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Συγχρί*ον»ε: τόν άνθρωπον πρός τά σύστοιχα αυ
τού άλλο ζώα βλέπομεν ότι cuts τό τρίχωμα, ή τό έριο» 
καί τήν σκληρότητα του δέρματος οΰτών φέρει, ώς ά 
οπίία  χατά τών τϋς άτ(Α03φαίρβς μεταβ;λών, ουτε 
μ ι γαμψούς χαί βξιΐς όνυχας, η χηυλιόδοντας χαι κέ 
pat?, χαθώςτινα έΕ αυτών, ετ·>·̂ « χαδωπλισμένος προς 
έπιδεσ-ιν, ή άμυναν. Οΰδενός άλλου ή πρώτη και τελευ
ταία./,λιχία εκτείνεται διεξοδικό»χερτν, ούτε τόσον ασθε
νής χαί ίπώδυνος Βραδύς τούς πόδας■ εκί»?όνε·>« σχεδόν 
πάντοτε ΰπδ ιών άλλων προτροπ.άδην χυνηγούυενος' xai 
μόνον εί; τρώγλα: x*t χηραμοίκ καταδυόμενος eS’jveto 
»ά εύρίσκη δπωσοΰ* τι·α άσφάλειαν μή άρχού«ενος ?έ εΕ 
άνάγ<ης εις τήν πρόχειρον, ή α&τασχεδιον τροφήν τώ« 
βύιο^υών «αρπών χαί χόρτων, ετυρ*τιβν άδια)ε:πτως 
νά χατατρύχηται, ή νά έπαπειλήτάι άπό τόν λιμόν, ω 
β π  τό γένος του εαελλε νά έκλειψη ταχέως," ή νά δι* 
άγη τούλάχιστον όλιγάριθμον χαί άθλιον ( 1).

Α/λϊ ομως δ άνθρωπος χατέστ») βαθυηδόν άκόλυ* 
τος, ώς εΐπει», τής χτίσεως χύριος. Τά τερατωδέ- 
β τατσ ,  ή άλχιμώτατα χαί έζαιρέιως βιαοβόρα θ<;ρ!α, ή 
φάλαινα. δ λέων, ή ύχίνα, 5 πά<θηρ. ή τίγρις, ή πάρ- 
ίβ λ ις , δ χροχόδειλος, δ λύκος, δ a tt ic  χτλ·. φονεύονται
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παρ’ nitxo'j λίαν εύνόλκς, ή παραδόςως τιθασσευίμ ιν*, 
άφ’ ru α ίχααλωτιιθώσι, καταδικάζονται άνίχχλήτχς 
ι{ς δεσμα δ;ά β ίιυ , ώς άν ^ ι«ν  βαρυτάτων τινών έγ* 
κλαμάτων ένοχα, ? ιά νά προπηλαχιζωνται πάντοτε άπό 
τήν υβριστικήν του άλαζονίαν, ή νά χρησιμεύωσιν ώς 
τής τρι.φη'ής του ό**ηρ'·ας πϊίγνίον καί ψ^χαγώγνμο. 
Ή  γη, δ άήρ, ό ώχεανός υποκείμενα νυχτός χαί ίμ έ -  
ίας εις τάς έπιδρομίς τοΰ ανθρώπου λαρυραγωγοΰ*" 
ται π^ός έχπλήρωσιν ιών πραγματιιών χρειών, $ χαί 
τών φανταστικών του ορέξεων. Τα τοιαϋτα δέ θαύμα· 
τα καί μυρίβ άλλα προέρχονται προφανώς από τή< ύ* 
πέροχον.τοΰ ανθρώπου διάνοιαν, αλλά δεν χατωρθώθη* 
5 ·>ν άπ «ρκήζ Χαί χαθάπαΕ. Ή διάνοια βΰιη ζτο ώς πι- 
αίά χαί ιυιορος γή άκοδιδοϋβα πολυχους χβί ώρβίους 
«,αρπούς· άλλά ίιετΟ ισε πολλούς οίώνος χερίΕΰουοβ, 
καί σήιιερον δέ πολλοοτηυόριον αδτής μό»ον χβλλιιρ* 
γεΐχαι. ’ Ηχο τιμαλφής ά^άμας προωριομένος ν 'β ντο - 
ναχλα άμυδράς τινας τοΰ θειου φωτός αχτίνας* άλλ «ΰ* 
ρίικετο ι?ς πολΰν χρόνον καί μέχρι το5δι I »  διαμένει 
πολλβχου άχβτέργαστος. ’EypnαΊθη δέ ευτυχής δ αφό · 
ρων περίίτάβεων συνδρομή εως ου διακριβή δ«ωιοΟ* ό 
άν9ρωπος, άνοφαιν6μ«νος άξιος τής εντολής τοΰ Δτ,μι* 
ουργοδ.

Μεταξύ δμως τούτων Ινήργηΐί μάλιστα ϊραστηρίως 
ή έιιμ ιξ ιβ  τών διεσχορππμένων λαών χαί ό αείιτοτι 
σχεδόν ταύτην παραχολουθών ·?ϊ,{ μαθήσιως ζήλος. &ιά 
τοΰ το πανταχοθεν aux ο εβοηθεΰο προίοόσης Ιχείνηί' Ιδιαι 
τέρως δέ ή θρησχείβ άπ^τει εχπαλαι τους λειτουργούς 
τη; λογιωτερους τώ / ά ύω ν . Οί Βάρδοι ώς ΰμνωδςί, o‘ 
Ούάται ώς «ροποίο» x « r  φυσιολόγοι, οί δέ Δρυΐδ»ι ec



φιλότοφοι(Ι) ηταν είς τήν Κελτικήν, βίς τό κέντρο* δηλ. 
τής Κύρώπης, 5,τι σχεδόν «ίς τή* Κίναν οί Μα*5αρίνοι, 
είς τήν Ινδία» ο\ Βραχμά»ες, εις τή* Περσία* d  Μά
γοι, εις την Αίγυπτον οί ιερείς, καί εις τήν Παλαιστί
νην οί Λευΐται. Ά λλ ' οί λόγοι καθόλου, μερικώτερο* δε 
αί έπιστήμαι, ίσως δέ χαί αΰταί αί τέχ*αι. ώ ; τών έ- 
πιστημών απόρροια και εφαρμογή είς τάς βίωτικά; 
χρεία;, προκόπτουσι διαφερό*τως όπου επικρατεί δια 
νόμων δικαίων ή έλευδερία. Ένεκα δέ τούτω* μό*η ί) 
‘ Ελλάς έκ μικρώ* δημοκρατιώ* συγκειμένη ίμελλέ πο
τέ νά γείνη μήτηρ καί χροφός πα'ιης μαδήσεως (2 )- 
Πάκτα τωόντι της σοφίας τά είδη ευδοκίμησα* er.iayjc 
αυτόθι- οθεν ή Ιστορία άνέδειξε* άνδρας συνεχούς χαί 
περίιρρονας* ή ποίησης εύρυεϊς χαί άγχίνοα;, η μαθη
ματική μηχανικούς, ή φιλοσοφία βαθεϊς. ή φυσική σκεπ
τικούς, ή ηθική φιλα<δρώπου;, f] τολίτΐκή χαί ή ρηιορική 
μεγαλοπράγμονας, γεναίους καί διαλεκτικούς· abeunt 
stad ia  ία  mores (3). Έπελδώ» δ» καί ό χριτ^ανι- 
ομός προήγαγε διά της όμοδόξου ΐσότητος ετι μάλλον 
τήν παιδείαν. ’Έπειτα καθώς τά μο*αστήρια Ιπί τοΰ κα
τακλυσμού τής βαρβαρότατος έχ^ημάτισαν κιβωτός τών 
γραμμάτων· επειδή αυτόθι εύρισκοντο άποτεταμιευμέ- 
να πάντα τής αρχαίας φιλολογίας τά πολύτιμα λείψανα1 
ουιως οί έν αύτοϊς μονασταί άπεβησαν σχεδόν έξ ανάγ
κης οί χαρίεντες τής κοινωνίας (4) διότι αυτοί μόνοι έ- 
γνώριζο* τήν αξίαν καί την χρηιιν τών αγλαών κει 
μηλιών εκείνων αυτοί τά περιποιούντο χαί τά έγ*ω 
σιοποίουν διά τε τή* έμφυτον είς πάντας φυλομάδιιαν 
καί διά τή* οονέμπορο* τών καλώ' ησυχίαν, εις τήν ο
ποία·.· αί Μοΰβαι ε*α»μενίζο*ται· έκτος δέ τούτων καί 
διά τά σχέδια τής ιερατικής συμμορίας καί το ατο
μικόν συμφέρον(5) Έπ&ιδή όσω διέφερο* τών άλλων 
κατά τήν παιδείαν, τόσω έπρεπε* άναλόγως νά έκτεί 
νηται ή έπι^ροή των εις πλατυτβρον κύκλον, εισχωρούσα 
εις τάς έκκλησιαστικάς συνόδους, είς τά πολιτικά σ υ ν  
ε'δρια, εις τάς ακαδημίας, εις τά σχολίΐα, εις τών ι 
διωτών τάς οικίας, εις τών ήγεμόνων τά παλάτια καί 
είς αυτούς τους μυχούς τής συνειδήιεως. Τελευταΐον δε 
και δ τόπος πολλάπλασιάσας τάς εικόνας τών ίδεώ* είς 
απε ιράρ ιθμα  αντίτυπα διά τών βιβλίων καϊ τών εφη
μερίδων, οΰιω δέ υπηρετών ώς τηλέγραφος διά τήν 
μυστιριώδη τώ* πνευμάτων συνομιλίαν, συνήργησεν έ· 
ξαισίως εις τήν πρόοδον,

‘Η ειρήνη τών εθνών ητο βεβαίως αναγκαία εις τήν 
συνεχή ταυτην έπίδοσιν' διότι συμβάλλει έξαιρέτως ή 
ήρεμία εις τά αφανή τής φυσεως Ιργα, καθώς καί εις 
τών άνθρώτ·» τάς επιχειρήσεις. Δί αύτής μόνον, ώ; 
επί τών γαιωλογικών καί χημικών φαινομένων, λαμ-

( 1 )  Στραβ. Γεωγρ.
(2) Hume Essay 17. R ise of arts an t scieuces.
(3) Bacon Essay. 25  of stud ies.
(4) M ichaud. H isto ire des Groisades Tom . 4 ,
( b )  Γνωσιόν ότι έχ τούτων τώr  μοναχών όιέ

πρεψαν μά.ΙιστΛ εις μi r  τά γράμματα ιδιαιτέρως οί 
Β ιη δ ιχ τ ΐνο ι, εις ύ ι  τά πράγματα οί 'Iησαυιται.
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βάνουσι τά σώματα τόν οΐχιΐον ?κα»τΛ χαρακτήρα καί 
τόπον δΐ αυτής δέ καί τά μικρά μεγαλΰνοντα: συνελ* 
κομένων εις εν τών μορίων. ’Α.λλά καδώς άπό τήν κρα- 
σιν δΰί χρωμάτων προκύπτει τρίτον, άπό αντιθέτους 
αιτίας ενίοτε προέρχεται άνάλογον αποτέλεσμα. Ούτως 
αί στάσεις, οί διαπληκτισμοί, αί πολιτικαί ταραχαί, οί 
συγχωνευτείς, η οί διαμερισμοί τών επικρατειών, καί 
οί πόλεμοι, άνήγειραν πολλάκις τούς λαούς άπό τής α 
κηδίας τόν λίθαργον, διέλυσαν τήν ναρκωσίν των, ίφυγά- 
ίευσαν τούς ανθρώπους εις άλλα κλήματα, οηυυ τούς 
παρηκολουδησε χαί ή βιομτχανία των, μετήγγισαν τά ή* 
δη καί εδιμα άπό χώρας εις χ ώ ρ α ν ,  έκαδάρισα» ώς κα
ταιγίδες τό περιέχον άπό τάς προλήψεις καί δεισιδαι
μονίας, έσΐήριξαν τήν ισονομίαν είς έδραιοτέρας βάσεις, 
ήνάγκασαν είς έπινοίας καί εφευρέσεις ( 1) ένέπνευσαν 
εΰγενεή τινα άμιλλαν καί φιλοτιμίαν, ήοφάλισαν, ώς 
ένδε'χετο, τό παρελθόν, ύπέθαλψαν δέ καί τά ζώπυρα 
τών ελπίδων ύπέρ του μέλλοντος.

Ίσως καί ιόσαι εΰεργεσίαι δέν άντισταθμίζβυσι 
τήν άνασιάτωσιν τών πόλεων, τήν έρήμωσιν τών χ ω 
ρίων, τάς συμφοράς τών οίκογενιών, τάς μεταναστεύ
σεις, τούς φόνους, ή άπλώς τούς στεναγμούς κα! τά 
δάκρυα τών παθόντων. ’Αλλά πόσον βαρόνουσι ταΰτα 
είς τήν πλάστιγγα τής θείας ΓΙρονοίας ; Τ ις γνωρί” 
fsi τούς γενικούς νόμους τής ϊσο^οπίας τών όνιων, 
διά τήν όποιαν έκ τοΰ θανάτου γενναται ή ζωή, κα
θώς έζ εΰιελών καί διεσπαρμένων ερειπίων συγ- 
κροτι,ϋνται οίχοδομαΙ μεγαλοπρεπείς, έκ δέ τών άτμών 
συνιστώνται τά νέφη καί πλημμυρουσιν e{ ποταμοί; 
« Τ ί γάρ, ά< σύ άποδάνης, άοίκητος εστε ή ύπ’ οΰρα' 
νό»; -η καταστραφήσεται 2ρη έκ θεμελίων; — Πώς γαρ 
δίκαιος βροτός ενα-τι Κυρίου ; (2 )

Ό,τιδήποτε κατά μέρος συμβή, δ άνθρωπος σπου
δάζει ά-ενδότως ν’ αύξηση τήν ευτυχίαν του καί νά 
έξαπλώση της ένεργείαο του τόν δρίζοντα* περιπλανα- 
ται εις μαχρυνάς χώρας χάριν πολιτισμού, ή παι
δείας, μεταφέρει τά προϊόντα διαφόρων κλιμάτων είς 
άλλα καί τά πολιτογραφεί είς τήν πατρίδα του [3], 
ενεδρεύει παντού τήν φυσιν είς τάς πράξεις της, μ ι
μούμενος δέ τούς τρόπους της δημιουγει καί αύτός, 
ώς έκείνη· έπ;ΐδή οί ποικίλοι καί άνδηροί τάπηιες, 
τά λεπτοϋφέστα'α όδόνια, τά χρυσόπαστα οηρικά, καί 
τά πολϋδαίδαλα τής μεταλλουργίας ή άργυλλοπλαστιχής 
σκεύη ί'έν εύρίσχονται εις τήνφύσιν' άλλ’ ούτε Βαρ^ιγαλ-

( \ )  ‘Η χατασχευη τοΰ σάχχαρος άηο σεύ- 
τ.Ιιι, της τεχνητής σόΰας, καί πο.ί.ίαϊ ά.4.1αι a r a -  
χαΛύψεις δγεί.Ιονται είς τους ποΜμους τής Γα.Ι.Ιίας. 

( 2 ) ’ιώ β . χεφ. 18, 19. (
^3y Ώ ς τόν χαψεν π ,χ · οσςις μόνον έ.τι Λοαδοβί- 

joiv I d  εγνωρίσθη’ ητο δε τόσον σπάνιος, ώστε β ο σ ί -  
Λεΐς μόνον καί μεγιστάνες ήζιοΰντο νά τον π ίνω σ ιν . 
"Οθεν ή Άνασσα Α ίκατερίνα ή έχ Μ ιδίχων τον ε" 
χρυπτεν νπ ιρ  ε αυτής, ώς άμβρωσίαν χαί νέχταρ.

Τό αυτί) ό υ ν άμ εθ α  ν ά  ε ΐπωμεν  χα ί  π ερ ί  τής  
μ ετά ζης ,  ητ ις  ητο ά γνω στος  μ έχρ ι  τών Β υ ζα ν τ ινώ ν  
χρόνω ν ,  χ α ί  πΛήΰυβς ϊ ϋ . Ιω ν  πψαγμάτ ιύν .

λικές οίνος, «αί δρτος οεμιδαλίτης, ουτε πολυτελείς 9. 1 
μαξαι χαί τριώροφοι οίκίαι, ή όίγλαόμορφα άγα/ματα 
καί άκαταλόγιστον άλ>ων πραγμάτων π'ήδος. ΙΙάντα 
δέ ταυτα κατεργάζεται ό άνθρωπος διά τή; άκαταπονή 
του επ ιμέλε ιας. Καί άλλοτε μέν άπά μικρών, ή μερ.'

συμβεβηχότων συλ^ογιζόμενος πορζεται γενικά 
χαί μεγάλα συμπεράσματα· |1 ] άλλοτε ίέ άιιοτυγχά 
νει είς τάς σκέψεις του1 δέν άπαυδεϊ δμω; διά τοϋτο' 
έπειδή ευχαριστείται «ρός καιρόν χαί μέ τήν άπά 
την, ή μέ τήν σκιάν, ούτως εΐπείν, τής αλήθειας, καί 
μέ τό ί*ομα δέ μόνον αύτό τής ΙλευδερΙας, τήν όι.οίαν 
θηρεύει! "Ενεκα δέ τούτου άνασκευάζει όσημέραι τά 
γεγονότα, μεταποιεί διαφόρως τά υπάρχοντα, ύπομέ 
νιι κόπους άτρότους, καί δλίψεις παντοίας, καί χατα 
διωγμούς παραφορών αρχόντων, ώς καί τών  ά*οήτων 
αυτών τάς ειρωνεία; καί τά σκώμματα. Έπιμένων 
δέ πάντοτε δαπανα άφειδότατα υπέρογκους χρημάτω 
ποσότητας, άντιμάχεται καρτεριχώς προς πάσας τάς 
δυσχερείας, καταναλίσκει τήν ζωήν του, και καδόλου 
εΐπιιν διακυβευει τό παν διά νά κατ»ντήϊη εις σκο
πόν τόν όποιον καί αύτός πολλάκις δέν βλέπει χα 
θαρώς ώς σκοτε^ν χαί συγ»εχυμέ»ον δ ά τοϋτο κα 
ή πολυπραγμοσυνη του διατελεΐ συνεχής και ή πλεο 
νεξία ακόρεστος.

ΤοιοΟτο ^το άνέκαθεν, ώ ; ίστοροΰσι, τό άνδρώπινον 
γένος, άνήϊχον, δυσάρεσχον, νεωτεριστικόν, άλλοπρό 
σαλλον· ποτέ όμως δέν έοάνη μέχρι τοϋδε είς τοσοΰτον 
όργασμόν, out* εδειξε ζωηροτέραν ένέργειαν. Τά τε 
λευταΐα έξήκοντα ίτη ’σοφαρίζσυσι μέ όλοκλήρους έκ 
τώ» παρωχημένων αιώνων. ’Επειδή άφ ου ε ί' εκατό* 
ένιαυτούς έκοιματο δ ’Επιμενίδης, ευρισκεν έγειρόμενος 
τά περί αυτόν είς τήν αύτήν σχεδόν κατάστασιν 
Σήμερον δέ όποια διαφορά! Ούδέν μένει σιαδερόν και 
ολίγους τινάς μόνον μήνας; Ά λλ ’ όμοδυμαδόν καί ώς 
έκ συνθήματος ένασχολοΰνται οί λαοί είς τήν καθολι 
κήν τ ίς  τύχης των βελτίωσιν, τήν ούξησιν τής 
κοινωνίας, τόν καταρτισμόν τής ίημοοίου άγωγή{ καί 
τοΰ πολίτικου των συστήματος, τήν έκτασι* xru 
εμπορίας, τήν διάδοσιν τών γ ν ώ ι ε ω ν ,  καί τήν τελεί 
οποίησιν τή; βιομηχανία;. Είς τόν μακρίν δέ δρόμοι 
συνοδείας τοσοΰτον θορυβώδους χαί πολυπληθούς πάν~ 
τες δέν δύνανχαι βεβαίως νά βαδισωσιν ε’κ παραλλή 
λου καί κατά στίχον· ’Αλλ’ οί μέν αυτών ώς εύ 
ζωνοι στρατιώται προπορεύονται, μεγάλα βημαιίζο»' 
τες, οί δέ άκολουθοΰσι κατόπι», τινές δέ έκουσίως, 
ή άκουσίως παρεκτρέπονται παντελώς καί τής όρδής

[ 1] Οίίτως ή ποιχι.Ιία τών χροιμάτων, τά όποια 
.Ιάμπουσιν είς τάς παμψόΛν^ας, εδωχεν ίσως τήν 
πρώ την  τής όια&Μσεως τών ήΛια*ών Αχτίνων ιδέαν. 
Ή  πτώσις μή.Ιου από τό δένδρον εγεινε α ίτια  τής 
άναζητήσεως τών χανόνων τής βαρύτητας. Η δε θέ~ 
σις τ ινω ν άνθράχων, όστέων, κοχ.Ιίων, η χηραυίδων 
χτ.1. είς διαφόρους τής γης στιβάδας υπέδειξε τήν 
χρονολογίαν τών καταστροφών τηςχτ.Ι. 'Α.Ι.Ιά και ή 
Χη/ΐία χαι ή 'Αστρονομία άπό εντεΛεΐς άρχάς όρ- 
μηθεΐσαι κατήχησαν δπον σήμερον ενρίσχονται,

όδοΰ· πολλοί δέ άλλοι καί παρασάγγας όλους χα- 
δυστερ -ύ ί ΐν .  ’Αλλ’ αί άταξίαι αυται δέν ^έμποδίζουσι 
τ ί γενικό* άποτέλεσμα, ουδέ συγχρύπτουσι τής αυτο
μάτου ταύτης δραστηριότατος τήν όρμή*. ’’ϋπειτα 
ούιε ό άνδρωπες εύβυπορει κατά φύσιν, άλλά λοξο
δρομικών προβαίνει πάντοτε* πολλάκις μάλιστα στρέ
φεται είς τά δπίσω διά νά αύξηση τή* ρύμην του, ή 
απαντώ» σταδμούς τινας ευχάριστου όπωσοι'ν τάξεω ;, 
ώς χλοεράς ’Οάσεις, άναπιεύεται προσωρινώς εως ου 
άναλόβη πάλιν τάς δννάμεις του καί γείνη είς^ νέους 
αγώνας εύτονώτερος. [1 |

Ή  αδιάκοπος άρα έπίδοσις πρόκειται δ'.ά παντός 
ώς άδιέξοδος κύκλος, ή ώς αχανές ς·άδιον, οπου κατά 
τό μέτρον τή; ίκανότητός των συναθλοΰσι πάντες* 
τολλοί δέ τρέ/ουσ. *αι ώς αυτόματα δουλιύοντα εις 
■άς άνεξι/νιά^του; βουλά; του Ύψίστόυ, χ»·*ρίς ποτε 
νά τό φανταζωνται! Διά τοΰτο όσημέραι ό άνθρωπος 
ίίσχωρεϊ ί ν ϋ τ ίρον εις τό άπέραντον τής φύσεω; βασί- 
λε ον, πάντοτε αυξάνει τα μέσα, και νέας προοθετει 
«αταχτήσεις, αί 'ϊπο'ύι έ/αττοΰσΐ τούς κόπους του, 
τυντε'μνουσι δέ και τοΰ χρονοο και του τόπου τας 
διαστά5εις.

Δισχόλως τις πρί* ί'δζ πιστεύει ότι τοΰ ανθρώπου ή 
ούναμις έ*ηρμοσμέ.·η ιίς το ακρον μοχλού μηχανής 
τΐ'Ός πολυπλόκου, εκατονταπλασιάζεται εις τό ετερον 
άκρον διά τών ποικίλων συνδυασμών τής μηχανικής. 
Αλλά τοΰ λοιποΰ μόνον τά άψυχα 5ντα φαίνονται προ- 

ωρ/σμένα νά άναπληρώσωσιν εντελώς τόν άνθρωπον εις 
πάσας τάς καματηράς εργασίας' ώς·ε ούτως αναβιβά
ζεται εί; τήν άληδή περιωπήν τής άξια; του. “Ισως δέ 
<α'ι τά ζώα παύσωσι τοΰ λοιποΰ νά βασανιζωνται 
ώς άνδράποδα μετά τοσούτους αιώνας ανακτώμενα και 
αυτά τήν φυσικήν ελευθερίαν των, εις τή* όποιαν Ιχου- 
σι, καθώς χαί ημείς, απαράγραπτα δικαιώματα.

Πρό άμνημονευτου χρόνου δ άνθρωπος ε?χεν ύποβε- 
βλ/ιμένον είς δουλείαν έν έκ τών ς-οιχείων τής φυσεως, 
τόν άέρα, καθώς καί τό υδωρ, καί άπ’ αυτόν κινού
μενος, διέσχιζε* άφόβως τάς θαλάσσας διά νά μετα- 
βή άπό ηπείρου εις ήπειρον. *Αλλ ό άτμο;, τόν ο
ποίον Ιβλε-ο* άδιαφόρως ιό^αι γενεαι μέχρι τοΰδε α- 
ναδιδόμενον έκ τοΰ ζέοντος υδατος, ή μάλλον αυτο τού
το τό ΰδωρ άραιωθέν υπό τη; θερμότητος εις λεπτομε- 
ρεστέρα* κατάς·ασιν, ήτο είμαρμένον επ έσχατων τών 
ήμερώ* ν’ άναδεχθή οΰχι μόνο* τοΰ ανθρώπου καί τών 
ζώω* τούς μόχθους, άλλά καί τοΰ άέρος αύτοΰ τήν υ
πηρεσία*. Ο άτμός ά*αφυσώμενος και το* άθρωπον 
μεταφέρει έ*τός 12 ή 13 ήμερών άντί τών 2 η 3 μη
νών άπό ιούς άνχίποδας τόπους τοΰ ετέρου ημισφαίριου 
είς τής νέας Καρχηδόνος τά παράλια, και μηχανας δι
αφόρους κινεί τών έργο^ασ^ων, καθώς πολλαχοΰ^χαί 
αυτό τά άροτρον άντί τοΰ βοός χαί ιοδ ίππου. Αφ̂  
ου δέ αί όδοί χαιεστρώδησαν μέ σιδηράς πλακας καί 
αί τροχιαί ΐλειάνδησαν, ό άτμός χινεΐ χαί βαριι- 
τάτας άλληλουχουμέ*ας άμάξας, αί όποΐαι φέρονται
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μέ τοταΰτην ταχύτητα, ώττε μόλι; διακρίνει δ δ ] 
δοιβορ^ς τα πέριξ άντιχείμενα, *ομίζων διι ΐ* 5 - ' 
t> τρεχουσι» ε ί; τά οπίσω ί> ω κυρίως αύτό; τρέ-j 
χει εί; τά εμπροίδεν, ;;αδώ; καί εί; τόν σύντομον 
Tfl; ζ-^ή; του δρόμον, όπου μέμρεται ίμ ? ω ;  τόν χρό 1 
νβν ώ ; φεύγοντα! "Ισως μετ’ δλίγον ό ά»*)?ωπο; ©9ά-
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ν α ύ ι η »  χ α ί  δ έ ν  λ ε ί π ε ι  τ ώ  ό ν τ ι  ά λ λ ο  π α ρ ά  τ ή ν  δ ι ε υ θ υ ν σ ι »  

τ ο ΰ  ο ύ ρ α - ο δ ρ ό μ ο υ  όχήχχχας'  έ π ι ν ο η θ ε ί σ η ς  δ έ  χ α ί  τ α ύ ι η ς  
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x a i  τ ώ ν  π υ θ μ έ ν ω ν  α υ τ ώ ν  z o ' j  ώ χ ε α ι ο ΰ ,  ό π ο υ  ό  Λ ή λ ι ο ς ,  ή  
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γ α ρ ι τ ο φ ό ρ ο υ ς  χ ό χ λ ο υ ς ,  τ ο ύ ;  σ π ό γ γ ο υ ; ,  x a i  τ ά  κ ο ρ ά λ λ ι α ,  
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Διάφοροι δλαι έχρησίμευσαν άλληλοδιαδόχω; εις 
φωτισμόν τοΰ ά»δρώπου, τά ξύλα, ή όητίνη, τό στέαο, 
τό έλαιο», δ κηρό; χ:λ. Καί δη μέν άπό τό λίπο; 
άπεχωοίσθη δλη λευκότατη πρός κατασκευήν λαμπά 
δων 5) στεατΐτις, Λ χαί OTt οι άχρηστοι σάρκες τών νε 
χρών ?Γ.κω* ε ί; γη ' ύγράν βυθιζόμεναι γίνονται λευ
κό» χηοίον, ίσως δέ» φανή τοσούτω πα:άδοξον. Ποτέ 
ίμ ω ; δέν έδυ»άμεθα νά πιστεύσωμεν δτι σώμά τι άε- 
ρώδε; (άνθοακούχον ύ5ρογόνον, ή γάζον) εξαγόμενον χαί 
άπό άλλα; δλας. μάλιστα δέ άπό γαιά»θοαχα;, ήθελεν 
άναπληρώσ<ΐ ώ ; φώτισμα πάσας τάς λοιπά; ουσίας οσαι 
μέχρι τοΰδε ^σαν έν χρησει. Άλλα σήμερον αΰτό ερ
χόμενον διά σωλήνων άνιβαίνει, χαθώ; τό δδωο, εί; υ 
ψηλότατα δωμάτια' άρχει δέ, στρέψαντες τήν ς-ρόριγγα, 
νά πλησιάοωμεν χαίουσαν θρυαλλίδα, διά νά άνάψη 
εΰδύ; ώ ; λυχνία τις πολύφωτος.

Ή  δύναμι; όμως τοΰ άνθρώϋου δέν εκτείνεται άπό 
τινο; ιίς μόνον τά αισθητά χα! φαινόμενα, ή ψηλα
φητά σώματα, άλλά καί βίς τόν λεπτότατον αύτόν 
αίίερα, εί, τήν έξαίσιον δηλ. έχείνην οΰιίαν, ητΐ; 
βυ<δε'ει πα<τοΰ τήν υλην, ευρίτχεται δέ άφ0όνως εί; 
τήν γή» χαί συνάγεται διά τινων άπλουοτάτων μηχα
νημάτων εί; τοϊαΰιΐ)ν ποτότητα, ω ιτε έχπυροεΰει 
φλόγα; άς-ραπή;, κεραυνοβολεί ζώα ΰπερμεγέθ»;, ώ ; 
tov ταύρον χαί τόν ελέφαντα, αναλύει τά μέταλλα, 
διαλύει τό ^ευστόν δδωρ εις δυο άφανεΤς αέρας χτλ. 
Ίσως δέ προοεγγίζει δ χαιρός, οτε συναπτών πάλιν 
βΰχοίις τούς δυο αέρας, θέλει άποχαταστήϊει τό δδωρ, 
όποιον ήτο, διά δέ τή; συνθέοεως τών οτοιχείων κατα- 
σχευάιει έν άχαρεΐ τεχνητόν σάχχαρ χα! ελβιον καί 
βοΰτυρον χαί άλλα τοιαΰτο.

