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Ά λ λ ’ εστ!  χ α λ ε π ό ν  λ έγε ιν  περ ί  άτουοΟν 
μ α θ ή μ α τ ο ς ,  ώ ς  ού χ ρ ή  μ α ν θ ά ν ε ι ν - π ά ν τ α  
γ ά ρ  έτιίζ·α®βαι α γα θό ν  c o / .ε ΐ  ε ίνα ι .  Π λ ά 
τ ω ν  Λ ά χ .  18 2 .  Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ.

Π Ε ΡΙ ΤΩΝ KYPIOTEPQN ΣΗΜΕΓΟΧ,

ΤΑ ΟΠΟΙΛ ΜλΤΕΧΕΙΡΙΖΟΝΤΟ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΙ 
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Α' .  Ό  Ό 6 ε .1 ό ί.

Ό Ό β ε λ ο ς ,  λαλούμενος καί ' Ο β ο λ ό ς  και Ο β ε λ ί 
σ κ ο  ς, έγράφετο πρό στίχων υπόπτων όΟεν ό β ε λ ί ς ε ι ν  
>=χαρακτηρίζειν τι ώς νόΟον, ή κατά τόν Ίσίδο^ρ. Orig. 1, 
20 , 3. quasi sagitta jugulare atque coafodcre, ΙΙερΙ δέ τοϋ



σχήματος και ονόματος αύτοΰ ό Έ π«ράν«ς λέγει, δτι «ΙΤα- 
ραπλησίως γράφεται τη καλούμενη γ ρ α μ μ ή  Ό β  ε λ ό  ς δδ 
κέκληται κατά ’Αττικήν χρήσιν. Ά λ λ ο ις  δέ καλείται δόρυ* 
δ έστι λ ό γχ η ν .  Κατά τόν Ησύχ. λέξ. ' Ρ ά β δ ο ι  ώνομάζετσ 
και ράβδος.» Ό τ ε  δέ στίχοι δέν ησαν έν οΐκείω τόπω, τότε 
εις αύτούς παρέΟετον*ό»βελόν και άς-ερίσκον, οβελόν δέ πε- 
ριεστιγμένον πρός τάς είκαίους αθετήσεις ("Ίδ. Διογ.Ααέρτ-· 
3. 69)» , έξού έλαβε τήν άρχην αύτοΰ, ώς φαίνεται, ό παρά 
τοΐς εκκλησιαστικούς πατράσιέν χρήσει Α η μ ν ί σ κ ο ς ,  τοΰ 
έ χ ο ’ου τό σχήμα περιγραφή ούτως ό Έπιφάν. «Άημνίσκος 
σημεΐόν έστι γραμμή μία, μεσολαβουμένη όπό κεντημάτων 
δύο ;:τλ.». Ά ν  δέ έπρεπε νά διαγραφώσι πολλοί στίχοι, οιcc 
νά μή όβελίζωσιν ένα έκ.ας·ον ιδιαιτέρως,. έΟετον προ όλων 
τούτων τό Κ ερ α ύ ν to ν.

Β '· Αστερίσκος·

O' α σ τ ε ρ ί σ κ ο ς  κατά τόν Ευστάθιον είς Ί λ .  Ε. 7 3 3 .  
σ. 599, 33 ήτο άστέρος σημεΐον χιαστόν έχων έν ταΐς 
τέσσαρσι γωνϊαις στιγμάς καί έτιθετο «έπι τών αριστα ε- 
χόντων έπών και άστεροειδώς οιονεε λαμπόντων». Εύρι- 
σ*ετο δέ και εις τά χειρόγραφα τοΰ Πλάτωνος πρός 
ένδειξιν συμφωνίας δογμάτων (ίδ. Διογέν. ενθ. άνωτ,) 
και κατά τόν ’Ισίδωρον (ενθ'. άνωτ.),, οπου ήσαν κενά»

Γ '. X c a c r u a .

To X ί α σ μ α είχε σχήμα τοΰ X. στοιχείου καί έκ τούτοι» 
παράγεται τό χιάζειν, χιασμός καί χιαστός. Απαντάται- 
δέ εις τά σχόλια τοΰ Πινδάρου, Σοφοκλέους καί Ά ρ ι-  
στοφάνου*ς καί δεικνύει άχρηστόν τι ή l o c u m  d e  c u l 
p a  t u r n .  Έλαμβάνετο δέ κατά Διογ. τον Ααερτ. 3. 65·* 
»καί πρός τάς λέξεις καί τά σχήματα καί ολως τήν Π λα
τωνικήν συνήθειαν»-
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Λ'. Χρηστόν.

Ι ό  χ ρ η σ τ ό ν ,  καί χ  ρ ή σ ι μ  ο ν καλούμενον, εϊχε 0 7 η - 
■μα τοΰ X μεσολαβοΰντος τοΰ Ρ. ’Εσημείοναν δέ δι’ αύτοΰ 
καλά χωρία (bonna dicta) εί^ε κατά τό είδος, είτε κζτά τήν 
υλην, και τάς συλλογάς τοιούτων χωρίων ώνόμαζον Χρ η- 
σ . ο μ α θ ε ι α ς .  Με αυτό παραπλήσιων ήτο τό π ε ρ ι ε ς* ιγ -  
μ ε ν ο ν  X, τό όποιον ευρισκον εις τάς έκλογάς καί καλλι
γραφίας τοΰ Πλάτωνος, ίδε Διογ. Ααέρτ. 3, 66.

Ε ' .  * Ay'TLOVVttCU

Τό Α ν τ  ι σ ι γ μ α  έσημαινεν, δτι στίχοι τινές πρέπει νά 
,μετατεθώσιν η μετακινηθώ σιν. Ά ν  δέ δύο στίβοι παραλ- 
λήλως κείμενοι έξέφροζον σχεδόν τό αύτό καί έοίσταζον, 
«ν πρεπει ό έτερος αύτών νά διαγραφή, παρέθετον εις αύ
τόν το έ σ τ ι γ  μ ε ν ο ν ά ν τ ί σι γ  μ α. Π ε ρ ι ε σ τ ι γ μ έ ν ο ν  
:δέ πρός τάς διττάς χρήσεις. Διογ. Ααέρτ. 3, 66.

Σ Τ ' . Λ ιπ .Ιή .

Εκ τών μάλιστα έν χρήσει σημείων ήτο ή δ ι π λ ή, ήτις 
ετίθετο, οπου ρ Κριτικός είχεν αμφιβολίαν ή ήθελε νά κάμη 
τ ι /ά  σημείωσιν. Έσήμαινε δέ ένίοτε καί τόπους υπόπτους. 
Ε ις τών δραμάτων τά χειρόγραφα έχρησίμευε, διά νά δείξη 
εις τους υποκρ ιτή  τήν όρθήν διαίρεσιν τών προσώπων καί 
χορών. Καί οι πατέρες τής ’Εκκλησίας διετήρησαν τοΰτ* 
τό σημεΐον, οιά νά διακρίνωσι τοΰ κειμένου τάς παραπομ- 
πάς ή μαρτυρίας τής Ά γ .  Γραφής, Ή  διπλή ήτο κοινόν 
σημεΐον καί εις τήν χρή-σιν κατά πάντα όμοιον μέ τό C =  
σ η μ ε ΐ ο ν .  "Οτε ό Αρίσταρχος ήθελε νά δείξη τάς διορ
θώσεις αύτοΰ τάς διαφερούσας άπό τάς τοΰ Ζηνοδότου, 
4σημ§ίον$ τοϋ~ο διά διπλής περιεστιγμένης.
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Z '. Π α ρ ά γρ α φ ο ς .

Ή π α ρ ά γ ρ  α φ ο ς ε ΐ ν  ε σημεΐον διαιρέσεως. Ετίθετο δέ 
π:ζρά τοΐς Ποιητσΐς είς τήν αρχήν τών νέων τμημάτων 
-τών ωδών, ή παρά τοΐς Δραματικοΐς ιδίως εις το τέλος τών 
διαφόρων ο)δών της ποιήσεως, στροφών ή καί της μετα
βολής τών προσώπων. Συμπίπτει λοιπόν πολλάκις ή χρή" 
σις αύτής μέ τήν τής δ ι π λ ή ς .  Και τώ οντι υπο τοϋ σχο- 
λιαστοϋ τοΰ Θ-ουκυδίδου- ταυτίζονται τά δύο ταΰτα σημεία" 
διότι λέγει, δτι «τριχώς διεΐλε τήν άρχαιολογίαν, εις τά  
πρό τών Τρωικών, είς αυτά τά Τρωικά, είς τά έχόμενα αύ
τών. Καθ’ έκαστον δέ μέρος διπλή παράγραφος κεΐται». 
Τό σχήμα αύτής περιγράφει ό Σχολ. τοΰ Άριστοφάνους 
ΙΙλούτ. 253. «Παράγραφος, ης τό σχήμα γραμμή  τίς  ές-ί 
βρα'/εΐα, ώσπερ τινά στιγμήν έν τώ άκρω εχουσα». Ή  πα
ράγραφος λοιπόν ητο παραπλήσιος μ ε η λ ο ν .  Α λλ είς τάς 
έκιόσεις τοΰ Ισιδώρου άί.ανταται τό σχήμα τοϋ Γ, τοΰ ο
ποίου τό αντίθετον είναι τό 1- δηλ. ή λατινιστί καλούμενη· 
j. o s i t u r a ,  ήτις έτίΟετο είς τό τέλος, καθώς ή παράγρα
φος είς τήν άρχήν τμήματός  τίνος.

Η'. Παρεπιγραφή.

Ή Π α ρ ε π ί γ ρ α φ ή  άπαντωμένη είς τά δράματα ή το  
προσδιωρισμένη διά τούς ύποκριτάς. Κατάγεται δέ αμέσως 
έζ αύτών τών Δραματικών ποιητών, οΐτινες οι αύτής εση- 
μαινον πώς εχουσι νά πράξωσιν έν τή παραστασει οι υπο- 
κοιταί. ΌΟεν καί εύρίσκεται ενίοτε έν τώ κειμένω, π. χ .  
παρά Άριστ. Ά χα ρ ν . 112 και Όρν. 222. έκδόσ. Βεκκέρου, 
όστις τό ά ν α ν ε ύ ε ι  και α ύ λ  ε ΐ  εοέχΟη έν παρενΟεσει εις το 
κείμενον. Δυνατόν όμως νά προσετέΟησαν έπειτα καί ύπο
τών Κριτικών ή Ερμηνευτών.

Έ κτος  τούτων τών σημείων ήσαν και άλλα, τών όποιων
ή πληΟύς έκίνη,σε νά συντάξωσί τινες τών αρχαίων ιδίως
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συγγράμματα Π ε ρ ι τ  ώ ν έ ν τ ο ΐ ς  β ι β λ  ί ο ι ς  σ η μ ε ί ω ν  
ώς ό Διογενιανός, Άριστόνικος και άλλοι. Τά πλεΐστα ο
μως αύτών δέν Ιφθασαν μέχρις ήμών, και τά όλίγα δέ, τά  
όποΐα άναφέρουσιν ό ’Επιφάνιος καί ’Ισίδωρος, οΐον C r y -  
j) hi  a, A n c h o r a ,  P h r  o n  t is κτλ. δέν έχουσι σχέσιν πρός 
τήν κρίσιν τοϋ κειμένου, καί διά τοΰτο παρατρέχομεν αύτά. 

Σημ. Τά σημεία περί ών εγεινεν άνωτέρω λόγος είνε τά
/]ς:
Α". ’Οβελός. Β'. ’Οβελίσκος μετά άστερος. Γ'. ’Οβελός 

περιεσαιγμένος. Δ'. Αημνίσκος. Ε '. Ά στερ ίσκος. ΣΤ '. Χί_ 
ασμα. Ζ'. Χρήσιμον. Η'. X περιεστιγμένον. θ ' .  Ά ν τ ίσ ιγμ α  
Γ. Ά ντ ίσ ιγμ α  έστιγμένον. ΙΑ'. Ά ν τ ίσ ιγμ α  περιεστιγμένον. 
IB'. Διπλή. ΙΓ '. Διπλή περιεστιγμένη. ΙΔ'. Παράγραφος καί
ΙΕ '. Κεραύνιον.
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δοξαι των kiwnmmm
Π Ε Ρ Ι  Κ Ο Μ Η Τ Ω Ν .

Καθ’ ήν ημέραν ή εκλειπτική συμπέση μ,ετά τοΰ ισημερι
νού, δπερ γενήσεται, μετά 1 40750 ετη (ίόε Πανδέκτου σε
λίδα 170), τά δυο γήΐνα ημισφαίρια τοσοΰτον Οέλουσι κα- 
ταψυχθή, ώστε θέλουσι παυσει νά ήνε φορητά εις τά οργα
νικά ό'ντα, Τότε οί ύπολειφθησόμενοι κάτοικοι, φεύγοντες 
τ3 έρρμ& ν ψΰχος, θίλουοι κχταφύγει ε ί; τά ;  περι 
τον ισημερινόν χώρας, το τε?»ευταΐον αύτών άσυλον, κα'· 
θέλουσι διατελει έν τί] παραμονή καταστροφής ρ είζονος, 
τών όσων μέχρι τής εποχής εκείνης ύποστήσεται ή γή 
ήτοι τής παντελούς αύτής κατας-ροφής.

Ή  εστία τής  κεντρικής θερμότητος τής γ η ς  έ'νεκα τής 
κεντρόφυγος δυνάμεο>ς τοσοΰτον θέλει συμπιεσθη άπό τοΰ 
μέρους τών πολικών χωρών και έκταθή είς τάς περι τόν ι
σημερινόν χώρας, ώστε ό τής διακεκαυμένης ζώνης φλοιός 
δέν θέλει δυνηθη νά άνθέξη είς τήν δύναμιν τής πρός τά έ 
ξω έκχύσεως. Αίφνης μεγάλη έκρηξις θέλει διαρρήξει τήν 
Γήν, τά  δυο ημισφαίρια διαζευχθέντα θέλουσιν έκσφενδονη- 
θή είς τό διάστημα καθέτως τώ έπιπέδω τής γ/μνου τρο
χ ιάς ,  και έκάτερον ήμισφαίριον συνεπαγόμενον τό ήμισυ 
της  κεντρικής θερμότητος, και περιγράφον καμπύλην ά- 
■ναλόγως τής έκρηκτικής δυνάμεως και τής άπό τοΰ ήλιοι* 
άποστάσεως αύτοΰ, θέλει μετασχηματισθή είς κομήτην.

Έ κ  τών δύο τούτων ήμισφαιρίων θέλουσιν άποσπασθή 
τμήματα διαφόρου μεγέθους, <:αΐ όσω τά τμήματα ταΰτα 
θέλουσιν εϊσΟαι μικρότερα, τοσούτω πορρωτέρω θέλουσιν 
έκσφενδονηθή, καί η Οέλουσι πλησιάσει πλανήτας τινάς ώς 
£ΐαττοντες άς-έρες, ή θέλουσι πέσει έπ’ αύτών ώς αερόλιθοί·»
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Ή  δέ κεντρική θερμότης θέλει έκφεύγει έξ έκατέρου ή- 
μισφαιρίου, συμπαραφέρουσα τήν έκ τοΰ πλανήτου έξατμι- 
ζομένην ύλην πρώτον μέν έν σχήματι ριπίδος, έπειτα δέ έν 
σχήματι ουράς έπι μάλλον και μάλλον λεπτής.

