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ΕΝΑΡΚΤΉΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

τοΰ έν τη Ευαγγελική Σχολή χαΟηγη- 
τού τής 'Ιστορίας II. Καρολίδου έκ- 

φωνηθείς χατά τήν έναρξεν τοΰ 
μαθήματος αύτοΰ έν τή Δ', τοΰ 

Γυμνασίου τάξει τήν 2 
’Οκτωβρίου 1875.

Κύριοι.
’Αφού κατά πρώτον έκφράσω δημοσία κα1. 

διαρρήδην ένώπιον υμών τήν βαθεΐαν εύγνω
μοσύνην μου πρδς τόν σεβαστόν μοι καί σο
φόν διδάσκαλον άλλοτε,νΰν δέ προϊστάμενον 
καί συνάδελφον κύριον Κ. Ξανθόπουλον διά 
τήν τιμήν, ήνμοιπεριεποίησεκαλέσαςμε όμο· 
φώνω τής σεβαστής ’Εφορίας ψήφοι είς τήν 
σπουδαίαν ταύτην έδραν τοϋ καθηγητοϋ τής 
Ιστορίας έν τώ περικλεεϊ τούτω καί πασι 
σεβαστώ, ιδίως δέ έμοί τάς ήδίστας τοϋ 
βίου αναμνήσεις διεγείροντι ένδιαιτήματι

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. 1Β .)

τών Μουσών, προβαίνω εις τήν εναρξιν τοϋ 
μαθήματος, δπερ κατά τό Πρόγραμμα θέλε
τε ακούσει παρ’ έμοΰ,ήτοι τήν Ιστορίαν τών 
νεωτέρων χρόνων. ’Αλλ’ΐνα άνακαλέσω είς 
τήν μνήμην υμών ζωηρότερον τήν μέχρι 
τοϋ μέρους τούτου σειράν τής Γεν. Ιστορίας 
καί συστηματικωτέραν καταστήσω τήν πε
ραιτέρω πορείαν, κρίνω σκόπιμον νά διαλά- 
βω έν κεφαλαίο; βραχέα τινά περί τοϋ αν
τικειμένου τής Ιστορίας καθόλου καί τοΰ 
σκοπού αύτής.

Ιστορία έν τή εύρυτάτη τής λέςεως ση
μασία δύναται νά θεωρηθή ή γνώσις ή πα- 
ράστασις παντός,δπερ έν τή φύσει ή έν τοΐς 
άνθρώποις, έν γένει έν τώ χώρο; τής πεί
ρας, συνέβη ή συμβαίνει,έπομένως ή διά τής 
πείρας ή διά μελέτης ποοσκτωμένη, αντίθε
το;; πρός τήν φιλοσοφίαν, ήτοι τήν γνώσιν 
ποσών τών γενικών καί αναγκαίων καί διά 
τούτο μόνον διά τοϋ λογικού νοητών άλη- 
θειών. Κατά τήν στενοτέραν δμως έννοιαν 
ή ιστορία περιλαμβάνει μόνον τά κατά χρό
νον καί τόπον καϊ τάς περιστάσεις ωρισμέ- 
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να συμβάντα, χατά δέ try ίδιαιτάτην καί 
στενοτάτην σημασίαν τοιαΰτα μόνον γεγο
νότα, εϊς & άνθρώπιναι ένέργειαι ή πάθη δί- 
δουσι την ύλην, ή τοιαΰτα, άτινα χαί περ 
φυσιχώς άνευ τής τοΰ άνθρώπου ένεργείας 
γινόμενα, έχουσιν έν τούτοις σχέσιν τινά ή 
έπι^δοήν προς τάς τοΰ άνθρώπου ένεργείας ή 
πάθη, ώστε χατά τοΰτο ιστορία είναι τδ 
σύνολον πασών έκείνων τών άνθρωπίνων 
πράξεων ή πάντα τών φυσικών γεγονότων, 
άτινα έπενήργησαν είς την άνάπτυξιν τοϋ 
άνθρώπου. "ΐνα δέ νοήσωμεν είς τί αυνίστα- 
ται ή άνάπτυξις αΰτη και τίς η διαφορά τής 
άνθρωπίνης ίς-ορίας άπδ τής ίς-ορίας τής λοι- 
ποίς φύσεως (τής περί φύσιν ιστορίας)' άνάγ- 
χη έκ τών προτέρων νά προσδιορισθή ή τε ού- 
σία καί ή έν τή φύσει τών όντων θέσις τοΰ 
ανθρώπου, δστις έστιν αύτδ τδ άντικείμε- 
νον τής ιστορίας. Ό άνθρωπος, δικαίως έ- 
κλήθη Μικρόκοσμος έν Μακροχόσμω, διότι 
τά κυριώτατα τών στοιχείων, έξ ών συνί
σταται δ έκτδς τοϋ άνθρώπου αίσθητδς μέ
γας κόσμος ύπάρχουσι συντρμοσμένα έν τώ 
άνθρωπίνω πνεύματι, ή δέ θαυμαστή έκείνη 
αρμονία και τάξις τοϋ παντδς εύρίσκουσι 
τήν καλλίστην καί τελειοτάτην αυτών άνα
λογίαν έν τή εσωτερική έκείνη δυνάμει, ήν 
καλοϋμεν ψυχήν.

Διά τής έσωτερικής έκείνης δυνάμεως ό 
άνθρωπος ανήκει είς τήν τάξιν έκείνην τών 
φυσικών όντων, άτινα καλοΰσιν ένόργανα, 
καί δή άποτελεϊ τδ δψιστον καί τελειότα
του τούτων είδος καί βαθμόν, καθ’ 8ν ή όρ- 
γανική δύναμις, ήτοι ή έπί τήν φύσιν καί 
διά τής φύσεως ένεργοΰσα πνευματική δύνα- 
μις αντιλαμβάνεται έαυτής ώς συνειδυίας ά- 
τομικότητος, ώς έγώ. Τδ πνεΰμα έν τω άν
θρώπω έλεύθερον λογικδν έγώ γενόμενον 
κατορθοϊ τήν άπδ τής φύσεως έλευθέρωσιν 
αύτοϋ διά τής αύτοσυνειδησίας καί τής έ
λευθερίας τής ένεργείας αύτοϋ. Έν τή πε
ραιτέρω αναπτύξει καί ένεργείρε ένθεν μέν 
τείνει ϊνα ύπαγάγη τδ άντικείμενον ήτοιτήν 
έκτδς φύσιν ύφ’ έαυτώ,ένθεν δέ έν τή διηνε
κή ταύτη σπουδή έρχεται είς έπαφήν καί 
ένίοτε είς σύγκρουσιν πρδς έτερα αύτοσυνεί-

δητα όντα, ήτοι πρδς τούς δμοίους αύτώ 
άνθρώπους. ’Εντεύθεν έν τή πνευματική τοΰ 
άνθρώπου άναπτύξει καί ένεργεί^ ένθεν μέν 
άρχεται άγων διηνεκής χατά τής φύσεως, 
δστις είναι ή άρχή τής διανοητικής αύτοϋ 
προόδου, ένθεν δέ ή άρχή τής κοινωνικής 
άναπτύξεως, άμφότερα δέ ταΰτα συνδυαζό- 
μενα πρδς άλληλα καί έπιδρώντα έπ’ άλ
ληλα άποτελοΰσι τήν καθόλου πρόοδον ή 
άνάπτυξιν τοΰ άνθρώπου, ήτις έστι τδ άν- 
τικείμενον τής ιστορίας αύτοϋ, ήτις κατά 
τοΰτο ιδίως διακρίνεται άπδ τής ιστορίας 
τής λοιπής φύσεως, δτι ένταΰθα, έν τώ φυ- 
σικώ δηλονότι κόσμω, τά πάντα γίνονται 
ύπδ νόμων αιωνίων καί άναλλοιώτων καί 
παρίστανται ύπδ τήν αύτήν πάντοτε όψιν, 
έν φ έν τή ιστορώ, έν τω ήθικώ κόσμφ, τά 
πάντα γίνονται διά τής έλευθερίας καί αύτο- 
συνειδήτου ένεργείας τοΰ άνθρώπου καί ένε
κα τής διηνεκοΰς μεταβολής αύτών παρί
στανται ύπδ ποικίλας κατά χρόνον όψεις.

ΊΙ έκτασις, έντεϋθεν δέ καί ό χώρος τής 
ιστορίας καί έν τή στενωτάτη σημασία θεω
ρούμενη είναι άπειρος. Άπέραντον πέλα
γος συμβάντων έκτείνεται όπισθεν ήμών,καί 
τδ ρεύμα τοϋ χρόνου πλημμυρεϊ διηνεκώς 
διά τών καθ’ έκάστην ήμέραν κα1. ώραν 
προσερχομένων νέων κυμάτοιν συμβάντων 
φαινομένων καί ονομάτων. Τδ άνθρώπινον 
πνεΰμα, μή άντέχον είς τδ άπερον μέγεθος 
τών πραγμάτων τούτων, καταλείπει καί 
τήν ώς έγγιστα άκριβή άντίληψιν αύτών, 
καί ή λήθη πολλάκις είναι ή άδυσώπητος 
τύχη τοϋ πλείστου τής ιστορίας μέρους. 
Καί ή έπιστήμη, ή ζητούσα τήν διατήρησιν, 
καίάνεύρεσιν τών &ζιοσημιι&τωΐ γεγονότων 
άνομολογεϊ πολλάκις, οτι τδ άξιομνημό- 
νευτον είναι tirroia σχετική, καί δτι πολ
λάκις δ,τι ύπδ γενικήν έποψιν καί έρευναν 
θεωρείται άσήμαντον, διά λόγους δλως ιδι
αιτέρους δύναται νά έχη άξίαν διά πολ
λούς ή ένίους. Έντεϋθεν, ϊνα δυνηθή τις νά 
είσδύση είς τάς διαφόρους έπόψεις τοϋ άνε- 
ξαντλήτου αύτής βάθους, καθίσταται απα
ραίτητος ή πο'λυειδής κατά τδ άντιζείμε- 
νον καί κατά τήν μορφήν αύτή; διαίρεσις.

’Αλλ’ οίοσδήπο τε κα’ι άν η δ ατομικός σκο- ϊ 
πδς, 8ν προτίθεται έκαστος έν τή σπουδή 
τής ιστορίας, τδ κάλλιστον αύτής θεμέλιον 
έσται πάντοτε γενική τις ή καθολική ιστο
ρία. Διά ταύτης λαμβάνει ιδέαν ό σπουδά- 
ζων τοΰ πλάτους καί τής γενικωτάτης μορ
φής τής περιοχής τής ιστορίας, τής συνά
φειας τών κυριωδεστάτων αύτής μερών καί 
τών αμοιβαίων αύτών σχέσεων' δι’ αύτής 
ύψοΰται είς τήν υψηλήν έκείνην σκοπιάν, 
έξ ής δύναται νά έφοροί καί νά κρίνη τά ά- 
νάριθμα γεγονότα' καί έπειδή παριστφ μό
νον τδ μέγα καί γενικόν, άποτελεϊ τήν ου
σίαν τής ιστορίας και διδάσκει ήμάς πώς 
έν τή σπουδή τών ειδικών ιστοριών νά νοή
σωμεν, έκτιμήσωμεν καί διατάξωμεν έρθώς 
τά συμβάντα.

Ή γενική ιστορία είναι πρδ; τούτοις ή 
απαραίτητος προπαρασκευή πρδς Φιλοσο
φίαν τή; ιστορίας, δι’ ής ή ιστορία άπδ αγό
νου θησαυροϋ τή; μνήμης γίνεται τροφή τής 
διανοίας καί τοϋ αισθήματος, καί δι’ ής ή 
ιστορία καθίσταται αληθής έπιστήμη, δι
δάσκουσα πώς νά κρίνωμεν τήν σπουδαίο - 
τητα καί τδ άξιόπιστον τών γεγονότων, νά 
νοήσωμεν τά αίτια καί τά αίτιατά τών 
συμβαινόντων καί τέλος τήν λογικήν καί 
ωφέλιμον χρήσιν τών γνώσεων τούτων έν 
τε τφ ίδιωτιχώ καί τώ δημοσίω βίω.

Τδ άντικείμενον τής Γενικής Ις-ορίας εί
ναι τι δλον έχον ενότητα, ούχί δέ απλή 
τών γεγονότων συναγωγή. Τδ άντικείμε- 
νον αύτής τοΰτο είναι δ κόσμος κατά τήν 
στενωτέραν τή; λέξεως έννοιαν, ήτοι τδ αν
θρώπινον γένος καί ή κατοικία αύτοϋ, ήτοι 
ή Γή. Τά δέ συμβάντα, άπερ άφηγεϊται ή 
Γενική Ιστορία, είναι τά άξιομνημονευτό- 
τατα καί σπουδαιότατα τών γεγονότων, 
έχοντα ούχί δηλονότι τοπικόν τι ή χρονι- 
κδν, ή ύπδ ιδιαιτέρου τινδς σκοπού εξαρτώ- 
μ.ενον, άλλά γενικόν τι καί αιώνιον ένδια- 
φέρον έπομένως ή Γενική ιστορία είναι ή 
συστηματική άφήγησις πασών τώ* σπου
δαίων μεταβολών ή αναπτύξεων τοΰ άνθρω
πίνου γένους καί τής ύπ’ αύτοϋ οικουμένη; 
γής, έξ ή; κατανοεΐται άληθώς ή τε νϋν καί 

ή έκάστοτε κατάστασις άμφοτέρων. Διά 
τής άνευρέσεως καί τής συστηματικής άφη- 
γήσεως, έτι δέ καί διά τής όρθή; περί τού
των κρίσεως άναπτύσσεται τδ πνεΰμα τδ 
ιστορικό*. Άλλά καί πολλά συμβάντα μι
κρά, άτινα καθ’ έαυτά θεωρούμενα δέν είναι 
παγκόσμια ιστορικά γεγονότα, δέν άπο- 
κλείονται έκ τής Γενικής ιστορίας, ύπότε 
μετά τούτων ώ; αιτίων συνδέονται αποτε
λέσματα σπουδαία, ή δπόταν τά μικρά ταΰ
τα γεγονότα άποτελώσι σημεΐον μεταβά- 
σεως μεταξύ μεγάλων μεταβολών, έκπλη- 
ροΰντα τά μεταξύ αύτών διαλείμματα καί 
συντελοΰντα έν γένει είς τήν συστηματικήν 
καί πλήρη γνώσιν τής άρχής, τών έπενερ- 
γειών καί τής κατά χρόνον άλληλουχίας αύ
τών, έτι δέ τή; γενική; τοϋ κόσμου κατα
στάσεως.

’Εντεύθεν νοείται, δτι τά θορυβώδη γε
γονότα, οίον πόλεμοι καί μάχαι καί δυνα
στειών μεταβολαί,καί θρόνων άνατροπαί καί 
τά τοιαΰτα δέν είναι τά μόναάξιομνημόνευτα 
έν τή Ίστορί-γ, άλλά πολύ περισσότερον αί 
ήρέμα έκεϊναι καί έν σιγή έπερχόμεναι με- 
ταβολαί,αϊτινεςέπενεργοϋσιν ισχυρότερων καί 
διαρκέστερον ή αί σφοδρότατα·. Ούελλαι, καί 
οί σιωπηλοί εκείνοι καί άφανεϊς κατ’ δψιν 
πολλάκις συνδυασμοί ήθικών αιτίων, τών 
δποίων ή φυσική καί δή ή άπλουστάτη συνέ
πεια είναι αί ύπδ τών πολλών μετ’ έκπλή- 
ξεω; παρατηρούμεναι μεγάλαι καί βίαιαι 
άνατροπαί καί έπαναστάσεις έν οίωδήποτε 
συστήματι τοΰ ανθρωπίνου βίου. Έν τή ι
στορία, ήτοι έν τώ κόσμω τώ ήθικφ, συμ
βαίνει τδ αύτδ, δπερ καί έν τή φύσει. Σφο
δρός τις άνεμος ή σεισμός δύνανται νά έπε- 
νέγκωσιν παροδικά; μόνον καί μεμονωμένα; 
καταστροφάς. Άλλά ποία ή τούτων δύνα- 
μις παραβαλλομένη πρδς τήν ήρεμον μ.έν 
άλλά τά πάντα ζωογονούσαν έαρινήν αύραν 
την βραδεϊαν μέν άλλά άκατάσχετον έπιρ
ροήν τών μεταβολών τοϋ κλίματος, τών ώ
ρών τού έτους; ’Εκπληκτική βεβαίως ητον 
ή άνατροπή τοΰ πολιτικού συστήματος τής 
Εύρώπης, ή έπενεχθεϊσα διά τής Γαλλικής 
έπαναστάσεως, άλλ’ αύτή ή Γαλλική έπα-
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νάστασις ήτο φυσική συνέπεια μακρας σειράς 
ήρέμα καί άνεπαισθήτως ένεργούντων ήθι- 
κών αιτίων. Θορύβων καί πατάγων έπλή- 
ρωσαν τήν οικουμένην αί τοΰ Τσιγγισχαν 
κατακτήσεις' άλλ’ ήδη σχεδδν έλησμονή- 
θησαν. Ήρέμα καί άνευ θορύβου έθεμελιώ- 
Οη καί διεδόθη ή Χριστιανική θρησκεία, 
άλλ’ δπόσον ισχυρά ή έπενέργεια αύτοΰ έπί 
τούς παρελθόντας καί τούς μέλλοντας έτι 
αιώνας!

Οσαι τών αλλοιώσεων τής Γής παρήχ- 
Οησαν ύπδ φυσικών δλως ένεργειών δευτε- 
ρεύουσαν κατέχουσαν θέσιν έν τή Παγκο- 
σμίω ιστορία, διότι άν καί τά αύτά έκεϊνα 
στοιχεία καί δυνάμεις, αϊτινες παρήγαγον 
τήν νεωτάτην τής Γής μορφήν, έςακο- 
λούθησαν ένεργοΰσαι καί μετά τήν δια- 
μόρφωσιν ταύτην καί έπήνεγκάν τινας με
ταβολής έπί τής έπιφανείας, δμως αί πλεΐ- 
σται τούτων (λ. χ. ό χωρισμός τής Σικ. 
άπδ τής Ιταλίας, τής Βρεττανίας άπδ τής 
Γαλλίας) συνέβησαν έκ προϊστορικούς χρό
νους καί επομένως δέν περιλαμβάνονται έν 
τή σειρά τής γνωστής ήμΐν καί έρεύνης επι
δεκτικής σειράς τών άνθρωπίνων πράξεων 
καί τυχών’ άλλαι (ώς λ. χ. ή σμίκρυνσις 
τής Κασπίας, ό σχηματισμός τής Μεσογείου 
θαλάσ.) στηρίζονται έπί άπλών ύποθέσεων. 
"Αλλαι μεταβολαί φυσικαί, οίον άνάδυσις 
νέων νήσων, όρέων, λιμνών αί προσχωρήσεις 
θαλασσών πρδς ήπείρου; καί τανάπαλιν, δέν 
έχουσι μεγάλην αξίαν διά τήν δλην ιστο
ρίαν’ άλλαι πάλιν μεταβολαί, δσαι έξετελέ- 
σθησαν ούχί αίφνηδίως ή βιαίως,άλλά κατά 
μικρόν,ώς χθαμαλώσεις όρέων ή ΰψωσις κοι
λάδων, μόνον έν επιθεωρήσει πολλών χιλιε
τηρίδων δύνανται νά παραστήσωσί τι ση
μαντικόν εξαγόμενον. "Οθεν έπιεικώςάφίησι 
ταΰτα ό ιστορικός, 
καί διδακτικά, είς 

άλλως λίαν σπουδαία 
καί διδακτικά, είς τδν φυσιοδίφην και τδν 
γεωλόγον. Τοσοΰτον σπουδαιότεραι εϊναι διά 
τδν ιστορικόν αί μεταμορφώσεις τής Γης, αί 
διά τής άνθρωπίνης χειρός ή τέχνης γινό
μενα·.. Αύται δέ είναι άπειροι τδ πλίθος 
και εκπληκτικά1, τδ μέγεθος. Παρατηρήσα
τε γήν άνέπαφον ετι ύπδ άνθρωπίνης χε·.-

ρδς ζειμένην ύπδ τδ κάλλιστον τοΰ ούρανοϋ 
κλίμα, έχουσαν καρποφορώτατον έδαφος, 
δαψιλώς αρδευόμενον ύπδ ύδάτων, καί διά 
τής καλλίστη; διαδοχής λόφων καί κοιλά
δων ποικιλλομένην’φαντάσθητε τήν δψιν τής 
χώρας ταύτης, έν όσω μένει άπρόσιτος εΐς 
τήν άνθρωπίνην ενέργειαν, καί παραβάλετε 
αύτήν πρδς τήν δψιν τ&ν άγριων έκείνων 
ερημιών, αϊτινες ΰπέκυψαν είς τήν έπιρροήν 
τής άνθρωπίνης τέχνης. Αύτη τάς ειδεχθείς 
άγριας χώρας μεταβάλλει εΐς παραδείσους 
καί τήν δαμασθεϊσαν έρημίαν πληροί δι' ά- 
ναρίθμων οικημάτων, καταστρέφει τδ μέγα 
πλήθος τών καταργούντων τήν γήν άγριων 
δένδρων καί έπί τοΰ έλευθερωθέντος ευρέως 
πεδίου σπείρει τδν ώφέλιαον αύτής σπόρον, 
ξηράς καί άμμώδεις πεδιάδας ποτίζει, καί 
τά δηλητηριώδη ελη υποτάσσει είς τδ άρο- 
τοον. Είς μάτην τδ £εΰμα τοΰ ποταμοΰ α
γωνίζεται νά υπερβή τάς δχθας αύτοΰ ή τά 
άφρόεντα τής θαλάσσης κύματα νά παρα- 
σύρωσι τά οχυρά κατ’ αύτών προχώματα. 
Ό άνθρωπος κατεσκεύασε γέφυρας έπί φα 
ράγγων αβύσσων, οδούς έπί φοβερών βρά
χων, τά άγρια τών ύδάτων ρεύματα μετέ- 
βαλεν είς ήσυχους ποταμούς, ήνωσε τού- 
τυυς διά διωρύγων, διέτεμε γαίας καί ήπεί- 
ρους καί ήνωσε θαλάσσας, έζευξε τδν 'Ελλή
σποντον, διώρυξε τδν *Λ0ω. Πολλά τά δει
νά, λέγει ό ποιητής (Σοφ. Άντ. 332—36 4).

Πολλά τά δεινά καί ούδέν άνθρώπου δει— 
νότερον πέλει' 

τοΰτο καί πολ'.οΰ πέραν πόντου χειμερίορ 
νότω 

χωρεΐ περιβρυχίοισι πέρών ύπ' οΐδμασι 
θεών τε τάν ύπερτάταν Γάν άφθιτον, ά- 

καμάταν άποτρύεται. 
ίλλομένων αρότρων έτος εις έτος, ίππείω 

γένει πολέων.
Κουφονόων τε φΰλον δρνίθων άμφιβαλών 

άγει 
καί Θηρών άγριων έθνη, πόντου τ’ είνα- 

λίαν φύσιν 
σπείραισι δικτυοκλώστοις, περιφραδής ά- 

νήρ·

κρατεί δέ μηχαναΐς άγραύλου θηρδς όρεσ- 
σιβάτα, λασιαύχενά 0’ 

ίππου άέξεται άμφίλοφον ζυγόν οΰρειόν 
τ’ άκμήτα ταΰρον 

Καί φθέγμα καί άνεμόεν φρόνημα καί α
στυνόμους 

όογάς έδιδάξατο καί δυσαύλων πάγων ύ- 
παίθρεια καί 

δύσομβρα φεύγειν βέλη'
Βαντοπόρος άπορος έπ’ ούδέν έρχεται 
τδ μέλλον’ Αϊδα μόνον φύξιν ούκ έπάξε

ται 
νόσων δ’ αμήχανων φυγάς ζυμπέφρασται.

Αί έπί τής γής αλλοιώσεις έχουσι σπου- 
δαιότητα διά τήν ιστορίαν, ιδίως ένεκα τής 
έπιρ^οής, ήν άσκοΰσιν έπί τήν άνάπτυξιν 
τοΰ άνθρώπου, ήτοι έπί τάς διαφόρους με- 
ταβολάς τών καταστάσεων αύτοΰ. Θαυμά
σιας τώ όντι αί άλλοιώσεις καί μεταβολαί, 
εΐς άς ύπέκυψεν ό άνθρωπος έν τή φορά τοΰ 
χρόνου καί ούδέν ύπάρχει μάλλον καταγοή
τευαν τήν διάνοιαν καί τήν φαντασίαν αύ
τοΰ ή αί τούτου μελίται. ’Εκ τούτου μαν- 
θάνομεν, τί ήμεθα, τί έσμεν καί τί δυνάμε
Οα έτι νά ώμεν ήτοι τδ κεφάλαιον τής ύψί- 
στης έντε τώ πολιτικό» καί ιδιωτικά» βίω 
σοφίας.

Όποϊαι μεγάλαι διάφοροί καί αντιθέσεις 
εν τε τή έξωτερική τοΰ σώματος διαπλά- 
σει καί ιδίως κατά τήν διανοητικήν καί ήθι 
κήν διάπλασιν ατόμων τινών πρδς τδ πολύ 
πλήθος ή μεταξύ λαοΰ πρδς έτερον λαόν ήμε- 
ταξύπρογόνων πρδς άπογόνουςί’Οποία ή δια
φορά μεταξύ Σωκράτους ή Πλάτωνος ή ’Apr 
στοτέλυυς καί τίνος τών έκ τοΰ πολλοΰ 
πλήθους άνθρώπο»ν, ή μετοξύ τών 'Ελλήνων 
καί λαοΰ τίνος έκ τών ένδοτέρων τής ’Αφρι
κής, ή τών συγχρόνων τοΰ Φυρώνεως πρδς 
τούς συγχρόνους τοΰ Περικλεούς ! ΙΙόθεν αί 
μεγάλαι αυται διαφοοαί, αί άζατάπαυστοι 
αυται άλλοιώσεις τών άνθρώπων ; Διατί έν
ταΰθα μέν έλεύθεροι, πεφωτισμένοι εύδαί- 
μονες λαοί, έκεϊ δέ άθλια μυσαρά στίφη δού
λων, καί πάντα ταΰτα έν ποικίλη άναμίξει 
καί ποικίλως παραλλασσούσγ, άκολουθία. κα
τά τε τδν χρόνον καί τον τόπον ;

Ή άνατροφή τοΰ άνθρώπου ήτοι ή άνά- 
πτυξις ή ή παράλνσις καί ή ποικίλη διεύ- 
θυ-σις τών έν αύτώ λανθανουΊών δυνάμεων 
είναι προϊόν μυρίων φυσικών καί ηθικών έπι- 
δράσεων, μυρίους έπιδεχομένων συνδυασμούς.

Αίτια φυσικά έπιδρώσιν ήθιζ.ώς έπί τδν 
άνθρωπον καί αίτια ήθικά εχουσιν έπιρροήν 
έπί τήν φυσικήν διάπλασιν αύτοΰ, καί πολ
λάκις οί δροι τής τύχης καί τής καταστά
σεως τών λαών είναι συγχρόνως αίτιον ζαί 
αίτιατδν, έξαρτώμενοι άμοιβαίως άπ’ άλλή
λων καί όντες είς πολυειδεΐς πρδς άλλήλους 
αναφοράς αμοιβαίας έπιδράσεως. Μεταξύ 
τών φυσικών έπενεργειών διακρίνεται κυρίως 
ή του κλίματος. Ού μόνον τοΰ σώματος, 
άλλά ζαί τής ψιχής τοΰ άνθρώπου ή διά- 
πλασις έξαρτάται κατά μέγα μέρος άπδ 
τοΰ κλίματος. 'Ο τρόπος τοΰ διανοεϊσθαι 
καί συναισθάνεσθαι, αί απολαύσεις καί αί 
φροντίδες καί αύτή ή πολιτεία καί ή θρησ
κεία ύπείζουσι τδ πλεΐστον είς τήν έπιρροήν 
τοΰ κλίματος. Άρμοδιώτατον πρδς άνά- 
πτυξιν καί έξευγένισιν τής άνθρωπίνης φύ
σεως είναι τδ μέτριον κλίμα, καί ούδείς, ώς 
λέγει όρθώς ό St’A/θβΖίΓ,έτι έφάνη μέγας ά
νήρ μεταξύ τών δύο τροπικών κύκλων ούτε 
έν τοΐς έγγύς τών πόλων τόποις.

’Αλλά καί ή γεωγραφική Οέσις χώρας τι- 
νδς, τδ έδαφος αύτοΰ, τά προϊόντα, άτινα 
παρέχει τοΐς κατοίκοις πρδς διατροφήν, δύ
νανται νά περιλ.ηφθώσιν έν τώ κλίματι, 
κατά τήν εύρυτέραν τής λέξεως ε,νοιαν. 
Άλλά πολύ περισσότερον τών φυσικών έπι
δρώσιν έπϊ τδν άνθρωπον αίτια ηθικά και 
μάλιστα πάντων η κοινωνία, τήν οποίαν 
δικαίως καλοΰσι μητέρα τής άνθρωπίνης ά
ναπτύξεως. Άλλ’ ή κοινωνία ή άνατρέφου- 
σα τδν άνθρωπον δύναται νά έχη διάφορον 
έκτασιν, διάρκειαν έσωτερικήν δύναμιν καί 
όργανισμδν, ζαί έκ ποικίλων περιστάσεων 
έξαρτώνται αί σχέσεις καί ή επιρροή αύτής. 
Πολλαί τών περες-άσεων τούτων προέρχονται 
άπ’ αύτής ταύτης τής κοινωνίας καί έπενερ- 
γοΰσιν αύθις έπ’ αύτήν αύξάνουσαι καί ρυθ- 
μίζουσαι ή παοαλύουσαι καί διαφθείρουσαι 
αύτήν’ εϊναι δέ αύται ό βίος ήτοι τδ τοΰ βίου
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έπιτήδευμα, ή πολιτεία, ή θρησκεία καί 
τα έθιμα.

