
πάθη ή οπτική μνήμη, τουτέστιν έαν πρόσωπον τ ι χάση τήν οπτικήν 
μνήμην τών γραπτών σημείων, καί μόνην τήν μνήμην ταύτην, δέν θά 
δύναται πλέον ν ’ άναγινώσκη τήν γραφήν, την ύποβαλλομένην είς τούς 

οφθαλμούς του- ή γραφή δέν θ’ άνακαλή ιδέαν τινά είς αύτόν. Έ άν 

χάση τήν άκουστικήν μνήμην, τό πρόσωπον θ’ άκούη τάς λέξεις τάς 

έκφραζομένας ένώπιόν του, άλλ’ έπειδή αύται δέν θά έξεγείρωσι τήν 

άκουστικήν ήχώ παραπλήσιων λέξεων άκουσθεισών ήδη, θά δονώνται 

είς τά ώτά του ώς ήχοι νε'ας, παραδόξου γλώσσης, καί δέν θά τάς 
έννοη. Έ άν προσβληθή ή μνήμη ή κινητήριος τής άρθρώσεως, τά 

πρόσωπον θά εύρίσκεται είς αμηχανίαν πώς ν’ άρθρώση καταληπτούς 
ήχους. Μή δυνάμενον πλέον νά προφέρη λέξεις, θά περιέλθη εϊς άφα- 

σίαν. Τέλος, έάν άπολεσθή ή μνήμη ή κινητήριος τής γραφής, τά 
πρόσωπον δέν θά ένθυμήται πλέον τάς σειράς τών κινήοεων όσας πρέ
πει νά έκτελέση διά τών δακτύλων καί τής χειράς όπως χαράξη γρ ά μ 

ματα, καί έκ τής πρός τήν γραφήν άνικανότητός του δέν -θά διαφέρη 

άγραμμάτου. Συνελόντι είπεϊν, έκαστος τρόπος γλώσσης εχει τήν ίδιαν 

αύτοΰ μνήμην, έγείρων ούτω τοσαύτας ανεξαρτήτους μερικάς μνήμας 

όσοι ύπάρχουσι τρόποι έκφράσεως καί σκέψεως, καί άν πάθη μία τών 
μνημών τούτων, εις τρόπος έκφράσεως θά χαθή, ένφ αι άλλαι μνήμαι 
θά διατηρηθώσιν, η τουλάχιστον δυνατόν νά διατηρηθώσι.

II ΝΕΑ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

Κ Α Ι Ο Α Υ Τ Ο Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Σ

ΤΠΟ

ΑΝΔΡΕΟΤ ΣΗΘ

( Έ κ  τής « Σ Τ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Τ  Ε π ίΘ Ε Ω Ρ Η Σ Ε Ω Σ » )

"Οσοι λαμβάνουσι νοήμον ένδιαφέρον είς τήν σύγχρονον κίνησιν τής 

σκέψεως καί διανοίας, εϊτε φιλοσοφία στενότερον καλείται αύτη εϊτε 

πρόοδος τής επιστήμης, δέν άγνοοΰσι τήν μεγάλην δραστηριότητα 
ήτις άνεπτύχθη κατά τά τελευταία ετη είς τάν κλάδον τής ψυχολογίας. 

Μέχρι τοΰ ήμίσεως τής παρούσης έκατονταετηρίδος η μικρόν πρά τού

του, ή ψυχολογία ήτο κλήρος τών φιλοσόφων, καί δέν δύναται τις νά 
εϊπη ότι παρημέλουν τό τμ ή μ α  τοΰτο τής δικαιοδοσίας των. Έ ν  ’Αγ
γλία καί Σκω τία  ιδίως, ή ψυχολογία άπετέλεσε τά πολύ τών φιλοσο
φικών πραγματειών μας· καί ό Χ όββς, ό Λόκκε, ό Βέρκλεύ, ά Χ ιούμ, 

ό Χάρτλεϋ, ό Θωμ&ς Βράουν, καί ό Μ ίλλ, ό Ρ έ ϊδ , Στιούαρτ καί Ά -  
μιλτων θά μείνωσι πάντοτε μεταξύ τών κλασικών τής επιστήμης. 
Ά λ λ ’ όμολογητέον ότι τά εργον των παρουσιάζει πολλάκις σύγκρουσιν 
διαφόρων γνωμών καί άπόψεων. Ζητήμα τα  λογικής καί θεωρία γνώ

σεως άνεμίχθησαν μέ τήν κυρίως ψυχολογικήν ερευνάν. Κ αί άλλοτε ή 
ερευνά ητο υποκείμενη είς καθεστώσάν τινα μεταφυσικήν θεωρίαν. Τά 

διακριτικόν γνώρισμα τής νεωτε'ρας ψυχολογίας υπήρξε διά τοΰτο ά 

αποχωρισμός τής ψυχολογίας άπά τής φιλοσοφίας, καί ή έμμονή έπί
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καθχρώς ψυχολογικής βάσεως. Έ ν  τή ψυχολογία, λέγουσιν, εχομεν 

βασιλειόν τ ι φαινομένων, κινούμενον κόσμον αίτιων και αποτελεσμάτων, 
τά οποία είνε εργον μας νά έξετάσωμεν κατά τον συνήθη επιστημονικόν 

τρόπον, μέ όλους τους πόρους της παρατηρήσεως καί της πείρας, κα'ι 

άνευ υστεροβουλίας τινός περί της έπιδράσεως τών πορισμάτων μας έπί 
τών υστέρων προβλημάτων της φιλοσοφίας.

Ουδεμια συμβουλή ήδύνατο νά είνε καλλιτέρα’ ή αφιλοκέρδεια είνε 
.ό αληθές σύστημα τής επιστημης. Ά λλά  μοί φαίνεται ότι πολλοί έξ 

έκείνων οϊτινες όμιλοΰσι μεγάλη τή  φωνή περί τής νέας ψυχολογίας είνε 
έκτεθε'.μένοι είς τάν συνήθη κίνδυνον τής άντιδράσεως. 'Η  έγερσις τής 

επιστημονικής ταύτης ψυχολογίας, ώς έπίσης καλείτα ι, σχετίζεται μέ 

την μεγάλην άνάπτυςιν τής επιστημης, ιδίως τών φυσικών έπιστημών, 
ήτις διέκρινε την παρούσαν εκατονταετηρίδα. 'Η  άνάπτυξις τής βιολο
γίας και φυσιολογίας φυσικώ τώ λογω αντέδρασεν ίσχυρώς κατά τής 

όλης συλλήψεως καί τής μεθόδου τής ψυχολογικής έρεύνης. Καί είνε 
άξιον παρατηρησεως ότι ή προμνημονευθείσα γενική επιστημονική κίνη- 

σις συνέπεσεν, έν Γερμανία ιδίως, μέ απέχθειάν τινα κατά τής ίδανι- 
στικής εικοτολογίας, ήτις έχαρακτήρισε τήν αρχήν τής έκατονταετη- 
ρίδος. ΙΙιθανώς τά δύο έσχετίζοντο έν μέρει ώς αίτιον καί άποτέλεσμα, 

καθόσον ή ανάγκη τών άξέστων γεγονότων καί τής υπομονητικής έρ
γασίας τών λεπτομερειών είνε σωφρων διαμαρτυρία τοΰ άνθρωπίνου 

πνεύματος κατά τών λίαν έσπευσμένων καί λίαν αίσιοδόξων άποπειρών 
πρός καθολικήν σύνθεσιν. 'Ως είπον ήδη, ή νέα ψυχολογία εχει κατά 

τινα  τρόπον τάς ρίζας της έν τή κινήσει τα ύτη . Κ αί διά τοΰτο ή ύπερ- 

τάτη τάσις της ήτο καί είνε νά φυλαχθή καθαρά άπό πάσης μεταφυ

σικής καί άπό πάσης ύποθέσεως τήν όποιαν φαντάζεται οζουσαν μυ- 

στηριακής χώρας. Δ ιά  μεγάλην τάξιν έπιστημόνων, καί οίονεί φιλοσο- 

φούντων έπιστημόνων, ή μεταφυσική είνε ό ,τ ι είνε τό κληρικόν κόμμα 
διά τάν Γάλλον φιλελεύθερον ά πάντοτε πολεμητέος έχθρός. Τ ά  δύο 
ταΰτα χαρακτηριστικά τής στρατευομένης ψυχολογίας, ή άρνησις τής 

μεταφυσικής καί ή πρός τήν βιολογίαν συνάφεια, εκτίθενται έπικαίρως 
ύπό τοΰ Ρ ιβό , ένός τών σημαιοφόρων της : « Ή  νέα ψυχολογία δια

φέρει τής παλαιας κατά τά πνεΰμα’ δέν είνε μεταφυσική. Διαφέρει κατά 

τήν τάσιν’ μελετ^  μόνον τά  φαινόμενα. Διαφέρει κατά τάς μεθόδους’ 

δανείζεται ταύτας όσον τά δυνατόν άπό τάς βιολογικάς έπιστήμας. 

Κ α τ ’ ακολουθίαν ή σφαίρα τής ψυχολογίας ειδικεύεται καθ’ έα υτήν
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εχει υποκείμενον τά  νευρικά φαινόμενα συνοδευόμενα ύπό συνειδήσεως.»

Έ ντεΰθεν, άποτινάσσοννες τόν κονιορτόν τής μεταφυσικής άπό τών 

ποδών των, οί νέοι ψυχολόγοι άπεδέχθησαν άπό τόν Λάγγε ώς σύμβο- 

λόν των τά παράδοξον καί οίονεί αντιφατικόν λόγιον, «Ψ υχολογία άνευ 

ψ υ χ ή ς». 'Ως άποφαίνεται θριαμβευτικώς ά Ρ ιβ ό : « Η ψυχη και αι 
δυνάμεις της, ή μεγάλη άντότης καί αί μικραι οντότητες, εξαφανίζον
τ α ι’ καί εχομεν μόνον ν ’ άσχοληθώμεν με έσωτερικά συμβαντα, συμ

βάντα τά όποία, ώς αί αισθήσεις καί αί εικόνες, είνε μεθερμηνείαι, ούτως 

είπείν, φυσικών συμβάντων, ή τά όποία, ώς αί ίδεα ι, αι κινήσεις, αι 

θελήσεις καί έπ ιθυμίαι, μεθερμηνεύουσιν έαυτά είς φυσικά συμβάντα.»
'Ως πράς τοΰτο όμως ή νέα ψυχολογία δέν ήτο τόσον πρωτότυπος, 

όσον ίσως νομίζεται. Ή  απόπειρα πράς απαλλαγήν άπό τής ψυχής έγέ
νετο συστηματικώς ύπό τοΰ Χ ιουμ καί τών Συνδεσμιτών πολύ πρό τοΰ 

δευτέρου ήμίσεως τής ΙΘ ' έκατονταετηρίδος. Δέν ήτο άπλώς ή άπόφα- 

σις πρός έξοβέλισιν τής ψυχής, ήτις έχαρακτήρισε τό νέον κίνημα. Η 
φυσιολογική μέθοδος είνε τό πράγματι διακριτικόν σημεΐον τής νεαζ 

αφετηρίας, καί φυσιολογική ψυχολογία είνε τό ονομα τά διδόμενον κοι

νότατα είς τάς προσφάτους αναπτύξεις τής ψυχολογίας ώς φυσικής 

επιστήμης.
Ά ς  μοί έπιτραπή νά εί’πω πάραυτα ότι πόρρω κείται τοΰ σκοποΰ 

μου νά έναντιωθώ κατά τοΰ στενοΰ τούτου συνδέσμου τοΰ ψυχολογικοΰ 

καί τοΰ βιολογικού στοιχείου. II φυσιολογική μέθοδος της μελετης υπό
σχεται τώ οντι, ώς λέγουσιν οί άφωσιωμένοι είς ταύτην, νά είνε πολυ 
εύκαρπος είς τήν έφαρμογήν της. Παρέχει μόνον τήν βάσιν τής εισα
γωγής τοΰ πειράματος είς τήν νοητικήν έπιστ ή μ η ν  καίτοι δέ δύναται 

μόνον νά πολιορκή οίονεί τούς προμαχώνας τής νοητικής άκροπόλεως, 
τά  φαινόμενα τής συλλήψεως καί τής κινησεως τοΰ αισθήματος, και 
τινας τών άπλουστέρων απόψεων τών διανοητικών τρόπων, ούχ ήττον 

ή ποσότης τής περί τάς λεπτομερείας έργασίας ή συσσωρευμένη είς τά 
τμήμα τα  ταΰτα , καί τά φώς τά έπιχυνόμενον είς άλλα τμήμα τα  διά 

τής έπιστημονικής μελέτης τών ανωμαλων διανοητικών καταστασεων 
είς τάς φυσιολογικάς των σχέσεις, πλουτίζουσιν ήδη την επιστημην είς 
έκτακτον βαθμόν, καί μεταμορφοΰσιν αυτήν τήν όψιν τής ψυχολογικής 

επιστήμης. Μέγα άδικον θά είχεν ό φιλόσοφος, όστις δεν θά υπεδεχετο 
άσπασίως τόν σωρείτην τοΰτον τοΰ ΰλικοΰ , καί δέν θά εχαιρε πρός 

εαυτόν διότι όλη ή λεπτομερής αύτη έργασία άφηρίθη άπό τάς χεΐράς



του ύ π ’ έκείνων οϊτινες, λόγω άγωγης καί δεξιότητος, δύνανται άριστα 

νά το πράξωσιν. Ά λ λ ά  θά έπιφυλάξη έαυτώ ώς φιλόσοφος τήν τελικήν 
ετυμηγορίαν περί του κύρους καί τής έπαρκείας τής θεωρίας, έφ’ ής 

προβαίνει ή φυσιολογική ψυχολογία. Δ ιό τι τό χείριστον εργον τοΰ φιλο

σόφου εΐνε ή έπίκρισις τών επιστημών. Ό  φιλόσοφος οφείλει νά έξετάζη 

τάς έννοίας τάς όποιας παραδε'χεται έκάστη τών επιστημών άνευ έπ ι- 

κρίσεως, καί έφ’ ών βαίνει έκπονοΰσα τά  πορίσματα της· οφείλει νά 

καταδεικνύη τά όρια ή τάς συνθήκας έντός τών οποίων ή Ivvota ή ή 
θεωρία μένει αληθής. Μέ άλλας λέξεις οφείλει νά περιστέλλη τήν ζέσιν 

τοΰ είδικοΰ έπιστήμονος, όστις θά ήτο πρόθυμος νά οίκοδομήση έπί τών 

πορισμάτων του φιλοσοφικήν τοΰ σύμπαντος θεωρίαν, καταδεικνύων ότι 

τα  πορίσματα τά όποια φαίνεται άποκαθιστώσα ή ερευνά περικλείονται 
πράγματι είς τάς έννοίας ή είς τήν άφετηρίαν άφ’ ής ώρμήθη, καί τούτου 
ένεκα ούδαμώς πρέπει νά γείνωσι δεκτά ώς άνεξάρτητος της θεωρίας 

άπόδειξις. Προτίθεμαι ν’ άποδείξω ότι τοΰτο συμβαίνει έξόχως ώς πρός 

τήν κυρίαν θέσιν της νέας ψυχολογίας, τουλάχιστον είς χείρας τών πλέον 

προχωρημένων αντιπροσώπων της. Καταργοΰντες τήν ψυχήν καί περιο- 
ριζόμενοι εις τήν συμφόρησιν σωματικών καί ψυχικών συμβεβηκότων, 

δεσπόζονται πράγματι ύπά λίαν περιορισμένης θεωρίας,ήτις υπαγορεύει 
έκ τών προτέρων τόν χαρακτήρα τών πορισμάτων της.

Τά έξαγόμενον τά όποιον υποτίθεται ότι άποδεικνύεται, όπως έκθέ- 

σωμεν τοΰτο παραχρημα, είνε ό πλήρης παραλληλισμός τοΰ σωματικοΰ 
καί τοΰ νοητικοΰ’ ή άρνησις άρα πάσης πραγματικής αίτιας διά τήν 
συνείδησιν, ήτις  μένει ά άδρανής σύντροφος σειράς σωματικών μετα

βολών, έφ’ ών δέν εχει εξουσίαν. Έ ν ί λόγω, τά εξαγόμενον εινε τό 
δόγμα τοΰ άνθρωπίνου αυτοματισμού. Τά δόγμα τοΰ ένσυνειδήτου αυτο
ματισμού άνεκινήθη ήδη άπά τοΰ 1 8 7 0  ή καί πρωϊμώτερον, ύπό τοΰ 
Σάδουορθ "Οδ ξωνος, τοΰ Ούξλεϋ, τοΰ Κλίφφορδ καί ά λλω ν άλλά 

καίτοι, άναμφιβόλως, άλίγοι τινές τό ήσπάσθησαν όριστικώς, άσφαλώς 

δυνάμεθα νά είπωμεν ότι οί πλειστοι ώμίλησαν μάλλον περί αύτοΰ καί 
προσέπαιξαν μέ αύτά παρ’ όσον τό κατενόησαν έντελώς, καί άκόμη άλι— 

γώτερον τό έπίστευσαν. Τό δόγμα έν τούτοις έξεφράσθη προσφάτως 
μετά μεγίστης έναργείας καί δυνάμεως ύπό τοΰ δόκτωρος Μύνστερβεργ, 

όστις είνε ίσως ό ίκανώτατος καί ζωηρότατος της νεωτέρας γενεάς τών 

φυσιολογούντων ψυχολόγων, καί τοΰ όποιου αί θεωρίαι δέν έπαυσαν νά 

συζητώνται άπά δύο έτών έν Α γ γ λ ία  καί έν τη  ηπειρωτική Εύρώπη.

Ούτος διδάσκει μέ τάν έναργέστερον τρόπον ότι ή συνείδησις εινε απλώς, 
ώς τήν ονομάζει « Βεγλαϊτερερσάϊνουγγ» , παρομαρτοΰν φαινόμενον r, 

άδρανής σύντροφος σειράς μηχανικών μεταβολών.
Τά εργον τοΰ Μύνστερβεργ, δημοσιευθέν έν σειρά φυλλαδίων άπά τοΰ 

έτους 1 8 8 8 , λαμβάνει κατά μέγα μέρος τήν μορφήν άγωνίσματος έναν- 

τίον της περί Αύτοαντιλήψεως διδασκαλίας τοΰ Βούντ. Ο Βούντ, π ε
ριττόν νά τά είπωμεν, ϊσταται έπί κεφαλής τών φυσιολογούντων ψυχο

λόγων τής Γερμανίας. Ή  φυσιολογική του ψυχολογία, δημοσιευθεισα τώ 

1 8 7 4 , μένει, είς τάς τελευταίας έκδόσεις της, τό κύριον εργον έπι τοΰ 
υποκειμένου- καί τά ψυχολογικόν παρασκευαστήριον, τά συσταθεν ύπ 

αύτοΰ έν Λειψία τώ 1 8 7 9 , ήτο τά πρώτον τοΰ είδους του, και εινε 

άκόμη ’ίσως τό πρώτιστον κέντρον πειραματικής έργασίας. Αλλα καιτοι 

δύναται άρθώς νά άνομασθή ούτω ό πατήρ τοΰ όλου κινήματος, καθόσον 
μάλιστα διωργάνωσε την πειραματικήν ψυχολογίαν, και έπεισε τάν κό

σμον νά δεχθή αύτήν ώς νέαν έπιστήμην, ά Βούντ ποτέ δεν παρέσχε

τήν ύποστήριξίν του είς τά περί αύτοματίας συμπεράσματα, τά οποία
,  - . ‘Uνεάζοντες σοφοί συνάγουσι νΰν εκ τών πειραματικών εργασιών των.

περί αύτοαντιλήψεως διδασκαλία του πόρρω απέχει τοΰ νά εινε σαφΛ,ς, 

καί περί τής άκριβοΰς έννοίας της ού μικραί συνέβησαν διαμαχαΓ άλλ η 

αύτοαντίληψις φαίνεται αντιστοιχούσα εϊς ό ,τ ι ά Ουάρδ ονομάζει προσ- 
έντασιν ή προσοχήν. ’Εάν ή διεύΟυνσις καί προσήλωσις τής προσοχής 

εινε λειτουργία κεντρικώς όρμωμένη, τότε δύναται νά θεωρηθή ότι εινε 
ή ούσία τοΰ ό ,τ ι νοοΰμεν διά της ένεργητικότητος τοΰ υποκειμένου. Εαν 
κατέχομεν τοιαύτην δύναμιν έπιλογής, τότε τά  πάντα όεν εινε μοιραίως 
προαποφασισμένα- λαμβάνομεν κάπως μέρος είς τήν διεύθυνσιν του ρεύ

ματος τής ιδίας ζωής μας. Ή  περί αύτοαντιλήψεως διδασκαλία του 

Βούντ φαίνεται ότι είς τοΰτο καταλήγει, μάλιστα όταν ληφθή όμοΰ 
αέ τήν γενικήν φιλοσοφικήν θέσιν τήν όποιαν έξεπόνησεν εις το προσ

φάτως δημοσιευθέν ύπ’ αύτοΰ «Σ ύσ τημα  φιλοσοφίας». Οπως και αν 

έχη, εινε βέβαιον ότι έπετέθησαν κατ αύτοΰ οί ύποστηρικται της όλο— 
σ/εροΰς μηχανικότητος, θεωροΰντες αύτόν ώς άντιφάσκοντα καί οπι- 
σθοδρομικόν είς τάς σκέψεις του, διότι άποδίδει ένεργητικότητα εις τά 

ύποκείμενον. Έ  έξήγησις αύτη ήτο άναγκαία πρός ορθήν κατανόησιν 
τοΰ έργου τοΰ Μύνστερβεργ. Τό πρώτον φυλλάδιόν του έν τή  διαμάχη 
ταύτη ήτο ή «Β ιλλενσάνδλουγγ», άνάλυσις τής ένεργείας τής θελήσεως, 

δημοσιευθεισα περί τάς άρχάς τοΰ έτους 1 8 8 8 . Μετά τοΰτο έπήλθον



τώ 1 8 8 9 — 9 0  τρία φυλλάδια περί «  Συμβολών είς την πειραματικήν 

Ψ υχολογίαν», έν οίς, μετά τινα  διαλεύκανσιν τών αρχών, προσεπάθησε 

διά σειράς πειραματικών παρατηρήσεων ν ’ άφομοιώση τήν αύτοαντιλη- 

πτικήν μέθοδον μέ τόν τύπον τής ένεργείας τής άντανακλάσεως καί νά 

περιαγάγη όλην τήν έν συνειδήσει ένέργειαν εϊς λειτουργίαν συναφείας. 
Τελευταίον, έδημοσίευσε πέρυσιν εισαγωγήν εις τήν μελέτην τής ψυχο

λογίας, έν ή βλέπομεν άνακεφαλαίωσιν τής ιδίας του θέσεως. Ή  βάσις 

καί άφετηρία δέν διαφέρει καθ’ όλας τάς διαφόρους έκθέσεις, καί διά 
τοΰτο, καίτοι άντλών έλευθέρως έξ όλων, έφ ’ δσον έπιχύνουσι φώς έπί 

τών ιδίων μου σημείων, θά άρυσθώ κυρίως έκ τής πρώτης καί πληρέ

στατης έκθέσεως αύτήν τήν έπίκαιρον άνάλυσιν τής ένεργείας τής βου- 
λήσεως.

Η πραγματεία διαιρείται είς τρια  μέρη, ων το πρώτον πραγμα
τεύεται περί τής θεληματικής πράξεως ώς τρόπου κινήσεως. Τό δεύ

τερον πραγματεύεται περί αυτής ώς φαινομένου ή έμφανίσεως έν τή  

συνειδήσει' καί τό τρίτον, σκοπόν έχον νά συνδυάση τά έξαγόμενα τών 

προηγουμένων μερών, θεωρεί τήν πράξιν τής βουλήσεως έν τώ συνόλω 

της ώς ένσυνείδητον κίνησιν. Ό  Μύνστερβεργ όρμάται άπό τό γνωστόν 

λόγιον τοΰ Κ ά ντιου: « Τ ό  ότι ή θέλησίς μου κινεί τόν βραχίονα μου 
δέν είνε ποσώς καταληπτότερον είς έμέ ή έάν τις  μοι ελεγεν ότι ήδύνατο 
νά μετακίνηση τήν σελήνην». ’Αποδέχεται τό πρόβλημα ώς ούτω πως 

ύπεμφαινόμενον: Πώς ή θέλησίς μου κινεί τάν βραχίονα μου ; Τά πρώτον 

μέρος τής πραγματείας του άσχολεϊται μέ τήν θεληματικήν πράξιν άπο- 
κλειστικώς έκ τής φυσιολογικής άπόψεως, καί αναλύει αυτήν εις σειράν 

κινήσεων. Δυνάμεθα νά εϊπωμεν αναλύει αυτήν είς σειράν κινήσεων, 
διότι ή διαδοχή τών σωματικών κινήσεων, ή ορατών κινήσεων τών 
μελών ή μοριακών κινήσεων τών νεύρων καί τοΰ έγκεφάλου, είνε όλη 

έκ τής μεθόδου ήτις θά ήδύνατο κάπως νά είνε ορατή’ καί ή άναγωγή 
είς τάς μεθόδους αϊτινες είνε νοητά! μέ τήν έννοιαν τοΰ νά δύνανται 
γραφικώς νά παρουσιασθώσιν, είνε ή ύπόθεσις τής έξηγήσεως ήν έκφέ— 
ρει. Έ ν τώ πρώτω τούτω μέρει δέν ύπάρχει πολύ τό ίδιάζον είς τόν 
Μύνστερβεργ, καθόσον τά αυτά έξέθηκαν πολλοί συγγραφείς- καί κατά 
μίαν έννοιαν αύτη ή καθαρώς φυσική έξήγησις είνε άληθής ύπό φυσιο

λογικήν έποψιν, καίτοι νομίζω ότι είνε δυνατόν ν ’ άποδειχθή ότι καί έκ 
τής φυσιολογικής άπόψεως δέν είνε ή όλη αλήθεια. Έ ν  τώ μεταξύ άρκεϊ 
νά σημειώσωμεν τήν καθαρώς μηχανικήν Ιποψιν καί τήν ρητήν άνα-

γωγήν όλων τών φυσιολογικών γεγονότων είς φυσικοχημικάς μεθόδους. 

Μεταβαίνοντες είς τήν χαρακτηριστικωτέραν ψυχολογικήν άνάλυσιν τήν 

περιε/ομένην έν τώ δευτέρω μέρει τής πραγματείας, εΰρίσκομεν ότι ό 

Μύνστερβεργ δυσκολεύεται κάπως είς’ τήν αρχήν νά όρίση πρόβλημα, 

τό όποϊον ό ϊδιος προτείνει. Ε ίνε καθαρώς πρόβλημα εμπειρικής ψυχο
λογίας, καί δέν έγείρει τό μεταφυσικόν ζήτημα ώς προς το τελικόν 

έδαφος τών φαινομένων, ή περί τοΰ πώς ύπάρχει όλως ή συνειδησις.
Ή  έξέτασίς του ζητεί μόνον « ν ’ άκριβώση τά φαινόμενα τής συνειδλ— 

σεως, τά  ίδιάζοντα είς τήν θεληματικήν πραξιν, και εις τ ι συνίσταται 

τό περιεχόμενον τής ένδομύχου πείρας μας, τό έμπειρικώς 6εόομένον εις 

έκαστον έξ ήμών, τά οποίον καλοΰμεν θέλησ ιν». Κ α ί πάλιν, «Δ ιά τ α ν  

έξέτασίν μας, περιοριζομένην είς τά  γεγονότα, ή θέλησίς είνε φαινόμε- 

νον ώς τά  άλλα φαινόμενα’ καί επομένως εχομεν μόνον νά έρωτήσωμεν 

είς τ ί συνίσταται, τ ί προηγείται αύτοΰ έν τή  συνειδήσει και τ ι έπ ετα ι» . 

Ούτος ό αύστηρώς έμπειρικάς χαρακτήρ τής έξετάσεως εχει μίαν σπου- 

δαίαν συνέπειαν, κατά τάν Μύνστερβεργ. « Ή  νεωτέρα Ψ υχολογία, ώς 

γνωστόν, έξακολουθεϊ, ορίζει τά έσχατα άναγώγιμα συστατικά εις α 
δύναται ν ’ άναλυθή τό περιεχόμενον τής συνειδήσεως ώς συναισθήματα, 

άποδίδουσα είς τά συναισθήματα ποιότητα, έντασιν καί τόνον αισθή

ματος έκφράζοντος τήν σχέσιν των πράς τήν συνείδησιν. Ά λ λ ’ έάν τά 

συναίσθημα εινε τό στοιχεϊον όλων τών φυσικών φαινομένων, και άν 

άφ’ έτέρου ή θέλησίς, έφ’ δσον έρευνώμεν τά κα τ’ αύτήν, είνε μόνον φαι- 

νόμενον συνειδήσεως, επεται άναγκαίως ότι καί ή θέλησίς προσέτι εινε

μόνον τ ι  σύνθετον έκ συναισθημάτων».
Άφοΰ έσημείωσεν ούτω τό δριον τοΰτο πρότερον, ά Μύνστερβεργ 

προβαίνει είς πραγματικήν άνάλυσιν τών γεγονότων. Α ναλύει πρώτον 

ό ,τ ι καλεί τήν ένδόμυχον ένέργειαν τής θελήσεως, τουτέστι την οίκειο- 
θελή αγωγήν τοΰ ειρμοΰ τών σκέψεων ύπό μορφήν προσοχής’ καί δεύ
τερον, τήν έξωτερικήν ένεργητικότητα τής θελήσεως πράς έπιφοράν μυϊ
κών συσπάσεων. Ώ ς πρός τά πρώτον κεφάλαιον τότε, τό ζήτημα  είνε: 

« Ε ίς  τ ί συνίσταται ή ενδόμυχος ένεργητικότης έν τή διευθύνσει τοΰ 
ρεύματος τών ιδεών μ α ς ;»  ή άκριβέστερον, « ποία πρέπει να είνε η 
φύσις τών αισθημάτων τών παρόντων έν τή  συνειδήσει, έάν είνε U av a  

νά παράγωσιν έν ήμϊν τό αίσθημα τής ένδομύχου ελευθερίας, ή την 
ένεργόν θ έλησ ιν ;» Ό  ακριβέστερος ούτος τρόπος τοΰ προβάλλειν τά 

έρώτημα, ώς θά παρατηρήση ό αναγνώστης, δέν είνε άνευ σημασίας



δια την φύσιν της άπαντήσεως, ήν πρόκειται νά προκαλε'ση. ’Ά ς  μετα - 

βώμεν όμως εϊς τά καθ’ έκαστα. Τέσσαρες περιπτώσεις της εσωτερικής 
ένεργείας της διεπούσης τήν βούλησιν άναλύονται ύπό τοΰ Μύνστερβεργ. 

Πρώτον, ή περίπτωσις της εκούσιας μνήμης, η τής πρός ένθύμησιν 

προσπαθειας- δεύτερον, ή άσκησις εκλογής μεταξύ διαφόρων παρουσια- 

σθεισών ιδεών, ή συγκε'ντρωσις τής προσοχής είς μίαν τούτων, καί ή 

κρατησις της έν τώ χώρω τής συνειδήσεως, άποκλειομένων τών άλλω ν 
τρίτον, η περίπτωσις τής λογικής σκέψεως ή τοΰ συλλογισμού, έν ώ 

διέρχομαι δι ώρισμένης καί, ώς φαίνεται, αΰτοχαράκτου όδοΰ άπό τών 

προτάσεων είς τ .  συμπέρασμα' και τέταρτον, ή περίπτωσις τής άπλής 

προσοχής εις ιδέαν τινά ή άντίληψιν ήτις παρουσιάζεται έν συνειδήσει. 

II άνάλυσις εινε τά μάλιστα εύμήχανος ώς πρός τήν έκουσίαν μνήμην 
και την λογικήν σκέψιν. Πώς διακρίνεται ή έκουσία άνάμνησις άπά τήν 

ακούσιαν αναπολησιν ; Έ άν γεγονός τ ι α έσχετίζετο έν τή  πείρα μέ 
τό 6 ,  και ή έμφάνισις τοΰ €  έπαναφέοει εις τήν συνείδησιν τήν ιδέαν 
τοΰ α , δέν αποδίδω είς έμαυτόν έκουσίαν ένέργειαν είς τά πράγμα- τό 

λαμβάνω ως παράδειγμα τοΰ συνήθους συνειρμοΰ. Ά φ - ετέρου όμως, 

όταν δεν δύναμαι νά ένθυμηθώ τά α , όταν τό αναζητώ είς τήν μνήμην 
μου, άνακαλώ είς έμαυτόν τήν θέσιν όπου τά είδα, τήν σχέσιν πρός ήν 

τό ηκουσα, και όταν τέλος τά <χ άναθρώσκη έν τή συνειδήσει, τότε ήτο 

φανερά ή θέλησίς μου ήτις έφερεν είς φώς τό άντικείμενον τής έρεύνης 

μ ο υ » . Πώς όμως έχει ή περίπτωσις, όταν άναλυθή στενότερον ;

«  Εάν προσπαθώ νά ένθυμηθώ τό α , έάν τά άναζητώ είς τήν μνή
μην μου, τό α ναι μέν δέν εΐνε αυτό παρόν είς τήν συνείδησιν, ά λλ’ ό ,τι 

νοώ αναντιρρήτως άνταποκρίνεται κατά τό περιεχόαενον είς τά α . Έ ν 
όσω δέν έχω εύρη τό α , αισθάνομαι, είνε αληθές, κάτι ώς * .  άλλ' αι

σθάνομαι ότι τό *  τοΰτο εύρίσκεται έν σειρά σχέσεων, τοιούτων ώστε 
τά x  δύναται νά είνε μόνον α καί τίποτε άλλο. Προσπαθώ νά ένθυ
μηθώ μίαν λέξιν. Ούτω πράττων, βλέπω έν τή μνήμη τήν περικοπήν 

όπου άνέγνωσα τήν λέςιν, ένθυμοΰμαι τήν στιγμήν ότε τήν ηκουσα, 
γνωρίζω άκριβώς προσέτι τήν έννοιαν τής λέξεως· ά λλ’ ή λέξις αυτή 

δέν παρίσταται είς εμέ. Τέλος έγείρεται έν τή  συνειδήσει. Δύναται ν ’ άρ- 

νηθή Tt? άτι ή λέςις εκείνη ειχε δοθη ήδη έν όλω τώ περιεχομένω της έν 
τή  σειρά τών ίδεαστικών σχέσεων τάς όποιας ένθυμήθην ; Ά να μφ ιβό- 

λως παρίστατο έν τή  συνειδήσει ύπό όλως διαφόρους ιδ ιότητας- παρου- 
σιάζετο έν ταις σχέσεσιν αύτής πρός άλλα πράγματα, διακρινομένη

ακολούθως διά τών ιδίων χαρακτηριστικών της. Ά λ λ  αί δυο κατα

στάσεις τής συνειδήσεως συνέπιπτον πράς άλλήλας ώς πρός την εσωτε

ρικήν των έννοιαν.
Τό μόνον ίδιάζον άρα, τά όποιον ά Μύνστερβεργ πείθεται νά παρα- 

δεχθή έν τή  μεθόδω τα ύτη, κα τ’ άντίθεσιν πρός τινα περίπτωσιν ακου

σίου συνειρμοΰ έννοιών, είνε ότι « η καθαρα συνειδησις της ιδέας ot έπε- 

τα ι μ ετ ’ άλλην κατάστασιν συνειδήσεως ήτις, οσον άφορά. τό περιεχό- 

μενόν της, περιέκλειεν ήδη τήν ιδέαν α » ·  Έ ξα ίρ ει δέ τοΰτο ώς τό 
μόνιμον σημεΐον τοΰ εκουσίου κράτους τών ιδεών μα ς.Τ ό  συλλογίζεσθαι 

διακρίνεται, ώς λέγει, διά τοΰ αύτο.ΰ χαρακτηριστικού. Α ΐ προτάσεις 
περιέχουσιν ήδη τά συμπέρασμα, ή , όπως κεφαλαιωδέστερον είπωμεν, 

όλη ή πρόοδος τής σκέψεως άποφασίζεται άπ’ άρχής διά τής ιδέας τοΰ 
τέρματος τά όποιον πρόκειται νά έπιτευχθή. Έ ν  τή  δευτέρα περιπτώ- 

σει, τή  μνημονευθείση άνωτέρω, όπου διάφοροι ίδέαι παρουσιάζονται, 

καί ήμεΐς έσκεμμένως περικρατοΰμεν τήν μίαν έξ αυτών, α , το αυτο 

περιφανώς ισχύει. «Έ ντα ΰ θ α , λέγει ά Μύνστερβεργ, δέν εΐνε ανάγκη 

ν ’ άποδείξωμεν ότι τά α  τοΰτο ύπήρχεν άπά πριν έν τή  συνειδήσει. Οι 

λόγοι δ ι’ ούς άκριβώς τό α και όχι τό 6  έμενεν έν τή  συνειδήσει, εινε φα- 
νερώς μόνον αί εϋκαιρίαι ή αί άφορμαι τής έκουσίας πράξεως- μένουσι 
διά τοΰτο άπαρατήρητοι ένταΰθα, τό δέ μένον όπισθεν είνε καθ αυτά 
κατόρθωμα τής θελήσεω ς». Δ ιά  τής αύτής μεθόδου τών έπιχειρημάτων 

έξήγεΐται καί ή τετάρτη περίπτωσις του, ή περίπτωσις τής απλής 
προσοχής είς πάσαν ιδέαν παρουσιαζομένην έν τή συνειδήσει. «Τ ην  πρώ- 

την στιγμήν, καθ’ ήν συναίσθημά τ ι  έγείρεται έν ήμϊν, ή άντίληψις φαί

νεται άκουσία, διότι τοΰ α προηγείτο έως τότε εν ι*.») α - τήν δευτέραν 
στιγμήν όμως μάς φαίνεται ώς έκ προθεσεως κρατηθεν, άκριβώς διότι 

εΐχομεν ήδη συνείδησιν τούτου έν τή  προηγηθείση Άρωτη σ τ ιγμ ή ».
Ή  έπισημότης, μεθ’ ής προβάλλονται ταΰτα ώς σοβαρά εξηγησις 

τοΰ ζητουμένου, θά ήτο λίαν αυθάδης έάν ίσταντο μόνα' άλλ ό Μύν
στερβεργ σπεύδει νά συμπληρώση αυτά διά συσχετισμού πρός τάς σω- 
ματικάς αισθήσεις, αϊτινες συνήθως συνοδεύουσιν ένεργείας ώς την προσο
χήν είς τήν επιλογήν, ή τάς προσπαθειας τής σκέψεως και τής κινη- 
σεως. Αναφέρει τά παραδεδεγμένον γεγονος ότι υπάρχουσιν αισθήσεις 

έννευρισμοΰ είς τό αισθητήριον όργανον, όταν ίδέαι τής ιδιαιτέρας έκει- 

νης αίσθήσεως είνε παροΰσαι έν τή  συνειδήσει έπί τινα χρόνον. Οπου
<!-«οούσιάζονται συνήθως καί άλλαι αίσθη-



σεις', ώς αίσθησις τεντώσεως είς τό δέρμα της κεφαλής, παραδείγματος 
χάριν, καί σύσπασίς τής όφρύος όταν προσπαθή τις νά άναμνησθή η 

όταν έμβριθώς μελετά τ ι .  Α ί τοιαΰται δέ αισθήσεις δέν περιορίζονται 
μονον εις την κεφαλήν δύνανται νά παρατηρηθώσι δΓ όλου τοΰ κορ

μού και μέχρι τών άκρων. Ό  Μύνστερβεργ δέν υποστηρίζει έν το- 

σούτω, ότι τοιαΰται αισθήσεις έννευρισμοΰ άναγκαίως συνοδεύουσι πάσαν 

έκουσίαν ένεργητικότητα. Ε ίς  τούς συλλογισμούς και λογαριασμούς τούς 

προβαίνοντας άνευ ιδιαζούσης δυσκολίας, παραδείγματος χάριν, δέν 
παρατηρούνται- άλλ’ άκριβώς είς τάς ένεργείας ταύτας, σπεύδει νά 
πρόσθεση, δεν εχομεν ίδιάζουσαν συνείδησιν τής έκουσίας ήμών ένεργη- 

τικότητος. Μόνον είς τήν έπομένην άντανάκλασιν τάσσομεν αύτάς ώς 

εκούσιας ένεργείας, καί πράττοντες ούτω, ύποπίπτομεν πάλιν εις τά 
κριτήριον τό ύποδειχθέν ήδη, τουτέστιν, είς τήν προύπαρξιν τής ιδέας 

έν τή προηγούμενη στιγμή τής συνειδήσεως. ΙΙεραίνει δέ τό πρώτον 
με'ρος τής ψυχολογικής έρεύνης του ώς έξης :

« Η ένδόμυχος θέλησίς άπεδείχθη ούτω δ ι’ άναλύσεως ούσα λίαν 

σύνθετον σύμπλεγμα ιδεών, συγκείμενον άπό ώρισμε'νας τινάς σειράς ιδεών, 
και περιπλέον απο αισθήσεις έννευρισμοΰ. Τ ίποτε τό άγνωστον, τίποτε 

το οποίον υπερκειται άντικρυς τών ιδεών ώς ετερογενές τ ι ,  δέν εύρέθη, 

ώς εχομεν, είς το πρώτον σύμπλεγμα τών ιδεών ή αισθήσεων- μένει 

αρα νά ερωτησωμεν άν μυστηριώδες τ ι  στοιχείον κρύπτεται είς τά φαι · 

νόμενα ταΰτα τοΰ έννευρισμοΰ. Έ άν καί ταΰτα άποδειχθώσιν άπλοΰν 

σύμπλεγμα αισθήσεων, η ένδόμυχος θέλησίς θά περιήγετο τότε είς σειράν 
αισθήσεων, έκαστη τών όποιων είνε τής αύτής τάξεως, ώς κυανοΰν, 
σκληρόν, γλυκύ ή θερμόν.»

Η θεωρία τών αισθήσεων τοΰ έννευρισμοΰ δέν δύναται αρα προσφυώς 

Ί<χ· ΧωΡισ '̂0 άπό τής έξωτερικής ένεργείας τής θελήσεως έπί τοΰ σώ
ματος, καί ούτω μεταβαίνομεν είς τό δεύτερον κεφάλαιον τής ψυχολο- 
γικής ταυτης ερευνης. Το κοινότερον παράδειγμα θ ’ άρκέση- σηκώνω 
εν άντικείμενον μέ τήν χεΐρά μου.

« Αλλα τό άποτέλεσμα τοΰ πειράματος τούτου είνε συνήθως πενι
χρόν- το αίσθημα τής θελήσεως τό οποίον ζητώ δέν δύναμαι νά τό άνα- 

καλύψω έν εμοι. Αντιλαμβάνομαι άκριβώς μικράν αΐσθησιν έντάσεως 
εις τήν χείρα. Δ ιά  τα λοιπά, έχω μόνον συνείδησιν ότι πράγματι έκ- 
τελώ το κίνημα, τουτέστι, κάμπτω τάς άρθρώσεις τοΰ άγκώνος καί τής 

χειρός- δέν αισθάνομαι ειδικήν ώθησιν εις τό κίνημα, κειμένην έν καιρψ

μεταξύ τής θεωρητικής προθέσεως καί τής πρακτιής έκτελέσεως τουιου. 

Διαφέρει όμως, έξακολουθεϊ, όταν δέν έχω άπλώς τήν πρόθεσιν νά ση

κώσω έν άντικείμενον καί νά εκφέρω αύτά εξω, αλλα βραδέως αναλύω 

τήν κίνησιν δ ι’ έμαυτόν, καί διευθύνω τήν προσοχήν μου εις τά ατομικά 
μέρη τών κάμψεων. Τώρα πράγματι άντιλαμβάνομαι κ α τ ιτ ί περισσό

τερόν άπό τάς συνήθως έκτελουμένας κινήσεις- τής κάμψεως του άγκώ

νος προηγείται νΰν τό αίσθημα ιδιαιτέρας ώθήσεως. Δέν είνε γενικόν 

αίσθημα άσκήσεως, άλλά κάπως ιδιαιτέρα ωθησις, διάφορος είς πάσαν 

κίνησιν, καί εύοισκομένη εις καθαράν σχέσιν πράς τήν ιδιαιτέραν έκτέ-

λεσιν ήν προτίθεταί τις » .
Τ ί έχει λοιπόν ή άνάλυσις νά εϊπη περί τών αισθήσεων τούτων τοΰ 

έννευρισμοΰ, αί όποϊαι προηγοΰνται αμέσως τής κινήσεως και φαίνονται 
ώς νά εινε τό αίτιον ταύτης ; Ό  Μύνστερβεργ θριαμβευτικώς έπανέρ- 
χετα ι πάλιν νά έφαρμόση τό κ α τ’ αύτόν κριτήριον. Ο ,τ ι καλοΰμεν 

ώθησιν έν τή  περιπτώσει τής μυϊκής συσπάσεως εινε άπλώς ή περίστα- 
σις, ότι ή ιδέα τοΰ παραχθησομένου άποτελέσματος προηγείται τοΰ 

άποτελέσματος ώς πράγματι παράγεται τοΰτο. Η αϊσθησις τής έντά

σεως ή τοΰ έννευρισμοΰ είνε άκριβώς ή έν τή  μνήμη ιδέα τής κινήσεως

προτρέχουσα τής κινήσεως αυτής.
Πολλά! συζητήσεις έγένοντο ώς πράς τήν φύσιν άκριβώς τών ούτωσί 

καλούμενων αισθήσεων τοΰ έννευρισμοΰ- άλλ’ έπειδή ό Βουντ, όστις είχεν 
ύποστηρίξει πρότερον άντίθετον θεωρίαν, παρεδέχθη ρητώς τήν άποψιν 
ταύτην αύτών ώς τήν συμφωνοτέραν μέ τήν παροΰσαν κατάστασιν της 

γνώσεώς μας περί τοΰ υποκειμένου τούτου, δέν εινε ανάγκη νά^παρα- 
θέσωμεν ένταΰθα τά  έπιχειρήματα τά συμβάλλοντα εις άπόδειξιν τής 

ύποθέσεως. Αύτη συνηγορεί ύπέρ έαυτής διά τής φυσικότητος καί της 
απλότητάς της. Ό τα ν  εϊμεθα, φέρ’ είπείν, είς τήν άκμήν νά έκτελέσω- 
μεν απότομόν τινα στροφήν είς τήν όρχησιν, εχομεν αίσθημα προαγγε- 
λον τής ένεργείας τήν όποιαν πρόκειται ν’ άναπτύξωμεν φαίνεται αυτη 

προεξαπλουμένη πρός τό μέλος, τό όποιον μέλλομεν νά μεταχειρισθώ- 
μεν. Μία θεωρία έξηγεί τό αίσθημα τοΰτο ώς άφειλόμενον είς άμεσον 

συνείδησιν τής έκπορευομένης ένεργείας μας- ά λ λ ’ αί φυσιολογικά', δυσ- 

y έρειαι πράς τοιαύτην έκδοχήν είνε μεγάλαι. Δέν εινε ανάγκη ενταύθα 
ν’ άποφασίσωμεν αν άμεσος συνείδησις προσπαθείας είνε η δέν είνε δυ

νατή, άλλ’ έν πάση περιπτώσει ή θεωρία αύτη άφίνει ανεξήγητον τον 
ίδιάζοντα χαρακτήρα τοΰ έν λόγω αισθήματος. Δ ιό τι πρέπει να παρα-



τηρηθή ότι sivs προάγγελον αίσθημα, τής άσκήσεως τοΰ μέλους εκεί

νου, όχι άπλώς γενική συνείδησις δυνάμεως εκπορευόμενης ά φ ’ ήμών. 
Έ ξ η · ι'είται δε τοΰτο άποχρώντως άν ύποθε'σωμεν, ώς πράττει ό Μύν

στερβεργ, ότι οφείλεται εις τήν άναπαράστασιν έν τή  μνήμη προτέρων 

κινήσεων τής αύτής φύσεως. Σαφώς έν τοσούτω δύναται νά γείνη απο

δεκτή ή περί τών αισθημάτων τής έντάσεως τών νεύρων θεωρία τοΰ 

Μύνστερβεργ, χωρίς νά παραδεχθή τις ότι ή ακολουθία αΰτη τών μνη

μονικών εικόνων καί τής πραγματικής άντιλήψεως άποτελεΐ, ώς ισχυ

ρίζεται ούτος, τήν διαφορικότητα καί τήν άποχρώσαν έξήγησιν τής 

εκούσιας ένεργείας. Ά λ λ ’ είνε άξιον σημειώσεως πόσον εύφυώς ό Μύν

στερβεργ άνήγαγεν όλας τάς περιπτώσεις τής εκούσιας ένεργείας, έσω- 

τερικής καί έξωτερικής, είς παραδείγματα τών αύτών φαινομένων, ήτοι 

εις περιπτώσεις ιδέας ή έννοιας Α , ής προηγείται τά α , ή αύτή έννοια 

ύπό άλλην μορφήν. Ή  αίσθησις τής έντάσεως τών νεύρων, ώς λέγει, 

είνε προβλεπομένη ιδέα τής ένεργοΰ κινήσεως. Ά κριβώ ς ή αύτή άνάλυ- 

σις έφαρμόζετάι είς τάς εκούσιας έκείνας ένεργείας, όσαι δέν άπολήγου- 

σιν είς μυϊκήν σύσπασιν, άλλά τείνουσιν είς τήν παραγωγήν άποτελέ- 
σματός τίνος έν τώ έξωτερικώ κόσμω.

«'Ό ταν κινώ τάν δάκτυλόν μου, ά'χι οπως έκτελέσω τάς διαφόρους 

κινήσεις, αλλ’ όπως γράψω τι" όταν συσπώ τούς μυώνας τών όμ ιλητη- 

ρίων οργάνων μου, όπως ανακοινώσω τ ι είς τ ινα ’ όταν κάμπτω τάν 

βραχίονα μου όπως χαιρετίσω διαβάτην, είς όλας ταύτας τάς περιπτώ
σεις, συλλαμβάνω είς τό πρώτον στάδιον, τήν μάλλον ή ήττον εύκρινή, 
μάλλον ή ήττον έναργώς παρισταμε'νην, ιδέαν τοΰ τέλους· καί είς τά 
δεύτερον στάδιον έχω αίσθησιν τοΰ τέλους ώς επιτυγχάνεται. Τοΰτο 
είνε μόνον ό τύπος τής έξωτερικής πράξεως τής θελήσεω ς».

Οσον σύνθετος καί άν είνε ή πράξις. έκτεινομένη ίσως έπί μακρότε- 

ρον διάστημα χρόνου (οίον ταξείδιον, οικοδομή κτιρίου), δύναται πάν
τοτε ν ’ άναλυθή είς τό σκοπούμενον ύστερόχρονον τε'ρμα καί είς τάς 

ύποκειμένας πράξεις αϊτινες πρέπει νά έκτελεσθώσι πράς έπίτευξιν τοΰ 
τέρματος τούτου. Έ ν  τή  προόδω τής έκτελέσεως τό ύστερόχρονον 

τε'ρμα προσωρινώς παροράται, καί αί ύποκείμεναι πράξεις ή τά μέσα 
γίνονται, τά εν μετά τό άλλο, έν ώρισμένη σειρά, τά έγγύς πρό τοΰ 

πνεύματος τέρμα. Καί ή αύτή άνάλυσις βήμα  πράς βήμα έπικρατεί- 

τό τέρμα παρουσιάζεται κα τ’ άρχάς ώς ιδέα, είτα  ώς άντίληψις τετε

λεσμένου γεγονότος. Ό  Μύνστερβεργ έξακολουθεί θαρραλέως νά.έφαρ-

μόζη τήν άνάλυσιν ταύτην είς τήν συνήθως παραδεδεγμένην διάκρισιν 

μεταξύ έπιθυμίας καί θελήσεως.
«"Οπως μεταβή ή έπιθυμία έφικτοΰ τίνος αντικειμένου είς τήν άντίστοι- 

χον ενέργειαν τής θελήσεως, τίποτε περισσότερον ή όλιγώτερον δέν χρειά

ζεται νά προστεθή είμή ή έκτέλεσις τής έπιθυμίας, ούτως ώστε ή ιδέα 
τοΰ τέρματος νά συμπληρωθή διά τής άντιλήψεως τής έπιτεύξεώςτου. . 

Ή  ζωηροτάτη αίσθησις τής πρακτικής έλευθερίας δέν δύναται ν’ άλ- 
λοιώση τό γεγονός ότι ή θέλησίς αύτή δέν είνε τίποτε περισσότερον είμή 

ή άντίληψις (συνοδευομένη πολλάκις άπό συναφείς αισθήσεις έντάσεως 

είς τούς μυώνας τής κεφαλής) άποτελέσματος έπιτευχθέντος διά τής 
κινήσεως τοΰ ίδιου σώματός μας μετά προγενεστέρας ίδέα,ς τοΰ αύτοΰ 

άποτελέσματος άντληθείσης άπό τής φαντασίας, τουτέστιν έμμέσως άπό 

τής μνήμης" ή προβλεπομένη δε αΰτη ιδέα δίδεται ώς αίσθησις νευρικής 
έντάσεως, άπόταν τό άποτέλεσμα αύτά είνε σωματική κίνησις. Θεωρία 
περί ψυχής άρα εξηγεί τά όλον σύστημα τών φυσικών φαινομένων, έάν 

υπόθεση ώς μόνην λειτουργίαν τής ψυχής τήν αίσθησιν, χαρακτηριζο- 

μένην διά τής ποιότητος, τής έντάσεως καί τοΰ τόνου τής αίσθήσεως· 

ώρισμένον δέ σύστημα αισθήσεων άποκαλοΰμεν θέλησιν».
Τοΰτο είνε τά συμπέρασμα τοΰ δευτέρου μέρους τής έξετάσεως. Τό 

πρώτον ή καθαρώς φυσιολογικόν μέρος περιήγαγε τό φαινόμενον είς σει

ράν άντανακλαστίκών κινήσεων- τό δεύτερον ή καθαρώς ψυχολογικόν 

άνήγαγεν αύτά είς σειράν αισθήσεων. Τά τρίτον ή σωματοψυχολογικάν 

μέρος έξετάζει τήν σχέσιν τών δύο τούτων σειρών πρός άλλήλας. Δέν 

δυνάμεθα νά πιστεύσωμεν ότι αί δύο σειραί είνε άνεξάρτητοι άπ’ άλλ/)- 
λων, καί άν άναγκασθώμεν νά ΰποθέσωμεν ότι ή μ ία  ορίζεται ύπό τής 
άλλης, μικρός δύναται νά ύπάρξη ένδοιασμάς όπως άκριβώσωμεν τις ό 

όρίζων παράγων. Ή  ψυχική σειρά είνε ασυνάρτητος, συνεχώς διακο- 
πτομένη ύπό άντιλήψεων αϊτινες ρίπτονται άνεξηγήτως είς τό μέσον 

της χωρίς νά είνε δυνατή ή έξήγησις τών αίτιων άπό τοΰ προκύπτοντος 

είρμοΰ τών ιδεών- ύπάρχου'ΐ πολλαί σωματικαί λειτουργίαι αϊτινες, 
καθ’ όσον γνωρίζομεν, δέν παρίστανται έν τή  συνειδήσει. Αύται καί άλλοι 
λόγοι παραπλήσιοι καθιστώσι τήν ψυχικήν σειράν ακατάλληλον διά νά 
είνε ό έξηγητής παράγων, καί επομένως ό Μύνστερβεργ φθάνει είς τό 
συμπέρασμα ότι ή σειρά τών φαινομένων τής συνειδήσεως άρίζεται ύπό 

τοΰ τακτικού ροΰ τών υλικών συμ-βάντων. Τοΰτο άγει είς τήν έρώτη- 

σιν, τινες αί μέθοδοι έν τή  συσκευή τών κινητηρίων τής αίσθήσεως, τά



όποια, άνταποκρίνονται, δτα.ν μ,ελετηθώσιν έσωτερικώς εις το αισθητικόν 

σύμπλεγμα τό καλούμενον θέλησις.
Ό  Μύνστερβεργ συνάγει τά πορίσματά του διά λαμπράς καί σπου

δαίας συζητησεως περϊ τής τοπικότητος τής λειτουργίας τοΰ έγκεφά
λου. Ε ινε έπέκεινα τοΰ ήμετέρου θέματος νά τον ακολουθησωμεν είς τάς 

λεπτομερείς περί διαφόρων θεωριών έπικρίσεις του. Α ι ίδιαι υποθέσεις 

του εινε κυρίως δύο- πρώτον ότι δέν ύπάρχουσιν είδικώς κινητήρια κέν

τρα - καί δεύτερον ότι ή άντίληψις καί ή μνήμη συνδέονται μέ τό αύτό 
υλικόν υπόστρωμα, η όπως άλλως τό έκφράσωμεν, αί ίδέαι τής αισθή- 

σεως καί αί άντίστοιχοι ίδέαι τής μνήμης συνδέονται, όχι μέ διάφορα

μέρη τοΰ έγκεφάλου, άλλά μέ τό αυτό σύστημα τών υλικών μεθόδων

διαφόρως έξαπτομένων.
Πολλά εχει τις νά ε’ΐπη ώς πρός τά  συμπεράσματα ταΰτα , άλλ’ ήμεΐς 

ένδιαφερόμεθα μόνον μέ τήν έφαρμογήν αύτών ύπό τοΰ Μύνστερβεργ.
«'Έ καστον γαγγλίον τοΰ σπονδυλικού φλοιού, λέγει, είνε ούτω τ ε 

λικόν όργανον -κεντρομόλου δυνάμεως- άλλ’ έκαστον γαγγλίον εΐνε επίσης 

αρχικόν όργανον κινητηρίου δυνάμεως. Κ ινητήρια κέντρα δέν ύπάρ- 

χουσιν άρα- ή άλλως, παν κέντρον εΐνε αισθητήριον καί κινητήριον 

συνάμα- πάσα κινητήριος ώθησις έχει τήν πηγήν της είς αισθητήριον
κέντρισμα, καί πάσα αισθητήριος παρόρμησις άσκεΐ πίεσιν εις κινητή-

ριον όρμ,ήν».
Τ ί συμβαίνει τότε έν τη  συνειδήσει, όταν γίνεται άνταπόκρισις είς 

κέντρον τ ι ; Πρώτον, οΰδέν προηγείται τής κινήσεως, έκτός τής αίσθή- 

σεως ή άντιλήψεως ήτις προκαλεί αύτήν. Τό κίνημα βαίνει, ήτοι διε

ξάγεται κατά τρόπον καθαρώς άντανακλαστικόν, διά τής δυνάμεως τοΰ 

έπεαβαίνοντος παρορμητικού. Ά λ λ ’ ευθύς ώς συμβή πραγματικώς τά 

κίνημα, ή συνείδησις εχει νέον τ ι  ενώπιον της, τουτέστι τήν αισθησιν 
τοΰ κινήματος τοΰ παραχθέντος είς τόν συσπασθέντα μυώνα. 'Η  α ϊ- 
σθησις αύτη τοΰ κινήματος επεται άρα ευθύς μετά τήν άντίληψιν τοΰ 

κεντρισμού όστις προυκάλεσε το κινημ,α- και η αΐσθητηριος έξαψις τοΰ 
κεντρικού γαγγλίου, ήτις αντιστοιχεί εις το αίσθημα τοΰτο της κινη— 

σεως γίνεται έπομένως σχετική διά τίνος συνειρμού μέ τήν πρώτην 

έξαψιν, ήτις έδωκε τήν ώθησιν είς τό κίνημα.
« Έ ά ν  δέ ή μ-έθοδος αύτη έπαναληφθη πολλάκις, ή συνάφεια καθί

σταται τόσον στενή ώστε ή πρώτη έζαψις αφεύκτως προκαλεί την δευ- 

τέραν, άπ’ ευθείας διά τοΰ νόμου τοΰ συνειρμοΰ, πριν λάβη καιρόν νά

παραχθη διά τής ένεργοΰ συσπάσεως τού μυώνος. Ψυχολογικώς έκφρα- 

ζόμενον τοΰτο είνε ώς νά λέγη τ ις , ή άντίληψις τοΰ κεντρισμού οφείλει 
νά προκαλέση διά συνειρμοΰ τήν έν τη  μνήμη ιδέαν τής άντιστοίχου 
αίσθήσεως τοΰ κινήματος πριν ή αϊσθησις αύτή έκείνη παραχθή διά τής 

ένεργοΰ έκτελέσεως τοΰ κινήματος. Ή  πρώτη ένέργεια γίνεται διά τής 
βραχυτέρας όδοΰ τών νόμων τών συνειρμ-ών έν τώ ημισφάιρίω, η δευ- 

τέρα άπαιτεΐ πρότερον ν’ άχθη είς τάν μ-ΰν,ή άδράνεια τοΰ μυος άνάγκη 
νά ύπερνικηθή, ή σύσπασις νά παραχθη πράγματι, τά αισθητήριον όρ
γανον νά έπηρεασθή, καί τό αισθητήριον κέντρισμα νά άχθη οπίσω είς 

τόν φλοιόν. 'Ό λα ταΰτα άπαιτοΰσι νά παρέλθη χρόνος τ ις , καί ή αι
σθητήριος παρόρμησις έρχεται έπομένως πολύ ύστερον. Καί τώρα βλέ
πομεν σαφώς δ ια τί ή ήμετέρα αϊσθησις τοΰ έννευρισμοΰ προηγείται τής 

άντιλήψεως τού ένεργοΰ κινήματος. Έ ν  αύτή, ώς σταθερώ σημείω τής 

κινήσεως, τό όποιον σημείον είνε προσέτι τό ένεργόν άντίρροπον τοΰ κι
νήματος, άκουσίως πιστεύομεν ότι βλέπομεν τό αίτιον τής κινήσεως. 

Τοΰτο είνε τό πρότυπον τής εκουσίου ένεργείας έξ ού όλαι αί άλλαι 

μορφαί δύνανται ν’ άναπτυχθώσι » .

Λ άβετε, παραδείγματος χάριν, πράξιν τινά εκλογής. Ένταΰθα έχο- 

μεν, δύναταί τις  νά ε’ιπ η , δύο παρορμήσεις όμοιας τήν δύναμιν, ά λλ ’ 
άνικάνους νά συνδυασθώσι πρός κοινήν άντίδρασιν. Έ ν  πρώτοις, κινη
τήριος άντίδρασις δέν δύναται νά έξαχθή- ά λλ ’ έκαστον παρορμώμενον 

γαγγλίον εγείρει τά  κέντρα τά  όποια συνέχονται μ ετ ’ αύτοΰ διά τρόπων 
συνειρμοΰ, καί τώρα δέν είνε έναντίωσις παρορμήσεως κατά παρορμή- 

σεως, άλλ’ είς άμφότερα τά  μέρη άθροίζονται οί συνειρμοί οί έπ ιτευ- 

χθέντες διά προτέρας πείρας. "Οσον μ-εγάλη καί άν είνε ή περιπλοκή, 
αί αισθητήριοι παρορμήσεις μέ τάς συνειρομένας ιδέας των άποτελοΰσι 
τήν άποχρώσαν καί μόνην έπαληθεύουσαν αιτίαν τοΰ παραγομένου κι

νήματος- ή , ώς άλλαχοΰ λέγει, «ή  έκουσία πράξις είνε ή κινητήριος 

άπόλυσις τής αισθητηρίου έξάψεως, είτε είνε αύτη αϊσθησις μιάς παρορ

μήσεως, εϊτε κόσμος έσωτερικώς καί έξωτερικώς συνδυασμ-ένων ιδεών. 
Εύθύς ώς παρουσιασθή τά σύμπλεγμα τής αισθητηρίου έξάψεως, τό μετά 

συνειδήσεως περιεχόμενον τών ιδεών, τά κίνημα έξ άνάγκης δ ίδ ετα ι» . 

