
ΟΛ Ι Γ Α ΠΕΡΙ  ΧΙ Β ΑΣ .

Εις έκ τών μεγάλων ποταμών τη ; Άσίας 
είναι καί ό *Ω'ος τών αρχαίων, ό σήμερον 
Δζιχοΰν ή Άμοΰ ονομαζόμενος. Ό ποταμός 
ούτος, πηγάζων έκ τών υψωμάτων τοϋ Βε- 
λούρ, ούχί πολύ μακράν τών τής ’Ινδική; 
συνόρων, ρέει διά της Μέσης Άσίας. δεχόμενος 
δέ καί τά υδατα διαφόρων άλλων ποταμών, 
καί οια;ρέχων τάς πόλεις Τέρμεζαν, Τσαρ- 
τσοΰν καί Χίοαν, έπί τέλους χύνεται έντός 
της λίμνης ’Αράλης, όπου καί χάνεται.

Ό ΤΩΓος κατά τούς αρχαίους χρόνους 
ήτο τό όριον τό μεταξύ Βακτριανής, κείμε
νης πρός δυσμάς, καί τής Σογδιανής, έκτει- 
νομένης πέραν τοΰ ποταμού τούτου. Τάς 
χώρας ταύτας οι "Ελληνες καί κατέσχον καί 
έκυβέρνησαν, άλλ’ έπί τινα καιρόν μονον, 
καθότι ή διαγωγή τών διαδόχων τοΰ ’Αλε
ξάνδρου δέν συνετέλει είς τήν μακροχρόνιον 
τής μεγάλης Άσίας κατοχήν. Σήμερον αί 
χώραι αΰται άποτελοΰσι τήν έλευΟέραν 
Τουρκεστάνην λεγομένην, ή τις σύγκειται 
έκ διαφόρων ανεξαρτήτων άπ’ άλλήλων κρα
τών, τών καί Χανάτων όνομαζομένων. ’Εκ 
τών Χανατων τούτων κυριώτερα είναι τό τής 
Κοκάνδης, τό τής Βοχάρας καί τελευτά ον 
τό τής Χίβας, εις τό όποιον σήμερον είσέ- 
βαλον οί Ρώσσοι, καί περί ού μεταφέρομεν 
τάς ακολούθους ίστορικάς καί έθνογραφικάς 
ειδήσεις, έρανιζόμενοι έκ τίνος πραγματείας 
τοΰ περιφήμου Έρμάννου Βαμπερύ, όστις 
ιπό τό σχήμα Δερβύσου περιηγήΟη πάσαν 
σχεδόν τήν ’Ασίαν, καί όστις νΰν κατέχει 
έοραν καθηγητοΰ τών ανατολικών γλωσσών 
εν τώ τής ΙΙέστης πανεπιστημίω.

« Ή μικρά χώρα, ή παρά τόν κάτω ’Ω-ον, 
ης νΰν άπειλεΐται ή έλευθερία, είναι τό μικρό- 
τατον καί ήκιστα θελκτικόν πάντων τών Χα- 
νάτω ϋ, έξ ών αποτελείται ή Τουρκεστάνη. Έ- 
κτεινομένη έπί τών δύο όχθών τοϋ Ώξου, άφ’ 
ού σημείου ό ποταμός ούτος λάβει τήν πρός 
βορειοδνσμάς διεύθυνσιν του πρός τήν λίμνην 
Αράλην, ή Χιβαία χώρα έχει μήκος μέν 200  
γεωγρ. μιλιών, πλάτος δέ μέγιστον (παρά τό 
Κερτσέκ) μόλις είκοσι καί πέντε. ’Επειδή 
δέ ή μία έκ τών οχθών τοΰ ΤΩξου, ή δεξιά, 
είναι υψηλότερα τής άλλης, καί επειδή αί

πέραν το} ποταμοΰ γέαι, μένουσαι άκαλλιέρ- 
γητοι, μόνον πρός βοσχήν χρησιμεύουσιν είς 
τούς νομάδας, πρέπει, όμιλοΰντες πεοίΧι-  
βαίας χώρας, μόνον τήν έντεΰθεν τοΰ ποτα
μοΰ νά έννοώμεν, ήτις και δυνατόν νά άρδε·'- 
ηται διά διορύχων. Κατά τούς μέσους αιώνας 
ή Χίοα ή Τσαρέσμ, ώς τότε έλέγετο, πρέπει 
νά ίΐ/ζ καλλίτερον τοΰ σημερινού σύστημα 
άροευσεως, καθότι ού μόνον ό πληθυσμός 
αύτής ήτο κατά τό έν τρίτον περισσότεοor,,1 r / I I » - ?
αλλα και ή τών κατοίκων της διανοητική καλ
λιέργεια κατά τούς ΙΙροίσλαμικούς χρόνους 
έφτμίζετο καθ’ όλην τήν ’Ασίαν. Ά φ ’ ότου 
όμως ή παρά τάς έκβολάς τοΰ ΤΩξου χώρα 
άχο^σα ύπέκυψεν είς τόν Μωαμεθανισμόν δι
χόνοια κατέκλυσεν αυτήν μετά τής νέας θρη
σκείας. Οί Ταχίραί (καίτοι δυνάσται ξένοι'ΐ 
καθήξαν τόν θρόνον μέχρι τοΰ τέλους τής έν- 
νατης έκατονταετηρίοος. Ούτοι δυστυχώς, 
θαμζούμενοι ύπό τής βασιλικής αίγλης, πολ- 
λάκις έθυσίασαν τό συμφέρον τής χώρας εϊς 
τά ιοιατων έπινοήματα. Ύπό τούς Σελδ- 
ζουκίοα ς ή κατάστασις τής χώρας έδεινώθη. 
ότε δέ οί ήγεμόνες αύτής, κινούμενοι ύπό τής 
έπικρατούσης θρησκείας, ήρχισαν νά πέμπωσι 
βοήθειας είς άλλα κράτη τότε πλέον οί άδιά- 
κοποι πόλεμοι έφερον έπ’ αύτός μεγάλην έρή- 
μωσιν. Ά γρια ι Μογγόλων όρδαί εαερον έφ’ 
b'JO'j τοϋ τόπου τό π3ρ καί τόν σίδηρον.. .Ό 
άεικίνη ο; καί φιλοπόλεμος βίος,όστις ήρξα- 
το μέ τήν δυναστείαν τών Τσεγγαριοων έξη- 
κολούθησε μέχρι; έσχάτων σχεδόν άνευ δια
κοπής καί έπί τών απογόνων καί διαδόχων 
αύτών Ούσοέγων.

