δέ δ έπί 
♦ίί γής αύτοΰ προορισμός έξεπληρώθη, κα 
τασκευάζει δ ίδιος νεκροκράββατον έκ με- 
τάξης έπί τοϋ φύλλου δένδρου τινός ή σκά
πτει έντός τής γής τόν τάφον αύτοϋ. ’Εν
τός τοϋ τάφου τούτου χάνει βαθμηδόν τούς 
Λόδας, τήν κεφαλήν, τό χρώμα, τήν κίνη- 
otv καί δλα τά φαινόμενα τής ζωής, περι- 
μένων έν τή ακινησία τοϋ θανάτου τό νέ
ον αύτοϋ πεπρωμένον. Μετά τινα καιρόν, 
διαρκοΰντος τοΰ δποίου έκτελεΐται ή έσω- 
τερική έργασία μυστηριώδους μεταμορφώ
νω;, αίφνης δ αιχμάλωτος ούτος τοΰ θα
νάτου κινείται, στρέφεται καί συντριβών 
τήν σορόν αύτοΰ, έξέρχεταε έκ νέου είς τό 
Φώς τής ήμέρας. Πεπροιχισμένος διά νέων 
δυνάμεων, κάτοχος έντελεστέρων δργάνων, 
Αποχαιρετά τόν κονιορτόν τής γής, καί νέα 
χρυσαλλίς μή κεχρωματισμένας πτέρυγας 
πετά περιχαρής καί εύθυμος πρός τούς 
βόλους τοϋ ούρανοϋ. 'Η μεταμόρφοισις αυ
τή, έρωτώ, δέν είναι πραγματική άνάστα- 
®·ί;

Π μελέτη τής φύσεως έχορήγησεν είς 
τόν άπόστολον Παΰλον τήν άπάντησιν είς 
θεμελιώδη άντίρρησιν ήν ανέκαθεν έςήγει- 
ραν κατά τής διδ ασκαλίας τής άναστά
σεως.

θί άντιφοονοΰντες λέγουσιν δτι ή άνά- 
βτασις τοϋ σώματος είναι άδύνατος. Τωόν- 
τι, τί συμβαίνει δπόταν τό άνθρώπινον σώ-

_τ^*ται έντός τοϋ τάφου ; Αναλύεται, 
τά ολικά μόρια άτινα άπετέλουν αύτό χω

ρίζονται καί άναμιγνύονται μετά τής γής" 
ή γή αΰτη άπορροφάται ύπό τών ριζών 
τών φυτών άτινα θέλουν χρησιμεύσει ίπως 
θρέψωσι τά ζώα' τά ίδια ταϋτα ζώα θέλου
σι χρησιμεύσει ϊσονς είς τήν τροφήν τοΰ αν
θρώπου. Είς τρόπον ώστε τά ίδια ύλικά 
μόρια είσχωροΟσιν άλλεπαλήλως εις τήν 
σύνθεσιν πολλών διαφόρων άνθρωπίνων σω
μάτων. Είναι λοιπόν ύλικώς άδύνατον ώστε 
δλα τά σώματα νά εύρεθώσιν είς τήν ήμέ
ραν τής άναστάσεως.

Ιδού τώρα ή άπάντησις τοϋ άποστόλου. 
Βεβαίως, ή άνάστασις θά ητον άδύνατος έάν 
τό άναστηθέν σώιια έπρεπε νά ηναι τό αύτό 
ώς τό ύφεςώς. Άλλά τοΰτο δέν μάς διδά
σκει δ Κύριος. Απεναντίας άποφαίνεται, ίτι 
θά ύπάρχη σπουδαία διαφορά μεταξύ τοϋ 
ύφεστώτος σώματος καί τοΰ άναστηθέντος 
σώματος, διαφορά ήτις καθίσταται άναγ- 
καία δπως τό δεύτερον εύρεθή άπηλλαγμέ- 
νον έκ τών άσθενειών τοϋ πρώτου. "Οθεν ή 
άνάστασις, καίτοι μυστηριώδης, δέν ίχει 
τίποτε άδύνατον καί δυνάμεθα νά τήν πα- 
ραβάλωμεν μέ έκεϊνο τό δποΐον συμβαίνει 
είς τήν βλάστησιν ένός φυτού. 'Οπόταν σπό
ρος τις πέση είς τήν γήν, άποσυνθέτεται 
άπαραλλάκτως ώς τό άνθρώπινον σώμα κα- 
τατεθέν έν τώ τάφφ. Άλλ’ έν τώ μέ«φ 
τής άποσυνθέσεως ταύτης, δ Θεός άναβλα- 
στάνει νέον τι σπέρμα, κατ’ άρχάς άόρα- 
τον, τό δποΐον καταντά ή βάσις νέου φυ- 
τοϋ. Τό σώμα λοιπόν είναι έπίσης σπέρμα 
τι τό δποΐον μέλλει νά φυτρώση διά τήν ά- 
θανασίαν. Μή φοβήσθε νά τό έγκαταλείψη- 
τε είς τόν τάφον" άφετε αύτό άνευ ανησυ
χίας νά διαλυθή καί άναμιχθή μετά τής 
γής, «γή εί καί είς γήν άπελεύσει»" ή θεία 
παντοδυναμία θέλει έξάξει έκ τοϋ άνθρωπί
νου τούτου σπέρματος τό σπέρμα νέου καί 
άθανάτου σώματος. Άκούσωμεν τούς ίδίους 
λόγους τοϋ άποστόλου' «Άλλ’ έρεϊ τις, πώς 
έγείρονται οί νεκροί ; ποίφ δέ σώματι έρ
χονται ; Άφρον, σύ, δ σπείρεις, ού ζωοποι
είται έάν μή άποθάνη' καί 6 σπείρεις, ού τό 
σώμα τό γενησόμενον σπείρεις, άλλά γυ
μνόν κόκκον, εί τύχοι, σίτου ή τίνος τών 
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λοιπδν’ δ δέ Θεός αύτώ δίδωσι σώμα κα
θώς ήθέλησε, καί £χά«τ« τών σπερμάτων 
τδ ίδιον σώμα* ού πάσ« σαρξ ή αετή βάρζ’ 
άλλά άλλη μέν σάρξ άνθρώπων, άλλη δέ 
σάρξ κτηνών, άλλη δέ Ιχθύων, άλλη δέ 
■πτηνών' καί σώματα ίπουράνια, καί σώμα
τα επίγεια" αλλ* έτερα μέν ή τών έπουρα- 
νίων δόξα, ίτίρα δέ ή τών έπιγείων' άλλη 
δόξα ήλίου, καί άλλη δόξα σελήνη-, καί 
άλλη δόξα άστέρων’ άστήρ γαρ άστέρος δι
αφέρει έν δόξρ’ ουτω καί ή άνάστασις τών 
νεκρών’ σπείρεται έν φθορρί, έγείρεται έν 
άφθαρβία’ σπείρεται έν ατιμία, έγείρεται έν 
%όξη' σιεείρεται έν ά ιθενείιχ, έγείρεται έν 
δυνάμει σπείρεται σώμα ψυχικόν, έγείρεται 
σώμα πνευματικόν.» (“)

Τώρα ιίς τί συνίσταται άκριβώς ή διά
φορά μεταξύ τοΰ φθαρτού καί τοϋ άφθαρ
το» σώματος; Μυστήριον τοϋ δποίου μόνον 
δ θεός κατέχει τήν γνώσιν. Έκεϊνο τό ό
ποιον γινώσκομεν είναι δτι τό άφθαρτο» σώ
μα δέν θά ύπόκηται πλέον είς ούδεμίαν 
τών άσθενειών τοϋ φθαρτοΰ σώματος. ’Ε
κείνο τό δποΐον έπίσης γινώσκομεν, είναι ό
τι, δποία καί άν μέλλει νά ήναι ή διαφορά 
μεταξύ τών δύο τούτων σωμάτων, Οά δ- 
πάρχη μεταξύ αύτών στενός δεσμός, ενδό
μυχος σχέσις τοιαύτη, ώστε τό φθαρτόν σώ
μα θέλει ά'αγνωρισθή έν τώ άφθάρτιρ σώ_ 
ματι, καί ότι Οέλομεν διατηρήσει τό αίσθη
μα τής άτομικότητός μας. Υπάρχει ενταύ
θα βεβαίως βαθύτατο» μυς-ήριον’ άλλά τί
ποτε άδύνατον, τίποτε δπεο ν’ άντιβαίνρ 
είς τήν λογικήν καί είς τήν π'ϊραν. Καί αυ
τό τό δφοστώς σώμα ήμών μεταβάλλεται 
συντχώς. Είς πάσαν στιγμήν χάνει ύλικά 
τ»»α μύρια καί άπ.κτά νέα, καί έν τούτοις 
τό σώμα τούτο όπερ με.,ιβάλ "ται άδια- 
κόπω, είναι πάντοτε τό ήμετερον σώμα, 
ήμεΐς δε εξακολουθούμε» νά χωμεν πάντοτε 
τό αύτό α'ίτής άτομικότητός μας. 
Δέν υπάρχει ‘ ι-πόν λόγος δπως ή άτομικό- 
της αυτή καταστραφή ύπό τής μεταλλαγής 
ήν θέλει έπιφέρε·. ή άνάστασις. Θά ηναι τό

(*). Kof. A'. XV. 

αύτό άτομον, ψυχή τε καί σώματι, τό δ- 
ποίον Οά ηναι ευτυχές ή δυστυχές είς τήν 
άλλην ζωήν άναλόγως τής χρήσεως ήν θέ
λει κάμει τής παρεύσης.

Ως πρός τήν άμειον άποκατάστασιν τής 
ψυχής τοϋ δικαίου μετά τόν χωρισμόν αύ
τής έκ τοϋ σώματος οί πατέρες τής Έκκλη
σίας πρεσβεύουσι διαφόρους γνώμας. Ό ιε
ρός λύγουστΐνος λέγει δτι πορεύεται είς τό
πον ειρήνης περιμίνουσα δπως ίνωθή μετά 
τής άφθάρτου αυτής σαρκός. "Αλλοι πατέ
ρες τής δυτικής έκκλησίας πιστεύουσιν δτι 
εϊναι δεκτή έν τώ ούρανώ,ένθα έπισκοπεί τήν 
άνθρώπινον φύσιν τοϋ Ίησοΰ Χριστού, άλλ* 
ούχί τήν θεότητα αυτοϋ, ήν θέλει απολαύ
σει μόνον μετά τήν άνάστασιν αυτής, δη
λαδή έν τή δευτέρα παρουσία.

’Επειδή δμως εϊναι δίκαιον καί ή ψυχή 
και τό σώμα, άτινα όμοΰ έξήσκησαν έπί τής 
γής είτε τήν αμαρτίαν, είτε τήν αρετήν, 
νά βραβευθώσιν ή τιμωρηθώσι συγχρόνως, 
τούτου ένεκεν ή χριστιανική θρησκεία μάς 
διδάσκει δτι δ έξαγαγών ήμάς έκ τοΰ μη- 
δενός θέλει και αυθις μάς προσκαλέσει δ
πως δώσωμεν λόγον τών πράξεών μας ένώ
πιον τοϋ θρόνου Αύτοϋ.

Ιδού τώρα πώς δ Εύαγγελιστής παρι
στάνει τό φοβερόν βήμα έπϊ τοΰ δποίου έ
καστος μέλλει νά παρουσιασθή δπως δώση 
λόγον τών πράξεών του' β Καί ειδον θρό
νον λευκόν μέγαν, καί τόν καΟήμενον έπ’ 
αύτοϋ, ού άπό προσώπου έφυγε» ή γή καί δ 
ούρανός, καί τόπος ούχ’ εύρέθη αύτοίς' καί 
είδον τούς νεκρούς, μικρούς καί μεγάλους, 
έστώτας ένώπιον τοϋ Θεού, και βιβλία ή- 
νεωχθησαν, και βιβλίον άλλο ήνεώχθη, β έ- 
στ'ι τής ζωής' καί έκρίθηταν οί νεκροί έκ 
τών γεγραμμένων έν τοϊς βιβλίοις, κατά τά 
έργα αύτών’ καί έδωκεν ή θάλασσα τούς έν 
αύτή νεκρούς, και δ θάνατος καί δ £δης έ- 
δωκαν τούς έν αύτοίς νεκρούς' καί έκρίΟη- 
σαν έκαστος κατά τά έργα αύτών, καί δ 
θάνατος καί δ αδης έβλήθησαν είς τήν λί
μνην τοΰ πυρός’ οΰτός έστιν δ δεύτερος θά
νατος' καί εϊ τις ούχ εύρέθη έν τή βίβλφ 

τής ζωής γεγραμμένος, έβλήθη είς τήν λί
μνην τοϋ πυρός». ( )

Περιγράφων δε τήν μακσρίαν διαμονήν 
τών δικαίων λέγει’ «Καί είδον ούρανδν και- 
νόν καί γήν καινήν' δ γάρ πρώτος ούρανός 
καί ή πρώτη γή παρήλθε, και ή θάλασσα 
ούκ έστιν έτι. Καί έγώ Ιωάννης είδον τήν 
πόλιν τήν αγίαν, Ιερουσαλήμ καινήν χατα- 
βαίνουσαν άπό τοϋ Θεοΰ έκ τού ούρανοϋ, 
ήτοιμασμένην ώς νύμφην κεκοσμημένην τώ 
άνδρί αύτής, καί ήκουσα φωνής μεγάλης έκ 
τοϋ ούρανοϋ λεγούσης. Ιδού ή σκηνή τοϋ 
Θεού μετά τών ανθρώπων, καί σκηνώσει 
μετ’ αύτδιν' καί αύτοί λαοί αύτοΰ έσονται, 
καί αύτός δ Θεός έσται μετ’ αύτών, Θεός 
αύτών, καί εξαλείψει δ Θεός πάν δάχρυον 
άπό τών δφθαλμών αύτών, κα1. δ θάνατος 
ούκ έσται έτι' ούτε πένθος, ούτε κραυγή, 
ούτε πόνος ούκ έσται έτι’ ότι τά πρώτα 
άπήλθον». (") Καί παρακατιοιν εξακολουθεί 
λέγων.

«Καί έδειξέ μοι καθαρόν ποταμόν ΰδατος 
ζωής, λαμπρόν ώς κρύσταλλον, έκπορευό- 
μενον έκ τοϋ θρόνου τοϋ Θεού καί τού αρ
νιού. Έν μέσω τής πλατείας αύτής καί τού 
ποταμού έντεΰθεν καί έντεΰθεν ξύλον ζωής, 
ποιούν καρπούς δώδεκα, κατά μήνα ένα έ
καστον άποδιδοϋν τόν καρπόν αύτού’ καί 
τά φύλλα τοϋ ξύλου ώς θεραπείαν τών ε
θνών. Καί πάν κατανάθεμα ούκ έσται ετι·’ 
καί δ θρόνος τοϋ Θεού καί τοϋ άρνίου έν 
αύτή έσται, καί οί δούλοι αύτοϋ λατρεύου- 
σιν αύτφ' καί όψονται τό πρόσωπον αύτοΰ, 
καί τό όνομα αύτοΰ έπί τών μετώπων αύ
τών* καί νύξ ούκ έσται έκεϊ' καί χρείαν ούκ 
έχουσι λύχνου καί φωτός ήλίου, ότι Κύριος 
δ Θεός φωτίζει αύτούς' καί βασιλεύουσιν είς 
τούς αιώνας τών αιώνων». (*)

Ό Φενελών, αφηγούμενος τήν κατάβασιν 
τού Τηλεμάχου είς τήν διαμονήν τών δικαί
ων, έσχεδίασε προφανώς τόν χριστιανικόν 
παράδεισον’ «Καθαρόν καί γλυκύ φώς, λέ-

(')· Άποχ. Κ'. II.
( ). Άποχ. ΚΑ'.Ι.
C). Άποχ' ΚΒ'. 29.

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Λ’.) 

γει, διαχέεται κύκλο; τών σωμ.άτων τών 
δικαίων αύτών άνθρώπο'ν καί τούς περι
βάλλει διά τών άκτίνων του, ώς διά χιτώ
νας. Τό φώς αύτό δέν δμοιάζει πρός τό ά- 
μαυρόν φώς τό φωτίζον τούς οφθαλμούς 
τών δυστήνων θνητών καί τό δποΐον εινε 
σκότος’ άλλ’ είνε ούράνιός τις μάλλον δόξα 
ή φώς. Δέν θαμβώνει ούδέποτε τούς Οφθαλ
μούς, απεναντίας ένισχύει αύτούς καί φέρει 
είς τό βάθος τής ψυχής ανέκφραστου γαλή
νην. Έξ αύτού καϊ μόνου οί μακάριοι ου- 
τοι άνδρες τρέφονται’ έξ αύτών δ’ εκπορεύ
εται καί είς αύτούς είσπορεύεται, τούς δια- 
περ"ά καί ένσαρκοΰται έν αύτοϊς ώς τά 
βρώματα ένσαρκοΰνται έν ήμΐν· Τό βλέπου
σι, τό αισθάνονται, τό άναπνέουσιν' αύτό 
γέννα έν αύτοίς ανεξάντλητων πηγήν ειρή
νης καί χαράς’εϊνε δέ βυθισμένοι έν τή άβύσ- 
σω ταύτ^ τή: χαράς, ώς οί ίχθΰς έν τή θα
λάσση. Δέν έπιθυμούσι τού λοιπού μηδέν' 
έχουσι τά πάντα χωρίς νά έχωσι μηδέν, δι
ότι ή άπόλαυσις τοϋ χαΟαροϋ αύτοϋ φωτός 
πραΰνει τήν πείναν τής καρδίας των. ..»(*)

Οί ώραιότεροι στίχοι τοΰ Όμήρου ή τού 
Βιργιλίου δέν δύνανται νά έξισωθώσι μέ τό 
ύψος καί τήν καλλονήν τής περιγραφής ταύ
της, καί τοι δ Φενελών περιωρισμενος έν
τός τών δρίων τής μυθοπλαστίας του, δέν 
ήδυνήθη ν’ άποδώση είς τάς σκιάς τών ή
ρώων, δλην τήν άφθαρτον έκείνην μακαριό
τητα, δι’ ής ήθελε περιβάλει τούς άληθεϊς 
έκλεκτούς.

Διέτριψα πολύ έπί τών άποδείξεων τής 
άναστάσεως, διότι επικρατεί έπί τού αντι
κειμένου τούτου μεγάλη ασάφεια, ίσως καί 
τινες αμφιβολία: είς τά πνεύματα υμών. 
Είθε νά έπέτυχα τοΰ σκοποϋ μου, έάν οχι 
νά διασκεδάσω τό σκότος τούτο, δπερ εϊναι 
άδύνατον, τούλάχιστον νά έξαλείψω δλας 
τάς αβεβαιότητας ! ΊΙ άνάστασις μένει καί 
δέον νά μένη δι’ ήμάς, μέχρις ου ζώμεν, 
διδασκαλία πλήρης μυστηρίου, πλήν Sv μυ
στήριον δέν εϊναι άνέφικτόν τι πράγμα’ έ
κεϊνο τό δποΐον εϊναι ύπεράνω τοΰ λόγου

ι ΤηΑ. Βι6. XIX.
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δεν είνάι έναντίον τοΰ λίγου' καί έάν άπρε
πε ν’ άπορρίψωμεν πάν δ,τι δέν έννοοΰμεν, 
τότε έπρεπε ν’ άπαρνηθώμεν και αυτήν τήν 
ΰπαρξιν ήμών, διότι δέν δυνάμεθα νά κά- 
μωμεν Sv βήμα πρδς τήν ζωήν χωρίς νά 
προσκρούσωμεν είς μυστήριόν τι. Δυνάμεθα 
λοιπόν τώρα ν’ άπαντήσωμεν είς τήν επί
σημον έρώτησιν ήν έθέσαμεν έν αρχή τή; δ- 
μιλίας ημών' «’Εάν ό άνθρωπος άποθάνη 
θέλει αρά γε άναζήσει; Ναι! Οέλομεν απαν
τήσει μετά τής αυτής βεβαιότητο; ήτις ύ- 
πηγόρευσε τήν άπάντησιν τοΰ Ίώβ.» Ίΐξεύ- 
ρω, λέγει, δτι ζή ό Λυτρωτής μου καί θέλει 
έγεοθή έν τοΐς έσχάτοις καιροί; έπί τή; γής' 
καί άν μετά τδ δέρμα μου τδ σώμα τούτο 
φθαρή, πάλιν μέ τήν σάρκα μου θέλω ίδεΐ 
τδν Θεόν ! “

Καταπαύω τδν λόγον μου άνακηρύττων 
διά βραχέων τήν πρακτικήν έφαρμογήν τή; 
υψηλής ταύτης άλνθείας. Καί έν πρώτοις 
ευρίσκω τήν διδασκαλίαν ταύτην ισχυρόν 
κέντρον πρδς τήν χριστιανικήν έπιστροφήν 
καί πρδς τδν αγιασμόν. "Οσον ή διδασκαλία 
τής άναστάσεως είνε ένθαρρυντική δι’ εκεί
νου; οιτινες προσέφεραν τήν καρδίαν των είς 
τδν Κύριον καί βαδίζουσιν εί; τάς όδού; αό- 
τοϋ, τόσον εϊνε τρομερά δι’ εκείνους οΐτινε; 
εινε άλλότριοι είς τήν χριστιανικήν ζωήν. 
Ή διδασκαλία τής άναστάσεως αποτελεί δ- 
λην τήν δύναμιν τών σκέψεων αϊτινες εξά
γονται έκ τής μελλούσης κρίσεως. Έάν ή 
κρίσι; αυτή δέν έμελλε νά έχη ώς άντικεί- 
μενον είμή τάς ψυχάς, έάν αί τιμωρίαι καί 
αί άμοιβαί τής αιωνίου ζωής έμελλον νά η- 
ναι καθαρώς ήθικαί, ή μελέτη τή; διδασκα
λίας ταύτης θά ήτο λίαν ασθενής, είτε δ
πως αναχαίτιση τδν αμαρτωλόν έκ τή; α
μαρτίας, είτε δπως ενδυνάμωση τδν δίκαιον 
είς τήν όδδν τής άγιότητος. Ό άνθρωπο; έ
χει διττήν ΰπαρξιν, σωματικήν καί πνεύμα 
τικήν, καί δέν δύναταί τις νά έχη λαβήν 
επ’ αύτού, έάν άποταθή μόνον είς μέρος τι 
τής ύπάρξεώς του' «’Ελπίζω είς τδν Θεδν, 
λέγει ό απόστολος Παύλος, δτι θά ύπάρχη 
άνάστασις νεκρών καί διά του; δικαίους καί 
διά τούς άδικους' ώς έκ τούτου εργάζομαι 

δπως έχω τήν συνείδησιν άνεπίληπτον, ενώ
πιον Θεού καί ανθρώπων.» Και ύπ’ άλλην 
έποψιν άκόμη ή διδασκαλία περί τής οποί
α; ένασχολούμεθα σήμερον δφείλει νά φέρη 
ημάς εί; τήν αγιότητα. Ό πισεύων αληθώς 
είς ένδοξον καί αγίαν άνάστασιν δέν δύνα
ται νά ζήση έν τή άμαρτίφ. ’Επειδή τδ γή- 
ϊνον τούτο σώμα, τδ όποιον ζωογονεί αθά
νατο; ψυχή, οφείλει νά συμμεθέξη τού έν
δοξου αυτή; μέλλοντος' επειδή οφείλει νά 
συμμερισθή τήν ούράνιον μακαριότητα καί 
νά γείνη δ παντοτεινδς ναδς τοΰ ’Αγίου 
Πνεύματος, πώς δυνάμεθα νά τδ μολύνω- 
μεν διά τής αμαρτίας ; "Οσοι πίστεύουσιν 
είς τήν έξουδένωσιν τού δρατού τούτου πε
ρικαλύμματος καί έγκαταλείπουσι τδ σώ
μά των εί; τδν ρύπον τής αμαρτίας, ούτοι 
βεβαίως είναι συνεπείς είς τάς άρχά; των' 
ημείς δμως οιτινες τρέφομεν άλλας ελπί
δας, σεβόμεθα τδ σώμα ήμών, καί προσπα- 
Οούμεν, καί τοι αμαρτωλοί, νά τδ διατηρή- 
σωμεν έν τή άγιότητι, άναδεικνύοντες αύτδ 
άξιον τής παρουσίας τοϋ Σωτήρος ήμών.

