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ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙ
ΣΤΟΛΗΣ ΦΙΛ1Ι1ΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΠΡΟΣ ΑΪΤΗΝ ΛΟΓΟΥ ΤΟΪ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
ΥΠΟ

1ΙΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΚΑΠΑΑΝΙΔΟΥ (*)
******

Είσί τινες, οΐ τδν πρδς ττ,ν επιστολήν
ττ,ν Φιλίππου λόγον οΰ φασιν είναι γνήσι
ον Δτ,μοσΟένους, ττ,ν δόξαν αύτών έπιχειροϋντες τεκμαίρεσΟαι τώ μή ττ,ν αύτήν φράσιν χατά πάντα τώ ΔημοσΟενικώ συνδιασώσασΟαι χαρακτήρι. Είσί δέ, οί καί τήν
έπιστολήν ττ,ν Φιλίππου ώς νόΟον παρα
γράφονται, είς ετέρους ρήτορας άναφέροντες
άμφω. Αλλ’ ούτοι άφαιρούμενοι ταϋτα τοΰ
(’) Βουλόμενο; έν ΐίίω βιολίςο έζδοΰναι ολην
την πραγματείαν, παραλείπω ένταΰθα τις προςηκούσα; παραπομπάς »αΐ οΤ; βοηΟήμασιν έΖ=η«άμην.

(ΟΜΠΡΟΣΦΥΑ. ΣΤ'.)

Δτ,μοσΟένους καί τοΰ Φιλίππου, καί τοι καί
τδν χρόνον έχουσιν αύτοΐς διαμαχόμενον
και τδν τύπον άπαντα τή; έργασία; καί τά
πράγαατα καί τήν ερμηνείαν, δμως καί
ορφανά άφιάσιν αύτά ούκ έχοντες είπεΐν
τοδ; τεκόντας.
Έπεί δέ πολλάκις λόγοι διαφόρων γεν
νητόρων πολλήν έχουσι ττ,ν ομοιότητα,διά
φορο; δ’ έργασία λόγων τδν αύτδν γινώσκει πατέρα’ (ού γάρ αεί καΟέστηκεν &τρι~
πτος καί αναλλοίωτος κατά πάντα, ώςπερ
ούδ’ έν τοΐς άλλοις, ούτως ούδέ κατά τούς
λόγους ή ανθρώπινη δύναμις), έπ’ όλίγον ο
ρών ττ,ν διαφοράν, ζαί τοι περί πλείστου
ποιούμαι τούς σοφούς τούτους άνδρας, δμως
ούκ έχω Οαρρεΐν άποφηνασθαι είτε έτέρου
τινδς πόνος ή έπιστολή έστιν ή Φιλίππου,
είτε ό πρδς αύτήν Λόγος τίς ΔημοσΟενικής
έλάττωμα τυγχάνει δον φύσεως.
Διδ πειράσομαι ώδε, οση μοι δύναμις, έξετάσαι τδν λόγον τούτον άρχόμενος τοΰ
συντάγματος άπδ τή; έπιστολή; τής
Φιλίππου και μνημονεύων τοσαϋτα, δσα δο26*
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δεμένος έπεμψεν έπικουρίας πρδς Λακεδαι
μονίους, άμα δέ Μεγάροις έπιβουλεύων, έπί
δ’ Άμβρακίαν στοατευόμενος, ές Πελοπόν
νησον παρεδύετο, καί Εύβοιας ήπτετο τυραννίδ’ άπαντικρύ τής ’Αττικής έπιτειχίσας'
προςέτι δ’ έπί Θριεκη παριών τά πολλά αύ
τής τή Μακεδονία προςέθηκε,τών έπί Οαλάτσυνθήκαι Φιλίππω πρδς ’Αθηναίους έγένον τη χωρίων τά έπικαιρότατα καταλαβόμετο περί φιλίας και συμμαχίας. · Συνετένος. Καί πάντα τά πράγματα έν ειρήνη καί
θειντο δέ έκατέρους έχειν, ά έχοιεν, τοδς δ’
σπονδαΐς ήρει καί διιρκεϊτο, τήν έαυτοΰ πλε
άλλους "Ελληνας, όσοι μη κοινωνοϊεν τής
ονεξίαν έπικρυπτόμενος
πόλεμον κοινδν
τών Ελλήνων νΰν μέν πρδς τούς έν Θράκη
ειρήνης, ελευθέρους είναι καί αυτονόμους'
ήγεμόνας, νΰν δέ πρδς τήν ’Ασίαν μετ’ ευ
καί έάν τις έπ’ αύτοΰς στρατιύη, κοινή πρδς
αύτδν πολεμεΐν και βοηθεΐν τους κοινωνοΰνπροσώπου προφάσεως έπηγέλλετο. Δημο
σθένης δέ κατανοών τά μηχανήματα ταΰ
τας τής εϊρηνης. »
Έπεί δέ Φίλιππος έξ αρχής άρτι τής
τα, καί προορών τά μέλλοντα, άντικαδίστη
τδν δήμον έπί τδ Οαρσεΐν, συμβουλεύων
ειρήνης γεγονυίας παρά ταΰτα ποιούμενος,
περί τών υπολοίπων μή προέσθαι, μηδέ
ΙΙυλών καί τών έν Φωκεϋσι πραγμάτων
ταύτά παθεΐν, μηδ’ άναρτωμένους έλπίσιν
έγένετο κύριος, Δημοσθένης μέν άπδ τής
υστέρας ήκων πρεσβείας τής έπί τους Ορ
έξ ελπίδων καί ύποσχέσεσιν εΐς τούσχακους, αίσθόμενος φενακιζομένην τήν πόλιν,
τον έλθεϊν τά πράγματα έάσαι, καί παρεεύθυς κατηγόρει και διεμαρτύρετο, ’Αθη
κάλει αύτδν πάση δυνάμει συμμαχίας καί
ναίοι δέ τούτοις όργιζόμενοι έσκόπουν τοϊς
φιλίας πρδς πάντας μέν τους "Ελληνας,
πρδς πάντας δέ τους έπί Θράκην ηγεμόνας,
μέν τών Άμφικτυόνων ένστήσασθαι δόγμασιν, οΰ δίκαιον είναι λέγοντες 'Ελληνικού
άλλά δή καί πρδς τδν μέγαν βασιλέα ποισυνεδρίου μετέχειν τδν Μακεδόνα, τήν δέ
ήσασθαι έπί τιμωρίαν Φιλίππου.
Έφ’ ώ πρεσβείας πρδς ’Αθηναίους έξέπρδς αύτδν Φιλοκράτους ειρήνην λΰσαι, ει
μή έπείθοντο ύπδ Δημοσθένους ταΰτα συγπεμπε Φίλιππος καί έπιστολάς άλλεπαλχωρεϊν, κάλλιον φάσκοντος τηρεϊν τήν ει λήλους, πειρώμενος αύτοϊς ώς άδικηθείς
ρήνην, ή περί μικρού τηλικοΰτον κίνδυνον
έπισκήψασθαι, καί τά έαυτώ πεπραγμένα
άρασθαι, καταναγκασθέντας κοινδν πόλε
τοϊς Άθηναίοις άναθεΐναι βουλόμενος.
Τοιαΰτα μέν δή παρ’ έκατέρων έπράτμον πρδς άπαντας έχειν τους "Ελληνας.
’Εκ τούτων δή τοσοΰτον Άθηναίοις καί
τετο έν σπονδαΐς καί ειρήνη' αύται δέ
διέμειναν έπταετή χρόνον άχρι Νικομάχου.
Φιλίππω περιεγεγόνει, ώςτ’ έρίζειν καί
διες-άναι, τοΐς μέν ταΰτα πεπεισμένοις, τώ
Έπί δέ Θεοφράστου τοΰ μετά Νικόμαχον
δέ ταΰτα, τά δέ κοινά ουτω φαύλως διέάρξαντος έλύθησαν αί συνθήκαι, ’Αθηναίων
μέν Φίλιππον αιτιωμένων άρχειν τοΰ πο
κειτο πράγματα, ώςτ’ ούτε Φίλιππος ’Α
λέμου, Φιλίππου δέ Αθηναίους έγκαλοΰνθηναίους
έθάρρει, ούθ’ ούτοι Φίλιππον,
άλλ’ έκάτεοοι προφάσεως έπ* άλλήλους
τος' έπί τούτου γάρ Φίλιππος μέν άναέδέοντο, ώς τάς συνθήκας παραβεβήκοιεν.
πλεύσας Περίνθω προςέβαλεν' άποτυχών
Κα'ι γάρ πρίν ή έξελθεϊν ένιαυτδν τής ειρή
δ’ έντεΰθεν Βυζάντιον έπολιόρκει καί μη
χανήματα προςήγεν. Αθηναίοι δέ ύπδ Δη
νης, Φίλιππος μέν τάς έπί θετταλίαν πολι
μοσθένους έγειρόμενοι νέαν πρδς τή προτέτείας καί τάς πόλεις αύτών παρήρηται,
δεκαδαρχίας καθιστάς καί τάς άκροπόλεις
ρα συμμαχίαν έπ’ αύτδν έποιήσαντο πρδς
αύτών φρουρών, Μεσσηνίοις δέ καί Άργεί- Εύβοιαν, Άχαί'αν, Κόρινθον, Λευκάδα, ’Α
καρνανίαν, Άμβρακίαν καί Κέρκυραν καί
οις, Άρκάσι τε καί Ήλείοις συμμαχίαν συν
κεϊ συντελεΐν πρδς δεΐζεν τής γνησιότατος
άμφοτέρων.
Ώς γάρ έν πολλοΐς τών ιστορικών δεδήλωται και έκ τών Φιλιππικών μαθεΐν
δυνατδν, μετά ττ,ν άλωσιν Όλυνθίων (Όλυμπ. 108, 1. = 348 Up. Χρ.), άρ/οντος
Θεμιστοκλέους (Όλ. 108,'2.=347 Π. X),
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γεΐν, ’Αθηναίοι ούδέν έφρόντιζον παρά τάς
συνθήκας ποιοΰντες.—"Ετι τοίνυν Διοπείθης ό στρατηγός Αθηναίων Κρωβύλην μέν
και τήν Τιρίστασιν έξηνδραποδίσατο, τήν δέ
καί πάντες οί σύμμαχοι, τής Περίνθου ελευ
Οερωθείσης τη βοήθεια Ώχου τοΰ Περσών προσεχή Θράκην έπόρθησε, τέλος δέ Άμφίλοχον ύπέρ τών αιχμαλώτων έλθόντα
βασιλέως.
'Ο μέν τοίνυν Φίλιππος πέπομφεν επι πρεσβευτήν παρανόμως συλλαβών καί τάς
στολήν πρδς ’Αθηναίους κατήγορων αύτών έσχάτας άνάγκας έπιθείς. απολύτρωσε τα
καί πόλεμόν προκηρύττων άντικρυς. Δη λάντων έννέα' καί ταΰτα τώ δήμω εύδομοσθένης δέ ψηφίσματα έγραψε προκαλών κοϋντα έποίησε — Πρδς τούτοις Καλλίαν
τους ’Αθηναίους πρδς αύτδν, καί Οαρσύνων τδν στρατηγόν Αθηναίοι έπήνεσαν έν τοϊς
αύτούς πρδς τδν κίνδυνον, εύκαθαίρετον λέ ψηφίσμασιν δτι άπάσας μέν τάς έν τώ Παγων είναι τδν Μακεδόνα, καί ό δήμος έχει
γασίτη κόλπω κατοικουμένας πόλεις έλαβεν, αύτοϊς μέν ένορκους, Φιλίππω δέ συμροτόνησε τήν μέν στήλην καθελεϊν τήν πε
ρί τής πρδς Φίλιππον ειρήνης καί συμμα μαχίδας ούσας, τούς δ’ είς Μακεδονίαν
χίας σταθεΐσαν, ναΰς δέ πληρούν καί τά πλέοντας έπώλει πάντας πολεμίους κρί
νων.—Χωρίς τοίνυν καί πρδς τδν ΙΙέρσην
&λλα ένεργεϊν τά τοΰ πολέμου.
Έκθέμενος ούν ίστορικώς καί έν βραχέ- άπεστάλκασιν ’Αθηναίοι πρέσβεις πείσονσι ρήμασι, δι’ άς αιτίας Αθηναίοι καί Φί τας αύτδν Φιλίππω πολεμεϊν.—’Αθηναίοι
λιππος είς πόλεμον κατέστησαν, άδικεϊ- γράφουσι πρδς τοΐς άλλοις έν τοϊς ψηφίσμασι Φιλίππω προστάττοντες Τήρην καί
σθαι λέγοντες άμφότεροι, άναλύσω τήν ε
Κερσοβλέπτην έάν Θράκης άρχειν ώς όν
πιστολήν Φιλίππου καί τδν λόγον Δη
τας ’Αθηναίους.—Είς τοσοΰτο δέ πλεονεξίας
μοσθένους, προςεπαγόμενος τάς γνώμας,
αΐπερ πείθουσί με άποδέξασθαι τήν γνη
έληλύθασιν Αθηναίοι, ώςτε πρότερον μέν
ένεκάλουν αύτφ τά προειρημένα μόνον,
σιότητα άμφοτέρων.
τά δ’ ύπογυιότατα Πεπαρηθίων φασκόντων
δεινά πεπονθέναι προςέταξαν τώ στρατηΕΠΙΣΤΟΛΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ.
γώ δίκην παρά Φιλίππου λαβεϊν.—ΒουλόΚαί γάρ άρχόμενος τής έπιστολής Φί μενος Φίλιππος ταΐς ναυσίν είς τδν Ελ
λήσποντον παραβαλεϊν ήναγκάσθη αύτάς
λιππος απολογείται, δι’ ήν αιτίαν ώετο
δεΐν πέμψαι πρδς Αθηναίους, διεξερχόμεπαραπέμψαι διά Χερσονήσου τή στρατιά,
νος προςηκόντως, ύπέρ ών άδικεΐσθαι νο
τών μέν κληρούχων κατά τό ΙΙολυκράτόυς
δόγμα πολεμοΰντων αύτώ, ’Αθηναίων δέ
μίζει. «Έπειδή μου, φησί, πολλάκις πρέ
σβεις άποστείλαντος, ϊ/ έμμείνωμεν τοϊς
τοιαΰτα ψηφιζομένων, τοΰ δέ στρατηγού
δρκοις καί ταΐς δμολογίαις, ούδεμίαν έποιΒυζαντίους τε παρακαλοΰντος καί διαγγέλεΐσθε έπιστροφήν, ωμήν........... άναγκαιον
λοντος πρδς απαντας, δτι πολεμεΐν αύτώ
γάρ έστιν ύπέρ απάντων δηλώσαι καθαπροσέταττον (Αθηναίοι), άν καιρόν λάβή.
— Οί τής πολιτείας τής παρ’ Άθηναίοις
ρώς».
έμπειροι
τήν μέν ειρήνην πόλεμον αύτοϊς
Καί πρώτον μέν ύπέρ Νικίου τοΰ κήρυείναι λέγουσι, τδν δέ πόλεμον ειρήνην.—
κος, 8ν Αθηναίοι άρπάσαντες έκ τής χώ
ρας Φιλίππου είρξαν δέκα μήνας, άς δ’
Καί ταΰτα μέν έστιν, ά Φίλιππος Άέφερε παρ’ αύτοΰ έπιστολάς, άνέγνωσαν
θηναίοις έγκαλεϊ έπισκηπτόμενος αύτοϊς
έπί τοΰ βήματος ούκ έπιτιμήσαντες τοϊς
ώς άδικηθείς (α), κατηγορών αύτών άσέπαρανομοΰσιν.—’’Επειτα Θασίων ύποδεχοβειαν καί παρανομίαν (β), άπολογούμενος
μένων τάς Βυζαντίων τριήρεις καί τών
περί έαυτοΰ ταΐς κατηγορίαις (γ), καί πό
ληστών τους βαυλομένους έκεϊσε καταφυλεμον αύτοϊς προκηρύττων άντικρυς (δ).
βοήθειας άπέστειλαν είς Βυζάντιον πρώτον
μέν μετά Χάρητος, ειτα δέ μετά Φωκίωνος, οίς έσώθη Χερρόνησος και Βυζάντιον
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(α) 4 60, 5. « ’Απορώ τί ποτ’ έσται και νόν πεπόνθατε λαβόντος έμοΰ, καί τδν τό
νότερον, έάν δμολογήσητέ μοι πολεμεϊνκαι πον τοΐς πλέουσιν ασφαλή παρέχοντος ;—»
(β) 4 59, 4.“Τό παρανομεΐν είς κήρυκα
γάρ δτε φανερώς διεφερόμεθα, ληστάς έξεπέμπετε, καί τούς πλέοντας ώς ημάς έπω- και πρέσβεις τοΐς άλλοις τε πάσιν ασεβές
λεϊτε, τοϊς έναντίοις έβοηθεϊτε, τήν χώ- είναι δοκεΐ, κα’. μάλιστα ύμϊν. Μεγαρέων
εαν μου κακώς έποιεϊτε.— 4 60, 6. Ό γοΰν Άνθεμόκριτον άνελόντων είς τοΰτο
μάλιστ’ άν τις θαυμάσειε’ πρό μέν γάρ έλήλυθεν ό δήμος, ώςτε μυστηρίων μέν
τοΰ λαβεϊν τόν ΙΙέρσην Αίγυπτον καί Φοι- εϊργε,ν αύτούς, ύπομνήματα δέ τής αδικίας
νίκην έψηφίσασθε, άν έκεϊνός τι νεωτερί έστησαν ανδριάντα πρό τών πυλών’ καίτοι
ζω, παρακαλεϊν ομοίως έμέ καί τούς άλ πώς ού δεινόν, έφ’ οίς παθόντες ούτως
λους "Ελληνας άπαντας έπ’ αύτόν’ νΰν δέ έμισήσατε τούς δράσαντας, νυν αύτούς φαί—
τοσοϋτον ύμϊν περίεστι τοΰ πρός έμέ μί νεσθαι ποιοΰντας ;—I GO, 4 7. Τό παλαιόν
σους, ώςτε πρός έκεϊνον διαλέγεσθαι περί οί πατέρες ύμών, ώς έγώ πυνθάνομαι, τοΐς
τής έπισυμμαχίας—163, 4 7. Καί λογί- ΙΙειστρατίδαις έπετίμων, ώς έπσγουσι τόν
ζεσθ’ ώς άλογόν έστιν ’Αθηναίους Θασίους ΙΙέρσην επ’, τούς "Ελληνας’ ύμεϊς δ’ ούκ
μέν καί Μαρωνείτας άναγκάσαι περί Στρύ- αίσχύνεσθε ταΰτα ποιοΰντες, ά διατελεϊτε
μης διακριθήναι λόγ-.ις, αύτούς δε πρός έ τοΐς τυράννοις έγκαλοΰντες ;—9. Πώς έστι
μέ μή διαλύσασθαι, περί ών άμφισβητοΰ- τοΰτο ίσον ή δίκαιον, δταν μέν ύμϊν συμμεν τόν τρόπον τοΰτον, άλλως τε καί γι- φέρη, πολέμιον είναι φάσκειν Κερσοβλένώσκοντας ότι νικηθέντες μέν ούδέν άπο- πτην τής πόλεως, δταν δ’ έμέ συκοφανβαλεϊτε, κρατήσαντες δέ λήψεσθε τά νΰν τείν βούλησθε, πολίτην άποδείκνυσθαι τόν
ύφ’ ήμϊν όντα—18. Πάντων δέ μοι δοκεϊ αύτόν ύφ’ ύμών, καί Σιτάλκου μέν άποθαπαοαλογώτατον είναι, διότι πέμψαντος έ νάντος, ώ μετέδοτε τής πολιτείας, ευθύς
μοΰ πρέσβεις άπό τής συμμαχίας πάσης, ποιήσασθαι πρός τόν άποκτείναντα φιλίαν,
ϊν’ ώσι μάρτυρες, καί βουλομένου ποιήσα- ύπέρ δέ Κερσοβλέπτου πόλεμον αίρείσθαι
σθαι πρός ήμάς δικαίας ομολογίας ύπέρ πρός ήμάς ; και ταΰτα σαφώς είδότας, δτι
τών 'Ελλήνων, ούδέ τούς περί τούτων λό τών λαμβανόντων τάς δωρεάς τάς τοιαύ
γους έδέξασθε παρά τών πρεσβευόντων, έζόν τας ούδείς ούτε τών νόμων ούτε τών ψη
ύμϊν ή τών κίνδυνων απαλλάξαι τούς δυς- φισμάτων ούδέν φροντίζει τών ύμετέρων.»
(γ)—4 GO, 8. «’Εγώ Τήρην καί Κερσοχερές ύποπτεύοντάς τι καθ ήμών, ή φα
νερώς έξελέγξαι με φαυλότατον όντα τών βλέπτην οΰτε τών περί τής ειρήνης συνθη
απάντων’ τώ μέν ούν δήμω ταΰτα συνέ κών οιδα μετασχόντας ύμϊν, ούτ’ έν ταϊς
φερε, τοϊς δέ λέγουσιν ούκ έλυσιτέλει.— I στήλαις άναγεγραμμένους, ούτ’ Αθηναίους
4 62, 4 2. έγώ μέν (Πεπαρηθίους) έτιμωρη- όντας, άλλά Τήρην μέν μετ έμοΰ στρασάμην ένδεεστέρως ή προςήκεν, εκείνοι δε τευόμενον έφ' ύμάς, Κερσοβλέπτην δε τοϊς
ειρήνης οΰσης καταλαβόντες 'Αλόννησον ού παρ’ έμοΰ πρεσβευταϊς ιδία μέν τούς όρ
τε τό χωρίον, ούτε τούς φρουρούς απεδιδο- κους δμόσαι προθυμούμενον, κωλυθέντα δέ
σαν, πέμψαντος ύπέρ αύτών έμοΰ πολλά ύπό τών ύμετέρων στρατηγών άποφαινόνκις· ύμεϊς δ’, ών μέν ήδίκησαν έμέ Πεπα- των αυτόν ’Αθηναίων εχθρόν.—4 6 1, 4 0.
ρήθιοι, τούτων μέν ούδέν έπεσκέψασθε, τήν 'Υμείς έδοτε πολιτείαν Εύαγόρα τω Κύ
δέ τιμωρίαν άκριβώς είδότες δτι τήν νή πριε·) καί Διονυσίω τώ Συρακουσίω καί τοΐς
σον ούτ’ έκεινους, ούτε ύμάς άφειλόμην, έκγόνοι; τοϊς εκείνων’ εάν ούν πείσητε τούς
άλλά τον ληστήν Σώστρατον’ ει μεν ουν έκβαλόντας έκατέρους αύτών άποδοΰναι
αύτοί φάτε παραδοΰναι Σωστράτω, λη πάλιν τάς άρχάς τοϊς έκπεσοΰσι, κομίζεσθε
στάς ομολογείτε καταπέμπειν’ εί δε ά- καί παρ’ έμοΰ τήν Θρψκην, όσης Τήρης καί
κόντων ύμών εκείνος κατεκράτει, τί δει Κερσοβλέπτης ήρχεν. — 4 1. Καρδιανοΐς δέ
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φημι βοηθεϊν γεγονώς αύτοΐς πρό τής ει
ρήνης σύμμαχος, ούκ έθελόντων δ’ ύμών
έλθεϊν είς κρίσιν, πολλάκις μέν έμοΰ δε
ηθέντος, ούκ όλιγάκις δ’ έκείνων’ ώςτε
πώς ούκ άν είην πάντων φαυλότατος,
εί καταλιπών τούς συμμάχους μάλλον ύ
μών φοοντίζοιμι τών πάντα μοι τρό
πον ένοχλούντων ή τών βεβαίως μοι
φίλων άεί μενόντων ; — 1 G2, 1 4. Τοσαύ την
δέ μου ποιούμενου πρόνοιαν τής ύμετέρας
πόλεως, καί διδόντος αύτή τήν νήσον, οί
ρήτορες λαμβάνει* μέν ούκ εϊων, άπολαβεϊν δέ συνεβούλευον, δπως ύπομείνας μέν
τό προςτασσόμενον τήν άλλοτρίαν έχειν ο
μολογώ, μ.ή προειμένος δέ τό χωρίον ύπο
πτος γένωμαι τώ πλήθει’ γνούς έγώ ταΰτα
προύκαλούμην κριθήναι περί τούτων πρός
ύμάς, ϊν’, εί μέν έμή γνωσθή, παρ' έμοΰ δοθή τό χωρίον ύμϊν, έάν δ’ ύμετέρα κριθή,
τότε αποδώ τω δήμω’ ταΰτα δ' έμοΰ πολ
λάκις άςιοΰντος ύμεϊς μέν ού προςείχετε,
ΙΙεπαρήθιοι δέ τήν νήσον κατέλαβαν. τί ουν
έχρήν με ποιεϊν ; ού δίκην λαβεϊν παρά τών
ύπερβεβηχότων τούς όρκους ; ού τιμωρήσασθαι τούς ούτως ύπερηφάνως άσελγαίνοντας; καί γάρ εί Πεπαρηθίων ήν ή νήσος,
τί προςήκεν άπαιτεϊν ’Αθηναίους ; εί δέ ύ
μετέρα, πώς ούκ έκείνοις σργίζεσθε καταλαβοΰσι τήν άλλοτρίαν; — 4 63, 4 6. Τοιαΰτα δέ πάσχων δμως τής πόλεως καί τών
τοιήρων καί τής χώρας άπεσχόμην, ικανός
ών τά πλεΐστα λαβεϊν ή πάντα καί διατετέλεκα προκαλούμενος ύμάς είς κρίσιν έλ
θεϊν ύπέρ ών αίτιώμεθ’ άλλήλους. — 161·,
20. 'Ράδιον μέν ούν έστί μοι παΰσαι τής
βλασφημίας αύτούς μικρά πάνυ ποοεμένω,
καί ποιήσαι λέγειν επαίνους ύπέρ ημών’
άλλ’ αίσχυνοίμην άν, εί τήν πρός ήμάς εύ
νοιαν παρά τούτων φαινοίμην ώνούμενος,
οιΓπρός τοϊς άλλοις είς τούτο τόλμης ήκουσιν, ώςτε καί περί Άμφιπόλεως (') πρός ή
μάς άμφισβητεϊν έπιχειροΰσιν, ύπέρ ής τών
αντιποιούμενων αύτής οϊμαι πολύ δικαιότε
ρα λέγειν αύτός’ εϊτε γάρ τών έξ άρχής

( ) II πρότερον ’Εννέα όο·ίι εκαλείτο.
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κρατησάντων γίγνεται, πώς ού δικαίως ήμεϊς αύτήν έχομεν, ’Αλεξάνδρου τοΰ προγό
νου πρώτου κατασχόντος τόν τόπον, δθεν
καί τών αιχμαλώτων Μήδων απαρχήν ανδρι
άντα χρυσοϋν άνέστησεν είς Δελφούς ; εϊτε
τούτων μέν άμφισβητήσειέ τις, άξιοι δέ γί
γνεσθαι τών ύς-ερον γενομένων κυρίων, όπάρ
χει μοι καί τοΰτο τό δίκαιον’ έκπολιορκήσας
γάρ τούς ύμάς μέν έκβαλόντας,ύπό Λακεδαι
μονίων δέ κατοικισθέντας έλαβον τό χωρί
ον. καί τοι πάντες οίκοΰμεν τάς πόλεις ή
τών προγόνων παραδόντων ή χατά πόλε
μον κύριοι καταστάντες' ύμεϊς δ’ ούτε πρώ
τοι λαβόντες, ούτε νΰν έχοντες, έλάχιστον
δέ χρόνον έν τοΐς τόποις έμμείναντες άντιποιεϊσθε τή; πόλεως, καί ταΰτα πίστιν ύ
πέρ ήμών αύτοί βεβαιοτάτην έπιθέντεςπολλάκις γάρ έμοΰ γράφοντος έν ταϊς έπιστολαϊς ύπέρ αύτής έγνώκατε δικαίως έ
χειν ήμάς, τότε μέν ποιησάμενοι τήν ει
ρήνην έχοντας έμοΰ τήν πόλιν, κατα συμμαχίαν έπί ταϊς αύταΐς όμολογίαις. χαί
τοι πώς άν έτέρα γένοιτο βεβαιτέρα ταύτης
κτήσις, τής τό μέν έξ άρχής καταλειφθείσης ήμϊν ύπό τών προγόνων, πάλιν δέ κα
τά πόλεμον έμής γεγενημένης, τρίτον δέ
συγχωρηθείσης ύφ’ ύμών τών είθισμένων άμφισβητεϊν καί τών ούθέν ύμϊν προςηκόντων;»
(δ) 4 G4, 4 0. « είδέ τοϊς μέν εκείνων
κρατήσασι μηδ’ έγκαλεϊν άξιοΰτε μηδέν,
έμέ δ’ ένοχλεϊτε, πώς ού δικαίως ύμάς άμυνοίμην άν; — 4 63, 47. Σκοπε’.σθε πότερον κάλλιόν έστιν οπλοις ή λόγοις διακρίνεσθαι, καί πότερο» αύτούς είναι βρα"
βευτάς ή πεϊσαί τινας ετέρους.— 4 65, 23.
"Α μέν ούν έγκαλώ, ταΰτ’ έστίν’ ώς δέ προϋπαρχόντων καί διά τήν έμήν εύλάβειαν
μάλλον ήδη τοϊς πράγμασιν έπιτιθεμένων
καί καθ’ όσον άν δύνησθε κακοποιούντων,
ύμάς άμυνοΰμαι μετά τοΰ δικαίου, καί μάρ
τυρας τούς θεούς ποιησάμενος διαλήψομαι
περί τών καθ’ ύμάς. »
Έκ πάντων μέν δή τούτων δεδήλωται
ώς ή έπιστολ.ή έπεπόμφει έπί Θεοφράστου
τοΰ μετά Νικόμαχον άρχοντος,Όλυμπ. 4 I 0,
4.=310. Π.Χ. έαρος άρχομένου, Φιλίππου
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πολιορκοϋντο; ΠέρινΟον, καί δή πριν ή παραγίνηται είς βοήθειαν ταύτης δύναμις έκ
Περσίας. Ού» άπεστάλη δέ, άλλ’ ή δπως Φί
λιππος έμβάλη φόβον τοΐς Άθηναίοις τής
λύσεως τής ειρήνης άπείργων αύτούς οΰτω
τοϋ μή βοηθήσαι τοΐς πολέμιοι;’ ού γάρ έλυσιτέλει αύτώ Περενθίοις πολεμοΰντι, έπί
δέ Βυζαντίους σκοποϋντι στρατεύεσθαι άμα
χαι πρδς αύτούς φανερώς διαφέρεσθαι. Τοι«ύτας δέ άξιώσεις αύτή προύβάλετο, ώςτε
τήν άρνησιν τούτων έν πολέμου προαγορεύσει παρ’ ’Αθηναίων έτίθετ’ άν κατά Κούρτιον.
Ή έπιστολή αΰτη ογδόη τήν τάξιν τυγχάνουσα άνέκαθεν εΰρηται τοΐς λόγοις
τοΐς Δημοσθένους έπισυνημμένη, καί δή τώ
ένδεκάτω καί τελευταίο Φιλιππικό, χωρίς
καί ιδία. Ταύτης δέ τήν ύπαρξιν ούδείς έ
στιν, δςτις ούκ’ αποδέχεται, τούναντίον δέ
μάλιστα πεποιθότως άσπάζεται, άττ ευ
καί καλώς έχουσαν, έκ τών πραγμάτων αύ
τών τεκμαιοόμενος καί τοϋ χρόνου, πλήν ένίων τών νεωτέρων, οΐ, καίπερ παλαιά τε
πολλά τε είδότες, άλλά δή καί τής κριτι
κής έμπε ρότατοι άλλως, δμως, ούκ οΐδ’, δ
πως, άμφισβητοϋσι τής γνησιότητος ταύ
τη;,ώς σκύβαλα σκορακίζοντες αύτήν τε κα'ι
τδν πρδς αύτήν λόγον τδν Δημοσθένους,
καί άναγράφουσιν άμφω έν ταΐς τών έμπορευομένων συγγραφαΐς ταΐς έπί τών χρόνων
τών Πτολεμαίον, καίτοι γε ούκ άπεοικότα
τών Φιλίππου καί Δημοσθένους έργων.
Έπεί δέ πολλά περί τούτου παρά πολ
λών τυγχάνουσιν είρημένα, ούδέν άλλο έστι
μοι ήδη λοιπδν, ή, ώς άν δύνωμαι, διά βραχυτάτων είπεΐν, άπερ δοκεΐ συντελεϊν είς
δεϊξιν τής γνησιότητος τής έπιστολή;’ έπιλίποι γάρ άν μέ τδ λοιπδν μέρος τοϋ χρόνου,
εί πάντα καθέκαστα διεξελθεΐν έπιχειροίην.
Καί γάρ παραλείπων τδν Taylor, άτε
ούκ έξηγήσαντα τά; πολλά; γε αιτίας, ών
ένεκα δέχεται τήν έπιστολήν καί τδν λόγον
άπεοικότα τών έργων καί τοϋ χρόνου Φι
λίππου καί Δημοσθένους, ποιούμαι μνήμην
τοϋ C. Π. Schaefer, δ; έν άπόροις έχεται
δέξασθαι τήν έπιςολήν γεγραμμένην Φιλίππω’τδ δ’ άπορον αύτοϋ έγκειται έν τώ μή·

