
Ό τα ν  ψήνης μπριζόλαν ρίπτε ολίγον άλας εις τά  κάρβουνα, και ό 

καπνός τοΰ λίπους δέν ένοχνεΐ.
Δ ιά  νά καθαρίσης έπιπλα έξ ιτέας, μεταχειρίζου άλας καί ύδωρ.

Έ ά ν , μετά την εξαγωγήν όδόντος, τά στόμα γεμισθη μέ άλας καί 
ύδωρ, άποσοβεΐται ό κίνδυνος τής αιμορραγίας.

Τό άλας ώς κόνις διά τούς όδόντας είνε ύπέρ πάν άλλο καλλιτερον- 

τηρεί τούς όδόντας έκλάμπρως λευκούς καί τά  ούλα σφιχτά καί κόκκινα.

Ο Π Ο Υ  Α Π Ο Λ Υ Τ Ω Σ  Α Ρ Χ Ε Ι  Ο Α Ρ Ρ Η Ν

Οί πολέμιοι τών δικαιωμάτων και τής χειραφετήσεως τοΰ γυναικείου 
φύλου θά κάμω σι καλά νά μεταναστεύσωσιν εις την Νοτ ανατολικήν 

’Αλάσκαν, όπου ή κυριότης τοΰ άρρενος είνε τόσον απόλυτος (κατά τό 
υπόμνημα όπερ έδημοσίευσεν έν τή «Γεωγραφική ’Αποθήκη τής Σκω 

τία ς» ό καθηγητής Στήβενσων), ώστε, όταν πλησιάζη ά τοκετός βρέ

φους, ή γυνη άπελαύνεται τής οικίας, καί άναγκάζεται νά ζητήση σκε

πήν καί καταφυγήν εις τά δάση. "Ο ,τ ι καιρός καί άν είνε, άποδιώκεται 
άσπλάγχνως, καί έν ώρα βροχής καί χιόνος. Οί ιεραπόστολοι μάτην 
προσπαθοΰσι νά καταδείξωσι τά βάρβαρον τοΰ έθίμου* οί ιθαγενείς άν- 
θίστανται σφόδρα, καί εχουσι τήν συνείδησιν ήσυχον ότι καλώς πράτ- 
τουσι. Τό ότι α! γυναίκες ύποφέρουσιν άπό πόνους έν τώ τοκετώ είνε, 
λέγουσιν, άπόδειξις ότι ό Θεάς τάς κατατρέχει, καί ά άνηρ έκτελεϊ τά 

θέλημα τοΰ Παντοδυνάμου έπαυξάνων άκόμη έξ ιδίας πρωτοβουλίας 

τάς δεινοπαθείας τοΰ θεοστυγοΰς πλάσματος.

ΤΟ ΜΟΙΡΑΙΟΝ 

Τ Ο Υ Ε Γ Κ Λ IIΜ  Α Τ Ο Σ
ΥΠΟ

ΔΙΚ ΔΟΝΟΒΑΝ

( ’Ε κ  τοΰ άγγλικοΰ περιοδικοΰ «Ο  ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ Κ Ο Σ Μ Ο Σ »)

Έ κ  λ η φ θ ε ι σ ώ ν  π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν  επιγράφεται σειρά δεκατεσ
σάρων ιστοριών ιχνηλατών καί 'Άργων τής άστυνομίας, συντόμως καί 
έπικαίρως έκτιθεμένων άνευ περιττών λεπτομερειών και μακρολογίας. 
Έ γ κ λ η μ ά  τ ι διεπράχθη η ύποτίθεται ότι διεπράχθη, καί κατά πρώτον 
δέν υπάρχει σχεδόν άκτίς φωτός όπως διαλευκάνη τά σκότος έν ω περι

βάλλετα ι ή πραξις. Βαθμηδόν μικρόν τ ι συμβεβηκός παρέχει κλείδα εις 

τόν πεπειραμένον άστυνομικόν υπάλληλον, καί έν γεγονός αποκαλύπτει 
άλλο, έωσότου ό ένοχος άνακαλύπτεται καί ίχνηλα τεϊτα ι είς τήν κρύ
πτην του. Α ί διηγήσεις εκτίθενται ώς έάν ό συγγραφεύς ήτο αληθης 