Πληιίον τών χαμίνων, καί ποτέ μέν δρίμΰτατα δη
λητήρια, ποτέ δέ τόν υδράργυρον μεταχειριζόμενοι μέ 
κίνδυνον τη; ΰγε'ας των ο? χρυσοχόοι εσκέπαζον 
ϊιάρορα μεταλλικά οχεΰη διά λεπτής τίνος ε’πιπολή; 
χρυίοΰ. Ά λ λ ’ ή δυναμις του ήλεχτρικοδ ^ευβτου ^λδ« 
χαί ένταΰθα εις βοήθειαν τοΰ άνθρώπου, ώστε Ιμπρο- 
οδεν του χρυιοϋνται χαί άρρροΰνται ήδη τά τοιαυτα 
iiTti νυνχιυής τίνος αΰ'ΐμάχου.

Λιά *ά άνακοινώτωμιν τά; ίϊέ α ; ήμδν προς μαχρότν- 
ά«67τώτα; άνδοώπου; έπρεπε *ά πέμπωμεν «πισιολάς. 
Ά λλ ’ όπου υααρχει οιίμερον ήλεχτριχός τηλέγραφος 
ου»δέων μεμακρο^μένους τόπους ώ ; διά μαχροΰ aiar 
λή-ο;, δ έΜίτέλλιον, έά* περί’ τρέψι; βελόνην τινά 
ώ ; ώροδιίχτη» τοΰ ωρολογίου είς τά γράμματβ 
τοΰ αλφαβήτου έπί τι»ο; χΰχλου φαινόμενα, χο6ώς 
τών ωρών τά οημεΐα, ουλλιβ^ζει, οδιω; είπεΐν, gut· 
πηλώς τήν λέξι». τήν όποί«ν δέλει νά εκφράοη' ή S1 
χίνηιις τή; βελόνη; ταυ<η;, έπαναλαμβανομένη μα- 
γΐχώς πως καί τιΰιοχρονως εις τό ετερον άχρον τής 
μηχανη;, άταγγέλ'.ει ααφέιταια τήν Iwotav,

Τέλο; ε^ριάζο»το ®3λλαΙ ήμέραι, έ.ίοτε δε xai 
μήνες πολλοί, διά νά ζωγραίηθή π ιίτ ώ ; χαί χατ α 
κρίβειαν τοποδεοι» τις, ή είχών ζώου χαί διαφόρω» 
ά^,λων πραγμάτων. Ά λ λ  δίχως χαί άπό τούτον τόν*4- 
πον άπήλλαξεν ήίη ή φιίιις τόν άνθρωπον διότι τ ΐ 
φώς αυτό άνεδέχδη νά άναπληρώοη τοΰ ζωγράφου τήν 
τέχνην μέ άτυγχρίτω; πλειοτέραν τών ίνίαλμάτων 
τελειότηια' επειδή διά οωλήνό; τινο; δ(*ρχόμενον, ώς 
διά σκοτεινού θαλάμου, σχεδιαζ»ι τών υποκειμένων 
τοΰ; χαρακτήρας έπί τή ; χημικώ; πρότερον παρεοκευ- 
αομένης μεταλλικής πλακό;, χαθώ; διαγράφει τήν 
βκιάν επί τών δ ιαυγών ΰδάτων ή λαμπρά; άλλης έπι- 
φανείας τοιαυιης. Αλλ’ άαό τινο; ου;ε ή παρουιια τοΰ 
άπλέτου τή; ημέρας φωτός υπάρχει πλέον άναγκαια* 
διότι έπετράπη τελευταϊον εϊ; τόν άνθρωπον »ά 
χαταιχευάζη, οταν θελη, έν μ έ ιφ  σκότους τέχνη* 
τόν φώ; άνάλογον οχεδόν κατά τήν δύναμιν μέ 
τοΰ ήλίου διά τοΰ αυτού πάλιν ηλεκτρικού ^ευοτοΰ,

Εΰτυχήοαντες νά ζώμεν εις αιώνα τοιούιων τερα
στίων, τά δποΐα ουνειθίοαμεν άδιαφόρως νά άκουω- 
μεν, δέν δυνάμθα ευκόλως νά ουμπεράνωμεν τή» 
έλεείνότητα τοΰ ά»θρωπίνου γένους κατά τούς πολ» 
μακράν ημών ήδη άπέχοντας. Λέν φανταζομεθα πο- 
σας προλήψεις καί δεισιδαιμονίας κατήργηοεν ή χρι* 
στιανικη θρησκεία, πόσα άγρια καί θηριώδη παθη εζερ·" 
^ίζωσι, πόσον ήλλαξε τή» τύχην παμπόλλων έθνώ* 
τής Αμερικής, της Ευρώπης, καί τής Άσίας, ίποιαν 
δέ μεταβολήν προπαρασκευάζει ούν θεω  χαί ύπίρ 
τώ» άλλων, οσα εισέτι εύρισχοντα: βυθισμένα εις 
τήν βαρβαρότητα καί τήν άμάδειαν, χαδώ; τό ή - 
μισυ, ή καί τό πλεΐστον μέρος τής σελήνης μένες 
(ίσω;) έστραμμένον είς τό σκότος, έν ω τό λοιπον 5- 
λον φωτίζεται καί διαλάμπει.

Ή Ιρευνα τών ποικίλων περιπετιών, δσας ΰπέστη 
τό άνδρώπινον γένος, εως ου χαταντήση είς τό σημείο» 
τής προόδου, όπου τό βλέπομεν, φαίνεται άξια ούχι 
μόνον φιλοσόφου, άλλά παντός φιλομαθούς άνδρός, 
μάλιστα δέ χριοτιανοΰ. "Επειδή ουδέν άλλο άποδιι- 
κνύει έναργέστερον τήν φυσικήν εδγένειαν τοΰ άνδρια- 
που, οΰδέν ΰψοΐ διχαιότεραν τό φρόνημά του, ουδε» 
ταπεινοί πλιιότερον τήν ψυχή* του ένώπιον του υ- 
περτάιου τής χτίσεως Δημιουργού, δστις τόν (κλα* 
σε χατ’ ίδιαν εΐχότα χαί χαθ’ έμοίωσιν, i n i  δε ήμέ- 
ρας είς ήμέραν τΐν  εισάγει βαδυτερον εις τά άπ ί-  
χρυφχ τών θείων τον βουλευμάτων χαί ιής οοφιας 
μυστήρια.

Τοιούτβν εργον πολυετούς μελέτης χ*ί έκτελέσεω; 
ίςορογράφων βπουΡοίων 6εωρ^ύ*των ώ ; άπό σχοπδ; 
τών π^ρελβουσών γενεών τά πάθη καί τοΰ: αγώνας 
ού^ε όνειριιιόμεθα νά έπιγειρήσωμεν. Οσο» όμως 
• i μι«ρ»ί ήμών δυνάμεις έπιτρέπίυίΐν υποτύπεοσί» τι* 
ν« αυτού *αί σχιαγραξείαν μίνον έ/ ειδει διη^ήαατος 
*ροτιίέμ·δα »χ ύποβάλωμεν διά νά ποοσβαλη περισ* 
*όπρο» ή διαφορά >ή; πολιτική; καί ή'ίικής χαταττά 
•εω; τώ» Κύρωπαΐχώ» λαώ··, τήν δποίαν έηιδυμοΰμεΛ 
νά άντανακ/δ τοΰ λοιηού ώ ; κάτοπτρον ή Μνημο- 
(ύνη εί; τους εΰμ;νει; ά ναγνώ ιια ; χτ,ς.
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Σόνους καί βλοσυρό; πάντοτε περιεφέρετοό άνδρωπος 
άπό τόπου εί; τόπον έξ όχου εατεδικάσδη ώ : έ·οχος. Έ  
«ιιδή εΐ; τοιαύνην καταστασιν επρεπε νά αίσδάνηται ή - j 
δη κατά βάδο; χαί τά; παρίΰσα; θλίψεις κ«ΐ τά μέλ
λοντα δεινά τή; έπιχδονίου εξορίας του. Αΰτός τωό»τι ο 
«ροωρισμένος κύριο; τών άλλων χτισμάτων η το ήίη 
ιό άγος τής φυσεω ;! Διά τούτο οΰ^έν euti άκουσμα, 
•υτε δέαμα Γσχυε ν’ απασχόληση επ’ ολίγο» τόν νοΰν 
του άπό τήν ιδέαν καί τήν είδωλοποιιαν τής δυστυχίας 
του- άπεςρέρετο δέ καί τή» γυναίκα, ή οποία μέ τά 
βίλγητρά της χύνει τής παρηγορίας τό βάλσαμον εις 
τά δυσίατα τραύματα τής χαρδίας, ώς ά* ήτο αυτή 
τών συμφορών του αίτιος! Οί λειμώνε;, τους δποίου; 
άπήντα έκ διαλειμμάτων είς τόν άτακτον δρόμον του, 
τόν ή»άγχαζον έ»ίοιι νά παραμένη είς τάς ο^δας τών 
χελαρυζόντων [5υάκων· άλλά ποτέ δέν εχρονοτρίβει 
άπό τήν ταραχήν του. Ματαίως ώς πρός αύτόν ε 
•χόρπιζον εις τόν άέρα τήν ήδύκνουν δσμή» των δια'· 
φορα ά»θη πετασώδη, ή χαί διπηχυαΐα κατά τήν πε 
φίμετρον ε’νίοτε ( I ) - ματαίως δέ προσέτι έχαλλώπιζον 
ώς τάπητα τό Ιδα^ος μέ τήν ποικιλίαν στιλπνο- 
τάτων χρωμάτων. Τά ωδικά πτηνά έπέτοντο Ινθεν 
χαχεΐθεν ή δέ άρμονία των άντήχει τόσω μάλλον, 
!σω  ^το βαθυτάτη είς τάς έρήμους έκείνας κοιλάδας 
ή σιωπή· άλλ’ ό βρυχηθμός καί ή δρυγή τών ά
γριων δηρίων έπληττον έντονώτερον τοΰ άνδρώπσυ 
τάς άχοά;· επειδή δέν είχεν ετι τό πυρ, τό όποιον 
τά εκφοβίζει (2 ), Ιστερειτο δέ χαί παντός άλλου άμυν* 
τηρίου οπλου. Διά τοΰτο δέν έτόλμα ούχί όπωσοΰν 
νά ‘ ίσχωρήση, άλλ* ούδέ νά πλησιάση είς τά δάση, δ* 
που Ινεφώλευον. Έ πειτα ταύτα ήσαν τόσον ουνηρε- 
?ή, όσον ποτέ χαί δ περίφημος ‘Ερχυνιο; δρυμός επί 
ε«* χρόνων τή; ‘Ρωμαϊκής δυναστείας, έσκέπαζον δέ

Λ·* * -
(1) Humboldt. T ab leau de la  nature*—  Mir- 

bel. physiologic veg^tale,
( 2 )  01 εγχώριοι νύκ  νήσων Μ αριάνωτ H r  εγτώ~

ft Cor r ύ π ΐρ . Gobiea. H islo ire des l ie s  M aldives.

σγεδό» τή» πλειοτέραν έπιοα'νεια* τής υλομανούς τότ* 
γή ;. Αδύνατον νά φαντασδώμεν τό σ*ότος τής αίω- 
ν ου νυκτό;, ήτις Ικεϊ εβασίΑευεν επειδή τά δένδρα 
τών δερμών τής Άσίας κλιμάτων, οιτου ύπήρχε ή 
σκηνή τοΰ δράματος, περί το; χώρας μάλιστα τοΰ 
Ισημερινού καί τών Τροπιχών, υπεΓβαίνουτ< κατά πάν
τα καί σήμερον τά τών άλλων πά»των Ουτω; αί Ιγ - 
χάλυπτοι ύψούνται έπέκεινα_ τών 160  χαί 180 ποδών 
χαί ή περίμετρός των εκτείνεται άπό 3 0  μέχρι 3 6  χαΐ 
έπέχιι»α (3 )’ τινών δέ, χαθώ; του χολοσαίου βαου- 
βάου, φθάνει εις τούς 60 καί 90. ‘Ο οργασμός ευτος 
τών φυτών εκτείνεται είς όλα τά μέρη των, 'Όθεν τά 
φύνλα τινών μέν, ί»ς τού σχιώ^ου: κορύμίου ( c o r j-  
pha um braculifcra ), φέρουσιν 6  ποδών διάμετρο» 
(41, τής δέ βανανέας άρχουσι χαί δόΛ μόνον νά πε- 
ριτυλίξωσιν δλόχληρον τόν άνδρωπον ( 5)

Τεχνα προ>τότοχα τής Φύσεως καί τοΰ Χρόνου, ο! 
γίγαντες ουτοι τών όρέων χαί τών βουνών, άφ’ ου ε . 
γέννησαν μυριάδας εΰτονωτάτων κλάδων, άποδνήσκουσι 
μετά δεκαπέντε χαί είκοσιν αιώνας άπό μαρασμό» 
γήρως χαί τότε πίπτουσι σωρηδόν χαί άλεπάλληλοι 
ώς τοΰ φθινοπώρου τά φύλλα. Οί χορμοί των χατα* 
φέρονται άπό τάς άκρωρείας χαί τού; αποτόμους 
βράχους είς άπο*ρήμνου; καί άχανεΐς φάραγγας, κα
θώς οί πάγοι τών "Αλπεων, μέ φοβερόν πάταγον, τό» 
όποιον αύξάνουσιν οί κρωγμοΐ τών κατεπτηγμένω» 
χοράχων καί κορμοράνων* άλλοτε δέ όριζοντείως εκ
τεινόμενοι γεφυροΰσιν ώς αρχιτέκτονες τάς χαράδρας 

. και τούς χείμαρρους, ή πίπτοντες εις τούς ποταμού;, 
συναρμόζονται ώς σχεδίαι καί καταντώσιν εις μα- 
κρυνούς τόπους, συχνάκις δέ καί μέχρις αυτής τής 
θαλάσση;, όπου κοιλαινόμενοι υπό τών άγρίων υπη- 
ρετούσιν ώς μονόξυλα σχεδόν άσηπτα διά τήν σίδη- 
ριχήν των σκληρότητα (6 ).

’Εν μέσω τών στοιχείων τούτων ομοιος μέ τά λοι- 
τά ζώα εις τήν βρεφικήν εκείνην τής γενεάς του πε
ρίοδον, περιέμενε καί ό άνθρωπος έτοιμον τήν τρορήν 
του άπό τάς χεΐρας τής φύσεως. Ητο ίσως Ιτι υποδεέ
στερος καί τών μελισσών, αί δποΐαι παρασχευάζουσι 
φιλοπόνως τήν θρεπτικήν των ούοίαν, δλιγώτερο» 
δέ προνοητικός τών μυρμήκων, οί όποιοι τήν θησαυ- 
ρίζουσιν έν χαιρφ. 'Επειδή πολλοί άγριοι λ«οί χαί 
σήμερον δέν διαφέρουσ» κατά τούτο. ΛΑν καί ή γϊ) έ- 
χλόαζε παντού, καί τά λάχανα ^σαν άφθονα, δ άν
θρωπος τότε έπρεπε βεβαίως νά προτίμηση τούς καρ
πούς τών δένδρων* διότι καί ώς πολλοί συνηθροισμένοε 
εί; όΧίγον τόπον καί διά τής οψεως αυτής τόν έθελγον. 
Έχ δέ τών πολυειδών δένδρων τούτων, τά όποια εμελλο» 
νά τόν περιθάλψωσιν, οιον τοΰ γενιπαγήρου, χαί χαΐμη· 
τήρου κτλ. [7] ίσω; χαί μόνη ή βανανέα ήρχει εις τάς 
χρείας του' έπειδή οί βοτρυοειδείς καρποί της Ιχουσι

(3) Perou, Memoires,
(4) M irbcl αυτόθι.
(5) B ernarbin de sain t P ierre , flludes de la  

nature.
( 6 )  Τύ ο ιδηρόδε τδρο τ  φύετα ι ε ίς τάς Ά τ τ ιλ Μ α ς .
(7) J t rd p a  τής Γουιάνας



τ α λ ά ν τ ω ν  β ά ρ ο ς  ένίοτε (I ) . Ά λλ  ή φ υ σ ι ς  « i r t S a J i tX t u  
σεν Etc αΰχόν χ α ί  ϋλλα δηωροφόρα δένδρα- Ώ ;  ουρά
νιον μάνα χό λιγόμενον άρχόδενδρο» χρέφει μέχρι χοϋδε 
π ο λ λ ο ύ ς  αγρίους της Α ΰ ς - ρ α λ ί α ς  δια τών  πεπονοειδών 
καρπών του(2 )* άλλου δέ παρέχουσι τήν αυτήν, ext δέ 
καί έχτενβσχέραν ωφέλειαν οί δακτυλοφόροι φοίνικες* 
διότι έχτό; της μελιηδοϋς γευσεως τ ο υ  καρποδ χων 
Ιχουσι τρυφερόν κ α ί  τόν σπάδικα, ό σ τ ι ς  συχνάχις τ ο ύ ς  
άναπληροι. Άλλα κ α ί  b χοχχοφοίνιξ δέν ευχαριστεί ο 
λιγώτβρον διά τή» αφθονίαν και τήν ήδύτητα τών 
αμυγδάλων του, εντός τών όποιων περιέχειαι χυ 
μός γαλακτώδης·

Τοιαΰτα ήσαν καχά τους ώγυγίου; εκείνους χρόνους, 
τοίαΰχα δέ διαμένουν καί μέχρι χοΰδε εις παμπόλλας 
ερήμους, ή είς χά ΰψηλόχατα ορνι καί βουνά διαφόρων χό- 
πων τά χροφοπάροχβ δένδρα. Ά πό τά προϊόντα των 
άρα Ιθήλαζιχό γάλα τής ζωής ό εξόρισ-ος. Έφ οσον έ 
κρέμαντσ οί μαστοί ουχι τής κοινής μηχρός, τής φυσεως, 
τό δεΐπνον ήχο πάνχοτε έτοιμον ά>λ’ ή ευπορία τοιού 
του έπισιχισμοΰ Ιμελλε νά άποβίι επιβλαβής εις τόν άν
θρωπον, όστις κλίνει συνήθως είς χήν αργίαν. Διά τοΰ ίο 
πολλά! τής ‘βχ»ανίας φυλαι πλησιάζουσαι έτι εις χήν 
φύσιν κα! μεχά χόσους αιώνας, διαμένουσι μέχρι χοΰίε 
νομάδες χ»ί αμέριμνοι, ή δέ όχνηρία έπιχραχβΐ είς πά
σας χάς πράξεις των. Διά χό μέγα δέ χοΰχο ελάττωμα 
καί οί πρώτοι κάτοικοι χών νήσων Κσραί'βων χαί τών 
Άνχιλλίων έςέλιπ^ν σχεδόν παντελώς* άλλοι δέ έξι* 
σου αδρανείς, ώς οι Καλμουχοι, τρέφ;ντα: μέ χάς νυ- 
χτερίδας, χάς σαύρας, κτλ. άλλοι μέ αχρίδας, ώς πολλοί 
Άραβες, άλλοι, ώς εις τήν Νορβεγία», μέ λειχήνας, 
βρύ* καί φλοιούς, οί δέ Σομογέδαι καί Έσ«ιμο! με 
«ραλαίνης ελαιον και σαπρούς ίχθύας(3). Τέλος οί Οτ 
τομάκοι παρά τάς πηγάς του Όρενόκου ζώσι χαί μέ (δρ 
γανικάς τινας ούσίος ίσως περιέχουσαν) άργιλλον Ιός* 
έκαστος λαός σι·νδιατίθεχαι μέ χό περιέχον εφ’ όσον 
αένει εις τή» νητιώδη χαχάστασι». ‘Οποιοι ‘ Ηράκλειοι 
καί φιλανθρωπίας άθλοι περιμένουσιν Ιτι τούς ‘Ρώσ 
σους τούς "Αγγλου:, τους Γάλλους, χαί τοΰ; Αμερικα
νού , εως ου άνσβιβάσωσι χόσας ά γ :λας άπό τήν χά- 
ξιν τών «χηνών είς t#,v χοΰ πολιτισμένου αΌρώπ^υ.

Έν οσφ ό ήλιος Ιρώτιζε τή» γην, διεσκέδοζε καί ό 
άνθρωπος οπώςδήιτοτε χήν μελαγχολίαν ίου* Ά λλ ’ δτε 
ήδη κατέβα:νεν υποκάτω xo'j όρίζοντος κα! φλόγε: 
ώς πυρκαϊδς έξηπλοΰντο είς χό ήμισυ σχεδόν χής 
πεοιφερείας του, πόσον άραγε έπρεπε νά έκπλήτχηταί! 
Ύπερεπ'ρίσσευε δέ μάλιστα ή φρίκη, δχε ή γη I 
σκιπάζετο μέ τό» μέλανα χα! νεκροχάφιον πέπλον 
τοΰ σκότουί, ήρχετο δέ ν' άνχιβοφ χό παν άπό τούς 
γοεοούς ήχους χών νυχχίνόμων πτηνών καί χάς ά
γριας φω νάς  χών φοβερών κατοίκων -.οδ δάσους χαί 
τής έρημίας.

(1) Cortambert. Physiograph ie. Bernardtn de 
S. P. αύιοθι.

(2 ) Cortam bert.
(3) N arrative of a second vovaee etc by cap 

ta in  Hoss.

Πολλάκις τότε, ώς τό πάλα; μέν οι Τρωγλοδύτη, 
νυν δέ κατά χήν ά»ω Αί'γυπχον οί Βεχουίνοι χα! Άραβες 
έχρυπτεχο εις φωλεούς χαί είς σπήλαια, ή χών γέραν* 
δύω» τά κοιλώμαχα. Άλλοχ» δέ χαχεφιυγεν είς τά 
ελη, όπου δυσχόλως μέν μεγάλοι εχθροί ήδύνανχο νά 
τόν εδρωσι, τόν έβασάνιζον όμως πλήθος ένχόμων· 
ίνίοχε δέ ένόμιζεν όχι έδύνατο νά εύρη πλειοτέραν 
άσφάλιιαν έπι τών δένδρων, καθώς χώ όνχι χινές φυ- 
/αί είς χάς άναχολιχάς Ινδίας χαί σήμερον άλλαι δέ είς 
χάς νήσους τών ε * βολών τοΰ Όρενόκου. Εχει λοιπόν 
άναρ^ιχώμενος ανέβαινε διά νά διανυ<τερεΰση πλησίον 
χοΰ ύλοδιαίχου πιθή<ου. Κα! είς μέν χάς υπερβορείους 
χώρας οί Έσ>ΐμσί ζώσιν άσφαλώς εντός οίχίσ*ων 
θολωχών άπό πάγους χαχασχευασμένων, όπου to φώς 
χής ημέρας εμβϊίνει διά χρυσταλλώδου: θυρίδος* ίπ ί 
πάγων δέ δαοίως κατακλίνονται έπεσ^ρωμένιον μέ 
ταράνδου δέρματα (2) Είς τους θερμούς όμως τόπους, 
όπου ετυχον διεσπαρμένοι οί πρώτοι άνθρωπο;, b κίν
δυνος έπέχειτο πανχαχοΰ μέγας' διότι έκτος τών άλ
λων ό βόας (3) τριάκοντα καί τεσσαράχοντα ποδών μή
κους σύρεται χατά γην ώς Ικχιχαμένη δοκός κα! μέ ορ
μήν βέλους, πάντα χά φι·τά ύποκλίνουσι» είς χήν δίο
δόν του, τά δέ ζώα άγεηλδόν ιρευγουσι χρέμονχα* διότι 
ουχε ποταμό!, ουτι πορθμοί θαλάσσης δύνανται ν« 
διαχόψωσι χήν όρμήν χοΰ τρομερού έχείνου όφεως, 
πολύ δέ μάλλον τάφροι καί ρυακε:. Άνέρπων συχνάκις 
είς αέριον υψος χών μεγί:χων δένδρων, έλλοχα χήν 
θόραν χαί έχτοξεύεται άφ’ ε-ός είς άλλο* κατα
βροχθίζει δέ οΰχ! μ<5»ον Ιλάφους κο! δορχάδας, άλλά 
χαί δλοχλήρους τουρους, συνθλίβων τό ζώον μέ τάς 
πολυαρίθμους σπείρας του, εως ου συντρίψη χά δσχα 
μέ τρομερόν χρότον. Αγαθή χύχη αί χραχεΐαι περί 
τήν ουράν χοΰ τερατώδους χούτου χνωδάλου φολίδες 
παρατριβόμεναι άποτελοΰσι ψόφον χινά ίχανώς μαχρό- 
θεν έξάκουστον, ώστε νά φεύγωσιν έγχαίρως χά πλη
σίον βόσχοντα, ή περιπλα·.ώμενα ζώα.

Οί5τω πανχαχόθεν έπαπΒίλούμενος b άνθρωπος, 
έμηχα-ατο διαφόρους μεθόδους άμύ.ης κα! προ- 
#υλάξεως· οθεν άφοΰ ειδιν ότι πολλά φυτά πε- 
ριαλλόκαυλα συμπλεκόμενοι ουνιστώσιν άνυπιρβά- 
τους αίμασιάς, ή φραγμού: χαταπυ«νους Εμποδίζον
τας χαί χήν θέαν χαί χήν δίοδον είς τά δάση’ άλλων 
δέ τινω» οί χορυφαί πολλάκις καμπτόμενα! χαί ώς 
ύποχοτώ:υ/ες ^:ζούμεναι εί; χήν γην γίνονται άπρόσ- 
βλητον σχεδόν τεΐχοί* άλλα δέ, χαθώ: οί £οτάγ*οι, 
ιχημαχίζ^υσι πολλάκις επανειλημμένους χυχλους, οί 
όποιοι περιλαμβάνομαι πλατείας πρασιάς ως αυτο
φυείς κήπων περίβολοι, έπεχείρησε νά συνδέση πασ- 
οάλους, παλιούρους κα! διαφόρους άλλους άχανθώ- 
δεις θάμνουί πρός καχασκευήν άσφαλεσχέρου καχαγω- 
γίου χά θηρία άποτρέποντος. Τοιαΰτας ίχουσιν 
είσέτ, δίατριβάς πολλά! άγριων φυλαί παρά τάς ο· 
χθας τοΰ Μισι»σιπή κα! άλλαχοϋ. "Οθεν όρθώς b 
Πλάτων έσημείωσεν όχι αί πλεκιικαί χα! πλαστικοί

( 1 ) Hmumboldt. αυτόθι.
(2 ) N arrative etc by Cap Ross.
(3)Lac£pede Oeuvres Complet.s.

τέχναι εχρησήμευσαν εις τάς πρώιας αμέσως τοΰ 
ανθρώπου χρείας l^j· Ά λλ ’ ή φΰσις έδιδαξί τόν άν· 
θρωπον άνέχαθεν καί διά τών ζώων χάν χαλυβοπο;{αν. 
’ Επειδή διακόσιοι πολλάκις χαί τριακόσιοι κάστορες, 
μίΐ έχονχες άλλα τής τέχνης χων όργανα παρά τούς 
δίχηλους «όδας, τούς όδόντας καί τήν ουράν, συνέρχον
ται είς τάς δχθας χών λιμνών καί χών ποταμών, 
όπου οΐχοδομίιΰσι διρόφους καί χριρόφους καλύβας, 
άνταγωνιζόμενοι άκαταπαύσχως, ώς οί ‘Ολλανδοί, διά 
προ'/ωμίχων χαχά χοΰ ρευμαχο;. Μέ αυχά μόιον χά 
εργαλεία καδαρίζουσι τά στελέχη τών δένδρων άπο 
τούς κλάδους των, καί μεταφέρονχε» τήν 5λην, καχαβάλ- 
λουσι τά θεμέλια χοΰ κχίσμαχος' καχασκευάζουσι. δέ 
έπιχηδίίως καί θυρίδα καί θύρας δύο, χήν μέν πρός 
χά υδατα, διά νά χαταφεύγωσιν είς αυτά, όταν άπό 
τό» άνθρωπον διώχω»τα(, τήν δέ πρός τήν ξηράν, 
διά νά μεχαχομιζωσιν αύτόθεν τήν τροφήν των, τής 
όποιας προητοίμασαν ήδη χαίταμεϊον χωρισμένον άπό 
τό πρός χρησιν τής οίχογενείας των δωμάτιον, τά 
πάνια δέ άχριβώ: μέ πηλόν καί πόοι» πβριχλεισμένυ(2 ).

Τοιούτων δεβμάτων μάρτυς, μαθητής δέ χαί προσε
χτικός χαχάσχοπος χής φύσεως δέν έδυσκολεύδη ό άν 
θρωπος νά χελειόποιήση χήν κσχοικίαν του .Ά λ λ ’ ώς α
δύνατος μέν καθ’ έαυχόν, συναγελασχιχός δέ έκ χαύχο- 
μάτου συμπαρέλαβε εκχοτε χαί άλλους όμοιους του είς 
χό έργον χοΰτο, ώς χαί είς χά περισσότερα άλλα. 
‘Ομοίως 3k έπενόησε καί ενδυμασίαν τινά αύτοσ-^έ- 
διον. Οθεν πελώρια φύλλα βανανέας καί χοκκοφοίνικος, 
ή οίσυόπλεκχα περιζώμαχα, ή σχοΐνοι καί σπάρ- 
χοι συνδεδεμένοι ώς ψίαθοι, έκάλυψαν κατ’ άο· 
χάς τά καίρια χαί επισφαλέστατα τοΰ σώματος μέρη. 
Ά λλά γυμνοί! μέχρι τοΰδε περιφέρονται κα! αί γυναί
κες εις τήν Αυστραλίαν, άσκεπείς δέ περιπλανώνται 
πολλοί λαοί άλλοι είς τήν Αφρικήν, τήν Βρα* 
σιλία», τό Παραγκουα! χα! άλλους χής Αμερικής χό 
πους. Εις τινας δέ μόνον ε$ αυτών φιλοτεχνοΰνται ε- 
σθήτες και από φλοιόν διάφορων δένδρων do/ τοΰ άρτο- 
κάρπου, ή τής χαρτοσυκομίνοκ (3) Brussonetia Pa- 
pyrifera καθώ; είς χήν Αΰς-ραλίαν χαί τήν Ταιτνίν.

