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Κ Α Τ Α

ΤΗΝ ΓΝΩΜΗΝ ΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ.

Απ σιώνος έξετείνετο ό άς-^ρόεις ουρανός ύπέρ τήν γήν. 
Α π’ αίώνος ήτο οημιουργημένη ή γή ,  ή σελήνη, ό ήλιος. 
Παντα ταΰτα τά απειράριθμα ουράνια σώματα οέν ειχον 
άοχήν; Ή  άπάντησις εϊς τά προβλήματα ταΰτα θέλει απα
σχολήσει ήμας εϊς το παρόν σύντομον άρθρίοιον.

ΙΙάντες γινώσκομεν, δτι, όταν βράζωμεν ύδωρ, άναβαί- 
νει έκ τούτου ατμό;, καί δσον περισσότερον άφίνομεν νά
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βράζη τό ύδωρ, τοσοϋτον τοΰτο όλιγώτερον γίνεται. Τέλος 
τό ύδωρ μεταβάλλεται εντελώς εις ατμόν καί τό άγγεϊον 
μένει κενόν. Βεβαίως ή θερμότης, ή βράσις μετέβαλε τό 
ύδωρ είς ατμόν χαί έξηφάνισεν αύτό. Περί τούτου ούδείς 
αμφιβάλλει. Κατά τόν αύτόν τρόπον δυνάμεΟα δι’ ίσχυρο- 
τέρας ή άσθενεστέρας βράσεως νά έζατμίσωμεν, νά διαλύ- 
σωμεν καί νά έξαφανίσωμεν πάντα τά λοιπά σώματα. Ούδέν 
σώμα έκ τών έπί τής γής είναι τόσον στερεόν, ώ
στε νά άνΟ'.σταται είς τό πυρ. 'Υπάρχουσι βεβαίως καί 
σώματά τινα, τά όποια δέν δυνάμεΟα νά διαλύσωμεν είς 
ατμόν διά τοΰ ήμετέρου τεχνητού πυρός· άλλά τό τεχνητό * 
πυρ δέν δύναται καί νά παραγάγη τήν ρεγίστην θερμότη
τα. Ή  Οερμότης τών ηφαιστείων όρέων π. χ . τήκει καί εξα
τμίζει καί λίθους, τούς όποιους διά τών ήμετέρων μικρών 
καμίνων δέν δυνάμεΟα νά τήξωμεν.

Ε ν τ ό ς  τοΰ πυρός και τό ύδωρ δύναται νά διαλύη τά σώ
ματα. Ά λ ε ς  ριπτόμενοι εντός ύδατος διαλύονται και αφα
νίζονται. 'Ομοίως σάκχαρον, τίτανος καί άλλα σώματα. 
Χαλκός, μόλυβδος, σίδηροί, χρυσός δέν διαλύονται ύπό 
τοΰ υδατος άλλά μένουσιν αμετάβλητα έν αύτώ. Έ άν ό'
μως ρίψωμεν ταΰτα Ιντός άλλων ρευστών, π. χ .  χαλκόν 
έντός βασιλικοί υδατος ή νιτρικού οξέος επίσης έξαφανί- 
ζεταί. Ταϋτα τά ρευστά, τά όποια καταστρέφουσι ::αί τά 
μέταλλα καί πάντα τά σκληρότατα σώματα, καλούνται 
ό ξ έ α.

Δύο λοιπόν όδυύς παρέχει είς ήμας ή φύσις νά μεταβαλ- 
λωμεν τά στερεά είς υγρά, νά καταστρέφωμεν καί νά δια- 
λύωμεν αύτά. Τίς έκ τών δύο ομως είναι ό σπουδαιότερος* 
ευκόλως δύναται νά διακριθή. Ι ό  υοωρ αύτο οιαφθειρεται 
(κατατρώγεται) πάλιν ύπό τοΰ πυρός· όθεν είς τό πϋρ όφεί- 
λομεν νά παραχωρήσωαεν τά πραιτεΐα. Διά τοϋ πυρός λοι
πόν δύνανται νά καταστραφώσι πάντα τά όρατά, παντατά  
ύλικά σώματα. Έ άν ήτο δυνατόν νά Λνάψωμεν μεγίστην
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πυράν εντός της γής, καί εΐχομεν άρκοΰντα ξύλα ή άνθρα
κας, θά ητο δυνατόν είς ήμας νά καταφλέξωμεν σύμπασαν 
ι ό '  γήν και να μεταβαλωμεν αύτήν είς ατμόν.

Ες υπολογισμών εΐναι ήδη γνωστόν, ότι ή σελήνη, ό 
f - ος κα' πάντα τά λοιπά ουράνια σώματα συνίστανται 
έ ·3 ύλης τινός, και οτι οεν είναι άπλοι φωτεινοί δίσκοι ή 
στίλβοντα σημεία.^ Έ άν οί όγκοι „8ττ>ι συνίστανται έκ σι- 
οήρου, χρυσοΰ τιτάνου ή έξ όποιων άλλων ύλών, δέν ήδυ- 
νήθημ^ν ετι νά γνωρίσωμεν άκριβώς. Ε π ίσ η ς  άγνοοϋμ εν, 
εαν^τα ουράνια σώματα συνίστανται έκ τών αύτών ύλών, 
ες και  ̂ γή  ή έξ άλλων. Βεβαίως όμως καί αί ΰλαι ε- 
κειναι εχουσι τήν ιδιότητα νά διαλόωνται διά τοΰ πυρός κο.ί 
να μεταβάλλονται είς ατμόν. Ούδέν δέ κωλύει ήμας νά 

παραδεχθώμεν τότον μεγάλην θερμότητα, ώστε πάντα -ά  
ούρανια σώματα ανεξαιρέτως νά διαλύωνται είς ατμόν. 
Που ομως, ίσως ή'Οελεν έρωτήσει τις, ό άρι.ών χώρος διά 
τάς  είς ατμόν διαλελυμένας ΰλας τής γή ς  καί πάντων τών 
άλλων ουρανίων σωμάτων, άφοΰ καί μικρά χύτρα πλήρης 
ύδατος παράγει μέγα πλήθος άτμοΰ. Ή  άπάντησις εϊναΐ 
πρόχειρος— Είς τό αχανές μέγα ουράνιον διάστήμα. Κατά 
τήν τοιαύτην διάλυσιν τοϋ σύμπαντος είς ατμόν ά'πασαι αί 
υλαι^Οα εκειντο φύρδην μίγδην, ή μάλλον δέν Οά ήδυνάμε- 
Οα νά διακρίνωμεν πλέον απ’ άλλήλων τάς διαφόρους ΰλας 
π. χ .  το θειον, τόν μόλυβδον, τόν άργυρον κτλ. Τά πάντα 

α ησαν κατατετμημένα είς λεπτότατα μόρια καί τά λε- 
πτοτατα^ταΰτα μόρια θά ήσαν δι’ ήμας πάντα όμοια. Τοι- 
αυτη μαζα καλείται ύλη (malerie), καί ό χρόνος, κατά τόν 
οποίον μόνη ή ύλη καί ούδέν πλέον ύπήρχε, καλείται ύπό 
τών ποιητών X ά ο ς ή Χαο πκή κατάστασις.

Ιήν ύλην ταύτην επλασεν ό παντοδύναμος θεός, άλλ’ 
ούχί ακίνητον καί νεκράν άλλά ζώσαν. Γεννηθήτω, λέγει 
η 1 ραφη, εφώνησεν ό θεός Σαβαώθ, καί τό σύμπαν ύπή-
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κουσεν είς τήν φωνήν του. Ή δ η  μέλλομεν νά ίδωμεν, 
πώς έκ τής ύλης ταύτης έγεννήθη τό εύμπαν.

Μόνον έφ’ οσον ύπήρχεν έν τή δλη ταύτη υπερμεγέθης 
θερμότης ήδύνατο νά ύφίσταται ώς τοιαύτη. Παν θερμόν» 
παν ζεστόν σώμα, εστω μέγα ή μικρόν, ψυχραίνεται βαθ
μηδόν ή έξακοντίζει τήν θερμότητα του, ώς ή κάμινος 
κατά τον χειμώνα, ή όπ>ία ψυχραίνεται έπ*ισθητώς, έάν 
οέν έμβάλλωνται άνθρακες. Ό τ α ν  δέ ζεστόν σώμα ψυχραί- 
νηταί, μεταβάλλεται και ή^ατάστασίς του. Ό  έκ τής θεο- 
μότητος παραγόμενος υδρατμός π. χ .  έπικαθίζει πάλιν εις 
σταγόνας έπί ψυχρών αντικειμένων οΰτω εϊς τό μαγει
ρείων κατά τήν έ'ψησιν, ομοίως είς τόν άέρα ώς νεφέλη καί 
βροχή· τ ό τ ε δέ λέγομεν, ότι ό  ατμός συμπυκνοϋται Αύτό 
τοΰτο συνέβη και είς τήν Ολην αΰτη έξηκόντισε τήν θερ
μ ό τ η τ α  της είς το αχανές διάστημα καϊ έγένετο πυκνότε
ρα. Συγχρόνως έπρεπε πάντα τά μ,όρια αύτής φυσικώ τώ 
λόγω  νά λάβωσι κίνησιν. Και ή όλη δέ μάζα συγχρόνως 
δέν ευ.εινε πλέον ήσυχος· διότι σώμα, τό όποιον έναφίεται 
έντε7νώς είς εαυτό, έάν ή ν η  ρευστόν λαμ.βάνει μορφήν 
σφαιρικήν και κινείται περϊ τό κέντρον του ή περί τον άξονά 
του. Τοΰτ’ αύτό συνέβη και είς τήν ΰλην, τήν οποίαν ήδη 
πρέπει νά φανταζώμ,εθα ώς σφαίραν απειρομεγέθη, μεγα- 
λειτέραν και αύτών τών ουρανίων σωμάτων, όμοΰ πάντων 
λαμβανομένων, Ή  σφαίρα αΰτη έκινεΐτο καϊ περι τόν ά
ξονά της.

Καϊ ή κίνησις καϊ ή θεοαότης, ή όποία ακόμη έξηκοντί- 
ζετο πάντοτε, μετέβαλλον άδιακόπως τήν ^ατάστασιν τής 
ΰλης. II ερϊ τό κέντρον έσχηματίσθησαν πυκνότεροι φλειο'ι 
ή δακτύλιοι· καθ’ όσον δέ ουτοι άπεψύχοντο, άπεσπώντο 
είς μεγάλα τμήματα. Τοιαΰται μάζαι άτμοΰ ή νεφέλης 
φαίνονται και νυν έτι είς τάς άπωτάτω χώρας τοΰ ούρα- 
νοΟ. Καλοΰνται δέ αυται φωτεινά ν ε φ ε λ ώ μ α τ α ,  έντός 
τών όποίωε ένίοτε λάμπουσι εις ή δύο αστέρες. Είναι δέ
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ταΰτα μεγάλα κοσμικά συστήματα, τών οποίων ή μόρφω- 
σις είναι ατελής έτι.Κ αϊ ό ήμέ-ερος ήλιος μετά τής γής, 
•ιής σελήνης καϊ όλων τών περι αύτόν περιφερομένων αστέ
ρων ήτό π^τε ταοδτον φωτεινόν νεφέλωμα. Επειδή δέ έκ 
των ουρανίων σωμάτων τά τοΰ ήμετέρου ήλιακοΰ συστή
ματος γινώσκομεν κάλλιστα, είς ταΰτα θέλομεν δώσει- ιδι
αιτέραν προσοχήν.

Είς τό ύπερμέγεθες φωτεινόν νεφέλωμα, τό όποιον άδια
κόπως εστρέφετο περι τόν άξονά του, έσχηματίσθ/j στε
ρεί ς  πυρήν έν τώ κέντρω· ουτος ελαμπεν ώς στίλβων άς-ήρ 
έν τώ ούρανώ καϊ καταφωτίΓει ήδη ώς ήλιος γήν καϊ σελτ- 
νην. Περ'ι αύτόν συνεπυκνοϋτο τό νεφέλωμα πάλιν είς φλοι
ούς καϊ δακτυλίους, είς τούς όποιους δι’ άποψύξεως κοί 
κινήσεως συνεσπειράθησαν πυκνότεραι μάζαι, διέρργ·ξαν 
τόν δακτύλιον, άλλά πάντοτε έξηκολούθουν τήν π ε ρ ϊ  τό 
κέντρον κίνησιν. Έ κ τών δακτυλίων τούτων έγεννήθησαν 
οι ί.·ερϊ τον ήμετερον ήλιον περιφερόμενοι πλανήται, άπό 
τοΰ Έρμου μέχρι τοΰ ΙΙοσειδώνος. Ή δ η  κατανοοΰμεν διατϊ 
η γή και πάντες οί λοιποί πλανήται χινοΰνται περί τόν ή 
λιον έκ ουσμων πρός άνατολάς. Ή σανδηλ. έν κατας·ά*ει δια- 
λελυμέν/j συνημμένοι μετά τοΰ ήλίου είς ύπερμέγεθες φω
τεινόν νεφέλωμα, τό όποιον περιεστρέφετο κατά τήν οι'εύ- 
θυνσιν ταύτην.

Οί εις το φωτεινόν νεφέλωμα σχηματίσθέντες δακτύλιοι 
δέν ήσαν πάντες τής αύτής ποιότητος. Τινές έξ «Οτών 
συσπειραθέντες έσχημάτισαν έκ τής όλη ςμ ά ζη ς  των εν μό
νον κοσμικόν σώμα, ώς ό Έ ρμης κα'ι ή ’Αφροδίτη. Ά λ 
λοι διεσπάσθησαν είς περισσότερα τεμάχια, τά όποια συνε- 
πυκνωθήσαν είς μικρά ουράνια σώματα. Διά τούτων δέ έν- 
νοοΰμεν τούς μικρούς ά σ τε  ρ ο ε ι Β ε ϊ ς  π λ  α ν ή τ α ς ,  οί ό- 
ποιοι παντες ομοΰ λαμβανόμενοι είναι πολύ μικρότεροι τής 
νης . 1 ρίτον είδος δακτυλίων ήσαν οί μέγιστοι* ή μάζα αύ
τών ήν τοσοΰτον ύπερμεγέθης, ώστε δέν ήδύνατο νά συ*-* - '



πυκνωΟή είς εν μόνον σώμα, άλλ’ άπετέλεσε πάλιν ένα πυ
ρήνα και περι τούτον ενα ή περισσοτέρους δακτυλίους. Ό  
πυρήν, προϊόντος του χρόνου άπετέλεσε τον πλανήτην, οι 
δέ περικυκλοΰντες αυτόν δακτύλιοι συνεσπειράθησαν εις 
σ ε λ ή ν α ς ή  δ ο ρ υ φ ό ρ ο υ ς .  Και έπι ενός μέν δακτυλίου 
άπετελέσΟη μία σελήνη, όπως εις τήν γην, έπι δέ πλειόνων 
πλείους, δπως είς τόν Δία και τόν Κρόνον. Ό  Κρόνος εγεί 
επτά σελήνας καί προς ταύταις ένα δακτύλιον ε'τι. Ό  δα
κτύλιος ουτος είναι βεβαίως ή όγδόη σελήνη ή μήπω δια- 
μορφωΟεισα.

Και μέχρι μέν τοϋ χρόνου, καθ’ δν οί δακτύλιοι συνε- 
πυκνώΟησαν είς σφαιρικά ουράνια σώματα, ή ΰλη ήτο δια
φανές φωτεινόν νεφέλωμα. ’Α,φοΰ δέ Ιλαβε σφαιρικήν μορ
φήν, Ιγεινεν ήδη τοσοΰτον πυκνή, ώστε ωμοίαζε πρός πα
χύ  καί αδιαφανές νεφέλωμα ή άτμόν. Τάς περαιτέρο) αλ
λοιώσεις, αί όποιαι έγένοντο είς αύτήν, δέν ΰέλομεν διεξέλ- 
Οει- έν γένει μόνον Οέλομεν παρατηρήσει, ό'τι ή έξακόντισις 
τή ς  Οερμότητος προέβαινε πάντοτε ταχύτερον, και έκ 
τούτου τό νβφέλωμα έγίνετο πάντοτε πυκνότερον, τέλος 
ρευσΊον και δή καί στερεόν.