Ό βίος ισοδύναμε! σχεδδν πρδς τδν τρό
πον τ^ς διατροφής τοϋ άνθρώπου, διότι τδ 
πρώτιστον άντικείμενον τοΰ βίου είναι αυ
τή ή τροφή, ό δέ τρόπος τής διατροφής ί- 
χει θαυμασίαν έπενέργειαν έπί τε τδν φυσι
κόν καί τδν ήθικδν άνθρωπον. Ό πρώτος 
καί ένεκα τούτου τοΐς παντελώς άναπτύ
ξεως στερουμένοις λαοΐς ίδιάζων βίος είναι 
ή Θήρα και ή αλιεία’ δ θηρευτής είναι το- 
σοΰτον άγριος καί ακοινώνητος, δσον τδ άο- 
πακτικδν θηρίον, ό δέ διά τής αλιείας τρε
φόμενος ηττον μέν άγριος τούτου, άλλά 
καί ασθενέστερος καί εύηθέστερος, διότι ή 
αλιεία δεΐται ήττονος δυνάμεως καί πα - 
νουργίας ή ή 0ήρα. Τδ πρώτον βήμα πρδς 
ανάπτυςιν είναι ή κτηνοτροφία, ήτις βεβαί
ως άναλόγως τοη διαφόρου είδους τών δα
μαζόμενων ζώων διαφόρους παράγει έπε- 
νεργειας, έν γ£νει δμως συντείνει είς τήν 
μείζονα προσ£γγΐσιν τών άνθρώπων πρδς 
άλλήλους, πραΰνει πως τά ήθη καί έπιφέ- 
ρει τήν ΐδρυοζν τών πρώτων θεσμών τής 
κοινοινίας. 'j( γεωργία πρώτον τίθησι τέρ
μα εις τήν βαρβαρότητα, διατρέφουσα πολ
λούς άνθρώ_ου. ^v μικρώ χώρω, καθιστώσα 
άναγκαίαν τ^ν ^μοιβαίαν αυτών πρδς άλ
λήλους βοήθ.ιαν καΐ άπαιτοΰσα έργασίαν, 
τάξιν, είρ^¥γ)ν κα·ι δίκαιον, ήτοι κοινωνικούς 
θεσμούς, κυξ-ρνησιν καί νόμους. Άλλ’ ύ- 
πάρχουσζν j_i Ανώτεροι βαθμοί άναπτύξεως’ 
ουτοι δ^ e»wei ή βιομηχανία καί τδ έμπό
ριον, άτινα αναπληροΰσι τδ ένδεέ; τής γε
ωργίας, /υαρίχοντα εις τά προϊόντα αύτής 
μείζονα τής πολυειδοϋς έπεργασίας
αύτών. Εντεύθεν τά δύο ταϋτα έπιτηδεύ- 
Η·ατα είναι συνήθως τεκμήρια άνωτέρου πο
λιτισμού παρ’ άπασι τοΐς λαοΐς’ δι’ αύτών 

λαοί καί άτομα έρχονται είς πολυειδή πρδς 
άλλήλους επαφήν, αυται παρέχουσι τήν ά- 
νεξάντλητον ύλην είς τάς τέχνας καί έπι- 

• στήμας, διαδίδουσαι ιδέας καί γνώσεις καί 
έφευοέσεις ούχ ήττον ή προϊόντα φυσικά,καί 
έξεγείρουσαι ούτω πάσαν δύναμιν καί εύ· 
φυΐαν.

Ούχί όλιγώτερον έπενεργεΐ έπί τήν άνά- 
πτυξιν τοϋ ανθρώπου και τδ τής πολιτείας 
είδος· Πανταχοΰ κυβέρνησις καί κυβερνήται, 
νόμοι καί δικασταί ήσκησαν τήν μεγίστην 
έπιρροήν έπί τήν κατάστασιν τών λαών. 
’Εκ τούτων έξαρτάται τδ πλεϊσον ή εύημε- 
ρία ή ή δυστυχία, δ πολιτισμός ή ή βαρβα- 
ρότης, ή ισχύς καί ή παραλυσία αύτών, καί 
ή ανθρώπινη ιστορία κατά τά έκφανέστατα 
αύτής μέρη είναι ιστορία πολιτειών καί άρ- 
χόντων.

Έπίσης ίσχυρώς έπενεργεΐ έπι τήν κατά- 
στασιν τών άνθρώπων καί τών λαών ή θρη
σκεία, τδ ίερώτατον τοΰτο τής άνθρωπότη- 
τος κτήμα. Διότι πανταχοΰ καί πάντοτε, 
ένθα οί άνθρωποι άνθρωπίνως διανοούνται 
καί αισθάνονται, έκεΐ ζή έν αύτοΐς ή ιδέα 
Θεού καί αθανασίας. Αί ίδέαι δέ αύται εί
ναι αί βάσεις καί τά στηρίγματα τής γενι
κής ήθικοποιήσεως τοϋ άνθρώπου, διότι αύ
ται ένισχύουνι τήν δύναμιν τοΰ νόμου δι’ ύ
ψηλοτέρων έλατηρίων ρυθμίζουσαι τάς πρά
ξεις έκείνας, αίτινες διαφεύγουσι τήν δψιν 
τοΰ νομοθέτου ή τδν βραχίονα τοΰ δικα- 
στοϋ Άλλ’ έπειδή αί θρζ,σκεϊαι κατά τε 
τούς λαούς καί τούς χρόνους έχουσι διάφο
ρον καταθαρότητος βαθμόν, έντεΰθεν άνα
λόγως τοΰ χαρακτήρος καί τοϋ πνεύματος, 
τών τύπων καί τής τάσεως τής διδασκα
λίας αύτών έπιφέρουσιν έξευγένισιν ή δια- 
θφοράν, φωτισμόν ή σκότος, ήμέρωσιν ή ά- 
γρίωσιν, εύτυχίαν ή δυστυχίαν. Ταϋτα εί
ναι τά κυριώτατα αίτια καί συγχρόνως αί 
κυριώταται όψεις τής διαφόρου καταστάσεως 
τοϋ άνθρώπου, άλλά δέν είναι τά μόνα. 
Πολλαί άλλοιώσεις έξαρτώνται άπδ τύχης 
ή συμπτώσεως απλής. Τοιαύτη ή έπιρψοή, 
ήν άσκοϋσιν οί λαοί έπ’ άλλήλους’ τοιαϋται 
καί αί ίσχυραί έπενέργειαι έπί τάς τύχας 
τών λαών αί προερχόμενοι άπδ μεγάλων 
ατομικών χαρακτήρων ή σπουδαίων έφευρέ- 
σεων’ τοιαύτη ή έπιρροή, ήν άσκεΐ τδ κα
λούμενον πνεύμα τής έποχής, ήτοι ή έπί 
τών άτομικών ένεργειών εύνοϊκώς ή δυσμε- 
νώς ένεργοϋσα γενική τοϋ κόσμου Οέστς καί 
ιδίως δ χαρακτήρ τών έν τοΐς διανοήμασι 

καί πράξεσι τών λαών έπικρατουσών ιδεών. 
Πάντα ταϋτα καί εϊ τι άλλο άμεσον ή έμ
μεσον έχει έπιρροήν έπί τάς αλλοιώσεις τοϋ 
άνθρώπου καί τής γής, ζητεί ή Γενική ιστο
ρία έν ταϊς είδικαΐς καί συνάγουσα έντεΰθεν 
τά σπουδαιότατα παρίστησιν αύτά έν αρμο
νικό) συνδυασμώ καί ένότητι. Ούτως επι
τυγχάνεται δ άμεσος τής ιστορίας σκοπός, 
ήτοι ή μετά λόγου γνώσις τής τε νΰν καί 
τής έκάστοτε καταστάσεως τοϋ άνθρώπου 
καί τής Γής.

Δύναταί τις ίσως έν τούτοις νά έκτείνη 
έτι πορ^ωτέρω τδν σκοπόν τής Ιστορίας καί 
νά είπη δτι αΰτη σπουδάζει ν’ άποκαλύψη 
καί τήν μέλλουσαν τοϋ κόσμου κατάστα- 
σιν’ διότι ώς τδ παρελθόν παρήγαγε τδ ένε- 
στώς, οΰτω καί τδ ένεστώς έχει έν τώ κόλ- 
πω αύτού τδ μέλλον. Ή σύγκρισις δηλο
νότι τής αρχικής καταστάσεως τοΰ άνθρώ
που μετά τής ένεστώσης, ή έπιθεώρησις τής 
μακράς όδοΰ, έφ’ ής διά τοσούτων διαφο
ρών έφθασεν είς τδ σημεΐον, ένθα βλέπομεν 
αύτδ σήμερον, δύναται νά λύση τδ μέγα 
ζήτημα &ν έν συνόλω προχωροΰμεν 'ή όπι- 
σθοδρομοΰμεν ή διαγράφομεν φαΰλόν τινα 
κύκλον, πρδς τούτοις νά διδάξη ήμάς, άν, 
ο,τι βλέπομεν περί ήμάς αύτούς, φώς ή 
σκότος αγαθόν ή κακδν ύπισχνεϊται έν έγ- 
γυτέρφ ή άπωτέρω μέλ.λοντι, καί έντεΰθεν 
νά καταστήση ήμΐν δυνατόν νά νοήσωμεν 
τίνας όφείλομεν νά τρεπώμεθα δδούς καί 
τίνας ν’ άποφύγωμεν, ΐνα έπιτύχωμεν πραγ- 
ματικώς έκείνου, δπερ ή ήμετέρα φύσις πα
ροτρύνει καί έπιτρέπει νά έλπίζωμεν.

’Εντεύθεν καταφαίνεται σαφώς ή διακε
κριμένη θέσις, ήν κατέχει ή Γενική Ιστορία 
έν τοΐς λοιποΐς είδεσι τής Ιστορίας. Ό,τι 
έν γένει δύναταί τις νά είπη περί τής ώφε- 
λιμότητος τής Ιστορίας, τοΰτο άληθεύει 
ιδίως περί τής Γενικής Ιστορίας, ήτις είναι 
ή μεγίστη, ή σπουδαιοτάτη καί ή διδακτι- 
κωτάτη'Ιστορία. Άνευ αύτής πάσαι αί ει
δικοί ίστορίαι ή εΐναι ακατανόητοι, ή είς 
δευτερεύοντας μόνους σκοπούς χρήσιμοι’ ά
νευ ταύτης δέν δυνάμεθα νά ύψωθώμεν είς 
τδ υψηλόν έκεϊνο σημεΐον, δπόθεν έν τω χώ

ρω τώ ίστορικώ δυνάμεθε νά διακρίνωμεν 
τδ αληθώς σπουδαιον καί μαθήσεως άξιον 
άπδ τοϋ ήττον σημαντικού. Αί έκ τής σπου
δής τής Ιστορίας προερχόμενοι ώφέλειαι 
εΐναι γενικαί ή μερικαί. Έκτδς δέ τών πολ
λών ωφελειών, άς παρέχει αΰτη είς τάς 
πλείστας τάξεις τής κοινωνίας, τοΐς πλεί- 
στοις κλάδοις τής έπιστήμης καί τής τέ
χνης, διεγείρει καί τι δλως γενικόν καί υ
ψηλόν καθαρώς άνθρώπινον ένδιαφέρον καί 
άσκεΐ τήν μεγίστην έπιρροήν έπί τήν μόρ- 
φωσιν τής διανοίας καί τοϋ αισθήματος. 
Αίσθημά τι δλως φυσικόν ή μάλλον άνάγκη 
φυσική έλκει ήμάς πρδς τήν 'Ιστορίαν. Ή 
φαντασία ήμών διατρίβει ήδέως είς τάς 
εικόνας τοΰ παρελθόντος καί τδ θυμικδν ή
δέως διατίθεται δι* αύτοΰ. 'Η δέ κλίσις αυ
τή έγκειται έν αύτή τή τοΰ άνθρώπου φύ
σει, ήτις πανταχοΰ, ένθα έμφανίζεται αδιά
φθορος καί έν τινι άναπτύξεως βαθμώ, έκ- 
δηλοϋται δι’ αισθήματος συμπάθειας καί 
άγαπά καί έκτιμά έαυτήν ούχί έν τή άπο- 
μονώσει τοϋ έγώ αυτής, άλλ’ έν τώ συνό
λω τοϋ γένους. Διά δέ τής σπουδής τής Ι
στορίας άνανεοϋται καί άναζωογονεΐται έν 
τφ άτόμω δ καθολικός τοϋ γένους βίος’ διό
τι ή πνευματική κτήσις έκάστου ένεστώτος 
στηρίζεται έπί τής τοϋ παρελθόντος. Διά 
τής ιστορίας μόνον δυνάμεθα νά νοήσωμεν 
τί εΐναι άληθής, μόνιμος καί αιώνιος αν
θρώπινη φύσις έν μέσω τοσούτων τυχαίων 
μεταβολών, τοσούτων ποικίλων. ιδιοτήτων 
τοΰ χρόνου καί τοΰ τόπου. Ό μή είδώς τήν 
Ιστορίαν εΐναι ξένος έπί τής γής, ξένος 
πρδς τδ γένος αυτού, ξένος αύτδς πρδς έαυ- 
τόν’ ούδέν αύτώ μέλει τών υψηλών συμφε
ρόντων, ύπέρ ών ή άνθρωπότης άνέκαθεν α
γωνίζεται, καί καθόλου δ βίος αύτοΰ εΐναι 
παθητικός καί μηχανικός. Ό δέ άληθής τοΰ 
άνθρώπου βίος ού μόνον διά τής Ιστορίας 
μόνον νοείται, άλλά καί δι’ αύτής τδ πλεϊ- 
στον υπάρχει. 'Ανευ αύτής έκάστη γενεά 
ήθελε πορεύεσθαι τήν ιδίαν αύτής οδόν καί 
βαδίζει πάντοτε τήν αύτήν τετριμμένων 
πορείαν. Άλλ’ ή Ιστορία συνδέει πάσας 
τάς γενεάς είς μίαν άλυσον, ώς ούσα τδ
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διηνεκές avrtidirai ίαοτό τής άνθρωπότη- 
τος κα'ι τών λαών Ή πείρα πάντων τών 
αιώνων καί ή παράδοσις μεθ’ δλων αύτής 
•τών θησαυρών ανήκει είς αύτήν. Αύτη με 
ταδίδωσι τάς γνώσεις, τάς ιδέας, τάς έφευ 
ρέσεις πάντων τών χρόνων καϊ λαών είς 
τους έπερχομένους καί καθίστησι δυνατήν 
καϊ ευχερή τήν πρδς τελειοποίησιν οδόν έν 
παντϊ τώ γένει, διδ ούκ αδίκως άποδίδοται 
τή Ιστορίαι τδ ήμισυ τών ανθρωπίνων γνώ
σεων.

Οΰδ'εν οίκτρότερον τής θέσεως τοΰ αγνο
ούντο; τήν Ιστορίαν, προκειμένου νά κρίνη 
περί πραγμάτων τοΰ ιδιωτικού ή δημοσίου 
βίου. Ούδέν δύναται ν’ άναγινώσκη ούτος 
βιβλίον ή σύγγραμμα εννοών καϊ ωφελού
μενος άπ’ αύτοϋ. Ιΐανταχοΰ πλανάται έν 
τώ σκότει- Δι’ αύτδν τδ μέν παρελθόν είναι 
μυστήριον, τδ παρδν αίνιγμα καϊ τδ μέλ
λον δλως κεκαλυμμένον, προλήψεις δέ παν
τοειδείς τής άνατροφής, τής κοινωνικής τά
ξεως, είς ήν ανήκει, τοΰ τόπου καί τοϋ χρό
νου κωλύουσι τήν έλευθέρα ν ένέργειαν τοΰ 
πνεύματος αύτοϋ. Πόσον υπέροχος ίσταται 
παρά τοΰτον δ τήν Ιστορίαν άκριβώς έπι- 
στάμενος ! Πρδ τοΰ βλέμματος αύτοϋ εύ- 
ρεΐα καί έλευθέρα ανοίγεται άποψις, άφ’ 
υψηλής σκοπιάς θεάται ούτος τ’ ανθρώπινα 
πράγματα. Ούδέν συμβάν δύναται νά τδν 
έκπληξη- διότι ούδέν ε’ναι καινοφανές αύτφ. 
Τό παρελθόν παρέχει αύτώ τήν κλείδα τοϋ 
παρόντος και τδ κχτοπτρον τοΰ μέλλοντος. 
Αίρεται δ τοιοϋτος ύπεράνω τών ατομικών 
φυλετικών,πολιτικών κα’ι θρησκευτικών δια
φορών και ύψούμενος είς τήν καθολικήν τοϋ 
άνθρώπου ιδέαν έρευνα καϊ κρίνει τά πάντα 
ώς άνθρωπος, άποδίδων τδ άνήκον αύτώ δί
καιον, sine ira el studio, ώς λέγει δ μένας 
Ρωμαίος ιστορικός, ήτοι άνευ οργής καϊ ζή

λου έξετάζων τά τε παλαιά και τά νέα, τά 
τε οικεία καϊ τά ξένα. Ούδέν αύτώ υπάρχει 
τραγικόν ή γελοϊον, άλλά τά πάντα σοβά ■ 
ρά καϊ σπουδαία. Πρδς τούτοις μόνος δ τοι- 
οϋτος δύναται νά ή άγαθός πολίτηςκαϊ άλη 
θής τοϋ Θεοϋ λάτρις, διότι έν μέν τή πο
λιτεία έννοεΐ τήν ιδέαν καϊ τόν σκοπόν τής 

άληθοΰς άνθρωπίνης υπάρξεως, έν δέ τη ηθι
κή τοΰ κόσμου τάξει, ήν ανακαλύπτει έν 
τή ’Ιστορία, ή Οεότης εμφανίζεται αύτώ ώς 
ίθύντρια τών τυχών τοΰ άνθρώπου και τοΰ 
κόσμου.

ΊΙ δέ τοσοϋτον διά τή; Ιστορίας γεωμέ- 
νη πολυειδής άνάπτυξις τής γνώσεως άνα- 
γκαίως έπενεργεΐ έπϊ τδν πρακτικόν τοΰ 
άνθρώπου βίον, καϊ ή Ιστορία δύναται νά 
θεωρηθή διδάσκαλος τής φρονήσεως, τοϋ δι ■ 
καίου καϊ τή; άρετής,

Πείρα καϊ γνώσις τών άνθρωπίνων είσίν 
αι δύο κυριώταται πηγαί τής φρονήσεως' 
'Ιστορία δέ είναι τδ κεφάλαιον τών γνώσεων 
τούτων. Ή διδασταλία τοΰ δικαίου καί τής 
άρετής άρύεται τήν δύναμιν αυτής έκ τής 
'Ιστορίας. 'Η γενική διδασκαλία τής ήθικής, 
αί άφηρημέναι τοϋ καθήκοντος ίδέαι σπα
νίως έπενεργοϋσιν έπϊ τδν πρακτικόν άνθρω
πον, καϊ δέν δύνανται νά ελκύσωσι τήν 
τούτου προσοχήν καϊ τδν σεβασμόν, άν μή 
προσωποποιηθώσι διά παραδειγμάτων' τά 
υψηλά δέ ταΰτα σέβας καϊ αγάπην έμπνέ- 
οντα παραδείγματα παρέχει ή 'Ιστορία, 
ποιοΰσα ούτως έξ άφγ,ρημένου τινός συστή
ματος ήθικής ζωηράς εικόνας ζώντων προ
σώπων. Ό εισερχόμενος είς τήν στοάν ταύ
την τών μεγάλων καϊ γενναίων άνδρών πάν
των τών χρόνων κατέχεται υπό τοΰ αισθή
ματος τής άνθρωπίνης άξίας, ύψοΰται ή 
συναίσθησις αύτοϋ καϊ ένθουσιά ή δύναμις 
αύτοϋ πρδς άμιλλαν.

Μεταξύ δέ τών εύγενών συναισθημάτων, 
άτινα ένείρει καϊ διατρέφει ή Ίτορία, δύο 
είσί τά εκλεκτότατα, συγγενή μέν πρδς άλ
ληλα, μητέρες δέ πολλών άρετών, ήτοι ή α
γάπη τής πατρίδος καί ή αγάπη τής ελευ
θερίας' ού μόνον διότι ή Ιστορία γέμει πα
ραδειγμάτων τοιούτων άρετών, άλλά καϊ 
διότι διά τής 'Ιστορίας μόνον αί τοιαϋται 
άρεταϊ φθάνουσιν είς τόν υψιστον βαθμόν 
τή; άναπτύξεως καϊ δυνάμεω; αύτών. Ό 
ξένος πρός τήν 'Ιστορίαν τυφλώς μόνον καϊ 
έξ ένστικτου δύναται ν’ άγαπρί τήν ελευ
θερίαν ή τήν πατρίδα αύτοϋ,ούχί δε έκ συν 
ειδήσεω; καί έξ έπιγνώσεως. τό δέ άληθές 

φιλελεύθερον φρόνημα μόνον έκ τής Ιστο
ρίας άντλεϊται, ήτις διδάσκει, ότι ή έλευ- 
Οερία είναι δυνατή είς τόν άνθρωπον καϊ 
πώς είναι δυνατή. Ποσάκις τά ονόματα 
ενός Λεωνίδα ή Δεκίου Μούσωνος δέν παρή- 
γαγον ένθουσιασμόν πρδς ήρωϊκάς πράξεις ; 
•η ή είκών τοΰ Κάτωνος δέν έστερέωσε τό 
πίπτον φρόνημα τών γενναίων τής έλευθε
ρίας προμάχων ! Ού μόνον δέ διδάσκαλος 
τή; άρετής ε’ναι ή Ιστορία, άλλά καϊ αύ
στηρδς καϊ άδέκαστος κριτής τών άνθρωπί
νων, άνευ εύνοίας, άνευ πάθους, άνευ φόβου 
ή έλπίδος έξελέγχουσα τάς πράξεις καϊ τάς 
μαρτυρίας,καί άπονέμουσα τδ προσήκον έκά- 
στω,έπαινον ή ψόγον. Έπειδή δέ 5 πρδ; τήν 
υστεροφημίαν καϊ τήν άθανασίαν πόθος ε’
ναι γενική τοϋ άνθρώπου τάσις, τό βλέμμα 
τοΰ άδεκάστου τούτου κριτοΰ πολλάκις έ' 
πίκρανε τούς θριάμβους τών ευτυχών κα
κούργων, παρώρμησεν αύτούς, τούλάχιστον 
έξωτερικώς, πρδς άγαθάς πράξεις καϊ έπη- 
νώρθωσε τό φρόνημα τοΰ προσβαλλομένου 
ή παραβιαζομένου δικαίου καϊ τής πασχού- 
σης άθωότητος καϊ άρετής.

II ΦΥΣΙΣ KAI II ΖΩΙΙ.

Ο ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ.
■ν** ·**·*·

(Έχ τώκ τοϋ F. Papillon).

Πρώτος δ Γαλβάνη; άνεκάλυψε τώ 1794 
δτι οί μϋς τών ζώων συστέλλονται έπϊ α
πλή μετάλλων τινών προσψαύσει.Διετείνετο, 
δτι ή πρόσψαυσις αύτη προκαλεϊ τήν κένω- 
σιν ρευστοΰ, έν αύτοΐς τοΐς ζώοις ύπάρχον- 
τος. Έντεϋθεν σπσυδαΐαι ήγέρθησαν συζη
τήσεις έν ταϊς φυσιολογικαϊς σχολαίς. Ενήρ- 
γησαν άπειρα πειράματα, ών τό σπουδαιό- 
τερον εΐναι τδ συνδεόμενον μετά τοΰ ονόμα
τος τοϋ Βόλτα. ’Αντιθέτου πρδς τδν Γαλ-

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. IB'.) 

βάνην ιδέας δ Βόλτας ύπεστήριζεν, ότι ό ή- 
λεκτρισμδς, δ προκαλών τάς συστολάς τών 
μυών, μακράν τοΰ νά ένυπάρχη είς τά όρ
γανα ταΰτα, είσάγεται έν αύτοΐς διά τών 
μετάλλων, διά τών δποίων τά θίγομεν. Καϊ 
πρός άπόδειξιν τούτου κατεσκεύασε τώ 
1800 τήν Βολταϊκήν λεγομένην στήλην, 
μηχανήν, έν τή δποία ή συνένωσες δύο δια
φόρων μετάλλων γίγνεται πηγή άφθονος 
ήλεκτρικοΰ ρευστοΰ. ’Ησαν άμφότεροι με
γάλου νοός άνδρες, κατά βάθος γνωρίσαν- 
τες τήν φυσικήν καϊ φυσιολογίαν, άπό δέ 
τών άνακαλύψεών των άρχεται ή θαυμασιω- 
τέρα έν τή ιστορία τών έπιστημών κίνη- 
σις, έν πλήρει πάντοτε ένεργείςρ διατε- 
λοϋσα, καϊ—τό περιεργότερον—άποδεικνύ- 
ουσα, οτι και δ Βόλτας καί δ Γαλβάνη; ε’- 
χον δίκαιον. Υπάρχει καϊ έν τοΐς ζώοις 
ήλεκτρισμός, δπως διετείνετο δ Γαλβάνη;, 
έπίσης δέ καϊ δ ηλεκτρισμός δ ύπδ αιτίων 
εξωτερικών παραγόμενος έχει έπιρροήν έπί 
τών ζώων, δπως ύπεστήριζεν δ Βόλτας. Εκ 
τής βαθείας δέ γνώσεως τών δύο τάξεων 
τών φαινομένων τούτων ή νεωτέρα έπιστή
μη άρύεται διαφόρους τρόπους πρδς θερα
πείαν πολλών άσθενειών διά τοϋ ηλεκτρι
σμού. Έπομένως άν τις καταδείξη δποΐαι 
ύπάρχουσι σχέσεις μεταξύ ήλεκτρισμοΰ καϊ 
ζωής, θέλει έν πρώτοις ίδεΐ, ότι δ έν τοΐς 
ζώοις ύπάρχων ήλεκτρισμός ε’ναι ισοδύνα
μος πρδς τήν θερμότητα, θέλει δ’ άκολού
θως αποδείξει δποία ή ένέργεια τοΰ ρευστοΰ 
τούτου έπϊ τοϋ δργανισμοΰ, εϊτε ύγιοϋς, εί
τε έν νοσηρφ καταστάσει ευρισκομένου.

Α'.

Οί ίχθϋς ε’ναι οί αΰθεντικώτεροι τής ύ- 
πάρξεως ζωΐκοΰ μαγνητισμού μάρτυρες. 'II 
νάρκη, δ μύρμηρος, ό μαλακοπτέρυξ, ή γλα- 
ν'ις, δ λειόβατος, δ γύμνωτο; (gymnote), οϊ- 
κοθεν άναπτύσσουσι ποσότητα ήλεκτρισμοΰ 
πολλοΰ ή ήττονος λόγου άξίαν. Τό ρευστόν 
τοΰτο, κατά βούλησιν τοϋ ζώου παραγόμε- 
νον, δμοιάζει μέ τό τών συνήθων ήλεκτρι- 
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κών μηχανών- παρέχει τάς αύτάς δονήσεις 
καί τούς ίδιους σπινθήρας, άμα όλίγον πιε- 
σθή. Τύ μέρος, ένθα σχηματίζεται, συν
ίσταται έκ σειράς μικρών δίσκων έξ ειδικής 
ούσίας συγκειμένων, διά μεμβρανών έλασμα- 
τιωδών χωριζομένων άπ’ άλλήλων. Έπί 
τή; έπιφανείας τών δίσκων αυτών ύπάρχου
σι διεσπαρμένοι λεπταί νευρώδεις άκραι, το 
δέ σύνολον παριστά μεμβρανώδη ΰλην, έν 
τή κεφαλή συνήθως, ένίοτε δέ καί έν τή 
ούρά έδρεύουσαν. Πλήν, καί τά άλλα ζώα 
περιέχουσιν δλα ηλεκτρισμόν, διότι έντδς 
τών δργάνων των, τών νεύρων ιδίως καί τών 
μυών, σχηματίζεται διαρκώς ποσόν τι 
τοϋ ρευστού τούτου. Ίνα πεισθή τις περί 
τής ύπάρξεως ρευμάτων ηλεκτρικών έν τοΐς 
νεύροις, άρκεΐ νά προπαρασκευάσει μϋν βα
τράχου καί τδν θίξη είς δύο διάφορα μέρη 
μέ τά δύο άκρα νεύρου τοϋ αύτού ζώου. 
Ό μΰς συστέλλεται άμέσως ύπδ τήν έπιρ
ροήν νευρώδους ηλεκτρικού ρεύματος. Ιδού 
καί έτερον πείραμα. Έπί ζώου άρτίως φο
νευθέντος ή καί ζώντος άνακαλύπτει τις 
μϋν, τδν τέμνει καθέτως καί τδν θέτει είς 
συγκοινωνίαν μέ τά δύο σύρματα γαλβανο- 
σκοπείου, βλέπει δ’ εύθύς έπί τής βελόνης 
τοΰ έργαλείου τήν διάβασιν ήλεκτρικοϋ ρεύ
ματος.

’Ανεξαρτήτως τών είς τά νεΰρα καί τού; 
μΰς ήλεκτρικών τούτων ρευμάτων,ύπάρχου
σι καί άλλαι πηγαί ρευστού έν τή ζωτική 
οικονομία. Ρεύματα ηλεκτρικά παράγονται 
μεταξύ τής έσω καί τή; έξω έπιφανείας τοϋ 
δέρματος, έν τώ αϊματι, είς τά έκκριτικά 
όργανα, έν δλω τώ δργανισμώ είς βραχυ
λογίαν. Ο Κ. Becquerel, σοφδς φυσιολό
γος, τά λεπτότερα πειράματα έπί τοϋ άν- 
τικειμένου τούτου ένεργήσας, άπέδειξεν, δτι 
δύο ρευστών διαλύσεις, διά μεμβράνης ή 
τριχοειδούς διαστήματος χωριζόμεναι, ήλεκ- 
τραγωγοί, ούτως είπεΐν, άποτελοΰσι περί
βολον ήλεκτρο χημικόν, άν δέ τις λάβ·ρ ύπ’ 
όψιν τά άνατομικά στοιχεία τών κυψελλω- 
δών [ετών, σωλήνων, σφαιριδίων κλπ. καθ
όσον άφορα τάς σχέσεις των πρδς τά λούον- 
τα αύτού; ρευστά, θά ευρή,δτι γε/νώσι μύ

ρια ζεύγη άκαταπαύστως έκπέμποντα η
λεκτρισμόν. Διά τών ρευμάτων τούτων δ 
ρηθεί; φυσιολόγος έξηγεΐ πολλά φυσιολογι
κά φαινόμενα, κακώς έρμηνευθέντα πρδ αύ
τοΰ. Ούχ’ ήττον πρέπει ν’ αναγνώριση τις, 
δτι ή άρχή ή συνδέουσα πρδς άλλήλας δλας 
τάς ένεργείας ταύτας καί δλας όμοϋ μέ τάς 
διαφόρους τοΰ οργανισμού λειτουργίας, δέν 
διευκρινίσθη δσον πρέπει. Δέν γνωρίζομεν 
άκόμη τίνι τρόπω τά ήλεκτρικά ταϋτα ρεύ
ματα διανέμονται καί διαχέονται, ποιον 
δρομολόγιον άκολουθοϋσιν. Είναι καιρδς διά 
τήν πειραματικήν φυσιολογίαν νά θίξη τά 
δυσχερή ταϋτα προβλήματα, έκ τής λύσεως 
τών όποιων έξαρτάται καί αύτή τοϋ ζωτι
κού ορισμού ή ακριβής γνώσις.