Έάν ή διδασκαλία τής άναστάσεως εινε 
αναγωγική, δέν είναι έλιγώτερον πλουσία 
εί; παραμυθίας. Οποίας, τωόντι, παρηγο
ριάς δ πιστδς δέν λαμβάνει είς τά; δοκι
μασίας τή; ζ<»ή; καί απέναντι τού θανάτου! 
Ω σείς του; όποιους επιβαρύνει τδ φορτίον 

σώματος ασθενούς καί πάσχοντο; ! σείς οϊ- 
τινες έχετε αφορμήν νά πιστεύητε δτι δ 
χρόνος τή; άπελεύσεώς σα; ήγγικεν, έάν δ 
Ιησού; Χριστός κατοική έν τή καρδία σας 
διά τή; πίστεως, λάβετε θάρρος καί μή λυ- 
πεΐσθε διά τά; αδυναμίας αϊτινες προσέβα
λαν τδ φθαρτόν υμών σώμα. Σζεφθήτε μάλ
λον τήν ήμέραν καθ’ ήν ένδοξο; έξέγερσι; 
θέλει τδ άπαλλάξει διά παντδς έκ τών άτε- 
λειών καί τών πόνων αύτού, κοσμούσα 
αύτδ διά νέας καί άφθαρτου καλλονής. Δε- 
χθήτε τάς προόδους τή; άσθενείας ώ; πρό
δρομον τή; αιωνίου ύμών απαλλαγής, καί 
άτενίσατε άνευ φόβου τδν θάνατον, δστις δέν 
εινε άλλο είμή τδ λυκαυγές τή; άναστάσε
ως. Αφαιρέσατε άνευ λύπη; τδ ρυτιδωμένου 
καί σαθρδν ένδυμα δπερ σάς επιβαρύνει, κα

θότι εγειρόμενοι κατά τήν τελευταίας ή
μέραν θέλετε εύρεϊ ένδυμα λαμπρδν καί κα
θαρόν, σώμα ούράνιον καί άφθαρτον. Τδ εύ 
τελές τούτο σώμα κατατιθέμενος σήμερον 
εί; τού; κόλπου; τής γής, θέλει έξέλθει πε
ρικαλλές κατά τήν ήμέραν τή; άναστάσεως 
ώς τδ νέον χάρτον τής άνοίξεως' ή δέ ψυχή 
ύμών, καταγοητευμένη έκ τής θαυμασία; 
ταύτη; μεταλλαγής, θέλει εκφωνήσει έν τώ 
θαυμασμώ αυτή;' «πόθεν προέρχεται έν έ- 
μοί ή ούράνιος αΰτη λάμψις, αί νέαςαΰται 
δυνάμεις, και ή άγνωστος αυτή ευδαιμο
νία; ° Τότε δψεσθε τδν υιόν τού άνθρώπου 
καθήμενον έκ δεξιών τή; δυνάμεως, καί έρ- 
γόμενον έπί τών νεφελών τοϋ ουρανού, υ
μείς δέ άναοπασΟέντε; θέλετε μετατεθή εί; 
τήν ούράνιον Ιερουσαλήμ, έν τή διαμονή 
τών δικαίων ένθα ούκ έστι πόνος, ού λύπη, 
οΰ στεναγμός, άλλά ζωή άτελεύτητος. Γέ- 
νοιτο I

Α· Κονρνιάχτης·

’Π άνω δμιλίχ, ληφθεΐσα έκ τών λό
γων τοΰ Κ. Horace Λίοηοά, έξεφωνήθη έν 
τώ Φιλ. Συλλόγφ «Όμηρος» τήν 7 Νοεμβρίου'! 876.

ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΑΙ
(Συνέχεια. Τδε Φΰλλ. ΙΑ'.)

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ. Ε'. ΜΕΡΟΣ’Α'.

ΟΠΤΙΚΑ.

Άπασών τών έπιστημών ή οπτική έστιν 
η ευφορωτέια εί; θαυααστά μηχανήματα. 
Π δύναμις τοΰ προσπελάζειν τά μάλλον 

μεμακρυσμένα άντικείμενα και καθισταν αύ· 
πα υποχείρια τώ παρατηρητή, πρδς δέ καί 
τοϋ εςογκούν εί; γιγαντιαΐον μέγεθο; καί 
τά σχεδόν αόρατα σιόματα τού υλικού ζό- 
σμου, έμπνέ-ι πάντοτε τδν θαυμασμόν καί 
«υτοΐς τοΐς έννοοϋσι τά μέσα δι’ ών τά τε

ρατουργήματα ταύτα τίθενται εις ενέργειαν. 
Οί άρχαΐοι, άληθώ;, ήγνόουν τού; συνδυα
σμού; ύαλίνων κατόπτρων καί φακών, του; 
άποτελούντας τά τηλεσκόπια καί τά μι
κροσκόπια, άλλ’ αρκούντως έγίνωσκον τήν 
ιδιότητα ·?,ν κέκτηνται οϊ τε φακοί καί τά 
κάτοπτρα,.τού σχηματίζειν όρθάς ή ανε
στραμμένα; εικόνα; τώναντικειμένων. Διά
φοροι συγγραφείς άναφέοουν, δτι οι αρχαίοι 
έποιούντο χρήσιν κατόπτρων έκ χάλυβας ή 
έξ αργύρου κατεσκευασμένων, ή έκ μίγμα
τός τίνος έκ χαλκού καί λευκοσιδήρου, οπερ 
τά νύν χρησιμεύει παρ’ ήμίν πρδς άντανά- 
κλασιν τοΰ φωτός τών λαμπτήρων. Πιθανο
λογείται πρδς τούτοι; έκ τίνος χωρίου τού 
Πλινίου, δτι καί ύάλινα κάτοπτρα ύπήρχον 
καί έν Σιδώνι' άλλά τδ εί; αύτά κατοπτρι- 
ζόμενον άντιζείμενον ώφειλε νά φωτίζηται 
είς μέγιστον βαθμόν, διότι άλλως ή είκων 
αύτοΰ παρίστατο λίαν άσθενής καί δυσδιά
κριτος. Τά αργυρά λοιπόν κάτοπτρα, έν γε
νική όντα χρήσει καί ύπερτεροϋντα τών έξ 
οίουδήποτε άλλου μετάλλου γινομένοιν, έ- 
χρησίμευον σχεδδν άποζλειστικώς παρά τοΐς 
αρχαίοι; μάγοις.

«Ούδεμία σχεδδν άμφιβολία, λέγει ό Δό- 
κτωρ Brewster, δτι αί κοινότεραι καί επι
τυχέστερα1. άγυρτίαι τών αρχαίων ησαν ο
πτική; φύσεω;, έκτελούμεναι δι’ δμαλών 
καί κοίλων κατόπτρων.»

Έν τοΐς άρχαιοτάτοις χρόνοι;, καί ύπδ 
τδ κράτος πολιτισμού έν στασιμότητι δια- 
τελοΰντος, έπιστεύετο δτι πάς ό είς Θεδν 
έμβλέψας ώφειλε ν’ άποθάνη, ή τούλάχι- 
στον νά χάση τήν ορασίν του. Άλλ’ ο τρό
μος 8ν ή αλλόκοτο; αΰτη δοξασία διήγειρεν, 
έν τή ζωηρά φαντασία τού ενθουσιασμού, 
κατευνάσθη, τού χρόνου προϊόντος, ως εκ 
τή; άμεσου δήθεν μετ’ αύτού συγκοινωνίας 
τοΰ άντικειμένου τή; λατρεία; του, καί κα
τά συνέπειαν τούτου αί εμφανίσεις τών θε
ών, μακράν τοΰ νά έμποιώσι φόβον, έλογι- 
ζοντο ώς δήλωσις τή; εύνοιας αύτών, καί ό 
χώρο; άλλως τε ίερδ; ένθα ούτοι προσεδέ- 
χοντο τήν λατρείαν τών θνητών. = Παρα· 
δείγματα,.
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1. Ό ναδς Enguinum, έν Σικελία, με
γάλου έτύγχανε σεβασμού, ούχί τοσούτον 
ένεκεν '.-ής άρχαιότητος αύτοΰ, άλλά διότι 
ήξιοΰτο ένίοτε τής έμφανίσεως τής Μητρός 
τών Θεών.

2. Ό ’Ασκληπιός είχε ναδν έν Ταρσώ έν
θα πολλάκις έδηλοΰτο τοΧς προσκυνηταΧς 
αύτού.

3. Ό Πλίνιος αναφέρει δτι έν τώ άρχαίορ 
ναώ τοΰ Ίίρακλέους έν Γύρω ύπήρχεν έδώ- 
λιον έκ λίθου καθιερωμένου, έζ ού οί θεοί 
εύκόλως άνωρθοϋντο’ ή, έν άλλαις λέξεσιν, 
«έζ ού θαυμάσιαι δπτασίαι έφαίνοντο έκ- 
πεμπόμεναι.»

4· 'Ο Παυσανίας λέγει περί τοϋ Όρφέως 
τάδε :

«... προαποθανούσης οί τής γυναικός, 
”έπΙ τδ "Αορνον δι’ αύτήν τδ έν τ?, Θεσ- 
«πρωτίδι άφίκετο’ εΐναι γάρ πάλαι νεκυο- 
«μαντείον αύτόθι’ νομίζο/τα δέ οί επεσθαι 
»τής Εύρυδίκης τήν ψυχήν-καί άμαρτόντα, 
°ώς έπεστράφη, αύτόχειρα αύτδν ύπδ λύ- 
»πης αύτοϋ γενέσθαι. » (Παυσαν : Βοιωτι- 
κά ΛΛΧ. 3—6.)

Άλλ’ δ Παυσανίας δέν διηγείται τά κα
θέκαστα, έχοντα ώδε πως : Ό Όρφεύς ά- 
παραμύθητος διά τδν θάνατον τής προσφι
λούς συζύγου ή έρωμένης του, μετέβη εις 
τδ ρηθέν τεκυομαντεΐον, ένθα έγίνοντο αί 
επικλήσεις τών νεκρών. Μετά πολλάς προε
τοιμασίας τώ έπετράπη ή παρουσία τής 
γυναικός, άλλ’ ύπδ τδν δρον νά μή στρέψη 
τά βλέμματα πρδς αύτήν. 'Οδεύει λοιπόν 
ό Όρφεύς περιχαρής πρδς τήν έξοδον τοϋ 
μαντείου, νομίζων δτι ή γυνή τδν άκολου- 
θεΧ’ άλλχ μετ’ όλίγον, είτε έκ τοϋ πόθου 
τοϋ νά τήν ϊδη, είτε έζ αμφιβολίας δρμώμε- 
νος, ώς μή αισθανόμενος κρότον βημάτων 
όπισθεν αύτοϋ, παραβαίνει τδν έπιβληθέντα 
δρον, στρέφει τήν κεφαλήν, βλέπει αύτήν, 
άλλ’ άμέσως αΰτη έν βοα/εΧ γίνεται άφαν
τος, άποχωροΰσα βαθμηδόν πορρωτάτω αύ
τοϋ, καί τδν έγκαταλείπει κατάμονου ώς 
καί πρδ τής έπικλήσεως.

5. 'II Κλεονίκη, νέα τις παρθένος έν Βυ
ζαντίω, έφονεύθη ύπδ τοϋ Βασιλέως τής

Σπάρτης Παυσανίου. Ούτος δέ, τυπτόμενος 
ακολούθως ύπδ τών ελέγχων τής συνειδή- 
σεως, μετέβη εις τδ έν Ίίρακλείιζ νεκυομαν- 
τεΧον ή ψυχοπομπεΐον, ένθα οί ψυχαγωγοί 
άνεκαλέσαντο χάριν αύτοΰ τήν ψυχήν τής 
Κλεονίκης ϊνα εμφανισθή ένώπιον του. "Οπερ 
καί έγένετο. Ή δ’ ύπ’ αύτής δοθεΧσα διφο- 
ρουμένη άπόκρισις ήδύνατο νά διερμηνευθή, 
είτε ώς έπιφέρουσα τήν συγ/ώοησιν του θε
ού, είτε ώς άναγγέλλουσα τδν βίαιον θάνα
τον τοϋ Παυσανίου διά τδ μέγα έγκλημα 
αύτοϋ :

« Παυσανίας δέ Κλεονίκην έν Βυζαντίω 
» παρθένον έλευθέραν . . . . έκ τίνος ύποψίας 
οάνελών (φονεύσας) ίώρα πολλάκις έν τοΧς 
»υπνοις λέγουσαν αύτώ . . . . ού παυομέ- 
»νουδέ τοϋ φάσματος, πλεύσας εις τδ ψυ- 
«χοπομπεΧον είς 'Ηράκλειον, ίλασμοΧς τισι 
»καί χοαΧς άνεκαλεΧτο τήν ψυχήν τής κό- 
»ρης. Έλθοϋσα δέ είς δψιν, εΐπεν, δτι παό- 
“σεται τύν κακών, ΰταν iv Λακεδαίμονι 
νγένηίαι. Γενόμενος δέ εύθύς έτελεύτη- 
»σεν. » (Πλουτάρχου. Περί τών ύπδ τοΰ 
θείου βραδέως τιμωρούμενων Α. 17. Καί 
τοϋ αύτοΰ. Κίμων 17. 9.)

6. Τήν 9ην άπδ Χριστού έκατονταετηρί- 
δα, δ Αύτοκράτωρ Βασίλειος ό Μακεδών, α
παρηγόρητος διά τδν θάνατον τοϋ υίοϋ του, 
κατέφυγεν είς τάς δεήσεις καί προσευχάς 
Θεοδώρου τινδς, Σανταβαρένου τήν έπίκλη- 
σιν, περίφημου περί τδ ΟαυματουργεΧν. 'Ο 
πανούργος ούτος έξορκιστής τώ έπέδειξε 
τήν μορφήν τού προσφιλούς του υίοϋ, λαμ- 
πρώς ένδεδνμένου καί έφ’ίππου μεγαλο
πρεπούς. 'Ο νέος δρμήσας έρρίφθη είς τάς 
άγκάλας τού πατρός του, άλλά άμέσως 
τήν αύτήν στιγμήν έγένετο άφαντος.

ΓΕΝ1ΚΑ.Ι ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ.

Έκ τών ατελών άφηγήσεων τών μέχρις 
ημών περιελθουσών, περί τών θαυμαστών 
τούτων φαινομένων, ούδόλως δυνάμεθα ν’ 
άμφιβάλλωμεν, δτι κοΐ.ίον κάεοπτρον fao 
τδ κύριον οργανον δι’ ού ταϋτα παρήγοντο.

"Εκαστον κοΧλον κάτοπτρον, ινα ή δλως 

τέλειον, όφείλει νά έχη τήν έπιφάνειάν του 
έλλειπτικην, είς τρόπον ώστε, άν άντικεί- 
μενόν τι τεθή άπέναντι ένδς τών φακών τής 
έλλε'ψεως, νά σχηματίζηται ή είκών αύτοϋ 
ανεστραμμένη έν τώ έτέ|.ω φα*ώ. Ή είκών 
αΰτη, πρός θεατήν δεόντως τοποθετούμε
νου, φαίνεται κρεμαμένη είς τδν άέρα. Αν 
δέ τό τε κάτοπτρον καί τδάντικείμενον ώσι 
κεκρυμμένα έκ τής όράσεως αύτοϋ, τδ ά
ποτέλεσμα φανήσεται αύτώ σχεδόν ύπερ
φυσικόν.

Ί1 ακόλουθος τρομερά απάτη, έπονομα- 
σθεϊσα τδ Μυστηριώδες £/ycc, έζέπληξε 
πολλάκις τούς Οεατάς έν Εύρώπη· "Αν άν
θρωπός τις κρατών καλώς έστιλβωμένον ξί
φος, καί ύπδ δυνατού φωτδς φωτιζόμενος, 
σταθή απέναντι κοίλου κατόπτρου, Ολίγον 
τι μακρύτερον τοΰ πρωτίστου φακού, θέλει 
παρατηρήσει μεταξύ εαυτού καί τοϋ κατό
πτρου, άνεστραμμένην καί μικροτέραν εικό
να τοϋ ίδίου του άτόμου μετά τοϋ ξίφους. 
’Λν δέ τείνη τδ ξίφος πρδς τδ κέντρον τής 
κοιλότητος τοϋ κατόπτρου, άμφοτερα τά 
ξίφη θά συνχντηθώσι πρδς τά άκρα αύτών’ 
άν δέ τείνη αύτδ έτι πρόσω, τδ άντανακλώ- 
μενον ξίφος Οά φανή προσβάλλον αύτδν είς 
τδ στήθος. Άλλά πρδς τούτο, εΐναι έπάναγ- 
κες ώστε ή διεύθυνσις τοϋ άληθοϋς ξίφους, 
νά συμπίπτη πρδς τήν διάμετρον τοϋ κύ
κλου έν ω τδ κάτοπτρον κείμενον άποτελεΧ 
βεβαίως τό κοΧλον ήμισφαίριον’ διότι άν ή δι· 
εύθυνσις πίπτη πλαγίως τής διαμέτρου, τδ 
άντανακλώμενον ξίφος θέλει απέχει έξίσου 
πρδς τδ έτερον μέρος αύτής, καί θά φαίνη- 
ται σημαδεΰον τδ στήθος οίουδήποτε άλ- 
λ.ου άνθρώπου ίσταμένου έντδς τής βολής 
αύτοϋ. ’Αν λοιπδν δ κρατών τδ άληθές ξί
φος τοποθετηθώ όπισθεν παραπετάσματος, 
ή δπωςδήποτε κρύπτηται έκ τής όράσεως 
τοϋ θεατού, ούτος άναμφιβόλως Οά έκπλα- 
γή βλέπων ξίφος έπιπίπτον κατ’ αύτοϋ- Τδ 
πείραμα καθίσταται έκπληκτικώτερον άν 
γείνη χρήσις δύο κατόπτρων όμοειδών, δι
ότι τότε Οά παρίσταται έναργώς καί ή εί
κών δολοφόνου άπειλοΰντος τήν ζωήν τοΰ 
θεατοϋ.

ΊΙ άποτελεσμα-ική ένέργεια τοϋ κοίλου 
κατόπτρου έζεδηλώθη ώσαύτως είς τά περί 
έμφανίσεως άπόντος ή τεθνεότος προσώ
που. Πρδς τούτο, τίθεται ή προτομίς ή ή 
είκών αύτοϋ, ένώπιον τοϋ κατόπτρου, καί ή 
ευκρινής άντανάκλασίς του Οά έμφανισθή 
είς τδν άέρα καθ’ δν τρόπον προείπομεν’ ή, 
καί περιβαλλομένη ύπδ καπνού, άν προη
γουμένως τδ περιθώριον τής είκόνος καλυ- 
φθή δι’ αιθάλης, ώστε νά φωτίζηται α
πλώς μόνον τδ έζωγραφημένον πρόσωπον 
αύτής.

