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Ύπάρχουσιν ολίγα ζώα χρησιμεύοντα τό
σον εις τάς άνάγκας καί συντείνοντα προς 
ευζωίαν του ανθρώπου δσον 6 βοΰς. Έκτος 
τοΰ γάλακτος χαι τοΰ κρέατος, τά όποια 
μας παρέχει, καί άνευ τών οποίων θά έστε- 
ρούμεθα τών ύγειεστέρων τροφίμων, πολύ 
γρήσιμοι μας είναι και αί σωματικαί του δυ
νάμεις δταν ζή, ώς καί πάντα τά μέρη τοΰ 
σώματός του δταν σφαγή. Εις τά μέρη μας, 
ώς καί εις πολ7νά μέρη της Ευρώπης είσέτι, 
οί βόες σύροντες τό άροτρον είναι οί συνερ- 
γάται τοΰ άνθρώπου εις τήν γεωργίαν· εκ
τός τοΰ αρότρου σύρουσι προσέτι άργά μέν 
αλλά στιβαρώςτά άμάξια, μεταφέροντες βά
ρη τά όποια δυσκόλως δι’ άλλων ζώων θά 
έσύροντο. Έκ τοΰ σώματός του, εκτός τοΰ 
κρέατος, παράγονται και πο7»λά άλλα χρη-

r > ί λ \ ~ > νσιμωτατα ειοη. Λπο τα ωτα, τους όνυχας 
και άλλα τινά μέρη αύτοΰ κατασκευάζεται 
ή χρησιμωτάτη εις πλείστας τέχνας κόλλα. 
Τό δέρμα του χρησιμεύει εις κατασκευήν υ
ποδημάτων, λωρίων και πλείστων άλλων 
πραγμάτων τά όστα του εις κατασκευήν 
κομβίων, λαβών, κτενίων και τόσων άλλω ν  
αί τρίχες του είναι καταλ)α]7νοτάτη υλη, 
ήτις, μιγνυομένη μετά τής λάσπης, δύνα- 
ται νά χρησιμεύση εις κτίσιν τοίχων. Αν 
οί βόες έξη7νείφοντο από τοΰ προσώπου τής 
γής οί χημικοί ήθελον στερηθή πολλών 
προϊόντων τής έφηρμοσμένης επιστήμης 
των, ώς και πολλοί άλλοι τεχνήται τών 
κυριωτέρων ύ7ακών των.

Ό βοΰς εύρίσκεται εις ό7̂ α τά μέρη τοΰ 
κόσμου και παντοΰ υπηρετεί τάς άνάγ- 
κας τοΰ άνθρώπου. Εις τάς Ά ν. ’Ινδίας τό 
Ζεβοΰ, ή οικιακός βοΰς, διακρίνεται ώς έκ 
τής παχείας κυφότητος (καμπούρας) του τής 
έξεχούσης από τήν ωμοπλάτην και τής με
γάλης του ύποδερίδος, ήτοι τοΰ υπό τόν 
7^αιμόντου κρεμαμένου δέρματος, τό όποιον 
μέ πολλάς πτυχάς πίπτει άπό τοΰ στήθους. 
Τοΰ βοός τούτου ύπάρχουσι διάφορα είδη, 
διαφέροντα κατά τό μέγεθος. Οί μικρότεροι 
τών βοών τούτων εχουσι τό μεγεθος μεγά- 
7»ου κυνός, οι δέ μεγα7^είτεροι τε7 ε̂ίου βου
βά/νου. Είναι δέ ζώον νοήμον, ευκόλως ά- 
ναδεχόμενον τήν εργασίαν τοΰ άροτρου ή

άμαξίου· δύναται δέ καί νά χρησιμεύση ώς 
ίππος, φέρων άναβάτην πεντήκοντα ή εξή
κοντα μίλια άγγ7.ικά τήν ήμέραν. Τόν 
Βράχμα Ταΰρον θεραπεύουσι μετά πολ7νής· 
εύλαβείας οί ’Ινδοί. Εις τινας πόλεις φαί
νεται τό ζώον περιπατούν κατά μήκος τών 
οδών ώς εί συνησθάνετο τήν θέσιν του, μέ με
γαλοπρεπές ΰφος, καί θεωροΰν παν δ,τι καί, 
πάντα δστις ήθελε κινήσει τήν περιέργειάν 
του. Βιάζει οίονδήποτε διαβάτην νά τω πα- 
ραχωρή τήν διάβασιν καί άν έπιθυμήση νά 
έπισκεφθή τό έργαστήριον όπωροπώλου ή 
7^αχανοπώ7νου τινός διευθύνεται έ7^ευθέρως 
διότι ούδείς το7νμα νά τό έμποδίση· έάν δ|- 
Θε7νήση νά καθήση εις στενόν τινα δρόμον 
ούδείς δύναται νά διέλθη έωσοΰ τό ζώον οΐ- 
κειοθε7νώς έγερθή.

Έν ’Ινδική εύρίσκονται προσέτι καί πο7>- 
λά είδη άγριων βοών· έκ τούτων τό λεγόμε
νον ’Αρνί είναι άξιοσημείωτον διά τό μέγε
θος καί τό σχήμα τών κεράτων του, έχόν- 
των πολλάκις πέντε ποδών μήκος, καί π7νη- 
σίον μέν τής κεφαλής κλινόντων πρός τά 
εξω καί άπεχόντων ά7Λήλων, πρός δέ τάς 
άκρας βαθμηδόν πλησιαζόντων ώς νά άπο- 
τελώσι τό σχήμα τής λύρας. Εκτός τοΰ 
’Αρνί έν ’Ινδική εύρίσκεται τό Γούρ, τολμη
ρόν καί ύπερήφανον ζώον, ζών κατά μικράς 
άγέλας εις τά δάση τοΰ έσωτερικοΰ. Τά κέ
ρατά του είναι μικρά άλ7νά χονδρά καί κυρ
τά καί κ7ανοντα πρός τά κάτω κατά τάς 
άκρας· τό χρώμα του είναι βαθύ μελανόν 
κ7νΐνον πρός τό γαλάζιον, ή δέ ουρά του 
χονδρή καί φουντωτή. Εις τά άνατο7ακά 
τής Βεγγά7^ης διαμερίσματα εύρίσκεται τό 
Γυχά7ν τό όποιον ώς πρός τά γενικά χαρα
κτηριστικά του ομοιάζει πρός τόν ήμερον 
βοΰν αί τρίχες του είναι κονταί καί με7να- 
ναί έκτός εις τό μέτωπον καί κατά μήκος 
τής ράχης δπου είναι φαιαί ή κυτρινωπαί· 
οί πόδες του είναι λευκοί· Εις τά όρεινά μέ
ρη τό Γυχά7ν, ήμερωθέν χρησιμεύει ώς φορ- 
τηγόν ζώον.

