
II ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ.

Διόδωρος ό Σικελιώτης δρθήν εκφέρει 
γνώμην λέγων δτι ούδέν υπήοςεν έθνος, 
είτε πεπολιτισμένον είτε βάρβαρον, μή ,0ε- 
ωροΰν εαυτό ώς τδ άρχαιόταταν, καί μή 
άνάγον συνάμα καί τά χρονικά τής ιστορίας 
αύτοΰ μέχρι τής άρχής αύτής τοΰ κόσμου.

'Ο Βάρρων έν τω άξιο λόγω συγγράμμα- 
τι αύτοΰ, τω « Rerum Divinarum cl llu- 
manorum a ήτοι « περί θείων και ανθρω
πίνων πραγμάτων,8 τω δι’ ημάς άπολεσθέν- 
τι ύπδ τής φοράς τοΰ χρόνου, διήρει άπά
σας τάς έποχάς, τάς άλληλοδιαδόχως συμ- 
πληρωθείσας άπδ τής δημιουργίας τοΰ παν
τός, εις τρεις μεγάλας περιόδους’ πρώτην 
τήν ύπδ σκότους περικεκαλυμμένην, δευτέ- 
ραν, τήν ύπδ μύθων παραμεμορφωμένην, 
καί τρίτην τήν ύπδ τής ιστορίας λελαμ- 
πρυσμένην. Οί Αιγύπτιοι ώσαύτως διήρουν 
τήν ιστορίαν των εις τρεις ίμοία; έποχάς,

(ΟΜΙΙΡΟΣ ΦΤΛ. «’.)

τήν τών Θεών, τήν τών ηρώων καί τήν τών 
άνθρώπων. Πρδς τάς τρεις δέ ταύτας έπο
χάς έλεγον δτι συνυπήρχαν καί τρεις γλώσ- 
σαι αντιστοιχούσα’., ή ιερογλυφική ή γλώσ
σα τών Θεών, ή συμβολική ή γλώσσα τών 
ηρώων καί ή δημοτική γλώσσα, δι’ ής οί 
άνθρωποι έξέφραζον τάς ιδέας των περί τών 
καθημερινών τοΰ βίου αναγκών.

'Αν έκ τοΰ σύνεγγυς έξετάσωμεν τάς 
πρδς τήν αρχαιότητα αξιώσεις τών άρχαίων 
εθνών, εύρήσομεν δτι οί Αιγύπτιοι ιδίως ού 
μόνον άντεποιοΰντο λίαν ύπερβαλλούσης άρ
χαιότητος, άλλ’ δτι καί οί ύπολογισμοί αύ
τών ήσαν σφαλεροί. Τδ νά προβώμεν λοιπόν 
εις τήν έξέτασιν ταύτην ούκ έσεται αλυσιτε
λές, καθόσον δι’ αύτής θέλομεν προσεγγίσει 
εις δύο κλάδους μαθήσεως, ήτοι θέλομεν 
γνωρίσει είς ποίαν έποχήν καί εις ποίαν 
χώραν άποδοτέον τάς άρχάς τοϋ πολιτι
σμού, καί άφ έτέρου θέλομεν ΐόεϊ τάς απο
δείξεις, έφ’ ών ^ηρίζεται τδ θρησκευτικόν η
μών σύτημα.

Ό περίφημος .*»»>· John Marsliam Ιν τώ 
συγγράμματι αύτοΰ τώ έπιγοαφομένω 
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« Canon Chronicus, Aegqptiacus, Ebrai- 
cus, Graecus » ήτοι « Χρονικά Αιγυπτίων, 
Εβραίων και 'Ελλήνων, » έν ω προσπαθεί 
νά διασαφήσρ τάς περί τών αρχαίων δυνα
στειών και γεγονότων περιπλόκους παρα
δόσεις τών πρώτων τή; ιστορίας περιόδων, 
φρονεί ότι οί Αιγύπτιοι ησαν τδ πρώτον έ
θνος τδ σύστησαν θρησκευτικού; τε καί πο
λίτικους θεσμού;, καί δτι αί ίεροτελεστίαι 
αυτών ώς έπίσης καί οί κυβερνητικοί κα
νονισμοί μετηνέχθησαν καί είς άλλου; λα
ού; καί είς αυτούς τέλος τούς Εβραίους, ο'ί- 
τινε; μετά τινων αλλοιώσεων περεδέξαντο 
αύτούς. Άλλ’ ημείς, πιστοί όντες όπαδοί 
τής ίερογραφική; παραδόσεως, καθ’ ήν οί 
Εβραίοι ησαν δ πρώτος λαό; καί δ Άδάμ 

δ πρώτο; άνθρωπος, όφείλομεν 'ίνα έπιφοά- 
ξωμεν τά ώτα απέναντι τών πιστωτικών 
λόγων τής τοιαύτη; διαβεβαιώσεως. Καίτοι 
ουτω πράττοντες δέν νομίζαμεν ότι ύπέρ 
τδ δέον έμφορούμεθα ύπδ τής πρδς τήν 'Α
γίαν Γραφήν πίστεως’ καθότι έκ πρώτης 
εψεω; οί Αιγύπτιοι δέν φαίνονται γενόμε- 
νοι λαός τής ύψηλής ταύτης άρχαιότητο;’ 
είδέ καί έγένοντο, ού μεγάλως έκ τούτου 
ώφελήθησαν. Κλήμης μάλιστα δ Αλε- 
ξανδρεύ; μεταξύ τών πολλών πληροφορι
ών, θρησκευτικών, έθνικών, ιστορικών, ά- 
νεκδοτικών τε καί διδακτικών, άς παρέ
χει ήμΐν, έν τώ περί « Στρωματέων Λό
γων » βιβλίω του λέγει ότι τά βιβλία 
τών Αιγυπτίων ιερέων, τά περί τά τεσσα
ράκοντα δύο συμποσούμενσ, περιελάμβα- 
νον τούς μεγίστους παραλογισμούς περί 
τε τήν φιλοσοφίαν καί την αστρονομίαν. Ό 
Γαληνός, αξιόπιστος πρδς τοΰτο μάρτυς, 
λέγει ότι ή ιατρική αυτών έπιστήμη ήν σει
ρά άγυρτιών καί γελοιωδών τεχνασμάτων. 
'Η ήθική αύτών ήν έκδεδιητημένη καί άκό- 
λαστος, ή δέ θεολογία των συνέκειτο έκ 
δεισιδαιμονιών καί μαγικών έπωδών. Παρ’ 
αύτοίς αί τέχναι διετέλουν έν τή νηπιότητι 
αύτών. Καθόσον δ’ άφορά τήν μεγαλοπρέ
πειαν τών πυραμίδων αύτών, δύναταί τις 
βεβαίως νά δμολογήση ότι τδ τερατώδες 
αυτών ύψος ούδόλως έστιν ασυμβίβαστον 

πρδ; τδν επίσης τερατώδη βαρβαρισμδν αύ
τών. Άληθώς εϊπειν, οί Αιγύπτιοι δφείλουν 
τήν περί σοφίας αύτών φήμην είς τήν πε- 
ρίδοξον Αλεξάνδρειαν. Ή τοΰ Αλεξάνδρου 
πόλις αυτή, συνενώσασα τήν αγχίνοιαν τοΰ 
Αφρικανού μετά τής ευφυΐας τοΰ Έλλη- 
νος, παρήγαγε φιλοσόφους έντριβεΐ; είς θε- 
ολογικά ζητήματα. Φημιζόμενη ώς « Μή
τηρ τών ’Επιστημών », παρά δετοί; *Ελ- 
λησι χαρακτηοιζομένη ύπδ τήν κατ’ εξο
χήν προσωνυμίαν « ή Πόλις » είδε τδ Μου
σείου αύτής περιελθδν εί; τοιαύτην εύκλει
αν, εί; οϊαν ή Ακαδημία, τδ Λύκειον καί 
ή Στοά τών Αθηνών. Ένταΰθα έδιδάχθη δ 
μέγα; ίερεύ; ΜανέΟων, δστις μεθηρμήνευ- 
σεν άπασαν τήν ιστορίαν τή; Αιγύπτου ύ
πδ έξοχον φυσιοθεολογικήν έποψιν, καθ’ 
Sv τρόπον καί οί "Ελληνε; φιλόσοφοι ά- 
πέδωκαν τοί; εθνικοί; αύτών μυθολογήμα- 
σι σημασίαν όλω; φιλοσοφικήν. Έν τώ με- 
γάλω τούτω έμπορικώ σταθμω τή; τε Με
σογείου καί τή; Ανατολής, λαό; τοσούτω 
κενόδοξος, τοσούτω ακόρεστος νέων δει
σιδαιμονιών, τοσούτω έμπεφορημένο; ύπδ 
τής προκαταλήψεως περί τής τερατώδους 
τοΰ έθνους του άρχαιότητο; καί τών 
μεγάλων κατακτήσεοιν τών βασιλέων αύ
τοΰ, άγνοών άλλως τε ότι καί έτερα έθνη 
ήδύναντο νά συλλάβωσιν ομοιομόρφους ι
δέας περί μυθολογίας, ένόμισε φυσικώ τώ 
λόγω ότι απαντες οί θεοί τών άλλων 
λαών τών μετ’ αύτοΰ έμπορευομένων έσ- 
χον Αιγυπτιακήν καταγωγήν’ Βλέπων ό
τι έκαστον έθνος είχε τδν Δία καί τού; 
Ήρακλεί; του, άφίκετο εί; τδ συμπέρασμα 
ότι ό Άμμων Ζεύς αύτοΰ ήν δ άρχαιότα · 
το; πάντων καί ότι έκαστο; Ηρακλής 
προσωνομάσθη ούτω κατά μίμησιν τοΰ Αιγυ
πτίου Ήρακλέους.

Άλλ’ άς έπανέλθωμεν είς τήν έζέτασιν 
τής Αιγυπτιακής άρχαιότητο;. Διόδωρος 
δ Σικελιώτη; λέγει ότι αύτη συνέκειτο έκ 
2,000 έτών. Ό Ιάκωβος Κάπελλος έν τή 
« 'Ιερά καί Αιγυπτιακή ιστορία 8 αύτοΰ 
κατά κράτος άνασκευάζει τήν γνώμην τοΰ 
Διόδωρου. Ό Ποιμαντηρ (Poemander =

Ποιμήν), βιβλίον άποδιδόμενον τώ Αίγυ- 
πτίω Ερμή τώ Τρισμεγίστόρ καί έμπερι- 
έχον τάς Οεολογικάς δοξασίας τοΰ μυθώ
δους τούτου άνδρός, δέν άποδεικνύει τήν 
αρχαιότητα ταύτην σαφέστερον τοΰ Διο- 
δώρου. Άλλ’ ό Ποιματτηρ είναι προφανές 
σύγγραμμα ψευδολογιών. Ό Σωμαίσιο; τδ 
θεωρεί ώς μίαν φύρδην μίγδην συλλογήν, 
ό δέ Κασσωβών διϊσχυρίζεται ότι ούδ.μία 
θεολογική διδασκαλία έστιν άοχαιοτέρα 
τοΰ Πλατωνισμού. 'Η περί τής άρχαιότη- 
τος αύτών πλάνη τών Αιγυπτίων προήλ- 
θεν ές αύτής τής φύσεως τοΰ άνθριοπίνου 
νοός, τοΰ ύπερμεγαθύνοντο; συνήθως τά 
πράγματα, άπερ αγνοεί, καί τά περιορισμέ
να απεριόριστα καθιστάντος. Κεκλεισμέ- 
νος τι; ών έντδς στενού, άλλά λίαν ζοφε- 
φοΰ θαλάμου φαντάζεται αύτδν έν τώ μέ
σω τής φρίκης τοΰ σκότους εύρύτερον τοΰ 
όντας’ τότε δέ μόνον άπαλ.λάσσεται τής 
απάτης, ότε, έκτείνας τήν χεΐρα, αισθάνεται 
δτι έγγίζει τοίχον.

Οί Σίναι (Κινέζοι) ύπήρξαν έπίσης μω
ροί, ώς οί Αιγύπτιοι, είς τά περί τής άρ- 
χαιότητος αύτών, καί ή απάτη των έκ 
τή; αύτή; αιτίας έπήγασεν. Άπέκλειον 
ούτοι τούς ξένους τής εισόδου τής χώρας 
των, ώς ’'αί οί Αιγύπτιοι μέχρι τής βασι
λείας του Ψαμμητίχου καί οί Σκύθαι μέ
χρι τής εισβολής τοΰ Δαρείου υίοΰ τοΰ Ύ- 
στάσπου· Ίησουίται τινές εξύμνησαν τήν 
αρχαιότητα τοΰ Κομφυκίου, διατεινόμενοι 
ότι άνέγνωσαν βιβλία Σινικά έκδοθέντα πρδ 
τής έλεύσεω; τοΰ Ίησοΰ Χριστού. Αλλ’ έ
τεροι συγγραφείς άζιοπιστότεοοι λέγουσιν 
ότι ό Κομφύκιος ήζμαζε πέντε αιώνας μό
νον πρδ τής ήμετέρας έποχής καί βεβαι- 
οΰοιν ότι οί Σίναι δύο γενεάς μόνον πρδ 
τών Εύρωπαίων ειχον έφεύρει τήν τυπογρα
φίαν.

Έν τη διαμάχη ταύτγ, τή μεταξύ τών 
έθνών ώς πρδς τδ περϊ άρχαιότητο; ζήτη
μα, οί Σκύθαι κατέσχον τήν πρώτην θέσιν 
πρδ τών Αιγυπτίων. Ό 'Ρωμαίος ιστορικός 
Ιουστίνος έν τή ΙΙαγκοσμίω αύτοΰ 'Ιστο
ρία άρχεται τοποθετών πρδ τών Ασσυρι

ών Βασιλέων τδν Σκύθην Τάναϊν καί τδν· 
Αιγύπτιον Σέσωστριν. Ό Τάναϊς έκστρατεύ- 
ει πρώτο; μετά πολυαρίθμου στρατού διά 
νά είσβάλη εί; τήν Αίγυπτον, τήν χώραν 
ταύτην τήν τοσούτω καλώς ώχυρωμένην 
κατά πάσης ξένης εισβολής. Μετά δέ ταΰ
τα δ Σέσωστρις μετά στρατού ούχ’ ήττον 
πολυαρίθμου δρμά πρδ; ύποδούλωσιν τής 
Σκυθίας, ήτις δμως διατελεΐ ούσα άγνω
στος μέχρι τή; τοΰ Δαρείου εισβολής. Καί 
ένώ κατά τήν έποχήν ταύτην’ δ πολιτι
σμός μεγάλως ήκμαζε παρά τοίς Πέρσαις, 
ή Σκυθία διετέλει έν τοιαύτη βαρβάρφ κα- 
ταστάσει, ώστε δ λαός αύτή; ούδέ διά τών 
ιερογλυφικών χαρακτήρων ήδύνατο νά έκ- 
φράζη τάς ιδία; του. Οί δύο προροηθέντε; 
κατακτηταί Τάναϊ; καί Σέσωστρις πορεύ
ονται διά τή; Ασίας μετά τών πολεμικών 
αύτών στιφών, χωρίς νά δυνηθώσι νά κα- 
θυποτάξωσιν αύτήν ύπδ τδ κράτος ούτε 
τών Σκυθών ούτε τών Αιγυπτίων. Διαμέ
νει οθεν ή ήπειρο; αυτή τοσούτω ανεξάρ
τητο;, ώστε μετά παρέλευσιν χρόνων βλέ
πομεν άναφυομένην έξ αύτής τήν πρώτην 
τών τεσσάρων ένδοξοτάτων μοναρχιών —· 
τήν τών Ασσυριών.

Αί αξιώσει; τών τελευταίων τούτων πρδς 
ύψηλήν άρχαιότητά είσιν αί πιθανώτεραι 
απάντων τών άρχαίων εθνών. Έν πρώτοι; 
ή χώρα αύτών κείται έν τώ μέσω τοΰ κό
σμου. Έστι δέ γνωστόν, ώς έπίσης καί εύ- 
απόδεικτον, ότι αί χώραι αί κατοικηθεί- 
σαι πρώται, ήσαν μεσόγειοι, αί δέ μετ’ 
αύτάς παραθαλάσσιοι. Τδ έθνος τών Ασ
συριών συνέστη, έπι Νίνου έκ τής φυ
λής τών Χαλδαίων, τών πρώτοιν σοφών 
τής έθνική; άρχαιότητο;’ καί ουτω τδ ό
νομα τών τελευταίων συνεχωνεύθη εί; τδ 
τών πρώτων. Άλλά καί οί Χαλδαΐοι ω
σαύτως σφαλεράς έποιήσαντο αξιώσεις πρδς 
τήν άρχαιότητα- Διϊσχυρίζοντο ότι διετή- 
ρησαν αστρονομικά; παρατηρήσει; 1 8,000 
έτών. Ό ’Ιώσηπος έδιδε πίστιν είς τάς προ
κατακλυσμιαίας ταύτας θεωρίας, λέγων ό
τι διεσώθησαν αύται αβλαβείς έκ τοΰ Με
γάλου Κατακλυσμού ώς γραφείσαι έπί δύο
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στηλών, τής μιας μαρμάρινης, τής δ’ έτέ- 
ρας έζ ορειχάλκου.

Οί 'Εβραίοι άφ’ ετέρου ξένοι διατελοΰν- 
τες πρός τά άλλα έθνη, ώς δ τε Ίώσηπος 
καί ό Λακτάντιος μαρτυροΰσιν, ήγνόουν 
ούχ ήττον ή οί άλλοι λαοί τόν αριθμόν 
τών έτών, άτινα παρήλθον άπό τής Κοσμο
γονίας, καθόσον ούτος συνεποσοΰτο παρ’ 
αύτοΐς εις περίπου 1 500 έτη. — σμικρό- 
τατος αριθμός, άντιπαραβαλλόμενος πρός 
τούς τερατώδεις ύπολογισμούς τών Χαλ- 
δαίων, Σκυθών, Αιγυπτίων καί Σινών.

Άλλ’ ένταΰθα όφείλομεν νά έχωμεν πάν
τοτε ύπ’ δψιν δτι οί Εβραίοι ήσαν ό πρώ
τος λαός καί δτι άπ’ άρχής διετήρησαν 
άναλλοίωτον τήν πορείαν τής ιστορίας αύ
τών. Όφείλομεν δθεν νά τοποθετήσωμεν 
αύτούς πρώτους είς τό περί άρχαιότητος 
κεφάλαιον. Μετά τούς Εβραίους θά έθέτο- 
μεν τούς X αλδαίους καί τούς Σκύθας, καί 
μετ’ αύτούς καί τούς Φοίνικας. Οί τελευ
ταίοι δ’ ούτοι οφείλουν νά προηγηθώσι τών 
Αιγυπτίων, καθότι κατά τήν παράδοσιν 
οί Φοίνικες μ.ετέδωκαν αύτοΐς τάς άστρο- 
νομικάς γνώσεις (άσπερ καί αύτοί ούτοι 
παρέλαβον έκ τών Χαλδαίων) ώς έπίσης 
καί τούς άλφαβητικούς χαρακτήρας.

Παραδεχόμενοι λοιπόν τήν χρονολογίαν 
τών 'Εβραίων ώς ορθήν, προβαίνομεν ήδη 
είς τήν έπιχείρησιν τοΰ νά συνδιαλάξωμεν 
αύτήν μετά τών αντιθέτων ύπολογισμών 
τών εθνικών λαών.

Ή ιστορία τοΰ Κόσμου, δυνάμεθα ειπεΐν, 
άρχεται μετά τόν Κατακλυσμόν. Ή έπελ- 
θοΰσα σύγχυσις τών γλωσσών έγένετο με
ταξύ τοΰ λαού τής ’Ανατολής, τοΰ κατα- 
γομένου έκ τοΰ Σήμ. Άλλ’ οί απόγονοι τών 
ετέρων δύο υίών τοΰ Νώε, Χάμ καί Ίά- 
φεθ, διεσπαρμένο', δντες μεταξύ τών εκ
τεταμένων δασών, άτινα έκάλυπτον τότε 
τήν γήν, ήγον βίον μονήρη καί άνέστιον 
καί έντός όλίγου, άπολέσαντες τά ανθρώ
πινα ήθη καί τήν χρήσιν τοΰ λόγου, έζων 
ώς άγρια θηρία καί προσέλαβον τό γιγαν- 
τώδες άνάστημα τών προκατακλυσμαίων 
άνδρών. Άλλ' άφοΰ τά ΰδατα άπεσύρθησαν

καθ’ ολοκληρίαν έκ τής ζηοϊς, ό δέ αύχμός 
τής γής ήδυνήθη νά παραγάγη βροντάς διά 
τών αναθυμιάσεων αύτής, οί γίγαντες ού- 
τοι καταπτοηθέντες άπέδωκαν τό φαινόμε- 
νον
νην κατ’ αύτών. Τοιαύτη έστιν ή αρχή τών 

τήν προσωνοαίαν Ζιύς απείρων θεών 
εθνικών λαών. Καί εντεύθεν πρός 
ή μαντική ίσχε τήν καταγωγήν 
έκ τών φαινομένων τής βροντής 
πτήσεως τών πτηνών καί πρό

τοΰτο είς θεότητά τινα παρωργισμέ

υπο 
τών 
τοις 
τής 
τής 
των 
τού 
τολής έκέκτητο έπιδεξιωτέραν καί κομψο- 
τέραν μαντικήν, ώς προσληφθεϊσαν έκ τής 
παρατηρήσεως τών κινήσεων τών πλανη
τών και τής έπόψεως τών άστέρων τοΰ στε
ρεώματος.

Μετά παρέλευσιν χρόνων άπαντα τά έθνη, 
τά έκ τοΰ Χάμ καί Ίάφεθ καταγόμενα, 
έδημιούργησαν τάς ιδίας αύτών διαλέκτους 
έν ταϊς μεσογείοις χώραις, καί μ.ετά ταΰ
τα κατερχόμενα πρός τά παράλια μέρη, ήρ
ξαντο νά έμπορεύωνται μετά τών Φοινί
κων, οϊτινες, ναυτικός δντες λαός, περιε- 
κάλυψαν διά τών αποικιών αύτών τάς δ- 
χθας τής Μεσογείου καί τοΰ ’Ωκεανού.

Άπό τής έποχής ταύτης, έπί 500 περί
που έτη, ήτοι άπό τοΰ 2000 μέχρι τοΰ 
2500 έτους άπό τής Κοσμογονίας τών προ
ειρημένων γιγάντων, έγκαταλιπόντων τόν 
πρότερον πλανήτην αύτών βίον καί έπιδο- 
Οέντων είς γεωργίαν καί ούτω γεωργικών 
λαών καταστάντων, έπήλθεν ό « χρυσούς 
αιών » καί μετ’ αύτόν 5 « αιών τοΰ Κρό
νου », καθ’ δν οί θεοί παρίστανται ώς συ- 
ζώντες έπί γής μετά τών άνθρώπων, τών 
γιγάντων έκείνων εκλαμβανόμενων σφαλε- 
ρώς ώς θεών. (Αύτη έστιν ή ύπό τών Αι
γυπτίων καί Ελλήνων καλουμένη « έποχή 
τών θεών » ύπό δέ τών ιστορικών, ώς δ 
Βάρρων, ή « ύπό τοΰ σκότους περικεκαλυμ- 
μένη έποχή »)

Ό « αιών τών Ηρώων», δ μετά τόν προ- 
λαβόντα έπελθών, διήρκεσεν άπό τοΰ έτους 
τής Κοσμ.ογονίας 2500”υμέχρι τοΰ 3223ου-

τού- 
αύ- 
καί

παν
τού αετού, τοΰ ιδίως θεωρούμενου ώς 

Διός πτηνού. Ο λαός δμως τής Άνα-

Τότε δ’ ή 'Ελλάς εσχε τούς Ήρακλεΐς της, 
ή Αίγυπτος τούς Έρμάς, ή Θράκη τούς Όρ- 
φεΐς καί ή Ανατολή τούς Ζωροάστρας της, 
άπαντα ταΰτα άλληγορικά πρόσωπα, ιδα
νικοί τύποι άνδρών, οϊτινες συνέστησαν 
κοινωνίας καί ήγαγον τούς άνθρώπους είς 
ευνομίαν διά τοΰ κάλλους τής ποιήσεως ή 
τής εύρύτητος τής σοφίας αύτών. Ό πόλε
μος τής Τρωάδος συνέβη περί τά 2820’ τόν 
δ’ επόμενον αιώνα έπήλθον αί περιπλανή
σεις τοΰ Αίνείου καί τοΰ Άντήνορος, τοΰ 
Διομήδους καί Όδυσσέως, μετά τήν άπο- 
περάτωσιν τών όποιων (περί τά 2950) 
συνεστήθησαν αί 'Ελληνικά! αποικία·, τής 
Ιταλίας καί Σικελίας.

'Ο « αιών τών άνθρώπων » άρχεται τήν 
έποχήν, καθ’ ήν οί ’Ολυμπιακοί αγώνες, οί 
ύπό τοΰ Ήοακλέους προσυστηθέντες, άνε- 
νεώθησαν καί πάλιν ύπό τοΰ Ίφίτου κατά 
τό 3223ον έτος. Άπό τής έποχής τοΰ 'Η- 
ρακλέους μέχρι τής τοΰ Ίφίτου, τά έτη ή- 
ριθμοΰντο άρχομένου τοΰ θέρους, άλλά με
τά ταΰτα κατά τάς ήλιακάς περιόδους.