Ό Κ. Βάλτερ Σκδττ έν τή « Δαιμονολο
γία » αύτοϋ, αναφέρει τδ έπόμενον άνέκδο- 
τον : « Ό ιδιοκτήτης άρχαίου τινός φρου
ρίου έπί τών μεθορίων τής Ούγγαρίας, εΐχεν 
άποφασίσει νά παράσχη διασκέδασίν τινα 
τοΧς φίλοις’αύτοϋ, άναλόγως τοΰ κοινωνι
κού του βαθμού καί τής μεγαλοπρεπείας 
τοϋ άρχαίου μεγάρου του. Οί προσκεκλημέ
νοι ήσαν, ώς είκδς, πολυάριθμοι, μεταξύ δ’ 
αύτών ύπήρχε καί αξιωματικός τις απόμα
χος έκ τοΰ τάγματος τών Ούσσάρων, έξα- 
κονστδς διά τήν άνδρείαν καί τδ άτρόμητον 
τοϋ χαρακτήρός του Άφοΰ διευθετήθησαν 
πάντα τά τήν έσπερινήν εύωχίαν καί εύθυ- 
μίαν άφορώντα, δ άξιωματικδς είδοποιήθη, 
ότι καθίστατο άδύνατον νά χορηγηθή είς 
δλους τούς συνδαιτημόνας ή προσήκουσα ά- 
νάπαυσις τής νυκτδς, έκτδς μόνον άν τις 
έξ αύτών ήν άρκούντως θαρραλέος, ώστε ν’ 
άναλάβη τδν κίνδυνον νά κοιμηθή έν τινι 
Οαλάμω ύπδ δαιμόνιων έκάστοτε συχναζο- 
μένω καί ιδίως τδ μεσονύκτιον’ καί ότι, ε
πειδή άπαντες έγίνωσκον δτε δ άξιωματι- 
κός είς ούδέν έλογίζετο τάς τοιαύτας προ
λήψεις, δ θάλαμος ούτος ώρίσθη έκ προοιμί
ων δι’ αύτόν. Ό άξιωματικδς ασμένως πα- 
ρεδέχθη τήν πρότασιν, καί άφοΰ μετέσχε 
τοϋ εσπερινού συμποσίου, άπεσύρθη είς τό 
ποοσδιωρισμένον δωμάτιον του, άφοϋ πρώ
τον ώμοσε τρομεράν έκδίκησιν κατά τοϋ 
τολμήσοντος νά διαταράξη τήν ήσυχίαν του. 
Λλλ’ έναντίον τής έν τοιαύτη περιπτώσει 

προσδοκωμένης άπολύτου γενναιοψυχίας 
του, δ άξιωματικδς κατεκλίνθη, άφοΰ πρώ·
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τον άφήκε τδ κνρίον του άνημμένον καί τ σ. 
δύο του πυρόβολα γεμισμένα πλησίον του 
έπί τής τραπέζης.» 3

«Μόλις έκοιμήθη μίαν ώραν, δτε άφυ- 
πνίσθη ύπδ σοβαρών ήχων ιχουοικοΰ οργά
νου. Τρεις γυναίκες άλλοκότως ένδεδυμέναι, 
έφαίνοντο πρός τινα γωνίαν τού θαλάμου 
απέναντι τής κλίνης, ψάλλουσαι νεκρώσι ■ 
μον ακολουθίαν. Ό αξιωματικός ήκροάσθη 
επ’ όλίγον μεθ’ ήδο'-ής, ειτα λέγει πρδς αύ- 
τάς- «Κυρίαι, ψάλλετε λίαν άρμονικώς, 
άλλ ή μονοτονία δεν μοί άρέσκει' κάμετέ 
μοι την χάριν νά μεταβάλητε ήχον; Αί 
κυρίαι έξηκολούθουν τήν ωδήν ό αξιωμα
τικός έπανέλαβε τήν παράκλησιν, άλλ’ ή 
μουσική έζηκολούΟει ή αύτή. Τέλος ταΐς 
λέγει μετ’ όργής' «Κυρίαι, η διαγωγή σας 
φαίνεται ούτα τέχνασμα πρδς τδν σκοπδν 
τοΰ νά μέ φοβίσητε, άλλ’ έπειδή τήν θεωρώ 
ώς άσύγγνωστον προπέτειαν, θά λάβω άλ
λον τρόπον έκδικήσεως.» Ταΰτα είπών, 
λαμβάνει είς χεΐρας τά πυρόβολα, ένώ αί 
κυρίαι όλονέν έψαλλον. Τότε δέ εΐς άκρον 
παροργισθείς, «Οά περιμένω, είπεν, άκόμη 
πέντε λεπτά, καί έπειτα Οά πυροβολήσω 
άναμφιβόλ.ως καθ’ ύμών ; ΊΙ νεκρώσιμος 
ωδή δέν έπαυσε- τά πέντε λεπτά παρήλθον. 
«Σάς παραχωρώ, είπε, άκόμη καιρόν μέχρι· 
σοΰ αριθμήσω έως είκοσι.» Καί ή απειλή δ
μως ούδέν έσχεν άποτέλεσμα, άλλ’ άπέβη 
ανωφελής ώς καί ή πρδ αύτής. Ό αξιωματι
κός ήρξατο αριθμών, £ν δύο-τρία, κτλ. άλ 
λά προσεγγίζων εΐς τδ τέλος τοϋ άριθμαΰ, 
καί έπαναλαμβάνων πολλάκις τήν άπόφασιν 
τοϋ πυροβολήσαι, έξεφώνει τους τελευταί
ους άριθμούς δεκαεπτά-δεκαοκτώ καί δε
καεννέα λίαν βραδέως, έπιβεβαιών συγχρό
νως μετά τήν έκφώνησιν έκάστου αύτών, 
δτι τά πυροβόλα εισίν έντεταμένα. Αί κυρίαι 
ούδόλως περί τούτου έφρόντιζον. Άμα α
πήγγειλε τήν λέξιν ίίχοσι, κενόνει άμέσως 
άμφότερα τά πυρόβολα κατά τών αδουσών 
κυριών, αϊτινες καί πάλιν ούκ έπαύσαντο 
τής ωδής των. Ό αξιωματικός τοσοΰτον έ- 
βαρυΟύμησε διά τδ άτελεσφόρητον τής αν
δραγαθίας του, καί τοσοΰτον έξεπλάγη,ώσ · 

τε έπί τρεις εβδομάδας έκειτο άσθενής. 
Τδ έπ’ αύτοΰ διαπραχθέν τερατούργημα ε
ξηγείται λίαν άπλώς καί συντόμως : Αί ά- 
οιδοί αύται ήσαν παρακαθήμεναι πλησίον 
άλλήλων έν παρακειμένορ τινι δωματίω, ό 
δ’ αξιωματικός έπυροβόλησε κατά τής άν- 
τανακλάσεως αύτών, πιπτούσης πρδς τήν 
γωνίαν τοΰ κοιτώνός του, τή δυνάμει καί έ- 
νεργε'α κοίλων κατόπτρων.»

Όλίγιστοι δύνανται, έκτδς άν έπισταμέ- 
νως ποιήσωσι πειράματα επί κοίλων κατό
πτρων, νά έννοήσωσι τδ μαγικόν άποτέλε
σμα τών τοιούτων οπτικών φασμάτων. "Ο
ταν τά όργανα τής απάτης ύποκρύπτων- 
ται, δταν πάντα τά άλλότρια φώτα άπο· 
κλείονται, τάδε κάτοπτρα ώσιν άρκούντως 
μεγάλα, καλώς έστιλβωμένα καί έσχήματι- 
σμένα, τά άποτελέσματα τών παραστάσε
ων, έπί νοών άγνοούντων όπόσον ή έπί τοϋ 
έπιστημονικοΰ τούτου κλάδου φιλοσοφική 
έρευνα έπεκτείνεται, έσονται άείποτε κατα- 
πληκτιζώτατα. Καί αύτοί οί ύπονοοΰντες 
τδν δόλον καί τάς άρχάς έφ’ ών βασί
ζεται, πολλάκις απορούν κα’. έςίστανται.

'Ο χαρακτήρ τών έμφανίσεων τών θεών 
καί τών άποθανόντων φίλων ή συγγενών 
έν τοϊς ναοϊς τών άρχαίων, περί ών προεί- 
πομεν, λίαν θαυμασϊω; περιγράφεται έν τώ 
έπομένω χωρίω τοΰ Δαμασκίου είς Βίον ’Ι
σιδώρου, άναφεοομένω ύπδ τοΰ Φωτίου, τοϋ 
περιβόητου τούτου καί πολυμαθεστάτου Πα
τριάρχου Κωνσταντινουπόλεως :

«'Ο δ’ έν τώ τοίχω τοΰ φωτδς φανείς 
«ογκος, οίον παγείς είς πρόσωπον διεμορ- 
»φοΰτο, πρόσωπον άτεχνώς θεσπέσιον δή τι 
»καί υπερφυές, ού γλ.υκείαις χάρισιν, άλλά 
«βλοσυραις άγαλλόμενον, κάλλιστον δ’ δ- 
»μως ίδεϊν καί ούδέν ήττον έπί τώ βλοσυ- 
»ρώ τδ ήπιον έπιδεικνύμενον* δν Άλεξαν- 
«δρεΐς έτίμησχν "Οσιριν δντα και Άδωνιν 
«κατά τήν μυστικήν θεοκρασίαν.» (Phollii 
Bibliotheca ed Bekher. a. 343. a 15. 22.) 
ήτοι : «Ό όγκος τοΰ φωτδς ό έν τώ τοίχω 
φανείς, ώσανεί συγκεντρωθείς, έλαβε μορφήν 
προσώπου, θείου ούτως είπεΐν καί ύπερφυσι- 
κοϋ, αύστηροϋ μέν τήν δψιν, άλλ’ έχοντος 

κσί γλυκεϊαν χάριν, καί ώραιοτάτου είς τδ 
νά τδ βλέπη τις,καί μετά τοΰ άγριου αυμμι- 
Ϊνύντος καί τδ ήπιον. Τοΰτο οί ’Αλεξαν 

ρεΐς, κατά τήν μυστικήν αύτών θρησκείαν, 
έτίμησαν ώς^οντα ’Οσιριν καί Άδωνιν.» 

, Περιγραφών τις τάς φαντασμαγορίας τούτέ- 
στι τάς εΐδωλοφ ανείας τών νεωτέρων τερα- 
τουργών πώς άλλως ήθελε παραστήσει αύ
τάς ;

"Ινα δ’ έξηγηθή ή απάτη ή έπί τοΰ Αύ- 
τοκράτορος Βασιλείου τοΰ Μακεδόνος ένερ- 
γηθεϊσα, ό Σαλβέρτος παρατηρεί λίαν νου- 
νεχώς, δτι ήτο άδύνατον νά έκτελεσθή ύπδ 
αληθούς προσώπου άπομιμουμένου τήν μορ
φήν τοΰ νέου ήγεμόνος. ΊΙ ύπαρξις τοιούτου 
προσώπου, προδιδομένη ύπ’ αύτής τής ά- 
ξιοσνμειώτου παρομοίωσεώς του καί ύπδ 
τοΰ τεχνάσματος τής παραστάοεως, ήθελε 
βεβαίως άνακαλ.υφθή καί καταγγελθώ ύπδ 
τών άπιστούντων καί δυσμενώς έχόντων 
πρδς τά τοιαΰτα τερατουργήματα, καί άν 
άκόμη ήδυνάμεθα νά έξηγήσωμεν πώς δ 
υίδς άπεσπάσθη έν άκαρεϊ άπδ τάς άγκάλας 
τοΰ πατρός. Ό Αύτοκράτωρ λοιπόν είδεν ά 
πλώς τήν άεροειδή εικόνα’τοΰ υίοΰ του έ
φιππου' καί έπειδή τδ πρωτότυπον αύτής 
προσήχθη έγγυτέρω τοΰ κατόπτρου, ή εί
κών προυχώρησεν είς τάς άγκάλας του, 
καί, φυσικό» τώ λόγο), διέφυγε τήν σύλλη- 
ψιν.

ΜΕΡΟΣ Β'.

Αί διασαφήσεις άς ή νη έποιησάμεθα έπί 
"ή; αρχαίας ταύτης μαγικής τέχνης, καί 
τοι άρκούντως δηλωτικά1, τών έν χρή- 
σει τρόπων αύτής, είσί λίαν ασθενείς, ώστε 
νά παοάσχωσι τήν προσήκουσα-» ιδέαν τών 
λαμπρών έκείνων καί καταπληττουσών πα 
ραστάσεων. ’Εθνικόν, ούτως είπεΐν, σύστημα 
απάτης, προτιθέμενον τήν κυβέρνησιν καί 
οποδούλωσιν τών πνευμάτων, ώφειλε νά 
αυνεπάγη ούχί άπλώς τήν επιστημονικήν έ- 
“ιδ’ξιότητα τής έποχής, άλλ’ ώσαύτως καί 
ποικιλίαν επικουρικών τεχνασμάτων ικα
νών ίνα φοβίζωσι τδν θεατήν, διαταράτ-.ωσι 

τδν νοΰν αύτοΰ, Οαμβόνωσι τας αισθήσεις 
του, καί επενεργώσι τελεσφόρως έπ’ αύτοϋ. 
Τδ ασθενές δμως καί έλλειπές τών ήμετέ
ρων διασαφήσεων άναπληροϋται έν μέρει ύπδ 
τοΰ έπομένου ιστορικού διηγήματος, άφο- 
ρώντος 0αυματονργ1>ΐ νεωτέρας έποχής, δ
περ έρανιζόμεθα έκ τοϋ «Βίου τοΰ Μπενβε- 
νούτο Τσελλίνη» Life of Benvenuto Cel
lini» συγγραφέντος ύπδ τοΰ'Αγγλου Κ. JK. 
Boscoe. Ή θαυματουργία έτελέσθη έν τώ 
αμφιθεάτρου τής ’Ρώμης, τώ καλουμένω 
«Κολοσσαΐον» περί τδ 1534’ ώς έξής .·

«Συνέβη, λεγει δ Τσελλίνης, νά γνωρι- 
σθώ μετά τίνος Σικελοΰ ίερέως, άνδρός πνευ
ματώδους καί είδήμονος τής Λατινικής καί 
'Ελληνικής γλώσσης. 'Ημέραν τινά καθ’ ·?,ν 
συνδιελεγόμεθα περί διαφόρων άντικειμέ- 
νο>ν, περιεστράφη δ λόγος καί περί τής νε- 
κρομαντικής τέχνης. ’Εγώ λοιπδν, μεγάλως 
έπιθυμών νά μάθω τι περί αύτής, τώ είπον 
δτι άπδ πολλοΰ χρόνου ήμην λίαν περίεργος 
ϊνα γνωρίσω τά μυστήρια τής τέχνης ταύ
της. Ό ίερεύς μοί άπεκρίθη δτι δ βουλόμε- 
νος νά σπουδάση αύτήν, δφείλει νά ηναι ά
νήρ εύτολμου καί σταθερού χαρακτήρος. 
*Εχω ικανήν τόλμην καί εύστάθειαν, είπον, 
ώστε νά μυηθώ είς αύτήν. Ό ίερεύς προσέ- 
θηκεν δτι, άν είχον τδ άπαιτούμενον θάρ- 
σος πρδς τοιαύτην παράβολον καί έπικίνδυ- 
νον έπιχείρησιν, ήδύνατο άσμίνως νά εύχα- 
ριστήση τήν επιθυμίαν μου. Συνεφωνήθη 
κατά συνέπειαν μεταξύ μας ή έκτέλεσις τοϋ 
νεκρομαντικοϋ προβουλεύματος.

«Μίαν λοιπδν έσπέραν ό ίερεύς μοί άνήγ- 
γειλεν δτι τά πάντα ησαν έτοιμα, άλλ’ 
δτι έπρεπε νά συμπαραλάβω καί ένα σύν
τροφον. Προσεκάλεσα έγώ τότε τδν έπιστή- 
Οιόν μου φίλον Βιγκέντιον Ρωμόλην, εκεί
νος δέ, έ»α συνέταιρόν του δστις μετήρχετο 
καί αύτδς τήν άπόκρυφον τέχνην, καί μετέ
βημεν είς τδ Κολοσσαΐον. Ό ίερεύς, κατά 
τδ έθος τών έξορκιστών, ένεχάραξε κύκλον 
μέγαν έπί τοΰ έδάφους, άπαγγέλλων συγ
χρόνως έπωδάς τάς μάλλον άλλοκότους άς 
δύναταί τις νά φαντασθή- ήνέωξε λάκκον έν 
τώ μέσφ τοΰ κύκλου, ηναψε πΰρ έντδς αύ-



ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΑΙ. 25Vi ©AYMATOYbHAI.

τού, διέταζε τδν συνέταιρόν του νά ρίπτη 
πολύτιμα αρώματα, καί άλλα τινά πράγ
ματα δχληρών καί δυσαρέστων δομών είς 
τδ πυρ, έν ώρισμένω χρόνω, καί αναθεί; 
τήν φροντίδα τοΰτε πυρδ; καί τδν Αρωμά
των είς ήμάς, ήρξατο τών μαγικών αύτού 
τελετουργιών.

«'Π τελετή αυτή διήοκεσεν έπί τήν μίαν 
και ήμΐσειαν ώραν, δτε ένεφάνηταν πλεΐ- 
στοι λεγεώνες διαβόλων. Ο ίερεύ; ίδιον τδν 
μέγαν Αριθμόν τών καταχθονίων τούτιον 
πνευμάτων, έστράφη πρδ; έμέ καί μοί λέ
γει νά ζητήσω παρ’ αυτών δτι θέλω. ’Επι
θυμώ, είπον,νά μοί φέρωσιν ενταύθα τήν ά- 
ποθανούσαν ερωμένην μου ’Αγγελικήν· Άλλ’ 
είς μάτην. Τήν εσπέραν έκείνην δέν απή- 
λαυσα τοΰ ποθουμένου- άλλ’ ή περιέργεια 
μου Αρκούντως ίκανοποιήθη ώς πρδς τά 
λοιπά.

«Ό ίερεύς προσέΟηκεν δτι ώφειλον νά έ- 
πανέλθο» καί έκ δευτέρου, καί πάν τδ παρ’ 
εμού αίτούμενον θά έπιτελεσθή, άλλά νά 
φέρω μετ’ έμοΰ ένα παΐδα δλως Αθώον καί 
απαθή. Συμπαρέλαβον λοιπδν τδν δωδεκα
ετή υπηρέτην μου μετά τοΰ προρρηθέντο; 
'Ρωμόλη καί έτερόν τινα φίλον δνόματι Γάδ- 
δην, 8ν μόλις κατέπεισα νά παρευρεθή έν 
τή τελετή ταύτη. "Οτε Αφίχθημεν εί; τδ 
άμφιθέατρον, ό ίερεύς, άφοΰ έξεπλήρωσε 
τάς αύτάς, ώς καί προλαβόντως,διατυπώ
σεις, καί άλλας έτι καταπληκτικωτέρας 
προπαρασκευάς, μάς έτοποθέτησεν έντδς 
τού κύκλου 8ν διεχάραξε μετά θαυμασιωτέ 
ρας τέχνης, καί ίεροπρεπέστερον ή κατά τήν 
προτέραν ήμών συνέντευξιν. ’Αναθεΐς πάλιν 
τήν έπιστασίαν τών Αρωμάτων καί τοΰ πυ
ρδς τοΐς φίλοις μου Ρωμόλη καί Γάδδΐ}, μοί 
ένεχεϊρισε τδν μαγικδν χάρτην (ρί/ιίανο/ο), 
καί μοί προσέταξε νά στρέφω αύτδν πρδς ήν 
ήθελε μοί δεικνύει διεύθυνσιν- ύπδ δέ τδν 
χάρτην έτέθη ό υπηρέτης μου. 'Ο μάγος, 
αρξάμενος τότε τών τρομερωτάτων έπικλή- 
σεων του, συνήγαγε πληθυν δαιμόνων καί 
τών Αρχηγών τών διαφόρων λεγεώνων αύ
τών, προσκαλών έκαστον τών τελευταίων 
καί δνομαστί, είς γλώσσαν 'Εβραϊκήν,Λατι

νικήν καί 'Ελληνικήν, τή δυνάμει τοΰ αιω
νίου Πατρδς καί Δημιουργού, εί; τρόπον ώσ
τε τδ άμφιθέατρον έγένετο πλήρες έν μιά 
στιγμή δαιμόνων, έκατοντάκις πολυπληθέ
στερων !ή έπί τοϋ πρώτου έξορκισμού. ’Εν 
τούτοι; ό Ρωμόλη; μετά τού Γάδδη ένησχο- 
λοΰντο εί; τδ διατηρεϊν τδ πύρ άνημμένον, 
καί ^ίπτειν έν αύτώ μεγάλην ποσότητα πο
λυτίμων αρωμάτων. Έγώ δέ, κατά διατα
γήν τοΰ νεκρομάντεος, έζήτησα καί πάλιν 
νά ϊδω τήν Αγγελικήν- έκεϊνο; δέ στραφείς 
μετ’ ολίγον πρδ; έμέ, λέγει- «Μάθε οτι οί 
δαίμονε; μοί ώμολόγτσαν δτι έντδ; ένδ; 
μηνδ;, θά συναντηθή; άφεύκτω; μετ’ αύ
τή;.» ΠροσέΟηκε δέ δτι ώφειλον νά ίσταμαι 
παρ’ αύτώ σταθερώ; καί γενναίως, διότι οί 
λεγεώνες ήσαν τώρα ύπέρ τού; χιλίους καί 
πλείονε; ή δσον προσεδόκα, μεταξύ τών δ- 
ποίων καί ού όλίγοι έπικινδυνωδέστατοι, 
καί δτι, έπειδή άπήντησαν, τή μεσολαβή
σει αύτοΰ, είς τδ ζήτημά μου, οφείλει νά 
φανή εύγενικδς πρδς τού; αύτούς καί ήρέμα 
νά τού; Αποπέμψή. Συγχρόνως δμω; ό ύπδ 
τδν χάρτην παϊς διετέλει έν διηνεκεΐ τρό- 
μφ, λέγων δτι υπήρχεν αύτόθι έν έκατομ- 
μύριον αγριωπών ανθρώπων άπειλούντων 
νά μάς φονεύσωσι, καί μάλιστα τέσσαρες 
ύπερμεγέθεις γίγαντες ώπλισμένοι, προσ- 
παθούντε; νά είσδύσωσιν έν τώ ήμετέρω 
κύκλω. Έν τούτοι;, ένφ δ νεκρόμαντις, 
τρόμων καί αύτδς ύπδ φόβου, κατεγίνετο 
εί; τδ νά διασκορπίσω καί άποστείλη διά 
τοΰ ήπιωτέρου τρόπου τδ naydatudrior, δ 
Ρωμόλης, δστις ώ; φύλλον κερκίδος λεύκης 
έπίσης έτρεμε, ένησχολεΐτο είς τά αρώματα 
καί έγώ αύτδς, έτι πλεϊον πεφοβισμένος, 
άπέκρυπτον τδν φόβον μου, ϊνα έμποιήσω 
θάρσο; τοι; άλλοι;, άλλά, τή άληθεία ά- 
πεναρκώμουν, θεωρών τδν νεκρόμαντιν ούχ 
ήττον έκπεπληγμένον.