Οί δύο ουτοι. άστέρες ή κομήται θέλουσιν έξακολουθεϊ νά 
κινώνται περί τόν ήλιον, μέχρις ού διαλυόμενοι κατ’ όλίγον 
έκ τής έκπομπής τής κεντρικής αύτών θερμότητος έξατμι- 
ί)ώ σιν  εντελώς και άφανισθώσιν έκ τοΰ ήλιακοΰ ημών συ
στήματος.

Παρετηρήθη, ο π  οσω πλανήτης τις είνε πλησιέστερος τω 
ηλιω, τοσουτω έγγυτερω τοΰ πλανήτου δίαβαίνουσι περισ
σότεροι κομήται. Ούτως έκ τών 44 κομητών, ούς παρετή- 
ρησαν δια£άντας μεταξύ Έρμοΰ καί ’Αφροδίτης, μόνον 6 
διεβησαν πλησίον τοΰ Διός, τοΰ άριθμοΰ αύτών διαδοχικώς 
έλαττουμένου διά τούς μεταξύ ’Αφροδίτης καί Διός πλανή. 
τχς. Αλλά γνωρίζομεν, ότι όσω πλανήτης τις είνεπλησιέ- 
στερος τώ ηλιω, τοσουτω έχει όλιγωτέρας σελήνας. Έ π ε -  
ται λοιπον, ότι τό εχειν πλανήτην τ(νά όλιγωτέρας σελήνας 
και όιχβαινειν πλησίον αύτοΰ περισσοτέρους κομήτας ού- 
οεν άλλο άποδεικνυει πχρ’ ότι πολλαί σελήναι προ τοΰ π λ α 
νήτου αύτών άπώλοντο μετασχηματισθεΐσαι είς κομήτας, 
ών ο αριθμός είνε σχετικώς άνάλογος τώ τών σελήνών.

Καί προ τής καταστροφής λοιπόν τής ήμετέρας γής θέ
λει κχτχστραφή ή σελήνη αύτής, διότι αί σεληναι προγενέ
στερα! ουσχι τών πλανητών θέλουσιν άφανισθή προ αύτών, 
καθώς κχι οι πλανήτχι προγενέστεροι όντες τοΰ ήλίου θέ- 
λουσιν άφανισθή προ αύτοΰ, οί ήλιοι ενός έκάστου γαλαξίου 
ττρογενεστεροι οντες τοΰ κοινοΰ κέντρου ή τοΰ ήλιου τών 
γαλαξιών θέλουσιν άφανισθή πρό αύτοΰ, καί ούτω καθεξής 
μέχρι τοΰ άπειρου συστήματος.

Έ κ  τών προηγουμένων λοιπόν καταφαίνεται, ότι οί κο-· 
μήται εινε άστέρες έκ τοΰ ήμίσους καταστραφέντος τίνος 
πλανήτου ή ήλίου σχηματιζόμενοι, Έ κ δέ τοΰ τρόπου τοϋ



σχηματισμοΰ αυτών κατ’ άρχάς μεν κινούνται ό εις έκ με
σημβρίας πρός άρκτον και ό έτερος ές άρκτου προς μεσημ
βρίαν, ύπείκοντες ομως είς τάς έλξεις το > ήλιου κα'ι τών 
άλλων αστέρων, και διά τίνος άκαταλήπτου συνδυασμοί) 
τών έλξεων τούτων παρεκκλίνοντες βαθμηδόν από τής 
πρώτης βιαίας περιφοράς, καταντώσι νά κινώνται ό είς έκ 
ουσμών προς άνατολάς και ό έτερος έξ ανατολών πρός δυ- 
σμάς, διά τοΰτο ύπάρχουσι τόσοι π ρ ο β α ί ν ο ν τ ε ς  κομήται 
οσοι και ά ν α π ο δ ί ζ ο ν τ ε ς .  Π ρ ά γμ ατ ι  έκ τών 137 κομη
τών, ών ύπελογίσαντο τήν τριχιάν, οί μέν G9 προβαίνουσιν» 
ήτοι κινοΰνται έκ δυσμών πρός άνατολάς, οι οε GS άναπο- 
οίζουσιν, ήτοι κινοΰνται έξ ανατολών πρός δυσμάς.

Ή  έμφάνισις τών κομητών έπ! πολύν χρόνον ένέπνεε 
τρόμον είς τούς λαούς, οΐτινες καταπεπληγμένοι και περι
δεείς έμεγάλοποίουν τά πράγματα, περιγράφοντες διά τών 
πλέ ον άλλ οκό των περιγραφών τούς έπι τής έποχής αυτώνεμ- 
©ανισθέντας κομήτας.Ό  Ίους-ϊνος αναφέρει περι τοΰ κομή
του τής έποχής του, δτι τό φώς αύτοΰ υπερέβαλλε τό φως 
τοΰ ήλίου· άν καί τινες κομήται ήσαν τώ όντι ίκανώς λ α μ 
πρό!, ώστε έφαίνοντο και τήν ημέραν. Τοιοΰτοι ήσαν ό τοΰ 
1843 , ό τοΰ 1462 και τοΰ 43 π. X. Λέγεται περι τοΰ κο
μήτου τοΰ 117 έτους μ. X. δτι είχε τό σχήμα απειρομεγέ
θους ξίφους, βεβαιωτάτου σημείου, ώς ένόμιζον, επικειμένων 
συμφορών. 'Ωσαύτως και ό τοΰ 1456 ειχε τό σχήμα ξίφους, 
οστις ένέπνευσε τότε μέγαν τρόμον έν τή Ευρώπη κατα- 
πεπληγμένη ύπό τών νικών τών Τούρκων, Γνωστά! δέ 
κα! αί τοΰ Πάππα Καλίξτου δημόσια-, λιτανεΐαι πρός έξορκ.ι- 
σμον τοΰ κομήτου κα! τών Τούρκων επαπειλουντων κα>. αυ
τήν τήν Εύρώπην. Περί τίνος άλλου κομήτου άναφέρεται, 
0 Tt ό πυρήν αύτοϋ εΐχε το μέγεθος τής σελήνης. Τουναντίον 
ό τοϋ 1811 κομήτης έθεωρήθη ώς πρόξενος τής μεγάλης ε
κείνης τοϋ έτους αφθονίας είς πάντα τά προϊοντα, ίοιως οί
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εις τον οίνον. Ωσαύτως καί ό τοΰ 1858 έθεωρήΟη ώς πρόξε
νος τής ευφορίας έκείνου τοΰ έτους. Ό  δέ κατά τοΰ 1821 
έμφανισΟείς έθεωρήθη ύπό μέν τών 'Ελλήνων ώς οιωνός 
τής ύπό τών Τούρκων άγριας αύτών τότε καταδιώξεως, 
ΰπο δέ τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος ώς πρόδρομος τοΰ Οα- 
νατουαότοΰ.«Μεγαλειότατε, λέγουσιν οί θεράποντες τώ Να- 
πολέοντι, έφάνη κομήτης πρός άνατολάς.— Κομήτης ύπήρ- 
ξ=· πρόορομος τοΰ θανάτου τοϋ ΙΙαίσαρος, άνεκραξεν ό 
Μ&γας Λαπολεων τεταραγμένος. Σήμερον όμ.ως τοιαϋτα 
διηγήματα ουοεμίαν ύποοοχήν εύρίσκουσι παρά τοΓς λαοΤς, 
οΐτινες βλέποντε; νά πραγματοποιήται ή πρόρρησις τής είς 
ω ρυμ·νας έποχάς έπανόδου πολλών κομητών ήρνισαν ν’ ά- 
παλλάσσωνται τοιούτων προλήψεων κα! ά δ ικ ω ν  φόβων.

~υνεζη πολλάκις δυο ή κα! τρ^Γ; κομήται νά έμφανισθώσι 
συγχρόνως, ό δ! μεγαλείτερος τής έπιτολής αύτών ορος εινε 
6 μήνες, τεσταρες δέ μόνον διέμειναν όρ /τ .ί  έπ! τοσοϋτον 
χρόνον, ό έμφανισθείς κατά τήν βασιλείαν τ  ϋ Νέρωνος, 64 
μ. X., ο κατά το 603, εποχήν τοΰ μεγαλόνοος προφήτου 
Μωάμεθ, διχτρεχοντος τοτε τό 33 έτος τής  ήλικίας του, ό 
κατά το 1240 , κατά την είς Ευρώπην εισβολήν τών Τσιν- 
γ-σχανιδών, κα! ό κατά 1729, ά?’ ης έποχής χρ ονολογ ία ',  
το μεγαλεΐον τής Α γγλίας.

Πολλάκις είς ένα καί τ ;ν  αύτόν κομήτην συμβαίνουσιν 
αλλεπάλληλοι μεταβολαί. Ό  κομήτης τοϋ Ά λ λ εϋ ,  παρατη
ρηθείς κατά τό 1835 ύπό τοΰ "Ερσχελ είς τό Ευελπι άκρω- 
τήριον, έπαρουσίαζε καθ’ έκάστην σχεδόν νύκτα α^ολόγους 
μεταβολάς^τοΰ σχήματός του. Ό  κου.ήτης τοΰ Βιέλλα κατά 
τό 1846 διηρέθη είς δύο διακεκριμένα μέρη, άτιντ έξηκο- 
λούθουν νά όδεύωσιν όμοϋ έν τώ διαστήματι* καί δταν ό 
κομήτης ουτος ανεφανη τω 1852, ήτον ακόμη κεχωρισμε, 
νος εις ούο μέρη απέχοντα άπ’ άλλήλων ε;ς μεγαλειτέραν 
άπόστασίν. | ή  17 Μαρτίου τοϋ 1843 παρετήρησαν αΓφνης 
Ιν Γαλλία κομητηνεχοντα ουράν 60 έκατομμυρίων ζευγών,
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ένώ τάς προηγουμένας νύκτας ουδέ ν ίχνος κομήτου υπήρχε? 
έν τώ στεοεώματι. Ό  αύτός κομήτης εΐχεν έμφανισΟή καί 
κατά τό 1832, όπότε έΟεωρήΟη ώς κακός άγγελος της 
κατ’ έκεΐνο τό έτος ένσκηψάσης χολέρας· είχε δε πλησιάζει 
άρ>ετά τήν γήν, και Οά έγίνετο σύγκρουσις, έάν κατ άγνω
στον ήμιν λόγον ή κατά θείαν πρόνοιαν δέν μετέβαλλε τήν 
τροχιάν του.

Ό  μεγας αριθμός τών κομητών καί τό άκανόνιστον της  
ποοείας των διήγειραν υποψίαςπερίσυγκρουσεως αυτών μετα 
της γής· "Οτε κατά τί) 1774 ό Lalande ένησχολεϊτο είς τήν 
εβευναν τών κομητών, οί όποιοι εμελλον νά πλησιασωσί 
περισσότερον τήν γην, ή άπλή είς τό κοινόν αγγελία  τοιαύ- 
Της ένασγ ολήσεως έξήρκεσενά έμποιήση τοσαύτην εκπλη- 
ξιν έν Ιίαρισίοις, ώστε ό αστρονόμος ούτος ήναγκάσθη πρός 
καΟησύ/ασιν τοϋ κοινοϋ νά δημοσίευση, οτι ούοέν κακόν 
προσγίνεται εκ τής προσεγγίσεως τών κομητών. Κατά τό 
1857 ένΟυμοΰνται οί άναγνώσται ε'.ς ποιον βαθμόν πιΟανο- 
τητος είχε φΟάσει έν Ευρώπη ή ιδέα της συντελείας τοΰ κο- 
σμου, κατά ρητήν μάλιστα ημέραν, τήν 13 ’Ιουνίου, έκ μό
νης τής ύπό τοΰ αστρονόμου Bruhns αγγελ ίας της έπανο- 
οου τ;ΰ  κομήτου Καρόλου τοΰ Ε ., οντος τοΰ κομήτου τού
του έκ τών μάλα ποοσεγγιζόντων τήν γην. Ό  Νεύτων aiV- 
τός έξήγει διά συγκρούσεως κομήτου τινός μετά της γη ς  
τόν κατακλυσμόν τοΰ Μωυσεως.

Δυνάμεθα ίσως νά οικαιολογησωμεν τους τοιουτους φο- 
β'.υ:, έάν διά μίαν στιγμήν φαντασΟώμεν τά αποτελέσματα, 
άττερ Οά παρήγε μία τοιαύτη σύγκρουσή, κατά τό λέγειν 
πολλών άστρονόμων. Ό  άςων, λεγουσι, της γης και η π&ρι 
αύτόν κίνησις ήΟελον μεταβληΟή, αί Οαλασσαι έγκαταλει- 
ψει τήν προτέραν αύτών θέσιν, και ρεύσει περί τον νέον ιση
μερινόν, μέγα μέρος τών ανθρώπων καί τών ζώων κατα- 
χλυσΟη έν τώ γενικώ το ίτω  κατακλυσμώ, η καταστραοη 
ύπό τοΰ βίαιου κλονισμού τής γής, ολόκληρα γενη καί άπαν
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τα σχεδόν τά μνημεία τής ανθρώπινη: φιλοτεχνίας ήΟελον 
ε·,αφανισθή. Ιδού διατί, έξακολουθοΰσιν, ό Ωκεανός έκά- 
λυψεν όρη υψηλά, έπί τών όποιων άφησεν αναμφισβήτητα 
τ^ς  οιαβάοεως του ίχνη· ζώα δέ καί φυτά τών πρότερον με
σημβρινών χωρών ήδυνήΟησαν νά ύπάρξωσιν είς τάς έπειτα 
αρκτικάς χώρας, ΙνΌα άνευρίσκουσι τά λείψανα καί τά λι- 
Οότυπά τ ω ν  ιδού πόθεν ή κατά μ&γάλας χρονικάς διαστά
σεις ανανεωσις τοϋ ήΟι/.οΰ κόσμου, ου τίνος τά σταΟεοά 
μνημεία ουοεποτε φΟανουσιν έπεκεινα τών πέντε χιλιάδων
έτων.

Ίο  ανθρώπινον γένος, έξακολουΟοΰσιν οί αστρονόμοι ου- 
τοι, περιοριζόμενον τότε είς μικρόν αριθμόν ατόμων, καί 
εις τό έσχατον σημεΓον τής άΟλιότητος διακείμεν-,ν, έπί 
πλεΓστον 8ε χρονον κατειλημμένον ύπό μόνης τής φροντίδος 
Τ^ς εχυτοΰ διατηρησεως, ήθελε κατ’ ολίγον ύποπέσει είς 
παντελή τών τεχνών και επιστημών λήθην καί δταν πάλιν 
οιι βαθμιαία». τοΰ πολ’.τιτμοΰ προοοοιήΟελον συνεπιφέρει νέα- 
άνάγκας, τό ανθρώπινον γένος ήθελε κάμει νέαν αρχήν τής 
πρός τάς τέχνας και έπιστήμας σταδιοδρομίας, ώς έάν ή 
άνΟρωπότης έδημιουργεΐτο έκ νέου έπί τής γής.