Ή πρώτη Όλυμιάς (776. π. χ.) συμ
πίπτει σχεδόν μέ τήν κτίσιν τής 'Ρώμης 
(753. π. χ.). “Ηθελεν είσθαι άπάτη τδ νά 
συλλάβωμεν μεγάλην ιδέαν τής 'Ρώμης 
περί τάς άρχάς αύτής. Άναγινώσκομεν ο
τι αύτη καθυπέταξεν άλληλοδιαδόχως τά 
έθνη άμέσως μετά τήν θεμελίωσίν της. Άλ
λά τί πρός τοΰτο ; Οί θρίαμβοι ούτοι ού
δόλως τήν κατέστησαν μεγάλην ή περίφη- 
μον" δ δέ Άγ. Αύγουστΐνος πρός άπό- 
δειζιν τούτου άναφέρει τό εξής χωρίον έκ 
τοΰ Βάρρωνος, « ’Επί διακόσια πεντήκοντα 
έτη, άφότου ή 'Ρώμη έκυβερνάτο ύπό βασι
λέων, αύτη καθυπέβαλεν ύπό τό σκήπτρόν 
της πλείονα τών εϊκοσιν έθνών, καί όμως 
τό κράτος αύτής έπί είκοσι μόνον χιλιάδων 
ψυχών έξετείνετο. ” Καί άληθώς αύτη 
φαίνεται ολίγον ούσα γνωστή τοΐς ξένοες 
έθνεσι πρό τοΰ Ταραντινιακοΰ πολέμου, 
συμβάντος κατά τό 3708'”' έτος τής Κο
σμογονίας καί 189'”' μετά τήν κτίσιν τής 
πόλεως αύτής. Τήν έποχήν δέ ταύτην οί 
“Ελληνες καί οί 'Ρωμαίοι έγένοντο κατά

πρώτον άλλήλοις γνωστοί. ΊΙ δ’ αιτία τοΰ 
πολέμου άναδείκνυσι τήν ταπεινότητα τού
των. Οί Ταραντΐνοι ειχον κακοποιήσει πλοία 
ρωμαϊκά καί, δτε δ πρεσβευτής τής 'Ρώμης 
παρενέβη είς τήν ύπόθεσιν, οί κάτοικοι τοΰ 
Τάραντος πρός δικαιολόγησιν τοΰ διαβήμα- 
τός των άπήντησαν δτι « ήγνόουν όποΐοί 
τινες ήσαν οί 'Ρωμαίοι καί όπόθεν ήρχον
το. » Ταΰτα άναφέρει Φλώρος δ ιστορι
κός. Μόνον δε κατά τούς χρόνους τοΰ δευ
τέρου Καρχηδονιακοΰ πολέμου (ούτινος τά 
καθέκαστα περιεγοάφησαν ύπό τοΰ ιστορι
κού Λιβύου) τοΰ συμβάντος τό 219. π. χ. 
καί διαρκέσαντος δεκαοκτώ έτη, άρχόμεθα 
γινώσκειν βέβαιόν τι περί τής ιστορίας τής 
'Ρώμης, ούμήν άλλά, άν δέν άπατώμεθα, 
καί περί παντός άλλου συμβεβηκότος οίου- 
δήποτε έθνους τής άρχαιότητος. Καί αύ
τός δ κορυφαίος τών ποιητών, δ τής Ίλι- 
άδος συγγραφεύς ύπό τινων πιθανολογεί
ται, (καίτοι έσφαλμένως) ώς απλούς τύπος 
γινόμενος, οί δέ χρονολόγοι, οί ύπέρ τής 
άτομικότητος αύτοϋ συνηγοροΰντες, έρίζου- 
σιπερί τής έποχής, καθ’ ήν ήκμασεν, οί δέ 
ύπολογισμοί αύτών διαφέρουσι κατά τετρα
κόσια πεντήκοντα έτη !

Μέχρι τής έποχής λοιπόν τοΰ δευτέρου 
Καρχηδονιακοΰ πολέμου ή παγκόσμιος ιστο
ρία έστιν δλως ασαφής καί αινιγματώδης. 
'Ως κτήμα άνευ κυρίου δυνάμεθα νά έκμε- 
ταλλεύωμεν αύτήν κατά τό δοκοΰν’ δυνά
μεθα νά μορφόνωμεν ίδιους ημών συμπερα
σμούς καί ιδίαν ήμών χρονολογίαν’ καί 
έπειδή, ούτω ποιοΰντες, ούδενός δικαίωμα 
σφετεριζόμεθα, ούδόλως ήθέλομεν κατηγο- 
ρηθή ώς μή συμμορφούμενοι πρός τάς γνώ- 
μας τών άλλων. Δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν 
ή τάνάπαλιν ν’ άρντ.Οώμεν τόσον τά περί 
Ήρακλ.έους, δσον καί τά περί Αισώπου ι
στορούμενα. Ή ύπαρξις τοΰ Ίπποκράτους 
δυνατόν νά είναι μυθώδης ή δυνατόν νά έ
γένετο αύτός ούτος δ άναμφισβήτητος συγ
γραφεύς τών λογογραφιών τών φερουσών 
τό όνομα αύτοϋ. Δυνάμεθα νά βεβαιώσω- 
μεν ότι δ Πυθαγόρας παρέλαβεν άπάσας τάς 
περί τών θείων γνώσεις αύτοϋ παρά τοΰ
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προφήτου Ίαΐου, ή οτι, κατόχων ήδη άπα- 
σαν τήν σοφίαν τών βαρβάρων εθνών, έγέ
νετο οπαδός τών μαθητών τοΰ Όρφέως έν 
Θράκη καί τών τοΰ Άτλαντος έν Μαυρι
τανία, οτι συνεσπούδασε μετά τών ιερέων 
έν Αίγύπτω καί τών Δρυϊδών έν Γαλατία, 
μετά τών γυμνοσοφιστών τής ’Ινδίας, τών 
Μάγων τής Περσίας και τών Χαλδαίων τής 
Βαβυλώνας. ’Λλλ’ ένώ έν τοσαύτη εύρισκό
μεθα αμηχανία ώς πρός τά άτομα, είς έ- 
πόσην άρά γε δέν ύποπίπτομεν ώς πρός τά 
έθνη ! ’Εάν μέχρι τής έποχής τοΰ πατρός 
τοΰ Θουκυδίδου κατά τήν διαβεβαίωσιν τοΰ 
ιστοριογράφου τούτου οί ''Ελληνες ούδέν 
σχεδόν έγίνωσκον περί τής άρχαιότητος αυ
τών, πώς ήθέλομεν εύλόγως πιστεύσει οτι 
έγίνωσκόν τι περί τής άρχαιότητος τών άλ
λων έθνών ; Καί δμως ούτοι ύπήρξαν οί 
πρωταγωνισταί τοΰ παγκοσμίου πολιτισμού 
καί οί διδάσκαλοι ώς πρός τήν ιστορίαν τής 
αυτοκρατορίας τών ’Ασσυριών, Σκυθών, Ιίερ- 
σών καί Αιγυπτίων καί άλλων έθνών. Άλ- 
λ’ οί 'Ρωμαίοι ’, — ’Εκτός έάν έγκλίνωμεν 
πρός τό νά πιστεύσωμεν οτι ιδιαίτερόν τι 
προνόμιον παρεχωρήθη αύτοΐς ύπό τής 
Προνοίας, πώς ήθέλομεν φαντασθή δτι ή
δύναντο ούτοι νά γινώσκωσί τι περί τής 
ιστορίας αύτών, ένησχολημένοι δλως όντες 
περί τά τής γεωργίας καί έν ταΐς μάχαις 
διατελοΰντες άπ’ άρχής τής βασιλείας αύτών;

Η ιστορία λοιπόν τοΰ κόσμου μέχρι τής 
έποχής τοΰ δευτέρου Καρχηδονιακοΰ πολέ
μου περιβάλλεται ύπό ζοφερού νέφους, δπερ 
ούδενός ήλιου γνώσεως ίσχυραί άκτΐνες ή
θελον δυνηθή ϊνα διαλύσωσι. Res tltd/iHS, 
quae occupanli conceduntur.

Έρ. ΓιανναχόπουΑος.

IIEPI TIIS ΕΝ PHSS1 V- 
EKIIAIAEI’SEOS.

Ή Ρωσσία πρό είκοσι έτών δεικνύει, πώς 
κράτος ισχυρόν δύναται ν’ άνορθωθή έκ τής 
πτώσεως του- Ώφελ.ηθείσα έκ τοΰ σκληρού 
μαθήματος τοΰ πολέμου, δέν άπώλεσε τόν 
καιρόν της εις περιττά; συζητήσεις, άλλ’ 
έπήνεγκεν εί; τό κράτος της νέους θεσμούς 
καί ριζικά; μεταρρυθμίσεις. Μετά τό 1854· 
ή Ρωσσία πραγματικώς δέν ένικήθη, καθό
τι οί σύμμαχοι δέν ήδυνήθησαν νά τήν άφαι- 
ρέσωσιν είμή μίαν μόνην πόλιν τοποθετημέ
νη·? είς τήν έσχατιάν τοΰ κράτους αύτής. 
Τά σύνορα αύτής δέν εΐχον προσβληθή, 
έπειδή ό εχθρός δέν διενοείτο νά διευθύνη 
τά στρατεύματα του εις τό κέντρον τής ε
πικράτειας. Ούχ’ ήττον δμως τό κράτος 
ήτο έξηντλημένον καί έσυνθηκολόγησεν 
ένεκεν έλλείψεως πόρων αναγκαίων είς έξα- 
κολούθησιν τοΰ πολέμου. ΊΙ ρωσσική κυβέρ- 
νησις έννόησεν έντελέστατα τά κύρια αίτια 
τής άσθενείας της.Τά αίτια ταϋτα ήσαν τρία, 
πρώτον έλλειψις δρόμων πρός ταχείαν 
συγκοινωνίαν, δεύτερον άνεπαοκής άνά- 
πτυξις τών παραγωγικών δυνάμεων τής 
χώρας, τρίτον έλλειψις φώτων και πρω
τοβουλίας έκ μέρους τών κατοίκων. Έάν 
κατά τό 1853 ή Ρωσσία είχε σιδηροδρό
μους, ούδέποτε οί σύμμαχοι ήθελ.ον προσ
βάλει τήν Κριμαίαν, καί έάν έξ άλ.λου τά 
φυσικά αύτής πλούτη έξεμεταλλεύοντο ύφ 
ενός λαοΰ έλευθέρου καί πεφωτισμένου, ως 
οί λαοί τής Δύσεως, ή Ρωσσία θά ήτο είς 
κατάστασιν νά προκαλέση δλας τάς εφό
δους τής Γαλλίας καί Αγγλίας. 'Π Ρωσ
σία, δπως έξαλείψη τά αίτια τής αδυναμί
ας ταύτης, εργάζεται άπό εϊκοσιν έτών μετ’ 
άκουράστου επιμονής καί εύστοχου έπιτη- 
δειότητος. "ΐΐρχισε νά χαράττη τό σύμπλεγ
μα τών σιδηροδρόμων αύτής, τούς οποίους 
εκτείνει κατ’ έτος καθ’ δλας τάς διευθύν
σεις. ’Ακολούθως απελευθέρωσε τούς δουλο- 

παοοίκουςαύτής, δπερ είναι μεταρρύθμισις, ή- 
τις θέλει μεταβάλλει τήν οικονομικήν κα- 
τάστασιν τοΰ κράτους, όπόταν έξεγείρη είς 
τήν καρδίαν τών κατοίκων τήν άνάγκην 
τής προόδου, ήτις συνοδεύει πάντοτε τό αί
σθημα τής άνεξαρτησίας. Άοτίως είσήξε 
τήν στρατιωτικήν ύπηρεσίαν, ήτις είναι ύ- 
ποχρεωτική διά πάντας τούς πολίτας ά
νευ έξαιρέσεως τών εύγενών. Τέλος πρό 
τίνος χρόνου ή κυβέρνησις άνέλαβε τό δυ
σχερές έργον νά διαδώση τήν έκπαίδευσιν 
είς δλας τάς κοινωνικά; τάξεις καί πρό πάν
των είς τάς έξοχάς. Τό βήμα τοΰτο έχει 
μεγάλ.ην σπουδαιότητα, καθότι έκεϊνο, τό 
όποιον άποκαθιστα παραγοιγικήν τήν έρ
γασίαν, είναι ή έφαρμογή τών έπιστημ,ονι- 
κών γνώσεοιν έπί τών οικονομικών έπιχει- 
ρήσεων (’). Αί Ίΐνωμέναι Πολιτείας τής ’Α
μερική; είναι άναντιρρήτως ή χώρα, ένθα 
σχετικώς παράγεται ό περισσότερος πλού
τος’ διότι τά φώτα καί αί ανακαλύψεις έ- 
φαρμόζονται έπί τών προϊόντων τής έρ
γασίας. Ανοίξατε εί; Ρωσσίαν τόσα σχο
λεία, δσα έν ’Αμερική, καί τό άπέοαντοντοΰ
το κράτος θέλει ύπερβή πάσαν άλλην χώ
ραν. Άλλά τά πάντα δέον νά δημιουργη- 
θώσιν είς τήν χώραν ταύτην μέχρι καί αύ
τών τών στοιχείων, άτινα υπόσχονται πρό
οδόν τινα. "Οπως έννοήσωμεν τοΰτο, ά; 
ρίψωμεν 2ν βλέμμα έπί τοΰ παρελθόντος.

Αί πρώται προσπάθειαι τής κυβερνήσε
ως πρός διάδοσιν τή; παιδεία; χρονολο
γούνται έκ τής έποχή; Πέτρου τοΰ Μεγά
λου. Έν ’Ολλανδία, ένθα τότε τά καλά σχο
λεία ήσαν πολυάριθμα, ό έστεμμένος με
ταρρυθμιστής είχε παρατηρήσει τού; θαυ
μάσιου; καρπούς. Τό 4 714- έσύστησε σχ·ο- 
.Ιεϊα cipiffiuivcxijc υποχρεωτικά διά τά ά
τομα ύψηλή; περιωπής’ τό 1715 καί 1719 
ακριβέστεροι κανονισμοί έξεδόθησαν’ ή φοί- 
τησις τών σχολείων τούτων ήτο ύποχρε- 
ωτική δι’ όλους έκτός τών εύγενών. Τά

(‘) Είθε τήν αλήθειαν ταύτην νά έννοήσωσιν 
οί διέποντε; έν Έλλάδι τήν δημ. έκπαίδευσιν.

Σ. Μ.

έξαίρετα ταϋτα μέσα άντί νά γείνωσι πα
ραδεκτά ύπό τών περισσοτέρων διήγειραν 
τήν μεγαλειτέραν άντιπολίτευσιν. Τά συμ
βούλια πολλών πόλεων έπεμψαν αναφοράς, 
δπως ζητήσωσι τήν κατάργησιν τών σχο
λείων τούτων ώς επικινδύνων καί ολέθριων.

Ύπό τό κράτος τών ιδεών τοΰ I 8 αίώ
νος ή Αίκατεοίνα Β'. διέταξε τό 1775 νά 
έγείρωσι σχολεία είς τάς πόλεις καί είς τά 
χωρία. Ήθέλησεν ώστε ή διδασκαλική μι
σθοδοσία νά είναι μικρά, δπως εύκολύνη τά 
τέκνα τών χωρικών’ δυστυχώς τό ούκάζι- 
ον έμεινε νεκρόν γράμμα’ τό πάν έλειπε, 
διδάσκαλοι, σχολεία, βιβλία, χρήματα. Έκ 
τής έποχής ταύτη; αί προσπάθειαι έδιπλα- 
σιάσθησαν, άλλά πάντοτε μετά μικρού ά- 
ποτελέσματος. Τό 1782 έπιτροπή προ- 
εδρευομένη ύπό τοΰ Ζαβατόσκη έπρότεινε 
τήν άνέγερσιν δύο ειδών σχολείων, τετρα
ετή μέν διά τούς πλουσίους, διετή δέ 
διά τόν λ.αόν. Τό 1 803 τά άνώτερα σχο
λεία μεταβάλλονται είς γυμνάσια οργα- 
νισθέντα κατά τό παράδειγμα τών τή; 
Γερμανίας. Είς τά δημοτικά σχολεία τής 
Αικατερίνης παρεδέχθησαν ώς βάσιν τής 
έκπαιδεύσεως τό βιβλίον τώ>· χαθηχόττων 
τοΰ ar#ρύπου χαΐ τοΰ πο.ΙΙτου' ακολου
θώ; άντικατέστησαν αύτό ύφ’ ένό; άλλου 
βιβλίου άναγνώσεως, έμπεριέχοντος γνώσεις 
γεωργίας, ύγιεινή; καί πρακτικής φυσικής. 
Ί! κερδοσκοπική έποχή διεδέχθη τήν φι
λοσοφικήν έποχήν. Έπί τέλους ό κλήρος 
φιλοτιμούμενο; έσύστησεν είς τήν έπαρχίαν 
τής Νοβογορόδης 100 σχολεία, ένθα ίερεί; 
έδίδασκον τήν κατήχησιν, τήν ίεράν ιστο
ρίαν καί τά εγκύκλια μαθήματα.

Μετά τήν κατάργησιν τής δουλείας ό 
αύτοκράτωρ Αλέξανδρος Β'. άνεγνώρισεν ό
τι τό απαραίτητον συμπλήρωμα τή; μεγά
λη; ταύτη; μεταρρυθμιστώ; ήτο σπουδαία 
διοργάνωσις τή; δημοτικής έκπαιδεύσεως. 
Πρός τόν σκοπόν τοΰτον έπιτροπή έσυ- 
στήθη τό 1861 ϊνα συντάξη νομ,οσχέδι- 
ον, καί κατά τό 1862 δ Κ. Τανιέφ άπηύ- 
θυνεν εί; τόν αύτοκοάτορα yerixor σγέάι- 
ο>· Jut τή>· Αιοργάτωσιχ τώ>· ίηροτιχών 
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σχο.ΙεΙωΐ. Τδ σχέδιον τοΰτο διελάμβάνεν 
ορθά; τινάς διατάξει; ζαΐ συνέτεινεν εΐς τήν 
δημοσίευσιν τοΰ γεπζοΰ Λ-ακοησ/ζοδ τοϋ 
1861,. δστις είναι ζατά τδ παρόν έν χρή- 
σει. Ούτε έν Γαλλία ούτε έν ‘Αγγλία τδ 
κράτος δέν διετύ πωσε τοσοΰτον σαφώς τδ 
εις λύσιν προκείμενον πρόβλημα. Αί δυ- 
βκρλίαι, άς άπαντφ τέλειος διοργανισμδς τής 
δημοτική; διδασκαλίας έν Ρωσσία είναι 
υπερβολικά!’ προέρχονται δέ κυρίω; έζ τή; 
άκρα; διασποράς καί τής σχετική; δυστυ
χία; τών κατοίκων τή; έξοχή;. Έν τή εκ
θέσει τά έξοδα δΓ 2ν σχολεϊον 
ται ζατά τδν έξή; τρόπον.

πόλει;
Μισθοδοσία τοΰ 
διδασκάλου 250 ρούβλια
Αποζημίωσή εΐ; 
τόν διδάσκαλον 
των Ιερών 80
Βιδλϊα καί αντι
κείμενα σχολείου 70

τό δλον 400 ρούβλια 250
Ούτω ή διατήρησις ένδς σχολείου έν τή 

έξοχή στοιχίζει 900 φράγκα’ εις τδ πο
σδν τοΰτο δέον νά προσθέσωμεν τήν τιμήν 
τή; θερμάνσεω; καί τήν άποζημίωσιν τής 
οίκήσεως, δπερ άποτελεϊ ώς έγγιστα τδ έ
λικαν ποσδν 4 000 φρ. Υπολογίζουν δτι, 
δπως καλύψωσι τήν χρονικήν ταύτην δα
πάνην, έχρειάζοντο 800 άτομα ή 200 οι
κογένεια; συνεισφέρουσα έκάστη ώς μέσον 
δρον 3 φρ. ή I ρούβ. 25]000 δι’ έκαστον 
άτομον. Σχετικώς ώς πρδς άλλας χώρας 
πλουσιωτέοας τής Ρωσσία; τδ ποσδν τού
το είναι υπερβολικόν. Εί; τάς Ηνωμένας 
Πολιτείας, εις τάς διαμαρτυρουμένας πόλεις 
τή; Ελβετίας καί τής Δανίας, ή σχολική 
δαπάνη συμποσοΰται, είναι αληθές, εΐ; 5 φρ. 
δι’ έκαστον πολίτην’ πλήν εΐς Γαλλίαν α
νέρχεται μόνον είς I φρ. 56] 100, εΐ; Νορ
βηγίαν είς 1 φρ. καί 50] I 00 είς Σουηδί
αν εΐ; 1. φρ. 23] 100, εις Ισπανίαν καί έν 
'Ελλάδι εί; 1. φρ. εΐς ’Ιταλίαν εις 55]100 
καί εί; Πορτογαλλίαν εΐ; 32] 100.

Έν Ρωσσία 800 άτομα ζώσι κατά μέ
σον δρον διασκορπισμένα έντδ; δκτώ μικρών 

χωρίων, έπί μια; έκτάσεως 20 τετραγωνι
κών βερστίων. ΊΙ πυκνότη; τοΰ πληθυσμού 
είναι τοσοΰτον αδύνατος, ώστε δέν άριθμεϊ 
τι; είμή I 3.6 κατοίκου; διά κάθε τετραγω
νικόν χιλιόμετρον, άντί 69 ώ; έν Γαλλία’ 
'Υπδ τού; όρους τούτου; μόνον εί; τά κεν
τρικότερα χωρία τά τέκνα δύνανται νά 
συχνάζωσιν είς τδ σχολεϊον, πρδ πάντων 
έν καιρώ χειαώνος ή δταν ή χιών διαλύ
εται. 'Επομένως οί άλλοι κάτοικοι ήθελον 
πληρώνει χωρίς ούδεμίαν ωφέλειαν ανάλο
γου πρδς τάς θυσίας των, δπερ ήθελε προ- 
καλέσει νόμιμον δυσαρέσκειαν. Δεν ήδυνή- 
θησαν λοιπδν νά σκεφθώσιν έν Ρωσσία, συμ
περαίνει ό πρίγκηψ Γαγαρίν, ούτε υπέρ 
τή; υποχρεωτικής διδασκαλίας, ώσπερ έν 
Γερμανία, ούτε υπέρ τών υποχρεωτικών 
σχολείων δι’ έκάστην κοινότητα, ώσπερ έν 
Γαλλία.

’Λναμφιβόλως, είναι άδύνατον νά σκε- 
φθή τις δπως εισάξη άμέσως έν Ρωσσία τήν 
σχολικήν παιδαγωγίαν τών δυτικών χω
ρών. Η οικονομική καί γεωγραφική κατά- 
στασις είναι δλως διάφορο;’ πλήν υπάρχει 
χωρά, ένθα άπαντά τι; τά; αύτά; δυσκολί
α;, και έν τούτοι; ή έκπαίδευσι; είναι τό
σον γενικευμένη, οσον έν 'Ελβετία, Γερμα
νία, και Δανία. 'Η χώρα αύτη είναι ή Νορ
βηγία. Εί; Νορβηγίαν ό πληθυσμός είναι 
μάλλον διεσκορπισμένο; ή είς Ρωσσίαν, κα
θότι δέν αριθμεί τι; είμή 4,7 κατοίκου; 
εί; Sv τετραγωνικόν χιλιόμετρον. Τδ έδα
φος διακόπτεται παντού ύπδ βαθέων κοι
λάδων καί ύφ’ ύψηλών οροπεδίων ακατοί
κητων’ τδ κλίμα είναι τραχύ, ή χιών άφ
θονος, τά δέ χωρία τοσούτον μικρά, ώστε 
πολλάκις δέν αποτελούν είμή δύο ή τρεϊς 
έπαύλεις έν τώ μέσω τής έρημου. Μόλα ταύ- 
τα δλοι οί Νορβηγοί καί πολλοί έκ τών Αα- 
πώνων γινώσκουσι τούλάχιστον άνάγνωσιν 
καί γραφήν, οί δέ χωρικοί κατέχουν γενι
κώς στερεάν έκπαίδευσιν καί είναι αρκετά 
άνεπτυγμένοι. ’Αλλά πώς έφθασαν εΐς τδ 
εύχάριστον τοΰτο άποτέλεσμα ; Διά μέσον 
τών κινητών σχολείων, /lytla/ile sliola. 
Εί; δημοδιδάσκαλος διατρέχει έν τμήμα 

τής έπαρχία; διαμένων άλλεπαλλήλω; είς 
κάθε χωρίον. Είναι δεκτός πότε είς τήν μί
αν, πότε είς τήν άλλην έπαυλιν καί διδά
σκει τά τέκνα δλων τών πέριξ χωρίων.Τοιου
τοτρόπως ό διδάσκαλος δύναται άτομικώς 
νά προγυμνάση αύτά, καί είς όλίγον διάβη
μα καιρού κάμνουν μεγάλα; προόδους’ με
τά τήν άναχώρησίν του ή μήτηρ επανα
λαμβάνει πάν δ τι έμαθον, έτοιμάζουσα αύ
τά μέχρι τής επιστροφής τοΰ διδασκάλου. 
Ή δημοτική έκπαίδευσι; διεδόθη είς Νορ
βηγίαν καί είς τήν άρκτώζν Σουηδίαν σχε
δόν άποκλειστικώς ύπδ τών κινητών δι
δασκάλων. Τδ 1840 ύπήρχον είς Νορβη
γίαν 7133 κινητά σχολεία καί μόνον 222 
ακίνητα·

'Η Ρωσσία ώφειλε ν’ άκολουθήση τδ πα
ράδειγμα τή; Νορβηγία;, άρχίζουσα έκ τών 
κινητών σχολείων. Ό πλανοδιοπώλης δια
δραματίζει πρόσωπον σπουδαϊον έν τή α
γροτική ζωή τών Ρώσσων’ φέρει τά βιομη
χανικά προϊόντα,καθώς καί τάς ειδήσεις τών 
ξένων έθνών- Αντιπροσωπεύει συνάμα τδ 
έμπόριον καί τδν τύπον. Ό κινητός διδά
σκαλος Οά ήτον δ πλανοδιοπώλης τοΰ έ~ 
ξευγενισμοΰ. 'Η ύπδ τοΰ διδασκάλου έ- 
ξασκουμένη έπιρροή έπί τών συγγενών καί 
έπί τών χωρίων Οά ήτο ευτυχής καί γό
νιμος. Τδ έθνος ώφειλε έπίσης ν’ άποταθή 
καί είς τδν κλήρον, δστις, έθνικδς ών, δέν 
θά ήτο ένταΰθα, καθώς εΐς τάς καθολικά; 
χώρας, τδ δργανον τής ύπεραλπείου πολι
τικής. Εύχής έργον θά ήτο έπίσης έάν έ- 
φήρμοζον καί είς τήν Ρωσσίαν τήν τοσού
τον έφευρετικήν ιδέαν, άρτίως τεθεϊσαν εις 
πράξιν έν ’Αγγλία, καί ήτις συνίσταται είς 
τδ νά φυλάττουν άναλογίαν .μεταξύ τής 
χρηματικής έπιχορηγήσεως καί τοΰ άπο- 
κτηθέντος αποτελέσματος- Είναι ή άρχή 
τή; εύθύνη; καί τή; έργασίας, δ μέγα; ού 
το; μοχλό; τή; βιομηχανική; παραγωγή;, 
είσαχθεΐσα έν τή διοικήσει τοΰ σχολείου. 
Κατά τδ άρθρον 4 9 τού « νέου κώδηκο; » 
τού 4 874 δ διευθυντή; ένδς σχολείου ά- 
νοιχθέντο; τούλάχιστον τετρακοσίας φο
ράς έντδ; τοΰ έτους, είτε τήν πρωίαν είτε

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Θ’.)

μετά μεσημβρίαν,δύναται ν’ άπαιτήση 6 σε
λήνια δι’ έκαστον τέκνον συχνάζον τακτικώς 
είς τάς τάξεις τού σχολείου, περιπλέον δέ

4

4
4

σελήνια, έάν τό τέκνον άναγινώσκη 
καλώ; ένώπιον τών δημομίων έπι- 
Οεωρητών εΐ; τά; δημοσίου; εξετά
σεις.
σελήνια, έάν γράφη καλώς, 
σελήνια, έάν άριΟμή καλώ;.