Κ αί ούτω τά μόνον ψυχικόν κριτήριον τής θελήσεως μένει ό ,τ ι εύρέθη 
νά εινε είς τό τέλος τοΰ ψυχολογικοΰ τμήματος, ήτο ι, ότι πρά τής άν- 

τιλήψεως τού ένεργοΰ άποτελέσματος, ή ιδέα τοΰ άποτελέσματος είνε 

παρούσα έν τη  συνειδήσει.
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Έ χομεν τώρα τήν θεωρίαν σχεδόν πλήρη ενώπιον μας, καί ώς ύπε- 
δείχθη ήδη, ύπάρχει έν τή  φυσιολογική αναλύσει πολύ τό καινόν, καϊ 

όπερ πιθανώς αληθεύει. Σπουδαϊον φαίνεται ν’ άναλογισθώμ.εν, εν τε 

τή  φυσιολογία καί τή ψυχολογία, οτι τό αισθητήριον κε'ντρον έν τώ 

έγκεφάλφ, τό κεντρικόν τέλος τοΰ αισθητηρίου νεύρου, δέν αποτελεί 

οριον, καί έπομένως ότι δέν υπάρχει αϊσθησις παθητική λεγομένη, α ϊ- 
σθησις ήτις προσλαμβάνεται άπλώς χωρίς νά παρ άγη περαιτέρω άπο- 

τελέσματα. Πάσα αϊσθησις είνε ές ώθήσεως. Έ άν ό ληφθείς κεντρισμός 

δέν ευρίσκει άμεσον διέξοδον έν τή  κινήσει, έξαπλοΰται εις άλλας /ώρας 
τοΰ έγκεφάλου ύπό τήν μορφήν τοΰ συνε'ρμοΰ. Τά φαινόμενα τής μ ιμ ή — 

σεως, τής υποβολής καί πολλοί άλλοι λόγοι ένισχύουσι τήν έννοιαν ταύ

την τής δυναμικής ποιότητος, ήν εχουσιν όλαι αί αισθήσεις καί αί ίδέαι.
Ο Μύνστερβεργ έν τοσούτω έπιτηδείως συνύφανε τάς άληθείας ταύτας 

είς τάν ιστόν τής προσυλληφθείσης θεωρίας. Έ ν  αυτή τή πράξει τής 

εξαιρομενης κινήσεως καί τή δυναμική δψει τών ιδεών, εξοβελίζει όλως 
τήν έννοιαν τής ένεργείας ή ένεργητικότητος. Αί ίδέαι βαίνουσιν ή έκρή- 

γνυνται οίονει έν κινήσει τής ίδιας των άρεσκείας. Υ π ά ρχει πρώτον ή 
ιδέα. τής κινήσεως, ώς έν τή  θεωρία, καί δεύτερον ή άντίληψις τής κ ι- 

νησεως ώς εκτελεΐτα ι. Μέ άλλας λέξεις, ύπάρχει σειρά συμβαμάτων τά 
όποια διέρχονται κάπως ένώπιόν μας, άλλ’ όχι άληθής ένεργητικότης, 
όχι άληθής παράγων είς όλην τήν ύπόθεσιν. Έ ν  πάση ούτωσί καλού

μενη πράξει, φαινόμεθα μόνον ότι π ρά ττομεν συνακολουθία ιδεών έξαν- 

τλε ϊ τα  φαινόμενα της θελησεως. Ιο  ενσυνείδητον υποκείμενον περιέρ
χετα ι είς θέσιν άδρανοΰς θεατοΰ τών ψυχολογικών τούτων συμβαμάτων, 

τά όποια είνε τά ϊδια  τά άδρανή συνακόλουθα μεταμορφώσεών τινων 

ύλης καί ένεργείας. Συνάγεται άρα πράγματι, ώς ύπεδείχθη έν άρχή, 

τά δόγμα τοΰ ενσυνειδήτου αυτοματισμού είς τήν εύρυτάτην έννοιαν τής 
λέξεως.

Το επ εμοι, δεν διστάζω νά εϊπω ότι τά συμπέρασμα τοΰτο είνε κατά 
στενοτάτην έννοιαν άπίστευτον ούδεμία πληθύς οίονει άποδείξεων θ ’ 

άρκε'ση νά τά καταστήση καί έπί στιγμήν πιστευτόν. Ά λ λ ’ έπειδή ή 

θεωρία αύτη όρμάται μετά μεγάλης πεποιθήσεως καί ταράττει πολλά 
πνεύματα, θά προσπαθήσω ν ’ άποδείξω ότι τοιαΰτα πορίσματα δέν έπ ι- 

τυγχάνονται διά σκληράς «λογικής τών πραγμ.άτων», άλλά περικλείον

τα ι όλα εϊς τινας έσφαλμένας ψυχολογικάς προϋποθέσεις, ή μάλλον, 

οφείλω ϊσως νά εϊπω, είς μίαν θεμελιώδη πρόληψιν, δ ι ’ ής ή άνάλυσις
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καθίσταται έξ άρχής πλημμελής. Τήν πρόληψιν τα ύ τη ς  δύναμαι νά 

ονομάσω φαινομενισμόν ή παραστατισμάν, κατά τάν όρον ον παρεδεχθη 

ό Ούάρδ. Ό  Βούντ τήν ονομάζει έν ένί χωρίω νοητισμόν. Αύτη είνε 

τό προεσχηματισμένον συμπέρασμα ότι ή ένσυνείδητος ζωή δύναται 

ν’ άναλύηται άνευ περιλειπομένου τινός εις ιδέας ή παραστάσεις. Προ
φανώς, έάν τά φαινόμενα ή τά  άντικείμενα τής συνειδήσεως είνε τα 

μόνα τά όποια πρέπει νά παραδεχθή τις ώς γεγονότα, τότε πάσα πραγ

ματική ένεργητικότης έκ μέρους τοΰ υποκειμένου άναγκαίως έξοβελί- 
ζετα ι- τό υποκείμενον μένει μόνον κ α τ ’ όνομα, ώς στάσιμος άπρόσωπος 
συνθήκη τής σειράς τών πραγμάτων. Έ άν έπιμείνωμεν φαινομενιζοντες.. 

τήν πράξιν τής θελήσεως, άναμφιβόλως όλα τά φαινόμενα τά όποια 
έξάγομεν εινε αί ίδέαι αϊτινες προηγούνται καί αί αντιλήψεις αϊτινες 

άκολουθοΰσι, μετά τινων ϊσως αισθήσεων έντάσεως περιπλεον εις την 

κεφαλήν. Ά λλά  δέν άπαιτεΐτα ι κάποια τόλμη όπως μάς παρουσιάζωσι 
τάς προηγουμένας ταύτας, τάς συνοδευούσας καί άκολουθουσας ιδέας 

ώς περιγραφήν αύτής τής θελήσεως; Τά ν ’ άποπειραθή τις ν’ άναλύση 

μίαν θέλησιν εις ιδέας εινε τόσον πειστικόν ώς έαν προσεπάθει ν άνα- 
μετρήση τά μ ίλια  καί τάς λεύγας διά λιτρών καί στατήρων δεν υπάρ
χει κοινή ονομασία. Ε ίς  τοιαύτην άνάλυσιν, τό πραγματικόν γεγονός 

τής θελήσεως παρέλκει- ύποσκελίζεται άπό τόν όγκον τών προηγουμέ
νων, τών συνακολούθων καί τών επομένων, τά  όποια ανακαλύπτει τις 
διά συντόνου έποπτείας. Ά λ λ ’ ώς λέγει ό Φουγιέ, οί φυσιολογοΰντες 

ψυχολόγοι δύνανται νά γεμίσωσι τόμους με τήν άνάλυσιν τών αισθή
σεων, τών συνοδευουσών τήν έκουσίαν πράξιν, χωρίς νά θίςωσι τήν ου

σίαν τής πράξεως αυτής. ^
Τά άποτέλεσμα τής άναλύσεως νοσούσης άπό τήν φαινομενιστικήν 

ταύτην ή νοητιστικήν πρόληψιν είνε άναγκαίως παμφαινομενισμός τις 

ούσιωδώς όμοιάζων μέ τόν τοΰ Χ ιούμ. Κ ’ έδώ έπίσης άποσκορακίζεται 
πάσα πραγματική α ιτ ία - α! άκολουθοΰσαι ίδέαι εινε τό πάν. Και αν, 

χάριν τής περί γνώσεως θεωρίας τού Κάντιου, τά πρόσωπον ή τό ύπο- 
κείμενον διατηρείτα ι, ή φαινομένη αύτη διαφορά άπά τάν Χ ιούμ είνε 
μόνον κ α τ ’ έπίφασιν. Δ ιό τι ό Μύνστερβεργ μάς λέγει δίς ότι τό ύποκεί- 
μενον είνε εντελώς άπρόσωπον, ό στάσιμος όρος τής συνειδήσεως έν γένει. 
Τό άτομικόν έ γ ώ  άναλύεται, ώς παρά τώ Χ ιούμ, είς συμπλέγματα και 

συνακολουθίας ιδεώ ν είνε άντικείμενον έν τή  συνειδήσει -  άντικείμενον, 
κατά προϋπόθεσιν, διά τό άπρόσωπον τοΰτο θεώμενον ύποκείμενον.

ΤΟΜΟΣ Β ' . —  ΙΟΥΛΙΟΣ 1 8 9 3 . * 8



ΙΙαρετηρησα έν παρόδω πόσον όλοσχερώς ή ψυχολογία τοΰ Μύνστερ-
£. Si Ύ  ' > 'j£py οεσποι,εται απο την φαινομενιστικην ταύτην έποπτείαν. Τοΰτο 
φαίνεται, παρεμπιπτόντως, είς αύτάς τάς εκφράσεις ών ποιείται χρή

σιν, ώς βλέπει ό αναγνώστης είς όσας παρεθέσαμεν περικοπάς. Έ ν  τη  
εξισώσει ταύτη τοΰ φαινομένου μέ τό γεγονός, έν τη  συχνή έπαναλήψει 

τοΰ όρου π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο ν ,  προϋποτίθεται ότι τά άντικείμενα η αί 

παραστασεις εν τη συνειδήσει εινε τά  μόνα στοιχεία τών όποιων θά 
φεισθή ώς πραγματικών ό ψυχολόγος. Ενίοτε ά Μύνστερβεργ όμιλεϊ 

και άφελέστερον άκόμη περί τοΰ «αισθήματος της θελήσεως», τό όποιον 

θηρεύει ν άνακαλύψη. Τοΰτο ενθυμίζει καί κατά λέζιν τήν περίφημον 

έκστρατείαν τοΰ Χ ιούμ είς τό ίδιον έσωτερικόν του όπως άνακαλύψη τήν 

αντιληψιν τοΰ εαυτοΰ του. Δειςατε μοι την έντύπωσιν έξ ής παράγεται 
ή ιδέα, λέγει ό Χ ιοΰμ, καί έπειδή δέν δύναται νά εύρεθή ιδιαιτέρα 
έντύπωσις, ή ιδέα κηρύττεται πλάσμα’ τό έγώ άναλύεται είς δέσμας 

εντυπώσεων. Δείξατέ μοι τήν αίσθησιν είς ήν άνταποκρίνεται ή λέξις 
θ έ λ ^ σ ι ς ,  λέγει ό Μύνστερβεργ, και εΰρίσκων πληθύν τινα συνοδευου- 
σών αισθήσεων, έκλαμβάνει κακώς ταύτας ώς τήν θέλησιν αύτήν, καί 

συμπεραίνει στρογγύλας, ώς εί'δομεν, καί ώς έπραξεν ό Χ ιοΰμ ώς πρός 

τά έ γ ώ,  «ό θέλητις προσέτι είνε μόνον σύνθετος έξ αισθήσεων». Ά λλά  

τό συμπέρασμα τοΰτο έξαρτάται, ώς δεικνύει αΰτός ό Μύνστερβεργ, 
άπό δύο σπουδαιότατα έ άν .  Έ ά ν  ή αίσθησις είνε τό στοιχεΐον όλων 

τών ψυχικών φαινομένων, καί έά ν  ή θέλησίς είνε μόνον φαι όμενον έν 

τή  συνειδήσει, τότε, καί μόνον τότε, άναγκαίως ακολουθεί ότι ή θέλη- 

σις εινε αναλυτεα εις σύμπλεγμα αισθήσεων, 11 ρ άς ύποστήριξιν τής 
/^ρώτης υποθετικής, ό Μύνστερβεργ, ώς εί'δομεν, δεν εχει τίποτε άλλο 

να προσφέρη είμή αόριστον άναφοράν είς τήν νεωτέραν ψυχολογίαν. Ό  

Βοΰντ, έπικρίνων τήν θεωρίαν του, δικαίως καταδικάζει τήν άπόπειραν 
πρός περιβολήν άπλής ύποθέσεως μέ όψιν παραδεδεγμένης άληθείας, καί 

πρός κάλυψαν αύτής μέ τήν αιγίδα τής νεωτέρας ψυχολογίας. Αύτοΰ 
τοΰ Βοΰντ ή φρασεολογία ήτο έπαμφοτερίζουσα είς τάς διαφόρους εκ
δόσεις του, καί ή ολιγωρία του δυνατόν νά είνε κατά τ ι ύπεύθυνος, ώς 

κρίνει ό Ουάρδ, διά τά άκρα συμπεράσματα τών οπαδών του. Ά λλά  
τώρα τούλάχιστον, ίσως ένεκα τών συμπερασμάτων τούτων, διαρρήδην 
άποκηρύττει τήν άνάλυσιν πάσης συνειδήσεως, ώς καί τοΰ αισθήματος 

καί τής βουλήσεως, είς αισθητικά στοι εϊα. Τά συναισθήματα, ύποστη- 

ρ ι,ε ι, εινε τά ύστατα στοιχεία τών ενσυνείδητων έκείνων περιεχομένων

τά όποια άναφέρομεν είς έξωτερικά αντικείμενα, τουτέστι τών ιδεών 

ήμών ή τών παραστάσεων. Ε ίτε  είνε άληθής είτε οχι, τοιαύτη υπόθε- 

σις είνε καταληπτή τούλάχιστον, άλλά δέν περιέχει έγγύησιν όπως 
ταυτίσωμεν τά αίσθημα καί τη ν  θέλησιν με πάσαν παραστασιν ή συν

δυασμόν παραστάσεων.
Δέν ύπάρχει πράγματι διάκρισις θεμελιωδεστέρα εις ύγιή ψυχολογίαν 

άπό τήν μεταξύ τής διεπούσης την αίσθησιν ένεργητικότητος, ητις καθ 

όλας τάς μορφάς της, άπό τής άπλουστάτης πράξεως τής προσοχής καί 

τής είς κεντρισμάν άνταποκρίσεως, δύναται νά συγκεφαλαιωθή ώς θέ- 

λησις, καί τοΰ περιεχομένου ή τής ύλης περί ήν άσχολεϊται ή ένεργητι- 

κότης αΰτη. Άναμφιβόλως τά  δύο δέν δύνανται νά χωρισθώσιν’ έκά- 

τερον είνε άφηρημένον άνευ τοΰ ετέρου. Αλλ έν πράγμα τουλάχιστον 

είνε βέβαιον, ότι τό ν’ άνακαλύψη τις τό γεγονός τής ένσυνειδήτου πεί- 
οας είς συνακολουθίαν παραστάσεων ή ενσυνειδήτων φαινομένων εινε ώς 

νά παραλείπη τό ζωτικόν χαρακτηριστικόν πάσης συνειδήσεως. Εινε 

ώς νά προσφέρη ήμίν μηχανήν άνευ κινητηρίου δυνάμεως’ και όταν 
ύποδεικνύωμεν κοσμίως τήν παράλειψιν, μάς δίδεται ή εύκολος άλλα 

κατά τ ι παράβολος άπάντησις ότι ή μηχανή εινε αυτοκίνητος. Ο 
Βοΰντ λίαν εΰστόχως σχολιάζει τάν τρόπον καθ’ ον ή νοητιστική αύτη 
ψυχολογία ύποστατοποιεΐ ιδέας ή παραστάσεις, καί μεταχειρίζεται 

ταύτας ώς έάν ήσαν πράγματα ή οντότητες δυνάμεναι άνεςαρτήτως 

νά ύπάρχωσι καί ένεργώσι. Κ α ί όταν παραδεχθή τις άκόμη ότι αί παρα
στάσεις εχουσιν ύπαρξιν μόνον διά τήν συνείδησιν, ούτως ώστε ή ένό- 
της τής συνειδήσεως αναγνωρίζεται ότι είνε τά άναγκαϊον συμπλήρωμά 

των ή τά πρός ό άναφέρονται, αί ίδέαι πάλιν φαίνονται ότι ϊστανται 
απέναντι τής συνειδόσεως είς ήν άναφέρονται καί ότι έκτελοΰσι τάς ανε
λίξεις των άνεξαρτήτως. Ή συνείδησις, κατά τάν τρόπον τοΰτον τοΰ 

σκέπτεσθαι, καθίσταται άπλοΰν σχήμα περιεκτικόν πράγματός τίνος, 
ά λλ ’ άνευ έπιδράσεως έπ ’ αύτοΰ’ θεωρείται ώς καθαρώς έποπτική η 
θεωρητική’ εν όμμα, ούτως είπεΐν, θεωροΰν τήν κίνησιν, ή διά να εΐ- 
μεθα σαφείς καί άποφεύγωμεν τάς μεταφοράς, άπλώς έν ιδεώδες ση- 

μειον ένότητος. Μετά η ανευ μεταφοράς, το αποτέλεσμα τοΰ εμβλε- 

πειν είς τά πράγματα κ α τ ’ αύτόν τόν τρόπον είνε καταφανές. Ολον 
τά βάρος ρίπτεται έπί τών άντικειμένων —  τών οίονεί άνεςαρτήτως 
νοουμένων ιδεών ή φαινομένων —  καί ή άναγνώρισις τοΰ ύποκειμένου 

καθίσταται κενή λέξις. Τοΰτο άπογυμνοΰται άλως πάσης ενεργητικό-



τητος, και πάσα πράξις άποδίδεται είς την δράσιν τών παραστάσεων.

Διά, την υπόθεσιν ταύτην οι/.ως ούδέν απολύτως εχέγγυον ύπάρχει. 

Μία ψυχολογία ήτις σκοπεί νά κρατήται σφυγκτώς άπό τά πράγματα 
ανθίσταται εις την ύπουλον ταύτην τάσιν τοΰ άνάγειν τά πάντα είς πα- 

ραστασεις ή αντικείμενα γνώσεως. Ή  πεϊρα είνε, κατά τήν σχέσιν 

ταύτην, ευρύτερος όρος άπό τήν γνώσιν, τό δ ’ αίσθημα καί ή θέλησις 
εινε απροσμάχητοι καί άναγώγιμοι χαρακτήρες πείρας. Ή γνώσις, ή 
αϊσθησις καί ή θέλησις είνε τρεις προσόψεις τής πείρας, προσόψεις αχώ

ριστοι, άλλ’ ούδεμία αύτών δύναται νά έκφρασθή μέ τούς δρους τής 
άλλης· ουδεμ,ία αυτών δύναται ν’ άναχθή εις άπλούστερα στοιχεία, 
ουδεμία αύτών δύναται, κυρίως είπεΐν, νά όρισθή ή έξηγηθή άλλως 
ειμή δι άναφοράς είς την ζώσαν πείραν έν ή παραδειγματίζεται. 'II 

θεσις τοΰ Μύνστεμβεργ ένταΰθα είνε μάλλον άσύστατος' άρνεϊται ούτος 
τήν θέλησιν ώς πλέον τ ι ή πράγμα σύνθετον έξ αισθήσεων, ά λλ ’ άγει 

είς την λαθροβιότητα τής αίσθήσεως άποκαλών αύτήν ιδιότητα τήν 

όποιαν πάσα ιδέα κατέχει. Άκουλουθεΐ τόν Βούντ λέγων ότι πάσα α ί- 
σθησις, έκτός τής έντάσεως καί τής ποιότητός της (ώς άιρή ή γεΰσις. 

έρυθρον η κυανοΰν, καί ούτω καθεξής) κατέχει τόνον τινά αισθήματος, 
ή ως αποκαλεϊ τοΰτο ό Βα ίν, μίαν πρόσοψιν συγκινήσεως" καί είς τήν 

τρίτην ταύτην πρόσοψιν τής αίσθήσεως περιέργως πως άναγνωρίζει ότι 

δεν υπάρχει υλικόν τ ι αντίστοιχον. Η γνώμη αύτη είνε περίεργος, λέγω, 

οχι καθ’ έαυτήν, ά λ λ ’ ώς προερχομένη έκ τοΰ Μύνστερβεργ. Δέν δύ- 

ναται νά ύπάρχγι ύλικόν αντίστοιχον, άκριβώς διότι τά αίσθημα δέν 
είνε καθ εαυτό άντικείμενον, φαινόμενον, παράστασις ή κέντρον, άλλ’ ή 

στασις τοΰ υποκειμένου πράς δεδομένον τ ι κέντρον, ή σχέσις τοΰ κέν
τρου προς την ζωην τοΰ ατόμου ώς όλου. Ή ύποκειμενική αύτη έκτί- 
μησις δέν δύναται, έν τή φύσει τοΰ πράγματος, νά παρασταθή δ ι’ άν- 
τικειμενικών όρων. Τά αίσθημα, ώς λέγει ό Ούάρδ μετά τόν Ά μ ιλ -  

τ ώ ν α , είνε τ ι  υποκ,ειγενικώ ς 07Γθκεΐ[λενικόν. Ε α ν  περιορίσω  f/,εν ττ)ν ν ν ώ -  

σιν είς αντικείμενα ή φαινόμενα, τότε δέν γνωρίζομεν αίσθημα, άλλά 

τό αίσθημα δεν δύναται νά φαινομενισθή. Δοκιμάζομεν τά αίσθημα καί
,Μ \ » » » '

γνωρίζομεν περι αυτοΰ εκ τών αποτελεσμάτων του, ά λλ ’ ύπά τήν εκδο
χήν ταύτην τοΰ όρου, γνωρίζομεν μόνον τά α ίτια , τά συνακολουθοΰντα 
καί τά παρεπόμενα τοΰ αισθήματος. Δυνατόν νά λεχθή ότι ένθυμού- 
μεθα τά αίσθήματά μας καί τάς συγκινήσεις μας, και ότι πρέπει νά 

γνωρίζωμεν ταΰτα έν καιρώ όπως ένθυμηθώμεν. Ά λ λ ’ ένθυμούμεθα τό

αίσθημα μόνον ύπά τήν έννοιαν ότι, άπόταν αι ίδέαι αϊτινες επεφερον 
■η συνώδευσαν αύτό άνακαλοΰνται, επανέρχονται μέ τον αυτόν τονον 
τοΰ αισθήματος, μέ άλλας λέξεις δοκιμάζομεν έκ νέου είς άσθενέστε- 
ρον βαθμόν τά αίσθημα τά όποιον ήσθάνθημεν τότε. Γό χαρακτηριστι

κόν τοΰτο τοΰ αισθήματος έξηγεΐ τήν συχνήν παρά τοις ψυχολόγοις πα- 

ραμέλησίν του. Δ ιότι τά αίσθημα δέν δύναται ν ’ άνακληθή η θεωρηθή 
ειμή έν συναφεία μ.έ τά άντικειμενικά αύτοΰ α ίτια  ή συνακολουθα' οθεν 

ά ψυχολόγος, άναγράφων τά γεγονότα είνε έτοιμος να λησμονήση την 
υποκειμενικήν χροιάν τών ιδεών η παραστάσεων, καί ν’ άναφέργι περι 

αύτών άπροσώπω τώ τρόπω, ώς ιδεών καθ’ έαυτάς, ούτως είπειν. Αλλα 

μόνον δυνάμει τής υποκειμενικής χροιάς, ώς τήν ώνόμασεν, αί ίδέαι ησαν 

ίδέαι τοΰ καθ’ όλου καί είχον σχέσιν τινά πράς τήν ζωήν του, οπως επα- 
ρουσιάζοντο τάς ήσθάνετο ότι ήσαν ή προαγωγή ή παρεμποδισις εις 

τήν ζω τικότητα τοΰ υποκειμένου, η συμφωνοΰσαι ή διαφωνοΰσαι προς 
τά δεσπόζοντα συμφέροντα τοΰ υποκειμένου. Διαφέρον καί επιθυμία, 

εινε τό άποτέλεσμα τής μιας περιπτώσεως, άδιαφορία η απέχθεια το 

τής άλλης. Κ αί εινε έμφαντικώτατον γεγονός ότι ή δυναμική άνυσιμό 
της τών ιδεών όλοσχερώς παροξύνεται διά τοΰ αίσθανομένου ύποκειμε- 

Αί ίδέαι εχουσι χείρας καί πόδας, ώς εΐπεν έκφραστικωτατα ο 

Έ γ ε λ , καί συχνά άκούομεν νά λέγωσιν ότι αί ίδέαι κινοΰσι τον κοσμον. 

Ε ίνε άληθές, ή τούλάχιστον τά έλπίζομεν. Ά λλά  πάς τις θα ομολογήσγι 

ότι όμιλών τις κ α τ ’ αύτόν τόν τρόπον, στενογράφε! έπι τό μεταφορι^ 
κώτερον τά πράγματα. Αί θαλπόμεναι ίδέαι τείνουσι να μεταβωσ-ν εις 
πράξιν, σχέδιον συλληφθέν καί ύποθαλπόμενον τείνει είς έκτελεσιν 

άλλ’ ώς είπε πρό πολλοΰ ό Φ ίχτε, ή πραγματική δύναμις δέν εγκειται 
είς τάς ιδέας, άλλ' είς τήν θέλησιν τοΰ προσώπου τά όποιον τας υιοθε

τε ί ώς ίδικάς του. Ούτως όταν ψυχολόγοι οίος ο Μύνστερβεργ απο ι- 

δουσι τήν όλην πορείαν τής ενσυνειδήτου ζωής είς τήν δυναμικήν έπ ί- 

δρασιν ιδέας έπί ιδέας, καλόν νά ένθυμούμεθα πάλιν _ ό™ τοΰτο εινε το 
πολύ πρόσφορος στενογραφία. Α ί ίδέαι καθ’ έαυτάς είνε ώχραι και ανί
σχυροι ώς αί σκιαί τής ομηρικής μυθολογίας’ είνε δυναμικαί μονον αμα 
περάσωσιν άπό τήν βελονότρυπαν τοΰ υποκειμένου. Το ύποκειμενον 

είνε τά πράττον κατά τήν έκτίμησιν τής άφορμής, καί ή μετεχουσα 
συγκινήσεως στάσις τής έγκολπώσεως ή τής άπωθησεως εινε ό ,τ ι νοεί

Toct δι& του αί<τθϊ)(/·θί·τος. ^
Ε ις  τάς πρωϊμωτερας καί άπλουστέρας μορφάς του, τά τοιοΰτον



κυμα της συγκινήσεως μεταβαίνει αμέσως είς την κατάλληλον κινητή
ριαν άνταπόκρισιν. Η τροφή κρατείται ή κάπως άπορροφάται, ή δυσά
ρεστος παρείσδυσις άποπέμπεται καί εξοβελίζεται, καθ’ όσον ή δύναμις 
τ j Ζ ον.ος επιδέχεται τοΰτο. Ιό αίσθημα ουτω πως νοούμενον καί οϋτω 

στενώς συνεχόμενον μέ την ένέργειαν, αποτελεί τήν έλαύνουσαν δύνα- 

μιν εν πασν) ζωη. Ενταΰθα συναντώμεν τάς ρίζας τοΰ ατομισμού, καί 

οταν λέγωμεν τούτο, είνε παραπολύ τολμηρόν νά προσθέσωμεν, τό θε

μελιώδες χαρακτηριστικόν της πραγματικής ύπάρξεως ; Κατά τήν σ /έ- 
σιν ταυτην, πέποιθα ότι εϊτε ψυχολογικώς είτε φυσιολογικής άποβλέ- 

jiu tj.n  ε.ς τό πράγμα, ές άνάγκης άγόμεθα εις τό συμπέρασμα, ότι 

πάσα ενέργεια τών ζωικών όντων ήτο άρχηθεν αϊσθηματοκίνητος, καί 
οτι οπερ αντανακλώσαν ένέργειαν καλοΰμεν εινε πανταχοΰ δευτερεΰον 

παραγωγόν, έκπτωτος μορφή ένσκόπου πράξεως. Γνωρίζομεν ότι πολ- 

λαι πράξεις έκουσίως έκτελουμεναι κ α τ ’ άρχάς, πράξεις έκδιδαχθεϊσαι 

μετα κοπου δ ι’ έπανειλημμένων έφελκύσεων συγκεντρωμένης προσοχής, 

αποβαίνουσι βαθμηδόν συνήθεις καί έκτελοΰνται αυτομάτως άνευ προσο
χής, τουτέστι χωρίς νά είνε ανάγκη νά λάβιρ μέρος έκπεφρασμένη θέ- 

λησις. Μέγα μέρος τών λεπτομερειών τοΰ καθημερινοΰ μας βίου άπο- 
διδεται κατ αυτόν τον τρόπον είς τήν μηχανικότητα, καί οι φυσιολόγοι 
καί ψυχολόγο ι δέν έβράδυναν νά έξάρωσι τήν ευεργετικήν έπίδρασιν τοΰ 
γεγονοτος τουτου. Εινε τώ όντι ό όρος αυτός της προόδου ότι δεξιό

τητες απας προσκτηθεϊσαι άποκαθίστανται ώς όριστικαί τάσεις έν τώ 

διανοητικω καί σωματικώ όργανισμώ μας —  ώρισμέναι άλληλουχίαι 
παρορμήσεως καί ανταποκρίσεως, αϊτινες έκτελοΰσι τά εργον των άνευ 
της ενεργού ήμών έπιστασίας. Αί δυνάμεις τοΰ νοΰ καί της θελήσεως 

—  αι δυνάμεις της προσωπικότητος, άν δύναμαι νά έκφρασθώ ούτω —  
μένουν ούτως έλεύθεραι διά νέα έργα καί περαιτέρω κατορθώματα, 

έωσότου καί αύται συσκευασθώσιν οίονεί έντός της κατασκευής τοΰ 
ατομου. Μόνον ούτω καθίσταται ικανόν τό πνεΰμα όπως προχωρή είς 

τάν άτελεύτητον δρόμον του. Ά λ λ ’ ή μηχανικότης είνε ούτω, κατά 

πάσαν έννοιαν, υστερόχρονος άπό τάν νοΰν καί τήν θέλησιν είνε μέσον 
πλαττόμενον καί χρησιμοποιούμενον ύπό της θελήσεως. Κατά στενήν 
έννοιαν, ή θέλησίς πλάττει τόν άντανακλώμενον μηχανισμόν, είς ον άκο- 

λουθως παραπέμπει τάς λειτουργίας της. Ό  μηχανισμός πράγματι, 
εόω ως παντοΰ άλλοΰ, είνε μέσον, κάτι τ ι δευτερεΰον άδύνατον νά 

νοηθή ως πρωτογενές τ ι ,  καθ’ αντό ύπάρχον, άκόμη όλιγώτερον ώς

φέρων έν έαυτώ τήν έξήγησιν τών ύπερτέρων συνειδητικών και βουλη

τικών τρόπων. Ή  νοήμων θέλησίς δέν εινε αντανακλώμενη ενέργεια 
περίπλοκος γινου.ένη, και ουτω προσλαμβανουσα συνείδησιν εαυτός. 

Τοΰτο θά ήτο άκριβώς ή αντιστροφή τής άληθοΰς σχέσεως, αντιστροφή 

ήτις θά ήτο κωμική, εάν δεν ήτο ολέθρια. Ι ϊ κατ αντανακλασιν <>ρά- 
ξις εινε ό κατώτερος βαθμός τής ένσκόπου πράςεως γινομένης ασυνει

δήτου ή υποσυνειδήτου, κατά τήν οικονομίαν τής φύσεως, διότι ή συνεί- 

δησις δέν εινε πλέον αναγκαία είς τήν κατάλληλον έκτέλεσίν της. Δέν 

πρέπει νά ύποτεθή βέβαια ότι τοΰτο συμβαίνει έν τή  ιστορία της ζωής 

τοΰ άτομικοΰ άνθρωπίνου όντος, ή τίνος άνωτέρας άναπτύξεως οργα
νισμού. Έ ν  τοιούτω όργανισμώ πολλοί αντανακλαστικοί τρόποι, πολλαι 
άλληλουχίαι παρορμήσεων και ανταποκρίσεων, εινε άναμφιβόλως στα

θεροί καί άκίνητοι· άποκατεστάθησαν έν τή  μακρά προο^ω τής έςελί- 

ξεως τής φυλής, καί δυνάμει τής άποκαταστάσεώς των προέβη ή εςέ- 
λιξις αύτη. Ά λ λ ’ αν τις άκολουθήστ, τήν έξέλιξιν άνατρέχων όσον ένεστι 

είς τά παρελθόν, πάσα άναλογία φέρει είς τά αύτά συμπέρασμα, τουτ- 
έστιν ότι ή αίθηματοκίνητος ήτοι ή έν σπέρματι ένσκοπος και έμβρυώ- 
δης έκουσία πράξις είνε τό «πρότερον φύσει», τά πρώτον έν τή  τάςει 

τής φύσεως. Ε ίς τούς κατωτέρους οργανισμούς ή άντιδρασις κατά τοΰ 
κέντρου δύναται νά είνε τόσον άπλή καί ομοιόμορφος, ώστε να φέρτ, 
δ ι’ ένα παρατηρητήν τήν πρόσοψιν άπλής μηχανικής άντανακλάσεως. 

Ά λλά  τοΰτο είνε, άν μοί επιτρέπεται νά έκφρασθώ ουτω, ώς νά κάμνη 

τις τά πλάσμα άπλοΰν εξωτερικόν περίβλημα - λησμονεί, ώς πάντοτε 
δέν παύει νά λησμονή, ή μηχανική αύτη ψυχολογία ότι, όπου εινε ζωή, 

έκεϊ είνε ένότης. ΙΙάς οργανισμός είνε μία ένότης, καί άναδεικνύεται 
ώς ένότης. Τό αίσθημα είνε ή εσωτερική έκφρασις τής ενότητας ταύ

της, καί κατ’ έμήν γνώμην, δέν είνε αμφίβολον ότι τό κίνημα τής 
προσελκύσεως ή άποστροφής, τά όποιον είς ήμάς καί έκ τών έξω δυ
νατόν νά φαίνεται άπλή άντανάκλασις, πρέπει νά έςηγηθή μάλλον ώς ή 
όλική άνταπόκρισις τοΰ σπέρματος τής συνειδήσεως έν τώ όντι, ως ή 
έκφρασις τών άρεσκειών καί τών άπαρεσκειών του. Ή φυσιολογία, 

ένόσω μένει καθαρά φυσιολογία δέν εινε ϊσως ύπόχρεως νά λαμβάνη 
ύπ’ όψιν τό αίσθημα ή τήν συνείδησιν ώς τοιαΰτα. Τά ψυχικόν, καθ’ 
όλας τάς μορφάς του, κειται έκτός τής δ'καιοδοσίας τών φυσιολογικών 
μεθόδων. Ά λ λ ’ αί αϋτοσυντηρητικαί, αί άνακτητικαί, αί άφομοιωτικαί 

τάσεις τών οργανισμών καί τής οργανικής μεμβράνης, είνε ό φυσιολο-



γικος τροπος πρός έκφρασιν τοΰ αύτοΰ γεγονότος. Ό  φυσιολογικός 

τρόπος τής εκφράσεως είνε ατελής κχί μυθολογικός ϊσως, και δύνα- 

τα ι να  ̂ εννοήση τις ότι πολλοί φυσιολόγοι, ύποθέτοντες οτι ό τρόπος 

ουτος^ αρκεϊ να έξηγήση τά γεγονότα, άνυπομονοΰσι καί πιστεύουσι 
καθ υποτροπήν εις καθαρώς μηχανικήν θεωρίαν τής ζωτικής λειτουρ

γίας. Λλλ αί εκφράσεις αύται ούδαμώς εινε εξηγήσεις, κατά τήν επι

στημονικήν εκδοχήν τής λέξεως· εΐνε μάλλον ενδείξεις πρός τά άνεξήγη- 

τον· απλώς κατονομάζουσιν ή άποδεικνύουσι τό θεμελιώδες χαρακτη
ριστικό/ τΐ,ς  ',ω?ίς ώς τοιαυτης, το όποιον την κάμ.νει να διαφερη άπό 

τον μηχανισμόν, η άπό ό ,τ ι φαίνεται είς ήμας μηχανισμός. Ή  ζωή 

είνε ή προϋπόθεσις τής φυσιολογίας, τό γεγονός έφ’ ού βασίζεται ή 
υπαρξις νις, γεγονός τό όποιον οφείλει άπλώς νά παραδεχθη, όπως όλαι 

αι αλλαι επιστήμαι όφείλουσι νά παραδεχθώσι τάς ιδίας προϋποθέσεις 

των Α ι εξηγήσεις της στρέφονται έντός τοΰ γεγονότος τής ζωής, καί 
δεν δύναται νά κάμη χρήσιν αύτών όπως έξηγήσγι τά γεγονός αύτό. Καί 

ομως τούτο κ α τ ’ ούσίαν προσπαθεί νά κατορθώστ) φυσιολογία καθαρώς 

μηχανική. Η φυσιολογία κατά τήν τελευταίαν πεντηκονταετίαν, δύ- 
ναται τις να είπγι, ότι έδεσπόζετο άπά μίαν άντιδρασιν πράς ό ,τι κα

λείτα ι ζωτικισμός. Οι άρχαιότεροι έρευνηταΐ ειχον τήν εξιν νά έπικα- 
λοΰνται τήν « ζωτικήν δύναμιν » ώς θεάν άπό μηχανής πράς έξήγησιν 
παντός φαινομένου τό όποιον δέν ήδύναντο άλλως νά έξηγήσωσιν. Ή 

ζωτική δύναμις, νοούμενη ώς ’έξωθεν έπεμβαίνουσα άνευ μηχανικών άλ
λως μεθόδων, ητο βεβαίως ή ύποστατιζομένη όντότης τοΰ χειρίστου 

είδους, και έξωβελισθη επομ.ένως άπά τήν έπιστημονικήν φυσιολογίαν ώς 

μέρος τής άπαισίας κληρονομιάς τής μεταφυσικής Ή μηχανική έξή- 
γησις, ή με άλλας λέξεις, ή αναγωγή τής φυσιολογίας είς σωματολο

γίαν, κατέστη τό σύνθημα καί τό ιδανικόν τών άριστων σκαπανέων. 
Αλλα δεν παρετήρησαν ότι έτρεχον κίνδυνον ν ’ άπορρίψωσι τά παιδίον 

μετά τοΰ λουτρο', ώς λέγουσιν οί Γερμανοί. Μεθ’ όλα ταΰτα, ή φυ

σιολογία δέν είνε σωματολογία’ ή ζώσα ύλη διάκειται άλλως παρά ή 
νεκρά υλη. Ποία ή διαφορά καί ή βάσις τής διαφοράς; Καθιστώντες 

μηχανικώς καταληπτήν τήν άμοιβαίαν σχέσιν καί άλληλεπίδρασιν τοΰ 
ενός και τοΰ άλλου μέρους τής σωματικής κατασκευής, οί φυσιολόγοι 

τείνουσι νά λησμονήσωσιν ότι όλαι αύται αί μηχανικαί διευθετήσεις είνε 
διευθετήσεις είς τήν υπηρεσίαν τής ζωής, διευθετήσεις παραγόμεναι έν 

τω  -,ωντι πλάσματι, κατά πάσαν πιθανότητα, ύπό τής άντιστοίχου και

αύτοοαοιωματικής ένεργείας τών προγόνων του οσοιέζησαν άπο γενεάς εις 

γενεάν. Ή  σκοπιμότης είνε ή γνώσις έφ’ ής κατασκευάζεται ή φυσιο
λογία καί έκπονεϊται έντός τής όλης θεωρίας τής άναπτύςεως’ εινε όμως 

γνώσις έντελώς άλλοτρία πρός τήν τυφλήν δύναμιν τοΰ μηχανισμοΰ. 

"Οσον σαφέστερον κατανοεί φυσιολόγος τις τ ί  σημαίνει καθαρός μηχα

νισμός καί όσον πληρέστερον καταλαμβάνει τήν ροπήν τών γεγονότων 

περί ά εχει ν’ άσχοληθή, τόσον προθυμότερον θ’ άναγνωρισγι ότι το να 

καλή ταΰτα μηχανικά είνε τά πολύ μία  άναλογία. Άνήκουσιν είς διά

φορον τάξιν γεγονότων ζωή καί σκοπός ίθύνουσιν αύτά ά π ’ άκρου είς 

άκρον. Αύτενεργός καί αύτοκανονιζομένη μηχανή μόνον διά καταχρή- 

σεως λέξεων καλείται μηχανή όλως.

Μάτην άρα πολλοί ψυχολόγοι τών καθ’ ή μάς χρόνων ύπερακοντί- 

ζουσι τοΰς φυσιολόγους είς τήν εύκολίαν μεθ ’ ής όμιλοΰσι περί νευρικών 

ρευμάτων καί έκρήξεων νευρικής ένεργείας καί τρόπων έλαχίστης άντι- 
στάσεως. Ή  έπίφασις τής έξηγήσεως ή έπιτυγχανομένη διά τής χρή— 

σεως τής έκφράσεως «τρόπος έλαχίστης άντιστάσεως», είνε εις τάν έλά- 
χιστον βαθμόν άπατηλή. Μεταφέρομεν μίαν έκφρασιν, ήτις εχει έντε
λώς ώρισμένην καί καταληπτήν έννοιαν είς τά σωματολογικά καί 

μηχανικά, είς μίαν σφαίραν όπου οί όροι είνε διάφοροι, καί όπου περι- 
πλέον εύρισκόμεθα σχεδόν εις άγνοιαν ώς πρός τήν φύσιν τοΰ τ ί άλη
θώς συμβαίνει. Τρόπος έλαχίστης άντιστάσεως σημαίνει έν τοιαύτη πε- 

ριπτώσει άπλώς τήν ίδιάζουσαν άντιδρασιν, τήν όποιαν εύρίσκομεν ότι 
παράγει συνήθως το κέντρον. Δέν εχομεν δικαίωμα, νά προβώμ.εν άπω- 

τέρω. II χρήσις τοΰ σωματολογικοΰ όρου ύπεμφαίνει έντοσούτω ότι 
τό συμβαΐνον εΐνε άκριβώς τά αύτά ώς ή έκλογή μιάς κοίτης, τήν 
όποιαν κάμνει ρυάκιον ύδατος ρέον διά τής κατωφερείας βουνοΰ. Τοΰτο 

είνε ώς νά κάμνωμεν τό ζωντανόν πλάσμα διακάτοχον έξωτερικής φύ
σεως μετ' οργής καί λύσσης’ είνε άπλώς σύμπλεγμα άτραπών, διά τοΰ 
όποιου ή ενέργεια τής έξωτερικής φύσεως λαμβάνει τόν ροΰν της, εισ

ρέει καί πάλιν έκρέει. Ά λ λ ά  τοΰτο δέν άληθεύει ούτε εις τούς τα πει
νότερους οργανισμούς. Τοιαύτη παράστασις όλως παραγνωρίζει τον 
ένωτικον χαρακτήρα τοΰ οργανικού καί αίσθητικοΰ όντος. Άποπλανώ- 
μεθα, ένί λόγω, άπά λέξεις, ο ι ο ν  ρ ε ύ μ α τ α  καί έ ν έ ρ γ ε ι α  καί  

έ λ α χ ί σ τ η  ά ν τ ί σ τ α σ ι ς .  Τ ί έννοοΰμεν λέγοντες νευρικά ρεύματα ; 
Τά νευρικά ρεύματα δέν δύναται νά τά πραγματευθή τις κατά τόν 

μεμονωμένον τοΰτον τρόπον, ώς έάν σννέβαινον. έν κ ε ν φ ,  ή έν άδια-



φόρφ μέσφ- συμβαίνουσιν έν ζώντι άτόμφ, καί έκτός της ένότητος 

τοΰ ατόμου τούτου, είνε άπλαί αφαιρέσεις. Νευρικόν ρεΰμα εινε φυσιο
λογική ένέργεια, ητις άρχικώς καί κανονικώς σημαίνει κεντρικήν πα- 
ρόρμησιν και προσφυά κεντρικήν άντίδρασιν. Λεν δύνασαι να διαστείλης 

ή την έκτι'μησιν τοΰ παρορμητικού η την έπ’ αύτοΰ άντίδρασιν άπό 

τοΰ οργανισμού ώς συνόλου. ’Όπως ψυχολογικώς όμιλήσωμεν, τό ζών 

πλάσμα ώς ένότης σύνοικε την αίσ ησιν καί άνταποκρίνεται εις αύτήν. 
Λεν είνε άνάγκη ένταΰθα ν’ άνακαλε'σωμεν είς την ζωήν ύπόθεσίν τινα 

περί τής καθ’ αύτό έδρας τής ψυχής ή νά συλλάβωμεν σημείόν τ ι συμ

βολής έν τώ έγκεφάλφ διά τά παμπληθή νεύρα τής αίσθήσεως καί τής 

κινήσεως. Οπως καί άν ενεργή τά νευρικόν σύστημα, ή ένότης τής 

συνειδήσεως, ής λαμβάνομεν πείραν κατά πάσαν στιγμήν, είνε- άπο- 
χρώσα άπόδειξις τού γεγονότος ότι αύτη ενεργεί έν ένότητι. Πάν ζών 

πλάσμα είνε ομοίως άτομική ένότης. Αί άνωμαλίαι, ώς όταν ή άρσις 
τών υψηλότερων κέντρων δίδει άφορμήν είς τήν άποκατάστασιν άνεξαρ- 

τήτων ένοτήτων, ώς έν τφ  νωτιαίφ μυελώ, δέν είνε επιχειρήματα κατά 

τού ισχυρισμού μου- μάλλον τείνουσι ν ’ άποδείξωσιν ότι καί ό ήκρωτη- 
ριασμε'νος οργανισμός, ένόσφ ζή όλως, άναπλάττει έαυτόν είς είδος 
ένότητος.

Το ζών πλασμα άρα είνε τό ολιγώτερον κέντρον αίσθήσεως καί άντι- 

δράσεως, καί όταν γίνεται χρήσις τής αίσθήσεως ούτω, τούτο σημαίνει 
οχι μόνον διανοητικήν συνείδησιν παρουσίας τινός, άλλά καί ΰποκειμένην 
έλξιν ή άπώθησιν παντός παρεισάκτου. Τά δεύτερον τοΰτο στοιχείον 
κυρίως αισθήματος εινε ό κρίκος μεταξύ τής αίσθήσεως ώς γνώσεως καί 

τής αντιδράσεως ώς θελήσεως. Καίτοι δέ ή άνάπτυξις τού διανοητικού 
βίου και τής αύτοβουλίας καί αύτεςουσιότητος δύναται νά μάς χειρα- 
φετήσγι άπό τών παρακελεύσεων τής στιγμής, είς τά τέλος διά τού αι
σθήματος διεξάγεται όλη ή πρόοδος τής ζωής μας. Έ ν  τώ αίσθήματι 

διεκδικοΰμεν τήν ήμετέραν άτομικότητα, δίδομεν έκφρασιν είς τάς προ
τιμήσεις καί τάς άπαρεσκείας μας. Τό αίσθημα άγει έκαστον έξ ήμών νά 
έκλέγωμεν έκ τού άπειρου πλήθους τών έπιστητών καί τών έφικτών, τάν 
μικρόκοσμον εκείνον τών συμφερόντων καί τών εξεων, όστις μάς κάανει 

νά διαφέρωμεν άπ άλληλων, και δίδει είς έκαστον ίδιάζοντα τρόπον 
έποπτειας έπί τοΰ σύμπαντος.

Η ανάγκη τοΰ νά θε'σωμεν πρώτον τά αίσθημα μάς άπεπλάνησε, 

*α τά  τά φαινόμενον, άπό τού ιδιαιτέρου θέματός μας. Ά λλά  μόνον

κατά τά φαινόμενον, διότι ό ,τ ι έλέχθη περί τού αισθήματος έφαρμόζεται 
m u t a t i s  m u t a n d i s  καί είς τήν θέλησιν. Οί οπαδοί τής θεωρίας 

τών παραστάσεων προσεπάθησαν νά παραστήσωσι τά αίσθημα ώς σχέ- 
σιν μεταξύ ιδεών, άντί σχέσεως τών ιδεών πρός τό υποκείμενον αύτών. 

Έ άν τό υποκείμενον έταυτίσθη, ώς λέγομεν, μέ τινας ιδέας ή συμφέ

ροντα, τότε πάσα ιδέα ήτις μάχεται πρός τάς ιδέας τ ίύ τα ς  θ’ άποβή 
είς πόνον ή άπαρέσκειαν τοΰ υποκειμένου. Ά λ λ ’ ένταΰθα ώς καί παν- 

ταχοΰ, δέν είνε αί σχέσεις τών ιδεών ώς τοιούτων, σχέσεις οίονεί κατά 

τό φαινομενικόν σχέδιον, ά λλ ’ ή σχέσις πρός υποκείμενον, ήτις άποτελίϊ 

τό αίσθημα. 'Ωσαύτως καί περί τής θελήσεως. Ή  θέλησίς είνε ένέρ- 

γεια τοΰ υποκειμένου, καί ώς τοιαύτη δέν δύναται νά φαινομενισθή.

Ά λλά  τοΰτο άκριβώς έπιμένουσι νά πράξωσιν οί φαινομενισταί, άπό 
αού Χ ιούμ μέχρι τοΰ Μύνστερβεργ. Άναλύουσι τήν θέλησιν είς συνακο- 

λουθ ίαν παραστάσεων : πρώτον μία  ιδέα, είτα μία άντίληψις, κατά τόν 

Μύνστερβεργ, ά λ λ ’ όχι παρεμβαίνουσα έγκρισις, όχι εξουσία, όχι πραγ
ματική ένέργεια, τίποτε τά άνταποκρινόμενον είς ό ,τ ι νοούμεν διά τής 

θελήσεως,—  άκριβώς τά εν πρώτον καί τά άλλο δεύτερον. 'Η άπάντη- 

σις ήν δύναται νά δώσγι τις είς τό εύφυές τοΰτο θεώρημα ύπεδείχθη 

ήδη. Τά νά ζητώμεν νά γνωρίσωμεν τήν θέλησιν ώς παράστασιν είνε 

ώς νά ζητώμεν νά γνωρίσωμεν αύτήν ώς μή ούσαν. Τά φαινόμενα τά 

όποία μάς παρουσιάζει ά Μύνστερβεργ είνε πολύ είνε πιθανώτατα όλα 

τά φαινόμενα τής περιπτώσεως τα ύτης,ή  άν ύπάρχωσι πλείονα τά άλλα 

θά είνε όμοια πρός αύτά. Ά λ λ ’ όλη ή έξέτασις αύτη είνε «ζήτησις αρ
χ ής». Έ  έπιγραφή τοΰ ψυχολογικοΰ μέρους τής πραγματείας του έχει 

ώς έξης: (('Η θέλησίς ώς φαινόμενον έν τή  συνειδήσει»- καί διά νά μή 
άμφιβάλλωμεν περί τοΰ τ ί εννοεί, λέγει έν τφ  προοιμίφ του: «Ή δύνατο 

επίσης νά όνομασθή ή θ έ λ η σ ί ς  ώς  ι δ έ α » .  Ή θέλησίς ώς ιδέα, 
τοΰτο είνε ή όλη θεωρία έντόί κελύφους καρύου. Ούδείς εχθρός ήδύνατο 
νά διατυπώση τήν ύπόθεσίν πειστικώτερον κατά τοΰ Μύνστερβεργ ή 

ώς αύτάς τήν διετύπωσεν είς τάς λέξεις ταύτας, αϊτινες είνε ή κλείς



ΜΥΣ ΤΙ ΚΟΣ  ΒΟΥΔΔΙΣΜΟΣ
ΥΠΟ

Μ Α Ξ  Μ Γ Λ Α Ε Ρ

( Έ κ  τ η ς  « Ι Θ '  ΕΚ Α Τ Ο Ν Τ Α Ε Τ ΙΙΡ ΙΔΟ Σ »  )

( Σ υ /ly . ■/.%'·. τ=λ. “3ε Β '?  142).

’Αλλά καίτοι τοΰτο ήτο αίρεσις καί ανυποταξία εις τους οφθαλμούς 
τών Βραχμάνων, δέν πρέπει νά φαντασθώμεν δτι ό Βουδδισμάς ήτο 

έξ αρχής, ώς πολλάκις ύπεαέθη δτι ήτο, νέα θρησκεία άνεξάρτητος καί 

άντικειμένη είς τον Βραμισμόν. Ουδέποτε ύπήρξεν έν τή  ιστορία τοΰ 
κόσμου ό ,τ ι δύναται νά όνομασθή εντελώς νέα θρησκεία. Πάσα θρη

σκεία ήν γνωρίζομεν προϋποθέτει έτέραν θρησκείαν, ώς πάσα γλώσσα 
προϋποθέτει άρχαιοτέραν γλ.ώσσαν. Σχεδόν δλως άδύνατον φαίνεται 

μάλιστα νά συλλάβωμεν τό δυνατόν έντελώς νέας θρησκείας, όσον καί 
έντελώς νέας γλώσσης. 'Ο Μωαμεθανισμός προϋποθέτει Χριστιανισμόν, 

Ιουδαϊσμόν καί δημώδη τινά πίστιν διαδεδομένην μεταξύ τών αραβι

κών φυλών. Ό  Χριστιανισμός προϋποθέτει Ίουδαϊσμον καί Ελληνικην 
φιλοσοφίαν. Ό  ’Ιουδαϊσμός προϋποθέτει άρχαιοτέραν καί ευρυτερον δια

δεδομένην σημιτικήν πίστιν, ίχνη τής οποίας φαίνονται είς τάς έπιγρα- 
φάς τής Βαβυλώνος καί τής Ν ινευή. Πέραν τής θρησκείας τών βασι
λείου τής Μεσοποταμίας φαίνεται νά ύπήρξεν ’Ακκαδικη θρησκεία, 
κ ’ επέκεινα ταύτης αί γνώσεις μας φθάνουσιν είς πέρας. Η αρχαία 
θρησκεία τοΰ Ζοροάστρου πάλιν προϋποθέτει τήν Βεδικην θρησκείαν, 
ένώ ή Βεδική θρησκεία άνάγεται είς άρχαιοτέραν Άρύαν παράδοσιν.

Μυ σ τ ι κ ό ς  ι ι ο υ δ δ ι ς Μο ς  2 8 5

'Ό ,τ ι κεϊτα ι πέραν τής κοινής ταύτης Άρύας θρησκείας είνε καί πάλιν 
έπέκεινα τών όρίων ού μόνον τής ιστορίας, άλλά καί άπλής εικασίας. 
Ά λλά  δυνάμεθα ασφαλώς νά βεβαιώσωμεν δτι, όπως δέν άνεκαλύφθη 

ποτε άνθρωπίνη φυλή άνευ γλώσσης δλως, ούτω δέν γνωρίζομεν άνθρω- 
πίνην φυλήν άνευ θρησκεύματος τίνος, άνευ έκδηλώσεως έννοιας τινός 

περί τών επέκεινα, ή τής έννοιας εκείνης τοΰ Άπειρου όπισθεν τοΰ 
Πεπερασμένου, ήτις είνε ή άληθής κρηναία πηγή πάσης θρησκείας.

Όσον καί άν διαφέργι ό Βουδδισμάς άπό τοΰ Βραμισμοΰ έν τή  βρα

δύτερα άναπτύξει του, ή διδασκαλία τοΰ Βούδδα θά ήτο άκατανόητος 

άνευ τής προηγούμενης γεννήσεως τοΰ Βραμισμοΰ. Τοΰτο πλειστάκις 

παραγνωρίζεται, καί πολλαί λέξεις καί έκδοχαί έκφέρονται ώς ίδιάζου— 
σαι είς τάν Βουδδισμόν, ένώ ήσαν οίκειόταται είς τούς Βραχμάνας. 
Πολλάκις, είνε άληθές, ό Βούδδας έδωκε νέαν σημασίαν είς αύτάς, 

άλλ’ έδανείσθη τήν ουσίαν παρ’ έκείνων οϊτινες υπήρξαν οί διδάσκαλοι 
τής νεότητός του. Γενικώς νομίζεται, έπί παραδείγματι, δτι ή Ν ι ρ 

β ά ν α ,  περί ής τόσα έγράφησαν, είνε όρος κατασκευασθείς ύπό τοΰ 
Βούδδα. Ά λ λ ’ ή Ν ι ρ β ά ν α  άπαντά είς τήν Βα γαβάδ-γιτά  καί εις 
τινα τών Ούπανισχάδς. Έσήμαινεν άρχήθεν τίποτε περισσότερον είμή 
τήν εκπτωσιν ή τήν έκπνοήν παντός πάθους, τήν γαλήνην μετά τήν 

τρικυμίαν, τήν έντελή χειραφέτησιν καί αίωνίαν μακαριότητα, τήν 

ένωσιν μέ τό 'Γπέρτατον Πνεΰμα (Βράμα-Ν ιρβάνα), έωσότου εις τινας 
τών Βουδδιστικών σχολών, καίτοι όχι είς όλας, κατήντησε νά σημαίντ) 
τήν πλήρη άπόσβεσιν ή έκμηδένισιν. 'Ό ,τ ι καί άν κατήντησε νά ση- 

μαίνν) ή Νιρβάνα είς τά τέλος, δεν δύναται νά ύπάρξγι αμφιβολία περί 
τοΰ ό ,τ ι έσήμαινεν είς τήν άρχήν, όπερ ήτο ή άπόσβεσις τοΰ πυράς 

τών παθών. Ά λ λ ’ ή άρχή αύτη κείται εξω τών όρίων τοΰ Βουδδισμοΰ1 

εύρίσκεται άκόμη έντός τής άρχαίας δικαιοδοσίας τοΰ Βραμισμοΰ.
Τά όνομα πάλιν δ ι ’ ού έκάλουν εαυτούς ό Βράμας καί οί οπαδοί 

του, καί ύφ’ ο έγένοντο τά πρώτον γνωστοί είς τούς 'Έ λληνας καί είς 
άλλα έθνη, Σ α μ ά ν α ,  είνε πιθανώς βραχμανικής άρχής. Εινε τό σανσ

κριτικόν Σ ρ α μ ά ν α ,  άσκητής ή επαίτης, παραγόμενον έκ τοΰ ρήμα

τος σ ρ ά μ , μοχθώ, ταλαιπωρούμαι. Ό  Βούδδας έκαλείτο συχνά Σ α -  

μάνο Γόταμο, ά άσκητικός Γόταμο, καίτοι αύτάς ήτο ό καταργήσας 
τάς άκρας βασάνους, άς ύπέφερον έκουσίως οί άσκητικοί Βραχμάνες 
κατά τά τρίτον στάδιον τοΰ βίου των, τήν είς τά δάσος άποχώρησιν. 

Παρά τοΐς Βουδδισταΐς πάς δστις κατέλιπεν οίκον, εστίαν, οικογένειαν,



είς όποιανδήποτε τάξιν καί άν άνηκε πρότερον, δύναται ν’ άναδειχθή 

Σ α μ ά ν α ς ,  ά λ λ ’ ή λέξις τάχιστα προσέλαβε την γενικωτέραν έννοιαν 
τοΰ άγιου, ούτως ώστε άνθρωπός τις δύναται νά καλήται Σαμάνας 

καίτοι μή άναλαβών τό ταπεινόν τοΰ άσκητοΰ ένδυμα. Ούτω άναγινώ- 
σκομεν εις τά Δαμναπάδς :

α "Οστις, καίτοι πολυτελώς ήμφιεσμένος, ά :κή ησυχίαν, είνε φιλήσυ- 
» χος, ευπειθής, εγκρατής καί σώφρων, καί έπαυσε νά εύρίσκη σφάλματα 

» είς τά άλλα όντα, έκεϊνος είνε άληθώς Βραχμάν, Σραμάνας καί Β ιζο ύ .»
Έ νταΰθα βλέπομεν συγχρόνως οτι ή υψηλή ιδέα τοΰ Βούδδα, όν 

παρίστων συνήθως ώς έχθρόν τών Βραχμάνων καί τοΰ Βραμισμοΰ, σχε
τίζετα ι μέ τό όνομ,α τοΰ Βραχμ,άνος, καί πώς ό φιλόσοφος έκεϊνος μένει 
τέκνον της έποχης του. Π αρ’ αΰτώ ό Βραχμ-άν είνε άγιος, καί ό Βιζοΰ 

έπαίτης, όχι πολύ άπέχων τοΰ άγίου.
Οί "Ελληνες μετέβαλον τούς Σαμάνα είς Σ α μ α ν α ί ο υ ς  καί ένίοτε 

είς Σ ε μ ν ο ύ ς ,  Τό Σ α μ ά ν  έν τούτοις, τό Τογγουσιανόν όνομα τό 

σημαίνον τάν ιερέα μάγον δέν παράγεται έκ τοΰ Σαμάνα, ά λλ’ είνε λέξις 

έκ Τουγγουσιανής ρίζης.

Πολλάς άλλας λέξεις θά ήδυνάμεθα νά μνημονεύσωμεν, αϊτινες φαί
νονται είς ήμας βουδδιστικαί, καί όμως εΐνε πράγματι βραχμανικής 

κατασκευής. Ό λ ίγα ι βουδδιστικαί λέξεις καί έννοιαι ΰπάρχουσ. τφ  όντι, 
αϊτινες, ίστορικώς έξεταζόμεναι, δέν άποκαλύπτουσι τά βραχμανικά 
αύτών προηγούμενα, κατά τό μάλλον καί ήττον τροποποιημένα είς 
τάς νεωτέρας σχολάς τών Βουδδιστών. Οί μελετητα ί άρχίζουν νά συν- 

ορώσιν ότι, όπως δέν δυνάμεθα όλοσχερώς νά έκτιμήσωμεν τά Π ά λι, 
τό ιερόν ιδίωμα τοΰ Βουδδισμοΰ, χωρίς νά γνωρίζωμεν τήν σανσκριτι

κήν, οΰτω δέν δυνάμεθα έντελώς νά έννοήσωμεν τήν διδασκαλίαν τοΰ 

Βούδδα χωρίς νά γνωρίζωμεν τάς προηγουμένας περιόδους τής Β ρα χ- 

μανικης σκέψεως.
Καί όταν άκόμη ό Βούδδας, ό νεαρός ήγεμονίδης τοΰ Κ απιλαβα- 

στού, άπεφάσισε νά καταλίπιρ οικογένειαν, σύζυγον, υίάν, πατέρα καί 

φίλους, καί ν’ άσπασθή τάν βίον τών φερεοίκων, ήκολούθησε τό παρά- 

δειγμα το δοθέν αύτφ ύπό τών Βραχμ-άνων Σραμ-άνας, καί υπεβλήθη 
εϊς όλας τάς σκληράς βασάνους είς άς όλοι οί κατοικοΰντες είς τά δάσος 
εκρινον ορθόν νά ύποβάλλωνται. Έχρειάσθη δέ νά παρέλθωσι πολλά 

ετη πριν έννοήση τά άκρως άνωφελές καί ιδίως τήν έπιβλαβή επιρροήν 
των. Τότε παριδέχθη λογικώτερον βίον, ον ώνόμαζε μέσην όδάν, έξ

ίσου άπεχουσαν τής τε άκρας άσκητικότητος καί τής ήδυπαθείας. Ε ις 
όλα ταΰτα δέν ύπήρχεν άπόρρητόν τ ι ,  τίποτε έσωτερικόν, ούδέν μυ

στήριον. Ιούναντίον, ό ,τ ι δυνατόν νά ύπήρχε μυστηριώδες παρά τοϊς 

Βρ*χμ*^ι<Γταίς κατοίκοις τοΰ δάσους, έκηρύττετο νΰν πράς όλον τόν 

κόσμον υπο τών μ,οναχών, τών αποτελούντων τήν άληθή βουδδι- 
στικήν άδελφότητα έν τώ μέσω τής πλέον άνεξαρτήτου λαϊκής τάξεως. 

Εάν υπάρχη θρησκεία όλως δημώδης, όλως ανεπιφύλακτος, χωρίς νά 

παραδέχηται ιερατικά προνόμια, τοιαύτη ήτο ή αρχική θρησκεία τοΰ 
Βούδδα. Ο Βραμισμ.ός έκαμε χρήσιν της Σανσκριτικής ώς ίεράς γλώσ

σης· ό Βούδδας παρεδέχθη τάς δημώδεις διαλέκτους τ ά ' λαλουμένας 

ύπά τοΰ λαοΰ, ούτως ώστε πάντες νά δύνανται νά παρακολουθήσωσι 
τήν διδασκαλίαν του.