Έ άν ήδη άναλογισΟώμεν τήν διάφορον φύσιν τών έγγυ -  
ν τάτω  τής ήμετέρας γή ς  ευρισκομένων ούρανίων σωμάτων, 

Οέλομεν ήδη εννοήσει αύτήν. Ό  ήλιος ΐσταται είς τό κέν- 
τρον και είναι τό μέγιστον σώμα· κινείται μόνον περι ε
αυτόν. ITpoc τό κέντρον συνεσπειράΟη ή μεγίστη μάζα τοΰ 
νεφελώματος δυνάμει τής έλξεως· επειδή δέ ουτος είναι τό 
αρχικόν κέντρον, δέν δύναται νά Ιχη  ούδεμίαν άλλην ή 
τήν περι εαυτόν κίνησιν. Οί έγγυτάτω  αύτοΰ κείμενοι δα
κτύλιοι συνεσπειράθησαν είς εν σώμα έκαστος καί άπετέλε- 
σαν τόν Έ ρμήν καί τήν ’Αφροδίτην. Άμφότεροι δέν έχου- 
σι σελήνας, επειδή ή μάζα των ήτο πολύ μικρά, ώστε δέν 
ήούνατο νά σ /ηματίση νέους δακτυλίους. Τοΰτο δέν συνέ
βη και είς τήν γ η ν  αΰτη έγεννήΟη έξ ενός τοσοΰτον μεγά
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λου δακτυλίου, ώστε ουτος συμπυκνωθείς άπεχωρίσΟη εις 
πυρήνα καί μ:κρότερον δακτύλιον. Ό  μικρότερος ουτος δα
κτύλιος είναι ή Σ ε λ ή ν η .  "Οσον δέ άπωτέρω τοΰ κέντρου 
εύρισκοντο οί δακτύλιοι, τοσοΰτον φυσικώ τώ λόγω ήσαν 
μεγαλείτεροι· έπί τούτω δέ καί οί άπωτέρω πλανήται Ζεύς 
Ούρανός, Ποσειδών σχετικώς πρός τήν Γήν είναι τοσοΰτον 
ύπερμεγέΟεις καί Ιχουσι πλειους σελήνας, 6— S. Επειδή 
δέ όλοι οί πλανήται παρήχΟησαν έκ δακτυλίων κατ’ άρχάς 
συνεχομένων καί οί δακτύλιοι ουτοι έκινοΰντο περί τό κέν
τρον, διά τοϋτο xa't ίχουα ι πάντες τήν αύτήν διεύΟυνσιν είς 
τήν περί τόν ήλιον περιφοράν. Έ πίσης κατά τήν αύτήν δι- 
εύΟυνσιν συνοδεύουσιν αυτούς καί αί σελήναί των, έπειδή 
έγεννήΟησαν έκ τοΰ έξωτάτου στρώματος. Ή  περί τόν ά. 
ξονα κίνησις αύτών ήρξατο,εύΟύς ότε <5 δακτύλιος συνεσπει- 
ράΟη είς σφαιρικήν μορφήν. "Οταν δηλαδή έκσφενδονισΟή 
σφαιρά τις, τά περι τήν έπιφάνειαν αύτής μέρη κινούνται 
ταχύτερον ή τά περί τό κέντρον· ή δέ διάφορος αΰτη κί- 
νησις τών μερών ίπέφερεν άμέσως τήν περί τόν ίδιον άξονα 
περιστροφήν, ή όποία παρήγαγε τήν ημέραν καί νύκτα.

Καθώς δέ τό οικοδόμημα τοΰ ήλιακοΰ συστήματος εξη
γείται κατά τήν περιγραφεΐσαν ήδη γένεσιν, τοιούτω τρό- 
πω έν μέν τώ δακτυλίω τοΰ Κρόνου άνευρίσκομεν σελήνην 
μήπω μεμορφωμίνην, »ν δέ τοΐς φωτεινοΐς νεφελώμασιν 
ηλιακά συστήματα μήπω άποτετελεσμένα, έν δέ τω γ α 
λαξία τόν έκ τής αρχικής ΰλης τοΰ σύμπαντος δακτύλιον, 
ένω προ τών όφΟαλμών ημών καί είς άπόστασιν «καταλό- 
γιστον άναπτύσσονται αναρίθμητα κοσμικά συστήματα.

Απολείπεται ήδη τό περί τής γενέσεως τών κ ο μ η τ ώ ν .  
Ή  μάζα αύτών είναι πολύ άραιοτέρα τής τών πλανητών, 
είναι όλως άτμόμορφος. Κινούνται δέ ούτοι περί τόν ή 
λιον έπί άλλων τροχιών. Είναι ίσως αί άραιόταται νεφε- 
λώοεις ΰλαι, αί όποιαι κατά τήν διάρρηξιν τών δακτυλίων 
έςεφυγον έκ τής έλξεως τοΰ πυρήνος καί άφεθέντες εϊς *-



αυτούς, πλανώνται έν τώ άχανεΐ διαστήματι, έλκόμενοι 
μ ό ν ο ν  ύπό τοΰ κέντρου δηλ. ύπό τοΰ ήλιου; Δυνάρεθα νά 
παρακολουΟήσωμεν αυτούς εις τήν βραχεΐαν υπερ τον ή
λιον πορείαν αύτών, και βλεπομεν άλλους εξαφανιζόμενους 
άπό τών οφθαλμών ήμών μέ άπίστευτον ταχύτητα, και 
μόλις μετά χιλιοετηρίδας επανερχόμενους. Οί μέν πρώτοι 
είναι ίσως τά πλανώμενα λείψανα τών έγγυτάτω  το3 ήλιου 
δακτυλίων, οι δέ τών άπωτάτω αύτοΰ ευρισκομένων.
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Λ Ο Γ Ο Σ

ΒΕΝΙΑΜΗΝ ΊΌ Τ  ΑΕΣΒΙΟΥ (1).

ηΠολλαί γυναίκες έποίησαν δύναμιν, σύ δέ ύπέρκεισαι 
και ύπερήρας άπάσας», έφώναξε μέ έ’κπληξιν, ώ εύγενέ- 
στατοι άρχοντες, ό σοφός Σολομών, οτε έπροεΐοε την δό
ξαν τής Θεοτόκου! Τ ο ΰ τ ο  πρέπει νά φωνάξη και πας Δάς 
σήμερον, τό, πολλοί αύΟένται τής Δπκιας διέχυσαν ή εί.ή- 
τηταν νά διαχύσωσιν άγαθοεργίας έπι τής Δακίας. Σύ δέ, 
ώ Καρατζα, ύπέρκεισαι και ύπερήρας άπαντας τους πρό 
σοΰ αύΟέντας, οτε έζήτησας νά καλλιεργήσης διά τής φι
λοσοφίας τό λογικόν τών Δακών.

Τοΰτο είναι εργον θεοΰ και όχι ανθρώπινον, είναι έργον 
ύπερβαϊνον άπαντα τά έργα έπι τής γής. Κ α θ ό τ ι  εστω αΰτη 
ή θάλασσα ή μεγάλη και ει’ρύχωρος· εστωσαν τα ορη, οί 
λόφοι, αί πεδιάδες, αί φάραγγες! Έ σ τ ω  ή γή , λέγω, ολό
κληρος μετά τών φυτών και ζώων, πλήν άνευ τοϋ άνθρω-

( Π  ‘ Ο  λ ό ν ο ;  ο υ τ ο ?  Ι ξ ι φ ω ν / θ η  £ν Β ο υ κ ο υ ρ ε σ τ ί ω  τ ώ  1 8 1 8 ,  ή γ ε μ ο ν ε υ ο ν τ ο ς  

τ , 0  1 . Κ α ρ α τ ζ α .  Μ ε τ α τ υ τ ό ν ο μ ε ν  Ο ε  α ύ τ α ν  έ ν τ α Ο Ο α  , α ρ ι ν  τ ω ν  ε ν  Λ ε α β ψ  

σ υ ν δ ρ ο μ η τ ώ ν  τ ο 5  Π α ν δ έ κ τ ο υ  , i/ .  τ ο ϋ  Λ ο γ ί ο υ _ ‘ Ε ρ μ ο υ ,  ο π ο υ  τ ο  π ρ ώ τ ο ν  * * -  

τ ε χ ω ρ ί σ β ή ,  κ α ί  ε ν ε / α  ·,οϋ γ ρ α μ μ α τ ο λ ο γ ικ ο ύ  α υ τ ο υ  ο ια ο ε ρ ο ν τ ο , ,  &’.α  »ο 

λ ο ι τ τ ο ϋ ί  α ύ τ ο ΰ  σ υ ν δ ρ ο μ η τ ά ς .
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ϊτου. Τότε όποία άμορφία δέν ήθελε καλύπτει τό πρόσωπο ν 
της  Γης.Μ ίόλ-ις δέν ήΟελον είναι έπί τής  γή ς·  κώμαι καί 
πολίχνια δέν ήΟελον φαίνονται επ’ αύτής· ή γή ήθελεν είναι 
«γεώργητος· ή θάλασσα άνευ τινός πλοίου· τά πάντα έρημία, 
τά πάντα Οηριότης, και διά νά είπώ οΰτω, τά  όντα ώς μή όν
τα. Καθότι, άν τις, φε'ρ’ είπεΐν, ήν λίθος ή ξύλον, αύτός δέν 
ήθελε γινουσκη τι, οΰτε ήθελεν αισθάνηται τής ιδίας ύπάρξεώς» 
αλλ ήθελεν είναι μή Ον δι’ εαυτόν. Εί Βέ καί ήν τις θηρίον 
η πτηνό;, αύτός μέν ήθελεν αισθάνηται τής ιδίας ύπάρξεως, 
είτε των ενεργειών τών είς αύτόν ένεργούντων σωμάτωυ, 
πλήν οεν ήθελεν έχη γνώσιν τής τών όντων ύπάρξεως. Μό
νος λοιπον ό άνθρωπος καί αισθάνεται τής ιδίας ύπάοξεως, 
και γινωσκει την υπαρξιν τώ ;  όντων, και έτι ό νους αύτοΰ έ- 
ξικνεΐται μέχρι τής γνωσεως τοΰ ίδιου δημιουργοΰ. Ώ σ τε  μό
νος ό άνθρωπος είναι ό καθ’ αύτό κάτοικος τής Γής, ό στολι
σμός καί ώραιότης τοΰ κόσμου, καί κύριος τών λοιπών ζώων, 
ώς άν εικων τοΰ Θεοΰ καί όμοίωσις. «Καί είπεν ό Θεός ποιή- 
σωμεν άνθρωπον κατ’ εικόνα ήμετέραν καί καθ’ όμοίωσιν, ΐνα 
“P'ffl τών γής κτισμάτων». ’Αλλά κατά τί άλλο είναι 
ό άνθρωπος εΐκών τοΰ Θεοΰ, είμή κατά τό λογ κόν; «παν λο
γικόν καί αυτεξούσιον, :;αί τοΰτο έστί τό κατ’ εικόνα Θεοΰ», 
κατά τόν θεΤον Τωάννηντόν Δαμασκηνόν.

Αλλά τίς πάλιν, παρακαλώ, έξ ημών αγνοεί, ότι τοΰτο τό 
λογικόν έδόΟη έκ Θεοΰ δυνάμει είς τόν άνθρωπον, καί όχι ένερ- 
γεία, καί οτι δεΐται έκτυλίξεως διά τίνος χειρός, καί ότι αΰτη 
ή '// '?  είναι ούδέν άλλο, ή ή άγωγή καί παιδεία: έκγονα τής 
φιλοσοφίας; Αφαίρεσον πάσαν αγωγήν έκ τίνος ανθρώπου, και 
θέλεις ίο η αύτόν ομοιον μέ τά θηρία. ΉμεΤς έχομεν όχι όλίγας 
ίσ.οριας έςιστορούσας ήμΐν, ότι εύρέθησαν άνθρωποι έρριμμένοι 
εις τά δάση εκ βρεφών (γόνος βέβαια τοΰ έρωτος, καί γαλα- 
κτοτραφέντες ύπό τών άρκτων), οΐτινες ούτε γλώσσαν τινα 
έγινωσκον, ούτε μνήμην τινα είχον, καί ώς άλλαι άρκτοι πε- 
f ι^πατουν μέ τεσσαρα. Ώ σ τε  διά νά γείνγ| ό άνθρω πος,η C u ca

W



ανάγκη εις αύτόν νά λάβη αγωγήν και παιδείαν, και TOTS 
θέλει είναι ζώον θεογενές έπ\ Τής γης, αλλέως αυτός θέλ-ΐ 
είναι θηρίον δυσμαχώτερον τών άρκτων καϊ λεόντων, ή ο αυ
λός καϊ άχ-ρειος: ό έστι μεθερμηνευόμενον θέλει διαμένει ώς 
ζώον άλογον, ή κα'ι χείρον αύτών. «Μέση ούσα ή τοϋ άνΟρώ- 
που ουσία, λέγει δ Ίερακλής δ φιλόσοφος, τών τε άε'ι νοούντων 
τον Θεόν, και τών μηδέποτε νοεΐν πεφυκότων, άνε»σι πρός ε
κείνα και κάτεισι πρός ταΰτα, νοϋν αποκτήσει και άποβολή, 
πρός τήν θείαν όμοίωσιν καϊ τήν Οήρειον διά τό τής φύσεως αμ
φίβιον άνά μέρος οίκειουμένη». ”Αν λοιπόν καϊ-δ άνθρωπος ε- 
δημιο'ΐργήΟη μέν έκ χειρός Θεοϋ δυνάμει λογικος, πλήν έαΟη 
είς τήν άγωγήν καϊ παιδείαν νά άποκαταστήσωσιν αύτόν ένερ- 
γεία λογικόν, τίς πλέον δύναται νά άμφιβάλλη δτι μόνος ε
κείνος τών ηγεμόνων, δστις φροντίζει νά άποκαταστήση τους 
υπηκόους αύτοΰ ένεργεία λογικούς, είναι επίτροπος τοΰ Θεοϋ 
έπϊ τής Γής καϊ άνώτερος απάντων; Καθότι άγκαλά και κατ« 
τόν μέγαν Βασίλειον «Γδιον τοΰ βασιλέως τοΰ προμηθεΤσθαι 
τών άρχομένων» πλήν επειδή άπασαι αί λοιπαί άγαθοεργιαι, 
τάς οποίας ήθελε κάμει εις ήγεμών είς τό υπήκοον αύτοΰ, α
νάγονται είς τό σώμα, καϊ μόνη ή τη ς  παιδείας είς τήν ψυχήν 
και επειδή ή ψυχή υπερέχει άσυγκρίτως τοΰ σώματος, έκα
στος υμών όρα, δτι ή τής παιδ?ίας εύεργεσία είναι άσυγκρίτως 
μείζων τώνλοιπών εύεργεσιών, καϊ αποτέλεσμα τής άγαθής 
•διοικήσεως, Ινώ τό εναντίον είναι τής τυραννίδας «Ού γάρ ες-ι»· 
λέγε' δ Πλάτων (έν Θεάγ.),, περϊ δτου θειοτέρου άν ό άνθρωπος 
€ουλευσαιτο, ή περϊ παιδείας.αύτοϋ καϊ, τών α!>τοΰ οικείων». 
Καϊ όποιαν άλλην μείζονα τιμήν δύναται νά προσφέρη δ άν
θρωπος είς τό αψιστον Ό ν ,  δσον τό νά άποκαταστηση αύτόν 
ένεργεία λογικόν. «Ού τιμήσεις Θεώ, λέγει 'ίερακλής δ φιλο- 
σοτος, διδούςτι αύτω, άλλ’ έαν τώ  Θεώ τήν διάνοιαν ό- 
;μοιώσν]ς».