«'Ο παϊς έθηκε τήν κεφαλήν του με
ταξύ τών γονάτων του καί εϊπεν* «Έν 
ταύτη τή θέσει θέλω ν’ άποθάνω, διότι ά- 
παντες βεβαίως 0’ άπολεσθώμεν.» Τώ άπε- 
κρίθην δτι οί δαίμονες διατελοϋν ύπδ τήν 
ήμετέραν έξουσίαν, καί δτι τά φαινόμενα 

ταΰτα δέν είναι είμή καπνδ; καί σκιά τδν 
προσίταξα πρδ; τούτοι; ν’ Ανυψώση τήν 
κεφαλήν καί νά μή άποδειλιφ. Αμα δμω; 
άνέβλεψεν, άνεφώνησε- «Τδ Αμφιθέατρον 
καίεται, τδ πύρ επιπίπτει έφ’ ήμών.» Είτα 
καλύψας τού; οφθαλμού; μέ τάς χεΐρας, Α
νέκραξε καί πάλιν, δτι ή καταστροφή ήν α
ναπόφευκτος καί δέν ήθελε νά βλέπγ. Ό 
νεκρόμαντις, τδ άπδ μέρους του, μέ παρε- 
κάλει νά μή άποθαρρύνωμαι, άλλά νά έξα· 
κολουθοϋν νά ^ίπτωσι τά Αρώματα είς τδ 
πύρ. Δ'.έταξε τότε νά καύσωσιν άπαντα τά 
ύπολειπόμενα Αρώματα· Ί’ίψα; δμω; τά 
βλέμματά μου έπί τοΰ Γάδδη, δστις το
σοΰτον ήν κατατρομασμένος, ώστε μόλις 
ήδύνατο νά διακρίνη τά περί αύτδν Αντι
κείμενα, Αλλ’ έφαίνετο ήμιθανής, λέγω 
πρδ; αύτδν δτι, έν τοιαύται; περιπτώσεσιν, 
ό άνθρωπος δέν πρέπει νά ύπείκη τώ φόβω, 
Αλλά νά κινήται, διά νά ένθαρρύνη καί έ- 
αυτδν καί τού; άλλους. Ό δέ παϊς μετ’ ού 
πολύ, ακούσάς κρότον τινά έκ τών καιο- 
μένων ύλών προερχόμενον, Ανυψοϊ τήν κε
φαλήν, καί βλέπων με γελώντα, Ανέλαβεν 
ολίγον θάρρος καί έκφωνεΓ «'Απαντε; οί 
δαίμονε; Αναχωρούν πνέοντε; έχδίκησιν, 
καί μόνον τινές διαμένουσιν, άλλά καί ου- 
τοι εί; μακράν είσιν απόστασιν. Τότε δέ 
καί δ κώδων τής παρακειμένης εκκλησία; 
έσήμανε τήν έναρξιν τή; εωθινής προσευ
χής, καί ό μάγος, άποπερατώσας τά; τελε
τουργίας του, άπεκδύθη τδν μαγικόν του 
έπενδύτην, καί λαβών ύπδ μάλης τάς βί
βλους του, Ανήγγειλεν δτι ή παράστασι; έ
ληξε καί δυνάμεθα ν’ άπέλθωμεν. Έξήλθο- 
μεν λοιπδν απαντε; τοΰ κύκλου κρατούμε- 
*οι ό εί; πλησίον τού άλλου, έχοντες καί 
τδν παΐδα έν τώ μέσω ήμών ενεκεν τού φό
βου του.»

«Ένώ λοιπδν μετεβαίνομεν έκαστο; είς 
τήν οικίαν του, ό παϊς μάς έλεγε καθ’ όδδν 
δτι δύο έκ τών δαιμόνων οΰ; εϊχομεν ΐδει 
έν τώ αμφιθεάτρω, προεπορεόοντο ήμών 
πηδώντες καί σκιρτώντες, καί ότέ μέν ά- 
ναβαίνοντες έπί τών στεγών τών οικιών, ό- 
τε δέ καταβαίνοντες έπί του έδάφου; τής
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γής’ ό δέ ίερεύς μας έβεβαίου δτι ουδέποτε 
άλλοτε τώ συνέβη νά ϊδη μαγικόν κύκλον 
τοσοΰτον άλλόκοτον κ·ί τρομερόν συναμα, 
καί προσεπάθει συγχρόνως νά μέ καταπεί- 
αΐ) ϊνα παρευρεθώ καί είς τρίτην παράστα- 
σιν, καθ’ ήν νά αίτήσωμεν παρά τού παν
δαιμόνιου, ούχί πλέον συνεντεύξεις μετά γυ
ναικών, άλλ’ άξιολογώτερα πράγματα- ή
τοι, Ανακάλυψιν κεκρυμμένων θησαυρών- 
διότι μέ έθεώρει ώς συνεταίρον λίαν ευ
θαρσή καί άτρόμητον. Οΰτο» συνδιαλεγόμε- 
νοι έφθάσαμεν εί; τά ίδια, καί δλην έκείνην 
τήν νύκτα δέν ώνειρευόμεθα άλλο τι είμή 
δαίμονας.»

Ό βιογράφος τού Τσελλίνη σημείο! έν 
παρόδιε, δτι δέν παρήλθε πολύ; χρόνο; με
τά τήν σκηνήν ταύτην, καί δ Τσελλίνη; 
περιεπλέχθη εί; διενέξεις μετά τοΰ προρρη- 
Οέντο; μάγου ίερέως, αϊτινες έπήνεγκον τήν 
ολοσχερή παύσιν τών μεταξύ των φιλικών 
σχέσεων.

«Αδύνατον ν’ άναγνώση τι;, λέγει δ Κ. 
Brewster, τδ διήγημα τούτο, χωρίς νά έν- 
νοήστ,, δτι οί λεγεώνες ούτυΐ τών διαβόλων 
δέν παρήχθησαν υπδ έπιδράσεώς τίνος έπί 
τή; φαντασία; τών θεατών, Αλλ’ δτι ήσαν 
πράγματι δπτικά φαντάσματα εικόνες ή 
αντικείμενα αντανακλώμενα ύπδ ένδς ή 
πλειόνων κοίλων κατόπτρων ή φακών.» Πύρ 
άνάπτεται, καί αρώματα καίονται ϊνα σχη- 
ματισθή τδ έδαφος ή τδ περιθώριον τών 
ψευδών εικόνων, οί δέ θεαταί αάστηρώς πε
ριορίζονται έντδς τού μαγικού κύκλου. Τά 
δέ πρδ; τδ κοΐλον κάτοπτρον παρουσιαζό- 
μενα αντικείμενα, άφοΰ έτοποθετήθησαν ού
τως, ώστε οί έν τώ κύκλω νά μή δύναν
ται νά βλέπωσι τήν κατ’ ευθείαν ύπδ τού 
κατόπτρου σχηματιζομένην έναέριον εικόνα 
αυτών, άλλ’ ούτε τδ κάτοπτρον, ή σκευω
ρία ήτο ήδη έτοίμη ϊνα ποιήση τήν ένέρ- 
γειαν αυτής. Άλλά καί ή περί αυτών ένα- 
σχόλησις τού μάγου Απέβαινεν δλως περιτ
τή, καί ήδύνατο καί ούτος νά λάβη τήν θέ
σιν του μετά τών θεατών. Αί είκόνε; τών 
διαβόλων έσχηματίζοντο άπασαι διακεκρι
μένο»; έν τφ Αέρι αμέσως άνωθι τοΰ πυράς,

4
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άλλ ούδεμία ήδύνατο νά Οεωρηθή ύπδ τών 
εν τφ χύχλορ. Ττ,ν στιγμήν δμως καθ’ ήν α
ρώματα έρρίπτοντο είς τδ πϋρ ϊνα παράγω- 
σιν άτμον, ή πρώτη συστροφή τοϋ ατμού 
τούτου,άνυψουμένη διά μέσου μιάς 5] πλειό- 
νων εικόνων, έχαμνεν αύτάς ν’ αντανακλών
ται εις τά όμματα τοϋ θεατοϋ καί πάλιν 
νά διαλύωνται, δτε ή συστροφή δέν έπηκο- 
λουθεΐτο καί ύπδ άλλων τοιούτων. "Οσον 
πλειότεραι συστροφαί άτμοϋ άνήρχοντο, το 
σούτω καί πλειότεραι εικόνες καθίσταντο 
δραταί, καί άπαν δέ τδ σύμπλεγμα αύτών 
ήθελε φανή διά μιας, δτε ό ατμός άθρόως 
καί δμοιοτρόπως διεχύνετο επί τοϋ ύπδ 
τών εικόνων κατεχομένου χώρου. Τά δέ 
μίγματα τών «όχληρών καί δυσάρεστων δ
ομών» συνέτεινον είς τδ νά έκπλήττωσι 
τους θεατάς, και καθιστάν αύτούς μάλλον 
ύπείκοντας τή απάτη, καί μετά τών αλη
θών φασμάτων τής σκηνής συμμιγνύοντας 
καί τά ύπδ τής φαντασίας αύτών παραγό- 
μενα.

Δύσκολου αποβαίνει τδ ν’ άποδειχθή έκ 
τοϋ διηγήματος, όποια μέρη τής παραστά
σεως έπαρουσιάζοντο πραγματικώς είς τά 
βλέμματα τών θεατών, καί όποια ησαν α
πλώς άποκυήματα τής φαντασίας αύτών. 
Τδ βέβαιον είναι δτι, δ τε παϊς καί ό Γάδ- 
δης τοσοϋτον κατεκυριεύθησαν ύπδ τοϋ φό
βου, ώστε έφαντάζοντο βλέπειν δ,τι δέν ύ
πήρχεν ίν τ5} παραστάσει. Άλλ* δτε δ παϊς 
ανακράζει δτι τέσσαρες τρομεροί καί παμ- 
μεγέθεις γίγαντες προσεπάθουν νά είσδύσω- 
σιν έντδς τοϋ κύκλου, μας περιγράφει άκρι
βώς τδ άποτέλεσμα δπερ ήδύνατο βεβαίως 
νά παραχθή διά τής προσωθήσεως τών ει
κόνων έγγυτέρω τοϋ κατόπτρου,όιστε αί αν
τανακλάσεις αύτών μεγαλυνόμεναι νά φαί· 
νωνται προβαίνουσαι πρδς τδν κύκλον.

Είς τδν μετ’ επιστασίας άναγινώσκοντα 
τδ διήγημα, προφανές καθίσταται δτι, καί 
τοι δ Τσελλίνης δμολογεΐ δτι έτρεμεν ύπδ 
φόβου ως καί οί λοιποί, δέν ήγνόει δμως 
χαΟ’ δλοκληρίαν τδν ένεργοϋντα μηχανι
σμόν" διότι, ϊνα ένθαρρύνη τδν παΐδα, έβε- 
βαίου αύτδν δτι οί διάβολοι διετέλουν ύπδ 

τήν εξουσίαν των καί δτι τά φαινόμενα η
σαν άτμδς καί σκιά.

ΊΙ δέ άναφώνησις τοϋ παιδός, καθόσον 
άφορά τούς δύο δαίμονας τούς προπορευο- 
μένους τής συνοδίας, τούς πηδώντας καί 
σκιρτώντας, καί δτέ μέν άναβαίνοντας έπί 
τών στεγών τών οικιών, ότέ δέ καταπί- 
πτοντας έπί τοϋ έδάφους, δύναται νά λογι- 
σθή άπλώς ώς άποτέλεσμα νοδς,ύπδ τδ κρά
τος είσέτι διατελοϋντος τής ταραχής καί 
τοϋ φόβου τών έν τώ άμφιθεάτρ^ τοσού
τω τρομερώς διαδραματισθεισών σκηνών.

ΊΙ διασάφητις τοϋ άξιοσημειώτου τούτου 
τερατουργήματος καθίσταται εντελής και 
διά τής επομένης παραστάσεως, βασιζόμε
νης έπί τών αύτών άρχών. Ή παράστασις 
αυτή έγένετο τδ 4 802 ύπδ τοϋ Κ. Plilli- 
pstal έν τοΐς θεάτροις Λονδίνου καί Έδιμ- 
βούργης ύπδ τδ όνομα «Φαντασμαγορία», 
καί παρήγαγεν έπί τών θεατών τά μάλλον 
έντυπωτικά καί τρομερά άποτελέσματα. Τδ 
θέατρον διέκειτο είς σκότος βαθύ, καί ή 
σκηνή, παριστώσα σπήλαιον πλήρες τρομε
ρών μορφών καί σκελετών έν είδει αναγλύ
φων έπί τών τοίχων αύτής, άμυδρώς πως 
διεφαίνετο δι’ άραιοϋ τίνος παραπετάσμα
τος, αοράτου δμως τοΐς θεαταϊς, έφ’ ού τά 
σκελετώδη ταϋτα φαινόμενα έξεικονίζοντο, 
καϊ δι’ ού λάμψεις αστραπών διήρχοντο, 
καί συγχρόνως βρονταί, πρδς τδν σκοπόν 
τοϋ νά προδιαθέσωσι τά πνεύματα είς τήν 
τρομεράν παράστασιν, έκυλίοντο ύπεράνω 
τών κεφαλών τών θεατών. Αί μορφαί καί 
τά διάφορα ταϋτα σχήματα άντανεκλώντο 
έπί τοϋ παραπετάσματος τούτου διά δι
πλών φακών, άποτελούντων τάς ιιαγιχάς 
.lartiprai : οπτικά όργανα λίαν ήμΐν γνω
στά" άλλ’ είς τοιοΰτον τρόπον, ώστε τά 
σχήματα έφαίνοντο, δτέ μέν προχωροϋντα, 
δτέ δέ ύποχωροϋντα, γιγαντιαΐον μέγεθος 
λαμβάνοντα, καί πάλιν σμικρυνόμενα, ώς 
ζωντανά όντα κινούμενα, καί άμέσως έν ά- 
καρεϊ άναλαμβάνοντα τάς σκελετώδεις αύ
τών μορφάς. Τρομεραϊ δέ κεφαλαί, μέ βλο
συρούς τούς οφθαλμούς καί τάς σιαγόνας 
τρεμούσας, ποοσήγγιζον ένώπιον τών θε

ατών καί αίφνης έχ νέου αφανείς έγίνοντο. 
χτλ

Μεταξύ τών τερατουργημάτων τών τε- 
λουμένων έν τοΐς άρχαίοις μυστηρίοις τών 
'Ελλήνων καί Αιγυπτίων, έπί τή προθέσει 
τοϋ νά δοκιμασθή τδ Οάρσος τών μυουμέ- 
νων, καί τοϋ ύποδουλώσαι τδ λογικόν, η 
άνταμεϊψαι τήν σταθερότητα αύτών, ήσαν 
καί τά ακόλουθα: Είς τδ βάθος στενοϋ 
σπηλαίου, ούδέποτε φωτιζομένου ύπδ τοϋ 
φωτδς τής ήμέρας, λάμψις τις προσομοία 
τή τώ ηλιακών άκτίνων, αίφνης άναυγά- 
ζουσα, άνεκάλυπτε τφ μυουμίνω, έν μεγί
στη άποστάσει, κήπους μαγευτικούς καί α
νάκτορα μεγαλοπρεπή" ών τδ κάλλος καί ή 
μεγαλοπρέπεια κατέπειθον αύτδν ν’ άνομο- 
λογήση δτι τδ μέρος έκεϊνο ήν τδ ένδιαίτη- 
μον τών αθανάτων θεών. Ένταΰθα οί θεοί 
ένεφανίζοντο αύτώ, τής παρουσίας των ά- 
ναγγελλομένης ύπδ τών μάλλον άναμφιλέ- 
κτων προδηλώσεων. "Εβλεπεν ουτος καί ή- 
κουεν αύτούς, δ νοϋς του διεταράττετο, ή 
φαντασία του έξεπλήττετο, καί τδ λογικόν 
του υπδ τοσούτων θαυμάτων κατακλυζόμε- 
νον, έγκατέλειπεν αύτύν. Έκθαμβούμενος 
οΰτω καί έξιστάμενος προσεκύνει τάς ένδο
ξους καί ύπερφυσικάς διαδηλώσεις, καί γο
νυπετής άπένειμε τήν λατρείαν του ένω- 
πιον τής βεβαίου παρουσίας τής Θεότητας.

Οί μαγευτικοί ούτοι κήποι καί τά μεγα
λοπρεπή άνάκτορα, τά τοσοϋτον αίφνιδίως 
προκύπτοντα έκ τοϋ βάθους τής σκοτίας, 
και λαμπρώς φωτιζόμενα ύπδ φώτων μα
γικών, ή μάλλον είπεΐν, ύπδ τοϋ ίδίου αύ
τών ήλιου, ώς λέγει δ Βιργίλιος (4), έπα· 
ναφαίνονται έν τώ καθ’ ήμάς αίώνι, διά 
τοϋ, δικαίω τώ λόγο» Οαυμαζομένου, νεω- 
τέρου έφευρήματος, τοΰ καλούμενου Λιορά- 
Ι'ατος (.’). Τδ κυριώτεοον τέχνασμα αύτών

(4).  aSolem que suuni, sua lumina no· 
runt». (Virgil. Aeneid. Lib. 6H).

(2). didpaua. Είκών μεγάλη φυσικών άν’ 
τικειμένοιν καταυγαζομένη ύπδ κινητοϋ φω
τός. κτλ. Εφεύρημα τοϋ Daguerre καί 
Bouton άπδ τοϋ 4 822 χρονολογουμένη. 

συνίστατο είς τδν τρόπον τοΰ ρίπτειν τδ 
φώς έπί τών άντικειμένων, ένώ δ θεατής 
διέμενεν έν τόπω σκοτεινώ. Τοΰτο ούδεμί
αν παρείχε δυσκολίαν, καθότι δ μυούμενος 
είσέδυεν έκ τοϋ ένδς υπογείου διαχωρίσμα- 
τος τοϋ σπηλαίου είς τό έτερον" καί έπει- 
δή, δτέ μέν άνυψοϋτο είς τόν άέρα, ότέ δέ 
πάλιν κατέβαινεν, ήδύνατο εύκόλως νά νο- 
μίζη έαυτδν έν τοΐς έγκάτοις τής γής εύρι- 
σκόμενον, ώς έκ τοϋ περικυκλοϋντος αύτδν 
σκότους. Έκ τούτων ασφαλώς συμπεραίνο- 
μεν, ότι οί ΰανματονργοί ίεροφάνται τών 
μυστηρίων, οί πολυειδών τρόπων άπάτης 
έφευρεταί, ούδόλως ήγνόουν τάς άρχάς έφ 
ών τδ Διόραμα βασίζεται. 'Απλή παρατή- 
ρησις ηρκει ϊνα άνακαλύψη αύτάς, άνευ τής 
συνδρομής άλλης τίνος τέχνης 'Αν μακρός 
τις διάδρομος είς δάσος σκιερών δένδρων 
καταλήγη, φωτίζηται δέ έξ ένδς μόνον ά
κρου αύτοΰ, ή πέραν τοϋ δάσους περίβλε
πτος έκτασις θά φαίνηται πλησιεστέρα, καί 
Θέλει παρουσιάζεσθαι τοΐς βλέμμασι τοΰ 0ε· 
ατοϋ ώς ή τοϋ Διοράματος είκών.

'Ας ίδωμεν δπόσον απλοποιείται ή άπα
τη έν τοΐς καθ’ ήμάς χρόνοις, διά τής ένώ- 
σεως διαφόρων μηχανισμών. Συνοψίζομεν 
πρδς τοΰτο τήν περιγραφήν τήν διδομένην 
ύπδ τήν λέξιν «Διόραμα» έν τώ άγγλικω 
Έγκυκλοπαιδικώ Λεξικώ «Penny Ctjclopoc· 
dia.»

