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Ή  Βαρβάρα ρέ χαράς δάκρυα εις τούς 
οφθαλμούς άνέγνωσε τάς έπιστολάς ού μό
νον άπαξ ά λ λ ά  καί δίς καί πολλάκις. Κ α τ ’ 
έξοχλν κατεγοητεύετο μέ τό μέρος τής επι
στολής έκεΐνο τό όποιον τή έφανέρωνεν ότι 
ό ’Ιωάννης τη ς  ώ μ ίλη σε με τόν βασιλέα καί 
προσεφερεν εις αυτόν τό ήμικεκαυμένον βι- 
βλίον, τό όποιον έκ τών φλογών ειχεν άρ- 
πάσ«ι. Έ φύλαξε  δέ τάς πολυτίμους δι’ αύ
τήν έπιστολάς εις τόν κόλπον της. Μετ’ ό- 
λι'γον φήμη ήκούσθη ότι καί οί δέσμιοι έ- 
μελλον νά έλευθερωΟώσιν. "Υστερον λοιπόν 
άπό πολλώ ν ημερών θλίψιν χαράς ήλιος  
ήρχιζε νά άνατέλλη εις τήν καρδίαν της. 
Οί ξένοι στρατιώται διετάχΟησαν νά έγκα- 
ταλείψωσι τό μέρος έκεΐνο· άφοΰ δέ άνεχώ- 
ρησαν ούδείς πλέον έμπόδιζεν αύτήν νά 
μεταβή εις 'Αλόπολιν διά νά παρευρεθή εις 
τήν άπελευθέρωσιν του πατρός της. ’Εμπι- 
στευθεΐσα λοιπόν τό ασθενές αύτής βρέφος 
εις τάς φροντίδας άδελφής φ ίλης άνεχώρη- 
σεν άπό τόν οϊκόν της.

ΜεΟ ένός μακροϋ έτους φυλάκισιν οί εί
κοσι καί δύο δέσμιοι έξήχθησαν έκ τής  σκο
τεινής υπογείου φυλακής, εϊς ην φορτωμένοι 
με άλυσσεις ειχον ριφΟή. Τό φως τής ημέ
ρας τό όποιον άπό ένός έτους ειχον στερηθή, 
έθαμβωνε τους οφθαλμούς τ ω ν  ή άναπνοή 
των ητο ή αναπνοή άνθρώπων σωΟέντων άπό 
άσφυγξιαν. Ή  Βαρβάρα, ίδοΰσα αυτούς, δέν 
ηδυνατο ν αναγνώριση τ ίς έξ «ύτών ήτο ό 
πατήρ της· τόσον ειχον άλλοιωθή έκ τών  
δεινών. Τέλος όμως πλησιάσασα διέκρινε με
ταξύ αύτών τόν Μάνλικκον καί επεσεν εις 
τάς  άγκαλας του. Ή  όσμή τήν οποίαν I- 
σχυρώς ησθάνθη, ήτο όσμή σώματος έξα- 
γομενου έκ τάφου, άφοΰ έπί πολύ έμεινε ν 
υπό τήν γήν. Μετά πλε ίστης όσης σπου
δής έξήγαγε τόν πατέρα της έκ τοΰ φρου
ρίου ώς εί έφοβεΐτο μήπως ό αρχιεπίσκο
πος μετανοή.ση διά τήν άπελευΟέρωσιν τών  
θυμάτων του, άπελευΟέρωσιν εις αυτόν έπι-

βληΟεΐσαν. Ό ταν όμως άφήκαν τήν άκρό- 
πολιν τής Ά λο π ό λεω ς  όπίσω αυτών, τότε ή 
Ουγάτηρ έβράδυνε τό βήμα διά νά δώση ά- 
νεσιν εις τόν πατέρα της ,  τοΰ όποιου έτρεμον 
τά γόνατα. Ό Μάνλικκος τότε έκυριεύθη 
άπό Ανέκφραστα αισθήματα χαράς, προερ
χόμενα έκ τής άνακτήσεως τής ελευθερίας 
του. Μέ παιδικήν ευθυμίαν έβλεπε τόν γ α 
λανόν ούρανόν, τά  πράσινα φ ύλλα  τών δέν
δρων καί τών χόρτων, τά  μεγαλοπρεπή όρη 
τά  όποΐα ίσταντο ένώπιον Ιών έξησθενισμέ- 
νων οφθαλμών του οίτινες, φεΰ, έπί τοδοΰ- 
τον χρόνου διάστημα μόνον τά  τείχη τής  
υπογείου φυλακής του έβλεπον. Μετά πολ
λ ή ς  συγκινήσεως ώ σ φ ρ α ^ το  τά  άΟώα άνθη, 
τά  όποΐα ή θυγάτηρ του έσύναζε· καί μετά 
δακρύων εύγνωμοσύνης έτρωγε τήν λ ιτήν  
τρο φήν ήν τό τέκνον του τώ  παρεΐχεν. ’Α 
κολούθως ή διάνοια του έστράφη εις τά βα
σανιστήρια, όσα ύπέφερε. Περιέγραψε τό φο
βερόν τής  υπογείου φυλακής όπου τόν ειχον 
κλείσει, τό ψΰχος τό όποιον ύπέστη, τήν πεί
ναν ήτις κατεβασάνισεν αύτόν, τήν σφοδράν 
έπιθυμίαν τοΰ νά ίδη ΐή ν  οίκογένειάν του, 
έπιθυμία ήτις είσέτι τόν έκυρίευε. Πρώτον 
ήδη ήδύνατο νά έρωτήση περί τή ς  Αικατε
ρίνης του, τών τέκνων του, τοΰ έγγόνου του. 
Δυστυχής Βαρβάρα! πώς νά τολμήση νά 
φαρμακίση τάς πρώτας συγκινήσεις, συγκ ι
νήσεις εύδαιμονίας, άφ’ ών ό πατήρ της κα- 
τείχετο, φανεροΰσα είς αύτόν τόν θάνατον 
τής μητρός τ η ς ;  Τό τοιοΰτον δέν ήθελε πέ
σε: ώς κεραυνός έπί τοΰ τρέμοντος πατρός  
τη ς ;  Μή δυναμένη λοιπόν νά άποκριθή περί 
τούτου είς τόν πατέρα της, Ιστρεψί τόν λ ό 
γον περί τοΰ Ίωάννου, καί διηγήθη είς 
τόν Μ άνλ ικκ ίν  πάντα όσα διά τών έπι- 
στολών είχε μάθει, ένώ ουτος έχυνε χαράς 
οακρυα άκούων περί τής φιλοφροσύνης, ή- 
τ ις  έδείχθη είς τούς ταλαιπώρους 'Αλοπο · 
λ ίτας.

— Πολύ θα ήγαλλόμην, είπεν, άν" ή Α!»



κατερίνη μου ηρχετο εις προϋπάντησίν μου· 
ά λ λ ά  καλώς έπραξε μείνασα εϊς τήν οI- 
κ α̂ ν · ^[';αι καλή σύζυγος, καί έπομένως οέν 
ήδύνατο ν’ άφίση τήν οικίαν άφοΰ ό ’Ιωάν
νης καί τά τέκνα μ^υ λείπουσιν. Είθε ό Κ ύ
ριος νά μοί χαρίση έπί πολύ τήν έξαίρετον 
σύζυγόν μου !

ΙΙικρώς εκλαυσεν ή Βαρβάρα άκούσα$α  
τοΰτο. Α λ λ ά  πώς ήτο δυνατόν νά μή χύ
ση δάκρυα; ΙΙροσεπάθει βαθμηδόν χαΐ διά 
οιαφορων τροπών νά προετοιμάση τόν πα
τέρα της διά τήν Ολιβέράν είδησιν, ενώ ω- 
χοΰντο καθήμενοι εις τό άμάξιον χωρικού, 
όστις έπιστρέφων έκ τής 'Αλοπόλεως εις τήν  
όρεινήν, φιλοφρόνως έπέτρεψεν είς αυτούς 
να καΟησωσιν. Α λ λ  ο Μάνλκικος ύπό τής  
ευτυχίας κατεχόμενος ουδόλως ένόει τήν  
Βαρβάραν, άπ’ έναντίας πολλά  έσχημάτιζε  
Λερί τοΰ μέλλοντος σχέδια, είς ά καί ή Α ι
κατερίνη του επρεπε νά εχη κύριον μέρος.

"Οταν έφθασαν πλησίον τής Βερφένης, ό 
χωρικός δστις είχε τό άμάξιον έπειδή έπρε
πε νά στραφή ά λλην  οδόν παρ’ έκείνην, ήν 
έπορεύετο ή Βαρβάρα μετά τοΰ πατρός της  
κατεβιβασε το ευγνωμονοϋν ζεΰγος όχι μα
κράν τοΰ κοιμητηρίου.

— Βαρβαρα, ειπεν ό Μάνλικκος τότε κα-  
ΐακοπος ως έκ τοΰ δρόμου δν ειχεν άπο- 
συνειΟισει κεκλεισμενος, Βαρβάρα· ίδέ εκείνο 
τό μικρόν καί καταπράσινον ύψωμα πλη σ ί
ον τοΰ δρόμου· φαίνεται πολύ κα τά λληλο ν  
διά τά τρέμοντά μου γόνατα· άς άναπαυθώ- 
μεν όλίγον έπ’ αύτοΰ.

'JJ Βαρβάρα στρέψασα είς αύτό τό βλέμ
μα έγινε κάτωχρος και ειπεν— vOyi, όχι, 
πατέρα, όχι έκεΐ ! Ιδού όλίγον παρέκει λίθ:- 
νόν τι κάθισμα πολύ πρόσφορον καί πλατύ.

— Ναι, ναι, ειπεν ό Μάνλικκος σείων τήν  
κεφ αλή ν  σύ νομίζεις ότι οί γεγηρακότες  
καί ασθενείς πόδες μου είναι ζωηροί ώς οι 
ίδικοί σου. ”Αν ήσΟάνεσο όπως αισθάνομαι 
έγώ τά μέλη μου τρέμοντα βεβαίως δέν Οά 
μοί ελεγες νά περιπατήσω εκατόν βήματα  
άκόμη. Αίθινον κάθισμα μή τό άναφέρεις’ 
’Αρκετόν καιρόν είχον τοιοΰτον είς τήν άκρό- 
πολιν τής Αλοπόλεως καί ή καρδία μου άνε- 
στέναζε δι’ εν μαλακόν άπό πράσινα χόρτα. 
"Οχι, ο χ ι ! . . .  Τοΰτο λέγω ν έξηπλώΟη έπί 
τών χόρτων, στρέψας τό πρόσωπον πρός τό 
κ οιμητήριον.

— Τόν καιρόν καθ’ δν έπεσα καί όλίγον

ι έλειψε νά φονευθώ, ήρχισε νά λέγη  πρόζ 
j τήν Βαρβάραν· όταν έκείμην ασθενής τότε 
; εστρεψα τόν νοΰν μου πρός ταύτην τήν 0έ- 

σιν (δεικνύων τό κοιμητήριον). "Ηδη ούδείς 
έξ ήμών θά άναπαυθή είς αύτό. Τίς τό έ- 
πίστευε; Μετ’ όλίγον έστρεψε τό βλέμμα  
εις ά?νλην θέσιν, ένω ή Βαρβάρα διά νά μή 
τόν άφίση νά ιδη έστριμώθη πλησίον του. 

ι — Ά !  ίδέ, τάφος είναι πλησίον μας! Τίνος 
νά ήναι . , / άφες με νά ΐδω· ύπάρχουσι 
γράμματα  έπ’ αύτοΰ;

Ή  Βαρβάρα έμπαθώς έναγκαλισθείσα τόν 
πατέρα τη ς  καθίκέτευεν αύτόν μέ φωνήν δι- 
ακοπτομένην λέγουσα· «άς άναχωρήσωμεν, 
πάτερ.»

— Έχε όλίγην υπομονήν, ακριβή μου, μοί 
ήλθεν έπιθυμία νά δοκιμάσω άν έμπορώ ά- 
κομη νά άναγινώσκο). Ταΰτα είπών ήγέρθη, 
έπλησίασεν είς τόν τάφον καί ήσύχως άνέ- 
γνωσε τήν έπιγραφήν· στραφείς δέ πρός τήν  
τρεμουσαν αύτοΰ θυγατέρα μέ άλλόκοτόν  
τι μειδίαμα είς τά  χείλη του ειπεν «οί οφ
θαλμοί μου κατήντησαν άπατηλοί· άκουε 
τί μοί λέγουν ότι γράφει έπί τοΰ τάφου:

ΕΝΤΑΥΘΑ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩι 

Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μ ΑΝΛΙΚΚΟΥ !