Δέν δύναμαι νά δώσω καλλιτέραν έξήγησιν της μεταβολής τοΰ Βρα- 
μισμοΰ είς Βουδδισμόν ειμή λέγων ότι ό Βουδδισμός ήτο ά άνώτερος 

Βραμισμός εκλαϊκευμένος, άφοΰ κατηργήθη παν τά μυστικόν, τό δέ ίε- 
ρατεΐον άντικατέστη ύπά μοναχών, καί οί μοναχοί ούτοι ήσαν κατά 

τάν άληθή χαρακτήρά των διάδοχοι καί άντιπρόσωποι τών πεφωτι
σμένων εραστών τοΰ δάσους τών προηγουμένων γενεών. Ή  Βουδδιστική 
κοινότης συνίστατο έκ μοναχών, ούχί ιερέων, καί έκ λαϊκών. Οί μο- 

ναχοί ήσαν ό ,τ ι υπήρξαν οί άσκηταί, οί Σραμάνας- μόνον δέν ήσαν 
πλέον υπόχρεοι νά διέλθωσι τά προηγούμενα στάδια τοΰ Βραχμακάρου 

(θρησκευτικοΰ σπουδαστοΰ) καί τοΰ Γριχάστα (οικογενειάρχου), καίτοι, 
ώς αύτάς ό Βούδδας, δυνατόν νά ύπήρξαν έγγαμοι καί πατέρες οίκο- 
γενείας, έάν μ,όνον μετά τινα χρόνον ήσαν πρόθυμοι νά έγκαταλίπωσιν 

όσους ώνόμ.αζον οικείους των. "Οσον διά νά τηρώσί τινα τών δογμ.άτων 

τούτων άπόρρητα, ούδέν ήδύνατο νά είνε έναντιώτερον πρός τό πνεΰμα 
τοΰ ίδρυτοΰ των. "Οση καί άν ύπήρξεν εσωτερική διδασκαλία είς άλλας 

θρησκείας, ούδεμία ύπήρξεν έν τή  θρησκεία τοΰ Βούδδα. Πάν ό ,τ ι ήτο 
έσωτερικόν ή μ.υστικόν δέν ήτο πράγματι διδασκαλία τοΰ Βούδδα- 
όποιαδήποτε καί άν ήτο ή διδασκαλία τοΰ Βούδδα, ήτο πράγματι όχι 
μυστική. Ό  Βούδδας αύτάς, καίτοι γνωρίζει κάλλιστα ότι ύπάρχει, 
καί έν πάσγι έντίμω θρησκεία οφείλει πάντοτε νά ύπάρχν), διάκρισις 

μεταξύ τών ολίγων καί τών πολλών, δέν θά ένέκρινε φραγμούς μεταξύ 
τούτων, ειμή εκείνους ούς έθηκαν δ ι’ έαυτούς. Ό μ ιλ ε ΐ μετά φανεράς 

περιφρονήσεως ώς πρός τήν τήρησή μέρους τινός τής άληθείας άπορ- 

ρήτου. Ούτω λέγει εν μια τών Συντόμων διδαχών του ;



« ΤΩ μαθηταί, τρία ύπάρχουσιν είς ά προσηκει ή μυστικότης και όχι 

» ή  έμφάνεια. Τ ίνα  τα ΰ τα ; Ε ίς τάς γυναίκας προσηκει ή μυστικότης,

» ούχί ή έμφάνεια' είς την ιερατικήν σοφίαν προσηκει η μυστικότης,
» ούχί ή έμφάνεια’ είς τάς διδασκαλίας τοΰ ψεύδους προσηκει ή μυστι- 

» κότης, ούχί ή έμφάνεια. Ε ίς  τά  τρία  ταΰτα προσηκει η μυστικό της,

» ούχί ή παρρησία κα ί ή έμφάνεια.
» Ά λ λ ’ ύπάρχουσι τρία  τά  λάμποντα ενώπιον όλου τοΰ κόσμου καί 

»οΰ ·/ί έν τω κρύπτω. Τ ίνα  τα ΰ τα ; Ό  δίσκος της σελήνής, ώ μαθη- 

» τα ί, φέγγει ενώπιον πάντων, καί ουχί κρυφίως· ό δίσκος τοΰ ήλιου 

» λάμπει έ\ώπιον πάντων, καί ούχί κρυφίως· τά δόγματα καί οί κανό- 

» νες οί κηρυττόμενοι ύπό τοΰ τελείου Βούδδα λάμπουσιν ενώπιον πάν- 

» τ ων ,  ούχί κρυφίως. Τά τρία ταΰτα λάμπουσιν ενώπιον πάντων, καί 

«ο ύ χ ί κρυφίως.»
Κ αί αύτη δέν εινε η μονη οορα καθ ην ο Βουδ^ας καταδι -α^ει 

παν τό μυστηριώδες έν τη  θρησκεία, ή ό ,τ ι νοείται διά τοΰ μυστικοΰ 
Βουδδισμοΰ. 'Υπάρχει άξιομνημόνευτος διάλογος μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ 

ααθητοΰ του Ά νανδα μικρόν πρό τοΰ θανάτου του, έν ώ κατακρίνει 
ού μόνον τό μυστηριώδες έν τη  θρησκεία, άλλά πασαν έπίκλησιν πρός 
έξωτερικήν εξουσίαν, πασαν ύπακοήν εϊς άλλο τ ι παρά τήν ένδόμυχον 

φωνήν. Έ ν  τη  Μ α χ  α π α ρ ι ν ι β β ά ν α Σ ο ύ τ τ α  άναγινώσκομεν:
« 2 8 . Κ αί οτε ά Μάκαρ εϊσήλθεν ούτω εις τήν ύετώδη ώραν (όταν 

» οί μοναχοί άποχωροΰσι τοΰ κόσμου), σκληρά άσθένεια έπέπεσεν επ 
» αύτόν, καί δριμέα άλγη ήλθον έπ ’ αύτόν ώς είς θάνατον. Ά λ λ ’ ό 

» Μάκαρ, μνήμων καί έγκρατής, έφερε ταΰτα άγογγύστως.
» 2 9 .  Τότε ό λογισμός ούτος έπήλθεν εις τόν Μάκαρα : Δέν θά είνε 

» καλόν δΓ έμέ νά παρέλθω άπό τής ζωής χωρίς νά προσφωνήσω τους 

» μαθητάς, χωρίς ν’ άποχαιρετίσω τό τά γμα . Νΰν δΓ ίσχυροΰ άγώνος 

)) τής βουλήσεως άς κάμψω πάλιν τήν άσθένειαν ταύτην, καί άς δράξω 

» τήν λαβήν τής ζωής έωσοΰ ελθη ή πεπρωμενη ώρα.
» 3 0 .  Κ αί ό Μάκαρ δΓ ίσχυροΰ άγώνος τής βουλήσεως κατέκαμψε 

» πάλιν τήν νόσον, καί έδραζε την λαβήν της ζωης έωσοΰ έλθη η ώρα 

» ήν είχεν ορίσει. Καί ή νόσος κατεπραυνθη επ αυτώ.
» Καί εύθύς ύστερον ό Μάκαρ ήρχισε ν’ άναλαμβάνη. ΚαΡάποτινά- 

» ξας τήν άσθένειαν έξήλθε τοΰ μοναστηριού, καί έκάθισεν όπ σθεν τοΰ 
» μοναστηριού έπί βάθρου κειμένου έκεϊ. Καί ό σεβάσμιος ’Άνανδα ηλθε 
» πράς τό μέρος όπου ήν ό Μάκαρ καί ήσπάσθη αύτόν, καί έκάθισεν
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» εύσεβάστως παρ’ αύτόν, καί προσεφώνησε τόν Μάκαρα καί εΐπεν : 

»Έ θεώ ρησα, δέσποτα, πώς ό Μάκαρ ήτο ύγιής, καί έθεώρησα πόσον 

» ό  Μάκαρ ειχεν ύποφέρει. Κ α ίτο ι δέ εις τήν θέαν τής άσθενείας τοΰ 
»  Μάκαρος τό σώμά μου έγένετο ασθενές ώς χόρτον, καί ό όρίζων έθο—
» λώθη πρός έμέ, καί αί δυνάμεις μου ήσθένησαν, όμως έλαβον μικράν 

» τινα παραμυθίαν έκ τοΰ λογισμοΰ ότι ό Μάκαρ δέν θά παρέλθη άπά 

»  τής ζωής έωσοΰ άφήση τούλάχιστον οδηγίας διά τά τά γμα .
» 3 2 . Τ ί λοιπόν, ’Άνανδα ; άπεκρίθη. Προσδοκά τοΰτο άπ’ έμοΰ 

» τό τά γ μ α ; Έ γώ  έκήρυξα τήν άλήθειαν, χωρίς νά κάμω διάκρισιν 

» μεταξύ έξωτερικής καί έσωτερικής διδασκαλίας· διότι χάριν τής άλη- 
» θείας, Ά να νδα , ό Ταθάγατα δέν εχει τοιοΰτον τ ι ώς τήν κεκλεισμένην 

» πυγμήν διδασκάλου, όστις τηρεί τινά μυστικά .»
Ε ίτ α  κατακραυγάζει κατά τής ιδέας ότι, μετά τόν θάνατόν του, οί 

μαθηταί αύτοΰ θά οδηγώνται τυχόν απο αλλο τ ι ειμ.η το Πνεΰμ.α της 

Α λήθεια ς τά έν αύτοίς.
« Βεβαίω ς, ’Ά νανδα, λέγει, έάν τυχόν υπαρχη τις όστις υποθάλπει 

» τήν ιδέαν ότι έγώ θά οδηγήσω τήν άδελφότητα ή ότι τά τάγμα 
» έξαρταται ά π ’ έμ.οΰ, έκεϊνος πρέπει νά καταθέση οδηγίας περί παντός 

» τοΰ άφορώντος τά τά γμα . Ά λ λ ’ ό Ταθάγατα, ώ 'Άνανδα, δέν φρο- 

» νε ΐ  ότι αύτάς θά όδηγήση τήν άδελφότητα, ότι τά τάγμα έξαρτάται 

» άπ’ αύτοΰ. Δ ια τ ί τότε ν’ άφήση οδηγίας περί παντός τοΰ άφορώντος 

» τ ό  τά γ μ α ; Έ γ ώ , ώ Ά να νδα , έγήρασα καί είμαι πλήρης ήμερώ ν ή 
» οδοιπορία μου έγγίζει εις τό τέρμα, έφθασα είς τά κορύφωμα τών 
«ήμερώ ν μου, είς ήλικίαν όγδοήκοντα έτών, καί ώς τό παλαιόν άμά- 
» ξιον τά βαρυφορτωμένον, Ά να νδα , μόνον μέ πολύν πρόσθετον κόπον 

» δύναται νά κινηθή, ούτω, μ.οί φαίνεται, καί τό σώμα τοΰ Ταθάγατα 
«δύνατα ι μέ πολύν πρόσθετον κόπον νά κινηθή —

» 3 3 . Δ ιά  τοΰτο, ώ ’Ά νανδα, γίνεσθε ώς λύχνοι είς ύμ&ς αύτούς. 

» Γίνεσθε καταφυγή είς ύμας αύτούς. Μή άποβλέπετε είς εξωτερικόν 

» καταφύγιον. Κρατεΐσθε σφιγκτώς άπό τήν λαβήν τής αλήθειας. Μή 

» άποβλέπετε ώς εις καταφυγήν είς άλλον παρά ύμ&ς . . .
» 3 4 .  Κ αί όσοι, ’Ά νανδα, εϊτε νΰν είτε μετά τόν θάνατόν μ.ου, είνε 

» λύχνοι πρός εαυτούς, καί καταφυγή είς εαυτούς, δεν άποβλέπουσι δέ 

» είς έξωτερικόν καταφύγιον, άλλά βαίνουσιν έγγύς πρός τήν άλήθειαν 

» ώς λύχνον των, και κρατοΰνται σφιγκτά άπά τήν αλήθειαν ώς μόνην 

«καταφυγήν των, ούδ’άποβλέπουσι πρός άλλην καταφυγήν παρά έαυ-
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» τους, ουτοι, ώ Ά να νδα , μεταξύ τών Βικχούς τών ίδικών μου θά 

» φθάσωσι τό άκρότατον ύψος, άρκεϊ νά είνε πρόθυμοι νά μάθω σι.»

Δύναται νά ύπάρχη τ ι καταφανέστερον καί άποφασιστικώτερον ; Ε ις 
ουδένα πρόκειται ν’ άνατεθή ιδιαιτέρα η μυστική διδασκαλία περί του 

μέλλοντος κανονισμού της Ινοινότητος, ούδεις δύναται ν ’ άντιποιηται 
έςαιρετικήν τινα έςουσίαν. Α λλ ’ ή ύπερτάτη έδρα της έξουσίας θά 

είνε πάντοτε παρ’ αύτω τώ άνθρώπω καί μέ την φωνήν της άληθείας 
μόνον είς τά ενδόμυχα.

Και αΰτη εινε ή θρησκεία την οποίαν, μεταξύ πασών τών άλλ.ων, 

έξέλεξεν ή κυρία Βλαβάτσκη ώς ε σ ω τ ε ρ ι κ ή ν  θρησκείαν. Ό  Βούδ
δας, όστις δεν ήθελε να εχη μυστικά, είτε διά τους λαϊκούς είτε διά 

τούς ίδιους του άγαπητούς όμιλητάς, παρίσταται ώς άποκρύπτων την 

άμοίστομον μάχαιραν της γνώσεως άπό τοΰ άξεστου όχλου καί τηρών 

την ένδοτάτην γωνίαν τοΰ άγιαστηρίου έν βαθύτατη σκιά Ούδεις αΰθος 

περιηγητοΰ ύπήρξέ ποτε θρασύτερος καί άτοπώτερος άπό την παρερ

μηνείαν ταύτην τοΰ χαρακτήρος τοΰ Βούδδα καί της διδασκαλίας του.

Επα ναλα μβά νω , δέν πιστεύω ότι ή κυρία Βλαβάτσκη έπενόησε τόν 

έσωτερικάν Βοϋδδισμόν. Ε ίμ α ι πρόθυμος νά πιστεύσω ότι, ώς έν τή 

πρώτη μετά  τοΰ Βραχμανισμοΰ συναντήσει της έν τώ προσώπω τοΰ 

Σατυάνανδα Σαρασβατί, ήτο, όταν εύρίσκετο άντιμέτωπος μέ τούς 
Βουδδιστάς Μ αχάτμας, εις τήν θέσιν τοΰ άλιέως τοΰ Γ κ α ϊτε , όστις 
εϊλκετο ύπό σειρήνος είς τά  κύματα : «  Hall) z o g  s ie  ih n , lia lb  sa n k  

e r  h i n ! »  (Μισό αύτή τραβοΰσε, μισό αύτάς βουλιοΰσε). Έφενακίσθη 
άπό άνθρώπους οϊτινες εΐδον ότι αύτη έπεθύμει σχεδόν νά φενακισθή, 
καί ότι δέν είχε μέσα οιαδήποτε νά ύπερασπίση έαυτήν έναντίον τής 

άπάτης. Προβαίνω μάλιστα άπωτέρω, καί παραδέχομαι ότι, καί μέ 

τά νά δώση στρεβλήν έρμηνείαν τοΰ Βουδδισμοΰ επραξεν άγαθόν τ ι,  

έφελκύσασα τήν γενικήν προσοχήν έπί θρησκείαν ήτις, μέ όλας τάς ελ
λείψεις της, είνε άξια μεγάλου σεβασμοΰ καί έμβριθοΰς μελέτης. Έ άν 

οι οπαδοί τής κυρίας Βλαβάτσκη ήδύναντο μόνον νά έγκαταλίπωσι τήν 
ιδέαν ότι ούδεμία θρησκεία δύναται νά θεμελιωθή άνευ θαυμάτων, έάν 

ήδύναντο μόνον ν άναγνώσωσι πώς ό Βούδδας αύτάς άποκηρύττει όλα 
τά θαύματα πλήν ένός, θά έμάνθανον ότι ό ,τ ι καλοΰσι θαύματα ύπήρ
ξεν ή μάστιξ όλων τών έντιμων θρησκειών. Ε ινε άληθές ότι ό Βούδδας 

καί οί σύγχρονοι αύτοΰ, είτε οπαδοί εί'τε πολέμιοί του, όμιλοΰσι περί 

τινων θαυμάτων, ώς έάν τά  έβλεπον καθημερινώς τελούμενα. Ώ ς θαύ

ματα μαγικής δυνάμεως ά Βούδδας μνημονεύει τό ότι είς άνθρωπος 

δύναται νά έμφανίζηται ώς πολλοί ή πολλοί ώς είς- ότι άνθρωπός τις 
δύναται νά γίνετα ι άόρατος, δύναται νά διέρχηται διά τείχους ώς δ ι ’ 
άέρος, δύναται ν’ άνε'ρχηται είς τόν άέρα, ώς είς ΰδωρ, δύναται νά 

περιπατή έπί τοΰ ύδατος ώς έπί τής γής, καί δύναται ν’ άνυψοΰται 
άνά τάν άέρα ώς πτηνάν, ώστε νά φθάνη εϊς τήν σελήνην καί τάν ήλιον, 

ώς καί είς αύτόν τάν κόσμον τοΰ Βρά μα. 'Ό λα ταΰτα τά θαύματα 

άναγνωρίζει ό Βούδδας ώς λίαν δυνατά, ά λλ’ άρνεΐται ότι ’έχουσι σχέ- 
σιν τινά μέ τήν άλήθειαν τής διδασκαλίας του, ότι δύνανται νά προα- 
γάγωσι πεποίθησίν τινα ή ότι δύνανται νά μεταβάλωσιν άνθρωπον άπι

στον καί πολέμιον είς πιστόν καί φίλον. Ό  Βούδδας διαρρήδην αναγνωρίζει 
ότι άνθρωποί τινες εχουσι τήν δύναμιν ν ’ άναγινώσκωσιν άλλ^ων άνθρώ
πων τούς στοχασμούς ή νά ένθυμώνται τάς ιδίας αύτών προτέρας ύπάρ- 

ξεις, ά λλ’ άρνεΐται καί πάλιν ότι τά  τοιαΰτα δύνανται νά έμπνεύσωσι 
πεποίθησιν. Τά μέγιστον θαΰμα παρά τώ Βούδδα είνε ή διδασκαλία, 

δ ι’ ής άπιστος μεταβάλλετα ι πράγματι είς πιστόν καί έχθράς είς φίλον. 

Καί όταν οί μαθηταί του έρχονται πρός αύτόν παρακαλοΰντες νά τούς 

έπιτρέψη νά έκτελέσωσι τά  κοινά θαύματα τής μαγείας, άπαγορεύε1 

αύτοϊς νά τό πράξωσιν, άλλ’ έπιτρέπει αύτοΐς νά τελέσωσιν έν μόνον 
θαΰμα, όπερ πάς τις  θά ήδύνατο άλλ’ ούδεις πρά ττει, τουτέστι τή^ 

έξαγόρευσιν τών αμαρτιών, καί τοΰτο όχι έν τώ κρύπτω, όχι έν έξομο- 
λογητηρίω , άλλά δημοσία καί ένώπιον όλης τής συνάξεως.

Έ ά ν ή κυρία Βλαβάτσκη έδοκίμαζε νά έκτελέση τά μόνον τοΰτο 

άληθές βουδδιστικάν θαΰμα, έάν έπροσπάθει νά έξομολογηθή φανερά 

τά μικρά σφάλματά της καί τάς άδιακρισίας της, άντί ν ’ άποπειράται 
τήν καρδιογνωσίαν, τάν μετεωρισμόν, τήν διαβίβ ασιν έπιστολών διά 

τοΰ άέρος άπό τοΰ Θ ιβέτ είς τήν Καλκούτταν καί άπό τής Καλκούτ- 

τας είς τά Λονδΐνον, ή έάν έκεΐνοι οϊτινες έκουσίως ή άκουσίως ήνέ- 

χθησαν νά έξαπατηθώσιν ύπ’ αύτής άπετάσσοντο αναφανδόν όλας 

ταύτας τάς πλάνας καί τάς άτοπίας, θά ήδύναντο άκόμη νά φανώσ 

λίαν ωφέλιμοι, καί πράγματι νά λιπάνωσιν άχανή άγράν παρημελημέ- 
νον πράς νέαν καί πλουσίαν συγκομιδήν. ’Οφείλω νά εϊπω ότι είς τών 

άγαν θαυμαστών τής κυρίας Βλαβάτσκη, ό συνταγματάρχης Ο λκοττ, 
είσήλθε κατά τά τελευτα ία  ετη είς πολύ ύγιεστέραν σφαίραν δραστη- 

ριότητος, έν ή αύτός τε καί οί φίλ.οι του δύνανται νά πράςωσιν άληθες 
τ ι άγαθόν. Ένεθάρρυνε καί έβοήθηοε τήν δημοσίευσιν αυθεντικών κει-



μενών της παλαιας Βραχμανικής καί της Βουδδιστικής θρησκείας. 
Προσεπάθησε νά έμπνευση είς Βραχμανας καί Βουδδιστάς σέβας προς 

αΡΧα'·α των θρησκεύματα, και συνεδραμεν αυτους ν ’ άνακαλύψωσιν 
εις τά ιερά β ιβλ ία  των ακτίνας τινας άληθείας όδηγούσας αύτούς άνά 
τό βαθύ σκότος τοΰ βίου. Ά πέδειξεν αύτοΐς πώς, μεθ’ όλας τάς πολ

λάς διαφοράς, αι διάφοροι αιρεσεις των έχουσι πολλά τά κοινά, καί πώς 
οφειλουσι νά εγκαταλιπωσιν ό ,τ ι δέν είνε ουσιώδες καί νά τηρήσωσιν 
ό ,τ ι είνε ουσιώδες, ώς τόν άληθή δεσμόν εύρείας θρησκευτικής άδελφό— 

τητος. Ε ίς  όλα ταΰτα έχει πληρεστάτην την συμπάθειάν μου. ’Επειδή 

αγαπώ τον Βουδδαν καί θαυμάζω τήν Βουδδιστικήν ηθικήν, δέν δύ

ναμαι να σιωπήσω όταν βλέπω τήν εύγενή μορφήν του καταβιβαζο- 

μένην είς τήν τάξιν θρησκευτικών άγυρτών, ή τήν διδασκαλίαν του 
διαστρεφομένην καί παριστωμένην ώς μυστηριώδη άνοησίαν. Δέν εννοώ 

νά ε’ίπω ότι ό Βουδδισμάς δέν διεφθάρη ποτέ καί δέν έξεχυδαίσθη, όταν 

κατέστη θρησκεία βαρβάρων ή ήμιβαρβάρων λαών έν Θ ιβέτη , Κίνα 
καί Μογγολία· ουδέ θέλω ν ’ άρνηθώ ότι παρεστάθη ένιαχοΰ ύπό πα

νούργων καί άπατεώνων ώς μυστηριώδες τ ι,  έσωτερικάν, άνεξιχνιαστον 
καί άκατανόητον. Ε ινε άληθές επίσης ότι, ιδίως έν τώ καλουμένω 

Μαχαγιαναίω Βουδδισμω ύπάρχουσι μέθοδοί τινες μυστικαί καλούμε- 

ναι· έπί παραδείγματι ή Τ α θ ά γ α τ α  γ ο υ χ υ ά κ α , α ί  απόρρητοι δο- 
ξασίαι τών Ταθαγατών ή Βουδδών ά λ λ ’ είνε άπόρρητοι, όχι ώς άπη- 

γορευμεναι εις έκαστον, άλλ άπλώς ώς περικλ,είουσαι δυσκολωτέρας 
καί μ&λλον άφηρημένας δοξασίας. Κ αί τά Ά π ό κ ρ υ φ ο ν  τ ο ΰ  Έ γ ε λ  

δέν είνε πλέον μυστήριον, ώς άπέδειξεν ό Ότσινσων Σ τέρ λ ιγγ , καίτοι 

απαιτεί χρόνον τινά προπαρασκευής. Έ άν ή κυρία Βλαβάτσκη είχε 

προσφύγει είς τ ι τών κανονικών βιβλίω ν τών Μαχαγιαναίων Βουδδι- 

στών, θά έγνωρίζομεν ήδη τ ί ένόει λέγουσα εσωτερικόν Βουδδισμόν. 
Πρός τό παρόν, είνε άδύνατον νά συζητήση τις  τινα τών δοξασιών, άς 

αυτοί και οι οπαδοί της παρουσιάζουσιν είς τά κοινόν ώς εσωτερικάς, 

διότι ουδέποτε μας έδωκαν δείγμα νά έννοήσωμεν τ ί καλοΰσι Βουδδι- 
σμόν, είτε εσωτερικόν είτε εξωτερικόν.

Είπον ήδη πόσον είνε δύσκολον νά όμιλή τις γενικώς περί Βουδδι- 

σμοΰ, ή νά έκθεση ποϊαι διδασκαλίαι θεωρούνται ώς ορθόδοξοι καί ποΐαι 

ώς έτερόδοςοι υπό τοΰ Βούδδα καί τών πολυπληθών μαθητών καί 

ο,.αδών του. ΙΙρέπει νά ενθυμωμεθα ότι ό Βουδδισμάς ύπήρξεν ά π ’ άρ- 

χής έν Î ®νον τών πολλών φιλοσοφικών καί θρησκευτικών συστημάτων,

οία ύπήρξαν πάμπολλα άνέκαθεν έν τη  Ινδική. Γνωρίζομεν ότι την 

αυτήν ελευθερίαν τής σκέψεως, ήν ήξίωσε δ ι’ εαυτόν ό Βούδδας έγκα- 
ταλείψας τάς άρχαίας βραχμανικάς παραδόσεις, άντεποιοΰντο καί πολ

λοί τών συγχρόνων του ίδρυταί γενόμενοι νέων σχολών. ’Ολίγον ύπήρχε 

τά καθαρώς δογματικόν έν τη  διδασκαλία τοΰ Βούδδα. Έ πηγγέλλετο  

ότι άπαλλάσσει τούς άνθρώπους άπό τής κακοπαθείας καταδεικνύων 

αύτοΐς τάν ψευδή καί μεταβατικόν χαρακτήρα τοΰ κόσμου. Ά λ λ  όσον 

άφορδέ τινά έξ όσων άποκαλοΰμεν θεμελιώδη τής θρησκείας ζητημα τα  

(οίον ή ύπαρξις τοΰ θείου, ή πραγματικότης καί άθανασία τής ψυχής, 
ή πλάσις καί ή κυβέρνησις τοΰ κόσμου), έπέτρεπε τήν μεγίστην ελευ

θερίαν φαίνεται μάλιστα ότι κύριος σκοπός του είνε τό νά διαμαρτυ- 
ρηθή κατά τίνος θετικοΰ δόγματος έπί τών κεφαλαίων τούτων. Έ ν τεΰ -  

^εν ήγέρθησαν λίαν πρωίμως ήδη πολυάριθμοι αιρέσεις καί παρασυνα- 

γωγαί μεταξύ τών Βουδδιστών, καίτοι φαίνεται ότι δέν ήσαν σχεδόν 
περισσότερόν τ ι φιλοσοφικών σχολών ή μικρών συνάξεων έπιτετραμμενων 

τήν τήρησιν μικρών τινων λεπτομερειών τής πειθαρχίας.
Άναγινώσκομεν είς τά χρονικά τής Κεϋλάνης, τά  Διπαβάνσα (έδ. 53 ) 

καί Ματαβάνσα (έδ. 8) περί δεκαοκτώ αιρέσεων, ή άρχή τών οποίων 

άνήγετο είς τήν δευτέραν εκατονταετηρίδα μετά τάν Βούδδαν. Κ α ίτο ι 

ή χρονολογία αΰτη φαίνεται άμφίβολος, δέν δυνάμεθα ν' άμφιβάλλω- 

μεν ότι είς τόν καιρόν τοΰ Άσόκα, ήτοι τήν τρ ίτην π . X .  εκατονταε
τηρίδα , αί δεκαοκτώ αύται αιρέσεις ύπήρχον, ώς καί άλλαι εξ καλου- 

μεναι νεώτεραι αιρέσεις. Γνωρίζομεν τά ονόματα τών αιρέσεων τούτων, 
οία διεσώθησαν είς έγγραφα σανσκριτικά, παλικά, θιβετικά , κινεζικά 

καί μογγολικά, άλλά περί τής άρχής των καί περί τών κεφαλαίων έν 

οίς έκάστη διέφερε τών άλλων αί πληροφορίαι μας είνε μέχρι τοΰδε 
άνεπαρκέσταται. Σχετικώ ς πολλά είνε όσα διεσώθησαν, καί όμως δέν 
άρκοΰσι πρός πληροφορίαν ήμών. Εχομεν κατάλογον τών ονομάτων, 
άλλά πολλά ολίγον πλε'ον τών ονομάτων. Ε ϊς  τινας περιπτώσεις τα  κε

φάλαια περί ά ή μία  αϊρεσις διαφέρει τής άλλης είνε μικροπρεπή είς 
άκοον, οίον άν τό άλας πρέπει νά φυλάττηται ύπέρ τάς επτά ήμέρας· 
άν ύπάρχουσι ζώα είς τόν ουρανόν- άν παιδίον τ ι δύναται νά προσηλυ- 
τισθή πριν γεννηθή· άν αί σκέψεις τοΰ όνειροπόλου είνε «.διάφοροι* άν 

ό Βούδδας έγεννήθη εις όλα τά μέρη τοΰ κόσμου, καί άν τ ’νες Βοΰδδαι 
ύπερέχουσιν άλλων. Ά λλαχοΰ τά  κεφάλαια τής διαφορας είνε μεγα- 
λειτέρας σπουδαιότητος, ώς άν ύπάρχη ψυχή έν τώ άνθρώπω' άν οι
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νεκροί ωφελούνται άπό τάς προσφοράς- άν ή προφητεία εΐνε δυνατή· 
άν δύναται διά τ η ;  μελέτης νά έπιτευχθγ) γνώσις τών στοχασμών τών 

άλλω ν άν λαϊκός δύναται νά γείνγ) Ά ρ χ α τ  καί ν’ άπολαύση την μ α 

καριότητα ή Ν ιρβά ναν άν ό Βούδδας πράγματι έγεννήθη έν τώ κό- 
σμ.ω τών άνθρώπων αν ό Βούδδας είχεν έλεος’ άν ήτο υπεράνθρωπος 

εις τά συνήθη πράγματα τοΰ β ίο υ *· άν ή διδασκαλία τοΰ Βούδδα ή λ- 

λοιοΰτο καί άνενεοΰτο πάλιν εις τά μεγάλα Συμβούλια . Ό  άριθμός τών 
αιρέσεων τούτων φαίνεται ότι δέν 'έπαυσε ν ’ αΰξάνη, καί οτε κατά τήν 

πεμ,πτην και την εβδομ.ην εκατονταετηρίδα Κινέζοι προσκυνηταί έπε- 
σκέφθησαν την Ινδίαν, ό αριθμός των τόσον μ.έγας είχεν άποβή, ώστε 

δυσκόλως δύναται νά έννοήση τις  πώς ήδύνατο νά τηρηθη ένότης με
ταξύ αυτών.

Εάν όλα ταΰτα τά  κεφάλαια, καί άλλα πλείονα είχον μείνη εκκρεμή 
ζητηματα μεταςύ τών Βουδδιστικών αιρέσεων, δυνάμεθα κάλλιστα νά 

έννοησωμεν ότι τόση ύπήρξεν ασυμφωνία μεταξύ έκείνων οϊτινες έπεχεί- 
ρησαν νά συγγράψωσιν ιστορίαν τοΰ Βουδδισμοΰ. Γνωρίζομεν ότι εί'ς 

τινα τών σπουδαιοτάτων κεφαλαίων αυτός ό Βούδδας άπέφυγε νά έκ
φραση οριστικήν γνώμην, καί κατά τήν έννοιαν ταύτην, ή κυρία Β λα - 
βατσκη θά είχε κκπως δίκαιον νά εΐπν) ότι δέν γνωρίζομεν μετά βε- 

βαιότητος τ ί έδίδαξεν ό Βούδδας τούς μαθητάς του, καί οί μ.αθηταί 
τούς ίδιους των οπαδούς, οϊτινες κατέστησαν οί θεμ,ελιωταί τών πα μ- 
πόλλων τούτων αιρέσεων. Οΰχ ήττον, ό ,τ ι γνωρίζομεν περι Βούδδα 

καί Βουδδισμοΰ, πρέπει νά προσπαθώμεν νά τά γνωρίσωμεν άπ’ ευθείας, 

τουτέστι νά εϊμ,εθα παρεσκευασμένοι όπως δίδωμεν δείγματα  έκ κανο
νικών καί αυθεντικών β ιβ λ ίω ν  δέν πρέπει νά προσφεύγωμ,εν εις Μ α- 

χάτμας έκεΐθεν τών Τμ.αλαύων. ΙΙολλαί άπόπειραι εγειναν όπως δειχθή 
OTt ά Κανών τοΰ μεσημβρινοΰ Βουδδιστοΰ, ά καλούμ.ενος Τριπ ιτάκα, 
τα τρία Κάνιστρα, ήτο πολύ νεώτερος ή όσον παριστώσιν αύτόν οί 
Βουδδισταί. Τινες τών μελετητών άπέδωκαν αύτώ χρονολογίαν μ.ετα- 

γενεστέραν τής Καινής Δ ιαθήκης. Τά κ α τ ’ έμέ, παρεδέχθην πάντοτε

"Εως ποΰ δύνανται νά φθάσωσι τοιαΰτα ζητήμα τα  περί τοΰ άλη- 
θοΰς χαρακτήρος τοΰ Βούδδα δύναται νά έννοήσν) τ  ς έκ τοΰ γεγονότος 
ότι μ ία  τών αιρέσεων διέφερε τών άλλων ύποστηρίζουσα τοΰτο, τό 
όποιον ό διάσημος συγγραφεύς, καίτοι θαυμαστής τοΰ Βουδδισμοΰ, α ί- 
δούμενος λατινιστί παραθέτει: Qu o d  e v c re m e n la  lA uldhae &unt 
su av eo flfen th . 7

ότι ή παράδοσις ότι ούτος ύπήρξεν εργον τών άμεσων μαθητών τοΰ 

Βούδδα, έν τώ πρώτω Συμβουλίω , τώ συνελθόντι κατ αυτο το ετος 
τοΰ θανάτου τοΰ Βούδδα, εινε άστήρικτος, ή τουλάχιστον άμφίβολος. 
Ά λ λ ά  δέν άμφέβαλλον ποτέ ότι πραγματικός Κανών ιερών κειμένων 

κατηρτίσθη έν τώ Συμβουλίω  τω συνελθόντι επι του Ασυκα, κατα 

τήν τρίτην εκατονταετηρίδα πρό τής ήμετέρας χρονολογίας. Ο χρόνος 

ούτος έπεβεβαιώθη τανΰν δΓ έπιγραφών. Αί γνωσταί έπιγραφαί τοΰ 

Ά σύκα, άναφέρονται εις τά  μεμονωμένα μέρη τοΰ Κανόνος μόνον, άλλ’ά 

δόκτωρ Χούλτς παρετήρησεν ότι έν μια  τών μικροτέρων επιγραφών 

τοΰ Βαρχούτ άπαντ^ ή λέξις π α ν α ν ε κ ά γ ι κ α ,  σημαίνουσα τόν γνω- 

ρίζοντα τάς πέντε Ν ικάγιας. Α ί πέντε αύται Ν ικάγια ι είνε τά πέντε 

μέρη τής Σουταπίτακας, καί έπειδή ή έπιγραφή χρονολογείται άπό 

τής Γ '  π . X . έκατονταετηρίδος, δυνάμεθα νά εϊμεθα βέβαιοι ότι κα τ’ 

έκεΐνον τον χρόνον τό σπουδαιότατον μέρος τοΰ Βουδδιστικοΰ Κανόνος, 

ή Σουτταπ ίτα κα , ύπήρχεν ώς τήν εχομεν τώρα, διαιρουμένη είς πέντε 

μέρη- τήν Δ ίγα -νικά για , τήν Μ άγγιμα-νικάγια, τήν Σ α μυούττα -νι- 

κάγια, τήν Ά γγουτάρα-νικάγια  καί τήν Χουδδάκα-νικάγια.
’Εν τούτοις, μ εθ ’ ό ,τ ι καί άν κατωρθώθη τελευτα'ον περί τήν σπου

δήν τοΰ Βουδδισμοΰ, ούδεις ευσυνείδητος κριτικός θ’ άρνηθή ότι έλά- 

χιστα γνωρίζομεν άχρι τοΰδε, καί ότι μόνον θολά βλέπομεν διά μέσου 

τοΰ άπειρου όγκου τής φιλολογίας του καί τής άσαφείας τών μεταφυ

σικών θεωριών του. Τοΰτο άληθεύει ιδίως όσον αφόρα την Μαχαγιάναν 
ή τόν βορεινόν Βουδδισμόν. 'Υπάρχουσιν άκόμη πολλά έκ τών ανεγνω- 
ρισμένων κανονικών βιβλίω ν τών βορείων Βουδδιστών, τά  ’Εννέα Δαρ- 

μάς, τών οποίων τά  χειρόγραφα είνε άπρόσιτα είς ήμας, η τα οποία 
τρομάζουν καί τούς ύπομονητικωτέρους σπουδαστάς £ιά τοΰ άπειρου 
όγκου των. Κατά τήν έννοιαν ταύτην ή κυρία Βλαβάτσκη ήδύνατο νά 
έχη κάπως δίκαιον, ότι ύπάρχουσι δηλ. πολλά περί Βουδδισμοΰ περί 

ών οί Ευρωπαίοι έρευνηταί ουδέν γνωρίζουσιν. Αλλα δεν εχομεν αναγ— 
κην νά μεταβώμ.εν παρά τή  κυρία Βλαβατσκη η πλησίον εις τους Μ α- 
χάτμας της τοΰ Θ ιβέτ όπως μάθωμεν τοΰτο, καί έκ τών βιβλίω ν της 
δεν θά άρυσθώμεν βεβαίως τάς πληροφορίας μας περι τής Μ αχαγια- 
ναίας φιλολογίας. Ό φείλομεν νά προσφύγωμεν είς τά χειρόγραφα τά 

έν τα ΐς βιβλιοθήκαις, όπως πράξωμεν ό ,τ ι πράττουσιν όλοι οί εύσυνεί- 
δητοι Μ αχάτμα ι, άντιγράψωμεν τά  χειρόγραφα, συναρμολογήσωμεν 

καί μεταφράσωμεν αύτά. Ε ίς  τάς μεταφράσεις τών ιερών βιβλίων της



Ανατολής, τας οποίας τό πανεπιστήμιόν της ’Οξφόρδης ένεπιστεύθη 
εις την εμην επιστασίαν, και εις τάς όποί ς άφιέρωσα δεκαέξ ετη της 

>,ωής μου, πας όστις λαμβάνει σοβαρόν ενδιαφέρον εις την γνώσιν καί 

μελέτην των θρησκευμάτων, θά εύρη άφθονον υλικόν, καί τό κα λλίτε- 

ρον, σπουδαϊον αυθεντικόν υλικόν, μεταφρασμένον, ώς δύναται νά μετα - 

φρασθή τανΰν υπό τών άριστων κχί έντριβεστέρων μελετητών της 

Α γγλίας, I αλλίας, Γερμανίας καί Ινδίας. Κ α ίτοι αισθάνομαι βαθείαν 

ευγνωμοσύνην πράς τά πανεπιστήμιόν της ’Οξφόρδης καί πρός τόν έπί 

τών ’ Ινδιών Γραμματέα  της Έ πικρατείας, διότι μοί έπέτρεψαν τήν 

άναγκαίαν σχολήν καί τά κεφάλαια πράς έκτέλεσιν τηλικαύτης έ π ι/ε ι-  
ρήσεως, λυπουμαι ότι, ώς παν εργον τά όποιον έπιχειροΰμεν έν τη  ζωή 

ταύτη, και τοΰτο θα μείνη άτελές. Ε ίνε άληθές ότι σειρά τεσσαρά

κοντα καί όκτώ τόμων εινε μικρά μέν βιβλιοθήκη καθ’ έαυτήν, συγκρι- 

, νομένη δέ πρός ό ,τ ι ‘έπρεπε νά γείνη είνε μόνον άρχή. Πολλάκις μ ’ έμέμ- 

φθησαν ότι δέν περιέλαβον είς τήν σειράν ταύτην τά δείνα καί δείνα 

βιβλίον, τά όποιον έφαίνετο είς τάν δείνα καί δείνα έπικριτήν εργον 

ύψίστης σπουδαιότητος. Αναμφιβόλως έπρεπε νά έκδώσω μετάφρασιν 

ενός τουλάχιστον τών δεκαοκτώ Πουράνας, ά λλ ’ οί έπ ικριταί μου δέν 
εχουσι προφανώς ιδέαν πόσον δύσκολον εινε νά εύρη τις έν καταλλήλω 

χρονω τόν κατάλληλον μεταφραστήν διά τό κατάλληλον βιβλίον. 'Η 

αλληλογραφία μου περί τής μεταφράσεως τοΰ Βαγιοΰ -  Πουράνα θά 
έπλήρου μικρόν τόμον κα θ’ έαυτήν. 'Η  Βεδ'κή φιλολογία ώσαύτως 

άτελέστατα έκπροσωπείται μέχρι τοΰδε. ’Α λ λ ’ αί Βεδικα ί μελέται είνε 
έν μετα βα τική  περιόδω, καί οϋδείς τών έντριβών περί τάς Βέδας προ- 
θυμείται ν ’ άναλάβη εργον ύπέρ τάς δυνάμεις του. ΙΊας τις εργάζεται 

προσπαθών ν’ άναγνώση άνά μίαν λέξιν τήδε κάκείσε' δυνατόν τινες νά 

ριψοκινδυνεύωσι μεταφράζοντες ολίγους στίχους η ολίγους ύμνους, άλλά 
πλήρης μετάφρασις της Ρ ιγ-Β έδα ς υποθέτω ότι δέν θ’ χποτελέση μέρος 

τής φιλολογίας μας τοΰ αίώνος λήγοντος. Οί περί τήν Σανσκριτικήν 
άσχολούμενοι έπίσης θά άφήσωσι πολλά τά ύπολειπόμενα διά τήν 

προσεχή έκατονταετηρίδα, πριν άναγνώσωσι τάς δυσαναγνώστους άκόμη 
αίγυπτιακάς, άκκχδικάς, βχβυλωνίους, τυρρηνικχς, λυκιακάς κχί όρ- 
χωνίους έπιγραφάς. Νΰν ότε ή σειρά μου τών ίερών βιβλίω ν τής ’Ανα- 

.ολ?;ς εφθασεν εις πέρας, πολλαχόθεν μοί έρχονται προσφοραί βοήθειας 
και συναντιλήψεως, έφ ’αίς θά εύγνωμόνουν τά μέγιστα όλίγω πριν. Νεώ- 
τεροι και ρωμαλεώτεροι άς άναλάβωσι τό εργον όπου έγώ τό άφηκα.

Περί τής άξίας τής σειράς ταύτης οί άρμοδιώτατοι τών κριτών 

έμαρτύρησαν. Τοΰτο μόνον θαρρώ να εϊπω εγώ αυτός, ότι ή συλλογή 

αύτη τών ίερών βιβλίω ν τής ’Ανατολής, καταρτισθείσα τή  συμπράξε1 

τών άριστων Ασιανολόγων, θά καταστηση εις το μέλλον αδύνατούς 

τοιαύτας αποπλανήσεις, οία ό Μυστικός Βουδδισμάς τής κυρίας Β λα 
βάτσκη. Πέποιθα ότι θά έξακολουθήση νά ζή και νά είνε ωφέλιμος, 

ένόσω οί άνθρωποι έξακολουθοΰσιν επιμελούμενοι εκείνου, ου άχρι τοΰδε 

τά μέγιστα έπεμελήθησαν, τουτέστι τής θρησκείας, όχι μιας θρησκείας, 
όχι μόνον ταύτης ή έκείνης τής θρησκείας, ην αυτοί έκληρονόμησαν, 

άλλά τής θρησκείας ώς παγκοσμίου ευεργετήματος καί τοΰ πολυτιμο- 

τάτου έκ γενετής δικαιώματος όλου τοΰ ανθρωπίνου γένους.
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ΤΠΟ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΒΕΒΕΑ
Βονλευτοΰ εις τό Γερμανικόν Κοινοδούλ ον

Κ ύ ρ ι ο ι  !

II συζητησις της παρελθουσης Τ ρίτης, ύπερέβη πολύ τά. όρια του 
θέματος όπερ άνεγράφετο εϊς την ήμερησίαν διάταξιν. Έπεραιώθη 
αΰτη διά της προκλησεως ητις, ύπο τύπον φαιδρόν καί ζωηρόν άμα, 

έγενετο υπο τοΰ έντιμου κ. Μ πάχεμ (όστις κατακρίνει ήμας, ώς μη 
εξηγησαντας κατά τελειον τρόπον, τά μ.έσα δι ών νοοΰμ.εν νά βελτιώ - 

σωμ,εν τάς συγχρόνους κοινωνικάς συνθήκας) όπως ήαεϊς^ οί άνήκοντες 

εις την κοινωνιστικην δημοκρατίαν, έλθωμεν έπί τέλους ένταΰθα, άπό 
τοΰ κοινοβουλευτικού βήματος, νά δηλώσωμεν έκεϊνο όπερ πράγματι 
έπιθυμοΰμεν. Όφείλομεν —  τοΰτο έπιζητεϊ αυτός —  νά έκθέσωμ.εν εν 

πρόγραμμα' όφείλομεν ειδικώς, συνωδά τή  προκλήσει του, νά όρίσωμ.εν 

διαρρήδην την ϊδεαν ήν σχηματίζομεν περί τοΰ «μέλλοντος κοινωνιστι- 
κοΰ Κράτους». Γοιαύτη πρόκλησις παρεμφερής, έξετοξεύθη πράς ήμας, 
άν δεν σφάλλωμαι, και ύπά τοΰ έντιμου δόκτωρος Μπούλ. Τέλος αύτάς 
ούτος ό γραμματεύς τής Έ πικρατείας άξιότιμος δόκτωρ Μ π έτι/ερ , 

έζεφράσθη καθ όμοιαν έννοιαν, δηλών ότι ουδεις ύπήρχε κίνδυνος ν’άνα- 

κληθώμεν εις την τάςιν ύπο τοΰ προέδρου, άφοΰ έπιτρέπεται, κατά τήν

συζήτησιν τοΰ ύπολογισμοΰ τοΰ ύπουργείου τών εσωτερικών, να ομιλγ,

τις περί οίουδήποτε πραγματος.
Πριν ή όμως έγώ έμβαθύνω είς τό ζήτημα  οπερ προυκάλεσαν αυτοί

οί κύριοι, πρέπει ν ’ άναιρέσω πάσας έκείνας τάς αντιρρήσεις αϊτινες 

έναντίον έμοΰ καί τών φίλων μου έξηγέρθησαν κατά την της παρελ- 

θούσης Τρίτης συζήτησιν.

Α Ε Ρ Γ ΙΑ  Κ Α Ι Ε Ν Δ Ε ΙΑ

Ό  ύπουργάς τοΰ Κράτους, καθόσον άφορά τήν παρατήρησίν μου έπί 

τής ποσότητας τών στερούμενων άρτου έργατών, δέν τήν ήρνήθη μεν 

διά τάς μεγάλας πόλεις καί τά  βιομηχανικά κέντρα, άλλά δέν τήν 

παρεδέχθη διά τάς έξοχάς. Οί κοινωνισταί ή σοσιαλισταί ειπεν ου- 
τος —  έκδηλοΰνται έναντίοι πρός τά μέτρα τά όποια έπιδιώκουσι να 
διακρατήσωσι τούς έργάτας έκεϊ όπου ούτοι θά ήδύναντο νά εΰρωσιν 

έργασίαν, ένώ αυτός θέλει περιωρισμένην τήν έλευθερίαν της διαμονής 

έν τιν ι τόπω, καί παρακεκωλυμένην τήν άπο τών έζοχών εις τάς πό

λεις καί τά βιομηχανικά κέντρα έκχυσιν τών χειρωνάκτων.
Λησμονεί όμως αύτάς, ότι άν οί έργάται έπισκήπτωσιν άπά τής 

έξο/ής είς τά βιομηχανικά κέντρα, άναγκάζονται εις τοΰτο, διότι εις 

τάς έξοχάς τό ήμερο μίσθ ι ο ν είνε τόσον εύτελές, τά δέ πράς τά ζην τόσον 
ύπερτετιμημένα, ώστε μετά πολλής στενοχώριας ούτοι δύνανται αύτόθι 

νά έπαρκέσωσιν είς τάς μάλλον κατεπειγούσας καί μετριωτέρας τών 

βιωτικών άναγκών. Οί τής έξοχής έργάται, κέκτηνται το δικαίωμα 

όπερ κέκτηται πας άνθρωπος, νά μεταφέρωσι δηλονότι την εργατικήν 
των "δύναμιν παντοΰ όπου πιστεύουσιν ότι θα έπιτυχωσι τήν δαψιλε- 

στέραν α μο ιβήν  άν δ ’ ένίοτε ύπολογίζωσι κακώς, δέν ανήκει εις την 
Κυβέρνησιν νά έκδιώξτ, αύτούς, καί άναγκάση νά έπιστρέψωσιν εις τους 

τόπους των, ένθα βίος άνθρωπινος εινε αδύνατος.
Τοιαύνη τις πρότασις, ελέγχει μόνον οτι αυτοί οι κύριοι άναγνωρι- 

ζουσι τήν πλήρη έπανάστασιν ήτις έξετελέσθη κατά την τελευταιαν 
δεκαετίαν, ούχί μόνον έν τη  βιομηχανική άλλά κ έν τή γεωργική οικο
νομία. Ε ίς τάς έξοχάς, όπου ύπάρχουσι μεγάλα κτήματα —  τοΰθ’ όπερ 
ιδιαιτέρως συμβαίνει κατά τήν Δυτικήν Γερμανίαν —  ή τών χειρών 

εργασία, άντικαθίσταται όλονέν ύπο τής μηχανής α ιτιολογείται δ έν
τεΰθεν ή πλήρης, ιδίως κατά τόν χειμώνα, κατάπαυσις τών έργων



εκείνων, ατινα μόλις πρό ένός άκόμη έτους έπησχόλουν τους έργάτας, 

κ ’ έπί χρόνον αρκετά μακρόν, έπειδή οί κτηματι'α ι τών εξοχών εύρί- 
σκονται είς θέσιν έπιτρέπουσαν είς αύτούς, νά διέλθωσι τόν χειμώνα 

μ ετ ’ αριθμού έργατών σχετικώς μικρού, ένώ τό περισσότερον πλήθος 

τούτων δέν ευρίσκει έπασχόλησιν. Τώρα, άν περί τής σοβαράς έλεεινό- 

τητος τών μισθών, οϊτινες, καθώς πρό μικροϋ έξεφράσθη αύτός ούτος 

ο κόμης Κάνιτζ, δέν είνε πιθανόν νά ύπερτιμηθώσιν, ήθελέ τις σκεφθή 

να μεριμνήση διά τοΰ τεχνητοΰ περιορισμοΰ τοΰ δικαιώματος τής δ ια 

μονής, έξορίζων τους αγροτικούς έργάτας είς τούς τόπους των, τ ί  άπο- 

τέλεσμα θα επέφερεν ; — Τά οίκτρά τών έξοχών ημερομίσθια θά ύπε- 
τιμώντο /.ερισσότερον έτ ι, καί ή γενική τών έργατών κατάστασις θά 

κατήντα χειρότερα άφ’ όσον σήμερον είνε. ’Ιδού λοιπόν, καθ’ ήμάς, τ ί 

εινε τό πρώτον φάρμακον κατά τής ένεστώσης ένδειας, τό ύπό τοΰ 
ύπουργοΰ προταθέν.

Η Α Υ Ξ Ο Υ Σ Α  Α Ν Α Π Τ Γ Ξ ΙΣ  Τ Η Σ  Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ  

Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Σ

Ο έντιμος κ. Μέχνερ, έςέφρασε τάν χαρίεντα συλλογισμόν, ότι άν 
οι κοινωνισται ώς έγώ πρό μικροΰ είπον είς τούς κυρίους έργολή- 

<.τας επεβιβαζοντο και απεδιωκοντο β ία , ή κοινωνία θά ηύτύχει 

πράγματι διά τοΰτο! Ό τ ι ό έντιμος κ. Μέχνερ, τό κόμμα του, κ ’ έν 
γένει αι δεσπόζουσα-, έν Γερμανία κλάσεις, θά ήσθάνοντο πραγματικήν 
ευχ*ριστοσιν έκ τοΰ έκπατρισμοΰ τών κοινωνιστών— έκπατρισμοΰ όν 

ήδη έσκόπει ό τοΰ 18 S7— 8 8  έξαιρετικάς νόμος -— ούδαμώς άμφιβάλ- 

λομεν. Α λλ ε'ίτε τό θέλετε είτε μή , τοιοΰτο μέτρον είνε άνεφάρμο- 
στον, άκόμη και ύπό τήν ίδικήν σας έποψιν. Έ άν ήθέλατε άποπει- 

ραθή αύτά, ήθέλατε παραχρήμα κατανοήσει ότι δέν έκριζοΰται δ ι ’ 
αύτών τών μέσων ή κοινωνιστική δημοκρατία. 'Ως οί όδόντες τοΰ δρά- 

κοντος τοΰ Κάδμου, αναπληθύνεται αΰτη έκεϊ όθεν τήν αποσπάτε ! Οί 
κοινωνισται άναθρώσκουσιν έκ τής γής, πυκνοί ώς αί τάξεις τών Μυρ- 
μηδόνων ! Σ είς, ώ κύριοι, δέν δύνασθε τώρα πλέον νά μας έμποδί- 
σητε νά είμεθα καί νά μένωμεν όποιοι εϊμεθα. Ά νευ  τής έξ άστών 
κοινωνίας σας, και άνευ τής ώραίας(!) τάξεως έφ’ ής αύτη έδράζεται, 
ή κοινωνιστική δημοκρατία ουδόλως θά ύφίστατο. Αύτή ή ιδία κοινω
νία σας, παρεχει είς αύτήν τό είς τήν άνάπτυξιν της πρόσφορον έδαφος-

όσω δέ τοΰτο γίνετα ι εύφορον δ ι ’ ήμάς— διά τής όλονέν πλειότερον κε

φαλαιοκρατικής άναπτύξεως τής κοινωνίας τών άστών η οΐκοκυραίων, 
ένεκα τής συγκεντρώσεως τών κεφαλαίων— τόσω μάλλον πληθύνεται ή 
κοινωνιστική συνείδησις τών λαών, καί ό άριθμάς τών συνδεόμενων πρός 

ήμάς, καί τόσω μάλλον άποκτά δύναμιν κ’ έπίδρασιν ή κοινωνιστική 

δημοκρατία, μέχρις ότου καταντήση ή άπειλητικωτέρα ισχύς έν τε τφ  

Κράτει καί τή  κοινωνία:.

Δ Ρ Α Σ ΙΣ  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΚ Ο Υ  Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΣ Τ ΙΚ Ο Υ  
Κ Ο Μ Μ Α ΤΟ Σ Ε Ν  Τ Ω ι Κ Ο ΙΝ Ό ΒΟ Υ Λ ΙΩ ι

Ά λ λ ’ ύμεϊς— έπέφερεν ά έντιμος κ. Μ πάχεμ— επικρίνετε διηνεκώς, 

καί δέν ήξεύρετε νά διατυποΰτε προτάσεις- διά τίνων μέσων λοιπόν θέ
λετε νά μεταβάλητε τάς κρατούσας συνθήκας; Α π α ντώ , ώ κύριοι, ότι 

είς άπαντας τούς λόγους μας, είτε έπί βελτιώσεων τών κειμένων νό
μων, είτε έπί σχεδίων νέων νόμων, ήμείς έπεμείναμεν πάντοτε κ ’ έξα- 

κολουθοΰμεν νά έπιμένωμεν «ό τι όλαι ήμών αί προτάσεις, καί όλαι 

αί παραχωρήσεις τάς όποιας κατορθοΰμεν ν’ άποσπάσωμεν παρ’ ύμών 

έν τώ σταδίφτήι, σημερινής κοινωνίας, είσίν άπλά παρηγορητικά» άτινα 

δύνανται νά ώφελήσωσιν εως σημείου τινός, ούδέποτε όμως κατά τρό
πον μόνιμον καί ούσιαστικόν. Τοΰτο δε διότι, άν ποτε ή σύγχρονος 

κοινωνία ήθελεν άφεθή νά συγκαταβή μέχρις ούσιώδους τινός παραχω- 

ρήσεως, θά ήναγκάζετο διά τοΰτο νά τροποποιηθη όλοσχερώς κατά 

τοιοΰτο πρότυπον. Τώρα, μίαν τοιαύτην άξίωσιν, ήμείς ουδέποτε θά 

προβάλωμεν πράς υμάς, πρός ύμας οϊτινες είσθε οί ύπέρμαχοι τών διευ— 
θυνουσών κλάσεων, πρός ύμάς οϊτινες, δυνάμει τών συμφερόντων σας, 

έταυτοποιήθητε πρός τά Κράνος καί τήν σύγχρονον κοινωνίαν. Θά ητο 

ώς ν ’ άπητοΰμεν παρ’ ύμών, ούτε περισσότερον ούτε ολιγώτερον αύτο- 

χειρίας ηθικής καί υλικής.

’Ό χ ι, πραγματικώς. Τό νά δύναται μ ία  διίυθύνουσα κοινωνική κλά- 

σις, καίπερ άναγνωρίζουσα τήν ολικήν άνυποστηρικτικότητα ενός συ
στήματος θεμελιώδους διά τήν ώς κλάσεως ύπαρξιν της, ν’ άποσυνθέση 

αύτά καί καθαίρεση ίδίαις χερσί, έγκαταλείπουσα ούτως αύτομάτως 

τήν έαυτής έξουσίαν —  ιδού πράγμα τό όποιον, άφ ’ οτου ύπάρχει ό 

κόσμος, δέν έγένετό ποτε, ούτε, έφ’ όσον ό κόσμος θά ύπάρχη, θά γίνη 

ποτέ. ( Έ  π ι δ ο κ ι μ α σ ί α ι π α ρ ά  τ ώ ν  κ ο ι ν ω ν ι σ τ ι κ ώ ν  δ η μ ο 



κ ρ α τ ώ ν ) .  Κατά τον ροΰν της άνελίξεως, άνακύπτουσιν άκριβώς άπό 
τών δυσηρεστημ,ένων κλάσεων—  καί μέχρι τοΰδε πάντοτε άνέκυψαν — 

παράγοντες προκαλοΰντες την σύγκρουσιν προς τάς ύφεστώσας συνθήκας. 

II άναγνωρισις τής ασθενείας τών συνθηκών τούτων, αποκτά πάντοτε 
πλειοτεραν δύναμ,ιν, έχει δέ τοσαύτην ελκτικήν δύναμιν, ώστε μίαν 
ημέραν οί περί αύτής πεπεισμένοι, μεταρρυθμίζουσιν, ή κατά τούτον 

ή κατ’ εκείνον τόν τρόπον, ή διά τής νομίμου όδοΰ, ή διά τής επανα

στατικής όδοΰ, τά  πάντα έκ θεμελίων πρός τά συμφέρον τής άποκλή- 

ρου πλειοψηφίας. Και τοΰτο θά επέλθη καί τώρα.
Υμείς λοιπόν, ώ κύριοι, μας έρωτάτε ποϊαι ύπήρξαν αί προτάσεις 

ήμών κατά τάς σημερινάς περιστάσεις πενίας; Α ί'! λοιπόν, όχι μ,όνον 

ένταΰθα, ά λλ ’ άκόμη καί εις τάς συναθροίσεις τών άεργων, ήμεΐς άνε- 
πτύξαμεν σειράν μέτρων τά  όποια, εϊποτε ήθελον πραγματωθή ύπό τών 

εξουσιών τοΰ Κράτους ή καί τών Δήμω ν, έν συντόμ.ψ ύπά τών δημ.ο- 

σίων άρχών, θά κατώρθωνον τουλάχιστον νά έξηπιάσωσι τήν σημερινήν 
τοΰ πλήθους δυσπραγίαν.

Δέν ύπεστηρίξαμεν ήμεΐς τήν έργοληψίαν δημοσίων έργων ; Μή δέν 

έζητήσαμεν ίσως νά έξαντληθή ή πίστωσις τών 2 0 0  εκατομμυρίων τών 

πρωσσικών σιδηροδρόμ.ων ΐνα δαπανηθή είς σιδηροδρομικά οικοδομή

ματα ; Δέν έπεμείναμεν νά γίνη τοΰτο καί είς άλλα Κ ράτη, λ . χ . εις 

την Βαυαρίαν, όπου ό τών Οικονομικών υπουργός διαθέτει 4 5  εκατομ
μύρια πιστώσεων ; Κ αί τήν άνοικοδόμησιν νοσοκομείων, σχολείων, καί 

άλλων καταστημάτων ωφελίμων είς τήν κοινωνίαν, καί τήν κατασκευήν 
άδών, διωρύγων, κ .λ . δέν έζητήσαμεν; Π α ρ ’ ήμών παρετηρήθη ότι, 

άκόμη καί σήμερον, ύπάρχουσιν είς τάς έπαρχίας μ.ας άχανεΐς γαίαι 

σχεδόν παντελώς άκαλλιέργητοι, αϊτινες θά ήδύναντο, διά τής εφαρ

μογής τών προόδων τής άγρονομίας καί τής γεωργικής χημείας νά 
γίνωσιν έξόχως εύφοροι.

Δ ιά  πάντα ταΰτα όμως, ή Κυβέρνησις ούδέν έχει ενδιαφέρον, μετά 

μεγίστης δέ δυσκολίας άναλαμβάνει τοιαΰτα έργα, έπειδή, έν τοιαύτγι 
περιπτώσει προκύπτει πάντοτε είς τό μ,ε'σον τά συμφέρον τών μεγάλων 
μ,ας γαιοκτημόνων.

Ή μετέρα, έπίσης, ύπήρξε καί ή πρότασις τής έλαττώσεως τών ώρών 
τής έργασίας είς οκτώ περίπου τοιαύτας καθ’ ήμέραν —  πράγμα διά 

τοΰ όποιου θά παρείχετο εργασία είς μέγαν άριθμ-όν ενδεών έργατών. 

Εν μ ια  λέξει, πάντα ταΰτα τά  φάρμακα, προΰτάθησαν παρ’ ήμών

έπί τώ σκοπώ άκριβώς τής τών άέργων έπασχολήσεως, έντός τών δυ

νατών όρίων. ’Ε π ί τοΰ θέματος, λο’πόν, τής κρατούσης οικονομικής 

στενοχώριας έγένετο παρ’ ήμ,ών, παν ό ,τ ι έπετρέπετο ήμ ΐν.
Καθ’ όσον άφορα τάς μεταρρυθμίσεις, ήσχολήθημεν, τό έφ’ ήμ ΐν , 

κατά τάς δυνάμεις μας, κ ’ έχοντες όλονέν ύπ’ δψιν τάς συγχρόνους κοι- 
νωνικάς συνθήκας, νά βελτιώσωμεν τήν κατάστασιν τών έργατών. Κατα 

τοιαύτας δέ σκέψεις καί βλέψεις, άπό δεκαπέντε ήδη περίπου έτών, οΰ 
μόνον λαμβάνομεν μέρος ενεργόν κατά τήν συζήτησιν παντός ένδιαφέ- 

ροντος νομοσχεδίου πρός κέρδος τών έργατών, άλλά καί διά προτάσεων, 
τροποποιήσεων, ή νέων ολοσχερών νομοσχεδίων —  ένθυμοΰμαι δε μόνον 

τό νομοσχέδιόν μας ύπέρ τής άμύνης τής έργασίας —  διεχαράςαμεν τήν 

διεύθυνσιν δ ι ’ ής,  ώς φρονοΰμεν, άκόμη καί κατά το σημερινόν κοινω
νικόν σύστημα, θά ήδύναντο νά είσαχθώσι βελτιώσεις εις τας συνθηκας 

τής εργατικής κλάσεως. Ιίλήν  τής νομοθετήσεως τών οκτώ ώρών, ήμεΐς 

άπγιτήσαμεν τήν άπαγόρευσιν ή τουλάχιστον την περιστολήν τής εργα
σίας τών γυναικών, έφ’ όσον ή τελευταία άντιβαίνει είς τήν υγιεινήν, 

τήν άπαγόρευσιν τής έργασίας τών παιδίων καί τής έργασίας κατά 

τάς Κυριακάς- έπεκαλέσθημεν αΰστηράς διατάξεις κατά τών συμμα- 

χιών τών ιδιοκτητών, διαρρυθμίσεις έπι τής εβδομ.αδιαιας πληρωμ.ής 
τών ημερομισθίων κ .λ . κ .λ . 'Υπεστηρίξαμεν τήν ϊδρυσιν έπιμελητηρίων 

έργασίας, δηλ. σωματείων ή καταστημάτων τά όποΐα νά φέρωσιν έπί 

τέλους καί τήν έργατικήν κλάσιν είς θέσιν όχι μόνον νά συζητή τάς 

ιδίας της διεκδικήσεις, άλλά πράς τούτοις νά έχη άκριβή στατιστικήν 

τής καταστάσεώς της έκάστοτε.
Ή  κατάργησις τοΰ έπί τής καταναλώσεως φόρου, όστις, καθ’ ήμ.Λς 

επιβαρύνει είδικώς τάν εργάτην, έζητήθη καί αύτη παρ’ ήμών. Έ π ε-  

φέραμεν δέ πολυαρίθμους τροποποιήσεις έν τή νομοθεσία τής ασφαλείας, 

κατά τών έξ έργασίας δυστυχημάτων, τών γηρατειών, καί τής πρός 
έργασίαν άνικανότητος, αϊτινες έάν έγίνοντο δεκταί βεβαίως θά καθί- 

στων άποτελεσμ,ατικώτερον άφ ’ όσον σήμερον εινε το μέτρον τής προ
στασίας όπερ ή νομοθεσία αύτη παρέχει. ( ’Ε  π ι δ ο κ ι μ. α σ ί α ι έκ  τώ ν  
κο tv ων ισ τ  ι κ ώ ν  δ η μ ο κ ρ α τ ώ ν ) .  Τέλος, ήθέλομεν ή άσφάλεια νά 

λάβη τοιοΰτον τύπον, ώστε νά έπιτρέψη καλλίτερον τρόπον βίου, όχι 

μόνον είς τούς γέροντας καί είς τούς άνικάνους, άλλά καί είς τούς μ ι
κρούς χειρώνακτας καί είς τούς εΰτελεστάτους τής έξοχής άνεστιους.