Και ταΰτα μεν κατά τούς αστρονόμους τούτους, άλλ’ ή 
συγκρουσις αυτη άν καί ουνατή, είνε δμως ήκιστα πιΟανή? 
δ’.όα απαιτείται έκτακτος τ ’.ς περιστασις είς τήν συνάντησιν 
όύο σωμάτων άπείρως σμικρώ; σχετι/.ώς πρός το άπείρως 
μέγα διάστημά, ε; ώ κινούνται· δεύτερον ενςκχ τής άεριώ. 
Cj j ,  μαζ/], τών κομητών ή συνχντητι; αΰτ/] θέλει έπιφέρει 
μονον μ εταβ ολα ; τινας και άνωμαλιζς έ~ί τής άτμοσφαί·»· 
ρας και επικινδύνους έπι τοΰ ό;γανικοΰ κόσμου άσΟενείας· 
καί τρ'.τον ή ί,ωή ημών είνε βραχεία απέναντι τής μακρας 
αίωνων σειράς, έν ή δύναται τυχόν νά συμβή άπαξ ίσως τό 
συμοάν τ^ΰτο, όπερ Οελ-ι προληφθ/j ύπό τής βεοαίας κατα
στροφής τής γής, δηλονότι τοΰ μετασχηματισμού αύτής είς 
ρύο κομή-ας.



Λ Ο Γ Ο Σ

ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΤΟΓ Λ Ε Σ ϋΙΟ ϊ.

(Σ υ ν ϊ ' /^ ια  ’toe σελ. 2 9  i )

Ά λ λ ’ c> άνθρωποι καταχρώνται παντό;, και ώ: φαίνεται ή  

κατά/ρησι; και δεισιδαιμονία είνε έμφυτα εις τον άνθρωπον, 
και δέν δίδεται καλόν έπί τή ;  γη;, χωρίς νά μεταμορφωΟή εις 
κακόν, και χωρίς ή ποιότη; αύτοΰ νά τραπή είς φαρμακεράν. 
ΌΟεν ήμεΐς βλέπμεν τό ήμέτερον γένος να δαπανά ολόκλη- 
ρον τήν ζωήν αύτοΰ εις ούδέν άλλο, ή εις μίαν διάλεκτον: τοΰ· 
τέστιν εις σημεία τών ήμετερων ιδεών, και άπασα rt αγω ( ^ 
αύτοΰ και παιδεία νά έπικεντρώται ει; μονήν τ ή ν  γρα μμα α -  
κήν. Τί> άΟλιότης! Ά λ λ ’ ό άνθρωπος, ώ εύΤενίστατοι άρ/ον- 
τες, ώς φΟάσαντε; είπομεν, και ώς έκαστος υμών σύνοιδεν εν 
έαυτώ, είναι οχι μόνον ζώον μνημονικόν, εις οπερ άνήκει μια 
διάλεκτος, άλλα και λογικόν και φανταστικόν, και κυρίως εί
ναι ούδέν άλλο ή λογ-κόν. .Άνθρωπος, λεγο-τι και οί λογι- 
κευόμενοι, είναι ζώον λογικόν νοϋ και επιστήμη; δεκτικόν». 
Και έτι χείρον ή μνήμη δέν εχει υποκείμενον μόνην τήν διά- 
λικτον, άλλά καί άλλα, και όχι ολίγα: τούτεστι τή> Ιστορίαν 
ή* άνευ ο άνΟρ^οπο; υ.ενει ει, εν σημ-ΐον ά^-ινδ^τ-ι,, χ^ω^.; 
έ/ r ,  αναφοράν τινα μέ τό παρελθόν τήν Γεω^οαρίαν, ή ;  άπού- 
σης, ό άνθρωπο; ήθελεν ?χει ούδίνα σύνδεσμον μέ τα λοιπά 
μ ί ο η  του κ ό σ μ ο υ ,  και ήθελε νομίζει, οτι εκτο; τ ? ;  ..α.ρ·>-,
τοϋ άλλοι άνθρωποι δέν εύρίσκονται έπι της γή;· τήν φυσικήν 
Ιστορίαν, αλλέως ήθελεν άγνοή και τί έστι μέτάλλον, και γ  
φυτόν, καί τί όργαν.κόν σώμα, και τί μή όργανικόν κ «  τα ε- 
ξή;· ΠροστεΟείσΟω ο οτι, διά νά μάΟη τι;  άριστα τήν έ α υ τ ο δ  

διάλεκτον, είναι ανάγκη να μάΟη και μίαν άλλην ξένην, ω ςδ

διά τή ; συγκρίσεω; αύτών νά γνωρίση τήν ωραιότητα τή ;  ι
δία; διαλέκτου. Καθότι, καΟώ; διά νά γνωρίση τ ι ;  τήν copato- 
τητα  καί τά προτερήματα τή ;  ιδία; πατρίδάς, είναι άνάγκη 
ει; αυτόν νά έξέλΟη ί \  αυτή;, καί νά διέλθη άλλα; γαίας και 
πόλεις, οΰτω καί διά να καταλάβη τις τήν υπεροχήν ή έλλει- 
ψιν τής ιδία; διαλέκτου, πρέπει να μάΟη μίαν άλλην, ένθα συν
έγραψαν άνορες σοφοί καί πεπαιδευμένοι, αλλέως νομίζων, οτι 
τήν είζεύρει, τήν αγνοεί.

Πλήν έστω οτι εμαΟέ τι;, ή οτι νομίζει δτι έμαθε τήν έαυ- 
τοϋ διάλεκτον. Ά λ λ ’ αυτό; τί άλλο έμαθε'», ή σημεία τών 
ιδεών; Διατί, δέομαι, υπάγει τ ι;  ει; τό σχολεΐον; Δια να μάΟη. 
Τ·.; βτι τά γράμαατα τών 'Ελλήνων 24, καί δτι οΰτω συλ- 
λαβιζονται; Ό χ ι  βέβαια. Γί δαί; δια νά μάΟη λέζει;, είτε ση
μεία τών έν τώ έγ/.εφάλω ήμών ιδεών; "Ο /ι άναντιρρήτως. 
Ά λ λ ά  τί; Νά μάΟη πράγματα, με τά όποια αυτός έ^ει ανα
φοράν υπάγει νά γύμναση τό λογικόν του διά να συλλογιΤητα^ 
όρ)ώ;· υπάγει νά μάθη δτι δέ; είναι αύτο; μόνο; έπί τή ;  Γής 
άλλ’ άπειρα όντα διαφόρου φύσεως καί ιδιοτήτων, τ ά ό 
ποια αύτό; εχει αναφοράν ύπάγει να μαΟη, δτι ώ' εν μέρος 
τοϋ σύμπαντi;, εχει άναφϊραν καί ώς πρός τους όμοιους αυ- 
τώ, καί ώς πρός τήν φύσιν καί ώς πρός τόν δημιουργόν αύτοΰ 
Θεόν τέλος πάντων υπάγει νά άτοκαταστήτη εαυτόν άνθρω
πον λογικόν καί ένάρετον, εΐ'τε εικόνα τοϋ Θεοΰ καί δμοίωσιν. 
«Καί ειπεν δ Θεός ποιήσωμεν άνθρωπον κατ εικόνα ήμετέραν 
καί καθ’ ομοίωσήν». Έκεΐνος μόνο; είναι τωόντι μαθητής, δσ- 
τις ήθελεν άτίοκτήοει φρόνησιν είς τα επιχειρήματα του, ά- 
γαθότητα καί δικαιοσύνην είς τάς αναφοράς του, σωφροσύνην 
εις τά ;  ήοονάς του, οικονομίαν είς τά τής  οικίας, τάΕιν εις τά  
πρός τό ζην, ίσχύν καί υπομονήν είς τας άσθενείας του, ύπό · 
ληψιν πατριώτου, καί έν γένει έκεΐνος, ού τίνος ή ζωή εΐνα· 
εΐκών τή ;  νοερά; ψυχής αύτοΰ. Έ κπληξιν βέβαια προξενεί πώ; 
μία Δα*ία νά περιορίζη άπασαν τήν άγωγήν τής νεολαίαςού · 
τής εί; τήν πεντ άπτωτο ν κατάραν, έν ω είναι πλέον, ή ίκα·»ή
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νά συστήση ακαδημίαν άντιπαραττομενην με πασαν ακαδη- 
αίαν τών Εύρ αιπαίων! Άξ'.ον απορίας βέβαια το νά βλε.ιγ, τις 
τούς ένταϋΟα ά ρ χ ο ν τ α ς  νά πέμπωσι τά τέκνα αυτών παιδείας 
ένεκα ^ς  ξένας γαίας με δαπάνα ς άδράς, ώστε οί μεν γεννή
τορες αυτών νά στερώνται τών τέκνων, τά  δε τέκνα τών γεν
νητόρων (και κύριος οίδε τήν έπιοοσιν αυτών), 7.ω ?1? 
φρόντίσωσι νά φερωσίν έκεΐθεν διδασκάλους, ΐνα ωφεληθη κα1 
ή πατρις αύτών! Μία μικρά νήσος: ή Χ.ιος, εχει τοσουτους ά- 
ρίστους επιστημονικούς διδασκάλους, έ’χει τοσαϋτα βιβλία έ- 
πιστημονικά, εχει τοσαΰτκ πειραματικά όργανα, και μια Δα- 
κία έχει ούδέν τών τοιούτων! Διά νά γίνωσιν οί παΐδες ένάρε. 
το:, δέν είναι άλλο μέσον, είμή τά χαλά παραδείγματα, κα*. 
μάλιστα τοϋ πατρος και τής μητρός. ’Ά ν  ουτοι ένεργώσιν είς 
αύτούς αισθήματα καλά, άγαθότητχ ψυχής, εύεργεσιας εις 
τούς ένδεεΐς, σέβας πρός τήν αλήθειαν, δικαιοσύνην είς τάς 
κρίσεις, τότε και οί νέοι άνεπαισθήτως άπ’ ολίγου ολίγου άπο- 
καθίστανται τοιοΰτοι, και ούτως έκτελοΰνται άνθρωποι. Εί ο_ 
καί έξ εναντίας οί παΐδες οεν βλεπουσιν αλλο, ειμη παρανομίας 
εί μή άσεβείας, τότε και αύτοιθέλουσι γίνει έτι παρανομώτε- 
ροι και άσεβεστεροι. Ά λ λ  ω ευγενεστατοι άρχοντας, οια νά 
ήναί τις εύδαίμων ίπι τής γής, πρεπει να άποκαταστηση τά 
τέκνα αύτοΰ ευδαίμονα. Ή  κακοΟαιμο^ια τών τέκνων είναι 
κακοδαιμονία τών γεννητόρων. Ά λ λ  οταν οι νεοι μανθανωσιν. 
όλοτελώς ούτε είς τήν οικίαν τό τί έστίν αρετή, ούτε ει; τήν 
Εκκλησίαν, ούτε είς τό σχολεΐον: τούτέστιν οταν διόλου λείπε*ι 
ή αγωγή, τι άλλο Οελει γίνει η νεολαία, ειμη αΟλια; Ούστ^ 
λοιπόν τοιαύτης τής νεολαίας, πώς είναι τρόπος είς αύτήν να 
γινώσκη τό τί σημαίνει γάμος, το τί σημαίνει πα.ρις, . > ·ι 
σημαίνει οικονομία; Ή  Γραμματική ούτε εξήγησε ταυτα-, 
τάς λέξεις, ούτε εΐναι δυνατόν νά τάς έξηγήση είς αιώνα τον 
απχντα. Πόσας δμως χιλιάδας πουγγία ήν συμφερωτερ®ν εις 
τήν πατρίδα νά δαπανήση διά νά μάθητε τήν σημασίαν του', 

τών λέξεων»

=  334 =
=  335 =

Ό  άνθρωπος είναι φύσει ένεργητικός και καθό αισθητικός, 
και καθό λογικός· ζητεΐ ομως πάντοτε τάς ήδονιχάς ένεργείας, 
κα'ι αποφεύγει τάς άλγεινάς. Ά ν  λοιπόν κο»'ι εις δέν άποκατα- 
στήση εαυτόν ένεργεία λογικόν, δήλον οτι αύτός θέλει ζητεί 
μόνον και μόνον τάς ήοονάς τών αισθήσεων καί όλοτελώς τάς 
αανοητικάς. Ά πα σ α  ή ευδαιμονία αύτοΰ εις άλλο δέν θέλει 
^φισταταί, είμή είς τάς ήοονάς τών αισθήσεων θέλει θυσιάζω 
α ;  τάς δυνάμεις τοΰ έχνενευρισμένου σώματος, τάς δυνάμεις 
τοΰ θηριωθέντος πνεύματος. Αύτός βιβλίον δέν θέλει πιάσει 
ποτέ είς τάς χεΐράς του, διότι τοΰτο είναι τών ένεργεί α λογι
κώ ν  αύτος δέν Οελει φροντίσει τελείως περι Γεωργικής, διότι 
τοΰτο είναι έργον τών μή αρχόντων αύτός δέν θέλει φροντίσει 
όλοτελώς περι τής πατρίόος, διότι αύτός είναι όχι έπίγειος· 
αύτός άλλα θελει λέγει, καί άλλα v i  έννοή, διά νά φαίνηται 
οτι είναι διπλωματικός. Και δικαίως, διότι τοιαύτη ύιήοξεν ή 
αγωγή αύτοΰ.