Τά φυτά άναπτύσσουσι καί αύτά έπίσης 
ηλεκτρισμόν. Ό Pouillot καί άλλοι φυσιο
λόγοι άπέδειξαν δτι ύπάρχουσιν ήλεκτρικά 
ρεύματα έντδς τών δπωρών, τών κορμών, 
τών ριζών καί τών φύλλων τών φυτών. Ό 
Becquerel έλαβε κορμόν νεαρά; λεύκης έν 
πλήρει χυμώ εύρισκομένης, είσήγαγε σύρμα 
λευκοχρυσοϋ έν τή καρδία τοϋ δένδρου καί 
έτερον έν τώ φλοιώ, καί προσήρμοσε τά δύο 
σύρματα είς γαλβανοσκόπειον- ή βελόνη έ~ 
δειξεν άμέσως τήν διάβασιν ήλεκτρικοϋ ρεύ
ματος. Ό Κ. Buff έξετέλεσεν εσχάτως πε- 
ριεργότερα έτι πειράματα. Έντδς δοχείων 
περιεχόντων υδράργυρον έθεσε δύο σύρματα 
λευκοχρυσοϋ' έπί τοϋ ύδραργύρου ύπήρχεν 
ΰδωρ, έντδς δ’ αύτοϋ φυτά, τών όποιων έ- 
πρόκειτο νά σπουδάση τήν ήλεκτρικήν κα- 
τάστασιν. Λαβών λοιπόν φύλλα καί ρίζα; 
παρετήρησε ρεύμα ήλεκτρισμού, έκ τών ρι
ζών πρδ; τά φύλλα διευθυνόμενον διά μέ
σου τοϋ φυτού- είς ένα κλάδον κεχωρισμέ- 
νον τού κορμού τδ ρεύμα διηυθύνετο καί 
πρδς τά φύλλα. Έν περιλήψει, ή υπαρξι; 
ζωτικού ήλεκτρισμού είναι άναντίρρητος, 
καίτοι αγνοούνται άκόμη τά καθέκαστα τοϋ 
εσωτερικού τούτου τού σώματος άναβρασμοΰ 
καί αί άληθεΐς σχέσεις αύτοϋ πρδς τδ σύν
ολον τών φυσικοχημικών λειτουργιών τοϋ 
ζώντος οργανισμού.

Αί λειτουργία! αύται ιδίως είναι δσον δί

δεται πολύπλοκοι. Υπάρχει έν παντί δρ- 
γανικώ όντι, ύπάρχει έν ήμΐν κόσμος άπει
ρος ποικίλων ένεργειών. Αί δυνάμεις αί 
είσδύουσαι έν ήμΐν είναι τόσον πολυάριθμοι, 
δσον πολυάριθμον είναι τδ ύλικδν, έξ ου έ- 
πλάσθημεν. Είς έκαστον μέρος τού σώμα
τος ήμών, καθ’ έκάστην στιγμ.ήν τής ύπάρ- 
ξεώς μας, δλαι αί ένέργειαι τής φύσεως 
συναντώνται καί συνδέονται. Υπάρχει δ
μως έν τή σειρά: δλη τών θαυμάσιων λει
τουργιών τούτων τοιαύτη τάξις, ώστε αν
τί άδιεξόδου συγχύσεως αρμονική άπεναν- 
τίας συνέργεια χαρακτηρίζει δλα τά ύπάρ- 
χοντα όντα. "Ολα έν ήμΐν ισοσταθμίζουν, 
δλα διευθύνονται καί πειθηνίως άπαντώσιν 
είς τδ διευθύνον αύτά ύπέρτατον όν «Τδ 
ζώον, έλεγεν δ Βύφφων, συνενοΐ έν αύτώ ά
πάσας τάς δυνάμεις τής φύσεως' τδ άτομον 
αύτοϋ είναι κέντρον, έν ώ τά πάντα κατα- 
λήγουσι, σημεΐον, έν τώ όποίω τδ Σύμπαν 
δλον κατοπρίζεται, κόσμος συνεσταλμένος.» 
Βαθεϊς λόγοι, ύπδ τής προόδου τής έπιστή
μης πλειότερον βαθμηδόν βεβαιούμενοι, καί 
τών όποιων τδ φώς φωτίζει τήν δδόν τής 
έπιστήμης αύτής.

*Ας έξετάσωμεν ήδη τί άποτελέσματα δ 
ήλεκτρισμδς δύναται διαφοροτρόπως νά έκ- 
τελέση έπί τοϋ ζώντος όργανισμοΰ. ΊΙ ά- 
τμοσφαΐρα περιέχει ποσόν ήλεκτρισμού θε
τικού, εύκόλως μεταβαλ.λ.όμενον" ή γή εί
ναι καί αύτή πεφορτωμένη δι’ αντιθετικού 
ήλεκτρισμού. Πόθεν προέρχεται ή συγκεχυ
μένη καί υπόκωφος αΰτη δύναμις, άγνω
στον. Οι φυσιολόγοι τήν άποδίδουν εί; τήν 
βλάστησιν καί τήν έξάτμισιν τών ύδάτων. 
Ό Becquerel ήρίθμησεν έσχάστως πλεΐστα 
έπιχειρήματα, πολλοΰ λόγου άξια, άποδει- 
κνύοντα σχεδόν δτι δ έν τή άτμοσφα’ρα ή- 
λεκτρισμός έχει έν αύτώ τώ ήλίω τήν πη
γήν του' τδ άστρον τούτο, φρονεί δ σοφός 
φυσιολόγος, διαχέει μετά τού φωτδς καί 
τόν ήλεκτρισμόν είς τάς έκτάσεις τοϋ άπει
ρου. Τό βέβαιον είναι, δτι ένόσω δ ούρανός 
είναι αίθριος, τό ρευστόν τούτο ούδεμίαν 
φανεράν ένέργειαν άποδεικνύει έπί τών ζών- 
των δντων- άμα δμως συσσωρευθή έντό; 

τών νεφελών καί δημιουργήσει τάς καται
γίδας, δ ήλεκτρισμδς παράγει άποτελέσμα
τα έναργώς άποδεικνύοντα δποίαν έπιρροήν 
έξασκεΐ έπί τή; ζωής. Οί ύπό τοϋ κεραυ
νού φονευόμενοι άνθρωποι παρουσιάζουσιν 
όψεις δλως διαφόρους. Οί μέν φονεύονται 
είς δ,τι θέσιν εύρεθοϋν, και μένουν νεκροί, 
όρθιοι ή καθήμενοι, δπως τύχη νά εύρεθώσι 
κατά τήν στιγμήν τής προσβολή;- άλλοι α
πεναντίας σφενδονίζονται εί; ικανήν άπό- 
στασιν. Ένίοτε δ κεραυνός έκδύει τά θύμα
τα τών φορεμάτων των, καταστρέφει τά 
ένδύματα των, άφίνει δέ τδ σώμα άθικτον- 
άλλοτε συμβαίνει τό άνάπαλιν. Έπί τοϋ 
μέν ή καρδία φαίνεται έσπαραγμένη καί τά 
οστά τεθραυσμένα" έπί τοϋ άλλου τά όργα
να όλα μένουσιν άθικτα. Ποϋ μέν χαλα- 
ρότης τών μελών, μαλάκυνσις τών οστών, 
αδυναμία τών πνευμόνων- ποϋ δέ σκλήρυν- 
σις καί συστολή μυών. Ένίοτε τδ σώμα 
τού κεραυνοβοληθέντος ταχέως άποσυνθέ- 
τεται, άλλοτε δ’ έξε-αντίας άντέχει έπί 
πολύ είς τήν σήψιν. Ό κεραυνός τέλος πάν
των, δ δένδρα έκριζώνων καί τείχη άνατρέ- 
πων, δυσκόλως έπιφέρει ακρωτηριάσεις έπί 
τών ζώων. ’Οσάκις δέν έπιφέρει τδν θά
νατον, προξενεί βλάβας σωματικά; σπου
δαίας, έφημέρου; ένίοτε, άλλά καί άνιάτους 
πολλάκις- πλήν τών έγκαυμάτων καί έκθύ- 
σεων, τάς δποίας παρατηρεί τις έπί τού 
δέρματος τών ύπό κεραυνού προσβληθέντων, 
υποφέρουν συχνάκις έξ είδους τινός γενικής 
καθ’ δλον τό σώμα μαδήσεως άλλοκότου- 
προσβάλλονται ύπό παραλυσίας, βωβότη- 
τος, διαστροφής τών αισθήσεων (κωφότητος, 
άμαυρώσεως), εύηθείας. Έν περιλήψει τά 
ολέθρια άποτελέσματα τοϋ Ατμοσφαιρικού 
ήλεκτρισμού προσβάλλουσιν δλας τάς λει
τουργίας τοϋ νευρικού συστήματος.

Ή ένέργεια τών ήλεκτρικών ιχθύων δύ- 
ναται νά παραβληθή πρδς τήν τοϋ κεραυνού, 
διότι καί έκείνη παρ’ ήμών δέν έξαρτάται. 
Τρομερά1, ιδίως είναι αί σπασμωδικαί δο
νήσεις τοΰ γυμνώτων ιχθύων. Ό Οΰμβωλ 
διηγείται, ότι θέσας καί τού; δύο αύτού πό- 
δας έπι τοΰ σώματος ένδς τών τοιούτων 
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ιχθύων, αμα τδν έξήγαγον τοϋ υδατος, 
τοιαύτην έλαβε δόνησιν έκ μέρους τοϋ ι
χθύος, ώστε ήσθάνθη καθ’ δλον τδν λοιπδν 
βίον του πόνου; εΐς δλα; τάς άρθρώσεις του. 
Αί δονήσεις αυται άνατρέπουσι τά ρωμα- 
λεότερα ζώα, διδ οί οδοιπόροι αναγκάζον
ται ν άποφεύγωσι τούς ποταμούς, ένθα 
οί τοιοΰτοι ιχθύες εύρίσκονται, διότι οσά
κις άποπειραθώσι νά τούς διέλΟωσιν είς ά- 
βαθή μέρη με()’ ίππων ή ήμιόνων, οί τε
λευταίοι ούτοι δύνανται νά φονευθώσιν, ύπδ 
τών ιχθύων προσβαλλόμενοι. Ίνα συλλά- 
βωσι τούς ίχθΰς τούτους οί Ινδοί ρίπτου- 
σιν έν τώ υδατι αγρίους ίππους, τών όποιων 
αί ποδοκρουσίαι αναγκάζουν τούς γυμνώ- 
τους νά έξέλθωσι τοϋ έν τώ πυθμένι βορβό
ρου. Ο: κιτρινωποί μολυβδόχρωμοι μέ έγ- 
χέλυ; όμοιάζοντες ίχθΰς ούτοι συνωθοϋν- 
τίι τότε ύπδ τήν κοιλίαν τών τετραπόδων, 
τά ανατρέπουν δλα σχεδδν καί φονεύουν τινά 
έξ αύτών’ άλλά καί τών Ιχθύων ή δύνα- 
μις έξαντλεϊται, καί δύσκολον δέν είναι τό
τε νά τούς συλλάβη τις διά μέσου μικρών 
καμάκων. Οί άγριοι Θεραπεύουσι δι’ αύτών 
τάς παραλυσία; τοϋ σώματος. Ό Φαρα- 
δαίης υπολογίζει τήν δόντ,σιν ένδς γυμ.νώ- 
του ϊσην πρδς κανονοστοιχίαν έκ δέκα πέν
τε ύδριών. "Οταν δέ τις θίξη διά τής χει- 
ρδς νάρκτ,ν ζωντανόν έκτδς τοϋ υδατος εύ- 
ρισκομένην, αισθάνεται δόντ,σιν τόσοι μεγα- 
λειτέραν, δσον εύρυτέρα είναι ή επιφάνεια 
τής-προσψαύσεως, ττ,ν δέ δόντ,σιν, ήν αι
σθάνεται τις μέχρι τοϋ ώμου αύτοΰ, ακο
λουθεί άπονάρκωσις λίαν όχληοά. Δύνανται 
νά τήν αίσθανθώσιν είκοσι συγχρόνως άν
θρωποι, άλυσον σχηματίζοντες, τών δποί
ων δέ δ μέν πρώτος ψαύει τήν ράχιν, δ δέ 
τελευταίος τήν κοιλίαν τοϋ ιχθύος. Οί ά- 
λιείς έννοοΰσιν άμέσως, δτι ύπάρχει νάρκη 
είς τά δίκτυά των, δ'ταν χύνοντες κάδους 
δλοκλήρους υδατος ίνα τά πλύνωσιν, αι
σθάνονται δόντ,σιν. Τδ ύδωρ είναι έξαίρε- 
τος ηλεκτραγωγός, καί διά μέσου τοϋ υδα- 
το; δ ιχθύς ούτος φονεύει ή άποναρκόνει 
τά ζώα,δι’ ών τρέφεται.

Ύπάρχουσι καί άλλαι πηγαίήλεκτρισμοϋ, 

πλήν τών καταιγίδων καί ιχθύων. Α; πρδς 
τριβήν μζχαναί, αί στήλαι καί αί έπαγω- 
γαί μηχανών χορηγοΰσι τρία είδη ρευμά
των Ηλεκτρικών, έπί τών λειτουργιών τή; 
ζωής ένεργούντων, καθ’ ένα καί τδν αύ
τδν τρόπον ένίοτε, συχνότερον δμως δια
φοροτρόπως. Ό Dulrochel άπέδειξεν δτι, 
δταν σωλήν περιέχων ύδωρ μέ κόμμιον με- 
μιγμένον καί διά μεμβράνης κεκλεισμένος 
έκ τοϋ κάτω μέρους τεθή έντδς δοχείου πλή
ρους καθαροϋ υδατος, ή επιφάνεια τοϋ κομ
μιώδους υδατος ύψοϋται όλίγον κατ’ όλί
γον διά βαθμιαίας εισαγωγής καθαροϋ υδα
τος έντδς τοϋ σωλήνος. Συγχρόνως δέ μέ
ρος τοϋ έν τω σωλήνι κομμιώδους υδατος 
μιγνύεται μετά τοϋ έκτδς αύτοΰ καθαρού. 
’Αρχίζει έν περιλήψει μεταξύ τών δύο ρευ
στών, διά τής μεμβράνης συγκοινωνούντων, 
άμοιβαία άνταλλαγή, βλέπει δέ τις, δτι τδ 
ηλεκτρικόν ρεϋμα τδ διευθυνόμενον έκ τοϋ 
καθαροϋ πρδς τδ κομμιώδε; ύδωρ εΐναι τα
χύτερον ή τδ άνάπαλιν. Τδ πείραμα τοΰ
το άποκαλύπτει έν τών σπουδαιοτέρων φαι- 
νομένων τής ζωής τών φυτών καί ζώων, τήν 
καλουμένην άντεισροήν, είσχώρησιν ύγροϋ 
άντ’ άλλου έξερχομένου. ΓΟ Dulrochel λοι
πόν παρετήρησεν δτι άν τις θέση τήν Θετι
κήν άκραν Ηλεκτρικής στήλης έντδς καθα
ρού υδατος καί τήν αντιθετικήν έντδς τοϋ 
κομμιώδους, ή άντεισροή ένεογεϊται ταχυ- 
τέρα. Ό δέ Legrot άνεκάλυψεν δτι, άν 
πράξη τις τδ άνάπαλιν, ή έπιφάνεια τοϋ 
έν τώ σωλήνι ρευστού κατέρχεται ούσιω- 
δώ; αντί νά ύψωθή. Ό Ηλεκτρισμός λοι
πόν δύ.αται ν’ άνατρέψη τούς συνήθεις τής 
άντεισροής νόμους. Πλήν δέ τούτου έξασκεΐ 
καί ουσιώδη ένέργειαν έφ’ δλων τών άλ
λων φυσικό χημικών κινήσεων, τών έν τώ 
βάθει τών οργάνων έκτελουμένων. Έκεϊ 
άποσυνθέτει τά άλατα, πηγνύει τάς λευκο- 
ματώδεις δλας τοΰ α'ίματος καί τών κυψελ- 
λωδών ιστών, άπαραλλάκτως δπως έντδ; 
τών δοχείων χημείου τινός.

"Ωστε ούδόλως παράδοξον άν ή ένέργεια 
τοΰ ηλεκτρισμού εκτείνεται καί έφ’ ολου 
τοϋ συστήματος τών θρεπτικών λειτουρ

γιών. Ό Λεγρώ παρετήρησεν, δτι τά διαρ
κώς άνερχόμενα Ηλεκτρικά ρεύματα έπι- 
σπεύδουν τήν διπλήν κίνησιν τής άφομοιώ- 
σεως καί έξομοιώσειος τών τροφών μέ τδ 
σώμα. Τά Ηλεκτριζόμενα ζώα έκβάλλουσι 
μεγαλειτέραν ποσότητα ούοίνης καί άν
θρακικοΰ όξέος, σημεϊον μείζονος ένεργείας 
ζωικού πυρδς έν αύτοϊς. ’Επίσης όσάκις ύ 
ποβάλλει τις εΐς τήν ένέργειαν τοϋ Ηλεκ
τρισμού παϊδας, τήν ηλικίαν τής σωματι
κής άναπτύξεως διατρέχοντας, άναπτύσ 
σονται καί παχύνονται ταχύτερον παρά τδ 
σύνηθες, άπόδειξις δτι δ ηλεκτρισμός αύ- 
ξάνει τδ ποσδν τής μέ τδ σώμα άφομοι- 
ουμένης έκ τών τροφών ύλης. Μέχρι ποιου 
δέ βαθμού δ Ηλεκτρισμός έξάπτει τήν ζω
τικήν ενέργειαν, Υποδεικνύει καί τδ ύπδ 
τού ίδιου Αεγρώ έπί τών νυκτολαμπών πεί
ραμα. Τά νυκτολαμπή ταΰτα είναι ζωύφια 
μακροσκοπικά, τά δποΐα, δσάκις ύπάρχου- 
σιν έν αφθονία, έν τή θαλάσση, τήν περι
βάλλουν μέ γαλακτώδη λευκότητα καί 
τήν άποκαθιστώσι φωσφοροειδή ένίοτε. ’Αρ
κεί λοιπόν νά διευθύνη τις ηλεκτρικόν 
ρεύμα έπί δοχείου πλήρους θαλασσίου υδα
τος καί άμέσως Οά παρατηρήση γραμμήν 
φωτδς έπί τού μέρους, δπερ τδ ηλεκτρικόν 
ρεϋμα διέρχεται. Ό ηλεκτρισμός άρα προ- 
καλεϊ τδν φωσφορισμόν δλων τών νυκτο
λαμπών ζωϋφίων, δσα άπαντά κατά τήν 
μεταξύ τών δύο πόλ.ων διάβασιν αυτού.

"Οσοι τά καλούμενα διακεκομμένα ρεύμα- 
το συστέλλουν τά αιματώδη άγγεΐα καί 
βραδύνουν καθ’ δλας τάς διευθύνσειςτοϋ σώ- 
ματοςτήν κυκλοφορίαν τοϋ α'ίματος,τοσοΰτον 
τά διαρκή ρεύματα διαστέλλουν τά δοχεία 
καί έπιταχύνουν τήν κυκλοφορίαν Ο Κ. Λε- 
γρώ παρετήρησεν έπί τούτου, οτι τδ μέν 
κατερχόμενον ηλεκτρικόν ρεϋμα διαστέλλει 
τά αιματώδη δοχεία, τδ δέ άνερχόμενον τά 
συστέλλει, ένήργησε δέ τδ ακόλουθον πεί
ραμα, άποδεικνύον βάσιμον τήν παρατήρη- 
σιν ταύτην. Έπί κυνδς ρωμαλέου άφήρεσε 
μέρος τοϋ κρανίου, εις τρόπον ώστε έφαίνε
το γυμνός δ εγκέφαλος. 'Εθεσε τήν θετι
κήν άκραν δυνατής ηλεκτρική; στήλης έπί 

τοϋ γύμνοϋ έγκεφάλου, τήν δέ άντιθετικήν 
έπί τοΰ λαιμού. Τά λεπτά καί υπόδερμα 
δοχεία τοϋ έγκεφάλου ήρξαντο συστελλό
μενα, καί δ έγκέφαλος δ’ αύτδς κατερχόμε- 
νος. Θέσας κατόπιν τάς άκρα; κατ’ έναν- 
τίαν διεύθυνσιν, παοετήρησε τδ άνάπαλιν. 
Τά τριχοειδή άγγεΐα ήρχισαν νά φουσκόνω- 
σι, νά τανύωνται, ή· δ’ έν τώ έγκεφάλω 
κήλη νά έξογκοϋται διά τής οπής, τήν ό
ποιαν είχεν ανοίξει έντδς τοϋ Οόλου τοϋ 
κρανίου· Άπόδειξις δτι δύναταί τις δι’ Η
λεκτρικόν ρευμάτων ν’ αύξήση ή έλαττώση 
κατά βούλησιν καί τήν δύναμιν τής κυκλο
φορίας τοΰ α'ίματος τοϋ έγκεφάλου, δπω; 
παντδς άλλου όργάνου, έπί δε τούτου δΚ. Ο- 
ninius παρετήρησεν άλλο τι περιεργότερον. 
Γινώσκουσι ν οί πλεϊς-οι τδ διρθα,.ΙιίοσχόπιοΓ, 
πολύτιμον έργαλεϊον,δι’ οΰ βλέπει τις καθα- 
ρώς τδ βάθος τοϋ όφθαλμοϋ, τδ πλέγμα 
τούτέστιν, δπερ σχηματίζουν αί νευρώδεις 
ΐναι καί τά λεπτά δοχεία τοϋ αμφιβλη
στροειδούς χιτώνος. *Αν λοιπόν παρατηρή- 
ση τις τδ πλέγμα τούτο καθ’ ήν στιγμήν 
ηλεκτρίζουσι τήν κεφαλήν, θά ίδη δτι οί 
μικροί αιματώδεις σωλήνες έξογκούνται καί 
γίνονται έρυθρότεροι.

Έπί δέ τών λειτουργιών τής νευρική; δυ- 
νάμεως καί τής αισθητικότητας, όποια τοϋ 
Ηλεκτρισμού τά άποτελέσματα ; "Ο Άλδί- 
νης, ανεψιός τοϋ Γαλβάνη, ένήργησε τάς 
πρώτα; τοιούτου είδους ερεύνα; έπί τοϋ άν
θρώπου αυτού. Πεπεισμένος, δτι ϊνα σπού- 
δάση τά έπί τών οργάνων άποτελέσματα 
τοΰ Ηλεκτρισμού, ώφειλε νά τδ πράξη έπί 
άνθροιπίνου σώματος δσον τδ δυνατόν 
νωπού, έτέθη ό ίδιο; παρά τδ πλευρδν λαι
μητόμου, καί ύπδ τδν πέλεκυν αύτδν τοϋ 
νόμου, ϊνα παρά τή; ιδίας χειρός τοΰ δη
μίου λάβη τδ καθημαγμένον πτώμα, έφ’ οΰ 
μόνου έδύνατο νά ένεργήση τδ πείραμά του. 
Τδν’Ιανουάριον καί Φεβρουάριον λοιπδν μή
να τοϋ έτους 1 802 ώφελήθη τής περιστά- 
σεως δύο κακούργων άποκεφαλισθέντων έν 
Βολωνίιρ, τούς δποίου; δ’ η κυβέρνησις προ- 
θύμω; παρεχώρησεν εις τήν έπιστημονικήν 
αυτού περιέργειαν. Ύποβληθέντα εΐ; τήν
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έπϊ τής άγχόνης. Θέ-

τδν νωτιαίον μυελόν 
τήν δ’ έτέραν μέ τήν 

ς τήν κνή-
τι-

ένέργειαν τοΰ ήλεκτρισμοΰ τά πτώματα 
ταύτα παρέσχον θέαμα τοσοϋτον παράδο
ξον, ώστε πολλοί τών παρισταμένων ένε- 
πλησθησαν τρόμου. Οί μύς τού προσώπου 
συνεστάλησαν, τρομερούς μορφασμούς σχη- 
ματίσαντες, δλα δέ τά μέλη τού σώματος 
κατελήφθησαν υπδ ορμητικών δονήσεων. Τά 
σώματα έφαίνοντο νεκραναστάσεως άρχήν 
αισθανόμενα' ήθελον νά έγερθώσι, πολλάς 
δ’ ώρας μετά τήν καρατομίαν, τά ελατή
ρια τής οικονομίας τού σώματος είχον έτι 
τήν δύναμιν ν’ άπαντήσωσιν είς τήν ένέρ- 
γειαν τοϋ ηλεκτρισμού. Ό Ύρ ωσαύτως έ- 
νήργησεν έν Γλασκώβη πειράματα περίφημα 
έπϊ τοΰ πτώματος κακούργου, μίαν περί
που ώραν μείναντος 
σας τήν μίαν άκραν στήλης 270 ζευγών 
είς συγκοινωνίαν μέ 
άνωθεν τού αύχένος, 
πτέρ ναν τοΰ ποδδς, ειδεν άμέσως 
μην, πρότερον έφ* έαυτής διπλωμένην, 
ναχθεΐσαν μετά μεγάλης ορμής καϊ κινδυ- 
νεύσασαν ν’ άνατρέύη 8να τών παρευρισκο- 
μένων, δστις μετά μεγάλου άγώνος τήν 
έκράτει. "Εθεσε κατόπιν τήν μίαν άκραν έ- 
πϊ τής έβδομης πλευράς καϊ τήν άλλην έπϊ 
ένδς τών νεύρων τού αύχένος’ τδ στήθος 
άνήλθε καϊ κατήλθεν άμέσως, όμοίαν δέ 
κίνησιν ύπέστη καϊ ή γαστήρ, δπως δταν 
άναπνέη τις. Έπϊ τέλους έθιξεν έν νεϋρον 
τής οφρύος, συγχρόνως δέ καϊ τήν πτέρναν 
τοΰ*ποδο;’ οί μύς τού προσώπου συνεστά- 
λησαν εύθύς. «Ίί λύσσα, ή φρίκη, ή άπελ- 
πισία, ή άγωνία, καϊ φρικαλέα μειδιάματα 
ήνωσαν τήν άπεχθή αύτών έκφοασιν έπί τού 
προσώπου τού δολοφόνου. Πολλοί τών πα- 
ρεστώτων ήναγκάσθησαν ν' άποσυρθώσιν,είς 
μάλιστα έξ αύτών έλειποθόμησε.» Τέλος 
πάντων προσεχάλεσε διά τού ηλεκτρισμού 
σπασμωδικάς κινήσεις τών βραχιόνων καϊ 
δακτύλων τοιαύτας, ώστε δ νεκρός έφαί
νετο δεικνύων τδν δείνα ή δείνα τών θεα
τών.

Τά διαρκή ήλεκτρικά ρεύματα, έπϊ τών 
μυών άπ' εύθείας έφαρμοζόμενα, προσκα- 
λοΰσι συστολάς τών ίργάνων τούτων έν τή 

ίρχ^ καϊ τώ τέλει τίς έφαρμογής’ ή δόνη
σες δμως έν τώ τέλει ποοκαλουμένη είναι ή 
ίσχυροτέρα. ’Ενόσω τδ ρεύμα διέρχεται, δ 
μύς μένει ήμιεσταλμένος, ύπδ τήν έπιρροήν 
δέ συνεχών τοιούτων έπαναλήψεων, παρα- 
τεινομένων έπί τινα χρόνον, ιδίως οί μύς 
εισέρχονται είς κατάστασιν συστολής καϊ 
βραχύνσεως όμοιας μέ τήν χαρακτηρίζουσαν 
τδν τέτανον, τότε δέ δ μυς ύ,τοφέρει πολ
λάς μικράς δονήσεις. Ή συστολή προέρχε
ται έκ τής συγχωνεόσεως τών στοιχειωδών 
έκείνων παλμών, άοράτων μέν διά τού ο
φθαλμού, τούς δποίους δμως διά τινων τε
χνουργημάτων δύναται τις νά έννοήση καϊ 
μετρήση μάλιστα. Τά έπαγωγά δέ ρεύμα
τα προσκαλοΰν συστολάς ένεργητικωτέρας 
μέν, πλήν βραχείας, τάς οποίας διαδέ
χεται σκλήρυνσις πτώματος άληθοΰς, άν δ 
ήλεκτρισμός παραταθή. ΊΙ τοιαύτη τών 
μυών συστολή συνοδεύεται και υπδ αύξήν- 
σεως τοπικής θερμοκρασίας άναλόγου πρδς 
τήν δύναμιν κα’ι διάρκειαν τής ήλεκτρικής 
ένεργείας.

ΊΙ έπϊ τών νεύρων ένέργεια τοΰ ήλεκτρι- 
σμοΰ είναι έτι πολυπλοκωτέρα. Αν τις ή
λεκτρίση τά κινητήρια νεύρα, βλέπει δτι 
τδ κατ’ ευθείαν ή τδ κατερχόμενον ήλεκτρι- 
κδν ρεύμα ένεργεί πλειότερον άπδ τδ άλλο" 
τδ έναντίον συμβαίνει έπϊ τών αισθητικών 
νεύρων. Τών μικτών τέλος πάντων ή έρε- 
σθητικότης έλαττοΰται διά τοΰ άπ’ εύθείας 
ρεύματος καϊ αυξάνει διά του έτέρου- Ταύ
τα καθόσον αφορά τά ρεύματα τής στήλης. 
Τά έπαγωγά δμως, πλήν τής διαρκούς συ
στολής τών μυών, προξενούν καϊ πόνον διαρ- 
κούντα, δσω διαρκε’. τού νεύρου ή έρεθιστι- 
κότης. Ό νωτιαίος μυελός είναι 8ν τών 
ένεργητικωτέρων μερών τού Οργανισμού. 
Ύπδ τδ σχήμα παχείας λευκοειδούς ται
νίας, έντδς τής σπονδυλικής στήλης τεθει
μένης, αποτελεί παράτασιν άληθή τοΰ έγκε
φάλου, τδν όποιον συμπληροί πολλάκις. Θε- 
ματοφύλαξ μέρους τής δυνάμεως τής ζωο- 
γονούσης τά μέλη τοϋ σώματος, δύναται νά 
τοίς διαβιβάση διά τών νεύρων, άτινα τοϊς 
στέλλει, τήν διαταγήν καί τδ μέσον δι’ ών

νά κινηθώσι, χωρίς 5 έγκέφαλος νά ειδοποιη
θώ καν περί τούτου. Αύτδ συμβαίνει έπϊ τών 
hrrara.xJauzixG>r καλουμένων κινήσεων, 
ένεργουμένων έπϊ ζώων άποκεφαλισθέντων 
δι’ απλού έρεθισμού τού νωτιαίου μυελού. 
Άν θέσητε βάτραχον έντδς χλιαρού ΰδατος, 
40 βαθμών θερμοκρασίαν έχοντος, χάνει τήν 
αναπνοήν, τήν αϊσθησιν, τήν κίνησιν, καί 
δέν Οά βραδύνη νά έκπνεύση, άν τις τδν ά- 
φήση πολλήν ώραν έν αύτώ. Άν δμως τδν 
έξαγάγη τις έγκαίρως τοΰ ύδατος καϊ τδν 
ύποβάλη είς τήν ένέργειαν τού ήλεκτρι- 
σμοΰ, συστέλλεται μετά μεγάλης ορμής, άν 
τις ήλεκτρίση τδν νωτιαίον μυελόν του δι’ 
άνερχομένου ήλεκτρικοΰ ρεύματος’ ούδεμία 
άπεναντίας κίνησις, άν τδν ήλεκτρίση τις 
διά τοΰ κατερχομένου. Έξ άλλου δέ άν 
μεταχειρισθή τδ κατερχομενον έπι ζώου ά- 
ποκεφαλισθέντος καϊ προκαλέση έπ’ αύτού 
άντανακλαστικάς κινήσεις δι’ ερεθισμού,τοΰ 
νωτιαίου μυελού, βλέπει άμέσως δτι τδ ρεύ
μα τείνει νά τάς παραλύση. Έν γένει, τδ 
ρεύμα τής στήλης έπί τού νωτιαίου μυελού 
έφαρμοζόμενον, άνερχόμενον μέν αύξάνει 
τήν ερεθιστικότητα τού δργάνου τούτου, κα
τερχόμενον δ’ ένεργεί τδ άνάπαλιν.