κει καί τώ τή; έπιστολή; χαρακτήρι, σοφις-ή
μάλλον έοικότι φάσκονεο; ή βασιλεϊ.
Καί πρώτον μέν περί τοϋ πρώτου αιτίου
άποκρενόμενος ούκ 8χω ή άποφήνασθαι ώς
C. 11. Schaefer τ,χ,ιατα έρθώς κρίνει.
Φιλίππω γάρ αύτώ έσχεν άναγκαίω; άρχομένιρ τή; έπιστολή; δικαιολογήσαι τδ μή
κος’ « /ill θαυμάσητε όε τό μήκος τής ί-

πιστοίής' .το.ΙΙύχ γάρ ύπαρχόχτωχ Ιγχ.Ιημάτωχ Λχαγχαΐόχ iatir ύπίρ άπάχταχ
ύη.Ιωσαι χαβαρύς' χαί ταϋτα, ί.τειύή rco.l.Ιάχις μου πρέσβεις άποστεί.Ιαττος, ϊχ*
έμμείχωμεχ τοΐς ΐίρχοις χαί ταΐς όμοΑογΙαις, ούόεμίατ ίποιεΐσθε ίπιστροφήτ. »
Εί δέ ή έπιστολή φανείη πως έχουσα
καί σοφιστικόν χαρακτήρα, ούδέν τδ κωλϋον δέξασθαι ταύτην γνησίαν’ ούδεί; γάρ
έστιν, 8; άγνοεΐ ότι πάντα έπί Φιλίππω
συνέτρεχεν, ή έπιτηδειότη; τή; φύσεω;, ή
σύνεσις τών έν τή πολιτεία στρεφομένων, ή
σπουδή καί δ πλούτος, άλλά δή καί ή περί
τδ σοφιστεύειν ίκανότη;, περί 8 ούκ άπιΟάνω; έμμελώ; έσχολακώς ήν, δπως αύτδ
έν εύθέτοις καιροί; ευ καί καλώ; έπιδεικνύηται’ ούδέν άρα θαυμαστόν, δτι έπίτηδες τοιούτω χαρακτήρι έκέχρητο ζηλώ-'
σας τού; σοφιστάς, ενιαχού δέ καί Ίσοκράτην τδν ρήτορα, (κατά δέ τού; Σχολιαστά;) καί σοφιστήν, εύδοκιμοΰντα; παρ’
Άθηναίοις.
Καί γάρ Δημοσθένης, εί ήμΐν έστι βουλομένοι; αύτφ τήν ϊσην μετρεϊν, υπδ τδ αύ
τδ κατηγόρημα ύπακτέος άν εϊη, δτι ού
μόνον περί τδ σοφιστεύειν έσχολακώς ήν,
σιτισάμενο; τδν Ίσαϊον δλον καϊ τάς τών
λόγων έκείνου τέχνα;, άλλά καί φράσεσιν
’ίσοκράτους έχρήσατο καί έννοίαις.
Εΐ δ’ αυ τήν έπιστολήν μή γέγραφε Φί
λιππος, ούδέν πράγμα’ πολλοί γάρ ήσαν
αύτώ γραμματείς έπιδεξίω; έπιστολάς γράφειν δυνάμενοι, έν δέ τοΐς μάλιστα Εύμένης ό Καρδιανδς, Λεωσθένης δ ’Αθηναίος,
Πόθων δ Βυζάντιος, άλλά δή καί Αισχίνης,
οί;περ γραμματική; καί ποιήσεως, ρητορι
κής τε καί φιλοσοφίας καί πάση; δλίγου
διϊν έπιστήμη; τοσούτο τδ περιδν έτΰγ-
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άπορ^ίπτοντες τήν έτέραν άσπάζονται, πρδς
ήν γε ό λόγος ό Δημοσθένους ώς άποκρίνεται φάσκοντες.
Τούτο δέ τις λίγων ού» άν άμάρτοι τάληθέος’ έπεί Ούλπιανός πλασάμενος έν τή
έπιστολή τή περί Σηλυμβρίας φράσεις τε
καί έννοιας ούδενί ούδαμή ούδαμώς ούδεμί
αν κοινωνίαν έχούσας τών λόγων Δημοσθένους, παρέσχε τήν έτέραν έν υποψία γενέ
σθαι, ού ούκ έξόν τινι πρδς αύτήν ύπόπτως
διάκεισθαι’ καί γάρ αύτή αυτή ή περί Ση
λυμβρίας έπιστολή, ώςπερ έν τώ περί τοϋ
Στεφάνου λόγω τοϋ Δημοσθένους εύρηται,(*)
άκριβούσα τδν χρόνον, τά δέ πράγμαθ' δρίζουσα καί δποις Φίλιππος Άθηναίοις αύ
τή προςενήνεκτο, οΐα τ’ έστί πάσαν υπό
νοιαν άναιρεΐν έ» τοϋ μέσου.
Ένεγέγραπτο δέ αύτή τάδε’«Άπολογούμενος γάρ Φίλιππος τή έπιστολή δτι έλαβεν, ών πλοίων έναυάρχει Λαομέδων, πολιορκών Σηλυμβρίαν μή συμπεριειλημμένην
έν ταϊς τής φιλίας κοινή κειμέναις συνθήκαις, φησ’.ν ού λεληθέναι αύτδν δτι έξαπεστάλη ταϋτα πρόφασιν μέν ώς τδν σίτον
παραπέμψοντα έκ τοϋ Ελλησπόντου είς
Λήμνον, βοηθήσοντα δέ τοΐς υπ’ αύτοϋ πολιορκουμένοις’ τήν δέ αιτίαν αύτοϋ άνατίθεται ούκ είς τδν δήμον τδν ’Αθηναίων (5νευ γάρ τούτου συνετάχθη ταϋτα τώ ναυάρχω) άλλ’ είς τινας άρχοντας καί έτέρους ίδιώτας, οΐ έκ παντδς τρόπου φιλοτιμοϋνται
τδν δήμον άντί τή; νϋν υπαρχούση; φιλίας
τάν πόλεμον άναλαβεϊν, ύπολαμβάνοντες
αύτοί; τδ τοιοϋτο πρόσοδον ίσεσθαΓ διόπερ
ηγούμενο; τοΰτο ούτ’ αύτώ, ούτ’ Άθηναίοις
χρήσιμον υπάρχειν, άφίησιν αύτοΐς τά καταχθέντα πλοία καί συμβουλεύει τή βουλή
καί τώ δήμω, ε! αύτοΐς έστι βουλομένοις, μή
έπιτρέπειν τοϊ; προεστηκόσιν αύτών κακοήθως πολιτεύεσθαι, άλλ’ επίτιμον, έπαγγελλόμενος καύτδς διαφυλάττειν τήν ειρή
νην. »
Έκ τούτων τοιγαροϋν καί τυφλώ έστι
(') Περί Σιτάλκοο 8ρα θουκυδίδου Βιβλ. 2, δήλον, ώ; ή έπιστολή αΰτη γραφεΐσα μέν ί-

χανεν ον, ώ; καί πρδ; τούς ΆΟήνησιν αυ- |
τούς, σχεδδν φάναι, διαμιλλάσθαι.
Άλλ’ ούδ’ αυ πάλιν δεινόν έστιν, εί αυ
τή δή φαίνεται καταδεεστέρα πως ούσα
τής καθαράς Άτθίδο; διαλέκτου, ώςτε ταύ
την τεκμαίοεσθαι μεταγενεστέροις χρόνοι;
άρμόττειν" δήλον γάρ δτι έξ έκείνου δή τοΰ
χρόνου καί τδ κάλλος τή; γλώσσης, ώςπερ
ή πολιτεία καί πάντα,κατά σμικρδν ήρξατο
παρακμάζον. Πρδ; δέ τούτοι; τά πράγματα
ές τοσούτο προήχθη, ώςτε Φιλίππω περί
πολλά τότε τυρβαζομένω ούκ ήν χρόνο; ι
κανός, τήν έπιστολήν συντάξασθαι, στάθμη
χρωμένφ καί κανόνι, πρδ; δέ καί υπομονή
τή δεούσρ, γ,περ έκέχρητο ’Ισοκράτη; τδν
Πανηγυρικόν συντάττων.
Ούκ ο^δα δέ έγωγε δπως έν τή έπιστολή
παρειςέδυ τούνομα Σιτάλκης, δς πρδ εΐκοσιν
ολυμπιάδων τεθνεώ; ήν έν τή πρδς Τριβαλλούς στρατεία άντί Κότυο; τού πατρός Κερσοβλέπτου, ώ; Jacobs όρθώς έδήλωσεν έν |
σελ-419. f. Demosthen. Staalsr. (*) Οι γάρ
επιφανέστατοι τών άνθρώποιν λανθάνουσιν
ήκιστα, δ,τι άν ποιώσιν. Άλλά καί έκ
τούτου οΰκ έστι δίκαιον παραδέξασθαι τήν
έπιστολήν υποβολιμαίαν' ώς γάρ Δημοσθένην δίς έλαθε τούνομα Περδίκκας παρειςδύν
έν τοΐς λόγοις τοΐς περί Συττάζεως καί χατ’
Άριστοκράτους, άντ’ Αλεξάνδρου τοϋ τών
Μακεδόνων βασιλέως, (**) ούτως έστίν ούκ
άπίθανον τήν τών ονομάτων εναλλαγήν καί
τδν Φίλιππον λεληθένα: ή τινα τών άντιγραφέων’ καί γάρ τδ άμαρτάνειν τοΐς Θνητοΐς πέφυκε μάλισταII μή γάρ γνώαης
ούχ ήμαρτεν Ούλπιανός τε ό ρήτωρ καί οί
τούτω ακόλουθοι Clinton καί Arnold
Schaefer τήν έπιστολήν άνταλλάξαντες
πρδ; τήν περί Σηλυμβρίας, καίτοι καί τδν
χρόνον έχουσιν αύτοΐς διαμαχόμενον καί τά,
πράγματα καί τδν περί τήν έκφρασιν τρό
πον ; Ημην γε, άλλά δή καί έν μεσημβρίμ
ρ,έση ήμβροτον ούδέ έτυχον, δτι τήν μέν

29,J9a, ΙΟΙ. καί Διοδώρου XII, 50, 51.
( ) Clinton πρ&τος κατενόησε τοΟτο, Boehneke Forsrhung, I. S. 118. not. 5.

(’, Ρ. 250, 26. cd. Sauppe.
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πί τής πολιορκίας τή; Στ,λυμβρίας, πραγ
ματευόμενη δέ περί τή; τών καταχθέντων
πλοίων άφέσεω; και έπισκχπτομένη τοϊς
ρήτορσιν, άλλά δή καί τού; φιλιού; Φιλίπ
που τρόπου; διαδχλοΰσα, άπεστάλη πρδς
Αθηναίους ύπσρχούσης τής πρδς άλλήλους
φιλίας" ώςθ’ οί άμφι Ούλπιανόν παραλόγως
άπέφηναν ώ; τδν λόγον τδν Δημοσθένου;
είς αυτήν άποκρίνεσθαι δέον" καί γάρ εν
ταύτη μέν Φίλιππος τοϊ; προεστηκόσι τής
πόλεως μόνοις, έν δέ τή μακρά, πάσι τοϊ;
Άθηναίοις έγκ.αλεΐ, άρχουσί τε καί ΐδίώται;'
έν τή πρώτη ειρήνη» υπισχνεϊται τοϊ; ’Αθη
ναίοι;, άλλ’ έν τή τελευταία μετά τδ ά·
ποστεϊλαι πρέσβεις αύτοϊς καί έπιστολάς
πολλάκις, ΐν’ έμμείνωσι τοϊ; όρκοι; καί ταΐς
σμολογίαις, καί είς κρίσιν έλΟεϊν, ύπέρ ών
αιτιώνται άλλήλους, πόλεμον αύτοϊς προείρχκεν; «ύμάς, λέγων, άμυνοΰμαι μετά τοϋ
δικαίου καί μάρτυρα; τού; θεού; ποιχσάμενος διαλήψομαι περί τών καθ’ ύμάς.»
"Οτι δέ ή έν τώ περί τοΰ Στεφάνου λό
γω Δημοσθένου; έπιστολή αύτη Φιλίππου
έγράφη πρδ τή; έν τοϊ; Φιλιππικοί; Δημο
σθένου; καταλεγομένη; ιδία, δή,λόν έστιν έκ
τή; τελευταίας λεγούσης έπί λέξεσιν ούτω
« δμως καί τή; πόλεως καί τής χώρας καί
τών τριήοων άπεσχόμην, ικανό; ών τά πλεϊστα λαβεΐν ζ πάντα. » ό δέ δήμος ό Αθη
ναίων άκούσας τής έπιστολή; καί ΔημοσΟένου; παρακαλέσαντος αυτού; πρδ; τόν
πόλεμον, ώ; έφθτ,ν είπών,καί ψήφισμα γράψαντο;, έχειροτόνησε τήν μέν στήλη» κα
θελεϊν τήν περί τή; πρδς Φίλιππον ειρήνη;
καί συιεμαχία; σιαΟεϊσαν, ναΰ; δέ πληρούν
καί τ’άλλ’ ένεργεϊν τά τοΰ πολέμου.
Ταΰτα μέν ούν περί τοΰ πρώτου μέρους
τής Πραγματείας : περί τή; έπιστο.Ιήζ τήν
ΦιΑΙππου. Τού; έμαυτοΰ δέ λογισμούς άποδειξάμενο;, οίς έχρχσάμχν έν τή,δε, έπαγόμενο; μάρτυρας τούτων τού; πολυμαθείς
τε χαί χρίσει βαθεία πάντα;, σχεδδν φάναι,
υπερηκοντικότας, παλαιούς τε καί νεωτέρους, Ίς-ορικού; τε καί 'Ρήτορας, Γραμματι
κούς καί Υπομνηματιστές, παραλείπω τούς
ήκις-α βουλομένους άποδίδοσθαι τήν μακράν

επιστολήν καί τδν πρδς ταύτην λόγον τοΐς
Φιλίππου έργοις καί Δημοσθένου;, αθ έαυτούς μέν έν μοίρα Οέντα; αμφιβολίας, ταΰ
τα δέ άμφω έν μετεώρω άφέντα;, έπειδή
ούκ εχουσιν είπεΐν τού; τεκόντα;, καί άποφαίνομαι έγωγε, ώς ή έπιστσ.έή ή Φι.ΙΙππου άρχήν έχουσα. « Φ'ϊ.ΐιππος 'Αθηναίων
τή Βου.Ιή καί τφ ih/μω χαίρειν. Έπειβή

πο.Ι.Ιάκις μου πρέσβεις ώποίτεί.Ιαντος.*...
καί τέλο; : « ύμά,ς (ιμυνοΰμαι μετά τοΰ (ft·
καίου.... άιαΑήψομαι περί τών καθ' ύμάς'»
o/' άρισθ\άρμόττουσα τή γραφίδι καί χαρακτήρι καί τοϊ; χρόνοι; Φ>ι.)ίππου, γνήσια,
έστί καί τών έργων Φι.ΙΙππου. Τοΰτο δέ διϊσχυρίζομαι πεποιθώ; έπί τού; λογισμούς
τών μνημονευθέντων, ών ττ,ν έμπειρίαν ώς
ορθήν έχω λαβών, καί τούτοι; συνδοκώ έπί
πάσιν.
Αποδέκτου δέ γενομένη; τή; έπιστολής

τής Φιλίππου τής τοϊ; Δημοσθένου; λόγοις
άναγραφομένη; παρ’ απασι τοΐ; έκδόταις,
ώ; ορθή; καί γνήσιας, ώ; εύ καί καλώ; έχούσης, καί ώς άνοθεύτου καί μή υποβολι
μαία;, πεφυκότως ούκ έστιν άλλως, άλλ’ ή
άποδέξασθαι καί τόν πρός ταύτην .16γον τόν Αημοσθένους, ου ή άρχή- ° "Ότι

μέν, ώ άνδρες 'Αθηταΐοι, Φί.Ιιππος ούκ έποιήσατο τήν εΙρήνην πρός ήμάς, ίι.Ι.Ι' ΐινεβά.Ιετο τόν πύ.έεμον, πάσιν ύμΐν φανερόν
γέγονε » καί τέ.Ιος... « “Οσφ όοκοΰμεν
αύτώ προχειρότατα χρήσθαι των ιΐ.Ι.Ιων
ΕΑΛήνων,» ώς ούκ άπεοικόταα τώ>·
έργων
τών έργων
τών Αημοσθένους, α'ί'κ ώ; γνήσιον αύτοΰ
___ ύ
καί τε.έενταΐον τών Φιλί πικών έκ γάρ τής

έπιστολής τή; μακρά; τοΰ Φιλίππου κατά
BOekh (·) στήκει ζ πίπτει ή γνχσιότης τοϋ
λόγου.
"Οτι δέ ταΰθ* ούτως έχει, περί τούτου
μοι έσται έν τώ δευτέρω μέρει άπασα ή
σπουδή.

(') Bdckb Maoelho S. <31. Beil. 1Υ S. 111.
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ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΡΙΩΝ
ΥΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ

ΕΠΟΨΙΝ.

Οί άνθρωπος καλούνται συνήθως άγριοι
δταν συζώσιν όμοΰ άνευ άλλη; μεταξύ των
σχέσεως ή συνάφειας, είμή τή; τοΰ συγκατοικεϊν έπί τοΰ αύτοΰ έδάφους καί συνδιαλέγεσθαι έν τή αυτή κοινή διαλέκτω καί
δταν κυβερνώνται άπλώς υπδ τών τής φύ
σεως νόμων, ούδέι άλλο κεκτημένοι είμή τά
απολύτως αναγκαία πρδς τή» ύπαρξιν καί
συντήρησιν αυτών. Είσί δέ καί έτεροι δια
κριτικοί χαρακτήρες τή; τών άγριων κατα
στάσεως· ήτοι: τδ νά μή ύπάρχη παρ’ αύτοΐς κυριαρχική τις άρχή ή δικαστική
δπως κρίνη καί άποφασίζη τάς μεταξύ των
άναφυομένας έριδας καί διαφοράς, ούδέ υποχρεωτικαί περί γάμου συνομολογίαι, ού
δέ τέχναι, πλήν τών δλως τραχυτάτων .έ
κείνων χαί βαναύσων. Δέν πρόχειται ένταΰΟα περί τοΰ τρόπου τοΰ ζήν τών άνθρώπων.
’Αληθές δτι οί πλεΐστοι τών άγριων ζώ
σιν είτε υπδ τής αλιείας,είτε υπό τής κυνηγεσίας, ή υπ’ άμφοτέρων δμοΰ’ άλλ’ δμ.ως
φυλαί τινες δυνατδν ουτω νά ζώσι καί νά
ώσιν άρκούντως πεπολιτευμέναι καί ήμεροι.
Πώς ή ταλαίπωρο; δμως, ή άνομος καί
άκοινώνητος έκείνη κατάστασις, 9,ν τά έξηυγενισμένα έθνη, ώνόμασαν κυρίω; άγρίαν, έσχε ττ,ν άρχήν αυτής, εΐναι ζήτημα
σπουδαίας άμφισβητήσεως. ’Αναφαίνεται δ’
αύτη ύπάρχουσα καί έν τοϊς άπωτάτοις
χρόνο·.;. Υποτίθεται δτι συνέστη τδ πρώτο»
ύπδ κακούργων ύπεκφυγόντων τήν τών νό
μων τιμωρίαν διά δραπετεύσεως, οΐτινες
άποσυρθέντες είς χώρας λίαν άπεχούσας τής
πατρώας γής, στερούμενοι δ’ έργαλείων, χ
μηδεμίαν τέχνην γινώσκοντες, καί ούδέν άλ
λο έχοντες είμή τόξα καί βέλη καί τά τής
αλιευτικής χρήσιμα, άπολέσαντες δέ, τοΰ

(ΟΜΒΡΟΣ ΦΤΑ. ΣΤ’.)

χρόνου προϊόντος, ή διαφθείραντες τήν μη
τρικήν αύτώ» γλώσσαν, άπετέλεσαν ούτω
διάφορα ίδια έθνη και φυλά;·
"Οτι αύτη ή πρώτιστη αιτία,6 παραγαγοΰσα τδν άγριον τοΰ ζήν τρόπον έστί λίαν
πιθανόν, καί τοι ούχ ήττον καί υπό διαφό
ρων άλλων συμβεβηκότων ώφειλεν αυτή ω
σαύτως νά πρόκυψη’ ύπδ ναυαγίων δηλαδή
έπί έρήμοις τόποις, ή ύπδ μετοικεσίας λαών
έξ έπιδρομή; ετέρου έθνους πορΟητοΰ άποδιωχθέντων.
Ό φιλόσοφο; τής Γενεύης Ρουσσώ, δ
μόνος ουτος τοΰ Βολταίρου έφάμιλλος, έν
τή « Περί τής άρχή; τής μεταξύ τών άν
θρώπων άνισότχτος » πραγματείφ του (ίάΓ

I'origine de V Inegalile parmi les Hom
ines) διά σπουδαιοτάτων έπιχειρχμάτων άποφαίνεται δτι οί άγριοί εισι πράγματι εύτυχεΐς παραβαλλόμενοι πρδς τήν ολότη
τα τοϋ άνΟρωπίνου γένους. Περιγράφω»
λοιπόν τόν βίον τών άγριων παρατηρεί δτι
είσιν ουτοι υπερευχαριστημένοι έν τή ά
θλια δήθεν καλούμενη καταστάσει των. Δέν
παρατηρεί δμως δτι ή εύχαρίστησις δέν
πρέπει νά συγχέηται μετά τής ευτυχίας. ’Εκ
τού δτι αί άγριαι φυλαί είσιν εύχαριστημέναι έν τή έαυτών καταστάσει, δέν έπεται
δτι είσί καί ευτυχείς. Τό εΐναί τινα ευτυχή
σημαίνει τό συναισθάνεσθαι έν έαυτώ ύπερβολήν τών εύαρέστων τοΰ νοός αντιλή
ψεων έπί τών δυσαρέστων, ένώ ή εύχαρίστησις προέρχεται απλώς έκ τής άπουσίας
πόνων τοΰ νοό; η τοϋ σώματος. Ό άγριος
λόιπόν έν τοιαύτη καταστάσει διατελών εΐ
ναι εύχαριστημένος. Ούδεμίαν κέκτηται ε
πιθυμίαν πέραν τοΰ άπλώς ύπάρχειν καί
τοΰ έχειν τά μέσα πρός συντήρησιν τής ύπάρξεώς του ταύτης. Δέν γινώσκει άλ
λας άναπαύσεις έν τώ κόσμφ, πλήν τών
δσων, έν τώ περιωρισμένω αύτοΰ τρόπω
τοΰ ζήν, έσχε τήν συνήθειαν τοΰ ν’ άπολαύη. Αν δέ τυχόν άνακαλύψη νέαν τι·
νά άνωτέραν ή εύδαιμονεστέραν, συναι
σθάνεται έαυτδν ανίκανον τοΰ νά έπωφεληθή αυτής. Έκ τούτου καταδείκνυται
δτι πλεΐστοι έκ τής έσχατης τάξεως, έν
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πεπολιτισμένη κοινωνία συνδιαιτώμενοι,
πολλώ τώ μέτρω είσίν ευτυχέστεροι τών ά
γριων, καθδ δυνάμενοι νά προσεγγίζωσιν έ
λευθέρως πρδς τάς ήδονάς έκείνας καί τέρ
ψεις τού νοδς, άς δ άγριος, παντάπασιν «-

άγριοι δεν πρέπει νά συγχέωνται με
τά τών βαρβάρων. ΊΙ βάρβαρος κατάστασις
είναι έκείνη έν γ τά δίκαια τών γυναικών
δεν προστατεύονται, έν ή ή ελευθερία καί
ή ιδιοκτησία δέν είναι Ασφαλείς, οί δέ νό
μοι καί τά έθιμα τά έν αύτή έπικρατοΰντα Ασυμβίβαστά. είσι πρδς τήν γενικήν τοϋ
λαοϋ ευημερίαν. Τδ δνομα βάρβαρος έδόθη
ύπδ μέν τών'Ελλήνων πρδς πάντα μή 'Ελ
ληνα, ύπδ δέ τών Χριστιανών πρδς πάντας
τους μή είς Χριστόν πιστεύοντας καί ύπδ
τών Μωαμεθανών πρδς τους είς τδ Κοράνιον άπιστούντας. ’Αλλά κυρίως δίδεται
πρδς τά παρά τήν Μεσόγειον κείμενα Άφρικανά Κράτη.
Περιγραφή τών ήθών καί εθίμων τών δια
φόρων αγρίων φυλών ήθελε φέρει ήμάς είς
παρατεταμένας καί Οχληράς λεπτομέρειας"
άλλ’ όμως εΐδικαί τινες αφηγήσεις περί τών
φυλών αυτών δέν ήθελον άποδειχθή δλως
πεοιτταί, ώς δυνάμεναι παρασχεϊν γνώσιν
τοϋ βίου τών άγριων άκριβεστέοαν ή γενι
κά1. περί αύτών θεωρίαι. Άγριοι ύπάρχουν
απανταχού της οικουμένης, άλλ’ ϊσως οί άξιολογώτεροι δλων είσίν οί ’Ινδοί τής Α
μερικής.
Λί έν τή Βορειορ καί Νοτίω Αμερική άγριαι φυλαί διαιρούνται είς μικράς Ανεξαρ
τήτους κοινότητας, διεσπαρμένας έν χώραις
εΰρείας έκτάσεως καί διηνεκώς διατελούσας
είς αμοιβαίας έχθοοπραξίας καί αντιζηλίας"
καθότι, φυσικώ τω λόγω, ή άγοία φυλή,
περιπλανωμένη έπί τών εκτεταμένων έκεί
νων πεδιάδων, καί αφικνουμένη είς δάσος
καλώς αρδευόμενον, ή εϊς μέρος περιέχον
άφθονον άγρευσιν θηρίων, λαμβάνει άμέσως
αΰτδ είς τήν κατοχήν αυτής καί ζητεί ν’
αποδιώξη έκεΐθεν πάσαν αντίμαχον φυλήν.
Μόνον δ’ δτε αί φυλαί αΰται συνάπτουσι
μάχας άπδ κοινού ή συσσωματοϋνται ένεκεν