άνιχνευτής καί ύπηρέτει έπισήμως ώς τοιοΰτος, ούτως ωστε τά  ιστο
ρούμενα, έκτός άν άποδειχθή τό έναντίον, δυνατόν νά συνέβησαν άλη- 
θώς. Ά λ λ ’ ύποθέτομεν, έν τοιαύτη περιπτώσει, ότι τά  φερόμενα ονό

ματα δεν είνε τά  ονόματα πραγματικών προσωπων. Εάν τά συμβε- 
βηκότα εινε πραγματικά, ή άλήθεια επαυξάνει την άξίαν των- καί άν 
είνε πλαστά, ό συγγραφεύς είνε άξιος έπαίνου διά την επίνοιαν. Τ ίποτε 
είς τά  διηγήματά του δέν φαίνεται απίθανον ύπο νομικήν έποψιν, πλην
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μικρών καί αναξίων λόγου άνακριβειών. Τινές τών παρατηρήσεων του 

έλέγχουσι μεγίστην γνώσιν της ανθρώπινης φύσεως, και έμποιουσι τήν 
έντύπωσιν ότι ό συγγραφεύς είνε ανιχνευτής ού μόνον τοΰ εγκλήματος 
άλλά μεγάλων ήθικών άληθειών. Έ π ί παραδείγματι, εις τά διήγημα 

τό έπιγραφόμενον « Ή  εκδίκησις τοΰ γε'ρο-Τζίμμη», ά ένοχος είνε υίάς 
άξίων καί σεβασμίων γονέων. Ή  κληρονομικότης άρα άποτυγχάνει νά 

έξηγήση τήν περίπτωσιν, καί ό κ. Δόνοβαν δίδει τήν μόνην δυνατήν έξή- 

γησιν, τουτέστιν ότι ά άνθρωπος είχε γ ε ν ν η θ ή  κακός. Τά παράδειγμα 
τοΰτο είνε καί άλλως περίεργον, διότι ό ληστής εκλεπτεν ούχί δ ι ’ άλλον 

σκοπόν εtμή όπως τε'ρπηται θεώμενος τήν λείαν του, τουτέστιν ήτο φι

λάργυρος φύσει. ’Απειράριθμα παραδείγματα έν τή  εγκληματική καί τή 
καθ’ όλου βιογραφία άποδεικνύουσιν ότι οί άνθρωποι δεικνύουσιν άπό 

της παιδικής ήλικίας έπικρατ.οΰσάν τινα κλίσιν πρός τινα διεύθυνσιν, 

καί ότι, όσον καί άν κολάζωνται και περιστέλλωνται έπί τινα χρόνον, 
έπιστρέφουσιν είς αυτήν καί τήν άκολουθοΰσι διά βίου. Μάταιον νά 
ζητή τις άλλην έξήγησιν παρά τήν μοίραν ή τό πεπρωμένον διότι τό 

άθρησκον, τά περιβάλλοντα, ή κληρονομικότης, κτλ . άποτυγχάνουσι 
ν’ άπαντήσωσιν είς τά έρώτημα. Τά μέγιστα εγκλήματα διεπράχθησαν 
έν άνόματι καί πράς χάριν τής θρησκείας, κακώς νοούμενης· πάμπολλοι 

έγκληματίαι εσχον τά εύνοϊκώτατα περιβάλλοντα" καί ή κληρονομικό

της δυνατόν νά έξηγή μόνον τάς περιπτώσεις έκείνων οί'τινες εσχον έγ- 
κληματίας προγόνους.

Πόσον μάταιον είνε τό νά ΰποθέτη τις OTt ή άγωγή είνε ή αίτιον ή 
θεραπεία! Οί παλαιοί λήσταρχοι ήσαν άνθρωποι τοΰ κόσμου- οί βραχ- 
μανες είς τάς ’Ινδίας ΰποθάλπουσι καί ύποστηρίζουσι τά έγκλημα. Αί 

έπαγγελματικαί τάξεις, εύγενείς, αϋτοκράτορες, βασιλείς καί πάπαι, 
μέχρις έκείνων οϊτινες κλέπτουσιν έξ ένδείας, όλοι κατέχουσι σηκούς καί 
υπόβαθρα έν τώ ναώ τοΰ έγκλήματος. Έ ξ  ίσου μάταιον είνε ό ,τ ι κη
ρύττεται άπά τής δικαστικής καί τής έπισκοπικής έδρας, ότι ή μέθη 
είνε ό κύριος παράγων τοΰ έγκλήματος. Πας τις γνωρίζει τακτικούς 
μεθύσους οϊτινες είνε κατά τά  άλλα άμεμπτοι. Θά ήτο πολύ έγγύτερον 
τής άληθείας τά νά είπωμεν ότι ό άληθής έγκληματίας ποτέ δέν πίνει, 
διότι τό ποτάν θά τάν έπρόδιδε, καί όπως έξασκήση τό έπάγγελμά του 
πρέπει νά είνε μάλλον νηφάλιος.

