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B O T Α Ν Ι Κ Η . 

Βαθμολογία των φυτών. 

Ουελεν εΐσθαι αδύνατον να διακρίνη τις άνευ συγχύσεως τόν αριθμόν 

τών 60 χιλιάδων φυτών άτινα άνεκαλύφθησαν δια της παρατηρήσεως, αν 

δεν υπηρχεν ρ.ε'θοδος δi'τις να όδηγήται έν τω μέσω τοσούτου πλήθους δια

φόρων ειδών. Της μεθόδου ταύτης ή τέχνη είναι ή διαίρεσις αυτών εις τινα 

πρώτιστα κεφάλαια παριστώντα τους ουσιώδεις χαρακτήρας των. Κατά 

τήν έκλογήν τών [Λερών τών φυτών, άτινα έχρησίμευσαν εις την διάκρισιν 

αυτήν ώς βάσις, δύναται τις να περιορίση εις τρεις τας βοτανικας βαθμο

λογίας ολας· τήν του Τουρνεφόρτου (Tournefort) τήν τοΰ Λινναίου (Lin-

née), και τ^,ν του Ϊωσίου. (Iussieu). 

iSo'j έκάςης τών διαιρέσεων αυτών αί βάσεις· υπάρχει εντός ένας φυτού 

πληθυ; διαφόρων μερών, ώς π. γ. ανθί, ρίζαι, βλαστοί, φύλλα κτλ. 0 

Τουρνεφύρτης έθεμελίωσε δλας τάς διαιρέσεις τοΰ συστήματος του Επί τοΰ 

σχήματος του κάλυκος, (corolle) η του μέρους αύτοϋ τοΰ άνθους, το όποιον 

είναι ή πρωτίς-/] Ιδρα όλων τών εύαρέστων αισθήσίων, α'ίτινες χορηγούνται 

από τα φυτά. Κατά τάς αρχάς αύτας αί 60 χιλιάδες τών γνωςών ανθών 

συμπίριλαμβάνονται εις είκοσιδύω κλάσεις τάς οποίας είναι εΰ'κολον να 

γνωρίση τις. Ο Τουρνεφόρτης τάς προσδιώρισε δι' ονομάτων άνακαλούν-

των μετ' ακριβείας το κυριώτερον μέρος τών διαφορών των. ή πρώτη 
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κλάσις είναι ή τών χωδωνοει§ών ανθών (campaniformes), των ενόντων 

δηλ. το σχήμ* των κωδώνων ήδευτέρα ή τών jaro* ίδών (infundibu-

liformes), ώς εχόντων το σχήμα του χωνιού· ή τρίτ/) τών προσωηοειδών, 
(pei-sonnées), ώς ομοιαζόντων το πρόσωπον αρχαία; τίνος περικεφαλαία;· 

ή τρίτη τών χειΛοιιδων (labiées), έπωνομασθέντων ούτως, καθότι ó κά-

λυζ αυτών εχει τήν ομοιότητα δύω χειλέων, τών ' σταυροειδών (cruci

formes), τών όποιων ό κάλυξ σύγκειται έκ τεσσάρων [Λερών σταυροειδώς 

τεθειμένων των ροδοειδών (rosacecs) ανθών, σχηματισμένων ώ; το ροτόν

των σχιαδηφόρων (ombelliféres), τών οποίων τό όλον του κάλυκος είναι 

διατεθειμένον εις σχήμ* σκιαδίου· τών γαρυψαΛοειδών (carryophyllées), 

ώς ομοιαζόντων τα γαρύφαλα- τών χρινοειδών (liliacées), όαοιαζόντων τους 

κρίνους. Τών χρνσαΛοειδών (papilionacòes) τών οποίων το άνθος εχει 

σχήμα χρυσαλίδος (πεταλούϊχς) κτλ. II τελευταία κλάσι; περιέχει τα άνθη 

ά'τινα δεν Ιχουσι κάνέν προσδιωρισμένον σχήμα, διό καί τα ονομάζει άνθνι 

ανώμαλα. 

Του Λινναίου ή βαθμολογία δεν περιωρίσθη μόνον εις τον κάλυκα, παρει-

σδΰει καί μέχρι της καρδίας αύτης του άνθους, καί ς·ήρίζει τάς διακρίσεις 

ττ,ς επί τών οργάνων αυτών, άτινα χρησιμεύουσιν εις την άναγέννησιν έκάςΌυ 

είδους. Τα όργανα ταύτα είναι τα μέρη του άνθους τα κατέχοντα τόκέν-

τρον αϋτοΰ συνήθώ;· είναι δέ γνωστά εις την βοτανικήν υπό τα ονόματα 

élamines, στηματα, και pisíils , θηλυγενή Οργανα καρποφορίας. Τών 

στηαάτων αυτών ó αριθμός, ή στάσιςτων ή αναλογία των, ή απουσία των 

κτλ. είναι οί χαρακτήρες δια τών οποίων αί διάφοροι κλάσεις διακρίνονται 

Ó Αιναϊος συμπεριέλαβεν ούτως ολχ τα εϊδη τών φυτών εις είκοσιτέσσα-

ρας κλάσεις τάς οποίας προσδιώρισε δι' Ελληνικών ονομάτων έςηγούντων 

εντελώς τα διακριτικά σημεία των. Η πρώτη κλάσις είναι ή τών ¡iovav-

<ty/£w-(monandnes) αΐτιν'ες ίν μόνον στήμα εχουσιν, ή δευτέρα τών δυαν-
δριών (diandries) παρουσιαζουσών δύω στη'ματα, η τρίτη τών -τριαν
δριών (triandries) παρουσιαζουσών τρία, ή τ ε τ ά ρ τ η τών τετρανδριών 
( tedrandries ) παρουσιαζουσών τέσσαρα με'χρι τ ώ ν δωδεκανδριών (do-

decandries ) αϊτινες φέρουο-ι διόδεκα στη'ματα· έκ τ ώ ν δύω ακολουθών 

κλάσ;ων δηλ. της 13 καί 14, ή μεν πρώτη περιέχουσα εί'κοσιν σχεδόν 

στήριατα καλείται παρά τού Λιναίου είχοσανδρία (icossancírie), καί ή 

έτερα περιέχουσα αριθμόν απροσδιώριστον στημάτων πο.Ιυανδρία (poli

andrie). Αί ένδεκα αλ>Λΐ κλάσεις δηλ. άπο της 15 με'χρι της 23 διακρί-
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νονται έκτοΰ είδους τών σχέσεων τάς οποίας τα στήματατα έχουσι μεταςύ 

των, η μετλ τών θηλυγεν υν οργάνων. Ούτως τα άνθη τών οποίων δλα τά 

στάματα ευρίσκονται εις ένα και τον αυτόν άπόδεσμον ενωμένα, σχημα-

τίζουσι την κλάσιν τών μοναδέ.ίψων (monadelphes), εκείνα δέ τών 

οποίων τα στη'ματα θλίβονται προ; τά θηλυγενή όργανα έχουσι το όνομα 

γυνανδρία (gynaudiie) κτλ. Τέλος πάντων τα άνθη τα όποια ουδέ θηλυ-

γενές ό'ργανον ουδέ στηματα έχουσι, τουλάχιστον κατά την έπιφάνειαν, 

σχηματίζουσι μίαν τελευταίαν κλάσιν υπό τό ο'νομα τών χ.ρνπτογηιων 

(cryptogames). 