Έν ’Αφρική μεταχειρίζονται τούς βόας 
καί είς τό νά σύρωσι τό άροτρον ή βάρη 
καί είς τό νά σηκόνωσι φορτία, τούς διδά- 
σκουσι δέ καί νά ύπακούοισι τόν χα7νΐνόν ώς
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ίπποι. «Τά κέρατα τών βοών τούτων», λέ
γει ό αιο. I. Γ. Γουδ «είναι καθ’ υπερβολήν 
μακρά καθότι είναι γνωστόν ότι ύπερβαί- 
νουσι τούς δεκατρείς πόδας κατά τό μή
κος, αί δέ άκραι των άπέχουσι σχεδόν έν- 
νεα ,.όοας άπ αλληλων. Η περιφέρεια τών 
κεράτων μετρηθεΐσα κατά τήν βάσιν εύρέθη 
οεκαοκτώ οακτυλων. Αί όπλαί αύται δέν εί
ναι μόνον μακραί άλλά και όξεΐαι κατά τάς 
άκρας, καί είναι τόσον φοβεραί ώστε λέων 
τις εύρεθείς παρά βοΟν έπϊ μίαν ολόκλη
ρον νύκτα οεν έτόλμησε νά πηδήση κατά 
■ Oj τοσον καλώς ώπλισμενου τούτου ζώου. 
Ε-.ειοη οε τά κέρατα ταΰτα δυνατόν τά ή

ναι επιβλαβή είς τόν αναβάτην, δτε τό ζώ
ον αίφνης τίνάσσει τήν κεφαλήν, ή τον ρί
πτει πρός τά εμπρός διά σκιρτήματος, οί ι
θαγενείς τα μεταποιοΰσι όιαφοροτρόπως καί 
ουτω προφυλάττωνται άπό τόν κίνδυνον. Ε 
νίοτε τά κέρατα σχίζονται είς πολλάς λωρί
δας καί στρέφονται φανταστικώς κατά δια
φόρους διευθυνσεις· άλλοτε άπλώς κλίνονται 
πρός τά εμπρός και πρός τά κάτω· άλλά τό 
^νοτερον είναι νάκρεμάζωνταιάπότόενκαί 
-ό άλλο μέρος τής κεφαλής, έχοντα τήν ά- 
κραν αύτών προς τήν γην καί oyi πρός τήν 
διεύθυνσιν του αναβάτου.

Είς τήν νοτιον ’Αφρικήν εύρίσκεται ό 
Βούβαλος τοΰ Ακρωτήριου, ζώον πολύ μέ- 
λ“, 'Χατοικοΰν τά δάση καί τά
ελώδη μέρη δπου καί έμβαίνει έντός τής λά
σπης ώς ό ρίνόκερος καί μένει έντός αύτής
i f *  0Τ ·  δΐαρ ~εϊ ή °£Ρί'·ότ^  τής ήμέρας.
U ^ου&αλος ουτος φαίνεται πανούργος καί
άγριος έ'χων τούς οφθαλμούς βαθέως κλί
νοντας πρός τά κάτω καί σκιαζομένους ύπό 
τών κεράτων. Γό βάρος τών φοβερών τού
των όπλων του είναι πολύ μέγα, άπαιτοΰν 
υπερβολικήν δύναμιν λαιμού καί ωμων. Τά 
ώτα κρεμώ σι πρός τά κάτω· οί πόδες του 
είναι μικροί καί οστεώδεις· τό σώμα μυώ- 
°ες; τρίχες^ του μελαναί, σκληραί, καί 
σπανιαι. Τό δέρμα του είναι πολύ χονδρόν, 
καί δταν κατεργασθή γίνεται σκληρόν καί 
αοιαπέραστον τό κρέας του είναι σκληρόν, 
άλλά λέγεται, ούχί δυσάρεστον.

Ούοεν άξιον τιμής ύπάρχεΊ τό όποιον νά 
ίμή ήναι- ώθώον, καί ούδέν χαμερπές τό ό
ποιον νά μή γέννα πταίσματα.

Η Ν ϊ£ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΚΑΙ

ΤΟ ΜΕΤΑΑΛΙΟΝ ΤΟΤ ΠΑΠΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΓ ΙΓ .

, θρονου τής I αλλίας έκάθητό
Κάρολος ό 0 .  Συμβούλιον υπουργικόν έν 
ώ παρευρίσκετο ό βασιλεύς μετά τών επι
σημότερων υπουργών του κράτους, είχε συν- 
έλθει έν τή αιθούση τοΰ συμβουλίου, είς 
τά άνακτορα τοΰ Λούβρου καί συνεζήτει 
τήν είς θάνατον καταδίκην ούχί ενός ή ο
λίγων άλλά μυριάδων ειρηνικών κατοίκων 
τής δυστυχοΰς εκείνης χώρας. Έπί τής 
τραπέζης ένώπιον τοΰ συμβουλίου εκείνου 
έκειτο μέγας τις περγαμηνός χάρτης, έφ’ 
ού ήσαν καταγεγραμμένα τά ονόματα πάν
των τών εύγενών τής Γαλλίας κατοίκων, ό
σοι ειχον άποτεΐνάξει τόν ζυγόν τοΰ ΙΙάπα, 
κ/;ρυςαντες οτι θελουσι την συνείδησιν αύ
τών έλευθεραν καί μόνον υπεύθυνον ένώπι
ον τοΰ Θεοΰ. Ερευναι λεπτομερείς ειχον έ- 
νεργηθή είς πάσας τάς έπαρχίας τοΰ κρά
τους δπως καταγραφώσι πάντων ανεξαιρέ
τως τά ονόματα. Τό συμβούλων ήδη συνε- 
σκέπτετο τίνι τρόπω καί πότε έμελλε νά έκ- 
τελεσθή ή πραξις, δι’ ής έπρεπε νά καθαρι- 
σθή πάσα ή χώρα άπό τούς μισουμένους έ- 
κείνους άνθρώπους, οίτινες καί ώνομάζοντο 
Οϋγονώτοι. Ή ώρα καί αί περιστάσεις τοΐς 
έφαίνοντο πρόσφοροι. Πολλοί έκ τών ποο- 
γεγραμμένων είχον προσκληθεί είς ΙΙαρισί- 
ους έπί τή προφάσει νά παρευρεθώσιν είς 
ο̂ύς̂  γαμους τοΰ βασιλέως τής Ναβάρρας 

Ι·̂ ρρικου μετά τίνος βασιλόπαιδος τής Γαλ
λίας· έορταί καί ύποδοχαί είχον προετοϋ/,α- 
σθή δι’ αύτούς, ώς καί πάντα είχον λει’φθή 
τα μέτρα οπως ουδεις εξ αυτών ύποψια- 
σθή τό παραμικρόν.

Ο νεος βασιλεύς λαβών τήν γραφίδα δ
πως ύπογράψη τό διάταγμα τής σφαγής 
καί στρεψας τούς ημίκλειστους οφθαλμούς 
του πρός τό έδαφος, μετ’ άγωνίας έκραύγα- 
σεν, « Αφοΰ πρεπει νά γείνη, φροντίσατε 
ΐνα μή οιαφυγη κανείς καί μέ κατηγορή.»