Ά λ λ ’ ω άνθρωπε, τοΰτο τό μαλακόν πλάσμα, 6'περ ένεπι- 
στευθη εις τας χειρας σου ό Θεος, δέν θέλει τό αφήσει άνεξέ- 
τα> ιον καθο ο^μιουργος αυτοΰ! Εχεις να δωσης λόγον έν ή
μερα κρίσεως περί τής ανατροφής καί καλής αγωγής αύτοΰ. 
Πλην εχε:ς όχι όλιγωτερον νά δώσης δίκην καί είς αύτήν τήν 
ζω ήν διότι άν ή αγωγή τών έκγόνων σου ήναι κακή, ό πλοϋ- 
τός σου Οελει δοθή είς τάς πόρνας, τά μούλκιά σου θέλουσιν 
άπεμπωληθή καί ή γενεά σου ένταριασθή σύν σοί. Τό πλέον 
ήμερον ζώον, άν μέν άφεθή είς τά δάση άποκαθισταται ά- 
γρ·ον, άν δέεις τάς άγοράς άχρεΐον. "Ωστε είναι άνάγκη ά- 
γωγής καλής εις την νεολαίαν, ής άπούσης, οί άνθρωποι θέ- 
λουσιν είναι φαΰλοι, καί θέλει λείπει έκ τοΰ προσώπου τής  
γής κάϊ ή αρετή. Επειδή λοιπόν και ό άνθρωπίς τότε μόνον 
ε.ναι εϊκων τοΰ Θεοΰ και ομοίωμα, οταν άποκαταστήοη εαυ
τόν ένεργεία λογικόν καί ένάρετον. «Έ στιν  ή άρετή, λέγει 
και ό Μερακλής, ^ίκών Θεοΰ έν ψυχή λογική»· καί έπειδή διά 
νά άποκαταστήση εαυτόν ένεργεία λογικόν καί ένάρετον, είναι
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ανάγκη α γω γής καί παιδείας, επόμενον είναι, όσοι τών 
Η γεμ όνω ν  φροντίζουσι περι της ά γω γης καί παιδείας τών 
υπηκόων, εκείνοι μόν>ι τώ οντι να η ναι επίτροποι τοΟ Θεοΰ 
έττϊ της Γής, Ά λ λ ’ ώς φαίνεται, ή έκτέλεσ'.ς τών καλών 
t'.vai τό πλέον έργώδες έπί της γή ς ,  καί τουτου ενεκεν 
καί ή άρετή είναι τοσοΰτον σπάνιον. Ώ σ τε  έπέπριοτο, ως 
φαίνεται, έπέπρωτο είς τόν νυν ήγεμονεύοντα νά συλλαβή 
ταύτην τήν υψηλήν ιδέαν: νά φροντίση περί άρίστης α γ ω 
γ ή ς  τών τέκνων σας, έκκαλών πάντοτε τούς άρίστους διδα
σκάλους τ:ΰ ήμετέρου γένους. Ά ν  είς τοΰτο συντρέξη και 
ή θέλησις τής ήμετέρας εύγενείας, αμφιβάλλω ούοόλως, 
δτι εις τό Βουκουρέστιον θέλει συστηΟή άκαδηρια άντιπα- 
ραταττομένη μέ τάς ακαδημίας τών πεφωτισμένων έθνών, 
ώστε νά προστρέχωσι μαθηταί έξ άπάσης τής Ελλάοος 
καί έκ τών πλησιόχωρων. Ύμϊν ανήκει, ω εύγενεστατοι αρ_ 
χοντες, τό νά άρητε έκ τοΰ γένους σας τό όνειδος τής ά_ 
μαθείχς! ύμϊν ανήκει τό νά κάμητε τό γένος τών Δακών νά 
σας αναγνώριση εύεργέτχς τής ιδίας πατρίδος! ύμϊν ανήκει 
να άπαλλάξητϊ τήν πατρίδα σας έκ τοΰ ζοφερού σκότους 
τή ς  άμαθείας! Ούδεί; τιμαται ό μηδέν αγαθόν τώ κοινώ 
προσϋέρων. Είμί δέ πλέον παρά βέβαιος, δτι τής παιδείας 
προχωρούσης, κχί ή Γεωργική θέλει καλλιεογηθή, ώστε να 
ε /η τ ε  διπλάσιους καί τριπλασίους τάς προσόδους. Καί 
«οϊος εξ ύμών δέν θέλει τό νομίσει δόξαν, τό νάήναι μέλος 
μιας διοικήσεως έχούσης δι’ αρχηγόν πλήρη αρετών και π α 
τριωτισμό ΰ, ώστε όμοφώνως νά προφ/]τεύσητε δτι ή'.θε 
καιρός τοΰ νά λάβη τάξιν τινα μεταξύ τών πεφωτισμένων 
έθνών ή πατρίς σας, άν ομως καί ύμεΐς θελησετε νά όωσητέ 
χεϊρα βοήθειας είς τν.ύτΐ/,ν τ ή ν  εύγενή ιδέαν τής αγω γής 
τής νεολαίας τή ;  Δα/.ί/ς. Ά ν  δμως καί έγώ ήΟελον συνεισ
φέρει όπωσοΰν είς τήν ήμετέραν ευδαιμονίαν, ήΟελον νομι^ 
ζη έμαυτόν εύδαίμονα. Καθότι δεν δίδεται ηδονή μεγαλύτε
ρα έπί τής Γής, δσον τό νά βλέπη τις εαυτόν δημιουργόν

τής λογικότητος καί σπορέα τών φώτων, όντος οωτός αύ
τοΰ τοΰ Θεού.» Εγώ είμί τό φως» φωνάζει ό υιός τοΰ Θεοΰ. 
Ά λ λ ’ επειδή καί παν δώρημα τέλειον άνωΉν έστι κατα- 
βαϊνον, είθε ό χορηγός τών φώτων κο,ί πλάστης ημών 
Θεός νά μεταμόρφωση ήμας τωόντι είς'εικόνα καί ομοίω
μα αυτοΰ, και νά αποχαταστηση ήμας ενεργεί® λογικούς 
καί έργατας τής αρετής. «Ούδεμία δικαιότερα ευσέβεια, 
λέγει καί Έ ρμη ; ό Τρισμέγιστος, ή τό νοήσαι τά όντα, καί 
χάριν τώ ποιήσαντι υπέρ τούτων όμολογήσαι, δπ-:ρ διατε- 
λειν ού παύσομαιο.

ΗΘΗ ΚΑ! ΕΘΙ ΜΑ κ.λ.π.

(  Σ υ ν έ χ ε ι ι  ΐοε σελ. 2-47. )

j 7 f ^ i  .Tapcl ro te  ΰιαφόροις ,1α οΐς zijc ύγη ,Ιίον .

Κατά τάς ιδέας τών πεπολιτισμένων έθνών είνε α να γ 
καία μια τις έποχή, διά νά συνέλθη τ ις  είς γάμου κοινωνίαν 
ή ν’ άρχίση τόν οικογενειακόν3ίον. Ύ π ά ρ χ ο υ σ ιν  δμως πολ- 
λα εθνη,τά  όποϊα δέν γνωρίζουσι ταύτην τ ή ν  συνήθειαν. 
Αν και τό τέκνον λαμβάνει τήν ΰπαρξίνίτου έκ τής τυχαίας 

μιςεως ου ο άτοκων, δέν άποτελοΰσιν δμως ακόμη ά νήρ  κα ί  

γυνή οιαρκή σύνδεσμον, διά νά φροντίσωσι περί τής διατη- 
ρήσεως καί ανατροφής αυτοΰ. Αΰτη ή φροντίς καταλείπεται 
εις την μητέρα μόν.ν, ό δέ πατήρ δέν δεικνύει τήν παραμί- 
κραν προς τούτο τρυφερότητα τών αισθημάτων καί εί; αύτό 
το* σημείον εύρισκεται καί σήμερον ακόμη τών κοινωνικών 
δ ια τ ά ξ ε ω ν  ή άνάπτυξις παρά τοΐς πλείστοις έθνεσ ιν .

, Οι 1 αίτιοι, είνε αληθές, πρίν γείνωσι Χριστιανοί, ειχον 
κοινας τάς γυναίκας, καί δτε μία έξ αύτών συνελάμβανεν,
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επρεπεν ο εραστής αύτης νά τήν νυμφευθή. Ύπάρχσυσιν 
όμως κα'ι έθνη, παρ.' οις επικρατεί ή συνήθ.ία τοΰ νά λαμ- 
βάνη ό άνήο τήν γυναίκα έπί δοκιμασία, πριν συνοεί.η μετ 
αύτή; διά τοΰ δεσμοΰ τοΰ γάμου, καί. ουτος ό χρόνος της 
δοκιμασίας είνε διάφορος· επειδή δύναται νά διαρκέση όλρ- 
γ·ας ημέρας, άλλά πολλάκι; και εν ολόκληρον έτος- Αυτή 
ή συνήθεια έπεκράτει και επικρατεί μεταξύ άλλων παρά 
τοΐς ’ Αλγογγινλενάπαις, τοΐς Ότομρτ&.ι·ς. τοΐς Μαυροις 
τοΰ Κογγοΰ της μεγάλης οικογενείας τών έθνών της με
σημβρινής 'Αφρικής, παρά τοΐς Οΐλοίτοις η Κ.αλμουκοις> 
τοΐς Βοτιάκοις κλπ.

Διάφορχ έθνη. εχουσι,ν έπιβ.αλλει εις το γυναικεΐον φΰλον' 
τό καθήκον της σωφροσύνης, καθώς οι Ιουοαΐοι οιά τοΰ< 
Μωσαικοΰ νόμου, πολ7^α έθνη Αίθιοπικα, και οί _ι>αι, Gir- 
τι-.ες κοράσιον, τό οποίον έχασε τήν παρθενίαν του, πωλοΰ*· 
σιν άσυμπαθώς έν τή. άγορα. Ά λ λ α .  εθ νη δεν ώίδουσι κάμ:- 
μίαν αξίαν ε ί ς  τήν γόνα'κείαν άγνείαν. Τουναντίον λεγουσιν,. 
δτι /.οράσιον πολυζήτητον πρεπει ν άςί,η  κατιτί,. και οπειο ή 
ήρέθισε π ο λ λ ώ ν  έπιθυμίας, οέν ήούνατο νά μείνη παρθένος.. 
Αυται αί ίδίαι. έπικρ-ντοΰσι παρά διαφόοοις λαοΐς της οίκο- 
γενείας τών ’Αλγογγ·.νλε ναπών x.aV άλλων Ίνοιάνων της 
βορείου ’Αμερικής, τών κατοίκων τών Καμτσιάτκας^ κλπ.^ 

Ιίαι ό άνήρ ο/'- σπανίως εινε ύπόχρεως νά φυλάξη δ
ρους τινάς, πριν νυμφευθή. Εις τούς δρους τούτους ανήκει: 
προ πάντων ή άπόδειξις τοΰ θάρρους κα'ι- τοΰ δόλου. Ό  Ά λ„  
φούριος π. χ .  πρέπει νά θανατώση τουλάχιστον ένα εχθρόν, 
έπίσης ό  Τ ο ύ π ι ο ;  ετς τό εσωτερικόν της Ιϊρασιλίας. Παρά 
τοΐς Κοριέκοι-ς επιβάλλεται σμοία συνθήκη και εις τό γυναι- 
κε'ον φ ΰ λ ο ν .  Παρά τώ έθ-νει τούτω δ.νοιται κοράσιον τ ι  τό
τε μόνον νά νυμφευθή, άταν απόδειξη τήν εις τό κλέπτειν 
Ιπιτηδειότητά του. ΙΙαρά τοΐς σημερί'.οΐς Ελλησιν έπί της 
νήσου Σύμη; οί νέοι δύνανται τότε μόνον νά λάοωσι γυναίκα»

©ταν οννηθώσι νά βυθισθώσι πεντήκοντα ποοας ύπό τήν ί -  
πιφάνειαν της θαλάσσης.

Lav τις έςεταση τήν ηλικίαν, καθ’ ήν συνδέονται τά συ
νοικέσια, βλέπει, δτι αΰτη διαφέρει μεγάλω; κατά τό κλί- 
μα τ?ί; χωράς και τάς πολιτικά; δοξασίας τών έθνών. 
Ε ις  τήν Αίγυπτον οεν έσυγχωρεΐτο ό άνήρ νά νυμφευθή 
προ τοΰ τριακοστοΰ, εις οε τήν ΑακεΟαίμονα προ τοΰ τοια- 
κοστοϋ πέμπτου έτου; Αι' εν« άρχαΐον Γάλλον ή Κελτόν 
ητο έπονειόιστον νά γνωρίση γυναίκα προ τοΰ εικοστοΰ έ
τους. Επειτα ομως έξεόοθη νόμο;, δστις άπηγόρευσεν είς 
ένα έςηκοντούτη άνδρα νά νυμφευθή πεντηκοντούτη γυνα ί
κα. Αλλ ό αύτοκράτωρ Κλαύδιος ένόμιζεν, δτι εν τοιοΰτον 
ζεύγος  ούναται ακόμη νά παράσχη απογόνους καί κατάργη
σε τόν νόμον τοΰτον, διά ν’ αύξηση τόν αριθμόν τών πο
λιτών.

Ε:ς τάς χώρας της διακεκαυμένης ζώνης άναπτύσσοντα- 
ο.ι επιθυμιαι της σαρκος πρωΐμώτερα καί ζωηρότερα παρά 
ε ί ,  τ ά ,  χωράς, οπου το κλίμα ειν& συγκερασμένον* διά τοΰ
το οί νεοι νυμφεύονται είς τά μέρη ταΰτα σχεδόν εις τήν 
παιοικην ηλικίαν. Οί γονείς ύπογράφουσι συμβόλαιον γ ά 
μου έν όνοματι τών τέκνων των, άμα ή φύσις συγχωρήση 
αυτο. Εως τότε δ’ έπαγρυ πνοΰσιν οί γονεΐ; τοΰ μνηστΐ);ο; 
τήν νέαν, ήτις  όχι σπανιω; τό εννατον ή δέκατον έτος τή- 
ήλικιας της τεκνοποιεί, καθώς συμβαίνει παρά τοΐς Ά ρ α -  
ψι, τοΐς Ινοοΐς, τοΐς Λραβεδοΐς καί παρά τοΐς Αίθιοπικοΐς 
εθνεσι τής ’Αφρικής.

Οικογενειακά συμφέροντα καί διατάξει; περί ιδιοκτησίας 
και οιανομη; τών γαιών έδωκαν άφορμήν άλλαχοΰ είς τά 
πρόωρα συνοικέσια. Ουτω παρά τοΐς ΜαΟάροις, δπου ο[ 
μεγιστάνες τοΰ βασιλείου συνάπτουσι συνοικέσιο ν διά τά 
τέκνα των, ένώ άκομη θηλάζουσιν. Έ ν γένει ή Πολιτική έ- 
ξί;σκ/;σε μεγάλην επιρροήν είς τους περι γάμου νόμους καί 
ί,ξασκεΐ ακόμη. Παρά τοΐς πλείστοις χριστιανικοί; ΙΟνεσι
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π .χ .  Βέν είμπορεΐ ό εύγενήςνά  νυμφευθη χωρίς  νά κάμητή ν  δ-  
νομαζομένην κακογαμίαν π ρ α γ μ α ,  τό όποιον ενθυμίζει  
Y£v7i(Castes'jtoiv ’Ινδών χαΙτών Δραβεδών, παρ’ οίς κοράσιόν 
τι  «νηλεώς θανατώνεται,  έάν έξαπατηθτ, ύ π ’ άν<>ρός κα- 
τωτέοου γένους.  Ό  άνήο, οστις εΰρε<)ήεις τήν αύτήν θεσιν, 
αποβάλλετα ι  άπό τό γένος του και καταβιβαζεται είς εκεί
νο, άπο το όποιον ελαβε γυναΐλα.  Εν τουτοις οεν θεωροΰσιν 
ώς  σφάλμα,  άν ούτος έχη σχέσεις έρωτικάς με προσωπον 
κατωτέρας τάξεως,  αρκεί μόνον νά μή κάθηται μετ αύτοΰ 
εις τήν αύτήν τράπεζαν.  Είς ταυτην τήν περιστασιν καταδι 
κάζεται  ουτος ή εί ;  χρ ηματικήν ποινήν ή είς ειρκτήν. Αί 
πεοί γ άμου  ίδέαι έπροκάλεσαν παρα τοις  οιαφόροις έόνεοι 
τή ς  ύφηλίου περιέργους διατάζεις.  Ό  Φοης π. χ .  άπηγο*  
ρευσεν είς τούς Σίνας νά λαμβάνωσιν  ομώνυμον των γ υ ν α ί 
κα ,κα'ι άν αυτη δέν είνε συγγενής  των.

Έ  έξ α ίματος  συγγένεια παρά πολ λο ΐς  Ιθνεσιν, δχ ι  ομως 
και παρά πασιν, εινε έμπόοιον τοΰ γαμιχοΰ δεσμοΰ. Π α τ έ 
ρες ένυμφεύοντο τάς  θυγατέρας  των,  υίο'ι τάς  μητρυιάς  των,  
αδελφοί τά ς  άόελφάς,  καί τοΰτο έγ ίνετο είς τήν  ά ρ χ α ιό -  
Τητα κα'ι γ ίνεται  ακόμη κατά τό παρόν παρά τοΐς  Ό σ τ ι ά -  
κοις,  Σ ιαμ ίταις ,  Μ ογγό λο ις ,  Τιοετοΐς κλπ.