Τό μειδίαμάτου όμως μετεστράφη είς τρό
μον άμα ώς είδε τήν θυγατέρα του έτοίμην 
νά λειποθυμήση. Βιαίως έκύταξε πάλιν τό 
άπομνημόνευμα τής άτυχίας του καί αίφνης 
έρρίφθη έπί τοΰ τάφου τής  συζύγου του,, 
είς ήν άποτρόπαιος θρησκομανία δέν έπέ- 
τρεψε μήτε κάν τόν ενταφιασμόν εί; τήν αύ- 
λήν τής έκκλησίας.

— Τοΰτο, ειπε τέλος έγερθείς, τοΰτο εί
ναι το αίτιον δι’ δ δέν ήλθε νά μέ περιμένη 
έξω τοΰ ψυχροΰ μου τάφου, έπειδή καί αύ
τη είναι κλεισμένη είς τοΰτον έδώ. Σέ ήδί- 
κησα πιστή μου ψυχή. Συγχώρησόν μοι διά 
τήν άδικόν μου ύποψίαν. ’Εκεί κείνται πάν
τα τά φρούρια τά όποία ώς μωρός έκτιζον 
είς τόν αέρα! Πώς άπέθανεν; ήρώτησεν ά- 
νησύχως τήν Βαρβάραν. ’Απέθανεν ήούχως  
καί ιλαρώς όπως εζησεν; Είπέ μοι Βαρβά
ρα, τί Ιλεγεν; ένθυμείτο τόν Μάνλικκόν τής;

Ή  Βαρβάρα άπολύτως άδυνατοΰσα νά ό- 
μιλήση ένηγκαλίσθη τόν πατέρα της είς τά  
φλέγοντα καί κατεσπαραγμένα της στήθη.

£111 ΜΕΡΩΝ ΤΙΙΝ'ΩΝ ΊΌΪ ΥΛΙΚΟΙ ΚΟ-ΜΟΥ 

ΚΑ.Ι ΤΙΙϋ ΑΡΧΙ1- ΑΥΤΩΝ.

Μελέτη Ε'.— ΑΙΙΡ.

Καί εΐπεν ο Θεός’ Γενη)ήτω στερέωμα έν τω 
μέσο> τοΰ υδατος, και έστω διαχωρ'.ζον ανα μέσον 
υδατος και υδατος. Καί έγένετο ουτω. Γεν. ά. 6

t f/αθώς ο: ί/ Οεϊς κολ.υμβωσι καί τά  λοιπά ον- 
νί ν τα , τά  εις τόνβυθόν τών θαλασσών, λιμνών καί 
^οτ-αμών ευρισκόμενα, καλύπτονται ή καί περικυ- 
κλούνται όλοκλήρως υπό τοΰ υγρού στοιχείου, τό 
όποιον τά  εμπεριέχει, ούτω καί τά  πτηνά πετώσι 
καί τά  λοιπά, τά  έκτός τών υπάτων έπί τοΰ προσ
ώπου της γης ευρισκόμενα οντα, καλύπτονται καί 
περικυκλοΰνται ύπό άλλου τινός ρευστόν έμπεριέ- 
•/οντος αύτά, ρευστού λεπτού καί ευκινήτου, ελα
φρού καί άστατου, τό όποιον ονομάζεται ά η ρ. "Ο
ταν ίσταμαι είς τόπον ανοικτόν καί γλυκεία αύρα 
δοοσεοώς πνέουσα ριτιδοΐ την επιφάνειαν τών υπά
των, σείη δε τά  φύλλα, οίονεί μετ’ αύτών παίζου- 
σα, καί θωπεύει ήδονικώς τό γυμνόν πρόσωπον μου, 
αΰτη ούδέν άλλο είναι η ρεύμα έλαφρόν, ρεύμα αρ
γόν τού εύκινητου άέρος, δστ-.ς περιβάλλει ήμας. 
"Οταν δε πάλιν άνεμος ίσχυρώς βοΐζων καί συρίζων 
έγείρνι φοβερά καί μεγάλα καί ακαταδάμαστα τά 
εν τη θαλάσση κύματα, αρπάζει δε καί περιστρέφει 
τής ξηοας τόν κονιορτόν καί άποσπα τά φύλλα καί 
σείει τά  δένδρα πρόρριζα, πάλιν καί οΰτος ούδέν 
άλλ.ο είναι ν', ρεύμα ορμητικόν τοΰ αύτοΰ περιβάλ
λοντος ήν.ας άέρος. "Οταν δε έν καιρώ θέρους, κατά  
τό διάστημα της ημέρας μάλιστα, ή επιφάνεια τών 
ύδάτων μέν/ι ώς κάτοπτρον ομαλή καί ηνωμένη, τά  
δέ φύλλα ούδόλως κινούνται, καί ού μόνον οί έν τοΐς 
άγροϊς. εργαζόμενοι, ού μόνον οί μάκρους περιπα- 
τοΰντες δρόμους οδοιπόροι, άλλά καί αυτοί ο: ήσυ- 
yάζoντες δοκιμάζουσι πίεσιν καί ζητούσι διά ριπι- 
δίων νά ά ε ρ ι σ 0 ώ σ ι, τότε ό περιβάλλων αήρ 
ϊστατα ι ακίνητος η μόνον άνεπαισθήτως κινείται. ’Ώ, 
μετά πόσου πόθου ο: διερχόμενοι ώρας τινάς τοιαύ- 
τας πνιγηράς θερινής ημέρας επιθυμούσι νά πνεύσν) 
δροσοφόρος' αυρα ! μετά πόσης δέ ηδονής άμα ή αύρα 
αύτη 0cpy να ριτιδοΐ τον υγρόν καθρεπτην και να 
σείη τά  φύλλα, ό κεκμηκώς οδοιπόρος αναπνέει αύτήν! 
Ιίάσα διά τών μυκτήρων αύτοΰ γινομένη ε ι σ π ν ο ή  
ά έ ρ ο ς  ακολουθείται καί άπό ηδονικήν τινα έλα - 
φρυνσιν, ό δέ ηχος ό παραγόμενος υπό τών σειομέ- 
ν ω ν φύλλων εΐναι δ ι’ αυτόν μουσική, ην ουοεμια 
ανθρώπινος συναυλία δύναται νά παράξν). ’Ά ν όέ 
παρά τά δένδρα, ών τά φύλλα παράγουσι σειόμενα

τόν x yον τούτον, εΰρεθ·?, καί ρύϊξ, ου τό κυλιόμενον 
ΰδ top νά κελαρίζνι, τότε ή καρδία καταγοητευμέ
νη πείθεται, έκτός έάν ηναι πεπωρωμένη ό'τι ταύ- 
τα  πάντα ούδέν άλλο είναι η ύμνος άναπεμπόμενος 
υπό τής κτίσεως μυστικώς πρός τόν Κ τίσαντα, 
είς 8ν καί αύτη βιάζεται νά λάβ·/) μυςικώς μέρος.

Προτιθέμενοι μελετήσωμεν όλίγον έπί του άξιοθαυ- 
μάστου τούτου ρευστού, τού περιβάλλοντος τήν υδρό
γειον σφαίραν, έφ’ ής κατοικούμεν, ώς έξώτατον αύτής 
μέρος,άο/ίσωμεν άπό τινων έκ τών ιδιοτήτων αύτοΰ.

"Οταν tic τήν μίαν τών χειρών μςυ κρατώ σώμά 
τ ι καί ακολούθως άφίσω αύτό \ά διεκφύγγι, βλέπω 
ότι π ίπτει κατά γής. Πόθεν άρα προέρχεται τούτο; 
τ ί σύρει αύτό πρός τήν γήν ; Διά πάντων τών τοι- 
ούτου είδους φαινομένων βεβαιοΰται ό'τι ή γή εγει 
δύναμίν τινα έ λ κ τ  ι κ ή ν, δύναμιν όμοίαν μέ έ
κείνην ήν εχει ό μαγνήτης πρός τόν σίδηρον, δύνα- 
μιν δ ι’ ής σύρει πρός εαυτήν τά  σώματα, ή όποία 
δύναμις ονομάζεται β α ρ ύ τ  η ς. 'II βαρύτης αΰτη 
δέν ενεργεί άναλόγως τοΰ όγκου τών σωμάτων- όγ
κος μολύβδου εΐναι πολ.ύ βαρύτερος άπό ίσον όγκον 
ξύλνΟυ. Ό χρυσός, ό άργυρος, ό σίδηρος καί έν γένει 
τά μέταλλα λέγονται βαρύτερα άπό τά ξύλ,α, τά 
υγρά καί άλλα σοψ.ατα, διότι ”σος όγκος αύτών 
έλκύεται μέ περισσοτέραν δύναμιν άπό τήν γήν η 
ίσος ογκος τών τελευταίων τούτων. Λιά τής έρεύ- 
νης φανερούται δτι δσον πυκνότερον εΐναι σώμά τι, 
δσον περισσότερα μόρια άποτελοΰσιν αύτό, τόσον καί 
βαρύτερον γίνεται. Έξ αιτίας λοιπόν τής ελκτικής 
δννάμεως τής γής δταν κρατώ σώμά τ ι αισθάνομαι 
δτι τείνει πρός τά κάτω καί τείνει τόσον περισσότερον 
δσον τό κρατούμενον σώμα είναι πυκνότερον. "Ηδη, 
στρέφοντες τήν προσοχήν είς τόν άέρα, βλέπομεν 
οτι καί οΰτος, καί τοι λίαν αραιός καί εύκίνητος, 
καί τοι λίαν έλαφρώς έν συγκρίσει πρός όίλΐχ σώ
ματα, ώς σώμα δμως καί ουτος υλικόν ύπόκειται 
είς τήν έλκτικήν τής γής δύναμιν,. σύρεται ύπ ’ αύ
τής, έ χ ε ι  β ά ρ ο ς .  Λιά νά βεβαιωθώμεν δέ περί 
τούτου δυνάμεθα νά έκτελέσωμεν πολ.λά πειράμα
τα , άλλά εν, τό άπλούστατον, είναι αρκετόν νά μάς 
πείσν). ’Ά ν, λαβόντες φιάλην τινά, χωρούσαν χ ίλ ια  
δράμια ΰδατος καθαρού είς συνήθη θερμοκρασίαν, ό- 
πλίσωμεν τό στόμιον αύτής διά στρόφιγγος, δυνά
μει τής οποίας δυνάμεθα νά κλείωμεν τήν φιάλην 
εντελώς, δταν θέλωμεν, καί, θέσαντες τήν οΰτως 
ώπλισμένην φιάλην είς πλάστιγγα  ακριβή, ζυγίσω- 
μεν αύτήν, έ'χουσαν άνοικτόν τό στόμιον, τότε λέ- 
γομεν δτι ευρίσκομεν τό βάρος τής φιάλες. Ά λ λ ’ 
ή ούτοι ζυγισθεϊσα φυάλη δέν είναι κ ε ν ή ,  ώς πολ
λοί ενδεχόμενον νά νομίζωσι καί ώς κ ο ι ν ώ ς  λέ- 
γετ /ι. Ναί μέν δέν εμπεριέχεται είς αύτήν υγρόν τ ι 
ή άλλο οίονδήποτε σώμα, άλλ’ είναι πλ.ήρης τού λε
πτού ρευστού, είναι πλήρης άέρος, έντός τού οποίου 
καί ήμεΐς καί αΰτη εΰρίσκεται- ζυγισθεϊσα δέ έζυγί- 
σθη καί μέ τόν άέρκ τόν όποιαν έμπερίϊΐ^εν. ”Αν



λοιπόν θελήσωμεν νά γνωρίσωμεν ακριβώς το βάρος 
τής φυάλης μόνον, τότε πρέπει νά θέσωμεν αυτήν 
πρώτον είς τήν μηχανήν, τήν όνομαζομένην πνευστι- 
κήν αντλίαν, καί αφού άντλήσωμεν τόν έν αυτί) 
άέρα, όσον τό δυνατόν καλώς, νά κλείσωμεν εντελώς 
αυτής τό στόμιον διά τής στρόφιγγας καί ούτω κε- 
κλεισμένην νά ζυγίσωμεν αυτήν διά τής ακριβούς 
πλάστιγγας μας. Κατά τήν περίπτωσιν ταύτην ή 
φιάλη Οά ηναι σχεδόν κενή, και ζυγιζομένη Οά μάς 
όώση τό βάρος της μόνον. Ζυγιζομένη ούτω κενή ή 
φυάλη εύρίσκεται κατά 1 δράμιον καί 1)3 τοΰ δρα
μιού έλαφροτέρα ή ότε έζυγίσΟη ανο ικτή ! "Αν δέ έ- 
χοντες αυτήν εΐσέτι ούτως ζυγισμένην έπί τής πλά- 
στιγγος, άνοίξωμεν ολίγον τό στόμιον αύτής, εύθύς 
άκούομεν συριγμόν τινα, συριγμόν προερχόμενον έκ 
της βιαίας είσχωρήσεως άέρος εις τήν φυάλην, καί 
άμέσως βλέπομεν τό βάρος αύτής αύξανόμενον, καί 
γινόμενον οσον οτε καί κατά πρώτον έζυγίσΟη, δη
λαδή 1 δράμιον καί 1 )3 τοϋ δραμίου βαρυτέρα. 'ίΐ 
αδξησις αυτη τοΰ βάοους ούδεν άλλο εΐναι ή τό 
βάρος τοΰ πληοοΰντος αύτήν άέρος. Λοιπόν δ άήρ, ό 
δυνάμενος νά καθέξνι χώρον οσον ήΟελον καΟέξει 
Ί 0 0 0  δράμια υδατος καΟαροΰ είναι, έν τή συνήΟει 
ήμΐν πυκνότητι 1 καί 1)3 δραμ. βαρύς. Παραβαλ- 
λόμενον δέ τό βάρος αύτοΰ τούτο πρός τό τοΰ ύδα- 
τος, ε&οίσκεται ότι τό ύδωρ είναι 7 7 0  φοράς βαρύ- 
τερον τοΰ άέρος καί επομένως ό άήρ 7 7 0  φοράς ε
λαφρότερος τοΰ υδατος.