Ó Τουρνεφόρτης είχε στηρίζει τό σύστημα του έπί τοΰ σχήματος του 

κάλυκος, καί ό Λιναΐος έπι του αριθμού καί της θέσεως τών στημάτων καί 

τοΰ θηλυγενούς οργάνου, οπόταν ό Αντώνιος ίωσίας έδημοσίευσε μέθοδον 

τινα βαθμολογίας πολλά τών πρώτων άνωτέραν. Η μέθοδος αύτη δέν θε· 

μελιοΰται μόνον εις τας μερικας μεταςυ τών φυτών διαφοράς, άλλα καί 

εις τάς πρωτίστους διαφοράς όλων τών μερών αυτών, πράγμα τό όποιον 

καθις-α πλέον άζιοτίμητον την βαθμολογίαν του Ιωσίου, καθότι αύτη οδη

γεί τόν άνθρωπον είς τήν διάγνωσιν της φύσεως τών φυτών, ένώ τά δύω 

έτερα συστήματα δέν φέρουσιν ειμή την διάγνοισιν τινών έκ τών διαφο

ρών αυτών. Ó ίωσίας έσύττησε δεκαπέντε κλάσεις φυτών, έκαστη αυτών 

διαιρείται είς αριθμόν τινα τάξεων, κατά τό μάλλον η ήττον μεγάλον, 

αϊτινες συνιστώσι εκείνο τό όποιον, κατ αυτόν, καλείται οίκογένειαι τών 

ψυτων (familles des plantes). Αλλως αί οίκογένειαι αύται παριστώσι 

τάς τάζεις τών φυτών, εντός τών Οποίων, ά Τουρνεφόρτης καί ό Λιναΐος 

έκαμον τήν διαιρεσιν τών κλάσ:ών των. Αί τάζεις αύταί, αί είς τάς ανω

τέρω εκτεθείσας τρ£ΐς βαθμολογίας περιεχόμεναι όδηγούσιν επομένως και 

είς άλλας υποδιαιρέσεις, ώςπρός τα γένη καί τα είδη μέχρι της διαγνώ-

σεω; έκαστου ατόμου τοΰ φυτού. (10. ) 

ΛΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ. 

( Αφετε τα παιδία ερχεσθαι προς με.. Ματθ. XIX. ) 

Τούτον τόν λόγον εΐπεν ό θεάνθρωπος Ιησούς, ό'τε άπέτεινεν εις τους μα-

θητάς του τήν τόσον ΰψηλήν ένταυτώ και αφελή διδασκαλίαν, ή'τις έμελλε 

ν' αντήχηση εις ολον τόν κόσμον, καί να φέρη τό χριστιανικόν γένος είς 

τόν μέγαν πολιτισμόν όπου κατήντησε ση'μερον μετά δεκαοκτώ αιώνων 
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δοκιμασία; και κόπους. Αί παθητικαι αύται λέξεις του θεμελιωτυΰ ιής 

χριστιανικής πίτεω; περιλαμβάνουσιν όλην τ/;ν θρτισκείαν ή έπιτηρι, τ φ 

ό'ντι πρέπει νά ηναι κοινή. « ούδεις τίθησι τον λύχνον ύπό τόν μόδιον. « 

άλλ' ή έπ·.ς"/ίμη δεν εδόθη μέ τήν πνοήν, εις το ασθενές νήπιον τό οποίον 

έρχεται εί; τήν γην. Επειδή όλοι γεννώμεθα αμαθείς, και ήθέλομεν διαμένει 

δια παντός τοιούτοι, αν οί πατέρες ημών υπακούοντες εις τόν αίώνιον νόμον 

καΐ τό θέλημα τού θεού δεν έφρόντιζον να μας έκπζιδεόσωσι. Κατά δυιτυ-

χίανόμως αί κο'.νωνίαι τών ανθρώπων ευρίσκονται διωργανισμέναι τοιουτο

τρόπως, <ο7ε ή επιστήμη, τό κοινόν τούτο αγαθόν, ή πρώτη και ουσιώδης 

της γενικής ευδαιμονίας σννθήκη, δεν διδοται ισομερώς εις όλους· επειδή 

ανάγκη και αύτ<·,ν νά άγοράσωμεν, καθώς όλα τάπρός συντήρησιν τής ζ<υής 

τού άνθρωπου πράγματα, άλλ' όλοι δεν έχουσι τήν δύναμιν. Τό εύαγγέλιον 

λοιπόν, τό όποΤον προσκαλεί όλα τα παιδία, πτωχά και πλούσια, είς τήν 

άπόλαυσιν της επιστήμη; δέν θέλει ά'ραγ: εΐσακουσθή; Ναι βέβαια, επειδή 

καταντήσαμεν εις έκείνην τ/;ν κατάς-ασιν, ήτις θέλει πραγματοποιήσει τήν 

μέλλουσαν εύδαιμονίαν, τήν οποίαν ύπεσχέΟη ό θεός, όστις ήνοιξεν εις όλους 

τό βιβλίον της επιστήμη;. Οί άρχοντες τ.ύν εθνών έγνώρισαν ότι ητον 

έργον χριστιανικής ένταυτώ ευσέβειας και πολιτική; φρονίμου να έξαπλώ-

σωσι τήν παιδείαν,κϊΐ νά τήν καταστήσωσιν ώς τόν άέρ*, εί δυνατόν, και 

τό οώς άδάπανον και εύπόριστον. Οθεν και ά α γ α θ ό ς Β α σ ι λ ε ύ ς 

ή μ ώ ν ώς φιλόχριστο; ένταυτώ και φιλόλαο;, έφιλοτιμήθη και προθυ-

μεΐται κατ' εξοχήν όχι μόνον διά τήν άνωτέραν έκπαί ευσιν , άλλα 

πολύ πλειότερον διά τήν δημοτικήν λεγομένη-/, ώστε τ ά σχολεία 

πληθύνονται ακαταπαύστως , οί υπότροφοι προσε'ρχονται παμπληθίϊς 

και αί κοινότητες εννόησαν τής ευεργεσίας το βάρος και τήν γεναι-

ότητα Αλλά λείπ;ται πολύ εισέτι νά κατορθώσωμεν, άν Οέλωμεν νά λα-

βωμεν ώς παράδειγμα τού; λαούς τής χριστιανικής Ευρώπης. Είς τήν 

Αγγλίαν, τήν Αμερ.κήν, τήν Γερμανίαν και τήν Γαλλίαν Ίσως, άλλ' έξαι* 

ρέτως εΐ; τήν Αανίαν δυσκόλως ευρίσκονται τής παρούσης γενεάς άνθρω

ποι ά('.αΟεϊς τών πρώτων γραμμάτων. Εις τήν Αύστρίαν μάλιστα ούτε ό 

γάμο* συγχωρείται, άν ό θέλων νά νυμφόυθή δίν γνωρίζει ν' άναγινώσκη 

νά γράφη και ν' άριθμν;. 

Ενταύθα χρεωστοΰμεν νά συστησωμε' είς τόν ςπαινον και τήν εύγνω-

μοσύνην τού κοινού και τους προ χρόνων ήδη καταγινομένους εις τήν έκ 

παίδευσιν τών παιδίιον της Ελληνικής έπαναιτάσεως ξένους, και μάλΐ7« 
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τόν Κ . Χιλλ, όστις όχι μόνον αρρένων, άλλα και κορασιών μικρών σχολεΐον 

σύςτισεν έκ τούτων δε πολλά δέχεται και είς αυτήν τήν οΐκίαν του, όπου 

μόνον μέχρι τούδε διδάσκονται διάφορα μαθήματα τά συνειθιζομενα είς 

τά σχολεία τής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένη; και τ7,ς μουσικής. 

Είθε νά φιλοτιμηθώσιν οί δήμοι νά στείλωσι με όλίγην τινά δαπάνην 

είς τό δ'.δασκαλε~ον τούτο κοράσια προορισμένα νά μεταφίρουσιν έ'πιιτα 

είς αυτούς τά αγαθά τής γυναικείας ταύτης μαθη'σεο^ς. ( 2 . ) 

ΗΘΙΚΗ. 

Περί τώ>· κατά πρόΛηψίΓ χαί %ατ ύΛι\βεια>· άηετω*: 

Ονομάζο> άρετά; κατά πρόληψιν ό'λας έκείνας, αί όποϊαι δεν συνεργούσιν 

εις τ ό δημόσιον καλόν τοιαύται είναι π. χ. ή σωφροσύνη τών Εστιάδων, 

και ή σκληραγωγία τών άνοήτων μοναστών τ ή ; ίνδία;· επειδή έν ώ δέν 

ώφελούσι τό κοινόν, βλάπτουσι φανερώ; τους έχοντας αύτάς· και όμως αί 

ψευδώνυμοι αύται ά.εται τιμώνται πλειότερον είς πολλά έθνη παρά τάς 

άληθίΐς, και οί σεμνυνόμενοι είς αύτάς άπολαύουσι μεγαλήτερον σέβας 

παρά τους αγαθούς πατριώτας! 