Ως ήμέρα τής έκτελέσεως τοΰ διατάγ
ματος ώρισθη ή έορτή τοΰ Ά γ . Βαρθολο
μαίου, 24 Αυγουστου 1572 ν. ε. καί ώρα, 
ή τρίτη μετά τό " μεσονύκτιον, οπότε τά 
θύματα εμελλον νά κοιμώνται έπί τών κλι*

νών των· σημεΐον, ό ηχος μεγάλου κωοω- I 
νος έκκλησίας τινός τών ΙΙαρισιων, και αρ
χηγός τοΰ κινήματος ο Δουξ οε 1 κΐι,. Διε- 
τά/θη πασαι αί πυλαι τής πολεως νά ηναι 
καλώς κεκλεισμέναι, τά̂  τείχη καλώς νά 
ουλάττωνται, καί φανοί δέ νά άναρτηθώσιν 
είς μέρη κατάλληλα, δπως τά κρυφίως ποι- 
ηΟέντα σημεία έπί τών οίκων τών θυμάτων 
φαίνωνται καλώς. Οί στρατιώται και λοι
ποί δολοφόνοι διετάχθησαν νά συναθροισθώ- 
αιν άμέσως μετά τό μεσονύκτιον, φέροντες 
τεαάχιον λευκοΰ λινοΰ υφασματος έπι τοΰ 
βραχίονος, λευκόν σταυρόν έπι τοΰ πίλου 
των καί τήν εικόνα τής Παρθένου περί τόν . 
τράχηλόν των, δπως μή έν τή συγχύσει 
τής σφαγής προσβάλλη ό είς τόν έτερον. 
’Αμοιβή των ώρίσθη ή διαρπαγή τής ιδιο
κτησίας τών δολοφονηθησομενων. '

Αί ένοπλοι σπεΐραι, βοηθούμεναι ύπό τοΰ 
σκότους τής νυκτός συνηθροισθησαν εις τά 
αύταΐς ύποδειχθέντα μέρη, έτοιμοι δπως | 
έκτελεσωσι τό αιματηρόν αύτών εργον. Εις 
τά άνάκτορα τοΰ Λούβρου οι παντες ήσαν 
έξυπνοι. Ό βασιλεύς ήτο πολύ ανήσυχος 
καί τεταραγμένος τόν νοΰν έφαινετο ώς 
προαισθανόμενος τό βάρος τοΰ κακουργή
ματος τό όποιον έμελλε νά τόν έπιβαρυντ, , 
καί έπειθύμει νά άνακαλέση τό φονικόν θέ
σπισμά του· άλλ ή βασιλική του μητηρ,  ̂
βασίλισσα Αικατερίνη, ήλθεν είς το οωματι- 
όν του εύθύς μετά τό μεσονύκτιον, δπως 
τόν ένισχύση πρός έκτέλεσιν τοΰ φρικτοΰ | 
έργου. Τότε τόν ώδήγησεν είς έν τών πα
ραθύρων, διά νά περιμείνωσι τό αποτέλε
σμα, καί μέχρις ου τά ώρολόγια τής πόλε
ως έσήμαναν τήν δευτέραν μετά τό μεσο
νύκτιον ώραν ή βασιλομήτηρ ένεθάρρυνε 
τόν υιόν της νά διαπράξη πολλάς μυριά
δας φόνων!

Έ. νύξ ήτο ήσυχος, ευχάριστος καί ορο- 
σεοά, δπως συνήθως αί τελευταΐαι νύκτες 
τοΰ αύγούστου έν Γαλλία* αύρα γλυκεία έκ 
τοΰ μέρους τοΰ κήπου επνεε προς το Λοΰ- 
βοον, τά δέ λαμπρά τοΰ ούρανοΰ σώματα 
διά τοΰ μαγευτικοΰ φωτός των έφαίνοντο 
λαλοΰντα μόνον περι ειρήνης προς τούς άν- 
θαώπους, δτε ή έκπυρσοκρότησις πιστολιού 
διέκοψε τήν βαθεΐαν σιωπήν τής νυκτός. Ό 
Κάρολος άκούσας τήνέκπυρσοκρότησιν κα- 
τελήφθη ύπό τρόμου καί ψυχροί σταγώνες 
έστάθησαν έπί τοΰ μετώπου του. Εις τήν
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έκπυρσοκρότησιν άνταπεκρίθη ό ήχος· του 
μεγάλου κώδωνος, τον όποιον έμιμ^Οτσο 
πάντες οι κωοωνες των εκκλησιών επανα- 
λαμβάνουσαι τό σύνθημα. Ο; οέ ένοπλοι ές- 
ήλθον άπό τάς Οεσεις έν αις μέχρι τ?;ς 
στιγμής εκείνης ησαν κεκρυμμένοι καί διερ- 
‘/όμενοι τάς όδούς έφώναζον « φονεύετε, 
φονεύετε, θάνατος εις τούς Ούγονώτους ».
Ό διαπεραστικός τών κωόωνων ηχος,  ̂ ή 
κλαγγή τών όπλων, αί κραυγαί τών δολο- 

I  οόνων καί τά μουγγρίσματα τών σφαζομέ- 
νων, δέν ήργησαν νά άναμιχθώσι και νά ά- 

I  ποτελέσωσι μακράν βαρεΐαν καί φρικώοη 
βοήν.

Οί φονεΐς, έφ’ οίαςδήποτε οικίας εβλε- 
πον τό γνωστόν αύτοΐς σημεΐον, θοαύοντες 
τάς θύοας, είσήρχοντο καί αδιακρίτως έ- 
φόνευον άνδρας, γυναίκας, γέροντας, παι- 
δία! « Έπί τριάκοντα ήμέρας », λέγει αφή-, 
γησίς τις τοΰ φρικτοΰ τούτου γεγονότος, 
εν'έτος μετ’ αύτό γραφεΐσα, «ή σφαγή, ή 

[ καταστροφή καί ή διαρπαγή δέν έπαυσε· σή
μερον δέ πολλαί χιλιάδες βρεφών και παι
διών, καλών οικογενειών, είναι ές-ερημένα 
πατρός καί μητρός καί ώς μόνην καταφυγήν 

I εγουσιν τήν έλεημοσύνην ».
"Ταχυδρόμοι ειχον σταλεί είς τάς έπαρ

χίας προσκαλοΰντες τους κατοίκους να μι- 
μηθώσι τό παράδειγμα τής πρωτευουσης, 
αί δέ πλεΐσται τούτων έσπευσαν νά συμ- 

ί μορφοθώσι πρός τάς διαταγάς τοΰ βασι7,ε- 
I ως των. Έν Λυών, άμα τά τής^αύλής γράμ

ματα άνεγνώσθησαν ύπό τοΰ οιοικητοΰ τής 
πόλεως Μανδελότου, ουτος έν φωνή σάλ- 
πιγγος διέταξε πάντας τούς έν τή πόλει Ού
γονώτους νάπαρουσιασθώσιν ένώπιον του.Ου- 
δέν ύποψιαζόμενοι οί άνθρωποι υπηκουσαν είς 
τήν διαταγήν τοΰ' διοικητοΰ τω ν  άλλ’ έκεΐ
νος άμέσως ερριψεν πάντας είς τάς φυλα- 
κάς καί προσκαλέσας τόν ς·ρατόν τόν οιέτα- 
ξε νά τούς κατακόψη· οί ς-ρα.'ζιώτα.ι όμως ήρ- 
νήθησαν νά στρέψωσι τά όπ7.α των κατ 
άνθρώπων δεδεμένων καί ίκετευοντων εις 
τ ο ύ ς  πόδας των. Πλήρης οργής τότε ό^οι- 
οικητής εύρε τούς χειρίς-ους τών έν τή πόλει 
άνθρώπων, τούς όποιους όπλίσας διά μα- 
ναιρών καί πελέκεων κρεοπωλών ερριψε κα
τά τών θυμάτων. Λέγεται ότι τόση έγένετο 
σφαγή ώστε έκ τών φυλακών το θερμόν αι- 
μα Ιρρεε διά τών οδών μέχρι τοΰ· γειτνιά- 
ζοντος ποταμοΰ.