Ά ν  πάντα ταΰτα τά σχέδια, καί πάσαι αύται αί προτάσεις δεν



κατισχυσαν νά γινωσι νόμοι, εναυάγησαν μόνον έκ τής ίδικής σας άν- 

τιπολιτεύσεως, ούχί δ ’ έκ τής συμπεριφοράς ήμών. ( Ε π ι δ ο κ ι μ α 
σ ί α  t έκ τ ώ ν  κ ο ι ν ω ν ι σ τ ι κ ώ ν  δ η μ ο κ ρ α τ ώ ν ) .

Ίά έπαναλαμβάνω : έάν άπασαι αί προτάσεις αύται δέν έπέτυχον, 

καί άν άπασαι ήμών αί προσπάθειαι, όπως έπιτύχωμεν βελτιώσεις συμ- 
φώνως πρός τάς ήμετε'ρας προθέσεις, δέν έστέφθησαν ύπό θριάμβου, ή 

α ιτία  είνε αύτη : ότι ύμεϊς, ύμεϊς οί άντιπρόσωποι τών διευθυνόντων 

κομμάτων, έψηφίσατε έναντίον ήμών ! Ένθυμοΰμαι άκόμη ότι έσχά- 
τως, συζητουμενου του στρατιωτικού νομοσχεδίου, ημείς προυτείναι/.εν 
τυροτα σεις  σ κο π ο υ σ α ς π ρο π α ν τ ό ς  voc (<70|Λ0ΐρά<?<ι)<;ι toc σ τ ρ α τ ιω τ ικ ά  

βάρη, έπί τών ώμων τών πολιτών, κατά με'τρον πολύ δικαιότερον τοΰ 

τωρα κρατοΰντος, έπειτα δε νά έλαφρύνωσι τά βαρύτατα έκεϊνα βάρη, 

τά έκπηγάζοντα έκ τοΰ σημερινοΰ συστήματος είς τήν Γερμανίαν, κατά 

ποσον πολυ πλέον η νΰν ανεκτόν. Τέλος πάντων, ήμεϊς έκινήθημεν είς 
πάσαν ευκαιρίαν ήτις προσεφέρετο ήμ ϊν, πρός τήν έπίτευξιν ή τήν εύ- 

ρυνσιν τών δικαιωμάτων τών έργατών, καί ομοίως σκοποΰμεν κ ’ είς τό 
μέλλον νά πράττωμεν.

Άκριβώς δέ αύτη ή πρακτική ήμών ένέργεια έν παρεμφερέσι ζ η τή - 

μασιν, αύται ήμών αί προσπάθειαι όπως έπιτύχωμεν— άνευ παοαβλά- 

βης τινός τών ήμετέρων άρχών, τών έναντίων είς τό σημερινόν σύστημα 

τοΰ Κράτους καί της κοινωνίας— ποιάν τινα βελτίωσιν έν ταϊς έργατι- 

καϊς τάξεσι κ ’ έπί τοΰ έδάφους τοιούτου συστήματος, παρέχουσι τήν 
έξήγησιν τοΰ διατί ή κοινωνιστική δημοκρατία άπε'κτησεν έν Γερμανία 
τάν δν σήμερον άριθμεΐ άριθμάν οπαδών της. Τοΰτο δέ διακρίνει ήμάς 

τών άποκαλουμένων « νέων » οϊτινες άποσπασθέντες ήμών άπό δύο ή 
τριών έτών, μάτην άπεπειρώντο νά έκτροχιάσωσιν ήμάς τής όδοΰ μας, 

διατεινόμενοι ότι όλη αύτή ή κοινοβουλευτική δραστηριότης είς ούδέν 

ωφελεί, καί ότι, άντί ταύτης πρέπει νά παρασκευάζωνται τά  πλήθη 

μόνον καί μόνον είς τήν έπανάστασιν, καί τοΰ σημερινοΰ καθεστώτος 
τήν καθαίρεσιν. Ή μείς, άντεστρατεύθημεν μέχρι τοΰδε είς όλας των 
αύτάς τάς θεωρίας, άπό μακρών δέ χρόνων πεπεισμένοι περί τοΰ μέ

τρου τών άξιώσεων, τάς όποιας κατά τάς συγχρόνους περιστάσεις δυ
νάμεθα ν ’ άξιώσωμεν παρά τής κοινωνίας, βλε'πομεν ότι ή θέσις ήμών, 
στερράς κέκτηται τάς ρίζας έν τή  τών έργατών συνειδήσει. Δ ι ’ αύτά, 

αί ύμέτεραι έλπίδες, ’έντιμε κ. Μ πάχεμ, ότι ούτοι μίαν καλήν ήμέραν 

θά ζητήσωσι παρ’ ήμών λογοδοσίαν τών πράξεών μας, καί θά ρίψωσι

κατά πρόσωπον ήμών τήν αιτίασιν ότι δέν διετηρήσαμεν τάς ύποσχέ- 

σεις ήμών, θά διαλυθώσι, καί ύμεϊς θά κατανοήσητε καλώς τοΰτο όταν 
ή σημερινή Βουλή διαλυθή. Δ ιά  τήν διάλυσιν της Βουλής, ήμείς θά 
εύφρανθώμεν πολύ περισσότερον ύμών καί τών φίλων σας, έπειδή ήμείς 

εϊαεθα τά μόνον κόμμα όπερ έντεΰθεν θά κερδήση*. ( Ε π ι δ ο κ ι μ α 

σ ί α  ι έ κ τ ώ ν  κ ο ι ν ω ν ι σ τ ι κ ώ ν  δ η μ ο κ ρ α τ ώ ν ) .
Μ άλιστα, ώ κύριο ι! Έναντίον όλων τών β ιβλ ίω ν ’ * τοΰ Ευγενίου 

'Ρ ίχτερ  καί τής σχετικής των ήρωίδος Α γνής ( ί λ α ρ ό τ η ς ) ,  άτινα 
διεσπάρησαν δωρεάν, κατά χιλιάδας άντιτύπων μεταξύ τών έργατών

—  έναντίον τοΰ άληθινοΰ έκείνου ΙΙανεπιστημίου όπερ άνιδρύσατε είς 

τά Μοΰνχεν -  Γκλάντμπαχ, διά ν ’ άναδείξητε διδασκάλους καί δημε- 

γέρτας έντιμε κ. Μ πάχεμ, άφοΰ μιμεϊσθε ήμάς είς όλα ( ί λ α ρ ό τ η ς )
—  οϊτινες πρέπει νά ήνε καλώς πεταλωμένοι έν τή  οικονομίες καί τή 
πολιτική, όπως κατορθώσωσι νά κατατροπώσωσι τούς κοινωνιστάς δη- 

μεγέρτας, έν τε ταϊς συναθροίσεσι καί τή  δημοσιογραφία—  έναντίον 
τούτων, ύμεϊς θά δυνηθήτε νά ίδήτε ότι ήμείς διαμένομεν έντελώς άπα- 

θεϊς καί άδιάφοροι. Ιίάσα συγγραφή σας, πάν ίδρυμά σας σκοποΰν νά 
μάς προσβάλγι, ούδέν άλλο είνε δ ι ’ ήμάς ή νεώτερα τεκμήρια τής όλο- 

νέν αύξούσης ήμετέρας δυνάμεως ( Έ  π ι δ ο κ ι μ α σ ί α ι έκ  τ ώ ν  κ ο ι -  

ν ω ν ι σ τ ι  κ ώ ν  δ η μ ο κ ρ α τ ώ ν ) .  Ά ν  δέ φαντάζεσθε ότι έκ τής άνα- 

στολής τοΰ περί τών ίησουϊτών νόμου, θ ’ άπορρεύση δ ι’ ύμάς εξαίρετος 

τις ισχύς κατά τής κοινωνιστικής δημοκρατίας,—  μείνατε ήσυχος! Ο 
λόκληρον ήμών τά κόμμα θά ψηφίση ύπέρ της άναστολής τοΰ νόμου 
έκείνου. "Ο χ ι!  Ή μεϊς δέν φ οβούμεθα τούς ίησουίτας μ εθ ’ όλων των 
τών παραρτημάτων καί τών παρακολουθημάτων. ( Θ ό ρ υ β ο ι ) .  Μά

λιστα ! Ά ς  ελθωσι καί οί ίησουϊται- πράγματι δέν τούς φοβούμεθα. 

( Μ ε γ ά λ η  ί λ α ρ ό τ η ς ) .
Κ αί ήδη πιστεύω ότι έπαρκώς απέδειξα τίνος είδους είνε τά φάρμακα 

άτινα ήμείς έπεκαλέσθημεν έπί τοΰ έδάφους τοΰ νΰν διέποντος ήμάς 

κοινωνικού συστήματος, τά  φάρμακα δηλ. έκεϊνα τά όποϊα ήμείς 
έπροτείναμεν, καί θά έξακολουθώμεν νά προτείνωμεν πράς όφελος της

* 'Ό τι άλαθήτως έπροφήτευεν ό ρήτωρ, άπέδειξαν τρανώς αί προ- 
χθεσιναί βουλευτικά! έκλογαί έν Γερμανία όπου οί κοινωνισται έθριάμ— 
δευσαν. X . Θ.

* * Περί τοΰ βιβλίου όπερ ύπαινίσσεται ό ρήτωρ, διελάβομεν ικανά 
έν τή  «Ά κροπ όλει» άρχομένου τοΰ ’ Ιουνίου. X . Θ.
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εργατικής τ α ξ ε ω ς ,  ή τ ις ,  όχι μόνον εκτίμα  τούς  ήμετέρους μόχθους, 

αλ λα  καί αρχίζει νά π αρ αβ ά λλη  εκείνα τ ά  όποια ήμεΐς  ζητοΰμεν,  πράς 

εκείνα τ α  οποία ύμεϊς π α ρ εχ ω ρ ή σ α τε - ή δέ παραβολή αύτη  άποβαίνει 
π ά ν το τε  πρός ζημίαν σας.

Α Ι  Σ Γ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ι Κ Α Ι  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Ι

Ο έντιμος κ .  Μ π ά χ ε μ  εξακολουθεί έρωτών ή μ α ς : — « Π ώ ς  πιστεύετε  

ότι θα κατορθώσητε νά σ υ γ κ ρ ο τ ή σ τ ε  τά κοινωνιστ.κόν σας Κ ρά τος ,  ένώ 

ακόμη ουτε κ α τα  προσέγγισιν είσθε είς κατάστασιν  νά συγκρατήσητε 

μίαν συνεργατικήν εταιρίαν τοΰ κοινωνιστικοΰ άρτου ; Π α ρα τηρ ήσ α τε  

λ . χ .  τήν τοΰ Β ερ ο λ ίν ο υ !»  Δ ιά  τ ή ς  έρωτήσεως αύτή ς,  έντιμε κ .  Μ π ά 

χ ε μ ,  άποδεικνύετε ότι ολόκληρος έκεϊνος ά ζήλος μ ε θ ’ ού έσπουδάσατε 

τ ά  κοινωνιστικά σ υ γ γ ρ ά μ μ α τα ,  έφηρμόσθη κακ ώ ς,  έπειδή, καί άφοΰ 

τ  ανεγνώ σατε ,  είξεύρετε περί τοΰ κοινωνισμοΰ όσα καί πρότερον. Ν α ι ,  

έντιμε κ · Μ π ά χ ε μ  ! Ά ναγινώσκω ν καί πάλιν τόν ύμέτερον λόγον, κ α -  

τ η ν τ η σ α  εις την πεποίθησιν ότι έσπουδάσατε πολύ όλίγ<χ π ρ ά γ μ α τ α ,  

και ότι όντως έχετε  άδικον ύποδυόμενος πρόσωπον Φ ά ουστ  ούτινος ή 

μανία τοΰ μανθάνειν ήτο  σοβαρόν π ρα γ μ α .  Φυσικώτερον προσηρμόζετο 

πρός ύμας τά πρόσωπον τοΰ μαθητοΰ  όστις άποκρίνεται είς τόν Μ εφ ι-  

στοφελή : —  «Α ισθάνομαι έμαυτόν άπηλιθιούμενον, ώσανεί μηχανή τ ις  

περιεστρέφετο έντός τ ή ς  κεφαλής μου» ( Ε ύ γ ε !  ε ύ γ ε !  έ κ  τ ή ς  ά ρ ι

σ τ έ  ρ α ς ) .  Ι Ιρ α γ μ α τ ι  π ά ν τα  όσα άνεφέρατε ένταΰθα ώς τήν σοφίαν καί 

τό αίθερόπνευμα τών κοινωνιστικών συγγραφών, έγώ δέν τ ’ άνευρίσκω 

π α ν τελώ ς  είς τ α ύ τ α ς - όχι,  άν τά ς  ε ίχατε  χωνεύσει, 'έντιμε κ. Μ π ά ν ε α ,  

δέν θ' άπ η γ γέλ λ ετε  τόν λόγον τ ή ς  παρελθούσης Τ ρ ί τ η ς !  ( Κ ά λ λ ι σ τ α !  

έ κ  τ ή ς  ά ρ ι σ τ ε ρ ο ί ς ) .  Δ ιότι  ουδέποτε είχα πιστεύσει δυνατόν νά 

Οττάρχν; τ ι  και τοΰτο  πρέπει νά τά εϊπω —  έπιπολαιότερον καί χ υ δ α ιό -  

τερον τ ή ς  έκθέσεως ήν υ μ ε ίς — υμείς ό τοΰ λαοΰ ύπέρμαχος —  έκάματε  

εις το  κοινοβουλιον, εν ζω ηρά επιδοκιμασία, διά τ ή ς  μ.εγάλης πλειονο

ψηφίας τήν πλειοδότησιν. ’Ε γ ώ  αμ φ ιβ ά λλω  πολύ άν εις άλλα κοινοβού

λια είνε ( υνατον δια τοιούτων λόγων να λω ποδυτηθώ σι τόσαι έπι— 

δοκιμασίαι- είς έμέ όμω ς,  τόσον βαθεία τοΰ Γερμανικοΰ κοινοβου

λίου άγνοια περί τώ ν  προθέσεων τ ή ς  κοινωνιστικής δημ,οκρατίας, δέν 

παρέσχε συστολήν τ ιν α - καί διά τοΰτο  λοιπόν, π ιστεύ ω  έπάναγκες νά 

τά ς  έξηγήσω  είς ύμας σήμερον είς τρόπον άπωσδήποτε περισσότερον

η άλλοτε  π λ ή ρη .  Είνε  τοΰτο  μικρόν μάθημα όπερ θά παραδώ σω  ύμίν.

Π λ ή ν ,  πριν ή έξηγήσω  εις ύμας τ ί  είνε καί τ ί  θέλει ή κοινωνιστική 

δημοκρατία ,  πρέπει νά έπιστήσω  ολίγον τήν προσοχήν μου έφ όσων ό 

έντιμος κ . Μ π ά χ εμ  συνέρραψεν έπί τοΰ θέμ α τος τ ή ς  λεγομένης κοινωνι- 

στικής συνεργατικής εταιρίας. Φ α ίνεται  ότι άγνοείτε, ότι σήμερον ουτε 

ΰπάρ/ουσιν, ούτε δύνανται νά ύπάρχωσι συνεργατικαί κοινωνιστικά! 

έταιρίαΓ ότι ήμ εΐς  παραδεχόμεθα ά π λ ο ύ σ τα τα  ώς καθαράν κουφόνοιαν 

τήν ϊδρυσιν κοινωνιστικών συνεργατικών εταιριών, πράς άντιδρασιν κα τά  

τή ς  τών άστών κοινωνίας. Τ ά  σ ω μ α τε ία  άτινα έντός τοΰ ήαετέρου κόμ · 

ματος  άνελίχθησαν, μ ε τ ά  τοΰ χα ρα κτήρος τ ή ς  συνεργατικοτητος, ευρι- 

σκονται έπί τοΰ έδάφους τ ή ς  προβλέψεως καί τ η ς  αλληλοβοήθειας. 

( Έ π ι δ ο κ ι μ α σ  ί α ι  τ ώ ν  κ ο ι ν ω ν ι σ τ ι κ ώ ν  δ η μ ο κ ρ α τ ώ ν ) .  Η 

μείς κηρύσσομεν, κ ’ έν παντί  καιρω έκηρύξαμεν ότι,  ώς κ ό μ μ α ,  δέν θά 

συνδράμωμεν π ο τέ ,  καί πάλιν π ο τέ  το ια ΰ τα  συνεργατικά σ ω μ α τε ία ,  

καί,  καθώς άπεφήνατο κ α τ ά  τόν δογματικώτερον τρόπον τό τελευταΐον 

ήμών έν Βερολίνω συνέδριον, κ α τ ’ ούδένα τρόπον δυνάμεθα νά σ τ έ ρ ξ ω -  

μεν ώ στε  τ ά  μέσα καί αί δυνάμεις τών συντρόφων μας νά δρώσι πρός 

συγκρότησιν συνεργατικών εταιριών, έπί τ ή  ιδέα τ ή ς  έπιτυχίας ουσιώ

δους ό φ ελήμ α τος .  'Η μ ε ίς  δυνάμεθα νά έπιδοκιμάσωμεν την συστασιν 

μιας συνεργατικής εταιρίας, π α ρ α γ ω γ ή ς ,  μόνον καθ’ οσον τείνει η να 

προάξη ή νά διαδώσγι τήν  κοινωνιστικήν φιλολογίαν (άφοΰ κ α τ ’ άλλον 

τρόπον δέν έπιτυγχάνομεν τ α ΰ τ α )  —  ή άκόμη καί νά προμηθεύστ, έργα- 

σίαν εϊς τούς συνεταιρισμένους έργάτας,  οϊτινες δέν ήθελον κατορθώσει 

άλλω ς νά εύρωσι το ια ύ τη ν .  Α ύ τα ι  είνε δι ή μ α ς ,  αι μ.όναι έςαιρετικαί 

περιστάσεις,  ούχί βεβαίως όπως υπ ο στηρ ίξω  μεν, ά λ λ ’ όπω ς άνεχθώμεν

τοιούτους συνεργατικούς συνδέσμους. ^
Έ ά ν  ό άξιότιμος κ . Μ π ά χ ε μ  ήθελεν άναγνώσει, εστω  καί μόνον ολί

γον, τ ά  κοινωνιστικά σ υ γ γ ρ ά μ μ α τα ,  δέν θά έλησμόνει ότι έν τ ή  « Α π α ν 

τ ή σ ει»  τοΰ Α α σ ά λ  —  τ ή  « ’Α π α ν τή σ ει»  εκείνη η τις  έδωκε τήν  πρώτην 

ώθησιν είς τήν νέαν έν Γερμανία κοινωνιστικήν κίνησιν —  εύρίσκεται ή 

δριμυτάτη  έναντίον όλων τών συνεργατικών αύτών εταιριών κατάκρισις,  

καί ή κατάκρισις α ύ τ η ,  δύναται καί σήμερον άκόμη νά χρησιμευση ως 

πρότυπον. —  Κ α ί  λοιπόν ό Α α σ ά λ ,  τά ς  έκρινεν ώς έντελή ασ ή μ α ν τα  

μέσα καί ώς άθλια π αρ αμ υ θητικά , πρός τ ά  όποϊα οί έργάται πρέπει να 

δυσπ ιστώ σι.  Έ π ρ ε π ε  δ ’ άκόμη ν ’ άναμιμνήσκεται ότι ό Α α σ ά λ ,  προσέ- 

βαλεν. άκριβώς έπ! τοΰ τοιούτου ζ η τ ή μ α τ ο ς ,  τούς προοδευτικούς, καί
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ιδιαιτέρως τόν Σχοΰλτσε-Ν τέλιτς, οϊτινες έπίστευον ότι ήδύναντο διά 

πανακείων αύτοΰ τοΰ είδους ν άνυψώσωσι τήν κοινωνικήν κατάστασιν 
τής εργατικής κλάσεως. ( Έ π ι δ ο κ ι μ α σ ι α ι  τ ώ ν  κ ο ι ν ω ν ι σ τ ι κ ώ ν  
δ η μ ο κ ρ α τ ώ ν ) .

Βλε'πετε λοιπόν ότι ήμεϊς ούδέν εχομεν πρός ταΰτα πάντα κοινόν. 
Δέν ένδιαφέρουσιν ήμας ταΰτα . Ή μεϊς ούδόλως θεωροΰμεν αύτά ώς 

μέσα θεραπείας διά τήν εργατικήν τάξιν, άλλά τό πολύ πολύ φάρ

μακα δι ’ έκαστον σύντροφόν μας άτομικώς. "Οταν όμως ύμεϊς'θέλετε 

νά τεκμηριώσητε τήν πρακτικήν άνικανότητα τοΰ κοινωνιστικοΰ δημο

κρατικού κόμματος, έκ τής συμπτώσεως τής χρεοκοπίας μιάς συνεργα
τικής εταιρίας πα,ραγωγής (ήν, άλλως, ύμεϊς γνωρίζετε μόνον χάριν τής 

δ/)μοσιότητος έκεινης τών επικρίσεων, ήτις είνε κανών διά τούς έργάτας 
καί διά τούς κοινωνιστάς ήμας) —  διά τόν λόγον ότι τής συνεργατι

κής αύτής εταιρίας μετέχουσι καί οί κοινωνισται —  πλανασθε καί πά
λιν. Ά ν τ ί τής συνεργατικής έταιρίας τήν όποιαν έννοεϊτε, δηλ. τής 
συνεργατικής διά τόν άρτον έταιρίας τοΰ Βερολίνου, έγώ δύναμαι ν ’ 

άντιτάξω τούλάχιστον μιαν δωδεκάδα γερμανικών συνεργατικών εται
ριών, αϊτινες προάγονται κ α τ ’ εύχαριστότατον τρόπον. Έ χο μ εν  λ . χ . 

εις τά Αμβοΰργον, μίαν άλλην συνεργατικήν διά τόν άρτον έταιρίαν, 
υπό κοινωνιστών ίδρυθεΐσαν, ήτις άποστέλλει καθ’ έκάστην πρωίαν έκ 
τών αποθηκών της ούχί όλιγώτερα τών δώδεκα ίπποσύρτων φορτηγα- 

μαξίων, διά νά έφοδιάζη τήν πόλιν καί τά περίχωρα. Ή  συνεργατική 

αυτη , εργάζεται λαμπρώς- τοΰτο όμως πολύ ολίγον ενδιαφέρει ήμας. 
Α ί σ ύ ν ε ρ γ α  τ ι  κ α ί  ε ί νε  ι δ ρ ύ μ α τ α  ά τ ι ν α ,  ε ί τ ε  κ α λ ώ ς  ε ί 'τ ε  

κ α κ ώ ς  δ ι ε υ θ ύ ν ο ν τ α ι ,  τ ή ν  α ύ τ ή ν  ε χ ο υ σ ι ν  ά ξ ί α ν  δ ι ά  τ ή ν  
γ ε ν ι κ ή ν  κ ί ν η σ ι ν ,  δ η λ .  δ ε ν  ε χ ο υ σ ι  κ α μ μ ί α ν  τ ο ι α ύ τ η ν .  

Εν δ5 τή  μεγάλη διοργανωσει τή σκοπούση τήν άπολύτρωσιν τής τά 
ξεως τών άνεστίων άπό τοΰ σημερινοΰ τών μισθών συστήματος, καί τήν 
κατάργησιν τοΰ κρατοΰντος συστήματος τάξεως, α ύ τ α ι  ά π ο β ά λ -  
λ ο υ σ ι  π ά σ α ν  σ η μ α σ ί α ν .

Η « Α Ρ Χ Η Γ ΙΑ »  Κ Α Ι Η « Τ Υ Ρ Α Ν Ν ΙΣ »  Τ Ο Υ  Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΣΜ Ο Υ

Ο έντιμος κ. Μ πάχεμ εξακολουθεί:— Τις παρ ’ ύμϊν είνε ό αρχηγός;
Ό  Μ πέμπελ; Ό  Λ ίμπκνεχτ; Ό  Σ ίγγερ ; Ό χ ι!  Ούδεις αύτώνΐ' Ύ μεϊς 
δένέχετε αρχηγίαν!» λέγει.

Ά λ λ ά  παρατηρήσατε, κύριοι ! Αυτο ακριβώς εινε η ημετερα δύνα- 

μις· παρ’ ήμϊν ούδεμία ύπάρχει άρχηγία. Έξαιρουμένης εκείνης τήν 
όποιαν έκαστος κατακτά φυσικώς διά τής ιδίας του ρεκτικότητος, διά 

τής ίδιας του δεξιότητος, διά τοΰ πνεύματος τής θυσίας, διά τής άφο- 

σιώσεως είς τάν σκοπόν, άλλην αρχηγίαν τεχνητην, παρασκευαζομενην, 

ούδόλως ήμεϊς γνωρίζομεν. Οί σύντροφοι, όταν πεισθώσιν ότι έχουσιν 

άνδρας ικανούς νά ύπερασπίσωσιν ένεργητικώς τά  συμφέροντα αυτών, 

εμπιστεύονται αύτοΐς, ώς καλώς έννοεΐται, διευθυντικόν τ ι άςίωμα πό
σην σπουδαιότητα όμως, δύναται νά εχη έν τοιοΰτον άρχηγίας είδος, 

ύμεϊς δύνασθε νά συμπεράνητε έξ όλων ήμών τών συνεδρίων. Ούδεις, 

ούτ’ έγώ, ούτε ό Λ ίμπκνεχτ, δύναται είς τά συνέδρια ταΰτα νά έξαι- 
ρεθή τών επικρίσεων καί αύτοΰ τοΰ άφανεστέρου συντρόφου— άν έπι - 

τρέπηται τοιαύτη τις διάκρισις —  τοιαΰται δ ’ επικρίσεις, γίνονται διά 

τόνου όστις δέν θά ήτο άνεκτός εις κανέν άλλο κόμμα. Είνε τοΰτβ, κύ
ριοι, σύστημα όπερ δέν άπαρέσκει εϊς ήμάς : μάλιστα εύρίσκομεν ότι 

είνε εύλογον.
Λοιπόν ήμεϊς πολεμοϋμεν τάς άρ/άς τάς διαχειριζομένας καί δ ια- 

τηρουμένας τεχνητώς. Ή μεϊς είμεθα έναντίοι όλων τών άρχών, τών ού- 
ρανίων καί τών επιγείων, αϊτινες έχρησίμευσαν είς ύμάς μέχρι τοΰδε 

όπως καθοδηγήτε τά πλήθη, καί μετά τών όποιων θέλετε νά έξακο- 

λουθήσητε καθοδηγοΰντες αύτά. Ιδού ή άπύθμενος άβυσσος ήτις χαίνει 

μεταξύ ήμών καί ύμών.
Ά λ λ ’ έπειτα παρουσιάζεσθε, όπως όμιλήσητε πράς ήμας περί «κο ι- 

νωνιστικής τυραννίδος» καί ιδού καί πάλιν μ ία  τών γνωμών έκείνων 
τάς άποίας δεν κατορθώνετε ν αποδείξ τ ε .  Πώς λοιπον συμβιβάζετε 
τα ΰ τα ; Ά φ ’ ένός έλλειψις άρχηγίας, άφ’ ίτέρου τυραννίς! Τά τοιοΰτο 

εινε άντίφασις ! Ά λλω ς τις έξασκεϊ αύτήν τήν τυραννίδα ; Έ άν τις 
ήμών ήθελε τολμήσει νά τήν καταστήση έπαισθητήν καί πρός ενα μό

νον σύντροφον, μείνατε ήσυχοι, θά τοΰ ’βγαίνε ξυνό. Τά ήμετερα προ
γράμματα, καί οί οργανικοί ήμών σαφείς και ρητοί κανονισμοί, ύπα- 
γορεύουσιν έκάστου ήμών τήν συμπεριφοράν. Ε ίς ουδέν κόμμα διενερ— 

γεΐτα ι τόση δραστηριοτης όση εις το ήμετερον πρός κατάπνιςιν πασης 
άποπείρας τυραννίας, έπειδη το κόμμα πρέπει και κατ ουσίαν και 
κατά τύπον νά ήνε κόμμα δημοκρατικόν άν θέλη νά έπιτύχη τούς σκο

πούς αύτοΰ. Κ α ί ύπό τήν έποψιν δέ ταύτην άκόμη, ήμεϊς διϊστάμεθα



προς όλα τ ’ άλλα κόμματα, επειδή ούδέν αύτών είνε πράγματι δη
μοκρατικόν.

ΤΟ  «Μ Ε Λ Λ Ο Ν  Κ Ρ Α Τ Ο Σ »  Τ Ο Υ  Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΣΜ Ο Υ

Ελθω μ  εν ήδη είς τό ζήτημα τοΰ «μέλλοντος Κράτους» όπερ ταύ- 

τοχρόνως έθηκαν πράς ήμας οί έντιμοι, δόκτωρ Μπούλ, δόκτωρ Φάν 

Μ πέτιχερ, καί ό κ. Μ πάχεμ. "Οταν ήκουσα ότι ό αξιότιμος δόκτωρ 
Μπετιχερ ήτο σύμφωνος μετά τών άλλων δύο, έσκεπτόμην κατ’ άρχάς : 

—  Κ ρ ίμ α ! Νά σέ βλέπω μετά τοιούτων συντρόφων ! ( Ί λ α ρ ό τ η ς )  
Τοΰτο διότι ενθυμούμαι ότι όπόταν ό έντιμος Σχράδερ προσέβαλεν ήμας 

εσχάτως, κατά τινα συζήτησιν ό έντιμος δόκτωρ Φόν Μ πέτιχερ, διά 
λόγου δστις έγένετο άςιος τών ήμετέρων επιδοκιμασιών ΰπερήσπισε τό 

κόμμα μας ( ί λ α ρ ό τ η ς ) ,  τόσον ώστε έγώ άνεφώνησα : — Έάν  ποτε 
ήμεϊς θά έλαμβάνομεν άνάγκην ένός γραμματέως έπικρατείας, δέον νά 

μη λησμονώμεν ότι σήμερον ό έντιμος γραμματεύς τής Έ πικρατείας 
δοκτωρ Φόν Μπέτιχερ άπεδείχθη τόσον καλάς ένήμερος τών κοινωνιστι- 

κών ιδεών, ώστε ν ’ άποτελή έξαίρετον μέλλοντα υποψήφιον διά τήν 
θεσιν αυτήν. ( Α κ ο ύ σ α τ ε ,  α κ ο ύ σ α τ ε !  ά ρ ι σ τ ε ρ ό θ ε ν ) .

Ά λ λ ’ οϊμοι, ώ κύριοι ! Ό  άζιότιμος δόκτωρ Φάν Μπέτιχερ τής σή

μερον, δέν είνε πλέον εκείνος τής τότε. Απευθύνει ήμϊν τήν αύτήν τοΰ 

εντίμου κ. Μ πάχεμ έρώτησιν. Τ ί δηλ. ήμεϊς πράγματι έννοοΰμεν διά 
τοΰ «μέλλοντος Κράτους» ήμών.

Εάν ήθελον ν ’ άποφύγω τήν συζήτησιν, ήδυνάμην ν’ απαντήσω είς 
τον έντιμον κ. Μ πάχεμ, διά μιας άλλης έρωτήσεως:— Κ αί πώς φαντά- 
ζεσθε σεϊς τήν αθανασίαν τής ψυχής καί τήν αιώνιον ζωήν ( θ ό ρ υ β ο ς  

κ α ί  δ ι α μ α  ρ τ υ  ρ ί α ι) , έπί τών οποίων ή έκκλησία σας έπί δεκαοκτώ 
αιώνας έδογμάτισε, χωρίς νά κατορθώσν) νά παρουσιάση τάς άποδείξεις 
τ ω ν ;  ( Δ ι α μ  α ρ τ  υ ρ ί α ι ) — Ούτε ύμεϊς, άξιότιμε κ. Μ πάχεμ, θά 

ήδύνασθε νά προσαγάγητε ήμϊν τοιαύτας! (Δ  ι α μ  α ρ τ  υ ρ ί α ι). Ά λ λ ’ 
έμπρός λοιπόν ! Ε ίμ α ι πολύ περίεργος ν’ άκούσω τάς άποδείξεις αύτάς. 
Η άνυπομονησία μου έπί τοΰ θέματος τούτου, είνε πολύ μεγαλειτέρα 

τής ϊδικής σας έπί τοΰ «μέλλοντος Κράτους».

Πχρετήρησα ήδη ότι ό άξιότιμος κ. Μ πάχεμ, μεθ’ όσα καί άν λέγη, 
ούδαμώς έμελέτησε τήν κοινωνιστικήν φιλολογίαν. Άποδεικνύει τοΰτο 
και διά τής νέας του έρωτήσεως, έπειδη καταφωρκται άγνοών τοΰτο :

—  ότι δηλ. ήμεϊς δέν έπιθυμοΰμεν, πρό πάντων, εν «μέλλον Κράτος» 

κοινωνιστικόν. ( Ζ ω η ρ ά  π ε ρ ι έ ρ γ  ε ι α. —  Ώ  ! Ώ  !) Το έγνωριζα, 
κύριοι, ότι θά έ'ίορυβεϊσθε' τά έπαναλαμβάνω : ώφείλατε να μή θεσητε 
αύτά τό ζήτημα . Ήδύνασθε νά τό θέσητε πρό δέκα η δεκαπέντε έτών, 
όταν δηλ. ή κοινωνιστική θεωρία εΰρίσκετο έν καθυστερήσει αναπτυ- 

ξεως, ούχί σήμερον όμως. Δ ιό τ ι, ήμεϊς εϊμεθα όχι μόνον εν κόμμα έπα- 

ναστατικάν, ώς ύμεϊς λέγετε, ά λλ ’ άκόμη εϊμεθα καί κόμμα χωροΰν 
έπί τά πρόσω, κόμμα διηνεκώς έκπαιδευόμενον, κ’ ευρισκόμενον έν κα- 

τ α σ τ ά σ ε ι  άδιαλείπτων μεταμορφώσεων, ( μ ε γ ά λ η  ί λ α ρ ό τ η ς )  κομμά 

μή πιστεΰον είς τά άλάθητον καί τήν άθανασίαν Ικάστου παραγράφου

πολιτικών προγραμμάτων. _
Ό ντω ς, κύριοι ! Ά φ ’ ότου ύπάρχει έν Γερμανία ή κοινωνιστική δη

μοκρατία— διέρρευσαν δέ τριάκοντα έτη άπά τής έμφανίσεως τοΰ Λ α- 
^άλ.— ήμεϊς έξετελέσαμεν μακράν σειράν πνευματικών μεταμορφώσεων. 

Έπρεσβεύομεν, κ α τ ’ άρχάς, τά πρόγραμμα τοΰ Λασαλ, και τας 
περί' τοΰ Κράτους θεωρίας του, μορφουμένας είσέτ-, κατά την πα- 
λαιάν γερμανικήν φιλοσοφίαν τοΰ Φ ίχ τε' έπειτα παρεδέχθημεν τας προ

τάσεις τοΰ αύτοΰ Λασάλ πράς τήν άνύψωσιν τών έργατικών κλασεων, 
ώς τήν άνίδρυσιν μεγάλων έργοστασίων τοΰ Κράτους, ή μάλλον μεγά
λων συνεργατικών εταιριών βοηθουμένων ύπό τής πίστεως τσΰ Κράτους.

Αύτά τό σημεϊον τών ιδεών, διετηρήθη έπί είκοσι σχεδόν έτη είς τό 
ήμέτερον πρόγραμμα, έξετοπίσθη όμως άφότου ή πνευματική των ανέ

στιων' άνάπτυξις, παρώρμησεν αύτούς είς άπαιτήσεις σπουδαιοτέρας. 
Ε ίν ’ άληθές ότι είς τήν μάλλον προκεχωρηκυϊαν φιλολογίαν ημων, ιδίως 

δέ είς τά έργα τοΰ Μάρξ καί τοΰ Έ νγκελς, αί σκέψεις τοΰ Λασάλ 
δέν εύρον ποτε χώρον, άλλ’ ούδέν ήττον έδέσποζον έντώ κ ό μ μ α τι. Γνω

ρίζομεν ήμεϊς, άκόμη καί σήμερον ότι αύτάς ό Λασάλ— ώς έξεφράσθη 
είς τήν γνωστήν έπιστολήν πράς τάν Ροντμπέρτους—  ούδέποτε έπ ί- 

στευσεν ότι είπε τήν τελευταίαν του λέξιν, μάλιστα, έξεναντίας, έφρό- 
νει ότι οί λόγοι του έπρεπε μόνον νά χρησιμεύσωσιν ώς μέσον προση
λυτισμού, καί ότ·, τής τάξεως τών ένδεών άπαξ έκδηλωθείσης ύπέρ 
αύτών, δεν θά παρεκωλύοντο αί μεταγενέστερα·, διεκδικήσεις. Ό  Λα

σάλ έφρόνει τότε— δέν συζητώ δέ μετά πόσης λογικής οτι ή διανοια 
τοΰ πολλοΰ πλήθους, δέν είχεν εισέτι προοδεύσει τόσον ωστε να δύναται 

νά κατανοήσγι όλα τά κοινωνικά προβλήματα, έν τοΐς ύστάτοις των 

έπακολούθοις.



Ε π ί μακράν χρόνον τά κόμμα παρέμεινεν έπί του εδάφους τούτου. 

Θα ύπομνήσω δε μόνον σταθμούς τινας της άνελίξεώς τ ο υ :— τά πρό

γραμμα^ της έν Νυρεμβέργη ομοσπονδίας τών έργατικών σωματείων 

κατα το 1 8 6 8 ,  τό τοΰ κόμματός μας έν Ά ϊξενμ π α χ  κατά τά' 1 8 6 9 , 
το άλλο της Γόθας κατά τό 1 8 7 5 , τά όποιον κατά βάθος ήτο τά πρό

γραμμα τοΰ 1 8 6 9 , ά λλ 'έν  τούτοις ήτο σπουδαιότερον αύτοΰ καθόσον 
ηνωσε τάς δύο μερίδας τών λασσαλιανών,. καί τών όπαδών τοΰ προ

γράμματος της Α ϊξενμπαχ. Τέλος κατά τά 1 8 9 ' ,  τό νέον πρόγρααυια 

έπιψηφισθέν είς Έ ρφουρτ, διέστη όλοσχερώς πράς την 'ιδέαν'τοΰ 
κοινωνιστικοΰ Κράτους τών προηγουμένων προγραμμάτων. Τό πρό

γραμμα τοΰτο, παρέσχεν εις τά κόμμα, ώς διέπουσαν άρχήν, την θεω
ρίαν έκείνην ητις άπό μακροΰ χρόνου έπρεσβεύετο ύπό τών ήμετέρων 
επιστημόνων, καί τών μάλλον προοδευσάντων όμοφρόνων ήμών.

1 παρχει λοιπον μία ολόκληρος φιλολογία έπί τών άπωτέρων σκοπών 
τοΰ κόμματος— έκείνη ήν άγνοεϊ ό έντιμος κ. Μ πάχεμ. Ά ς  άναγνώση 
ούτος τό φυλλάδιον όπερ έξεδόθη πρό πλέον η δώδεκα έτών ύπό τόν 

τίτλον : Ή ά ν έ λ ι ξ ι ς  τ ο ΰ  κ ο ι ν ω ν ι σ μ ο ΰ  ά π ά  τής ο υ τ ο π ί α ς  

ε ι ς  τ η ν  έ π ι  σ τ η  μ η ν ,  τοΰ Φρειδερίκου Έ νγκελς , όπου, άκριβώς, 
καταπολεμείται ή ιδέα τοΰ κοινωνιστικοΰ Κράτους, ήτις τότε άπήλαυεν 
είσέτι φήμης, καί όπου συνάγεται τά συμπέρασμα ότι ή τελευταία τοΰ 

κοινωνισμοΰ άνέλιξις δέν θά περιστραφή περί τά Κράτος, άλλά θά έπι- 

φ έρητήν  κ α τ ά  ρ γ η  σ ι ν τ  ο ΰ Κ  ρ ά τ  ο υ ς, καί τήν δημιουργίαν έξου- 
σιας διωργανωμένης, καί μόνον έπιφορτισμένης τήν διακανόνισιν τής 

παραγωγής καί τής συναλλαγής—  τοΰθ’ όπερ, ώς πρόδηλον, ούδέν ένει 
κοινόν πράς  ̂ τήν τοΰ σημερινού Κράτους ιδέαν— Ά ς  μελετήση ά 'έντι
μος κ. Μ πάχεμ τά  ̂ τελευταϊον μέρος τοΰ πρώτου τόμου τ ο ΰ 'κ  ε φ α- 
λ α ί ο υ τοΰ Μάρξ· άς άνογνώση τά άλλο γνωστότατον σύγγοαυ.αα 

τοΰ Έ νγκελς, τό όποιον, άπό τοΰ 1877  καθ’ ο έδημοσιεύθη εσχε' πλεί- 

στας εκδόσεις υπό τον τίτλον : Ή ά ν τ ί σ τ  ρ ο φ ο ς έ π ι σ τ  ή μ η 
τ ο υ  κ. Ε  ύ γ  ε ν ί ο υ Ν  τ  ο ύ χ  ρ ι ν γ  κ, η άς άναγνώση τοΰ αύτοΰ 

συγγραφέως τό βιβλίον : 'Η  κ α τ α γ ω γ ή  τ ή ς  ο ί κ ο γ  ε ν ε ί α ς, 

τ ή ς  ι δ ι ο κ τ η σ ί α ς ,  κ α ί  τ ο ΰ  Κ ρ ά τ ο υ ς ,  η τό τοΰ Καούτ- 
σκυ βιβλίον : Τ  ό π ρ ό γ ρ α μ μ α τ ή ς  Έ ρ φ ο υ ρ τ ,  ή, τέλος 
πάντων, ας αναγνώση τήν έκθεσιν έκείνην τήν όποιαν έγώ έγραψα έν 
σχεσει προς τα διδάγματα τοΰ φίλου μου Έ νγκελς, έν τώ βιβλίω  μου :
Ή  γ υ  ν ή —  άς άναγνώση πάντα ταΰτα, καί θά ίδΤ ότι ή λύσις τοΰ

κοινωνικού προβλήματος ύπά την εποψιν την κοινωνιστικήν, δεν έγκει

τα ι πλέον είς τά πρόβλημ.α τοΰ ((μέλλοντος Κράτους» αλλ άπλουστατα 

είς τήν οικονομικήν διοργάνωσιν και διευθετησιν της μελλουσης κοι

νωνίας.
Κ αθ’ όσον άφορα τήν ιδέαν μεθ ής ήμεΐς αναπαριστώμ.εν είς έαυτους 

τήν μέλλουσαν ταύτην κοινωνίαν, ό άςιότιμος κ. Μ πάχεμ, μ,αςερω.α .

-— Καί θά ήνε αύτή οϊα τήν παριστά έν τφ  βιβλίω  του ά κ. Εύγέ- 

νιος Ρ ίχτερ ; 11ώς ! Α γνοεί λοιπόν ό έντιμος κ. Μ πάχεμ, ότι τό β ι-  
βλίον αύτά εΐνε μία σάτυρα κατα τής κοινωνιστικης δημ.οκρατιας, την 

όποιαν ό Ρ ίχτερ  έγραψε, καλώς ή κακώς, ώς αυτός ήδύνατο ; ( I λ α- 
ρ ό τ η ς ) .  Ν α ι, ώ κύριοι, έξομολογοΰμαι είλικρινώς ότι έγώ έκτιμώ 

πολύ περισσότερον, τούς λόγους του έπί τοΰ προϋπολογισμού τοΰ υπουρ

γείου τών στρατιωτικών ή τοΰ τών οικονομικών, ακόμη δε και τά αλ- 
φαβητάριόν του (π α ρ α τ  ε τ  α μ έ ν η ι λ α ρ ό τ  η ς), και ότι εγώ 

άνέγνωσα ταΰτα μετά πλείονος διά την διανοιαν μου κέρδους άφ όσον 

μοί συνέβη έξ όσων τά εργον του αυτο αναφερει περι τής κοινωνιστικης 
δημοκρατίας. Άπά τοΰ βιβλίου αύτοΰ, ήμεις ουδεν άλλο έςηγάγομεν 
ή έ'να χαρακτηριστικόν τύπον διά τάς γελοιογραφικάς ήμών έφημερίδας, 

καί διά τάς φαιδράς ήμών συνεντεύξεις, δηλ. τήν (( Α γνήν». ( I λ α- 
ρ ό τ η  ς). Έ νταΰθα όμ.ως, κύριοι, εινε καθαρά απώλεια χρόνου, ή περι 
όμοιων πραγμάτων διατριβή, καί μόνον έχω νά παρουσιάσω ύμιν μίαν 
παρατήρησιν, ήτις είνε χαρακτηριστική διά τήν πολεμικήν αξίαν τοΰ 
φυλλαδίου αύτοΰ όπερ παρ’ ύμών, ή και παρά τών υμετερων φίλων 
διεσπάρη είς τάν τόπον, κατά εκατοντάδας χιλιάδων αντίτυπω ν εινε 
δε αύτη ότι έγώ πέπεισμαι οτι ουδείς άνθρωπος, η τουλάχιστον ούδεις 
έργάτης άπέστερξε τήν κοινωνιστικήν δημοκρατίαν ές αίτιας τοΰ β ι

βλίου εκείνου, καί μάλιστα οτι έκ τής άναγνώσεώς του, ούδεις έργάτης 

θ’ άποτραπή τοΰ νά έναγκαλισθή τον κοινωνισμον.
Κατά τά παρελθόν φθινόπωρον, είς βιομήχανος τοΰ Βρανδεμβούρ- 

γου, ειδοποιηθείς περί τής άφίξεώς μ.ου χάριν συνελεύσεώς τίνος, διέταςε 
καί διενεμήθησαν είς τους τριακοσίους του εργατας, ισάριθμα αντίτυπα 

τοΰ διαβοήτου βιβλίου τοΰ συναδέλφου ήμών Ρ ίχ τερ — δωρεάν, έννοει- 

τα ι, έπειδή οι έργάται, όταν άγοράζωσι, έξοδεύουσι καλλίτερον τό

* Διελάβομ,εν περί τούτων όλων, είς τό προμνησθεν τής «Ά κροπό- 
λεως» άρθρον. X . Θ.



χρήμα των. ( Ι λ α ρ ό τ η  ς).— Α ϊ ! λοιπόν, άφοΰ έπεραίωσα τόν λόγον 
μου, είς έκ τών εργατών έκείνων ήλθε παρ’ έμο*, καί μοί έδιηγήθη ότι 

είς αυτόν, όστις μέχρι της στιγμής εκείνης ήτο άδιάφορος είς τήν κοι- 
νωνιστικήν κίνησιν, είχεν άρκέσει ή άνάγνωσις έκείνου τοΰ βιβλίου, όπως 

πείση αύτόν νά έννοήση ότι ή κοινωνιστική δημοκρατία, δέν ήτο δυ

νατόν νά έπιδιώκη όλας έκείνας τάς ανοησίας αϊτινες, έν αύτω, άποδί- 
δονται είς αυτήν, καί οτι, άφοΰ ή συνέλευσις ήδραίωσεν αύτήν του τήν 

ίδ?αν, άπεφάσ'σε νά έγγραφη είς τάς ήμετέρας τάξεις. Ί δ ετε , λοιπόν, 
ώ κύριοι, πώς ή διάδοσις τοιαύτης φιλολογίας ωφελεί τήν κοινωνιστι- 
κήν δημοκρατίαν μας !

Η IAEA Τ Ο Υ  Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ  Κ Α Τ Α  Τ Ο Ν  Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΣΜ Ο Ν

Αλλά, δυνασθε νά παρατηρήσητε, άφοΰ δέν έπιδιώκετε εν μέλλον 

Κράτος κοινωνιστικόν, έξηγήσατε, τούλάχιστον, τ ί  θέλετε ; Ή  έρώτησις 

αύτη μέ ύποχρεοϊ νά έκθε'σω ύμϊν συντόμως, τήν περί τοΰ Κράτους έν

νοιαν ήμών, κατά τά τελευταία τής έπιστήμης πορίσματα. Περί τής 
έννοιας τοΰ Κράτους, συζητήσεις διεξάγονται άπ’ αιώνων. Κατόπιν τοΰ 
Πλάτωνος καί τοΰ Αριστοτε'λους, πάντες οί ήμέτεροι φιλόσοφοι, πάν- 

τες οί ήμέτεροι νομομαθείς, έμόχθησαν όπως έξεύρωσι τόν άκριβή αύ
τοΰ όοισμόν. Κόποι μάταιοι, άπολήξαντες είς τά συνονθύλευμα βλέψεων 

καί κρίσεων άντιφατικών, μόνον δέ ή μελέτη τής ιστορίας, κατά τήν 
καθολικήν αύτής οικονομικήν καί κοινωνικήν άνελιξιν, ήδυνήθη ν’ άπο- 
δείξη τ ί είνε τά Κράτος, καί τ ί σημαίνει τοΰτο εν τιν ι δεδομένη έποχή, 

καί πόθεν τήν έαυτοΰ ίσχύν άρύεται. Τό Κράτος, κύριοι, άνέτειλε κατά 
τήν αύτήν ιστορικήν περίοδον, καθ’ ήν έγεννήθη απανταχού, εί καί 

ύπό διάφορον τύπον, ή άτομική ιδιοκτησία ήτοι ή ιδιωτική κτήσις. 
Κατά τήν στιγμήν καθ’ ήν ή άρχαιοτάτη κοινωνιστική κοινωνία, ή 
διοργανωθεΐσα έν τοΐς g e n te s ,  * άνελίχθη είς τρόπον ώστε νά διαπλάση 
τήν ιδιόκτητον περιουσίαν, * * έπεβλήθη ή άνάγκη μιας περισταλτικής 

εξουσίας, τοΰ Κράτους. "Οπου κρατεί σύστημα κοινής ιδιοκτησίας, ούτε 
άναγκαΐον ούτε δυνατόν είνε έν Κράτος καί μ ία  κυβέρνησις· ταΰτα δ ’

Άνθρώποις, έ'θνεσι.
Τήν πρώτην διά πασσάλων χωρισθε σαν γην ώς λέγει ό Rous  

s e a u  X . θ .

έμφανίζονται μόνον κατά τήν περίοδον καθ ήν έν τή κοινωνία έςωτερι- 
κεύονται έναντία συγκρουόμενα συμφέροντα— κατά την περίοδον καθ ήν 

άρχίζει ό άγών διά το έ μ  ο ν και διά το σον,  καθ ην, αρα, η κοι- 
νωνιστική κοινωνία ή παρήκμασεν ή μέλλει νά παρακμαση κ είνε ετοι

μόρροπος, καθ’ ήν κτηματίας άντιστρατεύεται τάν άκτήμονα, καθ ήν 

μέρος τής κοινωνίας άντλεΐ άπό τής ατομικής ιδιοκτησίας, τήν ισχύν 
όπως έδραιώση όλονέν άκραδαντότερον, τήν κοινωνικήν καί οικονομι

κήν του θέσιν. Μόλις άναφαίνεται έν τή  κοινωνία, τοιαύτη συμφερόν

των διαπάλη, άποβαίνει έπάναγκες τό όργανον τής έςουσιας, τής άρ- 
χγ^ς, ήτις— κατά κανόνα— εύρίσκει άσάλευτον ’έρεισμα έπί τοΰ κλήρου ή 

ιερατείου, όπερ συνδράμει πάντοτε τούς κραταιούς, καί παρουσιά',ει 

αύτήν πρό τών μηδενοκτημόνων ώς τινα θεία ν άπόρροιαν ϊνα, τώ φόβω 

τοιαύτης ύπερφυοΰς καταγωγής, συνεχή αύτούς είς υποταγήν και υπη
κοότητα. Έ φ ’ όσον δέ ή άνάπτυξις καί ή καλλιέργεια τής ιδιωτικής 

περιουσίας καταντώσι πολυπλοκώτερα, καί τό έργοστάσιον άνιδρυεται 

παρά τάν άγράν καί τήν ποίμνην, καί ίδιως τό έμπόριον αρχεται προσ- 

κτών σπουδαιότητα πλειοτέραν όλονέν, καί ή διοργάνωσις τοΰ Κρά
τους, όπερ πρέπει νά εχη ύ π ’ όψιν τάς αξιώσεις τών κρατουσών τάςεων 

ύπό πάσας τάς έπόψεις, γ ίνετα ι καί αύτη ολονεν πολυσυνθετωτεοα .
Ή  υλιστική ιδέα τήν όποιαν ήμεϊς, κύριοι, σχηματίζομεν έκ τής 

ιστορίας είνε αύτη: ότι αί έξουσίαι καί α! μορφαι τοΰ Κράτους μετα 
βάλλονται καί συναρμολογοΰνται αναλόγως τοΰ τρόπου, καθ ον έκαστη 

κοινωνία διαρρυθμίζει τήν συναλλαγήν τών προϊόντων της. Η κοινω

νία ήτις έπ’ αιώνας έβασίσθη έπί τής ατομικής ιδιοκτησίας, ή κοινω
νία ήτις έξελίχθη άπό τοΰ άρχαίου τιμαριακοΰ καί άπολυταρχικου 
Κράτους μέχρι τοΰ άστοκρατικοΰ ή οίκοκυριοκρατικοΰ Κράτους, ώφειλε 
κα τ’ άνάγκην, δυνάμει τής αύξήσεως καί τής διακλαδώ εο>ς τών σχέ- 

σεών της, νά ύποβάλη είς μίαν γενικήν μεταμόρφωσιν καί τήν τοΰ Κρά
τους έξουσίαν. Ε ίς δέ τό γεγονός, κύριοι, ότι κατά τούς νεωτίρους χρό-

* Κατά τήν σειράν ταύτην τών ιδεών τοΰ ρήτορος, φρονοΰμεν ότι 
κυριολεκτικώς αρμόζει ένταΰθα ή λ>εξις Κ ρ ά τ ο ς ,  δι ης άκριβεστερον 
ή διά τών παρεμφερών ίδικών μας, και πασών τών εν ςεναις γλωσσαις 
άναλόγων έκφράζεται ή έννοια και ό σκοπός τοΰ κ ρ α τ ε ΐ ν  έ κ α σ τ ω  
τά έ κ α σ τ ο ν ,  έξ έγωϊσμοΰ, ήν ό Μ πεμπελ αποδίδει τώ Κ ρατεί, όπερ, 
διά τήν κοινωνιστικήν δημοκρατίαν, όπου ούδεις κρατεί τ ι ,  άλλά τ ά  
π ά ν τ α  τ ο ΐ ς  π ί ι ι ι ν  άνήκουσι κατ αυτόν, είνε περιττόν. X . Θ.



νους, είς πάσας τάς πεπολιτισμένας χώρας —- μάλιστα δέ ε:ς χό μάλλον 

προοδέυσαν άστοκρατικάν Κράτος, την ’Αγγλίαν —  ή κατατμηθεϊσα τ ι 

μαριωτική ιδιοκτησία, ηδυνηθη νά άντικατασταθή ύπό μεγάλων εθνι

κών συγκεντρωθέντων κρατών-— 'έγκειται άκριβώς μία άπόδειξις έπί 

πλέον της τοιαύτης οικονομικής άνελίξεώς, ητις, άρα, είς ούδέν άλλο 

οφείλεται, ε ι μη εις τό υλικόν συμφέρον της τάξεως τών αστών ητις 

ΖΡΤ'^ει τών μ.εγαλων εκείνων έθνικών Κρατών, πρό πάντων ώς άγορας 

ευρυτερας κα: ασφαλεστέρας διά τα έμπορεύμ.ατά της, δευτερευόντως 
δε ώς αμυντικής δυνάμεως ητις νά έπιτρέπη είς αύτην νά έκχέη τά 
προϊόντα της εις την παγκόσμιον άγοράν.

Αυτη εινε —  δ ι ’ εύρέων χαρακτήρων —  ή είκών της άνελίξεώς τοΰ 

σημερινού Κράτους, ύπο τοιαύτην δέ έ'ποψιν τοΰτο παρουσιάζεται είς 

ήμας μόνον ως ή εκφρασις τής κοινότητας τών συμφερόντων τών κρα- 

τουσών κλάσεων. Τόσον είν’ άληθές τοΰτο, ώστε όταν, πρό τίνος 'έτους, 

α,,ό .η ,  θεσεως ταυτης, έτυχε νά ειπω ότι ακριβώς τά συμ.φέροντα 

ταΰτα εινε οι άληθεϊς πάτρωνες τών κοινοβουλίων καί τών κυβερνήσεων, 

ήξιωθην τών έπδοκιμασιών ενός άντιπροσώπου των, δηλ. τοΰ άξιοτίμου 
κ. Φόν Μ πέτιχερ. Κα; άν λοιπόν τό Κράτος, ούδεμίαν άλλην άπο- 

στολήν κέκτηται, ή ν άντιπροσωπεύη, νά ύπερασπίζη, καί νά διατηρή 

τοιαΰτα συμφέροντα καθίσταται πρόδηλον οτι, έπιστάσης τής στιγμής 
κατά την όποιαν θά έςαφανισθώσιν αί διαφοραί τών κοινωνικών κλά
σεων, και τά Κράτος θά παύση ύφιστάμ.ενον, άφοΰ, έκτοτε, ούδένα 
σκοπόν έκτελεστέον θά έχ η . (Δ  ι α μ α ρ τ  υ ρ ί α ι).

Διαμ.αρτύρεσθε ! Εγώ δέν δύναμαι, πράγματι, ν ’ άξιώ ότι κατέ- 
πεισα υμ.ας, διά τής εκθέσεώς μ.ου ήν κατά τύπον άφορισμ.οφανή έξέ- 
θ/,κα πρός υμ.ας θά παρατηρήσω όμως είς τάν συνάδελφον όστις μ.έ 

διέκοψεν, ότι καί είς έμέ, καίπερ κοινωνιστήν, αύτό τό ζ-',τημα τής 
καταργησεως τού Κράτους δέν άνεπήδησεν έντός τής κεφαλής άπροσδο- 

κήτως κ ’ έξαπίνης. Δυσκολεύεται πας τις νά πιστεύση τό δυνατόν τής 
έκλειψεως τού Κράτους, δηλ. τής διοργανώσεως ταύτης ήτις, άκόμη 

και κατα τον Λασαλ, νομίζεται ότι είνε ή προστασία, τό δικαίωμα, ή 
δικαιοσύνη διά πάντας. Ά λ λ ’ όμως ήμεΐς κατανοοΰμεν ότι τοιαύτη περί 

τοΰ Κράτους θεωρία, διαψεύδεται ύπό τών πραγμάτων, έξ ών βλέπο
μεν ότι τοΰτο άρνεϊται ν ’ αναγνώριση είς όλους τήν ισότητα. Γνωρίζο
μεν δέ ότι καί αύτή ή καθολική ψηφοφορία, ητις, μέχρις ένάς σημείου, 

είνε εκφρασις το ια ύτης τινός τοΰ δικαιώματος ίσότητος, παρεχωρήθη

μόνον ύπο τήν πίεσιν γεγονότων έξωτερικών καί ότι σήμερον πολύ εύ- 
χαρίστως θ ’ άνεκαλεΐτο. ( Ε ί ν ’ ά λ η θ έ ς !  δ ε ξ ι ό θ ε ν ) .

Αναφωνείτε: —  Ε ίν άληθές ! Πολύ καλά" άκολουθήσατε, λοιπόν, 
τόν συλλογισμόν μου: ή καθολική ψηφοφορία, ή ή δημοκρατική άνα- 
γνωρισις τής ίσότητος πάντων τών πολιτών, άνευ διακρίσεως τής κατα- 
στασεως των, τής περιουσίας των, τής θρησκείας των καί τής καταγω

γής των, εύρίσκεται πάντοτε είς εύθεϊαν άντίφασιν πράς τήν άνισότητα 

τών ίδιοκτητικών ήμών σχέσεων. Μία κοινωνία ήτις βασίζεται έπί τής 
δεσποτείας τής κλάσεως, μ ία  κοινωνία ήτις  υπάρχει μόνον διά τής δυ

νάμεως τών ανταγωνισμών τής κλάσεως, ούς πρέπει νά διακρατή έπί 
ποινή νά καταρρεύση, άλλως, αύτή αΰτη —  μία  τοιαύτη κοινωνία, δέν 

δύναται νά παραχώρηση άσμενως την καθολικήν τών δικαιωμάτων ισό
τη τα , καθόσον, τοιουτοτρόπως καταντα νά δημιουργήση κατάστασιν 

πραγματων ητις την έζωθεΐ είς τάν όλεθρον. ( Έ  π ι δ ο κ ι μ. α σ ί α ι 
ό ε ς ι ό θ ε ν). Η καθολική ψηφοφορία, κέκτηται ίσχυράν έπίδρασίν 

έπ; τής δημοκρατοποιησεως τοΰ Κράτους καί τής κυβερνήσεως κ’ έπί 

τοΰ τύπου τών κοινωνικών σχέσεων. ( ’Ε  π ι δ ο κ ι μ  α σ ί α ι δ ε ξ ι ό -  

θ ε ν). Χα; ·  λέγω ταΰτα είς ύμ.ας εύπαρρησιάστως, έστω καί τρέχων 
τάν κίνδυνον νά ίδώ ότ; έπωφελεϊσθε τών λόγων μου όταν ήθελεν έλθη 

ε;ς συζήτησιν ή κατάργησις τής καθολικής ψηφοφορίας. ΙΙράξατέ το 

όμως, έστω, πραξατέ το. Ημ,εϊς καλώς γνωρίζομεν ποΰ εύρισκόμ-εθα, 
καί ποΰ θά καταντήσωμεν νά φθάσωμεν.

Π Α Ν Ε Λ ΙΞ ΙΣ  Τ Ο Υ  Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ

Αλλά, θά μ  έρωτήσητε, ποιαν ιδέαν σχηματίζομεν ήμεΐς περί τής 
άνελιςεως; Κύριοι, τ ιν ι τρόπω έδημιουργήσατε ύμ.εΐς τοΰτο τά ύμέτε- 

ρον Κράτος ; έπειδη θά παραδεχθήτε βεβαίως ότι τοΰτο δέν είνε 

τωρα πλέον, το προ έκατον έτών τοιοΰτο. Α ι λοιπόν, ποία συμ.φωνία 
υττάρχ^ει μεταξύ τών σημ.ερινών του συνθηκών, καί τής είκόνος αύτών 

?1 ν ο; υμέτεροι προκάτοχ^οι έφαντάζοντο. Παραβάλατε ολίγον, έκεϊνο τά 
ο,.οιον /,ρά τής γαλλικής επαναστάσεως έγράφετο περί τής άνάγκης 
τής μ .ίταβολής τοΰ τιμαριακοΰ Κράτους είς συνταγματικόν ή άστοκρα

τικάν Κράτος, κ έπι τών επακολούθων της, πράς έκεϊνο τά όποιον 

πραγματικώς συμβαίνει και θά ϊδήτε τήν άπειρον διαφοράν. ’Εάν 

Λμ.εις σήμερον άρνούμ.εθα νά παροΟσιασωμεν ύμυ  τοιαύτην εικόνα τής



αελλούσης κοινωνίας, τό πράττομεν διότι άρκεϊ ήμϊν νά γνωρίζωμεν 
—  ώς καί γνωρίζομεν επακριβώς —  τους τής άνελίξεως νόμους, δ ι’ ών 

τό ένεστάς κοινωνικόν σύστημα, προχωρεί όλονέν πλειότερον πρός τήν 

μεγίστην αύτοΰ άνάπτυξιν, άλλά συνάμα καί είς τήν οριστικήν αυτοΰ 
καταστροφήν. 'Ως ήσαν οΰτοπίαι τών ΰμετέρων προκατόχων αί ίδεολο- 

viat περί τοΰ μέλλοντος Κράτους, ομοίως, δ ι’ ήμας, ούδέν άλλο είνε ή 

ούτοπίαι αί έπί τής μελλο^σης κοινωνίας εικόνες τών ήμετέρων προδρό

μων. Ό  ΙΙλάτων, ό θω μάς ΛΙ ου ρ, ό Καμπανέλλας, ό Μορέλης, οι 
μεγάλοι Γάλλοι καί ’Ά γγλο ι κοινωνισται τοΰ αϊώνος τούτου, Φου- 
ριέρ, Σ α ίν-Σ ιμ ό ν , Ό β εν , Καμπέ —  πάντες παρέδωκαν ήμϊν λαμπρά 

άπεικονίσματα τοΰ Κράτους καί τής κοινωνίας τοΰ μέλλοντος, άπεικο- 

νίσματα έπιαελέστατα καί κατά τάς έλαχίστας των λεπτομερείας· μοί 

φαίνεται δέ, κύριοι, ότι ύμεϊς κάτι περί αύτών γνωρίζετε, άφοΰ φαί- 
νεσθε ότι πιστεύετε ότι καί ήμεϊς πρέπει νά βαδίζωμεν έπί τής όδοΰ,ήν 

οί μεγάλοι ούτοι ίδεολόγοι προεχάραξαν.
Ά λ λ ’ όχι, κύριοι. Αύτή άκριβώς είνε ή μεταξύ ήμών κ ’ έκείνων δια

φορά : ’Εκείνοι ήσαν ίδεολόγοι, ήμεϊς εϊμεθα πρακτικοί άνθρωποι. Είς 

αύτούς έφαίνετο ότι ήρκει ν ’ άποδείξωσιν είς τάς ύπερισχυούσας κοινω- 

νικάς κλάσεις, τήν άδικίαν, τό ψεΰδος, τήν διαφθοράν τοΰ διέποντος 
συστήματος τών πραγμάτων, κ’ επομένως τήν άνάγκην διαρρυθμίσεως, 

τής όποιας ό οργανισμός συνέφερε νά προδιατεθή καθ όλας αυτοΰ τάς 

λεπτομερείας, όπως καταπεισθη ή άνθρωπότης νά τόν πραγματοποιήσει. 
Τοιουτοτρόπως ήδύνατο να συμβή ωστε εις Φουριερ, εις τών ευφυεστε- 
ρων συγγραφέων, νά περιμέννι, έπί εϊκοσιν έτη , κατά την μεσημβρίαν, 

τόν κάποιον έκεϊνον όστις έμελλε νά κομίση αύτω τά έκατομμύριον τά 
άναγκαίον είς τά σχέδιά του, καί ν ’ άποτείνηται πράς όλους τούς ήγε- 

αόνας τής Εύρώπης ϊνα πείση αύτούς περί τής δικαιοσύνης αύτών, τ έ

λος δέ, άπολεσθείσης οιασδήποτε άλλης έλπίδος, αύτάς, άντισημίτης, 
νά έπικαλήται παρά τοΰ Ρότσχιλδ τήν έν Παλαιστίνη άνίδρυσιν νέου 

ίουδαϊκοΰ βασιλείου, διοργανουμένου κα τ’ αύτά. Ούχί άλλοίως έφέρθη- 
σαν οί Σ α ίν — Σιμόν, ’Ό βεν , Κ αμπέ. Δ ια τ ί δέν τούς άπομιμούμεθα 

ή μ ε ϊς ; Δ ια τ ί, ώς αύτοί, καί ώς οί πολυάριθμοι άπόστολοί των, οϊτινες 

άνεφάνησαν έν τα ϊς μέσαις καί ταις άνω κοινωνικαϊς τάξεσιν, ιδίως δέ 
μεταξύ τών λογιών, δ ια τί δέν ύπάγομεν είς τήν Α μερικήν ή είς τήν 

Αύστραλίαν διά νά ίδρύσωμεν μικράς κοινωνιστικάς άποικίας, όπως 

άποδείξωμεν πώς δύναται νά μεταποιηθή ή άστοκρατική κοινωνία ;

Δ ιότι ημεϊς τά τοιοΰτο θεωροΰμεν άπλούστατα άλογον, καί ϊσον πρός 
την τελείαν αγνοιαν τοΰ πνεύματος τής αστοκρατικής κοινωνίας Πράγ

μα τι, αύτη δεν άνεφάνη βεβαίως ενεκεν τής πεποιθήσεως άνθρώπου 
τινός περ: τής άναγκης της καί τής δικαιοσύνης της, άλλά διότι ή οι
κονομικό ανελιξις, κατεστησεν άναγκαιαν την διοργάνωσιν τής έργασίας 

και τ/)ς κοινωνίας εκείνην, yjv οτ)ΐ/,ερον ε^οτ,εν, έτ"ίστις δέ ύστερα άνέ- 

λι^ις τ/)ς αστοκρατικής κοινωνίας, θα θε(Αελιώστ) έτΰ’ αύ;οΰ του ίδιου 
σ/)[Λερινου ττ)ς εδάφους, |^*εχρι ττ,ς υπάτες αυτών αναδεί£εως, τα στοι- 

^cia ι/.ιας αλλτ)ς κοινωνίας, ττ)ς νεας κοινωνίας. Εγώ , yapiv ύ>Λών, 

παραδέχομαι άνεπιφυλάκτως ότι ή άστοκρατική κοινωνία, είνε καλλί
τερα πασών τών μέχρι τοΰδε- δεν είνε όμως ή τελευταία : κατόπιν 
αύτής μία  άλλη, νέα, άνατέλλει. ( Ε ύ γ ε !  π α ρ ά  τ ώ ν  κ ο ι ν ω ν ι σ τ ι -  
κ ώ ν δ η μ ο κ ρ α.τ ώ ν).