Τί δαί; είναι όλιγώτερον έπικερδεστέρα ή παιδεία είς μίαν 
ϋ.οικησιν;Άλλά τά πλούτη πόθεν άλλοθεν γεννωνται ή, έ ι  τώ ν
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τεχνών καί επιστημών; Καϊ αύτή ή Γεωργική είς ποιον άλλδ 
μέρος κάμνει προόδους, ή ενθα κάμνουσι προόδους αί τέχναι 
καί έπιστήμαι; Ούτως ήμεΐς βλέπομεν τήν 'Ρωσσίαν είς τάς 
εφημερίδας νά στέλλη ανθρώπους ήδη είς τήν Αγγλίαν καϊ 
Γαλλίαν ένεκα τών τεχνών καϊ τής Γεωργικής. Εξετάσετε νά 
ίοήτε ποιον έθνος είναι έπί τής Γής πλουσιώτερον και ίσχυρώ- 
τερον, και ποϊον δυστυχές καϊ άθλιον. Ό που πρόοδος τών τ ε χ 
νών καϊ επιστημών, έκεϊ πλοΰτος καϊ δύναμις., καϊ όπου έλ- 
λείπουσιν αί τέχναι καϊ έπιστήμαι, έκεϊ άθλιότης καϊ δυστυ
χ ία . Έ ω ς  ού οί "Ελληνες έπρόσκειντο είς τάς τέχνας καϊ έπι- 
στήμας, έφώναζον, «πας μή Έ λ λ η ν  βάρβαρος» τώρα όμως 
ίδέτε τήν κατόστάσίν των. Ό τ ι  λοιπόν ή αγωγή τοϋ άνΟρό** 
που είναι τών ών ούκ άνευ, ούδεις, νομίζω δύναται νά άμφι- 
βάλλη. Μένει λο.πόν νά ίδωμεν δποϊόν τι έστίν. Ό  νοΰς, 
είτε ή ψυχή τοΰ άνθρώπου Ιχει τρεϊς δυνάμεις: τήν μνήμην 
τό λογικόν κ*ϊ τήν φαντασίαν. "Ωστε είς τήν άγωγήν τοΰ 
άνθρώπου είναι ανάγκη νά έκτυλιχθή και νά γυμνασΟη έκάστη 
τούτων τών τριών δυνάμεων, τό δυνατόν, άνά μέρος διά τών 
μαθημάτίον βέβαια τών άνηκόντων εις έκάστην τούτων τών 
δυνάμεων. Είς τήν μνήμην λοιπόν προσδιάζουσιν αί διάλε
κτοι, ή 'Ιστορία, ή Μυθολογία τών θεών δλων τών έθνών, ή 
Γεωγραφία: τούτέστιν ή περιγραφή τών άλύσεων τών όρών} 
τών ποταμών, τών θαλασσών, τών κατοίκων και προϊόντων 
τής γηίνης έπιίανείας· έ’τι 8έ και ή φυσική Ιστορία, είτε ή 
ί ςιστόρησις τών ορυκτών, φυτών καϊ ζώων. Είς δέ τό λογικόν 
έν πρώτοις μέν ανήκει ή ίδεαλογία, ήτις εχει δι' υποκείμενον 
πώς έκ τών αισθημάτων πηγάζουσιν αί ίδέαι καϊ πώς έκ τού
των αί αποφάνσεις καϊ οί συλλογισμοί: ή άν θέλης είναι ή ά- 
νάλυσις τοΰ νοός, είτε ή έρευνα καϊ θεωρία τών ιδιοτήτων τής 
ψυχής, ές ού προκύπτει ή γενική Γραμματική καϊ ή Λογική. 
Ά λ λ ’ επειδή κα'ι ό άνθρωπος δέν είναι μόνος έπϊ τής Γής, 
άλλά πάμπολλα άλλα όντα, τούτου ένεκεν δεύτερον υπο
κείμενον τοΰ λογικόϋ είναι ή γνώσις τών ιδιοτήτων τών σω



μάτων, έξ ών δ άνθρωπος περικυκλοΰται: γενικών λέγω 
μερικών ιδιοτήτων. Ό  άνθρωπος είναι εν σημεΐον τοΰ σύμπαν- 
τος, δθεν διά νά γίνη και αυτός σύμπαν, είτε νοητός κόσμος, 
είναι ανάγκη νά είσέλθωσιν είς αυτόν άπαντα ή διά τών αι
σθήσεων, ή διά τοΰ νοός, είτε τής Φιλοσοφίας. Έ ν πρώτοις 
λοιπόν ό άνθρωπος άτ.αντα τήν ποσότητα: τούτέστι τδν άρι- 
θμόν και τήν Ι/,τασιν, και δ μέν άριΟμός είναι τό υποκείμενον 
τής ’Αριθμητικής, ή δέ εκτασις τής Γεωμετρίας, ήτις και υ
ποδιαιρείται είς διαφόρους κλάτεις: Γεωμετρίαν . ιδίως λεγω, 
Άλγεβραν, Τριγωνομετρίαν, Κω νικάς τομάς κτλ. Επειδή ο
μως και τά σώματα είναι δγι μόνον εκτατά, άλλά και κινη
τά , ή έπιστήμη ητις εχει δι’ υποκείμενον τήν κίνησιν τών 
σωαάτων ονομάζεται Μηχανική. "Αν ομως και ή Μηχανική 
αντί νά έξετάση τήν κίνησιν τών έπι γής σωμάτων, μεταβή 
είς τήν θεωρίαν τών ουρανίων σωμάτων, τότε άλλασσει όνο
μα, και ονομάζεται Αστρονομία. El δέ καί εξετάζει τις εκεί
νες τών γενικών ιδιοτήτων τών σωμάτων, αϊτινες οεν ύπο- 
πίπτουσιν άκριβώς είς λογαριασμόν, άλλά μόνον εις τήν πεί
ραν, οϊαι είναι ή πορότης, ή έλαστικότης, ή μαλακότης, ή 
σκληρότης, ή ρευστότης και τά έξής, τοΰτο ονομάζεται γενι
κή Φυσική. Και μερική, οταν έξετάζη τάς μερικάς, ώς εΐναι 
ή Ό πτική , ήΉλεκτρική, δ Μαγνητισμός, δ Γαλβανισμός κτλ. 
Καί Χημική ονομάζεται ή άνάλυσις και σΰνΟεσις τών σωμά
των. Ά λ λ ’ επειδή και δ άνθρωπος εΐναι όχι μόνον θίωρια, 
άλλά και πράξις: δ έστι μεθερμηνευόμενα, επειδή και έπι τής 
γής εΐναι όχι μόνον σώματα, και ζώα ά7νογα, άλ7^α και 
λογικά, είτε άνθρωποι, μεΟ’ ών έκαστος ήμών μάλιστα εχει 
αναφοράν και κοινωνίαν, και έξ ού κρέμαται ή εύοαιμονια και 
δυστυχία ήμών, ή επιστήμη ή διδασκουσα τώ άνθρωπο) τον 
δρόμον τής ευδαιμονίας αύτοΰ, ονομ άζεται Ηθική. Ιελοςείς 
τήν φαντασίαν άνήκουσιν όσαι τών τεχνών έχουσι οι υπο
κείμενον τό ώραΐον, ή τήν μίμησιν τής φύσεως.. Καί τοιαΰ/·
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τα.ι είναι ή ’Ιχνογραφία, ή Ζωγραφική, ή Μουσική, ή Ποιη
τική, ή μελωδία, δ ρυθμός κτλ.

Ά λ λ ’ επειδή καί ούοείς δύναται νά μάθη τι άνευ σημείων 
τών ιδεών, είτε διαλέκτου, έκαστος ήμών όρα οτι τό πρώτον 
μάθημα τοΰ παιδοο εΐναι ή διάλεκτος, καί πρώτος διδάσκαλος 
αύτοΰ ή μήτηρ του. Ά λ λ ’ επειδή καί δ άνθρωπος έχει ούτε 
την μνημην άπειρον καί εΐναι βεβιασμένος νά κοινοί τάς έαυ- 
τοΰ ώεας και είς τούς μή παροντας, τούτου ενεκεν εΐναι πασχ 
ανάγκη είς αύτόν νά μάθη καί τά σημεία τών λέξεων: τούτές-ι 
τά  γραμματα, είτε νά γράφη καί νά άναγινώσκη, καί πώς νά 
όρθογράφη. Καί έκαστος μέν πρέπει νά μανθάνη κάλλιστα τήν 
πάτριον αύτοΰ διάλεκτον, εΐτα εκείνην, ήτις συντρέξει ή πρός 
στολισμόν, ή προ; κυβέρνησιν αύτοΰ. Είναι ομως, νομίζω, έκ - 
τος πασης αντιλογίας, ή Ελληνική διάλεκτος άνωτέοα απα
τών τών οι αλέκτων καί κατά τήν έξομολόγησιν απάντων τών 
πεπαιδευμένων τών διαφόρων έθνών. Καθότι αύτη ε/ει πολλά 
προτερήματα, τά όποια αί λοιπαί ύστέρηνται. Καί πρώτον 
προτέρημα ταύτης τής πνευματώδους διαλέκτου εΐναι δτι ά- 
ναφυονται έκ τής αύτής ρίζης αί έκφράσείς τών πραγμάτων 
τ ου αύτοΰ εί'δους, έξ ού γίνεται εμφανής ή αρχή αύτών παρι- 
στώσα οίκογένειάν τινα, έξ ού ή Ελληνική δ ιά λεκτος  διανέμει 
φυσικώς τάς ίοέας είς τόν νοΰν τοΰ άνθρώπου, δ'περ έλλείπει έκ 
τών λοιπών διαλέκτων, καί διά νά φθάση τις είς τοΰτο έκεΐ. 
εΐναι χρεία πολλής σκέψεως, καί ίσως ούοέποτε άκριβώς. 
Δεύτερον προτέρημα ταύτης τής διαλέκτου εΐναι δτι έξηνεΓ 
τάς ίοέας διά τής συνθέσεως καί άναλύσεως τών λέξεων, 
καί έπομένως ή γνώσις αύτής εΐναι τρόπον τινά συνδεδεμένη 
μέ τήνγνώσιν τών έπιστημών. Τρίτον προτέρημα ταύτης τής; 
οιαλέκτοΊ εΐναι οτι υπήρξε διδάσκαλος πολλών τεχνών καί. 

έπιστηαών, ών περ τάς λέξεις παραλαβοΰσαι αί ξέναι διάλε
κτοι οίκοιοποιήθησαν αύτάς. Καί είς πολυμαθέστατος ξέ'·'ων' 
ai/λέχτων θέλει τάς. διαλέκτους έπί τής γής άλυσόν τινα^
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ένθα ή μεν Ελληνική κατέχει τον πρώτον κρίκον, ή δε τών 
Κινέζων τον έσχατον. Καί άν μεν ήναι χρήσιμος εις τάς ε- 
τεροεθνεΐς ή 'Ελληνική διάλεκτος, είς ήμά; ομως τούς "Ελ
ληνας είναι αναγκαιότατη.

(  Ε π ε τ :α  σ υ νέχε ια ).

ΑΝΑΡΡΑΦΗ ΜΕΘ ΥΠΟΤΟΛ1ΗΜ 

ΗΤΟΙ ΜΕΘΟΛΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

s i i * o : s  t m s  χ ρ ϊ χ ί Λ - Χ Ε ί ϊ Χ .

(  Σ υ νέχε ια  1'$· σελ.. 2 5 θ · )

Και τήν μέν τοΰ Gramptou και Adams μεθοόον ειοον άπαξ 
ο^ατά τήν έν Αονδίνω διαμονήν μου· άλλ αρκετούς λογοικ  
εχω, ΐνα μηδόλως συνηγορήσω υπέρ τής μεΟοόου ταυτης. 
Μόνη ή έπιγινομένη δυσμορφία θεωρείται αρκετός λ όγος  
ύπ’ έριοΰ* διότι τό μεσαΐον τμήμα κατα το βλεφαρικόν χ ε ί 
λος  προέχει τών δύο άκρων τμημάτων τοΰ βλέφαρου καιέν 
τοιαύτη θέσει συμφυεται.Άλλά φρονώ, οτι και αί κατα το·* 
επιπεφυκότα ούλα! και ή διατομή τών Μειβομειων ί : 3 ε ν ω ν  

άδικοϋσι σπουδαίως τόν βολβόν. Δυσεκτελεστος ο ή χει- 
ρουργία, άν αί νύττουσαι παραφυωνται άκριβώς παρα τον 
εξο) κανθόν ή παρά τό δακρυακόν σημεΐον.

Τήν οέ μέθοδον τοΰ Burow ειδον έν Αονοίνω παρα τώ ά- 
ξιοσεβάστφ καθηγητή Cooper, οστις λίαν άβροφρόνως καί 
άγαΟή τη Οελήοει πολλά τ ’άλλα μ έοίόαςε, μοι έςυμνησε 
δ’ ένΟέρμως τό αποτελεσματικόν και άπλοΰν τής μεθοδου 
τοΰ Burow, ειπών μοι, οτι πρό ένος έτους και επέκεινα ένε- 
y είρησέ τινας άσΟενεΐς,ί'^θεντας τελείως και άνευ υποτρο
πής. Ένεχείρησεν ώοε* έξέστρεψε τό ανω βλεφαρον, στη- 
^ίζων δ’ «ύτό ουτω άνεστραμμένον διά τοΰ άντιχειρος τής
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-άριστεράς, έδωκε 3 χ .μ .  περίπου άνωθεν τής οπίσθιας γ ω 
νίας καί παραλλήλως ταύτη. εγκάρσιον τομήν κατά τοΰ 
ταρσοΰ, εις μήκος μέν άπ:> κανθοΰ διήκουσαν έπί κανθόν, 
είς βάθος δ’ άπό τοΰ έπιπε©υκότος ρ.έχρι τοΰ δέρματος· 
ειτα δ’ ύπέδειρεν άπό τοΰ βλεφαρικοΰ μυός τό δέρμα καθ’ δ
λον τό μήκος τής τομής έπί 2  χ .μ . πρός τά άνω τής έγκαρ. 
■σιου διατομή ς τού ταρσοΰ καί τοΰ βλεφαρικοΰ μυός καί ςπ£ 
2 χ .μ .  πρός τα κάτω αύτής. Τό ούτω άποχωρισθέν άρα βλε-  
φαρικον χείλος συνείχετο μόνον διά τοΰ δέρματος καί τοΰ 
εσω κα ίεςω  συνδέσμου τοΰ ταρσοΰ· μετά τοΰ λοιποΰ βλε
φάρου· ήν δ’ εύκινητότατον καί έξεστράφη αυθωρεί έπί τά 
πρόσω, ούδ’ ένυσσον πλέον αί βλεφαρίδες. ’Αληθές, .ότι 
βραοεΐα έγένετο ή τελεία συνούλωσις, διαρκέσασα περίπου 
15 ημέρας, καί ήρεθίσθη. μικρόν ό οφθαλμός, άλλά τό απο
τέλεσμα υπήρξε λίαν εύχάριστον. Ού-δέποτε δ’ έκτέμνε/. 
π τυχή ν  δέρματος. Φόβω όμως μή ή ούλή έρεθίζη ακολού
θως τόν οφθαλμόν ή αδικία τις είς τό μετέπειτα έπιγίνη- 
ται αύτώ ώς εκ τής διατομής τών Μειβομειων άδενων ή έ- 

■ΤΕερχηται υποτροπή, άνέβαλον τήν έκτέλεσιν τής άπλους-ά- 
της ταύτης χειρουργίας, μέχρις ου λάβω νεωτέρας πληρο
φορίας παρά τοΰ καθηγητοΰ Cooper, έχοντος άφθονώτατο.ν 
υλικόν είς την διάθεσιν αύτοΰ. Υπολείπεται δέ της μεθόδου 
τοΰ Burow ή μέθοδος τοΰ Ammon, καθ’ όσον έκτέμνεται ε γ 
κάρσιος πτυχή  τοΰ δέρματος»

Ή  δέ μέθοδος τοΰ καθηγητοΰ Snellen (καί ή παρομοία 
ταύτη  τοΰ Streat feild) φέρει κάλλιστα αποτελέσματα ένερ- 
γουμένη, ενθα ένδεικνυται. Είδον έν Βόννη τριχιώντα έγ -  
χειρηθέντα παρα τοΰ καΟηγητοΰ Saemiscli κατά τήν μέθο
δον τοΰ Snellea. Ίάθη τελείως, ούδέν δ’ίχνος της χειρουρ- 
γ ία ς  έναπέμεινεν. Ά λ λ ’ είς τάς πλείστας τών φ αλαγγώ - 
•σεων, αϊτινες παρ’ ήμΤν τουλάχιστον άπαντώσιν, βραχύνε» 
ται σπουδαίως· καθ' ύψος καί μήκος ό ταρσός, τό Ιοεισμ® 
-ίοατο τοΰ βλεφάρου, ώστε μόλις κλείει ή σχισμή τοΰ βλε~
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φάρου, Ά ν  δ' έκτάμης και σφηνοειδές τεμαχιον άπο τοϋ 
ταρσού 2 χ.μ·, βραχύνεται φυσικώ τώ λόγω ούτος και δή 
και τό βλέφαρο ν κατά 2 χ . μ. και λαγώφθαλμος έπιγίνε- 
ται, νέαν σειράν δεινών άνοίγων τώ πάσχοντι. Πολλώ δε 
μάλλον ανεφάρμοστος ή μέθοδος, όταν ηδη λαγώφΟαλμος 
συνυπάρχη μετά της φαλαγγωσεως, ώς συχνότατα παρ’ 
ήμΐν άπαντα.