τό δλον 46 σελήνια

*Ας είσάξωσι τήν άρχήν ταύτην καί έν 
Ρωσσία, άς παραχωρήσωσιν 4 ή 2 ρούβλια 
εί; τδν διδάσκαλον ή εί; τδν ιερέα δι’ έκα
στον τέκνον γινώσκον καλώ; άνάγνωσιν καί 
γραφήν, καί τότε τά άποτελέσματα θά εί
ναι άξιοθαύμαστα’ έάν δμως τδ έθνος ά- 
παιτεϊ σπουδαιοτέραν πρόοδον, άνάγκη τό
τε γενναιοτέρα; χρηματικής έπικουρίας έκ 
μέρους τής κυβερνήσεως- 'Ο αύτοκράτωρ 
’Αλέξανδρος φαίνεται άρκετά πεπεισμένος 
περί τής ώθήσεως, ήν ή κυβέρνησις χρεω- 
στεϊ νά δόση είς τήν παιδείαν. Είς πρό
σφατόν τινα προσφώνησιν άποτεινομένην 
είς τδν ύπουργδν τής δημοσίας έκπαιδεύ- 
σεως κόμητα Δημήτριον Τολστόην δ αΰτο- 
κράτοιρ μετά σύντομον σκιαγραφίαν περί 
τή; άναπτύξεως, ήν έλαβεν έσχάτως ή έκ- 
παίδευσις, έπιμένει δπως έξασφαλισθώσι δι* 
άγρύπνου έπιτηρήσεως αί άρχαί τής πίστε- 
ως, τής ήθική; καί τών πολιτικών καθηκόν
των εί; τά άναρίθμ.ητα σχολεϊα δργανισθέν- 
τα ν’ άνταποκριθώσιν εί; τάς άνάγκας τής 
έποχής. «Έκεϊνο τδ δποϊον,λέγει δ αύτοκρά
τωρ, μέλλει νά χρησιμεύσγ ώς μέσον δγιοΰς 
άνατροφή; τών νέων γεννεών, δέν πρέπει νά 
είναι όργανον έξαχρειώσεως διά τδν λαόν, 
παρά τώ δποίω συμπτώματα τινά άνεφά- 
νησαν. Ή διατήρησες τής δημοτικής άνα- 
τροφής έν τώ πνεύματι τής θρησκείας καί 
τής ήθική; είναι καθήκον, δπερ άνήκει ουχί 
μόνον είς τδν κλήρον, άλλ’ είσέτι είς δλους 
τού; πεφωτισμένου; άνδρας. καί πρδ πάν
των είς τούς εύγενεΐς ρώσσους, εί; τούς ό
ποιου; ανατίθεται ή έπαγρύπνησις τών δη-

45.
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ώ αί επίσημοι έκθέσεις παριστάνουσι τά 
πράγματα ύπ’ ανθήραν κατάστασιν, αί έκ- 
θέσεις τοΰ πρίγκηπο; Γαγαριν καί τοΰ κόμη- 
τος Τολστόη έκθέτουσ: τήν αλήθειαν ύπό 
τά μελανότερα χρώματα-

Ί1 εις ρωσσικήν διάλεκτον δημοσιευθείσα 
έκθεσις τοΰ 1871 ύπό τοΰ υπουργού τής δη
μοσίας έκπαιδεύσεως άποδεικνύει δτι ό κα · 
νονισμός τοΰ 1864 δέν έτέθη είς έκ^έλεσιν. 
Έκ τών συνισταμένων έπαρχιακών συμβου
λίων, 4 434 μόνον ίπεμψαν άτελείς έκθέ- 
σεις. Είς 14 έπαρχίας, τάς μ&λλον πολι- 
τισμένας τής σλαβικής Ρωσσίας, Πετρού- 
πολιν, Μόσχαν, Πουλτάβαν, Τβερ, Κοστρό- 
μα, Χερσώνα, Ίαροσλάφ, Αίκατερινόφ, 
Σαρκώφ, Ταμπώφ, Όρέλ, Κασάνην, Συμ- 
πίρσκα, Πένσαν, μετά 20425294 κατοί

μοσίων σχολείων, προφυλάττοντας αύτά έκ 
τών έπικινδύνων κα: καταστρεπτικών έ- 
πιρροών. Πρό; τόν σκοπόν τοΰτον ειδικά δι
καιώματα θέλουσι άποδοθή εις τούς αξιω
ματικούς τών εύγενών, ώς εφόρων τών προ
καταρκτικών σχολείων τής επαρχίας αυ
τών, ό δέ υπουργός τή; δημοσία; έκπαι- 
δεύσεω; συμφώνω; μετά τοϋ υπουργού τών 
έξωτερικών προσκαλείται νά συνενοηθή 
μετ’ αυτών δπως ώφεληθή έκ τοϋ δραστη- 
ρίου μέρους, δπερ μέλλει νά λάβωσιν είς τόν 
Ιερόν τούτον αγώνα °.

’Αλλ' ούδέποτε οί εύγενεϊς καί ό κλήρος 
Οά κατορθώσωσι τό παραμικρόν άνευ τής 
Ισχυρά; συνδρομής έκ μέρους τής κυβεονή 
σεως. Τό 1870 ό κόμης Τολστόηέζήτη- 
οεν αΰξησιν 200000 ρουβλίων έπί τής 
προσδιορισμένης πιστώσεως διά τά προκα
ταρκτικά σχολεία, άλλά δέν έλαβεν είμή 
μόνον · 100,000. ’Εν τούτοις πρέπει νά 
προσθέσωμεν δτι έσχάτως αί επιχορηγήσεις 
μεγάλως ηΰξήθησαν. Τά δαπανηθέντα πο
σά διά τά προκαταρκτικά σχολεία ύψώ- 
θησαν τό 1871 είς 2742008 ρούβλια, εκ 
τών όποιων 1271823 προήρχοντο έκ τών 
άστυκών καί αγροτικών κοινοτήτων, 766 
642 έκ τών έπαρχιών, καί 703341 έκ 
τοΰ κράτους.—'Η έπιχορήγησις τοΰ κρά
τους, ήτις κατ άρχάς συνίστατο είς 100 
ΟΟΟ ρούβλια μετ’ ολίγα έτη έξαπλασια- 
σθη. Περιπλέον διά τά διδασκαλεία, υπέρ 
τών όποιων έδαπανήθησαν 334331 ρού
βλια, τό κράτος έχορήγησε 216329, τό δέ 
υπόλοιπον έχορηγήθη ύπό τών έπαρχιών, 
ύπό τών τόκων τών κληροδοτημάτων και 
ύπό τής πληρωμής τών μαθητών’ πρέπει δ
μως νά τό δμολογήσωμεν, τά ποσά ταΰτα 
φαίνονται άσήμαντα, όσάκις σκεφθώμεν ε
κείνα, τά όποια δαπανώνται είς τάς 'Ηνω
μένας Πολιτείας τής ’Αμερικής ή είς τήν 
Γερμανίαν. Εσχάτως ή πόλις τοΰ Βερολί
νου έψήφισε 230000 τάλληρα διά τήν οι
κοδομήν άνωτέρων σχολείων. Αί άνάγκαι 
τής δημοτικής έκπαιδεύσεως έν Ρωσσία εί- 
vat άληθώς ύπέρμετροι. Έλλείπουσι σχε
δόν παντού τά αρμόδια ένδιαιτήματα. ’Εν

κων, ύπήρχον ώς έγγιστα τόν Ιανουάριον 
4 870, 4274 σχολεία μετά 4982 διδα
σκάλων, έκ τών όποιων 3316 ιερείς, και 
143385 μαθητών, ήγουν 4 μαθητής έπί 
142 κατοίκων. Έν Δανία, Σουηδία, Νορβη
γία, Σαξωνία εί; τάς διαμαοτυρουμένας έ
παρχίας τή; Ελβετίας, ευρίσκει τις 1. μα
θητήν έπί 6 κατοίκων. Εί; τάς έξοχά;, λέ
γει ή επίσημος έκθεσι;, οί διδάσκαλοι εί
ναι σπάνιοι καί κακώς πληρωμένοι. Τά 
ευάριθμα ύπάρχοντα σχολεία εύρίσκονται 
εΐ; ακατάλληλα μέρη, εί; τά; παρόδους ή 
πλησίον τών δημοτικών φυλακών. Έν τή 
έπαρχίρι τή; Τούλης, λέγει ή είς γαλλικήν 
γλώσσαν έκθεσις τοϋ 4 872, έπί 599 σχο
λείων, άτινα εύρίσκονται, 4 2 μόνον έχου- 
σιν ειδικόν κτιρίου, 70 εύρίσκονται έντός 
τών βαίλείων, 59 εΐ; τά σκευοφυλακεία 
τών εκκλησιών, τά δέ άλλα εΐ; χειρότερα 
μέρη. « 'Η έλαττωματική έγκατάστασις 
τών περισσοτέρων σχολείων, λέγε: ή έκθε- 
σις, βλάπτει είς τήν περαιτέρω άνάπτυξιν 
τή; δημοτική; έκπαιδεύσεως- Σχολεία κα
κώς έγκατεστημένα, στερούμενα καλών 
διδασκάλων καί τοϋ άπαραιτήτως αναγ
καίου ύλικοΰ, προξενοϋσι τήν δυσπιστίαν ώς 

j πρός τήν διδασκαλίαν, ή δέ δυσπιστία αΰ
τη συνεπιφέρει πολλάκις τήν παϋσιν τών 

| σχολείων. Οΰτω τό 4 874 δέν ύπήρχεν ού-

δέ έν σχολείου είς τό διαμέρισμα τή; Τσα- 
ριξίνη;, καθότι τά παλαιά σχολεία ειχον 
κλεισθή δλα ύπό τής δημοτικής έξουσίας, 
τά δέ κτίρια έπωλήθησαν, δπως κατεδαφι- 
σθώσι ».

Είναι άρκετά δύσκολον νά είπωμεν α
κριβώς, ποιο; ό αριθμός τών προκαταρκτι
κών σχολείων’ φαίνεται δμως δτι δέν υ
πάρχει εντελής στατιστική, καθότι ή ρωσ· 
σική έκθεσι; τού πρίγγηπο; Γαγαρίν τοΰ 
έτσυ; 4 863 σημειώνει διά 86 έπαρχίας 
304 79 σχολεία μετά 632471 μαθητών, 
ένφ ή γαλλική έκθεσι; τοϋ 1872 τοΰ κόμη- 
το; Τολστόη μόνον 24000 μετά 875000 
μαθητών δι’ δλην τήν ευρωπαϊκήν Ρωσ- 
σίαν. Οί άοιθμοί ούτοι, άρκετά σημαντι
κοί κατ’ επιφάνειαν, είναι ασήμαντοι σχε
τικώς ώ; πρό; τόν πληθυσμόν, δς-ις ύπερβαί- 
νει τά 65 εκατομμύρια διά τήν ευρωπαϊ
κήν Ρωσσίαν. Επομένως εύρίσκομεν εις Ρωσ- 
σίαν 1 μαθητήν έπί 75 κατοίκων ένφ υπο
λογίζει τις I έπι 4 κατοίκων, εί; τά κράτη 
τή; Νέας-Άγγλία; και εί; Καναδά, καί I 
έπί 6 είς Δανίαν καί Σαξωνίαν. Τά κράτη 
τά μάλλον όπισθοδρομικά προσφέρουσιν ύ
πό τήν έποψιν ταύτην άναλογίαν εύνοίκω- 
τέραν τή; Ρωσσίας' οΰτω ή ’Ιταλία I έπί 
1 9 κατοίκων, ή Ελλάς 4 έπί 20, ή Πορ- 
τογαλλία I έπί 40, και ή Σερβία 1 έπί 48.

Ή κυβέρνησις έννόησεν δτι, δπω; άνα- 
πτύξη τήν προκαταρκτικήν έκπαίδευσιν, 
πρέπει πρώτον νά μόρφωση καλού; καί ι
κανού; παιδαγωγούς' ένεκεν τούτου προ
σπαθεί νά πολλαπλασιάση τά διδασκαλεία 
ή « φυτώρια. ° Περί τά; άρχά; τοϋ 1871 
δέν ύπήρχον είμή 15 διδασκαλεία. Τόν Ί- 
αννουάριον τού 1873 ύπήρχον 41 καταστή
ματα προσδιορισμένα νά μορφώσωσι καλού; 
παιδαγωγούς. Περιπλέον αί επαρχία·. διωργά- 
νισαν δι’ έξόδων των παιδαγωγικά μαθήμα
τα εί; δεκαοκτώ διάφορα μέρη- Όλα ταΰτα 
είναι βεβαίως ανεπαρκή' ούχ’ ήττον δμως 
είναι εύχάρις-ον νά βλέπη τι; δτι αί έπαρχια- 
καί διοικήσει;, καθώ; καί τό κράτο;, άμιλ- 
λώνται περί σκοπού ιερού καί ούσιωδεστά- 
του. Οΰτω λ. χ ή κυβέρνησις παραχωρεί

14840 ρούβλια κατ'έτο; εί; τό διδασκα
λικόν τοϋ Κ:έφ καί προσδιορίζει 63000 
ρούβλια διά τήν άνέγερσιν τοΰ κτιρίου. Τά 
έξοδα δ·.ά τήν κατασκευήν τού διδασκαλεί
ου τή; Καζάνης άνέβησαν κατά τό 1871 
εί; 64433 ρούβλια, τό δέ επόμενον ίτο; ή 
κυβέρνησις έπρόσθεσεν άλλα 25000 ρούβλια.

Έν Ρωσσία είσήχθησαν αί συνδιαλέξεις 
τών παιδαγωγών, αϊτινες υπήρξαν τοσοϋ
τον γόνιμοι είς τά Ηνωμένα Κράτη τή; ’Α
μερικής. Αί συναθροίσεις αύται γίνονται υ
πό τήν διεύθυνσιν έξησκημένων παιδαγω
γών, όνομαζομένων ύπό τή; σχολικής έξου- 
σία; καί ύπό τήν έπαγρύπνησιν τών έφο
ρων τή; προκαταρκτική; διδασκαλίας. Τά 
έξοδα πληρόνονται ύπό τών επαρχιακών δι
οικήσεων. Αί συνδιαλέξεις αύται λέγε: ό ύ- 
πουργό; τή; δημοσία;έκπαιδεύσεω;,έξασκοΰν 
τήν σωτηρ-.ωδεστέραν επιρροήν. Κάμνουσι 
γνωστά τά καταλληλότερα εγχειρίδια, τά; 
καλλιτέρας μεθόδους τή; διδασκαλία; καί 
τά μέσα τή; έφαρμογή;. Δημιουργούσε 
κέντρα παιδαγωγικών πληροφοριών καί τε
λειοποιούσα οΰτω τάς εί; τό διδασκαλείου 
άποκτηθείσα; γνώσεις- ’Ώφειλεν ή κυβέρ- 
νησις νά είσάξη τά; συνδιαλέξεις ταύτας 
εί; δλα; τάς έπαρχίας, ύποχρεόνουσα τού; 
διδασκάλου; νά λαμ-βάνωσι μέρος καί άπο- 
ζημιόνουσα αύτού; διά τά έξοδα τοΰ μετα- 
τοπισμ.οϋ καί τή; διαμονή; των εί; άλλην 
έπαρχίαν. Έν ’Αμερική ή καθίδρυσις αΰτη 
είναι τοσοΰτο δημοτική, ώστε αί οικογένει
α·. θεωρούσιν ώ; ύπερτάτην εύχαρίστησιν, 
όσάκις προσφέρουσι τήν φιλοξενίαν εΐ; τούς 
διδασκάλους, οϊτινες πορεύονται εί; τάς συ
ναθροίσεις.

Ή αμάθεια είναι ύπερβολική είς τά; έξο
χά; τή; Ρωσσίας- Κατά τόν πρόξενον τή; 
’Αγγλία; είς ΙΙετρούπολιν Κ. Μισέλ τόν 
σπουδάσαντκ κατά βάθος τήν κατάστασιυ 
τών αγροτικών τάξεων έν Ρωσσία δ αριθ
μός τών γνωριζόντων άνάγνωσιν καί γρα
φήν δέν υπερβαίνει τούς 8 ή 9 έπί 100, 
καί εντούτοις ό ρώσσο; χωρικό; έχει πνεύ
μα επιδεκτικόν καί μανθάνει ευκόλως πάν 
δτι τω διδάξωσι. ’’Οχι μόνον καλλιεργεί



364 ΗΕΡ1 ΓΗΣ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ. ΠΕΗ ΤΗΣ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 365

τά διάφορα αναγκαία προϊόντα πρδς κα- 
τανάλωσίν του, άλλά περιπλέον κτίζει τήν 
οικίαν του, τά άλώνιά του, κατασκευά
ζει τά έπιπλά του, τά έιδύματά του, τά 
έργαλεΐά του, τήν σκευήν τών 'ίππων του 
τέλος παν δτι δύναται νά κάμη διά τοϋ 
ύλικοϋ, δπερ έχει άνά χεϊρας. Ή άνάγκη 
καϊ ή έξις νά σκέπτηται είς πάν τδ συντε
λούν ν’ άναπτύξη είς αύτδν τδ αίσθημα 
τής έργασίας καϊ τής μιμήσεως, καί νά τδν 
κάμη, εργάτην άξιοθαύμαστον όξυδερκεί- 
ας καί νοημοσύνης, "Ηθελεν ώφεληθή λοι- 
πδν έκ τής έκπαιδεύσεως, ήν ή κυβέρνησις 
ήθελε θέσει υπδ τήν έξουσίαν του. ΙΙεπαι- 
δευμένος, καλώς τρεφόμενος ό ρώσσος ήθε
λε γείνη είς τών καλητέρων έργατών τή; 
Εύρώπης. Πάντες γινώσκουσιν δτι τδ μεγα- 
λείτερον αύτοΰ έλάττωμα είναι ή μέθη’ κά- 
μνει κατάχρησιν τής ρακής, kaodu πρδ 
πάντων, άφ’ ή; στιγμής ή τιμή αύτής έ- 
ξέπεσεν. "Οπως πολεμήσωσι τδ έλάττωμα 
τοΰτο, δπερ είναι πραγματική μάστιξ τών 
κοινωνιών, τδ καλλήτερον μέσον είναι νά
έξευγενίσωσι τήν διάνοιαν τών άγροτικών | 
τάξεων, τοΰθ’ δπερ ήθελεν έμπνεύσει είς 
αύτάς τδ αίσθημα τής φιλοκαλίας καί τής 

έγκρατείας.
Οίτης χειραφετήσεως νόμοι τοϋ 1861 

παρεχώρησαν είς τήν κοινότητα αύτονομί- 
αν τοσοϋτον έλευθέραν, δσην άπολαμβάνου- 
σιν αί κοινότητες townships τής ’Αμερικής. 
Οί κάτοικοι όνομάζουσιν έλευθέρως τδ δη
μοτικόν αυτών συμβοόλιον καί τδν δήμαρ
χον staroste' αί έξουσίαι αυται ού μόνον 
διευθύνουσι τά τοπικά αύτών συμφέροντα, 
άλλ’ έξασκοϋσι καί τήν δικαστικήν έξουσί
αν είς τά πρωτοδικεία. ’Ισχυρίζονται τινες I 
δτι οί χωρικοί ρώσσοι δεν είναι εις κατάς-α- 
σιν νά ώφεληθώσιν έκ τών δημοκρατικών 
τούτων θεσμών καί άναφέρουσι πλήθος κα
ταχρήσεων, αίτινες προκύπτουσιν έκ τοϋ 
συστήματος τούτου. Έν τούτοις τδ πολί
τευμα τοΰτο ισχύει καί έν Ελβετία, ένθα 
έπιφέρει τά μάλλον άξιοθαύμαστα άποτε
λέσματα. Εξασφαλίζει τελείαν καί καλώς 
διωργανισμένην έλευθερίαν, συνηθίζει τδν

λαδν είς τήν αύτοδιοίκησιν και εμπνέει εις 
αύτδν τδν έρωτα τής πατρίδος καί τδ σέβας 
τών προγονικών εθίμων (*).Όπω;  τδ είσαχ- 
Οέν τοΰτο πολίτευμα έν 'Ρωσσία τελεσφο- 
ρέση καλώς, δέον νά ήθικοποιηθή ό λαδς 
διά τής θρησκείας καί τής στοιχειώδους έκ- 
παιδεύσεως, ήν κατέχουσιν οί όρεινοϊ κάτοι
κοι τοϋ Ούρί καί τής Ούτερβάλδης. Είναι 
άληθές δτι ουτοι άπολαμβάνουσι τών έλευ- 
Οέριον τούτων θεσμών έξ άμνημονεύτων 
χρόνων’ άλλά πριν δ Βόρις Γοδονώφ είδά- 
ξη τήν δουλείαν είς 'Ρωσσίαν, ή κοινότης η- 
το διωργανισμένη, ώς ή τών ελβετικών 
δήμων. Τδ αύτδ πολίτευμα ισχύει καί 
παρά τοΐς μεσημβρινοί; Σλάβοι; είς Σερ
βίαν. Δέν πρόκειται λοιπδν είμή νά έπα- 
νέλθωσιν εις τάς έθνικάς αύτών παραδό
σεις’ έπειδή δμως ή νεωτέρα υπαρξις είναι 
μάλλον πολύπλοκο;, διά τοΰτο είναι άνάγ
κη περισσοτέρων φώτων, αύταπαρνήσεως 
καί τιμιότητο;, έστω έάν πρόκηται νά κυ- 
βερνήση τι; καί απλήν άγροτικήν κοινότητα.

(*) Ό αΰτοκράτωρ τής Ι’ωσσίας, καίπερ μο
νάρχη; έννόησε τήν αλήθειαν ταύτην, ή δέ ελ
ληνική κυβέρνησις διά τοϋ συστήματος τής συγ- 
κεντρώσεως, τή; καταπιέσεως, τής στρατοκρατεί- 
ας καί τοϋ έγιυίσμοϋ έπέφερε τόν μαρασμόν καί 
τήν άποσύνΟεσιν είς τό έθνος. -Σ. Μ

Ή Ρωσσία μεγάλως προσπαθεί νά δϊ- 
αδώση τήν παιδείαν μεταξύ τών ξένων λα
ών τών κατοικούντων τάς έκτεταμένας 
πεδιάδας πρδς άνατολά; τοϋ Δόν. Σχολεία 
καθιδρύθησαν διά τού; Τατάρους, τούς Βα- 
σχίρου; καί τούς Κιρκασίους. Τά διδασκα
λεία τής Καζάνης και τή; Ίρκούτσης έ
χουσι τήν άποστολήν νά προετοιμάζωσι 
διδασκάλους διά τάς νομαδικά; ταύτας φυ
λάς. ΊΙ πολιτική αΰτη ού μόνον έχει έκ- 
πολιτιστικδν σκοπδν, άλλά προτίθεται διά 
τής διαδώσεως τής ρωσσικής γλώσσης νά 
έξομειώσιι τάς ξένα; ταύτας φυλάς μέ τδ 
υπόλοιπον τής σλαβικής φυλής·

Ίΐ Ρωσσία ούδενδς μέσου φείδεται δπο>; 
κατας-ήση στενοτέρας τάς σχέσεις αυτής 
μετά τών λαών τής ’Ασίας καί έπεκτεί- 
νη τήν έπιρροήν της εις τήν άπέραντον 

ταύτην χώραν. Άρτίως μετερρύθμισε τδν 
σύλλογον τών άνατολικών γλωσσών, δστις 
έλαβε τδ όνομα τοϋ πρώην διευθύνοντος αύ
τδν Λαζαρέφ. Τδ 1871 ή κυβέρνησις έπροσ- 
διόρισεν ύπέρ τής συντηρήσεως αύτοΰ 20 
000 ρούβλια. Έν αύτώ διδάσκονται ή άρ- 
μενική φιλολογία, ή αραβική, ή περσική, 
ή γεωργιανή, ή τουρκική ή τουρκο-ταρ- 
ταρική γλώσσα, ή ιστορία τής ’Ανατολής 
καί ή άνατολική καλλιγραφία· Οί καθηγη- 
τα'ι καί οί φοιτηταϊ άπολαμβάνουσι τών 
αύτών δικαιωμάτων μέ τούς καθηγητάς καί 
φοιτητάς τών πανεπισεημείων. Ή τελευ
ταία έκστρατεία τής Χίβας απέδειξε πό
σον είναι άναγκαΐον νά γνωρίζη τι; τήν 
γλώσσαν τοϋ έχθροϋ, τδν όποιον μέλλει 
νά πολεμήση. Δύο αξιωματικοί γνωρίζον- 
τε; τήν έν χρήσει διάλεκτον είσεχώρησαν 
είς Χίβαν καί έπεστρεψαν είς τδ ρωσσικδν 
στρατόπεδον φέροντες τδ σχέδιον τών φρου
ρίων καί τής πόλεως.

ΊΙ μεσαία έκπαίδευσις είναι διωργανισμέ- 
νη σχεδδν, καθώς έν Γερμανία, πρδπάντων 
έκ τής έποχής τοϋ διατάγματος τοϋ 4 871, 
τοϋ κανονίσαντος τάς σπουδάς είς τά γυ
μνάσια, καϊ τοϋ διατάγματος τοϋ 1872 ί- 
φορώντος τά τεχνοδιδακτικά σχολεία Be- 
alschulen. Είς τά γυμνάσια διδάσκεται 
έκτδς τών νεωτέρων γλωσσών, γερμανικής 
καϊ γαλλικής, καϊ τών έπιστημονικών κλά
δων ή άρχαία ελληνική κα'ι ή λατινική. 
Τά τεχνοδιδακτικά σχολεία είναι έξαίρετα 
παιδαγωγεΐα λίαν κατάλληλα είς τάς πα· 
ρούσας άνάγκας τή; Ρωσσίας. Είς τά έκ- 
παιδευτήοια ταϋτα έκτδς τών προκαταρ
κτικών γνώσεων διδάσκεται ή γραμμική 
ιχνογραφία,ή θεωρητική ή πρακτική χημεία, 
τά μαθηματικά, ή βοτανική, ή πολιτική 
οικονομία, αί νεώτεραι γλώσσαι καϊ πάν 
δ τι άφορα τήν προαγωγήν τών πρακτι
κών καϊ βιομηχανικών γνώσεων ("). Διά

(’) Τοιαύτη έκπαίδευσις αρμόζει είς τάς έρ- 
γατικάς τάξεις τοϋ λαοβ. Δυστυχώ; τό ήμέτε- 
ρον έκπαιδευτικόν σύστημα, δπω; έχει, ούτε καρ- 
οίας μορφόνει ούτε πρακτικού; άνδρας άναδεικνύ- 
ει. Καιρός νά έννοήσωμεν ότι άλλο έκπαίδευσις, 
άλλο διδασκαλία και άλλο άνατρογή.

τοϋ μέσου τούτου,δσοι τών νέων είναι προσ
διορισμένοι είς τάς τέχνας ή τδ έμπόριον 
τυγχάνουσι τελείας έκπαιδεύσεως χωρίς νά 
δαπανώσι τδν καιρόν των είς τήνέκμάθησιν 
τών άρχαίων γλωσσών, αΐτινε; πολλάκις, 
έξακοντίζουσαι αύτούς είς στάδιον άδιέξο- 
δον, καταστρέφουσι τδ μέλλον αύτών. Έν 
’Ολλανδία: διωργάνισαν τελευταίως είς δ
λας τάς σημαντικωτέρας πόλεις υπδ τδ 
όνομα Hooyburcjerscholen τεχνοδιδακτι- 
κά σχολεία άτινα δύνανται νά χρησιμεύ- 
σωσιν ώ; πρότυπα.