Έ ν ώ  παρά πλείστοις  έθνεσιν δ γ ά μ ο ς ,  ώς ε ιϊομεν άνω-  
τέοω, γίνεται  χωρίς  κάμμίαν προετοιμασίαν,  παρ’ άλλο ις  
Ιθνεσι τά  έθιμα <ιαι αί τελετα'ι, αί όποΐαι προηγούνται  αύ
τοΰ εινε αναρίθμητοι,  κα'ι δταν Οέλη τ ι ς  νά περιορισθή είς 
| : ιείνας μόνον,  αί όποΐαι ενδιαφέρουσι τούς φιλοσόφους- 
Α υ τ χ ι  πηγάζουσιν άπό δεισιδαιμονίαν ή άπό αίσθημα της  

αίδοΰς ή εχουσι θρησκευτικόν, ή ήθικόν κα'ι θρησκευτικόν 
συγ χρόν ως λ ό γ ο ν ,ά λ λ ά  δέν στηοιςονται  έπι τή ς  όουλείας, 

τήν όποιαν έ'/ει νά υτιοφέρη τό κοράσιον ώς σύζυγος.  1 πό 
πόσας δψεις παρουσιάζεται ό γ άμος  εις τά  διάφορα εθν/), 
καί πόση άπειοία τελετών, αί όποια- τό φαινόμενον ε ίνε

τόσον π ε ρ ί ε ρ γ ο ι  και αλλόκοτο ι, Ιλαβον τήν ά ρ ^ η ν  των ά π ο

Ία ύτα ς  τάς ίοέας! Αμα ό άνθρωπος έξέλθη έκ' τής  κατ α-  
στασεως τής  πρώτης  βαρβαρότατος ,  άπαντα τήν ενωσιν 
δύο συζύγων, οιτινε; μόλι ς  έχουσι γνωρισΟη, και πρέπει νά 
τεκνοποιήσωσι και συζησωσιν,  ώς έν μ έ γ α  συμβεβηχός ,  τό 
όποιον παν έθνος εορτάζει κ α τ ’ ιδιαίτερόν τινα τρόπον. Αί 
έορται αύται εινε ενίοτε μέν έλλογοι  καί πνευματώδεις,  
άλλοτε  οέ πανταπχσι  παραλογοι ή προσβάλλουσι  τήν κ α 
λαισθησίαν,ως δεικνυουσαι τήν χονδροειδή άπολιτευσίαν τών 
άγριων,  ήτ ις  όμως κατά τινα τρόπον άρέσκει, επειδή παρα 
τηρεί  τις έν αύτη τό φυσ κόν καί ά&ίάφθορον.

ΙΓουνατο τις να πλήρωση ολοκλήρους σελίδας,  άν μόνον 
ήθελε νά διαγράψη τά κυριώτερα ήθη χαί έθιμα τ ή ς  μετά 
τόν γ ά μο ν  σωφροσύνης εις τάς  κατά μέρος μορφάς αύτής 
παρά τοΐς οιαφόροις εθνεσι. Έντα ΰθα  έπιλείπει ήμ α ς  ό τ ό 
πος  επίσης,  άν ή θέλομεν ν’ άφηγηθώμεν τά ς  πολ λά ς  συνή
θειας, αίτινες πηγαζουσιν  έκ τή ς  πολυγυναικείας καί τής  
κοινότητος τών γυναικών:  κατάστασις επικρατούσα είς τήν 
νηπιότητα τών εθνών τόσον πολύ, ώστε ή κοινότης ενίοτε 
λαμβάνει  χώραν, άλλοτε  μέν πρό τοΰ γάμου ,  άλλοτε  δέ 
μ ε τ ’ αύτόν. Ή  πολυγυναιχε ία  πρέπει νά Οεωρηθή ώς ήθική 
τις άταξία ,  άλλ  ή πολυανορια είνε εναντία τής  φύσεως καί 
διά τοΰτο δέν έχει άνάγκην έξηγήσεως,  διότι εινε πρό
δηλος.

Αί συνήθειαι τών πατριαρχώ ν τής  Ά γ . Γ ρ α φ ή ς  άπαντώ ν-  
ται  παρά πλείστοις Ιθνεσιν, εως καί είς αύτήν τήν ΆμεοΊ-  
κήν και Καμτσιατκαν.  Ο ίακωβ  επρεπε νά υπηρέτηση επτά 
έτ/;, οιά νά ουνηθη να μνηστευθή τήν Ρ α χ ή λ .  Ό  κάτοικος 
τ ^ ς  ίναμτσιατκας  υπηρετεί πολύν καιρόν τον  πατέρα τής 
μνηστής  του,  πριν φερη αυτήν είς τήν οικίαν του, και ό Έ -  
σκιμώς έπεκτείνει ταυτην τήν υπηρεσίαν μέχρις δτου άπο- 
κτήση τέκνα. Με τήν εγκυμοσύνην συνδέονται παρά τοΐς 
οιαφόροις έθνεσιν αί μάλ ιστα  άλλόκοτοι  ίδέαι καί συνήθειαι.

ΔυσΧνλον εινε να προσοιοριση τ ις ε;ς ποιαν εποχήν τοΰ
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πολιτισμοΰ τα έθνη άρχίζουσι νά έκδίδωσι νόμους  κατα της
μ ο ι χ ε ί α ς . Ά ν α μ φ ι β ό λ ω ς  ήθελε σφάλει τις μεγάλως ,  άν πρός  
τοΰτο έδέ'/ετο γενικόν τινα κανόνα. Κλιματικα ί  έπιρροαι, 
ιοιαίτεραι "σχέσεις έν τη  κοινωνία και ή διαφορά του χ α ρ α -  
κτήοος  τών ιδεών δεικνύουσιν άκαταπαύστως,  δτι  ύπάρχου- 
σιν έξαιρέσεις. Αί ποιναί,  αίτινε;  επ ιβάλλονται  είς τήν μοι
χε ίαν  ε /ουσιν είς τήν φυσικήν κ α τ ά σ τ α α ν  τών έθνών, ένιο- 
τε μέν "άγρι-ν,  ενίοτε δέ πολλά  αυστηρόν και αιμοδιψή
χ α ρ α κ τ ή ρ α ,  ή  δέ ποινή αποβλέπει ά λ λ ο τε  μέν τό εν, ά λ 
λοτε  δέ τό ετερον μέρος τοϋ συζυγικοΰ ζεύγους,  καί άλλοτε  
άμφότερα συνάμα τά μέρη. Και ώς πρός  τοΰτο τό κεφα- 
λαιον ήθελέ τ ις πληρώσει πολλ άς  σελίδας,  άν ήθελε με κά
ποιαν  ακρίβειαν νά διαγράψη τάς πεινάς, τάς όποιας τά διά
φορά εθνη τής  ύρηλίου έπιβάλλουσιν εις τό έγ κ λ η μ α  τής 

μοιχείας.
Τ ά  y ριστιανικά εθνη ή κατήργησαν παν^απασι  ταυτας  

τ χ ς π ο ι ν ά ς  ή μεταχειρ ίζονται  αύτάς μέ έπιεικειαν, ήτις κα
θιστά αυτούς πάντη  φαντασιώδεις ή κατ’ έμφασιν. Οί α μ ε 
τάβλητο ι  μάλ ιστα  νόμοι τ ή ;  ’Ηθικής ,  οΐτινες εχουσιν αξιώ
σει;  έπί τοϋ ύψίστου βαθμοϋ τή ;  ήθοποιήσεω;,  έλησμονή-  
Οησαν τόσον,  ωστε δέν θεωροϋσι πλέον την  μοιχείαν ω ,  
έ γ κ λ η μ α ,  άλλ ’ ώ ;  τ ι  δλω ;  συνηθες, δλως έκ φύσεως 
προερχόμενον,  και νομιζουσιν,  δτι  άρκεΐ, αν τ ι ;  χωριση 
καί διαζεύξη μόνον τό ζεύγος,  είς τό όποιον ήθελε λαβει 

χώ ραν  ή άπιστια.
( " Έ π ετ α ι  Συνέχεια)

o c ^ o o o

ΔΙΑΛΟΓΟ] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ!.

Γ .
Ε Γ Θ Γ Φ Ρ Ω Ν  Ή  Π Ε Ρ Ι  Γ Λ Ω Σ Σ Ι Κ Η Σ  ΔΙΔΑΣΚ ΑΛΙΑΣ.

(  Συνέχεια  ίο. σελ. 3 1 5 .  )

Μεγαλ/)ν σπουοαιοτητα έν τη  γλ ω σ σ ικ ή  διδασκαλία ί χ ε ι  
ή είς τό λέγειν άσκησις τοΰ μαθητοΰ, και L  τών τεσσάρων 
ανωτέρω διαληφθεισών εργασιών, ή άσκησις αυτη φέρει τον 
πρακτικώτερον χαρακτήρα,  καί τά σπουδαιότερα άποτελέ-  
σματα επ αυτής  οε θεμελιοΰται δλως ή γλωσσική έπιτη- 
οειότης,  ήν  τό Δημοτικόν σχολεϊον σκοπεί νά παράσχη είς  
καΐόα, δστις είσερχεται εί.ς αυτό πολλά  όλίγον γλωσσικόν 
πλοΰτον κεκτημένος,  και τοΰτον άτακτον,  ανώμαλον καί 
ακάθαρτον.  Εν τώ  ήμετέρω μάλ ιστα  εθνει, δπερ τοσαύτας  
και το ιαύτας  υπεστη μεταβολάς  καί τύ χ ας ,  δπερ μετά 
πολλών καί  βαρβάρων λαών συγκαταμιγέν  είς. α κ α τ α λ ό γ ι 
στους ύπε,τεσε συμφοράς,  καί τών συμφορών τούτων καί 
τών μεταβολών  τά  ίχνη φερει έν τ η  γλώσση μάλις-α αύτοΰ,  
τοσοΰτον καταφανή καί τοσνΰτον στ ϊντορείως λ α λ ο ί ν τ α ,  
όφείλομεν μεγάλη-v νά καταβάλλωμεν σπουδήν περί τής  είς 
το λεγε ιν  άσκησεως τών ημετέρων παίδων έν τοΐς Δημοτι -  
κοΐς σχολείοις.  I ήν φοβεράν καί πολλάκις  αηδή ποικιλίαν· 
κα’. ανωμαλίαν τών διαλεκτικών τύπων τής ύπ ΐ  τοΰ Έ λ λ .  
λαοΰ λαλουμένης  γλώσσης μόνος ό βαρύς κύλινδρος τή ς  ε 
πιμόνου και ένδελεχοΰς είς τό λέγε ιν  άσκησεως δύναταε. 
ν άφανίσηκαί ίσοπεδώση,  καί καταστήσγ] ούτως ομαλήν καί 
ομοιόμορφον τήν γλώσσαν τοΰ λαοΰ, τήν φυσικήν ταύτη ν  
όδόν τή ς  άναπτύξεως έκαστου έθνους. Δύο δέ γλωσ σικοί
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τύποι προβάλλονται ενταύθα ώς σκοποί τής εις το λεγειν 
άσκήτΐως· διότι κ χ τ χ μεν τήν γενικήν ε-' τω σχολείω α 
ναστροφήν καί οι πχΐδες τ:οος τε αλληλου; και προς τον οι- 
δάσκαλον και ό διόάσκαλος προς τους παΐΟας οφ-ιλουσι νά 
μετχχειοίζωνται τήν ύπό τών λογίων λαλουμένων γλώ σ σ α ν  
έν τοΐς γλωσσικοί; όμως μαθ^μασι, οι παιόες ά παγγελ-  
λοντες, διηγούμενοι, ή έτίος δήποτε εις τόν οιΟασκαλον α- 
ποκβινόμενοι, όφείλουσι νά μεταχειριζωνται τήν καθαράν 
καί κανονικήν τών βιβλίων γλώσσαν, ήν και εθεσαμεν ώς 
σκοπόν καί τέρμα τής έν τοΐς Δημοτικοί; σχολειοις γλωσ- 
ακής διδασκαλίας. Ά λ λ ’ οίπλεΐστοι τών εις τό σχολεΐον 
Φοιτόντων σήμερον παίδων ούδεμίαν άλλην γλώσσαν 
γνωρίζουσι παρά τήν φυσικήν τοϋ λαοϋ γλώσσαν, τήν διά
λεκτον, τήν τοσαυτας διαφοράς και ανωμαλίας έχουσαν- 
όλίγοι δί τούτων είσίν οπωσδήποτε συνηθισμένοι εις καΟα- 
ροτέραν τινά γλώσσαν. Έ ν  τούτοις αμφοτεροι ουτοι, ώς 
ή πεΐοα άποΟεικνύει, τοσοΰτον ολίγον γλωσσικόν πλούτον 
οέρουσι μεθ' εαυτών έκ τοϋ οικου, εις οε τας περισσότερα; 
πεοιστασεις τοσοΰτον άκαθαρτος και ελαττωματική, Tocr-ΰ 
τον ασαφής κα'ι ανώμαλος είναι ή γλώσσα αυτών, ώστε -,ύ 
μόνον ψιλόν καθήκον έχει το σχολεΐον, άλλα καί ει, α
νάγκην άμεταπτωτον εύρισκεται, Ο’.α βαθμιαίας τινός ,.ροά- 
γωγής τών τ:ρώτων καϊ τελειοποιήσεο>ς τών δεύτερων να 
αύξάνη, καθαρίζη,'σαφηνίζη καί έξομαλύνη τήν γλώσσαν 
τών μαθητών αύτοΰ, καί φέρη ούτως αυτούς εις εν και τό 
αύτό σημεΐον, καθ’ δ μία καί ή αύτή γλώσσα θά ήναι κοι
νόν κτήμα απάντων, τοϋΟ’ οπερ οι ούοενος άλλου μισού 
κατορθοϋται, είμή διά τής ενδελεχούς εις τό /.έγειν άσκή- 
σεως τών παίδων. Ή  άσκησις αύτη έκτος τοΰ μεγάλου 
τούτου πρώτου αποτελέσματος φέρει κοι δύο άλλα άπω- 
τέρω μέν, έπίσης ομως σπουοαΐα. ίΐρώτον η καλλισ^η 
προετοιμασία και τό μέγιστον βοήθημα οιά τήν γραπτήν 
τών διανοημάτων άποτύπωσιν είναι ή προφορική ί ί ς  τό λε-
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Υ2 - ν άσκησις, και άνευ αύτη; ούδόλω; δύναται νά προα- 
χθη εκείνη. ΙΙαρατηρεΐται καί σήμερον κατά τε τά Έ λ λ η - 
VUx σχολεία καί Γυμνάσια, δτι εκείνοι οί διδάσκαλοι μετ’ 
έπιτυχία; διδάσκουσι τήν λεγομένην εκθεσιν τών ιδεών, 
όσοι όχι μόνον πρακτικώ; πρότερον έπί εν τούλάχιστον έτος 
έγύμνασαν τούς εαυτών μαΟητάς ε'ί; τόλέγεινκοί διηγεΐρθαι, 
άλλά καί άφοΰ ήρχισαν ήδη τάς γραπτάς έκθέσει;, προπα- 
ρασκευαζουσιν έκάστοτε τήν υλην διά προφορικής τίνος γυ- 
μνασίας έπ’ αύτής. Δεύτερον ή έν λόγω  άσκησις είναι λίαν 
γυμνας-ική τοΰ πνεύματος, εις τό νά προφυλάττηται μέν άπό 
την απροσεξίαν, άλογιστίαν καί αμέλειαν έν τώ λέγειν, συ
νηθίζει δέ τό ν παΐδα εί; τό νά λέγη πάντοτε ρεμετρημένα 
καί λελογισμένα, καί μόνον, οπου κα'ι δπως δει, νά μετα- 
χειρίζηται τόν λόγον.