Αλλ έπιιδή ή πρόχειρος τροφή εΰχόλως κατηναλί· 
σχεχο, ές-ρεψαν ηδη τόννοΰν των οί άνθρωποι κα! εις χό 
ζώα, τά όποια έβλεπον αναφανδόν κα! καθ’ ημέραν 
ότι γίνονχαι βορά τά μικρά τών μεγάλων. Όθεν 
ήναγχάσθησαν νά έφεύρωσι διάφορα μηχανήματα πρός 
κυνηγίαν επιτήδεια, οίον τό ρόπαλον, τό τόξον, τά 
β°λη, τ 'υ ς  βροχους, τήν σφενδόνην, τούς πελέκεις 
άπο οξείς λίθους, χών δρόγων χά κέραχα χαί τά πα 
ρόμοια. Μέ χοιαΰχα όργανα πολλοί Αίθίοπες, οΐον 
οί Γου'ινοΐοι χαί άλλοι λαο! ά/τεμάχοντο εύδοχίμως 
πρός τά άγρια θηρία τής Αφρικής, άπό τά όποιά 
περιιστοιχίζοντο Είς χαΰχα δέ επειχα οί κατοιχοΰντες 
τά παράλια καί οί νηιιώχαι προσέθεσαν βαθμη
δόν καί οιάφορα χής άλιευτιχής βοηθήμ«χα οΐον τόν 
κάμακα *αί χό δίχχυον. Αύτά, ή οτ.βάς χαί τινα

(1) ΗΛατ. περί Νόμ. Β. Γ.
(2 ) R aynal αΰτύθι.
(3) Balby geograpbie.

πήλινα σχιΰη, χαθώς κύλικες άπό μεγάλος χογχύλας, 
ήσαν όλη ή ΐνδουχία τής χαιοικίας τών πρώτων 
ανθρώπων.

Τρέχω» ποτέ εν τούτοις βιαίως b κυνηγός κα
τόπιν ζώου ερρηξεν αίφνηδίως φωνήν, ώς ό υίός τοΰ 
Κροίσσου, διά νά φανέρωση τόν δρόμον τοΰ άγριμαίου, 
ή τήν λόχμην, όπου τό ειδ» κρυπτόμενον. Η πρώτ» βυ- 
τη φωνή ήχο άσημος ώς χόραχος, ή ψιτιβχου ή/θς· άλλ* 
έ*φράζουσα σφοδρόν πάθος· άλλαι δέ τοιοϋται πολλαί 
κατά διαφόρους περιστάσεις έπανελήφθησαν υς·ερον, έζ 
ών αί πλεστα;, ίσως δέ καί σύμπασαι χατ άρχάς, ήσαν 
πεποιημέναι. είτ* φυσικών ήχων άπομίμησις κ»ι πραγ
μάτων φωνητιχα σύμβολα. Ή  χειρονομία τ6 βλέμ
μα, 5 τό»ος χαί κινήσεις διάφοροι έδιδο» ψυχήν τινα 
εις αύτάς. Ά λλά μετά ταΰτα έμελλον νά πολλαπλα- 
σιασθώσι επ’ άπειρον διά ν' άποτελέσωσι τό πρώτι
στον τοΰ ανθρώπου προνόμιον, τόν προφορικόν λόγον, 
όιτις έδόθη ώς συμπλήρωμα καί οργανον τοΰ ενδια
θέτου, ώστε άμφότεροι νά τόν διακρίνωσιν ώς κοι- 
νωνιχόν άπό πάντα τά λοιπΛ ζώα. · t ju s  ( societa- 
t is )  autem  vinculum  est ratio  et oratio . » ( 1 ) 
Διότι τί ήθελε τω όντι χρησιμεύσει ό νοΰς μή χαλ* 
λιεργουμενος, ή άναπτυσσόμενος είς χήν μετά τώ» άλ
λων συ»ομιλίαν διά τής γλώσσης;

Ώ  έρασμία τοΰ άέρος θυγάτηρ Φωνή, πώς άπό 
πνοής, τής.τόσον άναγχοιίας είς τήν υλικήν ύ'παρξιν χοΰ 
ά.θρώπου μεταβάλλεσοι είς όργανον χή4 διανοητικής 
ζωής του ; ΙΙώ ; εξέρχεσαι άπό χό στήθος τόσον διά
φορος ; Πώς μιχ»ποιήσαι άλληλοδιαδόχως είς τόν λά 
ρυγγα, είς τόν ούρανίσκον, είς τήν γλώσσαν, είς τούς ό- 
δόνχας χαί τελευταΐον είς αύτά τά χείλη ; Πώς έναρ- 
θρουμέν/ι μοιράζεται είς πολυειδεΐς φθόγγους, επειχα 
δέ έκπηδώσα ε ίς χά έξω έιχβαίνεις πάλιν είς χόν άέρα 
ώς μέρος είς τό όλον, έξ ου παρήχθης ; Πώς τέλος νέ- 
αν άλλην καί καινότροπο» ήδη μεταβολήν πάοχουσα 
γίνεσαι έναρμόνιον μέλος ;

Είς σέ μόνον, ώ Φωνή έδόθη ή δύνσμις νά συνέχιζες 
τόν άνθρωπον, νά άγης χα! νά φέρης ιούς λαού:, νά τ(- 
θασσεύη; πολλάκις τά ζώα, νά ίατρευης νόσους, ώς ή 
χιθάρα τοΰ Δαβίδ, νά διεγείρης πάθη ώς ό Τιμόθεος, 
νά χαχαχηλής ώ; αί Σειρήνες, νά σάλευες χούς λίθους 
ώς δ Αμφίων, καί νά άναβ.βάζης τάς ψυχάς άπό 
χόν αδην, ώς ή λύρα του Όρφέως τήν φιλτάτην του 
Εΰρυδίχην!

Ουιω μελιχράν, ώ Φωνή, είθ* νάσέ άχούσω εξερχο- 
μένην ποτέ καί εκ τοΰ στόματος τής Κλεαρίτης μου !

Άλλά τά άρχαΐα καί άφευκτα βοηθήματα τής φω
νής κατήντησαν άραγε είς τό έξής πανχελώς άχρηστ* 
άφοΰ Ιτελειοποιήθη διά τοΰ χρόνου αύτή ή φωνή! 
Τά σημεία ταΰτα είσέτι ένισχυουσι ιόν λόγον, καί 
διά τής καταλλήλου μάλιστα αυτών χρήσεως δια— 
πρέπει ο αληθής ρήτωρ. Έχρειάσθησαν δέ βεβαίως 
αιώνες πολλοί εως ου άπό τοιαΰια άτελή καί άμυ- 
δρά στοιχεία συντεθή ή γλώσσα, ήπς τόσοι τ )ο υη -  
ωχέρα γίνεχαι, όσω τό έθνος πλειόχερο» οΐίΛογισθη,

Cl) Ciceron. de ofiiciis L ibr. 1 . Cap. XAJ.



ί ι ιρ α ξ ιν , Ιχο ινώ ν ΐ)ΐι, Ιρ ’.λοσόφησβν, χροώ ϊιβσε. Δια 
τοΰτο άγριοι λαοί μόλις ίχουσ ι γλώσσαν· έπει^ή καί 
ίλ ίγ α  πράγματα έχουσι νά παραστήσωσιν. Αί δέ 
λέξε ις  παρισιάνουσι τάς ίδέας, ω ;  τό πρωτότυπον ή 
« ίχ ώ ν  άλλά τοΰ αύτ&δ πρωτοτύπου έχδίέονται πολλά ο 
μο ιώ μ ατα- διά τούτο έχομε* χοι πολλάς δμωνύμιους 
λέξε ις . Πώς όμως επολλαπλαοιάοδησαν αί  γλώοσαι 
είς τήν επιφάνειαν τής γής τόνον, ώ ιτβ  εις μόνην 
τή* ’Αμερική» ΙΟ εκατομμύρια σχεδόν ά»0ρώπων δ- 
μιλοΰσι 4  3 8  ·|λώσσας, έπεκεινα δέ τών δυσχιλίων 
ϊιαλέκτους ; (1 )

Πολλοί ομως πλειότεροι βέβ»ιως «βρηλθον α’ώνες 
Μ»ς οδ έριυρίδή ή γραφή *αΐ *ί< φωνής κοί τών 
νοημάτων, "υθεν οί Περουβιανοί, ιοω; οε και άλλοι 
λαοί χατ’ άλλους τρόπους, υλοποιούν, οΰ\ως είπεϊν, 
τάς ιδέας τω* διά δεσμών διαφόρου μεγεθους χαί 
χρώματος, χούϊπος όνομαζομένων* οί δέ Μεξι
κανοί καί οί Ιεροχέζοι ειχον σύμβολα ίερόγλυφα προς 
καθ^ρωτέραν, οίήως είπ>ι·', τών ιδεών ζωγραφιάν.

Δέν άναφέρομεν έντβΰθα τούς Αιγυπτίους, ώς ά 
ταγομένους είς νιωτέραν πολιτιομοϋ εποχήν, ή μάλ
λον ώς έχοντας τελείότερον ιδεογραφίβς σύοτημα.

‘ Η κυνήγια ηΰξησεν δπωσοΰν τά έφόδια τής ζω 
ή ; τών άνθρώπων· άλλ ’ έσχλήρυνεν έκπαλαι τήν χ»ρ- 
ίίαν των. Φροντίζοντες πρό πάντων περί τής ιδίας 
αυτών συντηρήοεως, έφέροντο, χρείας τυχούίης 
πρός τούς δμοίους των μέ τήν αυτήν ωμότητα χαί 
άναλγησία», τήν όποιαν ειχον προς τά έπιβουλευόμενα 
αυτούς θηρία. Διά τούτο καί ή γυνή ύπεφερε τότε 
«αντοιοτ^όπως άπό τον άνδρα, συνεκυ>ήγει, ίυνεμά- 
χετο-, καθώς αί γυναίκες τών Κίμβρων (2 ), εδού 
λ*υ»ν ώς υποζύγιο*, ετρεχεν άνω χα! χάτω είς τας 
κοιλάδας, εις τάς νάπα·, ει\ τά βουνά, έίς τους πο 
ταμοΰς· περί δέ τό τέλος τής ήυέρας άπεσύοειο καταχο- 
πος είς τι»α γωνία» δ.ά νά μασσήτη τί,ν όλίγην τροφή* 
της χαί'νά χβιμηδή έπί τής οτιβάδος. Ή  ποάς αΰτλν 
τοΰ άνδρ'»ς εΰμένιια ή;χετο χατά μαχράς περιόδους, 
παρήργετβ δέ ταχέως, καθώς καί ή δρμή τοΰ πάγους 
‘Ο άγριος 'ιήν ήοπιζ», χαθώ; είςτήν Αυστραλίαν, βιαίως, 
δτε ήθελε W(v υπηρεσίαν τη ί, τήν άπελάχτιΓε δε μέ τή» 
αύτή* βαρβιρόιητα δλίγω ύστερον. "Οθεν χαί αυτή μή 
άνήχουσα εις κανένα, χαδώς ποτε χα! παρά τοΐς At' 
βυρνίοις (3) υπό πάντων δέ περιφρονουμένη άπεφορτίζε- 
το πολλάχις εις τούς θάμ>ους, είς τάς άγνους, εις τά% 
μύρτους, χα! είς τάς ροδ^δάρνας τδ βάρος τής ζωής, τό 
δποΐο» ?φερ«* είς τούς κόλπους της.

Τοιαυτα χαί τοσοΰτα πάσχουσαι αί δυστυχείς τώ» 
αγρίων γυ»αΐκες είδον πάντοτε μέ άγαΛλίασιν άποβι* 
ίαζομένους, ή πληγιάζοντας τους ξένους, Ιτρεχον δέ ώ ; 
μαινάδες πρός υποδοχήν των. ΓΙολλαί μάλιστα συνήρ 
γ«σα» δραστήριος διά συνωμοσιών χοί άλλων μέυων είς 
ιήν χατάχτησι» τής πατρίδος των υπό τών έχΟρώ*· Ή  
ίοτορία άναφέρε: μεταξύ τώ» άλλων τήν Μαρίναν, έ* 
ρωμένην του Cortes, ηπ ς έκμαδίΰϊα τήν Ίοπανιχή*

( 1 )  ΕθΐογραιριχΑς π ή 'α ζ  Βά16ι\.
( 2 )  Στράδ. Γ ιωγραφ .
/3J  Νικό-1. dajiuox. ίστορ.

έχρησίμιυσεν βύχΐ μόνον ώς ϊ ’.ερμηνίύς, ά λ λ ί  xai 
γος χαί σύμβουλος τοΰ περίφημου πορίητοΰ ιή ς  Μ «ξι- 
κανιχής Ιπικρ<ιτείας.

Φανερόν ότι χατά τήν σκληρότητα ταύτην δ άν
θρωπος έριλοτίμήθη νά ύπερβή χαί αυτά τά Οηοία* 
επειδή ή ρΰσις τώ ίντ ι ένέοταξεν είς πάντα τά ζώα 
συμπαδειάν τινα μειαξύ τών ιρύλων, ήτις και έπ! τών 
αίμοβορωτα'των αδτών δέν περιορίζεται μόνον εις προ
σωρινήν τινα εΰχαρίστησιν, άλλά γεν»α καί άμοιβαίαν 
εύνοιαν, διαμένουσαν 5ι’ όλου τοΰ βίου. Παρατηριϊ- 
ται μάλιστα ότι κα! τά εις eva καιρόν, ή ι ί ς  εν ύ- 
ποκείμενον περιορίζοντα τόν έρωτα ώς μονόγαμα, 
διατηροΰοι καί μετά ταΰτα φιλαρέσχίίάν τινα χαί 
καλοχάγαδίαν πρός άλληλα. Όθεν κομψότατα λέγει δ 
Άριόστος. « Πάντα τά δμογε»ή χεριαΐα καί είτε «ί- 
ρηνεύονια, είτε πολεμούμενα ζώα δέν κινούνται τά 
άρσενιχά χατά τών θηλυκών· ή θήλεια άρκτος πιρι- 
πλανατιι είς τό δάσος άσιραλής μέ τήν άρσενιχήν άρ
κτον* ή λέαινα χαταχλίνεται πλησίον τοΰ λε'οντος. )( 
λύχ,αινα υυνδιαιταται ήσύχως μέ τόν λύκον- ού:» ή βοΰς 
Φοβίΐται τόν ταΰρον.

T uli g li a llr i  ahim nli chesono iu  terra ,
0  che vivon qu ieti e stanno in pace;

0  si '  engon a rissa e s i  fan gu erra ,
A la  fein ina il maschio non la  face.

L ’ orso con J’ orsa a l bosco sicura e rra ,
L a leonessa appresso il leon giace.

Conn lupo v i’-e la  lupa sicura.
Ne la  giuvenca ha del torel paura

Ariosto canto 5. 
(ακολουθεί) I N. Λεβαίεύς.

ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗ Σ ΣΦΑΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΑΩΝ.
Ορα τη ν  e ix ora  [Ζ .

Μήτ ηρ χρατοϋοα  t o r  vi'at , τον πόθον  της ψυχής  της , 
Extt’x h t  τό β ή μ α  xai κ ραυ γή ν  το στόμα  της έ χ χ ύ ν ι ι ,  
Α.Ι.ίά Πρώόου Λειτονργύς, ά γρ ια »  φόνον μ ύ σ τ η ς , 
Αρπάζων τον Ιμάντα  της τήν  μ ά χ α ιρ α ν  n p m t i v u .  
Γονατ ισμένη προ π ούω ν  πα ραχα .4 ι ϊμ α τα ίω ς ,  

ΑιιΑαία μή τηρ  ά.Μ,η4 
Avoi<ftJ&( ix h i d a  τήν χ ιφα .Ιήν  προβά.Ι .Ι ι ι .
Μητρύς d c φθάνουν  α ί χ ρ α ν γ α ϊ  τώ>βριφοχτόνο»  εω ε! 
Π ,·>σον ή οψ ις  έντρομος τοΰ βρέφους τον άθΛίου\
Ποΐος ό τρόμος τής ψυχής ,  τό ΙναΛγϊς τοΰ νφονς  I 
Εστράφη , φιΐ) ,  ν ά  μ η ν  ίύή  τό β -Ιέρμα  τον  δημ ίου  

Σ χ .ίη ρότ ιρον  τοΰ ( ίφ ο ις .
Λ.Μ,η, όπ ίσω  β ΐ έ π ο υ σ π  μ έ  τρόμον xai μ ϊ  πόνον  

Τά σφ ά γ ια  των φόνων ,
Σ φ ίγ γ α  τό τέχνον  τρέμονσα  χ’ ί νω  ( η τ ι ΐ  ν ά  φύγη  
Τά  jγιί,Ιη της ι ί ς  χ ρα ύγασμα  σπαραχτ ικόν  άνο ίγ* ι.  
Είς τών κραυγών τ ή ν  ταραχήν ,  ι ί ς  ιή{ σφαγής ζήν  

Ί δ έ τ '  ix e i  τήν  ά . ί ΐ η ν  [(ά .Ιην
Πώς επ εσ ι  χα ι πώς ί η τ ι ΐ  τό βρέφος τηο. νψ οΰσα  
Ν' ά να γ ε ρ θ ή ΐ  Έ  πάγο) σ  t v  t v  φ άσγανον  ίδ ο νσα  j 
ΣυμπΛέχονσα τάς χ ε ϊρ ά ς  της. ÂA.hj πρός τ '  a r u  

Τό πρόσω πόν  της στρέφει [x . ia io r . 
Αεν έχε ι τ ί  ν ά  φοβηθή, ούδε νά  χ ά σ η  π-Ιέον. 
K i i n a t  νεχρά  τά δύο της , τ ά γαπ ημ έτα  βρέφη.



ΑΓΓΛΩΝ ΑΠΟΙΚΙΑ

ΕΝ ΑΦΡΙΚΗ

Μετά χήν Πορτογαλλίαν, ’Ισπανία» χαί ’Ολλανδίαν 
έξήπλωσε xai ή Γαλλία τάς αποικίας της είς τάς 
Άνατολίχάς ’Ινδίας, τήν ’Αμερικήν καί χην παραλίαν 
τής Αορτής- Ά λλά χαχ’ ολίγον αί πλεισται των ά- 
ποιχιών τούτων άποσείσασαι χόν ζυγόν της μηχροπόλεως 
περιήλθον εις τήν Α γ γ λ ία ν  χαί οί υπολειπόμεναι δέ 
έχι άπ’ αΰχήν κινδυνευου^ιν ισως νά χυριευθώοι ποτε 
χαχά πρώχην περίσχασιν αρπαγής καί βίας, τήν όποιαν 
επιτρέπει ο πόλεμος, άν δέν φθάοωσι νά άναλάβωοι 
τήν ανεξαρτησίαν των.

‘ Η πείρα άπέδειξεν on χό έθνος τοΰχο, άμα χατορ- 
6ώση νά χατασχαδή είς νέον τόπον, ριζοΰχαι βαθέως 
αύτόδ: χαί αυξάνει βαθμηδόν τάς δυ-άμει: του. Οί Γαλ 
λοι δέ τουναντίον, άν χαί επαθον άπό πολλούς συνεχείς 
πολέμους χαί υπέρογκους δαπάνα,·, δέν εΰχυχησαν 
είοέχι νά στερεωθώσιν εις χην Άλγ'εριον. Αλλ εσχά
τως καί οί Ά γγ )ο ι αυτοί ήρχισαν νά όπισθοδρομώσιν 
εις το άκρωχήριον τής Καλής Ελπιδος’ το3το δε (ραί
νεται χόσω μάλλον παράδοξον, δαω χαχεσχαθησα.» έχει 
πρό χεοσαράχονχα ή’^η ετών. Τό χλίμα χής χωράς 
χαυϊης ήτο ευχραχον χαί υγιεινόν διόχί χαχά χο 1835 
άπό 3 ,2 5 4  ανθρώπων οϋδείς άπέθανεν υπό χυφου καθ’ 
δλην τήν πολυπο*ον έχς·ρατείαν εκείνην, ουχε ή»αγκα 
σθη μάλιστα νά μαχρυνθή χοΰ-λόχου- έν ω το της 
Αλγερίας ώς νοοώδες έβλαψεν άνέχαθεν καιριως τους 
Γάλλους. Έπειχα είς μέν χο Ευελπι άχρωχήριον υπήρ 
χο» λαοί χρισχιανιχο! καχαγόμενοι έχ χής Ευρώπης, 
διάγοντες βίον ποιμενιχόν, ή σκηνίτην χαί καχέχοντες 
ικανήν εχταιιν τοΰ χόπου εκείνου, ώσχε έδΰναντο νά 
χρησιμευσωσιν, ώς όργανον και άλλων κατακχήτεων, 
ή τουλάχιστον άμυνης- είς δε χήν ’Αλγερίαν απαξαπαν- 
τες οί κάτοικοι ή?αν έχθροί τοΰ Ευαγγελίου. Τέλος 
οί μέν Κάφροι μόλις άριθμοΰνται ώς 160 ,000  εκ
τός χών Χοχτεντόχων, οί δέ "Αραβες χα! οί Καβυλοι 
λέγονται ώς 4 , ή 5 έχοχομμύρία, ώζ·ε ευκόλως συγ- 
χροτοΰσι δΰναμιν 5 0 0 ,0 0 0  μαχίμων στρατιωτών, κα* 
τασκευάζουσιν οπλα χαί πυρΐχιν, δ,χι δέ τοις λείπει 
ευκόλως πορίζονται έ< Μαυριτανίας (Μαρόκ) Τυνίδος 
(Τουνεζι) Μίλι της χο! Καρχηΐας (Γιβραλχο·ρ) Κα1 
ομως οί Ά γγλοι ουχι μόνον έςηγρίωσαν τούς όποιους 
ευρον ημέρους χαί εΰα ^ώγους χαχοίχους, άλλά τού; 
ήνάγχασαν μάλιστα χα! είς αποστασίαν, προσέτι 
οε χα! είς μετανάσχευσιν. Ώ ί εΐχοσιπένχε χιλιάδες 
άνθρωποι, άνδρες, γυναιχες, γέροντες χαί ποιδία βεβα- 
ρυμενοι τήν χαχαδυναοτείαν χών Ά γγλω ν άπεχώρη- 
σαν χής χενχρωας Αφρικής, χαί άδιαχόπως έχι μάλλον 
μαχρυνονται ιφ ’ όσον χαχαδιοιχονχαι άπό τά δπλα 
χών εχθρών, οΰχε ειρήνης υπόσχεσιν, ουχε αμνηστίαν 
θελονχες ν’ άκού^ωσι, φέρονχες δέ μεδ’ εαυχών ά 
σπονδον χό μίσος χαχά του Άγγλιχοΰ ονόματος. Οί 
δέ Κάφροι, χοϋς έποιους σήμερον πολεμεϊ δ Ά γγλος 
Χαρρυ Σμιθ, μόλις κατά τά ύποβληθένχα είς το βου- 
λευτήριον? γγραφα εχουσι πέντε ώς εξ χ  λιάδας οπλών,

τά όποια δέν γνκρίζουσιν ουχβ νά επισχευάσωσι1 πρό 
τινων δέ ετών μόνον έννόη&αν τών Γππυν τήν πολε
μικήν χρήσιν άλλά τό ίππιχόν των δέν υπερβαίνει τούς 
δισχιλίους ίππεΐς. Τοιοΰχοι αντίπαλοι γίνονtat διά 
επιδρομών μονον επίφοβοι' διότι επέρχονται έξαίφνης 
ώς χλέπχαι απαράμιλλοι κατά τήν τόλμην ένταΰτω 
και τήν έπιχηδειόχηχα' αλλ’ επί χής μάχης αφανίζονται 
σχεδόν ώς σχιά όίμα ι'δωσιν έρυθράν στολήν. "Οθεν καθ’ 
ολον X 0 V  πόλεμον χοΰ 1834— 35 έξέλιπον τεοσαρά- 
κοντα χέσσαρες μονον άνθρωποι, άνδρες, γυναιχες, χαί 
παιδία, καθώς μαρχυρεΐ άξιωμαχιχός χτς Ά γγλος αΰχό- 
πτης δ Κ. Αλέξανδρος· άλλ’ ή άποιχία ΰπέφερε πολυει· 
δεις καχοίίεις δηλ. 4 5 6  οίχίαι έκάησαν, 1 1 ,1 9 3  διάφο
ρα κτήνη καί 6 ,0 0 0  ίπποι άνηρπάγησαν, έκτος αιγών 
χαί προβάχων κχλ.

Ό τε χαχά τά μέσα χοΰ 18 αίώνος, ή έτοιρία ηϊ|ς 
’Ολλανδικής ’Ινδίας άπεφάσίίε χήν ouixastv έμπρείου 
εις χό Εΰελπι άκρωχήριον, δέν έσκόπευε κυρίως νά χα- 
ταστήιη αποικίαν αυτόθι1 διότι άξιοι χαυχης ένομί- 
ζοντο οί τόποι, οπου μεχαλλεΰονται άργυρος χαί γρυ- 
οός χαί χιμαλφείς λίθοι’ ή παράγονχαι προϊόνχα 
συνήθη είς το !tnb τήν διαχεκαυμένην ζώνην έδαφος 
οίον χά ά;ώματα, χά όποια ομως εΰρίσχονχαι άλλοι 
εύποριστότερα' ήθελε δέ μόνον νά προπαραοκευάση εΐι 
χήν άχραν της Ά?ρικής τόπον χινά επισιχιτμοΰ χα! 
ναυλόχιον τών ’Ολλανδικών στόλων ώς κλειδίον τής 
Ινδικής θαλάσσης άνάλογον μέ χό έπίνειον τής Καρχη- 
ΐας (Γιβραλτάρ). Όθεν μέ τρία πλοία μόλις φέρονχα 
2 5 0  έπιβάτας ήγχυροβόλησεν ό Βάν 'Ροεβέχ είς τούς 
αιγιαλοΰς τοΰ δρμου T ab le-B ay . ‘Ο δέ μικρός ο&τος 
αριθμός ήρκεοεν είς χήν έκχέλεσιν χοΰ σχοποΰ, καί ποχέ 
ή άποιχία δέν ελαβεν ανάγκην χής μηχροπόλεως· ξ~ 
μιλλεν ομως χαχά χο 1795  δηλ. 143 Ιτη μετά χήν 
συσχασίν χης νά προοβληθή καί νά πάθ»).

Καχά τούς νεωτέρους γεωγράφους χαί περιηγητάς 
ή Αφρική Ιχουσα σχήμα ανωμάλου πυραμίδος φέρει 
αλλεπάλληλα, άλλ’ άπόχομα οροπέδια, τών όποιων το 
υψηλόταχον άκοχελεϊ τήν λεγομένην μεγάλην έρημον, 
τόπον άγνωστο* χαί άνεξερευνηχον μέχρι τοΰδε κα
τηχούμενον υπό πλήθους διαφόρων έθ/ών, χά όποια 
δι^ρημένα εις φαχρ:ας καχασπαράχχονχαι άχαχαπαύ 
στως καί απίθουνταί άμοιβαιως πρός χάς εσχατιάς τής 
εΰρυχώρου ταύχης ηπείρου. Πόθεν δ’ άραγε προηλδεν 
ή λύοσα χών χοιοΰχων πολέμων χα'ι άλληλοφονιών ; 
Μήπως χήν διέγειρεν ή άνδραποδοχαπηλεία, ή ό ουγ- 
χρωχιομός τοΰ Μωαμεθανισμοΰ, δστις προχώρηοεν ε'ς 
τά βάθη χής ’Αφρικής, ώσχε οί άνχαγωνιζόμενοι 
σήμερον χαχά χών Ά γγλω ν λαοί, πάνχη άγνωστοι 
μέχρι τίνος, ονομάζονται συλλήβδην Κάφροι πορά 
τό Αραβικόν Κιαφίρ, τουτέσχιν άπισχοι ; ‘Οποια 
δήποτε υπάρχη ή άληθής αιτία μένει δμολογοΰμενον 
δχι αί διάφοροι φυλα'ι συνελαυνόμεναι ώς χώματα φέ 
ρονχαι »ΐς χάς άχχάς ασθενείς καί ολιγάριθμοι. ’Εκ xsu 
των δέ οί Γκα>αί λεγόμενοι, οιχίνες ήδη προσβάλλουο 
χής Άβυσσηνίας χά όρια, άνεφά<ησαν μόνον περί τάς 
άρχάξ τοΰ ένεσχώϊος αίώνος. Νεήλυδες δέ δμοίως θε 
ωροΰνχοι καί άλλοι Αΐθίοπες χαχαοχαθένχες είς χά 
Οάσεις τής μεγάλης έρημου’ καί οί χάχοιχοι δέ τή
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Νιγριχίας φβίνΐΐβι ott $λβον μαχρόθιν ώ ; nopOrjTal, 
καθώς xat οί Κάφρο*.