Ί Ι  δε τού 11. Berlin μέθοδος εύεκτέλεστος κα'ι άπλου- 
στάτη* άλλά φρονώ, ότι, άφαιρουμένου τεμαχίου άπό τοΰ 
ταρσού σύν τώ έπιπεφυκότι, βράχυνσις άφεύκτως έπιγινε- 
ται τού βλεοαρου καί δή λαγώφΟαλμος και οτι ή γινόμενη 
ο ύλη ερεθίζει είτα τον οφθαλμόν, ώς εις άναλόγους περι
στάσεις παρετήρησα.

Τήν μέθοδον τού καΟηγητού Saemisch ειδον έν Βόννη ά
παξ μετά λαμπρού αποτελέσματος. Εύεκτελεστος ή έγχε ι-  
ρησις καί άν ύποτροπιάση ούδέν κακόν συνεπάγεται.

Ή  δε μέθοδος τοΰ διδασχάλου μου Άναγνωστάκη θαυ
μάσια όντως παρέχει αποτελέσματα, όπου εύανάκλαστον 
τό βλεφαρικόν χείλος· διότι ούτε βράχυνσιν τού βλεφάρου 
συνεπάγεται ούτε δυσμορφίαν, ούτε δέρμα άπό του βλεφά
ρου άφαιρεΐται, ούτε ή λειτουργία τών Μειβομείων αδένων 
παραβλάπτεται. "Οταν δ’ό ταρσός η είς σκληρόν ούλώδη ι
στόν μεταβεβλημένος καί δή δυσανάκλαστον τό βλεφαρικόν 
χείλος, διατείνονται βαθμηδόν τά ούλωοη ταινιδια κα: είς— 
κλαται πάλιν τό βλεφαρικόν χείλος επι τον βολβόν.

5.) Ή  μεταφύτευσις τοΰ φέροντος τά ς  βλεφαρίδας 
γίνεται ώδε:

'ϊ 'ποτέμνουσιν άνά τό βλεφαρικόν χείλος άκριβώ ι μεν 
προ τών στομίων τών ταρσικών αοενων όπισθεν οε τών 
νυττουσών είς βάθος 2 — 3 χ .μ . ,  διαιρούντες ούτω τό βλέ" 
•φαρον εις πρόσθιον καί οπίσθιον πεταλον, ως άνω ειπομεν, 
-έκτέμνουσι μηνοειδές ή μυρσινοειδές δερμά-αον και συνά- 
γουσι τά χείλη τού τραύματος τρισίν ή τεσσαρσιν ή πεντε
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£αφαΐς (Παύλος δ Αίγινήτης, Ά έτιος (Μέθοδος Λεωνίδα)·, 
ν. Arlt, Jasche, ός τήν ΰποτομήν ποιεί Λ/ ^ " — 1 ύπέρ τήν 
ταρσικήν γωνίαν, ν. Graeffe, ός κατά τά ά'κρα τή ς  ύποτο- 
μής διατέμνει καθέτως τό πρόσθιον πέταλον είς υψος 4'").

Ο τρόπος ούτος τής χειρουργίας ό'ντως άσφαλής κα| 
κοινός έν τή άρχαιότητι, όν ΓΙαΰλος ό Αίγινήτης (Edit, de 
Μ. Briau ch. V I I I  p. 102) άκριβές·ατα περιγράφει, ώς καί δ 
Αέτιος (iivre VII ch. 72), περιέπεσεν είς τελείαν λήθην 
σχεδόν. Αίφνης δέ παρουσιάζεται ώς μέθοδος τοΰ Jaesche, 
άλλ ετελειοποιηθη καί εφθασεν είς τήν' άρχαίαν αύτής δό- 
ςαν καιέγενετο άσφαλής καί κοινή διά τοΰ σοφοΰ διδασκάλου 
μου ν. Arlt (Craefe und Saemisch. Augen-heilkunfle. Ope- 
rations^lehre v. Arlt, p.4 47), λαβόντος άφορμήνάπό τής με
θόδου τοΰ Jaesche. Ειδον πολλάκις τήν μέθοδον ταύτην έν 
Βιέννη και τα λαμπρά αύτής αποτελέσματα· ποιεί αύτήν 
άπαραλλακτως, ώς ΙΙαΰλος ό Αίγινήτης περιγράφει, μή 
οιαπείρων όμως τήν βελόνην έν αύτή τή ύποτομή ώς ου
τος, άλλα συναγων τά χείλη τού τραύματος τοΰ δέρμα
τος ώς ο Αετιος· συμπεριλαμβάνει δ’ έν τή ραφη καί δε
μάτια τού βλεφαρικοΰ μυός.

Ενταΰθα ύπάγεται καί ή ήμετέρα μέθοδος* εχ-ει δ’ ώςάρ- 
χην το «μηοεν βλάπτειν ειτα δ’ ώ φ ελέε ιν» ούτε μηνοειδές 
<3 μυρσινοειδές δερμάτιον έκτέμνομεν άπό τοΰ βλεφάρου, 
ουτε τούς ταρσικούς άδένας άδικούμεν, ούτε τούς βολβούς 
τών βλεφαρίδων έξολοθρεύομεν, ούτε λαγώφθαλμον έπά- 
-γομεν, ούτε δυσμορφίαν τινά παράγομεν διά τής ήμετέρας 
μεθόδου. νΕχει δ’ ό χειρουργός ελεύθερον τό στάδιον με
ταφυτεύει, όσον άν βούληται ύψηλότερον τό φέροντάς βλε
φαρίδας, μή άφαιρών ούοέν άπό τοΰ βλεφάρου. Ή  φύσις 
βεβαίως τόν ταρσόν εθηκεν ώς ερεισμα τοΰ βλεφάρου, ώ ς  
και η λεξις αύτή δηλοΐ, επ’ αύτοΰ έρείδονται οί λοιποί τοδ 
βλεφάρου ίς-οί* έπ’ αύτοΰ άρα έρείδομεν καί ήμεΐς τό φέρον 
τ ά ς  βλεφαρίδας, μεταφυτεύοντες αύτό-



Θεραπεύειδ’άσφαλές-ατα ή ήμετέρα μέθοδος τήν τ ρ ι χ ί α -  
ΰ ιν καί άνευ υποτροπής ούτε δυσμορφίας, είτε γενική είτε 
μ,ερική έστιν αΰτη. Εφαρμόσιμος δέ καί έπί του άνω καί έπί 
τοϋ κάτω βλεφάρου. Οΰδέν παραβλάπτει ή ήμετέρα μέθο
δος, ώς είπομεν, καί αύτοΰ τοϋ δέρματος, οειδο,μένη. Με-* 
ταφυτεύεται μόνον άπλώς έπί τά άνω μετακινούμενον το 
φέρον τάς βλεφαρίδας πρόσθιον πέταλον και στηρίζεται επί 
τοΰ φυσικοΰ αύτοΰ ερείσματος τοϋ ταρσοΰ. Ή  δέ μετατό- 
πισις οώτη γίνεται, εις δσον δήποτε ΰψος κρίνη άναγκαΐον 
ό χειρουργός άνευ ούδεμιας απώλειας δέρματος. Προτέρη- 
μα τοδτο σπουδαιότατον της ήμετέρας μεθόδου. ί ία ί  άν· 
μ,άλιστα σπουδαιοτάτη-διηθησις κυτταρίων τοΰ έπιπεφυκό* 
τος και τοϋ- ταρσοΰ προσυπάρχη μετά τής τριχιάσεως επί 
συκώσεων τών βλεφάρω,ν, μή ληξάσης έ'τι τής επεξεργα
σίας εις τό τέλος αύτής, τήν ουλώδη συρρίκνω®ιν, καί τό
τε ούοόλως άντενοείκνυται ή ήμετέρα μέθοδος, άλλά μάλ ι
στα συνεργεί τά μέγιστα τή ώς τάχιστα λήξει τής Επεξερ
γασίας, άπαλάττουσατόν οφθαλμόν, τοΰ ερεθισμού του άπό 
τών νυττουσών διότι άνευ ούδεμ,ιας απώλειας βλεφαρικοΰ 
δέοαατος έν χερσί τοϋ χειρουργού κεΤται τό μεταφυτεΰσαί 
τό φέρον τάς βλεφαρίδας, όσω ύψηλότερον κρίνη άναγ- 
καΤον, ΐνα ούδέποτε υποτροπή γέ\ηται. '1’πόθες δ’ δτι ή 
τριχίασις υποτροπιάζει, ποιείς έπ’ άπειρον όπίσω τά αύτά, 
άνευ ούδεμιας άπωλείας, άνευ ούδεμιας δυσμορφίας, άνευ 
ούοεμιδς άδικίας. Ό  δέ τά μάλα οιαφημισθείς κοινός τε και 
ασφαλής τρόπος τής χειρουργίας τής τριχιάσεως κατά 
Παύλον τόν Αϊγινήτην Άέτιον και ν .  Arlt άν άποτύχη,.τι 
ποιητέον; Πάλιν όπίσω τά αύτά; Φρονώ, οτι ούχί άτιμω- 
ρητεί. ’Απώλεια δέρματος 20 χ .μ .  κατά μέσον όρον έν δυ- 
σί χειρουργίαις άπό τοΰ βλεφάρου έστίν ού σμικρόν τι 
χρήμα και βεβαίως πρός τή δυσμορφία καί λαγώφθαλαος 
έπιποοστίθεται καί δή κακόν μεΐζον καί άθεράπευτον άντί 
σμίκροϋ καί ίατοΰ,

ΙΙατ’ αύτάς δ’ ιδίως τάς εΐδεχθεστάτας τής τριχιάσεως 
μορφας, καΟ άς ό ταρσός έστι λίαν ήγκυλωρ,ένος καί ού- 
λωοώς συνετό ρικνωμένος καί σκληρότατος καί παχύς καί 
βραχύτατος, συνυπάρχει δέ καί λαγώφθαλμος, έβραχόνθη 
οε καθ αονδηποτε τρόπον καί τό δέρμα, ή έμή μέθοδος ά- 
λανθάστως καί άσφαλώς άποτρέπει τάς νυττούσας άπό 
τοϋ βολβοϋ άνευ έπαυξήσεως τοΰ λαγωφθάλμου. Έ π ί  ελα
φρών οε περιπτώσεων καί τούτον έθεραπεύσαμεν ταύτο)-ρό- 
νως, ταμοντες τήν ταρσοκογχικήν ταινίαν καί κατατείναν- 
τ^ς τόν ταρσόν. Πλειστοι τριχιώντες άπαντώσι παρ’ ημΐν 
®'ϊ'Χειρη^έντες κατά Δ,ιοσκορίδην ύπ’ αγυρτών καλάμω τό 
δέρμα λαβιδούντων καί περιτφιγγόντων, έως άν άποπέση. 
Έ ν  τοιαύτη *:εριπτώσει αδύνατός έστι δι’^ύδεαιας 
?ου ή θεραπεία ενός τών δεινών τούλάχιστον άνευ έπιτά- 
σεως τδΰ ετέρου. Τοΰτο ή έμή μέθοδος άσφαλώς κατορθοΐ-. 
Και συνοιοα μεν ότι «άπας ό λόγος, έν άπή τά πράγματα  
ματαιόν τι φαίνεται και κενόν»· άλλά δι’ αύτό τοΰτο έπ1 α 
κριβές, ειρησθω εν παρόόω, δτι προσεχώς δημο.σιεύσομεν εκ- 
τεν?ί περι σ υ κ ω σ ε ω ν τ ώ ν  β λ ε φ ά ρ ω ν  ( τ ρ ά χ ω μ ά *  
τ ω  ν) πραγματείαν, ενθα έν έκτάσει εκτίθενται οί διάφορο? 
τρόποι τ? ς  ιασεως αυτών τε και τών έκ τούτων συνεπειών 
άπο τών άρχαιων χρόνων μέχρις ήμ,ών καί ένθα διά πρα γ-  
ματων και πολλών ιστοριών ασθενών, όνομαστί, καί δί άριθ- 
μών καί διά παραβολής τών ποικιλωτάτων μεθόδων κατα- 
οεικνυται, τινί. τροπω ημείς ταχιστα καί άσφαλώς καί άνευ 
υποτροπής ίώμεν τάς τών βλεφάρων συ κ ώ  σ ε ι ς  (τρ α χώ 
ματα) καί τάς ίατάς έκτών συνεπειών αύτών· καί δή όνομα- 
στι καί άκριβώς άναφέρονται έν αύτή αί ίστορίαι πάντων 
τών τριχιώντων, οΰς κατά τήν έμήν μέθοδον ένε^είρησα? 
και καταδείκνυνται άρα έργω καί ούχί λόγω τά άνω είρη- 
μένα, οτι ή έμή μέθοδος θεραπεύει άλανθάστως καί άσφα. 
λώς καί άνευ υποτροπής ούτε δυσμορφίας τήν τρ ι χ  ί α σ t ν 
ίΐαι δτι, συνυπάοχοντος καί λαγωφθάλμου μικρού 48αθ -



μοΰ, έστιν ή μόνη, ήτις επιτυγχάνει τήν ιασιν άμφοτέ- 
ρων τών παθών συνάμα ή έν αποτυχία τούτου τήν ιασιν* 
τής τριχιάσεως άνευ έπαυξήσεως τοΰ λαγω φθάλμου.Έ πι- 
τραπήτω μοι λοιπόν, tV ένθερμως καί μετα θάρρους συστη 
σω τοΐς όφθαλμοσόφοις τήν μέθοδόν μου ταύτην, έξ ής ά
ριστά εσχον αποτελέσματα.

"Οταν δέ μία ή δυο μόνον ώσιν αί νύττουσαι, οϋδεμία δέ 
ουλώδης συρρίκνωσις τοΰ έπιπεφυκότος ένυπάρχη ουτε τοϋ 
ταρσοϋ, ουτε στρογγύλωσις άρα τής. οπίσθιας γωνίας, και 
ούδείς επομένως φόβος, μή και άλλαι βλεφαρίδες προϊόντος 

'τοΰ χρόνου είσκλασΟώσιν καί γενική γένηται ή τριχίασις^ 
τότε θεραπεύει μέν καί ή ήμετέρα μέθοδος, ά λλ’ ευκολίας 
χάριν προτιμώμίν τόν άναβροχισμόν τής νυττούσης,ή έκτίλ- 
λοντες αύ τήν καταπείρομεν βελόνην λεπτήν έν τώ πόρο» 
αύτης καί καταστρέφομεν τόν βολβόν τής τριχός.

6) rfL Κανθοπλασία.
ά.) Ό  Richet ποιεΐ δύο βαθείας τομάς συγκλινούσας έν· 

σχήματι ου ή μέν κορυφή κεΐται 1 0  χ .μ .  περίπου ε -
ξωθεν τοϋ μικροΰ κανθοΰ, τά δέ σκέλη άρχονται μικρόν τ^· 
άνωθεν καί κάτωθεν τοΰ εξω κανθού άπο τών βλεφαρικών 
χειλέων· είτα δ’ έκτέμνει πάντας τούς έκ τών δύο διαιρέ
σεων περιγραφέντας ιστούς άπό τοΰ οερματος αχρι τοΰ έ
πιπεφυκότος, διαιρεί τοΰτον έν τω μεσω παραλληλως τη 
βλεφαρική σχισμή καί συνάπτει τόν έπιπεφυκότα μετά τοΰ- 
δέρματος.