Τήν 1. Ίανουαρίου 1872 ύπήρχον 158 
γυμνάσια, ένθα έφοίτων 42751 μαθηταί, 
τουτέστι 3720 περισσότεροι τών τοϋ 
1871. Ό άριθμδς τών παρουσιασθέντων είς 
τάς εισαγωγικά; έξετάσεις τοϋ Αύγούστου 
άνέρχεται εί; 10068, μεταξύ τών οποίων 
3239 δέν άπήντησαν εί; τά; τή; παρα
δοχή; δοκιμασίας, αίτινες είναι λίαν αύστη- 
ραί, καί έν τούτοι; 44 γυμνάσια έπϊ 158 
ήναγκάσθησαν ν’ άποποιηθώσι 1048 μα- 
θητά; ίνεκεν έλλείψεως χώρου. Ιδού άπό- 
δειξι; τή; προθυμίας, μεθ’ ής οί λαοί θέ
λουσι νά ώφεληθώσιν έξ δλων τών μέσων 
τής έκπαιδεύσεως, ήτις είναι εφικτή είς αύ
τούς. Αλλοθι ή κυβέρνησις άγωνίζεται δ
πω; υποχρεώση τού; πολίτας, "να ένασχο- 
λώννται είς τήν έκπαίδευσιν, είς Ρωσσίαν 
απεναντίας οί ίδιώτα., αί πόλεις, αί έπαο- 
χίαι προλαμβάνουσι τήν κυβέρνησιν. Δέν 
έχει λοιπδν άπαραίτητον χρέος ή διοίκη · 
σι; νά συνδράμη τήν ώθησιν ταύτην ; ΊΙ 
διατήρησι; τών γυμνασίων διά τδ έτος 1 
871 έστοίχισε 4,467,644 ρούβλια έκ τών 
δποίων 3,215,889 έχορήγησε τδ κράτος, 
τδ δέ υπόλοιπον προέρχεται έκ τών δήμων, 
τών έπαρχιών, τών ιδιωτών καί τοϋ τό
κου τών σχολικών κεφαλαίων. Πράγμα ά- 
ξιοσημείωτον είναι δτι ή Ρωσσία όνομάζει 
καθ έκαστον έτος καθηγητάς είς τά έκ- 
παιδευτήρια τής μεσαία; έκπαιδεύσεως 
πλήθος Σλάβων αύστριακών. Έάν ή στρα
τολογία αΰτη έξακολουθήση,δύναται νά έχιρ 
συνεπείας διά τδ μέλλον.

Έκ τή; έπισήμου έκθέσεω; μ.ανθάνομεν
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έπίσης, δποίας προσπαθείας καταβάλλει ή 
κυβέρνησις όπως έκρωσσίση τήν Πολωνίαν 
καί τά; βαλτικά; επαρχίας. Κατά τδ 1 871 
δέν ύπήρχεν εΐς Πολωνίαν είμή έν μόνον 
γυμνάσιον, ένθα ή διδασκαλία έγένετο είς 
εθνικήν γλώσσαν. Περί τά μέσα τοϋ αύτοΰ 
έτους τδ γυμνάσιου τοΰτο καθυπεβλήθη είς 
τδν γενικόν νόμον τοΰ Κράτους. Ώς έζ τού
του ή πολωνική γλώσσα έξωρίσθη έκ τής 
μεσαίας έκπαιδεύσεως, καί δπως γείνη τι; 
δεκτό; όφείλει νά γνωρίζη καλώς τήν ρωσ- 
σικήν. Είς τάς βαλτικά; έπαρχίας, ήγουν 
είς τήν σχολικήν περιφέρειαν τοΰ Δορπά, ή 
κυβέρνησις προβαίνει μετά τίνος προφυλά · 
ζεως. Αί οικογένεια', προτιμώσι τήν γερμα
νικήν, ήτις είναι ή μ.ητρική αύτών γλώσσα 
καί ήτις θέτει αύτάς είς επαφήν μετά τής 
Δύσεως. Έξ άλλου οί διδάσκαλοι τή; ρωσ- 
σική; είναι ή Γερμανοί γυωρίζοντες τήν 
διάλεκτον,τήν όποιαν μέλλουν νά διδάξουν, 
ή Ρώσσοι οΐτινες δέν έκαμαν φιλολογικά; 
σπουδάς. "Οπως διόρθωση τήν ανωμαλίαν 
ταύτην, ή κυβέρνησις έσχημάτισε έξ υποτρο
φίας εΐς τδν ιστορικό-φιλολογικόν σύλλογον 
δπω; προετοιμάση διδασκάλου; τής ρωσ- 
σική; γλώσσης διά τά γυμνάσια τής έπαρ
χίας τοΰ Δορπα. Κατά δ’ύτερον λόγον έ- 
σύστησεν εί; Ρήγα καί Ρεβάλ δύο γυμνά
σια έπ* δνόματι τοΰ αύτοκράτορος ’Αλε
ξάνδρου, ένθα δλα τά μαθήματα διδάσκον
ται είς ρωσσικήν γλώσσαν. Είναι λοιπδν 
φυσικόν δτι ή κυβέρνησις άγωνίζεται δπως 
διαδώση τήν εθνικήν γλώσσαν είς τάς έ
παρχίας ξένη; καταγωγής. Ή Γαλλία έπρα- 
ξε τδ αυτό εί; τήν ’Αλσατίαν, ή δέ ΙΙρωσ- 
σία εί; τδ δουκάτον τοΰ Πόζεν’ πλ.ήν ή 
ρωσσική κυβέρνησις πρέπει ν’ άποφεύγη πάν 
δ τι δύναται νά ποοσκρούση τήν φυσικήν 
κλίσιν, ήν οί λαοί αισθάνονται διά τήν μη
τρικήν αύτών γλώσσαν ώς καί διά τούς θε
σμούς αύτών. Τά καταθλιπτικά μέτρα προ- 
καλοΰν τήν άντίστασιν καί καθιστώσι δύ
σκολου τήν άφομοίωσιν,ήν ή κυβέρνησις επι
διώκει.

Ώ; πρδς τήν έκπαίδευσιν τοϋ γυναικείου 
φύλου ή Ρωσσία υπερτερεί πολλάς δυτικά; 

χώρας. Υπάρχει έν Μόσχα σχολεϊον, τδ έκ- 
παιδευτήριον Φίσερ, ένθα οί διδάσκαλοι ά- 
κολουθοΰσι τδ πρόγραμμα τών γυμνασί
ων τών άρρένων. Είς Ρωσσίαν, καθώς είς 
τάς Ηνωμένας Πολιτείας τής ’Αμερικής, 
αί γυναίκες διδάσκονται τάς υψηλά; ιστο
ρικά; φυσικά; ή φιλολογικά; έπιστήμα; χω
ρίς νά ύποπέσωσιν εί; τήν δυσμένειαν τής ά- 
νωτάτης άρχής. Περί τά τέλη τοΰ 1874 
ύπήρχον I 86 έκπαιδευτήρια διά τά κορά
σια, ύπέρ τών όποιων ή κυβέρνησις δαπα
νά κατ’ έτος 2 1]2 έκατομμύρια φράγκα. 
Ό αριθμός τών μαθητριών ανέρχεται είς 28 
404. Τδ σύνολον τών εκπαιδευτηρίων παν
τός είδους συνίστατο κατά Ίαννουάριον 
1872 είς 1081 καταστήματα συμπεριλαμ- 
βάνοντα 38430 μαθητάς, έξ ών 16641 
άορενα καί 21789 κοράσια, επομένως πε- 
ρισσότεραι νεάνιδες παρά νέοι. Σχεδόν τά 
περισσότερα σχολεία εύρίσκονται είς Πε- 
τρούπολιν καί είς Μόσχαν’ 835 άναλ.ογοΰσι. 
μέ τά προκαταρκτικά σχολεία.

ΊΙ Ρωσσία κατέχει 8 πανεπιστήμια δι- 
ωργανισμένα κατά το σχέδιον τών τής 
Γερμανίας’ εύρίσκονται δέ είς Πετρούπολιν, 
Μόσχαν, Καρκώφ, Καζάνην, Κιέφ, 'Οδησ
σόν, Δορπά καί Βαρσοβίαν. Συμπεριλαμβά- 
νουσι 512 καθηγητάς καί. 6779 φοιτητά; 
τδ ήμισυ σπουδάζει τήν νομικήν, οί δέ 1 
922 τήν ιατρικήν. Ικανός είναι δ αριθμός 
τών υποτρόφων’ 5000 σχεδόν μαθηταί 
λαμβάνουσιν έκ μέρους τή; κυβερνήσεως 
σύνταξιν πρδς έκπεραίωσιν τών σπουδών 
τοιν. Ή Ρωσσία ήτο έλλειπής καλών καθη
γητών διά τήν άνωτέραν διδασκαλίαν καί 
πολλάκις πολλαί έδραι έμενον κεναί. "Ο
πως προλάβη τδ άτοπον τοΰτο, ή κυβέρνη- 
σις άπεφάσισε νά σχηματίση ύπδ τήν προ
στασίαν αύτής φυτώριον νέων καθηγητών. 
Έπροσδιόρισεν οθεν τδ ποσδν 250,000 
φρ. δι’ εκείνους, οΐτινες προετοιμάζονται είς 
τδ στάδιον τής υψηλή; διδασκαλίας τόσον 
έντδς, δσον καί έκτος τοΰ κράτους. 'Π Ρωσ
σία κατά μίμησιν τής Γερμανίας διωργά- 
νωσεν έντδς τοΰ Πανεπιστημείου ειδικούς 
επιστημονικού; συλλόγους, έφωδιασμένου;

μετά τή; συσκευής τών άναγκαίων όργάνων. 
Οΰτω Sv αστεροσκοπείου καθιδρύθη είς Ό 
δησσδν καί έτερον είς Κιέφ. Τδ 1871 έπερα- 
τώθη τδ είς τήν χημείαν προσδιορισμένου 
ειδικόν κατάστημα, ένθα οί φοιτηταί δύναν
ται νά έξασκηθώσιν είς πειραματικά; μελέ
τα;, ή ανάγκη τών οποίων καθίσταται δση- 
μέραι λίαν έπαισθητή.

Αι κυβερνήσεις τής Ρωσσία; καί τής Α
μερικής έδωκαν είς πολλάς περιστάσεις δείγ
ματα ειλικρινούς συμφωνίας καί συνεννο- 
ήσεως. Οί ίδιώται Ρώσσοι ώς πρδς τήν με- 
γαλοδωρ’αν ύπέρ τών σχολείων των είναι 
έφάμιλλοι μέ τούς ’Αμερικανούς. Ιδού πα- 
ραδείγματά τινα τής γενναιοδωρίας αυτών. 
Ό Κ. Ναρισκίνη; καθιδρύει είς Τανπώφ τήν 
Αίκατερίνειου Σχολήν προικοδότησα; αύτήν 
έκτδς τοΰ γηπέδου μέ Sv κεφάλαιον 1,600, 
000 φρ. Διά τής δωρήσεως τοΰ έμπορου 
Ματεϊέφ ηύξήθη σημαντικά τδ ίστολ.ογι- 
κδν μουσείου τοΰ Πανεπιστημείου τής Μό
σχας. Χάρις είς τάς μεγαλοδωρίας τής κο- 
μήσσης Μουσκίν- Πουσκίυη τδ λύκειον τής 
Νεγίνης έλαβε σημαντικήν άνάπτυξιν. Διά 
τοΰ κληροδοτήματος τοΰ Κου Βο ικίνου τδ 
πανεπιστημείου τής Μόσχας απέκτησε πολ
λά καλλιτεχνικά έργα, καί συνέστησε Sv δι
αγώνισμα τής φυσική; ιστορίας. Είς Όλτιν- 
γέν οί εύγενεΐς καθιδρύουσιν Sv γυμνάσιου. 
Τδ διδασκαλείου τοΰ Τουέρ συντηρείται δι’ 
έξόδων τοΰ Κ. Μαξιμώφ, πλουσίου ιδιοκτή
του τής πόλεως ταύτης. Τά παραδείγμα
τα ταΰτα γενναιοδωρίας έλήφθησαν μόνον 
έκ τών εκθέσεων τοΰ 1871 καί 1872 καί 
άναλόγως δέν ύπάρχει τόπος, δστις δύναται 
ν’ άναφέρη μετά περισσοτέρου σεβασμού τά 
ονόματα τοσούτων γενναίων καί φιλοπατρί- 
δων δωρητών.

Εν ένί λόγω μεθ’ δλας τάς προόδους, 
άς έξετέλεσεν είς τά τελευταία ταΰτα έτη, 
ή Ρωσσία χρεώστε! νά κάμη είσέτι μεγάλ.ας 
Ουσίας, όπως φθάση είς τδν βαθμόν τοΰ πο
λιτισμού, είς δν έφθασαν τά μάλλον πεπολι- 
τισμένα έθνη τής Εύρώπης. Είναι αληθές οτι 
ή ταρταρική κατοχή,ήτις διήρκησε μέχρι τοΰ 
τέλους τοΰ μεσαίου αΐώνος, έμπόδισεν αύτήν 

νά προχωρήση- πλήν σήμερον, ώς άπεδείχ- 
θη, πάσαι αί τεταγμέναι άρχαί καί δλαι 
αί πολιτικαί τάξεις είναι αποφασισμένοι 
ν’ άνακτήσωσι τδν άπολεσθέντα χρόνον. Ίί 
τελεία άνάπτυξις τής δημοσίας έκπάιδεύ· 
σεως είς τδ άπέοαντον κράτος τής ’Ανατο- 
λ.ής ένδιαφέρει τά μάλιστα όλόκληρον τήν 
ανθρωπότητα. Διά τής Ρωσσίας λ.οιπδν ό 
πολιτισμός δύναται νά είσχωρήσγ είς τάς 
έκτεταμένας χώρας τής βορείου καί κεντρι
κής ’Ασίας. Είδομεν μετά πόσης έπιτυχίας 
άφωσιωμένοι υπάλληλοι διοργανίζουσι σχο
λεία μέχρι τών ταρταρικών στιφών πρδς ά- 
νατολάς τοΰ Βόλγα. Διά τού αύτού μέσου 
τά είρηνοποιηθέντα χανάτα θέλουσιν είσα- 
χθή βαθμηδόν είς τδν κύκλον τού δυτικού 
πολιτισμού, καί έλεύσεται ήμέρα, καθ’ ήν 
αί έρημοι τής Σιβηρίας καί τής ανεξαρτή
του Ταταρίας θέλ.ουσι καθυποβληθή καί αύ
ται είς τήν έκπολιτιστικήν έπιρροήν τής Δύ
σεως.

(Έκ τής’Επιθεωρήσεως τών Δύο Κόσαωυ).

A. Κ.

Η ΨΥΧΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ. 

’Εκ δύο απείρων καί ποικίλων σελίδων 
δύναταί τις είπεΐν δτι σύγκειται ή άεί ή- 
νεωγμένη τοΰ Σύμπαντος βίβλος, τών δέ 
δύο σελίδων τούτων ή μέν, τανύπεπλος, έ- 
πιζρέμαται τής κεφαλής ήμών, ή δέ, άπέ- 
ραντος, άπλούται τριγύρω μας. Άμφοτέ- 
ρων ό πλούτος, δρατδς τής μέν πρώτη; τήν 
νύκτα, τής δέ δευτέρας τήν ήμέραν, ανε
ξάντλητου παρέχει ύλην, είς μέν τδν σπου
δαίου ανθρώπου βαθεία; μελέτης ζαί νέων 
αείποτε άνακαλ.ύψεων, είς δέ τδν αμαθή 
έτι καί έντδ; τοΰ κοινού κύκλ.ου περικλει
όμενου διαρκούς τέρψεως καί θαυμασμού. 
Διά τδν έπιστήμονα ιδίως, διά τδν σοφόν 
άνθρωπον, διά πάντα τέλος πάντων τδν ά- 
ναγνωρίζοντα καί έννοοΰντα τήν σχέσιν τοΰ 
ατόμου πρδς πάν τδ περί αύτδν καί πέραν
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τοϋ ύλικοΰ κύκλου έπιζητοϋντα τδ γόητρον 
καί τδν προορισμόν συγχρόνως τής Ανθρώ
πινης ύπάρξεως, όποιον εύρυ καί ποικίλον 
βαθείας μελέτης στάδιον δέν προσφέρουσιν 
Όί ύπδ τό βλέμμα ήμών άπλούμενοι κόσμοι ! 
’Ακάματο; τυμβωρύχος τών μυστηρίων τής 
φύσεως ό ανθρώπινος νοϋς, έφ’ δσον διά τοΰ 
δφθαλμοΰ τή; έπιστήμης εισδύει είς τά ά
νωθεν αύτοϋ αίωρούμενα ΰψη ή είς τά ύφ’ 
αύτδν στρώματα, έφ’ δσον ψαύει καί Ανα
λύει τά έπίγεια καί διαβλέπει καί μακρό- 
θεν θαυμάζει τά ούράνια θαύματα, έπί το
σοϋτον μανθάνει, δτι ούδέν τδ άνευ ενός 
οίουδήποτε προορισμού έν τώ κόσμω ύπάρ- 
χον, ή δέ μάθησις αυτή αύξάνει τήν πρδς 
νέας άνακαλύψεις δίψαν αύτοΰ, δίψαν ούδέ
ποτε κορεσθησομένην, διότι μόνον έπί τών 
μεγάλων αύτών τής φύσεως ζητημάτων 
τέρμα οδού ούδέποτε ύπάρξει διά τδν οδοι
πόρον τών αιώνων άνθρωπον. Τδ άπειρον 
Ανέκαθεν ήτο καί άείποτε έσεται τδ μόνον 
άληθές δριον τοϋ άπείρου.

Ούδέν λοιπδν τδ έν τη φύσει τυχαίως ύ- 
πάρχον ή άσκόπω; ένεργοϋν’ αύτδ είναι τδ 
Αξιολογώ τεοον τή; έπιστήμης, τή; νεωτέρας 
ίδίω; έπιστήμης πρδς τά πρόσω βήμα, τδ 
καθαρώτερον έξαγόμενον τοϋ συνόλου τών 
μέχρι τούδε έρευνών τοϋ άρχαίου καί νεω- 
τέρου σοφού κόσμου’ τήν αλήθειαν δε ταύ
την κατέδειζαν έναργεστέραν αί κατά τους 
τελευταίους τούτου; χρόνους μελέται τών 
Γερμανών φυσιολόγων, δύο πρδ πάντων έζ 
αύτών, τοϋ Martins καί τοϋ Fechner, έ
πί τής ύπάρξεως καί ένεργείας τών φυτών, 
ωραίου καί ταύτοχρόνως σπουδαίου θέμα
τος, κατά πολλά δέ δσα παρθένου έτι Απέ
ναντι τής έπιστήμης. Είναι βέβαιον τώ όν- 
τι, δτι τδ σπουδαιον τούτο ζήτημα, ή ζωή 
τών φυτών, ή κατασκευή καί άνάπτυξις 
τών δργάνων αύτών, εύρεν άπαθή σχεδόν 
τήν άρχαίαν έπιστήμην, καί μόνον άπδ 
τοϋ παρελθόντος αίώνος τδ ζήτημα τής θρέ- 
ψεως καί άναπνοής τών φυτών ήρξατο έπι- 
σύρον τοϋ έπιστημονικοϋ κόσμου τήν προ
σοχήν. Είς τδν μέγαν τής έποχής έκείνη; 
’’Αγγλον φυσιολόγον Hales Οφείλονται αι 

πρώται ώραιότεραι έπί τούτου μελέται καί 
Ανακαλύψεις.

Σήμερον, καίπερ πολλά ετι ^/.έρν<, εις τήν 
φυσιολογίαν τών φυτών Αναγόμενα, μένουν 
άσαφή καί ακατάληπτα, πολλοί μολα ταϋ
τα κλάδοι τής βοτανικής θαυμασίως άνε- 
πτύχθησαν’ δταν δέ τις λάβη ύπ’ δψιν τδν 
ζήλον, μεθ* ού οί Γερμανοί ιδίως φυσιολό
γοι καταγίνονται έπι τής σπουδής τών φαι
νομένων τών άποτελούντων τήν ζωήν τών 
φυτών, δύναται νά έλπίση δτι, πρίν ή πο
λύς παοέλθη χρόνος, ή επιστήμη θελει χύ
σει νέα φώτα έπί τών έτι σκοτεινών ζητη
μάτων. Τοιαύτην πεποίθησιν άλλως τε θέ
λει σχηματίσει πάς δστις άναγνώση τάς 
έπί τής φυτικής φυσιολογίας μελέτας τών 
δύο προρρηθέντων Γερμανών σοφών έπιστη- 
μόνων καί μάθη τάς πολυτίμου; ανακαλύ
ψεις, εί; δσας διά τών σπουδών αύτών κα- 
τέληζαν. Οί Κύριοι Marinis καί Fechner 
άναγνωρίζουσιν ου μόνον δριστικήν θέλησιν 
είς τών φυτών τάς κινήσεις, άλλά και τήν 
λειτουργίαν αυτήν τοΰ αίσθάνεσθαι, ψυ
χήν αθάνατον, καταντά νά είπη δ εΐ; έζ 
αυτών, δ Marliuf τδ δέ σπουδαιότερον, τάς 
θεωρίας ταύτας στηρίζουσιν έπί γεγονότων 
δοιστικών.

Πασίγνωστον είναι, δτι δι’ δλα τά δργα- 
νικά όντα’ ή θρέψις είναι ή σπουδαίο τέρα 
πρδς διατήρησιν αυτών ενέργεια, ή δ’ ένέρ- 
γεια αυτή συνοδεύεται πάντοτε, καθόσον 
άφορά τά ζώα, ύπδ προφανών σημείων θε- 
λήσεως καί έπιμονής. Τά ζώα διευθύνονται 
δλόκληρα πρδς τδ άντικείμενον,δπερ δρέγον- 
ται" τά φυτά άπεναντίας μέλη μόνον τΐ- 
νά τοϋ σώματός των στέλλουν πρδς ευρε- 
σιν τής τροφής αύτών. Διά τών ριζών ζη
τούν έν τοΐς σπλάγχνοις τής γής τδ πρδς 
θρέψιν αύτών άναγκαΐον ύλικόν ή δ’ ένέρ- 
γεια, ήν πρδς τοΰτο καταβάλλουσι, τοι
αύτη είναι, ώστε πολλάκις διευθύνουν καί 
διά μέσου τών βράχων τάς ρίζας των πρδς 
τήν γήν, ένθα ύπάρχει τροφή άφθονος. Αί 
μεγάλαι κας-ανέαι, αί έπί τής Αίτνης ζώσαι, 
μ’δλον τδ πάχος τής λάβας καί τών βρά
χων, ύφ’ ών περικυκλοϋνται, κατορθόνουν, δ- 

λα ταϋτα διαπερώσαι, νά διευθύνωσι πρδς 
τά; κοιτίδα; τών πηγών τάς ρίζας των.

Αλλο περιεργότερον’ ύπάρχουσι φυτά κα- 
τέχοντα είδος τι ένστικτου αισθήματος, δι’ 
οΰ γνωρίζουσι, ποϋ κεΐται τδ καλλίτερου 
τής γή; στρώμα, καί πρδς αύτδ διευθύνοντα 
τάς ρίζας των. Ό Κίνερ διηγείται τδ Ακό
λουθον γεγονός, καί ύπδ τοϋ Μυρέη βεβαι- 
ούμενον. Έν μέσω τών ερειπίων τής έν 
Αγγλία Νέας *Αββε ( New-Abbey) ύπάρχει 
άκόμη σφένδαμνος, πρδ χρόνων μακρών έ
πϊ ενός τών τειχών αύτής φυείς. Είτε δι
ότι ή θέσις ήτο στενή πρδ; άνάπτυξιν του, 
είτε διότι τώ έλλειπεν ή τροφή, κατεβί- 
βασε δι’ όλου τοϋ μήκους τοϋ τοίχου πα- 
χεϊαν ρίζαν, τήν οποίαν προσήλωσε στεοε- 
ώς έπϊ τής ύπδ τδν τοίχον γής. "Αμα ή 
ρίζα αυτή έστερεώθη, δ σφένδαμνος, ΐνα 
καθεσθή έπ’ αύτής, άπέσπασε βαθμηδόν 
τάς άλλας του ρίζας έκ τοϋ τοίχου, δπου 
εως τότε είχε ζήσει, και έχωρίσθη καθ’ δ- 
λοκληρίαν τής πρώτη; αύτοϋ κατοικία;, 
ΐνα ζήση άνετώτερον τοϋ λοιπού έπϊ τοϋ έ
δάφους, δπου διά τών ιδίων αύτοϋ δυνά
μεων είχε μεταφερθή. Ό Μυρέϋ έπίσης α
ναφέρει, δτι φοαγκοσταφυλή εύρισκομένη είς 
μέρος, ένθα δέν έδύνατο ν’ άναπτυχθή, έξ- 
έτεινεν ένα τών κλόνων της πρό; έδαφος 
γονιμώτερον. Ό κλόνος έρριζώθη καί ήβ- 
ξατο καϊ ούτος είς δενδρύλλιον μεταβαλ
λόμενος, έν ω δ πρωτόγονο; κορμό; έχάθη 
έξ δλοκλήρου βαθμηδόν έκ τοϋ μέρους, δπου 
ύπήρχεν’ άπόδειξις δτι, εύρδν έδαφος καλλί- 
τερον τό φυτόν, άπεκατεστάθη όριστικώ; 
έν αύτώ καί έπαυσε ζητούν τήν τροφήν 
του έν τή άγόνφ γή, τήν όποιαν έγκατέλιπε.

Ο Γάλλος A. lioseowitz αναφέρει ίτεοον 
γεγονός παραδοξότερον’ έν τώ Άγίω Θω
μά, νήσω τών ΆντιλΛών, έφύη έπί βράχου 
πέντε πόδα; υψηλού ροιά. Εύρίσκετο εί; 
μικράν άπόστασιν άπδ τή; θαλάσση;, πλη
σίον τοίχου δεξαμενής, τήν όποιαν εΐχον 
εγείρει επί τοϋ βράχου. Κατά τά ποώτα 
αύτή; έτη άνεπτύσσετο τόσον ή ροιά αύ
τη, ώστε ήθελέ τις είπεΐ δτι δέν έβλεπε 
τήν ώραν νά ύψωθή άνω τοϋ τοίχου, δστι;

(ΟΜ1ΙΡΟΪ ΦΥΛ. Θ'.) 