Κα εις τωόντι δίν θεωρεΤται εις τάς Ινδία; τόσον ιερός, όσον οίΒραχ-

μάνε;, επειδή και ή γύμνωσίςτων αυτή εμπνέει σέβας. Οί μεν έξ αυτών 

μένουσι δι' όλη; τής ζωής προσηλωμένοι είς £ν δένδρον, οί δέ ρίπτονται 

εί; τάς φλόγας, άλλοι φερουσι φοβέρας άλύσους, δέν λαμβάνουσι ποτέ 

στερεάν τροφήν, κλείουσι τό στόμα των μέ κλειδαριάς, και, τό χείρις-ον πάν

των, οί γονείς δέν δυσκολεύονται νά παραδίδωσιν είς τούς αθλίου; τούτους 

και αύτάς των τάς θυγατέρα:! 

Οί Βραχμδνες έχουσι τό έξαιρετικόν προνόμιον νά ζητώσιν έλίημοσύνην, 

και πχρακινούσι τού; άλλους νά τήν δίδωσιν, άλλ' αυτοί δέν άκολουθούσι 

ποτέ τόν κανόνα τούτον. . . 

Διά τ ί , λέγο ισι, γενόμενοι άνθρωποι νά έντρεπώμεθα γυμνοί, επειδή έκ-

βήκαμεν τοιούτοι άπό τήν κοιλίαν τής μητρός μα:; 

Α λ λ ά τήν γύμνωσιν ταύτην εύρίσκομεν /.αί ί ί ; πολλούς άλλους αγρίους 

η1 νομάδας λαού;, όνομαστί δέ είς τούς Καραί'βας. 

ί'πάρχουσι δέ ιίζ τό βασίλειον τού Πεγκιού άναχωρηταί λεγόμενοι Σαν-

τώνες, οί οποίοι δέν ζητοϋσι τίποτε, και άν κινδυνεύωσι ν' άποθάνωσιν 

άλλα κατά καλήν τύχην τ ω ν προλαμβάνουσιν οί ευλαβείς 2λ«; τ ω ν τά< 
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πράξις έχουσα τέλος τό κοινόν καλόν κ".ί τήν ώφέλειαν της πατρίδος· αυτήν 

μάλιστα φαίνεται οτι εχουσιν αρχήν καί τά γελοιωδέστατα έθιμα μεταξύ 

τών αγρίων αυτών εθνών. 

ή κλοπή π. χ. ήτο συγχωρημένη άλλοτε είς τήν Σπάρτπν, καθώς τ ι 

μάται τήν σήμερον είς τους τόπους της Αφρικής (Congo) οταν γίνηται 

φανερά. Οί δέ Σπχρτιάται έπαίδευον μόνον τήν άνεπιτηδειότητα τού κλέ-

πτου. Οποία παοάδοξος, κατά τό φαι\όμενον, συνήθεια! άλλ' άν ένΟυμ/.θώμεν 

ότι κατεφρόνουν τά πολύτιμα μέταλλα, είχον δέ νόυ.ισμα όγκωδέστατον 

άπό σίδηρον, θέλομεν καταλάβει ότι ή κλοπή περιωρίζετο είς τά ώά καί 

τάς όρνιθας, καί είχε σκοπόν ό νομοθέτης νά καταστήση ανδρείους καί 

άγρυπνους άπό παιδική; ηλικίας τούς νέους. 0 νόμος άρα ούτος επιβλαβής 

βέβαια είς πλουσίους ήτον ίσως ωφέλιμος είς τούς Σπαρτιάτες, οΐτινες 

έπρεπε νά φοβώνται Οχι όλιγότερον τούς Είλωτας παρά τούς Πέρσας, κατά 

τών οποίων τήν άγρυπνον αυτών άνδρίαν είχον μόνον νά άντιτάξίοσιν. 

Οταν κυνηγετικοί τίνες λαοί έτοιμάζωνται περί τό τέλος τού χειμώνος 

νά ριεταβώσιν εις άλλον τόπον δια νά ζητησωσι τροφήν, άναβιβάζοντες 

τούς γέροντας είς ύψηλάς δρύς, κινοϋσι τόν κορμον βιαίως" πολλοί τότε 

τών γερόντων τούτων πίπτουσι κάτω καί γίνονται σφάγιον τών βαρβάρων 

καί απηνών εκείνων ανθρώπων. Η σκληρότης αύτη προήλθεν Ί'.τως άπό τήν 

ίδέανότι οίμή δυνάμενοι ούτοι δυτυχεις νά βα<7αχθώσιν ε:ς τά δένδραησαν 

πολύ πλειότίρον αδύνατοι νά ύποφέρωσι τάς κακουχίας του κυνηγίου" άλλ' 

επρ:πεν άραγε νά τούς άφίσωσιν άνχχοιρούντες νά άποθάνωσι τόν πικρόν 

καί άλγεινότατον θάνατον τής πείνας, ή νά καταβρωθώσιν άπό τά άγρια 

θηρία; Εκριναν άναγκαιον βέβαια νά τούς άπαλλάξωσιν άπό τόσου; πόνους 

μέ τήν παρά φύσιν ταύτην πατροκτο.ίαν. 

Πολλοί άπό τούς παλαιού; λαούς καί τήν ση'μερον έ'τι εις τήν Αφρική ν 

καί τήν νήσον Ψορμόζαν φονεύουσι τούς άπηλπισαένους άρριόστους διάτόν 

αυτόν λόγον. 

0 δέ νόμος συγχωρεί ποτε είς την Ελβετίαν τούς ιερείς νά έχωσι παλ

λακίδας δια νά άσφαλίση τήν σωφροσύνην τ ώ ν άλλων γυναικών. 

Μή γνωρίζοντες άρα ώς έπί τό πλείστον τήν πρώτην άφορμήν τών 

τοιούτων παραλόγων καί δεισιδαιμόνων συνηθειών έχομεν δίκαιον νά θαυ-

μάζωμεν επειδή πολλάκις άφ' ού έξελιπεν ή αιτία διέμειναν μόνον τά 

αποτελέσματα, είτε δι' άμέλειαν, είτε δι' άδυναμίαν τών διοικήσεων. 

επιθυμίας. Οστις εζομολογηθή εις αυτούς διαφεύγει τήν ποινήν, ό,τι δή-

ποτε τολμήσΐ(ΐ κακούργημα· διατρίβουσι δέ εις του; αγρούς, καί είς τα κου

φώματα τών δένδρων- τέλος αποθανόντες λατρεύονται ώ ; θεοί. 

Ευτυχείς, τούλάχις-ον οί λαοί μεταξύ τών οποίων αί κίβδνιλοι και παρά-
σημοι αύται άρεταί είναι μόνον γελοΐαι! άλλ' είς πολλούς αυτών είναι καί 
θηριώδεις. Ε·!ς την μητρόπολιν της Cochin άνατρέφουοι κροκοδείλους, 
καί δστις εκτίθεται είς την λύσσαν τούτων τών θηρίων δια νά κατασπα-
ραχθτ, μακαρίζεται άπο τούς άλλους. Είς δε το βασίλειον τού Martemban 
θεωρείται ώς ευσέβειας έργον, περιφερόμενου τού ειδώλου, νά πέση τις ύπο-
κάτω τών τροχών της αμάξης του, η καί να σφαχθή· έπειδ/) ó τοιούτος 
δοξάζεται ώς άγιος καί το όνομα του καταγράφεται είς χωριστόν βιβλ'ιον. 

Αί γυναίκες του Μαδαγασκάρ πιστ;ύουσιν είς τάς αίσιας ημέρας καί 
ώρας· όθεν όταν γεννήσωσιν είς τάς αποφράδας, -.Ί θρησκεία τάς αναγκάζει 
να ρίπτωσι τα άθώά των τέκνα εις τα θηρία, να τά θάπτωσιν, ή να τα 
πνίγωσι τουλάχιστον. 