’Ά ν θελήσωμεν νά βεβαιωΟώμεν περί τοΰ πράγ
ματος τούτου καί όιά πειραματος άλλου, ού μόνο/ 
ότι ό άήρ είναι βαρύς πειΟόμεΟα αλλά καί όλον αύ
τοΰ τό βάρος μανΟάνομεν περίπου. Τό άλλο τοΰτο 
πείραμα εΐναι τό εξής. Λαμβάνομεν σωλήνα υέλινον, 
ένός μέτρου μακρόν, σωλήνα εχοντα τήν μίαν αύ
τοΰ ά'κραν καλώς κεκλεισμένην. Τόν σωλήνα τοΰτον 
Οέτομεν εις θέσιν ώστε η άνοικτή αύτοΰ άκρα νά ή · 
ναι έπάνω καί·ή κλειστή κάτω' καί άπό τήν άνοι- 
κτήν yuvομεν έντός αύτοΰ υδράργυρον έωσοΰ γευ.ί- 
σει. Άφοΰ γεμίσει ό σωλήν μέ ΰό'ράργυρον, Οέτομεν 
τόν δάκτυλον είς τά άνοικτόν αυτοΰ άκρον είς τρό
πον ώστε νά κλείσωμεν αύτό δι' αύτοΰ καλώς. Ου
τω δέ κεκλεισμένον άναστρέφομεν τόν σωλήνα καί 
βουτούμεν τό στόμα αύτοΰ εις αγγείο ν έμπεριέχον καί 
τοΰτο υδράργυρον- τότε άποσύροντες τόν δάκτυλον 
βλέπομέν τ ι θαυμαστόν. Ό έν τώ σωλήνι υδράργυ
ρος αίφνης λαμβάνει κίνησίν τινα ορμητικήν πρός τά  
κάτω, άλλ’ άμα καταβή κατά τό έν τέταρτον μό
νον τοΰ σωλήνος ϊσ τ α τ α ι ! Τί συνέβη εις αύτόν ; 
Δι£τί δέν χύνεται όλος εις τό άγγεΐον, άφοΰ ή κά
τω  άκροί τοΰ σωλήνος είναι ανοικτή; Δι’ ούδένα 
-άλλον 7.όγον εί’μή διότι ή επιφάνεια τοΰ έντός τοΰ 
αγγείον ευρισκομένου υδραργύρου πιέζεται άπό τόν 
έςω άέρα, ένώ ή άνω έπιφάνεια τοΰ έντός τοΰ σω
λήνος ευρισκομένου δέν πιέζεται. ’Ά ν τό πείραμα > 
τοΰτο yivvj έπάνω όρους ΰψτ)λοΰ. ό έντός τοΰ σωλή- |

νος υδράργυρος θά καταβή πολΰ περισσότερον, διό
τ ι  τήν επιφάνειαν τοΰ ευρισκομένου έντός τοΰ άγ- 
γείου υδραργύρου πιέζει αήρ όλιγώτερος. Τό βάρός 
λοιπόν μέ τό όποιον ό άήρ πιέζει τήν έπιφάνειαν 
τοΰ υγρού μετάλλου βιάζει τόν υδράργυρον νά ίς-α- 
τα ι υψηλά έντός τοΰ σωλήνος καί νά ίςα τα ι τόσον 
υψηλότερον όσον καί ό άήρ είναι βαρύτερος (*). Διά 
τούτου τοΰ πειράματος ού μόνον έπιβεβαιούμεΟα 
ότι ό άήρ είναι βαρύς, άλλά καί μανΟάνομεν ώς πρός 
έγγιστα όλης τής ατμόσφαιρας τό βάρος. Πλησίον 
τής θαλάσσης ό υδράργυρος ϊστατα ι 7G περίπου έ- 
κατοστά τοΰ μέτρου υψηλά έντός τοΰ σωλήνος, δ ι
ότι τόσον είναι καί τοΰ άέρος τό βάρος έκεΐ. "Ολον 
λοιπόν τό βάρος τοΰ άέρος, όλη ή πίεσις μέ τήν ο
ποίαν βαρύνει όλον τής γης τό πρόσωπον, ‘είναι ίσον 
με^τό βάρος τό όποιον ήθελε δοκιμάσει ή γή άν έ- 
κκλύπτετο όλη άπό υδράργυρον, έχοντα 3)4 τοΰ 
μέτρου βάθος, ή μέ ύδωρ 1 0  μέτρων, καθότι ό υ
δράργυρος  ̂είναι 1 4κις βαρύτερος τοΰ υδατος, άφαι- 
ρουμένης έννοειται τής άτμοσφαίρας καί θεωρουμέ- 
νης ομαλής όλης τής έπιφανείας τής γής. Τοιοΰτον 
τοΰ αέρος τό βάρος.

Ά λ λ ά  καί τοι ό άήρ είναι ώς είδωμεν 770? ις ε
λαφρότερος τοΰ υδατος, καί έπομένως έλαφρότατος 
σχετικώς πρός τά  π/.εΐστα τ<ι·ν σωμάτων, όπάρ^ου- 
σιν όμως καί σώματα άερώδη, τά όποΐα είναι ‘αύ
τοΰ ελαφρότερα και, ώς έκ τοΰ όλιγωτέρου αύτών 
βάρους, ανέρχονται είς τήν άτμοσφαΐραν υψηλά. Ού
τως ό καπνός υψοΰται ώς στήλη γιγάντιος καί ά- 
φανίζεται διαλυόμενος είς τά ΰψη· ούτως οί άτμοί 
άναβαίνουσι καί φΟάνοντες υψηλά πυκνοΰνται καί 
σχηματίζουσι νέφη' ούτω τό ΰδρογόνον, καί πεαοοι- 
σμένον έντός σφαίρας καί τοΰ άέρος βαρυτέρας ’άλλ ’ 
άδιαπεράστου, μεθ’ ορμής άναβαΐνον, σύρει αύτήν 
πρός τόν ούρανόν. ’Ά ν ό άήρ ήτο έστερημένος βα
ρύτητας, άν τό βάρος έλειπεν άπ’ αύτόν, τότε ού- 
δεις άτμός έντός αύτοΰ Οά ΰψοϋτο, άλλ ’ άπεναντί- 
ας Οά ΰψωνεν έκτοπίζων αύτόν, τότε ούδέν νέφος 
Οά έσχηματίζετο, τότε ούδέν άναπνέον Οά ήδύνατο 
νά ζήσ·/) έπί τής γής.

Ά λ λ ά  τό̂  βάρος αύτοΰ μόνον ολίγον Οά ώφέλει 
άν ό αηρ δεν ητο πεπροικισμένος καί μέ ιδιότητα 
άλλην, δύναμιν άξιοθαύμαστον, τήν δύναμιν τοΰ νά 
άραιοΰται καί πυκνοΰται, νά διαστέλληται καί συ- 
στέλληται κατά τάς έπενεργείας άλλων δυνάμεων 
έπ’ αύτοΰ, ήτοι έάν δέν ήτο έ λ  α σ τ  ι κ ό ς. ΊΙ έ- 
λαστικότης τού άέρος είναι θαυμασία. Ά ν  λάβωμεν 
σωλήνα μακρον, αλλα κυρτωμένον είς τρόπον ώστε 
όλος νά άποτελήταιάπό δύο βραχίονας άνίσους, τών 
δέ δύο τούτων βραχιόνων ό εις ού μόνον νά ήναι 
κατά πολύ τοΰ άλλου μικρότερος, άλλά κνί νά έ'χν)

(*) Έ πί τή ί άρχήί ταύτης βασίζεται ή κατασκευή τοΰ 
βαρομέτρου, τό όποιον ούδέν αλλο είναι Ί] τό προρρηΟεν 
πείραμα.

τήν άκραν αυτού κεκλεισμένην κα"/ ώς, ένώ ή άκρα 
τοϋ άλλου νά ήναι άνοικτή, καί άπό τήν άνοικτήν 
ταύτην άκραν τοΰ με;ά)ου βραχίονος είσάξωμεν υ
δράργυρον έντός τοΰ σωλήνος, τότε ό εντός τοΰ μι
κρού καί κλειστού βραχίονος ευρισκόμενος άήρ φυλα
κίζεται. Ίνξακολουθοΰντες νά χύνωμεν υδράργυρον 
είς τόν σωλήνα βλέπομεν ότι ό πεφυλακισμέ-.ος άήρ 
περιορίζεται είς τόπον μικρότερον, ήτοι πυκνοΰται. 
"Οταν ό υδράργυρος έντός τοΰ μακροϋ βραχίονος 
καταντήση 7 0  έκ. τοΰ μέτρου ύψηλός, τότε καί ό 
άήρ ό πεφυλακισμένος έντός τοΰ μικρού περιορίζεται 
είς τό ή'μισυ τοΰ ^ώρου δν έν άρχή κατείχε’ καί 
περιορίζεται διότι πιέζεται ύ“ό τοΰ βάρους δύο άτ- 
μοσφαιρών, τοΰ υδραργύρου καί τοΰ ύτέρ αύτόν άέ- 
ροί‘ πιεζόμενος δέ γίνεται ό ήμισυς. ’Ά ν ό ανοικτός 
τοϋ σωλήνος βρα/ίων ήναι πολύ μακρός καί υδράρ
γυρο: εςακολουθή είς αύτόν νά είσά-ηται, άμα ό 
είσα^δείς υδράργυρος καταντήσγ] δίς 7G έκ. υψηλός, 
τότε καί ό έντός τοΰ μικρού βραχίονος κεκλεισμέ- 
νος άήρ, πιεζόμενος ύπό τριών άτμοσφαιρών, περιο
ρίζεται είς τό τρίτον τοΰ άρχικοϋ του χώρου. "Αμα 
δέ ό υδράργυρος άφαιρεθή τότε πάλιν ό κεκλει- 
σμένος άήρ εκτείνεται, άραιοΰται. "Οσοι άναβαί- 
νουσιν είς ορη υψηλά ή άνέρ/ονται δ ι’ άεροδρόμων 
υψηλά είς τήν ατμόσφαιραν πάσ/ουσιν άπό είδος τ ι 
ναυτιάσεις καί ζάλης καί πολ/άκις καί άσφιγκτοΰ- 
σι. Τούτου δέ αίτιον εΐναι ή πολλή τού άέρος άραι-' 
ότης είς τά  ύψη έκεΐνα, άραιότης προερχομένη έκ 
τοΰ ότι τά  ΰπερκείμενα τοΰ άέρος έκείνου στρώμα
τα, οντα όλιγώτερα, ολιγώτε:ο/ καί πιί^ουσιν αύ
τόν, ί;ς τοΰτο άκριβώς ύ~ό τοΰ βαρομέτρου φανερού- 
ται. Λοιπόν ή π ί ε σ ι ς  πυκνόνει, ή δέ ελλειψις τής 
πιέσεως, άφίνουσα αύτόν έλεύΟερον, επιτρέπει είς τόν 
άέρα νά έκτείνηται νά άοαιοΰται. "Ωστε ή πρός πύ- 
κνωσιν αύτοΰ επενεργούσα δύναμις είναι ή πίεσις, ή 
δέ πρός άραιωσιν ή τάσις αύτοΰ πρός τό ν’ άραι- 
οϋται.