Η μέθη έν τούτοις παρέχει ευκολίας πράς κακουργίαν, διότι εινε 
εύκολον νά ληστεύση τις οίνόφλυγα- καί όσον άφορ£ τάς βαναύσους

έπιθέσεις έναντίον τής συζύγου, ή μέθη φέρει μόνον εις τήν έπιφάνειαν 
τήν κτηνωδίαν ήτις ύπήρχεν ήδη είς τό βάθος. Η μέθη καθιστα τόν 

άνδρα άνυπόμονον πράς τάς μεμψιμοιρίας καί επιπλήξεις τής γυναικος, 

καί μάλιστα άν τό ποτον ήτο νοθευμενον- διότι τίποτε γνήσιον δεν 

πω λείται, ώς φαίνεται, είς τούς πτωχούς. Ή  μέθη έπιφερει άνεκλάλη- 
τον συμφοράν καί άθλιότητα, άλλ’ 'έχει τόν άσθενέστατον δεσμόν πρός 

τά έγκλημα. ’Ακούων τίς τινας έκτραγωδοΰντας τά πράγματα, θα ύπε- 

θετεν ότι άρκεΐ νά κλείσωμεν τά  καπηλεία, και παν έγκλημα θά παύση. 

’Ο λίγη σκέψις θά δείξη ότι τά μέτρον θά έφερεν είς λαθροποσίαν, εις 
κρυπτά πνευματοποιεία καί δεινά πολύ χειρότερα ή υπό τά ένεστώς 
αΰστηρώς έπιτηρούμενον σύστημα. "Οπως άναιρέση τις άρδην τήν περί 

τοΰ ποτοΰ ταύτην πρόληψιν, άρκεϊ νά πρόσθεση ότι ή Ινδία εινε άπ 
άκρου είς άκρον εμπλεως έγκλημάτων, καί ότι οί ’Ινδοί εινε ού μόνον 

εγκρατείς και φυτοφάγοι, αλλά και εύλαβεΐς προς τά είδωλα. II πρό- 
ληψις δεν περιορίζεται μόνον είς εν μέρος. Έγνωρίσαμέν ποτε άνθρω
πον όστις έξαπατηθείς καί χάσας δισχιλίας λίρας υπό τίνος ύδροπότου, 

δέν έπαυσε διά βίου νά κηρύττη όλους τούς ύδροπότας αγενείς καί μο
χθηρούς. Ή  γυμνή αλήθεια είνε ότι ούτε ή οινοποσία ούτε ή έγκράτεια 

εχουσι μεγίστην σχε'σιν πρός τήν κακουργίαν II άρχή ότι ό ποιητής 
γενναται επιδέχεται απεριόριστον έπέκτασιν, και πρέπει νά έφαρμοσθ?, 
είς τόν μουσικόν, τόν ζωγράφον, τάν κηπουρόν, τάν κακοποιόν, τόν 

ιχνηλάτην καί είς πλείστους άλλους.
"Ετερον ψεΰδος, τά όποιον πρέπει ν’ άναιρεθή, είνε ότι τά έγκλημα 

εύρίσκεται είς έλάττωσιν. Λέγουσί τινες ότι αί είρκταί κενοΰνται τα 
χέως, καί άναφέρουσι τοΰτο ώς άπόδειξιν τοΰ ισχυρισμοΰ των. Ο 
δικαστικός κόσμος έν τούτοις εινε διηρημένος τάς γνώμας περί τοΰ υπο
κειμένου τούτου. Δυνατόν ν ’ άληθεύη ότι τά έγκλημα άναλαμβάνει τάς 
λεπτοτέρας μορφάς τής καταχρήσεως έμπιστοσύνης, τοΰ σφετερισμοΰ 
καί τής σκευωρίας, καί ότι άλιγώτερα εγκλήματα ανακαλύπτονται, 