Κ. Καί μεριζώτερά τινα καί πρακτικώτερα έπί τοϋ τρό
που, καθ’ δν έκτελεΐται ή τοσοΰτον σπουδαία αΰτη έν τώ 
λέγει ν άσκησις τών μαθητών;— Εύθ. Ή  άσκησις αΰτη, ής 
ούδέ τό όνομχ ήκούσθη είσέτι έν τοΐς ήμετέροις Δημοτι- 
κοΓς σχολείοις, ώς ιοιον ώρισμένον μάθημα, συνίσταται έκ 
5 δπ’ άλλήλων σαφώς διακρινομένων εργασιών. Καί πρώ
τον εινχι ήδη γνωστόν, ότι ούδείς λόγος γίνεται άνευ δια- 
νοήματος, wa'i ότι τό διανόημα έχει τάς έαυτοΰ ρίζας έν 
τη έποπτεία. Έ π ετχ ι  έκ τούτου, ότι αί γλωσσικά! ασκήσεις 
ευθύς έξ αρχής όφείλουσι κατ’ ανάγκην νά ώσι διανοητικοί 

καί έποπτευτικαί άσκήσεις. Ή  πρώτη γλωσσική διδασκα
λία είναι άρα ή έποπτευτική διδασκαλία, ή, καθώς ώνόμα- 
σαν αύτήν τινές τών ήμετέρων, ΙΙρχγματογνωσία.

Τριπλή τις  είναι ή φύσις τοΰ μαθήματος τής Π ρα γμ α 
τογνωσίας· ά) δι’ αύτοΰ συνηθίζει ό π*ΐ; νά γνωρίζη τόν 
έξω κόσμον καί όρθώς νά άντιλαμβάνηται αύτοΰ· β' τόάντι- 
ληφθεν εις ώρισμένον διανόημα νά έπεξεργάζηται· γ '  αύ* 
τό τό διανόημα είς όρθολεκτικόν σχήμα έκφράσεως ν& 
,άποτυποΐ.
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Παν δ,τι οπωσδήποτε είναι έποπτευτδν δύναται νά γείνη 
άντι/.είμενον της έποπτευτικής διδασκαλίας, ά λλ’ ό όρίζω-> 
τών αισθητών και νοητών εϊς τον παΐδα όφείλει νά παρέχη 
πάντοτε τά αναγκαία αντικειμενικά όρια τής Π ραγματογνω
σία,· έξω λοιπόν τοΰ έποπτευτικοδ όρίζοντος τοΰ παιδός 
και άνώτερον της διανοητικής αύτοΰ δυνάμεως δέν πρέπει 
'■ά λαμβάνηταί τι πρός τήν διδασκαλίαν τούτην. Διότι προ 
παντός άλλου είναι αναγκαία ισχυρά άντίΛηψις και κατα- 
νόησις τοϋ πράγματος, ταύτης δέ μή γενομένης ό μαθητής 
δέν δύναται νά έχη απόλυτον κυριότητα έπι τοΰ πλούτου 
τών γνώσεων και τών διανοημάτων αύτοΰ, δέν δύναται νά 
κατανόηση καλώς, οτι έκάστη λέξις εχει ώρισμένην έν
νοιαν, και δτι όφείλει νά σκέπτηται έπ'ι της λέξεως. ’Απ’ 
εναντίας μετά τής ϊσχυράς άντιλήψεως καί κατανοήσεως 
τοΰ πράγματος ό λόγος τοΰ μαθητοΰ είναι πάντοτε πλήρης 
διανοημάτων, δέν άναβλαστάνει έξ αυτοφυών καί τυχαίων 
συλλογισμών, δέν είναι απόρροια μνημονικής καί ασυνειδή
του βουλήσεως. Καί ήδη ερχόμενοι εϊς τά μερικώτερα καί 
τ,ιπικώτερα τής εργασίας τ χύτης λέγομεν, δτι κατ’ άρχάς 
παρουσιάζομεν είς τούς παΐδας τό άντικείμενον, δπερ πρό
κειται νά γνωρίσωσι, έπί τοΰ οποίου κάμνουσιν ούτοι προ
σεκτικήν κατόπτευσιν, καί ακολούθως είσερχόμεθα είς τόν 
περί αύτοΰ λόγον. «ΙΙρώτον τό πραγμα καί έπειτα ή λ έ 
ξις». Όφείλομεν νά παρουσιάζωμεν είς τούς παΐδας πρ α γ
ματικά αντικείμενα, εικόνας δέ μόνον Ιν παντε7,εΐ ελλείψει 
τοΰ πράγματος ή καί ώς μέσα άναμνήσεως δυνάμεΟα νά 
προσφέρωμεν. Άφοΰ γείνη ή κατόπτευσις, πρώτον όνομά- 
ζομεν τό άντικείμενον καί όρίζομεν αύτό, άνήναί δυνατόν, 
δι’ άπλουστάτου τινός όρισμοΰ, διότι πολλάκις ό ορισμός 
[κανώς δύσκολος ών οφείλει νά έπέλθη μετά τό τέλος τής 
έπί τοΰ αύτοΰ αντικειμένου έργασίας· δεύτερον λέγομεν τάς 
διαφόρους ιδιότητας αύτοΰ, τό χρώμα, το σχήμα, τήν πυκνό
τητα τόν χυμόν, τόν ήχον, τήν κατασκευήν κτλ· τρίτον

=  347 —

ίνομάζομεν τά διάφορα μέρη αύτοΰ καί όρίζομεν τήν Θέσιν 
ήν ταΰτα κατέχουσι καί τάς πρ*ς άλληλα σχέσεις αύτών· 
τέταρτον λέγομεν τήν ιστορίαν ούτως είπεΐν τοΰ αντικει
μένου, ήτοι τήν αρχήν καί γένεσυ αύτοΰ, τόν τρόπον τής 
κατασκευής του καί τόν σκοπόν καί τήν χρήσιν αύτοΰ. Ά 
φοΰ ούτως έξετάσωμεν πολλά αντικείμενα, άσκοΰμεν πέμ- 
πτον τούς μαδητάς είς τό άντιπαραβάλλειν καί διακρίνειν 
αύτά ά~.' άλλήλων, ήτοι λέγομεν τάς ομοιότητας καί δ ια 
φοράς δύο ή περισσοτέρων αύτών, καί ουτω προβαίνει ή 
εργασία εύρ«νομένη βαθμηδόν διά νέου έ/άστοτε τρόπου 
έξε τάσεως τών αντικειμένων συμφώνως τή ηλικία καί τή 
διανοητική δυνάμει τών μαθητών· οί δέ διάφοροι ου roi έξε- 
ταστι/.οί τρόποι άποτελοΰσι τά ς-οιχεΐα τοϋ διανοεΐσθαι 1).

Έ ν  τή εξετάσει τών αντικειμένων έπικρατεΐ τό διαλογι- 
κον είδος καί αί έρωταποχρίσεις μεταξύ διδασκάλου καί 
μα θητώ ν  αί έρωτήσεις μάλιστα, τ ' ,  ποιον, πόθεν, πώ ς, 
διατί, πρός τί κτλ. συχναί ούσαι καί άπεαΟυνόμεναι ού μ ό 
νον ύπό τοΰ διδασκάλου πρός τούς μαΟητάς, άλλά καί τά- 
νάπαλιν, θαυμασίως συντελοΰσι είς τήν παρόρμ,ησιν πρός 
σκέψιν καί εις τήν ίσχυραν κατανόησιν τοΰ πράγματος. 
1 ο διηγημ.χτικόν είδος λαμβάνει γώραν ένταΰθα μόνον, 
δταν πρόκηται νά γείνη έ rr> νάληψις τών ήδη προσκτηθει- 
σών αντιλήψεων, Έ ν  τούτοις όφείλομεν ένταΰθα νά προσ- 
Οέσωμεν, δτι, καθώς έν πάση διδασκαλία, οΰτω καί έν τή ε
ποπτική πρέπει νά ύπάρχη ή αναγκαία ποικιλία και μεταλ
λαγή , δχι μόνον δσον άφορατά άντικείμενα τής Π ρ α γ μ α 
τογνωσίας, άλλά κ,αί άναφορικώς πρός τούς γενικούς τ ύ 
πους της έποπτείας καί έςετάσεως τοΰ άντικειμένου,

Είς δύο είδη άνάγονται οι γενικοί τύποι τής έποπτείας^ 
καθόσον ουτοι πληροΰσιν ή τόν τόπον ή τόνΐ χρόνον διαι-

Ί δ ε  τερί τι5W  τρόπων τούτων Έ γ / ϊ ’.ρ. Π α ’, ί α γ ω γ ικ ή ς  Ά ρ ι^ τ ·  Κ ι  
£τ ί* 0 ά < η  σ (λ .  7 3  και £»εςί(ζ.
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ρεΐτχι όΟεν καί ή ΙΙραγματ. εις τήν έποπτείαν έν τόπω ευρι
σκομένων αντικειμένων (περιγραφική Πραγματογ.) κα'ι είς 
τήν θεωρίαν τω ;  έ ν χ ρ όν ω συμβαινόντων (διηγηματική 
Πραγματογνωσία) και ύλη μέν διά τήν πρώτη ν είναι τά έν 
τω σχολείω έν τη πόλει καί κατά τούς αγρούς αντικείμε
να, υλη δέ δια τήν 3ε·*τερχν είναι ίστορίαι, μΰθίΐ, καί άλλα 
διηγήματα. Επειδή  όμω ; τά στοιχεία του διανοεϊσθαι ί
σ τα μ α ι έν έσωτερική υπαμοιβή μετά τών στοιχείων τ^ς  
γλώσσης, διά τοΰτο ή Πραγματογνωσία οφείλει νά φέρεται 
ε'.ς οργανικόν σύνδεσμον μετα της έν γένει γλωσσικής δι- 
σασκαλίας τ^ ς  κατωτέρας τάίξεως. Έ ν  ταύτη ή Π ραγμα
τογνωσία δέν αποτελεί ιδιαίτερον μάθημα, ώς έν ταϊς ά- 
νωτέραις, άλλ’ είναι ηνωμένη μεθ’ όλων τών άλλων γ).ωσ- 
σικών εργασιών. Έ ν  τουτοις·αυτή αυτη μετά δύο ετη διδα
σκαλίας παύει πλέον νά ήναι ιδιαίτερον μάθημα, καί διήκεΐ 
μέν δΓόλων τών άνωτέρων τάξεων, άλλά μόνον ώς γενι
κόν τι διδακτικόν βοήθημα, ώς αρχή* διότι έκαστον διδα
κτέο ν πραγμα αρχίζει μετ’ έποπτείας. Έκας-ον λοιπόν μ ά 
θημα εχει τήν ιδιαιτέραν αύτοΰ ίίραγματογνωσίαν, καί οΰ 
μόνον έν τω  σχολείω,. άλλά καί διά παντος τοΰ βίου τό 
έποπτευτ'κώς λογίζεσθαΐ'είναι τό μόνον όρθόν καί λυσι
τελές,.

(, ' Έ π ε τ α ι  s u v s ^ s t a .

ΦΥΣ Ι ΚΗ  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α

Α Ι  Α Ρ Α Χ Ν Α Γ .

rH αράχνη εΐναι ζωύφιον κοινώς περιφρονούμενον πολ
λοί μάλιστα τών ανθρώπων φοβούνται αύτο ώς τούς δφεις, 
τούς σκορπίου; καί τά λοιπά δηλητηριώδη ζώα. Έ ν  τούτοις 
καί τό ζώ«ν τοΰτο είναι εν τών μάλλον άξιολόγων δη μ ι
ουργημάτων τοΰ Πλάστου, καί παρέχει έν τώ*κόσμω τούτω 
τάς ώφελείας αύτ®ΰ. Ή α ρ ά χ ν η  εχει οχι δύο ά λλ ’ όκτώ οφ
θαλμούς· ώστε ήθελέ τις συμπεράνη έκ τούτου, οτι ούδεμία 
έπιτηδειότης υπάρχει εις τό νά δύναται νά βλέπη τόσον τα- 
•/έ:υς, καί νά συναρπάζη άστραπηδον τά ς  μυίας καί τούς 
κώνωπας, οΐτινες ήφελον έμπέση καί έμπλεχθη είς τούς 
δαιδαλόεντας ιστούς αύτης. Καί μ’ όλα ταΰτα ό συμπερα
σμός ουτος είναι άδικος. Ή  μυϊα, καθά παρατηροΰσιν οί φυ- 
σιοδϊφαι εχει πολλάς εκατοντάδας' όφθαλμών, έν τούτοις- 
ούδεμίαν πρόνοιαν λαμβάνει, ούδέ ποσώς παρατηρεί τό δτ- 
κτυον, όπερ είναι έστη«£νον κατ’ αύτης, καί τήν άμείλικτον 
έχθράν της, ήτις μέ ίκανώς ογκώδες σώμα κάθηται παρα- 
μονεύίυσα έν αύτφ. Τοΰτο μας διδάσκει, δτι: εχομεν ανάγκην 
ογι  μόνον όφθαλμών, άλλά καί νοός καί έπιτηδειότητος^ 
άν θέλωμεν ευτυχώς ν>ά διέλθωμεν τήν ζωήν ήμών, καί νά 
μή έμπέσωμεν εί; κεκρυμμένην τινα παγίδα.

Πόσον λεπτόν είναι: τό νημα, όπερ μία αράχνη έν μεγί
στη ταχύτητι δύναται νά φέρη άπό τοΰ ενός είς τόν έτερον- 
τοίχον! Καί δμως οί ζωολόγο γ βεβαιοΰσιν, δτι εν τοιοΰτον· 
νημα, όπερ μόλ ις  δύναταε τις νά Γδη με γυμνόν οφθαλμόν,, 
είμπορεί νά συγκροτήταιέξ έξακισχιλίων νηματίων καί ιδού· 
πώς. Είς τήν άκραν της κοιλίας αύτης ή__άράχνη εχει Ιξ.
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άδενας, έκ τών όποιων ταύτοχρόνως έξέρχονται τά νημά
τια· άλλ’ έκαστος τών αδένων τούτων εχει ακριβώς χ ιλ ίας 
Λεπτότατα; κ α! μικροσκοπικάς όπάς, έκ τών οποίων καμ· 
μία βεβαίως δέν έτέθη έκεϊ είς μάτην. Έξερχόμενον λοιπόν 
κα'ι συμπλεκόμενων οΰτω τό νήμα συγκροτείται έξ δλων 
τούτων τών χιλιάδων νηματίων. Εντεύθεν δύν ταί τις καλώς 
νά έννοήση πώς εν τοιοΰτον νημα, εί κα'ι τοσοΰτον λεπτόν, 
ομως είναι τόσον ισχυρόν, ώστε νά δύναται τό ζωύφιον νά 
τρ ίχη  άνω κα'ι κάτω επ’ αύτοΰ έν μεγίστη ασφαλεία κα'ι ο χ 1 
μόνον νά ίωρήται επ’ αύτοΰ, άλ7\ά καί νά έκτίΟηται είς 
τούς άνεμους καί τάς καταιγίδας.