Πλήν άν ή πίεσις πυκνών/j τόν άέρα ή θερμό- 
της άπ’ εναντίας βιάζει αύτόν νά άραιοΰται- πει- 
ΟόαεΟα δέ περί τούτου άν, λαβόντε: κύστιν βοός 
ή άλλου ζώου, καί φυσήσαντες έντός αύτής άέρα, 
δέσωυ.εν τό στόμιον αύτής καλώς καί πλησιάσωμεν 
■'ίς τό πΰρ. Ό έντός τής κύστεως άήρ, πιεζόμενος ύπό 
τοΰ έκτος, βιάζεται νά κατέχτ, τήν οποίαν κατέχει 
θέσιν, καθόσον όμως ή κύστ<ς θερμαίνεται ό έντός 
αύτής άήρ νικών τήν πίεσιν τοΰ έκτός διαστέλλε- 
ται, έκτείνεται καί βιά'.ει τήν κύστιν νά συνεκτεί- 
νηται μετ’ αύτοΰ. Έάν δέ ΟερμανΟή ετι μάλλον, ή 
κύστις πλέον μή δυναμένη νά τόν χωρεσνι, βιάζεται 
καί τέλος Οραύεται μετά κρότου. Λοιπόν ή θερμότης 
άραιόνει, διαστέλλουσα τόν άέρα ένώ ή πίεσις πυ- 
κνόνει συστέλλουσα αύτόν, ή δέ ελλειψις τής θερ- 
μότητος— τό ψΰ^ος άπ’ έναντίας συστέλλει, ένώ ή 
ελλειψις τής πιέσεως άφίνει αύτόν ελεύθερον νά δι. 
«στέλληται. Επειδή δ$ ? άήρ είναι ρευστός, τόσον

ρευστός καί τόσον ευκίνητος και συνάμα τόσον ελα
στικός, τείνει πάντοτε νά άποκαθιστδέ τήν υπό τών 
αιτίων τούτων άδιακόπιος κατάμέρη διαταρασσομέ- 
νην ισορροπίαν αύτοΰ καί ούτω σχηματίζει ρεύματα, 
ρεύυ.ατα άργά ή βίαια, ρεύματα ανάλογα πρός τήν 
οποίαν ύφίσταται διατάραξιν, ρεύματα δυνάυ.ενα νά 
λαμβάνωσιν οίανδήποτε Οριζόντιον διεύΟυνσ'.ν, άτινοί 
εΐναι οί άνεμοι καί άτινα τόσον συντελοϋσι πρός 
αρμονίαν τού επιγείου κόσμου. Ά ν  b άήρ δέν d y t  
τήν ελαστικότητα καί εύκινησίαν ήν εχει, καί βαρύς 
έάν ήτο, ναι οί άτμοί θά άνήρχοντο έντός αύτοΰ, θά 
έσχηματίζοντο νέφη, άλλά νέφη ακίνητα, νέφη αίω- 
ρούμενα πάντοτε ΰπεράνω τών θαλασσών έζ ών έ- 
λήφθ Λ,σαν καί μόνον έπ’ αύτα,ν βρέ^οντα. Τότε ού- 
δεμία σταγών υετού, ούδεμία ψεκάς χιόνος, ούδείς 
κόμβος χαλάζης θά επιπτεν έπί τής στερεάς· τότε 
ούδεμία πηγή, ούδείς ρύαξ, ούδείς ποταμός θά υ 
πήρχε' τότε φυτά δέν 0ά ήτο δυναντόν νά ύπάρξωσιν 
έπί τής γής, ούτε ζώα- τότε δπου ό άήρ έμολύνετο, 
όπου διεφθείρετο Οά έμενε διά παντός διεφθαρμένος.

Πλήν, μεθ’ όλας τάς θ αυμασίας ιόιότητας ταύτας 
b άήρ ολίγον Οά έχρησίμευεν άν δέν είχε καί τόν 
βαθμόν τής διαφανείας, τόν όποιον έχει. Ά ν  ό άήρ 
δέν ήτο τόσον διαφανής, τότε τό φώς, μή δυνάμε- 
νον νά διαπεράσ-/] αύτόν, ούόόλως Οά έφθανε μέχρι 
τής έπιφανείας τής γής, ήτις θά κατεκαλύπτετο άπό 
οοβερόν σκότος. ’Ά ν δέ πάλιν b άήρ ήτο εντελώς 
διαφανής, άν δέν άπετελεΐτο έκ μορίων άντανακλών- 
των τό φώς, τότε ό ούρανός δέν θά μάς έφαίνετο 
πλέον γαλάζιος άλλά μελανός, τό φώς τοΰ ήλίου 
Οά έφεγγε μόνον πρός τήν διεύθυνσήν έξ ής έρχεται, 
οί άστέρες θά έφαίνοντο έν πλήρη μεσημβρία καί οί 
οφθαλμοί μας μόνον όταν ήτένιζον πρός τόν δίσκον 
τοΰ ήλίου θά έβλεπον ήμέραν, !ν $  ττρός πάσαν άλ
λην διεύθυνσιν στρεφόμενοι θά άπήντων νύκτα σκο
τεινήν. ’Ϊ2 πόσον οίκτρά, πόσον άνυπόφορος θά ήτο 
τοιαύτη τις κατάστασις, καί πόσον άπρόσφορος είς 
τήν οικονομίαν τής κτίσεως έπί τής γής ! Ά λ λ ’ ή 
άπειρος τοΰ ©εοΰ σοφία καί άγαθότης ούτε άδια- 
φανή, ούτε πάλιν εντελώς διαφανή έποίησεν αύτόν, 
άλλά συνεκέρασεν είς τρόπον ώστε δι’ αύτοΰ νά με- 
ταδίδηται καί διαχύνηται τό φώς εύκολώτατα πρός 
πάσας τάς διευθύνσεις.

Διά τών προηγουμένων θαυμασίων αύτοϋ ιδιοτή
των καί τών αύταΐς όμοιων ό άήρ, ενεργών γενι
κώς έπί τής όλης σφαίρας, χρησιμεύει ώς μέγας τις 
καί άεικίνητος τροχός μηχανής πολυθαυμάστου, ώς 
όργανον δι’ ού έκτελοΰνται μεγαλοπρεπείς καί άδιά- 
κοποι κυκλοφορίαι, αί κυκλοφορίαι τής υγρασίας, 
τής θερμότητος, τού ήλεκτρισμοΰ καί πλείστων άλ
λων δυνάμεων καί σωμάτων άδιοράτων, άτινα Οά 
ήτο άδύνατον άνευ αύτής νά κυκλοφορώσιν έπί τής 
γής. Ά λ λ ’ έκτός τών μηχανικών ιδιοτήτων τούτων 
έχει καί άλλας, ιδιότητας χημικάς, δ ι’ ών έπενεο- 
γεΐ άμέσως καί άπαραιτήτως έπί πάντων τών όργα-'



ναώ ν οντων, το όποιον χρεωστεΐται' είς αυτήν τών \  
σ^ τατικώ ν αύτοΰ μερών την φύσιν. Ό άήρ όέν εί
ναι, ώς άλλοτε ένομίζετο, σώμα άπλοΰν, δεν είναι 
σ τ  ο ι / ε ΐ  ο ν,· άλλ ’ άπεναντίας σώμα σύνθετον η 
μάλλον "μίγμα έκ δύο κυρίως αερωδών ρευστών, πο- 
λύ διαφερόντων απ’ άλλήλων κατα τας ιδιότ/].ας.
Το £ν τούτων, τό όποιον άποτελεΐ τά  τέσσαρα τοΰ 
ολου άέρος πέμπτα ονομάζεται άζωτον καθότι έν
τός αύτοΰ παν ζών άμέσως αποθνήσκει καί το πΰρ 
ευθύς σβένεται* είναι δέ άχρουν, αοσμον καί άχυμον 
καί δέν έπενεργεΐ έπί κανενός σώματος άμέσως· εί
ναι ολίγον (0972) έλαφρότερον τοΰ άέρος καί απαν
τάτα ι εις δλα σχεδόν τά  σώματα τών ζώων, ένώ 
άπό τά  πλεΐστα τών φυτών λείπει. Τά άλλο συςα- 
τικόν τοΰ άέρος, όνομαζόμενον οξυγόνον καί άποτε- 
λοΰν τό £ν πέμπτον τοΰ ολου, έχει δλως άντιθέτους 
ιδιότητας- έντός αύτοΰ τό πΰρ καίει λαμπρότατον 
καί σύρμα δέ μετάλλου, έχον εις την άκραν αύτοΰ 
ΰσκαν' άνημμένην, άν βουτηθή έντός αύτοΰ άμέσως 
άνάπτει δλον καί μετά λαμπρότητος καίεται. Τά 
ζώα έντός αύτοΰ ζώσι μέ περισσοτέραν άνεσιν, άλλά  
καί τα/έως καταναλίσκονται, ώς έκ της πολλής ερ
γασίας "της έντός τών πνευμόνων αύτών έκτελουμέ- 
νης. Είναι δέ ολίγον βαρύτερον τοΰ άέρος (1 .10 5 6 )  
καί απαντάται καί εϊς δλα τά  φυτά καί τά  ζώα 
καί εις πλεΐστα ορυκτά. Λιά τής μίξεως τών δύο 
τούτων άερίων άποτελεΐται αήρ προσφορώτατος είς 
άναπνοήν καί καταλληλότατος πρός κανονικήν καΰ- 
σιν. ’Εν τή αναλογία ταύτνι τών συστατικών αύτοΰ 
μερών ό αήρ, είσχωρών διά τοΰ λάρυγγος είς τούς 
πνεύμονας, έπιφέρει τήν θαυμαστήν έκείνην τοΰ αϊ- 
αατος μεταμόρφωσιν, άνευ τής οποίας άμέσως άπο- 
θνήσκουσι τά  ζώα. Γίνεται δέ η μεταυ,όρφωσις αύτη 
διά δύο συγχρόνως χημικών έργασιων έντός τών 
πνευμόνων, έργασιών θαυμασίων. Τό άπό τήν καρδί
αν είς τούς πνεύμονας καταβαΐνον αίμα, ώς έμπε- 
ριέ/ον άνθρακα πολύν, φαίνεται μελανωπόν ερχόμε
νον "δέ είς έπαφήν μετά τοΰ άέρος έντός τών πνευ
μόνων, αύτό μέν πάσχει άνάλυσιν, άπολύον τόν έν 
αύτώ περιττόν άνθρακα, τό δέ οξυγόνον τοΰ άέρος 
σύνθεσιν χημικήν, ένουμενον μετά τοΰ άνθρακας καί 
άποτελούν ανθρακικόν οξύ. Τό ανθρακικόν τοΰτο οξύ 
είναι άέριον πολύ άπρόσφορον είς τήν ζωήν τών ζώ
ων καί είς τήν καΰσιν, είναι άέριον έπιφέρον θάνα
τον άναπνεόμενον, διότι δ ι’ αύτοΰ ούδεμία τοΰ α ί
ματος μεταμόρφωσις δύναται έντός τών πνευμόνων 
νά γίνη. Καί 'δμως τό είς τόν άνθρωπον καί είς τά  
ζώα βλαβερόν τοΰτο άέριον, είναι ή κυριωτάτη τρο
φή τών φυτών ! Μεταφερόμενον ύπό τοΰ άέρος άπορ- 
ροφαται υπό τών φύλλων έντός τών οποίων, διά 
τής συνέργειας τοΰ φωτός αναλύεται, καί ό μέν  ̂άν- 
θραξ μένει ώς τροφή τοΰ φυτοΰ τά δ’ οξυγόνον απο
λύεται διά νά χρησιμεύσω καί ” άλιν είς τά  ζ ώ α ! 
Οϊα σοφία, οΐα άγαθότης, οΐα παντοδυναμία τοΰ 
H οιητοΰ καί Πατρός! ’Άνευ τών ζώων τά .φ υτά  Οά

έπαυον εύοίσκοντα τροφήν, καί άνευ τών φυτών Οά 
έ'παυον άπό τοΰ νά ζώσι τά  ζ ώ α !

Τοιαΰται έν ολίγοις τινές μόνον (καθότι παραλεί- 
πομεν πλείστας) έκ τών πολλών καί θαυμαστών 
τοΰ άέρος ιδιοτήτων, διά τών όποιων, τό εςωτερι- 
κάν τοΰτο τής γής περικάλυμμα χρησιμεύει ώς τρο
χός άπαραίτητος πρός κίνησιν καί συντήρησιν τοΰ επί 
τής γής κόσμου. "Ω , καί άν ό άήρ, ό περικυκλών τήν 
γήν μας, έπαυε ποτέ νά υπάρχτι, ή άν έχανε τάς 
πολυτίμους αύτοΰ ιδιότητας. Τότε τα  επί τοΰ προσ
ώπου τής γής οργανικά οντα άμέσως θα έ£ελιπον, 
σκότος φοβερόν Οά κατεκάλυπτε τήν γήν, η τών 
ϋδάτων θαυμαστή καί μεγαλοπρεπής κυκλοφορία Οά 
έπαυε καί ένί λόγω άκατασκευασία καί νεκρική συν- 
δόνη Οά έκάλυπτε τήν έπιφάνειαν τής γής !