Εί'ς τινας πόλεις δμως οί διοικηταί ήρ- 
νήθησαν νά ύπακούσωσι τήν διαταγήν του 
βασιλέως. Είς τούτων όνόματι Όρτέζος ά
μα άνέγνωσε τά βασιλικά γράμματα επεμ- 
ψε τήν έξης εύγενή άπάντησιν « Μεγάλειό- 
τατε· Έλαβον τήν επιστολήν σας δι’ ής οι 
κάτοικέ τής Βαίόννης παραγγέλλονται νά 
σφάξωσι τούς Γάλλους Ούγονώτους. Ή ύ- 
μετέρα Μεγαλειότης έν ταύτη τή πόλει ε- 
χει πολλούς πιστούς ύπηρέτας, καί άνδρεΐον 
στρατόν, άλλ’ ούδένα εχει δήμιον». Ά ξια  
μνήμης κατά τήν περίστασιν ταύτην είναι 
καί ή διαγωγή τοΰ έπισκόπου Bayeur ό 
-καλός έπίσκοπος, ού μόνον ήρνήθη νά συμ- 
μεθέξη τοΰ άπανθρώπου κινήματος, άλλά 
καί πολλούς Ισωσε καί έπρος-άτευσεν Ούγο- 
νώτους. Καί άξιωματι-κός δέ τίς τοΰ κράτους 
άνοίξας τάς θύρας τής οικίας του, προσέοε- 
ρεν άσυλον είς πάντα καταφεύγοντα. Ό 
άξιωματικός έκεΐνος δέν έπέζησε πολύ με
τά τό φριχτόν γεγονός, συχνάκις λέγων ό
τι «μετά τοιαύτας φρίκας δέν έπεθύμει νά 
ζ(5 ».

Ο άγγ^λιοφορος δστις Ιφερε τήν ειδησιν 
τοΰ γεγονότος τούτου εις Τώμην ελαβεν 
ώς δώρον χίλια σκοϋδα, ό δέ τότε Πάπας 
1 ρηγόριος ό ιγ'. μή δυνάμενος νά κρατηθή 
άπό τήν χαράν του ανέκραζε «καλά νέα'! 
καλα νεα! » Τό φρούριον τοΰ *Αγ. ’Αγγέ
λου έπυροβόλησε, πυροτεχνήματα δέ καί 
έκτακτος φωτοχυσία έφώτισαν τάς οδούς 
τής αγίας πόλεως. Οί ιερείς, καρδηνάλιοι 
καί υπουργοί έν πάση έπισημότητι μετέβη- 
σαν εις τήν εκκλησίαν τοΰ Ά γ . Μάρκου καί 
προσέφερον ευχαριστίας εις τόν Θεόν διά 
τήν «καταστροφήν τών αιρετικών»· ό δέ 
Πάπας, οζά νά διαιώνιση το γεγονός, διέτα

ζε να κοπή μετάλλιον, τό ανωτέρω, φέρον 
άφ’ ένός μέν τήν προτομήν τοΰ Γρηγορίου 
ιγ  . άφ έτερου δέ εξολοθρευτήν άγγελον κρα
τούντα οιά μέν τής μιας χειρός σταυρόν, 

δέ τής έτερας ξίφος, δι’ ου σφάζει τούς

αιρετικούς· έπί τοΰ μέρους τούτου τοΰ με
ταλλίου εύρίσκονται καί αί λέξεις Ugono 
torum slrages ήτοι σφαγή τών Ούγονώτων< 

Ο Κάρολος θ', τής Γαλλίας ευθύς μέτά 
τό γεγονός είδε τά αποτελέσματα τής πρά- 
ξεώς του. Έ πρός αύτόν έμπιστοσύνη άπό 
τοΰ λαοΰ εξελειπε, ταραχαί άνεφάνησαν είς 
το βασίλειον, ή δέ οίκογένειά του ήτο είς 
άκαταπαυστον σύγχυσιν» « Ό ς άποδίδωσι 
κακα άντι αγαθών, ού κινηθήσεται κακά έκ 
τοΰ οίκου αύτοΰ». Τό στήθος του άνέκλειε 
κολασιν ήτις έν μέσω σκληρών αγωνιών 
και έν ήλικία είκοσι τεσσάρων έτών τόν I- 
φερον είς τόν τάφον.

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ «ΑΦΡΟΔΙΤΗ».

’Ολίγον μετά τήν δύσιν τοΰ ήλίου άρχιζε! 
νά φαίνηται πρός τό νοτειοδυτικόν τοΰ'ού
ρανοΰ μέρος, μέγας τις άστήρ, όμοιος πρός 
μικράν σελήνην, τοΰ όποιου τό φώς είναι 
τόσον ώραΐον καί τόσον πολύ ώστε είς μό
νην τήν βασίλισσαν τής νυκτός παραχωρεί 
τά πρωτεία. Ό άστήρ ουτος, δστις καθ’ δ
λον τόν φεβρουάριον καί τόν μάρτιον τοΰ 
παρόντος έτους θέλει εισθαι ό βασιλεύς 
τής έσπέρας, είναι ό πλανήτης « Α φ ρ ο δ ί 
τη»,  ό όποιος ένεκα τής περί τόν ήλιον πε- 
ριστοοφής του, έκτελουμένης είς 224 ήμ. 
και 17  ώρ., οέν εύρίσκεται πάντοτε κατά 
τήν αύτήν τοϋ έτους ώραν είς τήν αύτήν έν 
τώ ουρανώ Οεσιν. Τοϋτο είναι ίδιον μόνον 
τών άστερων τών απλανών. Είναι δέ άστέ- 
ρες άπλανεΐς πάντα τά ουράνια σώματα έκ
τος τών κομητών -καί τών πλανητών. Καί οί 
μεν κομήται, ώς πάντες γινώσκομεν, έκτός 
τοΰ δτι σπανίως φαίνονται, είναι καί εύδιά̂ · 

ι κριτοι ένεκα τής όποιας φέρουσιν ούράς ή 
κόμης. Ηλανήται δέ ή πλάνητες άνευ τη
λεσκοπίου πεντε ή μάλλον τέσσαρες είναι 
ορατοί καί ουτοι ούχί πάντοτε ούτε όλοι 
συγχρόνως· ώστε, καίτοι ό αριθμός τών ά- 
νακαλυφθέντων πλανητών ώς ήμέραι αύξά- 
νει, καίτοι κομήται πολλοί έν τώ διαστή- 
ματι τοΰ ούρανοΰ περιφέρονται, σχεδόν πάν
τες οί φαινόμενοι αστέρες είναι άπλανεΐς.