τή εμπόδιζε τάς ηλιακά; ακτίνα;’ μετά 
τινας δμως ενιαυτούς έγένετο κάτισχνος, 
φθισιώσα σχεδόν κα'ι μέ αιγειρον δμοιά'ζου- 
σα. Αί ρίζα,ι τη; πανταχόθεν ζωννύουσαι τδν 
βράχον εί?έδυον είς δλα; αύτοϋ τά; ραγά
δας, τά φύλλα της’ έκλινον πρός τήν γήν, 
έν γένει δ’ έφαίνετο πάσχουσα καί μαραι- 
νομένη. Αίφνης, έν ώ έφαίνετο ψυχορραγού
σα, κατεβίβασε διά τοϋ μήκους τοϋ τοί
χου ρίζαν δυνατήν, ή δέ ρίζα αύτη άπαν- 
τήσασα γήν εύφορον, είσέδυσεν έν βραχεί 
χρόνου διαστήματι έν αύτή, διά μέσου μυ- 
ρίων μικρών φυτών προχωρήσασα. Ή νέα 
αΰτη ρίζα ΑνεπτύχΟη θαυμασίως, έν ω αί 
ζωννύουσαι τδν βράχον παλαιοί άπεσπά- 
σθησαν αύτοϋ καϊ ήρξαντο δριστικώ; μα
ραινόμενα·.’ έφαίνετο βέβαιον, δτι τδ δεν
δρυλλίου ήλλασσε θέσιν στηρίγματος. Έγ- 
κατελιπεν έπϊ τέλους τόν βράχον, γήν τή; 
γενετή; του, καϊ μετεφέρθη ολόκληρον εί; 
τήν γήν, δπου διηύθυνε τήν πρώτην ρίζαν 
του, νέαν πατρίδα δι’ αύτδ, έκεΐ δ’ ευδο
κίμησε μέ θαυμάσιον τρόπον. "Οταν τι; 
οΰτω παρατηρήση όποιαν καταβάλλουσιν 
επίμονον ένέργειαν πρδ; εΰρεσιν τή; τρο
φή; των, δταν τά βλέπη έγκαταλιμπάνον- 
τα τήν χέρσον γήν καί πρδ; τήν γόνιμον 
διευθυνόμενα, Αναγνωρίζει ζωή; ένέργειαν 
εις τά; κινήσει; των ταύτα; καί παραδέ
χεται σχεδόν δτι τδ ενεργούν ταύτα; άτο
μον εχει, δπω; τά ζώα, συναίσθησιν τών 
πράξεων αύτοΰ.

Μή νομίση δέ τι; δτι έπϊ τής θρέψεω; μό
νης άπαντρί τά ίχνη δυνάμεω; εμψύχου. 
Πολλώ τρανώτερα τοιαΰτα παραδείγματα 
(*·£ί Χ°ΡγιΥεΐ b τρόπος δι’ ού τδ φυτόν ζη
τεί τό φώ;’ διότι ούδέν έξ δλων τών πλα
σμάτων, δσα άναπνέουσιν έπϊ τή; γής, 
ζητεί τδ φώς μέ τόσην Απληστίαν, μέ δ
σην τδ φυτόν. Έν τφ φωτί εύχαριστεΐται 
καϊ αναπτύσσεται’ « "Οταν, λέγει ό Γκαί- 
τη;, δρϋς, έντδ; δάσους ζώσα, έχη μεγάλα 
δένδρα ώς γείτονας, θέλει δείξει τάσιν ε
πίμονον ΐνα ύψωθή κατ’ εύθεΐαν, άέρα καί 
φώ; ζητούσα. Όλιγίστους κλάδου; άπλό- 
νει πλαγίω;’ καϊ ούτοι δέ, μονήρεις καί

40.'
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βαθμηδόν κατερχόμενοι, πίπτουσιν ές δ- 
λοκλήρου πριν ί δρυς φθάση τδν πρώτον 
αύτής αιώνα. "Αρια δ* άπαξ φθάση τών ε
πιγόνων αυτής αγώνων τδν σκοπόν καί αί
σθανθή τήν κορυφήν της άνέτως· έν μέσω 
τοϋ φωτδς κυμαινομένην, αίσθημα ησυχίας 
διαδέχεται τήν προτέραν ένέργειαν. ’Αρχί
ζει τότε ν’ άναπτύσση πολυαρίθμους πλα
γίους κλόνους, ΐνα σχηματίση τδ στέμμα 
της. ’Αλλά συγχρόνως φθάνει και είς τδ η- 
μισυ τής υπάρξεως αυτής, καί αί περαιτέ
ρω ένέργειαι προδίδουσι κατερχομένας δυ
νάμεις.

Ό Γλόκερ έζ άλλου (Gloeker) παρετή- 
ρησε τδ ακόλουθον γεγονός’ πλησίον τής 
άκρας δάεους καί έν μέσω φράκτου πυκνού 
καθ’υπερβολήν έφύτρωσε στάχυς (Stachi- 
de). Μόλις δμως έφθασεν είς δακτύλων 
τινών ύψος καί ή κατά κάθετον γραμμήν 
άνάπτυξις αύτοϋ έπαυσε διά μιδς’ τδ φυ- 
τδν έκλινεν όριζοντίως τδν κορμόν του, 
διευθύναν αύτδν πρδς μικράν δπήν, δι’ ή; 
είσήρχετο φώς παχύτερον έν τώ φράκτη. 
Έξηκολούθησε δέ όριζοντίως πάντοτε καί 
πρδς τδ μάλλον πεφωτισμένον μέρος διευ- 
θυνόμενον, έως ου έφθασεν μέχρις αΰτοΰ. 
Άπδ τής στιγμής δμως ταύτης άνώρθωσε 
πάλιν τδν κορμόν του και έπανέλαβε τήν 
κατά κάθετον γραμμήν προτέραν άνάπτυ- 
ξιν αυτού. Παρετήρησαν ωσαύτως γαιώμη- 
λα, ένδον υπογείου φυτρώσαντα, νά ΰψω- 
ΘΟσΥμέχρις είκοσι πέντε ποδών άνω τοϋ έ
δάφους, όπως φθάσωσι τήν μόνην δπήν δι’ 
ής είσήρχετο τδ ήλιακδν φώς έν τώ ΰπο- 
γείω. "Οτι ούτως ένεογοΰντα τά φυτά ΰ- 
πείκουσιν είς ένστικτον αίσθημα, όπερ τά 
οδηγεί πρδς τδ φώς, καί δτε άέρος ανάγ
κη δέν διευθύνει τάς κινήσεις των ταύτας, 
άναμσφισβήτητον’ δ Τeissier έθεσε φυτά, 
έντδς υπογείου φυτρώσαντα, μεταξύ δύο 
δπών, έξ ών ή μέν, είς μέρος σκοτεινόν 
τεθειμένη και άνοεκτή, παρεΧχεν έλευθέραν 
είς τόν ατμοσφαιρικόν άέρα τήν δίοδον, ή 
δ’ άλλη, δι’ ΰέλου κεκαλυμμένη, έδέχετο 
μόνον τάς ήλιακάς άκτϊνας’ τά φυτά δι- 
ηυθύνθησαν άθρόα πρδς τήν κεκλεισμένην 

δπήν, ’Επειδή δέ, κα5. τούτο είναι τδ μάλ
λον παρατηρήσεως άξιον, ΐνα φθάσωσιν 
είς τοϋ φωτός τήν οπήν, ό κορμός αυτών 
μακρύνεται τοσοϋτον, ώστε καταντά πολ
λάκις επτάκις ή όκτάκις μεγαλείτερος τού 
συνήθους αυτού μήκους, τά φυτά μ.ή δυνά- 
μενα νά τόν διατηρήσωσιν όρθιον, τδν κα- 
τακλίνουσι χαμαί έως ού φθάση τδν τοίχον 
έφ οΰ υπάρχει ή έπη. "Απαξ έκεΐ φθάσαν
τα, άμέσως τδν άνορθόνουν, έπί τοΰ τοί
χου αύτού στηριζόμενα τού λοιπού.

"Ετερον έπίσης άξιοπαρατήρητον πείρα
μα έκαμε καί ό Γάλλος φυσιολόγος Μΰστελ 
(Must el). Ενώπιον δοχείου περιέχοντας I- 
άσμινον έθεσε μικράν σανίδα, έφ’ ής ήνοιξε 
διαφόρους οπάς δύο δακτύλων διάμετρον 
έχούσας καί έξ δακτύλους άπεχούσας άλ
λήλων. Τδ ίάσμινον ήλλαξε τήν προτέραν 
τού κορμού του διεύθυνσιν, στοαφέν πρός 
τδ φώς, διήλθε δέ πρδς τούτο τήν έγγύ- 
τερον αυτού ευρισκομένην όπήν. Ό Μύ- 
στελ έδωκε τότε καί είς τήν σανίδα καί είς 
τό φυτδν διεύθυνσιν άντίθετον, είς τρόπον 
τοιοϋτον, ώστε ό κορμός, δστις είχε διέλθει 
διά τής πρώτης οπής, εΰρέθη έν τή σκιά' 
τδ φυτδν δμως έστράφη έκ νέου πρδς τδ 
φώς, τήν δευτέραν όπήν διελθόν. ’Αφού δε 
πολλάκις έπανέλαβε κατά τδν αύτόν τρό
πον τδ πείραμα, ό διακεκριμένος ούτος ά
νήρ έσχε τήν εύχαρίστησιν νά ίδη τόν κορ
μόν διελθόντα δλας τής σανίδος τάς δπάς 
καί πρδς τδ φώς πάντοτε έλικοειδώ; τρέχον
τα. "Οντα άπολύτως άναίσθητα, δπως άλ
λοτε έθεωρούντο τά φυτά, άδύνατον είναι 
νά δ ιευθύνωσι καί μεταβάλλωσιν ουτω τήν 
πορείαν αυτών.

Δέν είναι δέ μόνον περίεργος ή πρδς ευ- 
ρεσιν ηλιακού φωτδς έπίμονος αύτών τάσις 
καί ένέργεια’ περίεργος έπίσης είναι καί ό 
εύφυής τρόπος, είς 8ν καταφεύγουσιν, ΐνα 
έξέλθωσι τής θέσεως αυτών, όσάκις ή θέ· 
σις αΰτη τύχγ, νά ήναι δυσάρεστος πρός 
τήν υπαρξιν των. Ό έκ Λειψίας καθηγητής 
Σουέριρχεν μανθάνει δτι κρυψίγαμον νέου 
είδους άνεκαλύφθη είς τά βαθύτατα τής 
Μανσφέλδης μεταλλεία. Ό λεπιδωτός αυτού 

κορμός έφθασεν είς εκατόν είκοσι ποδών 
ύψος, χωρίς νά κατορθώση μολαταύτα νά 
φθάση μέχρις αύτής τής εισόδου τού με
ταλλείου. Τί ήτο τό ώς κρυψίγαμον πα- 
ρουσιασθέν πελώριον τοΰτο σώμα ; Άπλούν 
τι φυτδν, έν παραβύστορ φυτρόνον, καί 
του οποίου τδ σύνηθες ύψος είς δακτύλους 
μόνον τινάς ανέρχεται’ τυχαίως ριφθέν έν
τός τού μεγάλου έκείνου βάθους, ήρξατο 
ζητούν ό τι πρό πάντων τώ έλλειπε, φώς 
δηλαδή’ ΐνα δε φθάση τό φώς, ούδέν άλλο 
είχε μέσον είμή ν’ αύξάνη καί πάλιν ν’ αύ- 
ξάνη’ τοΰτο καί έπραξε, φθάσαν είς ύψος 
εκατοντάκις μεγαλείτερον τοΰ συνήθους 
αύτώ, όσάκις φύεται έν ύπαιθρο). Όταν ό 
μεταξοσκώληξ θέλ-ρ νά μεταβάλη υπαρ- 
ξιν, νά βελτιώση μάλλον τήν ύπαρξίν του, 
υπό ένστικτου οδηγούμενος αισθήματος εν
νοεί ότι ανάγκη νά συγκεντρώσρ δλας αύ
τού τά; δυνάμεις είς έν καί μόνον, νά πλέ- 
ζη τό κουκούλιον. Τοιοϋτον περίπου μυστη
ριώδες αίσθημα ή δύναμις διηύθυνε καί τοΰ 
φυτού τούτου τάς ένεργείας έννόησεν δτι, ί
να βελτιώσνι τήν υπαρξιν αυτού, άπητεΐ- 
το νά συγκεντρώση τάς δυνάμεις του είς 
τοΰτο καί μόνον ν’ αΰξηθή. Παρατηρή
σατε ιδίως, δτι τδ φυτόν τούτο ήρξατο ζη
τούν φώς, πρίν τό φώς φθάση μέχρις αυ
τού’ ώστε ή πρός τδ φώς τάσις οϊκοθεν έ
γεννήθη έν αύτώ, άφοΰ ούδεμία άκτίς η
λιακή είσέδυσεν έντός τής μεγάλης έκείνης 
αβύσσου, έν τή όποια έζη.

Ενταύθα παρουσιάζεται άλλη, αξία λό
γου αλήθεια, τδ αύτόματον. Δέν θά παρα
δεχθή τις βεβαίως δτι τδ περί ου δ λόγος 
φυτδν έγίνωσκεν άκριβώς ότι έζήτει τδ φώς’ 
άλλά καί είς παραδοξολογίαν δέν θέλει έμ- 
πέσει, έάν άναγνωρίση ότι τδ 3ν τοΰτο ήσ
θάνετο, τί δέν ήθελεν’ εκείνο δ’ δπερ δέν ή
θελεν, ήτο νά μή μείνη έν τώ μέσω έκείνω, 
όπου ούτε νά παράξή τά φύλλα καί τους κλό
νους του έδύνατο ούτε νά έκταθή. Μόνος 
λοιπόν τών προσπαθειών αυτού σκοπός ή
το νά έζέλθη τής άνωμάλου ταύτης κατα
στάσεως. ’Εννοείται μολα ταΰτα ότι τό αύ
τόματον τούτο τή; κινήσεως δέν δύναται
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τις καί ν’ άναγνωρίση είς όλα ανεξαιρέτως 
τά φυτά·

Καί δι’ ό’σα έν τοσούτω τδ άναγνωρίση, 
πρέπει άρα νά παραδεχθή θέλησιν διευθύ- 
νουσαν τά φυτά, θέλησιν ίμοίαν έκείνης, 
ήτις διευθύνει τά ζώα, πάν πλάσμα τέλος 
πάντων, είς έσωτερικήν ώθησιν, εις ίδιον 
ένστικτον υπεΐτον ; ’ΐδοΰ τό ακανθώδες τοΰ 
ζητήματος. ’Ενδείξεις Οελήσεως άπαντά 
τις καί έπί τών φυτών, δταν παοατηρήση 
μέ πόσην άνεσιν διευθύνουν τούς κλόνους 
καί κλάδους των’ τήν εΰκολίαν, ήν κέκτην- 
ται τοΰ νά παράγωσιν άναλόγως τών πε
ριστάσεων πολλά ή ολίγα άνθη, φύλλα 
ή κλόνους, νά τ’ άθροίζωσιν ε’·ς συμπλέγ
ματα ή νά τά διαμοιράζωσιν. "Αλλη ή δι- 
εύθυνσις, τήν οποίαν δίδει είς τούς βλαστού; 
καί κλάδους αύτής ή καστανέα, άλλη ή 
τής δρυδς, καί άλλη ή διεύθυνσις άλλου 
δένδρου, χωρίς ούτε ό αήρ ούτε τό φώς νά 
επενεργώσιν.

Ή δέ περί τάς κινήσεις ελευθερία αυτή, 
την οποίαν παρατηροΰμεν είς τήν άέριον τών 
φυτών ζωήν, απαντάται, καίτοι ήττον δι- 
ακεκριμμένως, καί είς τόν υποχθόνιον αύτών 
βίον’ καί υπό τήν γήν κατέχουσι τό πλε
ονέκτημα τού νά διευθύνωσι πρός τήν κα
λήν γήν τάς ρίζας των καί διαφοροτρό- 
πως νά σιακλαδίζωνται. Ή δ’ άπειρος 
τη ποικιλία περί τήν παραγωγήν καί 
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διεύθυνσιν τών διαφόρων τοϋ φυτού με
ρών αποτελεί έν τών φαινομένων έκείνων 
τής φυσικής, άτινα φυσικώς δέν έξηγοΰν- 
ται. Ή ζωική δύναμις δέν άρκεΐ ΐνα τήν 
δικαιολογήση, διό τείνει τις νά τήν θεώ
ρηση ώς ένδειξιν ατομικής μάλλον έλευ- 
Οερίας. Τά κατωτέρω άναφερόμενα γεγονό
τα μαρτυραύσι καλλίτερου περί τούτου.

Δύο πυρήνες ένδς και τού αυτού μήλου 
έφυτεύθησαν έπι τοΰ αΰτοΰ έδάφους’ έμει
ναν εις τάς ιδίας άτμοσφαιρικάς έπιρροάς 
εκτεθειμένοι, άνεπτύχθησαν δέ θαυμασίως 
άμφότεροι’ έγειναν τέλος πάντων δύο ώρσΐ- 
αι μηλέαι, καί τάς μηλέας ταύτας θέλο
μεν ήδη έπιμελώς έξετάσει. ’Εν πρώτοι; 
βλέπει τις μεγάλην μεταξύ τών δύο δέν-
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δρων ομοιότητα' φύλλα τοϋ αύτοΰ σχήμα
τος, φλοιός καί το μετ’ αυτόν στρώμα φαι- 
νέμενον τδ ομοιον,όμοια κατά σχήμα καί τά 
δύο. "Οτε δμως έβλεπέ τις εγγύτερον τά 
δύο δντα ταΰτα, μ’δλην τήν γενικήν αύ
τών δμοιότητα, παρετήρει ούσιώδεις δια
φοράς, ψυχικάς, τολμώ εϊπειν, μεταξύ των. 
Τδ ίν έξ αύτών, άνυπόμονον νά μεγαλύνη 
τής ένεργείας του τδν κύκλον, ήρχισεν 
ενωρίς καί πολύ πρδ τοϋ γείτονος νά σχί
ζεται είς δύο πλησίον πολύ τοΰ εδάφους' 
καί τά όενΟ’Λ καί οί καρποί του ήσαν πάν
τοτε πρωϊμώτερα, είχε κλάδους καί φύλλα 
πολύ πλειότεοα, δλα ταΰτα ενδείξεις χα
ρακτήρος δραστηριωτέρου, κράσεως ζωτρο- 
τέρας. Ώμοίαζον έν περιλήψει τά δύο δέν
δρα ταΰτα μέ δύο άδελφούς, τών αύτών 
τυχόντος περιποιήσεων, οΐτινες δμως με- 
γαλώσαντες έδειξαν κλίσεις διαφορετικής. 
Έν τώ κήπω τοΰ Κεραμεικοΰ ύπάρχουσιν 
έκατοστύες καστανεών, δλαι ύπδ τάς αύ
τάς ατμοσφαιρικής έπιρροάς ζώσαι καί τών 
ιδίων τυγχάνουσαι περιποιήσεων. Και δμως 
μία μεταξύ αύτών, γνωστή παρά τοΐς 11α- 
ρισινοϊς, είναι πολύ ζωηροτέρα καί τολμη- 
ροτέρα τών άλλων. Μόλις αί πρώτοι τοΰ 
εαρος άκτΐνες άνατείλωσιν, ή περί ής ό 
λόγος καστανέα έξυπνα, στολίζεται μέ 
φύλλα καί βλαστούς πολλάς εβδομάδας πρδ 
τών άλλων, γίνεται πολλάκις καταπράσι- 
νος, έν ςο αί άλλα·, εξακολουθούν άκόμη πε 
ριβεβλημέναι τδν ζοφερδν τοΰ χειμώνος 
μανδύαν. Τί άλλο άποδεικνύουσι ταΰτα ή 
οτι καί έν τοΐς φυτοίς άρχει όποια καί μετα
ξύ τών ζώων ποικιλία τών κράσεων ;

'Υπάρχει διαφορά μεγίστη μόλα ταΰτα 
μεταξύ τών όρων τής άναπτύξεως τών μέν 
καί τών δέ. Τδ ζώον έχει τά αύτά πάν
τοτε μέλη καί όργανα, είς τήν αύτήν πάν
τοτε Οέσιν εύρισκόμενα καί κατά τδν ίδιον 
διατεΟε ιμένα τρόπον' ούδεμία τώ έπιτρέπε- 
τοι τοοποπο’.ησις· Τδ φυτδν απεναντίας 
είναι έλεύΟερον νά παραγάγη άπειρίαν Ορ
γάνων, νά τά άνανεόνη, νά τά διαθέτη 
κατ’ ιδίαν βούλησιν καί διαφοροτρόπως. Ό 
ζωικός κόσμος, ήμεΐς αύτοί τέλος πάντων, 

άναπτυσσόμεθα, χωρίς ούτε ή θερμοκρα
σία ούτε τό φώς ούτε τδ σκότος νά επηρ- 
ρεάζωσι σπουδαίως τήν άνάπτυξιν ημών' 
τοΰ φυτικού κόσμου απεναντίας ή άνάπτυ- 
ξις βαδίζει καί ποικίλλεται κατά τάς ώ
ρας τοΰ ένιαυτοΰ, κατά τήν θερμοκρασίαν, 
κατά τδν καιρόν τέλος πάντων. Ή μόνη 
μεταξύ τών δύο όμοιότης είναι οτι, δπως 
τά ζώα άναλόγως τοϋ τόπου τδν όποιον 
κατοικούσε καί τών εποχών τοΰ χρόνου με
ταβάλλουν καί τδν τρόπον τοΰ ζήν καί έ- 
νεργεΐν, ουτω καί τά φυτά έπίσης φαίνον
ται κατέχοντα τάν αύτήν εύκολίαν τοϋ τρο- 
ποποιεΐν τήν άνάπτυξιν αύτών κατά τδν 
χρόνον καί τάς περιστάσεις, κατά τδ έδα
φος πρδ πάντων καί τδν κύκλον,έν μέσω τοΰ 
όποιου ζώσι.

Μυρία δσα παραδείγματα άποδεικνύουσι 
τής θεωρίας ταύτης τδ αληθές. Ή κάρυά 
καί ή καστανέα, έν σχήματι αψίδων άνα- 
πτυσσόμεναι, όσάκις ζώσι παρά τάς οχθας 
τών ύδάτων, δπως άλλως τε πράττουσι καί 
δλα τά ένυγρα φυτά, άλλάσσουν έξ ολοκλή
ρου σχήμα καί θέσιν σώματος, άν μεταφέ- 
ρη τις αύτάς μακράν τοΰ υδατος, έπί έδά
φους ξηρού. 'Ο Λίεβιγ (Liebig) παρετήρη- 
σεν οτι αρκεί νά μεταφυτεύση τις πικρα- 
μυγδαλέαν άπδ μιάς είς άλλην γήν, ΐνα 
παραγάγη γλυκόν καρπόν τού λοιπού. Ή 
ροδακινέα τέλος πάντων, έν νοσηρά κατα
στήσει διατελοΰσα έν ΙΙερσία, τή πατρίω 
αύτής χώρα, άναζή άμα μ-εταφερθή είς 
άλλους τόπους. Είς τοΰτο δέ συντελεί, έν
νοεΐται, σπουδαίως και ό τρόπος τής καλλι
έργειας τών φυτών. 'Όπως ή καθ’ ενα ή 
ά?.λον τρόπον έν οϊκω περιποίησις τών ζώ
ων έξασκεΐ ουσιώδη έπιρροήν έπί πολλών έξ 
αύτών, ούτω καί τά φυτά άλλάσσουσιν ήθη 
καί έξεις ύπό τήν διηνεκή τοΰ άνθρώπου ε
νέργειαν. Δέν Οά πιστεύση τις ίσως, δτι ό 
πρόγονος τών εύόσμων καί θαυμασίων τήν 
δψιν σημερινών ρόδων είναι ό ευτελής κυ- 
νόσβατος (αγριοτριανταφυλλιά). Ποΰ τδ λε
πτόν τών φύλλων τοΰ ρόδου, παραβαλλόμε
νο·; πρδς τδ ταχύ τών τοΰ κυνοσβάτου, πρδ 

πάντων δέ τδ εύώδες έκείνων πρδς τήν 
πτωχοτάτην τούτων όσμήν ;

’’Αλλα πάλιν εχουσιν άλλοίου είδους ι
διώματα, παράδοξα τή άληθεία. Τού βρν- 
οφύ.Ι.Ιου (bryophyllum calycinum) τά 
φύλλα, ύπόξυνα τήν πρωίαν, είναι άνευ γεύ- 
σεως διαρκούσης τής ήμέρας, πικρότατα 
δέ, άμα δύση δ ήλιος. Τοΰ 'Τ’ό’ίσχου (hi
biscus mutabilis) τδ άνθος τδ μέν πρωί 
είναι λευκόν, περί τήν μεσημβρίαν πορφυ- 
ρούται, τοΰ δέ ήλίου πλησιάζοντος εις τήν 
δόσιν του, γίνεται κατακόκκινον' καί τής 
Βικτωρίας (I icloria Kegia) τά άνθη, κα- 
τάλευκα άμα άνοίξωσι, γίνονται μετά τινας 
ώρας έρυθρά. "Οπως δ’ ύπάρχουσι ζώα βρα- 
δέως ή ταχέως αναπτυσσόμενα, υπάρχουν 
καί φυτά ταχέως ή βραδέως έπίσης αναπτυσ
σόμενα. Έν τώ βοτανικώ κήπω τής Καοακάσης 
έζη φυτδν άναρριχώμενον (conculvulnsj^tzsp 
έν διαστήματι έξ μηνών έφθασεν είς έξ χι 
λιάδων ποδών μήκος, άνεπτύσσετο τουτέ- 
στι πλέον τών είκοσι τεσσάρων ποδών καθ’ 
έκάστην ήμέραν ή ένδς ποδδς τήν ώραν. 'Ω
σαύτως καί ή Βικτωρία.' ό Boscoviilz 
αναφέρει, ότι είδε τοιαύτην έν τριών μηνών 
διαστήματι καλύψασαν δεξαμενήν, ής ή ε
πιφάνεια άνήρχετο είς εκατόν είκοσι πό
δας. Έν τοΐς μεγάλως ποταμοΐς τής Βρα- 
σιλίας καί τής Γουϊάνης, ένθα τδ φυτδν τοΰ
το εύρίσκει πάν δ τι άπαιτεΐται πρδς άνά- 
πτυξίν του, άπλοΰται πολλάκις έπί χιλι
άδων μέτρων έκτάσεως.