"ϊν τις ήλεκτρίση άπ’ εύθείας τδν εγκέ
φαλον τών ζώων, πλήν τής έν τή κυκλοφο
ρία τροποποιήσεως, περί ής ώμιλήσαμεν ά- 
νωτέοω. ούδέν άλλο ειδικόν φαινόμενον βλέ
πει. Τδ ζώον δέν φαίνεται πόνον αίσθανό* 
μενον, ούτε κίνησιν τινα ένεργεί’ αισθάνεται 
μόνον διάθεσιν υπνου, νάρκωσιν καί ησυ
χίαν. Τινές ιατροί προέτειναν τδν ήλεκτρι- 
σμδν τοϋ έγκεφάλου ώς μέσον 'ίνα άναπτύ- 
ξη τις καί τελειοποιήση τάς λειτουργίας τού 
νοός- Ούδέν δμως άποδεικνύει, μέχρι τοΰδε 
τούλάχιστον, δτι τοιούτό τι έδύνατο νά 
έχη ενεργητικήν έπιρροήν έπϊ τών νοερών 
λειτουργιών. Είναι άπεναντίας βέβαιον, δτι 
δ ήλεκτρισμός πρέπει μετά μεγάλης φρονή
σεως νά διευθύνηται έπί τών μερών όλων 
τοϋ έγκεφάλου, δπου πολλάκις φέρει 

Χ τήν σύγχυσιν. Δυνατόν ήλεκτρικδν ρεύμα 
νά έπιφέρη τήν ρήξιν τών αγγείων, κα
τά συνέπειαν δέ σοβαράν αιμορραγίαν.

Ό ήλεκτρισμός έπί τέλους παροξύνει δλα 
τά όργανα τών αισθήσεων. Έπι τού άμφι- 
βληστροειδούς χιτώνος τού οφθαλμού έφαρ- 
μοζόμενος, τδν έρεθίζει καϊ έπιφέρει φω- 
τεινάς αισθήσεις καϊ σκοτοδινιάσεις. Διερ- 
χόμενος τδ δργανον τής άκοής, προκαλεϊ ει
δικόν βόμβον τών ώτων, άν τεθή δέ εις έ- 
παφήν μέ τήν γλώσσα.ν, ή γλώσσα αισθά
νεται μεταλλικήν καϊ στυπτικήν γεϋσιν' 
τέλος πάντων προκαλεϊ έντδς τών βλεννών 
τής όσφρύσεος διάθεσιν πταρμού καϊ ένίοτε 
Οσμήν άμμοινιακοΰ Τά άποτελέσματα τοΰ 
ήλεκτρισμοΰ έπί τών φυτών δέν έμελετή- 
θησαν τοσοϋτον έπιτυχώς μέχρι σήμερον. 
Ούτε πολλά, ούτε άκριβή πειράματα έχο
μεν ώς πρδς τούτο. Γινώσκομεν μόνον, δτι 
ό ήλεκτρισμός συστέλλει τά φύλλα διαφό
ρων ειδών pipaaei&r, ιδίως δέ τής αισθη
τικής καλουμένης, δτι βραδύνει τήν κίνη- 
σιν του χυμού τής κοιλότητος τής χάρας 
κτλ. ΓΟ Becquerel έσπούδασε τήν ένέογει- 
αν τοϋ ήλεκτρισμοΰ έπϊ τής βλαστήσεως 
καί άναπτύξεως τών φυτών. Ο ήλεκτρισμός 
άποσυνθέτει τά άλατα τά περιεχόμενα έν 
τή σπορ$ τοϋ φυτού, μεταφέρει τά δξικά 
στοιχεία είς τήν θετικήν άκραν του, τά δέ 
καλιώδη μέρη είς τήν άντιθιτικήν. Ό ίδιος 
Becquerel ένήργησεν έσχάτως σειράν ερευ
νών άποβλεπουσών τήν έπιρροήν τοϋ ήλεκ- 
τρισμοϋ έπϊ τών χρωμάτων τών φυτών. Με- 
τεχειρίσθη τάς πρδς τριβήν μηχανάς, παρε- 
τήρησε δέ αξιοσημείωτους χρωμάτων άλλα- 
γάς, οφειλομένας ώς έπϊ τδ πλεΐστον είς 
τήν ρήξιν τών κοιλωμάτων τών περιεχόν- 
των τήν χρωματικήν ύλην τών πετάλλων. 
’Απαλλασσόμενη τού περικαλύμματος των 
ή ύλη αυτή, χάνεται δι’ απλής πλύσεως υ- 
δατος, τδ δε άνθος γίνεται λευκόν σχεδόν. 
Είς τά φύλλα, τών όποιων έκαστον πρόσω- 
πον έχει χρώμα διαφέρον τοϋ χρώματος τού 
άλλου, παρετήρησεν είδός τι αμοιβαίας τών 
χρωμάτων διαφοράς έκ τού ένδς είς τδ άλλο 
μέρος.
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Β'.

Θέλομεν έξετάσει ήδη και τά έπί τών α
σθενειών άποτελέσματα τοΰ ήλεκτριομοΰ. 
Ή ή.1ίχτζ>ο0ιραπιία αποτελεί σύνολον με
θόδων, αίτινες πρέπει νά καταταχθώσι με
ταξύ τών τελεσφορωτέρων τής ιατρικής, 
άρκεΐ νά ένεργηθώσιν ύπό ίατροϋ καλώ; γι- 
νώσκοντος ττ,ν τέχνην του. Μεγάλη τώ δν- 
τι άπαιτεϊται φυσιολογική γνώσις δπως δ 
ιατρός χρησιμοποίηση τό ηλεκτρικόν ρεϋμα. 
Και δ καλλίτερος πρακτικός ιατρός ούδε
μίαν έχει ενταύθα άξίαν. Είναι άληθές, δτι 
άπό τής εποχής τοΰ Γαλβάνη καί τοΰ Βόλ
τα οί ιατροί έφήρμοσαν τον διά τής στήλης 
ηλεκτρισμόν πρός θεραπείαν πλείστων δσων 
ασθενειών. Κατά τάς άρχάς ιδίως τού αίώ
νος τούτου πολύς λόγος έγένετο περί τή; 
γαλβανοθεραπείας. Ένόμισαν δτι έν αύτή 
εύρον τήν παγκόσμιον πανάκειαν. Έται- 
ρίαι έπί τούτω ίδρυθεϊσαι, έφημερίδες καί 
ειδικά συγγράμματα έπεχείρησαν νά διαχύ- 
σωσι τά ευεργετήματα αύτής. Διήρκεσεν 
έπί τινα χρόνον ή φήμη της καί ήθελεν I' 
σως τήν διαδεχθή ή αδιαφορία, δτε η άνα- 
κάλυψις τής παραγωγού ήλεκτρικότητός,είς 
τόν Φαραδαίην ίφειλομένη, έφείλκυσε κατά 
τό 1 832 τήν προσοχήν τών ιατρών έπί τών 
πλεονεκτημάτων τοΰ ήλεκτρικοϋ ρευστού, 
νεαν και άξιόλογον σειράν πειραμάτων προ- 
καλέσασα. Πιθανόν μδλα ταύτα είναι, δτι 
τά δύο ήλεκτροθεραπευτικά συστήματα ή
θελον έπί τέλου; καταστή άχρηστα, αν πε- 
ριωρίζοντο πάντοτε έν τή τροχιγ τή; πρα
κτικής ιατρικής. ΊΙ πρακτική φυσιολογία 
εΐναι ή άκριβώς άναλύσασα τόν μηχανι
σμόν τών αποτελεσμάτων τοϋ ηλεκτρικού 
ρευστοΰ έπί τών οργανικών ελατηρίων καί 
δοϋσα είς τά; θεραπευτικά; ταύτα; εφαρ
μογής τήν βεβαιότητα έκείνην, τήν ασφά
λειαν καί στερεότητα, τήν οποίαν έχουσι 
σήμερον. Ή τυφλή τέχνη ύπήρξε καί έν- 
ταϋθα, δπω; άπανταχοϋ, ή πηγή τών έπι- 
στημονικών ερευνών, αύται δέ πάλιν διεφώ- 
τισαν τήν τέχνην καί τήν έτελειοποίησαν.

II πείρα άπέδειξεν, δτι τό ήλεκτρικδν 
ρεϋμα συσφίγγει πολλάκις τά δοχεία, επο
μένως χαλαρόνει τήν έν τοϊ; δργάνοις συρ
ροήν τοϋ αίματος. Πλεΐσται λοιπόν άσθέ- 
νειαι διακρίνονται διά συρροής τοϋ αίματος 
ύπέρ μέτρον ταχείας, τής συμφορήσεως κα- 
λουμένης. Εκ τούτου προέρχονται είδη τινά 
παραφροσύνης καί ταραχής τοϋ έγκεφάλου, 
επίσης x5t‘ φρενοβλαβείας, θεραπεύονται δέ 
διά τής έφαρμογής τοΰ ηλεκτρικού ρεύμα- 
το έπί τή; κεφαλής. Ούδέν όργανον τοϋ 
σώματος κατέχει σύστημα άγγείων τόσον 
πολύπλοκου καί λεπτόν ώς δ έγκέφαλος, 
ούτε άλλο όργανον εΐναι τοσοϋτον δσον αύ
τός εύαίσθητον είς τήν ενέργειαν τών αιτιών 
τών μετατρεπουσών τήν κυκλοφορίαν τοϋ 
αίματος. Καλώς έφαρμοζόμενος δ ήλεκτρι- 
σμός, είναι κυρίαρχον φάρμακον κατά τών 
κρίσεων τοϋ έγκεφάλου, κατά τής ένάρξεως 
παραφροσύνης, κατά τή; ημικρανίας, αϋπνί
ας κτλ. Οί κατά πρώτον μιταχειρισθέντες 
τόν ήλεκτρισμδν ιατροί ένόησαν ττν εύερ- 
γετικήν αύτοΰ έπιρροήν έπί τών ταραχών 
τοΰ έγκεφάλου' ένόμισαν μάλιστα, δτι Οά 
κατορθώσωσι νά θεραπεύσωσι καί τήν τρέλ- 
λαν δι’ αύτοϋ. Καί δέν έξηκολούθησαν μέν 
τάς έπί τούτω έρεύνας, άλλά τά ύπό τοϋ 
Hiffelsyetn ένηργηθέντα πειράματα άπο- 
δεικνύουσιν, δτι τά ήλεκτρικά ρεύματα, τά 
διαρκή δμως μόνον, δύνανται μίαν ήμέραν 
νά ώφελήσωσι σπουδαίως τάς άσθενείας 
τοϋ έγκεφάλου. Έπί τούτου οφείλουν ιδίως 
οί έν τοΐς φρενοκομείοις ιατροί νά έπιστή- 
σοισι τήν προσοχήν των. Μέχρι τοΰδε δέν 
ευρον έν τώ ήλεκτρισμω είμή ερεθιστικήν 
μόνον ένέργειαν, δ,τι δμως είναι άληθές διά 
τά δ.αλείποντα ήλεκτρικά ρεύματα, δέν εΐ
ναι καί διά τά τής στήλης. Ταϋτα δύναν
ται νά καταστώσιν ένίοτε καί καταπραϋντι
κόν φάρμακον. Διό θεραπεύουσι δι’ αύτών 
τάς έμφράξεις τών λυμφατικών γαγγλίων, 
τών παροτιδείων άδήνων κτλ.

Έπί τής παραλυσίας ιδίως δ ήλεκτρισμδς 
δεικνύει δλην τήν θεραπευτικήν αύτοΰ δύνα- 
μιν. "Οταν τα νεΰρον ήναι ασθενές, δύνα- 

τ αί τις νά έπαναφέρη διά τοΰ ήλεκτρισμού 

τάς λειτουργίας του. Έπειδή δέ συμβαίνει 
τότε καί άτροφία τών μυών, ήλεκτρίζουν 
τά νεΰρα καί τούς μΰ; συγχρόνως, άμφότε- 
ρα τά ρεύματα μεταχειριζόμενοι. Καί τό 
μέν ρεϋμα τής στήλης τροποποιεί τήν γενι
κήν θρέψιν καί επαναφέρει τήν έρεθιστικό- 
τητα τών νεύρων, τό δ’ επαγωγόν πρόκα - 
λεϊ τήν συστολήν τών μυωδών ίνών. 'Οσά
κις τά κινητικά νεΰρα εύρίσχονται έν κα- 
ταστάσει νοσώδους ερεθισμού, προκαλοϋσι 
συστολάς τών μυών διαρκείς ή διαλειπού- 
σας. Ό ήλεκτρισμδς λοιπδν θεραπεύει έξ 
ολοκλήρου ή τούλάχιστον βελτιώνει τήν 
τοιαύτην νοσηράν κατάστασιν' τήν αύτήν 
ευεργετικήν ενέργειαν έξασκεΐ καί έπί τών 
νευραλγιών και είς τάς νε< ρίτιδας, ισάκις 
αί νόσοι αύται δέν είναι συμπτώματα βαθύ 
τέρων ασθενειών. Επαναφέρει τήν τακτι
κήν ενέργειαν τής θρέψεως έπί τών ασθενών 
νεύρων καί τών μέ ταϋτα άνταποκρινωμέ- 
νων μυών' ενεργεί τό αύτδ άποτέλεσμα καί 
έπί τών ρευματισμών, τροποποιώ» τήν το
πικήν κυκλοφορίαν τοΰ αίματος, καταπαύ- 
ων τόν πόνον καί έρεθίζων τά άντανακλα- 
στικά φαινόμενα, τά ύπό συστολών τών 
μυών ακολουθούμενα.

Ίΐ νεωτέρα έπιστήμη, ώφεληθεϊσα τών 
αποτελεσμάτων τοϋ ήλεκτρισμού έπί τοΰ 
νωτιαίου μυελού έχρησιμοποίησεν αύτά πρδς 
θεραπείαν ασθενειών έξαρτωμένων έξ ύπερ
βολικού ερεθισμού τοΰ οργάνου τούτου, οΐον 
τής χορείας ή σκελοτύρβης, τής υστερίτι- 
δος καί άλλων όμοιων περίπου σπασμωδι
κών νευρώσεων. Ιδού δύο γεγονότα παρέ- 
χοντα ιδέαν τοΰ τρόπου, δι’ ου έφαρμόζουσι 
τδ ήλεκτρικδν ρεύμα έν περιπτώσει τοιαύ
τη. Παιδίον δωδεκαετές προσεβλήθη ύπδ 
τρομερά; άσθενείας. Άνά πάν διάστημα πέν
τε ή δέκα λεπτών έλει ποθύμει, έκυλίετο 
κατά γής, μέ τού; οφθαλμούς πλανήοει; καί 
πρός τα άνω έστραμμένους, κατόπιν δέ τά 
μέλη του έτραχύνοντο εί; τρόπον τοιοΰτον, 
ώστε άδύνατον ήτο νά κάμψη τις ούδέν έξ 
αύτών. "Αμα ή προσβολή παρήρχετο, τδ 
παιδίον συνήρχετο, ή έλαχίστη δμως ολί
γον ζωηρά έντύπωσις ήρκει ϊνα τδ καταλά- 

(ΟΜΙΙΡΟ5 ΦΥΛ. 1ΙΓ.) 

βη έκ νέου ή ασθένεια. Τώ έφήρμοσαν κατ’ 
άρχάς έπί τοΰ νωτιαίου μυελοΰ τά άνιώντα 
ήλεκτρικά ρεύματα. Τδ παιδίον κατελήφθη 
άμέσως ύπδ τρομερά; κρίσεως. Μετεχειρί- 
σθησαν ακολούθως τά κατιώντα ρεύματα 
έπϊ δέκα πέντε ήμέρας διαρκώς, μετά τά; 
οποίας τδ παιδίον έπανέκτησε πλήρη τήν 
ύγείαν του.— Νεάνις δεκαεπταετής, υστε
ρική, έπαρουσίαζε συμπτώματα δλω; αλ
λόκοτα πρδ; τδ μέρος τοϋ λάρυγγος, τής 
θύρας τοϋ ούρανίσοου καί τών μυών τοΰ 
προσώπου, μεταξύ άλλων ειδός τι βαύσμα- 
τος, δπως τδ τών κυνών, άκολουθουμένου 
ύπδ δυνατού μυκτηρισμού καί φρικαλέων 
μορφασμών τοϋ προσώπου. Θέσαντες λοι
πόν τήν θετικήν τή; ήλεκτρική; στήλης ά
κραν έντδς τοΰ στόματος τής ασθενούς έπί 
τής Ούρα; τοΰ ουρανίσκου, τήν δέ αντιθετι
κήν έπί τού αύχένος, κατόρθωσαν νά κατα- 
παύσωσιν δλα τά νοσηρά ταϋτα φαινόμε
να. ’Απεναντίας δέ θέσαντες τάς άκρα; κατ’ 
άντίθετον διεύθυνσιν, έχειροτέρευον τήν κα- 
τάστασιν τής πασχούσης. Μετά δεκαέξ ε
παναλήψεις τοιαύτας διά τοϋ ήλεκτρισμού 
θεραπείας, ή νεάνις έθεραπεύθη έξ δλοκλή- 
ρου σχεδόν, δέ» τή έμεινε δέ είμή μικρός 
τις σπασμός τών μυών, ασήμαντος μδλα 
ταϋτα σχετικώς πρδς τά προγενέστερα φαι
νόμενα. Έπί τέλους δέ πολλαί τιτάνου ά- 
σθέ.ειαι έπολεμήθησαν έπιτυχώς δι’ όμοιων 
μέσων πολλάκις.

Ό Άλδίνης έλεγεν,δτι δ γαλβανισμός εί
ναι ισχυρόν μέσον, ϊνα έπαναφέρη τις έν ενερ
γεί?. τήν ζωϊκότητα, υπδ μιας οίασδήποτε 
αιτίας άνασταλεΐσαν. Διά τοϋ γαλβανισμού 
πολλοί ιατροί έπανέφερον είς τήν ζωήν κατά 
τάς άρχάς τοϋ αίώνος τούτου κύνας βυθι- 
σθέντας έπί τινα χρόνον έν τώ πυθμένι τοϋ 
υδατος, τούς οποίους δ' εΐχον έξαγάγει μέ 
δλα του θανάτου τά φαινόμενα. Οί Άλλέ 
καί Σύης έπρότειναν τότε νά στήσωσι γαλ
βανικά; μηχανάς είς τάς διαφόρου; συνοι
κία; τών Παρισίων, πρδ πάντων δέ πλη
σίον τοΰ ποταμοΰ Σηκουάνα. Τδ τοσοϋτον 
φρόνιμον καί ωφέλιμον τοΰτο μέσον δέν έ- 
πραγματοποιήθη άκόμη, καίτοι πολλά πει- 
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ράματα απέδειξαν έκτοτε μάλλον έπί μάλ
λον τδ τελεσφόρον άποτέλεσμα τοΰ ηλεκ
τρισμού κατά τής άσφυξία; κα’ι τής συγκο
πής, προελθουσών είτε έκ τοΰ υδατος εί
τε έκ δηλητηρίων αερίων. Τδ ρεϋμα τής 
ηλεκτρικής στήλης έπανβφέρει ώσαύ’ως 
τάς κινήσεις τής αναπνοής έν περιπτώσει 
δηλητηριάσεως έξ αιθέρας ή χλωροφορμίου, 
δταν πάσα έλπις φαίνηται άπολεσθεϊσα. 
Οί ιατροί οί γινώσκοντες τήν ιδιότητα ταύ
την τοΰ ηλεκτρισμού, εΐς αύτδν καταφεύ- 
γουσιν όσάκις η χλωροφόρμησις τοίς φανή, 
κινδυνώδης διά τόν είς αυτήν υποβαλλόμε- 
νον ασθενή.

Ό ήλεκτρισμδς μεταβάλλεται εύκολώτα- 
τα είς θερμότητα. Όταν περάσωσι δυνα
τδν ρεύμα ηλεκτρισμού διά μέσου βραχυτά- 
του μετάλλινου σύρματος, τδ σύρμα θερμαί
νεται,γίγνεται έρυθρδν καί πολλάκις διαλύε
ται είς ατμόν. Τοΰ μέσου τούτου ωφελούν
ται πολλοί Ιατροί πρδς αποκοπήν πολλών 
νοσηρών οιδημάτων. Εϊσάγουσι μίαν μεταλ- 
λίνην λεπίδα είς τήν βάσιν τών όγκων ή 
έκσαρκωμάτων, άτινα θέλουν ν’ άφαιρέσον- 
σιν, δταν δέ τδ έν ειδει ήλεκτρικοΰ μαχαι
ριδίου έργαλεϊον τοΰτο πυρακτωθή αρκετά 
υπδ τήν έπήρειαν τού ρεύματος τής ηλεκ
τρικής στήλης, τδ διευθύνουν τοιουτοτρό
πως, ώστε τδ ασθενές μέρος χωρίζεται διά 
τού καυτηριασμοΰ τοσοΰτον έπιτυχώς, ώς 
άν ή έγχείρισις έγίνετο διά τού δξυτέρου ερ
γαλείου. Διά τού μέσου τούτου καί αίμα 
δέν έξέρχεται καί ό χειρουργούμενος αισθά
νεται άσήμαντον σχεδδν πόνον. Έπίσης 
μετεχειρίσθησαν τον ήλεκτρισμόν ΐνα έζα 
φανίζωσι τά έξογκώματα δι’ είδους τινδς 
χημικής άποσυνθέσεως τής άποτελούσης 
αύτά ύλης. Τδ αύτδ μέσον έπροτάθη καί 
ΐνα παγώνωσι τό αίμα έν τώ έσωτερικώ 
τών «νευρισματικών σακκίων, άν δέ ή νέα 
αυτή χειρουργία δέν έπεξετάθη άκόμη δσον 
έπρεπεν,αιτία τούτου είναι διότι ή διεύθυν- 
σις τών ήλεκτρικών εργαλείων απαιτεί με
γάλην έξιν και ικανότητα, οί δέ χειρούργοι 
ιατροί προτιμούν τήν τυπικήν χρήσιν τού 
μαχαιριδίου.

Έκ τής περιληπτικής έκθέσεω; ταύτης 
βλέπει έκαστος πόσον σωτήριός είναι ή ήλε- 
κτροθεραπεία έπί πλείστων ασθενειών ό
σιον. Είτε τήν μεταχειρισθή τις δπως τρο- 
ποποιήση τήν κατάστασιν τής θρέψεως, έ- 
πιταχύνηή βραδύνη έν τοίς μικροί; δοχείοις 
τήν κυκλοφορίαν τού αίματος, είτε κατα
φυγή είς αύτήν, ΐνα έρεθίση ή καταπραΰνη 
τά νεύρα, δπως χαλαρώστ, ή θέση είς κίνη- 
σιν τούς μΰς, ή διά τού ηλεκτρισμού θε
ραπεία, αρκεί νά μή τήν μεταχειρισθή κατ’ 
αντίθετον τρόπον, προώρισται νά ώφελήση 
σπουδαίως τήν ιατρικήν τέχνην.

Οι πρώτοι σοφοί άνδρες οί σπουδάσαντες 
τήν ένέργειαν τοΰ διά τοΰ ήλεκτρισσ.οΰ γαλ
βανισμού τών νεκρών ζώων καί ίδόντες αύ
τά άνακτήσαντα τήν κίνησιν, καί τήν κατ’ 
επιφάνειαν ευαισθησίαν μάλιστα, ένόμισαν 
δτι εύρον τδ μυς-ήριον τής ζωής’άφωμοίωσαν 
πρδς τήν ζωγόνον δύναμιν τήν άλλην έκεί
νην δύναμιν, ήτις φαίνεται θερμαίνουσα έκ 
νέου τά ήδη πεπηγότα τού σόιματος όργα
να καί άποκαθιστώσα πάλιν τδ θοαυσθέν 
έλατήριον τής ζωής. Δέν είναι χρεία νά 
μελετήση, τις έπί πολύ τδ σύνολον τών έν 
ταίς προηγουμέναις σελίσιν άναφερομένων 
γεγονότων,ΐνα έννοήση πόσον μεγάλη ήτο ή 
απάτη αύτη. Ό ηλεκτρισμός ού μόνον δέν 
είναι ή ζωή ολόκληρος, άλλ’ ούτε έπιτρέπε- 
ται καν νά τδν θεώρηση τις ώς έν τών στοι
χείων τής ζωής, νά τόν αφομοίωση, χάριν 
παραδείγματος, μέ τήν δύναμιν τών νεύ
ρων. ’Εκείνο, δπερ χαρακτηρίζει τάς δυνά
μεις τής ζωής καί τήν ζωτικήν ενότητα, 
έκεϊνο, δπερ ορίζει τήν σύγχρονον αυτών 
λειτουργίαν έντός ένδς καί τού αυτού οργα
νισμού, είναι αύτό άκριβώς τό σύστημα τών 
οργανικών μερών τοΰ σώματος. Ούύεμίαν 
λοιπόν αίτιολογικήν σχέσιν έχει ο ηλεκτρι
σμός πρός τό οργανικόν σύστημα, έργον 
άνωτέρας ένεργείας. Αύτδ μόνον ιδιοποιεί
ται δλα; τάς ένεργείας τής φύσεως, τάς 
συναρμόζει, τά; συνδέει καί τάς τοποθετεί 
είς ειδικά; τάξεις, ΐνα τάς χρησιμοποίηση 
πρός τούς σκοπούς τή; ζωή;. Βαρύτης, 
θερμότης, φώς, ηλεκτρισμός, δλαι αί ένέρ- 

γειαι αυται διατηρούνται ένδον τών ζώντων 
όντων’ κρύπτονται δμως δλαι υπό μίαν 
κατ’ έπιφάνειαν ένότητα, δπως τδ υδρογό- 
νον, τό όξυγόνον, δ άνθραξ, τδ άζωτον καί 
ό φόσφορος, νευρώδη κυψέλλην άποτελοϋν- 
τα, χάνονται έκεϊ έν νέα υλική ένότητε, 
χωρίς νά παύωσι διά τοΰτο τοΰ νά υπάρ- 
χωσι χωριστά χημικά στοιχεία. Αί δυνά
μεις τής άνοργάνου φύσεως είναι έπίσης ά- 
ναγκαΐαι είς τήν ζωήν, δσον αι γραμμαί 
καί τά χρώματα είς τδν ζωγράφον, ΐνα ζω
γραφίση εικόνα. Ανευ τής βιομηχανίας καί 
ψυχής τοΰ ζωγράφου τίήθελεν είσθαι ή είκών 
αΰτη ; Ή είκών λοιπόν είναι ίδιον αυτού 
έργον, αί δέ φυσικό χημικαί δυνάμεις είναι 
αί γραμμαί καί τά χρώματα τή; δμογενού; 
έκείνης καί έναρμονίου συνταγής, ήτις Ονο
μάζεται ζωή. ’Αλλ’ αί δυνάμεις αυται ού
δεμίαν ήθελον έχει σημασίαν, ούδέν ήθε
λον επιφέρει άποτέλεσμα, άν δέν διήρχαν- 
το διά τή; ένεργείας καλλιτέχνου μυστη
ριώδους μεταμόρφωσιν, ήτις άνυψώνουσα 
αύτάς είς άξίαν, τήν οποίαν δέν είχον πρό
τερον, τά; τοποθετεί, ούτως είπεΐν, έν τή 
υπέρτατη συναυλία. Ούτως, έν τώ άπείρω 
συνδέσμω, έν τή άπείρω πρδς άλληλα συνε
νοχή τών πραγμάτων τού κόσμου τούτου 
υπάρχει, δπως έφρόνει ό Αέϊβιιτζ, κίνησις 
διαρκής τού υποδεεστέρου πρό; τδ ανώτε
ρου, τακτική πρός τδ άγαθόν πορεία, άκα- 
τάπαυστος ύψωσις πρός υπαρξιν τελειοτέ- 
ραν καί έντελεστέραν συναίσθησιν έαυτής 
έχουσαν, αίωνία τέλος πάντων τελειοποί
ησή.

Β.

II ΖΩΙΙ ΕΙΣ ΤΑ ΒΑΘΙ^ΤΙΙΣ 
ΘΑΛΑΣΣΗΣ-

Κατά τούς τελευταίους χρόνους σοφοί 
τινες λίαν έπισταμένως διηρεύνησαν τόν 
πυθμένα τής θαλάσσης εί; διάφορα μέρη τού 
κόσμου’ έκ τής ίρεύνης δέ ταύτης δρμώμε- 
νοι, πολλοί έπεδόθησαν μετά ζήλου είς τήν 
μελέτην νέου, ουτω; είπεΐν, κλάδου τής 
φυσικής ιστορίας. Μέγα τωόντι διεχύθη φώς 
έπί τού ζητήματος τών έν το’.ς βάθεσι τής 
θαλάσσης υπαρχόντων ζώων καί άπε δείχθη 
δτι αί άβυσσοι, αϊτινες τέως έθεωροΰντο α
κατοίκητοι, ωκοΰντο υπό πλήθους πλασμά
των, άνηκόντων είς ποικίλους τύπους, 
συνελέχθησαν δέ δντα, ών τήν υπαρξιν ή
γνόουν πρίν, καί ευρέθησαν ζώντα έν τοϊ; 
βάθεσι τής θαλάσσης ζώα, άτινα ένόμιζον 
δτι άπό πολλοΰ έξέλιπον ή δτι εις ώρισμένα 
μόνον μέρη άπηντώντο. Συγχρόνως αί έρευ- 
ναι αυται καί άλλα τής έπιστήμης σκοτει
νά μέρη διεφώτισαν δπωσούν, διότι παρέ- 
σχον ένδείξεις βεβαία; περί γαιολογικών 
τινων φαινομένων, τούτέστι τής άρχής τής 
συστάσεως τοΰ έδάφους, τών βράχων, κτλ.

Οί φυσιολόγοι άπδ πολλοΰ ασχολούνται 
είς τήν μελέτην τών θαλασσίων ζώων μετ’ 
άκρας έπιμελείας, ήν έννοούσι μόνον οί 
διιδόντες τάς θαυμασίας μορφάς, ύφ’ άς έκ- 
δηλοΰται ή ζωή πλησίον τών παραλίων ή 
είς τήν επιφάνειαν τοΰ υδατος. Καθηγητής 
τοΰ Εδιμβούργου,ό Κ. Έδουάρδος Φόρμπες, 
8ν νέον έτι άφήρπασεν ό θάνατος, έκφέρει 
τά έξής περί τών δστρακοδερμάτων καί άλ
λων οντων, άτινα ή παλίρροια φέρει βαθμη
δόν είς τήν ακτήν : «Όποία σελίς ιερογλυ
φικών ανελίσσεται ! Έκάστη γραμμή τού 
έδάφους ή τού βράχου έχει ώς ιδιάζοντας 
χαρακτήρα; μ,ορφάς ζώσας, έκάστη δέ μορ
φή έχει έν μ,υστήριον’ τά φαινόμενα δύναν
ται νά περιγραφώσιν άκριβώς, άλλά δ αν
θρώπινο; νοΰς δέν δύναται νά συλλάβτ, ι
δέαν πώ; ταύτα έγιναν » Τό λαμπρόν τού
το θέαμα, περί οΰ ώμίλει δ Άγγλος φυσιο
λόγος, βλέπει τις έν καιοώ τή; παλίρροιας
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καί άμπώτιδος, δτε Οπισθοχωρεί δ Ώκεα- I 
νδς καί δεικνύει άπειρον έκτασιν. Εί; τδ 
παραθαλάσσιον, έπί τών βράχων ο’ύς μόλις 
διαβρέχει ή θάλασσα μέρος τής νυκτδς καί 
τής ημέρας, ζώσιν όντα άδιαφοροΰντα εϊς 
τήν έπενέργειαν τοΰ άέρος καί τής βροχής, 
ήτοι οί βα,ΐανΐται (ζωόφυτα), οϊτινες δια- 
τελοΰσιν δλως προσκεκολλημένοι έπί τοΰ 
λίθου, αί πετά.ΐαι (πεταλίδες), οί χήρνχες 
(όστρακα), καί τά καλούμενα ίτροσά«εια 
(/li/orzncs), έξ ών διατρέφονται οί πτωχοί 
τής Νορμα-.δίας καί τής Βρετάνης, καί αί 
ΙρυΟραι Λχτΐπς ή θα.ίάσσιαι arsji&rat.