Οί αρχαίοι, είς τούς όποιους τά τηλεσκό
πια ήσαν άγνωστα, μόνον τούς διά γυμνών 
οφθαλμών φαινομένους πλανήτας έγίνώ- 
σκον. Διόδωρος ό Σικελιώτης έν τή δεύτερα

τών ιστοριών του (κεφ. λ'.) μάς λέγει δτι οι 
Χαλδαΐοι, οίτινες είχον κάμει πολυχρονί
ους παρατηρήσεις καί έγινωσκον τσς κινή
σεις τών άστρων «ακριβέστατα πάντων αν
θρώπων», ελεγον τήν θεωρίαν καί τήν δύνα- 
u.iv την περί τους π ε ν τ ε  α σ τ έ ρ α ^ ,  . ο υ ς 
π λ ά ν η  τ ας  καλουμένους μεγίστην, καί 
δτι ώνόμαζον αύτούς κοινή μέν έρμηνεΐς, 
ώς έρμηνεύοντας τοΐς άνθοώποις τήν τών 
θεών έννοιαν καί δεικνύοντας τά μέλλονταθεών έννοιαν και δεικνύοντας τα μέλλοντα 
γίνεσθαι διά τής ιδιαιτέρας αύτών πορεί
ας, ιδία δέ δπως καί οί "Ελληνες άστρονό-

(λή.] λέγει 
π έ ν τ ε  ά λ λ α  ά σ τ ρ α  έπίκλην έχοντα 
π λ ά ν η τ ε ς ,  είς διορισμόν καί φυλακήν ά- 
ριθμών χρόνου γέγονεν».Οί πέντε ουτοι πλα
νήτες, ών ό είς, ό Ερμής, ών πολύ πλησί
ον τοΰ ήλίου, είναι σπανιώτατον νά φανή, 
μετά τής Γής μας, ήτις ανάγεται είς τήν 
σειράν τών πλανητών καί ήτις έχει ώς δο
ρυφόρον της τήν Σελήνην, σύν τοΐς άλλοις, 
τοΐς διά τοϋ τηλεσκοπίου μόνον cpatνομέ- 
'νοις, στρεφόμενοι πάντες περί τήν κοινήν ε
στίαν, τήν λαμπάδα τοΰ κόσμου, τόν ήλιον 
άποτελοΰσι μετ’ αύτοΰ τό ήλιακόν λεγό
μενον σύστημα τών κόσμων. Οί πλανήτες, 
οίτινες ώνομάσθησαν ούτως έκ τοΰ δτι πε
ριστρεφόμενοι περί "τόν ή).ιον μέ ιδίαν τα
χύτητα έκαστος.καί άλλάζοντες άκαταπαύ- 
στως τήν σχετικώς πρός τούς άπλανεΐς α
στέρας θέσιν των φαίνονται πλανώμενοι .έν
τός τοΰ ούρανοΰ, δέν είναι σώματα αύτόφω- 
τα ώς οί άλλοι αστέρες άλλά φέγγουσιν άν- 
τανακλώντες τοΰ ήλίου τό φώς.

Οί άρχαΐοί μας ώνόμαζον τήν Άφροδί- 
την καί Εωσφόρον ή Φώσφορον, δνομα αν
τιστοιχούν μέ τό σημερινόν « Λ ύ γ ε ρ ι -  
νός».  Τό όνομα τοΰτο τή αρμόζει όταν εύ- 
ρίσκηται πρός δυσμάς τοΰ ήλίου όπότε καί 
άνατέλλουσα πρό τής ανατολής αύτοΰ φαί
νεται φέρουσα τό φώς τής πρωίας. "Οταν 
δμως εύρίσκηται προς άνατολάς τοΰ ήλίου 
έπειδή δύει μετ’ αύτόν, φαίνεται άφ’ έσπέ
ρας, όπως κατά τήν-παροΰσαν έποχήν, καί 
τότε (ονομάζεται έσπερος (εσπερινός).

Θεωρούμενος διά τοΰ τηλεσκοπίου ό πλα
νήτης τής ’Αφροδίτης παρουσιάζει φάσεις 
όμοιας πρός τάς τής Σελήνης, φαίνεται δη- 

«λαδή άλλοτε μέν πλήρης άλλοτε δέ ήμικυ-

κλοειδής ή μονοειδής καί καταντά ώς καμ
πύλη τις φωτεινή Ορίξ. Αιτία τοΰ φαινομέ
νου τούτου είναι ή σχετική θέσις τοΰ Ήλι
ου τής Γής καί τοΰ Πλανήτου. ’Επειδή ή ά
πό τοΰ ήλίου άπόστασις τής ’Αφροδίτης εί
ναι σχεδόν τά 7 10 τής άποστάσεως τής 
Γής, έξ ανάγκης κατά τήν περιστροφήν του 
ό πλανήτης ούτος ερχεται μεταξύ Ηλίου 
καί Γής. Κατά τήν περίπτωσιν ταύτην άν 
τά τρία σώματα ευρίσκωνται έπί γραμμής 
εύθείας τότε ή ’Αφροδίτη θά μάς φανή πε- 
ρώσα έπί τοΰ δίσκου τοΰ ήλίου, άλλά τό 
τοιοΰτον είναι σπάνιον, κοινότερον τα τρία 
σώματα δέν εύρίσκονται έπί τής αύτής εύ- 
θείας καί τότε ή ’Αφροδίτη φαίνεται ώς 
0rίξ φωτεινή. Προχωροΰσα είς τήν περι
στροφήν της φθάνει βαθμηδόν είς τήν μεγί
στην φαινομένην άπό του ήλίου άπόστασιν 
της καί τότε βαθμηδόν φαίνεται ώς ημικύ
κλιον. Έξακολουθοΰσα τήν πορείαν της κα
ταντά πέραν τοΰ ήλίου καί τότε φαίνεται 
πλήρης, άλλά μικροτέρα διότι ή άφ’ ήμών 
άπόστασις της τότε είναι μεγίστη. Τό φαι- 
νόμενον λοιπόν τής ’Αφροδίτης μέγεθος δέν 
είναι πάντοτε τό αύτό άλλά μεταβάλλεται 
καθόσον εύρίσκεται πλησιέστερον ή άπώτε- 
ρον τής Γής μας. Πρώτος δστις ήρξατο νά 
παρατηρή τάς φάσεις τής ’Αφροδίτης ήτο ό 
περίφημος Γαλιλαίος τό 1610 .