«Τδ ίδιάζον μαγικόν άποτέλεσμα τοΰ 
’διοράματος, προέρχεται κατά μέγα μέρος 
«έκ τοϋ τρόπου καθ’ 8ν ένδείκνυται ή εί- 
«κών, θεωρούμενη διά τοβ προσκηνίου τοϋ 
«θεάτρου. Πέραν τοϋ προσκηνίου τίθεται ή 
»είκών είς τοιαύτην άπόστασιν, ώστε τδ 
«φώς σχηματίζει έπ’ αύτής γωνίαν, κατα- 
«πίπτον έξ όροφής αοράτου καθισταμένης 
«τώ θεατή Τοϋ φωτδς συγκεντρουμένου 
«ούτως έπί τίς εικόνας, τδ άποτέλεσμα έ- 
«παυξάνει ούσιωδώς, έκ τοϋ δτι δ θεατής 
«διαμένει συγκριτικώς έν τώ σκότει, ούδέν 
«άλλο φώς δεχόμενος'είμή τδ έκ τής έπι- 
«φανείας αύτής τής είκόνος έκπεμπόμενον. 
» Εν έτερον περιστατικδν μεγάλως συντεϊ- 
«νον πρδς τήν απάτην εινε ή μεσολαβούσα 



38 Ι1ΕΡΙ ΤΙΙΣ «ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ» Ε. ΒΟΓΛΓΑΡΕΩΣ. ΠΕΡΙ ΤΙΙΣ «ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ» Ε. ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ. 29
«άπόστασις, καί δτι τά πλάγια τοϋ προ- 
«σκηνίου εκτείνονται γωνιωδώς πρδ; τήν εί- 
»κόνα καί, καλύπτοντα τά άκρα αύτής, 
»περιορίζουσι τό φώς έν αύτή τή σκηνή. Ό 
«αποκλεισμό; λοιπόν οΰτος παντός άλλου 
«αντικειμένου όράσεως,έκτός τών έν τή εί- 
»κόνι έζωγραφημένων, τοΰ δφθαλμοΰ μή έ 
«χοντος άμεσον κανόνα συγκρίσεως μεταξύ 
«αληθών ή ψευδών παραστάσεων, παρέχει 
«εί; τό είδος τοΰτο τοΰ θεάματος μεγάλην 
«καί έκπληκτικήν ποικιλίαν. Τό φώς δύ- 
«ναται νά σμιζρυνθή ή αύξηθή κατ’ άρέ- 
«σκειαν, άνεπαισθήτως ή άναφανδόν, νά 
»παριστά: μετάβασιν έκ τοΰ συνήθους φω- 
»τός τής ημέρας είς λάμψιν ήλιακήν, καί 
«έξ αυτής πάλιν είς συννεφώδη Ομίχλην ή 
«είς κνέφας έσπερινόν" άπασώ» τών παραλ 
«λαγών τούτων παρεχουσών τώ διοράματι 
«χαρακτήρα φυσικόν ύπέρ πάντα άλλον 
»τρόπον ζωγραφική; ή σκιαγραφική; τέχνη;. 
«Αί δέ παραλλαγαΐ αύται καί διάφοροι με- 
«ταβάσεις παράγονται διά μέσου διαφόρων 
«θυριδίων, προστεθειμένων έν τή έκ σκιερών 
«ύέλων έσχηματισμένη οροφή, «νοιγομένων 
«ή κλεισμένων άναλόγως τή; άπαιτουμένης 
«έλαττώσεω; καί αύξήσεως ή έτέρας τοΰ 
«φωτός τροποποιήσεως. Προσέτι μέρη τινά 
«τής εικόνος είσί διαφανή, έφ’ ών προσπί- 
«πτον τό φώς όπισθεν, παρέχει ζωηροτέ- 
«ραν λάμψιν. κτλ.»

Ό συνδυασμός λοιπόν διαφανών, ημιδι
αφανών καί σκιερών χρωματισμών, προσβο- 
ηθούμενο; έτι πλεΐον υπό τής τέχνης τοΰ 
ποικίλλειν τά τε αποτελέσματα και τόν 
βαθμόν τής σκιάς καί τοΰ φωτός, άποκαθι 
στα; τό Διόραμα έντελεστέραν φυσικήν πα· 
ράστασιν.

Διά τών αύτών μέσων δύνανται νά φα- 
νώσι μορφαί σχηματιζόμενας, ένθα οι θεα
τοί έθεώρουν άπλώ; έδρας κενά;" βράχοι 
καταπίπτοντες, ζοφώδεις νεφέλαι βροντής 
χαρίεσσαν κοιλάδα έπισκιάζουσαι, καί κα
ταστρεπτικοί χιονοστιβάδες μεταξύ τών είς 
τού; πρόποδας τών όρέων ειρηνικών κατοι
κιών.

Έν τώ έν ΓΙαρισίοις έκτεθέντι διοράματι 

τώ 1826, παρίστατο τό ήρειπωμένον μο- 
ναστήριον τοΰ 'Αγίου Η andrille, τό πλη
σίον τή; πόλεως Ρουέν. Μία τών θυρών αύ
τοΰ βιαίως ήνοίγετο καί έκλείετο, ώς απο
τέλεσμα δήθεν σφοδρού ανέμου. "Οτε ήνοί- 
γετο, έκτεταμένη ωραία πεδιάς έθεωρεΐτο 
πέραν αύτής" σκιαί δένδρων έπιπτον έπί 
τών παλαιών τοίχων αύτοΰ, μάλλον ή ήτ- 
τον βαθεΐαι, άναλόγως τή; ορμής μεθ’ ής 
τά νέφη διήρχοντο ύπεράνω τών έρειπίων, 
διακόπτοντα κατά τό μάλλον ή ήττον τάς 
ακτίνας τοΰ ήλίου.

"Οτε λοιπόν τά τεχνάσματα ταΰτα, τά 
ούδόλως έκτιμώμενα, αλλά μάλλον έν όλι- 
γωρία τιθέμενα υπό τών φιλοσόφων, έξέ- 
πληττον τόν ευπιστον θεατήν, προκατει- 
λημμένον ήδη όντα καί ύπό άλλων φαινο
μενικών θαυμάτων, έντός τοΰ ναοΰ τών μυ
στηρίων τής άρχαιότητος, πώς ήθελε δυ- 
νηθή οΰτος ν’ άμφιβάλλη περί τή; πραγ- 
ματικότητος αύτών, ή νά φανταοθή δτι 
αύτά δέν ήσαν άληθεΐς παραστάσεις έμ
ψυχου φύσεως ;

(’Ακολουθεί).

Έα. Γιανναχόπου.Ιος.

Περί τίνος αντιγράφου της ύ.ιό 'Αθανασί
ου τοΰ Παρίου εχύοθείσης έν χειρογρά- 
φω « ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ »

ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΟΥ" ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ.

Ό αοίδιμος διδάσκαλος τοΰ ήμετέρου γέ
νους Εύγένιος ό Βούλγαρις χάριν τών παρ’ 
αύτώ μαθητευσάντων, έκτος πολλών έπι
στημονικών πραγματειών συνέγραψε καί θε- 
ολογικόν τι βιβλίον, οπερ καί μέχρι τοΰ θα
νάτου αύτοΰ ιδίων ενεκεν λόγων δέν άπε- 
φάσισε νά έκδώση. Ό έν Βιέννη δμως αρχι
μανδρίτης κ. ’Αγαθάγγελο; Λοντόπουλος, 
τυχών παρά τώ φιλογενεϊ κ· Γ. Μαυροκορ- 
δά top αντιγράφου τίνος τούτου έξέδοτο αύ- 
τό έν Βενετία τώ 1872. ’Έν δέ σχεδόν έ- 

το; μετά τήν δημοσίευσιν ό τελειόφοιτος 
τή; θεολογίας κ. Σ. Παπαγεώργίου λαβών 
τήν βίβλον άνά χεΐρας, καί μελετήσας τό 
κείμενον έπισταμένως, άνεκάλυψε πολλάς 
τοΰ έκδοτου ατελείς καί κακάς αναγνώσεις, 
άς καί έξέδοτο τότε έν εϊδει βιβλιοκρισίας 
έν τώ έν ’Αθήναις έκδιδομένω «ΆΟηναίω» 
(τομ. Β'. σ. 77. 422-137) ένθα πρός τοΐς 
άλλοις, αναγγέλλει τοΐς άναγνώσταις αύτοΰ 
δτι καί ό σοφώτατος καί παλυμαθέστατο; | 
υιός τοΰ έξ Οικονόμων Κωνσταντίνου κ. 
Σοφοκλή; δ Οικονόμου κέκτηται τούτου αν
τίγραφα δύο «ών τό μέν έγράφη διά χειρός 
τοΰ αοιδίμου Δούκα, τό δέ διά χειρός Ίω
άννου τοΰ Ιίεζάρου», καί δτι «τό μέν χει
ρόγραφον τοΰ Δούκα εχει ικανά γραφικά 
λάθη, τό δέ τοΰ 1. Πεζάρου καί ορθότε
ρων είναι γεγραμμένον καί πληρέστερον καί 
πως άπηλλαγμένον πολλών γραφικών α
μαρτημάτων.»

Πρός τοΐς άντιγράφοις λοιπόν τούτοις ε
πιλαμβάνομαι τής περιστάσεως νά γνωστό 
ποιήσω τώ τε φιλοπόνορ έκδότη κ. Δοντο- 
πούλερ καί τοϊ; ένδιαφερομένοις περί τε τοΰ 
συγγραφέως καί τοΰ Οεολογικοΰ τούτου βι
βλίου του, νέον άντίγραφον μείζονα έχον 
αξίαν τών μέχρι σήμερον γνωσθέντων διά 
πολλά; μέν καθόλου αύτοΰ άρετάς,μάλιστα 
δέ, διότι είναι έπιμεμελημένη τις έκδοσις 
γενομένη ύπό ’Αθανασίου τοΰ Παρίου. 
Εΰρηται δέ τό άντίγραφον τοΰτο έν τή Βι
βλιοθήκη τής Εύαγγελικής Σχολής" είνε δέ 
σχήματος μικροΰ φύλλου καί σύγκειται έκ 
σελίδων 690, έξ ών δέκα περιέχουσι πρό
λογον τοΰ έκδοτου, 608 τό κείμενον τοΰ 
βιβλίου μετά διαφόρων έν τοΐς περιθωρίοις 
σημειώσεων, τά λοιπά δέ 72 τόν έλεγχον 
τοΰ περιεχομένου. Κυριωτέρα λοιπόν αρετή 
τοΰ νέου τούτου αντιγράφου έστίν η ορθο
γραφία, αί σημειώσεις καί ό πρόλογος τοΰ 
εκδότου, δστις μάς διαφωτίζει πολύ περί 
τοΰ ζητήματος τοΰ θεολογικοΰ τοΰ Εύγενί- 
ου. Έχει δέ οΰτος ώς εξής" «Τοΰ σοφολογι- 
ωτάτου έν διδασκάλοις κυρίου κυρίου ’Αθα
νασίου τοΰ ΙΙαοίου προοίμιον είς άπασαν τήν 
θεολογικήν ταύτην πραγματείαν, τήν έν τεσ- 

σαρσι βιβλίοις διτρημένην παρά τοΰ συγ- 
γραφέως, έν οις καί τινες ύποσειμειώσεις τοΰ 
αύτοΰ κυρίου ’Αθανασίου.»

«’Ανεπίγραφος ή θεολογική αΰτη φέρε
ται βίβλο; μή δηλοΰσα ήμίν έξ έπιγραφής 
τόν ίδιον πατέρα έαυτής" εστι δ’ άλλοθεν 
ούκ άδηλον, μάλλον δέ καί άναντίρρητον 
τόκον είναι γνήσιον τοΰ σοφωτάτου άνδρός 
έκείνου, δηλαδή τοΰ κυρίου Εύγενείου τοΰ 
Βουλγάρεως, τοΰ ποτέ μέν έν ίεροδιακόνοις 
τελοΰντος, μετά δέ καί άρχιερωσύνης τιμη- 
Οέντο; άξιώματι έπί Αικατερίνης τής δευτέ- 
ρας, τή; λαμπρά; αύτοκρατορίσσης πασών 
τών Ρωσσιών, έν τή νεοσυστάτω επαρχία 
Σλαβονίου καί Χερσώνος. Συνεγράψατο γοϋν 
αύτήν πρίν ή κληθήναι ύπό τής ’Εκκλησίας 
είς τήν κατά τό Βατοπέδιον νεόδμητον σχο
λήν, έτι διδασκαλικούς έν Ίωαννίνοις προϊ
στάμενος τής τών Μαρουτζέων σχολής. Ού 
μόνον δέ άνεπίγραφός έστιν άλλά καί τοϋ 
συνήθους προοιμίου έστέρηται, δι’ οΰ είκός. 
ην τόν συγγραφέα προαφηγήσασθαί τε, καί. 
διδάξαι τά περί τοΰ ίδιου φιλοπονήματος, 
ειπόντα, πόθεν τε ώρμηται είς τοΰτο καί 
τίνα τετήρηκεν έν τή βίβλω τάξιν, τίνα τε- 
ά διδάσκει καί πόσα τά μέρη αύτής, καί έ- 
τερ’ αττα, όσα ήν όφειλόμενα ρηθήναι πρός 
εύμάθειαν καί ^αοτέραν κατάληψιν τών δς- 
δασκομένων ή καί τών άπλώ; έντυγχανόν- 
των αύτή. Έπεί ουν αύτά άπεστι πάντα 
έπάναγκε; ήμίν έδοξε δοΰναί τινα λόγον ή
μάς περί τούτου καθ’ δσον άν δυνηθείημεν. 
Τήν μέν ουν κινήσασαν αύτόν αιτίαν είς τό 
φιλοπονήσαι τήν βίβλον ταύτην, φημί δή 
τήν γνησίαν καί κυρίαν έκείνος ήδει πάντως" 
στοχαστικώς δέ ημείς φαμέν αύτδν κινη- 
Οήναι παρά τήν έλλειψιν σχολαστικής θεο
λογίας κατά γε τήν τών νεωτέρων τάξιν 
καί μέθοδον" ή γάρ τοΰ θείου Ίωάννου τοΰ 
Δαμασκηνοΰ θεολογία σχολαστική μέν άν 
ρηθείη, καθ’ δτι συντέτακται ϊνα έν ταϊς 
σχολαΐς παραδιδώται, ού ένεκα καί λογι
κής έπιτομήν έν εϊδει εισαγωγής χάριν τών 
πρωτοπείρων φαίνεται συντάξας, έστι γέ 
μην κατηχητική μάλλον, εϊτουν απλώς δογ
ματική ή σχολαστική" σχολαστική μέν γάρ 
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έστιν ή έπι τοΐς τυχοΰσι πολλά καί ποι
κίλα ζητήματα ποιούμενη καί πυκναϊς ταΐς 
διαιρέσεσι χρωμένη καί συλλογιστική μεθό
δω προβαίνουσα, ής άρχηγέτην φασί γενέ- 
σΟαι Θωμ&ν τόν Άκινάτην, τόν παρά τοΐς 
τοΰτον θειάζουσιν ’Ιταλοί; Αγγελικόν κα
λούμενον, ού τήν θεολογίαν καί είς τήν έλ- 
λάδα μετήνεγκε φωνήν Δημήτριος ό τούπί- 
κλην Κυδώνν,ς, αποστάτη; μέν τής καθ’ 
ήμάς άγια; ’Εκκλησίας χρημάτισα;, είς δέ 
τήν Ρώμην μεταχωρήσας καί παποσέπτης 
γενόμενος καί φέρεται γε δή αυτή έν χει
ρόγραφοι; παρά τισι τύποις ανέκδοτος. Κα
τηχητική δέ έστί θεολογία η άπλφ τώ λό
γω καί άπερίττω τήν τών θείων δογμάτων 
άλήθειαν διδάσκουσα, χρωμένη μέν κα'ι αυ
τή έστιν ού συλλογιστικά!; άποδείζεσιν, 
οΰ καταχρωμένη δέ ουδέ τόν ζητηματικόν 
άσπαζομένη τρόπον. Καί τοιαύτη άρα ή τοΰ 
θείου Δαμασκηνού θεολογία δηλοΐ δέ τό 
άπλούν αύτή; καί η επιγραφή’ εκδοσι; γάρ 
ακριβής επιγράφεται τής Ορθοδόξου πίσιε- 
ως’ μέχρι γάρ τοΰ θείου τούτου πατρός έ- 
τέρα τις ού φέ εται βίβλος, ούτως ύφέν «υ- 
ναπτώς καί κατά τάξιν τά θεία τής πίστε
ως περιέχουσα δόγματα’ άλλά πρώτος ού
τος φιλοπονήβας είς 8ν ήθροισε κα ί είς τά 
ζιν τήν πρέπουσαν ήγαγε τά σποράδην έν 
τοΐς λόγοι; τών θεοφόρων πατέροιν, καν τοΐς 
δροις τών άγιων συνόδων φερόμενα. ’Πν μέν 
ούν καί έστιν αυτή αΐδέσιμος, καν ταΐς σχο- 
λαϊς τοΰ ήμετέρου γένους παρεδίδετο καί 
παραδίδεταί γε μέχρι τοΰ νΰν, τό κύρος έ- 
χουοα παρ’ αύτή; τή; άγίας καί οικουμε
νική; έβδόμης συνόδου. ’Επειδή δέ παρ’ Ι
ταλοί; τό σχολαστικόν είδος τουτί έπεπό- 
λασε καί πάντες άπλώς ταύτη χρώνται τη 
μεθόδω, τούτου χάριν καί 5 ήμέτερος ούτος 
διδάσκαλος, αύτούς εκείνους τοϋ; νεωτέρου; 
μιμούμενος, τήν πραγματείαν ταύτην σχο- 
λαστικώτερον έφιλοπόνησεν, άλλ’ ού μέν 
τοι γε καί πρώτος ούτος’ έποίησε γάρ τοΰτ’ 
αύτό πρό αύτοΰ ό πολύς έκεΐνος τήν τε έξω 
καί τήν έσω σοφίαν Γεώργιος ό Κορέσσιος, 
τό τή; περιφήυ.ου νήσου Χίου εύκλεέστατον 
βλάστημα. Άλλά πώς ειπω ; πέλαγος ά- 

πλετον μιμείται ό τοΰ άνδρός πόνο; καί 
μικρού είς αχρηστίαν καταντά τό εί; άγαν 
σχολαστικόν αύτού διά τε τό άπειρον μή
κος καί τήν ασάφειαν’ σχολαστικότατος 
γάρ ό άνήρ έν τοϊς μάλιστα καί τή θύραθεν 
σοφία καταχρώμενο; ’Αριστοτέλη καί 
Πλάτονα ού προφέρω* άλλ’ άναπνέων. Ό 
γε μήν ά«ά χεΐρας ήμΐν θεολόγος άπλοΰς 
μέν ενταύθα τή φράαει μέτριος δέ καί εύ- 
λαβής τοΐς ζητήμασι. Καί ταΰτα μέν καί 
τοσαΰτα περί τής αιτίας, έφ’ οίς ιστέον ώς 
μεθόδω μέν έφεΐται νεωτέρα χρήοθαι έν τώ 
θευλογεΐν, δόγμασι δέ ήκιστα’ ή γάρ έν 
τοΐς δόγμασι καινοτομία αύτόχρημα αΐρε · 
σις ούσα άναθέματι καθυποβάλλεται, ή γάρ 
πίστις ήμών ούκ έξ άνθρώπων άλλά δι’ ά- 
ποκαλύψεως Θεοΰ. Καί εύσεβής έκεΐνός έ
στιν, 8ς άεί έθέλει τοϊ; άνωθεν αύτώ πα- 
ραδεδομένοις είτε εγγράφω; ή άγοάφως, ή
τοι διά ζώσης φωνής. Διαιρείται δέ αύτφ ή 
ολη πραγματεία είς βιβλία τέσσαρα, ών τό 
μέν πρώτον περί ενός Θεοΰ καί τών θείων 
προσόντων πραγματεύεται, ήτις έστιν αύτή 
ή φυσική θεολογία ήν καί ή πρώτη φιλοσο
φία μέρος έαυτής ποιείται, τό κράτιστόν τε 
καί κάλλιστον. Πλήν, δτι γε ένταΰθα δ ή
μέτερος θεολόγος καί τήν περί προορισμού 
διδασκαλίαν είσήγαγεν, ήν ό μεταφυσικός 
τοΐς δλοι; ήγνόησεν, άλλ ίσως ώς παρεπο
μένου τή τε γνώσει καί προγνώσει τοΰ θεοΰ 
«οΰ; γάρ, φασί, προέγνω, τούτους καί προ
όρισε.» Τό δεύτερον δέ, περί Θεοΰ τοΰ ίν 
Τοιάδι προσώπων ύμνουμένου διδάσκει, τά 
ποικίλα είδη τών άναφυουσών αιρέσεων έν
ταΰθα καταλέγουν καί άμα άνατρέποιν καί 
τά ορθά τής χριστιανικής πίστεως διδάσκων 
δόγματα. Τό δέ τρίτον, περί δημιουργίας 
διεξέρχεται’ υποδιαιρεί δέ τοΰτο είς δύο 
ταήματα, σοφώς διαστήσας τά δλω τώ γέ- 
νει έτερα’ τό μέν γάρ πεοί τής άθλου φύσε
ως, ή·οι τών άγγέλων πραγματεύεται, τό 
δέ περί τών ύλικών οντων, έν ό καί περί 
τής τοΰ ανθρώπου πλάσεως, μικτού δντος 
κτίσματος. Τέταρτον δέ καί τελευταΐον αύ
τώ βιβλίον έστιν, έν φ περί τή; απορρήτου 
καί άκαταλήπτου ένσάρκου οικονομίας τοΰ 