1 μεϊς και οι υμέτεροι κηρυσσσετε πάντοτε είς τους άμαθείς ότι ή 

άστοκρατική κοινωνία ύπάρχει ab  e te rn  τοΰτο δέ έπαναπαύει ύμας, 

καθόσον έντεΰθεν τεκμαίρεσθε τήν άθανασίαν της- άλλά γνωρίζετε καλώς 
ύμεϊς, ότι τοΰτο δέν είν ’ άληθές. Ό  τύπος τόν όποιον έλαβεν ή γέρμα- 

νικη κοινωνία, χρονολογείται jj.ovov απο του παροντος αϊώνος* ο ττίς 

γαλλικής, απο του τέλους του παρελθόντος, και ό ττίς αγγλικές, άπό 
τοΰ δεκάτου εβδόμου, κατόπιν τής έπαναστάσεως ύπό τάν Κρόμβελ. 

Μόνον τότε ανεφανησαν, και πολιτικώς καί νομικώς διωργανώθησαν, αί 
νέαι συνθήκαι αϊτινες περιήγαγον τήν άστοκρατικήν κοινωνίαν, είς τήν 
περιωπήν έφ’ ής σήμερον τήν βλέπομεν.

Μακράν, λοιπόν, τοΰ ν’ άντιπολιτευώμεθα τήν άστοκρατικήν κοινω
νίαν δι όσον αυτη είνε τοΰ ορθοΰ λόγου έναντία, ένώ είνε ό ,τ ι είνε —  
ήμεϊς αντιπολιτευόμεθα αύτήν, μάλλον κατά τήν πληθώραν τής άνα- 

πτύξεώς της, ήτις άποδεικνύει ήμϊν ότι νέα κοινωνία μέλλει νά έκκολα- 
φθή καί νά τήν ύποκαταστήση. Άνομολογοΰμεν ότι ή άστοκρατική 

κοινωνία, πρός τάς προηγουμένας συγκρινομένη, είνε ή τελειότερον συγ- 
κεκροτημένη, καί ή διαμορφώσασα έπαναστατικώς πολλώ πλέον ή 

πασα άλλη κοινωνία, όλας τάς άνθρωπίνους σχέσεις. Κ α ί δή, άναγνώ- 

σατε ό.,τι περί αύτής λέγουσιν οί φίλοι μου Κάρολος Μάρξ καί Φρει
δερίκος Έ νγκελς είς τήν περΛάλητον διακήρυξίν των τοΰ 1 8 4 8 .

« 'Οπουδήποτε ή τών άστών τάξις έφθασεν είς τήν εξουσίαν, κατέ-

Έ ξ  άϊδίου, άπό τοΰ αϊώνος, άνέκαθεν



» στρεψεν άπάσας τας τιμαριακάς, πατριαρχικά?, καί ειδυλλιακά; σχέ- 
» σεις. Κατεξέσ/ισεν άπηνώς τά  ποικιλόχρωστα φεουδικά ράκη, άτινα 
» έδέσμευον τούς ανθρώπους πρός τούς ανώτερους των, καί δέν άφήκε 

» αεταξύ άνθρώπου και άνθρώπου νά επιζήση αλλη άλυσις, εί μη ή 

» τοΰ  γυυ.νοΰ συμφέροντος καί της άδυσωπήπου ρήσεως: τ ο ϊ ς  μ ε -
» τ ρ η τ ο ί ς !  Κατέπνιξε τάς ΐεράς άναπάλσεις της θρησκευτικής έςάρ- 

» σ ε ω ς ,  τόν ίπποτικάν ενθουσιασμόν, τάς μελαγχολίας τών παλαιο- 
» τρόπων πολιτών, έν τώ παγερώ ύδατι τοΰ έγωϊστικοΰ ύπολογισμου.

» Έ ξετίμησεν άντί πόσου άγοράζεται ή προσωπική άξιοπρέπεια καί,

» χντί τών άναριθμητων εγγυήσεων, τών κατακτηθεισών καί ήγγυημέ- 

» νων, άνεκήρυξε μίαν καί μόνην: την έλευθερίαν τοΰ έμπορίου, άνευ 
» τύψεων. Έ ν  μ π λ έ ξ ε ι,  άντί της διά διαβουκολήσεων πολιτικών καί 
» θοησκευτικών ήμφιεσμένης έκμεταλλεύσεως, ήσπάσθη την κατάδηλον, 

» άνευ αίδοΰς, και ανευ ευσπλαγχνιας, εκμ,εταλλευσιν.
» 'II άστοκρατία άπέσπασε τόν χρυσοστέφανον τών πράξεων αϊτινες, 

»  εως τότε έθεωροΰντο έντιμοι, καί προσητενίζοντο μ ε τ ’ εύσεβοΰς τρόμου' 
»  αετέβαλε δέ τόν ιατρόν, τόν νομικόν, τόν ιερέα, τόν ποιητήν, τόν 

» επιστήμονα, εις μισθίους έργάτας.
» 'II άστοκρατία άπέσπασε τάν πέπλον τοΰ τρυφερού αίσθηματισμοΰ 

» όστις περιείλισσε τάς οίκογενειακάς σχέσεις, καί περιώρισεν αύτάς είς

» απλήν χρημάτων σχέσιν.
» 'Η  άστοκρατία, άπεκάλυψεν ήμ ΐν , ότι ή κτηνώδης ισχύος έκδή- 

» λωσις, δΓ ήν οί αντιδραστικοί θαυμάζουσι τόν μεσαίωνα, είχε τά 
»  φυσικόν της συμπλήρωμα είς τήν άπρεπεστέραν άνανδρίαν. 'Η άστο- 

» κρατία πρώτη άπέδε-.ξε πόσην ικανότητα έχει ή άνθρωπίνη δραστη- 
» ριότης, καί άπειργάσατο θαυμάσια πολλώ ύπέρτερα τών πυραμίδων 

» τής Αίγυπτου, τών ρωμαϊκών υδραγωγείων καί τών γοτθικών μη- 

» τροπόλεων, κ’ έπραγματοποίησεν εκστρατείας πολλώ σπουδαιοτέρας 

» τών έξόδων τών λαών, και τών σταυροφοριών».
Κύριοι, ούτος λοιπόν εινε ό μεγαλείτερος έπαινος τάν όποιον δύνα- 

τα ι νά ύπεξαιρέση ή τάςις τών άστών, δηλ. ή άντιπροσωπεία της 
ά στοκρατικής κοινωνίας ( ι λ α ρ ό  τ η ς ) '  ναι, ό έπαινος ότι έπεφύσησε, 

πλέον ή πασα άλλη κλάσις κοινωνική, έκτακτον έπαναστατικάν πνεΰμα 

έπί πάντων τών κλάδων τών άνθρωπίνων γνώσεων. Κ αί ώς συνέβη εις 

πάσας τάς άλλας διευθυνούσας κλάσεις έφ’ όσον άνεπτύσσοντο, καί ή 

τάξις τών άστών, έφ’ όσον προώδευεν, έγέννησεν έν αύτοϊς τοίς έγκά -

τοις της, τά στοιχεία έκείνα άτινα κατευοδοΰσιν αύτήν είς τήν πτώσιν 

της, αύτή δ ’ αύτη άνασκάπτει τάν τάφον της (ώ ! ώ !). Ή  ύπαρξις 

τής άστοκρατικης κοινωνίας, έγένετο δυνατή μόνον κατόπιν τής φεου- 
δικής, ή δέ ύπαρξις τής κοινωνιστικής κοινωνίας, θά ήνε δυνατή μόνον 
κατόπιν τής άστοκρατικής. Ή μεΐς, εϊ'μ.εθα οί κληρονόμοι σας ! ( ’Ώ  ! ώ ! 

έ π ι δ ο κ ι μ. α σ ί α ι έ κ τ ώ ν  κ ο ι ν ω ν ι σ τ ι κ ώ ν  δ η μ  ο κ ρ α τ  ώ ν).

Ά ν  ούτως έχη, θά κατανοήσητε λοιπόν εύκολώτατα, νομίζω, ότι 
ήμεΐς ούτε δυνάμεθα, ούτε θέλομ.εν νά έπισπεύσωμεν τε/νητώ ς πασαν 

ταύτην τήν άνελικτικήν πορείαν. Δέν έξαρτάται άφ’ ήμών ή μετέπειτα 
άνάπτυξις τής τάξεως τών άστών' ούτε δέδοται είς ήμας, νά έπιβάλ- 

λωμεν είς σας τάς διευθυνούσας τάξεις, τάν τρόπον δΓ ού οφείλετε νά 
δράσητε όπως ήμ.είς φθάσωμεν είς τήν έξουσίαν καί τήν νίκην. Κύριοί, 

βαθμηδόν καί κα τ’ ολίγον συγκεντροΰται τά κεφάλαιον, κ ’ εύρύνεται 

ή μεγάλη παραγωγή, καί ή κεφαλαιοκρατική κοινωνία καταντα άλο- 
νέν περισσότερον, τό πρωτότυπον τοΰ συνόλου τής σημερινής κοινω
νίας' βαθμηδόν ή άποπτώχευσις τών μέσων τάξεων έξαπλοΰται— αί 

άντιθέσεις τών κλάσεων παροξύνονται, καί τά πλήθη, άποπεμπόμενα 
είς τήν άνέχειαν, σχηματίζουσι νέαν συνείδησιν καί νέα ιδεώδη. Έ άν 

πρά εκατόν έτών, δέν ύπήρχον κοινωνισταί, ό λόγος έγκειται είς τήν 
έλλειψιν συνθηκών έπιτηδείων νά δώσωσι ζωήν είς μίαν κοινωνιστικήν 

δημοκρατίαν, επειδή τότε δέν ύπήρχεν ή μεταγενεστέρα αύτη τάξις 

τών άστών, άπά την όποιαν καί μ.όνην ή κοινωνιστΓκή δημοκρατία ήδύ

νατο ν άπορρεύση, άφοΰ εΐνε, άκριβώς, τό φυσικόν καί άναγκαΐον αύ
τής προϊόν.

Εινε δέ τοΰτο, νομίζω έγώ, εν έπακόλουθον τόσω άπλοΰν, καί τόσω 

φυσικόν, ώστε δέν χωροΰσιν έπ ’ αύτοΰ άντιρρήσεις. Καί διά τοΰτο, 
ήμεΐς σήμερον, ούδέν εχομεν νά πράξωμεν άλλο, ή νά φροντίσωμεν νά 

φωτισθώσι τά πλήθη, έπί τοΰ πνεύματος καί τής φύσεως τής άστο

κρατικής κοινωνίας, νά καταστήσωμεν αύτά προσεκτικά ότι έπί τοΰ έν 
ταυτη αυτά υποφερουσι κ ένώ έργάζονται, ύφίστανται τήν άνηλεεστέ- 
ραν εκμετάλλευσιν ότι αυτα παραγουσι τάς άξίας τών πραγμάτων, 
χωρίς νά έπωφελώνται αυτών, καί ότι κατά τάν τρόπον αύτόν, έκείνοι 

οϊτινες κατά το διεπον σήμερον κοινωνικόν σύστημα διακοατοΰσιν είς 
χείρας των, τά μέσα τής παραγωγής καί τής έργασίας, τουτέστι τά 

κεφάλαιον, είνε οι δεσπόται τοΰ κόσμου, καί δύνανται, ώς άληθείς τής 
δημιουργίας αύθένται, νά συμπιέζωσι τάς έργαζομένας τάξεις. Κ ’ έφ’
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ίσον τά πλήθη άποκτώσι την διαυγή συνείδησιν τών τοιούτων συνθη
κών, διά τών πολλαπλών της έκπα.δευσεως και τοΰ προσηλυτισμού 
μέσων, άτινα παρέχει είς αυτά άκριβώς ή σημερινή πρόοδος, αυξάνει 

εν αύτοΐς ή φωτεινή θέα τών φαινομένων της παρούσης τών πραγμά
των καταστάσεως, καί ή πεποίθησις περί της άνάγκης της εαυτών 

μεταβολής πρός ίδιον ό'φελος. Ίδοΰ δ ια τί, ώ κύριοι, ήμεϊς ένεργοΰμεν 
τοιουτοτρόπως, καί δέν πνευστιώμεν επιδιωκοντες ουτοπίας επι της 

μελλούσης κοινωνίας. Α ύτή θά σχηματισθή άφ’ έαυτής.
’Ακούσατε, κύριοι, πώς, άφορμήν λαμβάνων έκ τοΰ προγράμματος 

καί τών άποφάσεων τοΰ ψηφίσματος τής Έ ρφ ουρτ, ό κα θηγητήςΝ τέλ- 

μπρουκ σκέπτεται σχετικώς πράς τό δήθεν ήμέτερον καθήκον, τοΰ νά 
παράσχωμεν εικόνα τινά τοΰ μέλλοντος κοινωνιστικοΰ Κράτους:

« ’Εκείνοι οϊτινες πιστεύουσιν ότι δύνανται νά καταβάλωσι τήν κοι- 

» νωνιστικήν δημοκρατίαν, διά τής άνακαλύψεως άλογιών έν τοίς προ- 

» γράμμασιν αύτής, (αύτάς, φυσικώς, πιστεύει ότι ύπάρχουσι τοιαΰται), 
» εύρίσκονται έν πλήρει πλάνη. Καί τή άληθεία : οι προαγαγόντες τήν 

» άποκατάστασιν τοΰ γερμανικοΰ έθνους, ειχον εν πρόγραμμα ; Ουδεν, 
» μετά τούς ύπέρ τής άνεξαρτησίας πολέμους, θά ήτο εύκολώτερον ή 

» τ ό  νά τεκμηριωθή ή κουφότης τών γερμανιστών, άφοΰ ούδεις αύτών 
» έγνώριζε νά υπόδειξη μίαν πρακτικήν όδόν είς τήν νέαν γερμανικήν 

» αυτοκρατορίαν. Ό  άποθανών ιστορικός Σ χ μ ίτ  έξ Ίένης, είχε μερι- 

» μνήσει περί τής έκδόσεως ογκώδους τόμου, έν ώ ό ιππότης Φόν Στά ϊν 
« έξέθετεν έπί τοΰ μέλλοντος γερμανικοΰ συντάγματος σχέδιον όλως τοΰ 

» άληθοΰς διαφέρον.»
Κ α ί συμπεραίνει ούτως :
« Τά κόμματα καί οί πολιτικοί άνδρες, εχουσιν άνάγκην πρακτικών 

«προγραμμάτω ν, μόνον κατά τήν στιγμήν καθ’ ήν πράγματι λα μβά - 

» νουσι τήν εξουσίαν.»
Τώρα, ό Ντέλμπρουκ εινε άνήρ γινώσκων, ού μόνον τήν ιστορικήν 

τής κοινωνίας άνέλιξιν, άλλά καί τήν κοινωνιστικήν δημοκρατίαν, καί 
αύτάς διδάσκει ύμας, πώς είνε παράλογον νά ζητήτε παρ’ ήμών λεπτο
μερές πρόγραμμα, ένώ ήμείς άγνοοΰμεν πότε θά καταλάβωμεν τήν 
έξουσίαν. "Οταν τοΰτο έπέλθη, θά εύοωμεν πάντως τά πρόγραμμα 

α,̂ τ έ —  μείνατε ήσυχοι. Τ ί δέ τάχα σημαίνει εν τοιοΰτο ζήτημα , όταν 

σείς ο! ίδ ιο ι, ω κύριοι, δεν γνωρίζετε νά μοί είπήτε τ ί θά είνε, μετά 

πέντε έτη , τά ύμέτερον Κράτος ; Κ αί δ ια τ ί ; Δ ιά  τάν λόγον ότι eive

αδύνατον να προβλέπωμεν τά γεγονότα’ διά τάν λόγον ότι ταΰτα δύ- 
νανται να τινάξωσιν είς τάν άέρα καί τά ώραιότερα ύμών σχέδια. "Ωστε, 
βλέπετε οτι είσθε άκριβώς είς τήν θέσιν μας.

ΤΟ  Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α  Τ Η Σ  Κ 0 1 Ν Ω Ν ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ  

Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Σ

Ή μείς εχομεν τά ήμέτερον πρόγραμμα, τά όποιον περιέχει τάς γε- 

νικας περί, τών σκοπών μας άρχάς — ούδέ χρειάζεται πλειότερον τ ι.  
Αφοΰ εκθέτη έν μέρει — τήν θεωρίαν ήμών έπί τής άναπτύξεως 

της αστοκρατικής κοινωνίας, τό πρόγραμμα αύτά επιφέρει :

^« Η ατομική ιδιοκτησία τών τής παραγωγής μέσων, ητις άλλοτε 

«η το  τά μέσον δ ι ’ ού έξησφαλίζετο είς τόν παραγωγέα τό προϊόν 
» της παραγωγής του, σήμερον έγένετο τά μέσον τής έκποιήσεως τοΰ 
«κέρδους τών χωρικών, τών τεχνητών, καί τών μικρεμπόρων, καί τό 

»  μέσον δια τοΰ όποιου έκείνοι οϊτινες δέν έργάζονται -  κεφαλαιούχοι 

» μεγάλοι κτημα τία ι κ .λ . —  παρεισάγονται είς τήν ιδιοκτησίαν τοΰ 
»  προιοντος τών έργατών. Μόνον ή μεταβολή τής άτομικής ιδιοκτησίας 

» τών ί^ ™ ν  τής παραγωγής —  οία ή γή, Τά μεταλλεία , αί άκατέρ- 
«γα σ το ι υλαι, τά έργαλεία, αί μηχαναί, τά  με'σα τής συναλλαγής—  
» εις ιδιοκτησίαν συλληβδικήν καί ή μεταβολή τής παραγωγής τών 

» εμπορευμάτων, είς παραγωγήν κοινωνιστικήν γενομένην διά μέσου καί 
«προς κέρδος τής κοινωνίας, δύνανται νά κατορθώσωσιν ώστε, ή με- 

»γ α λ η  βιομηχανία, καί ή πάντοτε αύξάνουσα παραγωγικότης τής συλ- 
« ληβδικής έργασίας, νά γίνωσιν, άπό πηγής πενίας καί π·.έσεως δ-ά 

« τ ας  κοινών,κάς τάξεις τάς μέχρι τοΰδε έκμυζωμένας, ή πηγή τής

» υπεροχωτερας ευδαιμονίας, καί τής ύπερτάτης καί άρμονικωτάτης 
«γενικής τελειότητος.

» Ή  κοινωνική αύτη μεταλλαγή -  δηλ. ή άπαλλοτρίωσις όλων 

*  TWv ^ έ ρ γ α σ ία ς  μέσων, ήν, ήδη άπό τοΰ 1 8 4 8 ,  άπήτησεν ή κοι- 
» νωνιστικη δ ια κ ή ρ υ ξ ις -  καί τήν όποιαν ήμεϊς, έπί τήν έξουσίαν άνελ- 

» Θοντες, θα πραγματοποιήσωμεν, σημαίνει τήν λύτρωσιν ού μόνον τής 

« τ α , εως των μηδενοκτημόνων, άλλά σύμπαντος τού άνθρωπίνου γένους 
»οπερ αί σημερινά! περιστάσεις κατατείρουσιν. Αύτη όμως, *όνον τής 

» τ ων  εργατών τάξεως δύναται νά ήνε εργον, έπειδή άπασαι αί άλλα,
» τάζεις, πλην τού οτι ύπό συμφερόντων έναντίων διέπονται, εύοίσκον- 

» τ α ι  έπί τού έδάφους τής άτομικής ιδιοκτησίας τών μέσων τής παρα-



» γωγης, κ ’ εχουσι κοινόν τελικόν σκοπόν την διατηρησιν τών βάσεων 

» τής σημερινής κοινωνίας.»
Πλήν τούτων, κύριοι, ήμεΐς λέγομεν εϊς εαυτούς: Δεν γνωρίζομεν

πότε ή κρίσιμος αύτη στιγμ-η θά έπέλθη, ούτε πότε θά καταλάβωμεν, 
ϊσως άτελώς μ.όνον, τήν εξουσίαν, όπως εΰρεθώμεν εις θέσιν νά έφαρμό- 

σωμεν μέρος, τουλάχιστον, του ήμετέρου προγράμματος· πριν δέ φθά- 

σωμεν είς τάν τελικόν ήι/ών σκοπόν, θά δεήση ϊσως νά όδεύσωμεν εις 
δέκα, είκοσι, τριάκοντα διαφόρους οδούς, άφίνοντες, ϊσως, κατόπιν 

ήμών σειράν σταθμών. Τοΰτο όμως εΐνε δι ήμας ασφαλές, ότι, ά πα; 
καταλαβόντες τήν εξουσίαν, ούδέν θά εύρωμεν πράγμα ευκολωτερον, ή 

τό νά έκποιήσωμεν τάς μεγάλας βιομηχανίας, ώς λ . χ . τάς των κ .κ . 

Στούμ καί Κροΰπ, και νά μεταβάλωμεν αύτάς εϊς ιδιοκτησίαν συλ-

ληβδικήν. ( Ι λ α ρ ό τ η ς ) .
Βεβαίω ς, κύριοι: όσω μεγάλαι βιομηχανία ’, περιέρχονται είς τάς χ ε ΐ-  

ρας τών μετόχων, μή έργατών, τόσω ευκολώτερον θά διευκολυνθή ή 

άπαλλοτριωσίς των, καί διά τοΰτο, κατά τινα συνεκδοχήν τής ιδέας, 

ήμεΐς εΐμεθα καί ύπέρ τών απαλλοτριώσεων έκ μέρους τοΰ Κράτους.
Ή τών σιδηροδρόμων λ .χ .  καί ή τών μεταλλείων τοιαύτη, δέν εύρίσκε( 

ήμας άντίφρονας, διά τάν άπλοΰν λόγον ότι, όταν αύται έκμεταλ- 
λεύωνται ύπά τοΰ Κράτους, ή κοινωνιστικοποίησις αύτών εσται πράγμα 

εύεκτέλεστον, εστω καί διά χειράς τοΰ έντιμου κ. Φάν Μ πέτιχερ, μέλ
λοντος ύπουργοΰ μας τών έσωτερικών. Δ ιά  τάς βιομηχανίας ταύτας 

τοΰ Κράτους, ούδέ καν ανάγκη θά ύπάρχη άπαλλοτριωτικής πράξεως, 
έπειδή αύται θά εύοίσκωνται άνευ ιδιοκτήτου, άφοΰ Κράτος θά εΐμεθα 
ήμεΐς, ό λαός. Ό σω  δέ περισσότερον, αί μεγάλαι επιχειρήσεις, περιέρ

χονται είς /εΐρας τών μετοχικών εταιριών, όσω περισσότερον δυνάμεθα 
νά έπιδείξωμεν είς τόν λαόν, πώς έκεΐνοι οϊτινες ούδέν άλλο γνωρίζουσι 
νά πράττωσιν, ειμή νά κόπτωσι c o u p o n s * ,  άποθησαυρίζουσιν άμέ- 

τρητα κέρδη, τόσω εύκολωτέρα θ’ άποβή δΓ ή μάς ή έκποίησίς των, καί 

ή είς ιδιοκτησίαν συλληβδικήν μεταβολή των. Τό πράγμα, είλικρινώς, 

θά είνε δΓ ή μάς, άληθής πα ιδιά . ( Ι λ α ρ ό τ η ς ) .
Ο! δέ ύμέτεροι μηχανικοί καί οί έμπειροτέχναι, καί οί διευθυνταί, δέν 

θά εΰρωσί τ ι ϊνα παραπονεθώσιν εναντίον μας, διότι ώς άνδρες ελεύ

θεροι θά εύρεθώσι λίαν ηύχαρισττ,μίνοι, όταν τά πνεΰμά των θά έργά-

* Χρηματοδέλτια , χρηματοψηφία ( ;) , τοκοπιστωτηρια.

V . «  ύπέρ τοΰ κοινωνιστικοΰ Κράτους.— Δέν θά εΰρεθώμεν ποσώς είς 

στενοχώριαν, περί τοΰ τρόπου κατά τόν όποιον θ ’ άρχίσωμεν την εφαρ

μογήν τής άπαλλοτριώσεως. ( Ί λ α ρ ό τ η ς ) .
' Θέλω, έν τούτοις, νά σημειώσω κάτι τ ι άκόμη. Ό πω ς έπιτύχωμεν, 

ε;ς τά τελευταΐον τοΰτο διάβημα, εις τήν κοινωνιστικήν ταυτην διορ- 

γάνωσιν τής παραγωγής, χρειάζεται ή τής πολιτικής εξουσίας κατα- 

κτησις, έπομένως ή άνάγκη τοΰ νά εχωμεν τά πολιτικά έκείνα δικαιώ

ματα άτινα φέρουσι τούς πολίτας είς θέσιν νά μεταχειρισθωσιν αυτήν

διά τοΰτο άξιοΰμεν: , , »
Καθολικήν ψηφοφορίαν, ϊσην καί άμεσον άπό τής ήλικίας τών εικοσιν

έτών, τόσον δ ιά ‘τούς άνδρας, όσον καί διά τάς γυνα ίκα ς.... Δ ια  τας

γυναίκας ! . .  · · Φρικιάτε ! δέν είν’ άληθές ; ( Ι λ α ρ ό τ η ς )
Νομοθεσίαν διευθυνομένην ύπό τοΰ λαοΰ, μετά  δικαιώματος προτά-

σεως καί άπορρίψεως τών νόμων στρατιωτικήν έκπαίδευσιν δι ολους*

άνάκλησιν παντός νόμου έναντιου είς τήν απόλυτον ελευθερίαν^ των
φρονημάτων, η τών συνελεύσεων καί συναθροίσεων, η περισταλτικού της

πολιτικής καί άστυκής ίσότητος τής γυναικος άπέναντι τοΰ ανδρος"
τήν θρησκείαν, άναγνωριζομένην πράγμα ιδ ιω τικόν το σχολεϊον λαικον

δωρεάν τήν δικαιοσύνην καί τήν δικηγορίαν.
’ Ιδού: αύται είνε αί ήμέτεραι αιτήσεις ύπό πολιτικήν εποψιν’ τούτο 

είνε τό τεμά /ιον  έκεϊνο τοΰ «κοινωνιστικοΰ Κράτους»,οπερ πρός^τό παρόν 

έπιζητοΰμεν." Κ αί τώρα, έρωτώ τάν έντιμον κ. Μ πάχεμ:—  Γττοστηρ--- 
ζετε αύτάς ήμών τάς προτάσεις ; Ούτε κάν μ ίαν, δέν ειν αληθές ; Δ ια τι 

λοιπόν, νά συζητώμεν μεθ ’ ύμών ; Πράς ποιον σκοπόν ; Εςω  του κοι
νοβουλίου, είς τά πλήθη πρέπει νά διδάσκωμεν πάντα ταΰτα — εις τα

πλήθη άτινα, αύτά ναι, μάς έννοο'σι.
Ήδυνάμην άκόμη νά έκθέσω είς ύμάς, μακράν^ σειράν σχεδίων, συν

αφών όλων πρός τήν διαδοχικήν τοΰ Κράτους όργάνωσιν. Η τελευ

τα ία  αύτής πράξις, Ιγκειτα ι, έν πάση περιπτώσει, είς τό οτι το μεγα 
μέσον τής άπαλλοτριώσεως τής ατομικής ιδιοκτησίας, θ ακολουθηση 

τήν κατάργησιν η τήν άπόσβεσιν τών δημοσίων χρεών, τών υποθη

κών κ. λ . Τότε θά επαλήθευσή ή ώραία τοΰ Σ χίλλερ ρήσις: « 1ου
ήμετέρου χρέους τό βιβλίον κατεστράφη' όλος ό κόσμος_ έλυτρώθη.» 

( ' Ι λ α ρ ό τ η ς  ζ ω η ρ ά ) .  Μ άλιστα, ώ κύριοι, αύτή θά είνε ή πορεία 

τής κοινωνιστικής δημοκρατίας, όταν αύτη θά καταλάβη τήν αρχήν, 
καί ή άστοκρατική κοινωνία είνε τόσον τρομακτικώς χρεωμένη, ως και



^γα ιο κ τή μ ο νες , ώστε ή άπαλλοτρίωσις τών περιουσιών των, θά είνε
όι αυτους ευφροσύνης αίτιον. ( Ί λ α ρ ό τ η ς ) .  Τή ημέρα έκείνη, ίσως
και εις τους κυρίους τής δεξ ι*ς , ήμείς θά φανώμεν είδός τ ι ευεργετών

( μ ε γ ά λ η  ί λ α ρ ό τ η ς )  καί ούχί πλέον ώς οί άδιαλλακτότεροι ένθροί,
οιους <Τ7][Λ6ρον θεωροΟσιν γιικ&,ζ.

Προχωρήσωμεν, κύριοι. Ό τα ν  ήμείς θά εχωμεν είς χε ρας, καί θά
διοργανώσωμεν τά τής έκπαιδεύσεως με'σα, θ ’ άνυψώσωμεν την γενικήν
τής παιδείας κατάστασιν, εν συντόμω, μέχρι τοιαύτης περιωπής, ώστε

σήμερον ουδεμία ύπάρχει ταύτης ιδέα. Τότε θά ίδήτε, τίν ι τρόπω είς
λαος δύναται να τρέψη. τήν έκπαίδευσιν καί πρός ώφέλειαν τής ύλικό-

τητος τής ύπάρξεώς του. ( Έ  π ι δ ο κ ι μ α σ ί α ι τ ώ ν  κ ο ι ν ω ν , σ τ ι -  
κ ών  δ η μ ο κ ρ α τ ώ ν ) .

.  ’‘! * θύ™ τε είσέτι:— Τό F T *  «θλον τής άστοκρατικής κοινωνίας είνε 
οτι ?>ια της πολλαπλής άναπτύξεως τής τεχνητής έκπαιδεύσεως, τής 
μηχανικής, καί των φυσικών επιστημών έν τώ σταδίω τής παραγωγής 

καί τής συναλλαγής προσεπόρισεν είς τήν κοινωνίαν, τοσαύτην δαψί- 

λειαν ^  τελειότητα , ώστε θά h o  δυνατός δ ι’ απασαν τήν ανθρω
πότητα, ο άνώτατος τής εύδαιμονιας βαθμός. ( Γ έ λ ω τ ε ς  δ ε ξ ι ά  

κ α ι  ε ι ς  τ  ο κ ε ν τ  ρ ο ν). Ά λ λ ’ έξεναντίας τ ί  άπολαύομεν σήμε
ρον;  Ίήν ουτω λεγομένην πλειοπαραγωγήν η ύπεράρκειαν. Ε ίς τάς 
αποθηκας ύπάρχει πληθώρα έμπορευμάτων, μή καταναλισκομένων, ένώ, 
ετέρωθεν, διαβλέπομεν μέγαν, πολυάριθμον πληθυσμόν, όστις ζή έν τώ 
πόνω καί τή  πενία, όστις θέλει νά έργασθή άλλά δέν δύναται, έπειδή 

οί τών έμπορευμάτων παραγωγεϊς, ούδόλως ήθελον κερδήσει έκ παρα
γωγής μεταγενεστέρας. Δύναται τις , λοιπόν, νά φαντασθή κοινωνικόν 
σύστημα πλέον τούτου μωρόν καί άσυνάρμοστον; Φαντασθήτε, έξεναν- 
τιας, εν κοινωνικόν σύστημα, όπου διατηρείται ή άναλογία μεταξύ 
παραγωγής και καταναλώσεως, καί όπου έκαστος, δύναται νά ικανο
ποίηση τας εαυτοί άνάγκας, άναλόγως τοΰ μέρους τής έργασίας τήν 
οποίαν έχορήγησεν είς τήν κοινωνίαν, χωρίς νά λησμονήται ότι ούδεμία 

αλλη κοινωνία διέθεσε τόσα καί τόσον ϊσχυρώτατα τεχνικά μέσα, όσα 
η σημερινή, ϊνα φθάση είς τοΰτον τόν σκοπόν. Ή δη , πρό πλέον ή 

τεσσαράκοντα έτών ό Ροντμπέρτους, είς συντηρητικός, έλεγε: —  Θά 
ελθη καιρός, καθ’ ον ήμείς θά δυνάμεθα νά παράγωμεν τά πράς τό ζήν 
μεσα παντος είδους, κατά μέτρον άοθονώτατον, καί κατά τρόπον σύμ
φωνον τή ανάγκη όλων τών άνθρώπων.

Ά π ό τοΰ ύμετέρου Ροντμπέρτους, υμείς, κύριοι τής δεξιάς, Γ,δύνα- 

σθε πολλά νά μάθετε, διότι αυτός διετύπωσε πολλάς άληθείας, άς υμείς 
σήμερον άρνείσθε" μεταξύ δέ τών άλλων ύπεστήριξεν ώς επραξε και 

ό Άδόλφος Βάγνερ, είς τήν νέαν έκδοσιν τής Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς  τοΰ 

Ράου —  ότι : ή κ α τ  ά ρ γ η σ ι ς τ ή ς  ά τ ο μ ι κ ή ς  ι δ ι ο κ τ η 
σ ί α ς  τ ο ΰ  έ δ ά φ ο υ ς ,  ε ί ν ε ,  π ρ ό ς  τ  ό κ ο ι ν ω ν ι κ ό ν  σ υ μ 

φ έ ρ ο ν ,  μ ί α  α ν ά γ κ η .  ( Ά  κ ο ύ σ α τ ε !  έ ς  α ρ ι σ τ ε ρ ώ ν .

Κ  ί ν η σ ι ς δ ε ξ ι ά ) .
Ά  ! Οί κύριοι τής δεξιάς ταράσσονται διά ταύτας τάς μνείας τών 

συγγραφέων των ! —  Λοιπόν συμπεραίνω: άφοΰ άπαλλοτριώσωμεν τάς 

γαίας, θ ’ άπαλλοτριώσωμεν, φυσικώς, καί τά εργοστάσια καί τάς 

μηχανάς. Αύτά θά είνε τό δεύτερον βήμα.
Τά νά ομιλήσω τώρα, περί τής διοργανώσεως ήτις θά έπακολουθήση, 

είνε τελείως ανωφελές, καθόσον ήμείς δέν γνωρίζομεν ύπό ποιας περι
στάσεις θά έπέλθη αύτη. Τό τοιοΰτο, θά ήνε εργον εκείνων οϊτινες θά 
κληθώσιν όπως παράσχωσιν είς αύτήν ζωήν- καθ’ όσον δ αφορά τάν 

τρόπον, ε-/ω τήν πεποίθησιν τήν δε: ότι αυτοί ούτε στιγμήν ένδοιασμοΰ 

όπως άποφασίσωσι, θά Ιχωσι. Λοιπόν, μή μάς ζαλίζετε τήν κεφαλήν, 

διότι αύτά θά είνε δική μας δουλειά. ( Ι λ α ρ ό τ η ς )

ΤΟ  Β Α Ρ Α Θ Ρ Ο Ν  Τ Η Σ  Α Σ Τ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Σ

Κ αί —  παρατηρήσατε, ώ κύ ρ ιο ι,— έκ τών μεγαλοπρεπών τούτων 

προόδων, τών ηθικών καί ύλικών της άστοκρατίας, αίτιολογοΰντα- καί 
τ ’ άντιφατικά έκεϊνα φαινόμενα, άτινα κατά τήν έναλλαγήν τών περιό

δων τής όλβιότητος καί τών κρίσεων, δεινοΰνται όλονέν πλειότερον. 

Προκύπτει έντεΰθεν ένδεια τοΰ πλήθους έκτενεστέρα, κ’ επομένως μεγα- 
λειτέρα τάσις πρός κοινωνικήν μεταρρύθμισιν, πρός μεταρρύθμισιν έκ 

θεμελίων, κατά τήν έννοιαν τής κοινωνιστικής δημοκρατίας.
'Η μείς , ούτε καν σκεπτόμεθα νά προσηλυτίσωμεν τούς κεφαλαιού

χους καί τούς ύπερασπιστάς τ ω ν  ό προσηλυτισμός ύμών ουδεμίαν δυ- 
ναται νά εχη έπίδρασιν δ ι’ ήμάς. (Ίλαρότης). Ύ μεϊς , τέσσαρες γάτοι, 
δέν είσθε ή κοινωνία' καί άν άκόμη δέ, μ ε τ ’ αναπεπταμένων σημαιών, 
ήθέλατε αύτομολήσει πράς τό ήμέτερον στρατόπεδον, αυτοί οί ίδ ιο ι, οι 
κεφαλαιοκρατικοί ύμών έκλογεΐς, θά διεσάλπιζον τό πράγμα διατόρως 
καθ’ άπασαν τήν χώραν, καί θά έξηνάγκαζον ύμάς νά καταθέσητε



τήν ύμετέραν εντολήν, ώς προδόται τών του ίεροΰ κεφαλαίου συμφε

ρόντων. ( ' Ι λ α ρ ό τ η ς ) .  "Ωστε τό νά ησθε μ εθ ’ ήμών, η τό νά μή 
ησθε, είνε όλως άδιάφορον διά τήν άνέλιξιν τών πραγμάτων, τοΰθ'όπερ 

όμως δέν κωλύει ήμας, νά είπωμεν πάντοτε τό : —  «ώς ευ παρε'στης ! » ,  
ε:ς οιονδήποτε υμών ήθελε προσέλθει εϊς τάς ήμετερας τάξεις.

Τ ι άπέδειξεν ή τής τελευταίας δεκαετίας άνέλιξις ; — ότι όλη ή οι
κονομική επ ιστήμη, πλησιάζει όλονέν περισσότερον τάς βλέψεις τοΰ κοι- 

νωνισμοΰ. Αύτά τά επίσημον όργανον του ΙΊάπα, πρά ολίγων εβδομά

δων, εβεβαίου οτι δέν ήτο δυνατή άμφιβολία ότι ό κοινωνισμάς εινε τά 
κοινωνικόν σύστημα τοΰ μέλλοντος, καί ότι, άσμένως ή τούναντίον, τά 

Κράτος καί ή κοινωνία πρέπει νά συμβιβασθώσι. Καί άν τοΰτο λε'γω- 

σιν, αυτοΰ τοΰ είδους οί άνθρωποι, δέν εΐνε βεβαίως άνάγκη νά ζα λί- 

ζωμεν τήν κεφαλήν μας περί τοΰ μέλλοντος, τά όποιον, μάλιστα, μετά 

γαλήνης δυνάμεθα ν’ άντιμετωπίσωμεν. Άκριβώς δέ τό γεγονός ότι 

οικονομικώς ημείς τρέχομεν όλονέν περισσότερον εις μίαν άβυσον, ότι 

μεταβαινομεν απο κρίσεως είς κρίσιν, ότι αύται επιμηκύνονται όλονέν 
πλειοτερον, ένώ βραχύνονται αί τής ευπραγίας έποχαί, καί, κα τ’ άκο- 

λουθίαν, ή πενία ρίπτει άδιαλείπτως είς τάν όλεθρον νέας κοινωνικάς 
τάξεις, διότι ή δύναμις τής άντιδράσεως τών μεσαίων κλάσεων, άπο- 
σβέννυται όλονέν, αύται δέ έξωθοΰνται είς τάς τάξεις τής άνεχείας —  

ακριβώς τό γεγονός τοΰτο, είνε ή αφορμή ής ενεκεν ή κοινωνιστική δη

μοκρατία, άποκτα πάντοτε περισσοτέραν έπίδρασίν, ούχί μόνον μεταξύ 
τών εργατικών κλάσεων, άλλά καί είς τό στάδιον τής διανοίας, επειδή 

καί είς τοΰτο, ύπάρχει πλειοπαραγωγή. Ή τάξις τών άστών, ήτις δέν 

δύναται πλέον νά τοποθετήση τούς υιούς της είς τά εργοστάσια καί είς 
τά έμπόριον, προορίζει αύτούς είς τήν υπαλληλίαν, εις τήν διδασκα

λίαν, εις την δικηγορικήν, είς τήν ιατρικήν, εις τήν διοίκησίν κ. λ. καί 
πανταχου παοατηρεϊται δυνάμεων ύπερπροσφορά. Ή  κοινωνία, δέν δύ- 
ναται πλέον νά τοποθετήση ούτε καν τάς διανοητικάς αύτής δυνάμεις. 

Τούτο μαρτυρεί την παραλογίαν, έντός τής όποιας αύτη άναστρέφεται, 

και μαρτυρεί επίσης τήν τής μεταρρυθμίσεως ανάγκην. Αί παραγωγικαί 
δυνάμεις δυσμέτρως έπληθύνθησαν ύπέρ τάς συνθήκας τής ήμετέρας 
κοινωνίας, ή τ ις , αρα, πρέπει κα τ’ άνάγκην νά καταβυθισθή ύπά τό βά 

ρος των ενδομύχων αύτής άντιφάσεων. Ό τα ν  δέ, θασσον ή βράδιον, 
η διαβόητος έςωτερική ύμών πολιτική θά έπισύργ, έφ ’ ήμών ενα εύρω- 
ρωπαΐκον πόλεμον όταν ή οικονομική έξασθένησις τών δυνάμεων έκα-

τομμυρίων άνθρώπων, 9ά έκσφενδονίση ήμας είς μίαν νέαν κρίσιν, τρο- 

μερωτέραν πασών τών μέχρι τοΰδε έπισκηψασών όταν ή χρεωκοπία Οα 

ήνε γενική, άπειρον δέ λαοΰ πλήθος θά κατακρήμνισή είς τήν ένδειαν’ 
όταν αί μέγισται έπιχειρήσεις θά ναυαγήσωσι δ ι’ έλλειψιν εργασίας· όταν 
ή παρακώλυσις τώ ; συγκοινωνιών, θά αίτιολογήση κολοσιαίαν την 

πράς τό ζην ύπερτίμησιν όταν, τέλος, τά πεδία τών μαχών θά κα- 

ταντήσωσι θέατρα σφαγών αϊτινες θά έπιφέρωσι φρίκην είς τήν^ Ευρω- 

—  τότε, ώ κύριοι, θά έλθη ή σ τιγμή , κατά τήν όποιαν άλόκλη- 

ρος ή ΰμετέρα κοινωνία, θά κατακρημνισθή δια μιας εις ερείπια.^
Κ αί τότε, θά είπητε ύμεϊς, τ ί  θά πράξωμεν λοιπόν; Μ αταία έρώτη- 

σις, κύριοι, διότι δέν άπόκειται είς τήν δύναμιν σας νά μεταβάλητε ό,τ»

μέλλει νά συμβή. ^
Δ ιά  τής πληθώρας, βλέπετε, ή άστοκρατία —  τοΰ™ δέ είνε η εσω

τερική αύτής άντίφασις — γέννα τήν πενίαν, καί αύτό εξηγεί τα παντα. 

Ά λ λ ’ ή νέα κοινωνική διοργάνωσις, ήτις προτίθεται να μεταστρέψη 
ταύτην τήν πληθώραν πρός όφελος τών λαών, πραγματοποιείς την 

προφητείαν ταύτην, τήν όποιαν ό Χάΐνε, πρό πεντήκοντα ήδη ετων,

έψαλλεν είς τούς στίχους τούτους :
'Υπάρξει άρτος άρκετάς εις αύτήν τήν γήν,

Δ ι ’ όλους τούς υιούς τοΰ άνθρώπου’
Άφθονοΰσι τά  ρόδα, τ ’ άρώματα, τά κάλλος, ά αήρ 

Κ αί ούτε καν τά πίσα έλλειπουσι.
Ν α ί, ύπάρ/ουσι τοιαΰτα διά κάθε άνθρωπον,

Μόλις οί φλοιοί των έκραγώσι !
Ά φίνομεν, λοιπόν, τάν ούρανάν
Ε ίς τούς άγγέλους καί είς τά στρουθιά.

( Μ ε γ ά λ η  τ α ρ α χ ή  δ ε ξ ι ά  κ α ί  ε ί ς  τ  ό κ έ ν τ ρ ο ν ) .  

Ήκούσατε, λοιπόν, κύριοι, ποϊον είνε τό ήμέτερον πρόγραμμα : το 
μέλλον ανήκει είς ήμας. είς μόνους ήμας. Ε ίτ ε  είσθε εύχαριστημενοι 

είτε μή έξ όσων έξέθηκα, τοΰτο είνε βέβαιον ότι ήμεΐς θά έξακολουθή- 
σωμεν χωροΰντες έπί τά πρόσω, καί αύξάνοντες τόν αριθμόν. Θα κα- 

τανοήσητε τοΰτο, είς τάς προσεχείς έκλογας. (Ζ ω /·, ρ α ι . ώ ν^κ ο 
ν ω ν ι σ τ ι κ ώ ν  δ η μ ο κ ρ α τ ώ ν  έ π ι δ ο κ ι μ α σ ι α ι. -  ι γ  Ό 

δ ε ξ ι ά).



Η Ι ΙΛΙΓΗΓΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ

ΑΛΛΟΙ  ΚΟΣΜΟΙ  ΑΠΟ ΤΟΝ Ι ΔΙ ΚΟΝ ΜΑΣ

ΤΓΙΟ

ΓΙΧΑ ΡΔΟΪ ΠΓΟΚΤΩΓΟΣ

Β ')  Τ Ι Μ Α Ν Θ Α Ν Ο Μ ΕΝ  ΑΙ ΙΟ Τ Ο Ν  Η Λ ΙΟ Ν

, Δ *ν π Ροτι'θψίΜ  νά ένδιατρίψω έν τω κεφαλαίω τούτω είς τάς γνώμας 
τας οποίας έξέφεράν τινες περί του άν ό ήλιος είνε κατοικήσιμος. Καί 
τοΰτο όχι άπλως διότι θεωρώ τάς γνώμας έκείνας παραπολΰ φαντα- 
στικας ^οπως εύρωσι χώρον έν σοβαρά μελέτη τοΰ υποκειμένου περί S 

ασχολούμαι, ουτε διότι ή πρόοδος τών προσφάτων παρατηρήσεων τάς 
κατέστησες έντελώς αστήρικτους, άλλά διότι πράγματι δέν άνήκουσιν 
ί'·ζ Ο,τι ο ήλιος μάς διδάσκει. Ε π ιθυμ ώ  νά θεωρήσω μόνον τά πραγ- 

ματικα τεκμήρια, τά όποια παρέχει ό ήλιος ώς πρός τά σχέδιον τής 
ημιουργιας, να ένδιατρίψω περί τών σκοπών τούς όποιους υπηρετεί έν 

τη οικονομία τοΰ ήλιακοΰ συστήματος, καί έντεΰθεν νά συναγάγω μά
θημά τ ι ώς προς τους άλλους έκεινους ήλιους, τούς διεσπαρμένους άνά 
ιθ στερέωμα, τούς όποιους καλοΰμεν απλανείς άστέρας.

Ας προσπαθησωμεν πρώτον νά σχηματίσωμεν ακριβείς έννοιας περί 
των διαστασεων τοΰ μεγάλου κεντρικοΰ φωστήρος τοΰ ήλιακοΰ συ
στήματος.

Ας θεώρηση ο αναγνώστης υδρόγειον σφαίραν τριών δακτύλων δια
μέτρου, καί ας ζητήση έπί τής σφαίρας ταύτης τήν μικράν τριγωνι
κήν κηλϊδα ήτις παριστά τήν Μεγάλην Βρετανίαν. Τότε άς προσπα-

θήση νά ζωγραφήση τήν πόλιν έν ή κατοικεί, οϊα παρίσταται διά τοΰ 
σμικροτάτου νύγματος βελόνης, τά όποιον θά ήδύνατο νά γεινη έπι τής 

κηλίδος ταύτης. Τότε θά σχηματίση έννοιάν τινα , καίτοι άνακριβή περί 

τών άπειρων διαστάσεων τής σφαίρας τής γής, έν συγκρίσει πρός τήν 

σκηνήν είς ήν εινε περιορισμένη ή καθημερινή ζωή του. Τώρα, κατα 

τό αύτά μέτρον, ό ήλιος θά παρίστατο διά σφαίρας διπλοΰν έχουσης 

ύψος συνήθους θαλάμου. Χώρος περί τούς είκοσιέξ πόδας τό μήκος, τά 

ύψος καί τό εύρος θ’ άπητείτο διά νά περιλάβη τήν παράστασιν τής 

σφαίρας τοΰ ήλίου έν τή  αναλογία ταύτη, ένώ η σφαίρα η παρι- 

στώσα τήν γην θά ήδύνατο νά τοποθετηθή έντός μέτριου κυπέλλου.

Τοιοΰτον εινε τά σώμα τά όποιον διέπει τάς κινήσεις τοΰ ήλιακοΰ συ

στήματος. Ό  μέγιστος τής οίκογενείας του, ό γίγας Ζεύς, καίτοι δια
στάσεων αϊτινες σμικρύνουσι τάς τής γής καί τής ’Αφροδίτης σχεδόν είς 

τό μηδέν, θά ήδύνατο καί πάλιν νά παρασταθή διά σφαίρας τριάκοντα 

δύο δακτύλων, έν τή  άναλογία ήτις δίδει είς τόν ήλιον τάν άπειρον όγ
κον όν είπα. Ό  Κρόνος θά είχε διάμετρον ώς είκοσι καί οκτώ δακτύ

λων, τοΰ δακτυλίου του μετροΰντος περί τούς πέντε πόδας μέχρι τοΰ 
άκρου του. Ό  Ουρανός καί ό Ποσειδών θά ήσαν ολίγον τ ι περισσότερον 

τοΰ ένός ποδός κατά τήν διάμετρον, καί όλοι οί ελασσόνες πλανήται θά 
ήσαν μικρότεροι άπό τήν τριών δακτύλων γην. Έ κ  τούτου βλέπει τις 
ότι ό ήλιος είνε άξιον κέντρον τοΰ μεγάλου σχεδίου τά όποιον ιθύνει, 

καί όταν άπλώς θεωρώμεν τάς διαστάσεις του.
Ό  ήλιος υπερβάλλει 7 3 0  φοράς τάν ήνωμένον όγκον όλο>ν τών πλα

νητών οϊτινες κυκλοΰσι περί αύτόν, ώστε όταν θεωρώμεν τήν δύναμιν 
τής έ’λξεώς του, πάλιν τάν εύ ρίσκο μεν άξιον κυβερνήτην τοΰ πλανητι

κού συστήματος.
Ά λλά  μ ’ όλα ταΰτα, ό άπειρος όγκος καί ή μάζα τοΰ ήλίου άποτε- 

λοΰσι τό όλιγώτερον σπουδαίον τών χαρακτηριστικών, ώς ιθύνοντος σώ

ματος τοΰ ήλιακοΰ συστήματος. "Οταν θεωρήσωμεν αυτόν ώς τήν πη
γήν, έξ ής ή προμήθεια τής θερμότητος καί τοΰ φωτός, ή άπαιτουμένη 
άπό τάν ίδιον κόσμον μας καί άπό τούς άλλους πλανήτας, δαψιλεύε- 

τα ι άφθόνως, τότε βλέπομεν ποιον τό πρώτιστον εργον του έν τή  οικο

νομία τοΰ πλανητικού συστήματος.
Κυρίως είπεΐν, έν συγγράμματι οίον τό άνά χείρας, μόνον περί τής 

φυσικής κατασκευής τοΰ ήλίου άπαιτείτα ι νά πραγματευθώμεν, καθ’ 
όσον μάλιστα αύτη εύρίσκεται είς άμεσον συνάφειαν μέ τήν ενέργειαν



τοΰ ηλίου έπί τών περί αυτόν κόσμων, ή καί σχετίζεται μ.έ τό ζήτημ.α 

της κατασκευής τών κόσμων έκείνων. Ά λλά  τά υποκείμενον είνε τόσον 
ενδιαφερον, καί θά ήτο τόσον δύσκολον νά χαράξη τις γραμμήν όροθε— 

τήσεως μ.εταςύ τών γεγονότων τά όποια συνέχονται μέ τά ζήτημ.α τών 

άλλων κόσμ.ων καί έκείνων τά όποια δέν συνέχονται, ώστε θά μοί έπ ι- 
τραπή ίσως νά εϊπω διά μακρών περί τής ήλιακής σφαίρας, οιαν νεώ- 

τεραι φυσικά! ανακαλύψεις τήν παρουσιάζουσιν εις τήν ήμ,ετέραν έπ ι- 
σκόπησιν.

Η μελέτη τής κατασκευής τοΰ ήλίου δυνατόν νά ε’ίπη τις ότι ήρ- 
χισεν άμα τή  άνακαλύψει τών ήλιακών κηλίδων, πρά 2 6 7  έτών. Αί 

κηλϊδες αυται εύρέθησαν τώρα, διαπερώσαι τάν ήλιακόν δίσκον τοιούτω 

τρόπω, ώστε νά ύποδεικνύωσιν ότι ό ήλιος στρέφεται περ! άξονα άπαξ 
εϊς είκοσιες ήμ.ερας. Ουτε θά φανή βραδεία ή περιστροφή αΰτη όταν 

αναλογισθώμεν οτι ενέχει κίνησιν τών ισημερινών μ,ερών τής έπιφανείας 

τοΰ ήλιου κα τ’ αναλογίαν ύπερβάλλουσαν έβδομ.ηκοντάκις περίπου τήν 
κίνησιν τών ταχυτέρων κα τ’ ευθείαν άμαξοστοιχιών μ.ας. Ακολούθως 

ήλθεν ή άνακάλυψις ότι αί ήλιακαί κηλϊδες δέν είνε ρυτίδες τής έπιφα
νείας, αλλά βαθεΐαι κοιλότητες έν τή  ηλιακή ΰποστάσει. Α ί μ.εταβολαί 

ο’ψεως τάς όποιας παρουσιάζουν αί κηλϊδες καθόσον διαπερώσι τάν 

ήλιακάν δίσκον, ήγαγον τον Ουίλσωνα νά σχημ-ατίση τήν θεωρίαν τα ύ
την ήδη άπό τοΰ 1 7 7 9 '  άλλά παραδόξως, μόνον είς τους νεωτέρους 
χρόνους ή ύπόθεσις όριστικώς έξηκοιβώθη. Δ ιό τι καί έντάς τής τελευ
ταίας δεκαετίας έξηνέχθη θεωρία τις πειστικώς έξηγοΰσα τάς μεταβο- 

λάς όψεως τάς παρατηρηθείσας είς τάς κηλίδας, διά τής ύποθέσεως ότι 
οφείλονται είς ήλιακά νέφη έπικρεμάμενα είς μέγα ύψος ύπεράνω τής 
άληθοΰς ■ φωτοσφαίρας.

Ο Ο ύΐλλιαμ Έ ρσ ελ , συλλογιζόμενος έξ επιγείων άναλογιών, ε'τεινε 
νά θεωρήση τάς κοιλότητας ώς άνοίγματα διά διπλοΰ στρώματος νεφών. 
Ίσχυρίζετο ότι, άν ή ηλιακή φωτοσφαίρα ήτο άλλης φύσεως, θά ήτο 
επέκεινα τής άνθρωπίνης καταλήψεως ότι άχανή άνοίγματα θά έσ /ημα -

9 J \ pf  ̂ y ^
τιςοντο εις αυτήν, οπως μενωσιν ανοικτα επι μήνας πριν κλείσωσι καί 

πάλιν. Ε ϊτ ε  θεωρήσωμεν τήν άπειρον τα χύτητα  μεθ’ ής αί κηλϊδες 
σχηματίζονται καί μεθ’ ής ή όψις των μεταβάλλετα ι, εϊτε τά μήκος 
τοΰ χρόνου έφ’ όσον πολλαί αύτών μένουσιν άραταί, εύρισκόμεθα έν 
αμηχανία, έκτός έάν ύποθέσωμεν ότι ή ήλιακή φωτόσφαιρα όμο'άζει 
μέ κοίτην έκ νεφών. Ε ίς  στρώμα επιγείων νεφών άνοίγματα δύναντα

νά σχηματισθώσι δ ι’ άτμοσφαιρικών διαταράξεων, ά λλ ’ όταν είνε αδια

τάραχτα τά νέφη θά διατηρήσωσι παν σχήμα άπαξ άποτυπωθεν ε *  αυ
τών είς διάρκειαν χρόνου άντιστοιχοΰσαν ^είς τάς εβδομάδάς και τους 

υήνας έφ’ οΰς διαρκοΰσιν αί ήλιακαί κηλϊδες.
‘ ‘ Κ αί έπειδή αί ήλιακαί κηλϊδες παρουσιάζουσι δύο διακεκριμένα? ποι

κιλίας φωτάς, τά άμυδράν λυκαυγές καί τήν σκιαύγειαν η πυρήνα, ο 
Έ οσελ εΰρέθη είς τήν άνάγκην νά ύποθέση οτι ύπάρχουσι  ̂ υ ο  στρώματα 
νεφών, τά έξωτερικάν αύτόφωτον καί άποτελοΰν την αληθη ηλιακην
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επιφάνειαν τοΰ ήλίου άπά τοΰ σφοδροΰ φωτός και της θερμοτητος τα

οποία άλλως θά ελάμβανε. , . ,
Ά λλά  καίτοι α! πρόσφατοι άνακαλύψεις έπεβεβαίωσαν την θεωρίαν

τοΰ Ο ύίλλιαμ Έ ρσ ελλ  περί τών ήλιακών έκ νεφών περιβλημάτων, δεν 

έστήριξαν όμως καί τήν γνώμην του ότι τά σώμα του ήλιου δυνατόν να 
είνε χλιαρόν. Ή  σκιαύγεια τοΰ πυρήνος μ ι*ς  κηλϊδος τείνει εξ εναντίας 

είς άπόδειξιν ότι έκεϊ που πλησίον ά ήλιος εινε θερμοτερος, καθο όυσ- 
κολώτερον άποχωριζόμενος τοΰ καύαατός του, καί θά ίδωμεν πώς συμ

βαίνει τοΰτο. Έ ν  τώ μεταξύ ας σημειώσωμεν έν παροδω οτι επιστα- 
αένη έξέτασις μεγάλων ήλιακών κηλίδων άπεκάλυψε τήν ύπαρςιν λιαν 

σκοτεινής κηλΐδος έν τώ μέσω τής σκιάς. Ή  κηλίς αύτη πρεπει να εω-

ρηθή ώς ό άληθής πυρήν. _ , , -
Ή  περιστασις ότι αί κηλϊδες φαίνονται μόνον είς δεσμας επι της 

ήλιακής σφαίρας, άνταποκρινομένας είς τάς ύποτροπικάς ,ώνας της 

ιδίας γής μας, ήγαγε τάν Έ ρσ ελ τάν νεωτερον εις συμπέρασμα.α το 
σον σπουδαία, όσον εκείνα τά όποια ά πατήρ του ειχε σχηματίσει. 
Έ συλλογίσθη, ώς ό πατήρ του, έξ έπιγείων άναλογιών ορμωμενος. Επ  

αύτής τής γής μας, αί ύποτροπιχαί ζώναι είνε αι χωραι οπου εγείρον
τα ι οί μεγάλοι τυφώνες καί όπου α! καταιγίδες και οι ανεμοστρόβιλοι 

μαίνονται. Ένταΰθα ε/ομεν άρα τά άνάλογον τών ηλιακών κηλιόων, 
έάν μόνον δυνάμεθα νά εύρωμεν λόγον όπως πιστεύσωμεν οτι α ίτια  

τινα' όμοιάζοντα μ ’ έκεϊνα τά  όποϊα γεννώσι τους έπιγείους τυφώνας 
έπενεργοΰσιν έπί τών χωρών έκείνων τοΰ ήλίου, έν αίς αί ηλιακαι κη-

λϊδες εμφανίζονται. __
Γνωρίζομεν ότι ό τυφών άφείλεται είς τήν υπερβολήν της θερμοτη

τος έν τώ ίσημερινώ της γής. Είνε άληθές ότι ή υπερβολή αύτη της



θερμότητας είνε διαρκής, ένψ οί τυφώνες δεν μαίνονται διαρκώς είς τά 

υπο τους τροπικούς κλίματα. Συνήθως άρα ή ύπερβολή τής θερμότητος 
6εν επιφερει ανεμοστροβίλους. Εναέρια  τινα ρεύματα γεννώνται, τών 

οποίων η ομοιόμορφος κίνησις αρκεί, κατά κανόνα, νά τακτοποίηση 
τους ορους,  ̂ τους όποιους ή υπερβολή τής θερμότητος έν τώ Ίσημερινώ 

θα ετεινεν άλλως νά διαταράξη. Ά λ λ ’ όταν Ικτίνος αίτιας ή ομοιόμορ

φος ενέργεια τών έναερίων ρευμάτων παρεμποδίζεται η εινε ανεπαρκής 

να τηρηση την ισορροπίαν, τοτε τυφώνειοι ή στροβιλώδεις κινήσεις γεν
νών, αι έν^τή διαταρασσομένη άτμοσφαίρα, καί διαδίδονται είς εύρεϊαν 
έκτασιν τής επιφανείας τής γής.

Λοιπόν άνευρίσκομεν τάν λόγον τής υπερβολής τοΰ καύσωνος έν τώ 
«σημερινώ τής γη ς  6ίς τά γεγονός ότι ό ήλιος εύθύτερον ρίπτει τάς ά κτΐ- 

ναςτου είς τό μέρος τοΰτο τής γης παρά είς τάς ζώνας τάς κειμένας 

εις υψηλότερα πλάτη. Δυνάμεθα νά εύρωμεν λόγον τινά νά ύποπτεύ- 
σωμεν ότι ά ήλιος, όστις δέν θερμαίνεται έξωθεν όπως ή γη, δύναται 

να εχη παρομοίαν ιδιότητα ; Ό  ’Ιωάννης "Ερσελ νομίζει ότι δυνάμεθα 
να ευρωμεν τοιοΰτον λόγον. Έ άν ό ήλιος εχη ατμόσφαιραν έκτεινο - 

μενην είς μέγα διάστημα άπό τής έπιφανείας του, τότε αικρά αμφι
βολία ουναται να ύπαρξη ότι, λόγω τής περί τόν άξονα περιστροφής 

του η ατμοσφαίρα αΰτη θά έλάμβανε σχήμα πεπλατυσμένου σφαι
ροειδούς, καί. θα ητο βαθυτάτη έπί τοΰ ήλιακοΰ ισημερινού. Έ κεϊ αρα 

„α ετγ>Ρειτο πλίον τ ι έκ τής θερμότητος τού ήλίου ή είς τούς πόλους 
οπου η ατμόσφαιρα άβαθεστάτη. Οΰτω ή ύπερβολή αύτη τού καύσω
νας παρα τον ηλιακόν ισημερινόν, ήτις είνε άναγκαϊα όπως συμπλή

ρωση την αναλογίαν μεταξύ τών ήλιακών κηλίδων καί τών επιγείων 
τυφωνων, φαίνεται έπαρκώς βεβαιουμένη.