Ύπάρχουσι δέ καί έτερα, διά μιας με- 
ταβάλλοντα τδν τρόπον τής άναπτύξεως 
αύτών. "Ομοια μέ τούς ανθρώπους ή τά ζώα 
τά οικοθεν άλλάσσοντα τδν τρόπον τοΰ έ- 
νεργεΐν, οικοθεν καί τά φυτά ταΰτα, χωρίς 
νά δυνηθή ή φυσική νά έξηγήση τδ διατί, ά
πδ τής μεγαλειτέρας βραδύτητος καϊ ραθυ
μίας μεταβαίνουσιν είς τδ αντίθετον άκρον. 
Έν τώ Παρισινώ κήπω τών φυτών ύπήρ
χεν Άγάβη (Agave foelida) έπί αιώνα καί 
επέκεινα, όσον δύναται βραδέως άναπτυσ- 
σομένη' αίφνης, άνευ ούδεμιας φαινομένης 
αιτίας, ήρχισεν άπδ τοϋ έτους 1793 το
σοΰτον ταχέως άναπτυσσομένη, ώστε εφθα- 

σε στιγμ.ή, καθ’ ήν ηϋξανεν ένα περίπου 
πόδα καθ’ έκάστην. Πλεΐστα δ’ άλλα φυ
τά άναπτύσσουσι κατά τήν έποχήν τής άν- 
θήσεως αυτών ενέργειαν άσυγκρίτως μείζο
να ή κατά πάσαν άλλην έποχήν τοΰ βί
ου των. Δέν όμοιάζουσι καί κατά τοΰτο τοΰ 
ζωικού κόσμου τά δντα, έπιδεικνύοντα μάλ
λον άνήσυχον ένεργητικότητα, καθ’ ήν στιγ
μήν ό έρως τά ζωογονεί ;

’Αείποτε πρδς τά πρόσω έκτείνοντα τά 
διαρκώς άνανεούμενα όργανα αύτών τά φυ
τά, έςακολουθοΰν ν’ άναπτύσσωνται καθ' δ
λην τήν ζωήν των, όπως τά ζώα νά ένερ- 
γώσι καθ’ δλον τδν βίον των. Διότι ζωή 
τού μέν είναι ή άνάπτυξις, τοΰ δέ ή ένέρ- 
γεια. Άποθνήσκουσι τδ μέν παΰον ν’ ά- 
ναπτύσσηται, τδ δέ νά ενεργή. Δέν είναι 
δέ μόνον άξιος θαυμασμού ό τρόπος, δι’ οϋ, 
άκαμάτως νέους βλαστούς καί φύλλα καί άνθη 
καί κλόνους καί ρίζας παράγοντα,μετατρέπον
ται καί τελειοποιούνται, δπερ είναι διαρκής έρ
γασία προδίδουσα ένς-ίκτου αισθήματος ίχνη' 
θαυμάσιος ωσαύτως είναι καί ή εύκολία, μεθ’ 
ής άλλάσσουσιν τήν θέσιν τών φύλλων ή τών 
άνθέων αύτών, πώς τά κλίνουν πρδς τήν 
γήν ή τά άνυψοΰν πρδς τδν ούρανδν, πώς 
στρέφουσι τάς ρίζας, τούς κλόνους, τούς 
κλάδους των. Τινά αύτών έρπουσιν ή άναρ- 
ριχώνται ζητοΰντα ύποστήριγμα, έν ώ άλ
λα καταγίνονται διευθύνοντα πρδς τάς ήλι- 
ακάς ακτίνας τά φύλλα ή άνθη των. Τινά 
έχουσι τούς κορμούς καί κλόνους των πρη
νείς, έν οσω διαρκεΐ ό καύσων καί ή ξηρα
σία, τούς άνορθώνουν δ’ άμα έπέλθη δρό
σος καί υγρασία. Τινά τέλος πάντων είναι 
τόσον ευαίσθητα, ώστε κλείουσι τά φύλλα 
των, άμα τά θίξη τις.

Τδ φυτδν τδ προωρισμένον νά ζήση περί 
υποστήριγμά τι τετυλιγμένον, ύψοΰται κατ' 
ευθείαν γραμμήν, άμα έξέλθη τής γής' α
κολούθως διευθύνει όριζοντίως τδν κορμόν 
του, έ'ως ού τδ κάτω μέρος αύτοΰ άρχίση 
νά στρέφηται έλικοειδώς περί εαυτόν. 'II 
άκρα έπομένως τοΰ κορμού άρχίζει νά δι
αγραφή τότε κύκλον, διά τής άκρας δ’ αύ
τή; τδ φυτδν ζητεί ύποστήριγμα, ώ; άν
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θρωπος έν τώ σκότει ψηλαφών, ΐνα εΰοη άν- 
τικείμενόν τι. Άν δια τής πρώτη; στροφής 
τοΰ κορμού δέν εΰρη το ζητοΰμενον, επανα
λαμβάνει καί δευτέραν φοράν την απόπειραν, 
τότε δέ, επειδή αύξάνει τδ μήκό; του, δια
γράφει κα'ι κύκλον εύρύτερον και ευρίσκει 
ευκολώτερον ό τι ζητεί. Άν όμως και πά
λιν άποτύχγ,, παραιτεΐται τοΰ πρώτου σχε
δίου του" μή δυνάμενον δέ νά κράτηση πλέ
ον τδν μακρδν κορμόν του οριζόντιον, πλα
γιάζει δλόκληρον κατά γής καί έρπει έως 
ού άπαντήση υποστήριγμα, άμα δέ τδ 
άπαντήση, παύει αμέσως τοΰ νά έρπη χα
μαί, ζωννύει τδ υποστήριγμα καί αρχίζει 
νά ύψοΰται. "Αν δέν ήσθάνετο τήν παρου
σίαν του αντικειμένου τούτου, άν ή πρόσ- 
ψαυσις αυτού δέν έξήγειρεν έν τω φυτώ τδ 
ένστικτον, τήν έπιθυμίαν, τήν πρός τδ ά- 
ναρριχάσθαι τάσιν αύτοΰ, δέν ήθελε διέλ- 
θει πλησίον τοΰ υποστηρίγματος χωρίς ν’ 
άλλάξη διεύθυνσιν, τοΰθ’ δπερ Οά ήτο καί 
άνετώτερον μάλιστα δι’ αύτδ, διότι άναρ- 
ριχώμενον Οά ίχη τοΰ λοιπού νά παλαίση 
καί πρδ; του βάρους τήν ενέργειαν ;

"Ολα έν γένει τ’ άναρριχώμενα φυτά τυ- 
λίσσονται αδιακρίτως πέριξ παντός είδους 
αντικειμένων’ τό έπίθυμον μ’ δλα ταϋτα ού
δέποτε καταδέχεται νά τυλιχθή περί σώ
ματα άψυχα, τυλίσσεται δέ πάντοτε περί 
άλλα ζώντα φυτικά οντα. θέσατε οίονδή- 
ποτε θέλητε άντικείμενον πλησίον τοΰ φυ
τού τούτου, τοσοϋτον πλησίον, ώστε νά τδ 
ψτύη’ τδ έπίθυμον διέρχεται παρά τδ πλευ
ράν του, έπιμόνως άποφεΰγον νά τυλιχθή 
περί αύτό’ θέσατε απεναντίας έν οίονδήπο- 
τε φυτόν, θύμον πρδ πάντων, τόν όποιον 
κατ’ έξαίρεσιν αγαπά, έστω καί δχι πολύ 
πλησίον του’ αμέσως διευθύνεται πρδς αύτδ, 
περί τδ σώμά του τυλισσόμενον. Διατί άρα; 
Πώς ή διάκρισι; αΰτη, εις ούδέν άλλο ά- 
παντωμένη φυτόν έκ τών τής μεγάλης οι
κογένειας, εί; ήν καί τδ έπίθυμον ανήκει ; 
Διότι έχει ιδίας Ορέξεις καί επιθυμίας νά 
ίκανοποιήση. Έν φ τά άλλα άναρριχώμενα 
φυτά μένουν έρριζωμένα έν τή γή, ένθα φύ
ονται, καί έν αύτή εξακολουθούν ν’ άντλώσι 

τήν τροφήν των, τδ έπίθυμον απεναντίας, 
άναπτυσσόμενον, άποσπάται βαθμηδόν τής. 
γενετείρας γής, έγκαταλίπον έν αύτή τάς 
πρώτας ρίζα; του, αίτινες χάνονται οΰτω 
όλίγον κατ’ όλίγον. ’Αντλεί δέ τήν μέλ
λουσαν τροφή,·/ του έν αύτώ τώ χυμώ τών 
φυτών, περί άτινα έλ.λίσσεται, είσάγον συγ
χρόνως απειρίαν μικρών ριζών έν αύτοί;, 
δσω αναπτύσσεται. ’Ενίοτε μάλιστα μετά 
τόσης απληστίας απορροφά τοΰ άλλου φυ
τού τδν χυμόν, ώστε τδ εξαντλεί, τό δε 
φυτόν μαραίνεται. Τότε άχάριστον καί άδη- 
φάγον τδ έπίθυμον διευθύνει τήν άκραν τοΰ 
κορμού του πρδς εΰρεσιν νέου υποστηρίγμα
τος" έγκαταλίπον δέ τδ πρώτον θϋμά του, 
προσκολλάται παρ’ ο ίω δήποτε άλλω φυτώ, 
ουτινος ό χυμός δύναται νά τώ παρέξη ά
φθονου τροφήν.

Τά δέ όργανα, διά τών οποίων τά φυτά 
ελίσσονται περί τδ υποστήριγμά των καί- 
τά οποία οί φυσιολόγοι άποκαλοΰσι χεϊρας, 
διότι τοιαύτην θέσιν τώ όντι έπέχουσι παρ’ 
αύτοΐς, τά όργανα ταΰτά είσι βλαςΌΐ ελικο- 
ειδείς, έξ αποβολής φύλλων ή ανθών γεννη- 
θέντες. Καί ένταΰθα άποδεικνύεται τρανώ- 
τερον ή έν τώ φυτώ ένεργοΰσα εύφυής Οέ- 
λησις. Οίκοθεν άποβάλλον ώς διά τοκετού 
τά φύλλα καί άνθη ταϋτα τδ φυτόν, σχη
ματίζει διά τών αποβολιμαίων όντων τού
των τά πρδς ίκανοποίησιν τή; ένστικτου 
έπιθυμίας του μέσα. Τδ δ’ έτι περιεργότε- 
ρον είναι, ότι τδ φυτόν τότε μόνον αρχίζει 
διά τών μεταμορφώσεων τούτων τών φύλ
λων καί άνθέων νά όπλίζηται μέ χεϊρας, ό
ταν φθάνον εί; ΰψος ικανόν έχη άνάγκην 
αύτών, ϊνα στηριχθή’ οπλίζεται δέ μέ τόσα; 
ακριβώς, όσων έχει άνάγκην.

Έπί τοΰ μέρους τούτου τή; ύπάρξεως 
τών φυτών ό έκ Γενεύης Κ Macaire έκα
με περίεργον άνακάλυψιν. Άν θίξη τις, λέ
γει, τήν χείρα έλικοειδοΰ; φυτού, τοΰ σμί- 
λακος έν παραδείγματι, έπί μέρους άπέ- 
χοντο; τρία ή τέσσαρα εκατοστόμετρα τής 
άκρα; του, τδ βλέπει μετ’ όλίγον συστελ
λόμενου καί σχηματίζον κρίκον, δι ού ζη
τεί νά πιάση τδ άντικείμενον, ούτιάος ή- 

βθάνθη τήν πρόσψαυσιν, άρκεΐ νά μή είναι 
Ογκώδες πολύ τδ άντικείμενον τοΰτο. Δεν 
άρκεΐ δέ μόνον τούτο, άλλ’έν φ ή χειρ σχη
ματίζει πρώτον κρίκον περί τδ υποστήριγ
μα, έξακ,ολουθεϊ νά τυλίσσηται έλικοειδώς 
διά τή; άκρα; αυτής, ήτις μόλα ταϋτα ού- 
βεμίαν πρόσψαυσιν έλαβε μετά τοΰ ξένου 
σώματος. Έν βραχεί χρόνου διαστήματι, 
τετάρτω ώρας ένίοτε, σχηματίζει πολλούς 
οΰτω κρίκους ή κόμβους. Τδ ίπαναλέγομεν, 
υπάρχει ένστικτον άληθές διευθύνον δλας 
τά: κινήσεις ταύτα;.

"Ο τι ιδίως άποδεικνύει ζώσαν ένέργειαν 
ένυπάρχουσαν είς όλα ταύτα, είναι ότι τδ 
φυτόν δι’ εκουσίων άναμφιβόλως κινήσεων 
επαναφέρει τά φύλλ.α του εί; τήν τακτικήν 
αύτών θέσιν, οσάκις ξένη δύναμις τά ταρά- 
ξη. Έκ τών δύο έκαστου φύλλου μερών τδ 
μέν είναι πάντοτε πρός τόν ούρανόν έστραμ- 
μένον, τδ δέ βλέπει τήν γήν. Άν τις λοι
πόν θέση κλόνον ή καί τδ φυτόν δλόκληοον 
μέ τρόπον τοιοΰτον, ώστε τδ κάτω μέρο; 
τοΰ φύλλου νά βλέπη τδ φώς, τδ δ’ αντί
θετον μέρος νά μέν^ έν τή σκιά, Οά ϊδη 
μετ’ ού πολύ τδ φυτόν, στρόφον τά φύλλα 
του καί στρίβον τήν βάσιν των, νά διευθύ - 
νη τδ άνω μέρο; πρός τδν ήλιον. Δέκα τέσ- 
σαρας φοράς ό Bonnet έπανέλαβε τδ πεί
ραμα τοΰτο καί τδ φυτόν έξηκολούθησεν 
οΰτω στρόφον καί στρίβον τά φύλλα του. 
Τότε όμως αρχίζει νά κουράζηται, ή κίνη- 
σις τών φύλλων ένεργεϊται βραδυτέρα, καί 
σημεία άποσυνθέσεως παρουσιάζονται έπί 
τέλους εί; τό κάτω μέρο; αύτών.

Τό αύτό πράττουσι καί τά δένδρα τά 
πρό; τήν γήν έχοντα έστραμένα τούς κλό- 
νους των, ίτέαι καί άλλα τοιαΰτα. Στρί- 
βουσι πάντοτε τοιουτοτρόπως τά φύλλα των, 
ώστε τδ άνω μέρος νά βλέπη τόν ούρανόν. 
Ό Knight, περίφημο; Άγγλος βοτανιστής, 
έθεσε πρός τδ φώς τδ κάτω μέρος τοΰ φύλ
λου άμ-πέλου, άφοΰ έστέρησε τήν άμπελον 
παντός μέσου νά στραφη. Τήν βλέπει μετ’ 
ού πολύ άγωνιζομένην κατά τής βίας ταύ
της, ήν έξήσκησαν έπί τοΰ φύλλ.ου της, καί 
ζητούσαν, κατ'άρχάς μέν νά στρέψη τδ 

φύλλον, ακολούθως δέ νά διπλώση τά άκοα 
του’ μή δυνηθεϊσα όμως οΰτε τδ 2ν οΰτε 
τδ άλλο νά κατορθώση, έμάκρυνε τδ φύλλον 
άπδ τής υέλου, έφ’ ής έστηρίζετο, δοΰσα δ’ 
αύτώ άλλην διεύθυνσιν, τδ έστρεψε πρός 
τό φώς,δπερ,έκτού άπέναντι μέρους είσερχό- 
μενον είς τόν υελόφρακτον κήπον (Serre), 
έβλεπε φυσικώ τώ λόγω τό κάτω μέρος τοϋ 
φύλλου.

Άν τέλος πάντων καλύψη τι; μέ μικράν 
σανίδα τό άνω μέρο; φύλλου οίουδήπότε 
φυτού, έν υπαίθρω ζώντος, τδ φυτόν προσ
παθεί ν άπαλλαγή τού κωλύματος τού
του, διαφόρων τρόπων, πρδς ενα σκοπόν 
μόλα ταϋτα τεινόντων, ποιούν χρήσιν. Ό
τέ μ.εν κλίνει δεξιά ή αριστερά τόν μίσχον 
τών φύλλων, ότέ δ’ ανατρέπει τδ φύλλον, 
έπί τού κλόνου ή κορμού του θλίβον αύτδ, 
έως ού τό φέρη, είς θέσιν νά δλισθήση υπό 
τήν σανίδα καί άναλάβη τήν τακτικήν αύ
τοΰ θέσιν. Δέν ομοιάζουν όλα ταύτα μέ τάς 
κινήσεις τών ζώων, άτινα είς διάφορα κατα
φεύγουν μέσα, ϊνα άπαλλάξωσι μέλος τι 
τοΰ σώματός των, όταν τύχη έμπερδευυέ- 
νον ,-Διό ό Dutroc/iei έλεγεν’, «Όταν τι; 
ϊδη πόσα μέσα διαθέτει τδ φυτόν, ϊνα 
φθάση είς ένα καί μόνον σκοπόν, καταντά 
νά πιστεύση ότι έν αύτώ άρχει μυστηρι
ώδης νοερά δύναμις, άποφασίζουσα περί 
τής έκλογή; τών μέσων, τών οποίων οφεί
λει νά κάμη χρήσιν.»

Μεταξύ τών μάλλον περιέργων κινήσεων 
τών φυτών είναι καί αί άποτελοΰσαι τδν ΰ- 
πνον καί τήν έξέγερσιν αύτών. Έπί πολλών 
έκ τούτων βλέπει τις διαφοράν μ.&γάλην 
μεταξύ τή; ήμέρας καί τής νυκτός, άλλα 
τουτέστι φαίνονται διαρκούσης τής ήμέρας 
καί άλλα τήν νύκτα, ή δέ διαφορά αΰτη 
προέρχεται έκ τής θέσεως, τήν οποίαν τά 
φύλλα, τά άνθη, οί κορμοί των αύτοί πολ
λάκις λαμβάνουσιν έν άπουσία: τοΰ φωτός’ 
ή Οέσι; αΰτη είναι δλω; αντίθετος εκείνης, 
την οποίαν τά ίδια τχΰτα τών φυτών όρ
γανα τηρούσε διαρκούσης τής ήμέρας, τδ 
δ’ άξιον παρατηοήσεως φαινόμενον τοΰτο 
ό Linne όνομάζει ύπνον τών φυτών, II νυ
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κτερινή αΰτη ίν τοσούτο; κατάστασις των 
αποτελεί άρα και δι’ αύτά, δπως διά τά 
ζώα, άνάπαυσιν έπαναφέρουσαν τάς δυνά
μει; ; 'Υπάρχει μεγάλη έπι τοΰ ζητήμα
τος τούτου διχογνωμία μεταξύ τών φυσι
ολόγων, δπως υπάρχει καί έπί τής ψυχής 
τών φυτών.

Τά φυτά, ών τά απλά φύλλα είναι κατά 
τρόπον αντίθετον πρδς άλληλα τεθειμένα, 
τά χρυσολάχανα έν παραδείγματι, τά ά- 
νορθόνουσιν έν ώρα τοΰ ΰπνου των μέ τρό
πον τοιοϋτον, ώστε κολλούν σχεδόν τά δύο 
άνω μέρη τδ ίν έπί τοΰ άλλου, διά τοΰ 
μέσου δέ τούτου σκεπάζουν καί προφυλλάτ- 
τουσι τούς νεαρούς βλαστούς των. "Αλλα 
απεναντίας φυτά, ή βαλσαμίνη τών δασών 
μεταξύ αύτών, καταβιβάζουν τά φύλλα 
το>ν, άμα ή νύξ προσέγγιση, καί σχήμα* 
τίζουσιν άνωθεν τών άνθέων των θόλον 
προστατεύοντα αυτά. 'Υπάρχουσι πάλιν έ- 
τερα ήμιεγείροντα τά φύλλα των, άφίνον- 
τα δ’ αύτά ήμιανεωγμένα κατά τήν κορυ
φήν των, σχηματίζουν είδός τι χωνίου με
ταξύ τών βλαστών καί τών άνθέων. Τέλος 
πάντων άλλα, έκεϊνα ιδίως ών τά φύλλα 
είναι πολύπλοκα, άνοοθόνουν τά φυλλάρια 
των, άμα άνατείλη τδ λυκαυγές, Οέτοντα 
δ’ αύτά εις συνάφειαν μεταξύ των διά τών 
κορυφών των μόνων, σχηματίζουν λίκνον, 
ύπδ τδ όποιον τά άνθη εύρίσκονται άπηλ- 
λαγμένα τής έπιρροή; τοΰ ψύχους καί τών 
άλλων τής νυκτός κινδύνων’ οΰτω πράτ
τει μεταξύ άλλων τδ σαρκόχρουν τριφύλ
λων. Έν γένει δέ τά πλεΐστα τών κοιμω- 
μένων φυτών φροντίζουσιν, πρίν ή παρα- 
δοθώσιν εις τδν ύπνον,νά σκεπάσωσιν ή κλεί- 
σωσι τ’ άνθη των, ινα ή έν αύτοΐς πολύ
τιμος κόνις μή βλάβη έκ τής δρόσου τών νυ
κτών.

'Υπάρχουν φυτά τακτικώς άνοίγοντα τά 
φύλλα των, άμ’ άνατείλη δ ήλιος, κλείον- 
τα δ’ αύτά, άμα δύση* κοιμώνται επομέ
νως πλειότερον χρόνον κατά τδ φθινόπω- 
ρον καί τδν χειμώνα ή κατά τδ έαρ καί 
τδ θέρος. "Αλλα άπεναντία; έχουσι τόσον 
τακτικόν τδν ύπνον, ώστε αδιάκριτοι; τής 

έποχής τοΰ έτους κοιμώνται καί έζυπνοΰν 
κατά τήν αύτήν πάντοτε ώραν, κατά τήν 
ιδίαν τουτέστι ώραν ανοίγουν καί κλείουν 
τά φύλλα των. Ό Αιννέ, παρατήρησα; τδ 
περίεργον τοΰτο γεγονός, συνήθροισεν εΐ; ίν 
καί τδ αύτδ μέρος σειράν ολόκληρον φυτών 
κοιμωμένων, έκαστον τών Οποίων έξεγείρετο 
είς μίαν διάφορον ώραν, διά τοΰ μέσου δέ 
τούτου έπέτυχε νά κατασκευάση έςαί- 
ρετον έξ άνθέων ωρολογίου τακτικώς ένερ- 
Ϊοΰν. "Αλλων πάλιν δ ύπνο; είναι όσον δί- 
εται άτακτο;. Τά τοιαΰτα διευθύνονται 

άποκλειστικώς υπδ τών άτμοσφαιρικών έ- 
πιρροών, υψόνουν ή χαμηλόνουν τά φύλ
λα των, άνοίγουν ή κλείουν τά άνθη των, 
έν περιλήψει κοιμώνται ή μένουν έςυπνα, 
άναλόγως τοΰ έπικρατοΰντος καιρού. Ζών
τα βαρόμετρα, τελειότερα καί άπδ τή; ο
πτικής τά έργαλεΐα, ούδέποτε περιπίπτουσιν 
εί; τδ έλάχιστον λάθος ή ανακρίβειαν.

Τδ άστεροφόριον έν παραδείγματι, γνω
στόν υπδ τδ όνομα άλσίνη ή άναγαλλίς 
τών μικρών πτηνών, έξυπνα κατά τήν έν- 
νάτην έωθινήν ώραν συνήθως. Καί άν μέν 
ό καιρός μέλλη νά διέλθη εΰδιος, άνορθοϊ 
άμέσως τδν κορμόν του καί άνοίγει τά φύλ
λα καί άνθη του, έξυπνον μένον μέχρι με
σημβρία;’ άν όμως πρόκηται νά βρέξη έν
τδς τή; ήμέρας, τδ φυτδν δέν έξυπνα’ μέ
νει κυρτόν πρδς τά κάτω, κεκλεισμένα έ
χον τά άνθη του. Τδ χρυσάνθεμον άνοίγει 
τά άνθη του μεταξύ τής έκτη; καί έβδόμης 
εωθινής ώρας, μένει δ’ έξυπνον μέχρι τής 
τετάρτη; μετά μεσημβρίαν" ένόσω μένει 
οΰτω, δύναται τις νά ήναι βέβαιος οτι ό 
καιρός Οά ήναι ωραίος’ άν όμως κοιμηθή 
πρδ τής ώρα; του, άναμφίβολον οτι πρδ τής 
εσπέρας Οά έχωμεν βροχήν.

'Ό τι δ’ δλίγοι ίσως Οέλουσι πιστεύσει, 
είναι δτι, δπως παρά τοΐς άνΟρώποις καί 
ζώοις, τδ τεχνικόν φώς μεταβάλλει καί έκ 
βάθρων πολλάκις ανατρέπει τά; ώρας τοΰ 
ΰπνου τινών έξ αύτών. 'Ο Κανδώλ (Candol
le} έθεσεν ικανόν άριθμδν φυτών τοιούτων 
έντδς υπογείου, δπερ, άφείς σκοτεινόν δι' ό
λη; τής ήμέρας, έφώτισε τήν νύκτα διά 

πολλών λυχνιών τοΰ κατασκευαστοΰ Άρ- 
γάνδη. Έπήλθεν άμέσως μεγάλη σύγχυσις 
καί ταραχή είς τών φυτών τούτων τδν ΰ- 
πνον. Άτάκτως ήνοιγον καί έκλειον τά φύλ
λα των’ μετά τινας δμως ήμέρας έσυνείθι- 
σαν τόσον τδν έπιβληΟέντα αύτοΐς νέον τού
τον τρόπον υπάρξεως, ώστε άνέτρεψχν έξ 
ολοκλήρου τήν προτέραν τοΰ ΰπνου των τά
ξιν. Έξυπνων δλα τδ εσπέρας, άμα άνέτελ- 
λε τδ τεχνικόν φώς, καί έκοιμώντο τήν 
πρωίαν, δτε ήρχιζεν ή νύξ δι’ αύτά.

Δεν κοιμώνται δέ κλείοντα μόνον τά άν
θη ή φύλλα των, άλλά καί άναπχύοντα τό 
σώμα των, άναλόγως τής θέσεως είς τήν 
οποίαν εύρίσκονται. Τδ βήχιον έν παραδείγ- 
ματι, άφοΰ κλείση δλα τά άνθη του, άρ- 
χίζει νά κλίνη τδν κορμόν του και τδν δι ■ 
ατηρεΐ κυρτόν οΰτω;, έως ου έξυπνήση. Τδ 
εύφόρβιον (euphorbia oleo folia) έχει τήν 
κορυφήν πρδς τά κάτω κυρτήν καθ’ δλον 
τδν χειμώνα, τήν άνορθόνει δ’ άμα φθά
ση τδ έαρ, δτε παύει δ χειμερινός δι’ αύτδ 
ύπνος. Ό λωτδς, δστις ζή έν τώ Νείλω καί 
τδ έν ταϊς λίμναις ήμών φυόμενου νούφα
ρου, ύψόνουσιν άπδ τής πρωίας τδ μέγα καί 
λευκόν άνθος των άνω τών ύδάτων καί τδ 
άφίνουν δι’ δλης τή; ήμέρα; άνοικτόν. Με
τά μεσημβρίαν, τδ κλίνουν έλαφρώς κατά 
πρώτον, βραδύτερον δέ, άμα άρχίση ό νυ
κτερινό; αύτών ΰπνος, κλίνουν τδν κορμόν 
των, κλείουσι τδ άνθος καί τδ έπαναφέ- 
ρουν είς ικανόν βάθος ύπδ τδ ύδωρ. Τδ ά
φίνουν έκεΐ δι’ δλης τή; νυκτδ; έως ού 'ξυ
πνήσουν, τδ δέ πρωί τδ διευθύνουν, κλει
στόν είσέτι πρδς τήν έπιφάνειαν, ΐνα άνοι
ξη μέ τά; πρώτα; τοΰ ήλιου άκτϊνας, αί 
τινες τδ ευρίσκουσιν άνω τών ύδάτων ήδη υ
ψωμένου.

Τδ εύαίσθητον έπί τέλους, τδ εύερέθιστον 
μάλλον τιυών έξ αύτών είναι έτερον φαι
νόμενου έκ βάθρων άνατοέπον τήν τέως πε
ρί αναισθησίας τών φυτών επικρατούσαν γνώ
μην. Υπάρχουν τώ όντι φυτά, εί; άένναον 
κίνησιν ευρισκόμενα, είναι δέ τόσον εύεοέ- 
θιστα, ώστε ή ελάχιστη μεταβολή τής άτ- 
μοσφαίρας τά προσβάλλει. Οΰτω είδός τι

(ΟΜΙΙΙΌΪ ΦΤΛ. Θ'.)