θείου λόγου διδάσκει διεξοδικώτερον, τά τε 
άναφανέντα κάνταΰθα ζιζάνια τών αιρέσε
ων δεικνύ; καί τά άπ’ εναντία; δρθά καί 
εύσεβή τή; άγίας Έκκλησία; δόγματα. 
Κάνταΰθα πέρα; έπιτίθγ.σι τή ποαγματεί?, 
καί ήμεΐς δέ τοΐ; προοιμίοις’ ίκανώ; γάρ 
οΐμαι άποδέδοται 5 περί τής πραγματεία; 
λόγο;’ εί δέ έλλειπώς αΰτη έχει άλλοι λε- 
γέτωσαν, μάλλον δέ καί προστιθέτωσαν τά 
έλλείποντα, ήμεΐς γάρ τή; τοιαύτη; άπο- 
λειπόμεθα δυνάμεω; τε καί έξεως. Τής δέ 
όλης πραγματείας προλεγόμενα προέταξε 
πλατύτατα μέν εί; κεφάλαια δώδεκα διη- 
ρημένα, κάλλιστα γε μήν καί ωφελιμότα
τα’ ών έν μέν τώ α' τόν ορισμόν άποδίδω- 
σι καί άναπτύσσει τή; θεολογίας, έν δέ τώ 
β' τήν διαίρεσιν αύτής ποιείται, έν δέ τώ 
τρίτορ οΐον ε’ναι δει τόν θεολογίας άπτόμε- 
νον διδάσκει, έν δέ τώ δ' ζητεί εΐπερ ή θε
ολογία έστιν άναγκαία, έν δέ τώ έ περί θε- 
ολογικών τόπων διδάσκει, έν δέ τώ ς περί 
θείας Γραφή; λόγος γίνεται, έν δέ τώ ζ' 
ποσαπλοΰν έστί τών Γραφών νόημα σαφηνί
ζει, έν δέ τώ ή διαίρεσες γίγνεται τή; θείας 
Γραφής, έν δέ τώ θ' περί διαφόρων έκδόσε · 
ων τής παλαιάς Διαθήκης διδάσκει, έν δέ 
τώ ί περί παραδόσεως, έν δέ τφ ιά περί έκ
κλησίας, τελευταΐον τό δωδέκατον διεξη- 
γεΐται τίς ό δικαστής τών έν τή έκκλησίμ 
ζητημάτων, καί περί συνόδων »

Τήν έπί τοϋ συγγράμματος τούτου έρ
γασίαν καί αύτός ό ΙΙάριος διηγείται ώς έ
ξής έν τώ προλόγω (σ.ν)τής Ιπιτομης sire 
συΛΛογής τών θιίων τής πίστεως δογμά
των «Βίβλος τις, πρό έτών ήδη ούκ δλί- 
γων, είς χεΐρα; έμάς ήκε, θεολογία; μέν έ- 
πιγραφήν φέρουσα, συγγραφέως δ’ ούνομα 
ούδενός. Η φήμη δέ έλεγε πόνημα είναι τι- 
νό; τών καθ’ ήμάς έπί φιλοσοφία πάνυ κλεϊ · 
ζομένων (ί) ήθροισμένοιν μέν, ώ; έδόκει έκ 
τών παρά Λατίνοι; σχολαστικών, καθαρεΰον

1) Έν υποσημειώσει προσθέτει ό Πάριος «όσο- 
ιρώτατος Ευγένιο; οδτοτ ήν, fl; έν τή νεότητι αύ
τοΰ έν Ίωαννίνοι; σχέδιασα; αύτά, ’ύστερον ούδέ 
μνήμη; ά;ιοΰν αύτά ήθελε. · 

δέ άπό τών παπικών ακαθαρσιών. Άλλά 
γάρ ούκ οϊδ’ δπω; ή βίβλος πλήρης ήν άλ
λων ελαττωμάτων’ έπειδή γάρ, ώ; σχολα
στικόν δήθεν τό σύγγραμμα, τοΐ; παρ’έμοί 
μαθητευομένοι; παραδιδόναι μοι έδοξε, καί 
τοι, ώς ώμολόγησα, τών τοιούτων άπείρως 
έχων, δμω; καί ούτως, έν πολλοί;, πολλά 
τινα επιλήψιμα ευρίσκει ίν αύτή, έδοξα, ή 
δηλαδή ώς 4ρθώ; μή έχοντας ή ώς παρά 
χορδήν είρημένα, ή ώς άτάκτως κείμενα, ή 
καί άλλως πως ημαρτημένα καί διορθώσε
ι»; χρήζοντα. Καί τοίνυν άρξαμένου μου 
ταΰτα καί τά τοιαΰτα διορθοΰν, ώς ή έκά
στου άπήτει χρεία, καί τούτο δή έν πρώτρ 
τε καί δευτέρα παρα δόσει ποιήσαντος, συ
νέβη τήν βίβλον καταστήναι τέρας δύσμορ
φου καί αηδές, ταΐς πυκναΐ; άπαλείψεσί 
τε καί προσθήκαις άλλαις, καί δή καί άνα- 
σκευαΐ; πλεισταχοΰ, ώστε μήτε πρός αντι
γραφήν είναι τοΰ λοιπού έπιτηδείαν, μήτε 
πρό; παράδοσιν.»

Κοινοποιών λοιπόν τό ίδιάζον τοΰτο άντί- 
γραφον τοΰ «θεολογικοΰ» τού Εύγενίου, 
διαβεβαιώ δτι παραβαλλόμενον πρό; τήν ίκ- 
δοσιν καθίσταται χρησιμώτερον αύτή; ενεκα 
τή; δρθογραφίας, τή; στίξεω; καί τών κα
κώς άναγνωσθεισών λέξεων. Έντέλει δέ πέ- 
ποιθα δτι είτε <5 κ. Λοντόπουλο; είτε έτερός 
τις τών ήμετέρων θεολόγων θέλει προβή είς 
νεωτέραν αύτοΰ έκδοσιν μετά τήν άκριβή 
συλλογήν τών διαφορών πάντων τών μέχρι 
σήμερον γνωσθέντων αύτοΰ αντιγράφων.

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ Κ,ΕΡΑΜΕΤΣ.

ΠΕΡΙ ΣΙΦΩΝΩΝ-
1

ΓΟ σίφων εΐναι δίνη ή στρόβιλος ταχύς 
διατρέχων πολλάκι; μεγάλην έκτασιν τό
που περιστρεφόμενο; μετά κρότου 8ν δύνα
ται τι; νά παραβάλη έστιν δτε πρός τόν 
άποτελούμενον ύπό βαρείας άμάξης κυλιό
μενης έπί λιθοστρώτου έδάφους-
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'Ονομάζονται σίρωπς <ifpac ή (ire- 

/ιοστρόβιΛοι οί συμβαίνοντες έπι τής ζη- 
ράς, σ/^ωχες θαΛάσσιοι οί έπί τής θαλάσ
σης, καί σίφωνις ύόάτωχ (δίναι ή συστρο
φαί), οί Εγειρόμενοι έπί τών λιμνών καί 
τών ποταμών. Οί σίφωνες καλούνται έ*ίοτε 
καϊ τυφώ >·ες.

Ούδέν μέρος τής γήινης σφαίρας φαίνε
ται καθόλου άπηλλαγμένον άπδ τοΰ φοβε
ρού τούτου φαινομένου. Ότέ μέν απορροφά: 
τά ΰδατα τού Ωκεανού, παρασύρει καί δι
αρρηγνύει τά κατά τήν διάβασιν του συναν- 
τώμενα πλοία’ δτέ δέ αποξηραίνει τάς λί- 
μνας καϊ τά υδροστάσια, άνυψοΐ πελωρίους 
όγκους ύδάτων, ανοίγει έπϊ τής γής δρύγ- 
ματα βαθέα, κρημνίζει τάς οικίας, έκριζοΐ 
τά παχύτατα δένδρα, τά μεταφέρει είς με
γάλας άποστάσεις, καί καλύπτει διά τών 
λειψάνων αύτών κα’ι κατακλυσμού ΰδατος 
τδ μέρος οπού ήθελεν έκραγεΐ.

Αί έκ τών κόλπων τών υδατίνων τούτων 
συστροφών άναπεμπόμεναι πολλάκις άστρα - 
παϊ καϊ πύρινοι σφαΐραι έλέγχουσι βεβαιό
τατα τήν συμμέθεξιν καϊ έπενέργειαν τού 
ήλεκτρισμού.

Οί άρχαΐοι "Ελληνες, Εμπειρότατοι ποιη
τικοί τών δλων, έποίησαν καί τδν τυφώνα 
φοβερδν καϊ τερατώδη γίγαντα, πεπλασμέ- 
νον έκ συμπεπυκνο,μένων άτμών, δν έξήγκ- 
γεν ή Ηρα έκ τής γής πατάξασα αύτήν διά 
τής χειρός της έν άκμή παραφόρου ζηλοτυ
πίας. Οί βραχίονες τού τέρατος τούτου έξε- 
τείνοντο άπδ ανατολών μέχρι δυτμών, ή 
κεφαλή του έφθανεν εις τά νέφη, οί Οφθαλ
μοί του ησαν φλογώδεις καϊ έκ τού στόμα
τός του έξερεύγοντο χείμαρροι πυρός’ έφέ- 
ρετο διά μελαινών πτερύγων, έπικαλυπτο- 
μένων μέ όφεις συρίττοντας έξεως’ ώς πό- 
δας δέ εΐχε δύο πελωρίους δράκοντας. Τδ 
τέρας τοΰτο, δπερ έπροξένει τρόμον καί είς 
αυτούς τούς θεούς ετι, εΐναι ό τύπος τών 
έν λόγιρ δλεθριωτάτων μετεώρων τά δποΐα 
έξαπλούνται έξ άνατολών είς δυσμάς, η 
κεφαλή των βυθίζεται είς τά νέφη καί οί 
πόδες είς τήν θάλασσαν, καί τά δποΐα έξε- 

μούσι τδν κεραυνόν, τήν χάλαζαν και τούς 
χείμαρρους βροχών.

2
Ό Πλίνιος, έν τώ ΜΘ' καί Ν' κεφαλαία» 

τοΰ δευτέρου βιβλίου τής Φισιχής 'latopl- 
ας του, τοιάνδε περιγραφήν ποιεί τών σιφώ
νων :

«Μεταβώμεν είς τά αίφνης Εγειρόμενα 
πνεύματα, άτινα έξερχόμενα, καθώς εϊπο- 
μεν, έκ τών πλευρών τής γής, άπωθούνται 
πάλιν όπίσω έκ τής ζώνης τών νεφελών πε· 
ριτυλισσόμενα καί λαμβάνοντα καθ’ όδδν 
διάφορα σχήματα. Ιίλάνα καί ταχέα ώς 
χείμαρροι, παράγουσι, κατά τινας συγγρα
φείς ών ήδη έμνήσθημεν, βροντάς τε καί ά- 
στραπάς. Έάν μέν διά τοΰ μεγάλου βά
ρους αύτών, επιταχύνοντος τήν πτώσίν 
των, έπενέγκουν εκρηξιν νέφους πλήρους ξη
ρών άτμών, παράγεται δ παρά τοΐς άρχαί
οις καλούμενος ΙχηφΙας' έάν δέ συστρεφό
μενα έν ήττονι εύρεΐ κύκλω, έπενέγκουν 
τήν Εκρηξιν τού νέφους άνευ έμφανίσεων ά- 
στραπών ή κεραυνών, γενναται δ λεγόμενος 
ruyxbr, ήτοι νέφος έκρηγνύμενον, σκορπίζον 
ύδωρ τριγύρω. Ό τύφων ούτος συμπαρασύ- 
ρει τμήματα πάγου άπερ άποσπ£ καϊ συ
στρέφει δπως καί άν τύχη’ τδ βάρος του 
συναυξάνει, ή πτώσίς του συνεπιταχύνεται, 
καί ή ταχεία συστροφή του τδν φέρει άπδ 
τόπον είς τόπον. Ούδεμία άλλη μάστιξ ό- 
λεθριωτέρα εΐναι είς τούς ναυτιλομένους’ ού 
μόνον θραύει τάς κεραίας, άλλ’ έτι καί αύ
τά τά πλοία, στρίφων αυτά. Τδ οξος, φυ- 
σικώς πολύ ψυχρόν, χυνόμενον είς τήν συ- 
νάντησίν του, έπιφέρει μικράν τινα θεραπεί
αν τού μεγάλου τούτου κακού. Ό τύφων 
πίπτων, άνορθοΰται πάλιν ένεκα αύτής 
ταύτης τής συγκρούσεως, καί αντλεί πάν 
τδ προστυχδν κατά τήν στιγμήν τής άντα- 
νακλάσεως, τδ σηκόνει καί τδ μεταφέρει είς 
τά ύψηλότερα μέρη.»

Πας τις βλέπει έν τή υπδ Πλινίου περι
γραφή ταύτη τών σιφώνων τήν πολλήν ά- 

νάμιξιν τής φαντασίας είς τήν Επιστημονι
κήν άλήθειαν.

Άκούσωμεν δέ καί τδν Καμοένσιον είς 
τάς .4ουσιάύας του :

«Ειδον .... όχι, οί όφθαλμοί μου δέν 
με ήπάτησαν’ ειδον σύστασιν νέφους πυκνού 
ύπεράνωθεν τών κεφαλών μας, δπερ διά 
πλατέος σωλήνος άπερρόφα τά βαθέα ΰδατα 
τού Ώκεανοΰ.

«Ό σωλήν είς τήν άρχήν ητο Ελαφρός 
τις άτμδς συσσωρευόμενος ύπδ τών άνέμων, 
καί περιιπτάμενος Επί τής έπιφανείας τών 
ύδάτων. Μετ’ ού πολύ εμβάλλεται είς στρο- 
φοδινήσεις, καϊ μηδόλως καταλοίπων τά 
κύματα, ύψοϋται έν είδει μακράς σύριγγος 
μέχρις ούρανού, ομοιος μέ τδ εύάγωγον μέ
ταλλον δπερ στρογγυλούται καί έκτείνεται 
Εν ταΐς χερσί τού Εργάτου.

«'Ως ούσία άερώδης, έπί τινα χρόνον δι
αφεύγει τήν δρασιν’ άλλά καθ’ δσον απορ
ροφά τά κύματα, πρήσκεται, καί τδ πάχος 
του υπερβαίνει τδ τών Ιστών. Ταλαντευόμε
νος παρακολουθεί τούς κυματισμούς τών ύ
δάτων' έν νέφος Επιστέφει αύτδν, καϊ εις τά 
εύρέα στήθη του καταβροχθίζει τά ΰδατα 
άπερ εισπνέει.

«Οΐα δράται ή άπληστος βδέλλα προσ- 
κολλωμένη είς τά χείλη τοϋ άφρονος ζώου 
δπερ καταπαύει τήν δίψαν του παρά κρή
νην διαυγούς υδατος. Καταφλεγομένη ύπδ 
διακαούς δίψης, μεθυσκομένη ύπδ τοϋ αί
ματος τοΰ θύματός της, πρήσκεται, εκτεί
νεται καί πρήσκεται έτι. Οΰτω πρήσκεται 
καί γίνεται παχυτέρα ή ύγρά στήλη, ου
τω πλατύνεται καί έκτείνεται ή πελώριος 
κεφαλή αύτής.

«Αίφνης ό δεινός σίφων αποχωρίζεται 
τών κυμάτων, καί πίπτει πάλιν ώς χείμαρ
ρος βροχής έπί τοΰ ύγροϋ πεδίου. ’Αποδίδει 
είς τά κύματα τά ΰδατα ά εΐχε λάβει, άλλ’ 
άποδίδει αύτά καθαρά καί άπηλλαγμένα 
τοΰ αλμυρού χυμοϋ ...»

'Η λαμπρά αΰτη περιγραφή δεικνύει δτι 
τδ φαινόμενον τούτο εΐχε μελετηθή καλώς 
υπδ τοϋ Πορτογάλλου ποιητοϋ.

«Μετά μεσημβρίαν τινά, πλησίον τού 1- 
(OM11POS ΦΤΛ. Λ'.) 

σημερινού, δ Έοΰσσελ, πλοίαρχος τής Ού- 
parlai ΒασιΑΙσσης (Regina-Coelic), πλοίου 
έφ’ οΰ συνέβη ή περίφημος έκείνη στάσις 
τών μαύρων περί ής άπασαι αί εφημερίδες 
εΐχον γράψει, Επέστησα τήν προσοχήν μου 
(λέγει ό συγγραφεύ; Ραβοσσών) επί άτμών 
οί όποιοι άνήρχοντο έ»ς τή; θαλάσσης κωνο- 
ειδώς, πρδς σμίξιν μετ’ άλλων οί όποιοι, 
κωνοειδείς ώσαύτως, έφαίνοντο κατερχόμε · 
νοι έκ τών νεφελών οΰτω; ώστε τδ δλον εΐ
χε τήν μορφήν στήλης παχυνομένης βαθ
μηδόν πρδς τά δύο άκρα’ είς τδ τρίτον τοϋ 
ύψους, τδ έγγύτερον είς τήν θάλασσαν ή είς 
τά νέφη, έφαίνετο ώς εί ήτο διακοπή συνε
χείας.

« Έπεθύμουν πολύ νά ήμην είς θέσιν 
νά παρατηρήσω τά καθέκαστα δλα τού 
φαινομένου τούτου, άλλά πρδς τούτο εύ
ρισκόμεθα ηδη πολύ μακράν αύτού, καί έκ
τοτε δέν παρουσιάσθη είς εμέ άλλη εύνοϊ" 
κωτέρα περίστασις.»

Ό Κώκ, περιγράψας σίφωνάς τινας πα- 
ρατηρηθέντας κατά τήν δευτέραν περιήγη- 
σίν του είς τδ νότιον ήμιοφαίριον, έπϊ τέ
λους έκφράζεται ούτως . . . «"Ενιοι τών 
σιφώνων τούτων Εφαίνοντο εκ διαλειμμά
των ώς στάσιμοι’ άλλοτε πάλιν έφαίνοντο 
δτι εΐχον προΐοϋσαν κίνησιν ζωηράν μέν, 
άλλ’ άνισον, καί κατά καμπύλην γραμμήν 
πάντοτε, ότέ μέν άπδ τοϋ ένδς μέρους, ότέ 
δέ άπδ τοϋ έτέρου, ώστε καί διασταυρου
μένους αύτούς έτυχε δίς νά παρατηρήσω- 
μεν. Κατά τήν άναβατικήν κίνησιν τοΰ 
πτηνού (τού καθειργμένου ύπδ τοΰ σίφωνο;) 
καί πολλάς άλλας περιστάσεις, δήλον εΐναι 
οτι οί σίφωνες οΰτοι παρήγοντο έκ δινών ή 
στροβίλων, δτι τά ΰδατα έφέροντο βιαστι- 
κώς πρδς τά άνω, καί ούχί κατήρχοντο έκ 
τών νεφών, ώς διετάνθησάν τινες μετέπει- 
τσ. Εμφανίζονται κατ’ άρχάς διά τής βι- 
αίας ταραχής καί άνυψώσεως τών ύδάτων’ 
μετ’ όλίγον εύθύς παρατηρεΐται στήλη 
στρογγυλή άποσπωμένη έκ τών ύπεράνο»!)εν 
νεφών, καί κατερχομένη κατά τδ φαινόμε- 
νον έως οΰ συναντηθώ μετά τών ταρασσο- 
μένων ύδάτων. Λέγω δέ κατά τδ φαινόμε- 
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νον, έπειδή φρονώ 2τι ή κάθοδος αύτη δέν 
είναι πραγματική, άλλ’ δτι τά ύποκάτωθεν 
ταρασσόμενα ύδατα έχουν ήδη σχηματίσει 
■τδν ύδάτινον σωλήνα, δστις έν τή άνόδω 
του λίαν μικρδς καί λεπτός ών, δέν είναι 
ακόμη ευδιάκριτος’ τοΰ σωλήνας ή τοΰ σί- 
φωνο; τούτου λαβόντο; σύστασιν ή κατα- 
σταθέντος δρατοΰ, ή φαινομένη διάμετρός 
του αυξάνει, καί μηκύνεται άποχρώντως’ 
μειοΰται δέ μετέπειτα, καί f-ήγνυται τέλος 
ή καθίσταται άόρατος πρδς τδ κατώτερον 
μέρος. Μετ’ ολίγον ή θάλασσα επανέρχεται 
είς τήν φυσικήν της κατάστασιν, καί τά νέ
φη δλίγον κατ’ όλίγον έφελκύουσι τδν σί
φωνα, έως ου διασκεδασθή καθ’ ολοκληρί
αν’ ό αύτδς σίφων δτέ μέν εχει κατακόρυ- 
φον διεύθυνσή, δτέ δέ καμπύλην ή κεκλι- 
μένην. "Οτε ό τελευταίος σίφων έξέλιπεν, έ
γένετο αστραπή άνευ έκρήξεω;.»