β'.) Διασχίζουσιν έγκαρσίως έπί 6 — 10 χ .μ . τον μικρόν 
κ-ανθόν καθ’ δλον αύτοΰ τό πάχος ειτε ψαλλιδιω ειτε σμιλίω> 
καί ράπτουσι τόν έπιπεφJκoτα μετα τοΰ οερματος '^Am
mon, Himly).

Ό τ α ν  σύν τή φαλαγγώσει συνυπάρχη καί β λ ε φ α ρ ο -  
« φ ί μ ω σ ι ς  ή, τυχόν, ά γ  κυ λ  ο βλ ε φ α ρ ο ν η έπαυξησις. 
τής πιέσεως τοΰ βλεφάρου έπί τοΰ βολβοΰ ενεκα τής ουλω· 
δ^υς συρρικνώσεως καί δή βραχύνσεως τοΰ τε έπιπεφυκότος,
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καί τοΰ ταρσοϋ, τότε συνδυάζομεν τήν κανθοπλασίαν μετά' 
τής υποτομής. Έ π ί  δέ τοΰ ο ξ έ ο ς  έ ν τ ρ ο π ί ο υ  ή μ υ ϊ -  
κ ο ΰ  σ π α σ τ ι κ ό ΰ ,  μη συνυπαρχούσης σπουδαίας ούλώ- 
οους συρρικνώσεως τοΰ έπιπεφυκότος καί τοΰ ταρσοϋ, αρκεί- 
μονη ή κανθοπλασία προς ίασιν. ΙΙροτιμώμεν οέ πάντοτε 
τήν μέθοδον τοΰ Ammon και llimly τής τοΰ Richet, τό μέν  
δια το ευεκτέλεστον, τό δέ διότι ή τοΰ Richet μέθοδος ένο&—- 
πολείπει δυσμορφίαν ού σμικράν.
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ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.

ο α λ έ κ τ ω ρ :

Ως το χγριες-ατον μεταξύ ολων των πτηνών δύναται νά' 
θεωρηθη ό αλέκτωρ, όστις είναι πεπροικισμένος ύπό τής φύ- 
σεως μέ ικανήν ωραιότητα, ύπερηφάνειαν καί τόλμην. Τό· 
κατοικιοιον τοΰτο ζώον είς τε τό βάδισμα καί τήν στάσιν,, 
εις τήν μετα τών άλεκτοριόων αναστροφήν καί εϊς άπασαν 
αότοΰ τήν Βίαιταν εχει πολλάς τάς χάριτας καί πολλά τά- 
περιέργα ιοιώματα. 1 ψοΐ ύπερηφάνως τήν έστεμμένην αύ
τοΰ κεφαλήν, σκορπίζει πανταχόσε τά γοργά αύτοΰ καί κα
τασκοπευτικά βλέμματα, ενώπιον ούδενός κινδύνου εκπλήτ
τεται, άλλά μετ έπιμονής καί τόλμης αναλαμβάνει όντινα- 
δήποτε άγώνα πρός όντιναδήποτε έχθρόν. Άλλοίμονον είς · 
τον ςενον «"'λέκτορα, όστις ήθελε τολμήσει νά άναμιχθή με
τά τών άλεκτορίδων αύτοΰ, άλλοίμονον είς τόν άνθρωπον,, 
όστις έπί παρουσία αύτοΰ ήθελε τολμήσει' νά τοΰ άρπάση 
μίαν έκ τών ήγαπημένων του. ‘Ά παντα  αύτοΰ τά τε διανοή_. 
μα ία καί αισθήματα γνωρίζει όιά διαφόρων έντάσεο^ν τη£;
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οωνής καί διαφόρων τοΰ σώματος κλίσεων να έκδηλοΐ. 
’’Αλλοτε μέν τον ακούει τις  δι’ ίσχυρας φωνής νά συγκαλη 
περί εαυτόν τάς άγαπητάς του, όπόταν εύρη τό τυχόν 
σπερμάτιον ή άλλην τινά τροφήν. ’'Αλλοτε βλεπει τις  αύ- 
τ ΐν  έν γωνία τινι νά συγκαθίζη, καί πλήρης ζήλου νά προ- 
σπάθη νάκάμη λάκκωμα, οπερ θχ χρησιμεύση ώς μικρά 
»ωλεά δί.’ εκείνην έκ τών άλεκτορίδων, ην ύπέρ πασας ά- 
γαπα. Ά λ λ ο τ ε  πάλιν μέ βάδισμα υπερήφανων έπί κεφαλής 
τοΰ τάγματός του, τοΰ οποίου είναι οδηγός χαί υπερασπι
στής έξέρχεται έ'ξω είς τούς άγρύος, άλλά μόλις εχειπρο- 
y (ορήση εκατόν βήματα, ακούει άπό τό μέρος τοΰ σταυ- 
7.ου τήν χαρμόσυνων καί ενθουσιώδη φωνήν άλεχτορί- 
δος, ήτις αναγγέλλει, οτι έγέννησεν ώόν. Δρομαιως επι
στρέφει, χαιρετίζει αύτήν διά τρυφερών βλεμμάτων, συνε- 
πιφωνεί είς τήν χαρμόσυνον αύτής φωνήν, καί τρέχει ακο
λούθως μετά μεγάλης σπουδής πρός τό έξελθόν ταγμα., 
Ϊνα τεθή πάλιν έπί κεφα7,ής αύτοΰ. Τήν έ/^αχίατην μεταβο
λήν τής ατμόσφαιρας αισθάνεται, καί γνωστοποιεί αύτήν 
οεά τής ίσχυρας αύτοϋ φωνής. Μεγαλοφώνως κράζων προ- 
αναγγέλλει επίσης τήν άνατέ/^λουσαν ημέραν, καί εξεγεί
ρει τόν φιλόπονον χωρικόν πρός νέαν έργασίαν. ' λ α β α ί 
νει πολ7.άκις έπί τίνος τοίχου ή έπί τίνος στέγης, π λ ή τ 
τει ,ίσχυρώς τον. αέρα μ έτά ς  πτέρυγας αύτοΰ, καί κρχ- 
ζων φαίνεται ως νά 7\έγη· «έοώ είμαι κύριος! τις το7^*·ο~ 
τ ίχ ς  δύναται νά μετρηθη μετ'έμοΰ;» Ό τ α ν  δε καταδιώκηται 
Οπό ανθρώπου τινός, τότε πάλιν χλευαστικώς κρχζων με(> ό
λ η ς ,  του της δυνάμεως καταγέλα τουλάχιστον εχθρόν, τον ό
ποιον δέν δύναται νά βλάψη.

Ωραιότατα άνχπτύσσει δλην αύτοΰ τήν μεγαλοπρε-πειαν 
καί χάριν, όπόταν λίαν πρωί, κεκμηκως έκ τ ης μακράς άνα- 
παύσεως καταλείπιι τόν ορνιθώνα, καί προ αύτοΰ δια ποικί
λων κλίσεων καί κινήσεων χαιρετίζει χαριέντως τας έ'ςερχο- 
μίνας άλεκτορίδας. Ά λ λ ’ ακόμη ωραιότερος καί μ ϊ λ /.cv u-
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περήφανος φαίνεται έν τή στιγμή, καθ’ ήν πρ-,σβάλλει τήν 
ακοήν αύτοΰ ή φωνή ξένου άλέκτορος. Άνορθοΰται, άκροαται, 
βαίνει πρός τά πρόσω μετά τόλμης, λύει τάς πτέρυγάς του, 
πλή,,ι,ειμβ αυτάς τον άερα καί προκαλει έκεΐνον διά τής ι 
σχυρά; του φωνής είς τόν άγων*. Ή  οέ τόλμη αύτοΰ έκραί- 
νεται ζωηρότερα, όταν ό ξένος αλέκτωρ είσπηδήσή είς τήν ί 
διαν αύτοΰ αυλήν, ή άλλως πλησιάση πρός τήν άγέληντςυ.
1 ιπτει βλέμμα περιφρονητικόν έπί τοΰ έχθροΰ, προκαλει αύ-* 
τον εις μάχην οια πολλών καί οργίλων φωνών καί έραα 
Οαίραλέως κατ’ αύτοΰ είτε μέγας εΐναι είτε μικρός. 'Ήδη συυ.- 
π,,κονται. Γα  ̂περι τόν λαιμόν των πτερά προ&ζλλόμενοι 
σχηματ^ουσιν ασπιοχ, οί οφθαλμοί αύτών σπινΟηοοβολοΰσι 
χαί έκαστος έρμων κατά τοΰ άλλου μεθ’ όλης τής Ισχύος το ί  

-ζητεί να καταβαλλη αύτόν. Τις θέλει εΐσθαι ό ν ικητή - 
Αμφοτεροι φαίνονται ίσοι κατά τε τήν τόλμην καί τάς 
ουναμεις. Εκατερος προσπαθεί νά κερδίση ύψηλότεοόν τ ι-  
νατο -ον , όπόθεν έπιτιθέμενος νά δύναται μετά  αείζονος ι
σχύος να αγωνίζηται. Έ π ί μακρόν διαοκει ή u a y r  ά77 Λ·

χαμνουσ ι, και μεσολαβεί βραχεί ά τις  ανάπαυλα. Μέ τήν 
κεφαλήν κάτω νεύουσαν καί έτοίμην έκάστοτε πρός τε ά 
μυνχν καί προς έπίθεσιν, μέ τό ράμφος ψυχία χώματος «- 
νασκαλευον ως νά ήθελον διά τούτου νά έμπαίξωσιτόν έν- 

, ον,, °Τ! °η0εν εν ™0 άγώνος άφίνουσιν εαυτούς
" ?  r/!V ^  ίστανται πλήρεις θυμοΰ «-
πε to. ν .ι -αλληλων. Καί ηΒη κράζει πάλιν ό εις μέ τρέαου-
σαν φωνήν, διότι ασθμαίνει είσέτι, καί έν άκαρε? έφορμδ ό 
έτερος κατ’ αύτοΰ. Μέ νέαν λύσσαν συμπλέκονται ποός 
άλλήλους, καί ώς πρότερον αγωνίζονται, άλλά τέλος καί 
οί πόδες κ,ιί τά πτ.ρά αύτών έκ τοΰ πολλοΰ καμάτου δέν 
ε'.ναι πΛεον επιτήδεια πρός τόν αγώνα· τότε συναρπάζον- 

■ ται εις^τεΛευταιον καί φρικώδη άγώνα. Δέν ώναπηδώσ6 
π..εον, «λλα χαλαζης δίκη» έπιπίπτουσι κατ’ αύτών αί ύπό
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■το") ράμφους πληγαί, καί καθαιμάσσουσι τας κεφαλάς 
αύτών.

Τέλος τόν εχθρόν εκλείπει τό θάρρος· ταλαντεύεται, 
-οπισθοχωρεί, και άφοΰ ήδη λάβη μίαν τελευταίαν ίσχοράν 
πληγήν, γίνεται ή κρίσις τής μάχης. Άνορθοΐ τότε ύπό 
ορί;:/]' τά ραχιαία αύτοΰ πτερά, έγείρει τάς πτέρυγας, χ α 
μηλώνει τήν ούράν, ζητεί γωνίαν τινά, συμμαζεύεται, και 
κακαρίζει ώς τις άλεκτορ'ις, διότι π:στεύει, δτι παριστά- 
νων εαυτόν ώς άλεκτορίδα, θά τύχη συγγνώμης καί οί
κτου. Ά λ λ ’ ό νικητής δέν φενακίζεται διά κακαρισμοΰ. Ά 
φοΰ άναλάβη τήν αναπνοήν του έπί τινας στιγμάς, π λ ή τ 
τει τόν αέρα μέ τάς πτέρυγας, κράζει αγρίως καί όρμα πρός 
καταδίωξιν τοΰ έχθροΰ, όστις ήδη δέν αμύνεται πλέον,  
έπί τή υποθέσει ότι θά έξέπνεεν άμέσως ύπό τάς πληγάς 
τοΰ έξηγριωμένου νικητοΰ. Τοΰτο, οτι συνήθως ο άλεκτωρ 
πή ς  οικίας άγωνίζεται μετά μείζονος θάρρους καί μείζονος 
επιτυχίας, είναι λίαν φυσικόν, και σπανιως τολμά ο νικηθείς 
νά μετρηθή έκ νέου μετά τοϋ νικητοΰ, και άν άκόμη διάμε
ση έν τή αύτή αύλή μετ’ εκείνου.

Έ άν θέλη τις νά εχη έν τή αύτη αυλή όμονοοΰντας άλΙ- 
5ΐτορας, όφείλει νά τρέφη ενα νέον μεθ’ ενός γέροντος, ή 
δύο νέους, εί κχ'ι δέν λείπουσι καί τότε αί συμπλοκαί- Ο
ταν  Ιχη  τ ις  ενα γέροντα άλέκτορα ή πολλούς, και παραλά- 
βη ενα νέον ώραιότερον, τόν οποίον θά έπεθύμει διατηρών 
μετ’ εκείνων νά έπιστήση ώς ήγεμόνα τρόπον τινα και προ
στάτην τυΰ πλήθους τών άλεκτορίδων, τότε οφείλει νά μή 
άπολύση αύτόν είς τήν αυλήν άμέσως καί αίφνηδίως, διότι 
εξάπαντος θά έπιπέσωσιν έκεϊνοι κατ’ αύτοΰ. ’Οφείλει τόν 
γεροντότερον μίαν ή πλείονας ημέρας νά άποκλειση είς τι 
μέρος, καί τότε πρώτον νά άπολυση αύτόν, όποταν ο νεος 
γνωρισθή μέ τάς άλεκτορίδας, καί καταστή παντελώς συ
νήθης καί οικείος έν τή αύλή, καί τότε δμως πολλάκις τάς 
^ιρώτας ημέρας πρέπει νά δέση τις  τάς πτέρυγας αύτοΰ,
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καί συγχρόνως νά περιάπτη είς τούς πόδας των περί τό 
πλήκτρον δεσμόν τινα, δστις νά έμποδίζ-^ αύτού'ς άπό τό 
να πηδώσιν.

Καθώς οί άνθρωποι ούτω καί οί άλέκτορές είσι πολύ διά
φοροι κατά τήν τόλμην. Τινές αύτών φαίνονται μέν άτολ
μοι καί οειλοι, άλλ’ ύπάρχουσι καί τοιοΰτοι, οΐτινες ουδό* 
λω.- ένδίδουσιν, έφ’ δσον δύνανται νά κινώνται. Παιδίον ών, 
λεγει ο φυσιοδίφης Lsn:?., ειχον άναθρέψη τρεις νεαρούς ά- 
λεκτορας ουσμορφους μ^ν καί άθλιους, άλλ’ δμως πολεμι_ 
κούς, τούς όποιους δέν μοί έσυγχωρεΐτο νά περιορίσω κατά 
το Οοκοΰν η να σφαςω ποτε.Ακολούθως ήγόρασα ένα μεγα- 
λήτερον καί ώραιότερον άλέκτορα, τόν όποιον προώρισα ώς 
ήγεμόνα τοΰ όρνιθώνος. Διά τό ύπερβάλλον μέγεθος καί 
τήν φανεράν αύτοΰ τόλμην ούδέν κακόν έφοβούμην, άλλά 
τά τρία μικρά ζώα, άτινα κατ’ ιδίαν εν κατόπιν τοΰ άλλου 
απέλυσα, έπετεθησαν κατά τοΰ νεήλυδος μετά τοσαύτης 
^υσσ/]ς, ωστε εκείνος παρα πασαν τήν γενναιότητα αύτοΰ 

ούοόλως ήδύνατο νά σκεφθή περί τής νίκης. Έ λαβον κ α τ ’ 
ίοιαν τόν χειρότερόν αυτών, συνεδεσα ίσχυρώς τάς πτέρυ
γ ά ς  του, καί τόν άπέλυσα π ά λ ιν  τά πάντα είς μάτην. Έ -  
φώρμησε λυσσωδέστερον καί άπελπιστικώς διά τοΰ ράμ .  
φους αυτοΰ· συνέδεσα τά σκέλη αύτοΰ ούτως, ώστε δέ ν ή-  
ουνατο να π 'ρ ιπατή, αλλά καί κάτω κείμενος έφώρμα μετά 
περισσοτερας πικρίας και χαλεποτητος ούτως, ώστε ήναγ- 
κασθην νά δέσω καί τό ράμφος του.