’Απέχει δέ ή ’Αφροδίτη άπό μέν τοϋ ήλίου 
6G περίπου εκατομμύρια μιλίων (άγγ.) άπό 
δέ τής Γής δταν μέν εύρισκώμεθα πλησίον
25,000,000, δταν δέ πολύ άπέχωμεν 157, 
000,000 περίπου. Ή διάμετρός της είναι 
7,500 μίλια (ούσης τής διαμέτρου τής Γής 
μας 7,900 περίπου). Ή περί τόν ήλιον πε
ριστροφή της έκτελεΐται είς 224 ήμ. καί 
17 ώρας· ή δέ περί τόν άξονά της είς ώρας 
23 καί λεπτά 21. "Ωστε ό πλανήτης ουτος, 
ών κατά τό μέγεθος ολίγον τής Γής μας 
μικρότερος καί έχων ήμερονύκτιον ίσον σχε
δόν μέ τό ίδικόν μας καί έτος ίσον μέ επτά

νήν η φι
μάς είναι γνωστή έπειδή ή έπιφανεια του 
μάς δεικνύεται τόσον λαμπρά ώστε το δμμα 
μας θαμβοϋται καί έπομενως πάσα έπ αύτής



ρικόν καί είς τό δτ’. φωτίζεται καί θερμαί
νεται, δπως καί ήμεΐς, ύπό τοΰ ήλίου. Εί
ναι σχεδόν βέβαιον προσέτι δτι ατμόσφαιρα 
πυκνή τόν περιβάλλει και δτι έν τή ατμό
σφαιρα του ταύτη εύρίσκονται νέφη, καθότι 
κατά τήν έπι τοΰ ήλιακοΰ δίσκον διάβασίν 
του (1761) έφάνη περιβεβλημένος εις νεφε
λοειδές δακτύλιον. Πλήν έκτος τούτων ού
τε τά ισχυρότατα τών τηλεσκοπίων ού- 
νανται νά μας άποκαλύψωσί τι πλέον περί 
τής φύσεως αύτοΰ.

Έρρέθη δτι έπειδή ό πλανήτης ούτος εΐ
ναι σχεδόν Γσος και δμοιος μέ τον ΐδικόν 
μας, πρέπει νά εχη και δορυφόρον τινά ώς 
τήν ήμετέραν Σελήνην, άλλά τήν έπί τής 
εικασίας μόνον στηριζομένην ταύτην γνώ
μην δέν έπιβεβαιοΰσιν αί παρατηρήσεις. Ά ν  
ό πλανήτης τής Αφροδίτης εχη κατοίκους, 
και τοΰτο δεν είναι αδύνατον, διότι ό Θεός 
δεν Ικαμεν ενα μόνον κόσμον, οί κάτοικοι 
αύτής βλέπουσι τόν ήλιον διπλάσιον παρ’ 
δσον ήμεΐς τόν βλέπομεν και επομένως φω
τίζονται καί θερμαίνονται διπλασίως παρ’ 
δσον ήμεΐς. "Οταν δέ ό πλανήτης ουτος εύ- 
ρίσκηται μεταξύ ήμών καί τοΰ ήλίου οί κά
τοικοί του βλέπουσι τήν Γήν μας ώς αστέ
ρα άλλά πολύ μεγαλείτερον καί φωτεινό- 
τερον ή δσον ήμεΐς βλέπομεν τήν Άφροδί- 
τη ν  δύνανται δέ νά διακρίνωσι καί τήν Σε
λήνην μας.

Άρκήσθωσαν τά όλίγα ταΰτα περί τής Α 
φροδίτης, ήτις καθόσον γινώσκομεν είναι ό 
δεύτερος πλανήτης τοΰ ήμετέρου ήλιακοΰ 
συστήματος (ου ή Γή είναι ό τρίτος) καί 
εχει προς τό δλον σύστημα οίον λόγον έχει 
τό φύλλο ν -πρός τό δένδρον!

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΑ ΜΕΓΑΛΑ.

Οί παρατηρηταί τής σελήνης μετ’ όλίγον 
θέλουσι βλέπει τό άστρον τοΰτο ώς πολύ 
πλησιέστερον παρ’ δσον εβλεπον αύτό μέχρι 
τοΰ νΰν. Ή σελήνη θά παρατηρήται ώς νά 
άπεΐχε μόνον 128  χιλιόμετρα, ήτοι ώς νά 
άφηρέθησαν 282,000 χιλιόμετρα άπό τήν ά- 
πόστασίν της, διά τοΰ ήδη κατασκευασθέν- 
τος έν Α γ γ λ ία  γιγαντίου τηλεσκοπίου. Ή 
μεγεθυντική δύναμις τοΰ όπτικοΰ τούτου 
όργάνου είναι 3,000. Ό έξωτερικός φακός, 
όμοιος τοΰ όποιου δέν υπάρχει έν τώ κόσμω,

εχει διάμετρον 635 χιλιοστών τοΰ μέτρου., 
Ά ν  ήδη ύποθέσωμεν δτι ή κόρη τοΰ όφθαλ- 
μοΰ τοΰ παρατηρητοΰ εχει διάμετρον 8 χ ι
λιοστά τοΰ μέτρου, δυνάρ,εθα, ώς έκ τών 
τετραγώνων τών δύο τούτων αριθμών, νά 
είπωμεν δτι διά τοΰ τηλεσκοπίου Οά Ιρχων- 
ται εϊς τόν οφθαλμόν, έξ ώρισμένου τινός 
μέρους τής έπιφανείας τής σελήνης, 16 , 
000 φοράς τόσαι ακτίνες δσαι είς τον γυ
μνόν όμμα έρχονται.

Αί έργασίαι αί πρός κατασκευήν τοΰ Οαυ- 
μασίου τούτου φακοΰ άπεπερατο'ιθησαν. Ή 
χυθεΐσα ΰελος έπέτυχε καθ’ ολοκληρίαν εί
ναι καθ’ δλα καθαρά, είς άκρον διαφανής 
καί έντελώς ομογενής. Τά προσόντα ταΰτα 
είναι απαραίτητα καθότι ή παραμικρά ελ- 
λειψις μεγαλοποιείται άναλόγως τοΰ με
γέθους τοΰ φακοΰ· πλήν τά προτερήματα 
ταΰτα είναι καρπός πολλής έργασίας. Αί, 
έργασίαι αί μετά τήν χύσιν τής ύέλου, ή-, 
τοι ή διά τής τρίψεως διευθέτησις τής έπι
φανείας καί ή καθάρισις αύτής ούχ ήττον 
έπέτυχον είναι δέ καί ταΰτα οσον καί τά 
προρηθέντα αναγκαία καθότι είναι άπαραί- 
τητον ή έπιφάνεια τριβομένη νά άποκτ ήση 
τήν γεωμετρικήν κυρτότητα τήν ύπό τών 
υπολογισμών δεικνυομένην, ή δέ έργασία 
αΰτη είναι, τόσον δύσκολος δσον καί ή χύσις.

Ό σωλήν τοΰ τηλεσκοπίου είναι χαλίβδι- 
νος άρκετά παχύς δπως μή λυγίζη. Σωλήν 
δέ τις έκ ψευδαργύρου χρησιμεύει δπως έμ- 
ποδίζη τά ρεύματα τοΰ θερμοΰ άέρος, τάδυ- 
νάμενα νά διαταρά,ξωσι τήν διεύθυνσιν τών 
φωτεινών άκτίνων. Τό τηλεσκόπιον στηρί
ζεται έπί υποστηρίγματος 9 περίπου μέτρων 
ύψηλοΰ καί είναι έφωδιασμένον διά μηχανι
σμού χρησιμεύοντος νά τό στρέφη πρός τό 
σημεΐον έκεΐνο τοΰ ούρανοΰ τό όποιον πρέ
πει νά παρατηρηθή. Τό ολικόν βάρος τοΰ 
τηλεσκοπίου καί τών παραρτημάτων του 
είναι 9,000 χιλιόγραμμα.