Καί έν τούτοις ήτό ποτε καιρός καθ’ δν άήρ, οίος 
ό σημερινός, είσέτι δέν υπήρχε. Τότε έπί τών υγρών 
ΰδάτων, τών κατακαλυπτόντων άπαν τής γής τό 
πρόσωπον, ί'σταντο άλλα ΰδατα, είς νεφελώδη μορ
φήν, ούδόλως ύψούμενα καί ούτε πιεζόμενα υπό ά τ-  
μοσφαιρικοΰ άέρος. Τοτε αύρα με φύλλα δεν επαιζεν, 
άνεμοι δέν έπνεον, κινήσεις θαυμασταί ώς σήμερον 
δέν υπήρχον «ού γάρ έβρεξε Κύριος ό Θεός έπί τήν 
γήν, καί άνθρωπος ούκ ήν έργάζεσθαι τής γήν». 
Τότε δ σήμερον κόσμος ήτο είσέτι άκοσμία έπί τ ι ς  
γής, η σήμερον τάξις ήτο σύγχυσις, ή σήμερον κί- 
νησις ητο' ακινησία. Πλήν ή κατάστασις αύτη δέν 
έμελλε νά μέντ, διά παντός. Τό Πνεΰμα τοΰ Θεοΰ 
έπιφερόμενον έπί τών ϋδάτων ένήργησε- διά τοΰ λό
γου τοΰΘεοΰ φώς εΐχε κατέλθει μέχρι τής έπιφανείας 
αύτών’ έκ δέ τοΰ βυθού αύτών ξηρά έμελλε νά φα- 
vvj καί φυτά έπ’ αύτής νά φυτρώσωσι καί ζώα νά 
ζήσωσι- διό καί πρό τούτων έπρεπε νά σχηματι- 
σθή άτμοσφαΐρα. Πλήν πώς ·, δπως καί τό φώς κα- 
τήλθεν. δπως καί τά  μετά τοΰτο μεγάλα έργα τής 
δημιουργίας έγένοντο. «Καί εΐπεν ό Θεός1 γενηθήτω 
στερέωμα έν μέσω τοΰ υδατος καί έστω διαχώρι
ζαν άνά μέσον υδατος καί υδατος- καί έγένετο οΰ
τως. Καί έποίησεν ό Θεός τό στερέωμα καί διεχώ- 
ρησεν ό Θεός άνά μέσον τοΰ ΰδατος, δ ήν υποκάτω  
τοΰ στερεώματος, καί άνά μέσον τοΰ ΰδατος, τοΰ 
έπάνω τοΰ στερεώματος- καί έγένετο οΰτως.» Διά 
τοΰ λόγου ν αί, λαμβάνει τήν θέσιν αύτοΰ ό άήρ, 
διά τοΰ λόγου κατασκευάζεται καί τοποθετεί
τα ι ό μέγας καί θαυμαστός, ό σφαιρικός τρο/ός, ό 
άπαραίτητος πρός κίνησιν τής μηχανής τοΓ γήινου 
κόσμου- καί τίθεται είς κίνησιν, κίνησιν διαρκοΰααν 
έκτοτε καί μέλλουσαν νά διαρκέσν] μέχρι τής ημέ
ρας καθ’ ήν θέλει κατακαεΐ διά νά υποχωρήσ-/) είς 
νέον. Οΰτως έποίησεν ό Θεός τό στερέωμα.

Ό δέ Μωϋσής προτιθέμενος κατά τήν διήγησιν 
τών μετά τοΰτο μεγάλων τής δημιουργίας έργων νά 
άναφερ·/) καί πάλιν τά σ τ ε ρ έ ω μ α  τοΰτο, τα ύτη ν  
τήν έκτασιν, τήν μεταξύ τών ϋδάτων τών κάτω  
καί τών ϋδάτων τών άνω ϋπό τό όνομα ο ύ ρ α -
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ν ό ς, ΐνα μή έπέρχηται σύγχυσις είς τόν νοΰν του | 
άναγίνώσκοντος, έκλαμβάνοντος τοΰτον ώς τόν κυ
ρίως, τόν άπειρον ούρανόν, ένθυμεΐται καί παλιν την 
γεω μ ετρ ικ ή ν  μέθοδον, όρίζων άμέσως άμα εισάγει 
τάν νέον-τοΰτον δρον. « Κ α ί  έκάλεσεν ό Θεος το 
σ τ ε ρ έ ω μ α *  ο ύ ρ β ν ό ν .  » "Οταν λοιπόν αναγι- 
νώσκωμεν κατωτέρω περί τών πετεινών του ο υ- 
ρ α ν ο ΰ, άς μή νομίσωμεν δτι όμιλεΐ περί _ πτηνών 
πετώντών είς τάς ά/ανεΐς τοΰ απείρου εκτάσεις, αλ- 
λ ’ ας γ ινώ σ κ ω μ εν  δτι πρόκειται περί τών πτερωτών 
τοΰ άέοος μας κατοίκων. Προσέτι δταν αναγινωσκω- 
υεν πεοί ήλίου, σελήνης καί άστέρων, τεθέντων εν 
τώ  σ τ ε ο ε ώ μ α τ ι  τοΰ ο ύ ρ α ν ο ΰ ,  φ α ί ν ε ι ν  
1- 1  τ .~κ  γ · ι ς, άς ένθυμώμεθα τόν ορισμόν του ορου 
τούτου, καί άς μή συγχέωμεν τάς άπειρους εκτάσεις 
μέ τήν σΐλίκροτάτην άτμοσφαΐραν ήμών, ητις_ εν 
τούτοις ού αόνον ώς πρός όμάς φαίνεται, αλλ’ είναι 
καί τό αέσον δι’ ού βλέπομεν τόν ούρανόν.

Οΰτως έγένετο ή κατασκευή καί τοποθέτησις τοΰ 
θαυαασίου τούτου τοΰ κόσμου μέρους, άνευ τοΰ ο
ποίου ήμεΐς δέν ήδυνάμεθα νά ύπά,ίζωμεν- ουτε κανεν 
έκ * τώ ν' οργανικών οντων, τών περικοσμούντων τήν 
έκτός τών' ϋδάτων επιφάνειαν τής γής. Ποιηθείς 
δ- ό άήρ, καί τεθείς είς τήν οίκείαν θέσιν, ήρχισεν 
άϋ,έσως καί τάς πολυπλόκους αύτοΰ κινήσεις, εργα
ζόμενος πρός τόν σκοπόν διά τόν όποιον έπλάσθη, 
καί λαβών καί ούτος τό μυστικόν σφράγισμα τό 
σημαινόαενον διά τής λέξεως κ α λ ό ν ,  α Καί ώ  εν 
ό Θεός δτι κ α λ ό ν .  » ’Έκτοτε δέ ήρζαντο επι της 
-,ής οΰσης άκόμη τότε όλης ϋπό ϋδάτων κεκαλυμ- 
άένης, ήρζαντο νά πνεωσιν άνεμοι, νά έγείρωνται 
καταιγίδες, νά βοίζωσι τρικυμίαι, νά συνωθωνται 
νέφη, νά περιστρέφονται άνεμοστροβιλοι, να βρον- 
τώσι κεοαυνοί καί νά γίνωνται σκηναί ών σήμερον 
ασθενή μόνον άπομεινάρια έχομεν, σκηναί τόσον με
γαλοπρεπείς καί τόσον φοβεραί οίας όυσκολως η 
μάλλον ούδόλως δυνάμεθα νά φαντασθώμεν τωρα. 
Τοιοΰτον τό δεύτερον τής δημιουργίας μέγα έργον, 
δεύτεοον άπό τής καθόδου τοΰ φωτός, έκτελεσθεν 
διά τοΰ λόγου τοΰ Θεοΰ, έν έποχΫ) καθ’ ήν ή μεν γη 
ήτο κεκαλυμμένη είσέτι ολόκληρος ϋπό ϋδάτων, φως 
δε μόνον ϋπήρ/ε καί ήργάζετο έπ’ αυτής; δια και 
δευτέρα ημέρα "καλ,εΐται- « Καί εγένετο εσπερα και
έγένετο πρω'ι ημέρα όευτερα. » , ~

Έν τοΐς Ανωτέρω βλέπομεν καί άλλο  ̂ μέγα της 
σοοίας τής παντοδυναμίας καί τής άγαθότητος του 
Ζ ν £ υ  Πατρός δείγμα- ό άήρ είναί τ ι, ού ά ν,, ού
δέν έπί τής έπιφανείας τής γής οργανικόν ον όυνα- 
τα ι νά ζήση, καθότι άνευ αναπνοής παντα απο)νη- 
σκουσιν- ή δέ κίνησις αύτοΰ, τό πνεΰμα, είναι τό 
y ~ r jy i δ ι’ ού εκτελ.οΰνται αί Οαυμασιώταται έπί τής 
γής μεταβολαί. Έάν θέσωμεν ζώόν τ ι είς μέρος ένθα 
άήο δεν ϋπάρ/ει, άμέσως αποθνήσκει- άν περιορισω- 

' υ.εν αύτό είς τόπον δπου άήρ δέν κινείται, επιφερο- 
U v αύτον τόν θάνατον. Άήρ καί ζωή είναι αναπο-

σπαστα καί είς τόν άνθρωπον ώς καί είς τήν περί 
αύτόν έμψυχον κτίσιν. Ά ν  λείψ-/) ό άήρ άμέσως μετ’ 
αύτοΰ καί ή "ζωή έκλείπει. Διά τοΰτο καί ή. κίνησις 
αύτοΰ, ήτις καλείται πνεΰμα, είναι ,σύμβολ.ον τοΰ 
άγίου Πνεύματος. ‘Ο Δαβίδ είς ένα έκ τών ύψίστων 
αύτοΰ ψαλμών, τόν ΰμνον είς τόν Εργάτην τών έρ
γων τής δημιουργίας, θεωρών τ *  έπί τής γής Οργα
νικά οντα καί βλέπων τήν έξάρτησιν αύτών άπο 
τοΰ Θεοΰ, έκφωνεΐ πρός Αύτόν αάντανελεΐς τά 
π ν ε ΰ μ α  αύτών καί έκλείψουσι, καί είς τάν χοΰν 
αύτών έπιστρέψουσιν. Έξαποστελεΐς τά Πνεΰμα σου 
καί κτισθήσονται καί άνακαινιεΐς τό πρόσωπον τής 
γής. ”Πτω ή δόξα Κυρίου είς τούς αιώνας- εύφραν- 
Οήσεται Κύριος έπί τοΐς έργ.οις Αύτοΰ » (ψαλμ. ργ'.) 
Καί αύτός δέ ό Σωτήρ, διδάσκων τάν Νικόδημον 
τήν κίνησιν τόΰ άέρος ώς έμβλημα τοΰ Ά γίου  
Π/εύματος φέρει (Ίωαν. γ'.). Ό άνθρωπος μόνον διά 
τοΰ Πνεύματος γίνεται είς ψυχήν ζώσαν, άνευ τοΰ 
άγίου Πνεύματος μένει γήϊνος, ύλικάς, τής φθοράς 
κληρονόμος- άνευ αύτοΰ ούδεμίαν έχει μεγάλην 
καί βεβαίαν έλπίδα, ούδέν ύψηλάν καί ούράνιον δύ- 
ναται νά προσδοκά. Καί έν τούτοις πόσον ολίγοι 
ζητοΰσι καί λαμβάνουσι τό θειον Αύτοΰ δώρον ! Οί 
πολλοί δέν ζητοΰσι, δέν λαμβάνουσι, καί τήκονται 
καί ταλαιπωρούνται. Ή καρδία αύτών ποθεί, στε
νάζει- αύτοί δέ, έν τώ  σκότει τοΰ πλάνου τούτου 
βίου, άγνοοΰσι τ ί ποθεί, άγνοούσι διά τ ί στενάζει, 
καί, ζητούντες διά τής ύλης νά θεραπεύσωσιν αύτήν, 
λησμονούσι τόν Πατέρα, δέν ζητοΰσι παρ’ αύτοΰ τοΰ 
πόθου αύτών τά άντικείμενον. Δέν πιστεύουσιν δτι ό 
/αρίσας τήν ΰπαρξιν καί τόσα πρόσκαιρα αγαθά, 
αύτός μόνος θεραπεύει καί καρδίας, χαρίζων άγαθά 
αιώνια. Δέν βλέπουσι τούς ζητήσαντας καί λαβόν
τας, δέν επωφελούνται έκ τοΰ παραδείγματος καί 
τής πείρας τών φυγόντων έκ τής φθοράς καί τοΰ 
θανάτου είς τήν αφθαρσίαν καί τήν ζωήν, άλλά μάλ
λον άποστρέφονται αύτούς. Διό καί όμοιάζουσι μέ 
τούς έν άκινήτω καί πνιγηρώ αέρι ταλαιπωρουμένους. 
Τίς έξ ύμών, λέγει ό Ξωτήρ, άν τά τέκνα αύτοΰ 
ζητήσωσιν άρτον, θέλει δώσει είς αύτά λίθον; καί 
έάν ύμεΐς, πονηροί δντες έξεύρετε νά δίδητε άγαθά 
είς τά  τέκνα οας πόσον μάλλον ό Πατήρ ό ούράνιος 
δέν θέλει διόσει Π ν ε ύ μ α  άγιον είς τούς ζητούν- 
τας παρ’ αύτοΰ ; 'Ώστε άν δέν έχωμεν άπόδειξις 
δτι ούδέποτε έζητήσαμεν. Άφοΰ δέ διά τά πρόσκαι
ρα άνάγκη νά κινώμεθα καί νά κοπιώμεν, άλλως 
δέ μένομεν έστερημένοι αύτών καί είμεθα διά τοΰτο 
ό ν τ ω ς  α ξ ι ο κ α τ ά κ ρ ι τ ο ι ,  πόσον μάλλον 
δέν Οά κατακριθώμεν άν δέν ζητώμεν, τά  μόνιμα, 
τά  ούράνια ; « Αιτείτε καί δοσήθεται ύμΐν. » "Ωστε 
άπό τήν ήδικήν μας προαίρεσιν έξαρτάται. Ά να-  
γνώστα ! άν δέν φύγωμεν έκ τής φθοράς καί τοΰ 
θανάτου ούδένα θά έχωμεν νά αίτιώμεθα έπειτα, 
είαή τόν έαυτόν μας έκαστος. ’Ώ ! είθε έπί τέλους 
νά μή μεταμελώμεθα ανωφελή μεταμέλειαν.