θηοεύσεως, αναγνωρίζουσιν ώς αρχηγόν καί
οδηγόν των τδν ίκανώτερον καί ^ωμαλεώτερον τής φυλής, περιβάλλοντας αύτδν άνεύθυνον έξουσίαν, άλλ’ άμα ειρήνης έπελθούσης ή τής κτηνοθηρία; παυσάσης, καταργεϊται καί τδ Αξίωμα του άρχοντος.
Τούτο δέ συμβαίνει παρά τοΐς πλείστοις
τών ’Ινδών, Αλλ’ έν τή χερσονήσω Φλωρίδι, οί άρχηγοί Σάχί/ιοι εΐναι ισόβιοι καί
διαδοχικοί, ύπάρχουσι δέ καί μεταξύ τών
πρδς βορραν τής Φλωρίδος Νατσέζων οικο
γένεια·. τινες φέρουσαι τίτλον εύγενείας.
Παρά ταϊς φυλαϊς ταύταις ή θέλησις τοϋ
μεγάλου άρχοντος θεωρείται νόμος καί ή
ζωή έκάστου είναι είς τήν εξουσίαν του, Αί
κατοικίαι τών ’Αμερικανών αγρίων είσίν άθλιαι καλύβα·. περιέχουσαι απλώς σκέπην
καί καταφυγήν άνευ ούδεμιάς άλλης άναπαύσεως- Έν τοΐς θερμοϊς κλίμασι τής Νο
τίου ’Αμερικής σύγκεινται Απδ παραπήγ
ματα έκ κλάδων και φύλλων δένδρων, Α
νοικτά και εκτεθειμένα είς τάς δυσκρασίας
τών ώρών τού έτους, είς τρόπον ώστε έν
καιρώ ύετώδει οί πλεϊστοι τών Ινδών Απο
σύρονται εϊς κοιλώματα ύπδ τής φύσεως
ήδη έσχηματισμένα, ή ύπδ τών ιδίων αύ
τών χειρών οπωσδήποτε κατασκευαζόμενα.
Έν δέ τή Βορείω Αμερική αί κατοικίαι των
συνίστανται είς καλύβας καλουμένας ούίγ—
χουάμ, έχούσας θύρας τοσοϋτον χαμηλάς,
ώστε αναγκάζονται ϊνα έρπωσι διά τών
χειρών καί τών ποδών δπως είσέρχωνται,
καί μίαν μεγάλην οπήν πρδς τήν οροφήν
δθεν έξέρχεται ο καπνός. Δοραί ζώων Απο
τελούν τήν ένδυμασίαν των έν τοΐς ψυχροϊς
κλίμασιν, ένώ έν τοΐς θερμοϊς ούδέ καν εν
δύονται, άλλά χρίονται απλώς διαφόροις
άλοιφαΐς δπως προφυλάττωνται απδ τά
δήγματα τών ζωυφίων. Αί ψυχικαί διαθέ
σεις τών αγρίων τούτων ποικίλουσι κατά
τάς διαφόρους φυλάς. Τινές είσι του έσχάτου είδους, άγριας καί κτηνώδους φύσεως,
χολοπαθεΐς, ύποπτοι, προφυλαχτικοί καί δ
λως άγνοούντες τδ τής εύγνωμοσύνης αί
σθημα, άλλ’ έξασκοΰντες τήν έκδίκησίν των
καθ’ ύπερβάλλουσαν αυστηρότητα, μετα-
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φέρουσιν οϊκαδε τούς έν πολέμω συλλαμβανομένους αιχμαλώτους ϊνα δόκιμάζωσι τήν ηδονήν τού φονεύειν αύτούς έν
«νέσει. Τινές δ’ άφ’ έτέρου εϊσΐ τοσοϋτον
ποαεΐς, ώστε δσονδήποτε μεγάλας βλάβας
καί ζημίας ύφίστανται, ούδέποτε έπιζητοϋ
σιν άντεκδίκησιν. Άλλά συγχρόνως τοσοϋ
τον μικροΰ λόγου άξιον θεωροϋσι τδ δικαί ·
ωμα τής ιδιοκτησίας, ώστε επωφελούμενοι
τής σωματικής των ανδρείας διαρπάζουσιν
αναφανδόν τά τών γειτόνων των. Οί γονείς
ούδόλως τιμωρούν, αλλ ουδ επιπλήττουν
τά τέκνα των, άτινα διάγουν δλως άνεξάρτητα, καί φέρονται ού μόνον αύθα·
δώς καί περιφρονητικές πρδς αυτούς, αλλά
καί τάς ιδίας αύτών μητέρας τύπτουσιν,
ένώ άπ’ έναντίας τά τών Ασιανών αγρίων
τέκνα είσίν ευπειθέστατα πρδς τούς πα
τέρας των.
Αί αγριαι φυλαί τής Ασίας είσί πολυ
άριθμοι, καί δυνάμεθα νά συλλαβο>μεν αρ
κετήν ιδέαν τοΰ τρόπου τού ζήν αύτών έκ
τής επομένης συντόμου περιγραφής. Οι Αλεουτιαννοί, ή μάλλον οι κάτοικοι τών Λλεουτιαννών νήσων, κειμένων πρδς τήν βορειονατολικήν έσχατιάν τής Ασίας καί
προσεγγιζουσών τή Άμερικτ, ούδέν είδος
κυβερνήσεως έχουσιν, άλλ’ έκαστη κοινότης
έκλέγει ενα Αρχηγόν ούδεμίαν άλ'ιην έξου
σίαν περιβεβλημένον ή τήν τού κρίνειν
τάς μεταξύ των διαφοράς καί διχονοιας.
Διορίζουσι δ’ έν γένει ώς τοιοϋτον νόν εχοντα τήν μεγίστην οικογένειαν καί καλώς
έπιτυγχάνοντα εϊ; τήν θήοαν ή τήν Αλι
είαν. Ούτοι πιθανώς κατέχουσι τήν κα"
τωτέραν βαθμίδα τής τού άγριου βίου κλί
μακας, τρώγοντες Αγριας ρίζας, θαλάσσια
φυτά καί ίχθύας έρριμένους έπί ταϊς Ακταϊς καί πολλάκις ήμισεσηπότας, ώς καί
τάς σάρκας τών αλωπέκων καί τών αρπακτικών ορνέων,άς τινας καταβροχθίζουσιν ώμάς. Ένδύονται δέ μέ δοράς διαφόρων θη
ρίων καί πτηνών καί ζώσιν εντός λάκκου
έχοντος έννέα ποδών βάθος, δεκαοκτώ πλά
τος καί 30 μέχρι 300 μήκος. Αί πλευραί
τοϋ λάκκου στηρίζονται έπί πασσάλων, ή
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δέ όροφή σύγκειται ύπδ συναρμογής ξύλων
καλυπτομένων ύπδ χώματος καί χόρτων.
Όπαί δέ διάφοροι χρησιμεύουν αί μέν ώς
Θύραι κλιμακοφόροι, αί δέ πρδς εισαγω
γήν τοϋ άέρος καί τού φωτδς, καί άλλαι
πρδς εξαγωγήν τοΰ Ατμού όταν τυχόν Ανάπτωσι πΰρ, δπερ σπάνιον παρ αύτοΐς,
καθότι καί άνευ πυρδς ή έντδς Οερμότης
έστι λίαν Ανυπόφορος, καί ή δυσωδία τών
σεσηπωμένων ιχθύων φρικωδεστάτη. Ένί
οτε 50υ άτομα συγκατοικοΰσιν έν τώ αύ
τώ λάκκω. Αί διαθέσεις των ε’ναι κτηνώ
δεις. Όταν συλλάβωσιν εχθρόν, τδν κατα
σφάζουν·., καί ούδόλως μεριμνώσι περί των
τέκνων των, άτινα τούς έγκαταλείπουσι
πολλάκις κατ’ αρέσκειαν, νυμφεύονται άνευ
τής συγκαταθέοεως τών γονέων των καί
προσέτι άνευ τινδς συνομολογήσεως προικδς ή· γάμου τελετής.
Οί Καμτσιατκανοί είσί σχεδδν άγριοι"
τρέφονται ύπδ άρκτων ή άλλων τετραπό
δων- αλλ’ ή προσφιλέστερα αύτών τροφή
είναι πολτός τις δν κατασκευάζουσιν έκ τών
κεφαλών ημισεσηπότων ιχθύων. Καί ούτοι
δ’ έπίσης ζώσιν έντδς λάκκων, Αλλά μι
κρού βάθους καί έπί τδ βέλτιον κατεσκευασμένων. Υπάρχει δμως παρ’ αύτοΐς ή αρε
τή ιδίωμα τού νά σέβωνται μεγάλως τάς
συζύγους των, καί ν’ άποστρέφωνται τήν
πολυγαμίαν,καίτοι αύτη επιτρέπεται αύτοΐς.
Έν δέ ταϊς φιλοφρονήσεσι, τοϊς συνοικέσιο·.;,
ταΐ; ύποδοχαϊς τών ξένων κ.τ.λ., διατηρούν
έθιμοταξία; καί ιεροτελεστίας τάς μάλ
λον αλλο'.ότους καί γελοιώδεις. Αί πρδς
βορραν τών Καμτσιατκανών περιπλανώμεναι φυλαί τών Κοριέκων, καίτοι παρομοιάζουσαι αύτοΐς, κατά τε τήν ένδυμασίαν
καί τδν οικιακόν τρόπον τού ζήν, δέν έχουσιν δμως μονίμου; κατοικίας, άλλά περι
φερόμενα! διά μέσου εκτεταμένων έρημων,
διάγουν βίον ποιμενικδν, καί διατρέφονται
έκ τών προϊόντων τών ποιμνίων των, συνισταμένων έκ τού είδους τών έλάφων τών
καλουμένων ταράνδων. ’Επιβάλλουν .»έ είς
τάς γυναίκας τήν μάλλον απεχθή δουλείαν
καί πολλάκις φονεύουν αύτάς ατιμωρητί

520

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΡΙΩΝ.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΡΙΩΝ.

Οί πρδς νότον αύτών Τσιοΰκτσοί είσι συνά
μα ποιμένες, κυνηγοί καί ίχθυοθήραι, ένδυόμενοι καί ζώντες ώς οί Καμτσιατκανοί,
καίτοι ένίοτε κατοικοΟντες έν σπηλαίοι;
βράχων. Είσί δέ μέθυσοι, φιλάργυροι καί
ρυπαροί, καί δέν τρώγουσι ταράνδους είμή
τούς φυσικώ Οανάτω τεθνηκότας. Είσί δέ
αξιοσημείωτοι διά τήν άφιλοξενίαν καί άγρωτητά των. Οί Σαμοϊέδαι οί κατοικοΰντες πρός τάς άκτάς τοϋ Βορείου παγωμένου
Ώκεανοΰ, άπό τοϋ έν τή Εύρωπαϊκή 'Ρωσ
σία ποταμοΰ Μεζένου, τοϋ είς τήν Λευκήν
Θάλασσαν έκβάλλοντος, μέχρι τοϋ έν Σι
βηρία Λένα, δέν έχουν άρχηγού;, ούδέ κυ·
βέρνησιν οίανδήποτε’ άποστρέφονται τήν
ανθρωποκτονίαν καί άλλα κακουργήματα,
τρώγουν φαλαίνας ώμάς καί ύπεραγαπώσι
τό καπνίζειν καί τήν ρακήν τήν καλούμε
νων ΒΙσχι, ής μεγάλην ποιοΰσι κατάχρησιν. Πρός δέ τούτοις φέρονται μετ’ ακα
ταλόγιστου σκληρότητος καί όλιγωρίας πρός
τάς γυναϊκάς των, ούδόλως έπιτρέποντες
αύταί; τό άκολουθεϊν έν ταϊς δδοιπορίαις
τά ίχνη ού μόνον αύτών, άλλ’ ούδέ τά
τών ταράνδων των,καί θεωροΰντες πάν ό,τι
αύται έγγίσωσιν ώς άκάθαρτον, μεμολυσμένον καί χρτ,ζον άγνισμοΰ. Άφ’ έτέρου οί
Τουγγοϋσοι, έτέρα φυλή τών Ασιανών α
γρίων, ούδέποτε κακοποιοΰσι τάς συζύγους
των, άλλά καί τούς γάμους των τελοΰσιν
ίεροπρεπώς. Όντες δέ λίαν εκδικητικοί,
άλλ’ άποστρεφόμενοι τήν δολοφονίαν, προσ
φεύγουν είς τήν μονομαχίαν δταν θεωρήσω,
σι τήν τιμήν των δεινώς προσβεβλημένην.
Ό μόνος λαός έν Εύρώπη ό δυνάμενος
συγκαταριθμηθήναι μετά τών αγρίων, είσίν οί Λάπωνες. Τούτων τινές έχουσι μονί
μους κατοικίας, άλλά τό πλεΐστον μέρος
διάγουν πλανήτην βίον μεταξύ έκτεταμένων όρέων. Κέκτηνται δέ καί πολλά; άγέλας ταράνδων,ών τό γάλα καί τό κρέας τοϊ;
προμηθεύουν τήν τροφήν, αί δέ δοραϊ χιτώ
νας διά τά σώματα κα'ι περικαλύμματα διά
τάς οικίας των. Είσί πραεϊς, φιλήσυχοι, φαι
δροί, φιλόφρονες, καί λίαν άφοσιωμένοι εί;
τόν πλανητικόν αυτών τρόπον τοϋ ζην" νο

ρά τοΰ συλλαβεϊν αύτήν. Ώς πρός τάς έπιθυμίας, είς έκείνας μόνον εύαισθητοϋσι, τάς
τή; φύσεως αύτομάτους ή αύθορμήτους καλουμένας. Άπειροι τής ηδονής τής εύγνωμοσύνης, τό πάθος ούτινος ή ίκανοποίησις
παρέχει αύτοΐς τήν μεγίστην ηδονήν εί
ναι τό τής έκδικήσεως’ έπειδή δ’ άγνοοΰσι
παντάπασι τό τής συμπάθειας αίσθημα, οί
πόνοι καί οί όλολυγμοί τών άλλων είσί
δι’ αύτούς αφορμή μόνον ήδονής καί διασκεδάσεως. Άλλά καί αύτή ή εύχαρίστησις
τών σωματικών των άναγκών μόλις δύ
ναται νά δνομασθή ήδονική" καθότι ή τρο
φή των σύγκειται έξ άηδεστάτων συνή
θως ούσιών, τά φορέματά των βρίθουσι
φθειρών καί άλλων ζωυφίων, καί αί κατοικίαι των είσι φωλεοί έσχάτης άθλιότητος. Πώς λοιπόν δυνάμεθα ν’ άποφανθώμεν κατά τήν γνώμην τινών, δτι ύπάρχει ίση διανομή εύτυχίας καί δυστυ
χίας έν άπάσαις ταΐς καταστάσεσι τοΰ
άνθρωπίνου γένους ; Πολλοΰ γε καί δει- Αί
ταλαιπωρίαι τοΰ βίου τών εύνομουμένων
καί έξηυγενισμένων χωρών δέν προέρχον
ται έκ τής καταστάσεως αύτών, άλλ’ έκ
τής αύτοθΐλοΰς καί ύπερμέτρου άπολαύσεως βιαίων τινών παθών, ένώ αί ταλαιπωρίαι τοΰ τών άγρίων βίου είσίν άναπρόδραστοι συνέπειαι αύτής των ταύτης
τής καταστάσεως.
Ούδόλως έστίν έπιχείρημα δτι, έπειδή
πλεΐστα άτομα έγκαταλιπόντα τόν ήμε
ρον βίον, ήσπάσθησαν τόν των άγρίων, δ
βίος τούτων έστί προτιμώτερος τοϋ πρώ
του. Τό γεγονός τοΰτο διαδηλοΐ άπλώ;
τήν αμάθειαν καί άπαιδευσίαν των. Έν τή
Βορείω Αμερική ύπάρχουν παραδείγματα
Άγγλων καί Γερμανών απογόνων άσπασθέντων τόν άγριον βίον, άλλά τοΰτο σπανίω; συνέβη έκτός μόνον είς νέου; έχοντας
ήλικίαν κατωτέραν τών 18 έτών. Ούτοι
συνελήφθησαν αιχμάλωτοι ύπό τών Ινδών,
καί ένεκεν τής μεγάλη; έλευθερίας τή; ύ
πό τών άγρίων πάντοτε χορηγουμένη; τοϊ;
τέκνοις αύτών, ευρον τήν έλευθερίαν τών
δασών μάλλον εύπρόσδεκτον ή τόν περιο

μίζουν δ’ εαυτού; εύδαιμονεστάτους απάν
των τών άνθρώπων.
Μόνον δ’ έν ταϊς νοτίαις έσχατιαϊς τή;
Αφρικής εύρίσχονται άγριοι. Τό μεταξύ τών
28 καί 32 μοιρών πλάτους διάστημα κατείχετο κατ’ άρχάς υπό διαφόρων φυλών
Όττεντότων, μεχρισοΰ οί 'Ολλανδοί, άποικισθέντε; είς τό Εύελπι Άκρωτήοιον, ηχμαλώτισάν τινας αύτών. Όλίγιστοι μόνον
είσίν έλεύθεροι, οί καλούμενοι Όττεντότοι
Γογκούσιοι- Πρός άνατολάς τής Όττεντοτίας είσίν οί λαοί τής Καφρερίας μή όντες
τοσοϋτον άγριοι, δσον βάρβαροι, καθό άναγνωρίζοντες αρχηγών υπεροχήν, ώς αληθώς
ποιοϋσιν άπασαι αί άλλαι Άφρικαναί φυλαί.
Μεταξύ αύτών τε καί τών Όττεντότων, έ
κάστη όμάή έχει τόν άρχηγόν ή μάλλον είπεϊν τόν πατριάρχην της, κυβερνώντα αυ
τήν λίαν φιλοστόργως. ''Απαντες ουτοι ζώσι μέρος μέν ύπό κτηνοτροφίας καί μέρος
ύπό κυνηγεσίας. Οί δέ καλούμενοι Βοσχιέζοι
ζώσιν άπό £ίζας, άγρίους σπόρους καί φυτά
άτινα τρώγουν άβραστα, άλλά πάντοτε
φαίνονται τοσοϋτον πειναλέοι, ώστε δμοιάζουσι πρός σκελετούς. Κατοικοΰσιν έν χωρίοις καλούμενοι ς Κραάλ, καί έν οίκίαι; δμοίαις ταϊς προρρηθείσαις Ούϊγκούαμ τών ’Ιν
δών τή; ’Αμερικής. Είσί δέ προσηνείς, ήσυ
χοι, δειλοί, αβλαβείς, τίμιοι, πιστοί καί
φιλόστοργοι μεταξύ των καί ούδεμίαν βίαν
ή έκδίκησιν μετέρχονται.
’Εκ τής γενικής ταύτης έπιθεωρήσεως
τών άπανταχοϋ τής γή; αγρίων καταφαίνε
ται άρκούντως δτι δ ίδιάζων τοϊ; λαοΐς τού
τοι; τρόπος τοΰ ζήν δέν παράγει ούδέ τό
πολλοστόν μέρος τής εύτυχίας είς ήν τό άν
θρώπινον γένος δύναται νά φθάσνι. Οί ά
γριοι ούδέ τήν έλαχίστην άξίωσιν έχουσι
πρός τήν άπόλαυσιν τών τερπνών έκείνων
ηδονών τών πηγαζουσών έκ τοΰ νοός, ή έκ
τή; μνήμης καί τή; φαντασίας. Τοϋθ’ δπερ
μέγιστόν έστιν έλλειμμα έν τή βαθμολογι
κή σειρά τών άνθρωπίνων πλεονεκτημά
των. Ώ; πρό; τάς εύαρέστου; συγκινήσεις,
αί μόναι, άς αισθάνονται, είναι ή προσδοκία
I τοΰ συναντήσαι τήν λείαν των καί ή χα
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ρισμόν τών σχολείων, καί τήν γενικήν άπροσεξίαν καί άφροντισίαν τών νέων κηδε
μόνων πρός τά σφάλματά των εύαρεστοτέραν τών έν τή πατρίδι έπιβαλλομένων ποι
νών. Άλλά σπανιώτατα συνέβη περίπτωσις καθ’ ήν άνθρωπος ωρίμου ηλικία;, ά
γων βίον πεπολισμένον, νά προσφύγη είς
άγρίαν φυλήν, ή διά τής βίας ύπό τών Ιν
δών κρατούμενος νά συνεθισθή είς τόν τρό
πον τοϋ ζήν αύτών. -Ούδείς τοιοΰτος άνήρ
ήθελεν έκουσίως ένωθή μετά τών άγρίων,
εκτός τίνος διεφθαρμένου τόν χαρακτήρα,
ακολάστου, οκνηρού, μισανθρώπου ή μικρού
νοός άνθρώπου. Ούδέν δθεν ψευδέστερον ή
μωρότερον διά φιλόσοφον, ώς δ 'Ρουσσώ, ή
τό δι’ έπιχειρημάτων ύποστηρίζειν τήν θε
ωρίαν, δτι οί άγριοι άπολαύουσιν ύπεοτέρας
εύδαιμονίας καί άγουσιν άνετωτέραν ύπαρξιν ή αί φυλαί τών μεγάλων οικογενειών
τοϋ άνθρωπίνου γένος, τών συνδεθεισών είς
κοινωνίας καί προελθουσών είς τόν ύπα
τον βαθμόν τοΰ άνθρωπισμοΰ χαί τής εύνομίας.
Ό φιλόσοφος 'Ρουσσώ έν τή θ' Σημειώ
σει τή; άνω ρηθείσης πραγματείας του, άναφέοει τά επόμενα, άπερ, καταπαύοντες
τύ παρόν δοκίμιον, μεταφράζομεν αύτολεξεί πρός χάριν καί περιέργειαν τοΰ αναγνώ
στου, δστις βεβαίως θά συνομολογήση μεθ’
ημών οτι δ 'Ρουσσώ, κακίζων ούτω τάς
προόδους καί τάς διαφόρου; εφευρέσεις τοΰ
πολιτικού βίου τών κοινωνιών, παρέχει τοΐς
άντιπάλοις, ώς έν άγνοίερ φερ’ είπεΐν, τά
αύτά δπλα πρός δλοσχερή άναίρεσιν τών ι
δίων του επιχειρημάτων. Ιδού τί λέγει :
«... Ούχί άκόπως περιήλθομεν είς τό
» νά κατασταθώμεν τοσοϋτον δυστυχείς.
» "Οταν άφ’ ενός παρατηρήσωμεν τάς ά» πείρους έργασίας τών άνθρώπων, τοσαύ» τας έπιστήμας έξιχνιασθείσας, τοσαύτας
» τέχνας έφευρεθείσας, τοσαύτας δυνάμεις
» έν ένεργεία., άβύσσου; κεχωσμένας, όρη
» κατεδαφισμένα, βράχου; τεθραυσμένου;,
» ποταμούς πλωτούς γενομένους, γαίας
» καλλιεργηθείσας, λίμνας άνασκαφείσας,
» υπερμεγέθη κτίρια ανοικοδομημένα, τήν
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θάλασσαν ζεκαλυμμένην δπδ πλοίων καί
ναυτών' άφ’ ετέρου δέ άναζητήσωμεν δι’
δλίγη; μελέτη; τά προκϋψαντα έξ όλων
τούτων άληθή πλεονεκτήματα πρό; τήν
ευημερίαν τού ανθρωπίνου γένους, δέν δυνάμεθα ή νά έκπλαγώμεν θεωροΰντες
τήν μεγάλην δυσαναλογίαν τήν μεταξύ
τών πραγμάτων τούτων επικρατούσαν,
καί νά οίκτείρωμεν τήν τυφλότητα τοΰ
ανθρώπου δστις, 'ίνα διατρέφω τήν μωράν
άλαζονείαν του καί δέν ήξεύρω όποιον
μάταιον έαυτοΰ θαυμασμόν, επιδιώκει
μετά ζήλου άπάσας τάς ταλ«ιπο)ρία;, ών
έστιν επιδεκτικός, καί άς ή ευεργετική
φυσις έφρόντισε ν’ άπομακρύνη άπ’ αύτου. ο

’£/). Fiarraxd.rov.toc.

Π ΠΤΩΣ1Σ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ.
Τδ φαινόμενον τής πτώσεως τών φύλλων,
καί τοι κοινότατου, δέν έξηγεϊται ευκόλως.
’Εντούτοις ιδού τά αίτια, άτινα και ένδιαφέροντα είναι καί διδακτικά:
ΊΙ φύσις φαίνεται δτι τά πάντα προπαρεσκεύασε διά τόν χωρισμόν τοΰ φύλλου α
μα τοΰτο φανή άπδ τής άνοίξεως. "Οταν ά
νοιξη έν τή ατμόσφαιρα, δ μίσχος είναι συν
έχεια τοΰ καυλοΰ’ άλλά καθ’ δσον τό φύλλον καί δ καυλδς άναπτύσσονται, γίνεται
εις τήν βάσιν διακοπή μεταξύ τών ινωδών
κάι κυψελωδών πλεγμάτων, ώστε νά σχή
μα τισθή βαθμηδόν είδος άρμου κατά τό
μάλλον ή ήττον έντελοΰς.
Ό άρμδς ούτος προσγίνεται διά τής έξαζολουθήσεω; τής αύξήσεως τοΰ καυλοΰ άφ’
ου τδ φύλλον άνεπτύχθη, δπερ γενικώς γί
νεται είς τινας εβδομάδας. ’Αφοΰ έντελώς
άναπτυχθή τδ φύλλον, ή βάσι; τοΰ μίσχου
του δέν δύναται πλέον νά προσαρμοσθή ά
κριβώς είς τήν διάμετρον τοΰ καυλοΰ, δστις
έξακουθε! νά αύξάνη, ζαί καθίσταται άναγκαία διάρρηξις μεταξύ τής βάσεως ταύτης
τοΰ μίσχου καί τοΰ καυλοΰ. Ή χώρισις αρ

χίζει έζ τοΰ κέντρου ζαί αναπτύσσεται έως
ου έπί τέλους φθάση τάς ξυλώδεις ίνας,
έφ’ ών κυρίως στηρίζεται δ μίσχος.
Ένώ δέ ή φύσις, διά τής χωρίσεως ταυτης, έπιφέρει πληγήν, λαμβάνει μέτρα πρδς
θεραπείαν αυτής, διότι βλέπομεν τήν έπιδερμίδα τοΰ καυλοΰ ν’ άναπτύσσηται είς τήν

επιφάνειαν τοΰ τραύματος ούτως, ώστε, δ
ταν τδ φύλλον άποσπάται, τδ δένδρον δέν
υποφέρει έζ τών αποτελεσμάτων πληγής α
νοικτής. Ουτω ληφθέντων τών προφυλαχτι
κών μέτρων, τδ φύλλον άποδιώκεται είτε
ύπδ τής άναπτύξεως τοΰ κάλυκος, δστις εί
ναι είς τήν βάσιν του, είτε ύπδ τοΰ άνέμου,
είτε ύπδ τοΰ ίδιου βάρους. "Αμα δέ τά
λαμπρά χρώματα τών φύλλων τοΰ φθινο
πώρου άρχίζωσι νά μαραίνονται καί τά
πάντα είσί προπαρεσζευασμένα διά τδν χω
ρισμόν, δ άνεμος έπέρχεται βαρύ;- άπογυμνοϊ δέ τότε τήν κορυφήν τών δένδρων, καί
διασκορπίζει είς παχέα στρώματα τά φύλ
λα έν τοίς άγροϊς.
Ίΐ πτώσις τών φύλλων άρα εϊναι τδ ά
ποτέλεσμα τακτικής ζωικής προϊούσης κινήσεως, άρχομένης άπδ τοΰ σχηματισμού
τοΰ φύλλου καί ληγούσης άμα τοΰτο ούδό
λως πλέον χρησιμεύη είς τδ δένδρον δπερ
τδ παρήγαγε. ΙΙρός τούτοις δ πάγος τοϋ
φθινοπώρου, συσιέλλων αίφνης τούς καυλούς είς τήν βάσιν τοΰ μίσχου, έπιταχύνει τήν πτώσιν τοΰ φύλλου. ’Απαντες πα
ρετήρησαν κατά τάς πρωίας τοΰ φθινοπώ
ρου, δταν έπικρατή πάγος, δτι ή ελάχι
στη πνοή τοΰ άνέμου ρίπτει σωρηδόν τά
φύλλα. (The Garden.)

Λ. Ο. Σ.

ΜΥΡΜΗΚΩΝ ΜΑΧΗ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ.
Έν ταΐς Ήνωμέναι; Πολιτείαι; τή; ’Α
μερικής συχνότατα, άνά πάν σχεδδν βή
μα, άπαντά, τις μικρόν μέλανα μύρμηκα,
8ν άποκαλοΰσι π.Ιάνητα ή j/updr. Άμα
θλίψη τις τοΰτον, Εξέρχεται ίσχυροτάτη

έσμή μυρμηκικού οξέος. Τδ έντομον δέ
τούτο, ταχύ δν είς τάς κινήσεις του, δέν
χαράσσει ατραπούς, δπως πολλά είδη μυρ
μήκων, άλλά περίπατε! δπως τύχη, καίτοι
άκολουθεί τήν αυτήν διεύθυνσιν έπί τινας

Εκατοντάδας μέτρων, έπανερχόμενον συνε
χώς είς τήν πρώτην οδόν καί καταβάλλον
τρις ή τετράκις περισσότερον χρόνον ή 6σος απαιτείται "να φθάση είς τδν πρδς 8ν
δρον του.
Καθ’ δλον τδ μήκος τής δδοΰ των είς άποστάσεις άνίσους, οί μύρμηκες ούτοι έχουσιν άποθήκας ή σταθμούς, οΰς συνεχώς
Επισκέπτονται, δταν δηλ. μεταβαίνωσιν είς
τά πέριξ, καί φαίνεται δτι τοΰτο θεωροΰσι καθήκον σπουδαιον. ’Εντούτοις πιθανόν
τό μέρος δπερ άποκαλώ σταθμόν νά ήναι
γραμμή πόλεων όμοσπόνδων, μεταξύ τών
δποίων γίνεται έμπόριον μέγα. Τό κατ’ έ
μέ, άδύνατον νά μή άναγνωρίση τις δτι
καθ’ δλην τήν μεταξύ τών πόλεων τούτων
άπόστασιν ύπάρχουσιν άποκατεστημέναι
σχέσεις σπουδαιότατοι καί πληρέστατοι.
Ακρωτήριασαν ένα μύρμηκα ένώ περίπα
τε! είς τήν οδόν του' εύθύς Οά έπιφέρης
πανταχοϋ σφοδροτάτην ταραχήν. Έντδς
δύο ή τριών λεπτών ύπέρ τού; πεντακοσίους συνοδοιπόρους Οά έπισκεφθώσι τδν α
πόμαχον' καί εί μέν ϊδωσιν δτι δυνατδν νά
Οεραπευθή, βοηθοΰσιν αύτόν έως ού άνορθωθή καί κατορθώση νά συμβαδίστ. μετά
τών άλλων, εί δέ άποθάνη, μετακομίζουσιν αύτδν έξω τής δδοΰ καί δλοι τρέπον
ται εί; τδ έργον των ώς άν μηδέν συνέβη.
Τό πάντων άληθώς περιεργότατον εϊναι
δτι τά ζώα ταΰτα ένίοτε κηρύττουσι πό
λεμον πρός τδν έροθροκέφαλον μύρμηκα τών
δένδρων, συνεχώς δέ ό πόλεμος άπολήγει
είς μεγίστην καταστροφήν. Καί τοι οί μικροί
μέλανες μύρμηκες δύνανται ένίοτε νά παρατάξωσιν είς τό πεδίαν τής μάχης δεκα
πλάσιους καί επέκεινα μαχητάς περισσο
τέρου; τών έχθρών των, τών έρυθροκεφάλων
δηλ., συνεχώς δμως ήττώνται. Παρευρέθην
ε·ί μάχην μεταξύ τών δύο γενών καί εϊδον
δτι διήρκεσε 4 έως 5 ώρας.
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Σώματά τινα εϊχον ήδη αρχίσει σφοδράν
πάλην κατά τήν άνατολήν τοΰ ήλίου' έμάχοντο δέ έν τώ μέσω τής όδοΰ καί δ ά
ριθμδς τών μαχητών ηυξανε ταχέως. "Ως
έκ τής κοινής συνήθειας τοΰ προαριστεΰσαι,
έπαυσα τάς παρατηρήσεις μου’ άλλ’ ότε έπανήλθον, οί δύο στρατοί εϊχον ένισχυΟή
πολύ, διότι άδιαλείπτως έφθανον έπικουρίαι καί ή μάχη έξετείνετο έπί χώρου μή
κους τριών μέχρι τεσσάρων μέτρων.
Ή πειθαρχία καί δ τρόπος τοΰ πολε
μεΐν δλως διάφορος ήν παρά τοΐς δύο γένεσιν. Οί μικροί μέλανες κυρίως προσέβα
λαν τού; έχθρούς είς τά; κνήμας καί τού;
πόδα;' επειδή δέ ήσαν περισσότεροι τών
έρυθροκεφάλων, κατώρθουν, Επιτιθέμενοι δύο
ή τρεις καθ’ ενός, νά άκρωτηριάσουν αύτού;
καί πολλούς νά καταστήσωσιν άνικάνους
πρδς μάχην. Άπ’ εναντίου, οί έρυθροκέφαλοι ήσχολοΰντο ν’ άποκεφαλίζωσ·. τού; άντιπάλους, καί τοΰτο κατώρθουν μετά κα
ταπληκτικής δεξιότητος καί εύχερείας. "Ο
τε λοιπόν έπέστρεψα είς τδ πεδίου τής μά
χης οί δύο στρατοί εϊχον λάβει επικουρίας
καί ή μάχη έξετείνε-.ο' έξ δσων δέ έδυνήΟην νά κρίνω, ή σκηνή ήν φοβερά καί δ
θάνατο; έθέριζε δεξιά καί αριστερά.
Μετ’ ού πολύ οί μικροί μέλανε; μύρμη
κες διεβίβασαν διαταγάςϊνα στείλωσιν αύτοϊ; άπασαν τήν εφεδρείαν, καί έκ τών πυ
λών μιάς τών μεγάλων πόλεων αύτών,
άπεχούση; εξήκοντα έξ βήματα, ήρχισαν
νά έρχοινται χιλιάδες άτόμων. Ιϊρόδηλον
δτι έβαιναν γοργώ βήματι, δ δ' άριθμδς
αύτών τόσος ήν, ώστε κατά τήν πορείαν
των (κατέχουσαν μήκος 30 ποδών) ήθε
λεν έκλάβει τις αύτού; αντί βαθείας μελανόχρου ταινίας, μή έχούσης άκραν, διότι
άδιαλείπτως έξήρχοντο έκ τής πόλεώ; των
άνά χιλιάδας.
Δυστυχώς κατά τήν όίραν έκείνην δ έν
τώ πεδία: τής μάχη; στρατός των ύπεχώρησεν, ήττήθο καί διέταξεν δπισθοχώρησιν
καταστρεπτικήν, τοϋ πανικού φόβου άποδειχθέντος μεγάλου. Εύθυ; έν τή άτάκτω
φυγή των οί πρόδρομοι συνήντησαν τού;
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Επικούρους καί άνεκοίνωσαν τή πρωτοπο
ρείς τή» πανωλεθρίαν. Τότε ό πανικός φό
βος έγενικεύθη καί οί Επίκουροι ριετά τών
άπολειφθέντων πρώτων μαχητών δρομαίοι
κατέφυγον είς τήν πόλιν των, έντδς πέντε
δέ λεπτών ούδείς ζών μύρμηξ έμεινε» έπί
τοϋ έδάφους. 'Π είδησις τής μεγάλης ταύ
της μάχης καί τών ολέθριων αποτελεσμά
των αυτών έφάνη ήμΐν οτι άνεκοινώΟη είς
του; περιπόλους υπδ αύτών τών μή συμπολεμησάντων, άλλ’ άσχολουμένων είς τά
συνήθη έργα των’ δπωσδήποτε όμως, τδ δι’
ήμάς βέβαιον ήν ότι δλοι οί μέλανες μύρ
μηκες άμέσως έγένοντο άφαντοι άπδ τής
έπιφανείας τής γής καθ’ δλην τήν περίχωρον.
Τδ αύτδ δμως δεν συνέβη καί έπί τοϋ
πεδίου τής μάχης. Πολυάριθμοι έπιθεωρηταί είσέβαλον είς τδ αίματόφυρτον πεδίον
καί έπί πολλάς ώρας Επίμοχθον έξετέλουν
έργον. Οί πλεΐστοι έβοήθουν τους τραύμα·
τίας, όντας πολλούς, καί μετέφερον είς τήν
σκιάν προχώματος, σχηματισθέντος ΰπδ βαρέως φορτωμένης άμάξης, ινα προφυλάξωσιν
αυτούς άπδ τάς πυριφλεγείς άκτϊνας τοϋ
ήλίου, αϊτινες ήσαν άνυπόφοροι (διότι ή ω·
ρα ήν σχεδόν ένδεκάτη). Ικανοί τών επι
θεωρητών ήσχολοϋντο ίνα συναγάγωσι καί
μετακομίσωσι τούς κορμούς τών άποκεφαλισθέντων μαύρων μυρμήκων καί νά στοιβάσωσιν είς ξύλον δρυδς, έκεΐ πλησίον ύ
παρχον, έφ’ ού εΐχον πόλιν. 'Υπέθεσα
οτι προέθεντο διά τών άκεφάλων αύτών
θυμάτων νά προσφέρωσι μέγα συμπόσιον
πρδς τιμήν τοΰ Θεοϋ τοϋ πολέμου ! . . .
Συγχρόνως μεγάλη παρετηρεΐτο δραστηριότης έκ μέρους τών Επιμελούμενων τούς
τραυματίας. Πάσαν ούτοι κατέβαλον Επι
μέλειαν πρδς περιποίησιν τών τραυματιών
καί μεγίστην έδείκνυον πρδς αύτούς συμ
πάθειαν" έντδς δέ μιας περίπου ώρας πολ
λοί τών τετραυματισμένων έφάνησαν ικα
νοί πρδς έργασίαν, ένώ οί άποδεικνυόμενοι
ετοιμοθάνατοι μετεφέροντο είς τδ ξύλον
υπδ τών συντρόφων των.
Καί τοι πολλοί τών έρυθροκεφάλων έ-