Τό μέγιστον τηλεσκόπιον, τό όποιον μέ-. 
χρι τοΰ νΰν ύπήρχεν ήτο τό τοΰ άστεροσκο- 
πίου τής έν Αμερική Σικαγοΰς, κατασκευα- 
σθέν ύπό τοΰ Ε. Άλβανοΰ Ελάρκου καί τοΰ 
οποίου ό φακός εχει διάμετρον 470 χιλιος-ά 
τοΰ μέτρου. Μετά τοΰτο τά δευτερεΐα ειχον 
τά τηλεσκόπια τά εύρισκόμενα είς τά άστε- 
ροσκοπεΐα τής Εανταβριγίας (Μασσαχουσέ-. 
τη) καί τής Πουλτάβας έν 'Ρωσσία, ών οί 
φακοί έχουσι 395 χιλιος-ομέτρων διάμετρον.

Πλήν τό νέον τηλεσκόπιον καί τοι σή
μερον τό μέγιστον δέν θά διαμείνη έπί πολύ 
τοιοΰτον. Οί έν Εανταβριγία Ε.Ε. Ελάρκ ά- 
νέλαβον πρό μικροΰ ήδη τήν κατασκευήν 
οακοΰ 690 χιλιοστομέτρων διάμετρον εχον- 
τοζ, πρός λογαριασμόν τής κυβερνήοεως 
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής Αμερικής, 
συμφωνηθέντος 250.000 φράγκων. Τό τη- 
λεσκόπιον τοΰ οποίου θά άποτελή μέρος, θά 
στηθή έπί υψηλής τίνος θέσεως, πιθανώς 
είς τον αστρονομικόν σταθμόν τόν όποιον 
μελετώσι νά συστήσωσιν έπί τών όρέων τής 
Σιέρρας Νεβάδας. Ό σταθμός ούτος, υψη
λός 2,700 μέτρα ύπέρ τήν έπιφάνειαν τής 
θαλάσσης, λέγεται εχων τήν ατμόσφαιραν 
καθαρωτάτην καί ούρανόν άνέφελον. Ύπάρ- 
χουσι δέ πολλαί έλπίδες δτι διά τοΰ τηλε
σκοπίου τούτου θά προοδεύση ή φυσική α
στρονομία.

Μετ’ όλίγον ίσως αί άναγνώσται ήμών 
θά άκούσωσι μετ’ εύχαριστήσεως δτι τολ- 
ιχηροτέρα τις έπιχείρησις ήρξατο καί οτι νέ
ον τι τηλεσκόπιον πολύ έντελέστερον τών 
έν λόγω κατασκευάζεται. Τήν ιδέαν ταύτην 
πολλάκις ήδη ύπεστηρίξαμεν, ή δέ πραγ
ματοποίησές της, δέν θά έκθέση τήν κυβέρ- 
'νησιν εϊς περισσότερα τών ένός εκατομμυ
ρίου δολλαρίων έξοδα. Διά τοΰ γιγαντίου 
τούτου τηλεσκοπίου θά βλέπομεν τήν σελή
νην ώς άπέχουσαν μόνον 4  ή 5 χιλιόμετρα, 
τά δέ αποτελέσματα τούτου θά ήναι ίσως 
πολύ ρ,εγαλείτερα τών όσων τις δύναται νά 
•φαντασθή. Τό ζήτημα, άν ύπάρχωσι κάτοι
κοι εϊς τήν σελήνην, ζήτημα, τό όποιον έ- 
τάραξε τήν διανοητικήν ισορροπίαν τόσων 
αύτοκαλουμένων αστρονόμων, θά λυθή τέ
λος, ή δέ λύσις του Οά βασίζηται έπί άπο- 
οείξεων άναμφιρήστων.

(Οί Κόσμοι.)

7STUOS ΠΕΡΙΠΛΟΤΣ ΤΗΣ ΓΗΣ.

Έν Α γ γ λ ία  προετοιμάζεται πλοΐόν τι 
'δπως έκτελέση τόν περίπλουν τής Γής πρός 
έπιστημονικάς έρεύνας. Τό πλοΐον τοΰτο ά- 
νήκον είς τό βασιλικόν ναυτικόν τής Α γ 
γλίας καί όνομαζόμενον Εάλλεγγερ ('Chal
lenger) εσεται έτοιμον δσον ούπω. Εσχά
τως μάλιστα οί λόρδοι τοΰ ναυαρχείου 
προσε-χάλεσαν μέλη τινά τής έπί τοΰ πέρί- 
•7τλ-OJj .επιτροπής δπως έπισκευθώσι τό άνα-
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χωροΰν σκάφος τοΰ όποιου τό ταξείδιον θά 
διαρκέση τρία ή τέσσαρα έτη. Μετά πολ- 
λοΰ λοιπόν ενδιαφέροντος έσπευσαν οί 
προσκληθέντες νά έπισκεφθώσι τό πλοΐον, 
τό πλήρωμα αύτοΰ καί τά πολυποίκιλα ερ
γαλεία, δι’ ών θέλουν γίνεσθαι αί διάφοροι 
παρατηρήσεις. Είς τό διαμέρισμα τής φυ
σικής ιστορίας ειδον προμήθειαν παγίδων 
άρκετά ισχυρών δπως συλλαμβάνωνται δι’ 
αύτών αίλουρόπαρδοι τής νοτείου Αμερι
κής ( jaguar), δίκτυα λεπτότατα πρός σύλ- 
ληψιν χρησαλίδων (πεταλούδων)· ολόκλη
ρον όπλοστάσιον έργαλείων, δπως δι’ αύτών 
συλλαμβάνηται παν ζώον κατοικούν τόν βυ
θόν τής θαλάσσης, εύρίσκεται έντός τοΰ 
πλοίου. Τό δέ διαμέρισμα τής χημείας δέν 
είναι όλιγώτερον έφωδιασμένον.

Οί έπιστήμονες οίτινες μέλλουσι νά πε- 
ριπλεύσωσι διά τοΰ έν λόγω πλοίου τήν 
Γήν θά έρευνήσωσι τήν θερμοκρασίαν τής 
θαλάσσης έν τή έπιφανεία αύτής καί είς 
διάφορα βάθη· Οά έξακριβώσωσι τήν κατά- 
στασιν τοΰ πιθμένος αύτής, προσέτι £έ θά 
καταμετρήσωσι τό βάθος τοΰ ώκεανοΰ παν
τού δπου τό βολίζειν είναι δυνατόν, καί 
θά προσπαθήσωσι νά γνωρίσωσι τάς σειράς 
τών ύποβρυχίων όρέων καί καταστρώσω- 
σιν αύτών τόν χάρτην.

ΕΡΤΘΡΑΙ.

Μεταξύ Χίου καί τού Έρμαϊχού κόλπου 
κεΐται ή Χερσόννησος Ε ρ υ θ ρ α ί α  πρός 
Βορ. μέν έχουσα τον Μ ί μ α ν τ α  λήγοντα 
είς τήν Μ έ λ α ι ν α ν  άκραν (Εαράπουρνα) 
πρός Νοτ. δέ τον Ε ώ ρ κο ν (Εόρακα).