Cupavloo (hydesarum g>jrans)tlK τριών 
φύλλων συγκείμενον, έχει τά δύο έξ αύτών, 
τά πλάγια καί πρδς τδ κάτω μέρος τεθει
μένα, είς διηνεκή κίνησιν, άκαταπαύστω; 
άνορθόνον καί χαμηλόνον αύτά. "Οσον ύ- 
ψηλοτέρα είναι ή θερμοκρασία, τοσοϋτον τα
χύτερα ένεργεϊται ή κίνησις, έξακολουθεϊ 
δέ καί ύπδ τδν ήλιον καί ύπδ τήν σκιάν, 
καί τήν ήμέραν καί τήν νύκτα, καί έν υ
παίθριο καί έντδς τοΰ δωματίου’ παύει μό
νον, άν περιλούση τι; μέ ψυχρόν ύδωρ τδ 
άνθος, άλλ’ έπαναλαμβάνεται, άμα τδ φυ
τδν έκτεθή εις τήν θερμότητα. Ό Οΰμβολ 
παρετήρησεν ότι, άμα μετέφερέ τι; τδ φυ
τδν τοΰτο έκ τοΰ σκότου; είς τδ φώς, ηΰ- 
ξανον έπαισθητώ; τών φύλλων αύτοϋ αί 
κινήσεις. "Ο τι δ’ άποδεικνύει έτι μάλλον 
τδ αύτόματον τών άλλοκότοον τούτων κι
νήσεων, εΐναι τδ άτακτον αύτών. Ταχύτε
ρα·. κατά τήν έποχήν τή; γονιμοποιήσεως 
αύτοϋ άνευ λόγου τίνος φαινομένου τού
λάχιστον, χαλαροΰνται πολλάκις, καί αί
φνης πάλιν έπαναλαμβάνουσι τήν τακτι
κήν αύτών ένεργητικότητα, εί; έκουσίαν καί 
άπρόοπτον ώθησιν ύπείκουσαι· Πλήν δέ τού
του τά φυτά ταΰτα παρουσιάζουν καί έτε
ρόν τι περίεργον φαινόμενου’ άνορθόνουν 
τδ άνω φύλλου των, όταν τά βλέπη δ ή
λιος, και τδ κλίνουν πρδς τά κάτω, οσά
κις μένουν έν τή σκιά. Είναι τόσον εύαί- 
σθητα πρδ; τάς ήλιακάς άκτϊνας, ώστε καί 
έπί τοίχου μέχρι; είκοσι ποδών άπέχον- 
τος αύτών άν άπλωθή ήλιαχή άκτίς, ύψό- 
νουν άμέσως τά άνω φύλλα των" άν δέ πά
λιν νέφος απλώς διέλθη ένώπιον τοΰ ήλιου, 
τά καταβιβάζουν εύθύς. "Οτε δέ αί ήλια- 
καί ακτίνες προσβάλλωσι κατ’ εύθεϊαν τδ 
φυτδν ή όταν διά τινο; φακοΰ τηλεσκοπί
ου τάς διευθύνη τις συγκεντρωμένα; έπί 
τοΰ φυτοΰ, τδ βλέπει ριγοΰν καί τρέμον ο
λόκληρον.

Δέν είναι μόνοι οί Marlius καί Fechner, 
πρδ; οδς ή νεωτέρα έπιστήμη οφείλει το- 
σαύτας ωραία; έπί τών φυτών μελέτα; καί 
ανακαλύψεις. Καί δ Vrolilc καί δ Hedwig 
καί ό Foniiekv.ai δ Ludwig έγραψαν πρδ
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αύτών τόμους ολοκλήρους περϊ τών φαινο
μένων, άτινα προδίδουσιν ενστίκτου αισθή
ματος ύπαρξιν παρά τοΐς φυτοΐς, ό δέ Η. 
Ed. Smithy ό περίφημος εκείνος ’'Αγγλος 
βοτανικός, έφρόνει δτι ού μόνον δέν δύνα
ταί τις ν’ άρνηθή τήν λειτουργίαν τούαί- 
σθάνεσθαι εΐς τά φυτά, άλλά καϊ δτι δύ
νανται νά φθάσωσιν είς αίσθημά τι εύδαι- 
μονίας και μακαριότατος. *0 Hegel τέλος 
πάντων ήτο ό πρώτος άνακαλύψας δτι τοϋ 
Ηλιοτροπίου τήν ιδιότητα, τοϋ τακτικώς 
πρδς τδν ήλιον στρέφεσθαι, τήν κατέχουσι 
καί πλεΐστα άλλα άνθη και φυτά, έν τοΐς 
άγροΐς ένδιαιτώμενα. « "Οταν πρδς τδ ε
σπέρας, λέγει, είσέλθη τις έντδς Χειμώνος 
τδν δύοντα ήλιον βλέπων, όλίγιστα άνθη 
παρατηρεί, διότι δλα είναι έστραμμένα πρδς 
τής δύσεως τδ μέρος" άν δμως είσέλθη έκ 
τοϋ απέναντι μέρους, θά ίδγ τδν λειμώνα 
ολόκληρον στίλβοντα έκ τής λάμψεως μυ
ριάδων δλων άνθέων. Έπίσης δ’ άν τδ πρωί 
διευθυνθή πρδς τδν λειμώνα τήν Λύσιν ά- 
τενίζων, ούδέν άνθος βλέπει, διότι δλα κλί
νουν έπϊ τής γής πρδς τδ μέρος, δπου έδυ- 
σεν ό ήλιος" άμα δ’ άρχίση άνατέλλον τή; 
ήμέρας τδ άστρον, αρχίζουν και τ’ άνθη Sv 

μετά τδ άλλο πρδς τής ’Ανατολής τδ μέρος 
στρεφόμενα.

Τί δέν έδύνατο άλλως τε νά γράψη τις 
άκόμη περί τοϋ δσον ωραίου και ποικίλου, 
τοσοΰτον περιέργου καϊ σπουδαίου τούτου 
θέματος ! Υπάρχει ίσως τοσαύτης ποικι
λίας και μελέτης ύλη έν αύτώ, δσην κατέ- 
χουσιν έκτασιν οί πέριξ ήμών άπλούμενοι 
φυτικοί κόσμοι. ’ Αν έντοσούτω ή ξηρά καϊ 
περιληπτική αύτη έκθεσις ήθελε κινήσει τήν 
περιέργειάν τίνος τών αναγνωστών πρδς τε~ 
λειοτέραν μελέτην τοϋ θέματος, τά έν λό
γω συγγράμματα τών δύο σοφών Γερμα
νών φυσιολόγων, και είς τήν Γαλλικήν με- 
ταπεφρασμένα, οϊκοθεν προσφέρονται τα
μεία ανεξάντλητα μεγάλων φυσικών 
θειων καϊ πολυτίμων επιστημονικών 
σεων. Έν τοιαύτη αύτών ένδελεχεΐ 
τη θέλει εννοήσει καλλίτερον ο τι 
άρχόμενοι τοϋ λόγου είπομεν. Καϊ

άλη- 
γνώ- 
μελέ- 
ίδίως 
θέλει 

πρδ πάντων διΐδει τότε τδν ’Αόρατον Δάκτυ
λον τδν κινοϋντα τήν άπειρον ταύτην καϊ 
αεικίνητον μηχανήν, ήτις όνομάζεται Σόμ
παν.

Β.

Ο ΤΥΦΛΟΣ.

Α'.
Τυφλός πλησίον ρύακος πρδς λύραν ψάλλει άσμα 
Κ’ εκπέμπει πλήθος στεναγμών καϊ πάντοτε δακρόει.
Ή φύσις θάλλει γύρω του .... Πλήν πάντοτε Sv φάσμα 
Είς δυστυχίας όνειρα τδν νοϋν αύτοΰ κυλίει,

Πλησίον του κοιμάται
Κόρη ωχρά, ρακένδυτος, κ’ είς όνειρα πλανάται,

Γλυκύς δ φθόγγος τών πτηνών τήν ακοήν του πλήττει" 
Καϊ τδ κελάρυσμ,α γλυκύ τοΰ ρύακος φλοισβίζει.
Ποθεί νά ιδη, άλλά, φεϋ! δέν δύναται καϊ φρίττει · . . 
Ψεκάς τις δρόσου πρδς στιγμήν τδ χείλος του δροσίζει.

Ψάλλει καϊ πάλιν ψάλλει
Καϊ έξυμνεϊ τής φύσεως τά μειδιώντα κάλλη.

Κ’ έν ώ τήν λύραν έκρουε κι’ ώς κύκνος έμελώδει 
Έστέναξεκ’ έδάκρυσε . . . καϊ πάλιν έν οδύνη 
Τήν λύραν έρριψε χαμαί ! — "Αχ ! τότε έθρηνώδει" 
Καϊ ήρχισε τδν θρήνόν του νά λέγη έν γαλήνη ....

Ή αύρα μ.ορμυρίζει
Και τοϋ τυφλού τάς παρειάς ή χαραυγή δροσίζει.

Τάς χεΐράς του ανύψωσε . . . προσεύχεται .. . καϊ παύει. 
Νά όμιλήσν) προσπαθεί.— Δέν δύναται . . . φεΰ ! κλαίει . · 
Τοϋ τάφου μόνον τήν σιγήν ακούεται νά Οραύη 
Ίΐδύ κελάδημα πτηνών κι’ δ ρύαξ, δστις ρέει.

Ιδού, ιδού Ο’ άρχίση"
Τά χείλη του ανοίγονται, ιδού Οά δμιλήση.

« Πτηνά μου κελαδήσατε, τυφλός σάς ικετεύει, 
Αύρα μου, πνεϋσον άρωμα κ’ έλθέ νά σέ φιλήσω.
*Αχ ! δέν σάς βλέπω, άνθη μου, πλέον δέν μέ μαγεύει
Τής φύσεως ή δρασις" τυφλός πλέον θά ζήσω

Μέ στόνους καϊ πικρίας.
Φεϋ, δέν Οά ίδω τοΰ λοιπού τήν δψιν τής Μαρίας.

Μαρία ! . . . δέν μέ ήκουσε" κοιματ’ έν ηρεμία. . 
Κοιμήσου" — Σύ θά έγερθής τήν φύσιν νά θαυμάσγ,ς,
Έν φ έγώ Οά πλανηθώ έν φοβερά σκοτία" 
θά βλέπω μαΰρον ούρανδν καϊ τρομεράς έκτάσεις"

Κι* δπου σταθώ Sv μνήμα
Θά χαίνη πρδ τοϋ δυστυχούς τδ τρεμοκλίνόν βήμα.

Θά φέρωμαι ώς άπελπις εις βράχους και είς όρη,
Έν μέσω θά πορεύομαι τάφων και ερειπίων"
Θά μ’ είναι μόνος οδηγός ή νεαρά μου κόρη 
Καϊ μέ αύτήν θά ψάλλωμεν πικρόν, φεϋ, έλεγεϊον

Παρά σταυρόν μνημείου 
Προσμένοντες άμφότεροι τήν τελευτήν τοϋ βίου. »

Σιγά τδ πάν καϊ δ τυφλός δέν ψάλλει θρήνους πλέον"
Τήν λύραν του έστήριξεν υπδ σκιάν ιτέας,
Καϊ παρ’αύτήν έκάθησε κρουνούς δακρύων χέων . . .
"Εν δάκρυ έπεσε θερμόν ’ς τδ πρόσωπον τής νέας"

Αίφνης τήν αφυπνίζει
Κ’ είδε τδ φώς τού ούρανοϋ, τήν φύσιν νά άνθίζη.

Εϊδε τήν σκεπήν τή; αυγής μέ ρόδα κοσμ.ημένην, 
Τήν γήν είσέτι Οαλλουσαν καί πλήρη γοητεία; . . .
’Αλλά δέν είδεν όπισθεν ιτέαν λυπημένη?,
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Ιτέαν, φεΰ ! σκιάζουσαν gv θύμα δυστυχίας............
Τάς χεΐρά; της σταυρόνει

Καί πρδς τον Πλάστην προσευχήν ή δυστυχής ύψόνει.

Κα'ι έπειτα, καί έπειτα ’ςτήν πατρικήν αγκάλην
Έτήκετο ή δύσμοιρο; εις δάκρυα πικρίας"
Καί ήνωνε τοΰ στήθους της τήν αίωνίαν πάλην
Μέ τοΰ τυφλού, φεΰ! τούς παλιούς τής άτυχούς καρδίας. 

Τύχη τυφλή, δέν βλέπεις ;
Τά δρίματα τοΰ δυστυχούς πρός τι είσέτι σκέπζι; ;

Σύ δεν λυπεϊσαι, δέν πονεϊς έν δυστυχές σου Οϋμα ; 
Δέν βλέπεις πόσα δάκρυα έν τή, σκοτία χέει;
Ω ’ είναι προτιμότερου εις τδν τυφλόν έν μνήμα,

Άφοΰ έν πόνοις και κλαυθμοί; ή βιοτή του ρέει !
*0 τύχη ! εΰσπλαγχνίαν’

Δδς εις αυτόν τδ φώς νά ’δή κ’ έπϊ στιγμήν καν μίαν!

Νά ϊδη ένα Άγγελον θρηνοΰντα ’ςτδ πλευρόν του,
Νά ιδη κόρην ήντινα δέν ειδ’ έπϊ ζωή; του.
Και κάΟυγρα τά όμματα νά στρέψ* είς τδν Θεόν του,
Καί πάλιν μέ τήν λύραν του νά ψάλγ, τής ψυχή; του 

Τους ήδυτάτους τόνους,
Ούς εκρυπτ’ είς τά στήθη του άπδ άρχαίους χρόνους.

Β'.
Τά άστρα ήδη εσβεσαν. — Λϋγή γλυκοχαράζει" 
Παντού χαρά, μειδίαμα, ορχήσεις καί φαιδρότης. 
Ό ούρανός ροδοστεφής τδν Πλάστην του δοξάζει" 
Και όλη ή περιχαρώ; ανθούσα άνθρωπότης

Τάς χεΐράς τη; έκτείνει
Κα'ι ικετεύει τδν Θεόν νά ζήση έν γαλήνη.

Ό "Ελκος άνήρχετο έν μέσω τών ασμάτων, 
Έν μέσω κελαδήματος, έρωτος κ’ ευφροσύνης.
Αί νύμφαι τρέχουν ’ςτου; άγρους μέ τ’ άδοντα πτηνά των 
Καί λούονται, ώς μάρμαρα, ύπδ τδ ΰδωρ κρήνης.

Τδ πάν δωρεΐ ελπίδας.
Καί παϊς τις παρά τήνάκτήν παίζει μέ χρυσαλλίδας.

Έδώ, έν μέσοι τού άγρού προσέρχονται έργάται’

Καϊ οί βοσκοί κατέρχονται έν πλήρει ευφροσύνη’ 
Κ’ έκεΐ ύπδ τό στέγασμα ό πλούσιος κοιμάται’ 
Καϊ σκέπουσι τούς ύπνους του όνειρα έν γαλήνη’

Καί ό τυφλός βαδίζει....
Τδν οβολόν σας ! πλούσιοι, πάντοτε μορμυρίζει.

Τδν οβολόν σας, αδελφοί, έκραζεν ή Μαρία, 
Καϊ εκρουε τών οικιών τάς θύρας μίαν, μίαν. 
Κ’ έδώ φεΰ! τήν έδίωκον, κ’ έκεΐ’ Φύγε, άθλια, 
Τή έλεγον νεάνιδες.... Πλάστα, παρηγοριάν

Τής πείνης, άνεφώνει'
— "Οτι θνητό; έγένεσο, πλούσιε, μή λησμόνει. —

Σύ δεν έγεύθης, πλούσιε, τά δάκρυα τής πείνης’ 
Δέν έκοιμήθη; άστεγος, δέν έπλανήθης μόνος, 
Δέν έπιες τδ κύπελλον τής φοβέρας οδύνης. 
Άχ ! σού δέν έρρυτίδωσε τδ μέτωπον ό πόνος, 

Δέν είδες αγωνίαν.
Λυπήσου, πλούσιε, τυφλόν’ λυπήσου τήν πενίαν ! 
Τάς θύρας μάτην ίκρουεν ή δυστυχή; παρθένος 
Παντού φραγμός, παντού σιγή, παντού άπελπισία. 
Παντού κατά τών δυστυχών ήγείρετο τδ μίσος, 
Παντού.... φεΰ! όπου έκρουσεν έντόνως ή Μαρία . . . ·

Γ'.
Άπλούται ήδη νύξ ωχρά, ασέληνος, άγρια' 
Είσέτι λάμπει άμυδρώς gv άστρον είς τά ύψη’ 
Σιγή άνάσσει πανταχού καϊ μαύρη έρημία.. . . 
ΐδού, νΰν σβέννυτ’ ό άστήρ κ’ έκ τ’ ουρανού θά λείψη. 

Οΰτε ζεφύρου φύσημα τά φύλλα νΰν σαλεύει, 
Ούτε ό ρύας φέρεται αγρίως πρδς τδ κύμα, 
Οΰτε έν άσμα έρωτος τήν άκοήν μαγεύει’ 
Άλλά έν μέσω τής σιγής ακούεται έν βήμα.

Βήμα γοργόν, καϊ έτερον ακολουθεί τδ πρώτον 
Καϊ ψαλμωδίαι νεκρικαϊ καϊ τεθλιμμένης θρήνοι .... 
Φεΰ ! φέρετρον τι έφερον οί τέσσαρες μέ κρότον 
Καϊ έν τώ μέσω κλαίουσα έβάδιζεν έκείνη.

Διέρχονται μετά σιγή; έν μέσω κυπαρίσσων 
Κι’ άφίνουν όπισθεν αύτών μοσχολιβάνου μΰρα’ 
Καϊ φθάνουν, όπου φύονται τά άνθη τών ναρκίσσων' 
Έκεΐ ανοίγει τών θνητών ή τελευταία Ούρα,

Ί1 Ούρα, ήτις οδηγεί είς πόνους αιωνίους
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Καί κλείε’, τάς ελπίδας μας μέ ίσχυράς κιγκλίδας, 
"Ητις εγκλείει δάκρυα καί στεναγμούς μυρίους, 
Και σκελετώδη σώματα καί άπνους νηρηί'δας.

Εισέρχεται ό ίερευς καί ε'ίποντο οί άλλο·/
Καί φθάνουν, οπού έχαινε νεοσκαμμένον μντ,μα. 
Αί ψαλμωδία·, έπαυσαν’ καί έν σιγή μεγάλη 
ΙΙάντες έκράτησαν έκεΐ τδ κεκμηκός των βήμα.

Έρρίφθη τότε δ τυφλός ’ςτοϋ μνήματος τά βάθ η’ 
Καί έπ’ αύτοϋ έρρίπτοντο καί χώματα καί λίθοι. . . .
Δέν βαλσαμόνει ορφανής Sv δάκρυον τά πάθη, 
Ούτε συγχώρησις πικρά, ούτε τοϋ χρόνου λήθη.

α Νά συγχώρηση δ Θεδς » ήντήχησε πενθίμως*
Καί διεδέχθη έπειτα τδ πένθος έρημία’
Κ’ ένίοτε ήκούετο είς πεπνιγμένος θρήνος
Καί στεναγμός βαρυπενθοΰς. — Τίς ήτο ;. . . Ή Μαρία.

Καί έκτοτε παρά σταυρόν με κόμην λελυμένη,ν 
Προσηόχετο στενάζουσα ή δυστυχής μέ πόνον.
Καί είχε στέγην πάντοτε, ιτέαν λυπημένην" 
Τδν τάφον άναμένουσα, τής τελευτής τδν χρόνον.

Έπήλθεν αίφνης παγερός χειμών καί Ουελλώδης- 
Οί κεραυνοί συρίζουσι καί δ βορράς προσπνέεΓ
Βροντά φρικτώς καί ή χιών ύψοϋται παγετώδης" 
Καί τών ρυάκων έν ορμή τδ ρεϋμα πέραν ρέει.

’Αλλά δέν εύρεν ό βοριάς ή κόρην κοιμωμένην,
Καί έπλησίασεν αυτήν μέ θώπευμα γαλήνης" 
Δέν θ’ άναπνεόση τοϋ λοιπού, τήν εύρε παγωμένη».
Τίς ν’ άναστή,ση δύναται τδν έπ’ έσχατης κλίνης ;

Καί τίς έπί τοϋ τάφου της έν δάκρυον Οά χύση;
Τίς βλέμμα οίκτου έπ’ αύτής τής δυστυχούς θά ρίψη ; 
Τίς μ’ άνθη τήν καθεύδουσαν, ώς άνθος, Οά κοσμήστ,; 
Ούδείς. — Ό χοΰς διά παντδς τήν ορφανήν Οά κρύψη !

'Ω αρετή, δέν έτυχες έπί τής γής εύνοίας !
Πάντες σέ άπεστράφησαν, σ’ έδιωξαν, φεϋ ! όλοι" 
Καί εύρες καταφύγιον έν μέσω έρημίας,
"Όπου τά πάντα ήρεμ.οϋν, έν τεθλιμμένη πόλει.

Καί ή Μαρία ήνθησεν, ώς ρόδον καί ώς ίον,
Καί ώς ήμάς ήτένισεν ακτίνας τοϋ Ήλιου,

Άλλ’ αίφνης έγκατέλειψε διά παντδς τδν βίον 
Καί επεσεν, ώς πίπτουσι τά άνθη τοϋ Μα’ί’ου.

Τρίπηχον γήν εξέλεξε καί έπ’ αύτής κοιμάται" 
Θά κοιμηθώμεν καί ήμεΐς, ώ φίλη άνθρωπότης.
Είμεθα πρόσκαιρα πτηνά, πρόσκαιροι διαβάται, . 
Διότι όναρ ή ζωή, τά πάντα ματαιότης ·’ 

(Αύγουστος 1869) Μ. Κ.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ-
XXX XXX XX* XXX

(Έ.τιγρα^αι Περγάμον).

αγαθητυχη"."·)νομουντος 
δημητριουμηνοςθαργηλιωνος 
δευτεραιαλεξωνδαμωνοσει 

εννομονειναιγαμβρειωταις 
ταςπενθουςαςεχεινφαιανεςθι 
ταμηκατερρυπωμενηνχρηςθαι 
δεκαιτουςανδραςκαιτουςπαιδας 
τουςπενθουνταςεςθητιφαιαι 
εαμμηβουλωνταιλευκηιεπιτε 
λεινδετανομιματοιςαποιχομε 
νοιςεςχατονεντριςιμηςιντωιδ 
τεταρτωιλ.υεινταπενθητουςαν 
δραςταςδεγυναικαςτωιπεμπτωι 
καιεξανιςταςθαιεκτηςκηδειας 
καιεκπορευεςθαιταςγυναικας 
ταςεξοδουςταςεντωινομωιγε 
γραμμεναςεπαναγκοντονδεγυ 
ναικονομοντονυποτουδημουαι 
ρουμενοντοιςαγνιςμοιςτοιςπρο 
τωνθεςμοφοριωνεπευχεςθαιτοιςεμ 
μενουςινκαιταιςπειθομεναιςτωι 
δετωινομωιευειναικαιτωνυπαρχον 
τωναγαθωνονηςιντωςδεμηπειθο 
μενοιςμηδεταιςεμμενουςαιςτα 
ναντιακαιμηοςιοναυταιςειναιως 
αςεβουςαιςθυεινμηθενιθεωνεπιδε 
καετητονδεμεταδημητριον 
ςτεφανηφορονταμιαναιρεθεντα 
αναγραψαιτονδετοννομονειςδυο

ςτηλαςκαιαναθειναιτημμεν 
μιανπροτωνθυριοντουθεςμοφο 
ριουτηνδεπροτουνεωτηςαρτε 
μιδοςτηςλοχιαςανενεγκατω 
δεοταμιαςτοαναλωματογε 
νομενονειςταςτηλαςτωι 
πρωτωιλογιςτηριωι

Έπί μαρμάρου τετειχισμένου έπί τίνος 
κρήνης τής κατά την δδον Κινικίου, δπερ 
έκβαλών ό Γερμανός Χούμαν άπέστειλεν είς 
Βερολΐνον, τοϋ οποίου άντίγραφον παρεχω- 
ρήθη τώ Συλλόγω.

Τδ έμπροσθεν μέρος

τυμβονμφι.’.·.
ςοιδειμ-αθετα 
οντελιπεςτης 

υιας τέχνης 
οςςονγαρςυκρατιςτοτιη 
τρωνεπλεοπαντων 
τοςςοντωναλλωνεζο 
χοςεςτιγλυκων'ψυχη 
δεκρεθεωνπταμςνημ 
ταδαιμοναςαλλους’ηλ. 
θεςη,ν ιεςδενμακαρω 
δαπεδωλλαθικαιμοι·".".". 
παζενοσωνακοςωςτοπ
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ροιθε’ νυνγαροειοτε 
ρηνμοιρανεχειςβιοτ. 
αξιονωφιλαδελφαρ.'
τμονελ χεςαιςη. 
ιητοριηςεξοχεκαι 
.’.’.’.■γαρδηνο.

ωοεοεκαςυνηνηγαιανεφε
.■.■.·,·.·.·.·.·.·.·.·.ςαμένος

Έπϊ μαρμάρου ευρισκομένου εντινι οικία 
χριστιανική, και σχήμα στήλης έχοντος.

,ει'
.’.’.ωνδεγο.ν

α.’.'.ην.ςελυ 
νος’οιονδευπνωωι’.’.’. 
ερευθεταιανθεαμηλ.'.'.
τοιοςκαινεκυςωνκ.
κατα. . . .εχεωννυνς 
δυναμαιθαρρωνευδαι’.’. 
νακληζειν’ ολβιεζαζο»
ησολβιεκαιθανατου
ειθανιπποζοατηςαλλ.’........
ουδαρεγωγε τουπαλ.αιιπποκ 
τουςουδεναςημοτερος 
αλλετυμονψυχημενει 
ηφιλαδελφουςωμ.αδε 
ονχθωνιερηκατεχει

αυτοκρατοραζαισαοα 
υτραιανουπαρθικ 
υθεουνερουαυιων 
ραιανονα '-ριανον 
βαςτοναρχιερεαμεγι 
.’.’.δημαρχικηςεξουσιας

υπατοντ(ο)γτονγης.
καιθαλαςςηςαρχοντα 

ηβουληκαιοδημος. 
τωνπρωτωνκαιδιςνεωκορων

περγαμηνών
επιμεληθεντων
λιουαι.’.’.ανο.’.’.απολλωνΓ. 
λιλιουθεοδοτου
.’.■.’.’.’λλανολ.

Έπϊ τής αριστερά; πλευράς τής στήλης 

χαιρεγυναιπανθεια 
παρανεροςοςμεταμοιραν 
ςηνολοουθανατουπενθος 
αλαςτονεχ ω’ουγαρπωτοι 
ηναλοχονζυγιηνιδενη'.'Λ 
ειδοςζαιπινυτηνηδεςαοφρο 
ςυναυτημοικαιπαδαςεγει 
ναοπανταςομοιους’αυτηκαι 
γαμετουκηδεοζαιτεκεων 
καιβιοτηςοιαζακατευθυνεςκε 
ενοικωκαικλεοςυψωςαςξυ 
νονιητοριηςουδεγυνηπερ 
εουςαεμηςαπελειπεοτεχνης 
τουνεκαςαιτυμβοντευξεγλυ 
χωνγαμετης οςγεκαι.’ 
τοιοδεμαςκευοειφιλαδε

αυτοςεγωκειςο 
’.’.■.■.■.■.ΐςμου'.·.·.