*Η το ια ό τη  χώ* άγρ ιω ν  τ ο υ τ ϋ ν  φ υλ ώ ν  παλ ίρρο ια  
δέν ι ί χ ε ν  Ιτι άρχή* ό τ ι  οί ΌλλβνδοΙ χ β τ έ π λ ιυ β β *  i t ;  
to  Ε υ ελ π ι  άχρωτήρ ιον . 01  σπ β » ίζο » τ · ς  xe i  άδυνβτο ι  
λβοΐ Χ ο τ τ ι ν τ ό τ β ί ,  Β α σ ι»ά »β ι ,  Β οσχεβμάνο ι  κ λ π .  δέν 
δμοίβζον χβτ ’ οΰδέν μ έ  τ ο ύ ;  εύμορφους χβ ί π·>ωρίους 
Α ΐ θ ί ο π ι ; ,  xt-i»c ίκ τερ ο ν  έπ ιλΟόντβς . Οί δέ άποιχη 
τ ι ς  Ευρωπα ίο ι  έπολιχευβησαν τοσοΰτον είρτ ,ν ιχώς 
καί ®ρο*ίμως, ω σ τ ι  xat  τά ς  γ α ίβ ς  χώ* αυτο χ θό νω ν  
ήγόρ'ασαν x a i  μόλις  δις σ ι τ ιπ λ ά χ η σ α ν  τιρός αύχούς ϊ »  
£(ασ-χματ( ICO έχών' έν ω  οί Ά γ γ λ ο ι  ί»χό ;  4 5  μό 
νΟν, δη* όπσ to 1 8 0 6 ,  oxi έχυρίευσαν ίιπόσπονδο* 
τήν όπ  κ ι ι *  ουγχειμένην έξ 8 0  χ ιλ ιά δ ω ν ,  τ ώ ν  
βπο ίω* οί ήμ ίσε ις  Ε υρωπα ίο ι ,  έπολέμησαν πρός ού*

αοί»ς έπχβχις.
Οί Ολ*β*δοί διεφερον σχεδό» πάνχω ν  ι ώ ν  ά λ λ ω ν  

άπ ο ίκω ν  έπειδή λ'έν άπεβησβν ε ις  τ ή »  Α φ ρ ικ ή ν  ώ ς  
τοιχοδ ώ κ ιο ι ,  χα θώ ;  άλλο ι  εις  τήν ΙΙερουβίαν xe l  χό 
Μ εξ ι  Χόν, cut·  ώ ς  π ο ρ θη ια ! ,  χα θώ ;  οί Ά γ γ λ ο ι  χαί| 
Π ορχογά*λοι είς  χσς Ά ν α χ ο λ ιχ ά ς  Ι νδ ίας ,  ούχε τέλος 
ώ ;  κ α τ ά ί ικ ο ι ,  οί όποιοι πρός ποινή* εξορίζονται ε ί ς  τήν 
Νέαν ’Ο λλανδ ίαν .  Ά ' λ ’ οί μέν αυτώ ν  Ιτυχον προσωχθι·  
σμένοι άπό τη* μοτ^ότιηχα κα ί  χενοδοςίαν τή ς  Ε υρω
π α ϊ κ ή ;  χ ο ι»ω ν ία ; ,  οί δέ φ ε υ γ ο ν τ ι ς  τήν τυραννίαν ϋκή- 
γο/ νά άνα πνεύσωσίν ελευθέρως ε ις  τήν Ερομον πολλοί 
δέ xat ώ ;  διαμαρχυρ'.όμενοι έδραπέτευσβν άπό τήν I- 
· π α » ία ν  *λ· ’Ο λλανδ ία » έχει ή εις  επαρ χ ία ς  τ ινβς  του 
’Ρ ήνου ,  άλλοι δέ ήσαν Αοιιθηριανοί μακρυ»όμενοι τή ;  
Α ύστρ ία ς ,  ή Κ ϊλβ ιν ισχα !  μ ε χ α να σ χ ιύ σ α ντ ε ς  άπό τήν 

Γ α λλ ία »  κ λ π .
Έ χ τούτων δέ πάντων συχνοί. ώ ; οί Γάλλοι, όρ· 

μώαε*οι έκ tu>v έπιφανεσχάτω» οεκογε*ιών τής πβ 
τρίδος των, έληιμόνηιαν xai τήν εθνική» ίων γλώσσα», 
ίσως χστά τούτο δεν έλυποΰντο. Δ ιΐ τ ί τώ όντι νά 
διατηρήσωσι δοβνοηηχό» τινα σύνδεσμον μέ τήν Ευ
ρώπην, ητις τοΰ; ήνώχλει, τους χαχοόχει,^ τού; έ6β- 
ϊά*«ζ« μέχρι xat βΰτής τής συνειδήσιω;, ώστε δέ» ή 
δυνατό πανχελώς^οδτε χάς θρησχευχικάς χων τελεχάς 
»ά ίερουργήσωσι είς τά υπόγεια ά»ευ χινδύνων χβί φό- 
6ω»-/’Οπαδοί αίρεσιαρχών άναλαμβανόντων ώς ίεράν 
βποσχολήν τή» άποχαχάστασιν τής χριστιανωσύνη; είς 
τή» άρχιχήν βύτή; άπλόχητα, ένησμινίζοντο βεββίως 
διάγοντες ήδη γρυχον xat πατριαρχικόν βίον, ή δέ 
μελέτη τής ίερδς γραφής xa! ή άνάμνησις χής περι- 
πλβνήσιως χών Έβρβίων εις τήν ε’ρημον έθώπιυι χήν 
«ανχασίβ* των διά μυσχηριώδους τίνος άνβλογίβς 
τών ittpisxa«<rfv. Τιοΰτοι σήμερον, εύβγγελιχήν δηλ. 
άλλ' ολως ίδιόχροπον ίσιόχηιβ έπβγγελόμενοι δπάρ- 
χουσιν οί Μάρμωνες εις τά μεδόριβ χών ηνωμένων 
πολιτειών χής Βορείου Άμεριχής.

Ά π ο ζ ώ ν χ ε ς  διά χής γ ε ω ρ γ ίβ ς  άπη λλβγμ ένο ι  δέ 
χα ί  ώ ς  εχ χών ήβών x a !  ώ ς  έχ χή ; προβιρε3·ως πά  
σης διβφορδίς x a i  σ υ ρ ρ ο ΰ σ ε ω ς  προσγινομένων έχ 
τ ή ς  π ο λ ιχ ιχή ί ,  ή χής ά ν α μ ί ξ ιω ς  σ υγχλύδω ν α νθρ ώ π ω ν  
χβί ά λ λ α »  διαφόρων π ερ ιπ λο κώ ν ,  ε ιχον νόμους 5λί- 
γ ο υ ς  χβ ί  β φελε ϊς ,  ά λ λ ’ βυτοίρχίΐς  ε ις  τ ά ς  χρε ία ς

των. ‘Η χώρ* διι;ρηρένη ιίς έπβρχίβς έχυδιρνδχο υπό 
έπαρχων τούς δποιους έβοήδου» τριΐς πάριδροι διά τέ· 
οΐχον^μιχά χά διχαστιχά, x a l t a  άς-υνομιχά χββκίχον- 
χα' ή οπτρεοία έγίνεχο άμισδος· μόνος ό έπβρχ&ς 
έλάμβαν» μιοδόν, οί δέ βοηθοί του άντεμείίοντο i t ’ 
άτελειβς ( άουδοσίας ) Ά μ β  συνεδβινέ τις βιαιοπρα
γ ία , ό επβρχος παρβλβμδάνων τινά; τών πολιτών 
έπιρεύετο νά άπβιτήση itapa χών Αίδιόπων τή» ά- 
πόδοσιν χοΰ άφβιρεδένχος πράγμαχος, ή άποζημεί- 
ω 7ΐν άνάλογον. ‘Ο τρόπος ουχος έπεδείχθη χαί συ»* 
χομος χβί άποχελεσματιχές διά τήν έλλειψι» χρο- 
νοχρι6?ς xat διβχυπώσιων μβχαίων. Έ πειτβ xai ei 
aitotxot έξεπλήρουν εΰχβρίσχως χό πβχριωχιχόν χρέος 
χοΰτο διότι έξη^χημένοι εις χήν χρήσι» χών όπλων 
έχ πβιδιχής σχεδόν ήλιχίας, ίππεύοντες δέ διά παν
τός xai άνέχον-ιες εις τάς χαχου-/ίας διά τών χυ- 
νηγετιχών γυμνασίων άπεχέλου* εΰχίνηχον πανχοιε 
σχράχευμ*, όποιον έχρησίμευεν εις τοιουχον μάλιοχβ 
άποιχιαχό» πόλεμον. Ό  Ά γγλος λοχαγός Αλέξβν- 
δρος έπαινών τών Ό λλβνδώ» χουχων χά χοιαυχα 
πλεονεχχήμβχβ ώς αΰιόπχης λέγει, όχι υψηλοί τό ά- 
νάσχημα χαί ρωμαλαΐοι πάντεί σχεδόν χήν χράσιν ώς 
άναπνέονχες τόν χαθαρίΛτατον αερβ υπεθροι δε ως 
έπΙ χό πλείστο» xai μέ χρέας προβάχου τρεφόμενο!, 
όσάχις ώρμώντο είς έχσχρβχείαν χινβ παρελάμββνον 
δυο ίππους, χόν μέ» έπιβαίνοντες ως χελητβ, χον 
δέ πβρήορον σύρονιες έπιφορτιομένον μέ άναγχβ’ιαν 
χινα άποσχευή» συγκειμένων Ιχ χινων ίνδημάιων μιας 
μηλωχΐς, είχε σισύρας, έπΙ τής οποίος ω ; δάπιδος 
έχοιμώνχο, χα! ποσόχηχά τινα ξηρού χρέαχος. Πολ
λοί δέ, καθώς οί αρχαίοι Σπβρχιάχβι πορά χών  ̂Εϊ- 
λώχων, παρηχολουθοΰντο χοί υπό τίνος Χοχχεντοχου, 
οστις άνχt πβνχος άλλου φορεμαχος εχω» χη» κεφα
λήν χυλιγμένην μέ ρινόματρον, έφβίνεχο ώς αύχό- 
χρημα πίθηχος χαδήμενο; έπϊ χρίχου ίππου. Ο δέ το;- 
ο'ΰχος υπασπιστής έκράτει χοχά χήν πορείβν^τό δπλον 
του κυρίου, προσφέρων αυτό όσάχις ήθελε να φονιυσ^ 
αίγαγρον χινβ, ή Κάπρον. Συνειίισμενοι εις τήν όπλα- 
σχία» οί έδελόμβχοι ουχοι άποιχοι πυροβολοδοι» εϋς-ο- 
χώχαχα χαί εί; μαχροτάχας άποσχάσεις· έάν δέ εΐχον 
χή# αυτήν εζίν χαί είς τήν ξιφομαχίαν, επέβαινο» βε
βαίως οί έπιφοβώχαχοι χώ δνχι πολεμισχβι.

Ά »  χα! δέν πισχευωμεν τά περ! τών κατοίχω» χοΰ 
Εύέλπιδος άχρωχηρίου βουκολικά ποιηματβ και ει- 
δΰ^λιβ τοΰ Ώχεανοπλεύσχου Λ εβαλ ιον ,  Ιχομεν όμως 
χαί πολλούς άλλους άξιοπίσχου; μαρχυρβς περιηγη- 
χάς, ή ναυτβς, οί ίποιοι έκβρβσδενχες είς τβς έπιχιν- 
δύ»ους ταύτβς άκτας ύπό τρικυμίας κσί ξβναγενηδε»-  
τις παρά χώ» χατοίχων συνεζτσβ» εν μεσω βυχών, 
χβί είδον πόσον ό λαός ου to ; ιύημϊριι, απολαύω» πα»- 
χω» τώ» άγαθώ' τοΰ άγροιχου βίου, και της ελιυδιρι- 
ας τώ» δρησχευχίχών φρονημάχω», μβχρσ» δε τοΰ γη- 
ραιοΰ κόσμου, τον δποϊον ουτ ένθυμιϊχο πλέον. Καχ 
άρχάς μόνον, τό δόγμα τών καθολικών ^ ο  άποκέκη- 
ρυγμένον παρά τοΰ ’Ολλανδικοί νομού’ άλλ ustipov η 
άνεξιθρησχιία ίπεκράτησι, και ότε άπι6 :βάσδη» εις 
χήν χώρβν τής αποικίας ταύτης, χό Αχρωχηριον ητο 
χαίέδρα έπισκόπου, ί  πιρικβλεστατο; νβός άνίγερ-

βει; διάσυνδροιιής, είχε εράνου τών ιύτιβώ», καί αύτω» Τό προϊόν τούτο, τό όποίσν ?pep„  ei; τό» τόπον ή 
?ηλ. τών διαμβρτυρσμένω», ά>ήχε» εις τούς Κβθολικού;, βιομηχανία τών διαμαρτυρομένων Γάλλων 2 ,οι με* 
καί ίερβπόιτολοι έκ τούτων διεσχορπ.σμέ.οι πβντου έ- τα»άσιευσαν βύτόθι μετά τή, άχύρωσιν τοΰ ά ντιθ^ - 
ξήιχουν άνετως τα  σεβαστά τοΰ άξιεπαίνου ζήλου χων σχου δόγματος των Να.νήχων ^Κονδιβίγχου Nantes) 
χβθήχο»χ«. ό μόνος ουσιώδης πόρος τή; άποιχίας· έπειδή τό

Αλλ δτε χαχά το 1806 οί Ά γγλο ι έλαβον διά 
συ·θή*ί; χό Ακρωτήριο», ή άποιχία έμελλε νά άλλα- 
ζη πανχελώ; χό» τρόπον τοΰ βίου. Διότι άμαθείς Ιω ; 
ΐχείνων χών χρόνων χαί άπειροι τής κοινοβουλευτικής 
καί πολιχικίς χ*ξεως ή'5η Ιπρεπε νά συνειθίσωίΐ» εις 
τή» κατά πολιτικό κόμματα διαίρεσιν, εις χ»;ν διανο- 
ητιχήν δραστηριότιτα χής συνταγμαχικής Κυβερνή 
σιως, i t ;  χήν κοινήν δό£α» τών δημοσιογράφων, ή - 
τις είς τάς βουλάς κσί συνελεύσεις αποφασίζει τελεσι 
δίχω;, ώ ; διαρκέ; καί μόνιμον όρκωτιχό» διχασ^ήρίον. 
Οί μέ* νέοι των διοικηχαί έμιλλο» νά τούς χαχαγ- 
γείλωσιν ώς απειθείς, ΐσχυρογ^ώμονας, σχληροτρα 
χηλούς καί ζυγομαχουνχας εις τήν νέα* χώ» πραγ
μάτων χά;ι», οί οέ Ιεροκήρυκες τοΰ Λουθηρανικού 
όογμαχος ω ; φο»ΐί; τών Αιθιόπω» κα! ώ ; προμάχου 
ενθουσιώδεις χοΰ άνδραποδισμοΰ. Οί ’Ολλανδοί δε 
έγνωριζον χην εχχοσιν τής πνευμαχιχίς δυνα'μεως χαύ 
της ητις επενεργεί κα! έ « ’ αΰχΐς τής Κυβερνήσεως, 
άλλ ώ ; γενιά καρ χιρι»ή χαί ανδρεία έμελλον τελευ 
ταΐο» νά κινήσωσι τός δοχιμασίβς ταυτας, άναμιγνυ 
μενο ι̂μέ άποίχους χήςνέας μηχροπόλεως, κα! νά θεωρών 
ται ως πολίται άνιξαρτητοι μ ια ; χα! χής α ϊτ ΐχ  πατρί 
δος, »εμομενοι εξίσου τής συ»ταγματικής Κυβερνήσεω; 
τα προ»όμ·α.

Γρεΐς όμως απαίσιοι χαί άπροσδό*ιτοι νεωτερι* 
σμο!, δηλ.  ̂ τό χαρτονόμισμα, ή άβΕβαιόιης του τε- 
τελω»ιαχοΰ 5ιχαιώμαχος έπί τί): εισαγωγή- τών έπει 
«άκτων οίνων ,f;  ,ή* Α γγλ ίαν χα! ή εκ προοιμίων 
ρρα υχη; εί; τήν νομοθεσίαν, ή χατα*όρωσΐν τών 
ιδιοκτησιών ετάραξιν διά παντός τάς μετά τών άρ 
χομε»ω» σχέσις τών άρχό,των, χαί Ιδωκαν άφορ

μαλλίο», τό όποιον αποτελεί ήδη χό πρώχισχον εισό
δημα τής αποικίας χαότης, ώστε, δ? αΰχοΰ άνχαλλάσσιι 
όσα λαμβάνει ξένα έμπορευματα, cfsv υφάσματα, χαί 
μέχβλλα, καί γεωρνιχά εργαλεία καί ά/λα διάφορα τώ» 
χιχνώ» χαί χή; Εύρωπαϊχή; β,ομηχα.ίας ε’ργα, μόλις 
έπληθόνθ»; χαχά τούς τελ.υταίους χρόνους, Άλλά

μην γο γγυσ μ ώ ν, ο ίΐιν ε ; επέφιρον τάς στάσ£ΐς χαί 
ιόν π 0Α€μον.

- Α γ γ λ ία  άνεδεί'/θη »ι»ριάρχης του Ά χρω τη -
ριου, η αποιχία πρό 10 η'.η έτώ< είχε πεπαυ«έν^ν τήν 
μ ιτο  τω ν ά/.λω* έθνών κοινωνίαν, xai τό μιχρόν ίμπό 
ριο» της πα ντελώ ς δέν ύπήρχ1ν. Οί ά μ π ιλώ νες , οί ά 
γρο), τα βοσκήματα παρήγον χ α τ ’ ε'τος- άλλά χά προ- 
•οντατων ε’ μενον άπώ/η .α  καί τό άργύριον έλειπεν. Έ - 
««ιδή δε οί φόροι ε’ κρ.πε νά άποδ'δωνται είς Υρήματα, 
η εξουσία χατίστησι χαρτονόμισμα έπ ί ύποθήχη τή ;
« ιο τω σ ιω ς χή̂ ς Ο λλανδίας, τώ ν μελκυσών προσόδων,
*a χής τ ιμ ή ; τών χε'ρ ω * Χαί ά ν ίρ ώ τω ν έθνιχ^ν 
γβ ιώ ν , τάς όποίας ή*π ιζ· πάντοτ ι νά έχμισθώση.
ΑΑλ αί έγγυήσει; οδ αι ξσαν ασθενείς- όθιν τό γ β ρ- 

τονίμ ίσμβ ^άπέβΐι κατώτερο» τ ή ; όνομαστιχής άξ ία ς 
m u , και εις χό» έξευτελισμό» αύτόν τό* έξηγόραζιν ή 
Κυδέρ^ηοίς και S οικο»Γμ.χός δμως ουτο; τρόπος

«β ν ν ίΐϋ !* ·15* *Ϊ° Χ Ρ ε ω χ ° 1' ί α ν ,  ητις προα- τταραχωρησις βυτων, αν κα ι πολλά
Π  (*ενη η η εχ πολλώ ν έτών έπήλθεν έ ν τ ι-  σήμως κ » ! ^ητώς, ήχυροΰτο δυνάμει 

η« και αθεράπευτος χατά τό 1844, Έ χτός βολαίου, όσάχις ό έχμισθωτή ; χαδυ

t i v 'o iv u / ' r Y / ^  Τ  Γ μ°3 ^  Τΐς ‘|ίβ Υω7 ίς  W  νενομισμένη; άποφορας- άλλ’ ή διάτβξις αυτή
4 χάς υπβρχβυσβς μιμψιμοιρίας. δέ» έξιπληρώδη ίσως **τέ, ώ^τι έ ιχμισθωχης

χρόνους,
χαχα τό J8 0 6  ό οι-ος ηιο σπανιώτατΟς χαί βαρύτι
μος είς τήν Αγγλία* διά χόν ηπειρωτικόν πόλεμον 
χοΰ Λαπολεοντος. οστις έπεμόνωιε πανταχόθε» τή* 
.εαν Καρχηδόνα τούτην, ώστι ε’ παυσε νά δέχηται τά 
προϊόντα άλλω» έπιχρατε ών. "Οδιν ή Κυβέρνησις διά
Βισ>λιχο3 διατάγματος τής 19 76ρίου 1811 ένθαρ-
ρύνουσα χήν αυξΐ]σίν τοΰ εύρμοιάτου του'χοο χαί 
ηδονικού ποτοΰ υπέσχιτο etc τούς άποίχους σταδεράν 
χαί διηνεχή τήν προστασίαν τη; επί τώ* άμπελώνων. 
Κατά δέ το 1812 καί βραβεία έχηρυχθι;σαν υπερ τών 
προαγόντων τήν άμπε/οφυτεία», και τών μάλιστα 
εΰδοχιμούντω» εί; τήν κατασκευήν τού άρίστου οίνου. 
Τέλος χώ 1813 β;υλευμα του νομοθεχιχοΰ αΰτοδ 
σύλλογοι» παρεδέχθη τού; οίνους του ’Ακρωτηρίου είς 
χάς αγοράς χής Αγγ/ιας, ελαττώσαν ε ί; to χριτη- 
μοριον το καταβαλλόμινον τελώνιον υπέρ τών Ισπα*· 
»ικών καί Λυσιτανικώ* [ΓΙορτογαλ/ιχώ* οίνων. "Ενεχ* 
δέ τώ* προνομίω* τούτο»* έντόί όλίγου ή ποσόχ^ς τοϋ 
άκηωτνιρίαχοΰ οίνου άπό 4 2 ,2 5 0  κατά χό 1813 έχα- 
τολλιτοων [= 8 ,4 5 0  0 0 0  λιτρών] ηΰξήθ») είς 1 1 0765  
[ ’22  153 ,0 00  λίτρα;] κ*τά τό 1 8 2 4 . Ά λλά καιά το 
1825 έλαττωθέντος έξα-'φν*;; τοΰ τελωνίου χών 
Αυσιχανικώ*, κα 'ώ ; χβί έιέρω* αλλοδαπών οίνων, 6ρ~ 
χισε νά βλάπτητε ή οίνοποιός βιομηχακα τοΰ Ά - 
«ρωχηρίου. "Οθεν ά» χαί ό πληθυσμός τών χαχσίχων 
^το ήδη πλειότερο; χατά τό 18·'*2, ή συγ*ομ:δή του 
«αρποΰ [ό τρ·»γηχός], χαχέβ, εί; 9 0 ,7 7 0  «χατόλιτρα 
18,154 000  λιτ;ας]. Έχτοτε δέ ή εξαγωγή έχολο- 

βώθη τοσοΰτον, ώστε άνίσως δέ» έζητεϊτο παρ’ ελπίδα 
εις τά χατά τή* Αύστραλείαν τών "Αγγλω* άποι- 
κίσματα, ίκινδό-ευεν ίσως έντιλώς νά έκλειψή Κα
τά̂  δυστυχίαν δέ τών Άκρ'οτηριανώ* ή άμπιλοφυ- 
χεία ευδοκιμεί τοσοΰτο* χαί είς τή* νέβ* τβυτη* χ ύ -  
ρβ* διά χής επιμιξίας τών αΰτόδι μεχα*αστ8υσα.τω * 
Γερμανώ*, ώστε ή ποιότη; τινών οίνων κα·ά με'ρος 
φαίνεχαι όχι υπερβαίνει μάλιστα χαί ιήν τών όνομα 
σιοχάτων τή; Ευρώπης, φ^ρου-ι δέ ιδιβιτέρως γεΰ- 
βιν τοΰ Μεδόχ χβί τών Βορδιγάλ>ω* (Βορδώ)

Τέλος επί τών Ο/λαχ^ών αί απεριόριστοι χα! άπέ- 
ρβντοι έθνικβί γβΐαι (Loanfarm e) έξιμισθοΰντο είς 
ευτελή τιμήν, ητις προστεθειμένη εις τό τι^ώνιον άπ ι- 
τελεί ολνιν τή» πρόσοδον χοΰ άποιχιαχοΰ ταμιίου η δέ 
παραχώρησις βυχών, άν κβί πολλάκις δέν έγίνιτο ΐπ ι·

γενι»οΰ χι*ος ουμ- 
δυ:χιρεϊ τήν ά^ότιοι»



■πολυχρόνιο; κάτοχος χαχήνχα νά 6εωρη·ται οΰχί ώςI Ά λλά καί «ον \ τοΰ φωχός φύσις μέν»; Μσεχι άμ· 
Ιπιχαρπωχής άπλοΰς, άλλά χοί ώς νόμιμος ίδιοχχή- φίβολος, ούχ ήχχον όμως πολλά ιών φαινομένων αυ
τής. ‘ Η τοιαύχη τών πραγμάτων κατάσχασις διήρ- τοΰ ήρευνήθησαν δεόντως, χαί πρά πάνχων τά «ερι της 
χεσεν έπ'ι ενα χαί ήμισυν αιώνα άρχόντων τών Όλλαν* θλάαεως χαί άντανακλάσεως τών άκτίνων αΰχοΰ, χου- 
δών Οί Ά γ γ λ ο ι  ό μ ω ς  σχαθεροί είς χό άπαραβίασχον χής χέσχιν ή χαλουμένη διοπχριχή χαί καχοπτρική. Υπο- 
ίδιοχχησίας δέν ήδύναντο lit 1 πολί> νά τήν παραβλέψωσΐ*|λείπεχαι ομως ουσιώδες τι μέρος της τοΰ φωχός θεω-ίιοχχησιας 
διά τοΰτο άμα καχεστάθησαν, έσποόδασαν νά νομιμο- ρίας άνεζέχαστον, είς τό όποιον οΰδεις τών φυσικών 
ποιήβωοι τά άόρισχα, χαί ίχριναν νά ύποβάλωαι τοί>ς[έπεστησε» ιδιαζόντως τήν προσοχή» του καί τοΰτο «ΐ- 
έπίχαρπωχάς εις χρεώλυτρον έχήαιον, άλλ ’ άίδιον, ώ ς ivat ή epevra τής επιρροής xai έτεργείας τής θαυ- 
ό φόοος* χάριν δέ τούτου έδέηαε νά καχαργηθώσιι^ασίας ταντης όυνάμεως in i τής φνσεως ένγένει. 
μέν αί άρχαίαι τη; ίδιοχχησίας αποδείξεις, νά συν* Είς τήν άναχάλυψιν τών μυστηρίων τής έπΐ(5ροής ταύ- 
χαχθή δέ κχημαχολόγιον χαί νά ψηφιοθώσι διατυπώσεις της δέλομεν διευθύνει εν τοίς έπομένοις τήν ερευνάν 
τινές διοικηχικαί πριν έκδοθώσι τά νέα πωλητήρια.Ιημών, καί ίσως δυνηδώμεν νά καταδείξωμεν χήν δ* 
‘Η αξιόλογος μεταβολή αίχη έπρεπε βεβαίως νά I- παρξιν ίσχυροΰ συνδέσμου αεταξΰ όλων τών μερών 
πιχαγυνθή διά νά πτυση ή άβεβαιότης, χαί νά έκ*|τής φυσεως χαί τών ήλιαχών τούτων άχτίνων, αιτινες
Λ.?.!.. £__ ί./ —. -__ * Λ *1 * I c ‘rrr»r*v/i»rXu/s»i«·» μΧακγλ» AUTfyunvlAuvM· ...Λ ,

μ£ΧΡι
τοιαΰτα έγγραφα δέν έδόδησαν, είς δέ τού; κατοικηδέν λίων, καί χορηγοΰσιν εις τήν γην «δσαν λαμπρότητα 
ντας τόπους τά πάντα μένουσιν έτι μάλλον συγχε- *** χάριν. Πριν δέ προχωρήσωμεν είς τήν ερευνάν τής
χυμένα καί άδιάταχτα.

(άχο/οϋδεί)

ΦΤΣΙΚΗ.

Π Ε Ρ Ι  Φ Ω Τ Ο Σ .

ρηθείσης τών ήλιαχών άκτίνων ένεργειας, αίς μας συγ ' 
χωρηθή νά διέλδωμεν έν συνόψει τήν ιστορίαν της. "Ε
νεκα τών αιτίων, τά όποια άνωτέρω άνεφέραμεν, ή 
προσοχή τών Φυσικών δέν ώδηγήδη άμέσω; ουτε εις 
τόν σύνδεσμον τών ήλιαχών άκτίνων, ουτε εις τάς
σχέσεις αυτών _ πρός τά λοιπά δημιουργήματα τής 
φύσεως- διότι ή σπουδαιότης τών σχέσεων αυτών δέν 
εγεινε. καταληπτή είς τούς άρχαιοτέρους φυσικούς* άν 
χαί έγνώριζον καλώς τούς νόμους τής θλάσεως καί 
τής άνταναχλάσεως τοΰ φωτός, ιό όποιον εδύναντο 
πρός τούτοις χα! νά άποσυνθέσωσι, δέν ειχον μόνο·/ 
όμως ορίσει τήν παρέμβασιν καί ενέργειαν αΰτου εις 

Ή  μελέτη καί θεωρία τής άναλύσεως τών ηλια^ο'νj έργα τής φυσεως· οί ποιηταΐ ειχον υμνή:*ι
αχτίνων εϊ»οι έξ όλοχλήρου σχίδόν καρπός τών κα~|προ αυτών τήν ζωογόνον δυναμιν τοΰ ήλιου, ήτις 
τά τούς τελευχοίους γρόνους γε-ομένων ερευνών, άνJεισχωρεί πανχαχοΰ, κα! περικαλύπτει την γήν μέ
καί οί προγενέστεροι τών περί τήν φύσιν άσγολουμέ- λαμπροφώχιστον μανδύαν οι ανδρωποι κα! εις αύ- 
νω» ίίχον ήδη γνώσεις περί αύτής· διότι ή περί οω· τήν τήν άγριαν χαταστασιν των ειχον αισθανδή τήν 
ιό ς δεωρία δέ» έφείλκυσε προοηκΓντως τήν προσο-1ηδονήν, τήν όποιαν προξενεί ή επανοοος τοΰ ήλίου, 
χήν τών επιστημόνων, ειμή μετά τήν ά>αγέννησιν τών διασκεδάζουσα τής νυκτος το ζορερον σκότος· οί δέ 
ίπιστημών. Ά λλά  χαϊ μετά τούτη», α» χαί χατέλαβεΙχάτοιχοι τών αγρίων θεωροΰντες οτι τα φυτά χλίνον- 
σ»ιμαντιχωτέραν δέίΐν μεταξύ τώ» άνδρωπίνων γνώσε- τα τά ποιχιλόχροα ά»6η των έχαιρέχιζον τήν ίμ -
dv, έαε.ναν ομως ούχ’ ήττον δυσπρόσιτος- διότι χ α ί φάνισιν τβΰ φωτεινού άστρου, και εκπληττόμενοι διά 
ιήν σήμερον ακόμη οί φυαιχεί διχογνωμοΰσι περί τής τήν σιωπηλήν χαράν συμπάσης τής φύσεως έζωογο*

σωμάτων, ci δέ, ταττόμενοι είς τούς άκολούδους τοΰ στως τήν επιρροή» τών ήλιαχών αχτίνων ε’πί τής ζωής, 
Εϋλέρ^υ, τοΰ Ύουγνίου καί τον Φρεσνέλου, πρεσβεύ- ή' γνώσις αύτών περιωρίζετο εις τό ένδόμυχον τοδτο 
ουσιν ότι τό ®ώς άποτελειται Ικ τών παλμών τών μόνον αίσδημα, τό όποΈον βεβαίως έπρεπε νά όδηγήση 
φωτίίνω» σωμάτω» ένεργού»των επί λεπτοτάτου αύτούς είς τό νά προσωποποιητωσι τό παρατηρηδέν 
αερίου, to όποιον χαλοΰσιν αιθέρα* παρσμοιάζουσι δέ γεγονός, δημιουργοΰντες οιά τής φαντασίας των χά
οί τελευταίοι τό φαινόμενον τοΰ φωτός μέ τό τοΰ ή'-ίμυδολογίχά πρόσωπα τοΰ Απόλλωνος, ή τοΰ Βήλου,
χου, κα'. λέγουσ:ν οτι δπως τά ήχοΰντα σώματα εύ· επόμενον βέβαια ^το νά λατρεύσώσιν οί ά»δρωπ<)ΐ 
ρισκόμενα είς παλμώδη κίνησιν μεταδίδοοσι τούτην sv τή άγνοία αυτών τό δημιούργημα άντ! τοΰ δη- 
βίς τόν άέρα, όστις κυμαινόμενες μεταφέρει είς τό μιουργοΰ.
οΒς ήμών τό» ήχον, οδτω χα! τά φωτεινά σώμαται Ό τε δέ ή επιστήμη ήρχισε να αναπτυσσηται, ο\
μεταδίδουσι τήν χίνητιν είςτόν απανταχού είσχωρουνταιπεοι τήν έρευνοιν τοΰ φωτός ασχολούμενοι έγ.νώριααν

_ X .Λ . I 2 .. Zmi ·ψ X ft· #λ <* ?cu γτ · r ι c 11 it t n \i ii /uv'.i rnunrifii*αιθέρα, οστις κυμαινόμενος παράγει τό φώς. Ιάμέίως ότι τό φώς δέν περιέχει μίαν μόνην’ δύναμιν*