ΓΓπέρ πάντα Οαυμασία ιιναι ή τέχνη καί έπιτηδειότης 
μεθ’ ης τό ζωύφιον τϊΰτο  υφαίνει τόν τεχνικώτατα διαπε- 
πλεγμένον ιστόν του μετά ήσύχου μέν άλλ ' ακαμάτου φιλερ
γ ία ς ,  και ή επιμονή μεθ’ ης έκ νέου διαπλέκει αύτ®ν άμα 
χαλασθέντα, και έπομένως θαυμασία ή άγαθότης καί ή σο
φία τοϋ πλάστου, όστις είς εν τόσον μικρόν άφανές δημι
ούργημα ένέκρυψε τοσαύτην έπιτηδειότητα.

"Οτι τό γένος τοΰτο τών ζώων περιέχει διάφορα είδη, τό 
παρατηρεΤ τις  κα'ι έκ της διαφορας τών εδώ και έκεϊ οιαπλε' 
κομένων ιστών των, έκ τών οποίων άλλοι μέν αίωροΰνται 
είς τόν αέρα καί διά τινων μόνον νημάτων συγκρατοΰνται 
είς τοΐχόν τινα ή δένδρον, ά \ \ ο ι δέ είς τά φύλλα τών θυ- 
ρών και παραθύρων, άλλοι είς τάς γωνίας, άλλοι είς τούς 
αγρούς κτλ. Άράχναι τινές ούδένα ιστόν ύφαίνουσιν, άλλά 
παραμονεύουσαι πηδώσίν αίφνης έπί της λείας των. Κατά τ° 
εαρ καί πολύ περισσότερον κατά τό ξηρόν, θερμόν καί οψΐ- 
μον θέρος βλέπει τις πολλάκις νά περιδονοΰντβι είς τόν άέ- 
ρχ απειράριθμοι λευκοί ίστοί καί κροκίδεις καί μ ά λ ι ς - α  π£ρ; 

τά δένδρα, οί δέ πΐλοι τών διαβαινόντων τάΰ δενδροφύτους 
όοους τών μεγάλων πόλεων περιβάλλονται αίφνης ύπ’ αυ
τών. Έ π ι  πολύ δέν ήδύνατό τις νά έννοήση πόθεν προήρ- 
χοντο τά νήματα καί αί κροκίδες έκειναι, ήδη δέ ct πάντες.
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εΐναι πεπεισμένοι, ότι πλήθος μικρών μαύρων αραχνών, αι- 
τινες ώς έκ της εποχής τ α ύ τ η ς  ώνομάσθησαν άράχναι τοΰ 
άποχωοοΰντος θέρους συμπλέκουσι τά άπειράριθμα νεφελώ
δη καί εύδιάρρηκτα ταΰτα δίκτυα, διά νά παίζωσι μέ τάς χε- 
φαλάς τών διαβατών. Ένταΰθα πάλιν δύναται νά παρατη- 
ρήση τις πόσον μέγα άποτέ/^εσμα φέρει μικρά δύναμις, φθά
νει μόνον πολλοί νά έπαναλαμβάνωσι τό αύτό πράγμα.

Έ ν  τούτοις ύπάρχουσι καί άράχναι δηλητηριώδεις. Είς 
τού: θεομούς τόπους τής νοτιωτάτης ’Ιταλίας ζή φοβερά 
τις άοάχνη όνομαζομένη ύπό τών εγχωρίων Ταραντέλλα. 
Αΰτη δάκνει τούς άνθρώπους, και διά τοΰ δηλητηριώδους 
δήγματός της επιφέρει είς αυτούς ασθένειαν καί εΐοός Tt 
ζάλης καί μελαγχολίας. Μέσον θεραπείας κατά τοΰ νοσή
ματος τούτου μεταχειρίζονται είδος τι χοροΰ, όνομαζομένου 
καί αύτοΰ Ταραντέλλα. "Οταν οί ασθενείς άκούσωσι τήν 
μουσικήν παίζουσαν τον χορόν τοΰτον, άρχίζουσιν ευθύς 
νά χορεύωσι κάμνοντες σφοδράς κινήσεις καί ελιγμούς, μέ- 
χρις δτου άπαλλαχθώσιν άπό τοΰ νοσήματος τούτου. Εύκό- 
λως δύναται τις  νά έννοήση, ότι διά τών ισχυρών κινήσεων 
τό δηλητήριον εξέρχεται έκ τοΰ σώματος τοΰ άσθενίϋς.

Ά λ λ ο  είδος άξιοπαρατήρητον έκ τών ζωυφίων τούτων 
ζή είς ’χώραν τινά τής Αμερικής καί ονομάζεται αράχνη 
τών θάμνων. Αΰτη δέν ευχαριστείται είς τάς μυίας των οι
κιών καί τούς κωνωπίσκους. Ό χ ι ·  καταδιώκει ώρισμένον τι 
είδος μικρών πτηνών, τά συναρπάζει καί τά πνίγει καί έκ- 
μυζα τό αίμα αύτών καί τρώγει τά ώά των. ΈνταΰΟα ά- 
ποοεϊ τις τί νά θαυμάση περισσότερον, τό μέγεθος τής άρά- 
χνης, ή τήν σμικρότητα τοΰ πτηνοΰ.



ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ κ.τ.λ.

( S u v s ^ t ia  ΐοβ σ ίλ .  3 1 6 . )

ΜΕΣΑ. Τ Η Σ  ΒΕΑΤΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΓΑΙΩΝ.

Μέσα της βελτιώσεως ή. μεταστοιχειώσεως τών γαιών 
πρός πλείονα καρποφορίαν είνε, όσα μετα^ειριζόμεθα, διά 
νά τροποποιήσωμεν τήν ποιότητα αύτών, ήγουν ν’ αύξή- 
σωμεν τήν υγρασίαν τών πολλά ξηρών, νά έλαττώσωμεν 
τήν τών πολλά υγρών, νά ένισχύσωμεν τήν συνεκτικότητα 
τών ελαφρών, καινά έξασθενίσωμεν τήν τών δυνατών γαιών. 
Εύκο λον είνε νά έννοήσ^ τις, δτι τά μέσα της βελτιώσεο)ς 
πρέπει νά ποιχίλλωσιν άναλόγως τής φύσεως τών γαιών, 
καί αί κυριώτεραι ΰλαι, τάς όποιας μεταχειρίζονται πρός 
τοΰτο είνε ή άμ;λος, ή άργιλλος, ή άργιλοτίτανος (m a m -) 
καί ή άσβεστος. Δύναταί τις νά βελτίωση έδαφος αργιλώ
δες άναμιγνύων μέ αύτό άμμον, κα'ι αμμώδες ή τιτανώδες 
(calcaire) άναμιγνύων άργιλον. Ά λ λ ’ δλας τ α ύ τ α ς τ χ ς  ερ
γασίας δεν παρακολουθώ πάντοτε ή έπιτυχία· διότι ή άμμος 
δυσκόλως συμφύεται είς εν μέ γαίας αργιλώδεις συνεκτι- 
κάς, καί ή άργιλλοζ, ήτις εινε φύσει συμπαγής, δέν δύναταί 
νά συνενωΟί] μέ τάς άμμώδεις γαίας, είμή καθ’ οαον είνε 
διηρημένη καί σχεδόν είς κόνιν κατατετριμμένη. Άναπλη- 
ροΰσι ο’ αύτήν διά τής άργιλοτιτάνου, της όποιας ή ενέρ
γεια είνε άποτελεσματικωτέρα καί ή χρήσις εύκολωτέρα.

Ή  άργιλοτίτανος εινε μ ίγμ α  διαφόρων ειδών γαιών, 
ποικιλλον έπ’ άπειρον ώ ςπρ ός  τήν αναλογίαν τών ύλών, 
αίτινες συναπαρτίζουσιν αύτήν. Ό τ έ  μέν είνε ή κιμωλία ή 
ή τιτανος τά επικρατοϋντα είς τό μίγμα, ότέ δέ ή άργιλλος 
καί ή ιλύς ή ό πηλός κα'ι άλλοτε ή άμμος καί οί χάχληκες.
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Ή  άργιλοτίτανος άπανταται πανταχοϋ είς μικρότερον ή με- 
γαλήτερον βάθος ύπό τήν φυτεύσιμον γην. Άγονος ούσα καθ’ 
έ αυτήν και άκατάλληλος προς καλλιέργειαν περιέχει στοιχεία 
λίαν γόνιμα καί ή άργιλοτιτάνωσις (marnagc), οταν γίνηται^ 
δτως πρέπει, φέρει τά κάλλιστα άποτελέσματα. Ό  γεωργός 
πρέπει νά έξιοτορήσγ] (σπουδάση) καί έκλέξγ] τήν ποιότητα τής 
άργιλοτιτάνου, τήν άπαιτουμένην υπό τών γαιών, τάς οποίας 
θέλει νά βελτιώση. Ά ν  αύται αί γαϊαι ήνε ά^γιλώδεις καί δυ- 
ν«ταί, ή άργιλλοτίτανος, είς τήν οποίαν έπικρατεΐ ή τίτανος, 
καί ή οποία είνε όλίγον αμμώδης, είνε ή καταλληλοτέρα. Ά ν  
δε ήνε άδύνατοι και έλαφραί, άργιλοτίτανος παχεϊα καί περιέ- 
χουσα πολλά άργιλώδη μέρη, είνε προτιμητέα. Κατά τό φ θ ι.  
νόπωρον ή περί τάς άρχάς τοϋ χειμώνος διενεργειται ή άργιλο- 
τιτάνωσις οΰτω πως. ΈναποΟέτουσι τήν άργιλοτίτανον εις σω
ρούς έπί τοΰ έδάφους, καί δταν γίνη κόνις, διασκορπίζουσιν 
αύτήν δσον τό δυνατόν όμαλώς καί τήν παραχώνουσιν όλίγον 
δαθέως διά τής οργώσεως.

Τήν άσβεστον, ήτις είνε λίθος έψημένος είς τήν κάμινον, 
μεταχειρίζονται αντί άργιλοτιτάνου καί φέρει έπί τοϋ έδάφους 
και τής βλαστήσεως πολύ ισχυρότερα άποτελέσματα παρά 
τήν τελευταίαν ούσίχν. Ά λ λ ά  δέν άρμόζει είς δλας τάς γαίας. 
Ασβεστοΰσι δέ πολύ τάς νεωστ'ι έκχερσωθείσας (νειοποιηθ εί- 

σας) γαίας καί κατά πρώτην φοράν καλλιεργηθείσας,

Πίξ>1 Λιπασμάτων·

Μέ τό δνομα λιπάσματα περιλαμβάνομεν δλας τάς ΰλας, 
οίασδήποτε φύσεως καί «ν ήνε, αίτινες είνε προωρισμέναι νά 
δ;ατηρώσι τήν γονιμότητα τοΰ έδάφους καί νά τρέφωσι τά  
φυτά. Πασα συγκομιδή άφαιρει άπό τήν γην μέρος τών θρε
πτικών αύτής χυμών, καί ήθελον ουτοι έντός ολίγου έξαντλη- 
Οή, άν δέν άντικαθίσταντο διά τών λιπασμάτων αί άπώλίΐαι,
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τάς όποίκς αυτη ύπέστη. Τοΰτο καλείται και κ ό  π ρ ί σ μ α  
τής γής.

Τό γενικώς εϊίχρηστον λίπασμα τό μάλλον κατάλληλον 
και τό μάλλον εύκολον νά το προμηΟευθή τις πανταχοϋ, οπού 
τρέφονται κτήνη, είνε ή κόπρος (κοπριά), τούτ.'στι τά ^όρτα 
και άχυρα, τά όποια έχοησίμεύσαν ώς στιβας ή στρωμνή τών 
κατοικίδιων ζώων, ciov ίππων, βοών, προβάτων κτλ. Ί Ι  κό
προς τών αγρών είνε συνήθως μίγμα χόρτων, άχύρων και πε
ριττωμάτων τών διαφόρων ζώων, τά  όποια τρέφονται έν αύ- 
τ^ΐς. ’Ενίοτε δέν κάμνουσι χρήσιν τούτου τοΰ μίγματος, άλλ’ 
έπιρρίπτουσιν εϊς πάσαν γην τήν κότρον, ήτις άρμόζει κάλλιον 
εις τήν φύσιν αυτής: τών μέν κερασφόρων π. χ . ζώων, ήτις 
εϊνε παχύτερα είς τά άμμώδη, έλαφρά και ξηρά εδάφη· τών 
Εε ΐππων, ήτις είνε θερμότερα, εϊς τά ψυχρά και υγρά.

Τήν κόπρον τϋν  εριοοόρων ζώων προσάπτουσιν αμέσως είς 
τήν γην διά τοΰ αύλίσματος (μανδρίσματος). Όνομάζουσι δ’ 
ούτω τόν τρόπον τοΰ έπικοπρίζειν τήν γην διά τή ;  έν καιρώ 
νυκτός διαβάσεως τών προβάτων, τά όποια κλείουτιν έν-ό: μέ
ρους περιφραγμένα) με πλοκούς. Δίδουσι δ’ εις τοΰτο τό μέρος 
διαστάσεις τοιαύτας, ώστε έκαστον ζώον δέν ε/ει, είμή διά
στημα ενός τετραγωνικοΰ μέτρον: έπιφάνειαν τήν οποίαν δύ* 
ναται εν πρόβατων νά λιπανη μέ τήν κόπρον του είς μίαν 
νύκτα.

Όνομάζουσι λιπάσματα πρ ά σ ινα φ υτά τ ινα , οιον τό πισον, 
τον όροβον, τήν ρχφάνην ή άγριοκράμβην, τό τριφύλλιον και 
τήν μελίνην ή καλαμόσιτον (καλαμπόκι), τά οποία σπείρουσι 
πυκνότερα π^ρά τό σύνηΟες, και τά όποια καταχωννΰουσιν είς 
τήν γην, όταν ή σπορά είνε είς τό άνθος της. Τά πράσινα λ ι
πάσματα άρμόζουσι προ πάντων είς τά  θερμά κλίμανα καί 
δ·.ά τοΰτο άρμόζουσι μάλλον'είς τάς ξηράς παρά εϊς τας ύ- 
Ύράς γαίας.

Ή  στάκτη, και μάλιστα εκείνη, τήν οποίαν μετε/ειρί- 
σΟησαν είς τήν Οολοστάκτην (μπογάδαν) παράγει καλα άπο-
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τελεσματα και ώς λίπασμα και ώς μέσον βελτιώσεως εϊς τάς 
άργιλωόεις, συμπαγείς καί ύγράς γαίας.

ΊΊ Οειοΰ/ος τίτανος (p latre), τής οποίας ή χρήσις είς τήν 
1 εωργιαν χρονολογείται άπό τοΰ ΙΙΓ. αϊώνος, είνε εν τών πο
λυτιμότατων λιπασμάτων, τά όποια δύναταί τις νά μετα- 
χειρισΟή δ·.ά τά φυτά τών τεχνητών λειμώνων (λιβαδίων), τό 
τριφύλλιον, τήν μηδικήν πό αν (είδος καί τ ο υτο τριφυλλίου) καί 
τ ην όνοβρυχίοα. Ή  θειούχος τίτανος γίνετχι κόνις /.αί σκορπί

ζεται με τήν χεΐρα έπί τών φυτώ/, «μα άο^ίσωσι νά φυτρώ- 
νωτιν ή όταν τά χόρναείνε δόοε/.α εως δεκαπέντε εκατοστό
μετρα υψηλά. Τήν σκορπίζουσι δ' εσπέρας ή πρωί εις τήν δρό
σον έν καιρώ ήσύχω καί συννεφεί πρό ή υετά τήν βροχήν. 
Αυτη ή εργασία γίνεται συνήθως κατά τό έαρ.