τραυματίσθησαν, καί τινες σοβαρώς, δλίγοι ήσαν οί φονευθέντες, ους έπίσης μετέ
φεραν είς τδ αύτδ μέρος, είς 8 καί τά άκέφαλα πτώματα τών πολεμίων. Ότε δέ οί
νικηφόροι έρυθροκέφαλοι κατέλιπον τδ πε
δίον τής μάχης, ούδέν άλλο ίχνος τοϋ πο
λέμου άπελείφθη ή αί άποκεχωοισμέναι τών
ηττηθέντων κεφαλαί, αϊτινες ώμοίαζον πρδς
άφιονόσπορον.
Μετάφρασες Ν. I. Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΛΜΕΡΙΚΙΙ
******·
ΑΓΓΛΟΥ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΕΙΣ
ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑΝ.
Οί "Αγγλοι φυσιολόγοι περιηγοϋνται πο
λύ" τωόντι δέ δέν εύχαριστοϋνται νά παρατηρώσι τήν φύσιν μόνον έν τοΐς μουσείοις καί
ταΐς διαφόροις συλλογαϊς, άλλά προτιμώσι
νά μελετώσιν είς αύτά τά μέρη δπου φύον
ται τά φυτά καί ύπάρχουσι τά έρυκτά, τά
ζώα, τά έντομα, κτλ. Διά ταϋτα τά άρι
στα συγγράμματα—περιηγήσεις, φυσική ι
στορία κα1. τόσα άλλα, οφείλονται κυρίως
είς τούς "Αγγλους φυσιοδίφας.
'Ο Κ. Μπέλτ, μηχανικός καί φυσιολόγος,
δστις τέσσαρα έτι διέτριψεν έν τή Κεντρική
’Αμερική ώς διευθυντής χρυσωρυχείου, πρδ
μικροϋ έξέδωκεν άξιον λόγου σύγγραμμα
περί φυτών, ζώων, έντόμων,κτλ. τής Νικαραγούας, έξ ού καλόν ένομίσαμεν νά ερανισθώμεν τάς έπομένα; πληροφορίας·
Ή Επικράτεια τής Νικαραγούας διαιρεί
ται είς τρεις παραλλήλους ζώνας ή νομούς"
τδν άνατολικδν, κείμενον είς τδν ’Ατλαντι
κόν ωκεανόν καί κεκαλυμμένον άπδ λίαν
Εκτεταμένο» δάσος, δπερ χορηγεί είς τδ έμ
πόριον χαουτσούχ καί άνακάρδιον (μαώνιον)"
τδν κεντρικό», δστις άποτελεΐται άπδ τάς
έπαρχίας Χοντάλες, Μανταγάλσα καί Σεγοβία καί Εκτείνεται άπδ τοϋ ποταμοΰ αγίου
Ίωάννου μέχρι τής 'Ονδούρας (πρδς τά βο
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ρειοδυτικά)" δ νομός ούτος ιδίως είναι πλού
σιος είς νομάς δυναμένας νά διαθρέψωσιν
άπειρα ζώα" τέλος τδν δυτικόν νομόν, όστις
είναι λωρίς στενή, περιοριζομένη ένθεν μέν
άπδ τάς μεγάλας λίμνας Νικαράγουαν καί
Μανάγουαν, ετέρωθεν δέ άπδ τοϋ Ειρηνι
κού ώκεανοΰ. 'Η γή τοϋ νομοϋ τούτου είναι
εύφορωτάτη καί δύνανται νά εύδοκιμήσωσι
τδ ινδικόν, ό καφές, ή ζάχαρις, ό καπνός,
τδ κακάον, κτλ. Διαρκές είναι τδ έαρ καί
δύναταί τις είπεΐν ότι ή χώρα αύτη, ή άφθονοϋσα ύδάτων καί έχουσα μεγάλας λίμνας, Οά ήτο άληθής παράδεισος άν οί κά
τοικοι ήσαν φιλόπονοι" άτυχώς είναι οκνη
ροί.
Ό Κ Μπέλτ άπεβιβάσθη είς Γκρεητάουν
ή Σάν Ζουάν δέλ Νόρτε (5an Juan del
Nolle'), τήν μόνην τουτέστι πόλιν τή; Νι
καράγουας έν τώ Άτλαντικώ,τήν 3)1 5 Φε
βρουάριου 1 868. Ό λιμήν ήτο πρίν καλός
καί εχώρει πολλά πλοία, άλλ’ ήδη έγεμίσθη
άπδ χώμα καί ψάμμον τοϋ έν αύτώ Εκβάλλοντος ποταμού, καί είς τδ μέρος δπου άλ
λοτε προσωρμίζοντο πλοία, νϋν βόσκουσι
ζώα ή έσχηματίσθησαν λίμναι" πλησιέστατα δμως κατεσκευάσθη άλλος λιμήν.
Ί1 πόλις, καί τοι μικρά, είναι ώραία, αί
δέ οίκίαι ξύλινοι, σκιαζόμεναι ΰπδ φοινίκων,
άρτοκάρπων, πορτοκαλλεών, κτλ. Έκάστη
οικία έχει κήπον,οί δέ τοίχοι περιβάλλονται
ύπδ φυτοϋ ώραίου, καλ.ουμένου ’ΛχτΙγοΐοτ
.le.-ttonovr καί ύπδ τών Εγχωρίων Vegessima, ήτοι KaJdr ή 'ΌραΓοχ. Τδ φυτόν τού
το ύπερηγάπων οί άρχαίοι ’Ινδοί, οΐτινες
πράγματι Ελάτρευον τά άνθη.
Τδ Εμπόριον, δπερ είναι άξιον λόγου εν
Γκρεητάουν, διατελεϊ σχεδδν έξ ολοκλήρου
εί» χεϊρας τών ξένων" συνίσταται δέ κυρίως
είς τήν εςαγωγήν εγχωρίων προϊόντων, ήτοι
καφέ, κακάου, καουτσούκ, κτλ. Καί τοι δέ
ή πόλις είναι Εκτισμένη εί; πεδιάδα, περικυκλωμένην άπδ λίμνα; καί έλη, καί τοι
δέν ύπάρχουσι διώρυγες καί Επί Εννέα μή
νας τοϋ έτους βρέχει άφθόνως, ούδόλως Επι
πολάζουν πυρεττοί, καί τοΰτο ενεκεν τοϋ
πυρώδους τής γής, τάχιστα άπορροφώσης
(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. ΣΤ’.)
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τήν υγρασίαν καί μάλιστα ένεκεν τής εΰκολίας δι’ ή; τά μιάσματα Εκδιώκονται μα
κράν υπδ τών Ετησίων, οΐτινες δύνανται νά
σαρώνωσιν άδιαλείπτως τήν Επιφάνειαν χώ
ρας δλως πεδινής.
Τά πέριξ τοϋ Γκρεητάουν είσί κεκαλυμμένα άπδ δάση, έν οίς φύεται τδ Ψιίΰωκ
(Psidium, goyavier), δηερ παράγει καρπόν
δμοιάζοντα πρδς μικρόν μήλον, έχον σπό
ρους ξυνούς τήν γεϋσιν, έξ ών κατασκευάζουσι γλυκύπηκτον περίφημο» καθ’ δλην
τήν χώρα». Πολλά δένδρα έν τοΐς δάσεσε
φέρουσιν έπίφυτα φυτά, έπί δέ τών δένδρων
εύρηνται φλύαροι ψιττακοί καί ραμφισταί
(ioucans). Είς τά άδενδρα τοϋ δάσους μέρη
περιπλανώνται λαμπρά άμερικανικά στρου
θιά (tangaras), ιδίως ό 'ΡαμφόχοιΑος
(Ramphocoelus passerinii)· τδ άρρεν είναι
μέλαν καί χνοώδες, έχον άνω τής ούράς
κηλίδα άνοικτοΰ έρυθροϋ χρώματος, τδ δέ
θήλυ (τδ ζώον τοΰτο είναι πολύγαμον) έχει
πτερά πρασινωπά.
"Απειρα είσί τά έντομα ού μικρόν παρέχοντα τδ Ενδιαφέρον. Ό Κ. Μπέλτ άναφέρει παράδοξόν τι κολεόπτερον άνήκον είς
τήν τάξιν τών μακροκέρων, Desmiphora
fasciculala καλούμενον, ού τδ σώμα δλον
είναι κεκαλυμμένον άπδ ύπομελαίνας τρί
χας καί δπερ δύναταί τις νά έκλάβ») ώς
τριχωτήν κάμπην. Κατωτέρω σημειοϋμεν
καί άλλας τοιαύτας περιπτώσεις ζώων έχόντων παραδόξως έργανικήν μορφήν καί
άνηκόντων είς άλλους τόπους. Αί ψευδείς
αύται ομοιότητες, άς πρώτος ό Κ. Bales
έγνωστοποίησεν έν τώ συγγράμματί του
Περιήγησις ίπΐ τοΰ ’Λμαζοΐος, βεβαίως
έχουσι σκοπόν νά Εξκσφαλίσωσι λίαν ποωτοτύπως τήν ύπαρξιν ζώων τινών, Επιτρέπουσαι αύτοί; νά διαφύγωσι διά τρόπου δ
λω; άπροσδοκήτου τήν καταδίωξιν τών Εχ
θρών των. Ιδού δέ έξήγησις τοϋ πράγμα
τος. Τά ζώα τά έχοντα μακοά κεράτια (τά
μακρόκερω) συνήθως κρύπτονται ΰπδ τε
μάχια ξύλων ή ΰπδ τά λείψανα φυτών, ή
Δεσμιφόρος δμως μένει άφόβως έξηπλωμένη
εις τήν Επιφάνειαν τών φύλλων, διότι γνω28
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σ-riv τυγχάνει δτι τά έντομοβόρα πτηνά
δέν τρώγουσι τάς τριχωτάς κάμπας, κατ’
άκολουθίαν δέ καί τά ταύταις δμοιάζοντα
έντομα. Καί αί λεγόμεναι ’Edixurldst:
(Α7e/tcom'dae) κατορθοϋσι νά διαφύγωσι τών
σφηκών τάς προσβολάς.
Ό Κ. Μπέλτ ολίγον διέτριψεν είς Γκρεητάουν, διότι ώφειλε νά μεταβή άμέσως είς
άγιον Δομίνικον, δπου κεϊνται τά χρυσωρυ
χεία, ών τήν δ-.εύΟυνσιν είχεν άναλάβει, άπήλθε δέ διά τοϋ ποταμοΰ Σάν Ζουάν έπιβάς λέμβου έκ κέδρου, ής τδ πλήρωμα συνέκειτο έκ τεσσάρων δεξιωτάτων καί εύρω
στων κωπηλατών. Ό πλους διήοκεσεν 8ς
ήμέρας, ήν δ’ εύχάριστος, διότι αί όχθαι
κατά μέγα μέρος είσί κεκαλυμμέναι άπδ δι
άφορα δένδρα καί φυτά. Αί οίκίαι τών άπαντωμένων χωρίων είσίν έλεειναί, καί τού
το διότι οί άνθρωποι άποστρέφονται τήν έρ
γασίαν καί προτιμώσι νά αίωρώνται είς τάς
κρεμαστάς κλίνας των’ τής δέ ραθυμίας τών
ανθρώπων έκείνων φέρει δ Κ. Μπέλτ ίκανάς
αποδείξεις.
Κατά τδν πλοϋν δ Κ. Μπέλτ είδε ποίμνιον άγριων χοίρων. Τά ζώα ταΰτα έχουσιν
είς τήν ράχιν φϋμα έκκρίνον ύλην άποπνέουσαν μόσχον καί βόσκουσι κατ’ άγέλας ά
πδ εξήκοντα έως εκατόν. Λέγεται δτι άλληλοβοηθοϋνται όσάκις προσβάλλονται ύπδ
τοϋ αίλουροπάρδου (Jaguar), δστις δμως
είναι έπιτηδειότερος έκείνων. Τιρόντι' ΐσταται ακίνητος έπί κλάδου δένδρου, περιμένων μεθ* υπομονής νά διέλΟγι πλησίον αγέ
λης, ταύτης δέ πλησιασάσης, δ αίλουρόπαρδος έπιπίπτει κατ’ άγριοχοίρου, φονεύει αύ
τδν καί εύθύς έπιςρέφει είς τδ δένδρον, δπου
μένει έως ού άπασα ή αγέλη άπομακρυνΟή
καί ούτω δυνηθή νά καταβή καί φάγη ήσύχως τήν λείαν του.
'Η μόνη καθ’ όδδν πόλις είναι ή Καστίλλο, δπου δ Ν'έλσων άπέβαλε τδν έτερον
τών οφθαλμών έν ώ χρόνιο προσέβαλεν αύ
τήν· είναι δέ ρυπαρωτάτη καί τήν νύκτα α
νυπόφορος ένεκεν τών άπειρων κωνώπων.
Ή πόλις αύτη είναι τδ κέντρον τοϋ εμ
πορίου τοϋ χαοοτσούκ καί έντεϋθεν οί πο

λυπληθείς έργάται άναχωροΰσι διά τά άχανή δάση τά έπί τής κλιτύος τοϋ ’Α
τλαντικοί, είς ά συνάγουσι τήν ούσίαν αύ
τήν. Αί ιδιότητες τοΰ καουτσούκ ήσαν
γνωσταϊ είς τούς κατοίκους πρδ τής άφίξεως τών 'Ισπανών, διότι οί Μεξικανοί κατεσκεύαζον σφαίρας, δι’ ών έπαιζον' τδ άζτεκικδν όνομά του είναι ulli, έξ ού οί συνάγοντες αύτδ έκλήθησαν ulleros. Έν τώ
ποταμώ τών ’Αμαζόνων τδ καουτσούκ πα
ράγεται ύπδ είδους εύφορβίου, καλουμένου
Sidonia elasltca, έν δέ τή Νικαραγούα
ύπδ τής Castilloa elaslica, συκής εύκόλως
άναγνωριζομένης ύπδ τών πλατέων φύλλων
της. Ο: συλλέγον.ες αύτδ άναβαίνουσιν είς
τά δένδρα έκ τών πέριξ κλιματίδων (λυγαρών), έπειτα δέ κατακόπτουσι τδν φλοιδν
άνά τρεϊς πόδας άνω, ώστε ν’ άποτελέσωσι
V. Έντδς μιας ώρας δλος δ οπός ή γάλα
(latex) μετεγγίζεται είς κασσιτέρινά άγγεϊα
άτινα φέρουσι μεθ’ έαυτών. ’Αφέψημα κλιματίδος (Cdlonyclion speciosum) προστιθέ
μενον άκολούθως είς ώρισμένην δόσιν είς τδ
ρευστόν πήγνυσι τοΰτο καί ούτω τδ καουτ
σούκ προσλαμβάνει σχήμα κυκλοειδών
πλακών. Δένδρον διαμέτρου 5 ποδών, χαρασσόμενον κατά πρώτον, δίδει σχεδδν 80
λίτρας γάλακτος, έξ ού δύνανται νά έξαΪάγωσι περί τάς 45 καουτσούκ. Πολλοί
ιεβεβαίωσαν τδν Κ. Μπέλτ δτι έν δένδρον
δύναται ν’ άναλάβη έντδς μηνών τινων έκ
τής έγχειρίσεως είς ήν ύπεβλήθη, δλα δμως
δσα παρετήρησεν, ειχον άποξηρανθή καί δ
λως διατρηθή ύπδ τών έντόμων Aczocinus
longimanus (άκρόκοινος μακρόχειρ ;)
Ή έκμετάλλευσις τοϋ καουτσούκ είς ού
δένα ύποβάλλεται κανονισμόν, άλλ’ άδιακρίτως φ.Ιιβοτομονσι νέα καί παλαιά δέν
δρα, δπερ Οά έχη λυπηράς διά τδ μέλλον
συνεπείας. Εύκόλως έδύναντο νά σχηματίσωσιν έντδς δεκαετίας έπικερδεστάτας φυ
τείας έκ τοιούτων δένδρων, άλλά ούδείς
σκέπτεται περί τούτου. Τώ 1867 έξήχθη
έκ Γκρεητάουν καουτσούκ άξίας Ί 12,000
ταλλήρων, τώ δέ 1871 ή άξια άνήλθεν
είς 226,000 τάλληρα.

. Έπίσης όσημέραι σπανιώτερα καταντώσι
καί τά δένδρα τά παράγοντα τδ μαώπολ,
ή Swielonia mahogani καί ή Cedreia

odorala.
Είς άγιον Κάρολον, μικράν πόλιν κειμένην είς τήν μεσημβρινήν άκραν τής λίμνης
Νικαραγούας, δ Κ. Μπέλτ κατέλιπε τήν
λέμβον καί έπέβη άτμοπλόου, πλέοντος είς
Ούβάλδον, δπου άφίκετο μετά μίαν ημέραν.
Ούδέν κατά τδν πλοϋν άξιον περιεργείας εί
δε' διέπλευσαν δέ πρδ τών νήσων Νανσιτάλ,
δπου πλήθος πτηνών καταφεύγουσι' ταΰτα
δέ άγαπώσι νά άναπαύωνται έπί μεγάλων
έπιπλεόντων σωρών ύδροβίων φυτών, άλλ’
οί κροκόδειλοι (alligators), οί ύπεραγαπώντες τά πτηνά αύτά, άρπάζουσι μένοντες είς τήν έπιφάνειαν τοϋ ύδατος ώς κοομδς δένδρου' ό όγκος ούτος κινείται βρα
δέως, έπιτηρών τήν λείαν του, άμα δέ
πλησιάση, δρμά αίφνιδίως καί αρπάζει τδ
πτηνόν.
Έξ Ούβάλδου διηυθύνθη είς άγιον Δομί
νικον' διήλθε δέ πρώτον διά τής κοιλάδος
τοΰ Sail Jos6, ήτις είναι ξηρά καί κονιορτώδγ.ς, μεταβαλλομένη κατά τήν έποχήν
τών βροχών είς βόρβορον. Ένθα κακεϊσε
εύρίσκονται βουνοί βραχώδεις κεκαλυμμένοι
άπδ ακανθώδη δένδρα, ήτοι κακτέας, ακα
κίας, φοίνικας νάνους, βρωμηλοειδή Έν
γένει άφθονοϋσιν αί άκανθαι είς τά μέρη
τά εκτεθειμένα είς μεγάλην ξηρασίαν καί
πιθανόν δτι έφύησαν ινα προφυλάττωσι τά
φυτά κατά τών χορτοφάγων ζώων, άτινα
στεροϋνται τής συνήθους τροφής των. Με
τά ταΰτα διήλθε διά μέρους όρεινοϋ, έν ω
ικανά ύπάρχουσι δένδρα, ών τά φύλλα πίπτουσι κατά τήν ξτ,ράν τοϋ έτους ώραν (δ
ταν δηλ. δέν βρέχη), δπως συμβαίνει παρ'
ήμϊν τδ φθινόπωρον' άφίκετο δέ είς Άκογϊάπο, πρωτεύουσαν τής έπαρχίας Χοντάλες, μετονομασθεϊσαν ύπδ τών 'Ισπανών
(διότι ύπήρχε πρδ τής άφίξεως τούτων) ά
γιος Σεβαστιανός, άλλά τδ τελευταϊον ό
νομα ούδόλως είναι ήδη έν χρήσει. Είς τά
πέριξ ύπάρχουσι πολλοί λειμώνες,έν οίς βόσκουσιν άπειρα ζώα, ή δέ γή είναι λίαν εύ
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φορος, άλλά ώς έκ τής άμελείας τών κα
τοίκων δέν καλλιεργείται.
Είς Πιτάλ, μικράν πόλιν έπονομασθεϊσαν έκ φυτοϋ ού αί ίνες χρησιμεύουσι πρδς
κατασκευήν ύφάσματος, ύπάρχουσι παρθέ
να δάση, άπδ μεγαλοπρεπή καί ύψηλά
δένδρα. Τδ μέρος έκεϊνο ύπέρ πάν άλλο
είναι έκτεθειμένον είς τούς έτησίας, διδ τδ
έδαφος είναι πάντοτε ύγρόν' έπειδή δέ η
άτμόσφαιρα είναι θερμή, τά δένδρα αύξάνουσιν άδιαλείπτως. Ούδόλως επικρατεί ε
κεί χειμών' παντδς δέ είδους δένδρα εύρηνται καί πολλά χαρίεντα πτηνά, διά
φορα έρπετά καί ζώα άπαντώνται.
Τά χρυσωρυχεία εΰρηνται πέριξ τής κωμοπόλεως τοϋ άγιου Δομίνικου, κατοικουμένης μόνον ύπδ έργατών, κυρίως μικτογενών καί τινων γνησίαιν ’Ινδών. Οί τελευ
ταίοι ούτοι είναι φιλόπονοι καί εύάγωγοι,
άλλ’ ούδόλως ήξεύρουσι τά έκ τής οικονο
μίας αγαθά' διό έκ τής έργασίας των ούδό
λως πορίζονται περίσσευμα, κατασπαταλώντες τούς κόπους των πρδ τοϋ τέλους
τοϋ μηνός. Όλίγιστοι μαΰροι άπαντώνται
έν τή Κεντρική Αμερική, διά τδν λόγον
δτι άμα έκδιωχθέντων τών Ισπανών κατηργήθη ή δουλεία. 'Π έλλειψις μαύρων είς
τά μέρη έκεϊνα θεωρείται μάλλον εύτύχημα' διότι εύκόλως ούτοι τρέπονται είς κλοπάς.
Ό Κ. Μπέλτ πλεΐστα δσα δένδρα καί φυ
τά έκαλλιέργησεν είς τδν κήπον του' πάν
τα δέ ταΰτα περιγράφει λεπτομερώς. "Ο
λων τών κλιμάτων τά δένδρα φύονται είς
τήν άγαθήν έκείνην γήν. Γεννημάτων μό
νον άραβόσιτον παράγει ή Νικαραγούα καί
σχετικώς ολίγον σίτον. ΙΙολλοί δέ δίς τοϋ
έτους συγκομίζουσιν άραβόσιτον. Έν τή
Κεντρική ’Αμερική δ έξ αραβοσίτου άρτος
παρασκευάζεται δπως καί έπί τών άρχαίων
Μεξικανών* βράζουσι δηλ. τούς κόκκους μέ
στάκτην ή όλίγον άσβεστον, tva διευκολυνθή ή έχφ.Ιούόισκ;, έπειτα δέ τρίβουσιν
ή άλέΟουσι διά δύο πετρών' τδ έξαχθέν
άλευρον μιγνύουσιν ύδατι καί κατασκευά-
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ζουσ·. νοστιμότατα και θρεπτικότατα πλα
κούντια ή άοτίσκους.
Πολλά λεπιδόπτερα ύπάρχουσιν είς τάς
δχθας τών ^υάκων" ευρηται δέ καί μεγά
λη αράχνη, Nephila ζαλουμένη, ήτις ύφαίνει πολλά κίτρινα υφάσματα, τά μέν
έπί τών δέ. rO Κ. Μπέλτ παρετήρησε καί έ
τερον είδος άράχνης, κατεχούσης τδ κέν
τρον τοΰ υφάσματος, ένώ είς τά άκρα ϊσταντο άλλαι μικρότεραι. "Αμα πέση είς τδ
δίκτυον ζωόφιόν τι, αί μικραϊ άράχναι
πλησιάζουσιν ινα συμμεθέξωσι τοΰ συμπο
σίου, ή μεγάλη δμως τάς διώκει λακτίζουσα. Κα'ι παντοειδών πτηνών δέ υπάρ
χει πλήθος πολύ, δσον είς ούδέν άλλο μέρ°ς·
Πλησίον τής νηΜτθοειώοΰο Μαργραβίας
(Margrada nepenthoides) άπαντά τις
πλεΐστα δσα πτηνά. Τά άνθη τοΰ παραδό
ξου τούτου καί λαμπροΰ ερποντος ή έγκισσευομένου φυτοΰ είσί διατεθειμένα κυκλοειδώς καί βλέπουσι κάτω, όμοιάζοντα ου
τω πρδς άνεστραμμένην λυχνίαν, έκ τοΰ
κέντρου δέ τής σκιάδος κρέμαται καυλδς,
φέρων είς τήν βάσιν του πολλούς μικρούς
πέτασους πεπληρωμένους ύγροΰ σακχαρώ
δους, δπερ ελκύει πλήθος έντόμων. "Οταν
τά πτηνά καθήσωσιν είς τήν βάσιν τών
πέτασων, ϊνα φάγωσιν έντομα, σείουσι τά
δένδρα καί καλύπτονται άπδ γύριν, ήν
μεταφέρουσιν άπδ ένδς φυτοΰ είς άλλο.
Καί άλλα φυτά γονι μοποιοΰνταιδιά τής
ίδιαζούσης συνδρομής τών μυιοτροχίλων,
μάλιστα δέ εϊδός τι Έρυθρΐνηο·, ήτις, δ
ταν πέσωσι τά φύλλα της, φέρει πλατέα
ερυθρά άνθη, φαινόμενα έκ μεγάλης άπο
στάσεως. "Εκαστον φύλλον σύγκειται άπδ
Sv μόνον πέταλον ευσαρκον καί δίπτυχον,
ώστε οί έν τώ έσωτερικώ στήμονες δέν δύ
νανται νά έξέλθωσιν ή διά μικράς ρωγμής,
δι’ ής ωσαύτως είσδύουσι μικρότατα έντο
μα, άτινα εισέρχονται πρδς άναζήτησιν τής
τροφής των είς τδ βάθος τής στεφάνης.
Δύο ε’ίδη μυιοτροχίλων είσιν άδιαλείπτως
περί τδ φυτδν αύτδ δταν άνθη, διότι διά
τοΰ μακροΰ καί καμπύλου ράμφους των και

τής δισχιδούς γλώσσης των δύνανται εύ"
κολιοτατα νά έςερευνήσωσι τδ έσωτερικόν
τοΰ μακροΰ πετάλου καί νά συλλάβωσι τά
έντομα. ’Ενώ δέ ούτω ληΐζουσιν είς τδ έ"
σοοτερικδν τοΰ άνθους, τά πτερά τής κε
φαλής καλύπτονται άπδ γύριν, ήτις καί
μεταφέρεται αλλαχού. ’Λφ’ ετέρου τά με
γάλα έντομα δέν δύνανται νά άπολαύσωσι
τδ νέκταρ, διατιτραίνοντα τά κάτω τής
στεφάνης (ώς ένίοτε συμβαίνει), διότι αύ
τη προστατεύεται ύπδ παχέος κάλυκος. Τά
άνθη τοΰ πορφυροΰ δακτυλίτου (digilale)
είσιν ούτω διατεθειμένα, ώστε μόνον τά
έντομα έκεϊνα κατορθοΰσι νά είσδύσωσιν είςχ
τούς νεκταροφόοους αδένας, δσα δύνανται
νά μεταφέρωσι τήν γΰριν αλλαχού.
ΊΙ γύρις τοΰ άνθους τοΰ φυτού αύτού
μεταφέρεται ύπδ κηφήνος (άρσενικής μελίσσης), άληθυΰς τής έπιμονής τύπου, δι
ότι κατά πάσαν τής ήμέρας ώραν έργάζεται. Ώς έκ τής φύσεως τοΰ φυτοΰ, έχον
τας τρίχας είς τήν ρωγμήν, τά μικρά έν
τομα δέν δύνανται νά είσδύσωσι μέχρι τής
στεφάνης.
Απειρα έντομα ύπάρχουσιν είς τά πέριξ
τοΰ άγιου Δομίνικου, ό δέ Κ. Μπέλτ μετέφερεν είς ’Αγγλίαν ύπέρ τά 300 ε’ίδη, τά
πλεΐστα άγνωστα είς τούς έντομολόγους.
“Αφθονοι είσί καί αί τενθρηδόνες" πανταχοϋ
τωόντι βλέπει τις τάς παπυροειδεΐς φωλε
άς των καί είς δλας τάς άργιλλώδεις κλιτύας εύρίσκει δπάς, είς άς άλλα είδη σφη
κών καταθέτουσι τά ώά των μέ έφόδια
τροφών διά τούς μέλλοντας σκώληκας. Αί
τροφαί αύται συνίσταντο ίδίοις είς άράχνας
καθιστάσας άδυνάτους πρδς κίνησιν έκ δήγ
ματος. Ήμέραν τινά σ Κ. Μπέλτ είδε μικοδν μέλανα καί κίτοινον σφήκα (Pompihis pohslotdes) θηοεύοντα δούλους" έπλησίασε δέ ό σφήξ πρδς ύφασμα είς τδ κέν
τρον τοΰ όποιου ύπήρχεν άράχνη, έπειτα
όρμήσας έοριψεν αυτήν κατά γής. Έν ρο
πή δφθαλμοΰ συνέλαβε καί διετρύπησεν αύ
τήν καί έπειτα έσυρεν είς τδ άκρον κλάδου
ύψηλοΰ, δπως εύκολώτερον πετάξη μέ τδ
βαρύ φορτίον του.
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*0 Κ. Bates έν τή Πιριηγήσιι του Μ
του Άραζότοο εκθέτει τά μέσα ών χρήσιν