ΚΥΨΕΛΟΣ.

ΊΙ τάξις τών πτηνών είς ήν ανήκει ό Κίψελος
φέρει το γενικόν όνομα Σ τ ρ ο υ θ ι ά  καί περιλαμ
βάνει πάντα τά  πτηνά όσα πηδώσι καί ψάλλουσι
καί προσέτι καί πάντα δσα έχουσιν, ώς καί ταΰ-
τα, το ράμφος καί τους όνυχας εύθεΐς, τούς ταρ
σούς τών ποδών βραχείς καί ανίσχυρους καί τεσ- 
σαρας δακτύλους,ών τους τρεϊςπρός τά έμ~ρός καί ενα 
πρός τά  οπίσω. Αί θήλειαι αΰτών εΐναι γενικώς 
μικρότερα! καί ήττον ώραΐαι τών άρρένων. Τά πτη
νά ταΰτα  ζώσι πάντοτε άνά ζεύγη, τά μικοά αύ
τών εκκολαπτόμενα ε- 
χουσι τούς οφθαλμούς 
κεκλεισμένους ο; δε γο
νείς πρέπει νά άνκτρέ- 
φωσιν αύτά.

ΊΙ τάξις κύτη περι
λαμβάνει πέντε φυλάς· 
τά  άνήκοντα είς τάς 
τέσσαρας έκ τούτων 
πτηνά έ'χουσι τόν εξω
τερικόν δάκτυλον, τόν 
πρός τά  εμπρός διευ- 
θυνόμενον, κε/ωρισμένον 
άπό τοΰ μεσαίου καί 
διακρίνονται άπ’ άλλή- 
λων άπότά ράμφη· τά  
δέ της πέμπτης εχου- 
σιν αύτόν σχεδόν vjvco- 
μένον μετά τοΰ μεσαίου

καί ονομάζονται σ υ ν δ ά κ τ υ λ α .  Τά τών τεσσά
ρων πρώτων δύνανται νά όνομάζωνται ίδ^ντόρραμφα, 
ραμφοσχιδή, κωνόρραμφα καί λεπτόρραμφα.

Ό Κύψελος ανήκει εις τήν δευτέραν τούτων, εις 
τήν τών ραμφοσχιδών, καί μετά τής χελιδόνος ά- 
ποτελεΐτάδύο κυρτότατα αύτής γένη, τά  ημερόβια.

Ό Κύψελος, καίτοι ζή ώς ή y ελιδών καί έ'/ει

πολλήν πρόςαύτήν ομοιότητα διακρίνεταιό'μως αύτής 
ώς εχων τούς πόδίς βραχυτέρους καί τάς πτέρυγας 
μεγαλειτέρας άναλόγως τοΰ σώματος αύτής· ώς έκ 
τής βραχύτητος δέ τών ποδών καί τοΰ μήκους τώ ν  
πτερύγων αύτοΰ τό πτηνόν τοΰτο δταν περιπατή 
έπί τής γής καί ακολούθως ζητήϊν) νά πετά;·/) δο
κιμάζει πολλήν δυσκολίαν, καί ένεκα τούτου ζή σ/ε- 
δόν πάντοτε είς τόν άέρα καί πολύ σπανίως κ α τε 
βαίνει ε:ς τό έδαφος. Εΐναι δέ οί Κύψελοι, ώς καί 
αί άδελφζί αύτών αί χελιδόνες, πτηνά λίαν ωφέ
λιμα, καΟαρίζοντα τόν άέρα άπό τά  επιζήμια ζωύ
φια, διό καί ό φόνος αύτών πρέπει νά θεωρήται κα
κούργημα. ’Ώ, όποιον θέαμα ό'ταν εις κοπάδια συνη-

νωμένα, καί λυγηράς 
φωνάς έκπέμποντα,διώ- 
κουσι τούςκώνωπας καί 
πάντα τά  πτερωτά έν
τομα !

Τάς φωλεάς αύτών 
ο: Κύψελοι κατασκευά- 
ζουσιν εις όπάς Toiytov 
καί βράχων είναι δέ 
πεπροικισμένοι καί μέ 
δύναμή νά άναβαίνωσιν 
είς τας μάλλον όλισθη- 
ράς Οέσις μετά θαυμ,α- 
στής ευκολίας.

Είς τήν Εύρώπην ά- 
παντώνται δύο εί'̂ ν)
ίίυψέλων. υ  μ έ λ α ς, 
εχων δλον τό σώμα
μέ μελανά πτερά κε-

καλυμμένον καί μόνον τόν λαιμόν μέ λευκά, ού- 
τος άρέσκεται πολύ νά φωλεύν) εις παλαιούς πύρ
γους καί εις κωδωνοστάσια- καί ό μ έ γ α ς  Κύψελος
δστις εύρίσκεται εις Ά λπ εις  καί κάμει φωλεάς εις
τάς οπάς τών βράχων. Είς τήν Κέαν Γουινέαν α
παντάται Κύψελος εχων μύστακας καί λαμπρώς 
κεχρωματισμένα πτερά.

ΣΪΜΒΟΛΛ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ.

Τά σύμβολα τά  όπο’α ήσαν έν yp'/ίσει παρά τοΐς 
Χριστιανοΐς τών πρώτων αιώνων εΐναι δείγματα  
τών αισθημάτων ύφ’ ών κατείχοντο καί τοΰ κέν
τρου περί S περιεστρέφετο ό νοΰς των. Τά κυριώτε- 
ρα τούτων ήσαν ταΰτα. Έvεyάpαττov καί εγραφον 
καί εις αύτά τά  κύπελλά των τόν Ποιμένα τόν 
καλόν ευρόντα καί φεροντα εις τάς άγκάλας τό α
πολωλός πρόβατον (Λουκ ιέ.) "Εκαστο; αύτών ήτο 
τό εΰρεΟέν πρόβατον" έκαστο.' αύτών syρεοίστ-ει ά 
πειρον εις τόν Ίησοΰν Χριστόν Ευγνωμοσύνην. Εις 
τούς δακτυλίους αύτών εΐyov κεχαραγμένην περι
στεράν,το σύμβολον τοΰ άγιου Πνεύματος-πλοΐον ση
μαίνον τό σώμα τοΰ Χρίστον,τήνΈκκλησίαν, ής ήσαν 
μέλί?'?·ύοαν, δηλοΰσαν τήν αρμονίαν καί ενωσιν αύτών

μετά τοΰ Πατρός καί τοΰ 'ϊιο ΰ  αυτοΰ Τησοΰ Χρι
στού- άγκυραν ει’κονίζουσαν τήν μεγάλην αύτών ελ
πίδα, τοΰ δτι θέλουσιν έξομοιωθή μετά τοϋ Ίησοΰ 
Χριστοΰ- ΐχθύν δηλοΰντα τήν έντός τής πνευμα
τικής σαγήνης ευρεσιν αύτών καί τήν διά τοΰ βα- 
πτίσματος γέννησίν. 'Π λέξις « ι χ θ ύ ς »  άπαρτι- 
ζομένη εκ τών αρχικών γραμμάτων, τών λέξεων- 
Ίησοΰς Χριστός ®εοΰ Υιός Σωτήρ, ήτο παρ’ «ύτοΐς 
ε’ς κοινήν ύπό μυστικόν νόημ/ χρήσιν. ‘θ  Τερτυλλι · 
ανος λέγει «Ήμεΐς τά  ίχθύδια έγεννήθημεν έν τω  
ΰδατι καί διαμένοντες έ ν τ ώ  ΰδατι δυνάαεθα νά  
σωθώμεν.»’Εκ τών ολίγων τούτων φαίνεται πόσον 
ή καρδία τών μακαρίων εκείνων ήτο προσηλωμένη εις 
τόν Π"τέρα καί είς 8ν άπέστειλεν Τ. Χριστόν,

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΣΤίΙιΜΟΜΚΙΙ

κα ί

11 ΕΚ ΠΙΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ.

Ύπό βαθείχς αληθώς λύπης_ κυριεύεται πας ό 
βλέπων είς ποιον διανοητικόν σκότος διαιελοΰσιν οί 
πολλοί, πώς βόσκονται μέ κενάς λέξεις! Οί πλεϊστοι 
έξ ήμών υπό φθοροποιάς προλήψεως κατεχόμενοι, νο- 
μίζουσιν ό'τι οί γραμματισμένοι μας, οί λεγόμενοι 
π ε π α ι δ ε υ μ έ ν ο ι ,  οί « ταπεινοί λάτραι τής επ ι
στήμης» αύτοκαλούμενοι, εΐναι άληθώς σοφοί, καί 
έπομένως δσας άλογίας καί άν λέγωσιν ούτοι οί 
πολλοί άκρίτως ώς θεραπευτικά καταπότια κατα- 
πίνουσιν α ύτά ς ! Κ ατά τάς ημέρας τοΰ μεσαιώνος 
οί πεοί τήν σ/θλαστικήν λεγομενην φιλοσοφίαν έν- 
διατρίβοντες ειχον άνά στόμα παντοδύναμόν τινα  
φράσιν τό « α ύ τ ό ς  έ φ  α» δηλαδή ό Αριστοτέλης 
τό είπε. Σήμερον ή φράσις αυτη δέν εΐναι πλέον τοΰ 
συρμοΰ άλλ’ άντικατεστάθη δι’ άλλης, τής αί) επι
στήμη τό λέγει! » Καί έν τούτοις υπάρχει μεγάλη 
διαφορά μεταξύ τών τότε σχολαστικών καί τών 
σήμερον άνοήτων. ’Εκείνοι τούλάχιστον άνεγίνωσκον 
τά  συγγράμματα τοΰ Άριστοτέλους. τόν όποιον έ- 
Οεώρουν άσφαλτον, καί άν τις ήρώτα αύτός τίς ούτος 
δστις εφα ; ήδύναντο νά δώσωσιν άπάντησιν, ένώ 
σήμερον οί φλύαροι μας, άπέχοντες τής επιστήμης 
οσον'απέχει ό ουρανός άπό τής γής, άν έρωτηθώσι- 
τ ί  εΐναι επιστήμη- μη έχοντές τ ι νά άπαντήσωσι 
προσποιούνται δτι περιφρονοΰσι τόν έρω.τώντα καί 
άφίνουσιν αύτόν χωρίς άπάντησιν ! Άναγνώστα, ώς 
έκ τών περιστάσεων καθ’ άς ζώμεν είναι πολύ ένδε- 
yόμεvov νά ήκουσες τάς μάλλον άλλοκώτους ιδέας 
διαδιδομένας καί στηριζο;5.ένας διά τοΰ « ή επιστή
μη τό λέγει, ή επιστήμη τό άπέδειξεν-» είναι πολύ 
έvδ^yόμεvov καί σύ αύτός νά μετεχειρίσθης τάς 
φράσεις ταύτας. Καί έν τούτοις άν ήρωτάσο, πώς ή 
επιστήμη λέγει τοΰτο, τίνας άποδείξεις έχουσα άπο· 
δεικνύει αύτό ; αύτή ή συνείδησή σου θά σοί ελεγεν 
δτι α γ ν ο ε ί ς !