' χαί ότι αΐ αχτίνες τοΰ ήλίου δέν Ιχουσι μόνο* οωτι. 
στικήν δύναμιν αλλά χαί θερμαντικήν, ηκς etναι 
αχώριστος σύντροφος αυτής, καί πρός τούτοις μία» 
άλλην, τής όποιας ήσαν μέν γνωσταί τινες τών ένερ- 
γειώ», άλλ’ ήγ»οοΰ»το αί ιδιότητες. Περί τής κατανσ- 
ησεως τής δυ»άμ£ως χαύτης υπό τών φυσιχώ» τοΰ 
17 αιώνο; ευρισκομεν μαρτυρίας εί; τινα συγγράμμα
τα αΰτώ», είς τά όποια όμως συγχέεται τά άλη 
θές μετά τοΰ ψίυδοϋς καί φαντασιώδους* άλλά μ ’ 
ολην τήν πλάνην, είς τήν όποιαν δικαίως έπρεπε νά 
περιπέτωσιν οί φυσικοί τής έποχή; εκείνης, έγνώρι 
σαν ότι τό ηλιακόν φώς κρύπτει έν έχυτώ καί άλ
λην δύναμιν, δηλ. εκείνη», τήν όποιαν οί σήμερον ίπ ( 
στήμονες χαλοΰσι χημικήν,

‘ U ιδέα, ήτις έσχηματίσθη κατά τόν μεσαιώνα 
περί τής ένεργειας τοΰ φωτός επί τώ» σωυάτων έ-  
στηρίζετο μέν κατά τήν ούσίιν εις τήν αλήθειαν, ή* 
τον όμως μεμιγμέ»η, ώς επόμενον, μέ πολλούς μύ
θους* οδτως έπίστευον τήν δπραξιν παραδόξων συμ- 
παδειών μεταξύ τών φυτών, τών ζώων, καί τή; 
λαμπρότητας τοΰ ήλίου, τής σελήνη; καί χών άστέ*- 
ρων- ώς γνωστά», επί τοιόυτων δοξασιών έστηρίζοντο 
χατ’ ουσίαν κα! αί παράδοξοι όνειροπλήσεις τής ά- 
στρολογίας* έπίστευον ώς άληδές, ότι χά μαλάκια ηυ- 
ξανο» καί ηΛαττοΰ»το μέ τήν σελήνην έγνώριζον μέν 
οτι φυτά τινα πάσχουσιν ύπο τής μεγάλη; λαμπρότη 
χος τοΰ ήλιου, καί βλαστάνουσι κάλΛίον ύπά τήν σκι
άν άλλων δένδρω», άλλά διά νά μεταφέρωτι τήν α 
λήθειαν ταύτη» είς τήν τάξιν τών μύθων έπλαθαν ότι 
το φώς τό διερχόμενίν διά τοΰ πυχνοΰ φυλλώματος 
χαρυδέας επιφέρει σφοδρά» κεφαλαλγίαν, - φ  όποιαν 
διασκεξάζει αμέσως ή σκιά τής λεμονέας- έχ τούτων 
δέ έξάγεται οτι εις τάς περί φωτός χαί τής επιρροής 
ούτοΰ γνώσεις τής εποχής εκείνης έλειπον ίδέαι τινές 
γενικά! καί ώρισμέναι, απαραίτητοι εις τό νά συγκρο- 
χήσωσι χ ιι νά συμπλη;ωσωσι τήν έπιστήμην- 

. ‘Η γνώσις τών ιδιοτήτων τών ήλιαχών άχτίνων 
εζετέδη μέ τήν πρόοδον τή; χημείας* ό Σχέλιος, 
(χημ ικός Σουηδός γεν. 1742 άποβ. 1786). έδει
ξε καί ά»ε'λυσε τάς . διαφόρους ένεργειας τών άκ- 
χίνων τοΰ άποσυντεδειμε»ου φωτά; επί τοΰ νιτρικού 
αργύρου’ δ Περιστλεΐλος (Ά γγλος χημιχός γεν. 1733 
άποβ. 1804). διά τώ» μετά βαθυνοίας γενομένων ε
ρευνών του T.tzi τής επιρροής τοΰ φωτός είς τα φυτά, 
ίίνοιξε χήν όδόν εις τάς λαμπράς ανακαλύψεις τών 
ν;ωτέρων χρόνω»* εχ τούτων έγνώσδί] ότι τά φώ ; έ
χει τήν δύναμιν νά έχτελή χημι*άς τίνας έπι τώ» 
σωμάτων τροπολογήσεις,ά» χαί ήγνοεΰο είσέτι οτι με
ταξύ τών άχτίνων ύπάρχουσιν ίδιαιτεραι προικισμέ
νοι μέ τήν δύναμιν ταύτην* τοΰιο κατέδειξεν 0 ‘Ρ ίτ- 
χερος;φυσιχός Γερμανός γε». 1776 . άποβ. 1S10). 
ευρών οτι είς τήν ίοειδή άχραν τής πρισματικής ε ί- 
χο»ος υπαρχουσιν άχτΐνες άόρατοι παράγουσαι χατά 
χό πλειστον χά χημικά φαινόμενα, ώς πέραν τή; 
ερυδρας άχτΐ»ο·ς εύρίοκονται άλλαι επίσης άόρατοι 
αλλαι δερμαί- άναμφισβήτητος δέ άπόδϋξις χή; χη 
μικής χών ηλιαχώ» άχτίνων ένεργειας 6πό χών νεω 
τέρων φυσιχών άνευρεθιίσα είναι ή διά χοΰ φωτός πα·

ραγωγή είχόνων, ήτις ίδεμελίωσέ τήν τό ϊίν  άπό τής 
άναχλύψιως τούτης προοδιύσασα» φωτογραφίαν,

, 0 ί _ ν ,ώτεροι τώ» φυσικών άποσυνθέσαντες ήλια- 
χο» φως έδειξαν S-rt σύγκειται άπό φωτιστιχάί, θερ- 
μαντιχας καί χημικάς άκτινας διαφόρους άπ’ άλ· 
ληλων  ̂ είναι γνωστόν ότι εάν είς σκοτεινόν δωαά- 
τιον αφητωμεν νά  ̂«ίσέλθη διά τίνος 3πής ήλ,αχή ά- 
κτις, κα! πέτη έπί χινος άντικειμένου λ. χ . έπΙ· μ ι- 
5ς τεντωμένης καθέτου σι»δό»ος θέλει σχηματίσει έπ ’ 
αοτής στρσγγυΛον φωτεινόν κύκλον όίεοιον αέ τά 
σχήμα χοΟ^ήλιου* έάν δέ είς χήν όδό» της ήλιακής 
αυτή: ακχΐνος παρεμβάλωμεν διαφανές πρίσμα δ ίλ ι- 
νον^βλέπομε», αμέσως παράδοξον φαινόμενον* έπ’ι τή; 
σινδάνο; δέν παρουσιάζεται πλέον ώς χαί πρότερο» ό’
φωτεινός κύκλος, άλλ’ άντ’ αύτοΰ πλατεία ζώνη χρω
μάτων, £* χούχων Si, έάν παραλείψωμε» τά κατά χήν 
^εταβασιν έκ χου έ»ός είς τό άλλο σχηααχιζόμενα, 
οιαχρινομεν κύρια χρώματα επτά, τά όποια άριθ- 
μούμενα έκ τώ» ανωδε» πρός χά κάτω είναι χεχαγ. 
μένα ώς εξής,

Ή  ζωνη λοιπό» αΰιη, ήτις
ουνηθως καλείται πρισμ^χιχή
είκών, δέ» είναι άλλο ει’μή
ήλ:αχή άχχ!ς θλασθείσα διά του 
ύελί *ου πρίσματος καί άποσυν. 
τεδεΓσα είς τά συστατικά αυτής 
μέρη-

Τό φαινόμενον χοΰτο τό ό
ποιον χατωρδώσαμεν πειρα- 
ματιχώς, δέν είναι ve'av εις ή-

Ίοειδές,

Βαθύ κυαν^ΰν

Κυανοΰν

ϋράσινο»

Κ ίτρινον

Πορτοχαλόχρουν
Ερυθροΰν

μ ά ς  εξ α π α λ ώ ν  ό 'ύ χ ω ν  χό 
βλέπομεν καί χό παραχηροΰμεν γενόμενον είς χήν ιρυσίν, 
ομως ώεν έχομεν τών  α ί τ ιω ν  τής γ ε νέσ εω ς  αύτοΰ  χήν 
γ νώ σ ιν .  Ή  [ρ !ς) ή τ ι 0^ ^ ν10ν τ ,'ΐ0) 6*VC(( » ^ ο

^ή η έχ χής άποσυνθέσεως χοΰ φωτός ε ί; τοξοειδή txso- 
φην παραγομένη ζώνη· άλλ’ ε ί; μέν τό πείραμα εγεινεν 
ί  «ποσύνθεσις χοΰ φωτός διά τής διόδου τών ήλιαχώ» 
ακιινων διά χοΰ ύελίνου πρίσμαχ«ς- είς δέ τήν φύσιν 
παραγεται χό ουράνιο» χόξο» άμα διέλδωσιν αί ήλΐ3χαι 
«χτι.ες διά τών σταγόνων χής βροχής- διά χοΰτο 
χαι το ουράνιον χόξον χότε μόνον παρουσιάζεται, ό
ταν βρεχη χ«ί οί άχτΐνες χοΰ ήλί5υ δέν έμποδίζων- 
ται ύπά τών νεφών εις χό νά πέσωσιν έπ! χών σχανό- 
νων χή; βροχής.

[ακολουθεί].

Η φυσι, παριστα εις τα ομμαια τοΰ ά'θρώπου 
θέαμα καταπληκχιχόν ισχύος χαί μεγαλειάτητος. Ά ο.- 
στουργημα τοΰ μεγάλου ΙΙλάστου,εκτείνεται ώ ; μέγ»ς 
»αά; τής αίωνιότηχος, όπου λατρεύεται τοΰ Τ π ε ;τα - 
τοκ Δημιουργού ή ίσχύς κα! σοφία.

‘Υπό άστεροπόν ούρανόν εαρινής εσπέρας, ποιος χών



·*ητω» δέν χα«»*ό»)»ι τοΰ μεγάλου άρχιτε'χτονος τήν 
**ντβδυναμίαν; Είς τή» θέαν τοΰ Ωχεανού χαι τώ* 
μεγάλων ποταμώ* χβί όρέω», ποιος Siv ΐ)σθά»θη χήν 
•μικρότητα του ; Καί έ*τάς δασώ* ά>θού*των πλανώ 
μ»*ος, ποιος δέ* ώνειρεύθη τό ποιητικόν γόηχρον τής 
πρώτη; τού ά*θρώπου πατρίδος ;

*Α.λλ’ έχεΐ*ο εό όποιο* περισσότερον εκπλήττει τόν 
φιλοσοφοΰ»τα άνβρώιΐί'Όν νοΰν, itvac, όχι ύπό χήν ποι 
χιλίαν κρύπτεται ή ένοχης χοΰ σχεδίου, υπό χο άχανό· 
νιστον ή γεωμετρική άχρίδιια, ύπά τήν ανωμαλίαν ο5, 
αλάνθαστοι φυσιολογιχοί νόμοι.

Κατά τάς σημερινάς τών επιστημόνων γνώσεις ή 
«λ δ ιις  απασα διαιρείται tt ; ανόργανα χαί οργανικά 
δ»τα. Κ at τά μέ» ανόργανα ίΐναι, είχε ουράνια σφαί" 
ροειίή, 015» οί darf/)ic, ‘ is* «πίγβια χρυσταλλούμε- 
»β, οϊ ν̂ τά όρνχτά .

Τά δέ όργα»ιχά είναι’ είχε προικισμένα μέ έχουσίαν 
«ίνησιν, Ι/οντα κοιλότητα (στόμαχον) όπου κατεργά
ζονται οί τρέφοντι; αΰτά χυμοί, χα! τοιαΰτα είναι τά 
ΐώ α . Είτε είναι άχίνηχαμή εχοντα κοιλότητα, χαι τοι* 
αΰτα εΐ-αι τά φυτά.

Τά φ^τά, λοιπόν, χαί τά ζώα, είναι οργανικά όντα 
ίιαφέροντα ούσιωδώς μεταίύ των άπό τήν υπαρξιν ή 
μή ΰπαρξιν τής εκουσίου κινήτιως, χαί τοΰ στομάχου. 
At 8s ούσιώδεις αύτα! διάφοροι συνυπάρχουσι χαί μέ 
άλλας τινας διυτιριυούσας, χάς όποια; εΐ; βε'αμα άλλο 
θέλομεν έχδέοει Μ δλας όμως . χάς μεταξύ των δια
φοράς τά φυτά χα! τ\ ζώα, αΰξά*4υσι, ζώσι, παρά
γοντα!, χαί άποδνήσκουσι χαχά νόμους ανάλογους xai 
πολλάκις όμοιους.

Σχοπός ημών εν τώ παρόντι άρδρω είναι ή περί 
τής παραγωγής τών φυτών Ιρευνα, είναι ή έξισιόρι 
σις τών δαυμασίω* έχιίνων xat άφα*ώ* μμττηρίω* τά 
όποια τελούνται υπό χοΰ; πόδας μας ό?άχις ευ^υμοι 
βαδίζομε* έπΐ χλοερού χαι άνθοστολί^του λειμώνος 
ιίναι τέλος οί ιρ ω τις τών φυτών, δ; ώ» ταυχα διαι 
ωνίζουσι τήν υπαρξί* των έπί τής έπιφανείας τής γη ;, 
πρός ωφέλειαν, ή χέρψιν τοι ανθρώπου.

"Ισως φανή υπέρ τό δέον ποιητική ή Ιχ^ρασίς μας 
αΰτη, προ πάντω» όταν λάβη τις ύπ’ 0ψιν τήν άναυδη* 
οίαν, χα! τήν απλότητα τού οργανισμού τών φυτών. 
Ά λλά  παρακαλούμε* τόν αναγνώστην νά έπιφέρη τήν 
περί τούτου χρίσιν του μετά τήν έξιστόρισιν τών τε* 
ραστίω* φαινομένων, τά όποια είναι περ'εργότε5α χα! 
άπό τά *υμ6α{νοντα εις τά ζώα,τά έντελεστέρως όργανι- 
σμένα. χαί ίέλ ε ι πειοδιΐ όχι τό « ανζάνεσθε xai 
,ΤΛι\θύνισθί » τό όποιον είπεν ό θεός sic τά άρρ·να 
χβί θήλεα τών ζώων, εφαρμόζεται άκοιβέστατα χα) 
έπί τών φ υ 'ώ ν  διότι, χαί τά φυτά, δί ά̂ ρ='*ω» χαί δη 
λέω» ίργάνων γονίμοποιοΰνται, χυοφοροΰσι, χαί τί- 
χτουσι τά ώά, ή σπέρματά τω ν, άπό τών όποιων 
βλαοτάνουοιν άλλα φυτά όμοια χαδ’ όλα μέ τά έξ 
ώ» παρήχθησαν.

Τό περί παραγωγής τών φυτών δέμα, εν τώ» ω
ραιότερων χαί δελχτιχωτέρων τής Βοτανικής έπιατήμης, 
?έ» δυνάμεδα νά ιχδέσωμεν μ* όλην αυτοδ τήν έπυτη- 
μονιχήν άχρίβΐιαν. δ όχι γράφομε» δχι διά Βοτανικούς 
«Λλά cu  ιϋι φιλαναγνώστη», fj τήν χαριτόβγυϊβν ft*

λα*αγνώ5τρ!β» ( χατά τή» Ταχύιιτιρο» Φ?μη») οΓ«- 
*ις μετά τής ασχολίας τω* λαμδάνουσί τήν Μ>ημο- 
σ ύ ν ι /r είς χεΐράς των πρός ωφέλιμόν των Siasnt- 
δασι*. Ά » , λοιπόν, εύτυχήσωμεν νά μας άναγνώιι; 
καί τις επιστήμων, μέ έδαφιαίαν όπόχλιοίν ζητούμε» 
παρ βι3τού συγγ»ώμην, χαί τόν παραχαλοΰμε* νά μή 
μα; χαταΒιχάοι, άν έ* τώ ά.δρω μα; δέ» έχβετωμι* 
cuts τάς μιχροσκοπιχά; παρατηρήσεις χ0ύ ’Αμιχιου 
(Aroici) χαίτου διδασχάλου μας Βρογνιάρχου (Bron- 
gn iart) ούτε τάς τελευταία; θεωρίας τοΰ Γερμανού 
Σχλαϊϊε»ίου (Schleiden).

Δ ά νά γείκομεν όέ καταληπτοί εί; τούς άναγνώ- 
στας μας πρέπει νά λαλήσωμεν διά παραδείγματος.

"Ολοι γ νω ρ ίζε τ ε  βίδ>ια τ ά  " Ε κ Λ ΐ ΐ χ ο γ  κ ρ ί ν ο ν  
( L i h u m  c a u d i d u m  ) τού όποιου ή ευω δ ία  χαί ή 

Κι*· 1· θέα κολακεύει τ ό 
σον τήν όσφρησιν 
καί ο ρ α σί» μ α ς .  
’Ε άν «£έτάσητ» εν 
άν6ος αΰτοΰ θ έλ ε 
τε  ε ΐδε ΐ  ότι  ο υγ -  
χ ε ιτα ι  άπό 6  μ ί  
ρη επ ίπ ε δ α ,  μ ε μ 
βρανώδη, λ ευκά ,  
κ α ί έ π ιμ ή χ η ,  a n  
να ,  κ ε ίμ ενα  π λ η .  
σίον άλλήλω ν ,  χα ί  
χατά  χήν βάσιν συ

νενωμένα  άποτελούσι* « ΐδο ;  κώδω*ο ; έξαμεροϋς , χαί κ α 
λούνται σ τ ( φ ά ) ΐ ) .  (corolla). Σ τεφά νη  δέ ε ίναι ε ί?  
κ α θ ί  άνθος τό, ώ ς  έπ ί  τό πλε'σχο*, λ α ο π ρ ώ ς  χ ρ ω μ α -  
Τ;σμίνον μέρος του. Οΰχω εις τό ρόδον λό γ .  χάρ , ή 
στεφάνη εί<αι ρ - . ίόχοου ; ,  λίΐ»ν.ή, πορφυρά, χαί σ π α -  
ν ίως χ υ τ ί ί ν η ,  ε ί ;  τόν ίασυον λευκή χαί κυτρ ίνη ,  χα ί  
είς τό ίο* χυανη.—  Εκαστον δέ μ^ρος, ή φ ύλλο ν ,  τή ς  
στεφάνης χ α λε ιτα ι  π ί τ η Λ υ ν  ( P e t a l u m ) .

Εάν άφαίοέσητε τά 6  λευχά πέταλα τοΰ χρίνου θέ
λετε εύρει έντό; αυχώ» 2;  άλλα λεπτότερα μέν, άλ
λά μαλλο» οΰ'βεχα όργανα.

Ταύτα δέ τά ε ;  όργανα ( c?x. 2 . α ) σύγχιινται 
Εικ. 2. άπ ΐ εν μαχρίν καί νηματώδες

μέρος, χαί άπό εν σώμα έπίμη- 
κις :έχ t s D  μέοου προοαρχώμε* 
»ον, άμφιρ^ίπο* ίπ ί της κορυ
φής τού νήματος, χαί εχον δυο 
θήχα; διεσχισμένας κατά μήκος, 
χαί πλήρεις χό**ως κυτρίνης, 
στιγμαιιζουσης μέ χοιλίδας ό- 
•λοχρόου; τήν άχραν της άχίρέ- 
σχου ρινος, ητ»; δχαν ότφραίνηιαι 
τό κρίνον ζητεί ώς βδελλα νά ά 
πο^ρφήσ^ όλο» τό άρωμά του.Τά 

εξ ταΰχα ίργανα καλοΰ»ται σ τ ? ψ ο ν κ  (stam ina) καί τό 
μέν νηματώδε; μέρος των χαλειται rv/^filam eD tum ), 
τό δέ άμφιρρέπο» έπίμιχες οώμα, χα/.εΐχαι drt>ip (an-

thera} καί ή *»(ΐιχομένη ιί< τάς 2 θήχας του χυ· 
τρίνη xovtc χαλεϊται γΡρις ή nai.-taJi] [pollen].

Ο! ·τήμο*»ς δέ ουτοι είναι τά άρμενα όργανα του 
άνθους, καί ή χυτρίνη γόρις των είναι ά»αλογος τής 
γο»ϋς τώ* ζώων.

Εάν δέ προχωρτσωμεν »?* γήν έξετοσιν όλω» τών 
οργάνων τώ* άποτελού*των τό ά»6ος τοΰ χρίνου, β ί .  
λομεν ευρει, έπί τέλους, ε<’ς τό χέντρον τού άνθουί, εν 
ετερον όργανο* ποχύτερον μέ* *α! ίξογχι^μόον γωνιω  
?ώς χατά τήν βάσιν, λίπτοτερον δέ μ ίτ ’ ούτήν, χαϊ 
τελευτών είς τρίλοβο* οίδημα (Η χ. 2 , β ’ )

Τό ίργανον τούτο *α/ειται vntpn  (|iisli!l«m ), 
χαί ή μέν <ξογχ«ιιμεντι fooic του χολητοι ώ'^ήκη 
(ovarium) διότι οϋτή περιεχίι έντές ένί'ς, δύο, τριών, 
ή περισσοτέρων γώ ιων  χαί κοιλοτήτων (»αχά τά διάφΟ 
ρα γένη τώ< φυτώ*) τό ώ̂ >, το όποια υ ε/ h io i νά ν ί

.    Τ Ι  ί  Λ  Λ , ,  ,  I

Οί παλαιοί ήγνόουν τά γ«»νητιχά 5ργα*α τών ά*- 
ών, χαί ά» παρ' αΰτοΐς ενίοτε άπα*τώνται α! λ ιξ ιις  

άρ^εν χαί θήλυ έπί φυτώ*, αυται εύρίσχονται εις ση
μασίαν ολως διόλου άντίθετον τή ; αληθούς· ίιότι αρ* 

η̂» φοΐ'ΐξ δί αυτους ήτον δ κορποφορών, καί θήλυς, 
ο μή χαρποφορών. Ε» γένει δέ &pper ίκάλουν παν 
τό ίοχυρόν xai γόνιμον. 'Ότι δέ ό κοινός λαός ( η < 
ν!ω; εξίτάζει τάς αίτιας τών φυσικών φαινομένων, 
άπόδειξιν έχομεν τόν^Γάλλο* γεωπό*ο», όστις, άν καί 
έν Γο/λίοι οήμρρον ot πιρί τών γεννητιχών οργάνων 
’ ώ* φυτών iSeai χατήνιησαν χοιναί χαί δημώδεις, ά- 
κομη ονομάζει κάνναβη - a p p e ra  (Chanvre male) τον 
χυρ'ως 6ή/υν, δηλ. τόν καρποφοροΰντα.

Η άνανάλυψις τών γεννητιχών άργάνων ^ών φυ
τών έγεινε τρόπον τ1>α βαθμηδόν, /αί πολλοί ουνε- 
τιλεσαν είς τούτο. Πρώτος ό ’Ιταλός Καισαλπΐνος1 Τ , ν « ’ .  , ('«-•"'Κβε γ ί_ Ι 'ς  τούτο, ιίρω το ς ο 1χα/ος Κ αισαλπΐνος

tool σπέρματα Τό ά .ο θ εν  τ η  ω οθη ,η ς μέρος του χατά τό 1 5 8 3  διέ-ρ',,ε τά άρ’ ίενα  καί θϊίλεα άνβη των
υπέρου, χα/ειται α τύΜ ι  M\Ius^ χαι - . . λ . . .  s i  _ ι i n ,  . „υπέρου, χαλειται στύΜχ (M )lus) xat ή χορυφαια οΰ 
τοΰ τρίλοβος έξόγχωοι , ή ένχρ'νουσα γλοιώδες τι υ 
γρόν, καλείται στίγμα (stigm al.

‘Ο ύπερος ουτος, ιϊναι τό δηλυ δργανβν τού φυ
τού, το όποιον, μετά τή» γονιμοποίησή ?,ά της γόρε 
ως, μ ιλ λ ιι νά γίνη χορτό;. Είς δέ τό α*ά >ειρος μας 
χρί.ον ή ώο6ή»η του είναι τρίχ„,ρος. >β; ?χ, οτο; , .ώ . 
ρος Ιχ ιι δύω σειράς οπίρμάτων. (Είχ· 2 γ . )

‘Ο άριδμός χοί τώ. ά(!ρίνων χα! τών θηλέων όρ 
ϊ®*ων είναι ό ούτός πανχοιε είο τά ά·θη του αΰ
τοΰ γένους χαί ειδουο, μέ ά/λουο λόγουο, όλα τά κρί
να ιίναι i 'ia r tp a ,  ήτοι Ιχουοίν εξ στήμονας, κα! ,(0 
νόγυνα, ήχοι Ιχουοι ενα δπιρον Ά λ/α δέ άνθη I
χοασι 1 . 2  3 . 4. 5. 6 . 7. 8  9 . 10. ή πολλούς 
οτήμονας, χαί λέγονται μονο.δ(-τρι-ιετρα-Τ£νιβ·|ξ 
έπτά-όχτώ-έν*έα Σέκα^δρα, ή πολύανδρα, χαΐ ] .  2 
3. 4 κτλ. ή πολλούς υπέρους χαί λέγονται μονο-δι- 
τρι-τ.τράγυνα r, ποΛυγυ*α, δηλ. χαλου.ται άπό το' 
αριθμού τών άρ’ρίνων ή χών δηλέων οργάνων ιά  όποια 
7rtetx?etov-tott έν οΰτοΐς.

"Οταν δέ το άρρενα χα! δόλια όργανα ιδρίσχωνται 
έντος ενός χαί ιού αΰτοΰ ί* ίςυ ς , χαίώς ιίς τό χρίνον, 
τά ανδη λέγονται ippayf οό/τα, χαί τοιαδτα είναι τά 
πιρισοότερα άνδη τών φυτών άλλά πολλάχ/ς τά άρ

f r  Γϊ----- ·"*» V'l"·» lUi»
διοικώ* φυ ;ώ ν χατά δέ τό 16 9 4  ό Καμιράριος (Ca- 
inerarius) ιις  τινα περιώνυμο* κατασχάσαν επιστο* 
/ην τ^υ (Ue sexu p lantarum ) περιγράφει λεπτομερώς 
τ*ν λειτουργία* ο/ων τώ* οργάνων τοΰ άνδους* με* 
τά τοΰτο* ό Βαϊλλάντιος (y a ilian t)  είς τάς ε’* Παρι- 
οιοις πσραδοοεις του έξεδεοε μέ τρόπον σαφέστερο* 
τού. γάμου? τώ* φυτών, καί τέλος, δ περίδοξος Λ ιν-  
νοίος ! LiiinSEUs) έβασισιν επ αύτών το ποιητικώτατον 
σύστημα του, τό κληδέν iiot τούτο αύατημα, γεν~ 
ντ/τιχΐν (system a sexuale) διαιρέσας τά φυχά ιίς  
κ/άσει; και τάξεις, άπό τού άριθμοΰ τώ* στημόνων 
<α! ύπερων, από τοΰ σχετικού μεγέθους καί τής συμ- 
φΰσιως αΰτών κτλ.

Ιΐρ ν {χδέσωμιν ιπι το φυσιολογικώτιρον πώς γ ί
νεται ή γονιμοποίησις ιών θηλέω* οργάνων διά τών 
Ίρρένων είς τα άνδη, χα! πρΐ* άπαριθμήσωμε* τά 
π.ρίεργα^φαινόμενα τά συνοδεύοντα καί διιυχολύνοντα 
ουτην, ί ϊ,α ι απολύτως αναγχαιο*, διά νά γίνωμεν κα
ταληπτό! είς τον αναγνώστην μας νά λαβωμεν τά 
μιχροσχοπιον ιις  χειρα;, χοι νά τοΰ περιγράψωμε* 
τον όργαν σμόν τής γυρεως, της ώοθήχης, χαι τό* 
άρχικόν σχηματισμόν τών έ» αυτή ώών.

H Y'-'pii, «ίτομεν, είναι κόνις λ«πτή χρωμαχισμέ- 
^εντάς τώ* 2 δηχώ* του άνθήρος περ’ΐχομένη.. ‘ ,  1 \ : -  7· — ' »νΛΛο*,ς τα αρ ^  χ*< εντός τω* Ζ Οηχω* του άνβίρος περ-Γ/ομένη.

ρενα όργανα ευρισχονται μονα έντός ένός χωριστού Αυτή είναι τό ούσιωδέστερο* μέρος τών άόόένω* δρ -
άνθους χα, τα ίηλα,α «χωρισμένα έντός W i  |„' γάνων. Εάν αδτη έκλειψη γον,μοποίησ,ς,χα! κατά
ρ . Hi, τη* τοιαυτην πιριπτωσιν τά dfvOij καλούνται ουνέπιιαν καρποφορία, δέν γίνιτα ι, ή έά* γίνη καρπο-

α· Φοοία. οπέουατα έ* τμ .... .. i:.. ______ΰΙχΑινα.
) ®al ετα* ιίνα ι S l x . h v o .  ευρίσκωνται έπί τής 

ουτής ^ίζης καί άρ’ρινα χα! θήλ£α, τό φ0τόν τό ’ ε 
χαλειται μ ο ν ό ο ι χ ο ν .  χαδώο ή δρύς χαί ή χαστανέα, α"· 
τιν ις  έχουσι μέν δίκλινα άνθη, έπ! τοΰ αΰτοΰ δένδρου
όμως, χαι πολλάκις «π! τοΰ αΰτοΰ κλάδου συνοίκου- 
οιν άμφότερα.

Οταν δέ πάλι», είναι μέν δίκλινα τά άνθη, εύρίσχω* 
ται ομως επί μιας ρίζης μόνον άρ’ρινα, καί έπ ί Ιτέρας 
μο*ο* θηλιά, τό φυτάν καλείται ύ ί ο ι κ ο ν '  καθώο λ. χ . 
*ί φοίνικες, ( χ  τ£ν όπ0(ω ν e{ μ^ν £χουσι» άρίε*α 
α.θη μόνο» xai S i ,  καρποφοροΰσιν, οί δέ θήλεα μό-ο» 
και καρποφοροΰσι». ’Εχ -τώ» διοίχων λοιπό* φυτώ», θη- 
Λυχα uyai τ® χαρτεοφοροΟντα.

/ / ,  · ’ » I  ·* Γ
foctff, σπέρ μα τα  cv toj χ ο ρ π φ  γ ό ν ιμ α  Siv uitctpyουτ ιν .