Είς τήν 7/χ-ώ εώ>-πεπαιάειγ?/>·ω>· (Echo 
du monde savant) τόμ. Az. σελ. 4 76, δ 
Βάγης (Page) έκφράζεται ώς έξής :

«Ήμέραν τινά έπλέομεν είς τά παράλια 
τής Ισπανίας, ού μακράν τοΰ ακρωτηρίου 
Σάτου, έτοιμοι νά κάμψωμεν αύτδ καί νά 
είσέλθωμεν είς τδν πορθμδν τής Γιβραλτά- 
ρης’ τδ βαρόμετρου ήτο πολύ ΰψωμένον, 
δεικνύου 29 δακτύλους’ ή πουτιάς αύρα ή
το άβεβαία, δ αήρ ξηρό; καί θερμός, καί ά 
πδ καιρού είς καιρδυ άπόγαιοι αύραι κα- 
τήοχοντο έκ τών δρέωυ’ ό ούρανδς παρίοτα 
τδ λαμπρού εκείνο κυανοΰν, δπερ απαντά
ται είς τδ κλίμα τής ’Ανδαλουσίας. ’Εν &· 
καρεί ή ατμόσφαιρα έσείσθη σφοδρώ;’ ό ά
νεμος έφώρμησεν όπεράνωθεν μετά βοής ό
μοιας τή τοΰ δερομένου ύπδ καταιγίδος δά
σους, καί έν τή αύτή σχεδόν στιγμή εύρέ- 
Οημεν περικεκυκλωμένοι ύπδ σιφώνων.Δεξιό- 
Οεν, αριστερόθεν, έμπροσθεν και όπισθεν, 
ήριθμήσαμεν επτά διαφόρου μεγέθους, δλους 
ύψουμένους έκ τής επιφάνειας τής θαλάσ
σης, καί άνερχομένους έν εϊδει άντεστραμ- 
μένου κώνου, έχοντος τήν μέν κορυφήν έ- 
φαπτομέ,ην τοΰ υδατος κατά τάς άρχάς, 
τήν δέ βάσιν άορίστως λήγουσαν είς τδν 
άέρα.»

Ό αύτδς συγγραφευ; αναφέρει τδ γαλ
λικόν πολεμικόν βρίκιον Zi6f,ar (le Zibre), 
καταληφθέν ύπδ τοιούτου τινδς σίφωνος, 
δτε έπλεεν άπδ Τουλώνος’ είς Πόλον (Ναβα- 
ρίνον). Ή ένέργειά του ύπήρξε τόσον ταχεία, 
ώστε δ πλοίαρχος δέν έσχε τδν καιρόν νά 
δια τάξη τήν συστολήν τών ιστίων’ ήτο ι
σχυρός, έπήρε δύο καρχήσια, έρριψε σταγό
νας τινάς υύατος έπί τοΰ καταστρώματος, 
καί μετ’ σλίγας στιγμάς άφήκε τδ βρίκιον 
είς άκραν γαλήνην.

«Είναι λίαν έπικίνδυνον είς τά πλοία, 
λέγει δ Δαμπιέρος, νά εύρεθώσιν ύποκάτω- 
θεν τοΰ σίφωνος καθ’ ήν στιγμήν ρήγνυται’ 
διό καί ήμεϊ; ήγωνιζόμεθα πάντοτε νά ή- 
μέθα μεμακρυσμένοι, δσον ήτο δυνατόν. 
’Αλλ’ ενεκεν τής άκρας γαλήνης ήτις άνε- 
χαίτιζε τήν φυγήν μας, ύπήρξαμεν πολλά
κις έν μεγάλω κινδύνω’ διότι δ καιρός εί
ναι συνήθως λίαν γαλήνιος κύκλω πλήν 
τοΰ τόπου έφ’ ού ενεργεί δ σίφων. Διό οί 
ναυ.'ίκοί, όταν βλέπωσι σίφωνα προχω- 
ροΰντα, 8ν ούδενί τρόπω θά ήδύναντο νά ά- 
ποφύγωσι, πυροοολοΰσι κατεπάνω μέ τά 
ογκωδέστερα τηλεβόλα των ϊνα τδν διακό- 
ψωσιν έκ τοΰ μέσου.»

3
Τήν G Σεπτεμβρίου 1814, δ πλοίαρχος 

Νάπιερ, διοικητής τοΰ πλοίου Eprov (Er
ne), παρετήρησε σίφωνά τινα είς άπόστα- 
σιν 300 περίπου δργυιών’ δ άνεμος έπνεε 
διαδοχικώς κατά μεταβλητός διευθύνσεις’ 
δ σίφων κατά τήν στιγμήν τής πρώτης του 
έμφανίσεως έφαίνετο ώσεί πιθάκνη; (βαρε- 
λίου) διάμετρον έχων* τδ σχήμα του ήτο 
κυλινδρικόν, καί τδ θαλάσσιον ύδωρ άνυ- 
ψοΰτο έν αύτώ ταχέως’ δ δέ άνεμος τδν ά- 
πώθει πρδς νότον. Φθά; είς άπόστασιν ενός 
μιλίου άπδ τοΰ πλοίου έστη ακίνητος έπί 
τινας στιγμάς’ δτε δέ ήρξατο πάλιν νά κι- 
νήται, ή διεύθυνσις τής πορείας του ήτο έκ 
μεσημβρίας πρδς άρκτον, τούτέστιν άντίθε- 
τος πρδς τδν πνέοντα άνεμον’ ώς δέ διά 
τοιαύτη; κινήσεως έφέρετο κατ’ εύθείαν 

πρδς τδ πλοίον, δ πλοίαρχος Νάπιερ κατέ- 
φυγεν είς τήν συνιστωμένην ύφ δλων τών 
ναυτικών μέθοδον, ήτοι τόν κανονοβολισμδν 
τοΰ μετεώρου ένανειλημμένως. Σφαίρας τί
νος διελθούση; ολίγον άνωθεν τή; βάσεως, 
περί τδ τρίτον τοΰ δλικοΰ ύψους, ό σίφων 
έφάνη διατμηθείς δριζοντίω; είς δύο τμή
ματα, ών έκαστον έτηλαντεύθη τήδε κάκεϊ- 
σε άμφιρρόπως, ώς ύπδ αντιθέτων άνέμων 
διαδοχικώς σαλευόμενον. Μετ’ ολίγον τά 
δύο τμήματα συνηνώθησαν έπί μικρόν χρο
νικόν διάστημα’ είτα τδ φαινόμενον διεσκε- 
δάσθη δλοκλήρως, καί έκ τοΰ διαδεξαμέ- 
νου αύτδ πελωρίου μέλανο; νέφους χείμαρ
ρος βροχής κατέρρευσεν.

Ό Βωασάρδος, ανθυποπλοίαρχο; πολεμι
κού δικρότου, δτε εύρίσκετο είς τά βόρεια 
τής νήσου Κούβας, λέγει ότι σίφωνος τίνος 
καί τοΰ δι* αύτοΰ βχηματιζομένου νέφους 
φανέντων ώ; διωκωμένων ύπδ έλαφροΰ καί 
ψυχρού βορειοανατολικού ανέμου, τινά τών 
προσπελασάντων πολεμικών πλοίων έξεκέ- 
νωσαν κατά τοΰ σίφωνος εκείνου ικανόν α
ριθμόν σφαιροβολ.ημάτων ών η έκβασις ύ- 
πήρξεν άρίστη, έπειδή διέκοψαν ούτω τδν 
ρούν τοΰ θαλασσίου υδατος, άνυψουμένου 
μέ ταχεΐαν συστροφήν. Τότε δ σίφων κατέ
στη ασθενέστερος, και μετ’ ολίγον έχωρίσθη 
άπδ τής βάσεώς του, δ δέ βρασμός έξεφα- 
νίσΟη. Ή εσωτερική συντάραξι; έφαίνετο 
γινομένη έκ τής βάσεως πρδς τδ ύψος, κα 
νονικώς, καί κατήντησε, διασκεδαζομένη έξ 
ολοκλήρου, νά σχηματίση τδ νέφος δπερ έ- 
σκέπασεν ολον τδν δρίζοντα. ’Εφεξής ή 
βροντή, ήτις είχεν αρχίσει νά βροντά, έγέ
νετο ίσχυροτέρα’ δ κεραυνός ένέσκηψεν έπί 
τίνος ισπανικού πλοίου έκ τοΰ στόλου τοϋ 
στρατηγού Κορδόβα’ εύθυς έπειτα δ άήρ έ- 
ψυχράνθη έπαισθητώς ένεκα τής έπί μίαν 
καί επέκεινα ώραν πεσούσης άφθονου βοο- 
χή«· 4

Γενικώς τδ ύδωρ τών θαλασσίων σιφώνων 
είναι γλυκύ ώς τδ βρόχινον. ‘Ο Καμοένσιος 

μετ’ απορίας ποιείται παρατήρησιν τής ει
δικό τητος ταύτης.

Ύπέρ τούτου πρός τοίς άλλοι; δυνάμεθα 
νά άναφέρωμεν τδ τοΰ πλοιάρχου Μελλίγ- 
γου έκ Βοστώνης, δ όποιος ταξειδεόων είς 
τάς δυτικά; ’Ινδία; κατά μήνα Αύγουστον, 
πρδ; τδ εσπέρας μιά; θερμοτάτη; ημέρα; 
είδε σίφωνα πλησιάζοντα εί; τό πλοίον ού 
έπέβαινε, καί είς δύο ή τρία λεπτά διελθόν- 
τα κατά πλάτο; τήν πρύμνην τού πλοίου έ
νώ ήτο έκεϊ. Κατακλυσμό; ύδατος πεσών 
έπί τού σώματός του τόν ά/έτρεψεν’ ήναγ- 
κάσθη δέ νά άναρτηθή έκ τοΰ πρώτου αν
τικειμένου ού έδράξατο, ϊνα μή παρασυρθή 
άνωθεν τοΰ πλοίου, δπερ έφοβείτο σφόδρα. 
Άλλ’ δ σίφων δστις έποίει κρότον ομοιον 
μέ μυκηθμόν, όπερβά; τήν αντίθετον πλευ
ράν τοΰ πλοίου, έτέθη εί; συγκοινωνίαν με
τά τή; θαλάσση;. Τοΰ ύδατος τοΰ σίφωνος 
είσελθόντος διά τής ρινδς καί τοΰ στόμα
τός του, καί πιών αύτδ άκων, τδ ευρε γλυ
κύτατου καί ούδόλως αλμυρόν.

Οί σίφωνε; ένίοτε μετήνεγκον άνθρώπου; 
άπδ ενός εί; άλλον τόπον άβλαβώ;’ «Νέ
φος πυκνότατον καί χαμηλότατον, διηγεί
ται δ άββά; 'Ριχάρδος, ώθούμενον ύπδ βο
ρείου ανέμου, έσκέπασε τό έδχφο; ένθα κεί- 
ται τδ χωρίον Μιραβώ’ διάφοροι δίναι έσχη- 
ματίσθησαν αυθωρεί εί; τόν ύπό πυκνών 
άτμών βεβαρημένου καταμέλανον έκείνον 
όγκον’ έξέπεμψε βροχήν χαλάζης, έβρόντα, 
τά δένδρα καί αί αίμασιαί έξερριζώθησαν, 
τά ύδατα τοϋ ποταμίσκου τού Μιραβιο με- 
τηνέχθησαν ύπέρ τά εξήκοντα βήματα μα
κράν τή; κοίτης, ήτις έμεινεν άνυδρος κατ’ 
έκεϊνον τδν χρόνον’ δύο άνδρες άναρπαγέν- 
τες ύπδ τοΰ ανεμοστροβίλου μετηνέχθησαν 
άρκετά μακράν χωρίς νά τοί; συμβή τι α
πευκταίου . .. Βοσκόπουλόν τι μετεωρι- 
σθέν ύψηλότερον ίπεσεν έπί τή; όχθης τοΰ 
ποταμού, μηδόλως ούση; βιαίας τή; πτώ- 
σεώ; του’ δ άναρπάσας αύτδς στρόβιλος 
τό κατέθεσεν εκεί όπου έπαυσε νά ένεργή... 
"Ολη ή δρμή τοΰ μετεώρου διεσκεδάσθη είς 
τδ διάστημα μια; λεύγα; μήκους καί ήμι- 
σείας πλάτους.
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«Είς τά μέρη δθεν διήλθεν ό σίφων ού
τος, λέγει ό Πατήρ Βόσκοβικ, δμιλών περί 
τοϋ σίφωνος τού έν Τοσκάνη ττ,ς Ιταλίας 
Άρετίου (/lrezio), η ούρά του διεχάραξεν 
είς τους σιτοφόρους αγρούς δρόμον ευθύτα
του δςτις έφαίνετο δτι έγεινεν ύπο τών θε
ριστών' ου μόνον δέ κατέστρεψε τδν σίτον, 
άλλ’ έτι συνεσώρευσεν είς τδ μέρος έκεϊνο 
ποσότητα άμμου καί χώματος έως είς ΰψος 
ένδς άνθρώπου.

«Είς τδ μέρος τδ καλούμενον Φαλτόνα 
εξερρίζωσε κατ’ εύθεΐαν γραμμήν τετρακο- 
σίας καστανέας, καί τάς μετήνεγκιν είς 
μακροτάτην άπόστασιν. Δύο βοσκόπουλα 
καταφυγόντα κάτωθεν ένδς τών δένδρων 
τούτων μετεωρίαθησαν μετά τοϋ δένδρου 
είς ΰψος βολ-7>ς πυροβόλου, καί ειτα έπεσαν 
κατά γή; άνευ καίριας πληγής’ άλλαχού δέ 
τέσσαρες χήνες άνηρπάγησαν, ών ή μία έ- 
πεσεν έπί τής κεφκλής ένδς ίππέως.»

5

’Ενίοτε ώφθησαν χώραι κεκαλυμμέναι 
σχεδδν άκαριαίως ύπδ πλείστων όσων ζωϋ- 
φίων. Είς τδ φαινόμενου τούτο δέν είναι δ
λως ξένοι οί σίφωνες. Πρδς τούτο σπεύδο- 
μεν νά παραθέσωμεν τόδε τδ παράδοξον γε
γονός :

Τήν 4 3ην Σεπτεμβρίου 4 833 σίφων τις 
κατέστρεψε τους δήμους Caux έν τή έπαρ
χία Couc/ιά,καί Champagni-saint-Hilaire. 
Ή διεύθυνσίς του ήτο άπδ τού νοτιοδυτι
κού πρδς τδ βορειοανατολικόν, καί έπροξέ- 
νησβ πολλάς βλάβας καί ζημίας' δένδρα ε- 
ξερριζώΟησαν ή έθλάσθησαν, οίκίαι έκρη- 
μνίσθησαν. Είς τδν τελευταϊον δήμον έμε- 
τεώρισεν δλον τδ ΰδωρ τενάγους τινδς καί 
δλους τους περιεχομένους έν αύτώ ιχθύς" τά 
έρριψε δέ είς μιάς καί ήμισείας λεύγας ά- 
πόστασιν, πρδς μεγάλην έκπληξιν τών αύ- 
τόπτων μαρτύρων τής ίχθυολογικής ταύτης 
βροχής.

Μία τών σημαντικωτέρων ένεργειών τών 
σιφώνων είναι ή διάσχισις τών δένδρων είς 
πέταυοα λεπτά καί επιμήκη, ή είς ένας έν , 

είδει σαρώθρου. Τούτο βεβαίως προέρχεται 
έξ ήλεκτρικής διαβάσεως, δι’ ής ύψοϋται ή 
θερμοκρασία τού έσωτερικού χυμού τών 
δένδρων. Αύτδ δέν είναι δυσχερές νά τδ κα- 
ταλάβη τις" διότι, έάν τδ ήλεκρικδν £εύμα 
είναι όπωσούν έμμονου, θά άνυψώση τήν 
θερμοκρασίαν τού χυμού, τοΰ οποίου ή τά- 
σις θά διάσχιση είς πέταυρα ή έτι λεπτό
τερα τεμάχια απασαν τήν ξυλώδη ύλην 
τοΰ στελέχους είς τδ μέρος δπου είναι μάλ
λον πεπυκνωμένη. Πολλάκις, τής ήλεκτρι
κής έκκενώσεως οΰσης ανεπαρκούς, εύρί- 
σκονται Sv ή δύο λωρία άπεσπασμένα, δέν
δρον τι διεσχισμένον είς δύο ή τέσσαρα ή 
καί πλείονα μέρη.

Τά παλαιά ξύλα, ώς τά οικοδομήσιμα 
τά έστεγασμένα καί άγαν ξηρά, τά όποϊα 
δέν είναι πλέον ήλεκτραγωγά, ούδέποτε 
διασχίζονται είς πέταυρα. "Οταν, κατά πε- 
ρίστασιν ειδικήν καί έξαρτωμένην έκ τού 
τόπου ένθα εύοίσκονται ταύτα τεθειμένα, 
κεραυνοβοληθώσι κατά ικανήν μάζαν, πα
ρατηρούνται έπ’ αύτών σημεία άπανθρα- 
κώσεως, καί ούχί διασχίσεως’ τά ήττον ξη
ρά ή τά παλαιά ταϋτα ξύλα, δυνάμενα νά 
έπιτρέψωσι μικράν τινα έκροήν τού ήλε- 
κτρισμού, παρουσιάζουσι μεσάζοντα άποτε
λέσματα.

Έκ τής Γαλλικής.

"Υπό Σ. /. Κεσσίσογλου.

ΠΕΡΙ ΤΠΣ ΜΠΧΑΝΙΚΙΙΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΕΝ 
ΤΗ ΑΣΦΥΞΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΟΠΗ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΝ

ΤΟΥ ΠΑΚΙΝΠ.

•Α’άρε»· τύν άναγνωστύν τοΰ 'Ομήρου 
xal ιδίως τύν παρ ήμΐν συναδέλφων 
των άγνοούνταν τήν μέθοδον τοΰ Παχίνη 
μεταφέρω έχ τοϋ γαλλιχοΰ περιοδιχοΰ 
Φύσις, τό επόμενον περί αύτής &ρ- 
θρον τοΰ Λρος Βαδήρου, δπερ εύχομαι νά 

συντελέση χατά τής βαρβάρου χα\ ολέ
θριας μεθόδου, 'ήτις, δυστυχώς, αριθμεί 
έτι παρ’ ήμΐν όπαδούς, μεταξύ τύν Λ- 
πλουστέρων, δι’ ής οί χαταποντισθέ» τες 
άναρτ&νται έχ τύν ποδύν προς αποβολήν 
δήθεν τοΰ έν τοΐς πνεύμοσι χαί τώ στο- 
μάχω αύτύν ύγροΰ, ούτινος ή έν τϊρ σώ- 
ματι διαμονή θεωρείται ύς ή μόνη χαΐ χυ- 
ρΐα αίτια τοΰ θανάτου.

« Άπδ πολλών ήδη έτών ό ίν Φλωρεντία 
Δωρ Φίλιππος Πακίνης έφιστά τήν προσο
χήν τού δημοσίου έπί τής ιδίας μεθόδου 
περί τής μηχανικής άναπνοής έν τή άσφυ- 
ξίςι καί τή συγκοπή,ήν δι’ άξιεπαίνων προσ
παθειών καταγίνεται νά διαδώση είς δσον 
τδ δυνατδν εύρύτερον κύκλον.Είς τήν παρ’ή- 
μϊν δέ γνωστοποίησιν αύτής ώφέλιμον έ- 
κρίναμεν νά συντελέσωμεν άποβλέποντις 
είς τι τήν απλότητα αύτής καί τήν εύχέ* 
ρειαν τής έφαρμογής της, ώς καί είς τάς 
πολυαρίθμους έπιτυχίας της.

Κατ’ αύτήν ό έκ καταποντισμού ή άσ-ρυ- 
ξίας νεκροφανής, αφού τεθή έπί μετρίως έ- 
πικλινοΰς έπιπέδου καί έλευθερωθώσιν δ 
λαιμός, δ θώραξ καί ή κοιλία αύτού έκ 
τών δεσμών ή τών φορεμάτων ύφ’ ών συ- 
σφίγγονται, άναίγεται τδ στόμα αύτοϋ καί 
άφαιρούνται έκ τού φάρυγγος τά τε έν αύ- 
τω άλλότρια σώματα καί ή άφρώδης ΰλη’ 
τό δέ ίν αύτώ υγρόν έκχύνεται διά τής έ
πί τινα λεπτά τής ώρας Οέσεως τοΰ πά
σχοντος έπί τά πλάγια ή έπί τής κοιλίας" 
μεθ’ 8 τίθεται καί πάλιν έπί τής ράχεως. 
Άπδ τής στιγμής δέ ταύτης πρέπει ν’ ά- 
ποφεύγηται πάσα έπί τής κοιλίας έπίθλι- 
ψις δπως έμποδισθή ή πρδς τδν φάρυγγα 
έπάνοδος τών έν τώ στομάχι» ύγρών, δι’ ής 
θά παρεκωλύετο ή διά τού λάρυγγος καί 
τής τραχείας δίοδος τοϋ άέρος. Μετά δέ 
ταϋτα κρατουμένης τής κεφαλής τοϋ πά
σχοντος δσιρ τδ δυνατόν κατά τδν άξονα 
τού σώματος, δ έγχειρίζων τοποθετείται 
δπισθεν αύτής καί συλλαμβάνων ίσχυρώς 
τους δύω τού πάσχοντος βραχίονας πλησί
ον τής μασχάλης σύρει αύτούς πρδς έαυτόν,

έκ τών έμπροσθεν πρδς τά δπισθεν καί έκ
τών κάτω πρδς τά άνω·

Ή κίνησις δέ αυτή διά τής ύψωθείσης 
κλειδδς άναγκαίο>; μεταδίδεται είς τδ στερ
νόν, δι’ οΰ πάλιν ύψοΰνται αί έπ’ αύτού έ- 
ρειδόμεναι πλευρά! καί οΰτως ή θωρακική 
κοιλότης εύρύνεται καί. κατά τάς τρεις αύ
τής διαμέτρους άνευ τής συνεργασίας τοϋ 
άκινήτου μένοντος διαφράγματος.

Τοιουτοτρόπως, άι δέν ύπάρχη κώλυμα 
κατά τήν δίοδον τού άέρος, εισδύει ούτος έν 
τοΐ; πνεύμοσι, παράγων λίαν αισθητόν ψι- 
θύρ-.σμα, δπερ έστίν ή εισπνοή. Λτ.ξάσης δέ 
ταύτης παύονται αί αναπνευστικοί κινή
σεις, ή δέ φροντίς πρδς έκτέλεσιν τής έκ
πνοής έγκαταλείπεται είς τήν έλαστικήν 
τών πλευρών άντίδρασιν.