Εί'ς τινα δέ τών ναών τού βασιλείου τού Pequ θυσιάζουσι κατ' έτος μίαν 
παρθένον είς την έορτήν τού ειδώλου. Ó ιερεύς ένδεδυμένος την στολήν του 
τήν πνίγει γυμνήν, καί άφ' ού" χωρίση τήν καρδίαν της την ρίπτει κατά 
τού ειδώλου κτλ. 

Αλλ' αν ύπάρχωσιν δεισιδαιμονικαί άρεταί, είναι καί άμαρτίαι τοιαυ-
ται· Ó Βραχμάν δεν νυμφεύ-ται ποτέ παρθένον. Εις τήν νήσον Φο^μόζαν 
θεωρείται ώς έγκλημα νά γέννηση ή έγκυος, πριν φθάσνι « ς τον τριακο<-όν 
πέυ.πτον της ήλ-.κίας χρόνον όθεν έως τότε υποκύπτει είς τούς ποίας της 
ιέρειας, ήτι : προς έκπλήρωσιν του νόμου τήν καταπατεί, έως ού άποβάλη. 

Ε'-ς το Pégu όταν οί μάγοι προμαντίύσωσι τον θάνατον τού άρρώς-ου, 
θεωρείται ώς αμάρτημα το νά άναλάβη" όθεν όλοι τον άποφεύγουσι καί 
τον ύβρίζουσι λέγοντες, ότι χι ήτο καλός άνθριυπος, ήθελε τον δεχθή ó θεός 
είς τήν συνδιατριβην του. 

Είς το βασίλειον τού Congo, Angoloe καί -Matamba ó άνήρ δύναται 
να πώληση τ ή ν γυναίκα, ó πατήρ τον υίον κτλ. Εν δέ μόνον κατηγορείται 
ώς αμάρτημα το να άρνηθίί τις τα πρωτόλεια ή τάς άπαρχάς τών καρπών 
είς τον μέγαν αρχιερέα! 

Λγανακτούμεν δικαίως άκούοντες τοιαύτας απάνθρωπους πράξεις, Ουτε 

δυνάμεθα ευκόλως να τ » ς πιστεύσωμεν άλλ' άν έξετάσωμεν το πράγμα 
«κριβέστερον, θέλομεν εύοβι ότι γενικώς ώς αρετή έθεωρήθη εκπαλαι πάσα 
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ό τ ε ό τόπος έ'μενεν ακατοίκητος η σχεδόν έρημο; και άγεώργητος, ητο 

εύλογον νάδοθώσι μεγάλα τεμένη ώς αναθήματα εις διάφορα μοναστ.κά τ ά γ 

ματα· άλλα τοϋτο σήμερον φαίνεται άνόητυν και βλαπτικόν εί; τήν κοι-

νων ίαν επειδή όλα τά έθιμα όσα προξενούοι πρόσκαιρα ωφελήματα όμοι

α Γουσ ι τ ά σανιδώματα, τ α όποια πρέπει νά πέσωσιν άφ' ού ύψιυθώσι τ ά 

παλάτια. 

Καθίυς ό Νουμάς και άλοι παλαιοί νομοθέται, ό θεμελιωτής τοΰ βασι

λείου τ ώ ν ίγγασίων άνηγορεύθη εις τους Περουβιανούς ώ ; υιός του ηλίου 

και τους κατέπεισε ρ.άλι<-α νά πιστεύσωσιν ότι οί νόμοι τους οποίους έ'φερεν 

ήσαν θεΐοι. Τ ό πολιτικόν τούτο τέχνασμα ητο βέβαια συγχωρημένο·/ κατ ' 

αρχάς διά νά δώση πλειοτέραν δύναμιν είς αυτούς· άλλ ' άφ' ου κατέβαλε 

τάς βάσεις τής διοικήσεως, επρεττε νά φανερώσ/ι δ ιά τών απογόνων του τό 

ώφελιμον τέχνασμα, τό οποίον μετεχειοίσ'.)η και προλαμξάνων τάς μ ε τ α -

βολάς τ ώ ν ηθών και συμοερόντων τοΰ λαού έχρεώατει νά μή άφίνη νά 

θεωρώνται οί νόμοι ώς αμετακίνητοι, ε'μποδίζοντ:; πασαν μεταρρύθμησιν 

καθιστανομένην άναγκαίαν άπό αυτά τ ά πράγματα . Εμειναν λοιπόν και 

ενταύθα τά αποτελέσματα άφ' ού ή α ιτ ία είχε παύοει πρό πολλού. 

Εκ τ ώ ν ειρημένων συνάγομεν ότ ι ή αμάθεια και ή δεισιδαιμονία χ«ρο&-

κτηρίζουσιν εΐ; πολλούς τόπο·;; τάς άρετάς και κακίας. Εύχόμεθα λοιπόν 

νά εξαπλωθ σι παντού ι) παιδεία και // γριοτιαηχη πιστις, έπε δή άπό 

μόνα; αύτάς ό άνθρωπος φωτιζόμενο; μανθάνει τ ά άληΐή και προς εαυτόν 

και πρός τήν κοινωνίαν καθήκοντα. 

ΑΝΆΛΥΣΙΣ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ. 

Εισαγγελείς, τρόπον τ ινά, είς τ ό δικαστήριον τής κοινής γνώμης, όφεί-

λοντες νά καταμηνύωμεν τ ά φιλολογικά πλημμελήματα έκπληροΰμεν έρ

γον βέβαια δυσά:ε' .τον και βαρύ· άλλ 'έχοντες τήν συνείδησιν καθαράν και 

σκοπόν μοναδικόν τήν ώφέλειαν θέλομεν αναλάβει θαρραλαίως είς τό έξης 

τ ή ν άνάλυσιν τ ί ν εκδιδομένων συγγραμμάτων. Εις τ ί)ν αύστηράν δέ ταύ-

την κρίσιν ένδέ εται νά προσκρούσωμεν πολύ και νά πληγώσω μεν μάλ ιτα 

ενίοτε τήν εύαισθητόν τίνων φιλαυτίαν άλλ ' ένομίσαμεν χρέος νά παρα-

βλέψωμεν τ ά ιδιαίτερα συμφέροντα, όταν πρόκειται λόγος περί τ ώ ν δημο

σ ί ω ν επειδή ή ακολασία τής φιλολογικής ελευθεροτυπίας, καθώς και της 

πολιτικής, φαίνεται αναλόγως επιβλαβής και κινδυνώδηςείς τ ή ν κοινωνίαν; 
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καθότι όχι μόνον άπό ματαιοφροσύνην πτωχαλαζονικήν γεμίζε ι τούς ημι