, Π Γ ε' Vi δμως ότι ό συλλογισμός ούτος, όσον άφορά
την υπερβολήν τοΰ καύσωνος έν τώ ίσημερινώ τοΰ ήλίου, καθ’ έν μόνον 

β η μα α ίΡε’· την δυσκολίαν. Έ άν ύπήρχε τώ όντι ηύξημένον βάθος 
ατμόσφαιρας επι τοΰ ισημερινού τοΰ ήλίου ικανόν νά τηρήση τήν άπαι- 
τουμενην υπερβολήν καύσωνος, τότε ή ποσότης τοΰ καύσωνος ήν δε
χόμενα εκ τών ισημερινών χωρών τοΰ ήλίου έπρεπε νά είνε ίκανώς 

μικρότερα απο την ποσότητα τήν έκπεμπομένην έκ τών υπολοίπων 

μερών της ηλιακής έπιφανείας. Τοΰτο όμως δέν εύρίσκεται άληθεΰον, 
ουτω h i, η δεν ύπάρχει τοιαύτη ύπερβολή άπορροφήσεως, ή άλλως ό 

ηλιακός ισημερινός εκπέμπει περισσοτέραν θερμότητα, με άλλας λέξεις,

εινε οΰσιωδώς καυστικώτερος άπό τά λοιπόν τού ήλίου. Ά λλά  ταύτης 

άκριβώς τής ίδιότητος μάς λείπει ή έξήγησις.
Δύναται νά θεωρηθή ώς βέβαιον έν τούτοις ότι ύπάρχει άναλογία 

μεταξύ τών ήλιακών κηλίδων καί τών έπιγείων τυφωνικών λαιλαπών, 

καίτοι άχρι τοΰδε δέν εϊμεθα πολύ ικανοί νά έννοήσωμεν τήν φύσιν της.
Έ ρχόμεθα ακολούθως είς μίαν τών σπουδαιοτάτων ανακαλύψεων, 

τών γενομένων ποτέ ώς πράς τόν ήλιον' είς τήν άνακάλυψιν οτι αι κη- 
λϊδες αυξάνουν καί έλαττοΰνται συχνά περιοδικώ τω τρόπφ. Την άνα

κάλυψιν ταύτην όφείλομεν είς τάς έπιπόνους καί συστηματικας παρα
τηρήσεις τάς γενομένας ύπό τού I ερμανοΰ Σ βά μπ ε. Ε ίς τάς σελίδας 

ταύτας δέν θά είχε τάν τόπον της μακρά περί τών εργασιών του έκ- 
θεσις. θ ά  όμιλήσωμεν μόνον περί τού εξαγομένου καί περί άλλων ανα
καλύψεων γενομένων ύπό παρατηρητών άναλαβόντων τό αυτό εργον.

Ό  Σβάμπε εύρεν ότι είς διάστημα περίπου ένδεκα έτών αί ήλιακαί 

κηλϊδες διέρχονται πλήρη κύκλον μεταβολών. 1 ινονται βαθμηδόν επι 

μάλλον καί μάλλον πολυάριθμοι μέχρι μεγίστου τινός όρου καί τότε 
βαθμηδόν έλαττοΰνται. Τέλος ή επιφάνεια τοΰ ήλιου γίνεται ού μόνον 

καθαρά κηλίδων, άλλά καί τις εύδιάκριτος ομίχλη περί τό άκρον τοΰ 

δίσκου του, έκλείπει όλως έπί βραχύν χρόνον. Κατά τήν περίοδον έκεί- 
νην ό ήλιος παρουσιάζει έντελώς ομοιόμορφον δίσκον. Ε ίτα  βαθμηδόν 

αί κηλϊδες 'έπανέρχονται, γίνονται έπί μάλλον καί μάλλον πολυάριθμοι, 

καί πάλιν ό κύκλος τών μεταβολών δεξάγεται έκ νέου.
Οί αστρονόμοι όσοι έπεσκόπησαν τόν ήλιον άπό τά άστεροσκοπεϊον 

τοΰ Κιόν, εύρον ότι ή πρόοδος τής μεταβολής διά τής όποιας αί κηλϊ- 

δες έκλείπουσι καί αναφαίνονται επι τού ηλιακού δίσκου παρουσιά,ει 

καί άλλας έλάττονας παραλλαγάς. Ώ ς ή έπιφάνεια μεγάλου κύματος 

τής θαλάσσης διασχίζεται άπό μικράς ρυτίδας, ούτως ή βαθμιαία αύ- 
ξησις καί έλάττωσις είς τόν αριθμόν τών ήλιακών κηλίδων χαρακτηρί
ζεται άπό έλάττονας βαθμούς μεταβολής, οϊτινες εινε άρκετά ευδιάκρι

το ς  ώστε νά παρατηρηθώσι.
Φαίνεται ότι ύπάρχει ισχυρός λόγος, όπως πιστεύσωμεν, ότι αί πε

ριοδικά! μεταβολαί αί σημειούμεναι ούτω οφείλονται είς τήν έπίδρασιν 

τών πλανητών έπ! τής ήλιακής φωτοσφαίρας, καίτοι δέν εινε άκόμη 
πρόδηλον κατά τίνα τρόπον έξασκεϊται ή έπίδρασις αύτη. Ένόμισάν 

τινες ότι ή άπλή έλξις τών πλανητών τείνει νά παραγάγη είδός τ ι πα- 
λιρροίας έπί τών ήλιακών περιβλημάτων. Λοιπόν αφού τά ύψος παλιρ-



ροίας τινός, ούτω παραγομένης, ποικίλλει ώς ό κύβος ή ή τρ ίτη  δύ- 

να ρ ς  τής άποστάσεως, ένομίσθη ότι πλανήτης τις , όταν εύρίσκηται έν 

περιηλίω, δύναται να γέννα πολύ μεγαλειτέραν ηλιακήν παλίρροιαν, 
παρά δταν εύρίσκηται έν άφηλίω. Ούτω λοιπόν, έπειδή ό Ζεύς εχει 
περίοδον ίσην σχεδόν μέ τήν περίοδον των ήλιακών κηλίδων, ύπετέθη 

δτι αί έλξεις τοΰ πλανήτου τούτου είνε ίκαναί νά. έξηγήσωσι τήν με
γάλην περίοδον τών κηλίδων. Ή  ’Αφροδίτη, ό Έ ρμης, ή Γ ή  καί ό 

Κρόνος κατέστησαν καθ’ δμοιον τρόπον υπεύθυνοι διά τάς βραχυτέρας 
καί άφανεστέρας περιόδους.

Χωρίς νά άρνηθώ δτι οί πλανήται δύνανται νά είνε, καί είνε π ι
θανώς, τά σώματα εις τήν έπίδρασιν τών οποίων δύνανται νά άποδο- 

θώσιν αΐ περίοδοι τών κηλίδων τοΰ ήλιου, λαμβάνω τήν τόλμην νά έκ- 

■ φράσω λίαν ίσχυράς αμφιβολίας, άν ή ένέργεια τοΰ Διός είνε τόσον με- 

γαλητε'ρα έν περιηλίω, παρά έν άφηλίω, ώστε νά έξηγήση τό γεγονός 
δτι, ένώ κατά τινα χρόνον ή έπιφάνεια τοΰ ήλίου δεικνύει πολλάς κη- 

λϊδας, κα τ’ άλλον χρόνον είνε έντελώς άπηλλαγμένη αύτών.

Ά λ λ ’ όμως δέν ένδιαφερόμεθα τόσον πρός τά παρόν μέ τήν έξήγησιν 
τών γεγονότων, δσον μέ αύτά τά γεγονότα. "Εχομεν νά θεωρήσωμεν 
μάλλον τί είνε ό ήλιος καί είς τ ί συμβάλλει διά τά ηλιακόν σύστημα, 
παρά διατί ούτω γίνονται ταΰτα.

Ά ς  σημειώσω μεν, πριν μεταβώμεν είς άλλας ένδιαφερούσας περιστά- 
σεις σχετιζομένας μέ τάν ήλιον, ότι ή μεταβλητή κατάστασις τής φω
τοσφαίρας του .πρέπει νά γίνητα ι παραίτιος, όπως μεταβάλη ούτος 
λαμπρότητα, ώς όράται άπό αχανείς άποστάσεις. Έ άν ό Σ βά μπ ε π .χ . 

αντί νά παρατηρήση τάς ήλιακάς κηλίδας άπό τάν αστρονομικόν πύρ
γον τοΰ Δεσσάου ήδύνατο νά μεταφέρη εαυτόν είς άπόστασιν τόσον 
υπε'ρμετρον, ώστε νά σμικρυνθή ά δίσκος τοΰ ήλίου καί εϊς τά ισχυρό— 

τατον τηλεσκόπιον μέχρις άπλοΰ σημείου φωτός, δέν δύναται νά ύπαρξη 

αμφιβολία ότι τό μόνον άποτέλεσμα τά όποιον θά ητο ικανός ν’ άν- 
τιληφθή, θά ήτο βαθμιαία αύξησις καί έλάττωσις λαμπρότητος, εχουσα 
περίοδον ώς Ενδεκα έτών.

Ό θεν ά ήμέτερος ήλιος, έάν έπεσκοπεϊτο έκ τής γειτονίας τινός τών 
αστέρων, άπόθεν άναμφιβόλως θά έφαίνετο ώς εις τών πολλών άπλανώ^ 
άστέρων, θά ήτο «παραλλάσσων άστήρ» εχων περίοδον ένδεκα περίπου 
έτών καί λίαν περιωρισμένον βαθμόν παραλλαγής. Περιπλέον, έάν πα

ρατηρητής κατοπτεύων τόν ήλιον άπό τοιαύτης απείρου άποστάσεως,

είχε τά μέσα νά καταμετρήση άκριβώς τά φώς του, άναμφιβόλως 
θ ’ άνεκάλυπτεν ότι, ένώ ή κυρία παραλλαγή τοΰ ήλίου συμβαίνει έν 

περιόδω ένδεκαετεΐ, τά φώς του ύπόκειται εις ελαττονας παραλλαγάς 

βραχυτέρων περιόδων.
Ακολούθως εχομεν νά θεωρήσωμεν τήν άνακάλυψιν ότι αί περιοδικαί 

αεταβολα! τής όψεως τοΰ ήλιου συνδέονται με τάς περιοδικάς μετα- 

βολάς έν τώ χαρακτήρι τοΰ μαγνητισμού τής γής.
Παρετηρήθη απο πολλοΰ ότι εντός μιάς ημέρας η μαγνητικη βελόνη 

αναπτύσσει σμικροτάτην μεταβολήν διευθύνσεως, γινομένην ταλαντευ- 

τικω τώ τρόπω. Καί όταν ό χαρακτηρ τής δονησεως ταύτης εζΓ,τάσθ/; 
έπιμελώς, εύρέθη άνταποκρινόμενος είς είδος προσπαθειας έκ μέρους τ?,ς 

βελόνης, όπως στραφή προς τάν ήλιον. ΙΙαραίϊειγματος χάριν, δταν ό Λ,λιος 

είνε έπί τοΰ μαγνητικοΰ μεσημβρινού, ή βελόνη έχει την κυρίαν Οεσιν τος· 
Τοΰτο συμβαίνει δίς τής ήμέρας, άπαξ, δταν ό ήλιος είνε ύπέρ τάν ορίζοντα, 

καί άπαξ, δταν είνε ύπό τάν ορίζοντα. ΙΙάλιν δταν ό ήλιος εινε εις τά ήμισυ 

τής όδοΰ μεταξύ τών δύο τούτων θέσεων, το οποίον συμβαίνει επίσης δ'.ς 
τής ήμέρας, ή βελόνη έχει τήν κυρίαν θέσιν της, διότι τά βόρεια και τά 
μεσημβρινά άκρα καταβάλλουσιν ϊσας προσπαθειας, ούτως είπεϊν, οπως 
διευθυνθώσι πρός τάν ήλιον. Τετράκις τής ήμέρας λοιπόν ή βελόνη εχει 

τήν κυρίαν θέσιν της, ή κατευθύνεται πράς τάν μαγνητικόν μεσημβρινόν. 

Ά λ λ ’ όταν ό ήλιος δέν είνε εις μίαν τών είρημένων τεσσάρων θέσεων, 

τά άκρον έκεϊνο τής βελόνης, τό έγγύτερον πράς αύτόν, άποστρέφετα! 

ήρέμα άπό τής κυρίας θέσεως, τεϊνον πρός αύτόν. Ή  μεταβολή τής 

θέσεως είνε έλαχίστη, καί μόνον αι ακριβείς μέθοδοι τής παρατ/ιρησεως, 
ών γίνεται χρήσις εν τή παρουση γενεά, θά ηρκει νά την αποκάλυψη. 
Ά λ λ ’ όμως ή μεταβολή υπάρχει καί ή σμικροτάτη αύτη καί κατά τό 

φαινόμενον ασήμαντος ίδιότης ευρεθη ούσα πληρης σημασίας.
Έ άν ή έπιστήμη είχε μέτρηση άπλώς τήν σμικροτάτην ταύτην πα- 

οαλλαγήν, τό εργον θά 'έδιδε καταπληκτικήν άπόδειξιν τής ακρίβειας 

μεθ’ ής οί άνδρες τών καθ’ ήμάς χρόνων άσχολοΰνται περί τά φυσικά 
φαινόμενα. Ά λ λ ’ ή έπιστήμη ώφειλε νά πράξη πολύ περισσότερον. 
Έ π ρεπ ε νά έρευνηθώσιν αί παραλλαγαι τής σμικρίστης ταύτης μετα

βολής, νά άναζητηθή ή περίοδός των, οί νόμοι δ ι’ ών κανονίζονται καί 

δ ί’ ών ϊσως αύτή ή περίοδός των δυνατόν νά καθίσταται μετα βλητή · 

καί τέλος ’έπρεπε νά ζητηθή ή σχέσις των πρός άλλους φυσικούς νόμους. 

Ό τ ι  ή έπιστήμη ’έπρεπε νά έπιδοθή είς ερευνάν τόσον λεπτοφυή καί
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τόσον δύσκολον, έν πάση ακρίβεια, δέν εΐνε πράγμα ασυνήθες. 0 !ίτω  

πως κατωρθώθησαν όλαι αί μεγάλαι ανακαλύψεις της καθ’ ήμας γε
νεάς. Αλλά καλόν ν άναγνωρίση ό αναγνώστης τήν έπιμ,ελή έξέτασιν 
καί βάσανον είς ήν ύπεβλήθησαν τά φυσικά φαινόμενα πριν γνωσθώσιν 

οι μεγάλοι νόμοι τούς όποιους μελετώμεν. Ν ομίζετα ι παρά πολλών, οϊ- 

*ινες kzv έλαβον τον κόπον νά εςετασωσι τ ί κατορθοι πράγμ.ατι είς τάς 
ημέρας μ.ας ή επ ιστημη, οτι τά θαύματα τά όποια παρουσιάζει είς τάς 

όψεις τών ανθρωπων, αι εκπληκτικά1, ανακαλύψεις αϊτινες γίνονται άπά 
ήμέρας είς ήμέραν, είνε άπλώς όνειρα καί φαντασίαι, διαδεχθείσαι τά 

όνειρα και τάς φαντασίας τών παλαιών χρόνων, αλλά δέν είνε άξιαι π ί— 

στεως. Οσοι επιμ.ελώς εζετάσωσι την ιστορίαν τής επιστήμης, θ ’ άναγ- 
κασθώσι νά παραδεχθώσι διάφορον γνώμην.

Αί ελάχιστοι δονήσεις τής μαγνητικής βελόνης, έπιμελώς οΰτω πα- 

ρατηρουμεναι, ήμ,εραν μ.έ τήν ήμ,έραν, μήνα μέ τάν μήνα, ετος μ.έ τά 

ετος, εύρέθη ότι άναπτύσσουσιν έτ ι σμικροτέραν ταλαντευτικήν μετα

βολήν. Ηυξανον καί έμειοΰντο έντός στενών ορίων παραλλαγής, ά λλ ’ 
όμ-ως κατά τρόπον άνεπίδεκτον πλάνης. Ή  περίοδος τής ταλαντευτι- 
κής ταύτης μεταβολής δέν ήδύνατο νά προσδιορισθή έν τούτοις διά πα

ρατηρήσεων ολίγων έτών. Μεταξύ τοΰ χρόνου ότε ή ήμερησία δόνησις 
ήτο ελάχιστη, έωσοΰ εφθασε τάν μέγιστον βαθμόν της, καί πάλιν κα- 

τήλθεν είς τήν πρώτην άναλογίαν της, παρήλθον δώδεκα έτη καί πολύ 
μακρότερος χρόνος παρήλθε πριν προσδιορισθή άποχρώντως ό περιοδι
κός χαρακτήρ τής μ.εταβολής.

Ο αναγνώστης θά εννοηση παραυτα ποΰ τείνουσιν αί παρατηρήσεις 
αυται. Αι κηλϊδες του ήλιου ποικιλλουσι την συχνότητα έντός περιόδου 
ένδεκα έτών, καί αί καθημεριναί μαγνητικαί παρατηρήσεις ποικίλλουσιν 
εντός περιόδου της αυτής διαρκειας. Δυνατόν νά φαίνεται φανταστικόν 

τ® νά σχετιζη τις τάς δύο περιοδικάς σειράς μ.εταβολών, καί άναμ.φι- 

βόλως όταν έπήλθε το πρώτον ή ιδέα είς τάν Σαβίνην, δεν είχεν ά 
ίδιος μ.εγαλην πεποίθησιν ότι θά την εύρη έπιβεβαιουμ.ένην, έξετάζων τά 

πράς τοΰτο τεκμήρια . Εάν κρίνωμ,εν έκ γνωστών γεγονότων, δυνάμ.εθα 
να εΰρωμεν λόγους όπως προσδοκώμεν τοιαύτην έπιβεβαίωσιν έν τή 

ανταποκρισει της καθημερινης δονησεως της βελόνης μέ τήν φαινομέ— 
νην τοΰ ήλίου κίνησιν, ώς καί έν τώ νόμ,φ τώ συνδέοντι τάς ένιαυσίους 

παραλλαγάς τής δυνάμεως τοΰ μαγνήτου μέ τήν άπόστασιν τοΰ ήλίου. 

Αλλ άναμφιβόλως, όταν ή ιδέα έπήλθεν είς τάν Σαβίνην, ητο έκτά-

κτως τολμηρά, καί ό γέλως μεθ’ ού ΰπεδέχθησαν τήν πρώτην αγγελίαν 
τοΰ ύποτιθεμ.ένου νόμου, και είς τούς επιστημονικούς κύκλους άκόμη, 

άρκεϊ νά δείξη πόσον άπροσδόκητος ήτο ή σχέσις εκείνη, ήτις τώρα είνε 
τόσον έντελώς άποδεδειγμένη. Δ ιό τι έπιμελής σύγκρισις μεταξύ τών 
δύο περιόδων άπέδειξεν ότι συμφωνοΰσιν έντελέστατα, οΰ μ.όνον κατά 

τά μήκος, άλλά κατά τάν μέγιστον καί τάν έλάχιστον όρον. “Οταν αί 
κηλϊδες τοΰ ήλίου είνε πολυαριθμόταται, τότε ή ήμ.ερησία δόνησις τοΰ 

μαγνήτου είνε μεγίστη' όταν ή ό'ψις τοΰ ήλίου είνε καθαρά άπό κηλϊ- 
δας, ή βελόνη δονεϊται κατά τά σμικρότατον ήμερήσιον τόξον της.

Λοιπόν ή εντασις τής μ,αγνητικής ένεργείας εύρέθη έξαρτωμένη άπά 

ήλιακάς επιδράσεις. Αί δονήσεις δ ι’ ών ή βελόνη υποδεικνύει τήν πρόο
δον τών παραδόξων έκείνων διαταράξεων τοΰ επιγείου μαγνητισμ,οΰ, 

αϊτινες καλοΰνται μαγνητικαί τρικυμία ι, εύρέθησαν όχι άπλώς ότι είνε 

συχνότατα; όταν ή όψις τοΰ ήλίου έχει τάς πλείστας κηλϊδας, ά λλ ’ 

ότι συμβαίνουσι συγχρόνως μέ τήν έμφάνισιν σημείων διαταράξεως έν 
τή ήλιακή φωτόσφαιρα- Παραδείγματος χάριν, κατά τά φθινόπωρον 

τοΰ 1 8 5 9  ό έξοχος παρατηρητής τοΰ ήλίου, ό Κάριγγτων, παρετήρησε 
τήν έμφάνισιν λαμπροΰ τίνος σημείου έπί τής έπιφανείας τοΰ ήλίου. Τά 
φώς τοΰ σημείου τούτου ήτο τόσον ισχυρόν, ώστε έφαντάσθη ότι διερ— 

ράγη ή σκέπη, ήτις σκιάζει τόν δίσκον, τάν χρησιμεύοντα νά δέχηται 

τήν ήλιακήν εικόνα. Κ α τ ’ ευτυχή σύμπτωσιν, έτερος παρατηρητής, ό 
Ό δγσω ν, συνέβη νά επισκοπή τόν ήλιον τήν ιδίαν στιγμήν, καί είδε τά 

αύτά άξιοσημείωτον φαινόμενον. Συγχρόνως δέ παρετηρήθη ότι τά 
αύτενεργά μαγνητικά όργανα τοΰ άστεροσκοπείου τοΰ Κιού διεταρά- 
χθησαν σφοδρώς καθ’ ήν στιγμήν ώράθη τά λαμπρόν σημ,εϊον. Καί άκο- 
λούθως έγνώσθη ότι τά φαινόμενα τά ύποδεικνύοντα τήν πρόοδον μ.α · 

γνητικής τρικυμίας παρετηρήθησαν είς πολλά μέρη. Ή  τηλεγραφική 
συγκοινωνία διεκόπη, καί έν τιν ι σταθμ.ω έν Νορβηγία, ή τηλεγραφική 

συσκευή άνεφλέχθη' τά σέλας έφάνη εν τε τφ  βορείφ καί έν τώ νοτίω 

ήμ,ισφαιρίω τήν έπομένην νύκτα' καί όλος ό όγκος τής γής έφάνη ότι 

συνεταράχθη άπά τόν άντίκτυπον τής διαταράξεως τοΰ μεγάλου κεν

τρικού φωστήρος τοΰ ήλιακοΰ συστήματος.
Ό  άναγνώστης θά έννοήση τώρα διατί έπραγμ.ατεύθην περί σχέσεων, 

τάς όποιας ίσως ύπέλαβε μέχρι τοΰδε ξένας πράς τό θέμα μου. Βλέπει 

ότι ύπάρχει δεσμός συμπαθείας μεταξύ τής γής μας καί τοΰ ήλίου' ότι 

ούδεμία διατάραξις δύναται νά θίξη τήν ήλιακήν φωτόσφαιραν χωρίς



νά θίξγ) καί τήν γην μας είς μεγαλείτερον ή μικρότερον βαθμόν. Ά λ λ ’ 

έάν την γην μας, τότε καί τους άλλους πλανήτας. Ό  Έ ρμης καί ή 
Α φροδίτη, τόσον έγγύτεραι πρός τον ήλιον παρά ήμεϊς, βεβαίως άντα- 

ποκρίνονται γοργότερον καί έναργέστερον είς τάς ήλιακάς μαγνητικάς 

επιδράσεις. Ά λλά  πέραν τής γής μας καί έπέκεινα τής σφαίρας τοΰ 
ασελήνου Άρεως, αι μαγνητικαί ωθήσεις τρέχουσι μέ τήν ταχύτητα 

τοΰ φωτός. Ή  άχανής σφαίρα, τοΰ Διάς συγκινεϊται άπό πόλου εις πό
λον άμα. έπιπέση έπ’ αύτής τό μαγνητικόν κΰμα- είτα αισθάνεται τάν 

κτύπον ό Κρόνος, καί άκολούθως αί αχανείς αποστάσεις πέραν τών 

όποιων κείνται ό Ουρανός καί ό Ποσειδών μαστίζονται άπό τό άείποτε 
μειούμενον καί όμως άείποτε εύρυνόμενον διαταρακτικόν κΰμα.. Τ ίς δύ- 
ναται νά είπγι είς ποιους εξωτερικούς πλανήτας έξαπλοΰται κατόπιν ; 
ή τίς , άνατρέχων είς τάν ροΰν τάν άποϊον ήκολούθησε τό κΰμα, δύναται 

νά είπη ότι οί πλανήται μόνοι ήσθάνθησαν τήν έπίδρασίν του ; Μετεω

ρικά καί κομητικά συστήματα, έδέχθησαν τήν έπίσκεψιν τοΰ μεγάλου 

μαγνητικοΰ κύματος, καί έπί τών διεσπαρμένων μελών τών πρώτων ώς 
καί έπί τής λεπτής κατασκευής τών άλλων δυνατόν νά παρήχθησαν 

άποτελέσματα σπουδαιότερα άκόμη καί άπό τά καταπληκτικά έκεϊνα 
φαινόμενα τά όποία χαρακτηρίζουσι τήν πρόοδον τών έπιγείων ή πλα

νητικών μαγνητικών καταιγίδων.

"Οταν άναλογισθώμεν ότι, ό ,τ ι αληθεύει περί σχετικής μεγάλης 

ήλιακής διαταράξεως, οί'α ή παρατηρηθεϊσα ύπό τοΰ Κάρριγγτων καί 
τοΰ “Οδγσων, αληθεύει επίσης, καίτοι είς διάφορον βαθμόν, περί τών 

μαγνητικών έπιδράσεων τάς όποιας έξασκεϊ κατά πάσαν στιγμήν ό 

ήλιος, βλέπομεν ότι νέος καί σπουδαιότατος βαθμός ένώσεως υπάρχει 
μεταξύ τών μελών τής ήλιακής οίκογενείας. Ό  ήλιος ού μόνον διέπει 

ταΰτα διά τής άμετρήτου ελξεως τής βαρύτητάς του, ού μόνον τά φω
τίζει. καί τά θερμαίνει, άλλά προχέει καί όλας τάς λεπτάς καί ούχ 

ήττον ίσχυράς μαγνητικάς έπιδράσεις του. Νέα άναλογία είσάγεται ούτω 
μεταξύ τών μελών τοΰ ήλιακοΰ συστήματος.

Καί τώρα μεταβαίνομεν είς άλλας άνακαλύψεις, έπιδρώσας συνάμα 
καί μ ετ ’ ίσης δυνάμεως έπί τάς σχέσεις μεταξύ τών διαφόρων μελών 
τοΰ ήλιακοΰ συστήματος, καί έπί τής θέσεως ήν κατέχει έν τώ σύμ- 
παντι τό σύστημα τοΰτο.

Μέχρι τοΰδε έθεωρήσαμεν τά έκ τοΰ τηλεσκοπίου δ ιδάγμα τα - εχο- 
μεν τώρα νά θεωρήσωμεν ό ,τ ι έμάθομεν δ ι’ οργάνου ετι άνωτέρας δυ-

νάμεως. Έ π ειδή  καί άλλαχοΰ θ’ αναφέρω τό φασματοσκόπιον, καλάν 

εινε νά περιγράψω διά βραχέων τ ί κατορθώνει πράγματι τά όργανον 
τοΰτο. Έ άν άπλώς είχον νά εκθέσω τ ’ άποτελέσματα τής χρήσεώς του, 
χωρίς νά περιγράψω τάν πραγματικόν χαρακτήρά του, πολλοί τών ανα

γνωστών μου θά ήσαν διατεθειμένοι νά πιστεύσωσιν ότι οί άστρονόμοι 

είνε τόσον εύπιστοι δσον είνε πράγματι δύσκολοι και απαιτητικοί, δταν 

περί νέων γεγονότων καί παρατηρήσεων πρόκειται.
Τό άληθές τέρμα καί ό σκοπός τοΰ τηλεσκοπίου, ώς εφαρμόζεται

« » / ? 
ύπό τοΰ αστρονόμου είς τήν έξέτασιν τών ουρανίων αντικείμενων, εινε

νά συγκεντρώσει τό φώς, τά οποίον προχέεται έξ έκάστου φωτεινού 
σημείου άνά τό στερέωμα. Δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν το κενόν το όποιον 

αάς περιβάλλει πανταχόθεν ώς ωκεανόν άπειρον και άτέρμονα, ωκεανόν 

κατά μήκος καί πλάτος τοΰ όποιου ΰπάρχουσιν άείρροα κύματα φωτός 

ή άαέσως έκπεμπομένου άπό τά διάφορα σώματα τά υπάρχοντα άνά 

το κενόν, ή άλλως άντανακλωμένου άπό τάς έπιφανείας των. Κ αί άλλα 

είδη κυμάτων ρέουσιν επίσης κατά μήκος καί πλάτος τών άπειρων 
έκείνων βαθών πρός πάσαν διεύθυνσιν- άλλά τά κύματα τοΰ φωτός εινε 

έκεϊνα τά όποϊα υ.άς ένδιαφέρουσι προς τό παρόν. Η γή μας εινε ώς 

μικρά νήσοί κειμένη έντός τοΰ ώκεανοΰ τοΰ άπειρου, και εις τάς όχθας 

τής μικράς ταύτης νήσου τά κύματα τοΰ φωτός φέρουσι τά μηνυματά 

των άπό τάς σφαίρας αϊτινες κείνται ώς άλλαι νήσοι έν μεσω των 
απύθμενων περί ήμάς βυθών. Δ ιά  τοΰ τηλεσκοπίου ό αστρονόμος συνά
γει μέρη φωτεινών κυμάτων, τά όποϊα άλλως θά έταξειδευον εις δια

φόρους διευθύνσεις. Έ πιτείνω ν ούτω τήν ένέργειάν των, καθιστά τάν 

οφθαλμόν ικανόν νά γνωρίση τήν άληθή φύσιν των. Άκριβώς όπως τα 
στενά ρεύματα περί τάς όχθας μας κάμνουσι τά πλημμυροΰν κΰμα, το 

άποϊον ρέει κατά μήκος καί πλάτος τοΰ άχανοΰς ώκεανοΰ εις άνεπαι- 
σθήτους σχεδόν διακυμάνσεις, νά ογκοΰται και νά εκπιπτη εις μέγιστον 

βαθμόν παραλλαγής, ούτω τό τηλεσκόπιον καθιστά αισθητήν τήν ύπαρ- 
ξιν φωτεινών κυμάτων τά όποϊα θά διέφευγον τήν δια γυμνοΰ όφθαλμοΰ 

άντίληψιν.
Τό τηλεσκόπιον άρα είνε φωταγωγόν.
Τό φασματοσκόπιον χρησιμεύει πράς άλλον σκοπόν. Δύναται νά ονο- 

μασθή διηθητήριον οίονεί φωτός. Εφ α ρμόζετα ι ύπό τοΰ άστρονομου 
πράς άνάλυσιν τοΰ φωτός, τά άποϊον 'έρχεται πρός αύτόν έκείθεν τοΰ 
ώκεανοΰ τοΰ άπειρου διαστήματος, καί ούτω καθιστά αύτόν ικανόν νά



έκμανθανη τόν χαρακτήρα τώ 1 σφαιρών έξών εκπορεύεται τό ©ώς τοΰτο.
« * λ -  τ * * \  ̂ »

πλτ) εινε η αρχη τοΰ οργάνου, καίτοι αί έφαρμογαί δΓ ών δύναται 
[/.όνον ή πληρης δύναμις του ν ’ άποκαλυφθή είνε κάπως περίπλοκοι.

Ακτις ήλιακοΰ φωτός πίπτουσα έπι πρίσματος ύέλου ή κρυστάλλου 

δέν άναδίδεται αμετάβλητος τόν χαρακτήρα. Διάφορα με'ρη τής ά κτί- 

νος διαφόρως κάμπτονται, καί όταν άναθρώσκουσιν άπό τοΰ πρίσματος 
δέν πορεύονται πλέον παράπλευροι άλλήλων ώς πριν. Τό ιώδες τοΰ φω

τός καμπτεται περισσότερόν, το ερυθρόν ολιγώτερον τά  διάφορα χρώ

ματα άπά τοΰ ιώδους διά τοΰ κυανοΰ, πρασίνου κα! κίτρινου μέχρι 

τοΰ έρυθροΰ καμπτονται βαθμηδόν όλιγώτερον καί όλιγώτερον.

Τό πρίσμα άρα διηθεί η διυλίζει τά κύματα τοΰ φωτός.

Αλλά μας χρειαζεται το μ.εσον νά διηθώμ.εν τά κύματα τοΰ φωτός 
έντελεστερον. Ο αναγνώστης θά λάβη τήν υπομονήν νά μέ άκολουθήση 

περιγραφοντα, μ.ε όσην ακρίβειαν μοί επιτρέπει τό στενόν τοΰ χώρου, 
τον τρόπον καθ ον ετροποποιηθη τό πρώτον άζεστον εργον τοΰ πρί- 

σμ.ατος, ώστε νά καταστή το λεπτόν καί σημ.αντικώτατον ό’ργανον, 

τό όποιον καλείται φασμ.ατοσκοπιον. Καλάν είνε νά εχητε σχηματισμέ- 

νην σαφη ιδέαν περι τοΰ υποκείμενου τούτου, διότι πλείστα τών θαυ
μάτων τής νεωτε'ρας επιστήμης σχετίζονται με τήν διά φασματοσκο- 
πίου άνάλυσιν. ·

Έ άν διά μικρας στρογγυλής όπής έπί τίνος παραθυροφύλλου είσδύση 
τό φώς είς θάλαμον σκοτεινόν, καί τοποθετηθή πρίσμα μέ τήν άναθλα- 

στικην γωνίαν του κάτω καί όριζοντίως, κάθετον φάσμα, μέ τά ίόχρουν 
άκρον του άνω, θά σχηματισθή έπί παραπετάσματος καταλλήλως το
ποθετημένου όπως τό δεχθή.

Αλλά τώρα άς θεωρήσωμ.εν τ ί είνε πράγματι τό φάσμα τοΰτο. 
Εάν λάβωμεν τά κύματα τοΰ φωτός τά άντιστοιχοΰντα εϊς τ ι χρώμα, 

γνωρίζομ.εν έκ λόγων οπτικής ότι τά κύμ.ατα ταΰτα άναδίδονται άπά 

το πρίσμα είς χρωστήρα άκριβώς όμοιάζοντα τά σχήμα μέ τό σχήμα 
τοΰ λευκοΰ φωτός το πϊπτον έπί τοΰ πρίσμ.ατος. Άποτελοΰσιν άρα μ ι-  
κραν κυκλοτερή η ωοειδή εικόνα έκ τοΰ ίδιου μ.έρους των έπί τοΰ φάσμα

τος. Έντεΰθεν τά φάσμα σχηματίζετα ι πράγματι έκ πλήθους έπιπολα- 
ζουσών εικόνων, ποικιλλουσών το χρώμ.α από τοΰ ιώδους είς τά έρυ- 
θοόν. Ούτω φαίνεται ώς ίριδωτη ακτίς, παρουσιάζουσα πάντα βαθμ-άν 
χρώματος μ,εταξύ τών έσχατων όρίων τής όρατότητος εϊς τάς ιώδους 
καί έρυθράς άκρότητας.

Έ άν εχομεν τετράγωνον άνοιγμα όπως δεχθώμεν τά φώς, θά έχωμεν 

παρόμοιον άποτέλεσμα. Έ άν τό άνοιγμα ήτο έπίμηκες, πάλιν ^θά 

ύπήρχον έπιπολάζουσαι εικόνες- άλλ’ έάν τά μήκος τοΰ έπιμήκους ήτο 
οριζόντιον, τότε, επειδή έκάστη είκών θά ήτο όριζοντίως τοποθετημένη 
έπιαήκης, ή έπιπολή θά ήτο όλιγωτέρα παρά όταν αί εικόνες ήσαν τε

τράγωνοι. Υποθέσατε ότι έλαττοΰμεν τήν έπιπολήν όσον τά δυνατόν 

περισσότερον μέ άλλας λέξεις, υποθέσατε ότι στενεύομεν όσον ένεστι 

τήν επιμήκη σχίζαν. Τότε, έκτός άν ύπήρχε πράγματι άπειρον πλήθος 

εικόνων διανεμημένων κατά μήκος τοΰ φάσματος άπά τής κορυφής μέ

χρι τοΰ πυθμένος, αί εικόνες θά ήδύναντο νά στενεύσωσι τόσον ώστε νά 
αή έπιπολάζωσι· έν ή περιπτώσει βεβαίως θά ύπήρχον οριζόντια σκο

τεινά διαστήματα ή ρωγμαί είς τά φάσμα.Ή  πάλιν, έάν άπετυγχάνομεν 

νά εύρωμεν ρωγμάς τοΰ είδους τούτου άπλώς στενευο^τες το άνοιγμά, 
ή δυνάμεθα νά μηκύνωμεν τό φάσμα αύξάνοντες τήν θλαστικήν γωνίαν 

τοΰ πρίσματος, ή μεταχειριζόμενοι διάφορα πρίσματα καί ούτω

καθεξής.
Ή  πρώτη μεγάλη άνακάλυψις είς τήν φωτεινήν κατασκευήν του 

ήλίου, διά μέσου τής άναλύσεως τοΰ πρίσματος (καίτοι ή άνακάλυψις 

μικράν έννοιαν είχε κ α τ ’ εκείνον τόν χρόνον), συνίστατο είς τήν άνα- 

γνώρισιν τοΰ γεγονότος ότι διά τοιούτων μέσων, οιον το ρηθεν, σκοτει

νά! ρωγμαί ή γραμμαί εγκάρσιοι δύνανται νά όραθώσιν έν τώ ηλιακφ 
φάσματι. Μέ άλλας λέξεις τά κύματα τοΰ φωτός τών διαφόρων βαθ

μών, τά άντιστοιχοΰντα είς όλας τάς διαχρώσεις τοΰ φάσματος απο 

τοΰ ιώδους είς τά ερυθρόν, δέν έρχονται πρός ήμας άπο τοΰ μεγάλου 
κεντρικοΰ φωστήρας τοΰ συστήματος μας. ’Αναλογιζομενοι οτι το απο
τέλεσμα όπερ καλοΰμεν χρώμα όφείλεται είς τά μήκος των φο>τεινών 
κυμάτων, τοΰ μέν αποτελέσματος τοΰ έρυθροΰ άντιστοιχουντος εις φω

τεινά κύματα τοΰ μεγίστου μήκους, τοΰ δέ άποτελέσματος τοΰ ιώδους 

άντιστοιχουντος είς τά βραχύτατα φωτεινά κύματα, βλέπομεν οτιπραγ-· 

μα τι ό ήλιος καταπέμπει είς τούς περικυκλοΰντας αύτόν κόσμους φω
τεινά κύματα πολλά καί διαφόρου μήκους, άλλ όχι καί παντος μή
κους. Τοιοΰτον σύνθετον τήν φύσιν καί περίεργον είνε το φως τής

ημέρας. . ι . , ’ » >
Ά λ λ ’ οί φασματοσκόποι έζήτησαν νά έξηγησωσι τας σκοτεινας ταυ-

τας γραμμάς έν τώ ήλιακώ συστήματι, καί ένώ ήσχολοΰντο εις την

έξέτασιν ταύτην (ήτις καί εϊς τούς ίδιους έφαίνετο σχεδόν άνελπις, κα-



εις πολλούς θά έφαίνετο ώς ματαία άπώλεια χρόνου), συνέβη ν’ άνα- 

καλύψωσι την εύγενεστάτην μέθοδον της έρεύνης, ητις έφανερώθη ποτέ 
είς τόν άνθρωπον.

Ες/)τασαν τά φάσματα τοΰ φωτός τά προερχόμενα άπό πυριφλε
γείς ουσίας (πεπυρακτωμένα μέταλλα καί τά τοιαΰτα), καί εύρον ότι 
ε:ς τά φάσματα ταΰτα δεν ύπάρχουσι σκοτεινά! γραμμα ί.

Εςήτασαν τά φάσματα τοΰ φωτός τών άστρων, και εύρον δτι τά 

φάσματα ταΰτα διασχίζονται άπό σκοτεινάς γραμμάς όμοιαζούσας μέ 
τας &ν τώ ηλιακφ φασματι, αλλά διαφόρως διερρυθμισμένας.

1 πέβαλον εις βάσανον τά φάσματα τών φλεγόντων άτμών, καί έπέ- 

τυχον περίπλοκον άποτελεσμα. Ά ντ! άριθμοΰ τίνος σκοτεινών γραμμών 
διασχιζουσών ιριδωτήν άκτΐνα, ευρον λαμπράς γραμμάς διαφόρων χρω

μάτων. Αέρια τινα δύνανται νά διδωσιν ολίγας τοιαύτας γραμμάς, 
αλλα πλειοτερας, τινα μίαν η δύο μόνον.

Ε ιτα  ύπέβαλον εις βάσανον τά φάσμα τοΰ ηλεκτρικού σπινθήρας, κα! 
ευρον και ένταΰθα επίσης σειράν λαμπρών γραμμών, ά λ λ ’ όχι πάντοτε 

την αύτήν σειράν. Ιό φάσμα έποίκιλλε κατά τάς ούσίας μεταξύ τών 

όποιων έλαμβάνετο ό σπινθηρ καί τοΰ μέσου διά τοΰ όποιου διήρχετο.

Τ ίλος εύρον ότι τό φώς τά έξερχόμενον άπό διάπυρον στερεάν η ρ ευ—
σ.όν, οταν διά διαφόρων άτμών λάμπη, δέν δίδει πλέον φάσμα άνευ

σκοτεινών γραμμών, άλλ ότι αι σκοτεινά! γραμμαί αϊτινες έμφανίζον-

τα ι τ ° τε ποικίλλουσι την θέσιν, κατά την φύσιν τοΰ άτμοΰ δ ι’ ού διήλθε 
τό φώς.

Ενταΰθα παρετηρηθησαν πολλά παράδοξα γεγονότα, κατά τό φαι- 
νόμενον λίαν άντιφατικά καί έξηγήσεως άνεπίδεκτα. Ούχ ήττον μία 
ανακαλυψις μονον ηρκεσε να τα φέρη εις ενότητα.

Ιω  18 ί)9  ο Κίρχοφ, ένώ ήσχολεϊτο παρατηρών τά ηλιακόν φάσμα, 
ανεκαλυψεν οτι διπλή τις σκοτεινή γραμμή, ήτις είχεν εύρεθή ήδη άν- 
τιστοιχοΰσα άκριβώς την θέσιν είς τήν διπλήν λαμπράν γραμμήν τήν 

αποτελούσαν τά φάσμα τοΰ φλέγοντος άτμοΰ τοΰ σοδίου, έπετείνετο 

οταν τά φώς τοΰ ήλίου διήρχετο διά τοΰ άτμοΰ έκείνου. Τοΰτο ένέπνευσε 
παραυτα τήν ιδέαν ότι ή παρουσία τής σκοτεινής ταύτης γραμμής (ή 
μάλλον τοΰ ζευγους τών σκοτεινών γραμμών) έν τώ φάσματι τοΰ ήλίου 
οφείλεται εις τήν υπαρςιν τοΰ άτμοΰ τοΰ σοδίου έν τή ήλιακή ατμό
σφαιρα και ότι ό άτμός ούτος εχει τήν δύναμιν ν ’ άποροοφα τήν αύτήν 

ταξιν τών φωτεινών κυμάτων ήν έκπέμπει. Έ κ  τούτου ώς εΐκός θά

ήκολούθει ότι αί άλλαι σκοτεινά! γραμμαί έν τώ ήλιακώ φάσματι οφει 
λονται είς τήν παρουσίαν άλλων απορροφητικών άτμών είς την ατμο- 
σοαϊράν του, κα! ότι ή ταυτότης τούτων θά ήτο ευαπόδεικτος κατα τον 
αύτόν τρόπον, υποτιθεμένου ότι έχεται ύποστάσεως ά γενικός « μ ο ς  οτι 

άτμός τις έκπέμπει τά αύτά φωτεινά κύματα, τά οποϊα εινε ικανός

ν ’ άπορροφί*. ,
Ό  Κίρχοφ κατώρθωσε τάχιστα νά έπιβεβαιώση τάς σκέψεις του όια

ποικίλων πειραμάτων. Αί γενικά! άρχαί είς άς ήγαγον αί έρευνα! του, 

μέ άλλας λέξεις αί άρχαί αϊτινες άποτελοΰσι τήν βάσιν τής φασματικης

άναλύσεως, εχουσιν ώς ές ή ς :
1) Πεπυρακτωμένον στερεάν ή ρευστόν δίδει διαρκές φασμα.
2) Πυριφλεγής άτμός δίδει φάσμα λαμπρών γραμμών, έκαστου α τ- 

μοΰ έχοντος ϊδιον σύστημα γραμμών, ώστε άπό τής έμφανίσεως φαει- 

νογράμμου φάσματος δύναταί τις νά εΐπη τήν φύσιν τοΰ άτμοΰ η των

άτμών, ών τό φώς άποτελεϊ τό φάσμα.
3) Πεπυρακτωμένον στερεάν ή ρευστόν λάμπον δ ι ’ απορροφητικών 

άτμών δίδει ίριδωτόν φάσμα διασχιζόμενον άπό σκοτεινάς γραμμας, αι 

δέ γραμμαί αύται εχουσι τήν άπλήν θέσιν ήν αί φαεινα! γραμμαί αι 

άνήκουσαι είς τά φάσματα τών ά τμώ ν ώστε απο τής διαταςεως των 
σκοτεινών γραμμών είς τοιοΰτον φάσμα δύναται νά εϊ'πη τις την φυσιν 

τοΰ άτμοΰ ή τών άτμών οϊτινες περικυκλοΰσι τήν πηγήν τοΰ φωτός.
'Η  εφαρμογή τής νέας έρευνητικής μεθόδου είς την μελετην του 

ήλιακοΰ φάσματος τάχιστα ήγαγεν είς πολλάς λίαν περισπούδαστους 

άνακαλύψεις. Εύρέθη ότι έκτός τοΰ σοδίου ή άτμοσφαίρα τοΰ ήλιου 

περιέχει τούς ατμούς τοΰ σιδήρου, τής τιτάνου, τοΰ μαγνησίου, jroS 
χρωμίου καί άλλων μετάλλων. Αί σκοτεινά! γραμμαί αί άντιστοιχοΰσαι 

είς τά  στοιχεία ταΰτα φαίνονται άλανθάστως έν τω ήλιακώ φάσματι. 
Ύπάρχουσι κα! άλλα μέταλλα, ώς ό ορείχαλκος καί ό ψευδάργυρος, 
τά όποια φαίνονται νά ύπάρχωσιν έν τώ ήλίω , καίτοι τινές εκ των αν- 

τ αποκρινομένων σκοτεινών γραμμών δέν άνεγνωρίσθησαν ά κ ό μ η Ε ω ς  
τώρα δέν άπεδείχθη άν ύπάρχη έν τώ ήλίω χρυσός, άργυρος, ύδράρ- 
γυρος, λευκοσίδηρος, μόλυβδος, άρσενικόν, άντιμόνιον η άργίλλιον, καίτοι 

ούδαμώς δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν ούδ’ είνε κάν πιθανόν οτι ταυτα 
έλλείπουσιν άπό τής ουσίας του. Αί σκοτεινά! γραμμαί αί άνήκουσαι εις 

τό ύδρογόνον εινε λίαν καλώς κεχαραγμέναι είς τά ήλιακόν φάσμα, και 

ώς θά ίδωμεν έν τοΐς έξης, ή μελέτη τών γραμμών τούτων εδωκε λιαν



διαφερούσας πληροφορίας περί τής φυσικής κατασκευής τοΰ ήλίου.

Τωρα εννοοΰμεν πάραυτα πόσον σπουδαίως σχετίζονται αί έρευναι αύταί 
em τής κατασκευής τοΰ ήλίου μέ τό υποκείμενον τής πραγματείας 
ταυτης. Λίαν ενδιαφέρον θά ήτο νά μελετήση τις τήν άληθή κατάστα

σή του κεντρικοΰ φωστήρος τοΰ πλανητικοΰ συστήματος, νά ζωγραφήση 
κατα φαντασίαν τούς μεταλλικούς ώκεανούς οϊτινες ύπάρχουσιν έπί τής 

επιφανείας του, τήν διαρκή άπο τών ώκεανών τούτων έξάτμισιν, τόν 

σχηματισμόν μεταλλικών νεφών, καί τήν εκχυσιν μεταλλικών 'ύετών έπί 
τής επιφανείας τοΰ ήλίου. Ά λλά  χωρίς τών σκέψεων τούτων, καί θεω

ρουμένων τών άνακαλύψεων τοΰ Κίρχοφ άπλώς είς τάς σχέσεις των μέ 

το υποκείμενον τών άλλων κόσμων, εχομεν άρκετά διά ν’ άπασχολή- 
σωμεν τήν προσοχήν μας.

Έ άν ήδύνατο ν ’ άποδειχθή ότι κατά πασαν πιθανότητα ή ύπόστα- 
σις τοΰ ήλίου συνίσταται άπό ύλας όλως διαφόρους τών ύπαρχουσών 
επι τής γής, τό συμπέρασμα τό όποιον προφανώς θά ήδύνατο νά συνα- 

γ χ γ γ ι τ ις  εκ τοιαύτης άνακαλύψεως θά ητο ότι καί οί άλλοι πλανήτα; 

είνε διαφορετικά κατεσκευασμένοι. Δέν θά ήδυνάμεθα νά εύρωμεν όρθόν 
τινα λόγον όπως πιστεύσωμεν ότι είς τόν Δ ία  καί εις τόν Ά ρ η  ύπάρ

χουσι τα στοιχεία μέ τά όποια εΐμεθα εξοικειωμένοι, όταν εύρίσκομεν 

οτι και αυτή ή κεντρική σφαίρα τοΰ πλανητικοΰ συστήματος δέν δει

κνύει τοιούτους 'χαρακτήρας όμοιότητος μέ τήν γήν. Ά λλά  νΰν ότε 
γνωρίζομεν μετά βεβαιότητος σχεδόν ότι τά οικεία ήμΐν στοιχεία σίδη
ρος, σόδιον καί τίτανος ύπάρχουσιν έν τή  ούσία τοΰ ήλίου, ένψ άγό- 

μεθ α νά πιστεύσωμεν, μ ε τ ’ έντελοΰς σχεδόν πεποιθήσεως, ότι όλα τά 
στοιχεία με τα οποία εΐμεθα εξοικειωμένοι ύπάρχουσι καί έκεϊ, βλέπομεν 

πάραυτα ότι, κατά πασαν πιθανότητα, οί άλλοι πλανήται είνε κατε- 
σκευασμένοι κατά τάν αύτόν τρόπον. Δυνατόν βεβαίως νά ύπάρχωσιν 

ιδιάζουσαι διαφοραί. Ε ίς  ένα πλανήτην ή ανάλογος διανομή τών στοι

χείων δυνατόν νά διαφέρτ), καί μάλιστα να διαφέρω λίαν έπαισθητώς 
από ό ,τ ι επικρατεί εϊς τινα άλλον πλανήτην. Ά λλά  τά γενικόν συμπέ

ρασμα μένει, οτι οί πλανήται είνε σχηματισμένοι άπό τά στοιχεία τά 
οποία^απο τοσούτου χρόνου είνε γνωστά ώς γή ινα 1 διότι δέν δυνάμεθα 
ν ανευρωμεν λόγον τινά όπως πιστεύσωμεν ότι ή γή μας μόνον, έξ όλων 
τών άλλων σφαιρών αϊτινες κυκλοΰσι περί τόν ήλιον, ομοιάζει τήν κεν
τρικήν έκείνην σφαίραν κατά τήν γενικήν κατασκευήν.

Τώρα κατέχοντες τάν γενικόν τοΰτον νόμον, εχομεν μέσον νά μετα -

ο / nf

βώαεν πέραν τών όρίων τοΰ ήλιακοΰ συστήματος, /α ί νά σχηματίσωμεν 

όχι' ασαφείς γνώμας περί τής ύπάρξεως xa l τοΰ χ .ρ « τ η ρ ο ς  των κο- 
*μων τών κυκλούντων περί άλλους ήλιους. Δ ιότι θα ίδωμεν εν τω περ 

άστρων κεφαλαίω ότι αί σφαίρα-, αύται, όπως ό ήμέτερος ήλιος, κατε- 

νουσιν έν τή  ούσία των πολλά τών ούτωσί καλούμενων επίγειων σ ο 
χείων, ένώ δύναται όχι έσφαλμένως νά ίσχυρισθή τις  οτι ολα η σχεδόν 

L  τά στοιχεία έκείνα καί άλλα άγνωστα είς ήμ*ς υπαρχουσιν εν ^  

ούσία ενός έκαστου τών άστρων, τά  όποια λάμπουν ύπεράνω ημών ανα 
-άν ούράνιον θόλον. Έντεΰθεν συμπεραίνομεν οτι και περι τους η ι , 

εκείνους κυκλοΰσι σφαίραι κατεσκευασμέναι ώς αυτοί ουτοι, και περι- 

κλείοντες διά τοΰτο τά στοιχεία μέ τά όποια εΐμεθα εξοικειωμένοι να. 
τό πνεΰμα αμέσως φέρεται είς θεωρίαν καί εικασίας^ περί τών χρήσεων 

τάς όποιας τά στοιχεία εκείνα εινε προωρισμένα να υπηρετωσι. /ν ο 
σίδηρος, παραδ. χ . ,  εύρίσκεται εϊς τινα εύγενη σφαίραν κυκλοΰσαν περι 

τάν Σείριον, είκάζομεν ούχί παραλόγως περί τών έπ! τής σφαίρας εκεί
νης ύπαρκτών, εϊτε νΰν, εϊτε έν τώ παρελθόντι, εϊτε έν μέλλοντι χρονω, 
ότι είνε ικανά νά έφαρμόζωσι τά μέταλλον έκεϊνο είς τους ωφέλιμους 
σκοπούς είς ο^ς τό χρησιμοποιεί ό άνθρωπος. 'Η  φαντασία ύπαγορευει 

άαέσως τήν ύπαρξιν τεχνών καί επιστημών, έμπορίου και βιομηχα
νίας, έπί τοΰ μεμακρυσμένου έκείνου κόσμου. Γνωρίζομεν ποσον στενως 

συνεδέθη ή χρήσις τοΰ σιδήρου μέ τήν πρόοδον τοΰ ανθρωπίνου πο λίτι
κ ο υ ,  καίτοι δέ μέλλομεν άείποτε νά μένωμεν έν άγνοια περι της α .η 
θοΰς καταστάσεως τών λογικών όντων τών είς άλλους κόσμους, αγο- 

αεθα ούχ ήττον έκ τής άπλής παρουσίας ένός στοιχείου τοσον στενως 
συνδεδεμένου μέ τάς άνάγκας τοΰ άνθρώπου, νά πιστεύσωμεν μετ αυ- 
ξούσης πεποιθήσεως ότι διά ταΰτα τά όντα πρέπει αληθώς να εκτισθησαν

οί κόσμοι έκεϊνοι. ,
Ευχαρίστως θά ένδιέτριβον διά μακρών έπί τών σκέψεων των ανα-

κινουμένων διά τών έρευνών τοΰ Κίρχοφ. Άσμενος προσέτι θα είσηρ- 
χόαην διά μακρών είς περιγραφήν τών περισπουδάστων έκείνων ανακαλύ

ψεων, αϊτινες έγένοντο έν σχέσει μέ τάς προσφάτους ολικας εκλείψεις 
τοΰ ήλίου. Ή  ελλειψις όμως τοΰ χώρου καί τ ις  άμφιβολια περι της ευ
θείας έπιδράσεως τών είρημένων άνακαλύψεων, έπί τοΰ άνα χειρας υπο
κειμένου, μέ πείθουσι νά έπέχω. Μένει έν τούτοις εν κεφάλαιον στενό

τα τα  συνδεδεμένον μέ τά θέμα μου, τό όποιον δέν δύναμαι να πα

ραλείψω.



Εννοώ τήν στεφάνην ή κορωνίδα του ήλιου.

Απεδείχθη δτι α; ήλιακαί προεξοχαί συνίστανται άπό φλέγοντας 
ατμούς, κυρίου συστατικού των όντος του υδρογόνου. Εύρέθη προσέτι, 

ι αντιπαραβολής τών παρατηρήσεων τών προεξοχικών φασμάτων μέ 
, ελείς έρευνας ε:ς τάς ιδιότητας τάς όποιας παρουσιάζει τά φάσαα 

τοΰ ύδρογόνου εις διαφόρους πιέσεις, ότι καί έν αύτη τή  γειτνιάσει τής 

ν,λιακής φωτόσφαιρας οί άτμοί ούτοι πιθανώς ΰπάρχουσιν εις πίεσιν τόσον 
μετρίαν, ώστε νά έμφαίνη ότι τά όρια τοΰ άτμώδους περιβλήματος τοΰ 
ηλίου δέν δύνανται νά κείνται πολύ μακράν σχετικώς άπό τό έξωτερι- 
κον νεφελώδες στρώμα τοΰ ήλίου.

. Λ ° 1πέν *> « εφ ά ν η  ώράθη έν καιρώ όλικών έκλείψεων τοΰ
ηλίου εκτεινόμενη είς άπόστασιν ίσην τούλάχιστον πρός τήν διάμετρον 

του ήλιου ^απο τής έν έκλείψει σφαίρας. Ώ σ τε , άν ύποθέσωμεν ότι ή 
στεφάνη είνε ηλιακή άτμοσφαίρα, θά είχε βάθος περίπου 8 5 0  χιλιάδων 

μιλιών, καί Ιλκυομενη έπίσης πράς τάν ήλιον διά τής άπειρου ελκτικής 

δυνάμεως του (τής ύπερβαινούσης πλέον ή είκοσιεπτάκις τήν της γης), 

εν ήδύνατο να μή έξασκή πίεσιν έπί τής έπιφανείας του πολλακισχι- 
λιαπλασίαν άπό τήν τοΰ καθ’ ήμάς άέρος έπί τής γης. Π ράγματι, το ι- 

αυτη ατμόσφαιρα, ας ήσαν καί τά έξωτερικά στρώματά της όσον δυ

νάμεθα νά φαντασθώμεν άραιά, θά είχε τά κατώτερα στρώματά της 

απολύτως ρευστοποιημένα, άν όχι στερεοποιημένα, διά τής άμετρήτου 
πιεσεως εϊς την οποίαν θά ύπέκειντο. Δέν δυνάμεθα άρα νά πιστεύσω- 
μεν ότι ή κορωνίς αΰτη είνε ηλιακή άτμοσφαίρα.

Καί όμως άδύνατον είνε νά θεωρήσωμεν τήν κορωνίδα άλλως ή ώς 

σχετιζομένην μέ τάν ήλιον. Μέχρι τοΰ 1872 άπεπειράθησάν τινες νά 
πράςωσι τοΰτο, καί ού μόνον άλλά νά παραστήσωσι τό ζωδιακόν φώς 

ώς επίγειον φαινόμενον. Ά λ λ ’ είχον παρίδει λόγους άντικρυς άντικειμέ

νους πράς τοιοΰτον συμπέρασμα· καί άπό τής' παρατηρήσεως τής ήλ ια - 
κης εκλείψεως τοΰ Δεκεμβρίου 1871, οί άστρονόμοι όμοφώνως θεωροΰσι 
την στεφάνην άνήκουσαν είς τόν ήλιον.

, ’Αλλά ™  φασματοσκόπιον εδωκε περίπλοκά τινα τεκμήρια ώς πράς 
το φώς της στεφάνης, καί μένει νά προσπαθήσωμεν νά ’ίδωμεν ποιαν 

εχει ροπήν ή άπόδειξις αΰτη έπί τοΰ ένδιαφέροντος προβλήματος, τό 
οποίον ή στεφάνη παρουσιάζει είς τάς ήμετέρας όψεις.

Κατά τήν άλικήν εκλειψιν τοΰ ήλίου τοΰ Αύγουστου 1 8 6 9 ,  οί ’Α 
μερικανοί αστρονόμοι εύρον ότι τά φάσμα τής κορωνίδος είνε συνεχές

διασχιζόμενον μόνον άπό φαεινάς τινας γραμμάς. Έ άν παραδεχθώμεν 
τήν άπουσίαν σκοτεινών γραμμών ώς άποδεΓκνυομένην έξ όψεως, όπερ 
άμφίβολον, τά άποτέλεσμα τοΰτο φαίνεται έκ πρώτης όψεως δυσκολώ- 

τατον νά έξηγηθή. Έ κ  τών προεκτεθεισών άρχών τής διά φασματοσκο- 
πίου άνχλύσεως θά ήγόμεθα νά συμπεράνωμεν ότι ή στεφάνη συνίσταται 

άπό πυριφλεγή ύλην, περικυκλουμένην άπό φλέγοντά τινα άέρια. Δύσ- 

κολον δέ νά υπόθεση τις  ότι αύτη είνε ή άληθής έξήγησις τοΰ φαι

νομένου.
Τώρα άναλογιζόμενοι ότι εχομεν δύο έξηκριβωμένα γεγονότα πράς 

άδηγίαν μας, πρώτον τό ότι ή έξωτερική στεφάνη δέν δύναται νά είνέ 

ήλιακή άτμοσφαίρα, καί δεύτερον τό ότι πρέπει νά εινε ήλιακάν εξάρ
τημα , φρονώ ότι δυνάμεθα νά εΰρωμεν τρόπον πρός άποχρώσαν έξήγησιν.

Ά ς  προΰποθέσωμεν ότι αί φαειναί γραμμαί τοΰ φάσματος τής κο
ρωνίδος άντιστοιχοΰσι κατά τήν θέσιν, καίτοι όχι κανά τήν λάμψιν, 

είς τάς όρωμένας έν τφ  φάσματι τοΰ σέλαος, καί ότι αι αυται γραμμαί 
όρώνται έν τφ  φάσματι τοΰ ζωδιακοΰ φωτός καί έν τώ φασματι τοΰ 
φωσφορίζοντος φωτός τοΰ έπιφαινομένου ενίοτε έν τώ ουρανώ διά νυκτός.

Άφοΰ εχομεν ισχυρούς λόγους νά πιστεύσωμεν ότι το φώς τοΰ σε- 

λαος οφείλεται είς ήλεκτρικάς κενώσεις συμβαινούσας είς τάς άνωτέρας 
χώρας τοΰ άέρος, άγόμεθα νά πιστεύσωμεν ότι τά φώς τής κορωνίδος 

δυνατόν νά όφείλ.εται είς παραπλήσιας κενώσεις συμβαινούσας μεταζύ 
τών μορίων οίασδήποτε φύσεως, τών αποτελουντων την στεφάνην.

Αοιπόν, καίτοι ή έμφάνισις σέλαος οφείλεται είς ιδιαιτέραν τινά έπ ι- 

γειον ένέργειαν όσονδήποτε έξημμένην, ουχ ήττον αι υλικά: ουσίαι με
ταξύ τών όποιων αί κενώσεις συμβαίνουσι πρεπει νά υποτεθώσιν αεί

ποτε παροΰσαι είς τάς άνωτέρας χώρας τοΰ άερος. Κατα πάσαν π ι
θανότητα εινε τά μόρια τών υ.ετεωρων εκείνων, τά οποία δεν παύει νά 
συναντά ή γή . Καί αφοΰ γνωρίζομεν οτι μετεωρικά συστήματα πρεπει 

νά είνε συνηθροισμένα είς πολλώ μεγαλειτέραν πληθύν εγγύς τοΰ ήλίου 
παρά εγγύς τής γής, δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν το φώς της κορωνίδος 

ώς όφειλόμενον εις ήλεκτρικάς κενώσεις παρορμωμενας απο την ενερ- 

γειαν τοΰ ήλίου καί συμβαινούσας μεταξύ τών μελών τοιουτων συστη
μάτων. Έ κτός τοΰ φωτός τούτου όμως, πρέπει νά ύπάρχη άναγκαιως 

μεγάλη αναλογία φωτός αντανακλώμενη απο τα  μετεωρικά ταΰτα 

σώματα.
Κ α τ ’ αύτόν τόν τρόπον δύναται νά έξηγηθή ά ίδιάζων χαρακτήρ



τοΰ φάσματος τής κορωνίδος. Γνωρίζομεν έκ τοΰ φάσματος τοΰ σέλαος 

ότι αί κύριαι φαειναι γραμμαί αί όφειλόμεναι είς τάς ήλεκτρινάς κενώ

σεις θά ήσαν άκριβώς όπου βλέπομεν φαεινάς γραμμάς έν τφ  φάσματι 

τής κορωνίδος. Ά λ λ ’ έκτός τούτων δυνατόν νά ύπάρχωσιν άσθενε'στεραι 

φαειναι γραμμαί άντιστοιχοΰσαι είς τά διάφορα στοιχεία τά υπάρχοντα 
είς τάς μετεωρικάς μάζας. Τά στοιχεία ταΰτα γνωρίζομεν ότι εΐνε τά 
αυτά με τά  έν τή  ούσ.'α τοΰ ήλίου. Ούτω αί φαειναι γραμμαί θ ’ άν- 

ταπεκρίνοντο κατά τήν θέσιν μέ τάς σκοτεινάς γραμμ.άς τοΰ ήλιακοΰ 

φάσματος. Έ ντεΰθεν, έπειδή τό φώς τά άντανακλώμενον ύπο τών με
τεώρων θά εδιδε τό σύνηθες ήλιαν.όν φάσμα, θά προήρχετο έκ τοΰ συν

δυασμού τούτου διαρκές φάσμα, έφ ’ ού αί προειρημένα! φαειναι γραμ
μαί θά ήοαν όραταί, ώς έν τή  άμερικανική έκλείψει.