ποιοΰσιν οί σφήκες ϊνα έπανεύρωσι τήν Οέ
σιν τής φωλεάς των, καί παρατηρεί δτι α
δύνατον νά μή κλίνη τις είς τό νά παρα
δεχθώ δτι κατά τήν περίστασιν ταύτην τά
έντομα ταΰτα άποδεικνύουσι περισσοτέραν
νοημοσύνην ή ένστικτον. Τοΰτο παραδέχεται
καί δ Κ. Μπέλτ. Ήμέραν τινά είδεν είς
τόν κήπόν του σφήκα, τδν καλούμενον
Poltstes carnifex δστις έΟήοευε κάμπας"
εύρε δέ μίαν έχουσαν μήκος δακτύλου, ήν
έφόνευσεν ευθύς καί μετέβαλεν είς όγκον
ζυμώδη, 8ν δέν έδύνατο νά μεταφέρη διά
μιάς" έλαβεν οθεν ίν μέρος, άλλά, πριν πετάση, έβεβαιώθη καλώς περί τοΰ μέρους είς
δ άφήκε τδ ύπόλοιπον κεκρυμμένον, ύπδ
φύλλον έν μέσω πολλών φυτών. Πρδς τοΰ
το διέγραψε πολλούς κύκλους έν τώ αέρι,
άπεμακρύνθη, επανήλθε καί αυθις καί έ
πειτα έγένετο άφαντος. Μετά τινα λεπτά
δ σφήξ έπέστρεψεν άπηλλαγμένος τοΰ βά
ρους του" διέγραψε δέ νέον κύκλον ϊνα ϊδη
ποΰ εύρίσκεται καί κατέβη έπί φύλλου νομίζων δτι έκεϊ Θά εύρη τδ υπόλοιπον τής
καμπής" ειχεν δμως άπατηθή. 'Ο σφήξ δέν
άπεθαρρύνθη, άλλ’ ήρχισε νά διαγράφη νέ
ους κύκλους καί μόλις μετά πέντε άποτυχούσας απόπειρας εύρε τήν άληθή θέσιν"
λαβών δέ τήν λείαν, έπέτασε πρδς τήν
φωλεάν του κατ’ εύθεϊάν, διότι δέν είχε
πλέον ανάγκην νά σημείωση θέσιν τινά.
CO Κ. Μπέλτ έκαμε καί άλλην παρατήρησιν ένώ έκαθάριζε μέρος κεκαλυμμένον
άπό διάφορα λείψανα, είς 8 εύρίσκοντο πολ
λά μυριόποδα, ών ούκ ολίγων ή κεφαλή
έφωσφόριζεν" είδε δέ δτι ειδός τι έκαμε
χρήσιν παραδόξου μέσου ϊνα συλλάβη τήν
λείαν του. Τδ μυριόποδον τοΰτο έξετόξευε
τωόντι κατά τών μικρών έντόμων, είς άπόστασιν σχεδόν τριών δακτύλων, ύγρδν γλοι
ώδες, δπερ τάχιστα έσκληρύνετο, καί ταΰ
τα ένεπλέκοντο είς δίκτυον, έξ ού δέν έδύναντο νά έξέλθωσι" τότε δέ τό μυριόπο
δον έπλησίαζε καί έξεμύζα αύτά αναπαυ
τικότατα.
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Πολλοί μύρμηκες ύπάρχουσιν έν τή κεν
τρική ’Αμερική, έν δέ τώ κοινωνικώ βίο»
των τά έντομα ταΰτα έκδηλοΰσι τοιοΰτο
μίγμα ένστικτου καί νοημοσύνης, ώστε δύ
ναταί τις είπεΐν δτι είσί διά τδν φυσιολό
γον καί τδν φιλόσοφον άληθές πρόβλημα,
ού ή λύσις καθίσταται δυσχερεστέρα, έφ’
δσον σπουδάζουσιν αυτά έπισταμένως. Τήν
γνώμην δέ ταύτην έπικυροΰσιν δσα Οέλομεν
έκθέσει.
Οί λεγόμενοι προχομεΐς μύρρηχΒϊ τρέ
φονται άπδ έντομα ή άλλας ζωϊζάς ούσίας"
σταθεράς οικίας δέν έχουσι, διότι καταλείπουσι μέρος τι, δπως έν γένει τά σαρκοφάγα ζώα, άμα έκλειψη ή τροφή. Μι
κρόν είδος μυρμήκων, procdator καλούμε
νον, εισβάλλει κατά μυριάδας έντδς οικιών,
καλύπτον τούς τοίχους καί τδ δάπεδον καί
κατακερματίζον τάχιστα τάς άράχνας καί
σίλφας δσαι προστύχουν. Είς τά δάση άπαντώνται παραπλήσιοι μύρμηκες, οΐτινες
βαδίζουσι κατά στίφη κατέχοντα πλάτος
τριών μέχρι τεσσάρων ποδών. Δεξιόθεν καί
αριστερόθεν πρόσκοποι καταδιώκουσι πληΘύν έντόμων, άτινα μετ’ ού πολύ πίπτουσιν
έν τώ κέντρω τοΰ κυιιωτέρου σώματος καί
εύθύς συλλαμβάνονται. Έάν θελήσωσι να
καταφύγωσιν έπί τών θάμνων, οι πρόσκο
ποι συνέρχονται πολυάριθμοι είς τήν ρίζαν
καί τινες ανέρχονται πρός καταδίωξιν τών
έντόμων, άτινα άπωθούμενα είς τά άκρα
τών κλάδων αναγκάζονται έπί τέλους νά
πέσωσι χαμαί. Μόνον αί άράχναι κατορθοΰσι νά διαφύγωσι τδν κίνδυνον κρεμάμεναι είς τόν αέρα διά άραχνίου, οπερ ζατεσπευσμένως πλέκουσιν. Οί φαλαγγίται, χά
ρις είς τούς μεγάλους πόδας των, δύνανται
νά μένωσιν άκίνητοι έν μέσο) τών έχθρικών στιφών άνευ του έλαχίστου κινδύνου,
άρκούμενοι νά ύψώσωσιν αύτούς άμα μύρμηξ προτίθεται ν’ άναβή. Αί πράσινοι α
κρίδες ΐστανται αμέριμνοι όσάκις διαβαίνωσι σμήνη άκρίδων, ίσως διότι αύται τάς
έκλαμβάνουσιν ώς χόρτον. Άφοΰ δέ άπαξ
συλλάβωσι τά έντομα, κατακόπτουσιν αύτά
καί τά διάφορα τεμάχια, μεταφερόμενα είς
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τχν όπισθοφυλακήν, παραδίδονται εις άλ
λους μύρμηκας, οΐτινες καταθέτουσι προ
σωρινές είς ρωγμάς.
Ο λεγόμενος hamala μύρμηξ, δστις εί
ναι μεγαλύτερος τών προμνησθέντων, άΟρόος έξέρχεται πρός άναζήτησιν τής τρο
φής του και κυρίως συλλαμβάνει σκώληκας
καί νύμφας άλλου μύομηκος, ανήκοντας είς
τούς Hypoclinea. Οί σκώλτκες και αί νύμφαι εύρηνται είς το βάθος οπών έσκαμμένων
είς ξηρόν δένδρον, είς ά; είσδύουσιν οί μι
κρότεροι τών άρπάγων μυρμήκων καί έξάγουσι τήν λείαν. Οί Hypoclinea σπεύδουσι
μέν νά σώσωσι τήν μέλλουσαν γενεάν, άλλ’
οί αρπαγές τόσον ταχείς είναι είς τάς κινή
σεις των, ώστε ματαιοΰσι πάσαν απόπειραν
τών άλλων, οΐτινες ούδ’ αμύνονται, καί τοι
αυτοί δέν προσβάλλονται. ’Εκτός τών σκωλήκων καί νυμφών καταδιώκουσιν άοάχνας,
ακρίδας, μυριόποδα, κτλ.κτλ1 άτομα μεμο
νωμένα στέλλονται πρός κατασκόπευσιν έπί
τών δένδρων ϊν’ άνακαλύψωσι φωλεάς σφη
κών καί πτηνών’ αμα δέ άνακαλύψωσι τι,
ειδοποιοϋσι τον στρατόν, δστις εύθύς άρχε
ται άναβαίνων. 'Ο Κ. Μπέλτ φρονεί δτι μό
νον πρός άποφυγήν τοΰ κινδύνου τούτου
πτηνά τινα κτίζουσι τάς φωλεάς των οΰτως,
ώστε διά τοϋ ράμφους των εύκόλως νά δύ
νανται νά συλλαμβάνωσι τούς προσκόπους,
ούς έξαφανίζουσιν ΐνα μή μεταδώσωσιν είς
τούς κάτο> φυλάσσοντας τό άποτέλεσμα
τών έρευνών των.
II κατοικία τών μυρμήκων τούτων είναι,
δπω; καί τών λοιπών, προσωρινή.'Ο Κ.Μπέλτ
έδυνήθη νά παρατηρήση μίαν κειμένην είς
ρωγμήν καί ανοικτήν έξ ένός μέρους. Οί
μύρμηκες ησαν συνηγμένοι πολυπληθείς καί
ώμοίαζον πρός έσμόν μελισσών’ ύπήρχον δέ
κενά, άποτελοΰντα στοάς, εις άς έτρεχον
έργάται φορτωμένοι λείαν. Είς τό κέντρον
εύρίσκοντο σκώληκες καί νύμφαΓ ένθα κάκεϊσε δέ έβλεπέ τις χονδροτέρου; μύρμηκας,
ώπλισμένους μέ πελωρίου; γνάθους. "Οταν
οί μύρμηκες ούτοι μεταναστεύωσιν (ούδέπο
τε μένουσι πλέον τών πέντε ή έζ ήμερών
είς τό αύτό μέρος), μεταφέρουσι τού; σκώ

ληκας καί τάς νύμφας’ άκολουθοΰσι δέ τήν
αύτήν διεύθυνσιν κα1. άπό άποστάσεως είς
άπόστασιν βλέπει τις μύρμηκας χρώματος
ανοικτού μάλλον, οΐτινες τρέχουσι πρός τοΰ
το ή έκεϊνο τό μέρος, έγγίζοντες τούς συν
τρόφους διά τών κερατίων’ φαίνεται δτι έκτελοΰσι χρέη αξιωματικών εντολήν έχόντων
νά διευθύνωσι τήν πορείαν.
*Η δρασις τών μυρμήκων είναι μηδαμι
νή ή έλαχίστη’ βεβαίως δέ διατελοΰσιν ήνωμένοι διά τής έσφρήσεως. Ό Κ. Μπέλτ
είδε τιρόντι ήμέραν τινά πολλούς μύρμη
κας άδιστάκτως άκολουθούντας δλους τούς
ελιγμούς, ούς έκαμεν είς μύρμηξ σταλείς
προς κατασκόπευσιν’ διανοηθέντος δέ τοΰ
φυσιοδίφου νά χαλάση τδ έδαφος είς ϊν μέ
ρος, οί μύρμηκες έστάθησαν, δπως οί κυ
νηγετικοί κϋνες οΐτινες έχασαν τά ίχνη
τής Θήρας, έπειτα εύρόντες τήν δδδν, ώρ
μησαν είς τά έμπρός. "Αλλοι μύρμηκες, οί
Ψευδορύρρηχες καλούμενοι, οΐτινες έχου
σι καλήν δρασιν, έξέρχονται μεμονωμένοι
πρός ζήτησιν τή; τροφής των.
Ό Αγγλος φυσιολόγος άναφέρει παραδείγματά τινα τής νοημοσύνης τών ζώων
τούτων. 'Ημέραν τινά έθηκε λίθον έπί μύρμηκος, δστις δέν έδύνατο πλέον νά περιπατήση’ τδ πράγμα παρετήρησεν είς τών
συντρόφων του, δστις έσπευσε ν’ άνακοιν
νώση εις τούς λοιπούς, καί μετ’ ολίγο—
πλήθος πολύ άνέτρεψε τδν λίθον, ένώ άλ
λοι έσυραν τδν πεφυλακισμένον έκ τών πο
δών καί ουτω τδν άπήλλαξαν.
Άλλοτε στίφος έμελλε νά διαβή βυάκιον
έπί κλάδου κειμένου πλαγίως. 'Επειδή ή
φυσική αύτη γέφυρα ήν στενωτάτη καί κατ’
άκολουθίαν έπήρχετο βραδύτης είς τήν πο
ρείαν, άμέσως κατελήφθη ύπδ μυρμήκων,
οΐτινες ώρμησαν είς τά δύο τοΰ κλάδου ά
κρα καί έκράτουν αύτά κρατερώς, ώστε
διά τοΰ σώματός των ν’ αύξήσωσι τάς δια
στάσεις τοΰ στρώματος τή; γεφύρας.
Οί οίχοδόροι ή giv.l.loxdstoi είσί μύρμηκες φοβεροί, περί ών δλοι οί περιηγηταί
ποιούνται λόγον’ είσί δέ άναρίθμητοι καί
άπογυμνοΰσι τά δένδρα έκ τών φύλλων των.
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Τά κοπτόμενα φύλλα είσί κυκλοτερή καί
έχουσι διάμετρον ίσην πρδς ήμισυ σελη
νίου. Ό μύρμηξ άναρριχάται είς νεαρόν
δένδρον, κάθηται είς τδ άκρόν τοΰ φύλλου
καί άρχίζει νά κόπτη τήν ϊτυν μέ τήν
γνάθον, χρώμενος τοΐς δπισθίοις ποσίν ώς
κέντρον ύποστηρίξεως. "Οταν τδ φύλλον
σχεδδν κοπή, ό μύρμηξ συλλαμβάνει τδ
τεμάχιον δι’ ένδς τών ποδών, ΐνα μή πέση,
καί έπί τέλους τδ άποσπά’ τούτου γενομένου, ό δίσκος, κρατούμενος καθέτως ύπδ
τής γνάθου, μεταφέρεται κατεσπευσμένως
εις τήν μ.υρμηκιάν, άπέχουσαν συχνάκις ήμισυ μίλλιον. Βλέπων τις τάς μυριάδας
ταύτας τών έντόμων, άτινα διαδέχονται ά
διαλείπτως έν τή έργασία τά μέν τά δέ, α
πορεί πώς ή βλάστησις χώρας τινδς δύναται
έπί τέλους ν’ άνθέξη είς τοιοΰτον όλεθρον.
Εύτυχώς τοΰτο συμβαίνει μόνον είς τάς
τροπικάς χώρας, δπου ταχέως άνανεοΰται
ή βλάστησις’ πρδς τούτοι; δέ έκ φύσεως
δένδρα τινά είσί προφυλαγμένα,εϊτε διότι τά
φύλλα των έχουσιν οσμήν δυσάρεστου, είτε
διότι δέν είναι κατάλληλα είς τδν σκοπόν
3ν οί μύρμηκες έπιδιώκουσιν, είτε δι’ άλλους
λόγους, περί ών θ’ άναφέρωμεν κατωτέρω.
Ούχ ήττον άληθές εΐναι δτι ή αδηφαγία
τών οίχούόρωχ καθιστά δυσχερή τήν άποκατάστασιν ξένων δένδρων, ήτοι πορτοκαλλεών, λεμονεών κτλ. διότι άμέσως γυμνοΰνται τών φύλλων αμα δέν ληφθώσι μεγάλα
προφυλακτικά μέτρα.
"ϊν* άπαλλάξη τδν κήπόν του άπδ τούς
όχληροτάτους τούτους ξένους, δ Κ. Μπέλτ
έκαμε χρήσιν φοινικοΰ όξέος, τά δ’ άποτε
λέσματα άπεδείχθησαν θαυμάσια. Μόλις
τωόντι ή μυρμηκιά διεβράχη μέ τήν δλην
ταύτην, δλοι οί κάτοικοι μετηνάστευσαν καί
έγκατεστάθησαν εις τινα άπόστασιν, συγκομίσαντες τάς τροφάς των’ τδ περιστατικδν δέ τοΰτο παρέσχε τώ φυσιολόγω ευκαι
ρίαν ΐνα πεισθή περί τής νοημοσύνης τών
μικρών ζώων. "Οταν πρόκηται νά διέλθωσι
διά κατωφερούς μέρους, άφίνουσι τδ φορ
τίου των νά κυλίση κάτω, άλλοι δέ μύρμη
κες, καταβάντες πρίν, λαμβάνουσιν αύτό’
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'Οσάκις μεταβώσιν είς νέαν κατοικίαν, δέν
λησμονοΰσι τήν παλαιάν’ έν έτος δέ άφοΰ
ήναγκάσθησαν νά καταλίπωσι μυρμηκιάν,ή·
τις εΐχε διαβραχή ύπδ φοινικοΰ όξέος, έπανήλθον έν αύτή, καί τοΰτο έπραξαν άναμφι
βόλως ϊν’ άπαλλαχθώσι τοΰ κόπου τοΰ νά
όρύξωσι νέας στοάς. Αύται τωόντι είσί πολύ
μακράί καί έχουσι μεγάλας διαστάσεις,
τής διαμέτρου ουσης ένδς μέχρις όκτώ δα
κτύλων
'Υδροχλωρικός άργυρος, £ιφθεΙς είς κόνινέπί τοΰ έδάφους κατά ξηρόν καιρόν, έπέφερεν έπι τών οΐχοδόρων παράδοξον άποτέ
λεσμα, διότι εύθύς ήρχισαν νά τρέχωσιν έν
θα κακεΐσε λίαν τεταραγμένοι, δάκοντες ίσχυρώς οί μέν τούς δέ. Τδ είδος τοΰτο τής
μανίας μετεδόθη είς δλους καί τότε ειδον
νά έξέλθωσιν έκ τής μυρμηκιδς μεγάλα ά
τομα, έχοντα μήκος 3)4 τοΰ δακτύλου, ά
τινα φαίνονται μόνον είς σπουδαίας περι
στάσεις, δηλ. δταν πρόκηται μετανάστευσις ή προσβληθή ή φωλεά. Κατ’ άρχάς ή
σαν σοβαροί, άλλ’ δταν ήλθον είς συνάφειαν
μέ τήν δηλητηριώδη ούσίαν, άνεφάνησαν
καί έπ’ αύτών τά ίδια συμπτώματα.
Εις τί αρά γε χρησιμεύουσι τά φύλλα,
άτινα οί μύρμηκες είσάγουσιν άδιαλείπτως
είς τάς φωλεάς των ; Τί γίνονται τοΰτα ;
— Πολλά ύπέθεσαν, ό δέ Κ. Μπέλτ φρονεί
δτι άποτελοΰσιν είδος κόπρου, έν φ φύονται
μύκητες, χρησιμεύοντες πρδς τροφήν τών
μυρμήκων. Άν τις άνοιξη τωόντι μίαν
μυρμηκιάν, δέν βλέπει φύλλα, άλλ’ εύρίσκει είς πολλά δωμάτια, όντα μεγάλα
ώς κεφαλή άνθρώπου καί συγκοινωνοΰντα
πρδς άλληλα διά διαδρόμων ύλην μελάγχρουν καί χλοώδη, έν μέσω τής όποιας
εύρηνται μύρμηκες πολύ μικρότεροι ένείνων
οΐτινες άπέρχονται πρδς άναζήτησιν τών
φύλλων, ώς καί σκώληκες καί χρυσαλίδες’
έξετάζων δέ τις έπισταμένω; τήν χλοώδη
ταύτην ούσίαν, βλέπει δτι συνίσταται άπδ
μικρότατα τεμάχια ξηρών φύλλων, φαιών
καί συγκεκολλημένων διά τών διακλαδώσε
ων μύκητος. "Οταν μυρμηκιά τις πρόκηται
νά μεταναστεύσω, οί μύρμηκες φροντίζουσι
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νά παραλάβωσιν απϊσαν την χλοώδη ταύ
την ύλην καί νά προφυλάξωσιν αύτήν δσον
τδ δυνατόν τάχιστα.

Τά φύλλα ούτε πολύ ξηρά, ούτε πολύ
υγρά είσάγονται έν τή φωλεά. ’Εάν ήναι
πολύ υγρά, ξηραίνονται προλαβόντως" έάν
έξακολουθή ή βροχή, τά. παραιτοΰσιν όλοτε
λώς, άν δέ άπ’ έναντίας δ καιρός ήναι ξη
ρός, τά φύλλα συνάγονται τήν νύκτα. Φαί
νεται δτι διά στοών, μενουσών ανοικτών ή
κλειστών, εισέρχεται εις τάς μυρμηκιάς δ
αναγκαίος άήρ, κα1. 'ίνα έχωσιν άέρα, τάς
φωλεάς των οίκοδομοΰσιν είς άδενδρα μέ
ρη καί όχι είς δάση.
Ώς κόπρον οί οικοδόμοι μεταχειρίζονται
και άλλας ούσίας, ήτοι τό έσωτερικόν κέλυφος πορτο*αλλ!ο>ν καί άνθέων άνηκόντων είς φυτά, ών δέν άγαπώσι τά φύλλα.
Ένίοτε κατά λάθος μεταφέρουσι ξένας ύ
λας άχρηστου; πρός τόν σκοπόν, άλλ’ εύ
θύς τάς άπωθοϋσιν άλλοι. Οσον δ’ αφορά
τούς μικροτάτους μύρμηκας, οϊτινες ζώσιν
είς τό έσωτερικόν τή; μυρμηκιάς πιθανόν
δτι έργον έχουσι νά κατακερματίζωσι τά;
μεταφερομένας ύλας καί νά έπιμ.ελώνται
τού; σκώληκας.
Ό Κ. Μπέλτ συμπληροϊ τήν ιστορίαν
τών μυρμήκων διά τοΰ επομένου χαρακτη
ριστικού τής νοημοσύνης των.—Σμήνος αύ
τών ώφειλεν, ϊνα μεταβή είς τό δάσος, νά
διέλθη διά τροχιοδρόμου, άγοντος είς τό

χρυσωρυχεΐον, αί δέ αμ.αξαι, αϊτινες ήσαν
είς άδιάλειπτον κίνησιν, έφόνε-,ον πολλά
τών ζώων. Οί μύρμηκες, χαλεπώς φέροντε; τήν ζημίαν, μετά τινα χρόνον κατεσκεύασαν υπό τόν τροχιοδρόμον δδούς. Του
Κ. Μπέλτ διακόψαντος τήν υπηρεσίαν τών
άμαξών καί φράξαντος τά υπόγεια, οί μύρ
μηκες όρυξαν νέα κα1. ουδέποτε διήλθον
διά τών σιδηρών ράβδων.
Ό μικρός δίχρους ψευδομύρμηξ εμφω
λεύει έπί άκακία; φυόμενης είς τά ξηρά
καί άδενδρα μέρη τή; Νικαραγούα;, τό δέ
δένδρον τοΰτο, δπερ ένίοτε φθάνει είς ύ
ψος 1 5 περίπσυ ποδών, χρησιμεύει κα’ι ώς
τροφή. Τωόντι έπί τοΰ στελέχους κα1. τών

κλάδων φέρει χονδράς και διπλά; άκάνθας,
έξωγκωμένας είς τήν βάσιν καί δμοιαζούσας πρός κέρατα βοός. "Οταν αί άκανθαι
ήναι νεαραΐ, είσί πλήρεις πολτού σακχα
ρώδους, εί; 8ν είσδύουσιν οί μύρμηκες διά
μικρά; δπής, ήν άνοίγουσιν είς τήν όξεΐαν
άκραν, ένώ δέ τρέφονται, άνατρέφουσι καί
τήν μέλλουσαν γενεάν. "Αμα ή πρώτη αύ
τη τής πηγής τροφής έξαντληθή, οί μύρμηκε άπλήστως έπιζητοΰσιν είτε σακχα
ρώδες υγρόν έκκρινόμενον υπό τών άδένιον
τών υπαρχόντων είς τήν βάσιν τών νεαρών
φυλλαρίων τών διπεριπτέρων, είτε μικρά
σώματα χρυσοειδή, ευρισκόμενα είς τό άκρον τών φυλλαρίων αύτών έν φ χρύνω
ταΰτα Αναπτύσσονται.
Κατανοεί πάς τις δτι οί τοιαύτας Ανα
παύσεις έχοντες μύρμηκες εύκόλως δέν άποδιώκονται τής κατοικίας των’ διό άμα
ζώον χορτοφάγον ή μύρμηκες φυλλοκόποι
έμρανισθώσι πλησίον, έξέρχονται άνά χι
λιάδας έκ τών οικημάτων αυτών και επι
τίθενται κατά τών επιδρομέων.
Κατά τήν υγράν έποχήν οί μύρμηκες ουτοι έχουσιν άφθονον τροφήν, διότι τά νεα
ρά φύλλα δέν λείπουσιν" άλλ’ δταν έπέλΟη ξηρασία, τότε πάσα βλάστησις παύει
καί έκλείπουσι τό σακχαρώδες ύγρόν καί
τά χρυσοειδή σώματα" ή άποικία δθεν πά
σχει άπό σιτοδείαν καί ταχέως άποδεκατίζεται’ άμα δμως άρχίση μέ τάς βροχάς
ή βλάστησις, τά έντομα πολυπλασιάζονται μετ’ άνηκούστου ταχύτητος.
Καί άλλα φυτά, ήτοι ή ΚεχροπΙα καί
τά μελασταμοειδή παρέχουσι τοΐς μύρμηξι
κατοικίαν καί ένταυτώ τροφήν. Ό καυλός
τής Κεκροπίας είναι κοίλος καί διαιρείται
είς δωμάτια διά πλαγίων διαφραγμάτων"
έκαστον τών δωματίων τούτων κατοικεϊται
ύπό μυρμήκων" καί εϊς τινα μέν υπάρχουσιν ώά, είς τινα δέ σκώληκες ή νύμφαι*
τό δωμάτιον τό προωρισμένον διά τήν βα

σίλισσαν είναι περιβεβλημένον μέ τείχος
έξ είδους κηροΰ. Οί μύρμηκες ούτοι δέν τρέ
φονται έξ αύτοϋ τοΰ δένδρου, άλλ’ έξ υ
γρού έκκρινομένου ύπό ψυλλών μετ’ έπιμε-
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λείας διατηρουμένων εϊς τό έσωτερικόν τών
δωματίων. Είς τά μελαστομοειδή οί μύρ
μηκες κατοικοΰσιν είς τάς έξογκώσεις τάς
κειμένας έπί τοΰ μίσχου. Καί άλλα φυτά,
ήτοι τά όρχεοειδή, κτλ. συχνάζονται ύπό
τών μυρμήκων (καί τοι δέν έκλέγουσιν αύ
τά ώς μόνιμον κατοικίαν) ένεκεν τών ύπαρχουσών σακχαρωδών ουσιών, δ δέ Κ. Μπέλτ
φρονεί δτι ή παρουσία τών έντόμων αύτών
σκοπόν άμεσον έχει νά προστατεύση τά φυ
τά, μάλιστα έν τή κεντρική ’Αμερική, κα
τά τών καταστροφών τών οίκοδόμω?.
Τάς σακχαρώδεις ούσίας ού μόνον οί
μύρμηκες, άλλά καί οί σφήκες άγαπώσι"
συνεχώς δέ συνάπτονται τούτων ένεκα μάχαι. 'Όταν μύρμηξ φανή έπί φύλλου,
έν φ ύπάρχουσαι ψύλλαι (έκκρίνουσαι ύγρόν) καί οπερ κατέχει σφήξ, ούτος δρμ?
κατά τοΰ μύραηκος καί κρημνίζει κατά
γής, τοΰτο δέ δπως ούτος μή δυνηθή
νά είδοποιήση τούς συντρόφους του περί
τοΰ ευρήματος’
δταν δ’ άπ’ εναντίου
σφήξ άποπειραθή νά έκδιώξρ έκ τίνος μέ
ρους τούς έγκατεστημένου; μύρμηκας, ού
τοι σπεύδουσι πολυάριθμοι ϊνα ύπερασπίσωσι τήν εστίαν καί ώ; έπί τό πλεΐστον ύπερισχύουσιν.
I. Ρ. Σ.

II ΕΚ ΤΙ1Σ ΦΥΤΕΥΣΕΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ
ΩΦΕΛΕΙΑ.