μαθείς ί, και άμαθοϊς, άλλα κα τήν γλώσσαν αυτήν έπαπειλεί μέ διαφθυράν 

άδιόρθωτον. Κανείς τ ω ό ν τ ι δέν δύναται ν ' «ρνηθ-Jj ότι άπό τ ό πλήθος τών 

μεταφράσεων, αί όποϊαι έβαλονάπό τίνος είς ένέργειαν τά ελληνικά ιτιζς·/,-

ρια, μόλις ευρίσκονται σποράδην όλίγαι τινός λόγου άξιαι προωρισμέναι νά 

έπιπολάζωσιν είς τόν ποταμόν τής λήθη;· όθεν οί εγνωσμένοι διάτί- ,νπαι-

δείαν τ ω ν ομογενείς οί Κωνς. Σχινάδες π. χ. χα'ι Μανούσοι καΐ Δόσιοι και 

Φαρμακίδαι κτλ . ούτε καταδέχονται να έ'μβωσιν εί; άμιλλαν και νά φανώσι 

μεταξύ τ ώ ν κοράκων και κολοιών, τών οποίων οί κρωγμοί πνίγουσι τήν φω-

νήν τ ω ν . Φαίνεται δέ εν τοσούτω και αίσχρόν, αύτονομουμένης τ η ; Ελλάδος, 

νά γ :άφωσι τ ίσον άπειροκάλω; Ελλη <ε; άνθρωποι τήν ιδίαν αυτών γλώσσαν, 

τ^ν οποίαν έφιλοτιμούντο νά όμιλώσιν ό'-ω δυνατόν ορθά και νά σπουδά-

ζωσιν έ - ιμελώ; έθνη βάρβαρα, όχι οί Ρωμαίοι , οί όποιοι έπειτα έπολιτίσθη-

σαν προς-ριβόμενοι μέ αυτούς, άλλα και οί Πέρσαι αυτοί. Αλλ'ημείς έχομεν 

και άλλας α ιτ ία . · επειδή τήν γλώσσαν ταύτ/·,ν διεφυλάξααεν μόνον έλε-

εινόν λείψανον άπό τών πατέρων μας τήν πλουσίαν κληρονομίαν αυτή δέ 

και ή θρη,σκεία μόνη μα; διέκριναν πάντοτε άπό τού; τυράννους και μας 

έφερον είς τήν βαρούσαν κατάστασιν . Δέν δύναται δέ κάνεις νά μας '/πο-

πτεύση δικαίως ώ ; μικρολόγους, δ ιότ ι φροντίζομεν τόσον περί τ ώ ν λ έ ξ ε ω ν 

επειδή αί λέξεις παριςάνουσι τ ά νοήματα και άναγκαζόμεθα σχεδόν νά πι-

r-εύσωμεν ό τ ι δέν έχει τ ι ς καθαράς τ ώ ν πραγμάτων ιδέας όταν δέν δύναται, 

καθώς πρέπει, νά τ ά ; έκφράστι. Διά τούτο ενθυμούμεθα μέ λύπην και έπι-

ποθούμεν σχεδόν τήν μακαρίαν έκείνην έποχήν τ ώ ν Ελληνικών σχολείων, 

ότε δέν έδιδάσκοντο βέβαια τόσα μαθήαατα, έσπουδάζοντο όμως ολίγα μέ 

πολήν έπιμέλίίαν και ή άνάγνωσις τ ώ ν Ελλήνων συγγραφέων ήτο τ ό έντρύ-

φημα τών μαθητών έν ώ σήμερον νέοι έφΐυδιασμένοι, ώς λέγουσα μέ άπο-

λυτήρ α μόλις δύνανται νά όρΟογράύωσιν, ούτε εχουσ;ν άμυδράν ιδέαν τής 

Ελληνικής φιλολογίας. 

Επιθυμούντες νά βλέπων.εν τοΰ λοιπού πλειοτέραν φΟ,οκαλίαν και κρί

σιν και μετριοφροσύνην ε ί ; τάς φιλολογικάς επιχειρήσεις έδέχθημεν ευχα

ρίστως τήν άκόλουίον διατριβών. 

Εφημερίς Αρχαιολογική 

Άβίίννιυι i* r i ; ΒχσιΑικΐ; Τυπογραφία:· 

Οί σεισμοί, αί πυρκαϊαί και οί πόλεμο·, αφάνισαν πολλάκις τήν ιστορία·» 
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πριν παύσωσι καί αυτοί οί άνθρωποι νά καταδιώκονται καί νά διασπά-
ράττωνται ώς θηρία άγρια. Ò Ροβέρ Κόιτων διηγείται ότι εύρήκε τόν 
μέγαν συνταγμ.ατικόν χάρτην τών» Αγγλων είς τάς χείρας ράπτου, όστις 
ήτο έτοιμος νά τον μεταχειρισθεί ώς μέτρον κόπτων φορέματα. Οί Α γ 
γλοι αφάνισαν τών Ιρλανδών τά χρονικά , οι ισπανοί κατέστρεψαν όλα 
τών Αμερικανών τά βιβλία, είς δέ τήν άξιοδάκρυτον έποχήν έκείνην τής 
Ελληνικής επαναστάσεως, ότε τό Οθωμανικόν ξίφος έθέριζεν ανηλεώς καί 
αδιακρίτως είς τήν Κωνσταντινούπολη τούς τυχόντας, ίδομεν ημείς αυτοί 
διαφορουμένας πολύτιμους βιβλιοθήκας καί τά βιβλία πωλούμενα μέ τό 
βάρος πρός καταφρόνησιν. 

Μνημονεύονται δέ έκτος τούτου καί συγγραφείς, οί οποίοι είτε άπό ύπε-
ρηφάνειαν, είτε άπό μανίαν κινούμενοι, έκαυσαν αύτοχείρως είς τά τέλος 
της ζωής των πολλών χρόνων κόπους* Αλλων δέ πολλά συγγράμματα ευ
ρίσκονται εκ διαλειμμάτων, καθώς τής Lady Montagli έπιςολαί, καί τού 
Πλουτάρχου αυτού τινά αποφθέγματα άνευρεθέντα άπό τόν Μακιαβέλην. 
Ενίοτε δέ και ή θάλασσα αυτή κατέπιε διά μιας θησαυρούς πολυχρονίων 
γνώσεων. Εχομεν τωόντι τό παράδειγμα τού Γουαρίνου Βερονέζου, όστις 
επιστρέφων πάλαι ποτέ άπό τήν Ελλάδα καί τήν Ασίαν, όπου είχε συν
αγμένα; εκατοντάδας χειρογράφων έναυάγησεν είς αυτά τής ίταλίας τά 
παράλια· οθεν έλυπήθη τόσον ό φίλος, ούτος τών λόγων ώστέ αύθωρεί αί 
τρίχες του έλευκάνθησαν. Τις όμως νά πιστεύση ότι καί ό Πλάτος αυτός, 
ò θιΓος, ό δαιμόνιος λεγόμενο; Πλάτων, κινούμενο: άπό φθόνον έμελλε νά 
διαφθείρη τού Δημοκρίτου τ ά συγγράμματα, άν δέν τον εμπόδιζαν οί μα-
θηταί αυτού, λέγ'οντες, ό'τι ήσαν ήδη διεσπαρμένα είς πολλούς τόπους! 

Αν άπό τήν γενικήν ταύτην έ'κθεσιν ελθωμεν είς μερικώτερα πράγματα, 
πληροφορούμεθα ότι μόλις έχομεν πολλοστήμόριον τών Ελληνικών συγ
γραμμάτων. Τού Αριστοτέλου; τ ά βιβλία παραδομένα ώς παρακαταθήκη 
ιερά είς τόν άξιον αυτού μαθητήν θεόφραστον, καί μεταβάντα άπό τούτον 
εις τον Νηλεα καί τούς απογόνους του έμενον ύπό τήν γήν εύρωτιώντα καί 
σκωληκόβρωτα πολλούς χρόνους, έως ού ό ϊύλλας κυριεύσας τάς Αθήνας 
μετεφερεν αύτα ε·ς τήν Ρώμ-ην άλλ ' ή σύγχυσις καί φθορά αυτών ητο 
τοιαύτ/ι τότε, ώστε ό Αραψ ιατρός Αβερρόης διηγείται ότι μόλις έδυνήθη 
νά τά έννοη'ση μετά τεσσαράκοντα αναγνώσεις αλλεπάλληλους, όθεν έγραψε 
πέντε ολόκληρα βιβλία σχολίων πρός έπεξήγ/ισιν. 

οχι μόνον ένδοξων ανδρών κατά μέρος άλλα καί εθνών ολοκλήρων, τα 
όποια διέπρεψαν άλλοτε. Αί επερχόμενα·, γενεαί έχασαν δια μιάς τήν κλη-
ρονομίαν πολλών αιώνων, καί το άνθρώπινον γένος καταγινόμενον πάντοτε 
ν' άνακαλύπτη καί νά άνευρίσκη όσα άλλοτε μέν όπήρχον εις τόν κόσμον, 
άλλά τό ρεύμα τοϋ χρόνου παρέσυρε, φαίνεται καταδικασμένον νά άγωνί-
ζηται ματαίως ώς ό Σίσυφος. Αλλά τά μέγιστα κατά τοϋτο κακά προήλ-
θον πάντοτε άπ' αυτούς τους ανθρώπους. Οί Πέρσαι κυριεύσαντε; άλλοτε 
τήν Συρίαν καί Αΐγυπτον έκατσαν όλα αυτών τά βιβλία, τά όποια ήσαν 
πάμπολλα κατά τόν Εύσέβιον όθεν μόλις έχομεν ηδη άμυδράν τινα ίδέαν 
τών δυο τούτων μεγάλων λαών τής αρχαιότητος άφ' όσα μόνον ό Ηρόοοτος 
καί ό Σικελιώτης Διόδωρος έγραψαν ώ; εν παρόδω περί αυτών. Οί δέ Ελ
ληνες νικηταί και αυτοί τών Ασιανών καίοντες τά πολυτελέστατα της 
Περσεπόλεως ανάκτορα δεν διεφύλαξαν βέβαια τά έν αύτώ σωζόμενα συγ
γράμματα. Οί Ρωμαίοι κατέκαιον καί αυτοί τών χρις-ιανών τά βιβλία, καί 
χριστιανοί πζρέδιδον ομοίως είς τό πύρ τών εθνικών τά συγγράμματα, 
καθώς τούτο συνέβη έπί Γρηγορίου τού θεολόγου καί επί πάππα Γρηγοριου 
Ζ', τόσον ώστε κατά τόν Κλάρκ φέροντα μάρτυρα τού Νικήτα Χωνιάτου 
άνέκδοτον τεμάχιον, οί πρώτοι προξένησαν πολύ μεγαλητέραν παρά τούς 
δεύτερους φθοράν. 