Είς τά αμμώδη μέρη ύποπηδώσι τά έ- 
στρακοδέρματα, τά καταλεγόμενα είς τά 
χαρ ιόοειόή, όπαί δεικνύουσι τήν κατοικίαν 
μαλακίων τινων, έχόντων δύο καλύμματα, 
βουνοί δέ καταγγέλλουσι τήν παρουσίαν 
πολλών κρικοειδών σκωλήκων, ήτοι ψαρ.· 
μοδυτωχ, μεγάλων θαλασσίων σκωλήκων 
έλαιοχρόων, έχόντων λεπτά βρόγχια, καί 
διαφόρων άλλων όντων’ όλίγον άποτέιω ά- 
παντά τι; πολυειδή φυτά, άλλαχοΰ δέ ζώ
νην έκ κοραλλίων. Πανταχοΰ τωόντι υπάρ
χει ζωή, πανταχοΰ άφθονα είσί τά μαλά
κια, τά ζωόφυτα, οί παντοειδείς σκώληκες. 
’Επί τών φύκων έ'ρπουσι βραδέως μαλάκια 
γυμνά όστράκων, τούτέστι ΰωρίύες καί αίο- 
ΛΙόες' άλλαχοΰ έπισύρουσι τήν προσοχήν 
τοΰ φυσιοδίφου εϋχροα φυτά’ έκεΐ εΰρηνται 
οί λειμώνες τών ψωσεζ^ω»·, δπου πολλά 
ζώσι ζώα’ παρέκει σχηματίζεται νέα ζώνη, 
έν γ, ύπάρχουσι κοράλλια, έν μέσω δέ τών 
ζωόφυτων τούτων ζώσι πολύποδες καί πλη- 
Ούς άλλων ζώων. Έν ώρα παλίρροιας δεν 
δύναται τι; νά ίδη πάντα ταΰτα, μάλιστα 
μακράν τής παραλίας, άλλά διά βορβορο- 
φάγων καί δικτύων έπείσθησαν δτι εί; τά 
βαθύτατα μέρη ύπάρχει ζώνη οικουμένη ύπδ 
κοραλλίων, λιθοφύτων καί άπειρων όντων, 
άτινα ζώσι μακράν τής παραλίας. ’Ανάλο
γος είναι ή διανομή τών ζώων έν τή Μεσο- 
γείω.

Μέχρι "Ρ μικροΰ έπιστεύετο δτι έγίνω
σκον τούς κατοίκου; τοΰ Ώκεανοΰ, καί τοΰ
το διότι ειχον έπισκεφθή τά παράλια αύ- 

τοΰ καί παρετήρησαν τά νηχτά ζώα' άλλ’ 
έκ νεοιτέρων ερευνών άπεδείχθη δτι οί φυσιο
λόγοι πολλά ήγνόουν.

’Εσφαλμένη μέν, άπελπις δμως διά τούς 
φυσιοδίφας ιδέα έπεκράτει δτι εί; τά με
γάλα τής θαλάσσης βάθη δέν άπηντώντο 
ζώα, ούδ’ έδύναντο νά ζήσωσιν ένεκεν τής 
μεγίστης τοϋ άέρος πιέσεως, ήτις πάν σώ
μα δύναται νά έξαφανίση, και τοϋ παντε
λούς σκότους έν ταϊς άυύσσοις. Πολλοί δέν 
παρεδέχοντο τούς λόγους τούτους, ανεπαρ
κείς δμως παρατηρήσεις έφαίνοντο βεβαιοϋ- 
σαι τδ πράγμα. Ό Έδουάρδος Φόρμπες, δ 
δικαίως έκτ-.μώμενος διά τάς γνώσεις του 
περί τοΰ θαλασίου κόσμου, είχε διακηρύξει 
δτι έπαυεν ή ζωή είς βάθος περίπου 600 
μέτρων’ είχε δέ ερευνήσει διά βορβοροφά- 
γου, δπως καί δ Κ. Μάκ ’ΆνδρΧου, τδ Αί- 
γαϊον, άλλ’ επειδή αί έρευναί του δέν έτε- 
λεσφόρησαν, κατήντησε νά σχηματίση τήν 
ανωτέρω πεποίθησιν. "Ενεκεν αιτίων δλως 
τοπικών, δ καθηγητή; τοΰ Εδιμβούργου 
παρετήρησεν δτι οσον ηΰξανε τδ βάθος τών 
ύδάτων, τόσον ήλαττοΰτο δ άριθμδς τών 
ζώων. Αί έοευναί του περιωρίσθησαν μόνον 
είς βάθος 230 σργυιών, ήτοι 420 μέτρων, 
άπεφάνΟη δέ δτι ολίγον βαθύτερον έρημος 
καί ακατοίκητος ήν ή θάλασσα.

’Αμερικανοί ύδρογράφρι, ασχολούμενοι είς 
τήν σύστασιν τηλεγραφικής συγκοινωνίας 
μεταξύ τή; Εύρώπη; καί τοΰ Νέου Κόσμου 
καί καταμετρώντες μετ’ άκρας έπιστασίας 
τά βάθη τοΰ Ώκεανοΰ, άνείλκυσαν έκ βά
θους 1800 μέχρι 270 0 μέτρων μυριάδας 
μυκήτων σπόγγων και απειρίαν λειψάνων 
μικροσκοπικών όντων. Ταΰτα έςητάσΟησαν 
ύπδ λίαν δεξιού μικρογράφου, τοΰ Κ. Μπά’ί- 
λυ. Τόση δέ τυγχάνει ή δύναμις δοξασίας 
τινδς έρριζωμένης, 
είσέτι
σεν
ύπδ τοΰ ρεύματος, 
μάλλον κατωφερή μέρη καί δτι 
αύτά είχον ζήσει είς άλλα μέρη, 
γράφοι έντούτοις 
------'---- - §1

r..... . ώστε δ σοφδς, διατελών
ύπδ τδ κράτος αμφιβολίας, έπίστευ- 

ότι τά λείψανα ταΰτα, παρασυρθέντα 
μετεφέρΟησαν είς τά 

ι τά ζώα 
άλλα μέρη. Οί ύδρο- 

; έςηκολούθουν τάς κατα
μετρήσει;, ή δέ έκ τών βαθύτατων μερών

τά βάθη τοΰ Ώκεανοΰ' ούτος δέ έδυνήθη νά 
βεβαιωθή δτι είς μέγιστον βάθος ή θάλασ
σα είναι κατωζημένη. Έκ βάθους 814 μέ
τρων έσυρε δύο μαλακόστρακα καί κάτω 
τών 1240 μέτρων πολλά τών χαριέντων 
χριχοειδύ? (='ρυθραίμων σκωλήκων.) Ζωό
φυτα τής τάξεως τών έχινοδέρμων ήγρεύ- 
θησαν είς βάθος 2195 μέτρων, ιδίως πολ
λά άτομα είδους αστεριών (α) ( Οφιδχοσα) 
έρυθροχρόων ή ίοχρόων. Τά ζώα ταΰτα 
είχον τον στόμαχον έμπλεων σφαιροειδών.

Περιστατικόν τι άπέδειξεν δτι έν τή Με
σόγειό), εϊς βάθος 2000 μέτρων, ύπάρχουσι 
ζωοφυτόστραζα καί προσέτι μαλάκια. Με
ταξύ ’Ιταλίας καί ’Αλγερίας είχε ριφθή ύ- 
ποβρύχιος τηλέγραφος’ Οραυαθέντος δέ τοϋ 
κάλω καί άνασυρθέντος αύτοϋ μεταξύ Κα- 
λίαρίδυ καί 
2800 μέτρων παρετήοησαν οτι ο κάλω, 
πεφορτωμένος άπδ ζώα. Ταΰτα έςητάα 
σαν ύπδ τοΰ 
δουάρ, δστις 
στρακα καί διάφορα μαλάκια, 
κολλημένα έπί τοΰ κάλω’ ■’ 
είδος δστρειδίου ( 
κοραλλιοαλιεϊς 
θος 100 μέχρι; 150 μέ 
ύπήρχον μαλάκια είδους κτενών, 
τάξεως τών γαστεροπόδων, 
τατα λογιζόμενα, καί ζωοφυτόστραζα κα- 
ρυοφυλλοειδή. Έν τών τελευταίων τούτων 
είχε παρατηρηθή προλαβόντω; άπολιθωμέ· 
νον είς 11εδεμόντω<καί Σικελίαν.

Αί άπροσδόκητοιΛόται ανακαλύψεις, α: 
τυχαίως γενόμεναι, μέγα διέχυσαν φώς ει; 
τήν επιστήμην, άπεφασίσθη δέ ν’ άκολου- 
θήσωσιν αί έρευνα'. διά εργαλείων τελειοτε- 
οων, καί έπίστευον δτι αύται ήθέλον επι
τύχει. Ή Βρετανική Εταιρεία, ή ίδρυθεϊσα 
ύπ'εο τής προαγωγής τών επιστημών, έςε- 
λέξατο επιτροπήν, εΐ; ήν άνέθηκε τήν εν
τολήν νά έξακολουθήση τάς έρεύνας εί; τά 
βάθη τή; θαλάσση;’ κυρίως δ’ αΰτη άπε-

άνελκομένη ιλύς ήν πλήρης μικροσκοπικών 
ζώων, έκ τών καλούμενων 'Ριζοπόδων καί 
Όπα-ίωχ F oraminiferes (α) Τά όντα ταΰ
τα, ών ό οργανισμό; είναι άπλούστατος, 
κατέχουσιν έν τή φύσει θέσιν φανταστην. 
Τά όστρακα πολλών κογχυλίων λίαν συνε
τέλεσαν είς τδν σχηματισμόν τών μονίμων 
βράχων’ τοιαΰτα δέ άπειρα εύρίσκει τις έν 
τή άμμο, τών παραλίων, έν τοΐς λιμέσι και 
έν τοϊ; κόλποι;.

Έπί πολύ παρημελήθη ή ερευνά τών θα
λασσίων ζώων, έπιμελώς δμως έρευνήθησαν 
τά μικρά έκεϊνα όστρακα, τά ένίοτε απλου- 
στατα, άτινα αποτελούνται άπδ πολλά 
διάτρητα δωμάτια, Τά όντα άτινα οίκοΰ- 
σι τοιαΰτα οικήματα φαίνεται δτι συν- 
ίστανται άπδ ύφασμα ομογενές, πηκτώδες 
καί επιδεκτικόν έλκυσμοΰ ή έκτάσεως’ έκ 
τών οπών δέ τού ότράκου εξέρχονται λεπταί 
ϊνες λίανβραδυκί-.ητοι. Πολλά είδη ’Orratcor 
ύπάρχουσι, τινά δέ tv μόνον έχουσι δωμα- 
τιον. 'Ο καθηγητής Ούξλυ τώ 1 857 έξήτασε 
ποσότητά τινα ιλύος έξαχθείσης. έκ βάθους 
3000 καί 4400 μέτρων’ εύρε δέ 35 τοϊ; I 
έκατδν σφαιροειδή ditct (ijlobujerines) τδ 
ύπόλοιπον συνίστατο άπδ άλλα o.rata, άπο 
διάφορα λείψανα υποδεεστέρου δργανισμοΰ 
καί άπδ μόρια ορυκτής φύσεως’ έσχημάτι- 
σεν δθεν τήν πεποίΟησιν δτι έν τοϊς άβυσ
σοι; τοΰ Ώκεανοΰ ζώσιν άπειρα σφαιροει
δή. Έν έτει 1860, δτε έμελετάτο έν 
’Αγγλία ή σύστασις ύποβρ^χίου τηλεγράφου 
πρδς τήν ’Αμερικήν, διετάχθη σοφός τις, ό 
διδάκτωρ Ούάλλιτς (Β'αί/ic/i), ϊνα έρευνήσφ

(α) ΊΙ λέξι; εΐναι σύνθετο; έκ τοΰ λατινι,.οΰ 
iiir-mil'ii καί τοΰ έλληνικοΰ φέρω· ονομάζονται 
δ’ οΰτω μικροσζοπικά όντα, άτινα άλλοτε κατε- 
τάσσοντο είς τά Κ ε φ α λ ό π ο S α μαλάκια, άλλ’ 
ήδη φαίνονται άποτελοΰντα Ιδίαν τάξιν τών Ί5- 
χ ι ν ο δ έ ρ μ ω ν καί τών II ο λ υ π ύ δ ω ν. 
Ία ζώα ταΟτα φέρουαι φλοιόν ή κόγχην έλικοειδή 
λίαν παρατεταμένην,έ'-χουσαν οΐζίσζου; λίαν σφαι
ροειδείς, έν οι; εΰρηνται μία ή πολλαί όπαί, δι’ 
<ΰν συγζοινωνοΰσιν οί οίκίσκοιή τά σωμάτια.Τήν 
λέξιν loramloiferes ένομίσαμεν καλόν νά μετα- 
φράσωμεν διά τοΰ ’Οπαίο υ, ώ; παριστώση; 
τήν καθ’ αύτό σημασίαν.

ιοσό

Βόνης έκ βάθους 2000 μέχρι■ ···><>» Τ>; η* 
τα έξητάσθη- 

διασήμου Άλφόνσου Μίλν Έ- 
άνεγνώρισε πολλά ζωοφυτό- 

στερεώς κε- 
’ υπήρχε δέ καί 

ι (oslrea cochlear') δπερ οί 
άλιεύουσι συνήθως είς βά- 

■ρων’ πρδς τούτοις 
' , άλλα τής 
τέως σπανιιο-

(α) Τοιοΰτοι ζαί εΐ; τά μέρη μα; εΰρηνται 
πολλοί, σταυροί κοινώς καλούμενοι.
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τά πρώτα κατάτε τδ άνάς-ημα καί κατά τδ 
ί πα-

[χε- 
τϊ.ί 
βα- 

- · · Ε'5 
τά ρηχά. Ό πορθμός τής Μάγχης φαίνεται

φάσισε νά έξετάση τά φυτά καί ζώα τών 
βρεταννικών θαλασσών. Είς τά παράλια τής 
Κορνουαλίας καί τοΰ Δέβων ή βορβοροφάγος 
έξήτασε την θάλασσαν μέχρις άποστάσεως 
20 μιλλίων άπδ τίς ξηοάς καί είς βάθος 
μέχρι 50 δργυιών. 'II έρευνα αύτη έδύνα
το νά διάχυση φώς μόνον έπί τίς γεωγρα
φικής διανομής τών ειδών, δπερ καί έπε- 
τεύχθη, διότι ευρον ζώα, άτινα έπίστευον 
έως τότε δτι έζων μόνον είς τ’ αρκτικά μέ
ρη καί τινα εις τά μεσημβρινά τής Εύρώ
πης. Τά τελευταία ταϋτα δέν διέφερον τών 
άτόμων άτινα ήλίευον έν τή Μεσογείω, ένώ 

χρώμα ησαν ενδεέστερα’ συγχρόνως δέ 
ρετηρήθη δτι τά ζώα τών μεσημβρινών 
ρών, έρχόμενα πλησίον τών παραλίων 
’Αγγλίας, έμενον έν γένει είς μεγάλα 
On, ένώ τά τών αρκτικών μερών έμενον 
τά ρηχά. Ό πορΟμδς τής Μάγχης < 
δτι είναι τδ άκρον δριον τών δύο διακεκρι
μένων ειδών ζώων.

Οί ’Αγγλοι φυσιολόγοι ηρεύνησαν έπι- 
σταμένως και έπιμόνως τήν θάλασσαν τών 
Σχετλανδίων νήσων. Τδ μέρος τοΰτο τοΰ 
’Ατλαντικού ύπόκειται είς σφοδράς άτμο- 
σφαιρικάς μεταβολάς, διότι δ Οερμδς άήρ, 
3ν φέρουσι τά gulf stream συγκρούεται πρδς 
τδν ψυχρόν άνεμον τοϋ άρκτώου ρεύματος 
καί ένεκα τούτων τά ζώα τών μερών έκεί
νων παρέχουσιν έξαιτερικδν ένδιαφέρον. Ζώα 
τών θερμών θαλασσών σύρονται μέχρι τοΰ 
ψυχρού μέρους, δπου συγχρόνως έρχονται 
ζώα άνήκοντα κυρίως είς τά πολικά μέρη. 
Είς τά πέριξ τοΰ μικροΰ αρχιπελάγους, δ
περ κεΐται πρδς βοοραν τίς Σκωτίας, οί επι
στήμονες δφείλουσι νά λάβωσιν ύπ’ δψιν 
τρικυμίας καί μόχθους πολλούς’ ευτυχώς 
όμως ούτοι είς ούδέν λογίζονται ταϋτα δσά- 
κις έλπίζουσι ν’ άνακαλύψωσί τι. Τωόντι’ 
καί τοι πολλά ύπέστησαν έκεΐ οί Άγγλοι 
φυσιολόγοι, θησαυρούς δλους άνεκάλυψαν 
ύπέρ τής έπιστήμης, ιδίως πολλά μικροσκο- 
πικά βιζόποδα, σπόγγους, ζωοφυτόλιθα, 
πολύποδας, ωραίους έχίνους, μαλάκια, κτλ. 
άτινα έφρόνουν πρίν δτι άπηντώντο μόνον 

έν τή Μεσογείω, είς τά μεσημβρινά τής Εύ
ρώπης καί είς τά βόρεια τίς ’Αφρικής. Έκ 
βάθουςβΟ —90 δργυιών η βορβοροφάγος ά- 
νέσυρεν ίχθΰς, οΰς ούδέποτε άλλοτε εΐχον 
άλιεύσει είς τά βρετανικά παράλια. Τών 
ιχθύων έκείνων δύο μέν άνήκον είς τούς 
οίκοΰντας τήν Μεσόγειον, οί δέ άλλοι ούδα- 
μοΰ εΐχον παρατηρηθή είσέτι._

Είς τά παράλια τών Σχετλανδίων νήσων 
άπειρα ζώσι ζώα, δσα δέν ύπάρχουσιν είς 
τ’ άλλα μέρη τοΰ βρεταννικοΰ βασιλείου’ 
εύρέθησαν δέ πολλά είδη τέως άγνωστα. 
Κατά τδν Κ. Τζέφρυ, ή βαθύτης τών ύδά
των δέν έχει τόσην έπιρροήν έπί τής δια
νομής τών θαλασσίων ζώων, δσον ή φύσις 
τών τύπων· Τδ τοιοΰτο θεωρείται αληθές 
δσον άφοργ πολλά είδη, άλλά δέν εΐναι α
κριβές διά πολλούς χαρακτηριστικούς τύ
πους Ίΐ γνώμη τοΰ σοφού ’Αγγλου, ·?,ν 
άντέκρουσεν δ Μάκ Άνδρίου, έβασίζετο έπί 
τών παρατηρήσεων αϊτινες έγένοντο πλη
σίον τών Σχετλανδίων νήσων. Πολλά μέν 
εΐδη σπάνια ή κοινά φαίνονται πανταχοΰ, 
άλλά καί πολλά άλλα εύρίσκονται είς μέρη 
περιωρισμένα καί παρέχουσιν 8ν τών ά- 
ξιοσημειώτων χαρακτηριστικών τής διανο
μής τών ζώων έν τώ μέρει έκείνω Μαλα
κόστρακα τινα, λ. χ., άνήκοντα είς τήν συν
αγωγήν τών μακροούρων καράβων, καί ά- 
λιευόμενα άφθόνως είς τι μέρος,δέν άπηντη- 
Οησαν αλλαχού. Εις τι μέρος τόσον πλήθος 
royGeytx&r fylrur ύπίρχεν,ώστε ή βορβο
ροφάγος έβριθε τοιούτων,ένώ αλλαχού σπα
νίως άνέσυρον μεμονωμένους τινάς Τδ αύτδ 
φαινόμενον, δπερ άποδοτέον είς τήν φύσιν 
τοΰ πυθμένος, ότέ μέν κεκαλυμμένου ύπδ 
βράχων, ότέ δέ οντος αμμώδους καί βορβο- 
ρώδους. παρετηρήθη καί έπί απείρων άλλων 
ζώων.

Αί έρευναι εΐχον περιορισθή έως τότε 
έπί μικράς τοΰ Ώκεανοΰ έκτάσεως’ καί δ
μως πολλαί έγένοντο άνακαλύψεις. Κατά 
πρώτον έξεπλάγησαν ίδόντες πρδς τήν 60 
μοίραν βορείου πλάτους πολυάριθμα ζώα 
τής Μεσογείου, άτινα ποτέ δέν εΐχον απαν
τήσει έως τότε είς μέρη ήττον ψυχρά. Αί 

πρόσφατοι έρευναι απέδειξαν οτι τά ζώα I 
ταϋτα μετηνάς-ευσαν άκολουθήσαντα πορείαν 
σχεδδν τακτικήν έκ τών νοτιοδυτικών πρδς 
τά βορειοανατολικά καί σπανίως έμειναν 
είς τδν πορθμόν. Άπόδειξις αυτή, προσ
τεθειμένη είς τάς ένδείξεις τής ένώσεως τοΰ 
αγγλικού έδάφους πρδς τδ γαλλικόν έν ά- 
πωτάτοις χρόνοις, τοΰ βραδέως σχηματι
σμού τίς διόδου εκείνης (τοΰ πορθμού). Γε
νικώς τά είδη τά κατοικοΰντα τά μεσημ
βρινά μέρη, εύρηνται είς τά υψηλότερα πλά
τη έπί τών δυτικών ακτών μάλλον ή έπί 
τών ανατολικών, τά δέ άποτελοΰντα, κατά 
τά φαινόμενα, έξαίρεσιν, μετέβησαν έν άρχή 
μέχρι τίς παραλίας τής Νορβεγίας καί κα
τόπιν κατήλθον πλησίον τών άκτών της 
Σκωτίας. Τά μαλάκια, ιδίως άπαντώμενα 
είς τ’ αρκτικά μέρη καί γνωστά οντα έξ 
ήμιαπολελιθωμένων οστράκων, εύρεθέντα 
ζώντα είς μεγάλα βάθη εις τινα άπόστασιν 
άπδ τάς Σχετλανδίους νήσους, απέδειξαν 
δτι άνυψώθη -η κοίτη τής θαλάσσης είς τά 
μέρη δπου αύτά κατώκουν άλλοτε, καί ά· 
ναμφιβόλως έχαμήλωσεν είς άλλα μέρη. Τά 
είς τά αύτά παράλια άνακαλυφθέντα είδη, 
άτινα ένόμιζον δτι έξέλιπον, διότι έγνώριζον 
μόνον τά άφθονα όστρακά των έν ταϊς χώ- 
ραις τίς τριτογενοϋς περιόδου, άποδεικνύ- 
ουσιν, έναντίον τών δσα πρίν έφρόνουν, 
δτι πολλά ζώα, ζώντα κατ’ άρχαιοτάτας 
έποχάς, ύπάρχουσι καί έπί τών ήμερών ή
μών. Έάν δέ παραδεχθώμεν δτι σκότος 
έπικρατεϊ είς τά μεγάλα τής θαλάσσης βά
θη, πρέπει κατ’ αναλογίαν νά γεννηθώ ύπό- 
Οεσις ολίγον συμβιβαζομένη πρδς τά πράγ
ματα. Τά έπί τίς ξηράς ζώα, τά φεύγοντα 
απολύτως τδ φώς, έχουσι χρώματα αμαυρά 
καί στερούνται όράσεως, τά δέ πλησίον τών 
Σχετλανδίων νήσων άγρευθέντα Οαλασσια 
ζώα (είς βάθος 150 μέχρις 170 δργυιών 
κάτω τίς έπιφανείας τού υδατος), ώς καί 
τ’ άλιευθέντα είς τάς νήσους Λοφότεν (είς 
βάθος 250 —300 δργυιών) καί είς τήν 
’Αμερικήν (είς βάθος πλέον τών 500 δργυιών) 
έχουσι χρώματα ζωηρότατα, δσον καί τά 
ζώντα πλησίον τών άκτών’ τδ αύτδ δέ εί

δαν καί είς άλλα πολλά είδη. Άμφ'βολον 
άρα δτι είς τάς αβύσσους τοΰ Ώκενανοΰ 
έπικρατεϊ σκότος.

Αί ανακαλύψεις αύται διήγειραν τήν ά
μιλλαν πολλών σοφών καί έρευναι διετά- 
χθησαν είς διάφορα μέρη. Έν τώ κόλπω 
τής Νεαπόλεως δ πλοίαρχος ’Ακτών ευρεν 
άληθή θησαυρόν καί πολλοί έθαύμασαν τάς 
πλουσιωτάτας σύλλογός τοΰ δόκτορος Τι- 
βερίου έν Πορτίκοις καί τοΰ στρατηγού Στε
φάνου έν Νεαπόλει. Έπίσης λίαν έπέτυχεν 
είς τάς έρεύνας του έν Ζάρα δ διδάκτωρ Βρου- 
σίνας, οί δέ Ιταλοί συγγραφείς έσπευσαν νά 
περιγράψωσι τά ζώα, άτινα πρώτον ήδη έ- 
βλεπον. Ταϋτα μαθών δ Κ. Τζέφρυ καί έ- 
πιθυμών νά ίδγ αύτοΐς δμμασι, μετέβη είς 
Ιταλίαν’ πραγματικώς δέ έβεβαιώθη περί 
τής άληθείας τών λεγομένων καί έγένετο 
γνωστόν τδ κυριώτερον άποτέλεσμα τών έν 
τώ Άδριατικώ καί έν τώ κόλπω τής Νεα
πόλεως ανακαλύψεων’ δτι δηλ. ώς έπί τδ 
πλεΐστον τά όντα τά οίκοΰντα τή» Μεσό
γειον διαφέρουσιν ιδιαζόντως τών οίκούντων 
τάς άκτάς τοΰ ’Ωκεανού. Ή θερμοκρασία 
καί βιογραφικοί τινες δροι, μή δυνάμενοι εύ
κόλως νά δρισθώσιν, έξασκοΰσι μεγάλην 
έπιρροήν έπί τής διανομής τών ζώων. 
’Αλλως έχει τδ πράγμα έπί τών ζώων τών 
βιούντων είς τήν έπιφάνειαν τοΰ υδατος, 
καί τδ δμοιόμ.ορφον τούτων παρα τηρεί
ται έπί άπειρου έκτάσεως, δ δέ Κ. 
Τζέφρυ έβεβαιώθη περί τής γενικωτάτη; 
ταυτότητας τών μαλακίων τών ζώντων είς 
μεγάλα βάθη έν τί Μεσογείω καί έν τώ 
Ώκεανώ, άπό της 36 μέχρι τής 62®. Η 
διασπορά αύτη τών ζώων πείθει δτι κατά 
τδ τέλος τής τριτογενοϋς περιόδου υπήρχε 
μεταξύ τών δύο θαλασσών, άπδ τοΰ Γασκο- 
νικοΰ μέχρι τού κόλπου τού Δέοντος, εύρεϊα 
συγκοινωνία, ύφισταμένη μέχρι τίς κατε- 
ψυγμένης έποχής

Κατά τδ 1 81 4 καί τά επόμενα έτη, Σου
ηδός φυσιολόγος, δ Κ. Όσιόν Σάρς, δια
ταχθείς ύπδ τής κυβερνήσεως του νά έπι- 
θεωρήσγ, τά αλιευτικά καταστήματα, ήρεύ- 
νησε τάς νήσους Λοφότεν καί εις βάθος
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250—GOO δργυιών, δπου επικρατεί Οερ- 
μοκρασία 4 βαθμών, συνελεξε πληθύν ζώων, 
μέγα παρεχόντων τδ ενδιαφέρον.' Είς τάς 
νήσους Γκονλδβράνδ. πλησίον τοϋ άλιευτι- 
κοϋ καταστήματος τοΰ Σκράάβεν, κείμε
νη εις τήν 68° 11' βορείου πλάτους, ή βοο- 
βοροφάγος ήγρευσε 'Ριζύχρο or νέου είδους’ 
τοιοΰτα ζωόφυτα (75 τδν άριθμδν) έυρρν κα 
τόπιν πλησίον τών νήσων Λοφότεν εΐς βάθος 
80—300 δργυιών. '11 άνακάλυψις τοϋ τόπου 
τούτου πέραν τή; πολικής /ώρας είναι σπου
δαιότατη. Τά ζώα ταΰτα, άτινα διατελοΟσι 
προσκεκολλημένα εΐς τδν πυθμένα τήςθαλάσ- 
σης διά μακρών ριζών,ησαν πολυαριθμότατα 
κατά τάς άρχ'αίας γεωλογικά; περιόδους. 
Ιδιαίτερα τινα ζώντα είδη, ritriaxfira 
καλούμένα, εθρέθ'ησαν εις τήν θάλασσαν τών 
’Λνΐιλλών καί έν τω Είρηνικώ Ώκεανω, 
τά δέ τών νήσων Λοφότεν, συ,γκρινόμενα 
πρδς ταΰτα, ήσαν μικρά.

'Π σουηδική κυβέρνησις πολύ ένεθάρρυνε 
τάς τοιαύτας έρεύνας, κατά δέ τδ 1868 έ- 
στάλτ.σαν εί; Σπίτσβερ'γ οί Κύριο: Αϊάλμγρεν 
καί Σμήτ, οΐτινες έκόμισαν πλούσιας συλ- 
λογάς ζώων, άγρευθέντων είς βάθη επέκεινα 
τών 2000 δργυιών !

Τήν 11 Αύγούστου 1868 έ. ν. οί ΚΚ. 
Κάρπεντερ καί Θό'μψων, έπιβάντες πλοίου, 
δπερ προθύμως ή αγγλική κυβένησις έθη- 
κεν εΐς τήν διάθεσίν των, καί έφοδιασθέν- 
τε; μέ εργαλεία τελειότερα, έπλευσαν πρδς 
τάς νήσάυς Φίρόε. Έκεϊ δέ αί έρευνα! των 
έστέφθησαν ύπδ άκρα; επιτυχίας. Έβεβαι- 
ώθησαν δτι εΐς τάς αβύσσους τοϋ ’Ωκεανού 
ζώσι ποικίλα ζώα. Τδ έαρ τοϋ έπιόντος 
έτους οί Κ. Θόμψων καί Τζέφρυ, τή συνδρο
μή πάλιν τής αγγλικής κυβερνήσεως, έπα- 
νέλαβον τήν έργασίαν καί ήσεύνησαν τά βά
θη μέχρι 2345 δργυιών (4288 μέτρων.) Ί1 
επιστήμη έκαμε σπουδαίαν τωόντι κατά- 
κτησιν" έβεβαιώθη δηλ. δτι καί εις τάς μέ
γιστος τοΰ ’Ωκεανού αβύσσους υπάρχει ζωή. 
Συνέλεξαν δέ μαλάκια Χριχοειδή ή Οαλασσί 
ους σκώληκας, οστρακόδερμα, ζωόφυτα τής 
τάξεως τών έχινοδέρμων, ριζόποδα, σπάγ
κους. Μαλακίων ό Κ. Τζέφρυ ήρίθμησε 56 

είδη, μήπω παρατηρηθέντα επτά δέ ένομί- 
ζοντο έκλιπόντα έπί τής τριτογενοϋς πε
ριόδου. Και άλλα είδη, τέως άγνωστα, έκεϊ 
πρώτον παρατήρησαν.