'Ό ,τ ι μας έδίδαξε τά πολικοσκόπιον περί τής κορωνίδος συμφωνεί μέ 

τήν άποψιν ταύτην.

Κατά τάν αύτόν τρόπον, ή ποιότης τοΰ ζφδιακοΰ φωτός επιδέχεται 

έντελή έρμ.ηνείαν, χωρίς νά προσφύγωμεν είς τήν ύπόθεσιν άτι τό φαι- 

νόμενον τοΰτο είνε έπίγειον.

Ή  έξήγησις αύτη εχει τουλάχιστον τά πλεονέκτημα οτι βασίζεται 

έπί έξηκριβωμένων σχέσεων. Γνωρίζομεν οτι τό φώς τού σέλαος σχε

τ ίζετα ι μέ τάν μαγνητισμόν τής γής καί οτι μετεωρικά σώματα π ί-  
πτουσι συνεχώς έπί τής άτοφαίρας τής γής. Γνωρίζομεν έπίσης δτι ό 

ήλιος έξασκεϊ μαγνητικάς έπιδράσεις χιλιαπλασίως ίσχυροτέρας άπά τάς 
τής γής, καί δτι είς τήν γειτονίαν του πρέπει νά εύρίσκωνται έκατομ- 

μυριοπλασίως πλειότερα μετεωρικά συστήματα.

Ά λ λ ’ εχομεν άλλους καί άνεξαρτήτους λόγους, τούς όποιους δέν 

πρέπει νά παραβλέψωμεν, διά νά θεωρ^,σωμεν τήν στεφάνην δτι είνε 
τοιαύτης τινάς φύσεως, οϊαν είπον.

Ό  Λεβερριέ άπέδειξεν δτι ύπάρχει πιθανώς έν τή  γειτονία τού ήλίου 
οικογένεια σωμάτων, ών ή ήνωμένη μάζα ύπεραρκεϊ δ'ά νά έπηρεάζν) 

τάς κινήσεις τοΰ πλανήτου Ά ρεω ς. Δέν θά ήτο άσφαλές νά παρίδωμεν 
τοιαύτας τινάς σκέψεις.

Λοιπόν, οίανδήποτε καί άν σχηματίσωμεν γνώμην περί τοΰ άκριβοΰς 
χαρακτήρος τού συστήματος τών σωμάτων τών ύποδεικνυομ,ένων διά 

τής έρεύνης τού Λεβερριέ, εϊτε ύποθέσωμεν τά σύστημα έκεϊνο άποτε- 
λοΰν ζώνην περί τάν ήλιον, εϊτε ότι, ώς πιστεύω, τά σύστημα οφείλε

τα ι άπλώς είς τάν συναγερμ ν μετεωρικών περιηλίων είς τήν γειτονίαν

τού ήλίου, δυνάμεθα νά εΐμεθα βέβαιοι δτι κατά τινα ολικήν εχ.λειψιν 

τοΰ ήλίου τά σύστημα θά καθίστατο άρατόν.
Έ ν  τή  έκλείψει τοΰ Δεκεμβρίου 1871 έκπληκτικαί αποδείξεις έπε- 

τεύχθησαν ώς πράς τήν στεφάνην. Δ ιό τι ό Ζάννσεν ηδυνήθη ν’ άντιλη- 

φθή τάς σκοτεινάς ήλιακάς γραμμάς έν τώ φάσματι τής στεφάνης, 
όπερ είνε αλάνθαστος άπόδειξις δτι μέρος τοΰ φωτός τής στεφάνης εΐνε 
άντανακλώμενον ήλιακάν φώς. Δυσχέρεια έν τή  μετεωρική θεωρία 

ύπήρξεν δτι αί ήλιακαί αύται γραμμ.αί δεν άνεκαλυφθησαν εν τώ άμαυρώ 
συνεχεϊ φάσματι τής στεφάνης. Ή  μετεωρική θεωρία, τουτέστιν ή θεω

ρία ότι μέρος τοΰ φωτός τής στεφάνης οφείλεται είς άντανακλαστικα 

φωτός μ.ετέωρα πέριξ τού ήλιου, ήτο σύμφωνος μέ όλα τά  γνωστά φαι

νόμενα τής στεφάνης, έκτός μιας μόνης ίδιότητος, δτι τά φάσμα, ώς 
ύπετέθη δέν έδείκννεν άμ.αυράς γραμμάς. Τωρα ότε αι άμαυραί γραμ
μαί ώράθησαν, πασα άμ,φιβολία φαίνεται δτι εξέλιπεν άριστικώς. Καθώς 
έλεγεν ό Ζάννσεν έν τή  έπιστολή δ ι’ ής άνήγγελλε τήν άνακάλυψιν «ή  

άτμοσφαιρική θεωρία διετυπώθη πλήρης, καί όφείλομεν ν’ άναγνωρίσω- 

μεν έν τή  στεφάντι περιηλιον τ ι φαινομενον περικλεΐον αποτελέσματα 

διακτινώσεως, άπορροφήσεως καί άντανακλάσεως φωτός», τά όποιον 

όοείλει νά εΐνε εργον τών μ,ελλόντων παρατηρητών τών έκλείψεων ν’άνα- 

λύσωσι λεπτομερώς.
Κατά τήν εκλειψιν τοΰ ήλίου 1 8 7 8  ή στεφάνη εύρέθη έπεκτεινομένη 

είς επτά τούλάχιστον ή οκτώ έκατομ.μύρια μιλίων άπά τοΰ σώματος 

τού ήλίου.
Έ ν  τω περί μετεώρων καί κομητών κεφαλαίφ θά ’ίδωμεν πόσον σπου- 

δαίαν ροπήν εχει ή μετεωρική θεωρία τής στεφάνης (τουτέστι, μέρους 

τού φωτός της) έπί τής ιστορίας τοΰ ήλιακοΰ συστήματος. Έ ν μέρει 
διά τόν λόγον τοΰτον διέλαβον ένταΰθα διά βραχέων περί τοΰ πράγμα

τος· ά λλ ’ ύπάρχει άλλη καί σπουδαιοτάτη σχέσις, καθ’ ήν πρέπει νά 

θεωρηθώσιν αί άπόψεις αύται.
Γνωρίζομεν δτι ό ήλιος είνε ή μοναδική πηγη έξ ής άντλεΐται έν 

άφθονία φώς καί θερμότης διά τούς κόσμους τούς περικυκλούντας αύ
τόν. Αμέσως γενναται τά έρώτημα : Πόθεν άρύεται ά ήλιος τούς κα

ταπληκτικούς έκείνους πόρους δυνάμ,εως δ ι’ ων συνεχώς προμηθεύει τούς 

ανεξαρτήτους του κόσμους ; Γνωρίζομεν δτι, άν ήτο ο ήλιος ογκος 
καιούσης ύλης, θά κατηναλίσκετο είς όλίγας χιλιάδας έτών. Γνωρίζο

μεν ότι, άν ήτο άπλώς διακεκαυμένον σώμα, διακτιν'ούν φώς καί θερ



μότητα διαρκώς είς τό αχανές, ομοίως θά έξήντλει όλας τάς δυνάμεις 

του εϊς όλίγας χιλιάδάς έτών —  άπλήν ημέραν εϊς την ιστορίαν τοΰ συ
στήματος του. Πόθεν έρχεται άρα ή άπειρος προμήθεια τής δυνάμεως 
τήν όποιαν έπεδαψίλευσεν έπί εκατομμύρια εκατομμυρίων έτών, καί 

τήν οποίαν άναμφιβόλως θά έξακολουθή νά έπιδαψιλεύη έπί τόσον μα

κράν -/ρόνον τουλάχιστον έφ’ όσον οί περί αύτόν κόσμοι εχουσιν άνάγ- 

κην τούτου, μέ άλλας λεξεις επι αναρίθμητους εις το μέλλον γενεάς.
Λοιπόν ύπάρχουσι δύο τρόποι καθ’ ους δυνατόν νά διατηρώνται αί 

ήλιακαί ένέργειαι. Ή  άπλή συνολκή τής ήλιακής ούσίας, μας λέγει ό 

Χ έλμολτζ, θά ήρκει νά προμηθεύσει τοιαύτας άπειρους ποσότητας θερ
μότητος, ώστε άν ή θερμότης ή άναδιδομένη νΰν άπό τοΰ ήλίου ώφεί- 

λετο είς ταύτην μόνην τήν αιτίαν, δέν θά έπήρχετο έπί πολλάς χ ιλ ιά 

δας έτών έπαισθητή έλάττωσις τής διαμέτρου τοΰ ήλίου. Δεύτερον, ή 
δι/,νεκής πτώσις μετεώρων έπί τοΰ ήλίου θά έπέφερεν έκπομπήν θερμό

τητος. Ά λ λ ά  καίτοι ή αύξησις τής μάζης τοΰ ήλίου έκ τής αιτίας ταύ
της δέν θά καθίστατο έπαισ','ητή είς χιλιάδας έτών, ή διά μεταβολής 

τίνος είς τά φαινόμενον μέγεθος του ή διά μεταβολών είς τάς κινήσεις 

τής οίκογενείας τών κόσμων του, πάλιν ή προμήθεια ή δυναμένη νά έπ ι- 
τευχθή κατά τάν τρόπον τοΰτον μικρά μόνον δύναται νά είνε έν συγκρίσει 

μέ τήν άπό τοΰ ήλίου έκπομπήν θερμότητος. Τοΰτο έπεται άπό τά 
όρια μεταξύ τών όποιων ό Λεβερριέ εδειξεν ότι δυνατόν βεβαίως νά 

κ ε ΐτ α ιή  όλη μάζα τών μετεώρων τοΰ ήμετέρου συστήματος.
Φαίνεται ήκιστα άπίθανον ότι άμφότεραι αί ένέργειαι αύται κατά τόν 

αύτόν χρόνον λειτουργοΰσι. Βεβαίως τοΰτο συμβαίνει, διότι γνωρίζομεν, 

άπό τάς κινήσεις τών μετεωρικών σωμάτων τά όποϊα φθάνουσιν είς τήν 
γ~ν , 5τ ι μυριάδες τών σωμάτων τούτων πρέπει διαρκώς νά πίπτωσιν 

έπί τοΰ ήλίου. Έ άν ή στεφάνη καί τό ζωδιακόν φώς πράγματι οφεί

λονται είς τήν ύπαρξιν φυγάδων μετεωρικών συστημάτων κυκλούντων 

περί τόν ήλιον, ή είς τήν ύπαρξιν έγγύς αύτοΰ τών περιηλίων πολλών 

μετεωρικών σωμάτων, τότε πρέπει νά ύπάρχη προμήθεια φωτός καί 

θερμότητος έκ τής πηγής ταύτης, καίτοι όχι πολυ έπαρκής όπως έξη- 

γήστ) την απο του ήλιου εκπομπήν.
Είνε άξιον σημειώσεως ομως δτι η μεταξύ μετεώρων και κομητών 

συνάφεια εχει επιρροήν τινα έπί τοΰ ζητήματος τούτου. Γνωρίζομεν ότι 
τά μάλιστα άξιοσημείωτον χαρακτηριστικόν τών κομητών εινε ή άπει

ρος διάχυσις τής ούσίας των. Ά λ λ ’ έν τη  διαχύσει ταύτη μένει άπει-

ρος ποσότης δυνάμεως. II συστολή μεγάλου κομήτου εις διαστάσεις

άντιστοιχούσας είς μετριωτάτην μέσην πυκνότητα θά συνωδεύετο άπό 
τήν έκπομπήν πολλής θερμότητος. Γό ζητημα εινε αξ’.ον έςετάσεως, 

άν δυνάμεθα έντούτοις να ύποθέσωμεν ότι όλα τα μετεωρα, τα  όποϊα 
φθάνουσιν είς τήν άτμοσφαϊράν μας εινε στερεά σώματα. Ιινά  τούτων 
δυνατόν νά είνε κομητικής διαχύσεως. Ά λ λ ’ όπως καί άν εχη τοΰτο, 

είνε βέβαιον ότι μέγα μέρος τής ούσίας παντός κομήτου είνε εις πα- 
ραδόξως διαχυτήν κατάστασιν. Άφοΰ δε τά μετεωρικά σώματα τά 

κυκλοΰντα είς άπειράριθμα εκατομμύρια περι τον ήλιον εινε, κατα 
πάσαν πιθανότητα, συνδεδεμενα κατά στενότατον τρόπον με κομητας, 

δυνάμεθα ν ’ άναγνωρίσωμεν έν τή  διαχύσει τα υτη , ώς και εν τή  άπλή

πτώσει τών μετεώρων, τήν πηγήν άπειρου προμήθειας φωτός και θερ

μότητος.
Τελευταίον, στρέφοντες τό βλέμμα  άπό τ ο ΰ  ήμετέρου ήλίου είς τούς 

άλλους ήλιους, οϊτινες λάμπουσιν είς άναριθμήτους μυριάδας άνά 
τά στερέωμα, βλέπομεν τάς αύτάς μεθόδους τής λειτουργίας έφ’ όλων 

αύτών. Έ καστος ήλιοαστήρ έχει τήν στεφάνην του καί τούς ζωδια
κούς δίσκους του, σχηματιζομένους διά μετεωρικών καί κομτ,τικών συστη

μ ά τω ν διότι άλλως έκαστος τάχιστα θά έπαυε νά είνε ήλιος. 'Έκαστος 

ήλιοαστήρ εκπέμπει άναμφιβόλως τάς αύτάς μαγνητικάς έπιρροάς, αί 
όποια! δίδουσιν είς τό ζωδιακόν φώς καί είς τήν ήλιακήν κορωνίδα τά 

ιδ ια ίτατα  χαρακτηριστικά των. Ούτω οί κόσμοι οί κυκλοΰντεςπερί τάς 

σφαίρας ταύτας δυνατόν νά ομοιάζωσι μέ τον ίδικόν μας καθ όλας 

έκείνας τάς σχέσεις τάς όποιας άποδίδομεν είς επίγειον μαγνητισμόν, 
ώς καί κατά τήν περίστασιν ότι καί επ' αύτών πρέπει νά ύπάρχη, ώς έπί 

τής γής μας, συνεχής πτώσις σμικρών μετεώρων. Ιναί είς τούς κόσμους 
εκείνους ’ίσως ή μαγνητική πυξίς διευθύνει τάν ταξειδιώτην άνά έρή- 

ι/.ους εκτάσεις καί άπυθμένους ωκεανούς· είς τούς αιθέρας των, τά σέ
λας έξαπλώνει τάς έκλάμπρους άθόνας του- ένώ έν τώ μέσω τών άστε- 
ρισμών, τών καλυπτόντων τούς ούρανούς των, μετέωρα αίφνιδίως προσ- 
πίπτουσιν είς τάς. όψεις, καί κομήται έξαπλοΰνται άνά τόν ούράνιον 

θόλον.
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Η

ΙΙηγή τοΰ κεφαλαίου είνε ή έκμ,ετάλλευσις. "Αμα ή εκμετάλλευσή 

λείψγι, το κεφάλαιον δέν θά περιορίζεται είς όλίγας χείρας, ουτε θά δύ- 
ναται νά γίνγι όργανον άφαιμάξεως τοΰ πλούτου άπό τοΰς παράγον

τας αυτών. Ά λλά  θά κυκλοφορή έν x-fj κοινωνία, όπως τό αίμα κυ

κλοφορεί έν σώματι ΰγιεϊ. "Ολα τά  μέλη της κοινωνίας θά είνε έν εΰεςία. 
Τό κεφάλαιον δέν θά είνε τύραννος τών έργατών, άλλά θεράπων αύ
τών. Έ ν  μ.ια λέξει θά καταργηθή ή κεφαλαιοκρατία, διότι αΰτη είνε 

αδύνατος, δταν λείψουν αί ίδιω τικαΐ συγκεντρώσεις τοΰ πλούτου, και 
ή ακτημοσύνη τών έργατών. Έ π ’ αυτών τών δύο στοιχείων βασίζεται 

η κεφαλαιοκρατία έπί τών ιδιωτικών συγκεντρώσεων, τοΰ πλούτου καί 
έπί της ακτημοσύνης τών έργατών. Οί έργάται, άκτήμονες δντες, δέ

χονται τοΰς δρους τών κεφαλαιούχων ύφ ’ οΰς επιτρέπεται νά συγκεν
τρώνουν ιδιωτικόν πλούτον. "Ο ,τ ι κυρίως α παιτείτα ι πρός κατάργησιν 
της κεφαλαιοκρατίας είνε νά γίν·/) άπαν τό έδαφος κτήμα τών έργατών. 

Τότε έκαστος έργάτης θά είνε κτηματίας καί κατά συνέπειαν θά έχτ)

έςησφαλισμένον τό προϊόν της έργασίας του, διότι θά είνε είς θέσιν νά 

άπορρίπτν) τοΰς δρους τοΰ κεφαλαιούχου. Τά έδαφος δύναται νά γίνη 

κτήμα τών έργατών διά της επομένης μεθόδου. Νά δημιουργηθή είς 
άντίπαλος τών κεφαλαιούχων καί τών γαιοκτημόνων, δστις νά εί'πν) εις 

τοΰς έργάτας: «Έ δ ώ  εΐνε τό εδαφός μου, αί μηχαναί μου καί τά έρ- 
γοστάσιά μου έπί τών όποιων πρόκειται νά έργασθητε πρός παραγω

γήν πλούτου. Ό  πλοΰτος τόν όποιον θά παραγάγητε θά είνε αποκλει- 

στικώς ί δικός σας καί δέν θά χρησιμεύσει ειμή διά τάς χρείας σας, διότι 

κ α τ ’ ουσίαν καί τό έδαφος καί αί μηχαναί καί τά έργοστάσια είνε ίδικά 
σας. Τίνος άλλου δύνανται νά είνε; Έ γώ  είμα ι τά Κράτος, καί Κράτος 

είσθε Σ εϊς . Δέν είμαι άτομον είμαι Σύνολον, ό μόνος μου πόθος είνε νά 
έξασφαλισθώσιν εις Σ #ς τά μέσα άνετου καί άνθρωπίνου βίου άπαξ διά 

παντός. Ό  πόθος μου δέν είνε τό ατομικόν κέρδος, δπως αΰτών τών 

ατόμων κεφαλαιούχων καί γαιοκτημόνων, οϊτινες σας λέγουν νά κρα

τήσετε την μ,ικροτέραν μερίδα καί νά την διανεμηθητε δπως δπως. Έ γώ  
προσφέρομ.αι νά σας έςασφαλίζω ολόκληρον τάν πλούτον ον θά παρά
γετε καί νά φρουρώ ί ό έδαφος, τάς μηχανάς καί τά εργοστάσια, πράγ

ματα άτινα δλα είνε ιδιοκτησία δλων σας.» Τοιούτου άντιπάλου πα- 
ρουσιαζομένου, πάντες οί άτομικοί κεφαλαιοΰχοι θά έξαφανισθοΰν έν 

ριπ-Λι όφθαλμοΰ, διότι οί έργάται δέν θά είνε πλέον είς την άνάγκην νά 
ΰποβάλλωνται εις την έκμετάλλευσιν δηλαδή είς τήν θυσίαν τών τριών 
τετάρτων χάριν έπιτεύξεως τοΰ ένάς τετάρτου. Δεν θά έχουν νά θυσιά

σουν τίποτε δεχόμενοι τάς προτάσεις τοΰ Κράτους.
Ό  άντίπαλος οΰτος λοιπόν θά νικήσγι καί θά άρχίσϊ) αμέσως τήν όρ- 

γάνωσιν τών έργατών. Οί ήττημ.ένοι κεφαλαιούχοι ϊσως μ.εταμορφω- 

θώσιν είς έργάτας, άλλως βεβαίως θά νοσηλευθώσιν εϊς τ ι άσυλον ώς 

πάσχοντες τάς φρένας. Δ ιό τι ποιος με ύγιεΐς φρένας δέν θά δεχθή νά 

εργάζεται ύπά τοιούτους δρους ους θά προσφέρω τά Κράτος ; "Εκαστος 

τότε θά είνε όχι μ.όνον εύπορος, άλλά καί βέβαιος περί ισοβίου εΰπο- 

ρίας, άρκεϊ (μέχρι ορίου τινάς ηλικίας) νά έργάζηται πράς αύξησιν τού 

κοινού πλούτου, θ ά  προκύψη τοιοΰτος οργανισμός τής κοινωνίας, ώστε 
έκαστος θά έργάζεται μέν διά τάν εαυτόν του, ά λλ ’ οΰτω πράττων θά 

πλουτίζτί συγχρόνως τά σύνολον. Έζελλισσόμενος έκαστος θά έςελίσση 
ταΰτοχρόνως καί δλους τοΰς άλλους. Ή πτω χεία, έ'.νοεΐται, θά λείψη 

άμα τή  πτώσει τής κεφαλαιοκρατίας. Τά π^ν δμως έ'α ρτ^τα ι έκ τής 
έμφανίσεως τοΰ περί οΰ ο λόγος άντιπάλου.



Θ

Τό κράτος, όπως είνε σήμερον κατεσκευασμένον, όχι μόνον δεν είνε 
άντίπαλον τών κεφαλαιούχων, άλλά καί υπηρετεί άποκλειστικώς τά 

συμφέροντα αύτών. Τό μέγιστον συμφέρον τών κεφαλαιούχων είνε νά 

ύπάρχη πτωχεία καί ιδού είς όλα τά μέρη τοΰ κόσμου αί κυβερνήσεις 
διά παν άλλο σκέπτονται παρά περί καταργήσεως τής πτωχείας. ΓΙαν- 

ταχοΰ καί βασιλείς, καί πρόεδροι δημοκρατιών καί υπουργοί ούδέν 
άλλο πράττουσιν, είμή νά διακονώσι τοίς πλουσι'οις. Ά κόμη καί αί 

Έ κκλησίαι καί αί ίεραί σύνοδοι δουλεύουσι τώ Μαμμωνά.

Καί οί καθηγηταί τών πανεπιστημίων, πανταχοΰ, διδάσκουσιν ότι 

πρέπει νά ύπάρχη πτω χεία , διότι πληρόνονται* διά νά διδάσκωσιν 

ούτω. Ό λ ο ι ούτοι, Κυβερνήται, 'Ηγεμόνες, 'Ιεράρχαι καί Καθηγηταί 
(ένθυμοΰ αύτά τά  τέσσαρα Κ Η Ι Κ )  συμμαχοΰντες τοίς κεφαλαιούχοις, 

διατηροΰσι τό κεφαλαιοκρατικόν σύστημα, καί τυφλοΰντες τούς πολ

λούς έμποδίζουσιν ούτω αύτούς άπό τοΰ νά συνασπισθώσι καί έξεγερ- 

θώσι. Δ ι ’ αύτά έ«.ίσθωσαν «.έναν άοιθαάν άνθοώπων λαμβανομένων έξk i i Γ ι \ < k

αύτών τών εργατικών τάζεων καί τούς ώργάνωσαν στρατιωτικώς και 

τούς ώπλισαν καί τούς κατήρτισαν είς στρατόν, χωροφυλακήν καί άστυ- 

νομίαν, καί τούς έγύμνασαν είς τοιαύτην πειθαρχίαν, ώστε έν ή περι- 

πτώσει αί έργατικαί τάξεις έξυπνήσωσιν, ή ένοπλος δύναμις επ ιπίπτει 

διά πυρός καί λόγχης.
Ούτως άδελφοί φονεύουν αδελφούς χάριν τοΰ κοινοΰ τυράννου. Ά λ λ  

οί τύραννοι ούτοι δέν κρίνουσι φρόνιμον νά καταφεύγωσιν είς τήν βίαν, 
είμή έν μεγάλη ανάγκη. Τό σύνηθες μέσον όπερ μεταχειρίζονται πρός 
διατήρησιν τοΰ κεφαλαιοκρατικού συστήματος είνε οί γλυκείς λόγοι τόσω 

τεχνηέντως διατυπούμενοι ώστε αί έργατικαί τάξεις νά νομίζωσιν ότι 

πατέρες καί προστάται των είνε αύτοί οί λησταί. Ά λ λ ο  μέσον προς 

διαιήρησιν τής κεφαλαιοκρατίας είνε αί διεθνείς άντιζηλίαι καί άντι- 
πάθειαι τάς οποίας οί κεφαλαιούχοι ένθαρρύνουσιν, ϊνα έμποδίζωσι τήν 
ένωσιν καί τάν συνασπισμόν τών έργατών πάσης χώρας. ( ί κεφαλαιούχοι 

πάσης.χώρας είνε συνασπισμένοι κατά τών έργατών. Οί έργάται τών 
διαφόρων εθνικοτήτων είνε διηρημένοι. Αλλο μέσον προς διατηρησιν

* Ί δε ανωτέρω Ε . ,  περί λαφύρων.

τοΰ κεφαλαιοκρατικού συστήματος είνε ή «Φιλανθρωπία» ήν οί κεφα
λαιούχοι έφεΰρον πράς άντικατάστασιν τής δικαιοσύνης. Δ ιά  τών δο

λίων μέσων τούτων οί έργάται διατηρούνται είς τό σκότος καί δεν συ
νασπίζονται ΐνα δημιουργήσωσι τά νέον έξ εαυτών Κράτος τά όποιον 
είνε τά μόνον ικανόν καί τά μόνον προωρισμένον νά καταστρέψη τήν 

κεφαλαιοκρατίαν.

I

'Η  ληστεία τών εργατικών τάξεων έκ μέρους τών κεφαλαιούχων 

δέν διαπράττεται αναφανδόν καί διά υλικής βίας, διότι η υλική βια 

θά επέσπευδε τήν έξέγερσιν. Έντεΰθεν ή μέθοδος τών κεφαλαιούχων 

εινε ό δόλος, μόνον δε έν έκτάκτοις περιστάσεσι γίνεται χρήτις τής 
βίας. Τούς νόμους τοΰ κράτους κατασκευάζουν αύτοί πρός τά συμφέρον 
των καί ληστεύουν τούς έργάτας συμφώνως πράς τούς νόμους. Τά δι

καίωμα τής ψήφου καί ή βουλευτική άντιπροσωπεία είνε δόλος, δ ι’ ού 

ό λαός πείθεται ότι οί νόμοι πηγάζουν έκ τής θελήσεώς του. Η μέθο

δος τοΰ δόλου είνε χαρακτηριστικόν τής εποχής μας. Η μέθοδος τής 
υλικής βίας ήτο χαρακτηριστικόν τής άρχαιότητος. Τότε ό κάτοχος 

δούλων έλάμβανε παρ’ αύτών ολόκληρον τό προϊόν τής έργασίας των 

καί έπέστρεφεν είς αύτούς μέρος ύπό, τήν μορφήν τροφής, ένδυμασίας 
καί κατοικίας. Σήμερον ό κεφαλαιούχος λαμβάνει παρά τώ^ έργατών 

άλόκληρον τό προϊόν τής έργασίας των καί έπιστρέφει είς αύτους έλά- 

χιστον μέρος ύπό τήν μορφήν μισθού μη άρκοΰντος πρός τροφήν, ενδυ

μασίαν καί κατοικίαν.
Ή διαφορά μεταξύ τοΰ παλαιοΰ συστήματος καί τοΰ σημερινού 

εινε ότι ά μέν δούλος ώφειλε νά ύπακούση καί νά δεχθή ό ,τ ι τοΰ έδί— 

δετο, άλλως έτιμω ρείτο· ό δέ σημερινός έργάτης κάμνει δήθεν συμφω
νίαν καί δέχεται έξ ίδίας έλευθέρας θελήσεως ό ,τ ι τοΰ δίδετα ι. Ά λλά  
ύπάρχει καί μ ία  άλλη σπουδαία διαφορά. 'Ο δούλος τά πάλαι είχεν 
έξησφαλισμένην τήν τροφήν, τήν κατοικίαν καί τήν ένδυμασίαν του, 

ένώ ό έργάτης τής σήμερον δέν είνε βέβαιος περί τοΰ αύριον. Ά π ό 

στιγμής είς στιγμήν δύναται νά χάση τήν έργασίαν του καί νά μείνη 

άεργος, καθώς και υπάρχουν χ ’λιάδες μή εύρίσκοντες έργασίαν, καί πά- 
σχοντες τά πάνδεινα. Ό  έργάτης τής σήμερον άποκαλεϊται ελεύθερος 

καί πράγματι εινε έλεύθερος ή νά δεχθή ό ,τ ι τοΰ δίδουν ή τ ί π ο τ ε .



Έ δώ  πάλιν φαίνεται ό δόλος τών κεφαλαιούχων, διότι ή συμφωνία 

τήν οποίαν προτείνουν είνε συμφωνία μεταξύ λύκου καί προβάτου ή 

μεταξύ άλώπεκος και ό'ρνιθος. Συμφωνία είς ήν κρύπτεται δόλος δέν 

είνε έλευθε'ρα συμφωνία. Συμφωνία γενομένη έξ ανάγκης δέν είνε ελεύ
θερα συμφωνία. Κατά συνέπειαν ή κατάστασις τών σημερινών έργατών 

είνε χειρότερα τής τών αρχαίων δούλων. Ή  κατάστασις τών σημερι

νών έργατών δέν είνε έλευθερία, άλλά μισθοδουλεία, καί χαρακτηρι

στικόν αύτής ό δόλος.

Κ

Ε ίς τήν αύτήν κατάστασιν εύρίσκονται καί οί γεωργοί τούς οποίους 

εχει δεμε'νους χείρας καί πόδας ό γαιοκτήμων. Αί μεταξύ γεωργού καί 

γαιοκτήμονος σχέσεις εχουσι διαφόρους ποικιλίας άναλόγως τών συνη
θειών τών διαφόρων χωρών, άλλά πανταχού ή ούσία είνε ή αύτή, ότι 

γαιοκτήμων αναγκάζει τόν γεωργόν νά δέχεται τά μόλις πρός άθλίαν 
καί άβεβαίαν ύπαρξιν άρκοΰντα, ένώ εϊς τόν γεωργόν ανήκει ολόκληρον 

τό προϊόν, ό δέ γαιοκτήμων εις ούδέν άπολύτως δικαιούται, διότι ουδέ— 

μ.ίαν έργασίαν καταβάλλει. Τό έδαφος δέν άνήκει είς άτομα ή οικογέ
νειας, άλλ’ άνήκει είς όλους.

« Τ ο ΰ  Κυρίου ή γή καί τό πλήρωμα αύτής.»
Κύριος είνε τό σύνολον.

Ή  διαφορά μεταξύ τής γεωργικής καταστάσεως καί τής βιομηχα
νικής είνε ότι ό μ.έν γεωργός γνωρίζει πόσον άκριβώς καιρόν θά έργασθή 
διά λογαριασμόν του καί πόσον διά λογαριασμόν τοΰ κυρίου, ά δε έρ

γάτης τών πόλεων άγνοεϊ πόσην έργασίαν χαρίζει είς τάν κεφαλαιού
χον. Γενικώς είπεΐν, ό έργάτης τών πόλεων διά λογαριασμόν του μεν 

εργάζεται δύο ή τρεις ώρας τήν ήμέραν, τάς δέ υπολοίπους έπτά ή 
οκτώ έργάζεται άντί άλλου τινός προσώπου είτε γνωστού εϊτε άγνώστου, 

άλλά πάντοτε μή έργάτου,* μή παραγωγέως, ζώντος δέ έκ τής εργα
σίας τών έπτά έκείνων ή οκτώ ώρών τού έργάτου τουτέστιν άναπαυο- 
με'νου χωρίς νά έργάζεται.

Ο έργάτης συναινεί νά έργάζεται αύτάς τάς έπτά ή οκτώ ώρας 
χάριν τού άναπαυομένου διά νά τοΰ έπιτρέπεται νά έργάζεται τάς δύο

Ή  έργάτου μέν, μή εύρίσκοντος δέ έργασίαν.

ή τρεις y άριν έαυτοΰ. "Ωστε εργάζεται έν όλω δέκα ώρας, κατ ελά- 

χιστον όρον, καί έπομένως δέν αναπαύεται ούτε μίαν στιγμήν. Ο έρ

γάτης ήδύνατο νά έργάζεται τε'σσαρας μόνον ώρας καί α! υπόλοιποι έξ 
νά διανεμ.ηθώσιν είς τούς δύο ειδών άε'ργους, τούς μη ευρίσκοντας ερ

γασίαν καί τούς έκμεταλλευομένους την έργασίαν. Τότε ολοι θά ειργά- 

ζοντο άνά τε'σσαρας ώρας τήν ήμέραν έκαστος. Η πρόοδος τοΰ πολι

τισμού ‘έπρεπε νά έλαττόνγ, τάς ώρας τής έργασίας, διότι ή έργασία μέ 
τάς έφευρέσεις καί με τήν τελειοποίησιν τών μηχανών είνε παραγωγι- 
κωτέρα. Α ί μηχαναί έτελειοποιήθησαν μεγάλως μέχρι τής σήμερον καί 

άντί νά έλαττωθώσι σημαντικώς αί ώραι τής έργασίας, ηύξησεν ό 

άριθμός τών άεργων. "Ενεκα τών τελειότερων μηχανών μή άπαιτου- 

μένης τόσης έργασίας όση απτ,τεΐτο άλλοτε, πολλοί εργαται απολύονται 

είς τούς δρόμους, καί έκεϊνο τό όποιον αυτοί έν δικαιώματι θά άπε- 
λάμβανον έκ τής τετραώρου έργασίας των, τό άπολαμβάνουν οί κάτοχοι 

τών αηχανών έκβιάζοντες αυτο απο τών εργαζόμενων δέκα και δώδεκα 

ώρας τήν ήμέραν. "Ωστε αί μηχαναί καί ή πρόοδος άπέβησαν εις ζη

μίαν τών έργατών, καί θά άποβαίνωσιν είς ζημίαν των, ένόσω αί μη

χαναί δέν γίνονται κτήμα των. Αμα οι εργαται καταλαβωσι την κυ
ριότητα τών μηχανών καί τών έργοστασίων, ή ήμερησία έργασία θά 

έλαττούται, καθόσον ό πολιτισμός προβαίνει καί βαθμηδόν θά ίλθγ) 

έποχή καθ’ ήν ή δίωρος η τρίωρος εργασία καθ εκαστην θα είνε αρκετ/j, 

δπως όλοι ζώσιν έν άφθονία.

Λ

Πχν ό ,τ ι λειτουργεί σήμ.ερον δέν λειτουργεί πρός ικανοποίησιν τών 

ανθρωπίνων χρειών, άλλά πράς πραγμάτωσιν κέρδους. Δ ια τ ί ά κεφα

λαιοΰχος φέρει μηχανήν ; Διά. νά κερδηστ). Δ ια τ ί κατασκευάζει σιδη
ρόδρομον ; όχι βεβαίως άπό έπιθυμίαν νά εύκολύντ, τήν συγκοινωνίαν τοΰ 

δημοσίου, δέν εινε αύτό τά έλατήριόν του. Ή  μόνη του σκέψις είνε τό 
κέρδος. Τ ά  πάντα έκ τής τοιαύτης σκέψεως όργανίζονται. Ούδέν όρ- 
γανίζεται έπί τώ σκοπώ νά θεραπεύονται αί χρεΐαι τοΰ άνθρώπου. 

Δ ια τ ί ; Δ ιό τι δέν παρουσιάσθη άκόμη τό Κράτος τά όποιον θά οργα
νίση τά πάντα μόνον καί μόνον χάριν τών άνθρωπίνων χρειών. Οί κε
φαλαιούχοι σκεπτόμ.ενοι άποκλειστικώς περί κέρδους, άδιαφοροΰσιν άν 

αί χρεΐαι τού άνθρώπου μένουν άθεράπευτοι. 'Ολόκληρον τό σύστημα



της κοινωνίας λειτουργεί μόνον καί μόνον όπως κερδίζουν οί κεφαλαι- 

οϋχοι, ενω ό μόνος λόγος κοινωνικής ύπάρξεως είνε ή ίκανοποίησις 

τών αναγκών είς άς ή φύσις υπέβαλε τόν άνθρωπον. Ά ν τ ί τά κεφά

λαια νά ύπηρετώσι τάς άνθρωπίνους χρείας, αί άνθρώπιναι χρεϊαι ύπη- 
ρετοΰσι τά  κεφάλαια.

Εχεις ανάγκην νά ένδυθής παραδείγματος χάριν. Άμε'σως αΰτη σου 
ή χρεία λαμβάνεται ύ π ’ όψιν ύπό τοΰ κεφαλαιούχου, ΐνα έξ άφορμής 
αύτής αύξηση τό έν τη κατοχή του κεφάλαιον. ’Έ χεις  ανάγκην νά 

ταξειδεύσης. Αμέσως ό κεφαλαιούχος έπωφελείται της περιστάσεως. 
Κ αι ουτω καθεξής. Ιό  έξ έργατών ώργανισμένον Κράτος όμως δεν θά 
έλάμβανε αφορμήν άπό τάς χρείας μας, ΐνα αύξηση τά έν τή  κατοχή 

του κεφάλαια. Εχεις άνάγκην ένδυμασίας καί είσαι έργάτης ; Α μ έ 
σως τά Κράτος θά σοι προμηθεύση τά φορέματα, άτινα θά διατάξης- 
διότι όταν είσαι έργάτης, τ ’ άναγκαϊα φορέματα είνε ιδιοκτησία σου. 

Εχεις άνάγκην νά ταξειδεύσης ; Τό Κράτος θά κατασκευάση τά μέσα 

της συγκοινωνίας μόνον καί μόνον διότι ’έχεις τήν άνάγκην ταύτην καί 
είσαι έργάτης. Τά νά είσαι έργάτης άρκεϊ. Τά νά είσαι έργάτης ση

μαίνει νά εχης ό ,τ ι σοΰ χειάζετα ι. Εν τώ πνεύματι τούτω θά όργα- 

νισθή τά Κράτος όπερ θ άντικαταστηση το σημερινόν σύστημα τών 
μισθών. Τό νέον Κράτος δέν θά άναγνωρίζη μισθούς. Τ ί είνε αύτοί οί 

μ ισ θο ί; Έ λάχιστον μέρος τοΰ παραγομένου πλούτου διανεμόμενον είς 
τούς παραγωγεϊς τοΰ πλούτου είς χρήματα. Τό χρήμα είνε' άπλοΰν 
συμβολον και ή άξια του έκπίπτει μέ τήν πρόοδον τοΰ χρόνου, ένώ ό 

πλοΰτος αυξάνει. Ούτω δίδεται είς τούς έργάτας τό ύποτιμώμενον συμ
βολον καί μένει είς τούς κεφαλαιούχους ό πολλαπλασιαζόμενος πλοΰτος. 
Τό χρήμα ύποτιμάται, διότι ή ποσότης του αυξάνει. Ά πό τριακοσίων 

ήδη έτών ή άφθονία τοΰ χρήματος είνε μεγάλη καί μόλα ταΰτα οί 
μισθοί τών έργατών όχι μόνον δέν ηύξησαν, άλλά καί ένεκα τοΰ συ
ναγωνισμού ήλαττώθησαν.

Μ

Δ ιά  ν αγοραση ό έργάτης τά χρειώδη τοΰ βίου σήμερον πρέπει νά
έκατοντάκις μεγαλείτερον μισθόν, ένεκα τής ύποτιμήσεως τοΰ χρή

ματος. Αλλά τάν κεφαλαιούχον δέν τάν μέλει, έάν τά χρήμα έξέπεσε, 
διότι οσον καί άν άπαιτεϊται πράς άγοράν τών χρειωδών τοΰ βίου έχει 
και δίδει. Ε χει διότι δύναται νά μετατρέπη τήν έργασίαν τών έργα-

τών είς χ ρ ή μ α τ α .  Δύναται διότι οί έργάται δέν ένόησαν άκόμη ότι 

είνε είς τό χέρι των νά μετατρέψουν τήν έργασίαν ~ων είς πλοΰτον καί 

νά ζήσωσιν ανεξάρτητοι χρημάτων καί κεφαλαίων. Πρός τούτοις ό έρ

γάτης σήμερον λαμβάνει όλα τά  χειρότερα καί νοθευμένα είδη, ένώ ό 
κεφαλαιούχος λαμβάνει όλα τά καλλίτερα καί τά γνησιώτερα. Ό  έρ

γάτης είνε ήναγκασμένος νά άγοράζη τά εύθηνά πάντοτε καί τοΰτο 
είνε όχι μόνον καταστροφή τής υγείας του, άλλά καί μεγαλείτερον εξο

δον, διότι ό άγοράζων χονδρικώς καί καλής ποιότητος πράγματα οί- 

κονομει τό ήμισυ, ώστε ή δραχμή τοΰ πλουσίου φέρει είς αύτόν πε

ρισσότερα πράγματα παρ’ όσα φέρει ή δραχμή είς τόν έργάτην.

Έ ν  γένει λοιπόν τά σημερινόν σύστημα έκ παντός τρόπου ώφελεϊ 
τόν κεφαλαιούχον καί έξολοθρεύει ηθικώς καί ύλικώς τάν έργάτην. Τά 

μόνον δέ φάρμακον είνε ή κατάργησις τοΰ συστήματος περιερχομένων 

όλων τών μέσων τής παραγωγής καί τής συγκοινωνίας είς τήν κυριό

τητα  τών έργατών όργανιζομένων είς Κράτος άπό τά άποϊον ν ’ άπο- 

κλεισθή πάς κεφαλαιούχος (δηλαδή πάς μή έργάτης). Τότε ό έργάτης 
θά λαμβάνη άπό τήν κοινωνίαν είς πλοΰτον άκριβώς όσον παρέχει αύτή 

είς έργασίαν. Κ α ί αύτάς ό νόμος θά είνε έξησφαλισμένος έφ’ όρου ζωής. 
Ή  άπολαυή θά είνε ίση πράς τήν παροχήν ένώ σήμερον ή άπολαυή 

είνε τά έν εκατοστόν τής παροχής. Ή  δικαιοσύνη άπαιτεϊ αυστηρόν 
ίσοζύγιον μεταξύ παροχής καί άπολαυής. Ό  έργάτης έχει όχι δ ι

καίωμα, άλλά καθήκον νά ζητή τόσην άπολαυήν, όση είνε ή πρός τήν 
κοινωνίαν παροχή του. Δεχόμενος ολιγώτερον έγκληματεϊ κατά τής 

ισορροπίας τής άνθρωπότητος.

Ή  άρχή αύτη τοΰ αυστηρού ισοζυγίου μεταξύ άπολαυής καί παρο

χής είνε θεμελιώδης νόμος τής κοινωνικής δικαιοσύνης καί έπ’ αύτοΰ θά 

βασισθή τό νέον Κράτος. "Εκαστος θά είνε β έ β α ι ο ς  ότι ή έργασία, 
τήν όποιαν έξετέλεσε θά έ π ι σ τ ρ έ ψ η  ε ί ς  α ύ τ ό ν  έν μορφή πλούτου. 

Σήμερον ή έργασία ήν τις  έκτελεί μεταβαίνει είς ά λ λ ο ν  έν μορφή 

πλούτου.

Ν

Τά σημερινόν σύστημα έπιτρέπει νά υπάρχουν παντοϊοι μεσάζοντες 
μεταξύ τού παραγωγέως καί τοΰ καταναλωτοΰ. Ό  καταναλωτής πλη- 
ρόνει ολόκληρον τήν πραγματικήν άξίαν τοΰ πράγματος όπερ κατανα- 
λι'σκει. Ά λ λ ’ ό παραγωγεύς τοΰ πράγματος τούτου δέν λαμβάνει, είμή



έλάχιστον μέρος της πληρωμής. Τό υπόλοιπον κρατούν ο! παντοίοι με

σάζοντες. Πολλάκις ό κεφαλαιούχος αποκλείει τοΰς μεσάζοντας, λα μ- 
βάνων αυτός το υπόλοιπον τής πληρωμής διά τής έξης μεθόδου. Πωλεϊ 

τά είδη, άτινα παρήγαγον οί έργάται του, εις τιμήν μικροτε'ραν τής 

πραγματικής, ώστε ό καταναλωτής ώφελείται κάτι τ ι καταναλίσκων 

τα υπο τοΰ κεφαλαιούχου προσφερόμενα είδη. Όσάκις είδός τ ι είνε 

καταπληκτικώς ευθηνον, δυνάμ,εθα νά εΐμεθα βέβαιοι οτι ή διαφορά την 

όποιαν οικονομ.οΰμ.εν άγοράζοντες αυτά είνε δωροδοκία ερχόμενη άπό 
τινας κεφαλαιούχους* οϊτινες προσπαθοΰν νά βάλουν κάτω τοΰς μ.εσά- 

ζοντας, δηλαδή ν αφανίσουν άλλους κεφαλαιούχους. Τοΰτο είνε μ,ία έκ 

τών μεθόδων, δ ι’ ών οί κεφαλαιούχοι συναγωνίζονται πρός άλλήλους. 

Συναγωνίζονται περί τοΰ έκμεταλλεύματος * όπερ σφετερίζονται άπό 

τοΰς παραγωγεϊς, καί διά τής είρημε'νης μεθόδου καθιστώσι τάν κατα

ναλωτήν συνένοχον τοΰ σφετερισμοΰ. Τά δώρον όπερ προσφέρουν εϊς τόν 

καταναλωτήν πηγάζει απο τοΰς μ.όχθους τών έργατών, οϊτινες έπομέ

νως το στεροΰνται. Τό τοιοΰτον καταφαίνεται σαφέστερον έν ’Αγγλία 

ένθα τά πυρεία πωλοΰνται λίαν εΰθηνά, ένώ οί κατασκευασταί των 
πεινούν. Μεσάζοντες μεταξΰ καταναλωτοΰ καί παραγωγέως βεβαίως 
εινε αναγκαίοι είς την κοινωνίαν, άλλ’ οί υπάρχοντες σημ.ερον είνε είς 

τά έπακρον πολλοί καί ώφελοΰνται πολΰ περισσότερα ή δσον αξίζει ή 
έργασία των. "Εχομεν λεγεώνας περιττών πρακτόρων, διανομέων, ομο
λογιούχων, μετόχων πάσης κατηγορίας, γραμματέων, ύπογραμματέων, 
γραφέων, προσκεκολλημένων, άκολούθων, και καθεξής. Ό πω ς γίνη ή 
άναγκαία μεσολάβησή μεταξΰ παραγωγής καί καταναλώσεως θά έφθανε 

τό εν χιλιοστόν τοΰ άριθμοΰ τών άνθρώπων τούτων, οϊτινες ώς έκτε- 
λοΰντες άχρηστον έργασίαν τρέφονται καί συντηροΰνται δαπάναις τών
παραγωγέων τοΰ πλούτου. Οί περιττοί μεσάζοντες χρησιμεύουν είς

τους κεφαλαιούχους καί πλτρόνονται άπά τοΰς έργάτας, διότι τά
χρήματα άτινα τοίς δίδουν οί κεφαλαιοΰχοι προέρχονται άπό τό έκμε- 
τάλλευμα.

'Υπάρχει μ ία  εσφαλμένη ιδέα, ότι οί πλούσιοι έξοδεύοντες διά τοΰ 
πολυτελοΰς βίου των ώφελοΰν τό έμπόριον και παρέχουν πόρον ζωής

* Ιδ? ανωτέρω Ε .

είς έργάτας. Είνε μεν άληθές ότι οί παραγωγεϊς τών ειδών τής πολυ
τελείας κερδίζουν κάτι τ ι ,  ά λλ ’ αύτά τά κάτι τά ζημιοΰνται οί παρά

γοντες τά χρήσιμα είδη. "Οπως καί τά  άναγκαία έξοδα τών πλουσίων, 

ούτω καί τά περιττά των έξοδα τά πληρώνουν οί έργάται. Ε ίνε γενικός 

κανών (όν ά έργάτης πρέπει νά ένθυμήται) ό τ ι : Π α ν  ο , τ ι  έ ξ ο δ ε ύ ε ι  
ά κ ε φ α λ α ι ο ΰ χ ο ς  π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι  ά π ό  τ ή ν  π ε ρ ι ο υ σ ί α ν  τ ο ΰ  

έ ρ γ ά τ ο υ .  Θά εΐπγ) τις ίσως ότι είνε καλήτερον νά έξοδεύεται τό χρήμα 

παρά νά μέντι νεκρόν είς τά  βαλάντια τοΰ κεφαλαιούχου. Ουδέποτε ό 

κεφαλαιοΰχος άφίνει τό χρήμα νεκρόν. Τά έξοδεύει διά νά τά πολλα- 
πλασιάστ). Κεφαλαιοΰχος τις ήμπορε'. νά μή εχιρ λεπτόν είς τάς χεΐράς 
του, άλλά γνωρίζει ότι όπου καί άν είνε θά έλθτ] ηύξημένον. Κ α ί όταν 

χαρίζει άκόμη, αυτά σκοπεύει. 'Ώ στε είνε εντελώς άδιάφορον διά τό 
άληθές συμφέρον τής κοινωνίας, άν τά χρήματα τοΰ κεφαλαιούχου 

κυκλοφοροΰν ή όχι. Τοΰ κεφαλαιούχου συμφέρον είνε νά κυκλοφορούν, 

άλλά τής κοινωνίας είνε μάλλον όλεθρος, διότι οΰτω κυκλοφοροΰντα 
φθείρουν τάν κοινωνικόν πλούτον καί επιβάλλουν ματαίους μόχθους πράς 

παραγωγήν αύτοΰ έκ νέου.
Έ ξ  όλων τών άχρηστων προσώπων άτινα οί πλούσιοι εχουσιν έν 

ένεργεία, μόνον ό άριθμός τών υπηρετών, ύφυπηρετών καί άνθυφ’.π η - 

ρετών είνε καταπληκτικός. Οί άνθρωποι ούτοι καταναλίσκουν τροφάς 

καί ένδύματα χωρίς νά παρέχουν (τουτέστι νά παράγουν) τ ι χρήσιμον. 

Φθείρουσι μέγα μέρος τοΰ κοινωνικού πλούτου πράς άναπλήρωσιν τοΰ 
όποιου οί παραγωγεϊς πρέπει νά έργασθώσι περισσοτέρας ώρας τοΰ δέον

τος ή άλλως νά στερηθώσι τοΰ πλούτου ον υπεράριθμοι ΰπηρέται φθεί
ρουσι. Βεβαίως έν πάσγι περιπτώσει θά κατηνάλισκον καί ούτοι τροφάς 

καί ένδύματα, ά λλ ’ έάν ήσχολοΰντο εις έργασίαν χρήσιμον τή όλϊ) κοι
νωνία άντί νά διακονώσι τοίς πλουσίοις, ή κατανάλωσις θά άνεπληροΰτο 
ύ π ’ αυτών χωρίς νά έπιβάλλεται στέρησις η ΰπερβάλλουσα έργασία είς 
άλλους. Ε ίνε πρόδηλον ότι άφοΰ οί υπεράριθμοι ΰπηρέται ούδέν παρά
γουν, παν δ, τ ι καταναλίσκουν παράγεται ύπο άλλων. Π α ς ό μ  ή π α ρ ά

γ ω  γ  ε ΰ ς κ α τ  α ν α λ ί σ κ ε ι  τ ή ν  π ε ρ ι ο υ σ ί α ν  τ ο ΰ  π α ρ α γ ω γ έ ω ς .  

'Ο κανών ούτος είνε γενικός. Τό μόνον δέ φάρμακον τής νόσου ταύτης 

είνε νά λείψουν οί μή παραγωγεϊς. Πώς νά λείψουν ; 'Η  κοινωνία έξ έν
στικτου αύτοσυντηρήσεως κινούμενη θ’ άπαγορεύση είς αυτούς νά κα
ταναλίσκουν, διότι ή κοινωνία οφείλει νά προστατεύση καί έξασφαλίση 
τήν περιουσίαν τών παραγωγέων, τοΰθ’ όπερ σημαίνει νά προστατεύση



καί έξασφαλίση έαυτήν. Τότε οί μή παραγωγεϊς δυοϊν θάτερον θά 
έκλέξωσιν : ή θά μετατραπώσιν είς παραγωγεϊς η θά άποθάνωσι τής 

πείνης. II άπαγόρευσις αΰτη τής κοινωνίας θά βασίζεται έπί προσο

μοίου νόμου τής φύσεως, ήτις απαγορεύει είς τάν μή τρώγοντα νά ζή. 

ϋ σ τε ή κοινωνία θά καταδικάζη τον μή παραγωγε'α είς άτροφίαν καί 
η φύσις θά έκτελή τήν καταδίκην:

Ά φ ’ ετέρου όπως ή φύσις προσφέρει είς πάντας δαψιλείς τροφάς, 

ούτω καί ή κοινωνία θά προσφέρη είς πάντας παραγωγικήν έργασίαν. 

Βλέπομεν λοιπάν πόσον δρακόντειος θά είνε ό κοινωνικός νόυ.ος δστις 
θά βασι,ετα ι επι του δίκαιου. 0 α  τιμωρη δια πείνης τον μή έργαζό— 

μεν ον, διότι τά μη έργάζεσθαι θά εινε τό μέγιστον αδίκημα. Ούτε υπάρ

χει ανάγκη δίκης διά τά έγκλημα τοΰτο, ούτε φυλακής, ούτε εκτελε

στού τής ποινής. Είνε άλλως τε αναμφισβητητον ότι τό τοιοΰτον έγ

κλημα θά έκλειψη διότι έκαστος (έάν δέν είνε παράφρων, θά προτίμηση 

νά έογάζεται. Θά άναγκασθη είς τοΰτο αυτομάτως, όχι ύπό αυθαιρέτου 
τινός καί τυραννικής έξουσίας.

Ο

Ε ίς  τούς έογαζομένους ά κοινωνικός νόμος θά έξασφαλίζη πάντα τ ’ 

αγαθά τοΰ πολιτισμού καί προσέτι θ’ άπαλλάσση αύτούς τής ύποχρεώ- 
σεως νά έργάζωνται έπέκεινα όρίου τινός τής ηλικίας αύτών η έν πε- 

ριπτώσει σωματικής βλάβης Ε ίς  τούς ύπερβαίνοντας δριόν τ ι ηλικίας 
δικαίως θά έςακολουθή έξησφαλισμένη ή συμμετοχή τοΰ πλούτου χω

ρίς νά ύποχρεοΰνται είς έργασίαν, άρκεϊ νά διήνυσαν τήν έργατικήν 

θητείαν των. Οι δέ ένεκα δυστυχήματος προφανώς ανίκανοι να έργα— 
σθώσι δικαιότατα θά συντηρούνται διά κοινής δαπάνης τών παραγω- 

γέων. Ό  ανθρωπισμός απαιτεί τούτο καί τό καθιστά εργον δικαιοσύ
νης. Ούτε θά θεωρήται τοΰτο ώς συγκατάβασις, άλλ’ οί σωματικώς ανί
κανοι θά εχωσι πλήρη καί άκέραιον δικαίωμα, ώσανεί ήσαν ικανοί 
άπεκδεχόμενοι όπως καί οί έργάται, άνευ ίχνους ταπεινώσεως, πάντα 
τά αγαθά τού πολιτισμοΰ, καθά έμπρέπει είς κοινωνίαν άληθώς άν- 
θρωπίνην.

Ά ρχή  έπίσης άνθρωπισμοΰ έπιβάλλει ήμϊν ΰψιστα καθήκοντα πρός 
τά λοιπά ζώα, άτινα έν κοινωνία ύγιώς έχούση θά συνδέωνται πράς 
τόν άνθρωπον δ ι ’ αισθήματος αδελφότητος καί άφοβίας, ούχί δουλείας

και τρόμου. Ακριβώς διότι τά λοιπά ζώα δέν δύνανται νά ύπερασπί- 

σωσιν έαυτά καί νά διεκδικήσωσι τά  δίκαια άτινα ή φύσις αναγνωρίζει 
αυτοίς, τά πράς αύτά καθήκον τού άνθρώπου είνε μέγα. Τό καθήκον 

τού άνθρώπου προς τά  λοιπά ζώα είνε καθήκον αγάπης και προ

στασίας. Αίσθημα σεβασ,μοΰ πρός την ζωήν των καί την ευημε
ρίαν των.

Ά ν ή άνθρωπίνη κοινωνία έχει περί τής ευημερίας τών ζώων, τών 
υπερηλίκων καί τών σωματικώς βεβλαμμένων ευθύνην καί υποχρέωσή, 
περί τής ευεξίας τών ανηλίκων παίδων, έκ τής άνατροφής καί έκπαι- 

δεύσεως τών όποιων έξαρτάται τά παν, εχει ύπέρτατον συμφέρον. Μέ- 
χρις ού οί παϊδες άρχίζουν νά έργάζωνται δέον νά έκπαιδεύωνται προ- 

σηκόντως. "Ο ,τ ι ή έργασία θά είνε διά τούς ενηλίκους, ή έκπαίδευσις 
θά είνε διά τούς άνηλικους. Οί άνήλικοι θά έχουν δικαίωμα νά μετέ- 

χωσι τοΰ πλούτου, διότι έκ τής προσηκούσης άνατροφής καί έκπαι- 
δεύσεως αύτών πηγάζει ό πολιτισμός καί ό πλοΰτος τής κοινωνίας. Ή  
θητεία τής έργασίας θ’ άρχίζη άμα τή  λήξει τής έκπαιδευτικής θη
τεία ς, δηλαδή κατά τό εικοστόν περίπου έτος, καί θά λήγη περί τό 

τεσσαρακοστόν, δτε πάσα ύποχρέωσις πρός έργασίαν παύει, χωρίς όμως 
νά παύη καί ή έγγύησις περί πλήρους άπολαυής.

Εικοσαετία προσηκούσης άνατροφής καί εικοσαετία χρησίμου έργα
σίας έκάστου άτόμου άρκοΰσιν, όπως καταστήσωσι κοινωνίαν τινά πλου- 
σιωτάτην, χωρίς ό πλοΰτος ούτος νά συνίσταται είς τά ειδεχθές σύστημα 

τής χρηματικής δοσοληψίας. Πλούσιος είνε όχι έκεϊνος όστις έχει χρή
ματα, άλλ’ έκεϊνος όστις δέν εχει άνάγκην χρημάτων. Έ ν  ύγιεϊ δέ κοι
νωνία ούδεις θά εχη άνάγκην χρημάτων. Τά χρήμα οίον σήμερον ΰφί- 

σταται είνε έφεύρεσις τών κεφαλαιούχων καί περί αύτοΰ έπικρατεϊ ή 
τερατώδης ιδέα δτι γεννά. Ή  πρόληψις δτι τό χρήμα γενν^ είνε τόσον 

έρριζωμένη, ώστε θεωρείται ύπό πάντων ώς άναμφισβήτητος ! Καί έπ’ 

αύτοΰ τού παραλογισμοΰ βασίζεται ή σημερινή κοινωνία. Τά χ ρ ή μ * όχι 

μόνον δέν ’έχει τήν άρετήν νά γεννά, άλλά αύτά καθ’ έαυτά ούδέ καν 
άξίαν τινά έχει.

Ο μόνος σκοπος- τού χρήματος είνε νά διευκολύνη τήν άνταλλαγήν 
τών χρειωδών τοΰ βίου. Ά ν τ ί τούτου οι χρηματοΰχοι καπηλεύονται 

τά χρήμα τα , τά  άφαιρούν άπό τήν διευκόλυνσιν τής άνταλλαγής, καί 

όσα περισσότερα διαθέτουν τόσω ίκανώτεροι είνε ν ’ άφαιρούν καί 
άλλα.



ΓΙ

Τοιουτοτρόπως πασα κίνησις κατήντησε νά γίνεται χάριν τοΰ χρή
ματος αύτοΰ καθ’ εαυτό καί ό'χι χάριν τής κοινωνικής ευημερίας τή 
βοηθεί^ τοΰ χρήματος ώς οργάνου άπλώς διευκολυντικοΰ. ‘Ολόκληρον 

τά έμπόριον, ού άρχικός σκοπός είνε ή εύημερία όλων, ένεργεϊται μόνον 
χάριν συγκεντρώσεως χρήματος καί ό άληθής του σκοπός ματαιοΰται. 

Τά έμπορεύματα άτινα συρρε'ουν εϊς τήν άγοράν κομίζονται ό 'χ ι ό π ω ς  

χ ρ η σ ι μ ε ύ σ ο υ ν  ε ί ς  τ ο ύ ς  ' έ χ ο ν τ α ς  χ ρ ε ί α ν  α ύ τ ώ ν ,  ά λ λ ά  

όπως οί έχοντες χρήμ.ατα προσθέτωσιν είς αύτά καί άλλα. Χάριν τοΰ 

τέλους τούτου τ ά  π ά ν τ α  κατέστησαν έμπορεύματα, έπομένως καί 

ή ά ν θ ρ ω π ί ν η  έ ρ γ α σ ί α .  ’Έ ρχ ετα ι καί αύτή είς τήν άγοράν ώς έμ— 
πόρευμα. Ό  κεφαλαιοΰχος όστις παντοΰ καί πάντοτε θηρεύει τό κέρ

δος άγοράζει άμ.ε'σως τά έμπόρευμα τοΰτο τό όποιον ευρίσκει εύθηνόν. 
Οί πωλοΰντες αύτό ποιοι ε ί νε ; Άνθρωποι ικανοί νά έργάζωνται καί 

έχοντες ανάγκην νά φάγωσι, νά ένδυθώσι .καί νά στεγασθώσιν.

Εΐνε δέ οί άνθρωποι ούτοι πολλοί τόν άριθμ,όν. Δ ιά  τάν κεφαλαιού

χον τό προσφερόμενον τοΰτο έμ,πόρευμ,α εΐνε πολύτιμον καί αί περιστά
σεις ύφ’ άς προσφέρεται έγγυώνται είς αύτόν μεγάλα κέρδη. Ό  άγορα- 

στής έρχεται δήθεν εις συμφωνίαν μέ τάν πωλητήν. Ό  πωλητής άνα- 

δέχεται νά έργασθή άντί Ημερομισθίου εις ο α ν α γ κ ά ζ ε τ α ι  νά συμ- 
φωνήσγ). Τά ήμερο μ ίσθ ι ον τά όποιον δέχεται εΐνε πληρωμή διώρου τό 

πολύ έργασίας τήν ήμέραν. Ά λ λ ’ αύτός δέχεται νά έργασθή δώδεκα 

ώρας τήν ήμέραν. Έ κ  τής δεκαώρου έργασίας τήν όποιαν ό πωλών 

(τουτέστιν ό έργάτης) έξ άνάγκης χαρίζει, ό άγοραστής (τουτέστιν ό 

κεφαλαιοΰχος) εξασφαλίζει τά κέρδη του, πληρόνει τούς έκμ.ισθωτάς 
του, τούς μεσίτας, τούς δανειστάς, τούς τραπεζίτας, τούς μικρεμπό

ρους οϊτινες πωλοΰν τά προϊόντα του είς τό κοινόν, αγοράζει μηχανάς, 

δωροδοκεί πρόσωπα όπως έπαινοΰν καί συντηρούν τήν ύφισταμένην κοι
νωνικήν κατάστασιν, δωροδοκεί τέλος καί αύτά τά κοινόν πολλάκις διά 
νά τό πείσγι ν ’ άγοράζγι άπά αύτόν καί ό'χι άπά άντιπάλους κατασκευα- 
στάς τοΰ αύτοΰ είδους. Δ ιό τ ι, ώς είπα προηγουμένως, οί κεφαλαιούχοι 

συναγωνίζονται μεταξύ των, καί πάντοτε θΰμα τοΰ συναγωνισμού των 
είνε ό έργάτης ούτινος ό μισθός φθάνει είς τό κατώτατον όριον πέραν 

τού οποίου δέν δύναται νά συντηρηθή είς τήν ζωήν. Έ  ζωή τοΰ έρ-

γάτου εινε πολύτιμος διά τούς κεφαλαιούχους, άλλ’ όχι καί ή εύζωία 

του. Τ ώ ν  κ ε φ α λ α ι ο ύ χ ω ν  σ υ μ φ έ ρ ο ν  ε ί ν ε  νά ζ ο ΰ ν  ά θ λ ί ω ς .
Η ε υ ζ ω ί α  τ ώ ν  έ ρ γ α τ ώ ν  ά ν τ  ί κ ε ι τ  α ι ε ί ς  τ ά σ υ μ φ έ ρ ο ν  

τ ώ ν  κ ε φ α λ α ι ο ύ χ ω ν .  Ή  έν σ τ ε ρ ή σ ε σ ι  ζ ω ή  τ ώ ν  έ ρ γ α τ ώ ν  
σ υ μ φ έ ρ ε ι  ε ί ς  τ ο ύ ς  κ ε φ α λ α ι ο ύ χ ο υ ς .