αικεθα. 
ςοιεκοινωνησακαι.’

στρατηγών

Έπϊ μαρμάρου ογκώδους σχήμα κυβικόν 
έχοντες, ευρισκομένου έν τή οικία τοΰ Ίω- 
άννου δάλλη.

ηβουληκαιοδημοςτωννε. 
ετειμηςεντιβεριονκλαυδιονπαυλον 
φιλομητορακλαυδιουλοπιανου..............
θουζαιενπαςινευχηςτου τη.
ςτοαςτηςεντωτωννεων.’.

γιαςαραντοςκ.’.’....................
ουχειλιαρχ ου.
. . ■ . εναιγυ".

’Επι μαρμάρου μετενεχθέντος έκ τής ά- 
ζροπόλεως, καί ήδη ευρισκομένου έν τώ μου- 
σείωτοϋ Συλλόγου η «Πέργαμος.»

ΤΟ ΓΙΓΑΝΤΕΙΟΝ ΤΗΔΕΣΚΟΠΙΟΝ

Πλούσιος γαιοκτήμων τοΰ Άγιου Φραγ
κίσκου, Ιάκωβος Λήκ ονομαζόμενος, κα
τέστρωσε τά σχέδια διά τήν έκτέλεσιν τοΰ 
κολοσσαίου τούτου οργάνου' υπόσχεται δέ 
δτι έπιτυχώς θέλει έκπεραιώσει αυτό.

'Ο Γεώργιος Δάβιδστ γράφει ώς εξής 
εις τήν ’Ακαδημίαν τών τεχνών τής Καλι- 
φορνίας περί τοϋ οργάνου τούτου.

Έλπίζομεν δτι πλησιάζει ή ημέρα, καθ’ 
ήν διά τοΰ τηλεσκοπίου τούτου, στηθησο- 
μένου δέκα χιλιάδας πόδας ύπεράνω τής 
έπιφανείας τής θαλάσσης ύπδ τδν διαυγή 
τίς Sieua-Nerada ούρανόν μετά τών δι
αφόρων κατασκευασθεισών συσκευών άνα- 
λόγων τώ πελωρίω αύτοΰ μεγέθει, ύπδ δε
ξιών δέ καί σοφών παρατηρητών μεταχει- 
ριζομένου καί τέλος διά τής έφαρμογής τών 
τελειοτέρων τής έπιστήμης τρόπων τά δύσ- 
λ.υτα καϊ μυστηριώδη τής δημιουργίας προ
βλήματα θά λυθώσι καϊ θά γείνωσι τρόπον 
τινά ψηλαφητά.

Διά τήν κατασκευήν τοΰ ύπερμεγέθους 
φακοΰ νέας δοκιμάς θά έπιχειρήσωσιν, δπως 
έπιτύχωσι κάλλιον είς τήν σύνθεσιν τοΰ κα
ταλλήλου είς τά άστρονομικά όργανα κρυ- 
στάλου.

Πρόκειται νά κατασκευασθή αντικειμενι
κός φακδς έχων διάμετρον τεσσάρων μέ
τρων, εστιακήν δ’ άπόστασιν τεσσα
ράκοντα μέτρων, καϊ μεγεθύνων τ’ αντικεί
μενα εΐκοσιοκτώ χιλιάδας φοράς κατά διά
μετρον.

Διά τοΰ νέου τηλεσκοπίου τής Καλιφορ- 
νίας έλπίζουσι ν’ άναλύσωσι τάς φωτονεφέ- 
λας,αίτινες μέχρι νΰν άντέσχον είς τάς μάλ
λον σοφάς δεξιών παρατηρητών παρατηρή
σεις. Όπωςδήποτε, αν κατορθωθί ή πραγ- 
μάτωσις τοΰ σχεδίου τούτου, θέλει εύρυνθή 
πολύ ό κύκλος τών αστρονομικών παρατηρή
σεων· Οί πλανήται διά τοΰ ίσχυροΰ τούτου 
τηλεσκοπίου παρατηρούμενοι θέλουσι φα- 
νή δλως διάφοροι, τά δέ μεγέθη αύτών μάλ- 

(ΟΜΙΙΡΟΣ ΦΤΛ. Θ'.)

λον καταπληκτικά. Ό vkar$ λόγου χά
ριν φανήσεται έκατοντάκις μεγαλείτερος 
παρ δ τι βλέπομεν τήν σελήνην' καί τοι μι
κρόν τι μόνον μέρος τής έπιφανείας αύτοΰ 
θά είναι όρατδν συγχρόνως. Τδ μέγα διά
φορον τών γενησομένων ανακαλύψεων είς 
τήν φυσικοαστρονομίαν διά τής έξετάσε- 
ως τοΰ Άρεως δέν δύναται νά προλεχθή. 
Τδ πρόβλημα περί τής ύλης τών δακτυλίων 
τοϋ Κρόνου θέλει λυθή, ομοίως καϊ τδ περί 
τοΰ Διδς και τών δοριφόρων αύτοΰ τών πλα
νητών μεταξύ τοϋ Κρόνου κειμένων.

Ή σελήνη διά τοϋ οργάνου τούτου 
παρατηρουμένη θ’ άφίσταται ήμών μό
νον τρεις λεύγας’ θά δυνηθώμεν νά ίδω
μεν, άν είς τδν δορυφόρον μας ύπάρ
χουσι κάτοικοι’ θέλομεν δέ κάπως θετικώς 
παρατηρήσει περί τών ήφαιστιωδών καί γε
ωλογικών φαινομ-ένων τών έπϊ τής έπιφα
νείας τής σελήνης τελουμένων.

Ύπολογίζουσι τήν δαπάνην τοΰ οργάνου 
τούτου είς πέντε εκατομμύρια φράγκων.

Είναι άδύνατον νά ύποθέση τις τά μέλ
λοντα νά έξακριβωθώσι περϊ τής φύσεως δι
αφόρων πλανητών, καϊ τά νέα συστήματα 
τά έν τώ άχανεϊ τοϋ στερεώματος βασιλεία» 
διά τοιούτου δργάνου άνακαλυφθησόμενα’ 
Τδ άπαιτούμενον χρηματικόν κεφάλαιον 
διά τήν έπιχείρησιν ταύτην ύπέρ τής εύγε- 
νεστέρας τών έπιστημών έσχηματίσθη ήδη. 
Καθ’ δλας δέ τάς πιθανότητας ή μεγαλει- 
τέρα τών νεωτέρων χρόνων έπιχείρησις πρδ 
πέντε έτών θέλει περαιωθή.

Τδ άντανακλοΰν κάτοπτρον τοϋ μονα
δικού τούτου τηλεσκοπίου θ’ αποτελάται 
έκ πλήρους νδραργύρου κυλίνδρου περϊ τδν 
αύτοϋ στρεφόμενον άξονα’ ή έπιφάνεια τοΰ 
κυλίνδρου θά είναι κοίλη καϊ σχήματος τε
λείως παραβολικού. Μεγάλας δυσκολίας θ’ 
άπαντήσωσιν εις τήν κατασκευήν τοϋ ύπερ
μεγέθους τούτου κυλίνδρου, δστις πρέ
πει νά εχη ταχύτητα μεγάλην καϊ δμοι- 
όμορφον, καϊ τοΰ οποίου ή Οέσις πρέπει 
νά μεταβάλληται άπδ τοΰ οριζοντίου μέχρι 
τοϋ καθέτου.

J. Κεριστιτζόπον.Ιος.
48.
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TO ΦΥΑΑ02Ι1Ρ0Ν ENTOMON.

Μίλι; χάρις τή εύεργετικωτάτή επιρροή 
τοϋ Οειοχώματος, αί άμπελοι άπηλλάγη- 
σαν έκ τοϋ ύΐδίου, οπερ έπϊ πλεΐστα έτη 
κατέστρεφεν αύτάς, καί αίφνης άνεφάνη 
έλάχιστόν τι ήμίπτερον, δπερ έπαπειλεΐ 
νά εξαφάνιση τδ δενδρύλλιον,ούτινος ό καρ- 
πδς είναι ή κυριωτέρα πηγή τοϋ πλούτου 
διαφόρων χωρών.

Τδ οόίδιον έφιλοδώρησεν ήμΐν ή ’Αμερική. 
Τδ κρυπτόγαμου τοΰτο άνεφάνη τδ πρώτον 
είς τήν Εύρώπη» έντδς τών υελοφράκτων 
αμπελώνων τής πόλεως Margate, κειμένη; 
παρά τάς έκβολάς τοϋ Ταμέσιως, δπου 
έκαλλιεργοϋντο διάφορα είδη αμπέλων τών 
Ηνωμένων Πολιτειών. Είς τήν ’Αμερικήν 
έπίσης όφείλομεν κατά τδν Κύριον Plan
chon καί τδ φυλλόξηρον έντομον.

Τά άποτελέσματα τοϋ εντόμου τούτου 
είναι κατά πολύ μάλλον επίφοβα ή τά τοϋ 
ώϊδίου, καθότι ή έργασία του είναι υπό
γειος’ προσκολλάται έπί τής ρίζης, και 
έντδς ολίγων έτών καθιστγ άγονον μεγάλης 
έκτάσεω; άμπελον.

Τήν έπικειμένην ταύτην παντελή κατα
στροφήν προβλέπουσα ή Γαλλική Κυβέρνη· 
σι; διώρισεν έπιτροπήν, είς ήν άνέθηκε τήν 
εντολήν τοϋ νά έξεύρη τδν τρόπον τής έ- 
ξαφανίσεως τοϋ φθοροποιού τούτου παρα
σίτου. Ή έπιτροπή αύτη προεδρευομένη 
ύπδ τοϋ Κυρίου Dumas άσμένω; δέχεται 
πάσαν κοινοποίησιν έπί τού άντικε.μενού 
τούτου, ήν ήθελέ τις τή άπευθύνει, συζη- 
τεί καί καθυποβάλλει ύπδ δοκιμασίαν 
δλα τά προτεινόμενα μέσα, άτινα φαίνονται 
ότι παρέχουσιν έλπίδα τινά επιτυχίας, καί 
ιόρισεν δέ αμοιβήν 300 χιλ. φράγκων ύπέρ 
τού άνακαλύψοντος τδ δραστικώτερον, εύ- 
χρηστότερον, οίκονομικώτερον καί γενικώ- 
τεοον φάρμακον πρδς καταστροφήν τού εν
τόμου τούτου. ’’Εχομεν δ’ έλπίδας οτι ή 
αμοιβή αύτη έν βραχεί μέλλοντι θέλει άπο- 
νεμηθή, καθόσον διάφορα προταθέντα και 

δοκιμασθέντα μέσα μέχρι σήμερον παρή- 
γαγον σχεδδν εύχάριστον αποτέλεσμα' δυσ
τυχώς δμως έξ αύτών άλλα μέν, ώς παρα- 
κατιδν θέλομεν ίδεΐ, δέν δύνανται νά χρη- 
σιμεύσωσιν είμή είς εξαιρετικά; περιστά
σεις, άλλα δέ άπαιτούσι τόσον μεγάλην 
προσοχήν περί τήν έφαρμογήν των, ώστε 
δέν δύνανται νά έφαρμοσθώσιν άκινδύνως 
παρά πάντων έν γένει.

Πόθεν προέρχεται τδ φυλλόξηρον; Τίνι 
τρόπω ενεργεί; Πώς διαδίδεται ; Μεταξύ 
τών δοκιμασθέντων μέσων πρδς καταστρο
φήν του ποία είναι τά δραστικώτερα ; Ιδού 
τά ζητήματα,περί τών όποιων θέλομεν πραγ- 
ματευθή, έρειδόμενοι έπι έπισήμων έκθέσεων 
κα1. άλλων σπουδαίουν διατριβών, μεταξύ 
τών οποίων μνημονεύομε» τήν σπουδαίαν 
πραγματείαν τοϋ Κ. J. Ε. Planchon, και 
τάς νεωστί γενομένας έν τή ’Ακαδημία τών 
’Επιστημών κοινοποιήσεις παρά δύο τών 
σημαντικωτέρων μελών αύτής, τών ΚΚ. 
Dumas καί llouley.

'Η πριότη έμφάνισις τού φυλλοξήρου 
καί τών καταστρεπτικών αποτελεσμάτων 
αυτού χρονολογείται άπδ τού 1854. Πρώτος 
ό Κ. Asa Pitch, ’Αμερικανός έντομολό- 
γος, άνεκάλυψεν έπι φύλλων άμπέλου άντι- 
βάλανον κοίλη» χρησιμεύουσαν ώς άσυλον 
είς είδος τι φθειρών στρογγυλού σώματος 
και μέ έκμυζητήριον είς τδ στόμα. Πέριξ 
τοϋ έντόμου τούτου ύπήρχον έκατοστύες 
ώών, έξ ών έξήρχοντο μικρά έντομα, άτινα 
κεντώντα έκαστον τρυφερόν είσέτι φύλλον, 
κατεσκεύαζον άντιβάλανον ('gallej όμοια» 
έκείνης, έν ή η μήτηρ ήτο κλεισμένη Ό Κ- 
!· itch έταξινόμησε τδ έντομον τούτο είς 
είδος, είς τδ όποιον δέν άνήκε, καί τδ έθεώ- 
ρησεν ανίκανον νά έπιφέρη σπουδαίαν τινά 
βλάβην. Τήν γνώμην ταύτην δμως δέν 
συνεμερίσθησαν καϊ οί συμπατριώταί του 
Benjamin ll 'alsh καί Charles Riley. Τώ 
1867 ό δόκτωρ Henri Schimer πχαιτίι- 
ίΎ,οζ-ί έπί κλήματος άμπέλου τάς ιδίας 
άντιβαλάνους, τδ ίδιον έντομον, καί πρδς 
τούτοις άτομον πτεοωτδν, οπερ υπέθεσε» 
ότι ήτο τδ άρρεν.

Καί άλλοι φυσιολόγοι παρετήρησα» έ
πίσης τδ έντομον τούτο, άλλά, άπαντώντες 
αύτδ είς διαφόρους περιστάσεις καί έποχάς 
τής ζωής του, τδ κατέταξεν έκαστος καί 
είς διάφορα γένη. Ό μέν π. χ. τδ ένόμισεν 
ώς Pemphigus, ό δέ ώς Daclylosphara, 
άλλος ώς Peritymbia, έτερος ώς Rhizaphis, 
καί άλλοι άλλως. "Οταν δμως λάβη τις 
ύπ’ δψιν τάς μεταμορφώσεις, άς υφίστανται 
τά έντομα, τάς μεταβολάς, άς λαμβάνου
σι κατά τάς διαφόρους φάσεις τής ζωής των, 
καί τάς τροποποιήσεις, αϊτινες προέρχονται 
ώς έκ τής θέσεως, είς ήν εύρίσκονται, εύκό
λως κατανοεί τήν μεγάλην δυσκολίαν τής 
κατατάξεως αύτών είς τδ γένος,είς 8 πραγ- 
ματικώς άνήκουσίν.

Κατά τδ χρονικόν διάστημα τδ άπδ τού 
1 863 μέχρι τοϋ I 868 τδ έντομον, ούτινος 
τδ γένος είσέτι έφιλονεικεΐτο, άνεφάνη είς 
τινα μέρη τής ’Αγγλίας καί τής ’Ιρλανδίας. 
Ό Β estwood έκαμε σπουδαίαν τινά άνα- 
κάλυψιν’ εύρε δηλ. αύτδ οχι μ.όνον έπ1. τών 
άντιβαλάνων τών φύλλων, άλλά έςηπλω- 
μένον έν ειδει πλακδς καί έπϊ τών ριζών 
τοΰ δενδρυλλίου.

Είς τήν Γαλλίαν άπδ τού 1863 οί αμπε
λουργοί έβεβαίουν οτι άγνωστός τις άσθέ- 
νεια κατεμάστιζεν άμπέλου; τινάς,παρά τάς 
ό'χθας τού Ρήνου ευρισκομένας. Πάραυτα τδ 
κακόν έζετάσθη σπουδαίως καί εί; διάφορα 
άλλα διαμερίσματα τής Γαλλίας, δπερ 
ούκ όλίγον ανησύχησε τού; πάντας. ’Επί 
τούτου δέ βοτανικοί καί γαιοκτήμονες συνήλ
θαν έπϊ τδ αύτδ, δπως σπουδάσωσι τά ά
ποτελέσματα αύτή; τής άσθενεία; κα1. άνα- 
καλύψωσι τήν αιτίαν αύτής. Έβεβαιώθησα» 
ότι ή ασθένεια αυτή όρμωμένη άπδ κέντρου 
τινδς προχωρεί βραδέως μέν, άλλά άκατα- 
παύστως, μεταβαίνουσα άπδ κλήματος είς 
κλήμα, μέχρις δτου κατακλύσει άπασαν 
τήν άμπελον, δπως μεταβή κατόπιν εΐς 
άλλην.’

Μετά ενδελεχή μελέτην καϊ επανειλημ
μένες παρατηρήσεις ό Κύριος Planchon 
άνεκάλυψε διά τοΰ μικροσκοπίου έπί μεμολυ- 
σμένου κλήματος λεπτοτάτην τινά υποκί

τρινο» κόνιν έντόμων όμοιαζόντων πρδς εί- 
δός τι ήμιπτέρων σκωλήκων" άπέδειξε δέ 
πρδς τούτοι; τήν ΰπαρξιν αύτών έπί τών 
ριζών δλων τών μεμολυσμένων κλημάτων* 
μετά τινα δέ καιρόν κατόπιν έπιμόνων πα
ρατηρήσεων άνεκάλυψε τδ έντομον είς τήν 
έφηβον αύτού ήλικίαν, οπότε άρχεται τής 
καταστρεπτικής αυτού εργασίας. "Εκτοτε 
πασα αμφιβολία περί τού γένους τοϋ έντό
μου τούτου έςηφανίσθη, κα1. παρά πάντων 
άνωμολογήθη δτι ήτ.ο τδ yv-Ι.Ιόζηρον er- 
zopor.

Άναγνωρισθέντος ήδη τοϋ γένους καί τοΰ 
όνόματο; τιΰ έντόμου τούτου, έπϊ πολύν 
χρόνον έσυζητεϊτο, ποία είναι ή πατρΐς αύ
τοΰ. Χάρις δμως είς τάς λεπτομερεστάτα; 
έρευνας τών φυσιολόγων, βοτανικών καί 
έντομολόγων, πρδ πάντων δέ είς τάς τού 
Κυρίου Planchon άπεδείχθη δτι, όπου δή
ποτε καϊ άν έφάνη τδ έντομον τούτο, διε- 
δόθη έκ κλημάτων μεμολυσμένων προελ- 
θόντων έκ τής ’Αμερικής. Περϊ τούτου μύ
ρια; δυνάμεθα νά φέρωμεν αποδείξεις, τά; 
όποιας δμως χάριν συντομίας παραλεί- 
πομεν.

Σήμερον τδ μόλυσμα διαδίδεται άπδ 
κλημάτων προελθόντων έκ μεμολυσμένων 
χωρών, ό δέ τρόπος τής έπεκτάσεως αύτού 
γίνεται διά δύο τρόπων,διά τε τής μ.εγεθύν- 
σεως τών ήδη έσχηματισμένων εστιών καί 
τής γενέσεως νέων. Ό πρώτος τρόπος τή; 
έπεκτάσεως οφείλεται είς τήν ένστικτον 
τών άπτέρων έντόμων ροπήν πρδς μετα- 
νάστευσιν’ τά έντομα ταΰτα, άφοΰ κατα- 
στρέψωσι μίαν ρίζαν, τρέπονται πρδς τάς 
πέριξ αυτών, καϊ ούτως όλίγον κατ’ όλίγον 
προέρχεται ή τής εστίας έπέκτασις. Ό δέ 
δεύτερο; τρόπος οφείλεται είς τάς λεγεώνας 
τών πτερωτών έντόμων, άτινα ό άνεμος άν- 
αρπάζει καί διασπείρει εΐς μεγάλας απο
στάσεις.

'Υπάρχει έ» τοσούτιρ φάρμακον κατά τού 
φυλλοξήρου εντόμου. ’Ο Κ. Dumas, επι
στήμων διακεκριμένος, ούδεμίαν περί τού
του ίχει αμφιβολίαν, Είπομεν ότι τδ έν
τομον τοΰτο κατά δύο τρόπους ζη’ ΰπο-
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χθονίως, διαμένον έν ταϊς ρίζαις, τάς όποιας 
καταβροχθίζει, καί έναερίως. Τδ άπτερον 
έντομον είναι πολύ τρομερώ τερον τοϋ πτε
ρωτού’ τούτου ό μόνο; κίνδυνος είναι μή 
προπαρασκευάσω μελλούσας γενεά;’ ΐνα ε
πίσπευση τι; δμως τδ αποτέλεσμα, τδ 
άπτερον οφείλε, κατ’ άρχάς νά πολεμήση, 
διότι βέβαιον είναι ήδη δτι έπί έξ μήνα; 
τοϋ ένιαυτοϋ ζή έπί τών ριζών. ’Αν κα- 
τορθώση τι; λοιπόν νά καταστρέψη τδ ά
πτερον πνίγων αΰτδ ύπδ τήν άμμον ή κατα- 
κλύζων τδ μέρος έκείνο δι’ ύδατος καί προ- 
καλών άσφυξίαν ή δηλητηριάζων αύτδ διά 
διαφόρων τοξικών, πολύς τότε δέν άπαι- 
τεϊται χρόνος, ΐνα έςαλειφθή καί τδ πτε
ρωτόν.

Είς τά αμμώδη μέρη δυσκόλως άναπτύσ- 
σεται’ διό ό Κ Duclaux έσκέφθη νά κα
λύψη δι’ άμμου μέρος τών ριζών’ παντού 
δ’ δπου έπραξε τούτο, τδ έντομον έςοντώ- 
Οη. Καί είς τδ Medoc, δσα; έκάλυψαν 
αμπέλους δι’ άμμου περί τήν ρίζαν, τάς 
είδον μετ’ ού πολύ άνχγεννηθείσας’ δυστυ
χώς δμως ή άμμος δέν είναι πανταχοΰ 
άφθονος. Τδ δεύτερον θεραπείας μέσον, τδ 
διά κατακλύσεως τοϋ ύδατος, είναι έπίσης 
δυσχερές διότι ΐνα τδ μέτρον τούτο’ φέρη ά- 
ποτέλεσμα, άνάγκη νά διατηρήση τις έπί τι- 
να χρόνον υδάτινον στρώμα 10 ή 12 έκατο- 
στομέτρων περί τδ φυτδν, έν ω πολλαί άμ. 
πελοι, αί καλλίτερα·, μάλιστα, 
κατωφερείων λοφίσκων. Μένει 
τδ διά τής δηλητηριάσεως.

Μεταχειρίζονται πρδς τούτο τδ άρσενι- 
κδν δξος, τδ πετρέλαιον, τδ θειώδες άνθρά- 
κιον, τδ φοινικδν οξύ καί τδ άμμωνιακδν 
συλφίδρατον. Δυστυχώ; καί ενταύθα αί μέν 
τών ύλών αύτών είναι ύπέρ μέτρου άκριβαί, 
αί δέ έμπρηστικαί καί κινδυνωδεσταταΓ 
διότι, δταν δέν γινώσκη τις πώς νά κάμη 

.χρήσιν αύτών, φονεύει καί τδ έντομον καί 
τδ φυτδν συγχρόνως. Εις πόσα μέρη, μετα- 
χειρισθέντες μέ τινα περισσοτέραν αφθονίαν 
τδ θειώδες άνθράκιον, δέν έκαυσαν τάς άμ- 
πέλους !

Τδ ούσιώδέστερον είναι, πρίν ή κάμη 

κεΐνται έπι 
τδ τρίτον,

τις χρήσιν τών φαρμάκων αύτών, νά τά 
δοκιμάζη, εις μικρά; δόσεις πάντοτε. Ό Κ. 
Dumas εφεύρε πρδς τοΰτο θαυμάσιου μι- 
κράν μηχανήν, ήν ατενώς συνιστώμεν τοϊς 
άμπελουργοϊ;. Συ/ιστώμεν ώσαύτως τοϊ; 
ΐδίοι; καί τδ έπί τούτω πολύτιμον τοϋ αύ- 
τοΰ σύγγραμμα, έν ώ πλήν τών ανωτέρω 
θέλουσιν εύρεϊ καί άλλα αρμόδια φάρμακα, 
καί, τδ σπουδαιότερον, εύθυνώτατα. 'Ως 
έσχατον .δε άπαλλαγή; μέσον ούδέν άλλο 
μένει ή ή καταστροφή τής προσβαλλομένης 
άμπέλου, 'ίνα προληφθή τδ κακόν καί σω- 
Οώσιν, εΐ δυνατόν, αί λοιπαί. Κατά τών 
μεγάλων δεινών, ανάγκη μεγάλων φαρ
μάκων. Άν, οτε ή ολέτειρα άσθένεια αυτή 
έφάνη τδ πρώτον έν Γαλλία, τήν έπολέ- 
μουν διά τοϋ πυρδς, ήθελον ίσως άπ’ αρχή; 
τήν καταστρέψει, διότι προχωρεί βραδέως 
πολύ. Δυστυχώς τήν άφήκαν καί έρρίζωσε.

Έρρίζωσε καί έξηπλώθη τοσοϋτον, ώστε 
σήμερον δεκατέσσαρες έπαρχίαι τής Γαλ
λίας μαστίζονται άπδ τδ καταστρεπτικόν 
έντομον. Έν τή Γάρ ή έφετεινή εΐσοδεία 
μ όλις έφθασε τδ ήμισυ μέτριας συνήθους, 
ή δέ έπαρχία τ?,; Έρώλ (Herault), μ.όνη 
αύτή παράγουσα τδ 1]5 τής δλης Γαλλίας, 
είναι
»
»
»
»
»
»
»
»
»

καί αυτή βαρέω; προσβεβλημένη. 
Κατά τού; υπδ σοφών έπιστημόνων άν
δρών γινομένους υπολογισμού;, λέγει ό 
Γρασσέ έν τή τελευταίε? πρδ; τάν Έθνο- 
συνέλευσιν έκθέσει του, £ν και μόνον τών 
έντόμων τούτων δύναται άπδ τοϋ ’Α
πριλίου μέχρι τοϋ ’Οκτωβρίου ένδς καί 
τοϋ ΐδίου έτους, νά γέννηση διαδοχικά; 
γενεάς, ών τδ σύνολον άναβαίνει εΐ; πολ
λά δισεκατομμύρια.»
Καί καταλήγει ό σοφδς ουτος άνήρ εις 

τδ συμπέρασμα δτι, άν συντόμως δεν εύρω- 
σιν οριστικόν καί δραστήριου φάρμακον κα
τά τοϋ φυλλοξήρου έντόμου, αί πλεϊσται 
τών έν Γαλλία αμπέλων θέλουσι καταστρα· 
φή, πρίν ή πολύς παρέλθη χρόνος.

(Έκ τής Γαλ. υπδ Κ. I.).