Έπί τής Χερσονήσου ταύτης πρό χρόνων 
ήνθουν αί πόλεις, Ε λ α ζ ο μ ε ν α ί  (Ελα- 
ζομενιό), έξ ων καί ό περίφημος φυσικός Α 
ναξαγόρας καί αί Έ ρ υ 0 ρ α ί (Αυθρί.) Τήν 
πόλιν ταύτην άλλοτε μεγάλην καί άκμαίαν 
εκτισε κατά τον Στράβωνα (ΙΔ'. §. 633) ό 
νόθος υίός τού Εόδρου Ενώπος, έξ ού τό 
κατ’ άρχάς Ε ν ω π ο ύ π ό λ ι ς  ώνομάσθη, 
ωκίσαν δέ αυτήν, πιθανώς κατά τήν ΙΑ', 
π. X. έκατοντ., οί έκ Βοιωτίας Έρυθραΐοι 
Στραβ. Ο. 404' Όφ’ ών άκολούθως Έρυ- 

Ορά προσωνομάσθη.
"Οπως έν ταΐς άλλαις ’ίωνικαΐς πόλεσιν 

καί έν Έρυθραΐς ό ελληνικός πολιτισμός,, 
τά γράμματα, αί έπιστήμαι, τό έμπόρι^λ1



προήχθησαν είς μέγαν βαθμόν άναπτύξεως, 
καί μάλιστα καθ’ ήν εποχήν ή λοιπή Ε λ
λάς πολύ τούτων ύπελείπετο· οί Έρυθραΐοι 
και ναούς περίφημους είχον ώς τόν τοΰ Ή- 
ρακλέους, καί νομίσματα ίδια εκοπτον, καί 
πολιτας επισήμους καί δυνάμεις άναλόγους 
είχον. Πρός δέ τούς Χίους ώς έκ τής γειτνι- 
ότητος τών χωρών εύρίσκοντο εις μεγαλει- 
τέρας σχέσεις πάντοτε καί μά).ιστα καί νό
μισμα υπάρχει φέρον επιγραφήν, «Χι ων  
κα ί  ’Ε ρ υ θ ρ α ι ώ ν  ομόνοια».

Παρά τάς Έρυθράς ύπήρχεν άλσος καθι- 
ερωμένον τω Μεγάλω Άλεξάνδρω ενθα 
καί αγώνες ’Λ λ  ε ς ά ν δ ρ ε ι α καλούμενοι 
(Στραβ. ΙΔ. §. 644) υπό τών περίοικων έ- 
τελοΰντο· ώς δέ έκ τοΰ ς-'. στιχ.. « Ι ε ρ έ α  
θ ε οΰ  ’Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ »  τής κάτωθεν έπι-. 
γραφής εικάζομεν, έν Έρυθραΐς θείων τιμών 
έτύγχανεν ό Μ. ’Αλέξανδρος καί- ισως καί 
ναός αύτοΰ ΐδρυτο έν τώ ύπό τοΰ Στράβω
νος μνημονευομένω άλσει, ενθα καί οί πρός 
τιμήν του αγώνες έτελοΰντο.

Σήμερον αί Έρυθραί μετεσχιματίσθησαν 
εις πενιχρόν χωρίον κατοικούμενον ύπό 120  
περίπου οικογενειών Χριστιανικών.

Ή ακόλουθο; επιγραφή εύρίσκεται έπί λ ί
θου κοινοΰ προ δύω περίπου έτών έξ Έου- 
θρών κομισθέντος.
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ΕΠΗ Χ Ρ Τ 2 Α .

Άπόβαλε φίλον τοιοΰτον ό όποιος έμφα- 
νώς μέν είναι χρηστολόγος άφανώς δέ ρα
διούργος· διότι ούτος εΐναι ώς μία στάμνος 
ί; όποία είς μέν; τό στόμα έχει γάλα εις δέ 
τήν κοιλίαν δηλητήριον.

— Αί. δυστυχίαι είναι τής αρετής ή παλαί- 
στρα, εις τήν όποιαν διακρίνε*ται ό ανδρείος 
από τόν άνανδραν, αθλητήν. Πότε άλλοτε έ
χει τις νά δ&ίξη μέ πλειοτέραν. βεβαιότητα 
δτι είναι φρόνιμος άν, δέν τό δείξη είς τήν 
συμφοράν του ; Τό νά συμβουλεύη τις τά 
καλά δέν χρειάζεται μεγάλην γνώσιν. Τό νά 
τά έργάζηταί, δταν ή χρεία τό καλέση, εί
ναι μόνη^ ανδρείας καί φρονίμου, ψυχής προ-) 
τέρημα. Κ ό ρ α  ή ς.

Ό μεγαλόψυχος καί τή διανοία πλούσιος, 
κάν άπάντων ανθρώπων πενέστερος έν χρή- 
μασιν η, πάντας ύπερβήναι δυνήσεται καί 
φιλοξενία καί ελεημοσύνη καί τή λοιπή πά- 
ση φιλοφροσύνη. Ό δέ μικρολόγος καί πτω
χός τήν. διάνοιαν καί χαμαί ερπων, κάν ά
πάντων εύπορώτερος ή, πάντων έστί πτω
χότερος καί άπορώτερος.

Ένθα διδασκαλία πνευματική έκεΐ καί σω
φροσύνη καί σεμνότης καί έπιήκεια· ενθα 
άνήρ καί γυνή καί παιοία όμονοία καί φιλία  
καί τοΐς τής άρετής συνδεδεμένοι ώσι δε- 
σμοΐς, έκεΐ μ έ σ ο ς  έ σ τ ί ν  ό Χριστός. Οό 
γάρ χρυσοΰ.ν όροφον ζητεί, ούδέ ά ς -ρ α π ά ς  κι
όνων, ούδέ κάλη μαρμάρων, άλλά ψυ*/ής ώ
ραν (ώραιότητα) καί διανοίας εύμορ.φίαν, καί 
τράπεζαν δικαιοσύνες γέμουσαν καί ελεημο
σύνης καρπούς εχουσαν. I. Χ ρ υ σ ό ς - ο μ ο ς

Η Α Ρ ΙΣ Τ Η  Μ ΑΘ Η ΣΙΣ.

Ή μάθησις ήτις μας κάμει νά γινώσκω- 
μεν τόν εαυτόν μας, νά γιν,ώσκωμεν τάς δυ
νάμεις τοΰ ανθρωπίνου νοΰ, νά γινώσκομεν 
τήν άλήθειαν τοΰ Θεοΰ, ήτις πλήρης άπεκα- 
λύφθη, μετά τής δυνάμεως αυτής έπί τοΰ νοΰ 
καί τής καρδίας, ή μάθησις ήτις μας κάμει νά 
γινώσκωμεν τήν αλληλουχίαν τών αιτίων καί 
τών αποτελεσμάτων, καί νά καταλαμβάνωμεν 
τά καθημερινά ημών χρέη, τά προερχόμενα έκ 
τών αναγκών ήμών και τών άναγκών τών πέ- 
ριξήμών, είναι μάθησις πολύ καλλιτέρα έκεί- 
νης ήτις μας καθις-α ικανούς νά όνομάζωμεν 
τά πράγματα μέ διάφορα ονόματα καί δμως 
ούδέν μάς διδάσκει περί τής καλής ή κακής 
ποιότητάς των.