Ρ

Γά Κράτος οιον πρεσβεύεται οήμερον είνε ούτοπία. Ούδε'να σκοπόν 
έκπληροι, έκτος μ.όνον ότι ύπηρετεϊ τά  συμ,φέροντα τών κεφαλαιού
χων. Ίοΰ αληθούς Κράτους τά εργον έδει νά ταυτίζετα ι μέ τό συμ.φέ- 
ρον τών έργατών, διότι οί έργάται εινε οί μόνοι άληθεϊς πολΐτα ι. Τό 

συμφέρον τών κεφαλαιούχων, ώς ήδη έξήγησα, άντιστρατεύεται πρός 
τά συμφέρον τών έργατών. Ή  έμφάνισις τοΰ σωτηρίου Κράτους θά 

τρέψν) είς φυγήν καί θά καταδικάσω είς έξαφάνισιν πάντας τούς φιλο

κερδείς άγοραστάς τής έργασίας. "Ολοι οί έχοντες νά προσφέρουν έργα

σίαν φυσικώ τώ λόγω θά προτιμήσουν έκείνον όστις δέν ζητεί νά κερ- 

δηστ, τά τρία τέταρτα. Έμφανιζομένου τοΰ σωτηρίου Κράτους ό κεφα
λαιοΰχος δεν θά εύρίσκτ) πλέον έν τή άγορίκ τό τόσω πολύτιμον καί 
λαμπρόν έκεϊνο έμπόρευμα. Δέν θά άπομ.είντ, άλλο είς αύτόν, ειμή νά 

συνεισφέρει καί αύτός τήν έργασίαν του καί νά ήσυχάση μετέχων ά ντ ’ 

αυτής τοΰ πλούτου ον τό Κράτος θά παρέχγι είς πάντας τούς προσφέ- 

ροντας τήν άτομικήν των έργασίαν. Πρός τό τοιοΰτον Κράτος ούτε 
άτομα ούτε Έ τα ιρ ία ι δύνανται νά συναγωνισθώσι, διότι καί αι Έ τ α ι-  
ρίαι έπιζητοΰν κέρδος καί όχι θεραπείαν τών άνθρωπίνων χρειών.

Μόνον καί άποκλειστικόν μ,έλημα τοΰ Κράτους θά εινε ή πλήρης 

θεραπεία καί ίκανοποίησις τών άνθρωπίνων χρειών. Έ π ί τούτω δέ έκα
στος άνθρωπος θά έχτι ιερόν καί άπαραβίαστον, άναφαίρετον καί άμείω- 
τον κτήμα τά προνόμιον δ ι’ ού ή φύσις τάν έπροίκισε, δηλαδή τήν έρ

γασίαν.. Αύτάς είνε ό μ.όνος, μέγας και άπλοΰς νόμος όστις θά διέπγ* 
πάσας τάς κοινωνικάς σχέσεις τάς τόσω σήμ,ερον περίπλοκους λαβυριν
θώδεις καί άνιαράς. Έ κ τ έ λ ε σ ι ς  χ ρ η σ ί μ ο υ  κ α ί  ά ν α γ κ α ί α ?  
έ ρ γ α σ ί α ς  ύ πά τ ο ύ  ά τ ό μ . ο υ  ύ π έ ρ  τ ο ΰ  Κ ρ ά τ ο υ ς ·  έ γ γ ύ η -  

σ ι ς  ο ί κ ο ν ο μ ,  ι κ ή ς ά ν ε ξ α ρ τ η σ ί α ς  ύ π ό  τ ο ύ  Κ ρ ά τ ο υ ς  ύ π έ ρ  
τ ο ύ  ά τ ό μ. ο υ. Έ ν τή  τοιαύτγι πολιτεία ό έργάτης θά εινε τό παν. 

Θά εΐνε ό Κύριος. Ε ίς  αύτόν άνήκει οχι μόνον ολόκληρος ό πλούτος



της πατρίδος του, άλλά καί ή χώρα αύτή έν ή κατοικεί. 'Ολόκληρος 

ό πλανήτης είνε ή κληρονομιά τοΰ εργάτου.

V

Τά νέον πνεΰμα άναγνωρίζει ήδη τήν άρχήν ταύτην και έπί τη  βά

σει αυτής θά έργασθώσιν αί νέαι κοινωνίαι.
Έ ν τω προσεχεί με'λλοντι ή κυβέρνησις δεν θ’ άποτελήται άπό έπτά 

ή δέκα άτομα, άλλά μέλη τής κυβερνήσεως θ *  είνε πάντες οί πολΐτα ι, 

δηλαδή οί έργάται. Ε ίς  τοΰτο τείνει ή έξέλιξις τών άνθρωπίνων πραγ
μάτων καί τήν τάσιν ταύτην δύναται τις ν’ άντιληφθη, έάν παραβάλη 
τάς μάλλον προωδευμένας κοινωνίας μέ τάς όλιγώτερον προωδευμένας. 
Έ ν Ευρώπη τό άτομον ένώ είνε άνίσχυρον νά έπιβάλη αύθαιρέτως τήν 

θέλησίν του, αί άξιώσεις αύτοΰ είνε σεβασταί (σχετικώς πάντοτε). Έ ν 
Έ λ λ ά δ ι συμβαίνει περίπου τό άντίθετον. Έ νώ αί άξιώσεις τοΰ άτο

μο υ παραβλέπονται καί καταπατοΰνται, άτομα αυτά καθ’ έαυτά δύ- 
νανται πολλάκις νά μεταχειρίζωνται άλεθρίαν ίσχύν. Πολιτισμοΰ ίδιον 

είνε νά γίνωνται αί άξκύσεις τοΰ άτόμου σεβασταί ύπό τοΰ συνόλου, 

άλλά τό άτομον νά μή δύναται νά πράξη τ ί έπιζήμιον είς τά σύνολον. 
ΙΊροβαίνοντος τοΰ ανθρωπισμού, τά άτομον κ α θ ’ έ α υ τ ά  μέν γίνεται 

έπί μάλλον, καί μάλλον άνίσχυρον, ώς μ έ λ ο ς  ό μ ω ς  τ ο ΰ  σ υ ν ό λ ο υ  

έπί μάλλον καί μάλλον ισχυρόν.
Έ ν  τή  ποοεία ταύτη τής έξελίξεως θά έξαφανισθώσιν οί κεφαλαιού

χο ι. Δέν θά 'έσφαλλε δέ τις προλέγων ότι πριν άν είκοσιπενταετία παρ- 
έλθη, οί κεφαλαιούχοι θά προσκληθώσι νά προσφέρωσιν έργασίαν τινά 

χρήσιμον καί άναγκαίαν. Έ άν τοιαύτην έργασίαν δέν είνε ικανοί νά 
έκτελέσωσι, τοΰθ’ όπερ είνε πιθανώτερον, θά έπιτραπή αύτοΐς έξ έπ ιει— 
κείας νά άπολαμβάνωσιν ίσοβίως τό ισότιμον τοΰ πλούτου ον συνεσώ- 

ρευσαν, άλλά μετά παρέλευσιν μιάς άκόμη γενεάς ούδεις θά δύναται νά 

συσσωρεύη άτομικάν πλοΰτον. Ά λλω ς τε τά χρήμα, όπερ είνε σήμερον 
μέσον συσσωρεύσεως άτομικοΰ πλούτου, δέν θά είνε τότε τοιοΰτον, διότι 
θά γείνη προσωπικόν. Τό νόμισμα ’ίσως θά φέρη τό όνομα καί τήν προ
τομήν τοΰ κατόχου του, καί επομένως δέν θά δύναται ν ’ άπαλλοτριωθή, 

είτε διά δόλου, εί'τε δ ι ’ άρπαγής, είτε διά κληρονομιάς. Τήν πληρωμήν 
τής έργασίας του έκαστος θά λαμβάνη παρά τοΰ Κράτους κα τ’ ετος είς 

προσωπικόν νόμισμα καί δ ι’ αύτοΰ θ ’ άγοράζη τά χρειώδη τού βίου

απο τάς αποθηκας τοΰ Κράτους. Έκαστος δέ θά έργάζεται εύσυνειδή- 
τως γνωρίζων ότι έκ τής έργασίας του έξαρτάται τά νά είνε αί άπο- 

θηκαι πάντοτε πλήρεις. Θά γνωρίζη ότι αί άποθήκαι είνε ίδικαί του. 
Εκαστος θά είνε φιλόπονος, διότι θά γνωρίζη ότι τά προϊόν τής φιλο- 

πονιας του θά επιστρέφη ολόκληρον είς αύτόν. "Εκαστος θά είνε ένερ— 
γητικάς καί δραστήριος, διότι ούδεις θά περιμένη νά ζή άπό κληρονο

μιάν ή εισοδήματα. Ούδεις θά φθείρη τάν πολύτιμον καιρόν του ένασχο- 
λούμενος είς χρηματισμάν, διότι είνε άναμφισβήτητος άπώλεια χρόνου 
πάσα ένασχόλησις πρός έπιδίωξιν χρήματος.

Βλεπομεν δε πόσον νωθροί καί κτηνώδεις είνε πάντες οί τοιοΰτοι, 

όσοι δηλαδή μηχανώνται παντοΐα πρός χρηματισμόν ή κληρονομοΰσι 
πλοΰτον απο τους γονείς των. Αλλ όταν θά έπικρατή ό κανών έκεΐνος 

τοΰ Παύλου: « Ό  μή έργαζόμενος μηδέ έσθιέτω», τότε άρκετάν έλατή- 
ριον προς εργασίαν θά έχουν όλοι και ή έργασία των δέν θά είνε άπώ- 
λεια χρόνου, ά λ λ ’ αυτόχρημα δημιουργική δράσις.

Τ

Υπάρχει ταςις ανθρωπων δυσηρεστημένων μέν κατά τής έπικρατού— 
σης κοινωνικής καταστασεως, μη πιστευόντων δέ ότι αύτη δύναται νά 
μεταβληθή άρδην. Περι τών φρονουντων οτι δ έ ν  π ρ έ π ε ι  νά μετα— 
βληθή άρδην, ούδέν λέγω, διότι αύτούς θεωρώ ώς έχθρούς τής δικαιο

σύνης, εχθρούς τής έλευθερίας καί έχθρούς τής προόδου. Οί δέ φρονοΰν- 
τες ότι ή κοινωνία δέν δύναται νά μεταβληθή άρδην, χωρίς νά λάβωσι 
την ενόχλησιν να σκεφθώσι επι μιαν καν στιγμήν, λύουν πάντα τά ζη

τήμα τα  διά τής λέξεως «άδύνατον». Έξοφλοΰσιν ουτω τά  καθήκοντα 
αύτών πρός τήν άλήθειαν τής όποιας ή ζήτησις άπαιτεϊ ταλαιπώρησιν. 

Όκνοΰσι νά κινηθώσιν άπό τής θέσεως ήν άπαξ κατέλαβαν καί άπο- 
φαίνονται ότι «δέν δύναται νά ύπάρξη άλλη κατάστασις».

Ευτυχώς δέν είνε όλοι τοιοΰτοι, άλλως ό κόσμος δέν θά έκαμνε ούδέ 

εν βήμα έπί τά πρόσω. Άναμφιβόλως ούδέν δύναται νά έπιτελεσθή 

ένόσω δέν ένεργεϊται. Παραδείγματος χάριν έάν τις  άποφανθή ότι ουδέ

ποτε θά ταξειδεύση, βεβαίως θά τερματίση τάν βίον πριν ταξειδεύση. 
Έ άν όμως κινήση, δύναται νά κάμη τάν γύρον τής γής. Τώ μή κρούοντι 
δέν ανοίγεται, ό μή αϊτών δέν λαμβάνει, ό μή ζητών δέν ευρίσκει.

Τά σημερινόν σύστημα στηρίζεται έπί τυφλής τύχης, καί αύτών
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τών ευτυχών κλήρος είνε τό άβεβαιον. Ά ληθώ ς ευτυχής είνε μόνον εκεί

νος όστις αποτελεί μέλος κοινωνίας καθιστώσης το στάδιον πάντων άνε- 
ξο^ρέτως άσφαλές καί βέβαιον. Είνε θεμελιώδης φυσικός νόμος δτι ού- 
δεις δύναται νά είνε ευτυχής, έάν δέν είναι άνεξαιρέτως δλοι ευτυχείς, 

απαράλλακτα, δπως ούδέν μέλος τοΰ σώματος δύναται νά είνε σθενα

ρόν, έάν δέν είνε δλον τά σώμα σθεναρόν. 'Η ευτυχία δέν συνίσταται 
είς τό νά έχν) τ ις  χρήματα. Ή μ,εταβολή τοΰ κοινωνικού συστήματος 
δεν μεταβάλλει τοΰς άνθρώπους εις χρηματιστάς. Τοΰτο δυστυχώς πράτ
τει ή σημερινή κοινωνία ητις έπιβάλλουσα χρηματισμάν αμβλύνει τάς 

άνωτέρας εμπνεύσεις τοΰ άνθρώπου καί έξαχρειοί τάν χαρακτήρά του. 

Ό  χρηματισμάς οξύνει μόνον τάς χθαμαλάς έμπνεύσεις καί άναπτύσσει 
πανουργίαν. Οί πανούργοι καί μηδέποτε περί υψηλών ιδεωδών σκεπτό- 
μενοι έπιτυγχάνουσι καλλίτερα. Ά λ λ ’ είνε χυδαίος καί βαδίζει κατ’ 
ευθείαν πρός την περιωπήν τοΰ κτήνους ό ο3τω έπιτυγχάνων, «.διά

φορον άν ύπά τών άδαών θεωρείται ίκανότης ή μεγάλοφυία. Άναμ.φι- 

σβητήτου δντος δτι προσήκουσα διεύθυνσις ήμών είνε πράς τήν περιω- 
πήν τοΰ- άνθρώπου, όσω τις  άνικανώτερος είνε \bt. άποκτα, τόσω μάλ

λον πλησιάζει τόν ιδεώδη άνθρωπον. Έ λέχθη  δτι ό άνθρωπος διακρί- 
νεται άπά τοΰ ζώου, διότι μεταχειρ ίζετα ι έργαλεία. Τά εργαλεία είνε 
τό σύμ.βολον τής δη μ  ι ο υ ρ γη τ  ι κ ό τ  η τ  ο ς καί αύτά θά εινε τό έμβλημα 

τής μελλούσης κοινωνίας, ήτις θά άποτελείται άπά δημιουργούς άντι- 

θέτως πρός τήν σημερινήν ήτις  άποτελείται άπά θησαυριστάς. Ό  τέ

λειος άνθρωπος είνε δημιουργός’ ό άτελής άνθρωπος είνε θησαυριστής. 
Έ νώ  ό δημιουργός είνε κύριος πάσης κτίσεως, ό θησαυριστής είνε τόσω 
τυφλός ώστε νά ζητή άπάς, δπως κρύψγ) τά άποκτηθέντα. Εΐδον είς 
μ.έγαν κλωβόν ζωολογικού κήπου έν Λονδίνω άετάν ενώπιον τοΰ όποιου 

κατά τήν συνήθη ώραν ά φύλαξ έθεσε τεμ.άχιον κρέατος πράς τροφήν. 
Άπά τοΰ ύψους ενθα τά πανοΰργον μεν, ά λ λ ’ άκριτον ζώον, ϊστατο, 

άφοΰ άνέμενε ν’ άπομακρυνθή ό τροφοδότης, κυττάξαν πέριξ ϊνα βε- 

βαιωθή δτι είνε άσφαλές έπεπεσε μεθ ’ άρμης έπι ενός τεμαχίου δπερ 

άπήγαγεν έσπευσμε'νως είς τάν ένδότερον κλωβόν φρονοΰν ί'σως δτι τά 
'έκλεψε. Τοΰτο είκονίζει τ ί  θέλω νά εϊπω άντιπαραβάλλων τάν δημιουρ

γόν πρός τάν θησαυριστήν.

r

Ό  έχων τήν φιλοδοξίαν νά καταστή άνθρωπος πρέπει πρά πάντων

νά δύναται νά έκτελή έργασίαν τινά διά τής χειρός. Ή χειρεργασία εΐνε 

άπαραίτητον στοιχείον άνθρωπίνης παιδεύσεως. Έ κτός τοΰ δτι λοιπόν 
ή χρήσιμος έργασία. θά είνε δρος ζωής, άλλά θά εινε καί παράγων 
έξελίξεως καί άτομικής προόδου. Οί φραγμοί οϊτινες παρακωλύουσι τήν 

έμφάνισιν τοΰ μεγαλείου τής άνθρωπίνης άτομικότητος, θά άρθώσι, έρ- 
γαζομένων πάντων, άναπαυομ,ένων πάντων, καί πάντων δντων άσφα-· 

λών περί τής αύριον. Ούτοί παν δ ,τ ι θά παράγεται θά παράγεται μέ 
τόν σκοπόν νά ίκανοποιή τάς χρείας τών άνθρώπων δχι έπί σκοπφ 

χρημ.ατισμοΰ, δπερ συμβαίνει σήμερον. Δ ια τ ί σήμερον κατασκευάζον
τα ι σιδηρόδρομοι, δ ια τί ναυπηγούνται άτμόπλοια, διατί έπιχειρείται 

οίον δήποτε εργον; Δ ια τ ί άλλο ειμή διά κέρδος;* 'Η νέα κοινωνία θά 

καταστήση τά  πάντα κτήμα τοΰ δημ,οσίου. Οί σιδηρόδρομοι καί τά 
άτμόπλοια καί παν εργον δεν θά έξυπηρετώσιν άτομα ή εταιρίας, άλλά τά 
δλον δημόσιον. Ο ί σιδηρόδρομοι καί τά άτμόπλοια είνε σπουδαιότατα 

μέσα παραγωγής, δπως καί τά εργοστάσια άτινα εδει νά εΐνε είς χεί
ρας τοΰ δημοσίου δχι τών κεφαλαιούχων, οϊτινες ’έχοντες τήν κατοχήν 

τών μέσων τούτων επιφέρουν τάς περιοδικάς κρίσεις έξ ών τόσω πά

σχουν αι κοινωνίαι. Οί κεφαλαιούχοι έχοντες είς χείράς των τήν παρα

γωγήν καί μ.όνον περί κέρδους σκεπτόμενοι, άμα άντιληφθώσιν δτι αί 

τ ιμ α ί τών προϊόντων είνε ύψωμ,έναι, θέτουσιν δλους τούς έργάτας εις 
ενέργειαν, δλας τάς μηχανάς εϊς κίνησιν ϊνα παραχθώσι προϊόντα καί 
πωληθώσιν ένόσω α ί τ ι μ α ί  ε ΐ ν ε  ύ ψ ω μ. έ ν α ι .

Οί έργάται λοιπόν καί αί μ.ηχαναί παράγουν, παράγουν, παράγουν 
μέχρις ού προκύπτει άληθής πλήμμ.υρα προϊόντων. Αίφνης σταματα ή 
πυρετώδης κίνησις. Πάρα πολλά παρήχθησαν. ΙΙασαι αί άποθήκαι είνε 

υπερπλήρεις. Οί κεφαλαιούχοι πωλοΰν, πωλοΰν, πωλούν έπί τέλους 
δέν δύνανται νά πωλήσουν άλλα. Ή  παραγωγή σταματα. Ά π οπ έμ - 

πονται δλοι οί περιττοί καί ρίπτονται είς τούς δρόμους χωρίς νά εχωσι 
ποΰ τήν κεφαλήν κλίναι. Προσέτι τά ήμερομίσθια τών μή περιττών 

έλαττούνται. Ούτως εκείνοι οϊτινες παρήγαγον δλην αύτήν τήν άφθο- 
νίαν πεινοΰν ! Έ ν  τοσούτω τά περισσεύοντα προϊόντα βαθμηδόν κατα- 
ναλίσκονται δχι ύπά τών παραγαγόντων αύτά, άλλά ύπά τών έχόντων 
χρήματα. 'Έως δέκα ’έτη συνήθως παρέρχονται μέχρις ού καταναλω- 

θώσι. Τότε άρχίζει νέα ζήτησις. ΙΙάλιν οί κεφαλαιούχοι τίθενται είς
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πυρετώδη κίνησιν. Οί έργάται πάλιν χρησιμοποιούνται, μολονότι όχι 

τόσον πολλοί όσον πριν, διότι άπό δεκαετίας είς δεκαετίαν αί εφευρέ
σεις καί αί μηχαναί περιορίζουν τάν αριθμόν τών άπαιτουμένων έργα
τών (ένώ 'έπρεπε νά περιορίζουν τάν αριθμόν τών έργασίμων ώρών). Έ άν 

τό πνεΰμα τό ίθΰνον τήν παραγωγήν συνίστατο είς την ιδέαν τής υπη
ρεσίας τών χρειών τοΰ δημοσίου, ούδεις λόγος θά υπήρχε νά συμβαί- 

νωσιν αί φρικταί αύται περιοδικά! κρίσεις. "Ετερον παρεμπίπτον καί 
λα'αν άςιοσημείωτον άποτέλεσμα τοΰ πνεύματος τοΰ χρηματιστοΰ είνε 
ή νόθευσις τών προϊόντων ΐνα πωλώνται εύθηνά. Άναγκαίως δέ τά εύ- 

θηνά καί νενοθευμένα πράγματα τά  αγοράζουν οί έργάται, δηλαδή Ο [ 

παραγαγόντες τά. ανόθευτα, άτινα αγοράζουν μόνον οί κεφαλαιούχοι.
Ά π ό τών δεινών τούτων, μόνον κοινωνική μεταμόρφωσις θά μάς 

άπαλλάξη.

Φ

Οί κεφαλαιούχοι έχουν καί τήν συνήθειαν νά συμβουλεύουν τούς έρ - 

γάτας νά κάμνουν αύστηράν οικονομίαν, ν ’ απέχουν διασκεδάσεων, νά 

μή μιμώνται την πολυτέλειαν τών πλουσίων καί έν γένει νά στερούν

τα ι. Δέν φθάνει ότι οί κεφαλαιούχοι φθείρουσιν είς πολυτελείας την πε
ριουσίαν τών έργατών, άλλά πρέπει καί έκεϊνο τά ολίγον τά όποιον οί 
έργάται λαμβάνουσιν όπίσω είς μισθούς νά τό διαθέτωσι κατά τάς οδη

γίας τών πλουσίων.
"Οπως 'έχουν τά πράγματα σήμερον είνε παράφρονες οί έργάται 

έκείνοι οϊτινες οικονομούν, εστω καί άν δύνανται νά οικονομούν. Ο ί- 

κονομοΰντες επιτρέπουν είς τούς πλουσίους νά φθείρουν τάς οικονο

μίας των.
Ύ πό μίαν Ιποψιν ή οικονομία τοΰ έργάτου σήμερον ώς ατόμου είνε 

καλή. Έ άν ό έργάτης διά τής στερήσεως άποβλέψη είς τά νά λαμβάνη 

καιρόν νά φωτίζηται περί τής άληθείας, συντελεί είς την κατάργησιν 
τοΰ συστήματος, καί έν τοιαύτη περιπτώσει ή οικονομία είνε σχεδόν 
ηρωισμός. Ά λ λ ’ ό έργάτης έκεϊνος όστις οίκονομεί νομίζων ότι προϊόν
τος τού χρόνου θά δυνηθή νά μεταβή άπό τάς τάξεις τών έργατών είς 
την τάξιν τών κεφαλαιούχων, βεβαίως όχι μόνον ματαιοπονεί (διότι 
ούδεις γίνεται κεφαλαιούχος διά τής οικονομίας) άλλά είνε καί έχθράς 

τής ανθρωπότητας κα! αυτόχρημα ανήθικος.

Τό πνεΰμα τής οικονομίας θά είνε ηθικόν καί ευεργετικόν, όταν γ ί-  

νωσιν όλοι οίκονομικώς ανεξάρτητοι, άλλά σήμερον είνε ολέθριον.
"Εν έκ τών κακών τά όποϊα οφείλονται είς τό κεφαλαιοκρατικόν 

πνεΰι/.α τής οικονομίας είνε ή άποφυγή τοΰ γάμου.
Ό  έργάτης σήμερον τρέμει άναλογιζόμενος τήν ευθύνην καί τάς δα- 

πάνας τοΰ εγγάμου βίου, έντεΰθεν δέ προκύπτουν κοινωνικαί π ληγα ί, 

αϊτινες μαστίζουν τήν ανθρωπότητα. Λί περί οικονομίας συμβουλαί τών 
κεφαλαιούχων συνδυαζόμεναι πρός τήν αβεβαιότητα περί τής αύοιον, 

ήτις ίΐνε τό φόβητρον τών είς τά  πρόθυρα τοΰ γάμου ευρισκομένων, 

προσλαμβάνουσιν όλέθριον κύρος έν τή  φαντασία τών έφηβων καί μα- 
ταιούσιν ούτω τάν ιερόν θεσμόν, δ ι ’ ού ή φύσις έσχεδίασε τήν διαιώνι- 

σιν καί εύδαιμονίαν τοΰ ανθρωπίνου γένους. Πόσον αντίθετον προς την 
φύσιν εινε τό κεφαλαιοκρατικόν σύστημα ! Οί νόμοι τού χρημα τιστη

ρίου παρε(;βαίνουσιν είς τό εργον τής έξελίξεως καί στρεβλοΰσιν αύτό.

X

Ά λ λ ’ οί νόμοι τοΰ Χρηματιστηρίου δεν είνε προωρισμένοι νά ύπερνι- 

κήσωσι τούς νόμους τής φύσεως, άλλως τά κεφαλαιοκρατικ ν σύστημα 
θά εσυρε τήν ανθρωπότητα είς τήν έξαχρείωσιν. Έ ν  πάσαις ταϊς κοι- 

νωνίαις υπάρχουν εύγενείς τινες άγωνιζόμενοι όπως προληφθή ή έξα- 
χρείωσις. Χαρακτηριστικόν τοΰ εύγενοΰς είνε ότι άφοσιούται όλος είς 
τόν άνθρωπισμόν τοΰ γένους, όπως χαρακτηριστικόν τοΰ άγενοΰς είνε 

ότι άφοσιούται όλος είς τάν χρηματισμόν. Ό  εύγενής εχει ώς αρχήν του: 
«"Εκαστος διά πάντας, πάντες δ ι’ έκαστον». Ό  αγενής πρεσβεύει: 
«"Εκαστος δ ι’ εαυτόν.» "Οταν ή κτηνώδης αύτη αρχή κατανικηθή, τό 
κεφαλαιοκρατικόν σύστημα π ίπτει και υπερισχυει ό ανθρωπισμός. Ίοΰτο 
καλείται έπανάστασις, ήτις ήρχισε νά συντελήται, δίκην άντιδρασεως, 
άφ ’ οτου ή άπάθεια καί ή φιλαυτία έτέθησαν ώς βάσεις τοΰ κοινωνι
κού συστήματος, καί θά λήξη άμα τεθώσιν ώς βάσεις τής κοινωνίας ή 
συ (Απάθεια καί ή πράς το σύνολον αφοσιωσις. Α ι επαναστασεις αϊτινες 

σύνέβησαν κατά καιρούς έν τή  ιστορία τής άνθρωπότητος ήσαν άπλά 
έπεισόδια τής έπαναστάσεως, ήτις δέν εληξεν άκόμη. Τά μέγιστον καί 
σπουδαιότατον έκ τών επεισοδίων τούτων ήτο ή γαλλική έπανάστασις 

τού 1 7 8 9 , ή σποία κατώρθωσε νά μεταβάλη τήν μέθοδον τής παραγω-



γης τοΰ πλούτου, άλλα δέν μετέβαλε την μέθοδον της κυκλοφορίας του, 

Τούτο έσται εργον του προσεχούς μέλλοντος, οτε θ’ άπαιτηθή καί άλλη 

επεισοδιακή έπανάστασις και ίσως κατόπιν καί άλλη, μέχρις ού ή Με
γάλη Κοινωνική Μεταμόρφωσις συμπληρωθή, καί ή κοινωνία στηριχθη 

έδραίως έπί τών φυσικών νόμων, οϊτινες θά την καταστήσωσι ύγια καί 

άπροσκόπτως προοδεύουσαν πρός την πανεντέλειαν.

'Όσοι περί τούτου μ.εριμνώσι καί εργάζονται σήμερον εΐνε οί άληθεϊς 

εύγενεΐς, οί άληθεϊς ήρωες, ών τά ό'νομα έσαεί θά τ ιμ α τα ι. Δέν εΐνε 

αύτοί οί έπικρατοΰντες σήμερον, διότι ό διέπων την κοινωνίαν χρημα- 

τισμός έπικρατεστέρους καθιστά τούς άγενεΐς. 'II  έπικράτησις τών εύγε— 
νών θ’ άρχίσγι άμα προχωρήση ή νόσος ητις βόσκει είς τά έγκατα του 
χρηματισμοΰ. Εύθύς ώς ούτος καταστή προδηλως σαθρός,θά παύστι κα- 

θιστών έπικρατεστέρους τούς άγενεΐς, καί τότε θά λάβγι ευκαιρίαν νά 

έδραιωθή ό άνθρωπισμός καί ή ήμερότης. Ούτω ό τελευταΐον άνακα

λυφθείς νόμος της έςελίξεως, ότι δηλαδη έ π ι ζ η  π ά ν τ ο τ ε  ό έ π ι -  

κ ρ α τ έ σ τ ε ρ ο ς ,  θά λειτουργά κανονικώς καί συμφώνως πράς τό σχέ- 
διον της φύσεως. Θά έπιζή ό εύγενης έξαφανιζομένου του άγενοΰς, ένώ 

σήμερον συμβαίνει τάνάπαλιν ενεκα τοΰ χρηματισμοΰ.
Έ ν τοσούτω εογον έκείνων, οϊτινες δέν πρεσβεύουν τήν κτηνώδη άρ- 

χήν «'Έκαστος διά τάν εαυτόν του» είνε νά στρέφωσι πασαν αύτών τήν 

δραστηριότητα κατά τοΰ κεφαλαιοκρατικού συστήματος, όπερ διατηρεί 
έν ένεργεια τήν παρά φύσιν μέθοδον τής κυκλοφορίας τοΰ πλούτου διά 

τής ύποδουλώσεως τοΰ έργάτου είς τάν ζυγόν τοΰ ημερομισθίου. Τό 

πρώτον βήμα τής κοινωνικής παλιγγενεσίας είνε νά έξασφαλισθή ή πε

ριουσία τοΰ έργάτου ολόκληρος πράς χρήσιν αύτοΰ.

Ψ

Ή γαλλική έπανάστασις άπέβλεπεν άποκλειστικώς είς τήν μέθοδον 
τής παραγωγής τοΰ πλούτου καί ά σκοπός δΓ ον έξερράγη επέτυχε. Δέν 
άπέβλεπεν είς τήν μέθοδον τής κυκλοφορίας. Βάσις τής κοινωνίας πρά 
τής γαλλικής έπαναστάσεο>ς ήτο ό φεουδαλισμός, όστις βαθμηδόν έξη- 
σθένει, διότι ή πρόοδος προϊόντος τοΰ χρόνου μετετόπισε τό κέντρον 
τής βαρύτητος άπά τών γαιών είς τό κεφάλαιον, καί εύθύς ώς τό κε- 

φάλαιον προσεκτήσατο δύναμιν, ά φεουδαλισμός έλαβε τά τελευταίων

πλήγμα διά τής έκρήξεως τής έπαναστάσεως. Ό  αύτός νόμος θά 

ίσχύση, όταν έπιστή η ώρα νά λαβν) το τελευταΐον του πλήγμα ά χρω
ματισμός. Οί άνθρωποι τών παρελθόντων αιώνων είχον παύσει ολίγον 

κατ’ ολίγον νά έξαρτώνται έκ τών κτημάτων τού γαιοκτήμονος καί 
έστράφησαν είς τά κεφάλαια τοΰ βιομηχανου. 1 ότε οι βιομηχανοι και 

έμποροι συναισθανθέντες την δύναμιν των ήνωθησαν και κατήργησαν 

τό τε σύστημα καί τά πολίτευμα, όπερ ήτο συνέπεια τού πρώην συ
στήματος. (Τά πολιτεύματα πάντοτε είνε συνέπεια1, τών κοινωνικών 

συστημάτων καί έξυπηρετούσιν αυτά. Ιό πολίτευμα εινε απλούστατα 
ένδυμα τοΰ κοινωνικού συστήματος). Δέν σφάλλει τις διαιρών την στα

διοδρομίαν τής άνθρωπότητος είς τρεις εποχας. Γην τής άριστοκρα- 

τίας, τήν τής πλουτοκρατίας καί τήν τής έργοκρατίας. Η πρώτη και 
ή δευτέρα άναγκαίως εΐνε όλιγαρχίαι. Η πρώτη ή τ ο  εκδήλωσις ύλι- 

κής βίας. 'Η  δευτέρα ε ί ν ε  εκδήλωσις δόλου. II τρ ίτη  κατ ανάγκην 
έ σ τ α ι  εκδήλωσις χρησιμότητος. Ά ντιστοίχω ς πράς έκάστην τών επο

χών τούτων προκύπτουσι πολιτεύματα, άτινα δυνατόν νά ποικιλλωσιν, 

άλλ’ όμως όλα έχουσι τήν αύτήν ύπόστασιν. Ενόσω ή οικονομική βάσις 

τής άνθρωπότητος ήτο ή κτήσις γαιών ύπό άτόμων, ύπόστασις άπαντων 
τών πολιτευμάτων ήτον ή άπόλυτος μ.οναρχία. Μοναρχαι και αριστο- 
κράται ήσαν τέκνα τών κατακτητών. Ά μ α  τήν οικονομικήν ταύτην 

βάσιν άντικατέστησεν ή ύπό άτόμων κτήσις κεφαλαίων και μηχανών, 

ύπόστασις τών πολιτευμάτων κατέστη η λεγομενη συνταγματική μ.ο- 
ναρ/ία . Βασιλείς, βουλευταί, ύπουργοι και πρόεδροι δημοκρατιών είνε 

τέκνα καί υπήκοοι τών κεφαλαιούχων. Τοιουτοτρόπως λοιπον οι κεφα
λαιούχοι έξετόπισαν τούς άριστοκράτας καί τήν έκτόπισιν έπηκολούθησεν 

άναγκαίως ή μετάβασις άπά τής απολύτου μοναρχίας είς τήν συνταγ
ματικήν. Πάντοτε πολίτευμα όμοφυές τώ κοινωνικω συστήματι έπακο- 
λουθεϊ κα τ’ άνάγκην. Ό π ω ς τά κύριον χαρακτηριστικόν τών παλαιών 

πολιτευμάτων ήτο ή β ία , διότι διά τής βίας άπεκτώντο καί αί γα ΐα ι, 
ούτω τά κύριον χαρακτηριστικόν τών σημερινών πολιτευμάτων εΐνε ο 

δόλο:, διότι διά τού δόλου άποκτώνται τά κεφάλαια. Είπον ότι αί δύο 
πρώται έποχαί είνε άναγκαίως όλιγαρχικαί, διότι φυσικώ τώ λόγφ δέν 

ήδύναντο όλοι νά είνε αρπαγές γαιών ούτε πάλιν δύνανται όλοι νά είνε 
κεφαλαιούχοι. Τά μεγαλείτρον μέρος έκάστης κοινότητος ήτο πάντοτε 
έκεϊνο άπά τό όποιον οί αρπαγές ήρπαζον, καθώς τά μεγαλείτερον μέρος 

ίκάστης κοινότητος είνε έκεϊνο τό όποιον οί κεφαλαιούχοι δολιεύονται.



Ά λ λ ’ ή τρ ίτη  έποχή είς ήν βαίνομεν όλοέν θά εινε έποχή απαλλαγής 

πάσης κοινότητας άπό βίας καί δόλου, έποχή άναπαύσεως τοΰ όλου έκά- 

στης κοινότητας. Θά είνε δέ γνησίως δημοκρατική καί τά κύριον χαρα
κτηριστικόν τών πολιτευμάτων άτινα έξ αύτής θά προκύψουν θά είνε ή 

χρησιμότης έκάστου πολίτου, βάσις δέ αύτών ή αυτονομία έκάστου πο
λίτου. Ο πλοΰτος θ ’ αποκτάται μόνον διά της έργασίας. Έπομε'νως 
ούτε αρπαγές ούτε δόλιοι θά είνε δυνατόν νά υπάρχουν. Ά λ λ ’ ένώ αρ

παγές καί δόλιοι μέχρι τοΰδε δύνανται νά είνε οί ολίγοι, χρήσιμοι έρ- 

γάται θά δύνανται νά είνε όλοι. "Εκαστος γεννάται μέ τήν δύναμιν τοΰ 

έργάζεσθαι, άρα έκαστος θά γεννάται πλούσιος. "Εκαστος θά είνε πρό
θυμος νά έργάζεται, διότι θά γνωρίζη ότι ή έργασία θά έγγυάται αύτω 
όλβιότητα.

Ω

Οπως ή γεναμένη πρό ένός αϊώνος έπανάστασις εδωκε τήν ΰπερτά- 
την έξουσίαν εις τούς κεφαλαιούχους, άφαιρέσασα αύτήν άπό τούς άρι- 

- στοκράτας, ουτω ή προσεχής έπανάστασις ήτις δέν απέχει πέραν τοΰ 
πρώτου τετάρτου τοΰ προσεχούς αϊώνος, θά δώση τήν ύπερνάτην έξου
σίαν είς τούς έργάτας. Τοΰτο όμως δέν σημαίνει ότι μία τάξις θ ’ άντι- 

καταστήση τήν άλλην, όπως συνέβη τό 1 7 8 9 , ότε ή τάξις τών κεφα

λαιούχων αντικατέστησε τήν τάξιν τών αριστοκρατών. Έ π ειδ ή , ώς 
είπον, έργάται δύνανται νά είνε όλοι, ή ύπερτάτη έξουσία πράγματι θά 
δοθή είς όλους. Ή τάξις τών έργατών δέν θά διακρίνεται άπό τοΰ συ
νόλου τοΰ έθνους όπως διακρίνεται σήμερον ή τάξις τών κεφαλαιούχων 
καί όπως διεκρίνετο άλλοτε ή τάξις τών αριστοκρατών. Εύθύς ώςή τάξις 
τών κεφαλαιούχων έκτοπισθή καί οί έργάται άποτελέσωσι τό Κράτος, ή 
άνθρωπότης θά παύση διαιρούμενη εις τάξεις, ούτε θά είνε δυνατή ή 
έπάνοδος εις τήν έποχήν τοΰ δόλου ή τής βίας. Ό  λέγων ότι τοιαύτη 

έπάνοδος είνε δυνατή ομοιάζει μέ τόν λέγοντα ότι άφοΰ γίνη τις τριά

κοντα έτών θά είνε δυνατόν νά έπανέλθη εϊς τήν ηλικίαν τών δεκαπέντε.
Η ήλικία  τής άνθρωπότητος θά καταστήση άδύνατον τήν έμφάνισιν 

άρπάγων ή δολίων. Ούδεις θά είνε τόσον άνόητος ώστε νά προτιμήση 
τάς μεθόδους ταύτας πράς πλουτισμόν, ένώ θά γνωρίζη ότι μετε'χων 

τής καθολικής έργασίας θά μετέχη καί τοΰ καθολικού πλούτου μηδέν 
στερούμενος. Έ καστος θά εχη συμφέρον νά προάγη τό σύνολον καί θά

ένδιαφέρεται περί τής όλβιότητος έκάστου άλλου. Θά λαμβάνη θερμόν 

ένδιαφέρον περί τής καθολικής προόδου, ήτις θά άποτελή προσωπικον 

δ ι’ αύτόν συμφέρον. Αί μεριμναι τοΰ χρηματισμοΰ, αϊτινες σήμερον 
στενεύουν τήν διάνοιαν καί περιορίζουν τήν σφαίραν τής καρδίας είς τό 
άτομον ή τό πολύ πολύ είς τήν οικογένειαν, θά λείψουν, καί έκάστου 

ή καρδία θά πάλλη ύπέρ έκάστου άλλου, όπως ύπέρ τοΰ ίδίου άδελφοΰ 
ή τέκνου. Συμφέροντα άντικρουόμενα δέν θά δύνανται νά υπάρχουν. 

Έ λατήριον δραστηριότητος έκάστου θά είνε ή όλβιότης όλων. Η άν

θρωπότης ούτω άπαλλαττομένη τής βίας καί τοΰ δόλου θ άναπνεύση, 
θ’ άναπαυθή καί θά στρέψη τήν προσοχήν της είς τήν άπειρον έκτασιν 

τοΰ πνεύματος.
Ά λλά  τά πάν έξαρτάται έκ τής δράσεως, ήν τήν στιγμήν ταύτην 

αναπτύσσει έκαστος έργάτης. Έ άν θεωρή ΰψιστον αύτοΰ καθήκον ν 

άπαιτή ολόκληρον τά προϊόν τής έργασίας του, όχι ώς ατόμου, αλλα 
ώς έργάτου, ώς μονάδος τής έξελισσομένης άνθρωπότητος, έπιφυλάσσε- 

τα ι διηνεκώς έπικράτησις άνθρωπισμοΰ καί όλβιότητος, άλλως ή βασι
λεία τοΰ δικαίου θ’ άναβλ*ηθή έπ’ αόριστον. Ώ ς άτομον ό έργάτης 
έχει δικαίωμα ν’ άπαιτή τήν κυριότητα τής έργασίας του, άλλά δέν 

έγκειται έν τούτω ή μεγάλη σημασία τοΰ άγώνος. Τά δικαίωμά του 
τοΰτο δέν εχει τήν ιερότητα τήν οποίαν εχει τό καθήκον αυτοΰ, οπως 

διατυπώση τήν άπαίτησίν του ώς έ ρ γ ά τ η ς .  Τά άτομον είνε γέννημα 
μιάς ήμέρας, ά έργάτης είνε αιώνιος. Αί πρόοδοι αϊτινες αναμε'νουσι 

τήν άνθρωπότητα, έάν έκαστος έργάτης αισθάνεται τό έν λόγφ καθή
κον, θά είνε γ ιγα ντια ΐα ι. Ή  έξέλιξις άμα τοιουτοτρόπως λάβη τήν 
προσήκουσαν διεύθυνσιν θά είνε άκατάσχετος. Μεταμόρφωσις τής αν

θρώπινης φύσεως δύναται νά λογισθή, ή έντέλεια εις ήν ά άνθρωπος θά 
φθάση, παραβαλλόμενη πρός τήν άτέλειαν ήτις χαρακτηρίζει ήμάς σή
μερον. Έκεϊνος ά σπινθήρ ό ένοικών έν τώ βάθει της ανθρώπινης ύπάρ- 

ςεως, ά λλ ’ άνίσχυρος ών ν’ άκτινοβολήση ένεκα τοΰ παχέος τείχους 
τής έκ τοΰ χρηματισμοΰ ύλοφροσύνης, θά έκπέμψη άπλετον φώς καί 
ή προσωπικότης θά άναλάμψη έν ίσοθέω μεγαλειότητι. Τοιαύτη μετα- 
μόρφωσις θά συντελεσθή, διότι ή μεταβολή τοΰ συστήματος τής κυ
κλοφορίας τοΰ πλούτου θά έξασφαλίση έν πρώτοις είς τό άτομον την 
εύκαιρίαν νά οίκοδομήση . χαρακτήρα. "Ο τι ούδεμία πραγματική εύη- 
μερία είνε δυνατή σήμερον, τοΰτο οφείλεται εϊς τήν ελλειψιν χαρακτή

ρος, όστις είνε φυτόν μή δυνάμενον νά βλάστηση έν τώ συναγωνισμώ



καί ύπό τήν ανάγκην έκάστου νά εξασφαλίζω τό είναι του ερπων η διά 

παντοίων τεχνασμάτων. Ό  χαρακτήρ κατορθοΟται καί τελειοποιείται 
μόνον ύπό τόν ήλιον της αύτονομίας έκάστου άτόμου. Ά λ λ ’ ή αύτο- 

νομ.ια τοΰ ατόμου είνε αδύνατος, ένοσω δέν αναγνωρίζεται ή άρ^ή ότι 
λόγος υπαρξεως έκαστου είνε ή ολβιότης όλων. Μόνον έπιτυγ^άνων τις 

τήν αύτονομίαν του, ήτις αποτελεί τά πρωτοτόκια τοΰ άνθρώπου, θά 
δυνηθή νά βλε'π/ι εαυτόν έν τώ προσώπω τοΰ πλησίον. Μόνον έάν τις 

ε'/,Ό χαρακτήρα, είνε ισχυρός, γενναίος, γλυκύς, σοφός πεφωτισμένος. 
Τό εργατικόν ζήτημα δέν είνε άπλώς ζήτημα βελτιώσεως τής καταστά- 
σεως τών έργατικών τάξεων, άλλά κρύπτει έν έαυτω τήν δόξαν τοΰ 

κόσμου καί περιβάλλει έκαστον μέ τήν εύθύνην περί τοΰ με'λλοντος.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ

Π Ο Σ Α Ι Ε ΙΝ Ε  ΑΙ Τ Ρ Ι Χ Ε Σ  Τ Η Σ  Κ Ε Φ Α Λ Η Σ

Ή παλαιά ίδε'α ότι αί τρίχες τής κεφαλής είνε άναρίθμητοι, άπεδ»'.- 

yΘυι έσφαλμένη. Πρό τινων έτών, Γερμανός επιστήμων ειχε τήν ύπομο- 
νήν καί κάπως εύρε τόν καιρόν νά ένεργήσΥ] έπιμελή έξέτασιν έπι του 
υποκείμενου τούτου, καί λαβών τμήμα  τοΰ κρανίου, καί έπιμελώς άριθ- 

μήσας τάς έπ ’ αύτοΰ τρίχας, είτα ποιήσας ύπολογισμόν, εφθασεν είς 

άκριβή όπωσοΰν ιδέαν περί τοΰ άριθμοΰ τών τριχών, τών φυόμενων έφ 

όλου τοΰ κρανίου. Εύρε δέ ότι αί ξανθαί τρίχες εινε αι λεπτόταται, 
καί ότι περί τάς 1 4 0  χ ιλ . τρίχες τοΰ χρώματος τούτου φύονται έπί 

κεφαλής μέσου μεγέθους· είτα έρχονται αί κασταναι και αμαυραι, άνερ- 

χόμεναι είς 110 χ ιλ . καί τελευταία ι αί μαΰραι, φθάνουσαι είς 100  χ ι
λιάδας. Αί κόκκιναι ή πυρραί τρίχες είνε αί άδρόταται, φθάνουσαι μόνον 

είς 8 0  χιλιάδας.
’Επειδή δέ ό λόγος περί τής κόμης, άναγινώσκομεν κάπου ότι τοΰ 

κτενιού γίνεται σήμερον πολύ όλιγωτέρα χρήσις ή πριν. Η πείρα απέ- 
δειξεν ότι πολύ τής φαλάκρας οφείλεται είς την χρήσιν τοΰ κτενίου, 
καί πολλοί τών άνθρώπων, κειρόμενοι άλλως λίαν συχνά έν χρώ, κατήρ- 
γησαν παντάπασι τό κτένιον. Ό τα ν  ή κόμη τηρείται βραχεία και 
πλύνεται καταλλήλως, ούδεμία άνάγκη νά μεταχειρίζηται τις κτενιον, 

άπαλλαττόμενος δε' τις αύτοΰ άποφεύγει καί τόν ερεθισμόν τοΰ κρανίου 

ώς /'-αί τήν άπόσπασιν ικανών βοστρύχων τριχών. Αλλοι σινιστώσι τς



βούρτσισμα ώς θεραπείαν της φαλάκρας καί άραιότητος τής κόμης, 
κα; λεγουσιν ότι, όταν γίνεται συχνά τοΰτο, ούδεμία βλάβη επέρχεται, 
και ο καλλωπισμός τελειος κατορθοΰται. Ή  φιλόκαλος μήτηρ ητις 

διαπερά St ίσχυροΰ κτενιού τους βοστρυχώδεις ϊούλους τής κόμης τοΰ 
νεογνοΰ της, επιβάλλει ανωφελή βάσανον εϊς το τρυφερόν παιδίον, και 

ανασπά προρριζα άπειρον ποσότητα τριχών έντός έτους ή δ ιετ ία ς .Ά λλω ς 
δεν πράττει τίποτε περισσότερον διά τά καλάν τοΰ παιδιού ή όσον θά 

έπραττε διά μικροΰ σαπωνίου καί ύδατος καί λ ε ι ό τ ρ ο ς  ψήκτρας.

%

Π Ο Ν Τ ΙΚ Ο Ι ΙΙΡ Ο Σ Β Α Α Λ Ο Ν Τ Ε Σ  Ε Λ Ε Φ Α Ν Τ Α Σ

Οι έλε'φαντες, οί ρινόκερω, καί άλλα μεγάλα παχύδερμα ζώα έχουσι 

φοβερούς έχθρούς τούς υ.ΰς και ποντικούς. Τά τρωκτικά ταΰτα και 

νυκτόβια ζώα εύρον ότι οί πόδες τοΰ έλέφαντος είνε καλοί ε ϊί βρώσιν, 
καί δέν διστάζουσι νά έπιπίπτωσι κα τ’ αύτών όταν τά ζώον κεϊται 

κάτω, καί ένεκα τής θε'σεώς του ταύτης δέν δύναται νά ύπερασπισθή 
καλώς κατά τών μικροσώμων άλλά δεινών τούτων εχθρών. Πράς ύπε- 
ρασπισιν τών τεραστίων τούτων ζώων, έκρίθη άναγκαϊον εϊς τινα θη

ριοτροφεία νά Ιχωσι μικρούς θηρευτικούς κύνας, έκ τοΰ γένους τών βρα- 
χυπόδων, περί τούς κλωβούς τών μεγάλων θηρίων. Τά κυνάρια ταΰτα 
καταδιώκουσι λίαν άποτελεσματικώς τούς έπικινδύνους μικρούς έχθρούς 

τών παχυδέρμων. Άνεκαλύφθη έσχάτως έ'ν τινι θηριοτροφείω ότι οι 

μύες καί ποντικοί είχαν καταφάγει κυριολεκτικώς τό δέρμα ένός ρινό- 
κερω. Κυνάριόν τ ι βραχύπουν τής Σκωτίας, ή Φανή, εισή/θη είς τόν 

κλωβόν τοΰ τεραστίου κτήνους, καί τήν πρώτην νύκτα έφόνευσεν είκο- 
σιεπτά ποντικούς. Ε ϊς  όλίγας ήμέρας δέν έμειναν πλέον ποντικοί διά ν ’ 

άποτελειώσωσι τά δέρμα τοΰ πτωχοΰ ρινόκερω.

Π Ω Σ  Ε Ζ Τ Γ ΙΣ Θ Η  Η ΓΗ

Αδύνατον βεβαίως νά τεθή ή γή έπί ζυγιστικής μηχανής καί τα -  

λαντευθή απέναντι γνωστοΰ βάρους· ά λλ ’ ούχ ήττον, οί διάδοχοι τοΰ

Άρχιμήδους ύπελόγισαν τά βάρος της σχεδόν κ α τ ’ άκρίβειαν. Ό  πρώ

τος έπιστήμων όστις έπελήφθη τοΰ ζητήματος ήτο ά καθηγητής Μά- 
σκελον, όστις, τώ 1 7 7 2 ,  δ ι’ επανειλημμένων έπιχειρημάτων, άπέδει- 
ξεν ότι ή ελξις ήν έζασκεί τά όρος Σχιάλλιον, έν Περθσίργι τής Σκω 

τίας, εκαμνε τήν στάθμην νά παρεκκλίνη πρός τά όρος σχεδόν κατά 

εξ έξηκοστά άπό τής καθέτου. Ακολούθως άλλοι φιλόσοφοι, ο ΓΙλέϋ- 
φαιρ, ό Κάβενδις καί ό Ούττων, προσδιώρισαν τήν κατασκευήν τοΰ 

Σχιαλλίου, καί έθεσαν τήν πυκνότητα τοΰ όρους τούτου είς αναλογίαν 

πρός τήν πυκνότητα τής γής, ώς πέντε πράς έννέα. Ε ίτα  έξηκριβώθη 
ή σχετική πυκνότης τοΰ Σχιαλλίου πρός τά ύδωρ, ήτις είνε περίπου ώς 

πέντε καί ήμισυ πρός έν. Τουτέστιν, έάν κυβικός ποΰς ύδατος ζυγίζει 

63  λίτρας, κυβικός ποΰς γής θά ζυγίζτ, περί τάς 3 4 5  λίτρας. Εξηκρι- 

βώθη τό κυβικόν περιεχόμενον τής γής, καί έντεΰθεν τό βάρος της ύπε- 
λογίσθη είς 5 ,8 4 2  τρισεκατομμύρια τόννων έκ 2 ,2 4 0  λιτρών έκάστου, 

ήτοι άξίαν είς λίτρας παρισταμένην διά δεκατριών καί δ ι’ εϊκοσιτεσσά- 

ρων ψηφίων.

%

Δ ΙΑ Τ Ι Δ Ε Ν  Λ Ο Υ Ο Ν ΤΑ Ι Μ Ε Τ Α  ΤΟ  ΓΕ Υ Μ Α

Ό μιλώ ν ένώπιον τής έν Παρισίοις Α καδημίας τών ’Επιστημώ ν, ό 

Βερτχάϊμερ ανέπτυξε γεγονότα τινά τά όποϊα καλόν θά είνε νά εχη τις 

ύπ’ όψιν τώρα τό θέρος, ότε είνε ή έποχή τών λουτρών. Άπέδειξεν ότι 
αίσθησις κρύους έπί τής έπιδερμίδος έπενεργεϊ έπί τής κυκλοφορίας τοΰ 
κατωτέρου μέρους τοΰ κορμοΰ, τουτέστι τών φλεβών, ώς καί έπί τοΰ 

μυελοΰ, κατά τάν αύτόν τρόπον καθ’ ον μηχανικόν ή ήλεκτρικάν κέν- 

τρισμα τών αισθητικών νεύρων τής έπιδερμίδος. Ή  παρατήρησις αύτη 
παρέχει τήν έξήγησιν τοΰ γεγονότος ότι αιφνίδια έμβάπτισις τοΰ σώ

ματος είς ψυχρόν ύδωρ μετά τά φαγητόν, καί ένώ γίνεται ή πέψις, δύ- 

ναται νά είνε έπικίνδυνος. Κατά τόν χρόνον τοΰτον τά γαστρικόν σύ
στημα εινε έδρα σφοδράς φυσιολογικής συμφορήσεως, καί ή συγκέντρω- 

σις αΐαατος έν αύτφ αναχαιτίζεται αίφνης πράς τά νευρικά κέντρα, 
'Η  συνέπεια δύναται νά είνε αταξία άπολήγουσα είς θάνατον.



Γ1ΩΣ Π Ρ Ο Φ Υ Λ Α Τ Τ Ε Τ Α Ι Τ ΙΣ  Α Π Ο  Τ Α  Ν Υ ΓΜ Α Τ Α  

ΤΩ Ν  ΕΝ Τ Ο Μ Ω Ν

Ε π ισ τήμ ω ν τις γράφει τά επόμενα είς περιοδικόν τ ι : Ε ίνε γεγονός 
δχι πολύ γενικώς γνωστόν ότι, έάν κράτη τις τήν άναπνοήν του, 

σφήκες, μέλισσαι, καί άνθρήναι δέν δύνανται νά δαγκάσωσιν. Ή  έπι- 

δερμίς καθίσταται άδιαπε'ραστος ύπό νυγμού, καί άν κρατήσγις τό εν- 

τομον άπό τούς πόδας, καί τφ  δώσγις πλήρη έλευθερίαν ένεργείας, δύ- 
νασαι νά τό ϊδγις προτείνον τό όπλον του εναντίον τής άτρωτου έπ'φα- 
νείας, μέ δύναμιν έξογκοΰσαν τά σώμ.ά του είς παν πλήγμα ' άλλ’ ή ελά

χιστη ποσότης άέρος άς έκφύγγ) άπά τούς πνεύμονας, καί τό κέντημα 

θά ένεργήστ, άμέσως. Δέν είδα ποτέ έξαίοεσιν τούτου είς είκοσιπέντε 
έτών παρατηρήσεις. Έ δίδα ξα  νεαράς κυρίας μέ άβροτάτας χείρας νά 

έκπλήξωσι τούς φίλους των διά τής έκτελέσεως τοΰ κατορθώματος τού
του, καί είδα μίαν τόσον δριμ.ε'ως πληγεΐσαν άπά τά νύγμα, ώστε νά 

λάβγι ανάγκην ιατρικής βοήθειας, διότι έγε'λασεν είς εύφυή παρατήρησιν 

τής άδελφής της, λησμονήσασα ότι ό γέλως άπαιτεί άναπνοήν. “Οσον 

άφορα τήν έξήγησιν τοΰ πράγματος τούτου, τείνω νά πιστεύσω οτι τά 

νά κρατή τις τήν άναπνοήν κλείει έν μέρει τούς πόρους τοΰ δέρματος. 

Τά πειράματά μου ώς πρός τοΰτο δέν υπήρξαν άρκετά άκριβή ώστε 

νά έχωσιν έπιστημονικήν άξίαν, άλλ’ είμαι εύχαριστημένος ότι τοΰτο 
λίαν έπαισθητώς θίγει τοΰτο τά ποσάν τής άνεπαισθήτου διαπνοής.

Η Ε Π ΙΔ Ρ Α Σ ΙΣ  Τ Ο Υ  Κ Λ ΙΜ Α Τ Ο Σ  Ε Π Ι Τ Η Σ  Φ Υ Λ Η Σ

Ό  κ. Τζών Φόρτσκιου έδημ.οσίευσεν άξίαν άναγνώσεως διατριβήν 

έν τή  « ΙΘ ' Έ κατονταετηρίδ ι» περί τής έπιδράσεως τοΰ κλίματος έπί 
τής φυλής. Παρατηρεί πόσον ένδιαφέρονται ιδίως τά  μεγάλα εθνη τής 

Εύρώπης, τά έχοντα άποικίας πανταχοΰ, είς τό ζήτημα τοΰτο, καί ότι 
συνήθως υποτίθεται ότι οί ’Ά γγλο ι π . χ . δύνανται νά ζώσι καί άποι- 
κώσι πανταχοΰ τοΰ κόσμου, μένοντες άναλλοίωτοι τήν κρασιν olot καί 
έν τή  μητροπόλει. Α ί υποθέσεις όμως αύται είνε πολύ σφαλεραί. Πραγ

ματεύεται τό ζήτημα άν μ ία  φυλή μεταφυτευομένη άπά τό ύγρόν κλίμα

τής Βρετανίας δύναται νά τηρήσγι τήν εύρωστίαν της είς την αυχμη- 
ράν άτμοσφαΐραν τών ’Ινδιών ή τής Αύστραλίας ή εϊς τά ψΰχος τό έπι

κρατοΰν έν Καναδα. Ά ρ α  αί χώραι αι τόσον συνεχώς άποικιζόμεναι 

θά παραγάγωσιν έπί τέλους δΓ έξελίξεως νέον άγγλικόν τύπον;

Ό  συγγραφεύς τής «Έ πιδράσεως τοΰ κλίματος έπί τής φυλής» φέρει 

πολλά παραδείγματα είς άπόδειξιντοΰ ισχυρισμού του. Δ ιη γε ίτα ι, π .χ . ,  
ότι έν Νέα Ζηλανδί^ οί άνθρωποι ύφίστανται ραγδαίαν άλλοίωσιν άπο 

γενεάς είς γενεάν, καί άποβάλλουσι τά κύρια χαρακτηριστικά τής Ά γ -  

γλοσαξωνικής φυλής. Ά ν τ ί τής συνήθους διαθέσεως τοΰ Ά γγλο υ , ήτις 
είνε ή μελαγχολία, τά άνήσυχον καί τά περιφρονώ, μεταλαμβάνουσι 
τής φαίδρας καί έλαφροκαρδίου φύσεως τών μεσημ.βρινών εύρωπαίων. 

Ή φύσις καί τό έμπόριον συμβάλλουσιν έν Νέα Ζηλανδία διά νά κα- 

ταστήσωσι τάν άποικον εύπορον, καί γίνεται εύκολος, φιλήδονος καί α ι
σιόδοξος. Ό  καύσων καί ή ξηρασία τοΰ κλίματος τής Αύστραλίας 
εχουσι παραπλησίαν έπίδρασίν έπί τής αγγλικής φυλής έν τή  χώρα εκείνη, 

όπου οί άνθρωποι είνε εκτάκτως εύρωστοι είς τά αγροτικά μέρη, καίτοι 
είς τάς μεγάλας πόλεις καί άλλαχοΰ, όπου π ίπτει πολλή βροχή καί 
γ ίνετα ι μέγας καύσων, ή θνησιμότης είνε πολύ μεγάλη, καί διακρίνον- 

τα ι ήδη σημεία παρακμής καί έκφυλισμού. Ενδιαφέρον είνε νά ένθυμη- 

θώμεν, έν σχέσει πρός τό προκείμενον ζήτημα , ότι όλοι οί μεγάλοι πο

λιτισμοί τής άπωτέρας άρχαιότητος, οιον ό Αιγυπτιακός, ό Άσσυρια- 

κάς, ό Βαβυλώνιος καί ό Περσικός πολιτισμός, ελαβον άρχήν είς θερμάς 

καί ξηράς χώρας. 'Ο καύσων μετά τής ύγρότητος τείνει νά έκνευρίζτ, 

τό σύστημα, καί έπιδρ5ί έπιβλαβώς έπί τε τής βιομηχανικής καί τής 
πολεμικής διαθέσεως. Αί κατακτ/,τικαί φυλαί ούδέποτε άνεπτύχθησαν 

είς χώρας ών τό κλίμα ήτο θερμόν καί ύγρόν.

*
Ο Τ Ρ Ο Μ Ο Σ  Κ Α Ι Η ΑΦ Ω ΝΙΑ

Έδημ,οσιεύθη έσχάτως είς τάς εφημερίδας ότι ή θυγάτηρ γυναικος 
τίνος κατηγορηθείσης έπί κλοπή είς Βλάκβορν, έτρόμαξε τόσον άπά τήν 

θέσιν τής μητρός της, ώστε έχασε τήν δύναμιΦ τοΰ λαλείν. Τά κεραυ
νοβόλον άποτέλεσμα τής ίσχυρας συγκινήσεως έπί τοΰ σωματικού οργα

νισμού είνε γεγονός τό οποίον συχνά άπαντώσιν οί ιατροί τών πόλεων,
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ΥΠΟ

ΓΙΧΑΡΔΟΤ Ι1Γ0ΚΤΩΓ0Σ

Ο Φραγκίσκος Βάκων έθηκεν ώς αξίωμα δτι ή πείρα είνε τό θεμέ
λιον πάσης άληθοΰς προόδου τής γνώσεως. Ό  άνθρωπος, είπεν, ώς λει

τουργάς καί διερμηνευτής τής φύσεως, πράττει καί νοεί τόσον, δσον τω 

έπιτρέπουσιν αί παρατηρήσεις του έπί τής τάξεως τής φύσεως, καί 

ούτε γνωρίζει ούτε ισχύει περισσότερον. Θά. έφαίνετο τότε δτι δέν θά 
ήδύνατο νά ΰπάρ/ri υποκείμενον έφ’ οΰ ό άνθρωπος νά είνε καλλιτερον 

πληροφορηνίνος παρά περί τής άξίας τών διαφόρων ειδών τής τροφής 
καί περί τής ποσότητος είς ήν πρέπει νά μεταχειρίζηται έκαστον τού
των. Ε ίς πολλούς κλάδους έμπειρικής έξετάσεως, ολίγοι άνθρωποι έν 

έκάστγ) γενεά (’ίσως έπ ’ όλίγας μόνον αλληλοδιαδόχους γενεάς), έξηκο- 

λούΟησαν έπί βραχυτέραν ή μακροτέραν περίοδον τής ζωής των σύ
στημα έμπειρίας καί παρατηρήσεως. Ά λ λ ’ είς τά υποκείμενον τής τρο
φής ή τής διαίτης δλοι οί άνθρωποι είς όλας τάς γενεάς υπήρξαν πρα
κτικοί πειραματισταί, καί δχι μόνον έπ ’ ολίγα ετη, άλλά καθ’ όλην τήν 
ζωήν των. Εντεύθεν θά ήλπιζέ τις ότι ούδέν ζήτημα ήδύνατο νά είνε 
όριστικώτερον λελυμένον άπά έκεϊνα τά όποια σχετίζονται μέ τήν χρήσιν 

ή τήν κατάχρησιν τής τροφής. Πρέπει νά είξεύρν) πκς τ ις , θά υπέθετε 
τις, ποια είδη τροφής είνε καλά διά τήν υγείαν, είς ποίαν ποσότητα 

πρέπει νά λαμβάνεται έκαστον, ποίαι μεταβολαί διαίτης τείνουν νά Θε-

ΤΟΜΟΣ Β ' .— ΔΥΓΟΓΣΤΟΣ 1 8 9 3 . 25
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