Ίουτου γενομενου κατεμαδίσθη οικτρώς ύπό τοΰ έναντίου 
χωρίς νά δύναται ούδέ ποσώς νά άμύνεται. Ά λ λ ’ οσάκις 
άπεπειρωμην νά έλευθερώσω αύτόν έκ τών δεσμών, άμέ
σως ήρχιζε τόν άγώνα μεθ’ δλης της ίσχυρογνωμοσύνης.

Καί κατά τόν τρόπον τοΰ μάχεσθαι διαφέρουσιν οί άλέ- 
κτορες. Οί πλείστοι μεταχειρίζονται τό ράμφος αύτών μό
νον ε ίςτό  τέλος, τινές άρχίζουσιν άμέσως δι’ αύτοΰ. Καί 
έφ’ δσον μέν οί άλέκτορές μάχονται διά τών πτερύγων καί
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τών ποδών, σπανίως βλάπτουσιν άλλήλους, άν καί παρά 
τό είωθός συνέβη τίνος νά έκβληΟη ό οφθαλμός διά το» 
πλήκτρου τοΰ άλλου. Ά μ α  όμως άρχίσωσι νά άμύνωνταί 
διά τοΰ ράμφους, πρέπει τις νά τους άποχωρίζη αμέσως 
άπ’ άλλήλων.

. . . . - —

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ.

Γ'·
ΕΥ ΘΪΦ ΡΩ Ν Η  Π Ε ΡΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τ Π Σ  ΓΛΩΣΣΗΣ,

i ·
Κ. Δεινόν ήμΐν έρδς Ιρωτα, ώ Εύθύφρον, καί ταΰτα νε

αρόν δλως καί άκμάζοντα, ούδέ τις τών φίλων καί οικεί
ων νά κατανόηση δύναται, τι παθών απο πολλοΰ ηδη χρό
νου τοΐς βιβλίοις καί πάση διανοητική εργασία χαίρειν εί- 
πών, δίκελλαν άνέλαβες καί άξίνην καί περί δένδρα καί 
βλάστας δαπανώμενος εξω τοΰ άστεως καί τής κοινωνι
κής τύρβης τόν πλείστον διατρίβεις χρόνον. Νΰν μάλιστα, 
δτε σύμπαν τό διδασκαλικόν περι τοσαΰτα και τοιαΰτα 
σπουδάζει ζητήματα· δτε άπαξάπαντες οί περί βιβλία καί 
σχολεία άναστρεφόμενοι, μυριας όλη, έν έσχατη μοίρα τ ι
θέμενοι αυτό τό Ιργον αύτών, τήν έν τή διοασκαλία πρα* 
ξιν, περί θεωρίας καί συστήματα τυρβαζουσι, και δημι
ουργοί αυτοί πολλά καί παράδοξα οιμιουργοΰσι. Και έν 
τοΰτοις σύ ό τοσαΰτα διδάξας ετη καί τοσουτοις προσομιλ/)- 
σας μαθηταΐς εν τε κατωτέροις καί άνωτέροις έκπαιοευτη- 
ρίοις, ό πολλών διδασκαλικών ζητημάτων λίαν έμπείρως 
έχων, πολλά και αγαθά ήδύνασο νά ειπης περί τών
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ματων τούτων.— Εύ. Τό γε νΰν έχον, ώ Ε,αλλίμ αχε, περί μέν 
έλαιας καί σταφυλής καί εί τίνος άλλου τών τοιούτων εύχό- 
λωςδυνασαι νά άκούσης τι παρ’έμοΰ, καί τύσοΰτον,όσον ή ο 
λιγοετής μου περί τά τοιαΰτα πείρα μοί παρέχει πρόχειρον, 
περι οέ ζητημάτων, οια νΰν λέγεις, άλλοις δέδοται ήδη νά 
κρινωσι.— Κ. Καί μ ’ όλα ταΰτα έπί τούτω έγώ ένταΰΟα 
ήλθον σήμερον, όπως ακούσω τήν γνώμην σου έπί σπου
δαίου τινός ζητήματο ;, περί ου πολύς γίνεται λόγος μ ε 
ταξύ τών ήμετερων λογιών, ουδέ δύνασαι νά μοί άρνηθής 
τ/)ν χαριν· και εγκαίρως δέ σοι ένέτυχον ύπό τήν πτελέαν 
ταυτην αναπαυομενον, και ίσως τοιαΰτά τινα έν τώ νώ ά- 
ναστρεφοντα.— Ευ. Α λη θώ ς παρήρχοντο έντεΰθεν προ ολ ί
γου παΐοες δυο, έκ &έ τών βιβλίων, άπερ ύπό μάλης εφερον, 
είκαζον, οτι σχολείου τινός μαθηταί ήσαν οί παρερχόμενοι. 
Αλλα τοσοΰτον άδεξίως καί βαρβάρως συνδιελέγοντο, το- 
σαύτας ξενικάς καί διεφθαρμένας λέξεις έγκατεμίγνυον εις 
τον λογον, καί τοσαύτας ύβρεις έξήμουν ό εις κατά τοΰ άλ
λου, ώστε έστοχάσθην μήτοι είς τά σχολεία φοιτώντες οί 
ήμετεροι παΐδες τήν ύβρεολόγον καί διεφθαρμένην ταύτην 
γλώζ/σαν διδάσκονται παρά τών διδασκάλων.— Α κριβώ ς 
περί αύτοΰ τούτου πρόκειται, ώ Εύθύφρον* ές καλόν άρα 
ήκων, έλπιζω τη άληθεία, δτι ούκ ολίγα θέλω άκοvwzi 
παρά τοΰ σοφοΰ μοι φίλου περί τοΰ σπουδαίου τούτου ζη 
τήματος.— Εύθ. Καί ούτε δύναται τις  νά άντιστή είς τήν 
επιθυμίαν σου, ώστεεί καί άτεχνώς απαράσκευος, άς είσέλ- 
Οω_έν τούτοις μετά σοΰ ώ ςε ίς  γυμνασίαν τινα είς τόν περί 
τοΰ θέματος τούτου λόγον.— Κ. Δηλαδή περί τής έν τοΐς 
σχολείοις διδασκαλίας τής γλώσσης.— Εύθ. Καθ’ δσον εύ- 
κολως τις δύναται νά όρίση, ώ αγαπητέ Κ αλλίμαχε, 
Γλώσσα είναι ή διά τοΰ λόγου ένεργουμένη εκφρασιςτών 
διανοημάτων ήμών. Διανοεΐσθαι άρα καί λέγειν ιστανται έν 
άμεσωτάτω άπ’ άλλήλων έξαρτήσει. Τό διανόημα γέννα 
τήν γλώσσαν, καί ή γλώσσα γέννα τό διανόημα· διότι κ«-
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Οώς τό διανόημα, κεκρυμμένον είσέτι έν τή ψυχή τοΰ άν- 
θρώπου ώς άϋλόν τι, τείνει νά έξέλθη είς τόν έ'ξω κόσμον, 
σάρκα καί όστα λαβόν έκ τής γλώσσης, ήν αύτό τοΰτο 
διαπλάττει, οΰτω καί ή γλώσσα εχει τήν δυναμά τάς έπο- 
πτείας του λαλοΰντος νά μεταφέρη είς τόν άκούοντα, καί 
τά αισθήματα αύτοΰ νά διεγείρη έπίσης είς εκείνον. Τό δια— 
νοεϊσθαι άρα είναι σιωπηλώς λαλεϊν καί τό λαλεϊν μεγαλο
φώνως διανοεϊσθαι. Έ κ  τούτου επεται, ότι ή τής διανοίας 
μόρφω σιςκα ίή  τής γλώσσης μόρφωσις έξαρτώνται άπ’ 
άλλήλων, άπαιτοΰσιν άλληλα, καί ουδέποτε έν τή διδα- 
σκαλία πρέπει νά διαχωρίζωνται, άλλ’ άμφότερα έν ίση α 
ναπτύξει καί ένεργεία νά άποβαίνωσιν οί κυριώτατοι συν- 
τελεσταί, τά γενικώτερα μέσα πάσης πνευματικής μορ- 
φώσεως.

Επειδή λ ο ιπ ό ν  ή γλώσσα τοσοΰτον σχετίζεται με τήν 
άνάπτυξιν τής διανοίας, οφείλει νά άξιοΰται καί τής πρώ
της θέσεως έν τή  διδασκαλία· έν τώ  Δημοτικω μάλις*α σχο
λείω ή μητρική γλώσσα οφείλει νά θεωρήται ή πρώτη καί 
σπουδαιοτέοα ΰλη πρός διδασκαλίαν. Διότι, οπως έν τή 
γλώσση ενυπάρχει τό παν, οΰτως ή γλώσσα ασκεί τήν ε 
πιρροήν αυτής έπί όλω ν  καί έπί τών τρ'ών έκφάνσεων τής 
ψ υ /ής ,  τοΰ τε γνωστικοΰ, τοΰ συναισθητικού καί τοΰ βου
λητικού, τό κράτος αυτής είναι απεριόριστον.

"Οσον όμως σπουδαία είναι ή γλώσσα ώς μέσον μορφώ- 
σεως τοΰ πνεύματος, τόσον δύσκολος είναι ή διδασκαλία 
αύτής. Ή  γλώσσα ουδόλως είναι πλήθος συσσωρευμένων 
λέξεων, όπερ δύναται τις μηχανικώς διά τής μνήμης νά 
κατακτήση, ή άλόγως ίδιαις δυναμεσι να πολυπλασίαση 
χαί αύξηση· άλλ’ εχει ζώντα όργανισμόν, ον ίσχυρώς οφεί
λει τις νά κατανόηση, καί μόνον διά τής έν έπιγνωσει άνα- 
πλάσεως καί παραγωγής νά έπιδιώξη τό έν αυτώ πλήρες 
καί τέλειον. Διπλούς δέ είναι πάντοτε ό σκοπος τής διδα
σκαλίας τής γλώσσης· α'.) ό μαθητής όφείλει νά μάθη τά
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Ιν τή γλώσση διατετυπωμένα διανοήματα τών άλλων όρθώς 
νά κατανοή· β'.) όφείλει νά γίνη ικανός τά ίδια έαυτοϋ δια
νοήματα είς καθαρόν καί άναμφίβολον είδος νά διατύποϊ. Ά λ -  
λ ’ οι δύο ούτοι σκοποί χρήζουσι περιορισμού τίνος έν τώ Δη- 
μοτικφ σ/ολείφ. Έ ν αύτφ ή κατανόησις τής γλώσσης οΰτε 
Επιστημονικήν τινα (φιλολογικήν ή φιλοσοφικήν) έρευναν τής 
γλώσσης προϋποθέτει καί προαπαιτεί, οΰτε λαμβάνει ύπ’ όψΐν 
πολύ τούς Επιστημονικούς ορούς, τάς έπιστημονικάς έκ-ίνας λέ
ξεις καί φράσεις, αΐτινες άναφέροντα» είς ώρισμένον Επάγγελ
μα (δηλ. Ιατρικήν, ’Αρχιτεκτονικήν κλπ.). Ό τ α ν  ό μαθητής 
έννοή τά έν τώ κύκλω τ ή ς  αντιληπτικής αύτοΰ δυνάμεως κεί
μενα διανοήματα, όταν δύναται έπί τών πραγμάτων τών Ε- 
χόντων άμεσον σχεσίν μετ’ αύτόΰ Ερωτώμενος νά δίδη Επιεική 
τινα λόγον, μετά τών άνθρώπων εις ώρισμένην σϋνδιάλεξίν 
νά είσερχηται, καί Εν γένει τάς γλωσσικάς αύτοΰ άνάγκαςνά 
ΕκπληροΤ, τό Δημοτικόν σχολεϊον Εξετέλεσε τό έ'ργον αύτοΰ.Έ
πίσης ή Επιτηδειότης είς τό έκφράζεσθαι δεν ύπονοεΐ τήν έπί- 
τευξιν γυμνής τίνος ευγλωττίας, ή μεγάλης ετοιμότητας είς τό 
λέγειν. Γ,Οταν ό παϊς μ ίτά  ρεούσης ά δολεσχίας οΰδένα άφίνε5 
νά όμιλήση, ώς τις Εμπόρου ύπάλληλος ό’τ.ισθεν τής τραπέζης 
τού Εργαστηρίου, δέν συμπεραίνεται Εκ τούτου, ότι χαλώς έκ- 
τελεΐ τό έ'ργον του τό Δημοτικόν σχολεϊον. Πολλω ρ.αλλον ή 
επιτηδειότης αΰτη υπονοεί σαφήνειαν, ορθότητα, ώρισμένους 
τύπους Εκφράσεως και Επί πάσι τήν εις τήν φύσιν τοΰ παιδός 
άναλογοΰσαν άπλότητα. "Οταν ό παϊς εις τάς Ερωτήσεις τοΰ 
διδασκάλου καί τών γονέων του μετά συνέσεως καί καθαρό- 
τητος, μετά βεβαιότητος καί άφοβίας άποκρίνεται, όταν κοι
νώς κατανοούμενα πράγματα, όχι μόνον προφορικώς, άλλά καί 
γραπτώς Εν άφελεία νά Εκθέση δύναται, τότε τό Δημοτικόν 
σχολεϊον Επέτυχε τόν σκοπόν αύτοΰ. Τά περαιτέρω άνήκουσιν 
είς τά  άνώτερα σ^ολεϊα ή τόν μετά ταΰτα βίον. Ό  σκοπός τής 
γλωσσικής διδασκαλίας έν τω Δημοτι.ίώ σχολείω κεϊται έντός 
τοΰ κύκλου τής γενικής μορφώσεως τοΰ λαοΰ.
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Ένταΰθα υπάρχει άνάγκη πλησιεστέρου τίνος όρισμοϋ τής 
γλωσσικής διδασκαλίας. 'Οποιοσδήποτε μαθήματος διδασκα
λία, έφ’ οσον άσχολεΐται είς το περιεχόμενον της γλώσσης είς 
τήν εκ τής ερμηνείας δηλ. τοΰ λεκτικού κατανόησιν τών δια
νοημάτων, είναι γλωσσική διδασκαλία. Έ κ  ταύτης ομως τής 
εύρυτέρας έννοιας τοΰ πράγματος διακρίνεται ή στενότερα αύ
τοΰ έννοια, καθ’ ήν ή γλώσσα αύτή προβάλλεται ώς αύτο- 
σκοπός τής διδασκαλίας, και οχι το διανόημα, οπερ μόνον ώς 
φυσικόν παρακολούθημα και ύποβοήΟημα συνυπάρχει, ένώ έν 
τή  πρώτη περιστάσει ή γλώσσα είναι μέσον άπλοΰν πρός κα* 
τανόησιν τών διανοημάτων. Τά διαννήματ* ταΰτα τά έκτης 
καθόλου διδασκαλίας προσποριζόμενα είς τόν μαθητήν πρόκει
ται ή γλωσσική διδασκαλία είς όρΟολεκτικον και ώρισμενον 
τύπον έκφράσεως νά φέρη και τοΰτον νά διδάξη είς τόν παΐδα.

Ά λλά  τίς είναι ούτος ό όρΟολεκτικός και ώρισμένος τύπος 
έκφράσεως, δν πρόκειται νά διδαχθώσιν οΓ σημερινοί Έλληνό- 
παιδες έν τοΐς ήμετέροις Δημοτικοΐς σχολείοις; Το Ελληνικόν 
έθνος εχει σήμερον πέντ?- σαφώς απ’ άλλήλων διακρινομένας 
γλώσσας· ά) τήν γλώσσαν τοΰ κοινοΰ λαοΰ, ήτ.ς και αύτή ε- 
χει πολλάς κατά τόπους διαφοράς, β.) τήν'γλώσσαν τήν λα- 
λουμένην ύπΐ» τών έγκύκλιόν τινα παιδείαν λαβόντων, ήτις 
οπωσδήποτε είναι ομοιόμορφος πανταχοΰ· γ '.)  τήν ύπό τών 
λογίων τοΰ έθνους γραφομένην* δ .) τήν τοΰ Εύαγγελήυ και 
τής Εκκλησίας έν γίνει γλώσσαν, ήν οφείλει βεβαίως και ό 
ελάχιστος τώνΈλλήνων νά κατανοή, ύπεράνω δέολωντιύτων 
ώς τιμαλφές στέμμα ισταται μετ’ άπαραμίλλου καλλονής καί 
χάριτος ή αρχαία κλασσική τών Ελλήνων γλώσσα.