Οί πόλεμοι, οί έρημώσαντες τήν Χίοαν 
κατά τήν μακράν ταύτην τών χρόνων περίο
δον, ήσαν ή εξωτερικοί, ήτοι π :ό ; τήν Βο- 
χαραν, μετά τής όποία; ή Χίβα δέν ήτο άρ- 
κετά ισχυρά όπως φΟάση εις τόν σκοπόν της, 
ή έμφύλιοι. Όπου λαός πεπολιτισμένος πε
ρικύκλωσή πανταχόθεν ύπό ορδών άγριων 
πλανητών νομαδικών φυλών, έκεΐ ούδεμία λο
γική έλπίς περί ειρήνης καί ήσυχίας δύναται 
νά ύπαρξη. Τό άτομον τό όποιον ούτε οικίαν 
ούτε κτήμα έχει εΐ.αι βεβαίως άρπακτικώτε-, 
ρον παντός άπικατεστημέ- ου νεωργοΰ. Ή
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όρεξις το') τοιούτου είναι νά φύγη τάς κα- 
ταπειεζούσας αύτον στερήσεις, Οέτων χεΐρα 
όρπαγα έπί της ιδιοκτησίας τοΰ εύτυχεστέρου 
γείτονός του. Άρπαγαί, λης-εΐαι, βίαια-, χατο- 
χαί ολοκλήρων επαρχιών κατέστησαν ό κα
νών τοΰ βίου, ή ήμερησία διάταξιτ. Καί 
τοΰτο διήρκεσε κατά τους τρεις προηγούμε
νους αιώνας, καθ’ ας ή Χί"α κατέκλύσθηυπό 
τών Καλμούκων, Κοσσχκων, Καρακαλπα- 
χων, Τομούτων χαί Ούσοέγων έκ τών όποί- 
ojv ν οι/αδικών φυλών άλληλο:ια3όχως έχα- 
θησαν έπί το j θρόνου αΰ 'ής. Μόλις οε άπο 
τής άρχήςτοΰ παρόντος αίώνος κατώρθωσεν 
ή βασιλεύουσα δυναστεία νά όιατηρηση άα- 
άκοπον τήν διαδοχήν. Τά ρελη τής ο jvα
στεία; ταύτης είναι αληθώς Ούσνεγικής κα
ταγωγής, άνήκοντα εί; τήν φυλήν Κουγ- 
κράτ, οί αρχηγοί τής οποίας, κα-ωρΟώσαν- 
τες νά ματαιώσωσι Ρωσσικήν τινα έτο.ον 
άο ένός, καί νά καΟυποταξωσιν άφ έτερου 
τούς Τουρκο-χάνους,άνήλϋον li ;  ΰ^ο; πολιτι
κόν, κερδήσαντες ούτω τόν σεοασμόν τής 
Περσίας.

Αληθής διανοητική καλλιέργεια είναι 
παντάπασιν άγνωστο; ει; τούς τελευταίους 
ήνεμόνας τής Χίοας, ώ; κα: εις παντα κυ
βερνήτην τής κεντρικής Άσίας. II ιστορία 
της Χίβα; άντανακλα τήν εθνικήν κατάστα- 
σιν τής έπιχρατούσης φυλής. Οί σημερι· ο: 
Ούσοέγαι τής Χίο ας εΐναι λαός τίμιος, ̂ ει
λικρινής, άπλοϋς, πρός δν ήθικώ; ούοε.ς 
λαός τής Μέσης Άσίας ομοιάζει.  ̂ Ώς φυλή 
με’/.ιγμένη μετά νεωτέρων στοιχείων Γουρα- 
νικών, φυσικές είναι διακεκρίμμένη πάσης 
άλλης έν τή κεντρική Άσία. Τό χρώμα εχου
σι καθ’ ύπερβολην. λευ> ο ν και μαλιστα αι 
γυναίκες* εύκό/ως δέ αν τις οεν προσεςη
εις το κ  άρυγδαλοειδεΐς οφθαλμούς των δύ- 
ναται νά τούς συγχύση μέ τ ο ύ ς  κατοίκους τής 
Σουαβίας. Οί άνδρες εχουσι μεγάλα τά ο
στά καί ίσ/υρά τά νεύρα, προσέτι οε ογκώ
δη τήν κεφαλήν καί πλατύ μετωπον.

Έν άρχαίω τοΰ βαροαρισμοΰ προπυργίω, 
έν χώρα πολύ άνυποφόρου σκληρότητας, έν
θα καί αύτό; ό αήρ είναι πληρης οιμωγών 
τών βασανιζομένων δούλων— οπου τό αίμα

ν ' , , s  ι γ  /  'συχνά ποταμηοον ρεει— παραοοςως η ποι- 
τσις έ.οϋται μετά τών γλυκυτατων εικόνων 
καί τών καθαρωτάτων χαρακτηριστικών αρ
χαίου πατριαρχικού βίου. Έπίπολ/ους α::ο- 
να~ 7) Χίοα έπτίλΓετο οιά ττν μουσικήν και

ι τά άσματά της, τήν ποίησ-ν καί τούς άοι- 
| δούς αύτής. Έν Βοχάρα ό πελαργός, εν δε 
I Χίβα ή αηδών τιμαται. Λέγεται ότι «ή άη- 
■ δών έδίδαξεν έπί πο/νλά έτη μουσικήν είς τόν 
λαόν τής Χίοα;», τό όποιαν είτε άληθές εί
ναι είτε οχι, άδιάφορον τό βέβαιον όμως εί
ναι οτι άπό πολλών εκατονταετηρίδων οί α- 
ριστοι ψάλται, οί άριστοι μουσικοί, γνωστοί 
έν Κωνσταντινουπόλει, 'Ισπαχάνη, Λαχώρα 
καί τήν άρχαίαν Φεργάνην (όπου άπέκτων 
καί άποκτώσιν ηγεμόνων εύμενειας και με
γάλους μισθούς) ήσαν καί εΐναι Χιοαΐοι. Καθ' 
ολην τήν Τουρκεστάνην, παρά τοι; Αφγα
νοί; τής βορείου Περσίας, παντού, έν ένι λό
γω, όπου ή τ ώ ν  Τουρκομάνων γλώσσα εΐναι 
γνωστή, ή καλή μουσική ονομάζεται διά τή; 
λέξεως Ούργκένδζ, ήτοι Χιοαία... Προσέτι 
πολύ διαδεδομένη εΐναι καί ή συνήθεια τοΰ 
άπαγγέλειν ποιήματα. Κατά τούτο προ παν- 
to jv  έξέγουσιν αί γυναίκες· ό :αν δέ ό ξένος 
φθάση νά έννοή τόν κάπως ούσκολον ρυθμόν, 
άαέσως αισθάνεται τήν λυρικήν τέχνην τών 
ένχωρίων εκείνων συνθεσεων. Είοον ολοκλή
ρους συλλογάς τοιαύτης Ούσοεγι/.ής ποιήσε- 
ως. Τά λυρικά πρό πάντων δεικνύουσι τ'χς 
συνήθεις τών Ασιατικών σκέψεις. Είς τ>.ς 
ποιήσεις ταύτας οεν άπαντατο.ι σο ' να- 
κις πολύ πρωτοτυπία, έν τούτοις τό φαινό- 
μενον γυναικών χώρας βαρίαρτυ, καλλιερ- 
γου-ών τάς Μούσας εΐναι άξιοσημείωτον. 
Αί Μαίϊλαι, προπάντων αί ηλικιωμένα’., π ο λ 
λάκις μέ έξέπληξαν οιά τής δυνάμεως τών 
παραβολών των, τών πολλών οιηγημα .ων 
των, έμπεριεχόντων ή ικά αξιώματα ή σκη- 
νάς βίου Χιοαίου. Αί παροιμία! τάς οποίας 
έααΟον έν Χίοα είναι τοσον εξα'ρετοί ώσ.ε 
ίσως δέν εΐ/αι π ερ ιττό ν  νά παραΐέσω ενταύ
θα όλίγας ώς δείγμα (1).

Κατά τήν εποχήν τής άνοιξεω; γίνονται 
at άληΟώ: dOvual τ:α\ηγύοε:ς, άλλ’ έχ^ό; και% ν . ' - , ώ.μακραν των πόλεων ει:ε επι .ων it-ο , ρ.- 
σκήν χρησιμευόντων μερών, ει:ε επι τών ο:μ- 
μ,ωοών σ:εππών, Μετ αύτα; έρχεται ή εορ
τή το j Χορού:', άπομεινώριον τής άρχαίας 
Παρθικής θρησκείας. 1 !ά ; ό λαός, φορ^ν 
τά τής εορτής φορέματα, μεταβαίνει όπως 
θέση ξύλα έπί τοΰ ίεροΰ πυρός. Αώρα τοτε 
δίδονται καί διάφοροι άνταλάτσονται εύχαί. 
Τότε ατματα καί χοροί καθ’ έ .άστην, πολ-

1 ) T i i  \ ·.β α δ ί*ς  τ α υ τχ ί r x M '. j i i * ;  C i'.oa iv  
c:: c:a έ"'.ρ.:/νυ waj Λυλλΐυ.