Τό ύπά τής λέξεως «έ π ι σ τ  ή μ η» σημαινόμενον 
εΐναί τ ι  άφγ,οημένον τό οποίον ώς έκ τής μεγάλης 
κατα/ρήσεως τής λέξεως κατήντησε σ ύ γ χ υ σ ι ς  εις 
τάς κεφαλάς τών πολλών/11 λέξις, ούσα έκ τής αύτής 
ρίζης μέ τό ρήμα έπίσταμαι σημαίνει σύνολον βασίμων 
καί άληθών γνώσεων συστηματοποιημένων, αί όποΐαι 
γνώσεις διά νά υπάρχιοσι πρέπει πρώτον νά ύπάρχ·/) 
ά'νθρωπος εχων αύτάς. ’Ά ν έκλείψωσιν άπό τής γής 
οί εχοντες τάς γνώσεις ταύτας άνθριυποι, ήτοι οί 
άληθώς επιστήμονες, τότε καί αί γνώσεις αύται, 
ήτοι ή επιστήμη θέλει μετ’ αύτών, συνεκλείψει- 
άπαραλλάκτως ώς έκλειψασών άπό τοΰ κόσμου τών 
μελλισσών, καί ή επιστήμη αύτών ήτοι αί γνώσεις 
άς I'youffi περί τά  άνθη καί περί τόν κηρόν καί τό 
μέλι καί τήν κατασκευήν τών κηροπήτων θέλει χα-

θή μετ’ αύτών. Ά λ λ ά  μεταξύ μελισσών καί άνθρώ
πων, καί τής επιστήμης τών μεν καί τών δέ υπάρ
χει μεγάλη διαφορά. Αί μέλισσαι έχουσι-ν έ'μφυΐον 
τήν επιστήμην αΰτών, καί διά τοΰτο εΐναι δλαι ε
πιστήμονες, ένώ οί άνθρωποι πρέπει νά κ ο π ι ά- 
σ ω σ ι  διά νά άποκτήσωσι γνώσεις, καί διά τοΰτο, 
μόνον δσοι κ ο π ι ά ζ ο υ σ ι πρός άπόκτησιν αύτών, 
γίνονται επιστήμονες. Προσέτι ό κόπος μόνος δέν 
άρκεΐ. ’Επειδή οί άνθρωποι ΰ π ό κ ε ι ν τ α ι ε ί ς  
λ ά θ η  διά νά άποφύγωσι τά  λάθη ταΰτα καί φθά- 
σωσιν εις γνώσεις βάσιμους καί άληθεΐς, καί oyt 
εις ψευδείς καί άβασίμους, ώς πολλάκις έ'παθον, ε- 
yoυσtv άνάγκην καί μ ε θ ό δ ο υ  ά σ φ α λ ο ΰ ς  καί 
β ε β α ί α  ς, μεθόδου δεδοκιμασμένης περί ής λέ- 
γομεν τά  εξής ολίγα.

ΊΙ μέθοδος αϋτη, ήτις καί επιστημονική λέγετα ι, 
άπαρτίζεται έκ τριών κυρίως μερών.

ά.) Έζακρίβωσιν πολλών καί διαφόρων φαινομένων, 
πραγμάτων γινομένων ένώπιον ήμών, δι’ εμβριθών 
παρατηρήσεων, τό όποιον καλείται «σειρά παρατη
ρήσεων » καί συνίσταται, είς εργασίαν τοΰ \οΰ έπί 
εκτός αυτοΰ άντικειμένων.

β) Τακτοποίησή τών παρατηρήσεων, σκέψεις έπ’ 
αυτών καί εςαγωγήν γενικού τίνος συμπεράσματος 
το οποίον λεγεται « θ ε ω ρ ί α »  καί συνίσταται εις 
εργασίαν τοΰ νοΰ έντός έαυτοΰ.

γ) Επειδή εΐναι πολύ όυνατόν νά συνέβησαν λ ά 
θη εις τάς παρατηρήσεις, καί ετι μάλλον νά έγιναν 
λάθη εις τάς έπ’ αύτών σκέψεις, διά τοΰτο άπαι- 
τειτα ι και το τρίτον μέρος τής μεθόδου συνιστάμε- 
νον ε;ς έ π ιβ  ε β α ί ω σ ι ν τής θεωρίας διά πειρα- 
μάτων.

Ά ν  ή θεωρία έπιβεβαιωθή διά πειραμάτων τότε 
λογίζεται ως αλήθεια άποδεδειγμέ'η καί γίνεται 
παραδεκτή, ούχί πλέον ώς θεωρία, άλλ’ ώς θετικόν 
τής επιστήμης έξαγόμενον, τό όποιον πάς τις δύνα- 
τα ι νά δοκιμάσνι. Έωσότου ομως δέν έπιβεβαιωθή 
διά πειράτων καλείται « θ ε ω ρ ί α »  καί δέν λογί
ζεται ώς άλήθεια, άλλ’ ώς π ι θ α ν ό τ  η ς, ήτις έπί 
τέλους, δυνατόν καί νά άποδειχθΐ, δλως άβάσιμος.

"Ηδη έφαρμόσωμεν τήν μέθοδον ταύτην είς τά  ώς 
έπιστημονικάς άληθείας διαδιδόμενα περί τής έκ π ι
θήκων καταγωγής τοΰ άνθρώπου.

α) Παρατηρεϊται δτι τά  οργανικά οντα όπόκειν- 
τα ι είς μεταβολάς τινας προερχομένας έκ τής δια
φοράς τών κλιμάτων, καί τήν φύσιν έκάστης y ώ
ρας τής γής- ΰπόκεινται είς μεταβολάς προερχομέ
νας έκ τοΰ τρόπου καθ’ δν ζώσι, καί τής εύκολίας 
ή δυσκολίας, μεθ’ ής εΰρίσκουσι τά  πρός τό ζήν- υ- 
πόκεινται είς μεταβολάς προερχομένας έκ τής μίξεως 
δύο π α ρ α λ λ α γ ώ ν  τ ο ΰ  α ύ τ ο ΰ  ε ί δ ο υ ς  ώς 
λόγου χάριν διά τής μίξεως ϊππου καί ovqu γεννα- 
τα ι ήμίονος, διά τής έγκεντρίσεως ή πορτοκαλέα 
γίνεται λεμονία. Ταΰτα καί τά  τούτοις δμοια άπο- 
τελοΰσι τάς π α ρ α τ  η ρ σ·$ t ς.



β) Σκέψεις επί τών παρατηρήσεων τούτων εφερόν 
τ 'ι  ν α ς  είς τήν 0 ε ω ρ ί α ν δτι παν είδος οργανικών 
οντοιν προήλθεν άπό τό άμέσως κατώτερον αύτοΰ 
διά δύο νόμων έκφραζομένων, τοΰ [Λεν διά τών λέξεων 
«φυσάν) διαλογή,» τ οΰ  δέ «αγωνία πρός διατήρησιν 
τής ζωής,» καθ’ ήν τό άγωνιζόμενον άτοκον άνα- 
πτύσσεται, βελτιοϋται. Οΰτω δε πάντα τά  έπί τής 
γής οργανικά οντα είναι έ κ τ  ύ λ  ι ξ ί ς τ ι ς ,  άρ- j 
/ίσασα άπό τά άπλούστατα καί προβάσα ήδη |J.i- 
χρι τοΰ άνΟρώπου. ‘ 11 θεωρία αΰτη, λέγουσι, φαίνε
τα ι συμφωνούσα καί μέ τά  εξαγόμενα τής Γεωλο
γίας, ήτις άπέδειξεν δτι βαθμηδόν άπό τό ατελε- 
στερον εις τά τελειότερον ηλθον εις ΰπαρςιν παντα 
τά έπί τής γής ό'ν τα, χωρίς καί δμως νά αποδεικνυη 
πώς. Τοιαύτη καί ή θ ε ω ρ ί α.

Ή θεωρία αΰτη, καθ’ ήμάς δεν δύναται νά ηναι 
ορθή διότι ού μόνον βλέπομεν λάθη ε'.ς τάς έπί τών 
παρατηρήσεων σκέψεις, ού μόνον οι νομοί εφ’ ών 
βασίζεται εΐναι αναπόδεικτοι ή μάλλον φαντασιώ
δεις· άλλά καί στοι/εΐα δλως ξένα συνήλθαν πρός 
καταρτισμόν αύτής. Τά ξένα ταΰτα στοι/εΐα εΐναι 
κυρίως δύο δειν.αΐ προλήψεις, ' ί ΐ  πρώτη προληψις είναι 
δτι δ κόσμος καί τά έπ’ αύτοΰ δέν έγιναν διά τής 
θείας παντοδυναμίας, διότι διδάσκει ή θρησκεία αυτό. 
Όνομάζομεν δε τοΰτο πρόληψιν διότι έπί ουδεμιάς α- 
ποδείξεως στηρίζεται,καί διότι μόνον εις κεφαλαςθεω- 
ρούσας ψ ε υ δ ή τ ή ν θ ρ η σ κ ε ί α ν  γενναται καί 
ύπάρ/ει. Δευτέρα πρόληψις είναι τό γέννημα εκείνο 
τής έν ήμΐν οΐήσεως, δι’ οΰ φανταζόμεθα δτι Οά 
δυνηθώμεν έπί τέλους ν’ άποδείςωμεν κ τ ί σ ι ν

ά ν ε υ  Κ τ ί σ α ν τ ο ς ,  ένώ ή πείρα τεσσαράκοντα 
αιώνων πείθει ήμάς περί τοΰ εναντίου. ’Άν δέ ήμεΟα 
λανθασμένοι είς τάς παρατηρήσεις ήμών ταύτας ή 
ού, άς άποφασίαη τά τρίτον μέρος τής μεθόδου.

γ) ΊΙ θεωρία διά νά δει/0ή ορθή καί λάβη θέσιν 
επιστημονικής άληθείας ανάγκη νά επιβεβαιωΟή διά 
πειραμάτων, διότι 'άλλοίς καί ορθή άν ηναι ουδέ- 
ποτε Οά γίνει παραδεκτή ώς αλήθεια. Καί λοιπόν 
δέν έγιναν πειράματα πρός έπιβεβχίωσιν τής π ι θ η -  
κ|ο α ν θ ρ ω π  ο θ ε ω ρ ί α ς ; Καί, έγιναν, καί μά
λιστα πολλά, άλλα παν άλλο απέδειξαν ή τήν ορ
θότητα αύτής. Έν τούτοις, λάβωμεν υπομονήν, άς 
πολυπλασιασθώσι τά  πειράματα' ίσως φέροασιν είς 
άνέλπιστόν τινα καί άναγκαίαν άλήθειαν, ώς καί 
τά  τών Άλχημιστών, τών ζητούντωντό/ φιλοσοφι
κόν λίθων έφερον είς τάς απαραιτήτους σήμερον /ημι- 
κάς γνώσεις.Πλήν συνάμα άς προσέ/ωμεν καί άς ποιω- 
μεν δ ι ά κ ρ ι σ ι ν μεταξύ θ ε ωρ ί α ς καί άληθείας.

Έκ τών άνωτέρω ακολουθεί συμπέρασμα θέτον είς 
δεινόν δίλημμα τούς διαδίδοντας τήν εκ πιθήκων 
καταγωγήν, άπό τό δποΐον άς φροντίσωσι ι/.όνοιτίυν 
νά έλευθερωθώσι. Τό δίλημμα είναι τό έξής. Οί κη- 
ρύττοντες ό'τι οί άνθροιποι κατάγονται άπό πιθή
κους, ή δέν είναι είς θέσιν νά ποιώσι διάκρισιν με
ταξύ θ ε gj ρ ί α ς τινός καί ά λ η θ ε ί α ς  επιστημο
νικής, καί οΰτω προκόπτουσιν έπί τό χείρον πλα- 
νώντες καί πλανώμενοι' ή είναι μέν είς θέσιν νά 
ποιώσι τήν διάκρισιν ταύτην άλλά κακοβούλως κη- 
ρύττουσιν δσα κηρύττουσι, καί τότε άφίνομεν είς τάν 
βουλόμενον νά εύρη τάχαρακτηρίζοντα αύτούςέπίθετα.