Π ε ρ ί  δ η μ η τ ρ ι α κ ώ ν  καρπώ ν.  — Π ερι σ ίτο υ .

Δημ,ητριακοί καρποί μ έ  κο ι ν όν  όν ομα  λέγονται ό σ?τ ς 
η κριΟη, ή βρώμη (τουρκ. γιουλάφι), ή μελίνη (καλαμπόκι\ ή 
ό'ρ-»ζα καί ό αραβόσιτος (γαλλ. mais). Τα δέ φυτά τά παρά
γοντα αυτούς είναι όλα ένιαύσια. Διότι ή βλάστησις αυτών 
συμπληροΰται συνήθως έντος ολίγων μηνών καί δέν υπερβαίνει 
ποτέ τήν περίοδον ένός ολοκλήρου ένιαυτοΰ. Ό  καυλός !>.ύ\ώΊ 
ο/ομα,ομενος κ α λ ά  μ η , έκπληροι πολλάς ανά σ α ς  κα\ ιδίως 
χρησιμεύει πρός διατήρησιν τών κατοικίδιων ζώ ον. Οί κόκκοι 
τών δημητριακών καρπών γενόχενοι άλευρον άποτελοΰσι τήν 
κυριωτέραν τροφήν τών πεπολιτισμένων εθνών. Κατά Οείαν δ’ 
οικονομίαν σχεδόν όλαι αί χώραι τής οικουμένης είνε έπιτή - 
Οειαι είς καλλιέργειαν τινών τών φντών τούτων. Διότι ά λ /α  
μέν αγαπώ σι τό καυσιικόν κλίμα τών τροπικών, άλλα δέ, κ α'ι 
ταΰτα εινε τά πολυαριΟμότερα, προτιμώσι τά ήμέτερα συ* κ >  
ρασμένα κλ'ματα καί δέν φοβούνται τόν μακρόν χειμώνα τής 
βορείου Ευρώπης.

Μεταξύ όλων τών Δημητριακών καρπών ό σίτος κατέ/ει τήν
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πρώτην θέσιν διά τήν άξιολογότητα και ωφέλειαν αύτοΰ. 'II υ
λική ευημερία τών πεπολιτισμένων κοινωνιών έξαρτάται άπό 
τήν καλλιέργειαν τοΰ πολυτίμου τούτου φυτοΰ. Έ κ  τοΰ αλεύ
ρου τοΰ σίτου κατασκευάζεται ό καλήτερος άρτ·ς* τά δέ πί- 
τυρα χωρισθέντα τοΰ αλεύρου δυνάμεθα έπωφελώς νά μεταχει- 
ρισΟώμεν πρός διατροφήν τών κατοικίδιων ζώων καί προ πάν
των τών βρνίθων και άλλων κατοικίδιων πτηνών. Τό άχυρόν 
του χρησιμεύει και ώί τροφή κα\ ώς στρωμνή τών κτηνών. Ό  
σίτος ευδοκιμεί πολύ ϋαλά είς ολα τά εδάφη. Ά λ λ ’ αί προσ- 
φορώτεραι δι’ αύτόν γαΐαι είνε αί περιέχουσαι άναλόγως πλει- 
ότερον άργιλον ή τίτανον. Α παιτε ί προσέτι γήν έπιμελώς 
καλλιεργημένην και πολύ κοπρισμένην.

Ό  σίτος σπειρεται το φθινόπωρον κατά μηνα 'Οκτώβριον 
και δι’ ολου τοΰ χειμώνος μένει είς τούς κόλπους τής γής. θ ε 
ρίζεται δέ τό ν ’Ιούνιον. Τινά είδη σίτου γνωστά ύπό τό όνομα 
δ ψι μ  α (ή Μαρτιάτικα) σπείρονται τό εαρ και δέν μένουσιν είς 
τήν γήν, ειμή τρεις ή τέσσαρας μόνον μήνας.

Ό  σίτος συνήθως προσβάλλεται ύπό τίνος άσθενείας καλού- 
μένης έ ρ ι σ ύ β η  ς, ήτις καταστρέφει τήν είσοδείαν. Διά ν£ 
προφυλάξωσιν αύτόν, οσον οίόν τε, άπό τήν ασθένειαν ταυτην 
συνηθίζουσι νά τον μοσχεύωσι μέ άσβεστόνερον, πριν τόν σπεί* 
ρωσιν, μάλλον δέ, άφοΰ τον πλύνωσι μέ θολοστάκτην, νά χοκ- 
κίζωσιν αύτον μέ άοβεστον.

(  E i t sx a i  σ υ νέχε ια ) .

 -------

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ.

Εύγενής τις ποοσεκάλεσε φίλους του είς μεγαλοπρεπές ?εΐ- 
πνον. Έ νφ  δέ ουτοι έκάθηντο είς τήν τράπεζαν, είσήλθον είς 
τό έστιατήριον δύο προσωπιδοφόροι, οί'τινες κατά τό ανάστημα 
δέν ήσαν υψηλότεροι πενταετών ή εξαετών παιδίων, καίπαρί- 
στανον £να τινά έπίσημον Κύριον κοΛ μίαν τινα επίσημον Κυ

ρίαν. Ό  Κύριος έφόρει κόκκινον ίμάτιον μέ χρυσά κράσπεδα, ή 
’ βοστρυχισμένη φενάκη του ήτο μέ λευκόν άμυλον πασπαλι- 
σμέ^η, είς δέ τήν χεΐρα έκράτει πίλον παρ’.φάς έ'χοντα. Ή  Κυ
ρία ήτο ένδεδυμένη ξανθίζον μεταξωτόν ύφασμα (τζαμφέσι) 
μέ άργυρα πετάλια, είς τήν κεφαλήν, έφόρει κομψόν πιλίον 
μέ πτερά, είς δέ τήν χεΐρα έκράτει ριπίδιον. Άμφότεροι ώρ· 
χοΰντο μέ χάριν και συχνά εκαμνον τεχνικώτατα σκιρτήμα
τα· έκαστος δέ τών παρόντων διαβεβαίου, οτι δέν ήδύνατο νά 
θαυμάση έπαξίως τήν έπιτηδειότητα τών χαριεστότων τού
των παιδίων.

Ε ίς ταύτην τήν περίστασή γέρων άξιωματικός, οστις πα- 
ρεκάθητο είς τήν τράπεζαν, λαμβάνει έξ αύτής εν μήλον και 
ρίπτει αύτό μεταξύ τοΰ όρχου μ ένου ζεύγους. Αίφνης Κύριος κα^ 
Κυρίά όρμώσινέπί τό μήλον, έρίζουσι πρός άλλήλους ώς λυσ
σαλέοι, ξεσχίζουσι τάς προσωπίδας και τούο κεφαλοδέσμους 
των, καί άντί ζεύγους έπιτηδείων παιδίων παρουσιάζονται δύο 
άσχημοι πίθηκοι. Ό λο ι οί συνδαιτυμόνες είς τό θέαμα τοΰτο 
έξεκαρδίσθησαν άπό τόν γέλωτα· ό γέρων ομως όχι παίζων 
άλλά σπουδάζων «Πίθηκοι, είπε, καί ανόητοι δύνανται πάν
τοτε να ήναι λαμπρότατα έστολισμένοι, ταχέως ομο>ς άνακα- 
λύπτονται τίνες άληθώς είνε.

ΟΙ ΠΟΑΤΤΙΜΟΙ ΛΙΘΟΙ.

Πλούσιο; Κινέζος περιεπάτει είς τόν δρόμον μετά κόμπου 
καί ΰπηοεφανείας καί Ισεμνύνετο λίαν έπι τψ  λαμπρώ αύτοΰ 
ίματισμώ, δστις χρυσοΰφαντος ών έκοσμΰτο καί ύπό πολυτί
μων λίθων. Γέρων, πτωχός καί κακώς ένδεδυμένος Βόνζης ά- 
πήντησεν αύτόν, έστάθη ενώπιον του, τόν παρετήρησε πολλά- 
κις άπό κεφαλής μέχρι ποδών μετά πολλής εύχαριστήσεως, 
έ-κυψε κατόπιν προ αύτοΰ μέχρις εδάφους, καί τόν εύχαρίστησε 
ταπεινότατα διά τούς πολυτίμους λίθους του. «Πώς, ήρώτησε
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μετ’ απορίας χαί στομίου ό πλούσιος, μήπως σοί έδωκά 
ποτέ τινα έκ τών πολυτίμων λίθων; ’Αληθώς ουδέποτε, ά- 
πήντησεν ό γέρων μονάχος, άλλά μ οί δίδετε ήδη τήν ευ
καιρίαν νά ίοω και νά θαυμάσω τον λαμπρόν τοΰτον ιμα
τισμόν καί τούς πολυτίμους λίθους σας, κα'ι νά έξισωΟώ 
μέ ύμας κατά τήν άπόλαυσιν α ύτώ ν διότι ούδεμία άλλη 
διαφορά υ-άρχει ήδη μεταξύ ήμών, έκτος τοΰ οτι ύμεΐς μέν 
λαμβάνετε τήν φροντίδα καί τόν κόπον νά καθαρίζετε καί 
οιατηρήτε αύτούς, έγώ δέ εΐμί άπηλλαγμένος τούτου τοΰ 
κόπου.

Έ λθέ ποτε εις ερημίτου τινός τόν νοΰν ή παράξενος ε
πιθυμία νά φιλιώση τον διάβολον μέ τόν θεόν. «Βλέπεις, 
Κύριέ μου, έλεγε πρός τοΰτον, ότι ό άσπονδος εχθρός σου 
διάβολος αρπάζει καθ’ ημέραν εν έκ τών πλασμάτων σου. 
Έ γ ώ  κρίνω εύλογον νά τόν συγχώρησης, διά νά παύση 
πλέον ό τόσος όλεθρος τών ψυχών.» Συγκατένευσεν ό θεός· 
ό δ’ ερημίτης, ώς μεσίτης τής συνδιαλλαγής ύπήγε νά συμ. 
βουλευση καί τον διάβολον, *Τί κερδαίνεις, ειπεν εις αύτόν, 
άν σύρης καθ'ημέραν τόσας ψυχάς εις τήν κόλασιν, και μέ 
αύτάς συγχρόνως κολάζεσαι καί σύ; ώφελιμώτϊρον ήθελεν 
εϊσθαι εις σέ νά παύσής τοιοΰτον πόλεμον και νά φιλιωθής 
μέ τόν θεόν. Μέ τέτσαρας μόνον λέξεις είμαι καλός νά δια*· 
λύσω τήν διαφοράν σας». ’Ήρεσεν είς τόν διάβολον ή συμ
βουλή κα'ι ήρώτησε τόν έρηαίτΓ,ν ποΐαι ησαν αίτέσσαρες 
αύται λέξεις. Ό  ερημίτης άπεκρίθη. «"Ημαρτον, Κύριε, 
συγχώρησόν με». Μετά χσρας, έπρόσθεσεν ό διάβολος· ά λλ’
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είτε μοι πρώτον τίς μέλλει νά προφίρη τάς τέσσαρας ταύ- 
τας λέξει:, έγώ ή ό θεός; "Αμα ήκουσεν παρά τοΰ έρ/)μίτου 
οτι ήτο χρεία νά τάς έκφωνήση αύτός, άνεχώρησε μέ κα
κίαν και οργήν περισσοτέραν τής πρώτης.

Ό  μΰΟας 2ηλοι, οτι πολλο'ι άνθρωποι δίοουσιν άκρόασιν 
είς λόγους διαλλαγής όχι δι’ αγάπην τής ειρήνης, άλλ’ έλ- 
πίζοντες ν’ άδικώσιν εις τό έξης χωρίς κάνένα έλεγχον.

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α .

Γάλλος κα'ι ’Ά γ γ λ ο ς  ήριζον πρός άλλήλους ποιον έκ 
τών δύο έθνών υπερτερεί τό έτερον κατά τήν στρατιωτικήν 
δόξαν, τήν πρόοδον είς τάς τέχνας κα'ι έπιστήμας, τήν 
γλώσσαν, τά γράμματα κ.τ.λ. Έ καστος καταλαμβάνει, 
ότι είς τό τέλος τής εριδος ήσαν τόσον προχωρημένοι ό
σον καί είς τήν αρχήν, ήγουν ότι έκάτερος ήτο πεπεισμένος 
ότι τό έθνος του ήτο τό πρώτον μεταξύ όλων τών άλλων 
έθνών. Ά λ λ  όμως 6 Γάλλος θελων μέ τρόπον εύγενή νά 
δώση πέρας είς έριδα ο χ t τόσον εύχάριστον, έκραξε· «Τέλος 
Κύριε, άν δέν ημην Γάλλος, ήθελον νά ήμαι Ά γ γ λ ο ς » .  Καί 
έγώ, ειπεν τό άγέρ ωχον τέκνον τής Ά λβίωνος, »άν δεν 
ημην Ά γ γ λ ο ς ,  ήθελον νά ήμαι Ά γ γ λ ο ς » ,

Πάντες γινώσκουσιν, ότι αί Βρυζέλλαι ήσαν ι · < λ λ ο τ ε  ό 
καθ’ αύτό τόπος τής παρατυπώσεως (coutre-facon) έν Ευ
ρώπη. Επειδή οέ ήσαν προπάντων Γαλλικά βιβλία, τά ό
ποια πζρετύπουν είς πλήθος οί Βέλγαι τυπογράφοι, έζημίο- 
ναν σημαντικά τούς Γάλλους συγγράφεις καί τυπογράφους. 
Μια τών ήμερών ό Αλέξανδρος Δυμά διερχό,ι/,ενος διά τών 
Βρυξελλών παρεκινήθη ύπό νέου τινός, όστις ήτο εργάτης
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είς εν τών έκει τυπογραφείων νά έγγράψη τι etc τό Λεύκω
μά (album) του. Ό  Γάλλος συγγραφεΰς συνήνεσε, κα'ι 
ιδού ή φράσις, τήν οποίαν εγραψε. «Τοΰτο δέν εινε παρα- 
τύπωσις της γραφής (γραψίματος) τοΰ ’Αλεξάνδρου Δυμά».

 -------

Α Γ Χ Α Ι Α  Α Ι Ν Ι Γ Μ Α Τ Α .

’Έ κτορα τον Πριάμου Διομήδης ΐίκτανεν άνήρ 

Αϊας προ Τρώων εγ χ ε ϊ  μαρνάμενος.

Ειδον έγώ ποτε Θήρα δ*’ υλη; τμνιτοσίδιόρου
ύπτιον ορθά τρέχοντα, ποσίν δ ’ ο υ χ χ ’ ή π τετο  γαίτις.

Ε ί  πυρος αίθομένου μέσσην εκατοντάδα θείνις, 

παρθένοιι εύρήσεις υίέα /,α'ι φονέα.

Γ Ρ Ι Φ Ο Σ ,

Α Τ Σ Ι Σ

Τοΰ έν τω  Η ',  τεύχους α ιν ίγματος «Πανδέκτη;» τοΰ δέ γ ρ ί -  
Του «Φ ίλο; μέν Πλάτων φιλτάτγ) δ ’ η αλήθεια».