)άκις μέχρις εσπέρα:, έξακολουθονσιν, ή δέ 
Χιοαϊκή νεο)αία κατά πυκνάς φάλαγγας, φέ- 
ρουσα ξύλα έπί τοΰ ίερ:0 πυρός, παρατη
ρεί μετά πολλών δεισιδαιμονιών τών μυρικών 
τούς κλάδους. "Όσοι δύνανται στολίζου- 
σι τάς κεφαλάς των διά στεφάνων έξ 
άνθέων, έν οίς φαίνονται διαφόρων παραλ
λαγών ρόδα. Τότε γίνονται διάφοροι δια
σκεδάσει;, πρό πάντων αγώνες εις τρέξιμον 
κλπ. ή ιπποδρόμια, καθ’ ά νεάνιδες λαμβά
νουσι τό κυριώτερον μίρος. Έπί Γππου ά
γριου καί άνευ έαιππίου παρουσιαζόμεναι 
αυτα: τρέχουσι μέ πολλή ν ταχύτητα έπί 
τής άμμου. Συνήθως ή ώραιοτάτη κόρη εκ
λέγεται διά τοΰτο· τρέχουσα δε κρατεί εί; 
τούς βραχίονάς της μικρόν άρνίον, τό όποι
ον νέοι τινές χρεωστοΰσι νά τής άφαιρέσοο- 
σιν όπως λάβωσι τό διωρισμένον βραβεΐον. 
Κρατούσα λοιπόν ή κόρη τό άρνίον τρέχει 
δ: όλη; της δυνάμεως του ίππου της, έ- 
γείρουσα νέφος κονιορτοΰ παρ’ έαυτήν, και 
τύπτουσα πάντα πλησιάζοντα αύτήν διά τής 
μάστιγός της.

Χίβα, ή μητρόπολις τής χώρας, κατοικεΐ- 
ται ύπό 12,000 περίπου ψυχών καί θεωρεί
ται ή έστία τών φώτων έ'.εκα τής έν αύτή 
σχολής. Εντούτοις ή Χίοα εΐναι σχεδόν ή 
πτωνοτάτη πόλις τής Μ ση; Άσίας. Παρ’ 
αύτήν εΐναι ή πόλις Ζτενζί Ούρζέντσ, ήτις 
άπολαύει φήμης τινός ενεκα τών με-ά τής 
'Ρωσσίας εμπορικών σχέσεων της. Τό αύτό 
δύναται νά λεχθή καί περί τής Γερλένης, ά- 
πεχο'ση; είκοσι πέντε περίπου μίλια τής 
πρωτευούσης. Είς τού; κήπους τής πόλε
ως ταύτης φύονται οί άριστοι πέπονε-, είς 
τάς αγορά; της πωλείται ό άριστο; άρτο;, 
οί οέ ψάλται καί μουσικοί της εΐναι διαβό
ητοι. Το Χαζσά Ίλί εΐ,αΐ άξιοσημείωτον διά 
τήν γενεαλογικήν ύψηλοφροσύνην τών κατοί
κων του, λεγόντων ότι κατάγονται άπ’ ευ
θείας άπό τοΰ Προφήτου· θεωρείται οέ με
γάλη τιμή νά λάβη τ ι; <*'ζυγόν έκ τα .'.της 
τής πόλεως. Ή Κουγγράδη κατοικεΐται ύπό 
Καρακαλπάκων καί 'Γουρκομάνων, οίτινες 
φέρουσιν είς αύτήν τά ποίμνιά των. Ενταύ
θα τό βούτυρον, τό κρέας, καί τά γαλακτε
ρά εΐναι εΟύηνότατα. Ή αρχαία Ούργένζτ, 
ήτις άλλοτε ή'ο ή κυριωτέρα τή ; χώρας 
πόλις, σήμερον εΐναι σωρό; ερειπίων. 'Γπάρ- 
χουσι καί πολλαί άλλαι μικραί πόλει;, άλλ’ 
ώ ; έπί τό πλεϊστον συνίστανται έκ σκηνών

έστημενων έντός τών περιβόλων τών κήπων. 
Εντούτοις ή τυραννικότη; τών κυβερνώντων 
και ό σκοτισμό; τοΰ λαοΰ είναι τοσοΰτος 
ώστε πα; φιλάνθρωπο; πρέπει νά εύχνται 
ύπέρ τής έλευθερώσεως αύτοΰ.

ΟΝΕΙΡΟΝ ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΟΝ.
Ε'.