ΈνταΰΟα βεβαίως ούδ-μία έ'ρις ούδε αμφιβολία άπλή δύνα- 
ται νά δπάρξη περί τοΰ τίνα γλώσσαν πρέπει νά λάβη ύπ' όψιν 
τό ήμέτερον Δημοτικόν σχολεΐον ώς διδακτέαν. ΠαρήλΟεν ά- 
νεπιστρεπτεί ό καιρός τής πλάνης, καθ’ δν ένομίζετο, οτι ή άρ- 
χαία κλασσική γλώσσα πρέπει νά τίΟητ«ι οχι μόνον ώς τελι
κός σκοπός, άλλά και ώςπρώτη βάσις τής γλωσσικής διδασκα-
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Χίας χχι  έν αύτώ άκόμη τώ Γραμματοδιδασκαλείω. Αληθώς 
προ πολλοΰ ήδη (άπό τοΰ αοιδίμου Ινοραή) ή σπουδή τής 
νέας Έ λλ . γλώσσης θεωρείται ώς άνάγκη απαραίτητος, και 
στοιχεΐον άναπόδραστον τής προόδου και άναπτύξεως ήμών. 
Έ ν  τώΔημοτικώ μάλιστα σχολείω ή τής γλώσσης ταύτης 
σπουδή οφείλει νά τίΟηται ού μόνον ώς καλή κρηπις, άλλά καί 
ώς κύριος και τελικός σκοπός τήςδιδασκαλίας.Τοιουτρόπως δίδε
ται εϊς τόνΈλλ/παιδ* δεξιώτατον και ίσχυρότατον οργανον πρός 
τήν περαιτέρω άνάπτυξιν αύτοΰ. Και επειδή τοΰτο θέλει γ ίν/j 
διά τε τών έφημερίδων, τών Περιοδικών και τών βιβλίων έν 
γένει,, επεται έκ τούτου, δτι ή υπό τών λογίων γραφομένη 
γλώσσα τών βιβλίων, ή καθαρά και κανονική ήέκ τής αρχαίας 
κλασσικής άπορρέουσα και έκεΐΟεν τρεφόμενη, αύτή πρέπει νά 
τίθηται ώς αύτοσκοπ:>ς της γλωσσικής έν τφ  Δημοτικώ σχο- 
λείφ διδασκαλίας. Μόνον δέ διά τας θρησκευτικάς χρείας τ ο ’-» 
Έλληνος οφείλει είςτάςδύο άνωτέρας τάξεις τοΰ Δημοτικοΰ(') 
σχολείου νά διδάσκηται ή τών ιερών βιβλίων γλώσσα, χωρίς 
ού?όλως νά παραμελήται και ή έκ παραλλήλου διδασκαλία 
τής πρώτης. Ή  νεοελληνική αΰτη καθαρά τών βιβλίων γλώ σ
σα όοείλεινά άποβή κοινόν τοΰ ΙΟν^υς κ τή μ α  και γνώρισμα 
διά τοσούτους καΐτοιούτους σκοπούς, ους ένταΰθα ούδόλως 
είναι κα'ιρός νά άναφερωμεν και περ'ι ών έγραψαν πολλάκις οί 
ήμέτεροι λόγιοι. Αληθώς άν ή άπόκτησις τής καΟαράς και 
κανονικής γλώσσης τών βιβλίων είναι καί μένει δ κύριος σκο
πός τής έν τώ Δημοτικφ σχολείω διδασκαλίας, έν τή  έπιτυχία 
τοΰ σκοποΰ τούτου κεΐται όχι μόνον έθνικόν άλλά καί ήΟικόν 
στοιχεΐον, διότι οί παΐδες ήμών διδασκόμενοι τήν γλώσσαν 
ταύτην όφείλουσιν όχι μόνον νά γνωρίζωσι καί κατανοώσιν 
αύτήν, οχι μόνιν νά μεταχειρίζωνται καί πιστώς νά άγαπώ- 
civ, άλλ’ όφείλουσιν, ώς εύστόχως παρατηρεί ό Kellner διά

( I )  Έ ν  τώ  Δ η μ οτ ικ ώ  ί ν τ α ΐβ α  ΙννοοΟμεν c ’J v a u a  χα ί  το Έ λ λ .  σχολε ΐον .



τήν Γερμανικήν γλώσταν,νά πληρώνταιΈλληνική-,διασκέψεως 
Ελληνικούπνεύματος, Ελληνικής αίσθήσεως,Έλληνικοΰ βίου. 
Ιοιοΰτος τις σκοπός είναι άξιος τοΰ ίδρώτος τοϋ διδασκάλου 
και τοϋ μαθητοΰ.

Ή ο η  προβαλλεται ή έξης έρώτησις. Διά τίνος μέσου ε
πιτυγχάνεται ό είρημένος σκοπός της γλωσσικής διδασκα
λίας;—  Γπήρξεν έποχή συμφοράς, καθ’ ήν τούς πρακτικούς 
σ/.οπούς της διδασκαλίας της γλώσσης ύπέτασσον είς τήν 
άκαιρον καί άγονον Θεωρίαν τοΰ είδους αύτής, είς μόνην 
τήν αυστηραν καί τυραννικήν έκμάθησιν τών τύπων τη;· 
Ο τι έΟεωρεΐτο καλόν δια τά Γυμνάσια καί Πανεπιστή- 

μεια, τοϋτο κακοζήλως έμιμεϊτο τό Δημοτικόν σχολεϊον. 
Οθεν εμανθανον έν αύτώ οί παϊδες πλήθος κανόνων, καί α
κόμη μεγαλήτερον αριθμόν εξαιρέσεων άπό μνήμης- εκλι- 
νον ονόματα καί ρήματα, καί έπλ^ροΰτο ή μνήμη αυτών μέ 
νέκρας έννοιας καί κενούς τύπους. Ό  χρόνος τής κακοδαί- 
μονος ταύτης πλάνης ευτυχώς παρήλθεν. Έπεγνώσθη άπα 
πολλοΰ, δτιό μαθητής δύναται νά κατέχη δλους τούς γραμ
ματικούς κανόνας, χωρίς νά κατέχη τήν γλώσσαν. Ή  πεϊρα 
μεγαλοφώνως κηρύττει, δτι όχι ή γνώσις τής γραμματικής 
θεωρίας, άλλ’ ή πρακτική άσκησις έν τή γλώσση οφείλει νά 
ή ναι ή πρώτη. Πρώτον γύμνασις έπί τοΰ κλειδοκύμβαλού, 
κτιί κατόπιν διδασκαλία έν τή θεωρία τής Μουσικής. Πρώ
τον εισαγωγή τοϋ μαθητοΰ εις τή ν  γλώσσαν διά τής όδοΰ 
τής πρακτικής άσκήσεως, ακολούθως αί γραμματικαί σκέ
ψεις έπι τής φύσεως τής γλώσσης.Έπεγνώσθη, δτι ή γλώ σ 
σα μόνον διά τής γλώσσης,δηλ. διά τής ζώσης μετ’ αύτής 
οίκειότητος διδάσκεται, δτι όχι ή άνάπτυξις της συνειδήσεως 
τής γλώσσης, ά λλ ’ ή καλλιέργεια τής αίσθήσεως αύτής 
οφείλει νά προηγήται.

Αληθώς τότε δικαιοΰταί τις νά περιμείνη καρπούς άξιο- 
λόγους ίχ  τής γλωσσικής διδασκαλίας, δταν διά τών πολ
λών καί ποικίλων ασκήσεων εν τε τή προφορική καί γραπτή
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άν«ς·ροφή μεταξύ διδασκάλου καί μαθητου έπι τής γλώσσης 
τών βιβλίων, καλλιεργηθήκαί μορφωθή οΰτω το γλωσσικόν 
αίσθημα τοΰ δευτέρου, ώστε αύτός νά δύναται ένστιγχτως 
έπί τής όοοϋ τής πείρας καί τής συνήθειας νά διακρίνη τό 
ορθόν άπό τό έσφαλμένον, καί ουτω νά έΡραιοιτο θεμέλιον, 
έφ’ οϋ κατόπιν θά έποικοδομήση πασαν θεο^ριαν και πασαν 
επιστημονικήν άνάπτυξιν τής γλώσσης. Κατά ταϋτα προη
γείται πρώτον ή προφορική άσκησις, ήτις συνίσταται έκ 
δύο έργασιών τοΰ άκρ^άζεσθαι καί τοΰ λ έ γ ε ιν  μετά οέ ταύ
της συνδέεται άκολούθως ή γραφική άσκησις, ήτις περιλαμ
βάνει τό άναγινώσκειν καί γράφειν. Οί κύριοι λοιπον συντε· 
λεσταί τής κατά τά Δημοτικά σχολεία γλωσσικής μορφω- 
σεως είναι τό άκροάΓεσθαι, λέγειν, άναγινώσκειν καί γρά- 
φειν. Ή  άκρόασις τοϋ άπαγγελλομένου καί ή άναγνωσις 
τοΰ γραπτού λόγου ύπηρετοΰσι μάλλον είς τήν κατάληψιν 
τής γλώσσης· άπεναντίας τό λέγειν καί γράφειν σκοπιϋσι 
μάλλον τήν μόρφωσιν τής έν τή γλώσση έπιτηοειοτητος. 
Αί διάφοροι δμως ένταΰθαπνευματικαί έργασιαι, αί όιενερ- 
■γοϋσαι την ποικίλην ύπαμοιβήν τών διανοημάτων έν μερεί 
διά τής άκοής, έν μέρει διά τοϋ όφθαλμοϋ, τόσον συμπλέ
κονται πρός άλλήλας, ώστε έν τή πρακτική διδασκαλία 
γλωσσική κατανόησίς καί γλωσσική έπιτηδειότης, γλω σ σ ι
κόν αίοθημα καί γλωσσική συνείδησις δέν χωρίζονται απ’ 
άλλήλων αΰστηρώς, δσον έν τή θεωρία. “Ο τι θεωρεί τις 
τήν μίαν φοράν ώς σκοπόν, είναι τήν άλλην μέσον και τά -  
νάπαλιν.— Κ. Καί βεβαίως ένταΰθα θέλετε εχει την συνήθη 
·$μών άγαθότητα νά μοί έξηγήσητε Χαί άναπτύξητε ύπό τ ι-  
νας άργάς καί τίνι τρόπω περίπου δφειλουσιν έν τώ σχο
λείω νά έκτελώνται αί τέσσαρες έργασίαι, περί ών έποιή- 
σατε λόγον.— Εύχαρίστως λίαν, καθόσον άλλως ή περιτοΰ 
θέματος τούτου συνοιάλεξις ήμών θά ητολιαν ελλιπής. Και 
ποώτον ή άκρόασις. Ή  έκμάθησις πάσης γλώσσης κατά φυ-
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σικόν λόγον αρχίζει έκ της άκροάσεως. Καθώς το νήπΐΌ>' 
τήν μητέρα αΰτοΰ άκροώμενον συνηθίζει νά ψϊλλίζη τάς: 
•Ερωτας αύτοΰ λέξεις, οΰτω καί δ μαθητής έν τω σχολείω 
διά τής άκροάσεως τοΰ διδασκάλου αύτοΰ εισέρχεται είς τήν 
κανονικήν έκμάθησιν τής γλώσσης. Προς τό όρθώς άκούειν 
ομως δέν ttvai αναγκαία μόνον δυο υγιή ώτα. Πολλω μ ά λ 
λον ό μαθητής, όφείλει πρώτον περιμαζευμένον εχων τόν 
νοΰν του νά κρατήται τοσοΰτον προσεκτικός, ώστε ή προ
σεκτική άκρόασις νά καθίσταται δι’ αύτόν σιωπηλή τις ά- 
πόκτησις, ΓΠ  προσοχή αΰτη.προϋποθέτει μέν άπό μέρους του 
άσκησίν τινα έν τη ύπακοη καί τη έγκοατεία (κατακρατήσει 
έαυτοΰ)· άλλά-προσαπαιτεΐται έξ ίσου ή καθολου τάξις καί 
ησυχία τοΰ σχολείου, νά ήναι τόσον σύντονος καί σταθερά,. 
ώ?τε ούδόλως νά διασπίίται ή προσοχή τοΰ άκοοωμένου.Α
παιτείται δεύτερον ή προτεινομενη διδακτική ΰλη νά παρου- 
σιάζηται είς τόν μαθητήν ούτως, ώστε νά γίνηται έκεΐνος 
όλος βλέμμα καί ακοή, νά κολυμζ^ έν τη διδακτέα ΰλη,. 
καθώς καί ή ΰλη έν αύτω; Τοΰτο γίνεται, όταν τό περιε
χόμενον αύτής είναι πλούσιον είς συλλογισμούς.καί διά τής 
πλοκής αύτοΰ διεγερτικόν είς σ υλλογ ισ μούς .Α πα ιτε ίτα ι 
τρίτον ή γλώσσα τοΰ διδασκάλου νά ήναι κατά τόν τύπον 
αύτής λίαν άκριβής, λίαν όρθή καί καθαρά, καλώς διηρθρω- 
μένη καί- νά φέρη τόν χαρακτήρα τοΰ τελείου· διότι ό τύπος, 
ούτος θά ήναι τό πρώτον καί φυσικόν μέσον τής καλλιέρ
γειας. τής γ7νώσσης. Τόν χαρακτήρα τής τελειότητος όφεί- 
λει νά φέρη όχι μόνον ή διήγησις καί απαγγελία , άλλά καί 
άπλή τις έοώτησις τοΰ διδασκάλου. Καί έπειδή τό τέλειον' 
οέν έχει πολλάς μορφάς, ούτε έπιδεχεται πολλήν μ ετα 
βολήν, πρός τόν σταθερόν τύπον αύτοΰ μορφοΰται ό μαθη
τής, καί διά τής μιμήσεως αποκτά τό κο,λώς λέγει ν.

Τό ύπόδειγμα λοιπόν τοΰ διδασκάλου είναι καί ένταΰθα 
τό σπο^δαιότατον καί πρώτον, τό όρθώς άκούειν καί ζωη—
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φως άντιλαμβάνεσθαι τοΰ μαθητοΰ τό δεύτερον, καί ή μετά 
•ίσχυρας ακρίβειας προαγομενη άπομίμησις τό τρίτον. Ι ία -  
ταπαύομεν ένταΰθα τό περί άκροώσεως καί έρχόμεθα είς τό 
•δεύτερον, τό λέγειν.

( Έ π ε τ ϊ ΐ  σ υ ν ε χ ε ία ) · .

ΠΕΡΙ ΓΕΠΡΓΙΑ2, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ κ.τ.λ.

(  Συνέχ εια  ίδ .  σ ε λ .  2 ϋ · .  )

 -3»-----

ΊΊΈΡΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΗΣ ΒΕΑ.ΤΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΓΑΙΩΝ.

Είναι σπάνιον είς τήν τακτικήν τών πραγμάτων πορείαν 
νά συνυπάρξωσιν είς τά αρόσιμα εδάφη όλοι οί ούσιώδεις 
όροι, άνευ τών όποιων καταντά αδύνατος πασα καλλιέρ
γεια. Πρέπει λοιπόν μ? τον κατάλληλον τρόπον νά περι- 
ποιήσωμεν είς ταύτας τάς γαίας αάς ιδιότητας έκείνας, 
αίτινες δύνανται νά καταστήσωσι αύτάς, όσον τά δυνατόν 
εύφορωτέρας. Τά τρία κυριώτερα μέσα τής βελτιώσεως 
των γαιών είναι ή έ ρ γ α  σ ί α, τό κ ό π ρ ι σ μ α  καί τό λί -  
π  α σ μ α.