Γνωρίζομεν δέ ότι ό Καλίφης Ομάρ διέταξε νά καί) ή πλουσιωτάτη της 
Αλεξανδρείας βιβλιοθήκη ώς περιττή, έν ώ υπήρχε τό Κοράνιον, καί ότι 
4000 λουτρά έθερμαίνοντο Ιξ ολόκληρους μήνας με μόνα ταύτης τά χει
ρόγραφα! Αλλά τοσούτον υπερβολική καί δια τούτο απίθανος φθορά δέν 
ητο βέβαια έργον μανιώδους μόνον και μισαλλόδοξου ζήλου rCor f.érur, 
επειδή ή βιβλιοθήκη τής Κνίδου έπυρπολήθη άπ' αυτούς τού Ιπποκράτους 
τούς οπαδούς, διότι οί κάτοικο·, τής πόλεως ταύτης δέν εστεργον νά άκο-
λουθη'σωσι τά δόγματα του ένδοξου τούτου τής ιατρικής διδασκάλου. 
Τόσον φΙΛαοτοι καί έχόιχηζιχοί ησαν καί ευρίσκονται έτι τήν σήμερον 
πολλοί άπό τούς ανθρώπους εκείνους, τούς οποίους έπρεπε νά χαρακτη-
ρίζωσι μόνον φιλανθρωπία καί φιλομάθεια! 11 δέ άλωσις της Αιγύπτου 
άπό τούς Σαρακηνούς έμποδίσασα τήν παρασκευήν τού παπύρου, είς τόν 
όποιον οίπαλαωΐ έγραφον, δυσκόλευσε τόν πολυπλασιασμόν τών χειρο
γράφων δια τό δαπανηρόν άλλης ύλης, οποία ή περγαμηνή. ΪΙ μεγάλη δε 
αύτη δυς-υχία, ή'τις εμποδίζει τήν πρόοδον τού ανθρωπίνου γένους, έπανα-
> αμβάνεται ομοίως άπό αιώνα είς αιώνα καί δέν θέλει παύσει ισως ποτέ 
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λ π ό τ α 40 βιβλία του Πολυβίου διεσώθησαν μόνον πέντε - του Δ ι ό δ ω 

ρου από 40 ομοίως δεκαπέντε μόνον του Δίωνος Κασσίου άπό 80, εικοσι

πέντε* του Αμμιανοϋ ή ιστορία άρχ/ύ/κ άπό τ ό τεσσαρακοστό» βιβλίον 

τ ω ν δέ μεγάλων τραγικών μόλις και τούτων περιελείφθησαν ολίγα κολοβά 

λείψανα" τού "Μενάνδρου δε μερικά τινα σποράδην τεμάχ ια διεσώθησαν, 

και ή στέρησις αύτη υπάρχει τ ό σ ω μάλλον λυπηρά, όσω ό ποιητής ούτος 

ήτο ζωγράφος τ ώ ν εθίμων τού καιρού τ ο » ; και άξοπις-ος ιστορικός τ ώ ν 

παθών τής ανθρωπινής καρδίας. 

Πάσχοντες ά ί * έλλειψιν τ ίσων βιβλίων και εξαίρετους τ ώ ν φιλοσοφι

κών και ιστορικών δέν δυνάμεθα ποτέ νά πιστεύτο^μ.εν ότι γνωρίζομ.εν τήν 

αρχαιότητα. Ιδιαιτέρως δέ έ'χομεν μ.άλιστα άμυδροτάτην ιδέαν τ ώ ν τ ε 

χνών, τ ή ; βιομηχανίας και τής καταστάσεοι; τ ώ ν φυσικών επ ιστημών, 

τήν οποίαν μόνον σχεδόν άπό τ ά κολοβά και διεφθαρμένα τοΰ Αρ ιστοτέ 

λους τεμάχια ά π λ ώ ; συμπεραίνομ.εν. Διά τούτο ή σπουδή τ ή ; αρχαιολο

γίας εκίνησε προ πολλού τήν πέριέργειαν όλων τ ώ ν πολιτισμ.ένων εθνών, 

και πάντοτε σοφοί έφωδιασμένοι μέ διάφορα τ ώ ν διοικήσεων βοηθήματα, 

αποστέλλονται εις μ.ακρυνούς τόπους διά νά ζ τ τ η σ ω σ ι μεταξύ τ ω ν ερειπίων 

ίστορικάς μαρτυρία;, και έταιρεΐαι συνιστώνται , και εφημερίδες έξ έπαγ-

γίλματος εκδίδονται. Ολίγους βέβαια μεταξύ τ ώ ν πεπαιδευμένων λαν

θάνει ποια οί Γάλλοι άνεκάλυψαν εις τήν Αίγυπτον , ολίγοι δέν ήκουσαν 

πε ι τοΰ Χαμ.πολλίωνο:, όστ ι ; ακολουθών τ ά ίχνη ιοΰ ί 'ούγγου, άλλ' 

ευτυχέστερος παρ' αυτόν κατώρθωσε νά διαβάσνι και τ ά ιερογλυφικά τ ώ ν 

Αιγυπτ ίων , τ ά ό.τοια ήσαν έως τότε αληθή σφιγγός αινίγματα. 

Η δέ Ελλάς και στεναζουσα ύπό τόν ζυγόν τ?,ς δουλείας τόσους αιώνας 

εΐλκυε πάντοτε τήν προσοχήν τ ώ ν περιηγητών διαφόρων εθνών και έξαι-

ρέτως τ ώ ν Α γ γ λ ω ν . Αί άνα<ν.αφαί, τά εκ τούτων παραγόμενα τής τέχνης 

άγλαόμορφα έργα, αί έπιγραφαί τ ώ ν μνημείων και τ ά νομ,ίσματα έδωκαν 

ύλην συγγραμ-μάτων σπουίαίων εις τούς ζηλωτάς τής αρχαιολογία; και 

έφώτισαν τήν ίστορίαν τ ώ ν ένδοξων εκείνων γενεών, αί όποϊαι κατέπληξαν 

τόν κόσμον μέ τ/ιν άνδρείαν κα'ι τήν άγχίνοιαν. 

Εκ τ ώ ν είρημένων δέ όλοιν αί έπιγραφαί συνιστώσι τό ούσιωδέστατον 

τής αρχαιολογίας μέρος* επειδή εις αύτάς εύρίσκομεν τ ό κείμενον νόμ.ων, 

ψηφισμάτων, δημοσίων ύπολ.ογισμών, έγκωμ.ίων, αναθημάτων, εισφορών, 

και πάμπολλους περί χρονολογίας, θρησκείας, δημοσίου οικονομίας, νόμων 
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και επιστημών ιδέας. Α ν ήτο ανάγκη, ήθέλομ-εν φέρει του λόγου παράδειγμα 

τ ά μάρμαρα τής Πάρου, τά όποια παρέχοϋσι χρονολογίαν τ ώ ν Αθηνών 

άπό τόν καιρόν τού Κέκροπος μέχρι τής γεννήσεως τοΰ μεγ. Αλεξάνδρου. 