Ο κύριος Ρ . . ., έκ Βοουλάνδης, κτημα
τίας εις τήν κοιλάδα τή; Γάλης, ένήγετο ώς 
χρεωστών μεγάλην τινά χρημάτων ποσότη
τα, προερχομένην άπό καθυστερήσεις δικαι
ώματος, τό όποιον έχρεώστει νά δίδη εις εύ- 
γενή τινα οικογένειαν, κυρίαρχον τών ύπ’ 
αύτοΰ καλλιεργουμένων γεών. Ό κύριος 
Ρ . . .  ητο πεπεισμένος ότι ό πατήρ του εί
χεν άγοράσει έκ τη ; οίκογενείας έκείνης, 
δι’ ιδιαιτέρας πρά^εως, έπιτρεπομένης ύπό 
τοΰ νόμου της Σκωτίας, τάς γέας εκε'νας, 
και ότι επο ιένως ή κατ’ αύτοΰ άγωγή ήτο 
άβασιμος. Άλλά, μολονότι προσεκτικές πα- 
ρετήοησε πάντα τά έγγραφα τοΰ πατρός 
του, μολονότι ήοεύνησε τά δημόσια βιβλία, 
μολονότι έζήτατε μετά λεπτομερείας πάντας 
όσοι διε-ίήγαγον τά ; ύποθέσε:; τοΰ πατρός 
του, έστάνη άδύνατον νά εύρη άποδείξεις 
πρό; ύποστήοι^ιν τής πεπ,ιι'ήσεως αύτοΰ. 
Ή ήμερα καθ’ ήν προέβλεπε τήν άπώλειαν 
τή ; δικη; του ηοη έφθανε, ό δέ άνθρωπο; 
άπεφάσισε νά μεχαβη είς Έδιμβοΰργον τήν 
άκόλουΟον ήμέραν καί διενεργήση ό,τι δυνη- 
θη όπνς άπαλλαγή όσον τό δυνατόν εύθηνό- 
τερα. Τοΰ ;ο έχων κα ά voJv έπορεύθη εις 
τήν κλίνην του· βασανίζων δέ όλας τάς πε
ριστάσεις της ύποθέσεως άπεκοιμήθη, καί 
κοιμηθείς εΐοε τό έ''ης ονειρον. Ό πατήρ αύ
τοΰ, όστις πρό έτών εΐχεν άποΟάνει, παρου- 
σιάσΟη ενώπιον του, ώ; ένόμισε, καί τόν 
ή ρώτησε δίχτί ήτο τεταρα γμένος. Καθ’ ύ
πνον οί άνθρωποι δέν εκπλήττονται ύπό έμ- 
φανισεων τοιουτο^ν. Ό κύριος Ρ . . . είπεν, 
ως ενομισεν, εις τον πατέρα του τήν αιτίαν 
τή ; στενοχώριας του, προσθέσας ότι ή πλη
ρωμή μεγάλη; ποσότητο; χρημάτων ήτο 
δι’ αύτόν πραγμα πολύ δυσάρεστον, καθότι 
ητο πεπεισαενο; ότι δέν τά έχρεώστει. «Έ- 
χεις οίχαιον, τεκνονμου», απήντησενή π α τρ ι
κή σκιά, «Έγώ ή γέρατα τά oixaiK'Jt,a~a πλη- 
ρώσας δι’ όσα σήμερον ενάγεσαι. Τά. εγγρα-
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φα, τά περί ταύτης τής ιποθέσεως, εύ· 
ρίσκονται είς χεΐρας ' τοΰ κυρίου. . .  δ β τ ί ζ  
ήτο πληρεξούσιο;, καί δστις ήδη άποσυρ- 
Οείς τής εργασίας ήσυχάζεί είς Ίνβερέ- 
σκην, πλησίον τοΰ Εδιμβούργου. ’Ήτο άν
θρωπος τόν όποιον δι’ ιδιαιτέρους λόγους 
μετεχειρίσθην κατά τήν περιστασιν εκεί
νην, πλήν ό όποιος ούδέποτε άλλοτε οιε- 
ξήγαγεν ’ πι'Οεσίν μου τινά. Είναι πολυ ου* 
νατόν», έξηκολούθησεν ό πατήρ, «ό Κ. . .  
νά έλησμόνησε τήν ύπόθεσιν έπειόή παρήλ- 
0ον έκτοτε πολλά έτη· άλλά δύνασαι νά 
τήν έπαναφέρης είς τήν μνήμην του οιά 
τοΰ έξης περιστατικού. "Οταν έπήγα νά 
τοΰ πληρώσω τόν λογαριασμόν του, έπήλ- 
Οε δυσκολία τις ένεκα της άλλαγή; χρυ- 
σοΰ τίνος ΙΤορτογαλικοΰ νομίσματος, καί 
έίιάσΟημεν νά πίωμεν τό περιπλέον ε.ς τι 
κρασοπωλεΐον.» Ό Κ. Ρ . . .  ήγέρθη τό 
πρωί έχων πάσας τάς λέξεις τοΰ ονείρου 
τούτου έντετυπωμένας είς τόν νοΰν του. 
’ Ενόμισε δέ πρέπον νά πορευΟή είς Ίμβε- 
ρέσκην διά τής χώρα;, άντί νά διευθυνθή 
εί; Έδιμβοΰργον. Άφοΰ έφθασεν έκεΐ εζή- 
τησε τόν άνθρωπον, περι τοΰ όποιου ειχεν 
ακούσει καθ' ύπνον, καί όστις ητο πολυ 
γέρων. Ε· ρ:ον δέ αύτόν, χωρίς νά τώ ά- 
ναφέρη τι περί τοΰ ονείρου του, ήρώτησεν 
αύτόν έάν ένεθυμεΐ:ο ότι ποτέ οιεςηγαγε 
τοιαύτην τινά ,ύπόθεσιν τοΰ ασθενούς πα- 
τράς του. Ό γέρων δέν ήούνατο νά ένθυ- 
μηθή τήν ύπ:θεσιν, άφοΰ όμως ήκουσε τό 
χρυσοΰν Πορτογαλικόν νόμισμα, τό παν 
τω ήλΟεν είς τήν μνήμην. Τότε άμέσως έ- 
ρευνήσας εύρε τά έγγραφα, τά όποια και 
έόωκεν είς τόν υ:όν. Ούτως ό Κ. Ρ. . .με-  
ταβάς είς Έδιμβοΰργον, χουνήθη ν’ άποδεί- 
ξη τά δίκαιά του καί νά κερδήση ίπόΟε- 
σιν, τήν όποιαν παρ’ ολίγον εχανεν.» Τό ά- 
ξίοστμείωτον τοΰτο όνειρον, αναφέρει ό οι- 
άσημος Ούόλτερ Σκώττος είς τόν «’Αρχαι
ολόγον» του· έπιβεβαιοΐ δέ ότι «πολλάκις 
ηκουσεν αύτό λεγόμενον ίπό άνθρώπων, 
οίτινες ήδύνα-,το νά γινώσκωσι κατά λε- 
πτώς τήν ύπ.'θεσιν, οίτινες δέν ήσαν ε’ς 
θέσιν νά άπατηθώσι καί οίτινες βεβαίως δέν 
ήούναντο νά άπατήσωσι. Δεν έμπόρει λοι
πόν νά μή τ .ό πιστεύση έ’σον παράξενον 
χαρακτήρα /.at άν εφερε.))

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ASeI>.UvOVXi>N 
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Οι όρυκτοί άνθρακες, ώς ήδη έκτός πά
σης άμφιβολίας άπεδείχθη, προέρχονται ά
πό φυτά άπηνθρακωμένα καί έ\αποτεθημέ- 
να ύπό τό έδαφος. Πλήν πώς καί πότε τά 
άπειρα έκεΐνα φυτά παρήχθησαν; πώς ά- 
πηνθρακώδησαν; ·πώς έτεθησαν ύπό τήν 
γην; Έν πρώτοις έστω γνωστβν ότι ό ή- 
μίτερος κόσμος, ήτοι ή γήινος σφαΐρά μας, 
δεν ήτο άπ’ αρχής όποία σήμερον είναι. 
Καί τοι δέ ύπήρξαν άνθρωποι, φιλόσοφοι- 
ονομαζόμενοι, οί όποιο: έπίστευον καί έδί- 
δασκον ότι ή Εή μήτε αρχήν έλαβε μήτε 
τέλος Οά εχη, ή δοξασία των όμως, ώς 
καί παν άλλο ψευ;ές δόγμα ανθρώπινον, ού
δεμίαν έχει ίσχύν όπως καταργή γεγονότα. 
Ή επιστήμη άποδε κνύει ότι ή Εή καί άρ- 
χήν έσχε καί τέλος Οά εχη. Πλήν πότε; 
Τοΰτο μόνον ή άπειρος τοϋ θεοΰ Σοφία γι- 
νώσκει. Εις ήμας έδόθη νά (Γλέπωμεν όλί- 
γιστα έκ τών άπειρων Αύτοΰ έργων. Ά ς  
άρκώμεθα λοιπόν καί άς εύγνωμονώμεν, γι- 
νώσκοντες ότι ύπάρχουσιν άπειρα άλλα 
Αύτοΰ πλάσματα έστερημένα καί της χά- 
ριτος ταύτης.

Ά ν  προέκειτο νά γράψωμεν τήν ίσ:ο- 
ράν τή ; Εή;, τότε θά ήτο άνάγκη, καί α
νάγκη απαραίτητος, νά φέρωμεν, άν ούχί 
πάσας, τούλάχιστον αρκετός έκ τών απο
δείξεων, έφ’ ών στηριζομένη ή θετική επι
στήμη περιγράφει τήν μόρφωσιν τοΰ ήμε- 
τέρου πλανήτου· πλήν προκειμένου μό'.ον 
περί γεανΟράκων θεωροϋμεν περιττόν τό τοι
οΰτον. Έν τούτοις άδύνατον νά παρασιω- 
πήσωμεν ότι χ(λιάοας έτη πριν ή ο: άν
θρωποι άνακαλύψωσι τάς βάσεις τής νεω- 
τέρας επιστήμης, ή ύπό toj  θεοΰ άπρκαλυ- 
©Οεΐσα διδασκαλία«έκήρυττεν ότι «έν αρ
χή··· ή γη ήν αόρατος καί ακατασκεύα
στο:», οτι ξηρά, όρη, βουνά δέν ύπήρχον, 
άλλ’ ότι το παν έκάλυπτεν ύδάτων άβυσσος, 
καί ότι ήτο «σκότος έπάνω τής όβυσσου.» 
Τό έμποδίζον τάς άκτίνας τοΰ φωτός να 
φθάσωσι μέχρι τής ρευστής έπιφανειας τής 
Εής μα; ήτο μίγμα τι άερίων διαφόρων, ατ
μών καί καπνών. Πλήν πάρε)θοντος τοΰ 
καιροΰ τ.ΰ σκότου:, «ό θεφ: ειπ ν  Εενηθή-

ζω οώς, καί έγένετο ςώ ;», μετά τό όποιον 
ct άτμ®ί ετι μάλλον ρευστοποιούμενοι ήρε- 
οΰντο· ξηρά δέ όρη, βουνά, πεδιάδες, κοιλά- 
οες έκ τοΰ βυθοΰ τών ύδάτων άνέδυσαν, κα
τά βούλησιν, εννοείται «τοΰ καλοΰντος τά 
μή όντα είς όντα.» Άφοΰ έφάνη ή ξηρά 
καί έκ τών ύδάτων έσχηματίσΟησαν θάλασ
σα:, ή ξηρά εκείνη, ήτις καί έκλήδη γή, 
δέν έμεινε γυμνή, έρημος καί άκόσμητο;, 
άλλά διαταχΟεΐσα «έξήνεγκε βοτάνην χόρ
του καί ξύλον κάρπιμον» είς είδη τόσον ποί
κιλα όσον ή τοΰ θ:οΰ σοφία έγίνωσ/ε χρή
σιμα. Τότε λοιπόν, κατά τάς άνακαλύψε:ς 
τής επιστήμης, έσχηματίσΟησαν καί τά άν- 
Ορακοφόρα τής γής στρώματα, άπορροφη- 
σαντων τών φυτώ; τόν έν τή άτμο-φαίρα 
τότε εύρ:σκόμε-,ον είς σχήμα άνθρακικοΰ οξέ
ος  άπειροπληθή άνθρακα, και έναποθεσάν- 
των αύτόν όπου σήμερον κεΐτα:.