διότι ή άνακάλυψις άπέβη δυσκολωτέρα. Γά έγκλημα, όπως και .ά 
άλλα πράγματα, μεταλαμβάνει τον τόνον τής έποχής, και καθίσταται 
έπιστημονικώτερον. Νομίζομεν ότι τά  κοινά έγκλήματα, καθώς αυτή ή 
μέθη, ήτις τώρα υπολογίζεται έν έκπτώσει, εύρίσκονται είς έλάττωσιν. 
Τοΰτο άπλώς σημαίνει ότι τά έγκλημα μεταβάλλει διεύθυνσιν. Έ ν  Γα λ

λία βεβαίως, ήκούσθη εσχάτως μεγάλη κατακραυγή κατά τών ναρκω
τικών. Δυνάμεθα δια τοΰτο νά υποπτευσωμεν OTt παραπλήσια α/ι,οτε—



λέσματα έν Α γγλ ία  έπονται έκ της έλαττώσεως τοΰ ποτοΰ, καίτοι 
ή άλ,ήθεια δέν άνεκαλύφθη άκόμη έδώ. "Ο λαι αί στατιστικό.! δει— 
κνύουσι σταθεράν άναλογίαν τόσα τοΐς εκατόν, καί εις τοιαΰτα πράγ

ματα  ώς ή παράδοσις εις τά ταχυδρομεϊον έπιστολών χωρίς διεύθυν- 

σιν, το όποιον έκ πρώτης όψεως θά έφαίνετο τυχαϊον. Δυνάμεθα άρα 

όρθώς νά συμπεράνωμεν ότι τά  εγκλήματα άκολουθοΰσι τόν αύτόν 

νόμον και πρέπει ν ’ άπέχωμεν υπερβολικής αισιοδοξίας, φοβούμενοι 
τάν κίνδυνον.

"Ετερος γενικός νόμος είνε ότι ό χρηστός άνήρ τείνει νά γείνη κρείτ- 

των καί ό κακός τείνει ν’ άποβη χείρων" ή , μέ άλλας λέξεις, ότι ό 
χρηστός καί ό κακός όμοΰ, ύ π ’ άοράτων δυνάμεων έλαυνόμενοι, άκο- 

λουθοΰσι τόν νόμον της φύσεώς των. Έ άν άληθεύη τοΰτο, ή ποινή 

δέν είνε θεραπεία, καί τά επανορθωτικά είνε μόνον δνειρον φιλανθρω- 
πιστοΰ. Ενυπάρχει ψευδής ύπόθεσις καί έν αύτη τη  άρχή τοΰ νόμου 

κατά τών διά πρώτην φοράν έγκληματούντων. "Οταν άνθρωπός τις δ ι- 
κάζηται δυνάμει τοΰ νόμου τούτου, είνε άπλή ύπόθεσις ότι είνε τό 
πρώτον αδίκημά του. Τά πιθανόν είνε ότι ετυχε συγγνώμης 50  ή 100 

φοράς- καί κατεδιώχθη τέλος μόνον διότι άπεδείχθη άδιόρθωτος. Ό φ εί- 
λομεν ν’ άνατρέξωμεν πέραν τοΰ κατηγορητηρίου, καί νά έξετάσωμεν 

τήν παρελθοΰσαν ιστορίαν τοΰ άνθρώπου, όπως άνακαλύψωμεν όλην 
τήν άλήθειαν, ήτις δέν δύναται, διά μόνων τών κανονικών άποδείξεων, 
νά φανερωθη ένώπιον τοΰ δικαστηρίου. Σκληρόν φαίνεται είς τό κοινόν, 

όταν άξιωματικοί τοΰ στρατοΰ καί τοΰ στόλου άποπέμπονται τής 
ύπηρεσίας ύπό τών στρατοδικείων διότι άπαξ μόνον έφωράθησαν με- 

θύοντες. Οί έν τοΐς παρασκηνίοις κάλλιστα γνωρίζουσιν ότι οί δυστυ
χείς ούτοι έπανειλημμένως έπεπλήχθησαν καί ήπειλήθησαν καί έσκε- 
πάσθησαν ύπό τών συναδέλφων των άξιωματικών, έωσότου πάσα 
ύπομονή έξηντλήθη τέλο ς , καί ή περαιτέρω συγκάλυψις κατέστη 