Πρό πολλοΰ άνδρες πεφωτισμένοι συνιστώσι νά φυτεύωνται δένδρα είς τάς χώρας,
έν αί; έπικρατεΐ ξηρασία, ιδίως είς τά υ
ψηλά μέρη καί είς τάς κλιτύας τών όρέων,
εΐς ταύτας δέ δπως έλαττοΰται ή ταχεία
εκροή τών ύδάτων· Αί συμβουλαί αύται εί
σί λίαν συνεταί, άλλ’ άχρι τοΰδε δέν στη
ρίζονται καθ’ ολοκληρίαν έπί πραγμάτων
ανεπίδεκτων άμφισβητήσεο,ς, μάλιστα δέ ή
έλπίς τοΰ νά έπέλθη αύξησις όμβρου διά
τής παρουσίας δένδρων άντί χόρτου ούδό
λως βασίζεται έπί τής πείρας. Έν Ελβετία
ύπάρχουσι μέρη ύψηλά μή έχοντα δένδρα,
ώ; τό ’Ρήγι καί ό Πιλάτος, καί δμως καλύ-

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. ΣΤ’.)
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πτονται άπό νέφη" δίαν δέ τις διαμένη είς

τά υψώματα έκεϊνα εύκόλως παρατηρεί οτι
τά νέφη διαβρέχουσιν όλοτελώς τήν έπιφάνειαν τής γής. Λρά γε Οά έπιπτε περισσό
τερον ύδωρ άν ύπήρχον δένδρα ; Ούδείς
δύναται νά βεβαιώση τοΰτο, τούλάχιστον
κατά θετικά; άντιπαραθέσεις. Η γή έν τοι*
αύτ-/) περιπτώσει θά έμενε περισσότερον
χρόνον ύγρά, χάρις είς έλαχίστην έξάτμισιν. Τοΰτο δέ άποδεικνύεται έκ τής κατα
στάσεως τών όδών έκεΐ, ένθα ύπάρχουσι δένδρα, καί έκ τής βλάβης ήν έπι·
φέρει ή ύγρασία είς οικήματα κείμενα είς
σκιώδη μέρη. Είς τοιούτου είδους ζητήμα
τα είς ούδέν ωφελεί ή πείρα. ’Εντούτοις,
έπειδή έκ τής δενδροφυτείας ποοέκυψαν ο
πωσδήποτε άποτελέσματα εί; τόπους θερ
μού; καί ξηρού;, σπεύδαμεν νά μεταφέρωμεν έν περιλήψει δύο άξιόλογα άρθρα δημοσιευθέντα έν

τή έφημερίδι

Gardener’s

Chronicle.
Τό πρώτον τών άρθρων τούτων αφορά
τήν νήσον Άνάληψιν.
Ί1 νήσος αΰτη (dscensiori), ήφαίστειον
έσβεσμένον ου πρό πολλοΰ ίσως, ήτο ξηρά,
σπανιώτατα δέ ήσαν έν αύτή τά φυτά" 8ν
μόνον υπήρχε δενδρύλ-.ον γνοιστόν παρά
τοΐς βοτανολόγοι; ύπό τό όνομα Hedyolis
Ascensionis, καί έν δλοι; δεκαέξ εγχώρια
φανερόγαμα άνθη άπηντώντο. "Υδατος ύπήρχε σχεδόν έλλειψις καί δύσκολος άπέβαινεν ή καλλιέργεια τής γή;, ώστε μετά
πολλοΰ κόπου ή αγγλική κυβέρνησις διετήρει τόν τόσον είς τό ναυτικόν της άναγκ.αΐον σταθμόν. Εύτυχώς, ηκουσε τάς επα
νειλημμένα; συμβουλάς τών βοτανικών, κυ
ρίως τοΰ Λίνδλε καί τοΰ διδάκτορος Χούκερ, οϊτινες συνεβούλ-υον νά φυτευθώσι
δένδρα. Ό διδάκτωρ Λίνδλε έσύστησε δε*-

ξιόν κηπουρόν ϊνα διευθύνη τάς φυτείας,
ήδη δέ, οτε αύται έτελείωσαν, μεταφράζομεν περικοπήν τής έπιστολής ήν αύτός δ
κηπουρός (έπανακάμψας είς ’Αγγλίαν) διηύ-

θυνε πρός τόν Gardener's Chronicle.
«Αί φυτεϊαι τών εγχωρίων φυτών, λέ
γει, ήσαν ελάχιστα; δτε ήλθον είς τήν νή·
29
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σον ώς κηπουρός, έλάχιστον δέ καϊ '.ό ύ
δωρ, καί τοι νέφη πλήρη άτμοΰ καί δμίχλης διήρχοντο άδιαλείπτως διά τοΰ όρους.
Δέν ήτο δύσκολον νά βλέπρ τις τά νέφη
κάτω τής κορυφής αυτού, είς ύψος 2800
ποδών. Τδ δρος είναι κωνοειδές, ή δέ βάσις του έχει πλάτος 7 μιλλϊων καί ή κυριωτέρα κορυφή του μόλις 8 ποδών. Τά
νέφη καϊ αί δμίχλαι κατά την διαβασίν των
δέν άπέθετον ύγρασίαν, διότι δέν ύπήρχον
δένδρα 'ινα χρησιμεύσωσιν ώς δργανον πυ·
κνώσεως. Ό διοικητής, δστις έπεθύμει νά
έχη περισσότερον ύδωρ καϊ νά έπεκτείνη
«τήν καλλιέργειαν τής γής, άναγνούς εκΟεσιν τοΰ διδάκτορος Χούκερ, έθηκεν είς τήν
διάθεσίν μου μαύρους έργάτας ϊνα φυιεύ*
σω δένδρα. “Ηρχισα ν’ ανοίγω λάκκους έ
πϊ τοΰ κατωφερούς μέρους καϊ ευθύς πα-ρουσιάσθη τδ ζήτημα τινα δένδρα νά φυτεύσω. Ούδέν υπήρχε φυτώοιον έν τή νήσω'
άλλ’ ευτυχώς πρό τινων έτών είχον λά
βει, άγνοώ πόθεν, νεαρά τινα δένδρα πρδς
φύτευσιν, κυρίως Ακακίας καϊ Ευκαλύ
πτους τής Νέας 'Ολλανδίας, έχούσας δψος
10 μέχρις 20 ποδών. Άπεφάσισα όθεν νά
δοκιμάσω. Αί ’Ακαχίαι έπέτυχαν άριστα
καϊ ήρχισαν νά έπιφέρωσι τδ αποτέλεσμά
των, ώς θά έξηγήσω.
«Μεγάλη Ακακία 14 ποδών είχε πολ
λούς καμπύλους κλάδους, ών εΐς έν σχήματι V. Μόλις έφύτευσα τδ δένδρον αύτδ
καϊ, ένώ πρωίαν τινα έπετήρουν τούς έρ
γάτας, είδον, πυκνής έπικρατούσης ομίχλης,
νά τρέχη έκ τής γωνίας τοΰ έν σχήματι
V κλάδου, πρδς τδ μέρος τής γής, ποσό
της υδατος. Κατά τήν νύκτα βροχή δέν
είχε πέσει, έπεκράτησε μόνον δμίχλη’ τοΰ
το δέ μ’ έπεισεν οτι αί φυτεΐαι αί γενόμε*
ναι πρδς τδν σκοπόν τοΰ νά έφελκύσωσι
τάς δμίχλας καϊ τούς άτμούς δέν ήσαν θε
ωρία, άλλά πράγμα τωόντι άναμφισβητήτου ώφελείας.
«Κατά τήν έποχήν έκείνην είχον εισα
γάγει φασιανούς, οΐτινες δέν έπολυπλασιάζοντο ταχέως’ έπρεπεν οθεν νά ευρωμεν
δι’ αύτούς ύδωρ καί δύσκολον έθεωροΰμεν

τοΰτο. Ότε παρετήρησα τδ υγρόν νά τρέχη έκ τής άκακίας : Ιδού, είπον κατ’ έμαυτδν, ύδωρ διά τούς φασιανούς’ θά κα
τασκευάσω σκάφας ϊνα διοχετεύηται τό διεσταλμένον αύτδ ύδωρ τών δμιχλών. II
διοίκησις μοϊ έπέτρεψε νά κατασκευάσω
κιβώτια έκ ψευδαργύρου, έ/Οντα μήκος ές
μέχρις Οκτώ δακτύλων καϊ βάθος τριών μέ
χρι τεσσάρων’ έθηχα δ’ αύτά διαφοροτρόπο/ς κάτω τών νεωστϊ φυτευθεισών
ακακιών. Τδ πλησίον τοΰ καμπύλου κλά
δου κιβώτιον έπληρώθη άμέσως καϊ άπε
δείχθη ώφελιμώτατον είς τούς ανθρώπους
καϊ τά πτηνά, διότι άδιαλείπτως έπληροΰτο. "Ιίξιζε τδν κόπον ν’ άναβδ τις
έως χιλίους καϊ έπέκεινα πόδας ϊ»α πίη τδ
άξιόλογον αύτδ ύδωρ τών Ομιχλών. Οί φα
σιανοί έπολυπλασιάσθησαν καί εσχον τήν
εύχαρίστησιν ν’ αναγγείλω ότι ήτο δυνατή
πλούσια θήρα, δπερ καϊ έγένετο τωόντι.
«Μετά ταΰτα έζητήσαμεν δένδρα καϊ
σπόρους άπδ τούς βοτανικούς κήπους τοΰ
Εύέλπιδος ’Ακρωτηρίου, άπδ τοΰ Μαυρίκιου
καϊ τοΰ A’eW ήρχισα δέ νά πολυπλασιάζω
τά φυτά δσα είχον πρόχειρα’ ιδίως διήρεσα τάς ρίζας τής ΑΙρίηία nutans, ήτις
εύδοκιμεϊ λίαν εις τινα μέρη. Ή Bragmansia suavculens, ή Buddleia globosa
καϊ πολλοί Ιβίσκοι ηύδοκίμησαν».
Ό έπιστέλλων άναφέρει τάς δυσκολίας
άς άπήντησεν ϊνα έγκλιματίσγ αύστραλιανόν τι δένδρον, δπερ έπϊ τέλους κατώρθωσεν είς έδαφος έκ σκωριών’ έφύτευσε δέ
διάφορα άλλα δένδρα, άτινα άπέφεραν
καρπού; καϊ σπόρους, ώς κα’ι ικανά φυτά
καϊ άνθη καί τήν Έ.Ιαοτιχηκ Σοχήχ.
« Τότε, λέγει ό κηπουρός, ήρχίσαμεν νά
λαμβάνωμεν δ,τι έζητήσαμεν έκ διαφόρων
μερών, ήτοι φυτά καϊ σπόρους. Τινά μέν
επέτυχαν, άλλα δέ άπέτυχαν. Τά καθ’ αύ
τδ τροπικά φυτά τοΰ Μαυρίκιου δέν ηΰδοκίμησαν, ώς καϊ τά εχοντα φύλλα παλαιά
καϊ σταλέντα έκ τοΰ Acw κτήμα δμως
καλδν έκεΐθεν ήν ή Araucrania Bidwillii.
Τά άριστα τών δώρων ήσαν οί σπόροι τής
Εύκαλύπτου, τής Casuarina και τής Άκα-
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χίας τής Αύστραλιανής’κατώρθωσα δέ νά ά- ναφερόμενον πείραμα περί έςατμίσεως πλη
ποκτήσω πολλάς, άς μετεφύτευσα καϊ αϊ σίον ή μακράν τώ/ δένδρων' τδ πείραμα
τινες άνεπτύχθηταν έρρωμένως. Τα δενδρυ- τούτο φαίνεται ήμΐν σπουδαιον, διότι έγέ
λια τή; Αύστραλίας ηύδοκίμ/ισαν λίαν έ νετο εί; τόπον θερμότατου καϊ ξηρόν — εΐς
φαίνοντο δέ οτι είχον μεγίστην έλκυστι- τδ Εύελπι ’Ακρωτήριου.
Ό Κ. W. ώ. Blose, γραμματεύς τής
ζήν δύναμιν έπϊ τών δμιχλών καϊ συνεπυμετεωρολοκική;
'Εταιρείας τή; νοτίου ’Α
χνουν πολύ ύγρδν. Όσάκις δ ούρανός ην
φρικής,
κατοικών
δκτώ μίλλια μακράν
ολίγον νεφελώδης, έκαλύπτοντο άπό υγρα
τής
πόλεως
τού
’
Ακρωτηρίου,
έθηκεν είς
σίαν καί διετήρουν τδ έδαφος διαβεβρεγτήν
γήν
δύο
κυλινδρικούς
πίθους,
τοΰ αύ
μένον, ένώ τά πλατύτερα φύλλα τής Ελα
τοΰ
μεγέθους,
παραχωμένους
είς
βάθος
τεσ
στική; Συκής, τής Brugmansia suaveolens,
σάρων
δακτύλων
καϊ
έξέχοντα;
τής
έπι
τΐ,ς Άλπινίας, τοΰ Ιβίσκου, κτλ. έμε.ον
ξηρά. Χαρακτηριστικόν ίδιον τών δένδρων φανείας ένα δάκτυλον, τής δπής κεκαλυμτούτων τή; Αύστραλίας είναι ότι τά φύλ μένης ούσης υπό μεταλλικού δικτυωτοΰ ϊ
λα μένουσι σχεδόν πάντοτε καθετα, σχε- να μή πίπτωσιν έντομα. Εΐς τών πίθων
τ-.κώς πρδς τάς άκτΐνας τοΰ ήλίου εις προεφυλάσσετο έν μέρει υπό θάμνων, δ έ
τοΰτο δέ δύναταί τις ν’ άποδωση κατά μέ τερος ήν έν μ.έσω γής άρτίως καλλιεργηγα μέρος τήν έπιτυχίαν των είς τά μέρη θείσης, διαμέτρου 60 ποδών, περικυκλω
όπου άλλα φυτά άποτυγχάνουσιν. Οί φοί μένης υπδ υψηλοτάτης Prolca mcllifera
νικες δέν ηύδοκίμησαν πολύ, αλλ είδη καϊ προφυλαττομένης μακρόθεν κατά τοΰ
τινά πίτυος καί ή κέδρος τής Βιργινίας έπικοατοΰντος άνέμου υπό ζώνης πιτύων.
ηύδοκίμησαν άριστα καϊ συνεπυκνουν πο "Εκαστος πίθο»; περιείχε τήν 31 Ιανουά
ριου, ώραν εωθινήν πέμπτην, ‘20 ουγκίας
λύ ύδωρ.
,
,
«Ευχαρίστως δύναμαι νά ποοσθεσω, εξ υδατος, τήν δέ 5 Φεβρουάριου ώραν 5 μ.
ακολουθεί δ έπιστέλλων, ότι μετά οκτώ μ·, ό είς τήν γυμνήν γήν ειχεν έξατμίσει
έτη ή έργασία μου έκρίθη έπωφελής. Κατά τδ διπλοΰν τοΰ άλλου. Τδ πείραμα έπανετδν άπελθόντα ’Ιούνιον με διεδεχθη ει; λήφθη άκολούθως μέ άποτελέσματα έπίτών υπαλλήλων μου καϊ κατ’ Αύγουστον ση; σαφή Κατά τού; αριθμούς αύτού;, διά
μοι έγραψεν ότι έθαύμαζε διά τήν μετα στημα δπωσοΰν προφυλαγμένον έν τώ Εΰβολήν ήτις έπήλθεν εί; τήν γενικήν δψιν έλπιδι Άκρωτηρίω, έπϊ 102 ημέρας, καθ
τοΰ όρους, λίαν αύξηθέντων τών δένδρων άς διαρκεΐ ή θερμή ώρα, διατηρεί 384,000
καί δενδρυλίων. Όταν άναβαίνη τις τδ ό γαλλόνια υδατος κατά πλέθρον περισσότε
ρος, φαίνεται, λέγει δ διαδεχθεί; με, οτι ή ρον ή γή μή προφυλασσομένη μεν κατα
ήλιου, άλλά ήττον έκτεθειμένη είς
βλάστησις προπορεύεται" ύπάρχουσι δε νο- τοΰ ήλίου,
μαϊ διά τά πρόβατα καϊ τ άλλα ζώα, α- τούς αποξηραίνοντας άνεμους ή πολλαί αλ1 αύτδς παρατηρητής
τινα πριν ήσαν άγνωστα. ’’Αγονοί τινες λαι έν τή χώρα. Ό
έκτάσεις γή; έκ πολλών στρεμμάτων, ό είδεν βτι είς τδ αύτδ μέρος·, πλησίον τοΰ ΆΓ περισσοτέρα δρόσος κατατίπου έφύτευσα χόρτον τή; Πάρα, είσιν ή κρωτηρίου, δίς
έπι
τοΰ
χόρτου ή επί λευκής επιφα*
θεται
δη λειμώνες, είς ου; βόσκουσι πρόβατα.
Δυσκόλως έδύνατό τι; νά είσδύση κατ’ αρ νείας· 'II άναλογία είναι 4,75 πρδς 2.
A. Ν. Γ.
γά; εϊ; τά μέρη εκείνα καϊ έδει νά έργασθώμεν πολύ. Μικρά πτηνά, άτινα ήγοράσαμεν έκ πλοίου διαβά*τος έντεΰθεν, ιδίως
σποργίται τής Ιάβας, ϊπτανται ήδη κατ
άγέλας- τόσον έπολυπλασιάσθησαν.»
Ιδού ήδη ύπδ τής αύτής έφημερίδος ά -
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Η ΝΗΣΟΣ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ. (’)
Μέχρι πρδ μικρού οί ιθαγενείς τή; Μα
δαγασκάρη; δεν έπέτρεπον τοΐ; Ευρωπαίοι;
νά είσδύωσιν είς τδ έσωτερικδν τή; νήσου'
άλλά Γάλλο; σοφδς, δ Κ. Άλφρέδο; Γρανδίδε, ύπδ τοϋ έρωτος τή; επιστήμη; φλέγό
μενο; καί πάντα κίνδυνον άψηφών, κατώρΟωσε νά εξερεύνηση καθ’ όλα τή* άγνωστον
χώραν καί διέτριψε δύο έτη (4 868—4 870)'
περιέγραψε δ'έ τού; ποταμούς, τά όρη, τά
ήθη καί έθιμα, τά; διαφόρου; φυλά; καί έν
γένει τήν φυσικήν τού τόπου κατάστασιν.
Οί 'Αγγλοι έξαπόστολοι, χαίροντε; τήν εύ
νοιαν τί,; κυβερνήσεως καί τού λαού, έδυνήΟησαν κατόπιν νά κάμωσι παρατηρήσεις άκρ.ιβεστέρας καί νά περιγράψωσι λεπτομερώς
τά πάντα" ιδίως δέ ό πατήρ Μούλενς καί ό
Γάλλος έςαπός-ολο; Δελμπδσκ περιηγήθησαν
τά κυριώτερα μέρη τής νήσου.
Κυριώτερον χαρακτηριστικόν τής νήσου,
οσον άφοργ. τή,ν γεωγραφίαν αύτή;, είναι τδ
όγκώδε; τών όρέων, ατινα μεγίστην κατέ(α) ΊΙ Μαδαγασκάρη κεΐται iv τ$ Ινδική θα
λάσση είς άπόστασιν 500 περίπου μιλλίων άπό
τών ανατολικών παραλίων τι,; Αφρική? καί πε
ριέχει ΰπίρ τί 4 εκατομμύρια κατοίκων. Έχει
οέ ίρη υψηλά 4 μέχρι? 6 χιλιάδων μέτρων, πολ
λούς ποταμούς, κλίμα καλόν καί θερμόν, καί το:
ξίς πολλά μέρη έπιβλαβέστατον εις τού; Ευρω
παίου;, γήν εϋφορωτάτην καί μεταλλεία χαλκού,
μολύβδου, κασσιτέρου,, υδραργύρου, σιδήρου, κλπ.
άλλά μόνον τά σιδηρωρυχεία έργάζονται Οί ανδρες, καίτοι μαύροι, έχουσιν ώραΐα χαρακτηρι
στικά, ή δέ γλώσσα εΐ.αι πλούσια καί καλή.
Διάφοροι λαοί ήρχον πριν, άλλ’ ήοη είσίν ΰποτεταγμένοι είς ένα βασιλέα. Ή Γαλ? ία άπεπειρά6η πολλάκι; ν’ άποκατασταθή, άλλά τού; σκο
πούς της έματαίωσεν ή ’Αγγλία, ήτι; οιά τών έξαποστόλων τη; κατόρθωσε νά διαδώση τόν χρι
στιανισμόν παρά τοΐ; είδωλολάτραι; εκείνοι; καί
σήμερον έπικρατούσα θρησκεία εΐναι ό προτε
σταντισμός. Οί αρχαίοι φαίνεται οτι έγίνωσκον
τή,ν νήσον, ήν τι’ες φρονοϋσιν δτι έκάλουν ΜενουΟιάδα. Κατά τήν 43η-' εκατονταετηρίδα
εΐχεν έπ σκεφΟή αύτήν ό Μάρκο-πόλος καί τώ
4506 οί Πορτογάλλου μετά 4 40 έτη ο! Γάλλοι
έσύστησαν εμπορικά τινα πρακτορεία, άλλά δέν
ευδοκίμησαν έπι πολύ.

χουσιν έκτασιν. Ο έκ τή; δυτικής παρα
λίας εΐ; Ταναναρίβαν μεταβαίνων όφείλει νά
διαβή διά τριών σειρών υψηλών όρέων, έφ’ών
ύπάρχουσι μέρη επίπεδα. Ή πρώτη σειρά
απέχει άπδ τής παραλία; πορείαν δύο ή·