Άπαντήσαντες θεωρίαν τ ι .ά περί σχημα
τισμού τών άνθρακούχων στρωμάτων έ, 
« Γοΐς Κόσμοις», καίτοι ή θεωρία αΰτη δυνα
τόν νά ήναι εί; τινα άνακριβή;, καθό είς πολ
λά στηριζομένη έπί μόνης τή ; εικασίας, 
πλήν άλλ’ όμως θεωρήσαντες αύτήν ώς δει- 
κνύουσαν τό μέτρον τών σημερινών ήμών 
γνώσεων, μεταφέρομεν αύτήν ώ ; άπάντησιν 
τή ; ή; έθέσαμεν έν προηγουμένω άρθρω ε
ρωτήσεις, «πώς εύρίσκονται ύπό γήν άν
θρακες;»

« Ή Εή ειχε πλέον ψυχρανθή καί περί 
αύτήν ύπήρχεν ήδη άρκετά παχύς φλοιός, ά- 
πολήγων σχεδόν ό)ο; είς ύψώματα καί λάκ
κους· τών πρώτων ό\των παντός ΰψου; τών 
δε δευτέρων παντός βάθους καί πάσης έκτά- 
σεως. Τά ύοατα είχον πρό πολλοΰ ύγροποιη- 
θή καί φυσικώ; κατεΐχον τού; λάκκους. Σχε- 
τικώς γαλήνη κα: ήσυχία έπί τή ; γή ;, ήτις 
πριν το-αύτα; εΤχεν ίποστή ύπό τών στοι
χείων άναττατώσίΐς, τότε έβασίλευε· πλήν 
ό άήρ ήτο δηλητήριος,- ένεκα διαφόρων άε
ρίων, καί μάλιστα τών ςχόντων ώς βάσ:ν 
τόν άνθρακα. Ή πλάσις λοιπόν ζώων άερο- 
πνόων τότε ήτο άδύνατος, έπειδή άν ζώα 
άνέπνεον τήν άτμ.οσφαϊραν έκείνην άμέσως 
Οά άπίθνησκον. Τό πλεΐστον μέρος τοΰ νΰν 
σχηματίζοντο; τήν άτμοσφαιράν μα; οξυ
γόνου τότε ή ο συνηνωμένον ρ.ετ’ άνθρακος 
καί άπετέλει τό γνωστόν δηλητηριώδες αέ
ριον, τό καλούμενον άνθρακικόν όξύ. Πλην, 
■ώς έκ τ ύ χ η ς  τ ι ν ό ;  σ ο φ ω τ ά τ η ς ,  τίτε

ήρςατο καί ή μακβά έργασία τοΰ σχηματι
σμού τών άνθρακείων.

«Άρχόμεθα περιγράφοντες, όπω;έννοοΰ- 
μεν, παράδειγμά τι σχηματισμού άνΟρακοί- 
χου στρώματος. Πρός τούτο απαιτείται νά 
έχωμεν λίμνην τινά, ίκανώς έκτεταμένην 
καί βαθειαν, καί μεταξύ ύψωμάτων κειμέ- 
νην. Λάοωμεν λοιπόν τήν Εοργέτου καί ά- 
νέλθωμεν διά τής διανοία; πρό αυοιάδων τι- 
Νών έτών. Τά ποώδη φυτά (βοτάνη χόρτου) 
έκάλυψαν έν πρώτοις τήν πλευράν τού ί -  
ψωματος, ακολούθως προέβησαν μέχρι τ τ ;  
°'/.Οης, ήγγισαν τό ύδωρ καί έγειναν ένυδρα, 
ήτο: ελαφρά. Τά πλεΐστα ιών φυτών τού
των έχουσιν όργανα έμπεριέχοντα άέρα. Κα- 
τέ/α5ον λοιπόν τήν επιφάνειαν τοΰ υδατος, ή 
δέ λίμνη τίτε  μετεμορφώθη είς άπέραντον 
λειμώνα... Ό άήρ ήτο θερμός καί ύγρός, 
τό φώς αρκετόν, τά ύοατα χρυαρά καί πλή
ρη θρεπτικών στοιχείων... δι’ δ καί ή βλά- 
στησις ήτο γιγαντώδης, τά δέ φυτά άνήρ- 
χοντο τόν έν έπί τού άλλου. Τό καλύπτον 
τήν επιφάνειαν τή; λίμνης ώραιον περίβλη
μα έπαχύνετο έπί μάλλον καί μάλλον, έω- 
σοΰ, καταστάν πολύ βαρύ, κατέπιπτεν εί; τ:- 
να μέρη ή ολόκληρον έΙ'υΟίζέτο εί; τό υδωο καί 
κατεκάΟιζεν είς τόν βυθόν. Ακολούθως νέα 
φυτά έλάμβανον τήν θέσιν τών παλαιών, ά- 
τινα καί αύτά, είτε ίπό τοΰ ίδιου των βάρους, 
είτε ίπό τών θυελλών, αίτινε; ήσαν πλειό- 
τεραι ή σήμερον, έρρίπτοντο έντος τον ύδα- 
το;. Ενίοτε συνέταινον έπί τή; όχθης φοβέ
ρα: εκριζώσει;... Τά μεγαλοπρεπή φαινόμε
να, τά όποια έπί τών γεωλογικών έποχών, 
τών τόσον άφ' ήμ,ών μεμακρυσμ,ένων, έλάμ- 
βαν®ν χώραν έπί τοΰ προσώπου -τ ή ; γής, 
ένήργουν έπί μεγάλων ύλης ποσοτήτων 
καί μεθ’ όρμή;, ής ούδεμίαν ιδέαν εχομεν. 
Έν τούτοις εχομεν μικρά τινα παραδείγμα
τα. Τά ήφαίστια, τά όποΐα τότε ήσαν πολυ
πληθέστατα, σήμερον είναι σπάνια, τά δέ 
μεταξύ τών έκρήξεων αύτών χρονικά δια
στήματα γίνονται έπί μάλλον καί μάλλον 
μακρύτερα. Τοιοΰτον τι συμβαίνει καί ώς 
πρός τόν σχηματισμόν τών ανθράκων. Ά -  
πηντήσατε, έν καιρώ θέρους, έντός τών δα
σών μικρά έλη καλώς έκ τοΰ άνεμου προφυ- 
λαγμένα καί κεκαλυμμένα ύπό χλόης έλα- 
φράς κατακοσμούσης τάς έπιφανείας τω ν; 
Τά μικρά έκεΐνα φυτά καλύπτουσι μέν τήν 
επιφάνειαν άλλά δέν ψαύουσι τόν βυθόν. Ί{



ρίζα των, ούσα έντός τοΰ ΰδατος είναι λευ
κή καί νηματώδης· φύει, παράγει άνθη, πα
ράγει καρπούς. ’Ιδού ή είκών, μυριάκι; 
σμικρινΟεισα, τή ; μορφώσεως τών ανθρά
κων . . . .