Αί δέ πρδς παραγωγήν τής μηχανικής 
άναπνοής κινήσεις έπαναλαμβάνονται κατά 
τδν φυσικόν ρυθμόν" ήτοι δεκαπεντάκις ή 
είκοσάκις κατά πάν πρώτον λεπτόν τής ώ
ρας. Αν δέ έν τώ άσφυκτικώ διατηρήται έ
τι σπινθήρ ζωής, άναγκαίως έπεται ή άνά- 
στασις κατά τήν πεποίθήσιν τού έφευρετοϋ.

’Αν ό πάσχων ήναι ισχνός, βοηθός τες 
κρατεί αύτδν έκ τών ποδών, δπως μή έν- 
δίδει δλον τδ σώμα είς τήν έπί τών βρα
χιόνων έξασκουμένην έλξιν' έν ελλείψει δέ 
βοηθού προσαρτώνται οί πόδες έπί ακινή
του τίνος άντικειμένου *Αν δέ τούναντίον 5 
πάσχων εΐναι πολύσαρκος, τότε εύκτέον ή
θελεν είσθαι αί άναπνευστικαί κινήσεις νά 
έκτελώνται ύπδ δύω άτόμων ένεργούντων έ- 
κατίρωθεν. Έν έλλείψει δέ έπικλινοΰς έπι
πέδου έξαπλοϋται ό πάσχων κατά γής, έ- 
ρείδων τήν κεφαλήν έπί τών μηρών τοΰ ό
πισθεν αύτού γονυκλιτοϋντος έγχειριστοϋ. 
*Λν δέ οί έγχειρισταί ηναι δύο, ή κεφαλή 
τίθεται έπί τών συνηνωμένων γονάτων άμ- 
φοτέρων’ μεθ’ 8 προβαίνουσιν είς τήν προρ- 
ρηθεϊσαν έργασίαν.

Άλλ’ ένίοτε ό άήρ δέν εισδύει έν τοΐς 
πνεύμοσι, καίτοι μεγάλη κατεβλήθη προσο
χή περί τήν έργασίαν ταύτην. Έν τοιαύτη 
περιπτώσει, κατά τδν Δ?α Πακίνην, τδ 
κώλυμα τής διόδου τοϋ άέρος δέν εύρίσκεται
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Ιν τή γλωττίδι, ώς δύναταί τις νά ύποθέ
ση' διότι, είναι μέν αληθές δτι ή γλωττίς 
είναι ή στενωτέρα δίοδος τών άνωτέρων άε- 
ροφόρων δδών' άλλ’ έπί τοΰ πτώματος ώς 
καί έπί τοΰ υγιοΰ; άνθρώπου τείνει φυσικώς 
νά μένρ ήνϊφγμένη’ ώστε το πρός δίοδον 
τοϋ άέρος κώλυμα έγκειται έν τή έπιγλωτ- 
τίδι, ήτις συμμεριζομίν» τήν χαλάρωσιν 
τών λοιπών ιστών, προσκολλάται, κατά 
τήν όριζόντειον θέοιν τοΰ νεκροφανούς άσφυ- 
κτικοΰ, έπί τίς όπισθίου έπιφανείας του 
φάραγγος.

Ορός θεραπείαν τούτου πρέπει δ πασχών 
νά κρατήται έπί έπιπέδου λίαν επικλινούς, 
καί καθ’ ίν καιρόν ό έγχειρίζων έκτελεΐ 
τάς άναπνευστικάς κινήσεις, βοηθός τις διά 
τοΰ άντίχειρος καί τοΰ λιχανοΰ νά ένεργή 
έλαφράς έπιθλίψεις έπί τής έξοχή; τοΰ θυ
ρεοειδούς χόνδρου, ών άποτέλεσμα θέλει εϊ- 
σθαι ή άνασήκωσις τής επιγλωττίδας και ή 
ε'ίσδυσις τοΰ άέρος έν τοΐς πνεύμοσι.

Καθ’8ν δε καιρόν δ πασχών υποβάλλεται 
ύπό τήν μέθοδον τίς μηχανικής άναπνοής, δ 
Κ. Πακίνης μάς υπενθυμίζει,δτι,άν επιτρέπε
ται ύπό τοΰ αριθμού τών παρισταμέ/ων, δ 
καταποντισθείς πρέπει νά στεγνωθή καί 
θερμανθή, καί δτι πρέπει νά ίπιτρίβωνται 
τά κάτω αύτοΰ άκρα δπως ζωογοντ,θή ή 
κυκλοφορία.

’Αλλ’ δ έφευρετής, νομίζομεν, έπισχολη- 
μένος περί τήν γνωστοποίησιν τής μεθόδου 
αυτού, δέν επιμένει δσον έδει έπί τής βοη
θητική; θεραπείας, ήτις είναι απαραίτητος 
εί; τούς άσφυκτικούς καί μάλιστα εΐς τού; 
καταποντισθέντας.

*Α; έπαναλάβωμεν λοιπόν ότι άπαοαιτή- 
τως δ καταποντισθείς πρέπει ν’ άποσφογγι- 
σθή, νά στεγνωθή, νά θερμανθή καί νά έπ:- 
τριφθή δι’ υφασμάτων θερμών ή έμβεβρεγμέ- 
νων έν ερεθιστικοί; ύγροϊς, οία τό οινόπνευμα 
καί τά διάφορα αιθέρια έλαια’ οτι συντελες-ι- 
κόν ήθελεν είσθαι νά γαργαλίσωμεν όιά 
πτερού τό υπερώιον αύτού ίστίον, ν άνά- 
ψωμεν ύπό τήν ρίνα του φωσφόρου,νά π?/σ- 
φέρωμεν αύτώ πρός εισπνοήν, έπί τινα δεύ
τερα λεπτά τή; ώρα;, ύγράν αμμωνίαν, νά 

ποιήσωμεν, εί δυνατόν, χρήσιν τοϋ ηλεκτρι
σμού, γαλβανίζοντες τό φρενικόν νεΰρον καί 
τό διάφραγμα, νά προστρέξωμεν τέλος καί 
εΐ; τήν έπίκαυσιν διά τοΰ πεπυρακτωμένου 
σιδήρου, άλλ’ έπικαίοντες τό στήθος ταχέ- 
ως καί άνευ βραδύτατος. Τό άνύσιμον τού 
τελευταίου τούτου μέσου άπέδειξεν δ Δωρ 
Φαΰρος έν τή άςιολόγω αΰτοΰ περί άσφυξίας 
πραγματεία. Τοιουτοτρόπως σύν τή μηχα
νική αναπνοή παρέχομεν τώ καταποντι- 
σθέντι καί τά ρηθέντα θεραπευτικά μέσα, 
δπως διεγείρωμεν καί ζωογονήσωμεν τά; 
νευρικά; αύτοΰ ένεργείας.

Προσθετέου δέ ήδη δτι ή τού Πακίνη μέ
θοδο; υπερτερεί τών λοιπών, ώς έφαομοζομέ- 
νη άνευ μηχανημάτων, δηλ· φυσητήρων, 
σπειροφόρων καί τών λοιπών παραπλήσιων, 
ών ούδόλω; χρήζει, καί ώ; δυναμένη νά 
ένεργηθή πανταχοϋ, πάντοτε κα'ι στιγμι- 
αίως. Έπίσης είναι προτιμητέα τή; έμφυ- 
σήσεως άπό στόματος είς στόμα, διότι είναι 
άπηλλαγμένη τών κινδύνων ύφ’ ών απει
λούνται δι’ αυτή; οι πάσχοντες, τού μεσο- 
λοβίου δηλ. η υποπλευρίου εμφυσήματος, 
τής διαρρήξεω; τών πνευμονικών κυψελίδων 
καί τής αΐφν-.δίου καί κινδυνωδεστάτης 
πνιγμονής.

Έν γένει προκειμένου περί ασφυξία; ή 
νεκροφάνειάς, ενόσω ή καρδία πάλλει έτι, 
έστιο καί άνεπαισθήτω;, τά ρηθέντα μέσα 
πρέπει έν συνόλω νά έφαρμόζωνται τάχι
στα καί έπιμόνως έπί 3, 4 και 6 έτι ώρας 
άν ή νεκρική ακαμψία δέν έπήλθε’ ένίοτε 
δέ, καί μάλιστα έπί συγκοπής, έπιμέλεια 
σκόπιμος, άφοσιωμένη καί επίμονος επανα
φέρει είς τήν ςωήν ανθρώπους, οΐτινες άνευ 
αύτή; θά άπέθνησκον άναμφιβόλως.»

Γ. 'Εαρινός.

Η ΕΚ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΦΘΟΡΑ ΕΝ ΤΗ 
ΙΝΔΙΚΗ..

Κατά τό 1872 έγένετο άπαρίθμησις τών 
ανθρωπίνων πλασμάτων, άτινα άγρια ζώα 
κατέφαγον έν ταΐς άγγλικαΐς Ίνδίαι; τώ 
4 868,1899 καί 1870- διστυχώς δέ δ ά- 
ριθμός άπεδείχθη μέγας — φοβερός, τή α
λήθεια- έζήχθη δέ δτι κατεστράφησαν 38, 
218 άνθρωποι. Έπί τού φοβερού τούτου 
ποσού τών θυμάτων, άριθμοΰσιν 25,664 ά- 
ποβιώσαντα; έκ τών δηγμάτων τών ιοβό
λων δφεων, οί δέ λοιποί κατεβροχθίσθησαν 
δλοι σχεδόν ύπό τίγριδω», δηλ. 12,554 
άτομα εί; τρία Ιτη, θ) 44 84 κατ’ ’έτος.

Εί; τινα μέρη τή; ’Ινδικής αί τίγρεις 
ήρήμωσαν ολόκληρα χωρία" άρπάζουσι δέ 
τούς άνθρώπου; καί εί; αύτάς τάς μάλλον 
συχναζομένας οδούς. Όπου άλλοτε ύπήρ
χον πλούσια καί πολυάριθμα χωρία, σήμε
ρον δ περιηγητής έρείπια μόνον άπαντ^- 
άλλαχου πάλιν καθίσταται άδύνατον νά 
καλλιεργήσω σι τήν γήν, οί δέ κάτοικοι, 
καί τοι άπαλλασσόμενοι τών φοβερών θη
ρίων, άποθνήσκουσιν έκ ταλαιπωριών καί 
λιμού. Πανταχοϋ όπου ύπάρχει τίγρις, ύ- 
φίοταται πόλεμος εξολοθρευτικός μεταξύ 
αυτής καί τού άνθρώπου.

Είς Γόαν (πορτογαλλικήν κτήσιν) έστη
σαν σταυρόν είς τι μέρος, όπου Πορτογάλλος 
άςιωματικός έφιππος, ήγούμενος τών στρα
τιωτών του, ήρπάγη ύπό τίγρεως ύπ’ οψιν 
αύτών καί άπήχθη είς τό δάσος, μηδενός 
δυνηθέντο; νά σώση τόν δυστυχή, γενόμε- 
νον βορρά τοΰ θηρίου.

Κατά τι ύπόμνημα άναγνωσθέν ύπό τοΰ 
λοχαγού Rogers είς τινα έπιστημονικήν ε
ταιρείαν καί περιέχον πληροφορίας λη,φθεί- 
°ας έξ αυθεντικών πηγών, εί; τήν κάτω 
Βεγγάλη,’/ έντός έξ έτών έφονεύθησαν ύπό 
τών άγριων ζώων, τών λ.υμαινομένων τήν 
χώραν, 13,400 ά τομα’ ύπολογίζουσι δέ ό
τι έν άπάσγ τή χερσονήσω άπόλυνται έτη- 
α’·ως, βορρά τώ·/ θηρίων γινόμενοι, 10,000

Τώ 18G9 θήλεια τίγρις έπί πολλά; ε
βδομάδας είχε διακόψει πάσαν συγκοινωνίαν 
πρό; τήν κυριωτέραν όδόν καί έφόνευσεν 1 27 
άνθρώπου;.

Ίΐ αύτή τίγρι; τω 1867,1868 καί 18G9 
έφόνευσεν εις Ναύζούγκα 108 άνθρώπου;’ 
άναφέρουσι δέ δτι έν μι.ά καί μόνη έφόδιρ έ- 
φόνευσε τέσσαρα έως πέντε άτομα. Μίαν η
μέραν άφήρεσε τήν ζωήν τού πατρός,τή; μη- 
τρός καί τριών τέκνων’ τέλος δέ τήν εβδο
μάδα τήν προηγηθεΐσαν τού φόνου της (έ- 
ξήλθον πολλοί πρός καταστροφήν αύτής καί 
κατέβαλαν έπί τέλου; διά πολλών σφαιρών) 
είχε καταστρέψει έπτά άτομα.

Αί καταστροφαί τοΰ θηρίου τούτου δέν 
περιορίζονται μέχρι τών άνθρώπων μόνον- 
διότι προσβάλλει μετά μεγαλητέρας μανίας 
τά ποίμνια καί ύπολογίζουσιν ότι ή άναλο
γία τής καταστροφής είναι έπι ένός φονευο- 
μένου άνθρώπου 60 ζώα. 'II ζημία, ή προσ- 
γενομένη είς τά ζώα, ανέρχεται κατ έτος 
είς 1 έκατομμύριον λιρών στερλινών, μή 
λαμβανομένων ύπ’ δψιν τών λοιπών ζημιών 
αϊτινες προσγίνονται έκ τή; μή καλλιέργει
ας τών άγρών, διότι οί κάτοικοι άναγκά- 
ζουσι νά άψίνωσιν αύτάς άργάς, ϊνα μή κα- 
ταφαγωθώσιν ύπό τού θηρίου.

'Ολόκληροι δήμοι έρημούνται αμα τή εμ
φανίσει τού τρομερού έχθροϋ. Εις τινα τών 
κεντρικών έπαρχιών μία καί μόνη τίγρις έ- 
τρεψεν είς φυγήν τού; κατοίκους δεκατριών 
δλων χωρίων, άναγκασθέντων ν’ άφήσωσι 
χέρσον έκτασιν γής 250 τετραγωνικών μιλ- 
λίων, καλλιεργουμένων πρίν.

Εύγενή; τις έκοινοποϊησεν είς τήν Βου
λήν τών Λόρδων τάς λυπηρά; ταύτας πλη
ροφορίας καί συνέστησε τή άγγλική κυβερ
νήσει νά διατάξη σύντονα μέτρα πρός κα- 
τάπαυσιν τοΰ κακοΰ, δπερ καταντά άληθώς 
άφόρητον, καθόσον οί πλεϊ7βι τών κατοίκων, 
καθό στερούμενοι όπλων (η άγγλική κυβέρ- 
νησις άπό τή; μεγάλης τών Κυπαίων έπα
ναστάσεως είχεν άφοπλίσει αύτούς) άδυνα- 
τούσι νά ύπερασπίσωσιν εαυτούς κατά τών 
προσβολών τής τίγρεως- παρετηρήθη δέ ό
τι δ αριθμό; τών ζώοιν τούτων, διά τού; εί·
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ρημένους λόγους ηύξήθη διά τρόπου κατα
πληκτικού.

Εις τά μέρη, δπου άφθονοΰσι τά θηρία 
ταΰτα, υπάρχει σωματείου κυνηγών, πλη- 
ρονομένων ύπδ τίς κυβερνήσεων καί λαμ- 
βανόντων πρόσθετον αμοιβήν έφ’ έχάστη; 
φονευομένης τίγρεως, άνάλογον πρδς τήν 
ύπ’ αυτής έπενεχθεΐσαν καταστροφήν' άλλ’ 
οί μισθωτοί ούτοι πρόμαχοι, νομίζουσι κα- 
καλδν, πριν φονεύσωσι τδ ζώον, νά περιμεί- 
νωσιν δπως τδ θνρίον άποκτήση φήμην με
γάλην, ώστε ή αρχή νά πληρώστι 300 ρου- 
πίας.

'Ο δούξ τοΰ Άργάϊλ ύπεσχέθη, έν βνό- 
ματι τής κυβερνήσεως, δτι θέλει άσχοληθή 
περί τοΰ ζητήματος τούτου, δ δε Xρό?ος, 
έκθέτων έν ίδιαιτέρω άρθρω τάς φοβέρας κα
ταστροφής, καταλήγει ώς εξής :

«Φριχτόν είναι ν’ άναλογισθώμεν δτι 
μεσοΰντος τοΰ δεκάτου έννάτου αίώνος, ένώ 
τόσαι έφευρέθησαν ύπδ τοΰ άνθρώπου τε- 
λειοποιημέναι μηχανα'ι πρδς έξόντωσιν τοΰ 
δμοίου του, πολλοί ύπήκοοι τής Α. Μεγα- 
λειοτητος, είσίν τεθειμένοι, ώς έν ττο εί
δος θανάτου φύσικοΰ, νά γίνωνται βορρά, 
είς τδ κατώφλιον τής θύρας των ύπδ αγρίων 
ζώων.

Ή Θήρα τής τίγρεως είναι λίαν έπικίν- 
δυνος, διότι ανάγκη νά έξέλθωσι πολλοί 
ένοπλοι. Πέντε ή ές έλέφαντες φέρουσι τούς 
κυνηγούς, έφωδιασμένους μέ καοαβίνας με
γάλης δλκής, γεμισμένας μέ σφαίρας ών ή 
άκρα είναι έκ χάλυβος’ έκτδς τούτων δέ ύ 
πάρχουσι καί πεζοί, έκατδν μέχρις εκατόν 
πεντήκοντα. ’Εάν ή -τίγρις δέ βληθή κατά 
τδν πρώτον πυροβολισμόν είς τήν κεφαλήν 
ή τήν καρδίαν, ή θέσις τών κυνηγών καθί
σταται λίαν έπικίνδυνος, διότι τδ ζώον δρ- 
μά δι’ ένδς άλματος έπί ένδς τών ελεφάν
των, σχίζει ϊ’.ά τών φοβερών δνύχων του 
τήν προβοσκίδα καί έπιτίθεται κατά τών 
άνθρώπων, ώνσ υνεχώς ίκανύς πληγόνει Οα- 
νασίμως.

”ΐν’ άποδείξ ωμεν τήν ίσχύν τοΰ φοβεοοΰ 
τούτου ζώου, άρκεϊ νά είπωμεν δτι διά μι- 
ας καί μόνης τών δνύχων προσβολής σχίζει ι 

τήν κοιλίαν βουβάλου’ άπεδείχθη δέ δτι, ό
πως έπιφέρη τδν θάνατον τοΰ θύματός του, 
δέν ποιεί πάντοτε χρήσιν τών δδόντων, αλ
λά καταβάλλει αΰτδ ευθύς διά τοΰ ποδδς, 
ως άν ουτος ην ^όπαλον.

Είδον κυνηγούς, καταβληθέντας ύπδ λε
όντων, νά άγωνίζωνται ένώ είσί περιβεβλη- 
μένοι ύπδ τοΰ φοβεροΰ βασιλέο>ς τών ζώων 
καί νά έξέρχωνται ζώντες, έχοντας συντβ- 
τριμμένην πλευράν τινα ή άπολέσαντες τδν 
έτερον τών βραχιόνων ή τών κνημών’ άλ
λων πάλιν τά οστά συνετρίβησαν ύπδ τής 
προβοσκίδος μανιώδους έλέφαντος, καί δ
μως οί τοιοΰτοι έζησσν’ δέν ύπάρχει εντού
τοις παράδειγμα δτι άνθρωπος έξήλθε ζών 
έκ τών δνύχων τίγρεως, καί έάν δέ έξήλ- 
Οε, δέν έζησεν έπί πολύ. Λ.Ο.Σ.

ΠΟΙΚΙΛΑ.
Έν τή παρισινή ’Ακαδημία: τών Έπιστη

μών άνηγγέλθη ύπδ τοΰ Κ· Δυμά δτι δ Κ. 
Γκασέζ (Gac/ies) κατώρθωσε σχεδδν νά λύση 
τδ μέγα πρόβλημα, τούτέστι νά μή δύναται 
τδ φυλλόξερον έιτομον νά καταστρέφΐ) τάς 
άμπέλους" τδ δέ μέσον τοΰτο είναι άπλού- 
στατον, διότι ό έφευρετής ούτε καταστρεπτι
κά μέσα προτείνει, ούτε φόνους’ δ,τι οί άλ
λοι δέν κατώρθωσαν διά τής αύστηρότητος, 
αύτδς άξιοι νά κατορθώση διά τής ήπιότη- 
τος. Λέγει λοιπόν δτι φυτεύσας έπί τούτω α
ραβόσιτον κόκκινον εις τινα άμπελον, παρε- 
τήρησεν δτι τά έντομα έκ τών κλημάτων 
μετέβησαν είς τούς αραβοσίτους, εύρόντες, 
φαίνεται, καλλιτέραν τήν τροφήν. Ο Κ. Γκα
σέζ, ώς βλέπει πας τις, θέλει νά καταπολε- 
μήση τά έντομα διά τής αδηφαγίας’ άφοΰ 
συναχθώσιν είς τούς άραβοσίτους, ίκριζοϊ 
τις αύτούς καί καίων καίει συγχρόνως καί 
τά έντομα.

Βεβαίως πολλά είσέτι θά προταθώσι μέ
σα πρδς έξόντωσιν τοΰ φθοροιοΰ φυλλοξήρου’ 
ίσως όμως αί δοκιμαί άποδείξωσιν δτι τδ 
μέτρον του Κ. Γκασέζ είναι τελεσφόρον.

Ν.Γ.