θεωρουμίνη 8ια τευ μικροσχοιχίου ή γΟρις φαίνΕ^αι 
ύπό μορφήν χόκχω* έλλειψοειδώ» ή σφαιρικών (Είκ.3.α) 

Εικ. 3. ^ιχόντων έπ! τής έπιφανείας των, 
ε*α, δυο, τρεις, ή περισσοτέρους 
πόρους.
Α ί παρεια! αυτών τώ* χόχκω* συγ. 
χιινται άπό δύο μιμβρά*ας, τών 

f  όποιων ή μία πιριβάλλιται υπό 
τής άλλης* χαί ή μέν εξωτε
ρική είναι διατρυπτμένη εις εν, 

δυο, ή περισσότιρα μέρη, όπου οί φαινόμεκοι πόροι- ή 
δέ έσωτεριχή ιί»αι συνεχής, ιίς  άχρον υγροσκοπική, 
καί οταν απο^ροφήσ») υγρασίαν έχτείνεται καί έξίρχε-



i 7 i It είδιι έντερου άπό τοϋς πόρους της έξωτεριχής 
μεμβράνης. ‘ Η έντεροειδής αυτη έξοχή τη; εσωτερικής 
μεμβράνη; xaXsuat έ τερ ο ν  τή( γύρεως.

‘ Η εσωτερική μεμβράνη περιέχει υγρόν τι τό όποιον 
ΰ-αλπ ίΛ .Ιψ  [fovilla] ώνόμασαν. Τό υγρόν τοΰιο είναι 
φύσεω; έλαιώδουί, xai περιέχει σωμάτιά τινα μι 
χρότατα, χαί κινούμενα μέ ταχύτητα, τα οποία εδε- 
ωρήδησαν ώ ; ανάλογα τών σπερματικών ζωυφίων, 
άλλά τά όποία, ώ ; άπεδείχθη, δεν είναι αλλο τι είμή 
άμυλον, διότι εί; επαφήν μετά τοΰ ίοδίου λαμβάνουσι 
χρώμα κυανοΰν, καθώς πασα άλλη αμυλώδες ουίια- 
ή δί κίνησίς των δέν πηγάζει άπό ΰιταρξιν ζωής, κ*- 
θώς ύπέλαβόν τινε;, άλλ’ έξ αυτής τής λεπτότητος των 
και τής επ’ αύτών συγκεντρώσεως διά τοΰ κάτοπτρου 
τοΰ μικροσκοπίου τών άκτίνων τοΰ φωτός.

Τοιοΰτος είναι έν γένιι ό οργανισμός εκάστου κόκ
κου γύρεως. Είναι δέ οι κόκκοι αυτοί τόσον ύγροσκο· 
πικοί, ώστε, καί ή παραμικροτέρα υγρασία τοΰ; έξογ- 
κόνει, χαί προξενεί τήν έντεροειδή εξοδον τής έσω* 
τερ^ής μεμβράνης ή δέ μεγάλη ΰγρασ:α τοΰ; διαρ* 
ρηγνύει, καί τού; καδιστα άχρηστους πρός γονιμο 
ποίησιν καί καρποφορίαν. Διά τον λόγον τοΰτον δ τα» 
συμβαίνουσι συχναί, ραγδαΐαι, καί άφδονοι βοοχαί iv 
καιρώ τή; ά»δήσεως τών όπωροφόρων δένδρων, ή 
χαριιοφορία αποτυγχάνει· διότι αί βροχαί αίιταί, ή έκ 
τεινάσουσι τήν τόσο* άναγκαίαν γΰριν, ή τήν Ιξ»γκό' 
νουσι καί τήν δια^όυγνύουσι, καί κατά σϋ'έπειαν τήν 
χαδιστώσίν άνιχανον ποίσης επί τοΰ δηλυκοΰ όργανου 
ένεργειας.

Ά ;  ίδωμεν τώρα ποιο; ό όργανισμός τή; ωοθήκη; 
καί τών ώών, άτινα μέλλουσι v i γίνωσι σπέρ
ματα.

‘Η ώοδήκη. ει/εοιμεν, είναι τό κατώτερον κα! μαλ 
λον έςογκωμενον μ^ρος τοΰ ύπερου' αΰτη είναι etxe, 
μονόχωρος [un ilocalaris] δήλ. έχει μίαν μόνο» κοι 
λότητα, είτε δίχωρο;, τρίχωοο; [bi trilocularis] 
κτλ. ηtoi διαιρείται ε ΐ; δύο, τρεις, ή περισσοτέρας 
κοιλότητα;. Αί κοιλότητες αύται φέρουσι κατά τι με 
ρο; τω» εν τρυφερόν καί λευκόν όργανο» έπί τοΰ ό
ποιου βασίζονται τά ώά ί) σπέρματα- άπό δέ τοΰ ά 
ριθμοΰ τών ώών, ή σπερμάτων, η ώοδήκη λέγεται 
μονόσπερμο;, δίσπερμος, ολιγόσπερμο:, καί πολυ- 
περμο;.

Τό ώόν εί; τόν αρχικόν του σχηματισμόν καί πριν 
γονιμοποιηθή, είναι ώ ; μικρόν μαστίδιον συγκείμενον 
άπό μαλακόν κυτταρώδη ίστόν, και περιβάλλεται από 
δύο μεμβράνα;, αιτινες ή'ρχισαν νά άναπτύσσωνται 
άπο τ ,̂ν βάσιν του, τό έκάλυψαν σχεδόν καδ όλο- 
κληρίαν καί μόνον πρά; τήν κορυφήν τό άφίνουν γυ 
μνόν, ο,που σχηματίζεται διά τοΰτο μικρά τις οπή, τήν 
οποίαν πυΛίδα [raicropyle] ώνόμαοαν. [Είκ. 3. γ.] 
Αι μεμβράναι αύταί μέλλουσι μετά ταΰτα νά σχημα- 
τίσωσι τό Ιλυτρον τοΰ σπέρματος.

Επειδή δέ τώρα γνωρίζει ό αναγνώστη; μας καί τόν 
όργανισμον τής γύρεως, καί τόν οργανισμόν τοΰ ώοΟ, 
δονάμιθα έν βραχυλογία νά ειπωμεν πώς γίνεται ή 
γονιμοποίησις τών φυτών.

Ό ταν τό άνθος φθά^η είς οργασμόν, όταν άν« -  
πτυχθώσιν ολα τά όργανά του έντελώς καί ή στε
φάνη λάβη τό λαμπρόν της χρώμα, τότ«, πριν άνοιξη, 
ή μόλις άνοιςη διά νά χύση τά μΰρα του ε ΐ; τήν ά- 
τμοσραιραν, αί δήχαι τών άνδηρων δίαρόήγ-l»vta: μ ετ 
εΛαστικοτητος, και άκοντίζουσι μακράν αυτών τούς ά- 
πείρους χαί πολυπληδεΐ( κόκκους τής γύρεως, μί'γ „ ς 
αριθμός τών όποιων πίπτει ώ ; ε’κ τής γειτ»ιάσεως επί 
τοΰ στίγματος τοΰ υπέρου.

, Α·λλά πολλάκις συμβα:ν«ι οί στήμονες νά είναι πο
λύ βραχύτεροι τοΰ στύλου· τότε, φυσιχώ τώ λόγω, οί 
κοχκοι τή; γύρεως δυσκόλω; δύνανται νά φθάσωσι* 
επί τοΰ στίγματος. Είς τή, τοιαύτην περίστασιν ή 
προβλεπτική φυσις ε'πλασε τά άνβη χύπτοντα. Έχ τών 
άφθονων λοιπών κόκκων τή; γύρεω;, οίτινε; φυσιχώ 
ιω λογω, πρέπει να καταπέσωσι*, πολλοί βεβαίω; δε- 

«παντήσει τό στίγμα. Όταν δέ πάλιν ο! στή
μονες είναι μακρότεροι τοΰ υπέρου, τότε τά άνθη είναι 
ορθά,^καί όταν εί,αι ίσοι, ή δέσις τω» είναι άδιάφορος. 
Α; ίδωμεν τωρα τί συμβαίνει μετά τήν χατάπτωσιν 

τής γυρεως έπί τοϋ στίγματο;.
Ν ^ίπομεν οιι άπό τούτου ίχηκρίνιχαι υγρόν τι γλοιώ» 
5ες καί κολλώδες- τά ύ^ρόν τοΰτο χρησιμεύει διττώς, 
πρώτον διά νά κράτηση τους κόκκου; τής γύρεως, καί 
ϋυτερον δ:ά νά τού; έξογκώση- διότι, ώς είπομεν, ή 
παραμικρότέρΛ υγρασία φέρει επ' «ύτών τό άποτέλε- 
7kma του to.

Ά φ ’ ου ί έ  δια τή; δγρασίας του στίγματος οί κόκ
κοι τή; γυρεω; εξογκωθώσιν, τότε ή εσωτερική μεμ- 
οράνη ώς έ^ταιη χαι έλαστική, έξερχεται άπό τού; πό- 
ρου; τή; έςω^τεριχή; έν είδει, ώ ; εΓπομε», έντέροι·. [Είκ.
3.^β·] Το δέ έντιρον τοΰτο εισέρχεται διά τών πόρων 
τ^ΰ ατίγματ^;. δι^περα του; ίιτού ; τοΰ στύλου καί ε ι
σέρχεται t i; τήν κοιλότητα, ή κοιλότητας, τής ώο* 
-ηκη», ο*ου πλησιάζει τήν κορυφήν τών ώών ητις είναι 
γυμνή πρά; τά μέρος τής πυλίδος.

Καί εώς έοώ φθά»ουσι» αί άκριβεΓς μικροσκοτικαί 
παραιηρΓ,σεις, περί των οιτο'.ων οί πάντες συμφωνοΰσιν· 
διά δέ τά μετεπειτα άρχο-ται αί θίωρεΐαι. Καί οί μέν 
δέλ^υσιν ότι το ακρον τοΰ εντερου ειιέρχεται διά τής 
πυλίδος τοΰ ώοΰ εντός αύτοΰ, καί αποτελεί τρεφόμε
νο*. τά φυτικόν εμβρυον, οί δέ, ότι μόνον είς έπαρήν 
έρχεται έξωτερικώς, κ«ί άλλοι, ότι μόλις έλδη ιίς 
επαφή* διαρ'ρήγνυται, καί έπιχέει τό εντός τοΰ ’ χόχ 
κου τής γύρεως περιεχόμενον υγρόν, τό όποιον θαλ 
πίνην ώ/ομάσαμιν.

ιΐοία έκ τών τριών τούτων θεωριών είναι ή όοθω- 
τέρα δέν έξετάζομεν, φρονοΰμεν όμως ώς πιδανήν τήν 
είσοδον τή; άκρα; τοΰ έντερου έντός τοΰ ώοΰ, καί τόν 
απ’ αύτής σχηματισμόν τοΰ φυτικοΰ εμβρύου.

Εις πολλά φυτά ή γονιμοποίησις διευκολύνεται διά 
περίεργου τινο; φυσιολογικού Φαινομένου- τά νήματα 
τών στημόνων κατά τήν βάσιν των είναι τόσον εύε 
ρέθιστα, ώστε μόλις τά έγγίση τις διά τοΰ άκρου λε- 
πτοτάτης βελώνης, ή τριχός, μέ ταχύτητα μεγάλης 
κινούνται, άκουμβώσι τούς άνδήρας των έπ! τοΰ ς ίγ  
ματος, καί έκκενόνουσι τήν γύριν των έπ’ αύτοΰ. Ε
πειδή δέ εις τό βάδσς έν γίνει τών άνδών ταμιεύετ»!



δγ^ ν γ ω ,  χαί ^ω ματ,κόν, έλκόον τάς γάλην πληδύν άνδών, χαί άνδήσιν μ^ροβιωτέοαν
δίΟΤΙ ΤΛ /νι?Λ.·υίν «^ Λ ιι <£..AU , ,ρώτα, καί ά- 

γΰρις των eV

μιλίσσας, vac ψ«*Χ«ί. άλλα μυρία Ιντομα, οί στή
μονες οΖτοι βρεδιζόμβνοι από τά είσερχόμίνα ταΰ 
τα ζκδρια, -τελβΰσ» τήν λειτουργίαν των άσφαλέσ-ε- 
ρα. Τό περίεργον τοΰτο φαινόμενον δύναταί τ ις να 
Π j  εις tf<* επί τοΰ Πάρνηδος τ·7;ς ’Αττικής βλαστά 
vsyyav Βερβεριία (Berberis Cretica) καί ε ί;  Ιλα τά 
άλλα είδη τοΰ αΰΐοϋ γένου;,

Είς άλλα πάλιν ανδη, ή κίνησις αδιη τώ* στηνιό 
ν«'/ γίνεται αυτόματος* ε ΐ; τό κοινόν Πήγανον (Ru 
ta graveolens) Zr.-iU ύ  στήμονες τών άνδών είναι 8 
τόν άριβμόν, έκαστος αύτών κατά σειράν κλίνει προς 
τό στίγμα, κενόνιι τήν γΰρι» του, καί μετά ταΰτα 
άνορδοΰται.

Οΰχΐ δέ μόνον οί στήμονες κινούνται πρός τά στί 
γματα, άλλά καί οΐ στύλοι πολλα'κις ά/αζητ'ϋσι τούς 
ατήμον,ας. Είς εν κληματώδις και άναρ^ηχόμενον ©υ- 
τόν, άπβηώμενον συχνάκις εις τού; π«ρί τάς Άδή- 
νας κ,ήκους, καί τό όποιο* Τουρκοβαρβαριστί Τζάρκ 
(pe.h'xc *αλοΰσιν, έπ;ατημον:κώς δέ Passiflora coe 
ru iea (καΐανδίς τό κυανοΰν) οί τρεΐς στύλοι τών άν
δών αύτοΰ, πολύ μεγαλύτεροι τών στημόνων, κυρ 
το5ντα> καί κύπτουσι πρός τούς ανθήρας, καί τότι 
άνορδοϋνται, όταν πληρωδώσι γύρ?ιος.

Αλλά, δέλουσιν ειπει οί άναγνώτταί μας, σύ διήρε- 
σας τά άν’ίη εις' έρμαφρόδιτα, μονόοιχα, καί ?ίο ικ«, 
S ja  δέ μέχρι τοΰδε ρα- έξέδε-.'ας έφαρμόζονται μό
νον είς τά κρώτα' δ,που τά ippsva καί Οήλεα όργανα 
«ύρισκονται πλησίον άλλήλων, εντός μιας καί της αυ
τής στεφάνης* πώς γίνεται ή γονίμοποίησις είς 
τά μινόοικα, 3 ,sou τά γεννητικά α ϊτώ ν όργανα είναι 
κεχωρι*μίνα,καί τό εν μακράντβδ άλλο»; π ώ ; τελεί 
τα ι είς δίοικα, τών οποίων τά βρρινα ζώσι πολλάκις 
λ ίυγας τ ίία ς μακράν τών δηλέων ;

‘Η ερο^τηιις αυτη ίέν ειναί δΓ ήμας άπρίσδόκη 
τ*ς, καί ιδού λύωμεν τήν απορίαν τοΰ άκαγνώ. 
οτου μας.

‘ Η μεγάλη ρύσις έπρόβλεψε διά πάντα* βυτη Ιξο 
μαλυνει πα»αν δυσκολίαν, καί άναπληροΓ πδσαν Ι λ - 
λ εφ .ν . Καί έάν πολλάκις καταπληκτικών τ.νων άπο 
τελεσματων αί αίτίαι δέν stWt γνωσταί, τούτο συμ* 
βαίνει, διότι δ άνδρώ”ΐνος νους άκόμι δέν έβάδυνεν εί: 

την φίλίσοφικήν έρευναν τών οαινομένων. "Οταν ομως 
Οιληση τ ις νά άναγνώση τό μέγα βιβλίον τής πλάσε ος, 
οταν δεληση νά συμβοϋΧε«5η τήν Φύσιν, τήν άλάνθάστο 
ταυτην Πυ5ί«ν, λύει πάσαν αμφιβολίαν, καί πολλάκις 
θαυμάζει διάτήν απλότητα τής λ6σεω'.:*«ύταχώς δέ δέ 
εχομεν cut» νά ίξετάιωμεν πολύ, ουδέ νά σ*ε«δώμβν 
-ία να απαντήσωμεν είς τόν αναγνώστην μας' αρκεί 
ν*ι παρατηρήσωμιν.

Έ  γΰρις λοιπόν γονιμοποιέ? τά δήλεατών δικλι- 
νων ά/6ώ/ μεταχομιζ(ψένη διά τοΰ άόιος. Επειδή δέ 
σι>νή3κ,ς είναι ώ ; λεπτοτα'τη κόνις,δίναται καί διά τή: 
^ΐϊριμικροτέρας αύρας νά διατρέξη μεγάλα διαστή. 
ματα, καταδέτουσα τήν ζωήν εντός της παρά τ?5ς ^ϋ* 
σεως ωρισμίνης άποδήκης. Καί ίπειδη τό μέσον 
Γής μετακομίσεως δέν είναι τόσον ασφαλές, ή ®ΰ- 
σις, επροικισε τά ί^ ε να  τών διοίχων φατών με με-

τά ^ P iva “ΰτών άν5η, άνδοΰσι πρώτα, καί ά- 
πανθοΰη τελεοτα ϊι. Έκτος τοίτοί,·  ̂ γΰρις των ε ·̂ 
vat a f  Οονωτέρα άπό τήν τών έρμα?ροδήτων.’Αναγκαίας 

oy* καί διά τό διηνεκές καί μβκρόδιον τ»5ς άνδη- 
?εω ;, καί διά τήν άρδονίαν τής γ ύ ρ ^ ς , αδ-η μετα- 
κ^μι,εται ύπ α τω ν  άνεμων, καί γονίμοποιεϊ τά 6ήλεα 
ανδη, α/ καί ευρίσκωνται μακράν

‘Η ΐϊοσότης τής έναερίως ταξειδει^^οης γύρ εω ς  
ι τόσον μεγάλη, ώστ’ ίδωκι πολλ ίκις αίτιας τρόμου 

καί ανησυχίας· τό δέ άκόλουδο* συμβάν δόναται νά 
δωκιο καδαράν ίδιαν είς τόν αναγνώστην μας πεοί 

“Ιίς τινα^ πόλιν τής Εόρώ,ΐης πολλάς λεύγας 
ν τών Αλπεων, εν μια τών ήμερον συνέβη 

παραίοξον μεταιωρολογικόν ? αινόμενον. Ά<ρ’ ου έπί 
ϊίολλάς ήμερα; επνευσ ϊν  σροδροι καί συνεχείς άνεμοι, 
διά μια ; έσκοτίϊδη ή άτμοσραΓρα, καί άνευ κρότου ή

ράδο-
ςος αδτη βροχή ειχεν ομοιότητα μέ χόνιν θείου’ άλλά 
λίπτομερειτέρας παρατηρήσεως γενομε'νης, αδρέδη οτι 
ή έκ θείου αυτη βροχή, δέν ητον όμοία μέ τήν κατα- 
πεσουσαν έπί τών Σ3δόμων καί Γομό^ων, άλλ’ ητο 
γ~ψις ανθών  μετα/ομισΟεισα διά τών Ανέμων, καί ά· 
ναχωρήσασα πολλάς λεύγας μακράν, άπό τά άπε'· 
αντα καί πυκνά δάση τώ·* 'Αλπεων.

Εν άλλο άνάλογον ραινόμενον μαρτυρο3ν τήν μετ' 
ϊύκίλιας γονιμοποίησιν τώ» διοίκων ρυτών, συνέβη είς 
ΙΤαρισίους. Είς τόν Βοτανικόν κήπον τής πολυτά
ραχου τούτης ΙΙρωτευούσης ιύρισχετο μία πιστακία 
(κοινώς φιστικιά Pistacia vera). Τό ίΐδος τ^υτο τοΰ 
δένδρου είναι δίοικον, , τό δέ έν τώ  Βοτανικω κήπω 
τών ΙΙαρισίων εύριδέν ^το δήλυ. Κατ' Ιτος έκαλύ- 
πτοντο οί κλάδοι του ά«ό πλουσίαν άνδησιν, άλλά 
τά άρμενα ά /δη Ιλιπον, καί κάμμία καρποιρορία δέν 
ή·'.ολού3ει. Αφ’ ου έπί πολλά ετη συνέβη τό αυτό, 
αίρνης εν έαρ τά άνδη τοΰ δένδρου έγονιμοποιήδη* 
σαν, καί άφδονοι δύσανοι καρπών έστερα'νωσαν τάς 
κορυράς τών κλάδων του. Οί πάντες έξεπλάγησαν, 
άλλ’ δ καθηγητής τής Βοτανικής Αερονταΐνος (Des- 
foniaines) ε’ πεν οτι άναμριβόλως πρέπει νά ήνδησεν 
είς τά πέριξ άρρεν δβνδρον του αΰτοΰ είδους, διότι 
τοιουτον δέν ύπήρχεν έν τώ  Βοτανικώ κηπερ. ’Εξε~ 
τάσεως δέ άκριβοΰς γενομένης, εΰρέδη οτι, κατ’ έκεΐνο 
τό Ιτος ήνδισε μια Λρρην ριστικία διά ττρύτην (ροράν 
{ί; τά ΙΙαρισιανά περίχωρα 2  τουλάχιστον λεύγας 
μακράν τοΰ Ιν τω Βοτανικω κήπφ δένδρου,

Οί Γεωπόνοι πολλάκις βοηδοϋσι τήν ρύσιν είς τήν 
γον ιμοπο ίησ ιν  τών φυτών, καί άντΐ νά περιμείνωσι 
τήν μετακόμισιν τής γύρεως διά τοΰ άνέμου, γίνον 
τα ι αυτοί τό μέσον τής μετακομίσεως. Οδτω λόγ* 
χάρ. οί Αιγύπτιοι λαμβάνοντες κλάδους άρ^ένω» άνδών 
φοίνικος, τεινάσσουσιν ούτούς «πί τών δηλέων άνδών, 
καί είναι βεβαιότεροι περί τοΰ μεγαλύτερου ποσοΰ
των καρπών.

Τ ί ν ά  τών φυτών παρουσιάζουσιν Ιν άλλο περίιρ. 
'̂ ον φαινόμενον' έν φ  συνήδως έχουσιν απτομενα τόν
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;άν βαθμόν τής θερμοκρασίας τον δποϊον xai ή κε 
ατμόσφαιρα, έν καιρώ τής γονιμοποιήσεως^ a ya

ανθών των δερμότης άπροσ-

αύτόν
ριζ
πτύσσεται έντός των 
δοχητος και ί»χυρά. 'Η Θερσίτης αυτη,^παρετηρήδη 
■πρώτον εις τα φυτά της οΐχογβνιίας τών Αοων (Aro- 
idese) όπου ήδυνήδησαν διά θερμομέτρου άχριβοΰς ν» 
τήν καταμετρήιωσι. ^

Αία νά δώσωμεν δέ είς τον αναγνώστην μας ιΟεαν 
τ ινα  ταύτης τής δερμοτητος, αναφέροαεν τό έςζ- 
γόμενον τι>ων έχ τών πολλών περι τουτου παρα
τηρήσεων.

Είς τ ί  ’Ιταλικόν "Αρον (Arum Italicam ) φυόμε· 
νον περί τάς ’Αδήνας, έν ω ή δερμοκρασία τή; ατμό
σφαιρας ήτον 2 1  βαδμών ή δερμοκραϊία τής άνδήσεω: 
τοΰ φυτοΰ ήτον 3 0 , δηλ. 9 βαδμοι περισσότερόν.

Είς τό Δραχόντιον “Αρον. (Arum Dracunculus, 
κοινώς φιδόγορτον)' φυόμενον επίσης περί τάς Αδη 
νας, ή διαφορά τής βερμοκρασίας εύρέδη 14 βαδμών

Είς δέ το πτεροσχιδές Καλάδιον (Caladium  pin- 
natifidum  ) φυτόν τής αυτής οίκογινείας, έ» ω ή 
Θερμοκρασία τής άτμοσφαίρας ητο 1 9 βαδμών, έντος 
τής άνδοφόρου σπάδης τοΰ φυτοΰ, έν χαιρώ τή; γο 
νιμοποιήσεως, άνέβη είς 49  οαδμούς ήτοι 3 0  βαδμούς 
περισσότερον.

’Εκ τούτου εικάζεται με-.ά πιδανότητος ότι τα 
φυτά άπαντα έν χαιρώ τής γονιμοποιήσεως τών άν 
Οών των άναπτύσσουσιν δερμότητα, ητις ά ' καί δέ 
είναι πάντοτε έπαισδητή ώς είς τά Άροειδή, οΰχ ήττον 
ομως ύπάρχει είς ολα, και είναι Ιτερον δείγμα άναλο 
γίας τών φυτών προς τά ζώα.

Τοιαΰτα είναι τά Θαυμάσια τά δποΐα παριστδ εί 
τόν έξεταστήν τής φυσεως ή γονιμοποίησις τών έπί 
τών δρέών καί πεδίων ζώντων φυτών. ’ Ας άλλάξωμεν 
ήδη σκηνογραφίαν, καί ά ; μεταβώμεν ιίς  τά  φυτά τά 
ζώντα έντός λιμνών και ποταμών, διά νά ίδω
μεν πώς ταΰτα τελοΰσι τούς γάμους των.

Ειπομεν ότι ή γΰρις εϊνα; είς άχρον δγροσχο- 
πιχή, και ότι η παραμικρά υγρασία τήν έξογ- 
κάνει, ή δέ υπερβολική δγρασία καί τό υδωρ 
τήν διαρρηγνύει, καί τήν καδιστα άνίχανο* πρός 
εκτέλεσιν τοΰ φυσιχοΰ σχοπού. Τά γεννητιχά 
λοιπόν όργανα τών ποταμοβίων φυτών έχιυσιν 
έχδράν άσπονδον, καί έμπάδιον μέγα είς τόν 
πολλαπλασιασμόν των, αΰτά τό στοιχειον έν* 
τός του όποιου ζώσι χαί τέρπο<ται.

Ή  πάνσοφος ομως φύσις έπρόβλιψε χαι διά 
τούς άκάκους έρωτας τών άβώων τούτων ον·· 
των, χαί ιδού πώς. Οί ύπεροι αυτών γονιμο. 
ποιοδται εντός αΰτοΰ τοΰ υδατος πριν άνοί- 
ξωσίν ομως τά πέταλα τής στεφάνης, χαί όταν 
άκόμιο τό άνδος είναι κλειστόν' ή κοιλότης 
αΰτοΰ τότε είναι πλήρης αερίων, και τά συν· 
ηρμωσμένα μέρη του δέν άφίνουσίν είσοδον ουδέ 
είς τήν παραμικρά* τοΰ υδατος ^ανίδα. Μ εΐά 
τήν γονιμοποίησιν, ή στεφάνη ανοίγει, άλλά 
τό μυστήριον τής φύ:εως έτελέσδη ήδη, χαί 
έχβστος ύπερος φέρει έν τή χοιλότητι αΰτοΰ 
γονίμοποιηδέντα ώά. Τοιοΰτον τι συμβαίνει ιίς

τό ενυδρον Βατράχων (Ranunculus aquatilis) 
'>>όμε»ον άφδόνως έντός τών έλωίώ» χανίάχων τοΰ 
Φαλήρου, εις τους δκοί:υ; ά  ιατροί χαί φαρμακο
ποιοί τής πρωτευούσης μας εΰγνωμόνως χρεωστβίσι 
τους δερινούς πυρετούς.

Είς άλλα πάλιν ένυδρα φυτά, τά άνδη, είναι προικι
σμένα μέ ποδίσχους μοκρού:, οΓτινες όρδούμενοι, φδά- 
(ουσι τήν επιφάνειαν του ΰίατος. Τά ίΛτι τότε άνοί- 
γουσιν εξω τοΰ υδατος, εκεΐ δέ ώς νύμφσι τοΰ ’Ωκεα
νοί έπιπλέουσαι τελοΰσι τόν ΰμέ-οιόν των.
“Αλλοτε δέ,έπειδήοί ποδίσκο- τών άνδών είναι βραχείς, 

άναβαίνει έν καιρώ τής γονιμοπ»ιήσεως ολόκληρον'τό 
φυτόν είς τήν επιφάνειαν τοδ υδατος, διά παραδόξου 
τίνος τρόπου’ "Κν τώντοιοΰτων είναι τό κοινόν άσχι- 
δώ γυ .ΙΙυν  (U lricu lar ia  vulgaris)· τό φυτόν τοΰτο 
Ιχει τά φύλλα του έξογκωμένα έν ιίδει μικρών χύστε- 
ων, οί δέ χύστεις ουται είναι πλήρεις υδατος. Αλλά 
δαομαοίως πως έν καιρώ τών γάμων του, τά χυς-οει· 
δή αΰτά φύλλα άποβάλλ&υπ τό έντός αύτών 5δωρ, καί 
κενούμενά καδ’ ολοκληρίαν άποκαδιστώοι τά φυτόν 
Ιλαφρότερον τοΰ υδατος. Διά τοΰ μέσου λοιπόν τουτου, 
τό φυτόν, άφίνει τάν πυδμένα, τής λίμνης, άναβαίνει 
είς τήν έπιφάνειαν τοΰ υδατοο, και τελεί τούς γάμου; 
του. Το δέ παροδοξώτερον είναι, ότι μετ’ αΰτοΰς, τά 
<υ*τιδια πάλιν πληροϋνται υδατος, καί τό βιάζουσι 
νά καταβή είς τάν πυδμένα, δ,που ώ ριμά ίιι τον καρ- 
π ίν  του, και διαχέει τά γόνιμα σπέρματά του.

,Ά λλ ’ ότι χινϋϊ τήν εκπληξιν του φυσιολόγου, είναι 
ή γονιμοποίησις τής Σπειροειόοϋς Ba.hvvepiac (y a -  
lisn eria  sp iralis). Τά φυτόν τοΰτο (Είχ. 4) άναγόμε- 
νον είς την οίχογένειαν τών υδροχαρών (H ydrocha. 
ride®) φύεται άφδόνοις ε ί; τούς ποταμούς τής ’ Ι
ταλίας, Γαλλίας, καί πρά πάντοίν είς τάν Ροδανόν 
(Rh6 ne) εχει δέ μεγάλην δμοιότητα μέ τά κοινά καί 

ταινιοειδή φύκη τών δαλασσών 
μας (Zosiera m arina) άλλά 
τά άνδη αΰτοΰ εϊναι δίοιχα. 
Καί τά μέν δήλεα είναι προι · 
χισμένα μέ ποδίσκον μαχρόν 
οσον τό βίδος τοΰ νερού %,που

ίΕίχ. 4).

B a.lio rtp la  ή σπιιροιιδής. 
(y a lisn e r ia  Sp ira lis .)

ΘΙΙΛ' Ά Ρ Ρ .

ζξ [5 . χαί 6  αόδας «ολλα'χις] σπειροειϊώ; δί συνε· 
«ραμμένο», καί ο»ν*σταλμένον. Τά δέ ά^ενα , τά 
έ*βΐα ζ ώ «  *εχ**ρι»μενα έπί άλλης £ίζης, Ι^ουσι πο
δίσκο» βραχύ» καί λεπτόν [1  ή 2  δαχτύλω» μήχους].