Τ ά πολύτιμα τ α ΰ τ ά τής αρχαιότητος μνημεία μετακομ.ισθέντα εις Σμύρνην 

άπό φιλολόγον και έμπειρό/.αλον άνδρα κατήντησαν εις βάναυσους κλη

ρονόμους, οί όποιοι άφ' ού έ'καυσαν εκατόν χειρόγραφα συναχθέντα και 

αύτάόμο ίω : εις τήν Ελλάδα, παρτμέλησ^ν τά μάρμαρα, και έκινδύνευον 

βέβαια νά συντριφθώσιν, αν κατά τό 1626 δ.ν τά ήγόραζεν ό Α γ γ λ ο ; Θωμάς 

Αρουνδέλ· άλλ ' έμελλε νά πάθωσι πάλιν και εις αυτήν τήν Αγγλίαν έν 

καιρώ τών εμφυλίων πολέμων έπέιδή κατήντησαν νά χρησιμεύσωσιν ώς 

Οικοδομική ύλη εις τούς τοίχο·.ς τινός ζ-.θοποιείου. Διαφυγόντα δέ και τόν 

τούτον κίνδυνον ευρίσκονται ήδη εις τό μουσεΐον τής όξωνίας . 

Η μαρτυρία τών τοιούτων έ . ιγραφι~<ν θεωρείται ώς πολύ πλέον αξιό

πιστος και άπ' αυτήν τήν ίστορίαν διά τήν μεγάλην αυτής δημοσιότητα· 

επειδή φαίνεται τ ω ό τ ι άπίθανον νά άνέχωνται (λ άνθρωποι τ.ολύν καιρόν 

βλέποντες ψεύδη χαραγμένα εις μαρμάρινα μνημεία. 

Α λ λ ' οί ξέ .οι περιηγηταί ώς παροδικά πτηνά δέν έδύναντο νά άνακα-

λύψωτι διά τ ώ ν επιγραφών μεγάλα πράγματα εί; τήν Ελλάδα. Πολλάκις 

μάλιστα κατη'ντων νά άναπληρώσι διά τής φαντασίας ό,τι πραγματικώς 

δέν εύρισκαν κτλ Ο'-Ιεν επειδή Γάλλοι και Α γ γ λ ο ι και Γερμ.ανοί και Ιταλοί 

οιλοτιμ.ούνται σήμ.ερον νά άνέρϊΰνώσι τήν νέαν, ούτως ειπείν, καίόλιγοχρό-

νιον αύτώ* αρχαιότητα, ήτο άναγκαίον και έ'ντιμ.ον οί Ελληνες νά δοθώσιν 

εις τήν έξέτασιν ταύτην. Α λ λ ά τούτο ητο αδύνατον νά γενη έως ού ή 

κυβέρνησις προθυμ'υμ.ένη εις ό ,τ ι άφορα τήν δόξαν τού Κλληνικοΰ ονόματος 

έλαβεν ύπό τήν προτασίαν της τ/;ν συσταθεισαν προ τ ίνων μηνών άρχαιο-

λογικήν έταιρείαν, και διέταξε τήν έ'κδοσιν αρχαιολογικής εφημερίδος. 

Τού περιοδικού τούτου συγγράμ,μ.ατος έ φ ά ν ήδη ό πρώτο ; άρ.θμός περι

έχουν συνοπτικήν έκθεσιν τ ώ ν γενομ.ένων μ-έχρι τούδε αρχαιολογικών ανα

ζητήσεων εις τάς Αθήνα;, και άνάγνωσιν περιέργων τ ί νων επιγραφών, 

έργα τοΰ Κ . Α . Ραγκαβή, τόν οποίον εύρισνομεν περιχαρές εύδοκιμούντα 

και εις τούτον τόν κλάδον τής φιλολογίας. Ο')εν έπαινοΰντες τόν ζήλόν του 

εύχόμεθα νά εύρη και άλλους μιμ.ητάς Τούτο δέ ήτον ίσως εύκολώτερον, 

άν ή σύνταξις αρχαιολογικών δ ιατρ ιβύνδέν έαεινεν αφορισμένη μόνον εις 

ολίγους τινας, άπό τούς οποίους σύγκειται ή αρχαιολογική επιτροπή. 

Δέν άμφιβάλλολεν δέ διόλου Οτι άφ' ού εξάντληση τήν ΰπάρχουσαν ήδ* 



^ 126 - Ο 

ύ'λην ή αρχαιολογική αύτη έφημερί·.;, τήν οποίαν συνιστώμεν θαρραλέως εις 

τ ό κοινόν, θέλει συμπεριλάβει και τάς διαφόρου; καλά; κα'ι βιομηχανικά; 

τ έχνα : , προ; δέ τ ο ύ τ ω καί τήν κατάστασιν των επιστημών καί τής δημο

σίου οί/.ονομία; κατά τ ο ύ : καιρούς τ ώ ν διαφόρων τής Ελλάδος πολιτειών, 

ώσς-ε βαθμηδόν νά καταντη'ση τ ό σύγγραμμα κατά πάντα όμοιον μέ τ ά 

εκδιδόμενα είς τήν φωτισμένην Εύρώπην. 

Βίοι τών ενύόςων γιΛουόγων της ιΕ.ΙΜοος μεταψρασθέντες. 

Είς ολίγους βέβαια είναι άγνωστον τά όνομα τού Φενελλών - επειδή ό 

περίφημο: ούτος άρχιερεύς τής Γα7.λικής εκκλησίας δέν έχει ίσως όμοιον 

άλλον κατά τήν εύφράδειαν άλλ' είς ήμας γίνεται πολύ πλέον περισπού

δαστος καί εύάρες-ος, καθότι έλαβε ώς ύλην τ ώ ν συγγραμμάτων του , ό ,τ ι 

συντελεί αμέσως ε ί ; τήν όρθήν παιδαγο;γίαν, τήν οποίαν φιλοτιμούμεθα νά 

εϊσάξωμεν. Κανείς τ ω ό ν τ ι δεν έγραψε μέ τοσαύτην χάριν καί πειθώ καί 

εύφυίαν ώς ό Φενελλών περί τού αντικειμένου τούτου. Ο Τηλέμαχος τ ο ύ 

οποίου τήν άρχικήν ίδέαν έλαβεν άπό τόν δμηρον καί Βιργίλιον, έφάνη μέχρι 

τούδε άμίμητον σύγγραμμα. Πούποτε άλλου τ ώ ό ν τ ι δ έ ν εύρίσκομεν τόσον 

ζωηράς τών παθών της ανθρωπινή; καρδία; εικόνα;, τόσον άκριβεΐ; παρα

στάσεις τ ώ ν διαφόρων σκηνών τού βίου, τόσον έρωτα τ η ; αρετή ; , τόσον 

δέ μ ισό; πρά; τήν κακίαν, ή'τις αφανή; τό πρώτον καί ανεπαίσθητος συν-

«ύξάνει μεν καί συνηλικιούται, δέν συγγηράσκει όμως κατά δυστυχίαν 

πάντοτε μέ τόν άνθρωπον. 

Α λ λ ' έτερον εξίσου άξιόλογον σύγγραμα τού άοιδήμου τούτου ανδρός, οί 

βίοι τών φι.Ιοσόφων τής Ε.Ι.Ιάύυς συντεθειμένον βέβαια μέ τόν αυτόν 

σκοπόν έλειπε μέχρι τούδε είς ημάς. 11 έλλειψις δέ αύτΛ, ητο αληθώς λυπηρά, 

επειδή δυσκόλω; δυνάμεθα νά εύρωμεν συνηγμένα; είς έν βιβλίον όσας 

ιδέας ό Φενελλών ώς Α τ τ ι κ ή αυτόχρημα καί ΐμη 'ττειος μέλισσα άπάνθισε 

πολλαχόθεν διά νά σύνταξη τήν ίστορίαν τών ε ν δ ο ξ ό τ α τ ω ν φιλοσόφων 

τής αρχαιότητος καί νά πύκνωση, τρόπον τ ινά, η νά συνάψη είς μικρόν 

όγκον τάς διαφόρους αυτών ιδέας περί πολ ιτ ικών καί φιλοσοφικών έπιςη-

μών έν γένει. 