Τδ πολυσύνθετον όρυκτδν (gneiss) καί δ
γρανίτη; άποτελοΰσι τδν σκελετόν τών όρέων
αυτών, καί τοιαΰτα; δλα; άπαντά τι; πολύ
άπώτερον έν ταΐς πέριξ κοιλάσιν" εύκολον
δέ νά πεισθή τις δτι τά μέρη έκεΐνα παρήχθησαν έξ ήφαιστίων, άτινα ήσαν ισχυρό
τατα. Τριάκοντα μίλλια πρδς τά νοτιοδυ
τικά τής Ταναναρίβας ύπάρχει συναγωγή υ
ψηλών όρέων—τής Άγκαράτ ή Άγκαράτρα;—περιφήμων καταστάντων διά τάς ένσκη,πτούσας θυέλλας καί περιεχόντων τάς ύψηλοτέρας καθ’ άπασαν τή,ν νήσον κορυφάς.
Κρατήρες δέν ύπάρχουσιν, άλλ’ εί; τά; πλευ
ράς εύρηνται ίχνη λάβας, δπερ παρατη"
ρεΐ τι; καί έν τή πεδιάδι καί εί; τά βόρεια
καί νότια τών όρέων Άγκαράτρα;, ώς κα*.
πέριξ τής λίμνη; Σαΐνι—Ίταζή- Εϊ; τινα
μέρη δμως, τά πρδ; τήν δυτικήν τής λίμνης
όχθη-', ύπάρχουσι πολλοί καί πολυάριθμοι
κρατήρες.
Ή κ-.ιλά; τή; Ίμερίνας καί ή πρδ; νότον
έπαρχία τού Βετσιλέο κατέχουσι τό μεγαλήτερον μέρο; τού κεντρικού όροπεδίου τή; νή
σου. Εί; τδ ανατολικόν μέρο; τη; ή κοιλάς
αυτή διατέμνεται ύπό λόφων έκ γρανίτου,
περικυκλομένων ύπδ έλών καί άφόρων γαιών.
Τά μεσημβρινά μέρη κατεστράφησαν ύπδ
ήφαιστιωδών έκρήξεων καί όλίγα εύρηνται
έκεΐ εόφοοα μέρη, οί δέ κάτοικοι είναι επί
σης ολίγοι- αλλαχού δμω; ύπάρχουσιν εκα
τοντάδες χωρίων καί κωμοπόλεων ’Εν συνόλω ή έπαρχία τής Ίμερίνας είναι ή ώραιοτέρα καί γραφικωτέρα άπάση; τής νήσου’
περιβάλλεται δέ ύπδ μεγαλοπρεπών καί ποικιλοχρόων λόφων καί ύπάρχουσιν όρη υψηλά,
δένδρα πολλά,ΰδατα άφθονα καί καθαρά καί
ή Λίμνη tijc β&σΛίσσηΐ με νησίδιά τινα
δενδροφόοα. Τό μήκος τής έπαρχίας είναι
4 10 μίλια καί τδ πλάτος 90, ήτοι ή ολική
επιφάνεια εΐναι 9900 τετραγωνικά μίλια,
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άλλά μόλις 4 250 εΐναι κατάλληλα διά τήν
γεωργίαν.
Ή έπαρχία Βετσιλέου, κατά τά; παρα
τηρήσει; τού πατρός Μούλλενς, δεν φερει ί
χνη αλλοιώσεων έπενεχθεισών ύπδ ήφαι-γίων"
άλλ’ είς διάφορα μέρη διατέμνεται ύπδ σει
ράς gne ss καί μακρών στρωμάτων αργίλου.
Είναι μέν ωραία καί γραφική, πλήν τά καλ
λιεργημένα μέρη είσίν όλίγα. Κυρίως καλ
λιεργείται όρυξα καί οί εγχώριοι έχουσιν
άριστα; μεθόδους πρδς άρδευσιν τών άγρών.
’Αφθονία ύδάτων ύπάρχει εί; τδ μεσημβρινόν
τερον μέρο; τής έπαρχίας, διά τούτο καί έκλή,θη εκείνο έαρικδράκο, δ έστι πλήρες ύδατος. Οί πλεΐστοι τών ποταμών είσί δια
βατοί άνευ πορθμίων’ δταν δμως ωσι βαΟεΐ; καί συχνάζωνται ύπό κροκοδείλων, διαβαίνουσιν αυτούς έπί μονόξυλων (πυρογών).
"Οταν έν έκστρατεία κατά τίνος φυλή; πρό
κηται νά διαβώσι τδν ποταμόν, δπερ αδύ
νατον νά πράξωσι διά μονόξυλων, γεφυρούσιν αυτόν, αί δέ γέφυραι εΐναι άληθώς πρω
τότυποι" ρίπτουσι λίθους πολλούς καί έπ’
αυτών στελέχη καί κλάδου; δένδρων, έπειτα
στρωνύουσι χώμα καί ούτως αυτοσχεδιάζουσι γέφυραν. Ό πατήρ Μούλλενς, δστις συνώδευσε τά,ν βασίλισσαν τής *Οβας έπισκεπτομένη,ν τήν φυλήν τών Βετσιλέων, είδε νά
διαβώσι διά τή; γεφύρας αυτή; 50,000 άν
δρες, ούς ή Α. Μ. έσυρε μεθ’ έαυτής καί οϊτινες έχρη,σίμευον άντί κτηνών πρδς μεταφο
ράν τών βασιλικών σκευών, τών πυροβόλων
κάί εφοδίων αυτών, τών σκηνών, τδν πασ
σάλων αυτών,τών τροφών,φορείων,κτλ. κτλ.,
διότι οί ηγεμόνες τών μερών έκείνων ποιοϋσι
τάς έκδρομά; των μετά πομπής πολλή; καϊ
έπιδείξεω; μεγάλη;·
Πρωτεύουσα τής συνομοσπονδία; τών Βετσιλέων είναι ή πόλις Φιαναραντσόα, έκ δέ
τών χαρακτηριστικών τών άνδρών καί γυ
ναικών ό πατήρ Μούλλενς εικάζει εύλόγως
οτι αί φυλαί αύται είσίν αύτόχθονες τή; νή
σου. Ό τύπο; ούτος μόνον είς τά,ν άνατολικήν παραλίαν καί είς τινα τού κέντρου
μέρη διετηρήθη, ένώ εί; τά δυτικά μέρη οί
λευκοί, οί Κάφραι καί οί Μογγόλοι έμίχθ», ■
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σαν πρδ; τού; εγχωρίου;. Οί αυτόχθονε; ε
κείνοι έχουσι πρόσωπον στρογγύλον καϊ
πλατύ, ρίνα σιμά,ν καί χείλη παχύτατα.
ΓΟ Βετζιλέο; φέρει παραδοξότατον κά
λυμμα εί; τήν κεφαλήν, συνιστάμενον άπό
κτένας, πτερά, φυτά, κτλ., καί δμοιάζον
πρδ; πέπονα’ τδ ένδυμά του σύγκειται άπό
ύφασμα κατασκευαζόμενον άπδ ΐνας βαναιέας, δπερ ουδέποτε πλύνει, άλλ’ ένίοτε άλοίφει μέ έλαιον διά νά γίνη άπαλώτερον.
Ό Βάρος (δστις φέρει παράδοξον κεκρύφαλον,
δν αλείφει μύροι; έκ λίπους καί κόπρου βοδς
καί στάκτη;) έχει δπλα λόγχην καί τουφέκιον, έκ δε τής ζώνης του κρέμαται βόειον
κέρας, έφ’ ού ύπάρχει καί πυρϊτι; καί έν τή
ζώνη φέρει τάς σφαίρα; τού τουφεκιού’ εΐναι
δε έπιδέζιο; σκοπευτή; καί ούαί τω Χόβα
δστις ήθελε τύχεί εις άπόκεντρον όδόν- φο
νεύεται ώ; πτηνόν. Τό τού Βάρου μίσος
κατά τού Χόβα είναι πατροπαράδοτον, εΐναι
μίσος λαού ήττηθέντος κατά τού κατακττ,'
τού, πάθος άγριον τών αυτοχθόνων κατά
τών Οεωρουμένων ώς ξένων, διότι ό Χόβας
εΐναι παρείσακτος έν τή Μαδαγασκάρη’ ήδη
κατά μέγα μέρο; διατελεϊ κύριος αυτής, άλ
λ.’ είναι ’Ασιανός, Μογγόλος, δπω; έκ τών
χαρακτηριστικών του φαίνεται.
Αί τελευταία! έκδρομαί τοΰ πατρός Μούλλεν; ώδήγησαν αύτδν εί; τά; βορείους έπαρχίας" περιγράφει δέ τή* Σιλιάγκον, άπέχουσαν περί τά εκατόν μίλια τή; Ταναναρίβας, ώ; πλουσίαν είς λόφους καί έχουσαν
διαυγεστάττ,? λίμνην’ οί δέ λόφοι εΐναι
κΐκαλυμμένοι άπδ διάφορα φυτά καίκατέχουσιν έπιφάνειαν 60 μιλίων μήκους έπί
30 πλάτους. Άναχωρήσα; έκεΐθεν διέτριψεν έπί δεκαπέντε ημέρας εις μέρος τέως
άγνωστον τοΐς ξένοι; καί κατοικούμενον
έν μέρει ύπδ άνθρώπων οΐτινες φαίνον
ται καλοί καί οΐτινες ύπεδέχθησαν άρι
στα αυτόν καί τούς συνοδοιπόρου; του.
Διά τής ερήμου ΐπήλθε κατόπιν είς τά,ν πό
λιν Μεβατανάνα’ ή δέ έρημος διακόπτεται
ένιαχού ύπό μακρώ/ κοιλάδων, αρδευομένων
ύπδ πολλών ρυάκων καί ποταμών. ’Εκ Μεβατανάνας άνεχώρησαν διά τοΰ ποταμού
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έπί μονοξύλου χαί διευθύνθησαν πρδς τά τ.αράλια. 'Αφθονα ήσαν τά δένδρα, πλούσια ή
βλάστησις, άπειρα δέ καί ποικίλα τά ζώα
καίξπτηνά. Καταπληκτικός ήν δ Αριθμός τών
κροκοδείλων,οΐτινεςκατ’άγέλα;έκ δύο, τριών,
όκτώ καί ένίοτε δέκα ήκολούθουν τδ μονόξυλον. Πολλάκις ό περιηγητής ε'δε κοιμω·
μένους εΐς τδν ήλιον εις λαιμόν γή; εΐκοσιν
έως τεσσαράκοντα κροκοδείλους.
Μέρος τής πλούσιας καί εύφόρου έκείνη;
χώρας κατοικεϊται υπδ τών φυλών Σακαλάβ,
διαμενόντων εις μικρά χωρία καί τρεφομένων υπδ ιχθύων, δρύζη; καί λαχανικών
παραγαμένων έκ τών κήπων των. Οϊ άν
θρωποι έκεϊνοι δλίγας άνάγκας φαίνεται δτι
έχουσι καί ούδέν μετέρχονται έμπόριον.
Μέχρι τοΰ μέρους έκείνου έξετάθη ή έκ
δρομή τοΰ σεβασμίου έξαποστόλου- έπέβη
δέ έπί πλοίου έν τώ λιμένι Μονζαγκα; καί
Ιπλευσεν εΐς Ζαγκιβάρην, οθεν μετέβη εί;
Αγγλίαν.
Ό σίρ Μπάρτλε Φρέρ, δ έν Ζαγκιβάορ
Αγγλος πρόξενος, αφορμήν λαβών έκ τών
Ανακοινώσεων τοϋ πατρδς Μούλλενς καί γινώσκων τά βορειοδυτικά τής Μαδαγασκά
ρης, έδημοσίευσεν άρτίω; άξίας λόγου πα
ρατηρήσεις. Λέγει δέ δτι είναι ό ωραιότερος
έπί τή; γή; τόπο; καί δ*ι τά ζώα καί φυτά
παρέχουσι τοϊς φυσιολόγοι; μέγιστον έν.ιιαφέρον, διότι άπαντώνται λείψανα φυτών καί
ζώων, άτινα πρέπει νά ύπήρχον άλλοτε έπί
τή; άφοικανικής ηπείρου καί περί ών ή ιστο
ρία ούδέν άναφέρει. 'Ο σίρ Μπάρτλε Φρέρ
λυπεϊται λοιπδν ότι οί ομογενείς του δέν
δεικνύουσι πλέον διά τήν Μαγαδασκάρην
τήν αύτήν συμπάθειαν, ήν έδειξαν μέχρι τοϋ
τέλους τή; βασιλείας τή; ήγεμονίδος 'Αννηςχαίρει όμως ότι, χάρις εί; τά; προσπάθεια;
τών χριστιανών έξαποστόλων, οί κάτοικοι
ταχέως θά πολιτισθώσι.
Ν. Ε. Γ.
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’Αρτίω; έδημοσιεΰθη ή άπογραφή τοΰ
πληθυσμού τή; ’Αγγλίας καί Ούαλλία; διά
τδ έτος 1 87 1, τδ δέ βιβλίον είναι πλεί
στου λόγου άξιον διά τά; περιεχομένα;
λεπτομερείς πληροφορίας, διότι έν τοΐς
πολλοί; πίναξι βλέπει τι; πόσοι ε’ναι οί
τεχνίται, βιομήχανοι, κτλ, πόσοι οί κω
φάλαλοι, οί τυφλοί, οί βλάκες, οί παράφρονες, οί πτωχοί, οί πεφυλακισμένοι, κτλ.,
κτλ. Οί πίνακες ούτοι έκ πρώτη; όψεως
θεωρούνται περιττοί, ώς έπί τδ πλεΐστον,
άλλά εύθύς ό αναγνώστης άρχίζει νά ένδιαφέοηται καί νά πορίζηται λεπτομέρειας,
ά; μόνον οί θετικοί ’Αγγλοι δύνανται νά
δώσωσι.
Τώ 1871 δ πληθυσμό; τή;’Αγγλία; καί
Ούαλλία; άνήρχετο είς 2 2,712,266 ψυχάς, ήτοι εΐς I 1,058 934 άνδρας καί 1 I ,
653,332 γυναίκας, ήτοι αί γυναίκες έπλεόναζον κατά 594,398" σημειωτέου δμω;
δτι ή αύξησις αΰτη τών γυναικών παρατηρεϊται έπί τοϋ όλου πληθυσμού τών κατοί
κων τών ύπερβάντων τδ 20 τή; ηλικία;
των έτος. Οί έχοντες ήλικίαν κάτω τών
20 έτών ανέρχονται εί; έπέκεινα τών 10
εκατομμυρίων, τδ δέ άρρεν στοιχεΐον, τδ
κάτω δηλ. τών 20 έτών, υπερτερεί τοϋ
θήλεο; κατά 3000. Τήν Αριθμητικήν υ
περοχήν αί γυναίκες διατηροΰσι μέχρι τή;
μάλλον προβεβηκυίας περιόδου τή; ζωής,
διότι ό άριθμδ; ίών άνδρών τών έχόντων
ήλικίαν 100 έτών ε’ναι μικρότερο; τοΰ
τών γυναικών, ώς εξάγεται έκ τών επομέ
νων σημειιόσεων ληφθεισών έκ τών προλαβουσών άπογραφών. Τώ 1831 ύπήρχον
ΙΟΟέτεί; άνδρες μέν 68, γυναίκες δέ 148'
τώ 1841 άνδρες 83, γυναίκες 166" τώ
1851 άνδρες 78, γυναίκες 137" τώ 1861
άνδρες 55, γυναίκες 146’ τώ 1871 άνδρε; 41, γυναίκες 119.
Όλίγισται έν ’Αγγλία συνέρχονται εις
γάμου κοινωνίαν μεταξύ τοΰ 15 καί τοΰ
20 τή; ηλικία; των έτου; (τώ 1871 ήριθ-
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ή Βελφάστη (1 74,000). Οί έκτδς τής ’Αγ
μοΰντο 5351 άρρενες καί 24572 θήλειαι),
γλίας
καί τών κτήσεων της γεννηθέντε;
άλλ’ άπδ τοϋ 20οϋ έτους καί άνω οί γάμοι
άνήρχοντο
εΐ; 100,694" ησαν δέ 360 ’Α
ε’ναι συνεχείς καί κατ’ έτος Ανέρχονται είς
300,000 ή 400,000, τώ δέ 1871 ύπήρ σιανοί (ύπέρ τδ ήμισυ Σΐναι), 385 ’Αφρι
χον έν ’Αγγλία καί Ούαλλία 4 έκατομ κανοί, 9970 ’Αμερικανοί (ών 8270 πομύρια ζευγών ή άνδρογύνων. Οί πλεϊστοι λϊται τών Ηνωμένων Πολιτειών) καί 89,
τών άνδρών ένυμφεύθησαν μεταξύ τοϋ 30 799 Ευρωπαίοι, ήτοι 32,323 Γερμανοί,
18,066 Γάλλοι, 7506 Πολωνοί, 6258
καί 35 έτου; τή; ήλικίας των (559,8*7),
ολίγοι δέ, ελάχιστοι είς τδ 50 ή 60. Τδ 'Ολλανδοί, κτλ.
Εί; τήν δημοσίαν υπηρεσίαν καί τάς ε
αύτδ παρατηρεϊται καί είς τάς γυναίκας, μέ
τήν διαφοράν ότι όσον προβαίνει,ή ηλικία λευθερίους τέχνας ήσχολοΰντο 684,104
.
* οιe γαμ.οι
/
r
'
»r?En άτομα, ών 486,118 άνδρες καί 197,986
τούτων,
είναι
σπανιωτεροι.
τών πινάκων μανθάνομεν οτι ύπήρχον γυναίκες, εϊς τδ έμπόριον 815,424 (άνδρες
18305 έγγαμοι άνδρες έχοντες ήλικίαν ά 758,187 κα*. γυναίκες 57,237), εΐς τήν
νω τών 80 έτών καί μόνον 9228 γυναίκες. βιομηχανίαν 5,137,725 (3,615,7'^7 άνΟί πίνακες ούδέν αναφέρουσι περί τών δρε; καί Ί 86,696 γυναίκες), εί; τήν γεωρ
έκ τών γάμων τούτων γεννωμένων τέκνων, γίαν 1,657,138, ών 186,696 γυναίκες.
άλλ’ οικονομολόγος γνωστός ήρύσθη έξ α Οί ύπηρέται άνήρχοντο είς 5,905,971, ών
σφαλών πηγών λεπτομερεστάτας πληροφο άνδρες 244,728 καί γυναίκες 5,660,443;
ρίας. ’Επί 100 μητέρων, έχουσών ήλικίαν ’Απολείπονται άρα 8,51 "2,786 άτομα, ά
20 μέχρι 40 έτών, γεννώσιν έτησίως 36, τινα δέν δύνανται είσέτι νά έργασθώσιν ή
ήτοι ή αναλογία τής τεκνοποιήσεω; έφ’ δ άργοϋσιν ή τούλάχιστον δέν Ασχολούνται
λων ε’ναι 3 έτη. Εΐς τινα μέρη ή αναλογία εΐς ώρισμένην έργασίαν ή μάλλον ένεκεν
εί,αι 2 1)2 έτη, είς άλλα δέ, ώς είς τάς Ασθενειών καί έλαττωμάτων ζώσιν έξ έκομητείας τοϋ Νόρφολκ καί τοϋ Χέρεφορδ λεημοσύνης, κτλ.
Ό στρατός Απασχολεί 126,074 άτομα
είναι 5 έτη. Έν παρόδια σημειοΰμεν ότι έν
Γαλλία έπί 100 έγγάμων γυναικών τίκτου- καί τδ ναυτικόν 49,147. Οί πολιτικοί υ
πάλληλοι έν έτει 1871 άνήρχοντο είς 58,
σιν έτησίως μόνον 15.
Έκ τών 22,712,266 άτόμων τών οί- 000 ένώ τώ 1861 συνεποσοΰντο εις 30,
κούντων τήν ’Αγγλίαν καί Ούαλλίαν, 20 έ 006. 'Ο άριθμδς τών κληρικών τώ 1871
κατομμύρια έγεννήθησαν έν τή κυοίως Αγ ηύξησε κατά 1500, δ τών δικηγόρων κα
γλία, περίπου 1,500,000 έν Ούαλλία, περί τά 1000 καί ό τών ιατρών κατά 500.
τάς 250 000 tv Σκωτίφ, υπέρ τάς 500, Έν τώ έμπορικφ ναυτικώ υπηρέτουν 169,
000 έν Ίρλανδίικ καί τά λοιπά είς τά; νή 133 άνδρες, έν τοΐς βαμβακουργείοις 468,
σου; τών άγγλικών θαλασσών,τάς βρετανι 1 42 (σημειωτέου ότι τά ύφαντήρια δέν είρκά; κτήσεις καί τδ εξωτερικόν. Αί μάλλον γάζοντο τότε καλώς), έν τοϊς έργοστασίκατωκημέναι κομητείας ε’ναι ή Λαγκασάϊρ οις τών μαλλιών 1 48,462, έν τοϊ; μεταλ
καί ή Υορκσάϊρ, ό>ν ή μέν πρώτη είχε 2, λουργείο!; 371,015 (οί πλεϊστοι, 268,
329,762 κατοίκους, ή δέ 2,294,024. Πο- 091, έν τοϊς άνθρακωρυχείοις), έν τοϊς ερ
λυπληθέστεραι πόλεις ήσαν τδ Λονδϊνον γοστάσιο·.; μετάλλων 180,207, έν τοϊ;
(κάτοικοι 3,815,641), τδ Αιβερπούλ (493, μηχανουργείοις 106,680. Εΐς τά κατα
000), τδ Γλάσκοβον (477,000), ή Μαγκε- στήματα τοΰ συρμοϋ είργάζοντο (άξιον
στρία (355,000), τδ Βίρμιγχαμ(343,000), σηαειώσεω; τδ πράγμα, διότι άποδεικνύει
τδ Λήδ; (249,000), τδ Δουβλίνου (245, τήν όσημέραι αύξουσαν διαφθοράν) 301,
000), ή Σέφφιελδ (239,000), τδ Έδ.μ- 1109 άτομα- 223,365 ήσαν ύποδηματοβοϋργον (196,000), τδ Βρίστολ (182,000), ποιοί, 205,833 ξυλουργοί, 170,598 πλύν-
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τριαι καί σιδηρώτριαι, 4 49,000 £άπται, |
442,474 σιδηρουργοί, 4 4 1,094 άρωματοπώλαι χαι πωληταί τείου, 403,94 7
μολυβδοπώλαι καί υελοπώλαι, 98,000 κη
πουροί, 80,000 ^άπτριαι, 77,000 άνθρακοπώλαι, 59,000 άρτοπώλαι, 44,000
μικρέμποροι, 40,000 άμαξηλάται, 7’2,000
έργάται καί υπάλληλοι σιδηραδρόμοιν, 28,
000 αστυνομικοί κλητήρες, 20,000 έκκλτ,σιαστικοί, 20,000 χημικοί χαί φαρμακοπώλαι, 4 9,000 μουσικοί, 4 7,000 ζαχαροπλάσται, 4 5,000 ιατροί καί χειρουρ
γοί, άλλοι τόσοι βιβλιοπώλαι, 20,000 γαλακτοπώλαι, 21,000 πιλοποιοί, κτλ.
Τώ 4 87ΐ έφοίτων εί; τά σχολεία 4,
654,4 69 παιδία, ή δέ αναλογία είναι 4
μαθητάς πρδς 4 3 κατοίκους. ’Εν γένει δ
άριθμδς τών είς τά σχολεία φοιτώντων έν
τδς δεκαετίας σχεδδν έδιπλασιάσθη καί
φαίνεται δτι βαίνει είς αύξησιν, διότι έξ
έπισήμεον εκθέσεων συνάγεται οτι τώ 4 873
άνήρχετο είς 4,899,74 2 Άξία σημειώσ’ως
είναι ή αύςησις αύτη είς χώραν έν ή, πρδ
δλίγων έτών ή παιδεία ητο περιωρισμένη
είς όλιγίστας τής κοινωνίας τάξεις, χάρις
δέ είς τάς ένεργείας άνδρών φιλοπατρίδων
καί νυκτερινά συιεστήθησαν σχολεία καί
έλήφθησαν τά κατάλληλα μέτρα πρδς μόρ
φωσιν τοϋ λαού. Δικαίως δέ δ λόρδος Νάπερ άπεκλήθη ά.τόστο.έος τών έν Αγγλία
νυκτερινών σχολείων καί τών σχολείων τών
τεχνών. Ούκ όλίγον δέ συνέτεινεν είς ταΰ
τα καί δ πολύκλαυστος λόρδος Lyllelon,
ό πρδ μικρού αύτοκτονήσας.
Έντδς εικοσαετίας δ πληθυσμός τής κυ
ρίως Αγγλίας καί τής Ούαλλίας ηύξησεν
έκ γεννήσεων κατά 2,705,598 ψυχάς, ών
649,792 μετηνάστευσαν εις τδ έξωτερικόν. Τώ 4 821 δ δλος πληθυσμός άνήρχετο είς 4 2,000,236 ψυχάς, κατά δέ τά
μέσα τοΰ 4 875 συνεποσοΰτο είς 23,648,
609. Έντδς πεντηκονταετίας δ πληθυσμός
τής Σκωτίας υπερεδιπλασιάσθη, διότι άπδ
4,600,000 ψυχάς, άς ήρίθμει, τώ 4 874
συνεποσώθη είς 3,462,916. Κατά τδ 18 4 4
$ πληθυσμός τής ’Ιρλανδίας ήν 5,300,485

ψυχαί, ήτοι 4 00,000 δλιγώτεραι ή πρδ 50
έτών καί 4 02,000 δλιγώτεραι ή έν έτει
187I" ή έλάττωσις δ’ αύτη άποδοτέα είς
τήν μετανάστευσιν, διότι αί γεννήσεις ύ
περέβησαν τάς άποβιώσεις κατά 100 χι
λιάδας ψυχάς. Φαίνεται δμως οτι ή μετανάστευσις τών Ίρλανοών άπό τίνος ήρ
ξατο περιοριζομένη" ένώ δέ άπδ τοΰ 4 854
—4 862 μετηνάστευσαν 4,280,000 άτο
μα, άπδ τοΰ 4 863—4 873 μετηνάστευσαν
960,402. Έντδς δεκαετίας (1 863 — 4873)
τδ ’Ηνωμέναν Βασίλειον τή; Μεγάλης Βρετ
τανίας άπώλεσεν έκ μεταναστεύσεων 4,
960,270 ύπηκόους, ών 960,402 Ιρλαν
δούς, 801,518 Άγγλους καί 4 88,569
Σκώτους. Άπδ τοϋ 4 859—4 873 έσττιλε
313,800 μετανάστας είς τήν άγγλικήν
Αμερικήν, 2,247,900 είς τάς Ηνωμένας
Πολιτείας καί 400,000 είς Αυστραλίαν
καί Νέαν Ζηλανδίαν.
Έν έτει 4 871 ύπήρχον έν τή κυρίως
Άγγλί-y καί έν τή Ούαλλία 39,567 παράφρονες, ήτοι 4 8,4 46 άνδρες καί 21,421
γυναίκες, οι δέ βλάκες άνήρχοντο εΐς 4 7,
090. Ό άριθμδς αύτών έκτοτε ηύξησεν έ*
παισθητώς, διότι τώ 4 874 δ τών παραφρόνων καί βλάκων άνήλθεν είς 62,027
ών 33,903 γυναίκες" φαίνεται δέ δυστυ
χώς, δτι οί αριθμοί ούτοι δέν είναι καθ’
δλα ακριβείς, διότι ίκαναί οίκογένειαι αναγ
κάζονται έκ φιλοτιμίας νά κρύπτωσι τάς
τοιαύτας πληγάς.
Κατά τδ αύτδ έτος (4 874) ύπήρχον 21,
590 τυφλοί, 4 4,548 κωφάλαλοι, ών έπέκεινα τών 4 00 καί τυφλοί. Οί πλεΐστοι
έδιδάσκοντο είς 4 3 σχολεία, 64 ήσαν ζω
γράφοι, 253 £άπται καί 54 2 ύποδηματοποιοί. Περίπου 900 γυναίκες κωφάλαλοι
ήσαν ύπηρέτριαι, ^άπτριαι καί πλόντριαι.
Εις τά νοσοκομεία ύπήρχον 19,585 άσθενεϊς, ών 8,160 γυναίκες" εΐς τάς φυλακάς
διέμενον 28,756 άτομα, ών 5,281 γυ
ναίκες, καί είς τά πτωχοκομεία διητώντο
4 48,064 άτομα, ένώ πολλά άλλα (680,
491) έζων έκ τής έλεημοσύνης τών πολι| τών. Τδ κακόν δτι ή δυστυχία άδιαλεί-

Έν τούτοις τδ ύλικδν τού σιδηροδρόμου
τούτου είχε παραγγελθή είς Αγγλίαν, οί δέ
δωρηταί, ών τδ δώρον είχον άπορρίψει, άπεφάσισαν άλλως νά χρησιμοποιήσωσιν αυτό.
Ή Σαγχάη εκτείνεται έπί τή; αριστερά;
όχθης μεγάλου ποταμοΰ, τού Ούδγκ-πώ, είς
Ο Ι1ΡΩΤΟΣ ΕΝ ΤΗι ΣΙΝΙΚΗι
8ν δύνανται νά είσπλεύσωσι μεγίστης χωρηΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ.
τικότητος πλοία καί δστις’ χύνεται δώδεκα
Πρό τινων εβδομάδων άπήλθον τής Σαγ- μίλια κατωτέρω είς τδν Γΐάκτζ Κιάγκ, τδν
χάης έν φ χρόνο» έμελλον νά έγκαινιάσωσι γλαυκόν ποταμόν, τδν Μισισίπην τής Κίνας,
τδν πρώτον έν Σινική σιδηρόδρομον" τήν δπως συνεχώς άποκαλούσιν αύτόν. Είς τήν
παραμονήν δμως τής άναχωρήσεώς μου διέ- είσοδον τού Ούδγκ-πώ,παρά τδ χωρίον Οΰστρεξα έπί φορτηγού συνολκής χιλιόμετρά σούγκ, δ πλους καθίσταται δυσχερής ένεκα
τινα τής σιδηράς δδοΰ, ήτις αΰτη καθ’ έαυ τενάγους, δπερ τά μεγάλα πλοία μόνον δ
τήν μικράν μέν έχει άξίαν, άλλ’ής ή έναρ- ταν ήναι παλίρροια δύνανται νά διαβώσι’ διδ
ξις Οά έγχαράξη εις τήν άργήν γήν τού Ού- δτε κατά πρώτον παρεχωρήθησαν γαΐαι τοΐς
ρανίου Κράτους τήν σφραγίδα τοϋ δυτικού Εύρωπαίοις, έν έτει 4 842, έδίστασαν ούτοι
άν πρέπει νά έκλέξωσι θέσιν μεταξύ τή; ά
πολιτισμού.
Ό σιδηρόδρομος ούτος έχει δλως ιδιαι κρα; τού Ούσσουγκ,κάτω τοΰ τενάγους, καί
τέραν ιστορίαν, διότι ούδέν γίνεται τακτι τών πέριξ τή; σινικής πόλεως, 42 μίλλια
κώς έν τή αυτοκρατορία ταύτφ, ήτις δέν ά- άνω αύτής. Καίτοι δέ προετίμησαν τδ τε
ποκρούει μέν, δπως πιστευουσι, πάντα νεω λευταΐον μέρος, δπερ μετ’ όλίγον κατωκήτερισμόν,άλλά παρεμβάλλει πανταχοϋ προσ θη πολύ ύπδ Γάλλων, 'Αγγλων καί Αμερι
κόμματα, έμπόδια καί δυσχερείας, άς τοΰ κανών, ή άκρα τού Ούσσούγκ δέν άπώλεσε
χρόνου προϊόντος ευκόλως καταβάλλουσιν τήν άξίαν της, άλλ’ έχει μέλλον.
Γήπεδα ήγοράσθησαν άθορύβως μεταξύ
είτε διά τής άπαθείας καί τής πειθοϋς, είτε
τής
ευρωπαϊκή; πόλεως καί τού Ούσσούγκ"
διά τής βίας.
Πρδ δύο περίπου μηνών οί αντιπρόσωποι ταύτα δέ εύρίσκοντο είς τήν ζώνην, έν η,
πολλών σπουδαίων τής Σαγχάης καταστη κατά τά; συνθήκας, οί ξένοι έχουσι δικαίω
μάτων διενοήθησαν νά προσφέρωσι δώρον μα ν’ άγοράζωσιν ιδιοκτησίας. Ή οδός προπαρεσκευάσθη, ή δ’ έργασία ήν εύκολος εΐς
τώ αΰτοκράτορι τής Κίνας υλικόν σιδηρο
δρόμου μέλλοντος νά συνδέση τδ Τιεντσίν έδαφος δμαλδν, διατεμνόμενον μόνον υπδ
πρδς τδ Πεκΐνον" τούτο διενοήθησαν μικρόν βαθειών έν καιρώ παλίρροιας διωρύγων καί
πρδ τοΰ προώρου θανάτου τού τελευταίου ποταμίσκων.
αΰτοκράτορος, 8ν διεδέχθη παϊς τετραετής,
Ούτως είχον τά πράγματα κατά τδν άτούτέστι μακρά άντιβασιλεία. Δυνατδν τήν πελθόντα χειμώνα, ή δέ εύθεΐα καί ομαλή
προσφοράν τών ξένων νά έξέλαβον σπου- δδδς, ή ολίγον ύψουμένη ένώ διέρχεται διά
δαιοτέραν, καίτοι ύπεκρίθηταν δτι περί μι τών άγρών, ούδόλως έφαίνετο δτι διήγειρεν
κρού έποιοΰντο αυτής, τδ βέβαιον δμως είναι ούτε τήν προσοχήν, ούτε τήν περιέργειαν
δτι τήν φιλόφρονα ταύτην προσφοράν άπέρ- τών Σινών. Τδν Φεβρουάριον (τού έτους
£ιψαν ευθύς. 'Αλλως δταν αύτοί οί Σίναι τούτου) αγγλικόν πλοϊον έφερεν εί; τδν λι
άποφασίσωσι τήν κατασκευήν σιδηροδρόμων μένα Σαγχάη; τό υλικόν τής δδοΰ, τάς
έν τή αύτοκρατορίφ, πρέπει νά λάβωμεν μηχανάς καί τδ άναγκαιον προσωπικόν τών
ύπ’ δψιν δτι θά πράςωσι τ’ άνάπαλιν τού μηχανικών καί έπιστατών. Κατά μήκος
ό,τι γίνεται αλλαχού, θά κατασκευάσωσι τής δδοΰ ήγέρθησαν εργοστάσια, μετ’ δλίδηλ. αύτούς πέραν τής πρωτευούσης.

πτως αυξάνει έν Άγγλί? καί κατ’ άκσλουθίαν δ άριθμδς τών χρηζόντων τής συν
δρομή; του δημοσίου·
Ο. Γ. Σ.

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. ΣΤ'.)
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γα; ήμέρας έστρωσαν τδν σίδηρον, έζευξαν
τά ρυάκια καϊ μόλις όλίγα μέρη ύπελείποντο νά παοαγεμισθώσιν άπδ χώμα.
Οί εγχώριοι κάτοικοι τή; σινικής πό
λεως (περί τάς 200000) καϊ οί Ευρω
παίοι άποικοι (ί 30000) ούδόλως προσεϊχον είς τδ πράγμα’ αί άρχαϊ δμως έταράχθτ,σαν. Τά γήπεδα άτινα ειχον προαγορασΟή έπ1. τώ ορφ δτι Οά έγερθή ό σταθ
μός είς Ούσσούγκ, έπρόκειτο νά παραδοθώσιν, ί δέ οργή δλη τών μανδαρίνων έπεσε
καθ’ ένδς τών πωλητών (Κινέζου εννοείται),
ί», βεβαίως κατ’ ιδιαιτέραν σύστασιν, έμαστίγωσαν τόσον, ώστε μετά δύο ημέρας άπεβίωσεν. *Αγνωστον υπδ τίνα ψευδή πρό·
φασιν ύπέστη δ δυστυχή; τήν βάρβαρον
αύτήν ποινήν καϊ κατά πόσον συνετέλεσεν
εις αυτήν δ Ταοτάη, είδος νομάρχου τής
Σαγχάης, ή δ άντιβασιλεύς Ναγκίν. 'Η ορ
γή τών σινικών αρχών έλέγετο δτι έφθασε
μέχρι τ'ό; πρωτευούση; τοΰ νομοϋ καϊ μέ
χρι Πεκίνου, και έβεβαιοϋτο δτι έμελλε νά
έπιφέρ-ρ τήν παϋσιν καϊ καθαίρεσιν πολλών
αξιωματικών.
’Εντούτοις τά έργα προήγαντο ταχέως,
ώστε νά προλάβωσ: διά τοΰ τετελεσμένου
γεγονότος πάσαν παρατήρησιν, δυσχέρειαν,
πρόσκομμα, άπερ οί πολυμήχανοι Σϊναι έδύναντο νά δημιουργήσωοιν ελλείψει νο
μίμων εμποδίων' δτε δέ, μετ’ άπουσίαν
ολίγων έβδομάδων, έπανήλΟον έξ Ιαπωνί
ας, τδ πλεΐστον τής οδού είχε τελειωθή,
καϊ τήν 1 8 Μαρτίου έ. ν. τά πάντα ήσαν
έτοιμα. Μετ’ όλίγας ήμέρας, τήν παραμο
νήν τουτέστι τής άναχωρήσεώ; μου δι’ Εύ
ρώπην, προσεκλήθην νά διατρέφω τήν οδόν
έπι συνολκή; μεταφερούσης έρμα.
Ή άκρα τοΰ σιδηροδρόμου τοϋ Ούσσούγκ
εύρίσκεται είς τήν έσχατιάν τών αμερικα
νικών κτήσεων, έπϊ γή; χέρσου, καί κεΐ
ται πλησίον τοϋ ποταμοΰ Σοχώβ (Soof/iow),
δστις χύνεται εις τδν Ούδγκ-πώ, μεταξύ
τών κτημάτων αύτών καϊ τών αγγλικών.
Έκεΐ ύπάρχουσιν άποθήκαί τινες πάγου,
μικρά καϊ κομψή εξοχική οικία, κατοικουμένη ύπδ μανδαρίνου και κείμενη μεταξύ

κήπων, και μετ’ αύτήν ή εξοχή, άγροϊ δηλ.
όρύζης, κεκαλυμμένοι άπδ ΰδωρ, καϊ άγροϊ
βάμβακος καϊ σίτου, άνά μέσον τών οποί
ων ήν έστρωμένη ή διπλή σειρά τών σιδη
ρών έλασμάτων, μεταξύ τών άναριΟμήτων
τάφων, οΐτινες εύρίσκονται είς τά πέριξ έ
κάστης σινικής πόλεως' είσι δ* ούτοι κωνο
ειδείς βουνοΐ παντδς μεγέθους, σχήματος
καϊ χρώματος.
Ειχον άρχίσει τότε νά άνεγείρωσι τδν
σταθμόν" οΰτε δμως δ πρώτο; ούτος σταθ
μός, οΰτε τά ελάσματα τοΰ πρώτου σιδη
ροδρόμου τοΰ Ούρανίου Κράτου; μέ κατέπληξαν, καί τοι ταϋτα πάντα δέν παρί
σταντο μικρά είς τήν φαντασίαν. Κύκλω
τοΰ περιτειχίσματος, τής μικρά; οικίας
τοΰ μανδαρίνου καί τή; άκρα; τοϋ σιδηρο
δρόμου, εΐχον συστήσει έμπορικήν άγοράν
ή πανήγυριν* πέντε δέ ή εξ χιλιάδες άτο
μα, άνδρες, γυναίκες και παιδία, μάλιστα
παιδία — διότι έν τή χώρα ταύτη έν γ δι
ατείνονται οτι ή παιδοκτονία καί ή έγκατάλειψις τών παίδων έπιτρέπονται ύπδ
τών θεσμών, ούδεμία δημοτική εορτή γίνε
ται άνευ τών παιδιών — συνωθούντο θορυβωδώς καϊ ευθύμως* μεταξύ τοϋ πλήθους
αύτοϋ ύπήρχον κύριο: πιθήκων καϊ νάννων,
οΰ; έδείκνυον άντϊ πληρωμής, ύποκριταϊ,
μάντεις καϊ κυρίως άπειροι πωληταϊ τσώ—
τσώ (ή λέξις είς ούδεμίαν ανήκει γλώσ
σαν καϊ έν Κίνα οΰτω; άποκαλοΰσιν έν γένει τά τρόφιμα), μάγειροι, πλακουντοποιοϊ, κτλ. κτλ.
Κατά μήκος τής όδοΰ, μέχρις άποστάσεως ενός χιλιομέτρου τούλάχιστον, τδ
πλήθος συνήρχετο, ένθεν καϊ ένθεν τοΰ σι
δηροδρόμου, παρατηρούν τά σιδηρά ελά
σματα, περιπατούν είς τούς έκ βάμβακος
καϊ σίτου αγρούς ή άνερχόμενον είς τούς
τάφους. Τδ πλήθος δέν άπετελεΐτο έκ τών
αριστοκρατικών, άλλ’ έκ τού λαού, και ήν
μονότονον, δπως ολος δ κινεζικός λαός,
’Εντούτοις έβλεπέ τι; γυναίκας, έχούσας
νοήμονα φυσιογνωμίαν, μέ ψιμμυθιωμένας
τάς παρειάς, μέ Βν ή δύο ρόδα εί; τήν κε
φαλήν, φερούσας μακράς έσθήτας, ανοικτού