Ό τα» ίλ9 5 δ καιρό* τώ* γάμω» των, τά μέν 0ή- 
λεα ά»βη ίκτυλισσοβσι τούς ίλικοειδώς συνεσπειρω· 
μέ/ο»ς Βοδίσκους των, καί άναβαίνοντα, έπιπλέουσιν 
ΐ «  τής έπιφανείας το» υδατος. Τά δέ άρμενα μή δυ- 
♦άμενα διά τά βραχύ τοΰ ποδίσκου των. νά άναβώ- 
« ν ,  ώ ; ίιπ άγνωστου τίνος και μαγικής δυνάμεως 
έλχυόμενα βραυουσι τά δεσμά των,καί άποχωριζόμενα 
τής ^ίζης ητις τά εκράτει,άναβαίνουσι, καί ώς έρασταί 
περιπολοΰντες περί τήν έρωμένην, γονίμοποιοΰσι διά 
διά τής γύρεώ; των τούς υπέρίυς τών θηλέων άνδών. 
M sts τήν γονιμοποίησιν, τά δήλεα συστρέφουσι πάλιν 
έλιχοιιδώς τους ποδιοκους των, καί χαταβαίνοντα, 
ώριμαζουσι τούς καρπούς των, χαί διαιωνίζουσίν οδτω 
εις τόν πυδμένα τών ύδάτων τά είδος των.

Ποιος ί ρ α γ ι  ι ίνα ι & μ ο ιτ ικ ο ς  χ«ί αφανής άγγελος, 5 
τά αρρενα ανδη ειδοποιών περί τής είς τήν έπιφάνειαν 
τοΰ υδατος άναβάσεως τών δήλεων; Ποια είναι ή 
οίτια ητις τα  βιάζει νά δραύσωσιν έγκαίρως τά δεσμά 
των, έν φ  καμμία δυναμις εξωτερική καί μηχανική 
δέν τά ωδεΐ προς τοΰτο ; —  Ερωτήσατί πε^ί τουτου 
τόν πλάσαντα.

Αν οί αρχαίοι Ελληνες, παρατηρεί Γάλλος τ ις  Βο 
τανικός (δ Poiret} εγνωρ'.ζον τό περίεργον φαινόμενον 
τής γονιμοποιήσεως τής Βαλιονερίας, ήδελον διά τής 
ποιητικής φαντασίας των προσωποποιήσει Ναιίδα βοεί- 
νουσαν μεγαλοπρεπώς έπί τών ύδάτων, έν μέσΐ;) πο- 
λυπληδοδς συνοδείας λατρευτών, φιλοτιμουμένων τις 
πρώτος να τής προσφέρη τάς διακαείς του προσρρήτεΐς.

Γην ίλλβιψιν ομως έλληνικοΰ μύδου άνεπλήρωσε 
νεώτερός τ ις ποιητής 6 Κάστελος (Castel) όστις, εις τι 
επί τών φυτών π«ημα του, δέν ήδύνατο νά παραλείψη 
βέβαια το περιεργοτανον τοΰτο φαίνόμενον, 8ίά καί 
περιέγραψεν αΰτά ώς έφεξής. *̂)

(Μβτάιρρασίζ .)

Στοΰ βαδί>ρ̂ 05ΐ) 'Ροδανοΰ τά άφρισμένον κΰμα 
Ες μήνας μένει §* φυτόν δαμμένον ώς *ίς μνήμα, 
ΙΙλήν όταν φδάο») ή στιγμή, κ’ ή ώρα τών ερώτων 
Μηχυ<ει τ ;ύ ;  ποδίσκους του καί φαίνεται τά πρώτον 
Οογώντ*; δέ τά άρμενα είς τόν προοοισμόν τω»
Up οβαίνουν, τά» βραχύλεπτον ρηγνίοντα δεσμόντων, 
Κ έλεΰδερα ώς έρασταί περί τήν έρωμένην 
Πλανώνται, σχηματίζοντα πληδύν εΰτυχισμέ^ην.
Τοΰ Υμεναίου τελετήν πώς βλέπει τις νομίζει 
Στ>ά δίατα μετά πομπής μεγάλης νά βαδίζ^.
Καί οταν *άλιν ό καιρός τών γάμων τελειόνει 
Τά μηκυ*δέντα μέρη του ,σπίΐροειδώς διπλόνει,
Και πριν νά φδάστ) άσκοπα τοδ βίου του τά τέρμα 
Νά ώριμάσιι σύρεται τά γόνιμόν του σπέρμα.

(*)L« Rh6 ne im petueux sous son onde ^cum ante 
D urant s ix  mois en tiers nous derobe one plante, 
Dont la  tige  s’alonge en la  saison d ’am ours, 
Monte au dessus des flots,ct b rilie  au x ye u x d u jo u r

Καί μ 2λα ταυτα παρ' ήμΐν ^ , p OV ύπάργοοσι 
ξηροί τινες έγκεραλοι, πιστεύοντες έπιμόνως, δ „  ή 
σπουδή τής μεγάλης ποιήσεως του Παντάς, άποχοι- 
μ ιζ ιι τό  ̂πνεΰμα παντάς σπουδάζοντος αυτήν.

Αφ' ουγίν5 ή γονιμοποίησις οί στήμονες ώ ;  περιττοί 
πλέον μετά τήν λειτουργίαν των ξηραίνονται καί π ί
πτουν ή στεφάνη ήτις περι.κάλυπτε τά γεννητικά 
όργανα, καί ητις άπό τον πάντοτε «οιητίζοντα Λιν- 
ναιον προσφυώς έκλήδη νυμφικός θάλαμος χάνει τά 
χρώματά της καί καταπίπτει' δ στύλος καί τά σ τίγ
μα μαραίνονται, καί μένει μόνον ή ώοδήκη, ήτις σύ- 
ρουσα πρός έαυτήν ολην τήν τροφήν, καί έξογ>.ουμένη 
ε»εχα τών έν αυτή αΰξα^όντων σπερμάτων μετασχη
ματίζεται είς καρπόν.

Πολλά νόδα φυτά κατόρδωσεν ή κηπουρική διά τής 
γονιμοποιήσεως τών δηλυκών δργάνων ενός είδους μέ 
τήν ^γΰριν ένάς άλλου συγγενούς. Τά προϊόντα όμως 
τοιουτων παρά φύσιν γάμω* ώς έπί το πλεϊστον δέν 
δίδουσι  ̂ σπέρματα γόνιμα, ή έάν ποτέ ϊώσωσι, άπό 
τα σπέρματα ταΰτα βλαστανουσι φυτά όμοιάζοντα 
ακριβώς με εν τΰν> δύω φυτών, άτινα παρήγαγον το 
νίδον. Τούτο είναι ετερον δείγμα αναλογίας μεταξύ 
ί,ωων και φυτών, το δέ άγονον του ήμιόνου δύναται 
να παραβληδή με το αγονον τών νόδων τούτων φυτών.

Έν γένει, ή γονιμοποίησις τών φυτών έχει μεγί- 
στην αναλογίαν μ ’ έκείνην τών ζώων, διαφέρει δέ 
οΰσ:ωδώς κατα δυω ριόνον. 1. Διά ;άν έρμαφροδιτι- 
σμάν, όστις είς μέν τά φυτά είναι κοινός, είς δέ τά 
>ώα σπανιώτερος, και 2 . διά τήν γονιμοποιοΰσαν υλην, 
ητις, είί.· μετ τά φυτά ουσα στερεά καί κονιώδης δύ- 
ναται νά μετακομίι,ηται είς μεγάλας άποστάσ^ις άνα 
πληρούσα την ω ; εκ τής σταδερας άκινησίες των ίλ - 
λειψιν είς δέ τά ζώα,έπειδή υπάρχει έκούσιος κίνησις, 
χαί το άρίεν δύναται, Ιν καιρώ τώ δέοντι, vd πλησιά- 
ζτ; τό δή/.υ, ή γονιμοποιοΰσαυλη είναι ύγρά, χ«ίδιαφο
ρετικής φυσεως, καί διαφορετικής χημικής βυνδέσεως

Τοιοΰτοι εν γένει είναι οί γάμοι τών άνδών' κατά 
τοιοΰτον τρόπον τά φυτά παράγονται καί κολλαπλα* 
σια,ομενα καλυπτουσι καί καλλύνουσι τήν σφαίραν,' 
τήν πρόσκαιρον ταύτην κατοικίαν μας, επί τής δηοία« 
και ήμεΐς ώς άνδη^παρίρχόμεδ*.

Θεόδωρος. Γ. ’Ορφανίδης.

cΑμαρτημάτων διόρθωσις ί ν  τώ παρόντι άρθρφ.
Σβλ. 15 Up^sei. ά^βγν. U της οιτ·Ιας έν βΓδβι w

ξΐρχςτα* . . » Αδ^ θ̂ι. Kamerarius άνβγν. Camerarjas.

Les males dans le fond ju squ ’alors immobiles, 
De^leurs ienstrop cours b risen iles Botucs ddbiitw 
yoguent vera Jear arcante, i t  llbre3 fliu s  Ieurs 

fenx, 
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Promene eur les flots nompe fo. tun^e ; 
M m  le  tes*p~ Li C : : 2Ci2plL
Ld tlgO SO rOkkk'u £23 p*is,
Et va m urir sous i ’ t a n  sa  iecondf



Ε Π 1 Σ Τ Η Μ 4 Ι .
  Κατά τόν παρελθόντα Ίαννουάριον δ Κ. Κώ

στα ; ^Coste) ε’ δειξεν έίς τί)ν ’ Ακαδημίαν τών έκιστη 
μών φιάλην πλήρη υδατο; επάνω στριβάοος ψάμμο»  
κείμενη; εί; τον πυθμένα τοΰ δοχε'ου, 2 ίου ίκ ινοΰντο  
ζωηρότατα μικρά τινα ζωύφ ια  ερυθρά, ημιόιαρσνή,  
καί κόκκου σινάπεως Ιχοντα δγχον. Διεκρίνοντο Si 
επ’ αύτών μόνο* 3in στίγματα μβγάλ-, τά δποια 
μετ’ ολίγον έμελλον νά μεταβληθώσιν^ είς. ί μ μ α τ α ,  
καθώ; κ*ί ή ούρά, ήτις άκαταπαύστως έταράττεαο. Τι 
Si ηχα» άράγε ταΰτα ; Μικρ'/ι άττακεΐς (σολομοί) άρ- 
τ ίω ; άναφυεντες εις αυτο τ ή ;  επ ίσ η μ η ;  το θυσιαςη 
ριον, ε ί; τά Γαλλικόν δηλ. τ ώ ν  Ηαρισίων λύκειον. Εκ 
τοΰ πειράματο; τούτου άπεδειχθη,καθώ; καί εξ άλλων 
τινών προηγηθέντων,|ότι τά ώά τοΰ ά τ τ α κ ε ω ;  χαί 
τού άμίου αΰξηθέντα μεχ,ρι τ ινές  δυνχνται,  <''»■ 
θώ ; ίσως καί άλλων ειδών ιχθύω ν,  νά δ ιαμείνω-  
σιν είς πολΰν χρόνον Ιξω τοΰ υδατο ; καί μ ετενε -  
χ θ έ ν τα  ε ί ;  μακρά α π ο στή μ α τα  νά τ ι θ ώ ι ι ν  έπειτα  
έντό ;  οποιοσδήποτε ζω γρ ι ιου ,  δεξαμενή;, η ό3χ :,!3υ.

Τά ώάρ;α ταΰτα έττάληm> άπό τή ; πό··εως Mul 
house, δηλ. a iti τήν διώρυγα, ήτις συνάπτει τον 
'Ροδανόν /αί τόν 'Ρήνον, 5 iw  £υο μηχανικοί κατέ
στησαν ί/9υοτροφ«ϊον διά τή» μηχανική^ουτω; β’πεΐν, 
πολλά ιελασίαπν τών ίχθύωι. , 9λθον οε περιχλειτμενα 
εντός λευκοσίδηρου θήκη; διατρήτου άνωθεν και 
εν μέσω ένυδρων φυτών κείμενα' μετά 4 0  δε ώρα;, 
οροϋ έξηχθησαν τοΰ ποταμοΰ, δ Κ. Κ ώ ιτα ς τά *βα- 
λεν ε ί; δεξαμενήν, οπου εί^ήοχετό πηγαϊον υδωρ· 
όλιγαις δέ ήμέραι; υιτερον ά-εφάνησαν πάντα,ώς-ε εκ- 
τοτε ύγιαίνοντε; οί άττακεΐς δπάγουσιν είς τήν Ακα
δημίαν' έλπίζεται δέ οτι θέλουσιν εύαρεστηθΐ εις το 
κλίμα τών Παρισίων,

Ό  Κ. Κώστα; Ιχει καί ώά τοΰ άμίου έπ ι^αντι- 
οθεντα μέ θορδν άττακέω :, τά διιιϊα καί αυτά βαθ
μηδόν αναπτύσσονται, ώστε πιθανώτατα έντός. όλιγου 
θέλουϊΐ πολλαπλασιασθή οί μικτογενεΐς ουτοι (άποι- 
κοι) ιχθύες ει’ς τους ποταμού; καί τάς λίμνας τής 
Γαλλίας’ καθώ; οί κυπρίνοι καί οι άνθίαι,

Κατ αυτήν τήν περίστασιν δ Κ Μιλν Έδουάρδ 
είπεν ότι ή κατασταθεΐσα παρά τοΰ υπουργείου τή ; 
Γεωργία; έπιστημονική επιτροπή (τής δποίας απο
τελεί μέλος καί δ Κ. Κώιτας) πράς πολλαπλασίασι·/ 
των μι/ρο τέρων ιχθύων προβαίνει ευτυχώς και ε̂ 3->- 
κίμως είς τό εργον της, Ό  Κ. Γρεν, άλιεύ; Γάλλος, 
οστις πρώτος μετεχειρίσθη τους τεχνητούς έπιρραν 
τισμούς τών ίχθυηρών ώαρίων, μετ.φερεν έκ τής 
κατά τήν Γενεύην λίμνης διαφόρων ιχθύων περίφημων 
ώά καί τά ^έβαλεν εις τά υδατα τοΰ Φοντενεβ).ώ 
■-ιαϊ τής Βερσαλίας. Τέλος δ Κ, Μίλν Έδουάρδ έ 
λαβε παρά τοΰ Κ. Βερτότου ίχθύας ενός Ιτους δι
φυείς, μετέχοντας δηλ. τοΰ είδους τοΰ άτταχέως 
καί τοΰ άμίου, διότι ώά αττακέως έπε^αντίσθησαν μέ 
θορόν άμίου.

Έ πειτα  ώς εύφυής καί έπιστήμβν γαστρίμαργος δ 
Κ. Δουρώ Δελαμάλ προσέθηκεν ότι οί μικροί άττακεΐς 
δέν έχουσι, πολλοΰ γε χαί δει, τήν ήδεΐαν τών ένηλίκων

ήδη γεδσιν. Διά τοΰτο καί οί υπη·εται εις τήν 
Σκωτίαν καί Όλλανδί-νν οτυμφωνοΰντβς μέ τ ·ύ ; κυ
ρίου; των υπόσχονται νά μή ζητώσι νά τρ ώ γ » ϊΐν  άπό 
τόν εύχυμότατον τούτον ιχθύ» σι>χνότ5ρον παρά τρις 
τή; έβδομάδος.

—  ΙΙρδ πολλών έτών ένασχολουμενος εις τήν 
φυ:ιικί;ν τών διανοητικών δυνααίων αιτίαν » διαβόητος 
δόκτωρ Γκάλ ίδοχίμασε νά άβοδείξ^-οτί οί Ιλίκες τοΰ 
έγχεφάλου παρίστά-Όυσι προτερήματα τι.-α, ή έλατ- 
τώματα ipuoua καί πάθη πλέον, ή μάλλον Ανεπτυγ
μένα καθ’ όσον έχουσι π<·ε:ί-ερονς ο'-ιγότερον ϊγχον, 
ώστε ποτέ μέν ούτος έκτυποΰτϊ! χαί εις τό χρανίον, 
ποτέδέ μόλις διακρίνεται χαί έπ’αύτή; τή ; έπιοανείας 
τοΰ έγκεοάλου. Λιετείνετο δέ δ είρημενος φυσιολόγος 
ότι έκ τή ; εξωτερική; έπόψεο>ς τ»3 κρανίου χαί των 
διαφόρων αΰτοϋ έξοχων ψ ^ α τ ο  νά φ^σιογνωμονήσρ 
άτφαλώς τά περί τή ; ηθικό'.ητος καί διανοητικότητος 
τών άνθρώπων, φέρων πλήθος παραδειγμάτων εύχΐ 
αόνον άπδ τάς διαφόρους τάξεις τών ζώ ω ν, άλλά καί 
άπδ τήν ίστορίον αυτήν τοΰ ανθρωπίνου γένους. Τό σύ- 
ς-ημα τοΰτο,άν καί άνεσκευάσθη αρκούντως μετά τόν 
ένατον τοΰ Γ.<άλ, δέν έπεσε» έντελώς* άλλ' Ιταιρίαι 

ολόκληροι ίξακολουθοϋσι τάς κρανιοικοπικάς,ή μάλλον 
φρενολογύάς έρευνας τοΰ μεγάλου άνδρός, διότι δέν 
έπιστηριζονται ι\% δηοθέσΐις μόνον.Ο Κ. Λεουρέ κατά 
τους τελευτοίους τούτους χρόνους επιχ»ιρητ«ς δκξο- 
διίόν ού'ι γραμμα ήθίλησ» νά άποδείξη οτι η κατά ιτα- 
σις τδ ν έλίκων τοΰ έγνεφάλου άνήχει σταθερδς καί 
διαμένει ή '«ύτή είς τά  αύτά είδη. ί'ό 4υτό σχεδόν 
έζήτησε νά άκοδείξη κατ’ άλλους καί δ Κ. Γρασιώλ 
περί τής ταΰτότητος τών πτνχών τοΰ εγκεφά
λου είς τ ή ν  αυτήν τάξιν τών ζώων. Τελευταίος 3έ δ Κ. 
Κάμηλος Δαρέςηί συγκρίνα; όσα διδόμενα Ιχει μέχρι 
τοΰδε ή έ#ιστή.»η έπί τοΰ αντικεΐμέ-Όυ τούτου ά-τοφαί·· 
νετα: οτι ή άνά^τυξις^τοΰ εγκεφάλου ίε> άντις·οιχεΐ μέ 
τ ά ;  διανοητικάς δυνάμεις, άλλά παρακολοϋθεί τά  
ανάστημα τοΰ ζώου, ό>στ* 'τό μέν «ψηλόν π. χ . φέρει 
εγκέφαλον πολυελικα, τό δέ μι^ρόσωμον, ή χαμη - 
λόν, ώ ; τά κυνοδοντολιπή καί τά έντομοφάγα 
λεΐον καί σχεδόν επίπεδον, Τά αυτά δέ ταΰτα ·*ο· 
ξάζειι και περί τή ; παρεγκεφαλίδος’ τών 31 μεγά
λων δ εγκέφαλος και ή παρεγκεφαλίς διαχωρίζονται 
είς έλικα; έφ’ οσον μάλιστα προχωρουσι ταϋτα εί; το 
γήρας.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ.
Παν του οί επιμελείς γεωργοί καταγίνονται νά βελ- 

τιώσωσι τήν ποιότητα τρυ μαλλί-ου. Βεβαίως τό τών 
’Ισπανικών προβάτων λεγομένων μερικώς εξέχει κατά 
τήν λεπτότητα καί τήν λειότητα· άλλά καί δ συνδυα- 
σμόςσυνήβων κριών μέ αμνάδας ίσπανιχάς παράγει πρό
βατα, τών όποιων τά μαλλίον εχει πολλήν διαφορά.

Ε σχάτως διάσημος τ ις άγρονόμος, δ Ύβόρτ, έξ- 
έδωκεν υπόμνημα περιεργότατον έπί τής δποθέσεως 
ταύτης.

Κατ αύτόν δσ·ν το δέρμα τοΰ ζώον τυχτ; λεπτό
τερο*, τότω λεχτότερβν γίνεται καί ιό  μαλλίον. 
Δυναμεθ» δέ νά ποριζώμεθα τοιαΰτα πάντοτε από 
κριβατ# μικρόσωμα καί οταν μάλιστα οατεύωνται 
κριοί μικρόσωμοι καί λεπτόμαλλοι μέ αμνάδας με. 
γαλητέρα;· τό μαλλίον των τότε γίνεται ώραιό- 
τερον, και ακολούθως δέν παρεμβαίνουσιν ευτε υπο- 
κρύπτονται μετκςύ αΰτοΰ ξέναι δλαι, οίον άμμος, 
^υποι οιαφορων είδών. Τά νομαδικά κοίμνια, 2σα 
δηλ μετανας·ε«ίΐ»σιν είς μακράς άποστάσεις,ή μανδρί- 
ι,ονται είς αγρούς διά »* τους παχύνωσιν, άποφίρουσι 
συνήθως άχρείον μαλλίον.

 ̂ Γούναντίον παρετηρήθη ότι τά κατοικίδια, tfr j οί- 
χοσίτα, ^ηλ. ίΐς  μάνδραν διαιτώμε/α διά τά ψύχο; χαί 
την έ’κτασιν του χειμώνος, και μή χατακλινόαίνα είς 
γεωργημένους τοπους έξέχουσι πάντων τών άλλων.

Τα τοιαυτα χαΛΛιποχα πρόβατα δέν πρέτεει νά 
τρεφωνται αολϋ, διότι αυξάνοοσι κατά τό άνάστ’ίμα , 
χαί τό λίπος εμποδίζει, {} τουλάχιστον βλάπτει τήν 
γένεσιν του μαλ Μοο*

 ̂Ο μαρχι&>ν άε ίαλαρου, apvato; Γερουσια
στής (νομιμόφρων) τής Γαλλίας άποθανών ϋ:}ψ ι  
ώιαΟηκην, τής οποίας αί διατάξεις' καταντώσι σχεδόν 
απίστευτοι1 τάς συνιστώμεν ομως ώ ; θετιχάς καί ά 
ναμφυβητητους.

Εκληροδοτησεν I γενναίος άνήρ 2 έκατομμύριϊ ®ράγ, 
χων εις τον κόμητα τοϋ Chambord, πρώην δέ δουκα 
τοΰ Bordeau έπίδοξον κληρονόμον τής Βασιλείας χαί 
Ιγγονον τοΰ άποθανόντος είς τήν εξορίαν δεκάτου Κα
ρόλου βαιιλέως τής Γαλλίας, όΟΟΟΟφρ. είς τ ίν  Σια- 
τοδρίανδον (γνωστόν χαί ώς νομ-μόφρονα, μάλιστα δ-: 
ως συγγραφέα) 10000 εις τον Βερυέρον (συνήγορον 
χαί βουλευτήν νομ-μόφρονα διαβόητον) 800000  «ίς 
τον ανεψιόν του Μονμορανσύ 'Ροβέχ, διά νά τώ  βοη- 
θή;ΐ) εις τό̂  γενναϊον ε'ργον, τό iso io v  άνέλα’βε νά 
παοΐ)γορή πάντα; τοίις δυστυχεί; !

Ο Κ. Ταλαροί» εύρίσχετο πάντοτε πρώτος είς πάσας 
τάς αγαθοεργούς πράξεις,διένεμε δέ κατ’ Ιτος είς έλέη 
καί φιλανθρωπικά καταστήματα 120 000  φρ. Παν
τού, λεγ ιι ο Γάλλος έφημεριοογράφρς αυτολεξεί, όπου 
έχρειάζετο νά εύεργετη'ση, νά Κθα^όνη -̂ άν «ηηλπι- 
σμένον,νά παύση ρέοντα τά δάκρυα,νά ίατρεύσ^ ηθικήν 
τινα πληγήν, δ αγαθός καί άείμνηστβς γέρων έτρεχε» 
αυθορμήτως. Είχε δέ κτήματα εις ετττ" vpuou; τή ; 
Γαλλίας- οθεν έφήκε χαί είς τοώς έπτά αύτών έπι- 
σκοπ^υς ανά 3 0 ,0 0 0  φράγκων υπέο τών πτωχών, 
°V·. 2 1 0 0 0 0  τό δλον. Γά κτήματα εδρίσχοντο 
οιεσπαομένα είς τεσσαράκοντα ενα δήμου;- άφήκεν 
επομε.ως και υπέρ τών έν έν αΰτοις απόρων άνά 
4 0 0 0  ’Εκτός τούτων «κληροδότησε 100 0 0 0  φρ. 
ιίς  την εταιρείαν τοΰ κηρύγματος της χριστιανικής 
θρησχιιας. Ειχε συστημένα τέσσαρα γηροτροφεΐα καί 
σχολίϊα διοΐχούμ*να ύπό καλογραιών, είς τ ά δποΐα

άφήν,εν ά ν ά  5 0 0 0 0  φ ρ .  τ ό  δ λ ο ν  2 0 0 0 0 0 .  Άφήχε 
π ρ ο σ έ τ ι  8 0 ,0 0 0  ε ί ς  τ ό  ν ο σ ο χ ο μ ε ϊ » ,  τ ή ς  π ό λ ε » ς  Έ - 
σ τ α μ η ς ,  κ α ι  10000 ε ί ;  τ ά  α π ο ρ β α ν ι σ 9έ » τ α  ί π ί  τής
χολέρας παιδία. Έν γένει αί γενναΓσιιυται κρβσφορβί 
υπερέδαινον τά  δύο έ/.ατομμύρια.

τοιρυτους τόπους, οπου γίνονται t o j4 i αι* 
λανθρωπιαι, δποΐα! αί ανωτέρω μνημρνευθεισαι, ώ -  
ρισκονται καί δυστυχήματα πολύ περισσόχ.ερν Η 
'•hut προνοια βα'λλει πλησίον του χαχοΰ κολλάκις χαί 
τό μέσον τής θεραπείας, ώστε τό δντ:φ.έρμαχ3ν ίέν 
ίπέχει πολϋ τοΰ δηλητηρίου. Ώς U  τών μυρίων «α- 
ραάειγματων τή ; βιωτιχής αμηχανία; τών ανθρώπων 
τή; Ευρώπη; άναφέρομεν κα! τά'έξής,

 ̂ Βαβυλώνα αυτήν τή ; Δύσε&νς, έν μέσω
αότής τή,; πόλεως τών Ιίαρισίων (Rue de Baby 
lone l) συνέβη τό όραμα τοΰτο «ρό τινων μηνών 
μόνον.

Δύο άνΟρωπίί άνεβησαν αίφνηδίως καί δρόμαίως 
είς τήν στέγην οΐχίας τ.νός κείμενη; άντικρύ βτρα. 
τών*ς· si; αύτών δ μέν χατώκει τήν οικίαν τούτην 
δ δέ η το ίσως φερέοικος, ή ανέστιος· ^ταν δέ άμφότε- 
ροι έργάιαι ήμερόβιοί τινρς χαλκείου' σταθέντε; 
δέ αντιμέτωποι έξήγ.χγον υποκάτωθεν τοΰ ίματιου 
των -άνά Εν πνροβόλον δίχωρον· τότε ό εις έξ σύτών 
έ*υροβόλητε κατά τής κεφαλή: τοΰ ετέρου, οστις 
Ιπεσεν είθύς εις τό ά/ρον τής σ :έ-;η ;. Οί ^τρατιώ- 
ταΐ του στρίτώ·-·;, οινιν?ς εόΛε.τον ή:η τά γινόμενα,, 
δέν ύπώπτευον όμιος ποτέ τόν σκοπρ.ν τή ; τοιαύτης 
άλληλοκτονίας, ίδραμοί εύ;ϊΰς καί ίφθασαν καθ' ήν 
στιγμήν δ έπιζήσας κατεφίλει αίματόφυρτον χαί κα- 
τεβίβαζε τόν δυστυχή συνέταιρόν του άτ;ό τό υπερώον 
τήςδροφής! Φόνουσ; μ* έντελώς, εφοίναζεν όλολύζων 
εκείνος, έπειδή δέν ύποίρέρω τούς πόθους.

—* Οδχί' είμχι αθώος, Ιλεγεν δ φονιυς.
—  "Αφες με λοιπόν ν’ άπβθάνω καί φύγε, φύγε’ 

δρχίζομαι οτι δέν θέλω σέ μαρτυρήσει, φυγε.
Τπαχίόων τότε ό δυστυχή; κ-ϊί χαταβαίνων είπεν 

εΐ; τόν θυρωρόν τής οικίας δτι δ συνέταιρός του έψυ- 
χορόάγει αύ-οχειριασμένος. Ό  ιατρό; καί ό υπαστυ- 
νόμος τής συνοικίας έλθόντες έν τώ άμα Ιζήτευν έ- 
πιμόνως νά μάθωσι τάς περις-άσεις· Ιμαθον οε τήν α ι
τίαν τ^ΰ συμβεβηκότος, οτι δηλ, μή ΐχοντες έργαιίαν 
(ίσως προ πολλοΰ) χαι χινοΰνεύοντες ν’άποθάνωσιν άπε- 
φάσισαν νά φονευθώσιν άαο'βαίως διά νά λυτρωθώ}(ν 
άπό τό βάρος το me της έπωδύνου χαί μοχθηρας ζωής. 
Είχρν Si συμφωνίαν, άν τ ις  ίξ  αύτών δέν πληγωθήκαι- 
ρίως, νά πυροβοληθή κατά τής κεφαλή; τιυμέ τό δεύ
τερον βόλιον' άλλ’ ή άνδρία έγκατέλιπε τό» φονέα του.

Έν τούτοις μετεχο^ίσθη δ παθών είς τό νοσοκο« 
ι.εΐρν Νέκερ, όπου ήλπί'ετο ότι ήθελε σ'ί-θή! !

Ηόσοι πνίγονται καθ’ ημέραν εί; ιού ; π^τααου; 
άπό δυστυχίαν, ή πά*?ο; ζηλοτυπίας! ίίόσοι δέ ditc- 
θνήσκουσιν άπό άσφυξίαν, κατακλε:όμε·Όΐ είς στενά δω
μάτια, άφ’ ου άνάψωσιν άνθρακας είς τό πύραυνον! 
Πολλοί όμως άπάγχονται καί άπό μόνην ακηδίαν, είτε 
άθυμίαν* διότι άηδίαϊαν τήν ζωήν, διότι άπήλαυσαν 
τάς ματαίας τοϋ χόσμου τούτου ίδονάς, καί δέν ειχον 
τ ί πλέον νά έπιθυμήσωσι. Τοΰτο συμβαίνει συχνάκις,



υπό μιλαγχολίβς μάλιστα ιίς τ·ί»ς Ά γγλους. Τοι- 
οΰτ*ν 84 θάνατον i i t i f i t l * »  v i ά*οθάν$ πρό τινων 
ΙτΛν χαί δμογ*νής ήμών *λ©ύσιος Ιμπορος άγαμος 
iv Βιένν|, κοιμασθεί; M t v  έν μ«*φ το3 κοιτώνόϊ του.