Κατά τά έτη 1 867—1868 ύδρογράφοι 
τού πολεμικού ναυτικού τών 'Ηνωμένων Πο
λιτειών τής ’Αμερικής άνεκάλυψαν έπίσης 
θησαυρούς διά τήν έπιστήμην. Τώ 186'J 
αι έρευναι έτών έστράφησαν εΐς τι μέρος τοΰ 
μεγάλου ατλαντικού ρεύματος, μεταξύ 'Α
βάνας καί Φλιορίδος' θαυμασία δ’ ήν καί 
εκεί ή πληθύς τών ζώων, ό δε διάσημος 
Ελβετός σοφό; ’’■Αγασιτς, ον πρδ μικρού, 
άποβιώσαντα έν ’Αμερική, δικαίως έθρήνη- 
σαν οί επιστήμονες, υπέδειξεν άμέσως τί 
έπρεπε νά περιμένιομεν έκ τής μελέτης τών 
βαθών τής θαλάσσης διά νά γνωρίσωμεν 
τήν φλοιόν τής γής.

ΙΙολλά τωόντι θ’ άποκαλ.ύψη ή. έπιστήμη 
μυστήρια περί τοϋ αρχικού σχηματισμού τής 
γής. ’Εκ τών άχρι τοΰδε δέ γενομένων ε
ρευνών συνάγεται δτι είς τά μεγάλα βάθη 
τής θαλάσσης έλλείπουσι τά φυτά, ένώ τά 
ζώα είναι άφθονα. Βεβαίως οργανισμοί ά- 
πλούστατοι, άνήκοντες είς τδ ζωικόν βασι
λείαν, έχουσι τήν δύναμιν νά ζώσιν ώς τά 
φυτά, άπορροφώντες διά τών ίνών τάς ά- 
λατώδεις ύλας" άλλ’ ή έπιστήμη δέν άπε- 
φάνθη είσέτι όριστικώς περί τούτου.

Ν. Ε. Γ.

ΜΥΡΜΠΚΩΧ ΙΪΘΠ ΚΑΙ 
ΕΘΙΜΑ-

Πρόσφατοι έρευναι προσθέτουσι νέας καί 
σπουδαιοτάτας λεπτομέρειας περί τών η
θών μικροτήτων τινών ζώων. Τά εύτελή 
ταΰτα όντα άποτελούσι μεγάλας κοινωνίας 
καί έν πολλοί; υπομιμνήσκσυσι τδν βίον 
τών ανθρωπίνων κοινωνιών" έχουσι δέ μεγά
λην είς τό έργάζεσΟαι ικανότητα, κέκτηνται 
ζωηρά πάθη, ποικίλα αισθήματα, ήδείίς 
καί βίαια; κοινωνικά; σχέσεις. Έςετάζοντες 

τδν βίον τών μυρμήκων βλέπομεν ασμένως 
τδ νοητιχόχ πρδς μυρίας άντιπαλαϊον δυσ- 
χερείας. Μηχανικοί άριστοι δέν θά κατώρ- 
θουν νά έκλέξωσι θέσιν τόσον πρόσφορον 
πρδς κατοικίαν, δσον δ μύρμηξ, δστις σπεύ
δει ν’ άναζητήση τήν προς οικοδομήν άναγ
καίαν ύλην, νά διΐδη κατά πόσον ή έκλε- 
χθεϊσα θέσις παρέχει τή αποικία τάς άπαι- 
τουμένας ώφελείας, κτλ. 'Ο μύρμηξ έν ά- 
νάγκη εΐναι γενναίος, ήξεύρει νά έπιδένη 
τραύματα, νά θερμαίν») τούς έκ τού ψύχους 
ριγοΰντας, νά μεριμνμ περιπαθώς ύπέρ τών 
νεογνών, τών χρηζόντων μητρικής περιθάλ- 
ψιεως, νά προβλέπη τδν κίνδυνον καί νά λαμ- 
6άνρ προφυλαχτικά κατά τού έχΟροΰ μέτρα. 
Προκειμένου περί τοϋ βίου τών ζώων, άπο- 
δίδουσι τά πάντα είς srctixror ή όρμέμ- 
φυτον" πλήν άλλ’ δμως τδ μνημονικδν, αί 
δρμαί, ή κρίσις, τδ διαλογιστικον, τδ δια
κριτικόν, ών τόσα δείγματα παρέχουσι τά 
ζώα, δέν προέρχονται έκ μόνου τού ένστι
κτου. Τά ζώα, άτινα κέκτηνται ένστικτον, 
κατέχουσιν όργανα φυσικά, ών χρήσιν ποι- 
οϋσιν δρμώμενα ύπδ τυφλής ανάγκης" άλλά 
μόνον τδ roz/rtzor δύναται νά διέπη πολύ
πλοκους έργασίας, καθ’ άς πρέπει ν’ άπο- 
φεύγωσι κινδύνους, νά υπερπηδώσι δυσχε- 
ρείας, νά καταβάλλ.ωσι προσκόμματα.

’Εν έκάστη συναγωγή τοϋ ζωικού βασι
λείου αί εύγενεΐς ιδιότητες άνήκουσίν ιδίως 
εί; τά ζώα άτινα τίκτουσι γενεάν άσθενή 
καί άπροστάτευτον. Είς νεογνού;, οΐτινες 
έγκαταλιμπανόμενοι εί; τάς ιδίας δυνάμεις 
ήθελον άποθάνει, απαιτούνται φροντίδε; 
καί προστασία μητρών καί τητθών" ουτω 
δέ συγκροτείται ή οικογένεια. Οί γονείς ή 
έργάται έπιτήδειοι είς τδ έκτελείν μεγά
λα έργα, δεικνύουσι κατά τούτο καταπλη
κτικήν εύφυΐαν, θαυμάσιου ένστικτον, 
μέγα νοητικδν καί φιλοστοργίαν. Τά χα- 
ρίεντα πτηνά σπίνοι, αίγίθαλοι, χελιδων, 
ύπολαΐς, σεισούρα κατασκευάζουσι θελκτι
κά; φωλεάς πρδς κατοικίαν τών νεοσσών, 
τών μή δυναμένων νά ζήσωσιν άνευ ένδελε- 
/οϋ; περιποιήσεως. Τά κομψά ταΰτα πλά
σματα κατέχουσι πλήθος τελειοτήτων, ών 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. IB’.) 

στερούνται απολύτως αί νήσσαι καί τά τό
σον ωραία διά τά πτίλα των άλεκτρυονοει- 
δή. Τά τελευταία ούδόλως φροντίζουσι περί 
τών νεοσσών, οΐτινες αμα τή έκκολάψει δύ
νανται νά τρέξωσι πρδς άναζήτησιν τής τρο
φή; των. Ή χρυσαλλίς, ής ή κάμπη ζή α
νεξάρτητος, ισταται άμέριμνος δλως, τδ δέ 
ύμενόπτερον, δπερ τίκτει νύμφας σχεδδν ά- 
πτέρους, είναι κατάτεχνον. Έάν ή μήτηρ 
άποδεικνύηται τόσον γόνιμος, ώστε άδύνα
τον νά περιποιηθί δλα τά νεογνά, στείρα 
άτομα προσκαλούνται ΐνα έπιτελέσωσι κα
θήκοντα μητρικά. Τοιουτοτρόπως αί σφήκες 
καί αί μέλισσαι άποτελούσι τάς άπειρους έ
κείνας κοινωνίας, ών τδ μέγεθος τής έργα
σίας εκπλήσσει πάντα. Έξαισιώτατα δμως 
τών μικρών ζώων διά τού; πόρους, ού; δια- 
θέτουσιν, είναι οί μύρμηκες. Ούδαμοΰ τωόν
τι, έκτδς τοϋ κόσμου τών έντόμων, δέν δύ
ναταί τις νά μελετήση τόσον έπωφελώς τά 
ψυχολογικά φαινόμενα, πρδ μικρού δέ πολ
λά πράγματα νέα έμάθομεν περί τών μυρ
μήκων.

Α.'

Εί; άπάσας σχεδδν τάς χώρας οί μύρμ.η- 
κες καταλαμβάνουσι μέρος τοΰ έδάφους, 
βάρβαροι δέ καί πεπολιτισμένοι βλέπουσι τά 
έντομα ταύτα, άτινα παρέχουσι τδ παρά
δειγμα τής έργασίας καί τή; κοινωνίας. ’Εν
τούτοις, έπί πολύ οί μύρμηκες έλαθον τήν 
προσοχήν τών φυσιοδιφών. Ειχον μέν πα
ρατηρήσει μεταξύ πλήθους άπτέροιν άτομα 
πτερωτά, άλλ’ ή φύσις καί τά έργα τών 
διαφόρων αύτών πλασμάτων δέν ησαν γνω
στά. Κατά τδν ΙΖ'. αιώνα, άνήρ σοφδς, δ 
‘Ολλανδός Σοάμμερδαμ. (α), άνεκάλυψεν 
δτι τά πτερωτά άτομα εισίν άρρενες καί 
θήλεις, τά δέ άπτερα αί στείραι θήλειαι 
(ή ουδέτεροι), αϊτινες εισίν οί έργάται οί δ- 
φείλοντες νά φροντίζωσι περί τών άναγ-

(α) ΈγεννήΟη έν Άμστελοδάμψ τφ 1637 
καί άπεόίωσε τφ 1680. Τό σύγγραμμά του, 
Biblia tialuice έπιγραφόμενον, έδημοσιεύΟη τφ 
1737.
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κών τής κοινωνίας. Μετ’ αύτδν, οί φυσιο
λόγοι ήσχολήθησαν ΐνα γνωρίσωσι τά Λαϋ' 
έκαστα τοϋ βίου τών εργατικών εντόμων, 
άλλ’ ολίγον έπέτυχον. Τά ηθη τών μυρμή
κων ανεκάλυψε κυρίως 5 έκ Γενεύη; Πέτρος 
Ουμπερ' μετ’ αύτδν δέ πολλοί άλλοι ένέ- 
κυψαν εί; ττ,ν μελέτην τών έντόμων καί 
κατέστησαν γνωστόν τδν βίον αυτών.

Τών μυρμήκων τά είδη δέν είναι πολλά, 
τά δέ έντομα μικρόν διαφέρουσιν Απ’ άλλή
λων, καί τοι διάφορά τινα είδη έχουσιν άλ- 
λοΐα ήθη. Οί κοινοί εί; τά μέρη μας μύρ
μηκες οίκοδομούσιν είς τήν επιφάνειαν τής 
γής ευρείας κατοικίας, Απαιτούσα; άπειρον 
πληθύν ύλικοϋ. Εν τώ έςωτερέκώ υπάρ
χει θόλος πλατύς, φαινόμενο; ώς σωρός τε
μαχίων ξύλων, καρφίδων καλάμου, σίτου 
καί άλλων κόκκων γεννημάτων, έν δέ τω έ 
σοιτερικώ εδρηται φοβερός κημδς άπδ ςε\£- 
■/■η,ίτων σχεδόν διαβάσεων,καί διατεθειμένα 
οΰτω;,ώστε νά περιορίζωσι τά δωμάτια καί 
τά; εισόδους,έφ’ ών,καί τοι μή κανονικών, ή 
κυκλοφορία γίνεται έλευθέρω;. Τά έκ ξύλου 
τεμάχ·α, τεθειμένα όντα μετ’ απίστευτου 
τέχνης, έρείδονται τά μέν έπί τών δέ, καί 
τινα είσίν έμπεπηγμένα είς τήν γήν’ έν συν- 
όλω δέ ή οικοδομή είναι στερεά. Αί φωλεαί 
αύται έχουσι πολλά; όπά; ή πόρους, οδ; οί 
κάτοικοι κλέίουσιν άμα τή δύσει τοϋ ήλιου 
ή δταν βρέχη. Διάφορα είδη μυρμήκων σκά- 
πτουσι πελώρια υπόγεια, έν οί; οίκοδομοϋ- 
σιν οικήματα μέ πολλά; όροφάς, δίχως νά 
ποιήσωσι χρήσιν ξένου ύλικοϋ' ούτοι δέ 
καλούνται κτΐστάι. "Αλλοι, ήττον επιτή
δειοι, έχοντες έν γένει τδ ανάστημα λίαν 
σμικρδν, εγκαθίστανται ύπδ πλατυν λί
θον, χρησιμεύοντα άντί στέγης' σκάπτουσι 
δέ στοά; υπδ τήν γήν, διό καλούνται ύπο- 
νομοποιοί ή ταφοωρύχοι. Μύρμηκέ; τινε; 
οίκοϋσιν εί; δένδρα εύκόλως ρινιζόμενα' ό 
δέ δαίδαλος τών έν αύτοΐς δωματίων καί 
διόδων είναι θαυμάσιος τήν τέχνην.

Οί μύρμηκες κέκτηνται άπλούστατα ερ
γατικά έργαλεΐα, ήτοι γνάθους έφωδιασμέ- 
νας μέ όδόντας, ικανούς ΐνα κόψωσι ξύλον 
•j ποάριον, διαφυράσωσι τήν γήν καί φέ- 

οωσι σώμά τι. Κατά τήν φύσιν τών έργα- 
λείων, τδ ζώον δεικνύεται έπιτήδειον πρδς 
ιδιαιτέραν τινά έργασίαν’ αί γνάθοι του με
ταβάλλονται είς δπλα, καί εΐ; τινα είδη 
μυρμήκων είσίν δπλα ισχυρά· '"Εν τών 
καταπληκτικών χαρακτηριστικών τοϋ βί
ου τών φιλέργων έντόμων τυγχάνει ή δμο- 
φωνία τών άτόμων έν τή κατασκευή φω
λεών, έν ταΐς εκστρατεία·.; πρδς άναζήτη- 
σιν τροφών, έν ταΐς μάχαι; καί έν τή δια
νομή τής έργασίας. Συχνότατα βλέπομεν 
τούς έργάτας έγγίζοντας άλλήλους διά τών 
κερατίων καί δλοι οί παρατηρηταϊ είσί πε
πεισμένοι δτι οί μύρμηκες άνακοινοϋσιν οί 
μέν τοΐς δέ τά κατ’ αύτούς καί έχουσιν εί
δος διαλέκτου. Τωόντι' άμα μύρμηξ Απάν
τησή πρόσκομμα ή Ανακάλυψη τροφήν τής 
άρεσκείας του, άμέσως οί σύντροφοί του, 
οΐτινες ειδοποιούνται περί τού πράγματος, 
τρέχουσιν έκεΐ ΐνα βοηθήσωσι.

Κατά τδ εαρ έν ταΐ; φωλεαΐς μένουσιν 
οί έργάται καί βασίλισσα·! τινες άπτεροι. 
Αί Οήλειαι, άμα γονιμοποιηθώσιν, έπειδή 
όφείλουσι νά μή έξέλθωσι τής κατοικίας, ά- 
ποβάλλουσι τά πτερά, άτινα έν ςο άπο- 
σπώνται ούδόλω; διαταράττουσι τδ ζώον. 
Τό έντομον σύρει καί ταύτα πίπτουσιν" έν 
άνάγκη δέ τήν έργασίαν αύτήν αναλαμβά- 
νουσιν οί ούδέτεροι. Αί Οήλειαι άρχονται 
νά τίκτωσιν ώά' ταύτα δέ, όντα δλως λευ
κά καί λίαν μικρά, έξογκού/ται διά τή; έ- 
παφής τού άέρος. Οί έργάται συνάγουσιν 
αύτά, θέτουσιν εί; ιδιαίτερα δωμάτια καί 
προσπαθοϋσι νά τά προφυλάξωσιν άπδ τό 
ψύχος ή τήν μεγάλην Θερμότητα. Οί σκώ- 
ληκες έκκολάπτονται, τά δέ πτωχά αύτά 
πλάσματα είσίν δλως Ανίσχυρα και μόλις 
έχουσι τό δρμέμφυτον νά έγείρωσιν όλίγον 
τήν κεφαλήν καί ν’ άνοίξωσι τδ στόμα δ
πως δεχθώσι τροφήν. Οί μύρμηκες, οί έπι- 
τήδειοι ούτοι μηχανικοί καί αρχιτέκτονες, 
είσίν Απαράμιλλοι τροφοί" διατηροϋσι δέ 
τούς σκώληκας λίαν καθαρούς, κορεννύουσιν 
αύτού; συροπΖφ, τήν πρωίαν μεταφερουσιν 
εις τά υψηλότερα πατώματα, δπου ή θερ
μοκρασία είναι ευάρεστος, καί έπαναφέ- 

ρουσιν είς τά χαμηλότερα, διότι ό φλογερός 
ήλιος δυνατόν ν’ άποφρύξη τ’ ασθενή αυ
τά σώματα. Ταϋτα πράττουσιν άναλόγως 
πρδς τήν κατάστασιν τή; Ατμόσφαιρα;’ ά
ληθώς δέ ουτω δεν ποιοϋσι τά άλογα ζώα. 
Οί σκώληκες, δταν άποκτήσωσιν ηλικίαν 
τινά, πλέκουσι κουκούλιον’ «κλειόμενοι δέ 
έν τή φυλακή αύτή, μεταμορφοΰνται είς 
νύμφα; (α). Ο: έργάται περιποιούνται τά 
κουκούλια δσον περιεποιοϋντο πρίν καί τούς 
σκώληκας' δταν δέ τδ έντομον πρόκηται 
νά έκκολαφθή, οί έργάται σχίζουσι τό με
ταξωτόν περικάλυμμα ΐνα εΰκολυνθή τοΰ 
νεοτεχθέντος ή έξοδος- Οί νέοι μύρμηκες 
δέν άποδεικνύονται εύθύς χρήσιμοι προς 
εργασίαν, οί δέ γέροντες προσφέρουσιν αΰ- 
τοΐς τροφήν, συναδεύουσιν είς τά διάφορα 
τής κατοικίας μέρη καί τούς μυοϋσιν είς 
τάς πράζεις τού βίου. Είσέτι δέν έγνώσθη 
πόσον διαρκεϊ ό χρόνος τή; τοιαύτης Αγω
γής.

Έν <ο χρόνω γεννώνται πολυάριθμοι έρ
γάται, γεννώνται καί άρρενε; καί Οήλεις, 
άμφότεροι δ’ ούτοι £ν καί μόνον έχουσι μέ- 
λημα,έ'να καί μόνον πόθον—πότε θά ϊπταν- 
ται. 'Η ίνωσις τών αρρένοιν πρό; τού; θή- 
λεις γίνεται έν τώ αέρι. Οί πτερωτοί μύρ- 
μηκε; φεύγουσ·.’ τινές δέν απέρχονται μα
κράν, αί δέ θήλειαι αί δυνάμεναι νά τεκνο- 
ποιήσωσι, συνάγονται ύπδ τών εργατών 
καί μεταφέρονται είς τήν φωλεάν, ής αύ
ξάνουσι τούς κατοίκους. "Αλλαι θήλειαι εύ
ρέθησαν πολύ μακράν τής φωλεάς' έκάστη 
δέ έγκυος πίπτει έπί τοϋ έδάφους μηδόλως 
έλπίζουσα βοήθειαν. Πλήν τούτο ούδόλως 
διαταράσσει αύτήν,καταδύεται δέ είς κοίλω
μά τι,Απαλλάσσεται τών πτερών τη; καί έρ* 
γαζομένη κατασκευάζει μικράν φωλεάν, έν ή 
τίκτει όλίγα ώά, καί γενομένη μήτηρ καί 
τροφός συνάμα, Ανατρέφει τούς σκώληκας. 
’Εκκολαπτόμενων τών έργατών, ούτοι με-

fa) Οί σκώληκες όλιγϊστων ειδών μυρμήκων 
μεταμορφοΰνται είς νύμφα; δίχως νά πλέξωσι 
κουκούλιον. 

γεθύνουσι τήν ταπεινήν κατοικίαν καί έκτε- 
λοΰσι τ’ αναγκαία. '11 τοιαύτη μήτηρ γί
νεται βασίλισσα, οΰτω δέ θεμελιοϋνται αί 
Αποικίαι.

Οί μύρμηκες τών μερών μας τρέφονται 
έξ υλών ρευς-ών καί άγαπώσιν ιδίως τά σακ
χαρώδη' λείχουσι δέ τό μέλι έπί τών άν
θέων καί έκμυζώσι τδν οπόν τών όπωρών. 
Ταϋτα υπέρ έαυτών μόνον δέν πράττουσι’ 
πεπροικισαένοι οντες μέ δύναμιν εμετικήν, 
καταβροχθίζουσιν άπειρον ποσότητα τροφής 
ΐνα διαθρέψωσι τούς έν τή οικία διαμένον- 
τα; συντρόφου; καί μάλιστα τούς σκώλη- 
κα;. Τά νυήμονα ταύτα μικρά ζώα πολύ 
άναζητοϋσι τάς ψύλλας, αίτινες, συλλαμ.- 
βανόμεναι, μεθ’ ορμής άφίνουσι σακχαρώδες 
ρευστόν, δπερ c μύρμηξ άμέσως καταβρο
χθίζει- Έπί τών φυτών, έν οίς άφθονούσι τά 
παράσιτα αύτά, οί μύρμηκες άδιαλείπτως 
πηγαινοέρχονται. Πολλά είδη, κυρίως οί 
κτΐσται καί οί υπονομοποιοί, άντί ν’ άπέρ- 
χωνται μακράν πρός συλλογήν τοΰ ποθη
τού ^ευστοΰ, σόρουσι τάς ψύλλας καί μετά- 
φέρουσιν έπί τών φυτών τών πλησίον τών 
μυρμηκοφωλεών ή εντός αύτών τών φωλεών, 
καί ούτως έχουσι πρόχειρον τροφήν εύάρε- 
στον.

Μύρμηκέ; τινες τολμώσι νά έγκαθίσταν- 
ται εί; τάς φωλεάς άλλων ειδών καί ένίοτε 
προσβάλλουσι ταύτα, ϊνα άρπάσωσι σκω- 
ληκας καί νύμφα; καί καταστήσωσι δού
λου;. Τοιοΰτοι είναι οί λεγόμενοι aipoCdgot 
μύρμηκες· Ύπάρχουσι μύρμηκες άμοι- 
ροΰντες έργαλείων έργατικών' ούτοι είσίν 
άνίκανοι νά οίκοδομήσωσιν οικίας ή νά άνα- 
θρέψωσι σκώληκας, πλήν τυγχάνουσι φιλο
πόλεμοι- Είσίν αί άμαζόκες, αίτινες άρπά
ζουσι διά τή; βία; τάς νύμφα; τών ύπομε- 
λάνων μυρμήκων ή τών ύπονομοποιών. Οί 
ξένοι έργάται τίκτουσιν ώά, πληθύνουσι 
τήν νέαν οικίαν καί όφείλουσι νά διατρέ- 
φωσι τού; άρπαγάς των. Ό Κ. Οΰμπερ 
μετ’ άκοας αφελεία; καί χάριτο; περιέγρα
ψε τά άθλα τών πολεμιστών αύτών, οΐτινες 
τό θέρο; πορεύονται κατά τίνος μυρμηκο- 
φωλεάς, άδιάφοραν άν κήται πλησίον ή μα* 
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κραν, φονεόουσι τους προμαχοΰντας ύπέρ 
τής εστίας των καί άρπάζουσι τά κουκού
λια, έν οίς ύπάρχουσιν αί νύμφαι.

Γάλλος φυσιολόγος, ί Κ. Κάρολος Λεσπές, 
πρδ 4 ίποβιώσας έτών, ήσχολήθη μετ’ ά
κρου ζήλου είς τά περί τών μυρμήκων καί 
περιέγραψε τά ήθη αύτών. ’ΐίτο ήδη γνω
στόν δτι διάφορα έντομα συζώσι μετά τών 
μυρμήκων ανενόχλητα, άλλ’ ήγνόουν ποΐαι 
ησαν αί σχέσεις τών ξένων αυτών πρδς τούς 
κυρίους. Τδ μυστήριον τοΰτο άπεκάλυψεν δ 
Λεσπές, άποδείξας οτι έν ταϊς μυρμηκοφω- 
λεαϊς ζώσι μικρότατα κολεόπτερα, παρά
δοξα τήν δψιν' είσί δέ λαμπρά, ερυθρά καί 
έχουσι πελώρια κεράτια, έλυτρα βραχέα καί 
γραφίδας τριχωτάς είς τά πλευρά, θλιβερά 
φαίνεται ή κατάστασις τών δντων αύτών, 
στερουμένων δράσεως καί καταδεδικασμέ- 
νων οντων νά οίκουρώσΓ τδ στόμα των εί
ναι λίαν δύσμορφον καί τούτου ένεκεν άδυ- 
νατοΰσι νά έσθίωσι μόνα. Οΰδαμοΰ ή έλευ
θερία τών κινήσεων είναι μάλλον περιωρι- 
σμένη, εύτυχώς δμως τά έντομα ταΰτα δέν 
συναισθάνονται τήν θέσιν των. Οί μύρμη- 
κες έντούτοις λίαν περιποιούνται αύτά καί 
διατρέφουσ·., καί τοι είς τοΰτο δρμώνται ύπδ 
ιδιοτέλειας. Τά πτερά τών μικρών κολεο- 
πτέρων είναι διαβεβρεγμένα άπδ ίξώδες καί 
σακχαρώδες ρευστόν,δπερ έκμυζώσιν οί λίαν 
άγαπώντες αύτδ μύρμηκες, οίτινες ούτως 
εύρίσκουσι συμφέρον νά διατρέφωσι καί πε- 
ριποιώνται άληθή κατοικίδια ζώα. Συνε
χώς άπαντώνται είς μυρμηκοφωλεάς τοιαΰ- 
τα κολεόπτερα, ύπάρχουσιν δμως καί φω- 
λεαί, έν αίς ούδόλως εΰρηνται, δ δέ Δεσ- 
πές συνέλαβε τήν ιδέαν νά Θέση τινά είς 
τάς τελευταίας, φρονών δτι τδ δώρον έσε- 
ται εύάρςστον. Τδ εναντίον συνέβη’ διότι οί 
μύρμηκες, έκπλαγέντες έπί τή θέα τών πα
ραδόξων αύτών πλασμάτων, μάτην άνεζή- 
τουν δποίαν χρήσιν αύτών έδύναντο νά ποι- 
ήσωσιν’ έψαυσαν καί μετέστρεψαν τά δυσ
τυχή έντομα, θεωροΰντες ώς ζώα άχρηστα, 
μεθ’ 8 έφόνευσαν διά τών γνάθων των. 
Τδ πείραμα είναι περίεργον, διότι άποδει- 
κνύει οτι τά άτομα διδάσκονται και δτι 

άνευ είδους τινδς αγωγής παρά τών όμοιων 
των, ήθελον άποδειχθή αδέξια περί τήν ίκ- 
τέλεσιν πράξεων τινών.

Καί άλλα κολεόπτερα, ευκίνητα ταΰτα, 
τής οικογένειας τών σταφυλίνων, ών τά έλυ- 
τρα άφίνουσι γυμνά τά έπίσθια άκρα τοΰ 
σώματος, κατοικοΰσιν εις μυρμηκοφωλεάς* 
διαφέρουσιν δμως τών πρώτων κολεοπτέ' 
ρων, διότι άγαπώσι τδν πλάνητα βίον. 
Όντα οξυδερκή καί έχοντα πτερά, έξέρχον- 
τα τών φωλεών, άλλ’ αναγκάζονται νά έ- 
πανέλθωσιν όταν τά πιέση ή πείνα, διότι 
δέν έχουσιν άλλους πόρους. "Οπως παρετή- 
ρησεν δ Λεσπές, τά έντομα ταΰτα δέν δύ- 
νανται νά λάβωσι μόνα των την τροφήν, 
άλλά διατρέφονται ύπδ τών μυρμήκων, σΐ- 
τινες δέν άρνοΰνται την χάριν ύπέρ ζώων 
έχόντων τι νά προσφέρωσιν είς αμοιβήν, 
διότι καί αύτά παρέχουσιν δλην σακχαρώ
δη, ευρισκομένων εις τάς τρίχας υπδ τά 
πτερά. Τδ κολεόπτερον άπομακρύνει τά 
πτερά του καί ό μύρμηζ λείχει τήν δλην. 
Τοιαύτη συνεννόησι; μεταξύ δύο δντων, μη- 
δεμίαν έχόντων συγγένειαν, είναι έν τών 
περιεργοτέρων χαρακτηριστικών τοΰ βίου 
τών ζώων.

Μύρμηκές τινες δέν ήξεύρουσι νά έσθίωσιν. 
At περίφημοι ’ζέμαζώησ, αίτινες λαμβάνου- 
σι δούλους πρδς άνατροφήν τών σκωλήκων, 
είσιν ήναγκασμέναι νά ζητώσι παρά τών 
δούλων αύτών τήν τροφήν των, ήν λαμβά- 
νουσιν έκ τοΰ στόματός των.

Οί πλεϊστοι ένθυμοΰνται βέβαιοι; τδν μύ
θον τοΰ Λΐύρμηχος καί Τέττιγος, 8ν έκ τοϋ 
Αισώπου παρέλαβον ό Δαφονταΐν, περί τοΰ 
προνοητικού τοΰ μόρμηκος. Οί νεότεροι έ- 
ρευνηταΐ δέν έδίστασαν νά διακηρύξωσιν 
δτς δ μύρμηξ δέν αποθηκεύει καρπούς, καθ
όσον δέν ήμπορεϊ νά φάγη ούσίας σκληράς, 
δπως τυγχάνουσι τά πλεΐστα τών γεννημά
των, καί δτι τδν χειμώνα δέν έχει άνάγ
κην τροφής, διότι ναρκούται άμα έπέλ- 
θ’/| τδ πρώτον ψύχος. ’Εντούτοις έπ’ έσχά
των άνεφύη αμφιβολία τις. Είδον μύρμη- 
κας αυλλέγοντας μετ’ άκρας σπουδής σπό
ρους ιδιαιτέρων τινών φυτών, έμνήσθησαν 

δέ οί φυσιολόγοι δτι γενική έπικρατεϊ δο
ξασία έν τή Ιταλία, τή Έλλάδι καί τή ’Α
νατολή δτι οί μύρμηκες έχουσιν άποθήκας. 
Ό Αίλιανδς, δ άριστος έπί τών 'Ρωμαίων 
ζωολόγος Έλλην, περιγράφει τούς μύρμηκας 
απερχομένους εις τούς άγρούς ίνα συτευθώσΓ 
και άλλοι δέ συγγραφείς τά αύτά άνέφε- 
ραν τέλος έν τή Ινδική οί φυσιοδίφαι ει- 
δον μύρμηκας φέροντας κόκκους σίτου. Διε- 
χύθη δέ έπί τοΰ ζητήματος τούτου ικανόν 
φώς καί φαίνεται δτι είδη τινά, τά μάλ
λον φίλεργα, άποθηκεύουσι καρπούς.

Β'.