Πλήν πόσον χρόνον διήρκετεν αΰτη ή 
μόρφωσις*, Χρόνον άμέτρητον. Ή πτωχή 
άνθρωπό τη; μέτρα χρόνον, άλλ’ ή φύσις πο
τέ. "Οπως δέ ε ρίσκεται ή ηλικία τών δέν
δρων διά τή; άριθμήσεως τών ομοκέντρων 
επιφανειών, τών άποτελουσών τόν κορμόν, 
ήούνατο τις ίσως προσπίθών νά ευρη τόν

χρι "ουδε έπιστεύετο. Τότε τά φυτά εζων 
μόνον διά του άνθρακικοΰ όξέως· αί ρίζαι 
των, βυΟισμέναι έντό; του ΰδατος, εΰρισκον 
όλίγας θρεπτικά; ουσίας, τό δέ άνθρακικόν 
όξύ, τό όποιον καί σήμερον είσέτι είναι βα- 
ρύτεροντοΰ άτμοσφαιρικοΰ άέρος, πρέπει νά 
ή :ο πολύ πυκνότερον τότε καί επομένως νά 
ήρκειέν άφθονία πρό; διατροφήν αύτών. Πό
σο; άνθραξ έπεσωρεύθη διά τούτου τοΰ τρό
που ; Τό σύνολον τών γεανΟράκων, ήτοι 
τών είτε γνωστών είτε αγνώστων στρωμά-

άριΟμόν τών άλληλο ίιαδόχως καταουΟισδέν- 
των φυτειών. Ά λ λ ’ αί φυτεία: έκεΐναι άπε- 
τελοΰντο έκ ου τών ποωδών καί μαλακών, τάI I
όποια πιεσΟέντα όμοΰ άπετέλεσαν ένα μόνον 
λίθον. Πολυμαθής τις βοτανικός τής Γαλλί
ας, ό Κ. Βροννιάρτης, κατώρθωσε νά άνα- 
καλύψη πολλά είδη, καί γένη φυτών, συμ- 
βαλλόντων πρός μόρφωσιν τών γεανΟράκων. 
'“'Ητο άνάγκη νά διακριθώσιν τών φυτών τά 
όργανα όπως λειψή πάσα ύπόνοιοί ότι ταΰτα 
μετεφέρθησαν ύπό ρευμάτων ΰδατος ή άλ
λως πως. Τά ποώδη φυτά, τά σ/ηματίσαν- 
τα τούς άνθρακας, έφύτρωσαν, έζησαν, καί ά- 
πέΟανον έν τή θέσει όπου άπαντώνται σήμε-'· ii
ρον. Ά ν μετεφέροντο, έστω καί εις μικράν 
άπόστασιν, Οά έμιγνύοντο μέ χώμα, καί τό
τε μετά τήν καΰσιν Οά άφινον πολύ περισ
σότερον κατάλειπον. Ένί λόγω, έζησαν έπί 
τοΰ ΰδατος, ρίζα καί κορμός, χωρίς νά έγ- 
γίσωσι σχεδόν γην. Ούτω δέ στρώμα έπί 
ς-ρώματο; έσχηνάτισαν παχυτάτους σωρούς, 
άποτελοΰντα; τά άνθρακούχα στρώμα α, ών 
σμικρόν μόνον μέρος είναι γνωστόν είς τούς 
γεωλόγους.

Ό άήρ ήτο άνθρακικόν όξύ, σύνθετον έξ 
άνθρακος καί οξυγόνου· τό όποιον άναπνεό- 
μενον φέρει θάνατον καί.είς άνθρώπους καί είς 
ζ,ώα. ’Έπρεπε νά διαχωρισθώσιν αί δύο έκεΐ
ναι ούσίαι, όπω; έπέλθη ή πλάσις τών άε- 
ροπνόων ζώων, τών επί τή; ξηρας καί έν τώ 
άέρι ζώντων τότε δέ έπήλθον τά άνθρακεΐα.

Ηρέπει νά είπωμεν προσέτι ότι ή πρασίνη 
τών φυτών έπιφάνεια, φύλλα κ/ί καυλοί, 
προσβαλλόμενα ύπό τών άκτίνων τοΰ ήλίου, 
άπορροφώσι τό άνθρακικόν όξύ τής άτμο
σφαίρας, κρατοΰσιν έν έαυτοΐς τόν άνθρακα 
και έκπέμπουσι τό όξυγόνον. Τό τοιοίτον 
είναι αληθή; διά τοΰ άέρος τροφή, ώς πας 
τις βλέπει, καί ούχί απλώς άναπνοή, ώς μέ

των· εί οέ τ ι; τολμά άς ύπολογίση τόν οα- 
πανηθέντα χρόνον.

Ήδη, έάν σκεφΟώμεν οτι τά φυτά έκεΐνα 
έπλάσθησαν όπως χαθαρίσωσι τήν άτμοσ- 
φαΐραν έκ τοΰ θανατηφόρου άερίου καί συγ
χρόνως έναποταμιεί σωσιν είς τά σπλάγχνα 
τή ; γή ; άνθρακας, ήτοι -.τηγάς θερμότητος 
διά τούς μέλλοντα; αιώνας, οέν δυνάμεθα 
νά είπωμεν πλέον οτι τό τοιοΰτον ήτο έργον 
τ ύ χ η ς  τίνος σ ο φ ω τ ά τ η ς ,  άλλ’ έργον τοΰ 
παντοδυνάμου Δημιουργοΰ. a

ΟΙ APXUOI ΠΕΡΙ ΛΑΥΡΙΟΥ.

Τά ακόλουθα, εΛρόντες έν εί’δει σημειώ
σεις είς τήν άξι-Γλογον πραγματείαν το; 
φιλέλληνο; καθηγητοΰ Δ. Παλαβέρη, τήν έ· 
πιγραφομένην κή Ε λλάς καί ή ’Ιταλία έν 
τώ Λαυρίωτικώ ζητήματι (I)» μετεφέραμεν 
ό'πως καί έκ τών ’Αρχαίων δειχΟί] κατά πό
σον Οά έζημιοΰτο τό έθνο.* άν ό έθνικό; έ* 
κείνος πλούτος έμε,εν είς τά ; χεΐρας τών 
ξένων.

Έν άρχή τής σημειώσεώς του ταύτης, 
τήν όποιαν καί ίδίω; πρός τούς Έλληνας α
ποτείνει, θαυμάζων ό φιλοδίκαιος καθηγη
τής πώς τόσοι Έλληνες λόγιοι ήδυνήθησαν 
νά λησμονήσωσι τάς έν το'ς προγονικοί.·: 
συγγράμμασι περί Λαυρίου άπαντωμένας ει
δήσεις, προσθέτει: τ(Άν ήδυνάμην νά θέσω 
έπί τοΰ βιολί:υ μου έπιγραφήν Ελληνι
κήν καί ο >χί βραχεΐαν, βείαίως ήθελον εκ
λέξει τήν ακόλουθον τοΰ Θουκυδίδου φράσιν, 
ήν φαίνεται μεν λέγων ό ’Αλκιβιάδης, άλλ* 
ήτι; ήρμοζε μάλλον εί; τό στόμα τής Ιΐυ-

Μ ) La G rccia e I Italia nella questione del Laarionn. 
’ λνρ.τυπα τοΰ ΊτχλίστΙ γέγραμμε'νου τούτου βιβλίου $0- 
οίσχονται rc'.pi τί) Ίυντάκττ, mu .Μίλητο; w>i\owtxt 
2 αζχγχιχ .