—  ’Απέθανιν έσχάτω; ίν Βοημία (Στράκονιτσ) δ 
Νές-ωρ τών κατοίκων τη ; πόλεως ΦραγκισκοςΜούργελ 
ήλικίας 108  έτώνδβηρίτησ* δέ ώ ; στρατιώτη; τοΰ π* ' 
ζιχοΰ τ ις  Α ύ ϊτρ ί« ; έπί 50  ίτη  κατά πάντα; τού; πο
λέμους του χρονικού τούτου διαστήματο;- ίπ ειτα  μ έ
χρι τοΰ 1848  ε'ζησεν ώς έργάτη; ήμβρόμισθος. _ Έ  
πειδή δέ ίκτοτβ ίπαυσβν Ιχων τάς αναγκαία; δυνάμει;· 
είς έργα»ίαν, άνεπαύβτο- 50ev ή κοινότη; τώ  ίδιδιν 
ίτησίως σύνταξιν 300  φράγκων. Επ αυτοΰ έβασι- 
λευσαν άλληλοδιαδόχως εξ γβνβαί ή Μαρία θηρεσία. 
Ίω σή? δ Β, Αεοπίλδος b Β , Φραγκίσκος δ Α. καί 
Φραγκίσκος δ Β. κ ί ί  δ παρών αύτοκράτωρ.

—  Παράδοξόν τ ι δυστύχημα συνέβη κατά τήν δι
καστικήν έφημερίδα τδ d lx a io r  (Le yro it) εί; τήν 
Κώμην Ααπαδόλ (Lapadole) πλησίον τοΰ Μουίεδίλ 
(Moudeville) εις τον νομόν τοΰ Seine et Oise.

Γεωργό; λεγόμενο; Λουδοβίκο; ’Απρίλιο; (Louis 
Avril) 55 έτών, ή σύζυγος αύτοΰ καί δ υ'ός αύτοΰ 
εικοσαετή;, Ιγιναν διά μ ια ; μανιακοί, ή ήλίθιοι κα
τά τήν μαρτυρίαν τών έγχωρίων ύπδ μ α γε ία ;! απο 
τήν 7 τοΰ φεβρουσρίου. Ο ιατρός τοΰ llafeste ce- 
leps Κ. Briende Βριάνδης προσκληθεί; παρά του 
Δημάρχου Λέσαξ (Lesaxc) έμαδε» μετά ακρι
βή έρευναν τών προ ηγουμένων, δη  κατά τάς μα- 
κράς νύκτα; τοΰ χειμώνο; οί τρεΐ; πάσχοντες in~  
γίνωσκον τήν 'Ιεράν γραφήν καί άλλα θρησκευτικά βι
βλία· οθεν δ «ου; αυτών διά τήν άμάδεια* προσε- 
βλήθη τόσον, ώστε έφαντάζοντο δτι πλησιάζουσι* είς 
τό τέλο; τοΰ φθαρτού τούτου κό*μου. Τοΰτο δε φοβού
μενοι, άπεφάσισαν νά φονίύσωσι πάντα τά «τήνητο>ν. 
Έ κτοτε δέ ή μέν γυνή φαίνεται έντελώ; φρενοβλαβή;, 
ωστε ή/αγκάσθησαν νά τήν δέοωσιν ε ί; τήν κλίνην, 
διότι νομίζουσα ότι εύρίσκετο ήδη ε ί; τόν $5ην ήίελ* 
νά πέστ) εΐ; τό πυρ' *0  δέ σύζυγο; αυτής καί δ υίος 
των ήσυχώτεροι τήν ήμέραν διηγούνται νουνεχοϋντβ; 
δ,τι αισθάνονται κατ* τ ά ; στιγμάς τοΰ παροξυσμού 
τή ; περιοϊική; μανίας' άλλά τήν νύκτα ταραττό- 
μενοι δνειροπσλοΰσι ότι εύρίσχονται καί αυτοί εί; τόν 
άδην. Κκτά τόν καιρόν τοΰτον τη ; φρενίτιδο; δ ά* 
Ολιος γεωργό; φαντιζόμενος 5τι έβλεπε» είσερχόμε- 
νον τόν δαίμονα έφόνευσε διά τοΰ πυροβόλου του τον 
μέλανα κύνα τη ; οικία; του.

Ό  Είσαγγελεύς τι}; δημοκρατίας ταΰτα άκούσα;, 
ίπεμψε τόν Δόχτοοα v inache , ιατρόν τοΰ Etampe 
διά να συντάςη έκθεσιν Λεπτομερή τοΰ άλλβκότου 
τούτου συμβεβηκότο;.

ΑΓΡΙΑ ΦΑΛΑΙΝλ

Κατά παν ετο; τό θέρο; αί περί τούς πδλονς θά- 
λασσαι καί τά παρακείμενα μέρη του Ατλαντικού 
καί τοΰ ΕίρηνικοΰΏκεανοΰ ζωογονούνται,ώς γνωστόν, 
από τήν κ{»η*ι» παμπόλλω* πλ»ί;#ν,ί)τις δ;α*όπτιι τήν

ήρεμίαν τών χωρών {κείνων. *0  4λεία τής φ χλαίνη* 
τοΰ μεγαλητέρου τουτου τών έπιγείων ζώων, τδ iwof- 
ον, καίτοι έν τοΐς δδασι διατώμενον, έχει τδ Ιδιαίτ*' 
ρον πλεονέκτημα νά γι*νφ καί θηλάζ{) τά  νιογνάτου 
είναι δ μόνο; σκοπδ; τή ; ένδιατριβή; τών πλοίων i- 
κείνων εί; τόπου;, όπου πάμπολλοι κίνδυνοι περιστο^ 
χοΰσι τδ» άνθρωπον καί έκ τών πλεόντων βραχοειδών 
πάγων προερχόμενοι, καί έξ αύτής τή ; φύσεω; του 
έργου, είς τδ δποΐονκαταγίνεται προκύπτοντε;. Ά)Αά 
ή κερδοσκοπία βιάζει τόν 5<6ρωκβν νά καταφρονείς 
πάντα κίνδυνον καί ή έπ ιτυχία του ένδ; παρορμδ 
πλείστου; προ; συμμετοχήν τ ί ;  ώοελεία;. 05τω  λοι
πόν άνεπτύχθη ι ί ;  τ ά ; ^ηθείσας θαλάσσα; ή άλεία 
τών φαλαινώ», ^τΐς γίνεται χάριν τοϋ λί»ο»ς, τό δ- 
πβϊον χρη»ιμεύει ε ί; πολλά; άνάγκα; τή ; βιομηχανί
α ; καί πρδ πάντων εί; παραγ®γήν τοΰ φωτιστικού 
άιρίου, κ«ί χάριν τών δδόντων αΰτών, οΓτινε; χρη· 
σιμευουσι διαφόρως. Ή  άλεία αδτη είναι έπίηονο;, 
ποτέ μέν έπικιρδεστάτη, άλλοτε δε πάλιν ενδεή;, καί 
έν γένει άνευ μεγάλων κινί4/ων. Ενίοτε 2μο>;, όσά- 
κ ι; τύχωσιν άγριαι φάλαιναι, είναι λίαν έπίκίνδυνο;. 
Το έφεξή; συμβάν κατατεθεν έπισήμω; ύπδ τοΰ πλοι
άρχου τοΰ άπολεσθέντο; πλοίου καί έκιμαρτυρηθέν υ 
πό τοΰ πληρώματο; δεικνύει τήν τρομερότητα τών 
ζώων αύτών, καί τόν κίνδυνον, εί; τόν δποΐον οί ά^ιεΐ; 
υπόκεΐνται, άν καί τά τοιαΰτα |ναι σπανιώτατα, διότι 
ε ί; διάστημα 3 0  έτών μόλι; έγειναν γνωστά δύο 
τοιαΰτα συμβάντα, Τό περί οδ δ λόγο; «λοΐον* ά π ί-  
κλϊυσε τήν 1 ’Ιουνίου 1850  ά«δ μίαν τών πόλεων 
τή ; βορείΒυ ’Αμερική;, καί άφοΰ συνήθροισεν ε ί; τόν 
ΑτλΛτικόν Ωχεανόν 5 0 0  πίθου; λίπους, μετέβη ιίς  
τδν τόπον του προορισμού του, τά νότια μέρη τού 
Ειρηνικού ώκεανοΰ. Τήν δίχο-στήν Αΰγούστου έφθασεν 
ε ί; τδ μέρο; τή ; ένδιατριβή; τών φϊλαινών κοιί ά* 
κέστίΐλεν προ; άλείαν δύο άκάτια δ;ευθυνό·ιενα τό 
μέν υπ’ αΰτοΰ τοΰ πλοιάρχου, τδ δέ υπό τοΰ τεη- 
3αλίουχου. Ό  δεύτερο; Ι^ριψε τήν τρίαιναν έπί 
τή ; μετεωριζόμενη; κιφαλϋ; μ ια ; φαλαίνη; καί 
έπλευσε πρό; αύτήν άλλά τήν αυτήν στιγμήν ή 
φάλαινα στραφεΐσα ώρμκϊσβν είς τό άκάτιον, χαί ί '  
νοίξασα τό ρύγχο; τη ; τό συνέδλασε τόσον ταχέω ;, 
ώστε οί έπ ιβ ίτα ι μόλις Ιλαβον καιρόν νά ρ οθώσιν ε ί; 
τήν 6άλσσσαν καί νά σωδώσιν ώ ; έκ θαύμ«το; έπί 
τοϋ προηγουμένου έτέρου άκατίου. Τδ δυστύχχμα 
τοΰτο ΐ5ό»τε; ο? έν τώ  σιλοιεο Ιστειλαν άλλο άκά* 
τιον, καί οί έπιβάται διανεμηθε'ντε; εις άμφότερα ?ί-  
*υ?ύνδησαν πάλιν κατά τής φαλαίνη;, ητις πάλιν δρ* 
μήίΟ'σα κατά τβδ έ*δ;, τδ ισύντριψε μεταξύ τών *ο- 
λοσσαίων σιαγόνων της. Καί ταύτν,ν τήν φοράν κα- 
τωρθώθη ή σωτηρία τδν επιβατών. Τότε $ φάλαινα 
λυσσώσα Ινεκα τών πληγών, ώρμησί «ρδς τδ τρίτον 
άχάτιον, τά όποϊο» προσέπλεε μετά μεγίστης σπου
δή; «ρόςτδ πλοϊον άλλ’ έπέρασεν ε ί;  μικράν άκ αύ
τοΰ άπόστασιν χωρί; νά τό βλάψζ ’επειδή προλαδόν 
ευτραφή ταχέως πρό; τά πλάγια. Ό  πλοίαρχο; διέ 
ταξε τότε νά άναβιβα'σωσι τά  άκάτια «αί άπεφά- 
σισε νά καταδιώξ*) τήν φάλαιναν άπό τοΰ πλοίου αΰ
τοΰ. Ά μ «  λοβπόν ί  φάλαινα πασα έκτνπήθη, σ*γ*·

χρόν»; τδ «ΑοΤον έ*τράφη τ * χ * » ί,  ώστε ν’ άφήσζ **ιτής ΙΤρωτευουεης ναύτης, αί δποΓαι ύποφίρουσιν άπό 
λεκίέραν τ^ν 4 iiv  ε ί; τ ίν  άγριον *·λοίσόν. Μετάτήν|τινος Ιλλειψιν δλης. Ά φ ’ ο3 τωόντι <πηβχολή9η·α» 
*ρ*σ5#λήν αΰτήν ίγεινε» αΓφνης f| φάλαινα άοαντο; δλίγα; ήμερα; μέ δύο έλεβι»«ς β*ν»μοσία; τήν μβν
καί ή καταδίωξι; διεκόπη· έπειδή ή νύξ επλησίαζεν 
Έ·< τοσούτω οί ναϋται έμενον ε ί; τά ; θε'σιι; των με 
τά καμάκια ι( ;  τ ά ; χείρα; διά νά ^ναι Ιτοιμοι νά 
προσβάλωσι τδ ζώον άμα ή9ελεν έμφανίσθ?;. Αίφνης 
&Λω; π*ρετήρησα* ότι ή φάλα:να έπορεύετο μετά με 
γίστης δρμή; καί β ία ; κατά τοΰ πλοίου, καί διά μ ι
α ;.τδ  πλοΐον κατεσείετο διά κτυπήματος, ώ ; νά έ ’ 
συντρίβετο έπί υφάλων βράχων. Ό  πλοίαρχο; κα 
τέβη αμέσως είς τά κάτω τοΰ πλοίου καί μέ τρόμον 
άνϊχάλυψεν δτι ή φάλαινα είχε κτυπήσει τδ πλοΐον 
ίύο πόδσς ΰπεράνω τή ; τρόπιδο; καί άνοιξεν δίτ,ν, οί 
ή ; τδ υδωρ είτήρχετο μετά σφοδρότητο;. Κατόπιν τοΰ 
δυστυχήματο; τούτου δέν Ιμενε σχεδόν έλπ ί; πλέον. 
Ά μέσω ; λοιπόν κατεβάσθησαν τά άχάτια ,εί; τά όποια 
έπιβιβαοθεντε; πάνιες^έμακρύνθησαν. Τήν δ’ ύστεραία 
Ιπληιίασαν πάλιν εΐ; τδ ήμιβνθισθέν ήδη πλοΐον καί ή 
δυνήθησαν νά λάβωσιν ίτ ΐ  δλίγ ας τροφάς, Ά λ λ ’ αυται 
^σαν τόσον δλίγοι, ώστε μόλι; ή?ύναντο νά άρκε^ 
σωσι διά μίαν ημέραν- άπασαι δέ αί έλπίδε; τής άπαλ- 
λαγής άπδ τοΰ τρομερού εκείνου κινδύνου ήσαν άφιε- 
ρωμέναι ε ί; τήν συνάντησιν πλοίου τινδς, τδ όποιο· 
έφάνη πραγματικώς τήν έπομένην ημέραν τήν 2 2  
Αύγ. Τδ πλοΐον τούτο παρέλαβε καί μετέφερε τό π/ή 
ρωμα ιίς  ενα τών λιμένων τής νοτίου ’Αμερική;, οπου 
?γε·.νεν έπισήμω; ένώπιον τοΰ προξένου ή κ α ΐά θ ε ιι; 
του άνωτέρου συμβάντος.

L
Τί είναι ^ρά γε δ περιοδικό; τύ^ο; ; Μίγμα δια

φόρων ένεργειών ε ί; τόν έσχατον βαθμόν τή ; τελειό- 
τητο;, Δραστηριότης ε ί; τ ά ; πράξε;;, έπιμονή ε ΐ; τά ; 
συστηαατικάς ιδέα;, υπομονή είς τού;καχού; καιρού;, 
καρτερία ακαταδάμαστος εί; τήν άντιπολίτευσιν. Κα
νείς άλλος δέν £χει περισσότερον πατριοιτισμόν, οδτε 
νοδν, ou'-rs σοφίαν, ουτε κρίσιν, ουτε πεΐοαν τών 
πραγμάτων καί τών ανθρώπων' τό δέ χάριεν είναι 
ότι μεταδίδει τά πλεονεκτήματα ταΰτα ώ ; έκ τοΰ 
περισσεύματος καί είς τούς πολιτικού; φίλου;, ή προ 
στάτας του. Μόνοι αυτοί γνωρίζουσι νά κυβερνώσιν 
εύδοκίμως καί νά φέρωσι τδν χρυσοΰν αιώνα εί; τήν 
πολιτείαν. Ό  περιοδικό; τύπο; είναι β σύνδεσμο; τών 
κομμάτων, τό πηδάλιο» τών δημαγωγών, τδ παλ· 
λάδιον τή ; έλιυθερίαι:, τδ ίργανον τή; κοινή; γνώμη; 
καί ή φωνή τοΰ έθνους vox populi vox dei. 'Οσα 
και αν γίνωνται καί άκούωνται δέν άρκοΰσι νά κορε
σμοί τήν αδηφαγίαν του. Ο στόμαχό; του χωνεύει τά 
τυχόντα καί ταχύτερον παρά’τόν τή ; στρουθοκαμήλου' 
επειδή άμέσω; μετ’ δλίγον εΰρίσκεται κενός, ' f l  κά
μινος τών άτμοκινήτων δέν άπαιτεΐ τόσον συχνάκις 
άνθρακας, όσον αύτός ειδήσεις διά νά 2»νϊ}ται πάντοτε 
ο άνθρωπος καθ’ δικιονίήποτε τρόμον.

Τοΰτο άρμόζϊΐ λεγόμενίν xai π«ρί τών Ημερίδων

κατά τοΰ Συντάγματος, τήν δέ « « τά  τοΰ β«σιλ*ως, 
ίμ ιιναν πάλιν χωρίς τροπής* διότι άνάκρισις δι,ςυχώς 
διετήρησε πυθαγόρειον μέχρι τ·ΰδ· έχ ιμυίίαν. Τωόντι 
δ γιρουσιαςής Κ .Ψ ύλλας πειράζων',άλλιπαλλήλως τόν 
ύπουργόν τή ; Δικαιοσύνη;,μέ λακωνικάς,άλλά ϊριμείας, 
κατά το συνηθες, και εμβριθείς έπερωτήσεις ιιερί τών 
συνωμοσιών τούτων, καθώ; και δ Κ. υπουργός αύτός 
άπαντών μέ μικράν τινα8 άλλ’ δπ«σοΰν διχαίαν έξαψιν 
έίωχε ζωήν τινα ε ί; τάς πολιτικά ; τή ; πρωτευούσης 
συζητήσεις καί αφορμήν δημηγοριών είς τάς έφημερί· 
3ας διαφόρων κομμάτων· άλλ’ άμέσω; μετ’ δλίγον 
άπήλθε νηνεμία, καί ήδη εύρισκόμεθα ώς έν μέσφ τής 
θαλάσσης ακίνητοι! Τδ κακόν Βέ είναι δτι αί έλινύες δύο 
έβδομάδις διά τήν εορτήν τοΰ πασχα διέκοψαν καί τάς 
σπουδαίας έργασίας τών Βουλών, αί δποΐαι τρέφουσι 
τάς εφημερίδας $χι δλιγώτερον παρά τού; τα κ τ ικ ές  
των συνδρομητά;.

Μιταβαίνομε* λοιπόν έξ ανάγκη; άπό τών έντο- 
πίων ε ί; τά ; έξωτερικά; ειδήσεις. Αί τ ιλ ϊυτα ΐα ι τής 
Εύρώπη; άνακεφαλαιοΰνται είς τά άκόλουθα.

ΑΓΓΛΙΑ. Ό  Κ. Τοΰσσελ προίην προίδυπουργές, 
βοηθούμενος, παρά τών Ού'ίγων Κόβδεν, Χιούμ x«i 
άλλων τοιούτων, μελετά συστηματικίοτίραν άντιπολί- 
τευσιν πρό; τού; διαδόχους του ύποοργούς, ώ ; μή 
σκοπεύοντας νά άκολου?ήσωσι τήν αυτήν πολιτικήν 
ώ ; πρό; τήν έλευθερίαν τοΰ εμπορίου. ’Αλλ’ δ σημ«ρΓ- 
νό; πρόεδρο; τοΰ υπουργείου λδρδ Δ-'ρβυ έξεφράσθη 
καδαρώς ότι άν και άποδοκιμάζη κατά μίγα μέρος 
τάς δεσμοθεσίας τοΰ Πήλ, δέν θέλει άπο φασίσει 
όμως τίποτε πριν συμβουλευθή τήν γνώμη δλοκλή- 

τοΰ έθνους. Φαίνεται δέ πιδανόν «κ τού^πιθανόν
το)ν ότι άν βιασθή ύπδ τή ; άντιπολιτίύσεως, θέλει 
διαλύσει τήν Βουλήν διά νέας έκλογάς, αί δποΐαι θ ί-  
λουσι κρίνει δριστικως πεοί τοΰ ζητήαατος.

ΓΑΛΛΙΑ. Ό  Ναπολ έων Βονοπάοτης προχωρών 
δμόσε είς τόν σκοπόν του εξακολουθεί τάς καινοτο
μίας άλλεπαλλήλως, ώς άν είχε προητοιμασμένα πρδ 
ετών τά περί αύτών σχέδια. ’Εσχάτως ελυσε τό συμ- 
βούλιον τής δημ, παιδείας, κατήργησε πολλούς τών 
άνωτέρων υπαλλήλων τοΰ κλάδου τούτου, καδώ; πρό- 
τερον τοΰ δικαστικού, διώρισε νέους, συνεκρότητε τό 
αύτό Συμβούλιον έπί εν Ιτος άπό 3 γερουσιαστάς 3 
συμβούλους τού Κράτους, ο αρχιεπισκόπους, ή έπισκό» 
πους, 3 άρειοπαγίτα;, 5 άκαδημιακού; καί 8  έπό- 
π τα ; γενικού;.— Κατάτόν νέον κανονισμόν τοΰ παρα
σήμου τής έντιμου λεγεώνο; έδέσπισε νά συνταξιοδο' 
τώνται οί άριστειούχοι κατά τήν ακόλουθον τάξιν’ δ 
τοΰ Α'. βαδμοΰ φο, 250  κατ’ έτος, τοΰ Β’. 5 ι)0 , τοΰ 
Γ '. 1000 , τοΰ Δ'. 2 0 0 0 , τοΰ Ε'. 3 0 0 0 .— Έπισκε-
οδείς τό νεον Βουλευτήριον, άπό τό όποιον ελειψεν ή 
σειρά τών θεωρείων τ^ς δημοσιογραφίας,εύρήκεν ότιήτο 
διά τήν εύρυχωρίαν εΰαερώτερον. —  Έπέβαλεν όρκον 
πίστεως «ίς τδ Σύνταγμα και εις τάν πρόεδρον πρός 
παντας τούς υπαλλήλους.— Ή λάττω σ ί τόν τόκ<3ν τοΰ 
δημοσίου χρέους άπδ 5  είς 4 1)2 τοΐς 100 , πρ;σκα*



ω χ * -λών έντός 2 0  ήμϊδών τους δανειστας, άν δέ* 
f i3T«vrei *ϊς τόν όρον τούτον τϊ}; ώρελείας, νά ζητή- 
tiwji τά 8α ν««  τ<*ν. —  Ό  μίχρι τινο ; πρέσβυς τζς 
Γαλλίας &!ς τήν 'Ελλάδα Κ, Θ;υβινέλ διωρίσδη διευ- 
ίυντής τοΰ ύπουργίοϋ τών ίζωτερικών,

Βαρέθηκε χαί πάει 
Ε χει ποΰ κάθε πΛάσμα γής ή γ-ή θέ r i  φουφίσΐ).

FgpCrziaaa γονατιστή μέ δάκρυα φΛογιαμένα 
Την πεθαμμένη βρέχει

Π Ά Α ΙΑ . 'Ρ ύμ η . Ή  ®ιλ·λι60*ρ&; Βελγική h r t [ ΜυριοΛογάα ή %αχότνχη, πικρό, ραραοΜωμένα, 
. . .  i  Ί . , ρ » « , « ί *  4«»νλ*!οβ« xrr 'Ρωμαϊν,^ς|ίζα ΐ χΛαίγει χΛϊ σχοτότεται. “jtA.io n a i i l  d ir  !χ·ι·μ,ερ'.ς ή ’Ανεξαρτησία άπεχλείσδη της

επικρατείας. , . ϊ —— -
ΠΕΔΕΗΟΝ’ΠΟΝ. {l l ’-auom). Ή  γενομένη στά- « Ξ ύπνα Νεράιδα τοϋ ΐ'Λριοΰ, ξύπνα  Λαμπρά ficv 

«ις είς Σασάρι, πάλιν τ% 2αρδινίας χατεπαυδη διά τών| [άστέρ ι,
Βπλων χκΐ τής δί*λόσ*»ς τ^ς έδνιχής φρουράς* |:·ά ϊδί)ς ΐή  γ ξ  πάρ χαίγετα ι, cove χήπους ««C  ά ν

Μ* τύ χ ρ υ σ ό  σου  χ έ ρ ι  [βίζοίΎ.
Σήκου ν ά  x0 fr j (  τούς ά νθους ,  δπον ρ ο σχ ομνρ ίζ ρ ν ν .

ΙΣΠ ΑΝ ΙΑ . Είς το  Μβδρίτβ* χα-τ#3-/έ&ησβτν Ιιά  
μ ια : εζ Ιιρημιρίδ*;,

PQI2LA. Ή  άρχιδουχισσα Μαρία τοΰ Λαϊχτεμ· 
6ep / (ίξάδελφοο τοΰ %μ. Β « ιλ έ « ς )  έγεννησιν «Ιον b- 
νομασθεντα Γεώργιον. Ό  αυτοχρά^Μρ Νικόλαο: χοινο 
ποιών τοΰτο εϊς τήν Γερουσίαν άνήγγειλεν ότι θέλει 
βέοει δ νεογνος τον τίτλον εαύτβχρατοριχης υψη 
λότί.τος.»— ΌΑδτοχράτωρ 0έ) ει υπάγβι τεβρί τά μέσα 
Μκΐου d ;  Βαρσοβία; rp i? έπιδεώρησι» τώ ; στρατευ
μάτων. —  Σχεδιάζεται σιδηρόδρομος άπό Χαρχοβ:ου 
μέχρι Θεοδοσίας (Καρας) περί τή< Μαιώτιδα λίμνην. 
Κατασκευάζεται δέ ήδη xai άλλος άπό Βαρσοβιάς 
είς Ιί*τρουπίλιν.

ΠΕΡΣίΑ. Αυστρίαχός τ ις έξιωματιχός νεωστι 
χαταταχθΰς εις -r-Jjv υπηρεσίαν τη ; Περσίας γρ*?ει
η * νort ο 2.
ό πρόκαππός του εΐχε 3 0 0  γυναΐχας, έξ ων Ιγέννη- 
οεν άπκρα παιδία. τών δποίων οί άπόγονοι ίπολλαπλα 
σιάσθησαν τόσον, ώστε οί συγγενείς τοΰ βασιλεω^ u?τ*ρ— 
βαίνουσι τάς δέκα χιλιάδας,

Ι Ι 0 1 Β Σ Ϊ Σ
ΤΟ ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ

ΑπρίΛ.ης ε ίνα ι, γύρο» μας nexovr τάχεΛ ιίό ν ια  
Κα\ δένδρα, χάμποι χαί δουνά, δ.Ια μοσχοβοΛανε 

ΓΛυχά la lo Z r  τ ' άηδόηα  
Καί ζευγαρόνει ή πέρδικα, κα ι οί χοϋχοι χ ί.Ιαηδάη

Ή  γη γεΜ ίει χα! ό ουρανός μαργαριτάρια χ ν ν ι ι  
E ir ta  zp iarrdyv.l.ld  της,

Καί χ ά π ο χ & χ ο ν  φαίνονται χαί μαραμένοι χρΐνοι 
Αγρίμι καν τοος πάτησε, χάν άπονος διαβάτης.

Σαν χρΐνο ποΰ μαράθηκε χαI γέρνει προς τό χωμα,
’Ω. κύτταζε ίν α  Λείψανο, μ ιά  νηά χομαρωμέν*\ !

θαρρείς που χρένει ακόμα,
‘A .m  τά Λόγιν. δεν τ άχο8c" μ ’ άγγέ.ίονς cvrtv"

  | χα ίνει.
Κοιμάται ή νηα σαν τά νερά της Λίμνης, όποΰ άνέμοι 

Και ζάΛαις δέν v » la r s y 
Κ αι δ μ α ς ςά  χείΛη ενα πινρο χαμόγεΛο της τρέμει, 
Ω σάννά  Mr) β Βαρέθηκα, Κόσμε σκΛηρϊ xa i πΛάνβ »

Πόοονς ή αγάπη δύστυχους καί νηους x a i νη£ς θά
[γάτι !

A ir  μπόρεσε £Ϊς την απονιά τοΰ Νάσιου νά  <ρτου( ί$η,

"Ω ουμψορά μου ! Τους άνθους τοός trfytovr ά-1·ϊα 
Τους 6.1ίπονν ά ίΛ α μάτια ., [χέρια, 

Εΰν μέ άγγέ.ίονζ ονρανον τύρα πεζφι; στα άστέρια, 
H al έμβ ή χαρδονΛα χα ίγ ιζα ι κα\ γ ίν ε τα ι κομμάτια.

Ξάνθη μοχ> 1 άχοΰξ της έχ*.1ηιιας r i  σήμαντρο
πώ ς χΛαί»ι ;

Γιά σένα χ.Ιαίει τό σήμαντρο, γ/ά σ ί ή Λαμπάδα 
Και τό Λίΰάνι καίει, (Λνόνει

Κ ΐ ό ψεύτης τής Αγάπης σου,ό Νάσιος, ζεφαντύτα  f

Κακό ντοιγειό ή -ψυχοϋΛα της στους ΰπ νους σου νά 
ί Φονιά τής θνγατρό# μου ! f γέτγ ,

Κ&χό στοιχώ να  χυϊηγάη τό νοϋσον ν π t θαμμένη 
Κ' ύπνο τνν  νύχτα, νά  μη fipfjc, στην άχρη d r πας

(  τον Κ όσμου  ί a

— Th σήκωσαν τό Λείψανο τέσσεροι νηπΐ σιον ωμο, 
Και έ*εΐποϋ τό δ ιαβα ίνανε γιομάτο άπό ΛουΛοίδια 

•S 'Α πάντησαν στό δρόμο
Τραγουδιστάδες χαί βιοΛιά.Σ'ωπάσαν τά τραγούδια.

ΜεγάΛο θαύμα δ θάνατος, μέ την ζωή νά αμιγή !
ίΟ θάνατος ν ικάει . . . .

Τη δ ιώ χνει ή Λύπη τη χαρά, τόσο ή χαρά είναι: Λίγη, 
Γί αυτό σωπαίνουν τά  βιοΛιά δ ίαν νεκρός περνά//.

Ο Νάσιος ποΰχε ζαργανα , τό Λείψανο γκαρίζε·, 
Και, κίτρινος σάν τό xepl, μ ΐ χέρ ια  σηκωμένα, 

* 3 α νθ ί; μου ! ξεφω νίζει ,
Ξανθή μου, ά ν  πας στήν έκχΛησιά, καρτέρα μ ε  καί 

— —  (  έμενα . τ>
Και ρ ιχ τε ί στό ζωνάρι τον σάν αστραπή τό χέρ’· 

Και άπάνου τό σηχόνβι.
ΌΛο tic  τά οτήθια ίχώθηκε τό κοφτερό μ α χ α ίρ ι. .. 
Ά πεθαμμένος τήν νεκρή, 6 ι·ηός τήν νηά άνταμόν ι.

Τόν Νάσιο δέν τόν εψαΛαν, ουδέ χεριά τον άναψαν 
Τό δόΛιΛ δέν τόν ίδαΛαν ε ί( τής Ξανθής τόν τάφο, 

Στήν ερημιά τόν θάψαν.
—  Σχ,ΐφθήτε, νηοΐ, Τους στίχους μον, μόνον γιά

f  σάς τούς γράφω.

Γ . X . ΕαΛοχιϊστας.