Πρδ τεσσάρων έτών δ "Αγγλος Τραχέρν 
Μόγριτζ, καί ούτος νεότατος άποβιώσας 
(32 έτών), ένέκυψεν έπιμελώς είς τήν με
λέτην τών μυρμήκων μέρους τινδς τίς Ι
ταλίας’ άνεκάλυψε δέ πρδς τοϊς άλλοις δτι 
έν κοινότητι νοημονεστάτη ύπάρχουσι καί 
ανόητοι καϊ άμαθεϊς. "Αξεστοι μύρμηκες 
άντί λ. χ. νά λάβωσι καλόν τινα κόκκον, 
άρπάζουσι σώμα άχρηστον καί έπιστρέφου- 
σι θριαμβευτικός είς τήν κατοικίαν, νομί- 
ζοντες ότι έξετέλεσαν τδ καθήκόν των’ έ- 
κεϊ δμως οί δυστυχείς πάσχουσι τών πα
θών των τδν τάραχον, διότι έπιθεωρηταί 
άγρυπνοι τούς άναγκάζουσι νά έξέλθωσι τής 
φωλεάς καί νά ρίψωσι μακράν τδ άχρηστον 
πράγμα. Έν όδώ, άγούση έκ φωλεάς είς 
άγρδν, είς 8ν τακτικώς μετέβαινεν οί μύρ
μηκες, δ φυσιολόγος είχει ρίψει κόκκους 
έκ φαιοΰ καί λευκού άργίλου, δμοιάζοντας 
πρδς σπόρους’ άνόητοι μύρμηκες ώρμησαν 
κατά τών σκληρών έκείνων σωμάτων καί 
ήρχισαν νά μεταφέρωσιν, άμέσως δμως άλ
λοι απέδειξαν είς τούς πρώτους δτι είναι 
κοΰφαι.

Οί φυσιοδίφαι είσίν άσπλαγχνοι όσάκις 
θέλουσι νά κάμωσι πειράματα’ κατατυραν- 
νούσι τά ζώα, ίνα ϊδωσιν άν ταΰτα δύναν
ται πάν πρόσκομμα νά καταβάλωσιν. Ό 
Τραχέρν έρριψε πλησίον φωλεάς τίνος χον
δρούς γεννημάτων κόκκους’ οί μύρμηκες 
ορμητικοί έπέπεσαν κατ’ αύτών, άλλά μ’ 

δλας τάς προσπάθειας των, δέν κατώρθω- 
σαν νά μετακινήσωσιν αύτούς’ ώφειλον δ- 
θεν ν’ άποχωρήσωσιν* άλλά μετ’ ού πολύ, 
βραχέντων τών κόκκων, ούτοι ήρχισαν 
νά βλαστάνωσι, τότε δέ οί μύρμηκες έδυ- 
νήθησαν νά τούς σύρωσιν. Ό αύτδς ήνέωξε 
πολλάς φωλεάς, είς επέκεινα δέ τών εϊκοσιν, 
άς ήνέωξεν άπδ τοΰ’Οκτωβρίου μέχρι τοΰ 
Μαΐου, οί έν αύταΐς σπόροι, καί τοι ύγροί, 
δέν είχον βλαστήσει, ένώ οί άγροί είχον 
χλοηφορήσει πρδ πολλοΰ. "Απορον έφάνη 
τδ πράγμα, ήθέλησε νά λύση τήν άπορίαν. 
έπί όκτώ δέ μήνας έξήτασε χιλιάδας σπό
ρων έξελθόντων έκ τών μυρμηκοφωλεών’ 
τινές παρίστων ίχνη βλαστήσεως, άλλ’ ού- 
τοι γενικώς είχον κολοβωθή, ώς εί ήθελε τις 
νά έμποδίση τήν άνάπτυξιν των’ δέν έδί- 
στασεν δθεν νά συμπεράνη δτι οί μύρμηκες 
έξασκουσιν έπί τών κόκκων δύναμιν μυστη
ριώδη. Διά τδν φυσιολόγον τδ μυστήριον 
είναι ή άγνοια, ή δέ άλήθεια τδ ν’ άνακαλύ- 
ψη διά ποιων μέσων τά νοήμονα μικρά 
ζώα έμποδίζουσι τούς σπόρους άπδ τδ νά 
βλαστήσωσι μ’ δλην τήν θερμότητα καί τήν 
ύγρασίαν. Πράγμα δέ περίεργον, οί κόκκοι 
ούτοι, οί ώς ναρκωθέντες, άμα έξήλθον τών 
μυρμ.ηκοφωλεών καί έσπάρησαν είς τήν γήν, 
έβλάστησαν και άνεπτύχθησαν δπως καί 
οί λοιποί. Τδ πείραμα, πολλάκις έπανα- 
ληφθέν, επέτυχε πληρέστατα’ φαίνεται δέ 
δτι οί μύρμ.ηκες έκεϊνοι διέθετον άπλού- 
στατα μέσα, διότι έβλεπον αύτούς κατά 
τινας ώρας νά φέρωσι τούς σπόρους έζω 
τής φωλεάς, νά τούς έκθέτωσιν είς τδν ή
λιον καί νά μεταφέοωσι πάλιν είς τάς φω
λεάς, άφοΰ άφινον εκτεθειμένου; έπί τινα 
χρόνον. Οί τού μέρους εκείνου μύρμηκες 
κατεσκεύαζον φωλεάς καί είς τούς βράχους, 
ών τούς έκ γρανίτου κόκκους άφήρουν μετ 
άκρας υπομονής καί μετά πολυχρόνιον έρ
γασίαν διά τών γνάθων των.

’Απορεί τις τωόντι βλέπων πόσον πε
ριποιούνται οί μύρμηκες τούς σκώληκας καί 
τ’ άτομα, ών άποστολή είναι ή διαιώνι- 
σις τή; γενεάς, πόσας πελωρίους έγεί- 
ρουσιν οικοδομάς, πόσον είσίν ομόφωνοι έν 
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τ?) έργασία, πόσον καταβάλλουσι ζήλον, 
ύπομονήν καί νοημοσύνην. Τά άσθενή ταΰ
τα έντομα παρέχουσιν εΐς τδν ύπατον βαθ
μόν τδ θέαμα τ?ς ισχύος ήτις έπιτυγχάνε
ται διά τής ένώσεως όλων τών μελών 
τί,ς κοινότητο}. ’Εντούτοις, μ’ ολας τάς 
εύγενεΐς αύτάς ιδιότητας, οί μύρμηκες δεί
χνονται άγριοι καί άποβαίνουσι διά τάς 
πέριξ αποικίας λησταί, διότι ούδεμίαν 
παραλείπουσιν εύκάιρίαν νά έξασκώσι τδ 
ληστρικόν επάγγελμα, δπερ ώφελεΐ ύλι- 
κώς. Έν τώ μικρώ αύτώ κόσμω συνεχώς 
άνανεοΰται δ πόλεμος διαρπαγης χάριν, μά
λιστα παρά τοΐς μέλασι της ’Ιταλίας μύρ- 
μηξι. Συνήθως οί ισχυροί προαβάλλουσι 
τούς ασθενείς καί πολλάκις ό πόλεμος 
διαοκεΐ εβδομάδας δλα; μέχρις έξοντώσεως 
τί; αποικίας. Ήμέραν τινά παρετήρησεν δ 
Τραχέρν στήλην μαύρων μυομηκων πορευο- 
μένων πρδς συλλογήν τροφών' αίφνης ή στή- 
λη αυτή άπήντησεν άλλην πεφορτωμένην 
λάφυρα, έπετέθη κατ’ αύτίς καί τήν έγύ- 
μνωσεν. Οί μύρμηκες προσπαθοΰσι νά συλ- 
λάβωσι τούς αντιπάλους των άπδ τά κερά
τια, τά μάλλον δηλ. τρωτά μέρη, και τού
του κατορθουμένου, εύκόλως καταβάλλουσι 
τούτους, δταν μάλιστα ήναι πεφορτωμένοι. 
Οταν τελειώση ή συγκομιδή τών καρπών 

άπδ μέρους τών ζώων, παύει πάσα έχθρο- 
πραςία μεταξύ τών γειτόνων φωλεών, καί 
τά μέλη της άλλοτε άντιζήλου άποικίας 
συναντώνται δίχως νά ένοχλήσωσι τά μέν 
τά δέ. Της ειρήνης συνομολογηθείσης, αί 
κοινωνίαι αϊτινες ύπέστησαν τά έκ τοϋ πο
λέμου δεινά σπεύδουσι νά έπανορθώσωσι 
τάς ζημία; των. Πολλαί δμως φωλεαί ε
ξολοθρεύονται καθ’ δλοκληρίαν.

"Οσον εισδύει τι; είς τά καθέκαστα τοΰ 
βίου τών φιλέργων έντόμων, τόσον έκπλήσ- 
σεται. Εί; τά μέρη δπου δ ήλιος εϊναι φλο
γερός καί είς ά συχνάζουσιν οί μαΰροι μύρ
μηκες, ύπάρχ_ουσι πολλαί σαϋραι· Τά ερ
πετά ταΰτα άπλήστως έσθίουσι τούς πτε
ρωτούς μύρμηκας, άλλά δεν προσβάλλουσι 
τούς έργάτας. Μή οσμή βαρεία ή έξάτμι- 
σις όξέος τινδς δπερ άποπέμπουσιν, ?ν’ ά- 

πομακρύνωσι τδν εχθρόν, προφυλάττη αυ
τούς ; Τδ πράγμα είναι τωόντι πιθανόν. 
Τδ έσπέρας, έν καιρώ τών έρώτων, δτε ά- 
πέρχονται οί άρρενες καί αί θήλειαι, αί 
σαΰραι παραμονεύουσιν, άλλ’ οί έργάται 
άγρυπνοΰσι καί περικυκλοΰσι τά πτερωτά 
άτομα μέχρι τίς ώρας καθ’ ήν δύνανται 
νά πετάξωσιν. Απασαι αί πράξεις τών μι
κρών αύτών ζώων δεικνύουσι παράδοξον ευ
θυκρισίαν.

Ό Τραχέρν Μόγριτζ ήθέλησε νά μελε
τήσω έα τοΰ πλησίον, ούτως είπεΐν, τά ήθη 
τών μυρμήκων' κατασκευάσας δέ δύο κλω
βούς, ών αί πλευραί |σαν έξ ύέλου, καί 
θείς παχύ στρώμα χώματος καί άφθόνους 
ζωοτροφίας, μετέφερεν άνά μίαν φωλεάν. 
Είς μίαν τών άποικιών τούτων ούτε θήλειαν 
έγκυον έδυνήθη νά ίδη, ούτε σκώληκας- οί 
μύρμηκες έφαίνοντο δυστυχείς καί προσε- 
πάθουν νά εΰρωσι τρόπον νά φύγωσιν' άπέ- 
Οίνον δέ δλοι. Ή δεύτερα άποικία άλλοΐον 
παρέσχε θέαμα" έν αυτί υπήρχε βασίλισσα 
καί σμήνος σκωλήκων. Οί έργάται μετά 
καταπληκτικής δραστηριότατος ίρχισαν νά 
σκάπτωσι στοά; είς τδ χώμα, τδ κεκαλυμ- 
μένον άπδ χόρτα,καί είς διάστημα έλαττον 
τών g; ωρών ήνέωξτν δκτώ οπάς, ών 
κατόπιν έφραξαν τάς πέντε, τήν δ’ έπιοΰ- 
σαν αί έργασίαι ήσαν πολύ προκεχωοημέ- 
ναι, διότι οί έργάται είογάσθησαν τήν νύ
κτα. Βαθμηδόν ώκοδομήθησαν τά διά τούς 
σκώληκας δωμάτια καί αί άποθήκαι τών 
τροφίμων. Είς τδν κλωβόν εϊχε τεθή άγ- 
γεϊον πλήρες υδατος' συνεχώς δέ είδεν δ 
φυσιολόγος τού; μύρμηκας νά (Μπτωσιν έν
τδς αύτοΰ τά άσθενή άτομα καί τά θνή- 
σκοντα.Έπραττον άρά γε τοΰτο ϊνα τδ τα
χύτερον άπαλλαχθώσιν δντων άχρήστων ή 
διά νά θεραπεύσωσι ταΰτα ; *Αδηλον' βέ
βαιον δμως εϊναι δτι οί άσθενεΐς όίφελοΰν- 
το ένίοτε έκ τοΰ λουτροΰ αύτοΰ, έξερχό- 
μενοι δέ έθεομαίνοντο είς τδν ήλιον καί έ
φαίνοντο υγιείς.

Ό αιμοχαρής ή αίμοβόρος μύρμηξ, περί 
ού άνεφέραμεν καί όστις ύποδουλόνει τούς 
ύπομέλανα; μύρμηκας ή μάλλον διά τής 

βίας προσλαμβάνει αύτούς βοηθούς, εύρίσκε- 
ται ιδίως είς τά χωρία, καί τήν οικίαν του 
κατασκευάζει ύπό τήν γήν' ού μακράν δ’ 
αύτοΰ άπαντάται δ λεγόμενος μύρμηξ τών 
λειμώνων, δστις εϊναι έπίσης φιλοπόλεμος. 
Τά δύο αύτά είδη διάκεινται έχθρικώς πρδς 
άλληλα,έάν δέ αί φωλεαί των ώσι πλησίον, 
διαρκής εϊναι δ πόλεμος. Οί αιμοχαρείς είσί 
μάλλον εύκίνητοι καί γενναιότεροι' δδεύ- 
ουσι δέ κατά τών έναντίων κατά πυκνάς 
φάλαγκας, δεικνύονται στρατηγικιότεροι 
τούτων καί ώς έπί τδ πλεΐστον νικώσιν. 
Εϊδον αύτούς νά καταλάβωσι τδν Οόλον τών 
αντιπάλων, νά καταδιώξωσι τούς φυγάδας, 
ν’ άοπάσωσι τά κουκούλια, άτινα ουτοι η- 
Οελον νά σώσωσι, καί νά τά καταβροχθί- 
σωσιν. Έκπλ.ήσσονται οί παρατηρηταί έπί 
τή λύσστρ τών μυρμήκων έν ταΐς μάχαις. 

Τά κατ’ άρχάς δειλά καί διστάζοντα άτο
μα, βαθμηδόν παροξύνονται, καταλαμβα
νόμενα δέ ύπδ μανίας καταντώσι ν’ άπο- 
πλανώνται τής όδοΰ καί νά δρμώσι κατά 
τών συντρόφων των. "Αλλα άτομα, ήττον 
παράφορα, προσπαθοΰσι τότε νά άναχαιτί 
σωσι τούς μανιώδεις κα'ι κρατοΰσιν αύτού; 
άπδ τούς πόδας έως ού ήσυχάσωσι.

Φυσνολ.όγος τις, πρδ; τδν σκοπόν τοΰ νά 
έπιφέρη συμπλοκήν φοβέραν μεταζύ εχθρών 
ζώων, έθηκε τδ θέρος πολλού; έργάτας καί 
κουκούλια μυρμήκων τοΰ λειμώνο; πλησίον 
τής φωλεάς αιμοχαρών' αντί δμως, ώς συν- 
ειθίζουσιν όσάκις εύρίσκονται πλησίον νυμ
φών καί σκωλήκων ξένων ειδών, νά κατα- 
βροχθίσωσι ταΰτα, παρέλαβον άπλώς είς 
τήν φωλεάν των καί ό φυσιολόγος έκεΐνος 
τδ έπιδν έτος εϊδε θέαμα περίεργον’ αιμο
χαρείς δηλ. καί τών λειμώνων μύρμηκες 
συνέζων αδελφικώς έν τί αύτή κοινωνίφ, ά- 
νοιχθέντος δέ ρήγματος έν τή φωλε?, άμ- 
φότεροι έφεραν είς τά ύπόγεια τά κουκούλια, 
μεθ’ 8 έσπευσαν νά διορθώσωσι τήν βλά
βην. Ήθέλησε τότε ό άνήρ νά προβή είς 
άλλο πείραμα" μετέφερε δηλ. έν τή φωλεά 
αύτή πλίθος μυρμήκων τών λειμώνων, οΰς 
ές άλλου σιύνήγαγε μέρους' άλλ’ οί φίλοι 
τών αιμοχαρών δέν ήθελησαν ν’ άναγνωρί- 

σωσι τού; αδελφούς των καί, σύμφωνοι μέ 
τούς άλλους, έπετέθησαν κατά τών ίχλη- 
ρών. Οί τελευταίοι ήσαν πολυαριθμότεροι 
καί συμπλακέντες πολιώρκησαν τήν φωλεάν, 
οί δέ σύμμαχοι, προίδόντες τήν καταστρο
φήν, έτράπησαν είς φυγήν, κομίζοντες τού; 
δούλους, τού; σκώληκας, τάς νύμφας καί 
τού; νεογνού; έργάτας, καί έγκατέστησαν 
μακρύτερον. Πολλάκις συνήφθη συμμαχία 
μεταξύ ζώων τέως έχθρών καί ή συμ.μα* 
χία αυτή διήρκεσεν έπί ϊτη πολλά.

Ή φωλεά ή κατοικουμένη ύπδ μικτών 
μυρμήκων είναι περίεργος' έκαστον εϊδο; 
διατηρεί τδν ίδιον αύτοΰ τρόπον τοΰ οίκο· 
δομεΐν καί τδ οίκημα εϊναι μίγμα αρχιτε
κτονικής. Έπί τοΰ θόλου συνήθως βλέπει τις 
μύρμηκας τών λειμώνων, μεταφέροντας ύ 
λικδν ή θερμαινόμενους είς τδν ήλιον' άμα 
δέ ένοχλήση τις αύτούς ή ρίψγ, πλησίον ζώα 
άγνωστα, καταφεύγουσιν είς τδ βάθος τών 
ύπογείων, ϊνα έξαιτήσωνται βοήθειαν. Αί
φνης, ώς έκ μαγείας, έμφανίζονται οί αι
μοχαρείς μύρμηκες, έάν δέ συναφθή πάλη, 
οί τών λειμώνων έν έσχάτη μόνον άνάγκτι 
προσέρχονται επίκουροι.

Οί νεαεκκολαφθέντες έργάται άρχίζουσι 
νά μανθάνωσι πρώτον τάς οικιακά; έργα
σίας, άγνοοΰσι δέ τήν τοΰ πολέμου τέχνην 
καί τήν τοΰ διακρίνειν τούς φίλους άπδ τών 
έχθρών' πλήν βαθμηδόν γυμνάζονται είς 
ταΰτα ύπδ τών αρμοδίων' έφαίνετο άρα δυ
νατόν νά συνάψωσι δεσμούς συγγενικού; εί; 
πολλά διάφορα είδη άν έφρόντιζον νά συνα- 
γάγωσιν άτομα νεαρά, όπερ και έπετεύχθη. 
Έν κλωβώ ύελίνω έτέθησαν νύμφαι άνή- 
κουσαι είς έξ διακεκριμένα είδη, ύπδ τήν έ- 
πιτήρησιν τριών ειδών νεαρών έργατών, μη- 
δεμίαν έχόντων πρδς άλλήλους σχέσιν. Τά 
μικρά ζώα ήρχισαν μετ’ ού πολύ άπδ κοι
νού τήν έργασίαν' έπειδή δέ έπέκειτο ή έκ- 
κόλαψις τών νέων μυρμήκων, οί αρχαιότε
ροι έσχιζον τδ περικάλυμμα καί έβοήθουν 
νά έξέλθωσι τά νεογνά. Ουτω κατώρθωσαν 
νά παραχθή λαός παραδοξότατος, έν φ ά
κρα έπεκράτει σύμπνοια. "Οταν οί μύρμη
κες ζώσ.ν έν έλευθέρα καταστάσει, ούδείς 
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κατορθοϊ νά σχηματίση τοιαύτας κοινωνίας, 
καί δσάκις άπεπειράθησαν τοΰτο, ειδον δτι 
οί μύρμηκες έφόνευσαν τούς ξένους σκώλη
κας καί τάς νύμφας’μόνον δέ μεταξύ τών αι
μοχαρών καί τών μυρμήκων τών λειμώνων 
έπετεύχθησαν τοιαΰται συγγένεια·..

Πολλοί φυσιολόγοι ήΟέλησαν νά παρατη- 
ρήσωσιν έπισταμένως τάς σχέσεις μυρμή
κων τοΰ αύτοΰ μέν είδους, άνηκόντων δμως 
εις διαφόρους άποικίας’ καί τινές μεν έβε- 
βαίωσαν δτι αί σχέσεις αύται ησαν άρκούν
τως καλαί, άλλοι δέ διετάθησαν δτι ήσαν 
κακαί. Τά πάντα δμως έξαρτώνται έκ τών 
περιστάσεων. Έν γένει δταν αί αποικίαι 
κήνται πλησίον αί μέν πρδς τάς δέ ή οί 
μύρμηκες ηναι ισχυροί ή ζώσιν έν τή ιδία 
φοιλεά δχι έν άνέσει, συνάπτονται μάχαι 
φονικώταται, καταντώσαι είς όλεθρον παν
τελή’ συνεχώς δμως,έξαντλουμένων τών δυ 
νάμεων τών διαμαχομένων, τάς συγκρού
σεις διαδέχεται όριστική συμμαχία. Όταν 
δύο φωλεών οί κάτοικοι είσίν ασθενείς καί 
δέν διαθέτουσι πορους·, συνομολογεΐται ά
μέσως συμμαχία. Μεταξύ μυρμήκων δια
φόρων ειδών ό πόλεμος είναι ενδημικός, δ- 
τέ μέν λαθραίος, ότέ δέ βίαιος, κατά τδν 
χαρακτήρα τοΰ ζώου. Γενικώς, τά μεμονω
μένα καί ισοδύναμα άτομα άποφεύγουσι 
τά μέν τά δέ’ έρίζουσι μέν ένίοτε, άλλά 
σπανίως μάχονται.

Ανεφέοαμεν περί τών αμα<ξώ·ω>·. Αί 
έκστρατείαι τών περίφημων αυτών μαχητών 
άρχονται άπδ τοΰ Ιουνίου καί διαρκοϋσι 
μέχρι τέλους Αύγούστου’ πολλάκις όμως ά- 
ποτυγχάνουσι καί έπιστρέφουσιν είς τάς 
φωλεάς των άνευ λείας ή δούλων, τοΰτο 
δέ διότι δέ ήξεύρουσι καλώς τά μέρη είς ά 
απέρχονται πρδς άγραν. Ένίοτε άποτυγχά- 
νουσι, διότι έκστρατεύουσιν άργά’ αί άπο- 
τυχίαι δμως αύται ούδόλως άποθαρρύνουσι 
τ* άρπαγα ζώα, άπεναντίας προσπαθοΰ- 
σι ν’ άποφύγωσι τοΰ λοιποΰ τά διαπρα- 
χθέντα λάθη. Ώραίαν τινά ήμέραν, πρδ τής 
τετάρτης μ. μ. ώρας, πολυάριθμον σμήνος 
φιλοπολέμων μυρμήκων εΐχεν έξέλθει τής 
φωλεάς του καί μετ ού πολύ έφθασεν είς 

άγρδν σίτου" εκεί τά ζώα έσταμάτησαν, 
έτρεξαν τήδε κακεϊσε έκστετηκότα, ήγγι- 
σαν τά μέν τά δέ διά τών κερατίων των 
καί έπί τέλους συνενωθέντα είσήλθον είς 
τδν άγρόν άλλά μόλις προώδευσαν όλίγον, 
έστράφησαν εύθύς είς τά όπίσω’ έμειναν δέ 
ώς καταβεβλημένα’ μετ’ όλίγον τινές τών 
μυρμήκων ώρμησαν είς τά έμπρδς έρευνών- 
τες πανταχοΰ, άλλ’ έπειδή ούδέν άνεκάλυ- 
ψαν, έπανήλθον είς τά ίδια καί τδ σμήνος 
άπαν έπανέκαμψεν είς τήν φωλεάν του 
Τήν έπιουσαν έτράπησαν άδις-άκτωςτήν αύτήν 
όδδν καί, δίχως νά δις-άσωσι πλέον,είσήλθον 
είς τδν άγρδν, δπου μετά τινας έρεύνας εδ- 
ρέθησαν άπέναντι μεγάλης φωλεάς υπομε- 
λάνων μυρμήκων, Εύθύς ώρμησαν αί άμα- 
ζόνες κατ’ αύτής καί αί πρώται είσελθοΰ- 
σαι έξήλθον φέρουσαι άπδ μίαν νύμφην, 
μεθ’ 8 οί κλέπται ώδευσαν πρδς τήν κατοι
κίαν των’ άλλ’ άντί νά είσέλθωσιν, άφί- 
νουσι τάς νύμφας συσωρευμένας πλησίον θύ
ρας καί άπέρχονται ϊνα έξακολουθήσωσι 
τήν διαρπαγήν καθ’ οδόν συνήντησαν τούς 
συντρόφους των κομίζοντας λείαν, ητο δέ 
περίεργον νά ϊδη τις πόσον οί πρώτοι έπρό- 
σεχον νά μή διαβώσι πλησίον τών πεφορ- 
τωμένων Οί υπομέλανες μύρμηκες, φο
βούμενοι δευτέραν έφοδον, έσπευσαν νά φρά- 
ξωσι τάς όπάς τής φωλεάς των μέ χώμα, 
άλλ’ αί άμαζόνες τδν φραγμόν αύτδν κα
τέβαλαν εύκόλως καί έξετέλεσαν τδν σκο
πόν των. Συνεχώς δμως άπατώνται καί άντί 
ώών, άρπάζουσι τδ κέλυφος τών έκκολα- 
φθέντων.

Μόνον κατά τών υπομελάνων δέν δρμώ- 
σιν αί άμαζόνες, άλλά καί κατά τών πι>ρ- 
ροπωχώκωκ μυρμήκων (/'ormica rosibar· 
bis και cunicularia)' ούτοι δέ, δντες έπί
σης κτϊσται ή μάλλον υπονομοποιοί, ύπερ- 
ασπίζουσιν έαυτούς δραστηρίως, καί τοι ήτ- 
τώνται. Σμήνος αμαζόνων εΐχε προσβάλει 
φωλεάν πυρροπωγώνων καί μετά σφοδράν 
πάλην, ούτοι άπεχώρησαν, φυγάντες διά 
τών οπών καί φέροντες σκώληκας καί νύμ
φας, άς ήθελον νά σώσωσιν. Οι πολιορκη- 
ταί έξήλθον φέροντες άνά Sv κουκούλιον, 

συσσωυ-ατοϊθέντες δέ ώδευσαν πρδς τήν κα
τοικίαν των’ οί έρυθροπώγωνες, βλέποντες 
αύτούς άναχωροΰντας,ώρμησαν κατ’αύτών, 
ή δέ σκηνή ην έκ τών περιεργοτάτων. Πολ
λαί άμαζόνες, συλλτ.φθείσαι έκ τών ποδών, 
ώφειλον νά παραιτήσωσι τήν λείαν των, άλ
λαι δέ, κρατερώς προσβληθεΐσαι, έρριψαν 
τδ κουκούλιον καί έσφαξαν τδν έχθρόν. Συ
νεχώς οί βαθυπώγωνες ένοχλοΰσι τάς αμα
ζόνας, άλλ’ αύται, ταχύτεροι ούσαι, προ- 
λαμβάνουσι νά φύγωσι καί επανέρχονται είς 
τήν φωλεάν των μέ πλουσίαν λείαν.

Ό π.ίακήτης λεγόμενος μύρμηξ έχει πα
ράδοξον βάδισμα’ δταν περιπατή, έχει προ- 
τεταγμένα τά κεράτια καί τήν γας-έρα ύψωμέ- 
νην άπειλητικώς,έκτοξεύει δέ υγρόν λίαν ά- 
τμιτδν κάί δριμείαν έχον άποφοράν.'Αμα ά
παντήση κακοποιόν ζώον,θρέφει πρδς τδ μέ
ρος τούτου τά όπίσθιά του, εκπέμπει ύγρδν 
καί δ/ αύτοΰ τδ πνίγει ή τδ τρέπει είς φυγήν. 
Οί πλανήται,οΐτινες σκάπτουσιν υπονόμους, 
συνεχώς άλλάζουσιν οίκημα καί μετ’ άπι- 
ς-εύτου ταχύτητος μετοικοΰσι, μεταφέροντες 
σκώληκας και νύμφας. Ουτοι δέν είναι φι
λοπόλεμο·., άλλ’ άμα στενοχωρηθώσιν υπδ 
πολυαρίθμων έχθρών, τούς περιρραίνουσι διά 
τοΰ υγροΰ, ιδίως κατά τήν κεφαλήν’ οί δέ 
έχθροί τρίβονται είς τήν ίλύν ή τδ χώμα 
καί κυλίονται ώς εί κατελήφθησαν ύπδ 
σπασμών. Έκαστος τύπος άρα διακρίνε- 
ται ύπδ ιδίας τινός δυνάμεως ή ιδιαιτέρων 
χαρακτηριστικών.

Ταϋτα περί τών μυρμήκων τών μερών 
μας έν γένει καί τής Εύρώπης.

Είς τάς τροπ κάς χώρας άπειροι καί πε
λώριοι ζώσι μύρμ,ηκες, οΐτινες διατρέχουσι 
τάς οδούς καί τά δάση, είσβάλλουσιν είς 
οικίας καί διαρπάζουσι τά γεννήματα. Ό 
’’Αγγλος φυσιολόγος Ερρίκος Ούάλτερ Ha
les, ό δώδεκα διατρίψας έτη έν τή κοιλά- 
δι τών Αμαζόνων, ήρεύνησε τά κατά τούς 
μύρμηκας έκείνους, ούς οί ιθαγενείς λ'αν 
φοβούνται, καί ^γνωστοποίησε πολλάς περί 
τών ήθών καί έθίμων πληροφορίας.

Οί τής Νοτίου Αμερικής μύρμηκες συν
έρχονται κατά σμήνη άπειρα, έμφανίζονται 

(ΟΜΗΡΟΣ <1 TA. IB'.) 

αίφνιδίως, εΐσχωροΰσιν είς τάς οικίας, ύπε- 
ξαιροΰσι τά τρόφιμα ή έκδιώκουσι τά επι
βλαβή ζώα,καί φεύγουσι τήν νύκτα ϊν’άπαλ- 
λαχθώσιν επικινδύνων καταδιωγμών, τούς 
δέ μύρμηκας τούτους ότέ μέν καταρώνται, 
άν έκλεψαν, ότέ δέ εύχονται, άν έδιωξαν 
τά έπιβλαβή ζώα. Ό λεγόμενος yor0[oxe- 
tpdJoe οικοδόμος κατοικεί είς Βρασιλίαν, 
οί δέ ουδέτεροι, όντες μέλανες ή υπέρυθροι, 
φέρουσιν είς τήν κεφαλήν δύο αίχμάς καί 
είς τδν θώρακα τρία ζεύγη άκανθών. Ό 
οΐχούϋμοζ πρδς κατοικίαν τής φωλεάς του 
μεταχειρίζεται φύλλα, ό δέ φυσιολόγος, δ 
διερχόμενος πλησίον δένδρου, έκπλήσσεται 
άκούων έν εΰδίφ· Μρ α νά πίπτωσιν ώς βρο
χή τά φύλλα,άτινα μύρμηκες ^ινίζουσι’ πα- 
ρατηρών δέ κάτω τοΰ δένδρου, θά ϊδη, οτι, 
καθόσον πίπτουσι τά φύλλα,άλλοι μύρμηκες 
κατακερματίζουσιν αύτά. Έντδς μιας ώρας 
τά φύλλα ολοκλήρου δένδρου κόπτονται, 
κατακερματίζονται καί μεταφέρονται αλ
λαχού πρδς οικοδομήν κατοικίας !