Τ ό βιβλίον τούτο μετεφράσθη, νομίζομεν, έν καιρώ διά νάπαραδοθη είς 

τάς χείρας της σπουδαζούσης.ή/δη μέ προθυμίαν άπαράμιλλον νεολαίας. 

Επειδή βάσις τής παιδείας πρέπει πάντ$τε νά νπάρχη ή εθνική γ λ ώ σ σ α 
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καί ιστορία, καθώς χρεωστούμεν να γνωρίζωμεν πρώτον καλώς τήν πα

τρίδα ήυ,ών, πριν έπιχειρήσωμεν νά μάθωμεν τ ή ν γεωγραφίαν τ ώ ν ξένων 

τόπων. 

Συνιστώντες δέ τ ό σύγγραμμα τούτο λαμβάνομεν άφορυ.ήν νά ρίψωμεν 

ενταύθα τινας ιδέας περί μεταφράσεως. I I καλή μετάφρασις είναι μέγα καί 

δυτκατόρθωτον έργον, ό μεταφρατής χρεωθεί νά ήναι κάτοχος τ ώ ν πραγ

μάτων , τ ά όποια διαλαμβάνονται είς τ ό μεταφραζόμενον σύγγραμμα, 

έπειτα νά γνωρίζη κάλλιστα καί νά όμιλίί εί δυνατόν καθαρώς όχι μόνον 

τήν γλώσσαν τού πρωτοτύπου, άλλά καί έκείνην είς τήν οποίαν σκοπεύει 

νά γράΐ/ϊ·,· επειδή συχνάκις καί είς σπουδαία συγγράμματα απαντώνται 

φράσεις, τάς οποίας μανθάνει άπό τήν κοινήν συνήθειαν, σπανίως δέ ευρίσ

κει εις λεξικά. 

Διά τούτο κατ ' αυτήν τήν περίστασιν συμβουλίύομεν τούς επιθυμούντος 

νά μεταφυτεύσωσι, τρόπον τινα, είς τήν Ελληνικήν γ ί ν , τ ά προϊόντα ξένης 

τίνος καί μακρυνής χώρας, νά προετοιμάζονται μέ τάς αναγκαίας είς τ ο ύ τ ο 

γνώσεις, αν θέλωσι νά ώφελήσωσι καί νά ώ^εληθώσιν αμοιβαίως. 

Α λ λ ά τ ό σύγγραμμα, τ ό όποιον άναγγέλλομεν καί κρίνομεν μάλιστα ώ ς 

έν παρόδω ενταύθα, φέρει χαρακτήρα έθν.κόν, ώς πραγματευόμενον τ ή ν 

έπιστΛ,μονικήν καί βιωτικήν ίστορίαν τ ώ ν διασημότατων τής Ελλάδος 

φιλοσόφων, όθεν έφωδιασμένον μέ τά όνομα τού Φενελλώνος, ώς μέ απόλυ

τον διαβατηριον, δέν άμφιβάλλομεν ότ ι θέλει εισχωρήσει παντού είς τήν 

Ελληνικήν έπικράτειαν. (3.) 

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α . 

Τρόπος του Λαχΰνειν τους χοίρους ανευ αυξήσεως τροφής. 

Πολλάκις άπαντήσαμεν είς την μεσημβρινήν Γαλλίαν χοίρους, οίτινες 

είχον διαπερασμίνον εις τήν άκραν τού ρύγχους τ ω ν κρίκον ( χ α λ κ ά ) άπό 

χοντρόν σιδηρούν σύρμα, έχοντα διάμετρον περίπου δεκαοκτώ γραμμών. 

Ενομίσαμε/ κατ ' αρχάς ότ ι ά κρίκος ούτος έχρησίμευε νά έμποδίζη τ ά 

παμφάγα ταύτα ζ ώ α άπό τού νά βλάπτουν τ ά φυτά καί λοιπά καί νά α

νασκάπτουν τ.',ν γην. Α λ λ ' επληροφορήθημεν παρά τ ώ ν κατοίκων ότι έχρη

σίμευε μόνον διά νά τάπαχύνη, καί ιδού μέ ποιον τρόπον. Η στενοχώρια τήν 

οποίαν δοκιμάζουν έξ αιτίας τού κρίκου τούτου, τόν όποιον δέν δύνανται να 

ε'κβάλλουν, τούς φέρει είς έκστασιν καί άδημονίαν καί τούς βιάζει νά ο ί · 

κουροΰν, μένοντες είς τήν κοίτην το^ν επειδή αφού δοκιμάσωσι παντοίο-
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τ ρ ό π ω ; νά έλευθερωθώσιν άπ' αυτό, άποκάμνουν και διαμένουν ώ ; έπι τ ό 

πλείστον ύπτια, ώ σ τ ε ένεκα της ακινησίας ή συνήθης διδοιιένη εις αύτοΰς 

τροφή τους παχύνει θαυμασίως. 

'Ύπνος διαρκέσα,ς 451 ήμερης. 

Εις ιατρός Πρώσος αναφέρει εις τήν πρός τήνέξουσίαν του ύγειονομικήν 

άναφοράν του τ ό έξης. Εις τήν Βετφαλέαν πόλιν τοΰ Μοδεβάχου γυνή τις 

εικοσαετής έκοιμ,ήθη εί; δ ιάστημα τετρακοσίων πεντήκοντα και μιας ημέ

ρας κατά συνέχειαν. Εκ τούτου τοΰ διαστήματος πρέπει νά εξαιρερεθώσιν 

αΐ ς ιγμαι εκεΐναι, κατά τάς οποίας τήν έξύπνιζον δια νά τήν δώσωσι νά 

φάγη τ ίποτε 1 άφου δέ έ'τρωγεν ολίγον, ευθύς άπεκοιμάτο, και άφοΰ ήρχισεν 

αυτός ό ύπνος τ /;ς, δέν εξη'πνισεν άφ' εαυτής παρά μόνον μίαν φοράν. Καθ' 

όλον δ' αυτό τ ό δ ιάστημα άδιακόπως εγίνοντο αί φυσικαι χεεϊαι τοΰ σ ώ 

ματος και αύται αί περιοδικά! ή μηνιαΤαι εκκενώσεις. 0 παράδοξος ούτος 

ύπνος δεν είναι δυνατόν νά έξηγηθή, ουδέ ν' άποδοΟ'/) εις άλλην άφορμήν 

ειμή εις μίαν πληγήν τήν οποίαν είχε λάβει ή γυνή πρό τίνος καιρού εις 

τ ή ν κεφαλήν. 

Λασο.Ινψία ενιαύσιος ε>'υς βιβ.Ιιοπώ.Ιου εις Λόνδραγ. 

Ημείς έδώ εις τ/;ν Ελλάδα πτωχο ί όντε ; και αγράμματοι, και προσέτι 

μή άγαπ.οντε; ακόμη κο.νώς τήν άνάγνωσιν, δέν έμπορούμεν νά φαντα-

σθώμεν όποιον έμπόριον γίνεται και όπόση δοσοληψία μέ τ ά βιβλία· και 

άν άκούσωμέν τ ί ποτε περί τούτου, μας φαίνεται μύθο;. Ιδού δέ μία τοιαύ

τη δοσοληψία, ή οποία τ ; ; )όντ ι ήμπόρει νά φανή δύσπιτος, άν δέν έξετά-

ζετο και διεβεβαιόνετο ύπϊ τοΰ βουλευτικοΰ τής Αγγλίας. Εν μόνον βιβλι-

οπωλείον εις Λννδραν πωλεΐ κατ ' έτος 125 μιλιουνίων φράγκων βιβλία. 

Εχει 60 γραφείς· έ'οδεύει εις ειδήσεων και αγγελιών τύπωσιν 143, 500 

φρ. και άττατχολει καθ' ήμέραν 253 βιβλιοδέτας. Πολλά ολίγοι καθ' όλην 

τήν Ελλά ία ζώσι πωλοΰντες ή δένοντε; βιβλία. Π σους τρόπους ζωής έν

τιμους και έπικερδ:7άτου; τϊρ:ύει τον ανθρωπον ή αμάθεια! (6 . ) 
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