ερυθρού ή κυανού χρώματος. "Απαν τδ πλή
θος τοΰτο ήρχετο εκ τών κινεζικών συν
οικιών τών ευρωπαϊκών κτήσεων, έκ τής
κινεζική; πόλεως, έκ τής εξοχής καϊ έκ τών
άπωτέρων μερών τής επαρχίας' αναρίθμητα
δθεν ήσαν τά μονότροχα αμάξια και τά
φορεία, ών τινα έσυρον ή έφερον οί κον.ΐι'ι·
Οί όκνηροϊ, οί έχοντες δηλ. χρήματα, ήρχον
το έπϊ άμαξίων καϊ φορείων, μάλιστα αί γυ
ναίκες, καϊ ή πανηγύρι; εΐχεν αρχίσει άπδ
5 ή 6 ημερών.
Μικρά ατμομηχανή, άμαξα άνοικτή έ
χουσα έπιμήκεις έδρας, καϊ δύο άμαξαι
φορτωμένοι χάλικας ήλθον πρδς συνάντησίν μας. Τδ πλήθος, δπερ έκάλυπτε τήν ο
δόν, άπεσύρετο άμα προσήγγιζεν ή συνολ ·
κή καϊ συνήρχετο όπισθεν αύτής' αίφνης
δέ ύπεχώρει άμα ήκουε τού; οξείς συριγμούς κα’ι τδν κρότον τδν παραγόμενον έκ
τοΰ ατμού καϊ πάλιν έτρεχεν είς τά σιδη
ρά έλάσματα, γελών, Οορυβοποιοϋν, Οαυμάζον, έξετάζον λεπτομερώς τήν μηχανήν,
δτε αΰτη έσταμάτα, προφανώς ενδιαφερό
μενον καϊ έν γένει έκφράζον νοήμονα έκπληξιν. Έπϊ τής άμάξη; ήν έσυρεν ή α
τμομηχανή έπέβησαν τρεις κυρίαι καϊ τέσσαρες άνδρες, έν οϊς ό αξιόλογος φίλος μου
διδάκτωρ Τζήμιεσεν' οΰτω δέ άπήλΟομεν
τρία τέσσαρα χιλιόμετρα μακράν ϊνα φορτώσωμεν χάλικας, ούς έρριπτον μεταξύ
τών ξύλων καϊ τών σιδηρών έλασμάτων
τδν τοΰ πρώτον σταθμόν καϊ τήν μικράν
αύτήν άπόστασιν, ήν αί κινήσεις καϊ αί έκδηλώσεις τού πλήθους καθίστων ένδιαφέρουσαν, διηνύσαμεν κατ’ έπανάληψιν.
Πρέπει τωόντι νά οφείλωμεν χάριν εί;
τού; ύπουργού; τοϋ Πεκίνου, διότι δέν έδέ
χθησαν ύπέρ τού υίοϋ τοϋ Ούρανοϋ τδ δώ
ρον τοΰτο- Σιδηρόδρομος μεταξύ Τιέν τσϊν
καϊ Πεκίνου, καίτοι είς τά πρόθυρα τής
πρωτευούση;, πράγματι Οά ήτο είς τά έ
σχατα τή; αύτοκρατορίας, έκτεθειμένος εί;
τήν κακήν Οέλησιν ώς καϊ είς τήν αμέλειαν
τών Κινέζων, τί; οιδε δέ μετά πόσον και
ρόν ήθελον άφησε: αύτδν νά ταφή ύπδ τδν
παχύ* κονιορτδν δστις, έπί τινα τοϋ χρόνου
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περίοδον, μαστίζει τήν πρωτεύουσαν τής αύτοκρατορία; καϊ τών πέριξ μερών. Ό σκο
πός, δν διά τοΰ δώρου έκείνου προέθεντο, ήΟελεν άποτύχει άναμφιβόλως, άλλ’ ένταΰθα
ή δοκιμή θά γίνη πάνδημος ύπδ τήν διεύ
θυνσήν τών Εύρωπαίων καϊ ύπ’ δψιν τών Σινών, ουτοι δέ είσϊ νοημονέστατοι καί άν
θρωποι θετικοί, ώστε θά κατανοήσωσι πό
σην οδφέλειαν δύναται νά πορισθή χώρα οΐα
ή Σινική, δπου πρδ πάσης άλλης ή εύημερία τοΰ τόπου και αύτή τών κατοίκων ή
ζωή έξαρτώνται άπολύτως έκ τών μέσων
τής συγκοινωνίας.
Τά προσχώματα,άτινα άποτελούσιν άπα
σαν σχεδδν τήν επαρχίαν τού Κιάγκ-σού,
έκτείνονται άνευ καμπής τίνος τοΰ έδάφους
άπδ τών πέριξ καϊ τών μακράν τής Σαγχάης οχθών τού Γιάκτζ κιάγκ μέχρι τών
μερών, εις ά παράγεται ή μέταξα καϊ μέχρι
τών ορίων τών χοιρών αϊτινες παράγουσι
τέϊ. Τά πολύτιμα ταύτα προϊόντα στέλλονται είς Σαγχάην, μέγιστον έμπόριον, δθεν
διευθύνονται είς άπαντα τδν κόσμον' φθάνουσι δέ άφού διέλθωσι δι’ άναριΟμήτων διω
ρύγων καϊ ρυακίων, πλωτών είς μεγάλας α
ποστάσεις μόνον κατά τάς ώρας τής παλίρ
ροιας' διό βλέπει τις καθ’ έκάστην έμποδιζομένας ύπδ τή; ίλύος εκατοντάδας λέμ
βων καϊ μικρών ιογκών, περιμενουσών τήν
παλίρροιαν ϊνα πλεύσωσ:.
Δύναται πας τι; νά ή βέβαιος δτι ούδέν
0’ αναχαίτιση τήν οριστικήν έναρξιν τοϋ σι
δηροδρόμου τοϋ Ούσούγκ, ήτις καθ’ ήν ώραν
δημοσιεύονται αί γραμμαϊ αύται ίσως έξετελέσθη. Ό άντιβασιλεύς τή; έπαρχίας εί
ναι άνήρ άρκούντως νοήμων, ή δέ οργή ήν έδειξεν, δτε έμαθεν είς Ναγκίν τήν προσεχή
πραγματοποίησιν τής έπιχειρήσεως ταύτης,
πιθανόν νά ήτο προσποίησις.
*Αλλως φρονιμώτατα έπραξαν νά προβώσιν εί; τά πρόσω δίχως νά λάβωσιν ύπ’ οψιν
τάς τυχόν γενησομένας παρατηρήσεις καϊ
διαμαρτυρήσεις, φροντίσαντε; μόνον νά μή
παραβώσι τδ άκριβοδίκαιον, σύμφωνα πρδς
τούς νόμους τής αύτοκρατορίας καϊ ιδίως
πρδ; τού; δρους τών συνθηκών.
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Έν τή Σινική μάλλον ή είς πάσαν άλλην
χώραν παραδέχονται τδ τετελεσμένον γε
γονός· Οί λαοί ούδόλω; διάκεινται εχθρεκώ; πρδς τού; νεωτερισμού;, οϊτινε; ε’ναι
επωφελείς καί οδ; έννοοΰσιν. ’ίσως, δταν
οί σιδηρόδρομοι είσδύσωσιν εί; την καρδίαν
τή; χώρα;, άντιτάξη βίαν τδ άναρίθμητον
πλήθο; τών λεμβούχων, οϊτινε; άποκλειοτικώ; μεταφέρουσι τού; άνθρώπους καί τά
εμπορεύματα εί; χώραν σχεδόν ύστερουμένην δδών τοιοΰτό τι είδομεν καί είς Εύ
ρώπην οσάκις έπήλθεν άναστάτωσι; τή; βιο
μηχανίας' οσον δ’ αφορά τούς μανδαρίνου;
καί ιδίως την τάξιν τών γραμματισμένων,
πρέπει νά προΐδωμεν οτι 0’ άντιστώσι
σφοδρώ; κατά τών νεωτερισμών αύτών, οΐτινες θέλουσιν έγκαινίσει νέαν κοινωνικήν
μεταρούθμισιν καί επιφέρει τδ τέλος τή; βα
σιλεία; αύτών. Σήμερον δμως πρέπει νά ύποχωρήσωσι πρδ τοΰ μικροΰ μεν κατά τδ
φαινόμενον, άλλά μεγάλου ώς πρδς τάς συνεπεία; πράγματος. ΓΗ αύτοκρατορία έχει
ήδη πολλάς περίπλοκά;, ώστε δέν θά άπο·
δειχθη τόσον άφρων, ώς-ε νά προσβάλη τήν
ιδιοκτησίαν τών ξένων και νά έμποδίστ) αύ
τούς άπδ τδ νά ποιήσωσι νόμιμον χρήσιν
αύτής.
Λεπτομέρειαί τινες θέλουσιν αποδείξει
πόσον καθ’ έκάστην ωφελούνται οί Εύρωπαΐοι έν τή αύτοκρατορίιρ ταύτη, ή; τήν
δύναμιν τής άντιστάσεω; παριστώσιν υπερ
βολικήν.
Τώ 4 863, οί έμποροι τή; Σαγχάης έζήτησαν τήν άδειαν νά κατασκευάσωσι σιδη
ρόδρομον μεταξύ Σαγχάης καί Σουχώβ, πόλεω; έμπορικωτάτης, κειμένη; έπί τή; με
γάλης διώρυγος, είς άπόστασιν σχεδδν &γδοήκοντα μιλλίων. ΊΙ κυβέρνησις άπέρριψε
£ητώ; τήν ύποβληθεϊσαν αύτή αναφοράν’ ε
πίσης δέ ήρνήθη τήν άδειαν πρδ; κατα
σκευήν σιδηροδρόμου μεταξύ Σαγχάης καί
Ούσσούγκ, έταιρία μάλιστα είχεν ίδρυθή τό
τε έν Λονδίνο» πρδ; κατασκευήν τής δδοΰ
αύτής' σήμερον δέ ή τελευταία γραμμή κατεσκευάσθη άνευ προηγουμένη; άδειας.
Τώ 1865 κατεσκευάσθη ύπδ ιδιωτών τη

λέγραφο; μεταξύ τών ευρωπαϊκών κτήσεων
καί τών εκβολών τοΰ Ούδ^κ-πώ’άλλά μετ’
όλίγον κατεστράφη ύπδ τών χωρικών,
συναινέσει τών τοπικών αρχών. Έν έτει
4 871 η δανιμαρκική Εταιρεία, ήτι; έξηκολούθησε τδν μεταξύ Χδγκ-κδγκ και Σαγχάη; υποβρύχιον τηλέγραφον καί συνέδεσε
τά δυο έκεϊνα μέρη πρδ; τδ Γίοκουχάμα
(’Ιαπωνίαν), άποκατέστησε τδν τηλέγραφον
τοΰ Ούσσούγκ εί; Σαγχάην, μηδενδς ήδη
άνθισταμένου· Οί πάσσαλοι έστήθησαν έπί
κινεζικών γηπέδων και τά σύρματα έτανύσθησαν δίχως νά είδοποιηθή τι; καί δίχως
νά ζητηθή άδεια' δ δέ σιδηρόδρομος κατε
σκευάσθη κατά μήκος τή; τηλεγραφικής
ταύτης γραμμής.
Όποια πραγμάτων μεταβολή ! Πάσσαλοι
όρθιοι καί σύρματα κρεμάμενα είς τδν άέρα
είσί πράγματα μεγαλήτερα σιδηροδρόμου έν
τφ έδάφει.
Οί Σϊναι αισθάνονται έθνικόν τρόμον διά
πάν δ,τι κατασκευάζεται υψηλά’ διά τοΰτο,
έκτδς τών ναών των, δλα τά μνημεία των,
θρησκευτικά καί μή, οίκοδομοϋνται δσον ένεστι χαμηλά ϊνα μή στενοχωρώνται τά
πνεύματα άτινα άδιαλείπτως διατρέχουσιν
είς τδν άέρα καί άτινα, ώς έκ τούτου, εί
μέν ε’ναι καλά, άπομακρύνονται, εί δέ κακά,
οργίζονται. Πλεϊσται ύπάρχουσι παρά τώ
λαώ προλήψεις, οί δέ μανδαρίνοι τόσον έπιτηδείω; εκμεταλλεύονται τήν άμάθειαν
αύτοϋ, ώστε δύνανται κατά βούλησιν νά
θύωσι καί άπολύωσιν. Έν τούτοις οί Σϊναι
έπείσθησαν ήδη δτι δ τηλέγραφο; δέν έπέ
φερε τάς έπαπειλουμένας συμφοράς καί δτι
δ σιδηρόδρομος είναι άγαθόν τι.

(Έκ τοΰ γαλλικού.)

Ν. Γ. Ε.

ΕΙΣ ΤΙΙΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ.

Αιώνια, ώς αί άνω σοΰ άπλούμεναι εκτάσεις,
’Αεικίνητον δοχείον απώλειας καί ζωής,
Τοΰ άπειρου τάς απείρους παριστάς αντανακλάσεις,.
"Αν αβρόν, τό μέτωπόν σου, χείλος δέν φίλη πνοής.
*

Τοΰ πολιτισμοί) φορεία, σέ τά σκάφη διατρέχουν,
Ταχυδρόμοι τοΰ απείρου, κολοσσοί τοΰ άχανοΰς,
Τά πελάγη σου κοιτίδα, τόν βυθόν σου τάφον έχουν,
Και, σαλεϋον σάβανόν των, τόσους κόσμους ζωντανούς.
★

Λάμπει άνωθεν τό άστρον τής νυκτός άκτινοβόλον,
Σύ δ’ όθόνας ήρεμούσας στρώνεις, κάτοπτρον αύτοϋ,
Καί ερίζετε τά δύο ύπό τ’ ούρανοΰ τόν θόλον,
ΙΙοΐον φέρει τήν εικόνα τοΰ Μεγάλου Ποιητοΰ.
*

Νέαι γαΐαι άνατέλλουν είς τ’ άπέραντά σου ρείθρα,
Καταρρέουν άλλαι τόσαι, τών άβύσσων σου στρωμνή,
Σύ άπλοΰσαι καί τών πρώτων ζωοδόχος κολυμβήθρα,
Καί τοΰ τάφου τών δευτέρων πλάξ, ής τ’ άκρα ούρανοι.
★
Τρέμουν έτι δλαι αύται έν τω βάθει τών βυθών σου,
Σύ δ’ άείποτε άκμαία τόν σκοπόν σου ενεργείς,
Λείχεις, δάκνεις, περιτρώγεις τούς καρπούς τών τοκετών σου,
Καί μέ τούτων τά ψυχία νέους κόσμους πλαστουργείς.
★

Καί αύτούς Οά καταστρέψης, ίνα άλλους άνιδρύσης·
Μόνη σμίλη σου ό χρόνος, πανδαμάτωρ ποιητής,
Είς τούς κόλπους σου κοιμάται καί έγείρεται ή Κτίσις,
’Αναπτύσσεται, γηράσκει, άποθνήσκει έν αύτοΐς.
Λ
Έν αύτοΐς ό ναυσιπόρος, άτενίσας τήν μεγάλην
Καί τανύπεπλον αύλαίαν, τά μυστήρια αύτής
Πρώτος ήρξατο νά λύη· σύ δ’ εκτείνεσαι καί πάλιν,
Σύ τοΰ πρώτου άστρονόμου ή ένάλιος κοιτις.
Λ
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Θάλασσα μου ! Σύ τοσούτων κόσμων γέφυρα άπλοϋσαι·
Σοι ό γίγας νοΰς οφείλει τών έθνών τδν πλουτισμόν,
Σύ, φαιδρά ή ώργισμένη, άεννάως άλλοιοΰσαι,
Πλήν αεί ύπηρετουσα τόν παγκόσμιον δεσμόν !
(1873)

ΠΟΙΚΙΛΑ·
Διατί νά φονεύωμεν τάς άράχνας παν
ταχοΰ (έκτδς τών δωματίων), ένώ καταστρέφουσι τάς μυίας αίτινες τόσον μάς ένοχλοΰσι ;
Διατί νά καταπατώμεν τήν ώραίαν βούπρηστιν ή χρυσοΰν κάραβον, δστις έν τοϊ;
κήποι; καταδιώκει τάς κάμπας, τούς κο
χλίας καϊ μηλολάνθα;, έξ ών τρέφεται ;
Διατί νά φονεύωμεν τού; μή δηλητηριώ
δεις οφεις, οϊτινες τρέφονται άπδ άρουραίους
καϊ έν γένει άπδ μυς ; Οί οφεις ούτοι δέν
δάκνουσιν ανθρώπους.
Διατί νά φονευωμεν τδν μ,ικρδν καϊ ά
βλαβή τροχίλον, δστις τραγανίζει τάς α
κρίδα; ;
Διατί νά καταστρέφωμεν τδν κόκυγα,
ού προσφιλάς τροφή είναι η κάμπη, ·?,ν η
μείς άπεχθανόμεθα καί ούδέ έγγίζομεν;
Διατί νά φονεύωμεν τάν κερθείαν καί νά
καταστρέφωμεν τάν φωλεάν τής ύπολαίδος,
πτηνών δηλ. άτινα είσίν έχθροϊ άσπονδοι
τών σφηκών ;
Διατί νά καταδιώκωμεν τού; σποργίτας,
οίτινες μόνον ελλείψει έντόμων τρώγουσιν
δλίγους κόκκους σίτου ή κριθής έν τοϊς άγροϊς κα'ι οϊτινες έξοντοΰσιν ιδίως τά εί;
τά σιτηρά επιβλαβή έντομα ;
Διατί νά φονεύωμεν τού; ψάρους (ψαρό
νια), άτινα ζώσι μέ σκώληκας ;
Διατί νά συλλαμβάνωιιεν μέ παγίδας
τούς μελισσουργούς, ών έκαστον ζεύγος ά~
γρεύει κατά μέσον δρον 120,000 σκώλη
κας καί έντομα πρδς διατροφήν τών νεοσ
σών του;

Φ. A. Β.

Διατί νά φονεύωμεν τδν κάνθαρον, δστις
τρέφεται μέ ψύλλα; ;
Διατί νά φονεύωμεν τδν φρΰνον, οστις
τρώγει κοχλίας, μύρμηκας καϊ άλλα έντομα;
Διατί νά φονεύωμεν τάν νυκτερίδα, ήτις
καταστρέφει τάς χρυσαλλίδας ;
Διατί νά φονεύωμεν τά,ν μυγαλήν, ητις
τρέφεται έκ σκωλήκων ;
Διατί νά λέγωμεν δτι ό αίγηλιδς (γένος
πτηνών νυκτινόμων) τρώγει τάς περιστεράς
καϊ τά ορνίθια, ένώ ούδόλως είναι άληθές
τδ πράγμα ; διατί νά τδν καταστρέφωμεν,
ένώ εργάζεται δσον έξ ά έκτο) γαλαϊ, τρώγων έτησίως 6000 μϋς ;
(λα Vigne).

Ί1 άτμοσφαίρα τής σε./ήι-ης.—Οί παραδίδοντες κοσμογραφίαν κα’ι αστρονομίαν δια
τείνονται δτι ή σελήνη δέν έχει ατμόσφαι
ραν καϊ δτι έπι τή; έπιφανείας τοΰ ήμετέρου
δορυφόρου ούδεμία διαδηλοϋται άποκάλυψις
ζωής ανάλογος πρδς τάν έμφανιζομένην έπί
τής γής. Τδ πρόβλημα τοΰτο είναι λίαν γε
νικόν, ώ; άπέδειξεν ό Κ. Νέϊσεν έν ση
μειώσει άναγνωσθείση, ένώπιον τής έν Λον
δίνο) εταιρίας τών αστρονόμων. Τδ άληθές
είναι δτι ούδεμίαν έχομεν άπόδειξιν περί ύπάρξεω; άτμοσφαίρα; περί τάν σελήνην. Ή
κυριωτέρα δέ άπόδειξις, έφ’ ής ή γνώμη
αΰτη στηρίζεται, είναι ή έλλειψις Ολάσεως
έν τή προσωρινή έκλείψει τών άστέρων έπιπροσθουμένη άπδ τδν ήλιον" ούδόλως δ
μως άδύνατον νά κατανοήσωμεν, δπως
παρατηρεί ό Κ. Νέϊσεν, δτι δυνατόν νά
ύπάρχη ατμόσφαιρα, ής δ ανώτατος δρος
τής θλαστικής δυνάμεω; δέν είναι ίσος πρδς
Sv δευ-ερόλεπτον τοϋ τόξου τοΰ κύκλου,
καί δμως τυγχάνει ούσα μεγίστη; έκτά-

σεως. Οίαδήποτε δέ καϊ δν ήτο ή λεπτότη; αύτή; σχετικώς πρδ; τήν βραχεϊαν γήίνον ατμόσφαιραν ήμών, Οά έξήσκει είσέτι
μεγάλην πίεσιν έπϊ τής έπιφανείας τή; σε
λήνης. ΊΙ ύπόθεσις αδτη Οά εξηγεί την έν
τη έπιφανεία τής σελήνη; υπαρξιν πολυα
ρίθμων ούσιών, αϊτινες φαίνεται οτι άποτελοϋσι τδ μεγαλήτερον αύτής μέρος, καϊ Οά
έξωμάλυνε πολλά προβλήματα τής γεωγρα
φίας τής σελήνης, προβλήματα, άτινα σή
μερον μένουσιν άλυτα και έξηγοΰνται μόνον
άν παραδεχθώμεν την υπαρξιν σεληνιακής
ατμόσφαιρας.
(Les Mondes).

Άπό τί σύγχειται τό άνθρώπινον σώμα.
— Έν δημοσίοις μαΟήμασιν εί; Λονδϊνον,
πολύν ποιήσασι κρότον, ό διδάκτωρ Λαγκάστερ ύπέβαλεν εί; τού; καταπλ.αγέντας
άκροατάς του τ’ άποτελέσματα έντελοΰ; άναλύσεως, ύπ’ αύτοϋ γενομένης, ανθρώπου
ζυγίααντος 72 χιλιόγραμμα (56 όκάδας)" έ
δειξε δέ είς τδ δημόσιον 10 1(2 χιλιόγραυ.μα άνθρακας,1 χιλιόγραμμου τιτανίου, 670
γράμμα φώσφορου, 28 γράμμα νιτρίτιδος,
σιδήρου, κονιΐνης μαγνησίου καϊ χαλκίτιδος
Δέν είχε φέρει μεθ’ έαυτοΰ τά 150 κυβικά
μέτρα οξυγόνου, ζυρσαντα 55 χιλιόγραμ
μα, τά 7000 χιλιόμετρα η 300 κυβικά μέ
τρα υδρογόνου, καϊ 1 1(2 μέτρον αζώτου,
άτινα είχεν έξαγάγει έκ τοΰ σώματος, καϊ
τοΰτο ενεκα, είπε, τοΰ μεγάλου όγκου των.
Απαντα τά στοιχεία ταΰτα συνδυαζόμενα
παριστώσιν έν τώ άνθρωπίνω σώματι 55 χι
λιόγραμμα ύδατος,7 1(2 χιλιόγραμμα ούσίας
πηκτής (ge’/aliiie), 6 χιλιόγραμμα λίπους,
i χιλιόμετρα ινώματος (fibrines) και λευκωματώδου; ούσία; (albumire), 3 1(2 χι
λιόγραμμα φωσφορικής άσβεστου καϊ άλλων
όρυκτών αλάτων. 'Ώς βλέπει τις, πρωτεύουσιν έν τώ άνθρωπίνω σώματι τά άεριώδη
σώματα" πολύ όξυγόνον δηλ. παρά τοϊ; ο
ρυκτοί; στο’.χεβοις, ούσιν όλίγοις, τά δέ άε
ριώδη ταΰτα σώματα, τδ όξυγόνον τοΰτο,
δπωσδήποτε όφείλουσιν δναγκαίω; νά είσέλΟωσι καί αυθις έν τώ άτμοσφαιριιώ ίγκω.
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Υποθαλάσσιοι ερευναι. — Πρό τίνος ή
Έθνοευνέλευσις τής Νορβηγίας έψήφισεν 115
χιλιάδας φράγκων, ϊνα χρησιμεύσωσιν έπϊ
τρία ετη είς έρευνας έπιστημονικάς έν τ$
βορείω θαλάσση. Αί έρευναι Οέλουσι γίνεσθαι τδ έαρ, ιδίως δέ οί πρδς τοΰτο δρισθέντες έπιστήμονες θέλουσιν ίςετάσει τά
ρεύματα έν γένει, την θερμοκρασίαν τοΰ υδατος, τάς μεταναστεύσεις τών ιχθύων, τδ
σπουδαιότατον τοΰτο άντικείμενον τής δια
τροφής τών Σκανδιναυϊκών λαών, κτλ. Τή;
έπιστημονική; ταύτης επιτροπής προεδρεύει
αξιωματικός τοΰ πολεμικού ναυτικού, άνήρ
έπιστήμων καί δραστήριος" αί έρευναι θά
γίνωσι περί τάς νήσους Φερόε, είς τά; Οαλάσσας τής Νορβηγία;, εί; τήν ’Ισλανδίαν,
είς τήν νήσον Ίωάννου Μάγεν καϊ είς Σπίτσμπεργ.
ζ/ιατήρησις Ανθρωπίνων κεφαλών.— Ό
σίρ Τζών Λούμπουκ έδημοσίευσεν άρτίω; έν
Λονδίνω περίεργον σύγγραμμα περ'ι τοΰ τρό
που, δι’ ού οί ’Ινδοί δίακάς (έν ’Αμερική) κατορθοΰσι νά διατηρώσι τάς κεφαλάς τών έ
χθρών, ου; φονεύουσιν έν πολεμώ. ΊΙ κε
φαλή έπί τινα χρόνον βράζεται μέ χόρτα,
έπειτα δέ άφαιροΰσι τά όστά τοΰ αύχένος
κα1. θέτουσιν άντ’ αύτών λίθους. Έν τώ άγγλικφ μουσείο) τής φυσικής ιστορίας, είς τδ
τμήμα τή; άνθρωπολογίας, ύπάρχουσι δύο
τοιαϋται παρεσκευασμέναι κεφαλαϊ, αϊ
τινες διά τής άποβράσεως καϊ τής εξαγωγής
τών όστών κατήντησαν μικραί. Περιηγητής
έκ Περού διαβεβαιοι οτι οί ’Ινδοί Γιβάρος
υποβάλλουσιν είς τήν αυτήν σκευασίαν τά
σώματα τών ζώων καϊ οτι είδε βόας τεταριχευμένους τόσον σμικρυνθέντας, ώστε δέν
ύπερέβαινον τδ άνάστημα μετρίων κυνών.

Καλλιέργεια τηζ γης ΰιά σηζ όυναμίτ.θοη.—'Ο «Κήρυξ τοΰ Γλασκόβου» πρότι
νος έδημοσίευσε πληροφορίας άξίας λόγου
περί καθαρίσεως χέρσων γαιών (εννοείται με
γάλη; έκτάσεως) διά τή; δυναμίτιδος. Είς
τάς δόκιμά; ταύτας παρήσαν πολλοί γεωρ
γοί καϊ κτηματία·., πρόκειται δέ νά έφαρ·
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μοσθή η μέθοδος αυτή είς τδν Καναδήν, δ
που άπειροι είναι αί χέρσοι γαϊαι. ΓΗ δυναμϊτις τίθεται είς φυσέκια εί; οπήν έσκαμμένην είς την γήν είς ίκανδν βάθος ή υπδ λί
θου; ή είς τδ στέλεχος τών κυριωτέρων δέν
δρων’ ή έκρηξις είναι φοβερά καί τδ χώμα
άνατινάσαεται, άποσπώνται δέ αί £ίζαι τών
δένδρων καί οί λίθοι. Μεγίστη οικονομία
προσγίνεται εις τδν γεωργδν έκ τής μεθόδου
ταύτης, διότι διά την άναγκαίαν δυναμίτιδα δλίγιστα καταβάλλονται έξοδα, ένώ με
γάλα θ’ άπητοΰντο άν έγένετο χρήσις έργα
τών διά καθάρισμα χέρσων γαιών διά τών
συνήθων μέσων’ πρδς τούτοις δέ προσγίνε
ται και χρόνου μεγάλη οικονομία.

Ιίραχος τροφή·—Ό κόμης Λωτρέκ διηύΟυνεν είς τήν γαλλικήν έταιρίαν τοΰ έγκλιματισμοΰ τήν έπομένην σημείωσιν, άποδεικνύουσαν οτι σαοκοφάγα τινά πτηνά είσί
χρήσιμα εΐς τδν άνθρωπον.
« Τώ 1873, λέγει, συνέλαβον έν υψηλώ
πύργω 5 μικρούς ίέρακας,οδ; έθηκα έν κλω·
βώ είς έζώστην. Ο πατήρ καί ή μήτηρ έφε
ρον αύτοϊς εύθύς τήν τροφήν των καί ού μικρδν έζεπλάγην ίδιον δτι συνίστατο άπδ 12
μΰς άρουραίους, * μεγάλας σαύρας καί 6
γρύλους’ τδ αύτδ έπανελήφθη έπί ένα μήνα.
Ένίοτε δέ ύπήρχον 1 5 μΰς, δύο πτηνά καί
άπαξ μικρδς δασύπους. Τώ 187* έπανέλαβον τδ πείραμα καί συνέβη τδ αύτό’ πέρυσι
δέ, πρδς τοϊς άλλοι;, οί γονεϊ; έφεραν 1 2
νεοσσούς άηδόνων, 1 κορυδαλδν, 3 άσπάλακας καί 1 άκανθόχοιρον οί γονεϊ; πάντοτε
ίτρωγον τάς κεφαλάς. Είς διάστημα δέ ένδς
μηνδς οί 5 μικροί ίέρακες έφαγαν 420 μΰς,
200 γρύλους καί 158 σαύρα;.

’Αμίαντος. — Ό βασιλεύς τής Γαλλία;
Λουδοβίκος ί. είχεν έζ χειρόμακτρα ά.
έρριπτεν είς τδ πΰρ δταν ήθελε νά πλύνγ καί καθαρίση* ήσαν δέ έκ λεπτοτάτου υφάσματος έξ αμιάντου. Γνωστδν δτι
έκ τοΰ ορυκτού τούτου οί άρχαΐοι κατεσκεύαζον όθόνας καί έντάφια έν οί; έκαιον
τού; νεκρού;’ πρδς δέ σκεύη τής τραπέζης

καί ένδύματα. Ό αμίαντος δμως ην τότε
σπανιώτατος καί λίαν τετιμημένος’ μόνον
παρά τοϊ; αριστοκρατικοί; οίκογενείαι; άπηντάτο’ έφρόνουν δτι δέ ην λϊνος τής Ινδι
κής’ σήμερον είναι κοινότερος καί παράγε
ται κυρίως έν ’Ιταλία, οθεν άξιαι λόγου πο
σότητες άποστέλλονται εί; ’Αγγλίαν καί
’Αμερικήν.
ΓΟ άμίαντος έλάχιστον έχρησίμευαεν άχρι
τοΰδε είς τήν βιομηχανίαν, χάρις δμως είς
τήν πρόσφατον άνακάλυψιν ’Ιταλού ίερέως,
κατορθώσαντο; νά κατασκευάσω χαρτίον, ή
χρήσις τοΰ άμιάντου έλπίζεται νά γενικευθή.
Τδ νέον χαρτίον είναι άφλεκτον καί στοιχί
ζει * φράγκα τδ χιλιόγραμμον’ κατεσκευάσθη δέ είς τδ χαρτοποιεϊον τοΰ Τίβολι.
*0 μαρκήσιος Βαβιέρας προσφάτω; έκαμε
σπουδαία πειράματα έπί πραγμάτων έξ α
μιάντου’ έρριψεν δηλ. είς τδ πΰρ δύο φακέλλους πλήρεις έπιστολών, τδν μέν έκ κοινού
χάρτου, τδν δέ έξ άμιάντου· Ό πρώτος έκάη δλόκληρος, ένώ ό δεύτερος έμεινεν άθι
κτος, ώς καί τά έν αύτώ έγγραφα.
"Αχρι τοΰδε ό άμίαντος έχρησίμευε κυρίως
διά περιστρώματα θεάτρων τινών’ πρόδη
λον δέ δτι άν τά θέατρα δλα έποίουν χρή
σιν τοιουτου υφάσματος, δέν θά υπέκειντο
είς τούς κινδύνου; τή; πυρκαϊάς.
Άπδ τοΰ Δεκεμβρίου τοΰ 1867 τδ πανεπιστήμιον τής Ζυρίχη; άπένειμε τδν βαθμδν
διδάκτορος τή; ιατρικής εί; δεκατρεϊ; γυναί
κας, έξ 'Ρωσσίδας, τρεϊς Άγγλίδας, μίαν Άμερικανήν, δύο Γερμανίδας καί μίαν Ελβετίδα.
Άπ’ έναντίας τδ πανεπιστήμιον τής Μό
σχας δέν έδέχθη κατ’ αύτάς τήν αινέσιμον
διατριβήν γυναικός τίνος, ζητούσης νά λάβη
τδν βαθμδν διδάκτορος τής ιατρικής. Ή άπόρριψις έγένετο διότι ό ύπουργδς τής παι
δείας διεκήρυξεν δτι δ έν ίσχύϊ νόμος άπαγορεύει είς τάς γυναίκας νά λαμβάνωσι βαθ

μούς ιατρού-
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