Οία;, κατεχομένης ύπό προφητικού οίστρου | 
έπί τοΰ αύτής τρίποδος. « Οί Αθηναίοι... καί j 
τάς τοΰ Λαυρίου τών άργυ  ρείω ν μετάλ-j 
λων προσόδους καί όσα άπό γής και οικα- 
σττρίων νΰν ώοε)οΰνται ε^θύς άποστερ, σον- 
τα ι!»  (1) θουκυδ.ΓΓ. 91. _

Ό αύτό; Θουκυδίδης έν τή Β'. τών στο- 
ριών του (53) πάλιν λέγει· «<ί Πελοπον- 
ν/σιοι έπειδή έτεμον τό πεοίον παρελθόν ε; 
τήν Πάραλον γην καλουμένην μέχρι Λαυ- 
ρίου, ο ύ τ ά  ά ρ γ ύ ρ ε ι α  μ έ τ α λ λ ά  έ σ τ ι ν  
’Α θη ν α ίο  ις. a

Ό Στράβων, ώς εί άπετείνετο πρός τήν 
ξένην έταιρίαν μάλλον ή προ; Ελληνα;, 
γράφει. «Τά δ ά ρ γ υ ρ ε ΐ α  τά εν χ\ττική, 
κατ’ άρχάς μεν ήν άξι-.'λογα, νυνί ο εκλείπει. 
Καί δή καί οί εργαζόμενοι, τής μεταλλεία; 
άσθενώς ύπακουούσης, τήν π α λ α ι ά ν  έκβο- 
λ ά δ α  καί τήν σ κω ρ ί αν  ά ν α χ ω ν ε ύ ο ν -  
τες,  εύρισκον έτι έξ α ύ τή ς*  άποκαθαιρ:μενον 
ά ρ γ υ ρ ο ν, τώ ν  αρχα ίων  ά π ε ίρ ω ς κ α μ ι- 
ν ε υ ό ν τ ω ν .  » Στραβ. Γεωγρ. Β'. ά. 23. 
καί εύθύς κατωτέρω. «Τοΰ οε μέλιτο; άρι- 
στου τών πάντων ό'ντος τοΰ Άττικοΰ, πολύ 
βέλτιστον φα σί τό έν τοΐς άργυρε  ίο ις, ο 
καί άκάπνιστον χαλο'σιν άπό τοΰ τροπου 
τής σκευασίας.

Ό Παυσανίας άρχεται τών Αττικών του 
διά τών έξης λέξεων. «Τής ηπείρου τής Ε λ
ληνικής κατά ντσους τάς Κυκλαοας και πέ
λαγος τό Αίγαΐον άκρα Σούνιον πρόκειται 
γής τής Αττικής, καί λιμήν τε παραπλεύ-
σαντι τήν άκραν εστι, και ναός Άθην2<»  ̂  ̂ ΤΤ*'1 'Σουνιάδος έπί κορυφή τής ακρας. ίιλεοντι 
δε είς τό πρόσω Λαύριίν τέ έστιν, ένθα πο
τέ Ά  0 η ν α ί ο ι ς ή ν ά ρ γ ύ o ο υ μ. έ τ αλ λ  α, 
καί νήσος έρημο; οϋ μεγάλη, ΙΙατροκλου 
καλούμενη.

Προσέτι ό Σουίδας έν τη λέξεί « Vauptova, 
Διονύσιο; ό Άληκαρνασσε ;ς έν ω χωριω 
ποιείται περί Αττικής λόγον, ό Ησύχιο; 
εί; τούς Σχαλ’.αστάς τοΰ Άριστοφανους, ό 
Πλούταρχος (έν βίω Νιχείου) άναφέρουσι πε
ρί τών άργυρε  ίων  μ. ετ ά λ λ ω ν  αλλ 
ούδείς γράφει περί αύτών έν έκτασει τοσον 
όσον ό Ξενοφών έν τή «περί Ιϊροσόοων» 
•πραγματεία του, ένθα όμιλών περι Λαυρίου

1) Γνωστόν δτι το βιβλίον εγίαοτ, τ:ρο του
* s v  'J. j  ί· ·.  6  ' ώ : λ ί λ ) . η ν  . τ - ρ ν . τ τ τ ' . - , Ξ ΐ

τ ά  δ.’καίΟί τ / ', ;  ‘ Q V i c o ;  y.k: έ /χ ν τ ίο ν  τ ω ν  ίί.’ο ν  :ίΟ :ου  α ο ν .-

λέγει· «Έστι οε καί γή, ή σπειρομένη μέν 
ού φέρει καρπόν, όίυττομένη δέ πολλαπλα
σίους τρέφε: ή εί σΐ.ον έφερε· καί μήν Επ
άργ υ ρος  έστι σαφώς θεία μοίρα· πολλών 
γο >ν πόλεων παροικουσών χαί κατά γην 
καί κατά Οάλατταν, είς ούδεμίαν τούτων 
ούοέ μικρά φλέψ ά ρ γ  υ ρ ί τ ι δ ο ς οιήκει, » 
(Ζεν. lie pci ή περι Προσόδων Ι\εφ. Α'. ϋ.Ί

Έν δέ τώ τετάρτο) κεφαλαίω τής αύτής 
πραγματεία; ό Ξενοφών πάλιν λέγει. «Τάγε 
μήν ά ρ γ ύ ρ ε ι α εί κατασκευασθείη ώς οεΐπάμ.- 
πολα άν νομίζω χρήμ,ατα έξ αύτών καί ά
νευ τών άλλων προαό'ων προσιέναι. Βού- 
λομαι δέ καί τοΐ; μ.ή είδόσι τήν τούτων δύ- 
ναμιν δήλώσαι. Ούκθ>ν ότι μέν πχνυ παλαιά 
ένεργά έστι πασι σαϊές. . .  Οΰτω δέ πάλαι 
όρυττομένης τε καί έκφορουμένης τής άρ- 
γυρ ί τ ι δος ,  κατανοήσατε τι μέρος οί έκ- 
βελημένοι σιοροί τών αυτοφυών τε καί 
ύ π α ρ γ ύ ρ ω ν  Ίλ  ων. Ούδέ μήν ό άργυ-  
ρώδης τόπος εί; μεΐόν τι συστελλόμενος, 
άλλ’ «εί έπί πλεΐον εκτεινόμενος φανερός έ- 
στιν. Έν ώ νε ίλήν νρόνω οί πλεΐστοι άν-» 1 ι  1 / ν»  ·

Ορωποι έγένοντο έν α ’̂ τοΐς, ούδείς πώποτε 
έργου ήπόρησεν, άλλ' άεί τά έργα τών ερ
γαζομένων περιήν. Καί νΰν δε οί κεκτημέ- 
νοι έν τοΐ; μ,ετάλλοις άνδράποδα, ούδείς 
τοΰ πλϊθους άφαιρεΐ, άλλ’ άεί προσκτάτα:

ι « * * , , ·> ,όπόσα άν π/.εΐττα δύνηται. Και γάρ οή ό
ταν μέν ολίγοι ώρύττωσι καί ζητώσιν, ό
λίγα οιμαι καί τά χρνματα εύρίσκεται· ό
ταν δε πολλοί, πολλαπλασία καί ή άργυ- 
ρ ί τ η ς άναφ αίνεται.»

Έξακολουθών δέ ούτω νά εκθέτη εν εκ- 
τάσει τά; περί μεταλλείων σκέψεις τ:υ , επί 
τέλους επιτέρει· «Ταΰτα μέν οϋν έδήλωσα 
τούτου ενεκα, όπως Οαρροΰντες μεν ότι 
πλεί;υς άνθρώπους έπί τά άργυρεΐα άγω- 
μεν, θαρρολντες δέ κατασκευαζόμεθα έν αύ- 
τοΐ;, to; ούτε έπιλειψούσης ποτέ ά ρ γ υ ρ ίτ ι-  
δος ούτε τοΰ άργυρίου άτίμου ποτέ έσομέ- 
νου.» ΏΓετά τό όποιον καί φέρει ώς παρά
δειγμα τόν Νικίαν, Σωσίαν τόν Θρακα καί 
τόν Ίππόνικον, οίτινες ένησχόλησαν εκεί 
2,000— 3,000 δούλων.a

ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΕΚΔΟΤΑ.
A V VIA ΑΝΕΥ ΦίίΝΗΣ.