άδύνατος
Δέν εϊμεθα μακράν τής άληθείας όταν παραδεχθώμεν τό ρητόν τοΰ 

Ίουβεναλίου, ότι κανείς δεν δύναται είς μίαν στιγμήν νά καταστή 

έντελώς διεστραμμένος τήν φύσιν. Έ ντεΰθεν, όταν άναγγέλλεται ότι 

επιφανής άνήρ έφωράθη κλεπτών είς τό χαρτοπαίγνιον, ή ότι μεγάλη 
κυρία ύπέπεσεν εις κλοπήν, τά κοινόν άνοίγει μεγάλους τούς οφθαλμούς 

πρός τά τοιοΰτον παράδοξον συμβεβηκός’ ά λλ’ οί φίλοι καί γνώριμοι 
εκπλήττονται μόνον OTt ό έξοχος άνήρ ή ή μεγάλη κυρία έλάνθανον

έπί τοσοΰτον χρόνον. Τά έγκλημα είνε φύσει μοιραίον άνακαλύπτεται 

καθ’ ον χρόνον άκριβώς ύποπτεύηται, άλλά τό σκάνδαλον δέν καθί

σταται διά μιας κοινόν. Η κοινωνία περιέχει ίχνευτάς ώς και εγκλη
ματίας, καί οί πρώτοι η σιωπώσιν η ομιλοΰσι τα ^ειν/ι τ(ΐ φω^/). II 

άλήθεια έν τούτοις γνωρίζεται καλώς πολύ πριν άποβή δημόσιον 

κτήμα . Οί έγκληματίαι ποτέ δέν μανθάνουσι πότε νά παύσωσι, και έπί 

τέλους ή άτιμωρησία καθιστά αύτούς άφρόντιδας. Ό  Ά γγλος συγγρα
φεύς, έξ ού μεταφράζομεν τάς βραχείας ταύτας παρατηρήσεις, διη

γείτα ι ότι, δικαστής διατελών, έδίκασέ ποτε συμμορίαν ύποδίκων οϊ- 

τινες διέπραξαν τρεις λωποδυσίας έν μιά νυκτί. Έ ά ν  έπαυον^ μετα 
τάς δύο πρώτας, θά ήδύναντο, τόσον πλούσια ήτο ή λεία , νά ζ/·,σω- 

σιν έν άνέσει έπί έν έτος" αλλ’ εσπευσαν να διαπράζωσι και τρίτον, 

καί τότε ή άστυνομία τούς συνέλαβε. Τό παράδειγμα τοΰτο εξηγεί τό 
παράδοξον ρητόν τοΰ Ησιόδου, ότι οί άφρονες δεν είξεύρουσι πόσον 
τά ήμισυ είνε καλλιτερον τοΰ όλου. Ο Ησίοδος ηδυνατο νά εκφρασθ(ι 

ήπιώτερον, διότι ή άλήθεια τούτου δέν είνε τόσον καταφανής έκ πρώτης 

όψεως· καί ό μαθηματικός δέν θά τά παρεδέχετο και όταν ήθελεν έςη- 
-·ηθή. Μάλιστα θά τό διεφιλονίκει καί θά έλεγεν ότι εινε άδύνατον. 

Έ άν οί ποιηταί δέν ήδύναντο νά ϊδωσιν άπώτερον τών μα θημα τι
κών, είς τ ί θά έχρησίμευον οί π ο ιη τα ί; Πλουσιωτάτη λεία είς πολλας 
χώρας τής Ευρώπης προέρχεται πάντοτε έκ μιάς μόνης έπιχειρήσεως, 

ώς π . χ . έκ τής λησ;εύσεως άδαμαντοπωλείου ή σιδηροδρομικής άμά- 

ξης μεταφερούσης χρήματα τοΰ ταμείου. Περίεργον ότι ή έπιτυχία 

ούδέποτε είνε επωφελής διά τούς ληστάς. Ούτοι ποτέ δέν τοποθετοΰσι 
τά κλεμμένα, καί ζώσιν ήσύχως έκ τοΰ κεφαλαίου. Τό πεπρωμένον 

τούς καταδιώκει μέχρι τέλους· καί είνε περίεργον νά θεώρηση τις τάς 

τετριαμένας ποάξεις ή τας απροσεοας δι ων προδίδονται. Ολι j α 
παραδείγματα μνημονεύει ό κ. Δόνοβαν. Σκληρός φόνος θά έθεωρεϊτο 

ώς αύτοκτονία άν δέν είχε παρατηρηθή ότι τά πτώ μα μετεκινήθη 

τριάκοντα βήματα άπό τής Οεσεως έφ ής έπεσεν έκ τοΰ παραθυρου. 