Ε Κ Α Τ Ο Μ Β Α Ι Ω Ν

Την πρώτην ημέραν της σελήνής τής με
τά τάς θερινάς τροπάς (9  ’Ιουνίου) ηρχι- 
ζον οί άχαΐοι Α θηνα ίο ι τό ετος αύτών, καί 
μετ’ αύτοΰ τόν πρώτον αύτών μήνα, πλήρη  
εορτών καί πανηγύρεων. Ό μήν ουτος εκα
λείτο Έκατομβαιών, άπό τά Έκατόμβαια  
ή Έκατόμβοια, τά πρός τιμήν τοΰ θεοΰ ’Α 
πόλλωνος έορταζόμενα καθ’ ά έσφάζοντο  
άκολούθως πολλά  είδαΛόθυτα, μάλιστα  ύπό 
τών Αίγινιτών καί ’Αργείων κατά τήν πρώ
την τούτου τοΰ μηνός. Ή  πρώτη ήμερα 
έκάστης σελήνης, Νουμηνία καλούμενη, έ- 
θεωρεΐτο έορτή ύπό τών αρχαίων προγό
νων μας, ώς καί τών άρχαίων Εβραίων. Ή  
Νουμηνία δμως τοΰ Έκατομβαιώνος, ούσα 
ή πρώτη τοΰ έτουίς, παρ’ ’Αθηναίοις, έξαι- 
ρετικώς ύπ’ αύτών έωρτάζετο. Τήν παραμο
νήν τής ημέρας ταύτης εληγεν ό καιρός 
τή ς  άρχοντίας τών έμπεπιστευμένων τά πο
λίτικά άί-ιώ^ατα, κατ’ αύτήν δέ άνελάμβα- ι

νον τά  καθήκοντα αύτών οί νέοι άρχοντες· 
Κατά τήν παραμονήν επίσης ταύτης τής  
ήμέρας, ώς καί πάσης Νουμηνίας, έγίνοντο 
τά δείπνα τής Ε κ ά τη ς  πρός τιμήν τής θεάς 
Άρτέμιδος. Ή  'Εκάτη έθεωρεΐτο ώς τρι
πλή τις θεά, ήτ ις  εϊς μέ> τάν ούρανόν ώνο- 
μάζετο Σελήνη, εις δέ τήν γήν Ά ρ τεμ ις ,  είς 
δέ τόν "Αδην 'Εκάτη, δι’ δ καί παρίστατο  
μέ τρεις κεφαλάς· ή μέ μίαν κεφαλήν καί 
τρία πρόσωπα. Τήν τριπλήν ταύτην θεάν οί 
Έ λληνες  έπεκαλοΰντο συχνότατα είς τούς  
όρκους των καί μάλιστα  είς τάς μαγείας  
των· καί έθεώρουν αύτήν ώς έφορον τοΰ 
καθαρισμού, δι’ ο καί τήν παραμονήν έκά- 
στης Νουμηνίας τό εσπέρας πάντες οί δυ- 
νάμενοι ήτοίμαζον φαγητά , έξ ώών, κρομ- 
μύων, καί τών τοιούτων καί έξέθετον αύτά  
είς τάς πλατείας τής πόλεως ώς προσφο
ράν είς ταύτην τήν θεάν. Τά φαγητά  ταΰτα,  

ι τά καί «δείπνα τής  Ε κ ά τη ς»  λεγόμενα,

ετρωγον οί πτωχοί βεβαίως, ά λ λ  έθεωροΰντο 
ώς διδόμενα εις τήν θεάν τοΰ 'Αδου, και 
ειχον άναλογίαν τινά μέ τά παρ’ ήμΐν «ψ υ- 
χ ι κ ά. » Τήν πρώτην τοΰ έτους ήμέραν, τά  
τής  'Εκάτης δείπνα ήσαν πολυπληθεΐ, καθ 
ότι κα τ ’ αύτήν έωρτάζοντο είς ’Αθήνας καί 
τά Έκατήσια λεγόμενα καί έτιμάτο ή θεά 
διά τής έκθέσεως τών άγαλρ,άτων αύτής εις 
τάς θύρας τών οίκων.

Τήν έκτην του πρώτου τούτου μηνός Έ- 
κατομβαιώνος, έωρτάζετο είς ’Αθήνας, καί 
πλείστας ά λ λ  ας τής Ε λλά δο ς  πόλεις, καί 
μάλιστα  είς Δελφούς, καί άλλη  έορτή πρός 
τιμήν τής ’Αρτέμιδος, ’Αρτεμήσια καλού
μενη, καθ’ ήν έθύετο εις τήν θεάν ήμί- 
ονος. Κ α τ ’ αύτήν αί γυναίκες προσέφερον 
άρτον καλούμενον « Αοχεάν» αί δέ προσφέ- 
ρουσαι έκαλοΰντο Αόχμαι. Ή  ήμερα αύτη 
ήτο άξιομνημόνευτος εις τούς μετέπειτα χρό
νους, καθότι κα τ ’ αύτήν έγεννήθη ό μέγας  
’ Αλέξανδρος καί κατ’ αύτήν καείς κατεστρά- 
φη ό περιβόητος, έν Έφέσω ναός ταύτης  τής  
θεάς.

Ή  έβδομη τοΰ μηνός τούτου έωρτάζετο 
ώς ή ήμέρα τής γεννήσεως τοΰ θεοΰ ’Α πόλ
λωνος· καί μάλ ιστα  είς Σπάρτην έπανηγυ-  
ρίζετο δι’ άγώνος, καθ’ δν οί παΐδες έπάλαι- 
ον γυμνοί καί ώς έκ τούτου Γυμνοπαΐδιά 
έκαλεϊτο. έορτή αΰτη έχει πολλήν  ομοι
ότητα μέ τήν σήμ.ερον παρ’ ήμΐν λεγομέ-  
νην γέννησιν τοΰ ΙΤροδρόμου, συμπίπτου- 
σαν τήν αύτήν συχνάκις ήμέραν καί έορ- 
ταζομένην διά «φανών» καί κ?νηδόνων, καί 
μαντικών ά λλω ν  πράξεων, ών έφευρετής έ
θεωρεΐτο ύπό τών αρχαίων ό ’Α πόλλων ου
τος, καί αίτινες μαρτυροΰσιν ότι ή κατα
γω γή  αύτής, ώς καί πολλώ ν ά λλω ν  εορτών 
καί παν/ιγύρεων είναι καθαρώς είδωλολα-  
τρική.

Τήν όγδόην τοΰ μηνός τούτου έωρτά
ζοντο τά  Θησεία πρός τιμήν τοΰ ήρωος 
Θησέως, οί δέ νέοι διά νά μιμηθώσι τάν η 
ρώα έκύροντο τήν κόμην.

Τήν ένδεκάτην τοΰ αύτοΰ άνά πενταε
τίαν ήρχιζον είς ’Ολυμπίαν τής  'Ήλιδος οί 
περιβόητο: ’Ολυμπιακοί άγώνες, διαρκοΰν- 
τες πέντε η μ έ ρ α ς , περί ών έπιφυλασσόμεθα 
έκτενώς άλλοτε νά όμιλήσωμεν.

Τήν Βωδεκάτην έωρτάζοντο έν ’Αθήναις 
τά  Κρόνεια, έορτή πολύ διαφέρουσα άιτό τήν 
ομώνυμον ρωμαϊκήν, ούσαν πηγήν έξαχρει-

ι ώσεως, βδελυράν κρεπάλην, έξ ής έγεννή- 
ι θησαν αί παρ’ ή μ ΐ ν . « ’Α  π ο κ ρ η α ί». Τά 
j Κρόνεια είς 'Ρώμην έωρτάζοντο τάν χειμώνα,
I δ.ά μεταμφιεσμών, μέθης, άσελγείας, καί 

πολλώ ν αισχρών πράξεων έπ ί'πολλάς ήμέ
ρας πρό̂ ς τιμήν τοΰ Θεοΰ Κρόνου, άπαραλ-  
λάκτω ς ώς καί αί σήμερον παρ’ ήμΐν άπο- 
κρηαί πρός τιμήν τοΰ ξενικοΰ πιθηκισμοΰ.

Τήν δεκάτην τετάρτην έτελεΐτο ή έορτή ή 
καλούμενη ’Λθήναια, τήν δέ δεκάτην εκτην  
ή λεγομ.ένη «τής έν οίκοις ειρήνης» καθ’ ήν 
προσεφέροντο άνθη καί καρποί ε’ς τήν ’Αθή
ναν. Τήν δέ εικοστήν ήγετο ή λεγομένη  
Θεοξενία, έορτή έορταζομένη ού μ,όνον έν 
’Αθήναις ά λ λ ά  καί είς πολλάς  ά λλας  τής  
Ε λ λά δ ο ς  πόλεις πρός τιμήν τών ξένων 
θεών.

Τέλος τήν εικοστήν όγδόην τοΰ πρώτου 
τούτου μηνός έτελεΐτο ή μεγίστη καί λαμ-  
προτάτη έορτή τών ’Αθηναίων, τά  μεγάλα  
« ΙΙαναθήναια» λεγόμενα, πρός τιμήν τής  
προστάτίδος ’Αθήνας, διαρκοΰντα τρεΐς ή 
μέρας καί συνοδευόμενα μέ αγώνας, χορούς 
καί παν είδος διασκεδάσεοις· έτελοΰντο όμως 
κατά πενταετίαν. Τήν πρώτην τής μεγά
λ η ς  ταύτης  έορτής ήμέρ'αν, έγίνετο ή λε 
γομένη δαδοφορία κατά τάν έξής τρόπον. 
ΙΙρός τό εσπέρας οι πολΐτα ι έξήρχοντο πρός 
τό μέρος τοΰ Πειραιώς ή τόν Κεραμεικάν, 
καί άφοΰ έτέ?^ουν λιτανείαν ήναπτον  δάδας 
καί κρατοΰντες αύτάς περιεπάτουν, τινες  
δέ καί παρέτρεχον· ό δέ νικητής έλάμβανε  
τό ονομα δαδούχος ή λαμπαδηφόρος. Τήν 
δευτέραν αύτής ήμέραν έγίνοντο άγώνες  
μουσικοί, ποιητικοί, θαλασσοδρομίαι και 
προσέτι άγών παίδων ώπλισμένων καλού
μενος Πυρρίχιος· οί ν ικηταί είς τούς άγώ-  
νας τούτους έστεφανοΰντο μέ στέφανον έκ 
τής ίεράς ελαίας τή ς  ’Αθήνας, καί έλάμ-  

.βανον καί άγγεΐον π?^ήρες έλα ίου. Τήν δέ 
τρίτην ήμέραν έτελεΐτο ή μεγάλη λιτανεία  
ή καλούμενη ή «τοΰ  Πέπλου» Ό ίεράς 
τή ς  ’Αθήνας Πέπλος ήτο τό ένδυμα ή κά
λυμμα  τοΰ άγάλματος  τής θεάς καί ύφαί-  
νετο, ώς είς τάς σημειώσεις τοΰ παρελ
θόντος μηνός είδομεν, άπό τάς δύο έκ τών  
τεσσάρων παρθένων, τ φ ;  όνομαζομένας Έρ- 
γαστίνας, άρχιζούσας τήν εργασίαν ο:ύτών 
τήν τελευταίαν τοΰ Πειανεψιώνος μηνός· καί 
ήτο χρυσοκέντητος καί μεγαλοπρεπής. Τήν 
τελευταίαν λοιπόν τής μεγάλης ταύτη ς



έορτής ημέραν, ό Πέπλος ουτος έφέρετο δι’ 
όλων τών οδών της  π ό λεω ς  είς λ ιτανείαν, 
μετά τό όποιον έξήγετο της πόλεως χαί έ- 
φέρετο είς τόν κεραμεικόν. Έκεΐ έπερίμενεν 
άμαξα, σχήμα πλοίου έχουσα καί πρός τοΰ
το ήτοιμασμένη. Η άμαξα αΰτη ητο κα- 
τεσκευασμένη μέ μεγάληντέχνην μηχανικήν, 
καθότι μόνη δι’ έσωτερικών μηχανισμών έ- 
κινεΐτο. Ά φ ο ΰ  ό Πέπλος έκρεματο έντός 
αύτής ή άμαξα έλάμβανε τήν πρός Ε λευσ ί

να οδόν καί συνωδεύετο υπό πολλώ ν άνδρών, 
γυναικών καί παιδίων, πάντων κρατουντών  
εις χεΐρας κλάδους έλαίας, καί αθαλοφόρων»  
όνομαζομένων. Τής λιτανείας ταύτη ς  προ
ηγούντο οί νέοι ’Αθηναίοι, ώπλισμένοι μέ 
άσπίδας καί δόρατα καί ακολουθούμενοι ύπό 
τών νέων τών μετοίκων, φερόντων είς χεΐ
ρας σκαφίδια εις σχήμα πλοίων καί Σκαφη- 
φόρων λεγομένων. Μετά τούτους ήρχοντο 
αί γυναίκες τών ’Αθηναίων λαπρώς ένδε-
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δυμέναι καί ακολουθούμενοι ύπό τών γυνα ι
κών τών μετοίκων, φερουσών είς χεΐρας υ
δρίας, έξ ου καί 'Υδροφόροι. Τρίτοι ήρχον
το οί νεανίσκοι ένδεδυμένοι μελανά, φέρον- 
τες στεφάνους έκ τής ίερας έλαίας καί ψάλ-  
λοντες τούς είς τούς θεούς ύμνους. Τού
τους ήκολούθουν αί έπί άρετίι, σωφροσύνη 
καί ώραιότητι διαπρέπουσαι παρθένοι, κρα- 

οϋσαι είς χεΐρας κανίστρια μετά δώρων καί

Κ

κ,αλούμεναι Κανηφόροι. Παρά ταύτα ις  £βά- 
διζεν ό ’Αρχιθεωρός, προσεχών αύτάς· δπίσω 
δέ αύ:ώ ν  ήρχοντο αί παρθένοι τών μετοί
κων κρατοϋσαι [δίφρους (σκαμνιά) καί δι- 
φριφόροι καλούμεναι. Τελευταίοι ήρχοντο οί 
παΐδες ένδεδυμένοι ιδιαιτέρά τινα φορέματα, 
λεγόμενα Πανδαμικά.

Γοιαϋται έν συντόμω αί Χυριώτεραι τοΰ 
μηνός τούτου έορταί.