Κύριός τι;, όστι; είχε δύο κύνας, τον ένα 
πολύ μ.ικρότερον τοΰ άλλου κατά τό με-



γεθο;, περιεπάτει ήμέραν τινά ακολουθού
μενος ύπό τοΰ μικροτέρου. Έν τινι όδω ό 
μικρός κύων, προσβληθείς αίφνης ύπό άλ
λου πολύ ίσχυροτέρου του, έπαθε πολύ έκ 
της προσβολής καί κατεκυλίσθη είς τήν λά
σπην. Άφοΰ ό εχθρό; του τόν παρήτησεν, 
ό μικρός κύων έγερΟεί; διηυθύνθη εί; τήν 
οικίαν, ακολουθούμενος ύπό τοΰ κυρίου του. 
Ό μέγας κύων, ό σύντροφός του, έκοιματο· 
τήν ώραν εκείνην εις τήν αυλήν, ή τι; τό
σον άπεΐχεν άπό τής θέσεως όπου ό μικρός 
προσεβλήΟη, ώστε καί έξυπνος έάν ήτο, ού-
*■'»·* ιΛ / \ , > λ fοελως ηουνατο να ιό η η οκουση την συμοα- 
σαν συμπλοκήν. Έν τούτοις, είς τήν 
προσέγγισιν τοΰ μικροτέρου, ό μέγα; κύων 
ήγέρΟη· χωρί; δέ ούδεί; έκ τών δύο νά έκ- 
εέρη τήν παραμικράν φωνήν, άφοΰ ώσφράν- 
Οη ό είς τόν έτερον, έξήλθον καί οί δύο ό
μοΰ, διηυθύνθησαν πρός άναζήτησιν του 
προσβαλόντος, τόν όποιων άπαντήσαντε;, ό 
μέγα; έτιμύοησε διά φοβεροΰ δαγκάσματο;.

Γ'0τι συνενοήθησαν οί δύο εκείνοι κύνες εί
ναι πολύ φανερόν· ύπάρχουσι δέ μυρία άλ
λα παραδείγματα, δεικνύοντα ότι ού μόνον 
κύνες καί άλλα τετράποδα, άλλά καί πτη
νά καί έντομα συνεννοούνται χωρίς νά έκφέ- 
ρωσι φωνάς. Αί μέλισσαι λέγεται ότι πράτ
το υν  τοΰτο διασταυροΰσαι τά κεράτιά των, 
τά δέ πτηνά, καίτοι έχουσιν ήχους σημαί
νοντα; τόν κίνδυνον, έχουσι καί άλλον τρό
πον δι' ού συνεννοούνται μεταξύ των.

ΚΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟΝ.

Οί κύνε; είναι πεπροικισμένοι διά τής ά- 
ξιοσημειώτόυ δυνάμεω; νά γινώσκωσι δια
κεκριμένα; περιόδους χρόνου. Ώς παράδειγ
μα φέρομεν τήν άκίλουθον παοατήρησιν τοΰ 
καθηγητοΰ Βέλλ. «Ε:; τι ξενοδοχείων τής 
Δορσετσάιρ εΐχον ώραΐον κυνα τ/,ς Ι\Τέα; 
Γη:, τόν όποιον ειχον συνηθίσει, κάθε πρω
ίαν, άμα τό ώρολόγιον έσήμαινε οκτώ, νά 
λαμ:άνη εί; τού; όδόντα; του καλάΟιον, 
προσόιωρισμένον δι’ αύτόν έπίτη^ες, καί έμ- 
περιέχον χρήματά τινα, καί νά διευθύνηται 
μετ’ αύτοΰ εί; τό άρτοπιιεϊον. Ό αρτοποιό; 
έλάμβανε τά χρήματα καί εθετεν έντός τοΰ 
καλαθιού ψωμία, τά όποια λαμοάνων ό 11ο- 
σειδών, έφερεν εί ς τό μάγειρε ΐον καί άσφα- 
λώ ; έν απέθετε ν έκεΐ. ’'Ητο όμω; πολύ άξι- 
.οσημείωτον ότι ουδέποτε έλάμβανε τό κα- 
λάθιον ή έπλησίαζεν είς αύτό τήν ημέραν

τής Κυριακής. Έ μέραν τινά, ένώ έφερε τά 
ψωμία, κύων τ ι;  ώρμησε νά τοΰ άρπάση, 
άλλά τό πιστόν ζώον, έναποθέσαν εί; τήν 
γην τό καλάθιον, έ τιμώρησε τό ν άρπαγα 
καί έφερεν έν Οριάμίω τά ψωμία εί; τό 
ξενοδοχεΐον.»

ΆΞΙΟΛΟΓΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΙ1Ι TOV ΙΙΛΙΟΤ 
IIAPATHPHSEiiN.

Πρό τίνος καιροΰ οί Κ.Κ. Κάριγκτον κον 
νΟδξων έκαμον παρατηρήσει; έπί τοΰ ήλια- 
κοΰ δίσκου, ό μέν έν Αονδίνω ό αϊ έν Ός- 
φόρδη. Αί έρευναι αύτών περιεστρέφοντο πε
ρί μεγάλην τινά κυλίδα, ή τ ι; τότε έφαίνετο 
έπί τοΰ ήλίου, ότε αίφνη; άμρότεροι παρε- 
τήρησαν ότι μέγα τι φώς. άναφΟέν εΓς τι ση
μεΐον τή; ήλιακή; έπιφανείας, ήρξατο να 
προχωρή, κατά μέν τό φαινόμενον άργά, 
πράγματι όμως περί τάς 7,000 μίλια άγγλ. 
έκαστον λεπτόν, έπι τίνος μερίδος τοΰ ήλια- 
κοΰ δίσχου. Μετά ταΰτα έγνώσθη ότι τά έν 
Κέβη (Kew) μαγνητικά όργανα, άτινα μόνα 
των σημειοΰσι τάς μαγνητικάς μεταβολάτ, 
έσημείωσαν κατά τήν αύτήν στιγμήν πολύ 
άξιοσημείωτον κίνησιν. Έγνώσθη προσέτι 
ότι κατά τήν αύτήν στιγμήν μεγάλη μα- 
γνητική καταγΐς συνέιη είς τάς Δυτικάς ’Ιν
δίας, τήν Νότιον ’Αμερικήν καί τήν Αύστρα- 
λίαν. Ο: τηλεγραφισταί τών μεταξύ Ούασιγ- 
τώνο; καί Φιλαδελφίας (τής ’Αμερικής) τη
λεγραφικήν σταθμών ήσθά,θησαν ισχυρούς 
ήλεκτρικούς κλονισμούς. Ή γραφίς τοΰ τη
λεγραφείου ΙΙαίνης ήκολουθεΐτο ύπό φλογός. 
Έν τή Νορβηγία ή τηλεγραφική μηχανή ή- 
ψε. Τήν δέ νύκτα μέγα Σέλας βόρειον έ- 
φαινετο εί; διαφόρους τόπους καί τών δύα 
ημισφαιρίων.

Είδε; άνθρωπον νομίζοντα έαυτόν σοφόν; 
μάλλον έλπί; είναι έκ τοΰ άφρανος παρά- 
έξ αύτοΰ.

Ώ; ή Ούρα περιστρέφεται περί τούς στρό
φιγγας αντή; ούτω καί ό ό-κνηρός έπί τής 
κλίνης αύτοΰ.

Ό οκνηρός νομίζει έαυτόν σοφώτερον 
παρά έπτά σοφούς γνωμοδότας.

Φανερός έλεγχος είναι καλλίτερος παρά- 
κροπτομέ.η άγάπη.