Ή  έργασία περΟ^αμβάνει όλα τά μηχανικά εργα, δι’ ών 
άραιοΰσι τό Ιδαφος, τούτέστιν άνακινοΰσι καί σχίζουσιν 
αύτό, διά νά δώσωσι δίοδον είς τάς .ρίζας, εις τό ύέτιον 
ΰδωρ καί είς τόν άέρα, καί νά διευκολύνωσι τήν ενέργειαν 
τής θερμότητος καί τοΰ φωτός. Ή  έργασία γίνεται τριχώς: 
μέ τόν λίσγον, μέ τήν σκαπάνην καί μέ τό άροτρον. Με
ταχειρίζονται συνήθως τόν λίσγον πρός καλλιέργειαν τών. 
κήπων. Π δέ σκαπάνη είναι έργαλεΐον έχον σχήμα τρ ίγω 
νον, τετράγωνον ή δισχιδές, τό όποιον μεταχειρίζονται οι 
αμπελουργοί ή γεωργοί, οίτινες δέν εχουσι ζεΰγος βοών. 
Τό δ’ άροτρον είναι μηχανή σύνθετος έκ πολλών μερών



καί μάλλον ή ήττον περίπλοκος κατά τήν όποιαν είναι προ- 
σδιωρ'.σμένη χρείαν. Τοΰτο απαιτεί τήν δύναμιν τών ίπ 
πων ή τών βοών, και τοΰτο μόνον μεταχειρίζονται είς τήν 
μεγάλων καλλιέργειαν.

Τάκυριώτερα μέρη του αρότρου είναι ή κ ο π ι ς  (coutrc) 
ή δ ν ν ι ς  κα'ι τό ο υ ς (versoir). Ή  κοπις είναι είδος μ.εγά- 
λου σιδηροΰ μαχαιριού, όξέος κα'ι κοπτεροΰ, προσδιορι
σμένου εις τό νά σχίζη τήν γήν καθέτως καί νά κόπτη 
τάς ρίζας τών βλαβερών χόρτων. Ή  δννις, έπίσης σιδηρά, 
συνεχίζει τό άρχισΟέν Οπό της κοπίδος εργον, τέμνει τήν 
γην κάτωθεν και ,όριζοντίως. Άποσπασθέν άπό της δννεως 
τό τμήμα τής γ ή ς  ύψοΰται έπ! τοΰ ώτός, τό ό
ποιον συμπληροΰν τό εργον, αναστρέφει καί άποτίθησί 
πλαγίω ς τοΰτο τό τμήμα, κατά τήν οποίαν πρέπει νά τηρή 
κλίσιν. Τό ούς είναι κατεσκευασμένον έκ ξύλου πολλά 
σχληροΰ και έπιδεκτικοΰ μεγάλης στιλβώσεως, διά νά δύ- 
ναται νά διολισθαίνη ευκόλως είς τό αύλάκιον, τό όποιον 
ανοίγει τό άροτρον.

Τό σχήμ,α τοΰ άροτρου ποικίλλει διαφοροτρόπως κατά 
τήν φύσιν τών γαιών, τάς όποίζς είναι προωρισμένον νά 
σχίζη, νά διχιρή ή άναστρέφη. ' Γπάρχουσιν άροτρα, τά 
όποϊα εχουσιν εν προόλκαιον (avant-train) μέ ενα ή δυο 
τοοχούς, κα'ι τών οποίων κάμνουσι χρήσιν είς τήν τών δυ
νατών γαιών καλλιέργειαν. Ά λ λ α ,  έπειδή δέν εχουσι προ- 
όλκαιον, ονομάζονται ά π λ  α άροτρα. Διά νά γείνη έπωφε- 
λώ ς ή καλλιέργεια, έκλέγουσι τήν στιγμήν, καθ’ ήν αί 
γαϊαι είναι διάβροχοι ύπό τοΰ ύετίου δδατος, χωρ'ις νά ήνε 
ομως κάθυγοοι. Καλλιεργοΰσιν ή άροτριώσιν ό μ α λ ώ ς  
(a plat) μέν,δταν ή γή ριπτομένη πάντοτε από τό αύτό μέρος 
πληροί ίΐλληλοδιαδόχως τό αύλάκιον, τό όποιον ανοίγει τό 
άροτρον· δι’ ά ν α χ  ώ-τ ε ω ς (par billons) δέ, οταν τό άρο
τρον άνοίγη αυλάκια βαθέα δεξιόΟεν καιάριοτερόθεν, μεταξύ 
τών οποίων ύψοΰται ή διασχιζομένη γή.
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1ΙΕΡΙ Σ ΓΙΟΡΑΣ ΒΟΛΟΚΟΠΙ ΑΣ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΙΣΜΑΤΟΣ.

Άφοΰ καλλιεργήσωμεν τήν γήν, εΐναι άπαραιτήτως ά .  
ναγκαΐον κα'ι νά βολοκοπήσωμεν αύτήν. Αΰτη ή έργασία 
γίνεται διά τίνος οργάνου, β ο λ ο κ ό π ο υ  καλουμένου, εχον- 
τος σχήμα τρίγωνον ή τετράγωνον, συνισταμ,ένου έκ ράβ
δων συνηρμοσμένων καί έφωδιασμένους μέ όδόντας σιδηοοΰς 
ή ξυλίνους, κατά τόν έξής τρόπον. Ζευγνύουσιν ίππον είς 
τόν βολοκόπον κα'ι διέρχονται δι’ αύτοΰ έπάνωθεν τών καλ
λιεργημένων ή νεωστ'ι έσπαρμένων γαιών. Διότι σκοπός 
της  βωλοκοπίας εΐναι οχι μόνον νά θραύση και λεπτύνη 
τούς βώλους τής γή ς ,  τούς οποίους ύτπήγειρε τό άροτρον, 
καί ν’ άφαιρέση έκ τοϋ μέσου τάς ρίζας καί τά επιβλαβή χ ό ρ 
τα, άλλά καί νά έπικαλύψη καί κατάχωση τά σπέρματα, 
τά όποια πρό μικροϋ έσπάρησαν. Συμφέρει δέ νά έμψυ/οΰ- 
ται ό βωλοκόπος διά ταχύτητος, ήτις  αυξάνει τήν ένέρ- 
γειαν τών συγκρούσεων αύτοϋ, καί μάλιστα, όταν πρόκη- 
ται νά θραύση τούς βώλους. ’Επίσης οί ίπποι, διά τό τα^ύ 
αύτών βάδισμα, εινε έν γένει καταλληλότεροι παρά τούς 
βόας είς τοΰτο τό είδος τής εργασίας.

Συχνάλίς διά νά θραύσωμεν τούς βώλους τής γή ς ,  οΐτι- 
νες διέφυγον τήν διττήν ένέργειαν τοΰ αρότρου καί βωλο
κόπου, διά νά έξομαλύνωμεν καί στερεώσωμεν τό έδαφος, 
μεταχειριζόμεθα τάς διά κυλίνδρου ισοπεδώσεις: διέρχονται 
δηλ. έπάνωθεν τών γαιών μ£ κύλινδρον έκ ξύλού, λίθου, ή 
μετάλλου συρόρ.ενον ύπό υποζυγίων.

Αί μεγάλαι σποραί τών αγρών γίνονται συνήθως άρπα- 
κτά ή σκορπιστά. Ό  σπορεύς πληροί σπερμάτων θυλάκιο·; 
όλίγον βάθος έχον, και φέρων αυτό περί τήν όσφύν διατρέχει 
τήν αύλακα μέ βήματα μεμετρημένα, έκβάλλων μέ τήν γ ε ϊ -  
ρα αύτοϋ τά έκ τοϋ θυλακίου σπέρματα καί ρίπτων αύτά
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προς το αριστερόν μέρος. Κατάλληλος πρός τοϋτο καιρός 
EtVi ό ήσυχος, δια νά σκορπίι,ωνται όρ,αλώς τά σπέρματα. 
Πρέπει δέ νά προσέχωμεν νά μή σπείρωμεν πολύ πυκνά, εις 
οποιονδήποτε έδαφος. Τά φυτά άλλως δέν ήΟελον ευρει αρ
κετόν διάς-ημα, διά ν’άναπτυχθώσιν έλευΟέρως, καί δέν ήΟε
λον δυνηθή ν’ άρυσΟώσιν έκ τοϋ κόλπου τής γής τήν άναγ- 
καίαν τροφήν. Ηυκνοτερον σπειρουσιν εις τάς αδυνάτους 
γαιας παρά εις τας ουνατας· διότι αΰται διατηροϋσι κάλ- 
λιον τά σπέρματα.

1 ό βοτάνισμά (ςεχορταρισμα) εινε εργασία συνισταμένη 
εις το ν άποσπώμεν ή με τήνχεϊρα ή μ έ  τό μικρόν έργσλεΐον 
το καλουμενον σ κ α λ ι ς-ή ρ ι ο ν, τά επιβλαβή χόρτα. Ταϋτα 
τ °ί Χ°Ρ ca> ή α'? α> ή λυχνίς, ° μήκων καί αί όνάκανΟοι εινε 
αυτοφυή, αύςάνουσι γοηγορώτερον παρά τά άλλα σιτηρά, 
συμπνίγουσιν αύτά καί άφαιροΰσι τό μεγαλήτερον μέρος 
τοϋ χυμοϋ, τον όποιον άπορροφοΰσιν έκ τής γής. Τοΰ βο- 
τανίσματος σκοπος είνε όχι μόνον νά διενκολύνη τήν έπ;ρ- 
poijv τοΰ φωτός καί τοΰάερος έ’ίς τόν καυλόν καί τά φύλλα 
των ημέρων φυτών καί νά έξασφαλίση διά τάς ρίζας των χ υ 
μόν θρεπτικόν άφθονο ν, άλλά καί διά νά έμποδίση τήν cop ί- 
μανσιν τ ώ ; σπερμάτων τών επιβλαβών χόρτων, άτινα άνα- 
μ,εμιγμενα με τα σιτηρά, ήΟελον έλαττώσει τήν αξίαν των.

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΝ Τ Ε ι  ΑΦ ΓΙΙίΠ ι.

Οτε ο μεγας  ’Αλέξανδρος κατέκτα τόν κόσμον, εοΟασ-ν 
«ις χοιραν τινα τής ’Αφρικής λίαν άπομεμακρυσμένην. 
πλουσιωτάτην οε είς χρυσόν και είς άργυρον. Οί κάτοικοί

f

•t·75ς ποωτευούσης έξήλθον εις προΰπάντησιν αύτοΰ φερον1- 
τες κάνιστρα πλήρη οπωρών έκχρυσοΰ κα  ̂ αργύρου κατε- 
σ/.ευασμένων. «Τρώγουσι τούς καρπούς τούτους είς τήν χ ώ 
ραν σας; ήρώτησεν όργίλώς ό ’Αλέξανδρος; οέν ήλΟον έδώ 
διά νά θαυμάσω τά πλούτη σας, άλλά διά νά μάθω τά ήθη 
σας». Τότε ώδήγησαν αύτόν εί; τήν αγοράν, ένθα ό ήγεμών. 
τής  χώρας έπί πολυτίμου θρόνου καΟήμενος διένεμε τήν δι-τ 
καιοσόνην. 1ι ρ ό αύτοϋ ϊσιαντο δύο χωρικοί· έλεγε δε ό ε’ς  
πρός τόν βασιλέα. «Ήγόρασα, ώ β-ασιλεΰ, παρά τοΰ γειτο^ 
νός μου τοϋτον τόν α γρ όν  ένώ δέ έκαλλιέργουν αύτόν, εϋ 
ρον θησαυρόν. Ό  θησαυρός ουτος ανήκει ,β'εβαίως είς τόν 
πωλητήν, διότι έγώ ήγόρασα άγρόν καί όχι θησαυρόν ». ’Ό 
χ ι ,  άπήντησε μετά ζωηρότητος ό άλλος· «έπώλησα τόν ά* 
γρόν μέ παν ό,τι έμπεριείχετο έν αύτώ, ό θησαυρός άρα ά- 
νήκει ε ίς  τόν αγοραστήν».·Μετά τινας στιγμάς σκέψεως ό 
βασιλεύς αποταθείς πρός τόν ενα λέγει. « Έ χ ε ις  υιόν, ώ· 
φίλε χωρικέ;— ’Έχω·, άπήντησεν έκεΐνος.— Καί σύ θυγατέ
ρα; ήρώτησε τόν άλλον.— Μάλιστα άπεκρίθη καί ουτος.—■ 
Εινε εις άρμονίαν τά τέκνα σας; ήρώτησεν άμφοτέρους.—  
Ά γαπώ ντα ι πολύ, εί καί μικρά τήν ήλικίαν, άπήντησαν έ- 
κεϊνοι.— Τότε διατηρήσατε τόν θησαυρόν, καί δταν έλθωσιν- 
είς ήλικίαν γάμου, συζεύξατε αύτά δίδοντες ώς προίκα τόν· 
εύρεθέντα θησαυρόν».-

Έ π ί  τή άφελεΐ ταύτη' άποφάσει ό ’Αλέξανδρος ιστααο έκ
θαμβος. λ ΙΙώς έκπλήττεσαι, ήρώτησεν αύτόν μετά χάριτος ό 
’Αφρικανός ήγεμών, μήπως έδίκασα κακώς;»— Οχι, άπήν
τησεν ό κατακτητής, άλλ’ εις τήν χώραν μας άλλως ήθέ- 
λομεν δικάση.— Πώς; ήρώτησεν ό πρώτος. «Ήθέλομεν φυ
λακίση καί άνακρίνη τούς χωρικούς, ινα πληρσφορηθώμεν 
καλώς περί τοΰ εύρεθέντος ποσοΰ, τόν δέ θησαυρόν ήθέλο
μεν παοαλάβη καί ρίψη είς τό βασιλικόν ταμείον.»— 'Ανα
τέλλει λοιπόν ό ήλιος είς τήν χώραν σας προσεθηκεν ό» 
βάρβαρος ήγεμών ένόνων τάς χεΐράς του, έκφράζων ττ>*
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εκπληξίν του, κα'ι βρέχει ό ουρανός ε ιςαύτή>;— Βεβαιότα
τα άπήντησεν ό ’Αλέξανδρος.— Εξάπαντος λοιπόν τούτο 
Οά γίνηται δι* τά άδώα και άκ'ΐκα ζώα, άτινα ζώσιν εϊς τήν 
χ ώ ρ α ν  διότι διά τοιουτους ανθρώπους δέν πρέπει ούτε ς·α- 
γών βροχής νά πίπτη, ουτε άκτΐς ήλιου νά λά'/,πη.

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α .

Έ π ί  Ιν ο ς 'Β υ ζ α ν τ ιν ο ί  ή γή το ρ ος δ ο χε ΐο ν  

'Ρ ω μ α ί/.ώ ν  vjjAYiv θεσμώ ν κ χ ΐ  σ υ λ λ ο γ ώ ν  π κ ν τ ο ίω ν ’ 

’ Ιΐδ ν ι δέ εϊς τ ά  έ σ χ α τ α  π κ ν τ ο ς  μνινος γ ε ν ν ώ μ α ι 

κ  υτϊο χειρ ώ ν φ ιλ ο μ α θ ώ ν  π ο λ λ ώ ν  ά ν α δ ’.φ ώ μ α ι,

Ο ΐ δε ά ν χ δ ιφ ώ ν τέ ς μ ε ευκόλω ς ά π ο κ τ ώ σ ιν  

ω φ έ λ ιμ ο ν  κ α ί π α ν τ ε ρ π η  π ο λ λ ώ ν  π ρ α γ μ ά τ ω ν  γ ν ώ ο ιν , 

Έ ά ν  δ ε , φ ίλ ο ι, π ε π ρ ω τ α 1. χρόνον π ο λ υ ν  νά ζή σ ω , 

ώ ! τ ό τ ε  περισσότερον μ έ λ λ ω  νά ω φ ελήσω .

Γ Ρ Ι Φ Ο Σ .

Α Υ Σ Ι Σ

. Τ ο ϋ  εν τ φ  Ζ'. τ ε ύ χ ε ι α ιν ίγ μ α τ ο ς  «Ένικυτό;».'