Εί; τά πέριξ τή; πόλεως Παρα,ώε καί είς 
ολην τήν χώραν τήν κειμένην εις τάςέκβο- 
λάς τού ποταμοΰ τών ’Αμαζόνων, πανταχοΰ 
άπαντώνται οί οικοδόμοι,οϊτινεςάποδεικνύον- 
ταιάληθής μάστιξ τών κατοίκων Τά φοβερά 
ζώα γ'υμνοΰσι τά καρποφόρα δένδρα άπό 
τά φύλλα των, οί δέ κάτοικοι υφίστανται 
ζημίας μεγάλας’ βεβαιοΰσι δέ οτι εις τινα 
μέρη άδύνατον αποβαίνει νά διατηρήσωσι 
πορτοκαλλέαςκαί καφεδοφυτείας τόσον πολ
λοί είναι οί σαούμπας, όπως καλούσι τούς 
μύρμηκας αυτούς είς τά μέρη έκεΐνα. Αι 
φωλεαί των έχουσιν ύψος ήμίσεος μέτρου 
καί περιφέρειαν 35—40 μέτρων φαίνεται 
δέ ότι οί μύρμηκες αύτοί κατασκευάζουσι 
τάς φωλεάς των τήν νύκτα καί τάς οπάς 
συνήθως έχουσι κλειστάς τήν ήμέραν. Είς 
τήν επαρχίαν τοΰ Ί’ίου Ίανεΐρου αί οίκοδο- 
μαί των έχουσιν άπίστευτον βάθος, διηγούν
ται δέ ότι οί σαοϋμπαι ώρυξαν φωλεάν υ
πό τδν ποταμόν Παραχύμπα. Ό διευθυν
τής του βοτανικού κήπου τής Πάρα, θέλη
σα; νά καταστρέψη φωλεάν τινα, ήναψε 
πυράς πλησίον τών κυριωτέρων οπών καί 

CO
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είσήγαγεν είς τδ έσωτερικδν καπνόν θείου’ 
είδε δέ τδν καπνόν αυτόν έξερχόμενον άπδ 
τρήμα κείμενον είς άπόστασιν επέκεινα 
τών 65 μέτρων. Πολλάς μυρμηκοφωλεάς 
κατορθοΰσι νά έξαφανίσωσι διά τοΰ καπνού, 
καί τοι οί μύρμηκες άμέσως σκάπτουσι κα- 
τωτέρω τδ έδαφος ϊνα άποσοβήσωσι τδν 
κίνδυνον, προχωροϋντες άλλαχοΰ.

ΓΟ Κ. Bales διηγείται δτι, ένώ έκοιμά- 
το είς ινδικόν χωρίον, πλησίον τοϋ ποτα
μού Τοπάχος, άφυπνίσθη υπό τού υπηρέ
του αυτού, νομίσαντος δτι μύς είσέβαλον είς 
τάς καλάθους, έν αίς υπήρχε ρακιύκ (είδος 
γεννήματος)' έγερθείς δθεν παρετήρησε τί 
τρέχει’ είδε δηλ· δτι τδν θόρυβον άπετέ- 
λουν χιλιάδες σαού^ΐΛαζ^ οϊτινες άρχισαν 
νά άποφερωσι τούς κόκκους, ένώ άλλοι 
ήσχολούντο νά κόπτωσι τδ έκ φύλλων περι
κάλυμμά των. Έφόνευσαν πολλούς, άλλ’ 
έξηκολούθουν νά έρχωνται περισσότεροι καί 
μόλις τήν αυγήν έφυγαν. Τήν έπιοΰσαν νύ
κτα έπανέλαβον τήν έπίσκεψίν, άλλά κα
τόρθωσαν νά τούς έκδιώξωσι, θέσαντες σει 
ράν πυρίτιδος, ήν ήναψαν. "Αδηλον δέ τί 
ήθελον νά κάμωσι τούς κόκκους τού μα- 
νιδκ, ουσίας σκληροτάτης.

Οί άρρενες καί αί θήλειαι σαούμπας, 
έχοντες μικράν κεφαλήν καί μεγάλα πτερά, 
εξέρχονται τών φωλεών τδν Ιανουάριον 
καί Φεβρουάριον, κατά τάς άρχάς τής έπο
χής τών βροχών’ φοβερά δέ σμήνη ϊπταν- 
ται τδ εσπέρας, άλλά τά έντομοβόρα πτη
νά τρομεράν ποιούσι θραύσιν αύτών. θή 
λειαί τινες διαφεύγουσι τήν καταστροφήν 
και αύται παράγουσι πάλιν άπειρον γενεάν.

Καί άλλα είδη μυρμήκων ύπάρχουσιν έν 
τή μεσημβρινή ’Αμερική, μάλιστα οί ύπδ 
τών φυσιολόγων καλούμενοι Eciton legionis. 
Ούτοι είσί μακροί, ισχνοί, έχουσι κεφαλήν 
πλατείαν, έφωδιασμένην μέ πελώριας καί 
οξείας γνάθους,μεγάλους καί λεπτούς πόδας 
καί έχουσι κέντρον’ ούτοι δάκνουσι καί 
νύττουσιν’ είσί δέ σαρκοβόροι καί πανταχοΰ 
ένσπείρουσι φόβον καί τρόμον. Οί Ινδοί, δ- 
σάκις άπέρχονται είς τά δάση, άπειρα λαμ.- 
βάνουσι προφυλακτικά μέτρα όπως άποφύ- 

γωσι τά άγρια αύτά ζώα, ών δέκα άριθ- 
μούνται είδη.

Υπάρχει καί είδός τι, άρεπακο^οροπ 
κληθέν, οί δέ φυσιολόγοι παρετήρησαν πυγ
μαίους καί γίγαντας. Τά ζώα αυτά είναι 
φοβερά, ούαί δέ τφ άνθρώπω δστις άπαν- 
τήση στρατιάν τοιαύτην’ εύθύς δρμώσι κα
τά τών ποδών του, τδν δάκνουσι μέ τάς 
γνάθους των καί τδν νύττουσι μέ τδ κέν
τρον. Οί πόνοι δριμύτατοι λέγονται. "Οταν 
5 άπειρος περιηγητής συνοδεύηται ύπδ ’Ιν
δών, ούτοι, άμα διαΧρίνωσι μακρόθεν τούς 
δρεπανοφόρους, φεύγουσι δρομαίοι κραυγά- 
ζοντες ταονύχα, δπερ δηλοΐ είς τών ιθαγε
νών τήν γλώσσαν ζώα σαρκοβόρα. Προσβάλ- 
λουσι δέ πολλά ζώα, ήτοι μεγάλας άρά- 
χνας, κάμπας, κτλ’ καί είναι άληθώς πε
ρίεργον νά ίδη τις τούς τολμηροτάτους 
τούτους μύρμηκας προσβάλλοντας σφηκών 
φωλεάς κρεμασμένας έκ βάτων’ διατρώγου- 
σι τδ περικάλυμμά των, συ'ΐσταμενον ές 
είδους χάρτου, μεθ’ 8 έπιπίπτουσιν είς τδ 
εσωτερικόν καί άρπάζουσι σκώληκας καί 
νύμφας. Αί σφήκες, μαινόμεναι, μάτην 
προσπαθούσι νά ύπερασπισθώσι κατά τών 
μυρμήκων. Ύπάρχουσιν είδη τινά τούτων 
δλως τυφλά, μή έςερχόμενα έπι τής γής 
καί οίκούντα ύπόγεια’ άνοίγουσι δέ άδια- 
λείπτως στοάς ϊνα άφιχθώσι μέχρι τών φω
λεών άλλων μυρμήκων, έξ ών τρέφονται.

Γ. Ε.

δ

ΚΡΙΝΟΝ ΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΑ.

(Έχ tar τοΰ Γ. Hugo.)

Άχ! Μή-φυγής, μή μ’ άφήσης ! — Μή μ’ άφήσης πάλιν μόνον ! 
Νά αύξησης, μή θέλησης — τής καρδίας μου τόν πόνον !

Μείνε, μείνε, σ’ ικετεύω !
Μαύρ’ ή μοίρα τής ζωής μου ! — Πλήν, τοϋ κόσμου χωρισμένα, 

Μή δέν ζώμεν, Χρυσαλλίς μου, — δύο άνθη ηνωμένα ;
Μέ ί.ατρεύεις, Σέ λατρεύω !

Α

Πλάσμα μοίρας όλεθρίας — τό ταλαίπωρου δέν ε’μαι;
Σύ πετάς, έγώ πικρίας — πίνον, έρημον δέν κείμαι;

"Εν χορταϊνον : τήν σκιάν μου !
Τό πρωί — μέ βλέπεις ; — κλαίω ... — Σέ ζητώ, ώ βασιλίς μου! 

Εις τά δάκρυα άν πλέω, — Σέ, ακτίνα τής ψυχής μου,
Σέ ποθώ, ζωήν, θεάν μου !

Α

Άφες με νά σέ δροσίσω — μέ τήν δρόσον τής ζωής μου! 
Τά πτερά σου νά ραντίσω — μέ τό μύρον τής πνοής μου !

Άλλως, δός μοι, σύ, πτερά.
Άν ζητής νά μέ μαράνης — και πλανασαι εις τά ξένα, 

Μή καί σύ δέν 0’ άποθάνης; — Ηνωμένα, χωρισμένα,
Δέν Οά πέσωμεν νεκρά ;

Φ.
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Εν τώ προλαβόντι φύλλα δίω διελάβο- 
μεν έν δλίγοις περί τοΰ ’Αμερικανού Στάν
λε, δστις εστάλη ύπδ τών ιδιοκτητών δύο 
εφημερίδων, τοΰ A'z^woc τής Νέας '7'όρ- 
χης και τοΰ 11μιρησίου Τη.Ιεγ^.ύΆηυ τού 
Λονδίνου, ϊνα συνεχίσ’ρ τό έργον τοΰ διά
σημου Λιβιγκστώνος.

Ό Νιιερήσιος Τη.ΐίγραφος έδημοσίευσε 
κατ’ αύτάς δύο νέας έπιστολάς τοϋ Κ. 
Στάνλε, χρονολουμένας ές Ούλαγάλλας καί 
Ούργάνδας ττ,ν 12 καί 4 4 ’Απριλίου έ. ν. 
Αί έπιστολαί αύται ώς έκ θαύματος τωόντι 
άφίχθησαν είς τόν πρός 8ν δρον των. Ό ’Α
μερικανό; έφημεριδογράφο; είχε δώσει αύ
τάς είς νέον περιηγητήν, συνοδεύοντα τόν 
συνταγματάρχην Γόρδωνα έν ταΐς έζδρο- 
μαΐ; του κατά τήν κεντρικήν ’Αφρικήν καί 
καλούμενον Λινάν βέην δέ Βελλεφόντ’ είχε 
δε ίύεΐ αύτόν έν τή αυλή τοΰ βασιλέως 
Μτίζα (περί οΰ κατωτέρω), πρός ον εστά
λη έκ μέρους τής αιγυπτιακής κυβερνήσεως 
ινα συνομολογήση συνθήκην έμπορικήν Ό 
Λινάν βέης, άμα έπιστρέφων έξ Ούργάνδας, 
προσεβληθη υπό φυλής αγρίων, τών Βάρι, 
καί έφονευθη, ώς καί ή συνοδία του, ουνι- 
σταμένη άπό 41 ανθρώπους’ μόνον δέ τέσ- 
σαρες στρατιώται κατώρθωσαν νά σωθώσι 
καί να είδοποιήσωσι τόν συνταγματάρχην 
Γόρδωνα περί τών διατρεξάντων. Εύθύς ού- 
το; διωργάν.σεν έκστρατείαν, προσέβαλε 
του; Βαρι καί έφόνευσε περί τούς δισχιλί- 
ους. ’Εν τώ πεδίω τή; μάχη; εύρον τά; 
έπιστολα; τοΰ Στάνλε καθημαγμένας, έ- 
σπευσαν δέ νά διαβιβ άσωσιν αύτά; είς τήν 
διεύθυνσιν τοΰ 'Ημερησίου Τηλεγράφου.

Εν ταΐ; έπιστολαί; ταύταις ό Κ. Στάν
λε διαβ-βαιοΐ δτι έκ τών τελευταίων έκδρο- 
μών του συνάγει δτι ή Βικτωρία Νυάνζα 
είναι μία καί μόνη, μεγάλη δμως λίμνη, 
θάλασσα εσωτερική, ώς έσκέφθη δ Σπήκ, 
καί οχι διαδοχή μικρότερων λιμνών, ώ; έ- 
πίστευεν ά Λίβιγκστων βασισθείς εις τού; 
λόγου; τών ιθαγενών- αναφέρει δέ δτι άνε- 

κάλυψε μέγαν ποταμόν, Τσυμεών (Chyme- 
on) καλούμενον, δστις έκβάλλει εί; τήν Βι
κτωρίαν Νυάνζαν καί πηγάζει έκ τών υ
ψωμάτων τοΰ κεντρικού Ούριμί. Ό Κ. 
Στάνλε φρονεί δτι ζαί έτερο; μέγας ποτα
μός υπάρχει εί; τά νοτιοδυτικά.

'Ο ατρόμητος περιηγητής περιέπλευσε τό 
πλεΐστον τή; όχθης τή; Βικτωρίας Νυάν
ζα;, έπιβαίνων ώραίας λέμβου, τής Λαίδη 
Ά.ΐίχης, ήν ές Εύρώπη; έφερε’ κατά τόν 
πλοΰν δέ ούκ ολίγα ΰπέστη. ’Ενώ έπλεε 
πλησίον νήσου ήν ονομάζει Ούροΰμο, ίθα- 
γενεΐ; κεκρυμμένοι όπισθεν δένδρων έρριψαν 
κατά τή; λέμβου δγκωδεστάτου; λίθου; 
(τμήματα βράχων, λέγει), οΐτινες άπέτυ- 
χον τοΰ σκοπού" άλλως θά έβύθιζον τό σκά
φος. Μίλλιά τινα μακούτερον ή Λαίδη Ά- 
.ίίχη αυνηντίβη αίφνιδίω; μέ δεκατρείς με
γάλα; πιρόγας ή μονόξυλα, ών έπέβαινον 
εκατόν περίπου άγριοι, ώπλισμένοι μέ ασπί
δας, λόγχας καί σφενδόνα;. Τό Ιν τών μο- 
νοξύλων ήν πεφορτωμένον γαιόμηλα, οί δέ 
έπιβάται αυτού έδήλωσαν τώ Στάνλε διά 
σημείων δτι έπεθύμουν ν’ άνταλλάςωσι τό 
φορτίον των πρός άλλα εμπορεύματα. Ό 
’Αμερικανός, κακώς ποιών,έδέχθη καί τό μο- 
νοξυλον έπλησίασεν. Έν ροπή οφθαλμού 
ήλθον καί τά άλλα μονόξυλα καί περιεκύ- 
κλωσαν τήν Λαίδην ’Λ.Ιίχην. Οί άγριοι 
ήρχισαν εύθύς νά διαρπάζωσι τά τρόφιμα 
τών ξένων, άπειλήσαντος δέ τοΰ Στάνλε δτι 
θά πυροβόληση, έδραξαν τάς ασπίδας των 
καί έπαλλον τήν λόγχην. Εύτυχώς οί άγριοι 
ήσαν κλέπται μόνον, άμα δέ ειδον φονευθέν- 
τα ύπό τοΰ Στάνλε ένα τών οπαδών των 
έτοάπησαν είς φυγήν.

Εί; τήν νήσον Κρίκα άπήντησεν οδηγούς, 
οΐτινες προέτεινον αύτώ νά τόν όδηγήσω- 
σιν είς τά; κτήσεις τοΰ Μτέζα, δπερ καί έ- 
δέχθη’ φθάς δέ εί; Μπεγιάγε εύρεν άγγε
λον τοΰ ίθαγενοΰ; έκείνου βασιλέως, προσ- 
καλοΰντος τόν ξένον νά μεταβή παρ’ έκείνω. 
Στέρξαντος τοΰ Στάνλε, ό άγγελος ώδήγη- 
σεν αύτόν είς οικίαν καλήν, έφωδιασμένην 
μέ τρόφιμα, καί έκεϊ διήλθε τό πλεΐστον 

I τής ήμέρας. Μετά, μεσημβρίαν έγένετο ή έ- 

πίσημο; υποδοχή, άληθώς επίσημος καί 
μεγαλοπρεπής.

Ό βασιλεύς Μτέζα; ύπεδέχθη τόν ’Αμε
ρικανόν έφημεριδογράφον διά τουφεκοβολών 
καί τυμπανοκρουσ'ας’ ιδού δέ πώ; περιγρά
φει ούτος τήν Α. Μ.

«Ό βασιλεύς είναι άνήρ τριακοντατεσσά- 
ρων έτών, μακρύς καί ισχνός, έχων ώμους 
πλατείς, φυσιογνωμίαν άδολον ζαί νοήμο- 
να, ρίνα καί στόμα μάλλον καυκασιανά ή 
αίθιοπικά καϊ οδόντας λευκούς καί μεγα
λοπρεπείς’ έφερε δέ, ώς καί οί άξιωματι- 
κοί καί οί αύλικοί του, ένδυμασίαν άραβι- 
κήν, διότι αύτός καί ό λαός του προσφά- 
τω; ήσπάσθησαν τόν ισλαμισμόν.

«’’Εχει σωματοφυλακήν έκ διακοσίων 
άνδρών, ώπλισμένων μέ τουφέκια καί δια- 
τηρούντων καλήν πειθαρχίαν’ ή σωματο
φυλακή δ’ αυτή σύγκειται άπό αρχαίους 
ύπηοέτας τού Βάκερ (περιηγητού ’Αγγλου), 
άπό φυγάδας τής Ζαγκιβάρης, άπό 'Αρα- 
βάς τινας τοΰ Όμάν καί άπό έπιλέκτους 
Ουαγάνδας. Όπισθεν τοΰ θρόνου τοΰ Μτέ 
ζα, απλής καθέδρας προϊόντος έγχωρίου 
βιομηχανίας, ϊσταντο ορθιοι οί άσπιδοφό- 
ροι, οί λ.ογχοφόροι καί οί τουφεζοφόροι τοΰ 
βασιλ.έως, παρ’ αύτώ δέ οί μεγάλοι άξιω* 
ματικοί τής αύλής.»

Τοΰ Στάνλε πλησιάσαντος, ό μονάρχης 
προύχώρησε πρός αύτόν σιγών καί έτεινε 
τήν χεΐρα φιλικώτατα’ τώ ένευσε δέ νά 
καθήση καί αύτός έκάθησεν έπί τοΰ θρό
νου. Μετά μικράν σιωπήν, εΐπεν αύτώ ό
τι ήν δ τρίτος λευκός ού έσχε τήν ευχαρί
στησήν νά σφίγξη τήν χεΐρα καί νά φιλο
ξενήσω Οί δύο πρώτοι λευκοί ήσαν δ Σπήκ 
καί δ Γράν (τέταρτος είχεν άφιχθή δ άτυ
χή; Λινάν βέης.)

Τήν έπιοΰσαν δ Μτέζα; ώργάνισε πρός 
τιμήν τοΰ ξένου του μεγάλην έπιθεώρησιν 
του ναυτικού του. συγκειμένου άπό 85 λέμ
βους, ών έπέβαινον 2501) ναΰται.

Τήν πρώτην μεταξύ τών θεατών θέσιν 
κατεΐχον αί 300 γυναίκες τοΰ βασιλ.έως, 
φέρουσαι τόν καλλίτερον αύτών κόσμον’ 
τά; άλλας ήμέρας έκυνήγησαν εί; τήν λί

μνην,έγένοντο δέ στρατιωτικά! έπιθεωρήσεις 
καί σκοποβολαί.

Μετά μικρόν δ Μτέζα; άνεχώρησε διά 
τήν πρωτεύουσαν του Οΰργάνδαν, προσκα- 
λέσα; τόν ξένον νά τόν έπισκεφθή, όπερ ά- 
σμένως έδέχθη ούτος’ έκεϊ δέ έσχε τήν εύ- 
χαρίστησιν νά συναντήστ) τόν Λινάν βέην 
δέ Βελλεφόνδ.

’Εν τή δευτέρα αύτοΰ έπιστολή δ Στάν
λε δμιλεΐ άποκλειστικώς περί τοΰ Μτέζα, 
8ν παριστα ώς ισχυρόν μονάρχην, άρχοντα 
έπί δύο εκατομμυρίων ψυχών’ φρονεί δέ 
ότι δ μαΰρος ούτος κυρίαρχης, δ έκπλήξα; 
αύτόν διά τήν νοημοσύνην καί τ’άλλα προ- 
τερήματά του,προώρις-αι νά έπενεργήση λί
αν εί; τόν πολιτισμόν τής κεντρική; ’Αφρι
κής, καί προσθέτει τά έπόμενα.

αΌτέ εΐδον αύτόν δ Σπήκ καί δ Γράν- 
ήτο άξεστος καί άγριος ειδωλολάτρης, σή
μερον δμω; εΐναι άνήρ εύγενή;, πρεσβεύων 
τά τοΰ Ίσλάμ, έχων νόμους καί μηδέν 
πράττων έξ ιδιοτροπίας. Είς τό κράτος του 
δέν συμβαίνουσι πλέον, ώς άλλοτε, Ουσία·, 
άνδρών καί γυναικών, σπανίως δέ έφαρμό- 
ζεται ή κεφαλική ποινή.»

Ό Κ. Στάνλε φρονεί οτι εύκολον είναι; 
νά προσέλθωσιν αύτός καί δ λαό; του είς 
τόν χριστιανισμόν καί έπιμένει ϊνα τώ στα· 
λώσιν έξαπόστολοι.

Οί ’Αγγλοι ασμένως έδέχθησαν τοΰτο, 
πρό; τόν σκοπόν δ’ αύτόν πλούσιός τι; διέ
θεσε 4 0 χιλιάδας λιρών στερλινών καί ήδη 
μέλλουσι νά σταλώσιν εί; τήν έπικράτειαν 
έ> είνην ίεοαπόστολοι.

Ε.
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Θρησκευτικά.

Περί τής προφητικής ιστορίας τοϋ Σωτήρος ήμών (σελ. 2). Ύπδ Α. Κουρνιάκτη.

Φιλ οσο φ ικά.

Τά μυστήρια τών Αιγυπτίων καί τής Έλευσϊνος (σελ· 25, 
68 καί ΙΟί). Ύπδ Έμμ. Γιαννακοπούλου.

Ιστορικά.

Ή Άσίχ έν έτει 1875 (σελ. 281).
Περί Πειρατών (σελ. 386).
“Εναρξις τοϋ μαθήματος τής Ιστορίας (σελ. 443).

Ύπδ Δόρας Ίστριάδος. 
» Α. Μ. Καράλη. 
» Π. Καρολίδου.

Κοινωνικά.

Ή Νέα Ύόρκη καί ή ’Αμερικανική Κοινωνία (σελ. 30). Ύπδ
Περί Θεάτρου καί τής επιρροής αύτοϋ έπί τών κοινω

νιών (σελ· 41). »
Περί τής διανοητικής καί υλικής καταστάσεως τών

παρακειμένων τή Μαγνησία χωρίων (σελ. 50). »
Διατριβή έκ Μαγνησίας (σελ. 53). »
Οί έν Νέα Ύόρκρ Άγυιόιταιδες (έκ τής Γαλ. σελ. 97.) »
Διανοητική καί υλική κατάστασις τών έν τή Μικρό:

’Ασία δμογενών (σελ. 148). »
Τά έν,Νέα Ύόρκνι σχολεία τοϋ λαοϋ (έκτης Γαλ. σελ. 454). »
Περί τών ηθικών χαρακτήρων τής Γυναικδς (σελ. 176). »
Τδ έν Νέα Ύόρκη “Ασυλον τών μεθύσων (έκ τής Γαλ. σελ.

2 I 9). »'
Λεπροκομεϊον τών Σανδουίκων νήσων (έκ τής Γαλ. σελ 341). » 
Οί έν Άαερική έπαδοί τής Κοινοκτημοσύνης (σελ. 355 καί 

378).
Ο άγριος βίος παρά ταϊς δυτικαΐς φυλαϊς τής Βορείου ’Αμε

ρικής (σελ· 388). »

« ·
• ■

Ελένης Δ. Αυγερινού.

X. Δασκαλάκη. 
Θ. Π. Άλεζόγλου.
Δ. Κερεστεζοπούλου.

Β—Κ.—Β.
Δ. Κερεστεζοπούλου. 
Ε. ’Εμμανουήλ.

Δ. Κ.
Σ. Στάη.

Εύ. Γερ.

Σ. Ε.

Οικονομολογικά.

Περί Προνοίας και Έξοικονομήσεως (σελ. 121). Ύπδ Α. Κουρνιάκτη.

ΠΙΝΑΞ ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ.

Ό ύπδ τήν γήν πλοΰτος τών Ηνωμένων ΙΙολιτειών (έκ 
τής Γαλ. σελ. 419). Ύπδ Γ.

Φυσική,

Ή Φύσις κα’ι ή Ζωή.—Τδ φώς (Έκ τής Γαλ. σελ. 54) Ύπδ Β.
Τά όστρεια (σελ. 114). » Σ. Στάη.
Ή Φύσις καί ή Ζωή.—ΓΠ Οερμότης (σελ. 181). » Β.
'Π βδέλλα ώς βαρόμετρον (σελ 230). » Σ.
Περί τής άρχής τών πλανωμένων φώτων (σελ. 264)
'Π Φύσις καί ή Ζωή.—Αί Όσμαί (Έκ τής Γαλ. σελ. 331).

“ Σ. Στάη. 
» Β.

» β —Ό ’Ηλεκτρισμός (δμ. 451). » »
'Η Ζωή είς τά βάθη τής θαλάσσης (σελ. 461). » Ν. Ε. Γ.
Μυρμήκων “Ηθη καί Έθιμα (σελ. 466). » » » »

Υγιεινή.

Κληρονομικά φαινόμενα (Έκ τής Γαλ. σελ. 16). Ύπδ Π. Περράκη.
Περί ψυχρών ή θαλασσίων λουτρών (σελ. 260). 
'Η χολέρα (Έκ τής Γαλ. σελ- 287).

» Ε. ’Εμμανουήλ.
• Σ. Στάη.

Περί τής ύγείας ύπδ διαφόρους έπόψεις (σελ. 327). * Έμμ. Γιαννακοπούλου.

Π οιησις.

ΓΠ διανομή τοϋ κόσμου (σελ. 24). Ύπδ Φ. A. Β.
Δάκρυα (σελ. 66). » 1. Π. Κοκκάλη.
Οί πρώτοι Χριστιανοί (σελ. 11 2).
Αισχύλου Προμηθεύς Δεσμώτης (παράφρασις έμμετρος σελ.

» Α. Βρετοποΰλου-

132 καί 169.) 
Υποκρισία (σελ. 153). 
'0 Άρίων (σελ. 192)

» Κ. Ξανθοπούλου.
» Β.
» I. II. Κοκάλη.

Είς πτηνδν (σελ. 225). ’ Π. Ματαράγκα.
Τή Μικρά ’Ιωάννα (σελ. 268) 
Έπεισόδιον (σελ- 311).

» Φ. A. Β. 
» τοϋ αύτοϋ.

Μή ϋβριν (σελ. 392) » Δ. Βρετοπούλου
Τώ Άχιλλεϊ (σελ. 416). » Φ. Α. Βουτζινα
Κρίνον πρδ Χρυσαλ.λίδα (σελ. 477) » Φ. A. Β.

Άρχα ιολογικά.

’Αρχαίων Κηδεϊαι (Έκ τής Γαλ. σελ. 75).
Έπιγραφαί (σελ. 80, 202, 240).

Ύπδ Κ. Ίσηγόνη.

ΙΙερί Φιλαδέλφειας καί περί τών έπιγραφών τής πόλεως
» Α. Παπαδοπούλου Κεραμ.ταύτης (σελ. 237).

Ένδυμασίαι παρά ταϊς Άρχαίαις Ίσραηλίτισι (σελ. 312).

Bi - ‘

» Ελένης X. Σ. Γεωογιάδου.
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Μηχανική

Τδ πιβστήριον τοϋ άγγλικοϋ Ύρώ·ου (σελ. 348)

Φιλολογικά.

Άνάλυσις τής έννοιας τοϋ Προμηθεως Δεσμώτου τοϋ Αισχύ
λου (σελ. 240).

Βίος τοϋ Πολυβίου (σελ. 358).
Λόγος εις τήν ’Επέτειον εορτήν τοϋ Σιλλόγου (σελ. 399).

’Υπδ Εύ. Γερ.

Ύπδ Κ. Ξανθοπούλου. 
» Κ. Εύσταθοπούλου. 
» Γ. Βοντζίδου.

Περιηγήσεις.

Τά Τέκνα τοϋ Γράν (Έκ τής Γαλ. άπδ τοϋ ά. φυλ.) 
Οί Νυάμ Νυάμ (σελ. 140)
Αειβήσιον καί Μάκρη (σελ. 16ί).
Τδ έν Αΐγύπτορ σπήλαιον τών Κροκοδείλων (Έκ τής Γαλ· 

σελ. 194).
Μικρά Άσία (Έκ τής Γαλ. σελ. 252).
Τραπεζοϋς (σελ. 321).

Ύπδ Φ. Α. Βουτζινά. 
» Β.
» X.

» Σ. Στάη.
» Κ.
» Α.

*Η αλιεία τοΰ ’Ονίσκου καίτά παράλια τής Ισλανδίας (σελ. 428) » Χ· Ν. Γ.
Σινική καί Σϊναι (σελ. 437).
Περιηγήσεις καί ’Ανακαλύψεις (σελ. 439καΙ 475).

» Π. Λ. 
» I. 0.—Ε.

Βιογραφίαι.
’Ιούλιος Βέρν (σελ. 199.)
Φούρστην 'Ελεονόρα Λιχτενστάιν (σελ. 217)·

Ύπδ Ο.

Ανάμικτα.

Νηπιαγωγείου τοϋ Φιλεκ. Συλλόγου Όμβρου (σελ. 297).
Περί 'Ελληνισμού (σελ. 8 1).
Καταστροφαι Άγκύρας. (σελ. 1 19)
Λογοδοσία τοΰ Συλλόγου (σελ. 201).
Αί είς μέγα ΰψος άναβάσεις (Έκ της Γαλ. σελ. 226).
’Αναμνήσεις ’Αεροναύτου ( Εκ τής ’Αγγλ. σελ. 266).
Πρακτικά τοϋ Συλλόγου τών έν Σμύρνη Ελλήνων διδασκάλων 

(σελ. 276, 318).
Κατοικίδια ζώα παρά τοΐς άρχαίοις Αίγυπτίοις (σελ. 393). 
'Εβραίων πληθυσμός (σελ. 396).
Ποικίλα (σελ. 389).
Ή επαιτεία έν Αονδίνω (σελ. 425).
Οι Μορμόνοι καί ή Οΰτα σελ. 427).
Περί Μαφφίας (σελ. 434).
77αροραμάΓω>· διύρθωσις (σελ. 201, 440).

··
Ύπδ Α. Καπλανίδου.
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» Α. Σ.