Ή  καταβύθισις πλοίου καί ό έκ προμελέτης φόνος όλων τών τοΰ πλη
ρώματος, όσοι δέν συμμετείχαν τοΰ μυστικού, ποτέ δέν θ’ άνεκαλύπτετο 
άν δέν άπεβιβάζοντο κιβώ τια καί άποσκευαί ύποπτου προελεύσεως είς 
τήν ξηράν. Δυνατόν αί τοιαΰται διηγήσεις νά είνε πλασταί. Ένισχυον- 
τα ι όμως άρκούντως άπό σύγχρονα συχνά συμβεβηκότα. 'Ά ξιο ι συγ
γνώμης είν’ εκείνοι οϊτινες, λαμβάνοντες ύπ ’ όψιν τά γεγονότα μιάς



περιπτώσεως μόνον, άποδίδουσιν είς την τύχην τάς μικράς συμπτώσεις 

δ ι’ ών παραδίδονται μεγάλοι έγκληματία ι είς την δικαιοσύνην. Άφοΰ 
όμως αί συμπτώσεις αύται συμβαίνουσι διαρκώς, πώς εΐνε δυνατόν 

ν ’ άποφύγωμεν τό συμπέρασμα ότι ήσαν γραπταΐ και άποφασισμέναι 
ανέκαθεν ότι είνε μέρος του καθολικού σχεδίου- ότι είνε σχεδιασμένα', 
όπως οί χρηστοί μή άποθαρρύνωνται καί τά αγαθόν κατισχύση τοΰ 
κακοΰ ;

VI Ι Σ Π Α Ν Ι Δ Ε Σ

Έ ν  πρώτοις πολλαί ποικιλίαι έν τφ  τύπω τής ίσπανίδος γυναικος. 
Ά π ό τών βαρυσώμων Γαλλικιανών μέχρι τών Καταλανίδων τών έχου- 

σών άμαλώτατον τό υποκάτω τής όσφύος μέρος, μέχρι τών Α νδαλου
σιών μέ τά  άλησμόνητα όμματα, —  άτινα, πάντοτε μαρμαίρουσιν εν 

τώ σκιόφωτι τής άναμνήσεως,—  έκάστη επαρχία είνε εκφρασις γεω
γραφική1 εντελώς διακεκριμένη άπά τών μ ε τ ’ αύτής συνορευουσών bia 
διαφορών υλικών τε καί ηθικών. Βεβαίως «ή  Μασέγγα» —  ή αυτοχθων 

τής Μάγχης —  υψηλή άνευ χάριτος, άσχημος, ισχνή, ήλιοκαης, και 
ενωρίς χάνουσα τάς τρίχας τής κόμης της, έπιβαρυνομένη διά τών επ ι- 
αονθοτέρων εργασιών τοΰ όχλου, κατ’ ούδέν ομοιάζει προς τας κατο^- 
1 '* -  ν' P 'W  ,  cvciM/vr CilT"izC SIVS TOC 'TCfcOZ.IV0C OLvOy] T&Vκους της Σ εβ ίλλης, προς εκεινας, otu-ν.ς ..ν . ι/. t 

τταο&δεί'ΐων τοΰ Pouoc^oc^xt^tpou.  ̂ ^
Ούχ ήττον παρά τάς σωματικάς διαφοράς, παρά τας διαφορας της 

περιβολής, τής γλώσσης, χαρακτήρ σαφέστατα διακεκριμένος διακρίνει 
τήν κάτοικον τής Ίβηρικής χερσονήσου. Πλειότερον οίασδηποτε^ετερας 

εύρωπαϊκής χώρας, ή Ισπανία  εχει τύπον γυναικος ίδιον η εμφανή, προς

οΰδένα Ετερον όμοιάζοντα.
* * *

*

Ε  ί κ ώ ν. —  Α νάστημα μέτριον, έπιδερμίς λευκή η κεχρυσωμένη, 
κόμη μέλαινα, οφθαλμοί επίσης (αί ξανθαί μετά κυανών οφθαλμών,



καθαρού ούϊσιγοτθικοΰ τύπου, είνε σπάνια·., άλλά εξαίσια: έν Σ εβ ίλλη

και έν I ολέδω), στήθος πλούσιον, τό ύποκάτω τής όσφύος μέρος προέ-
χον μετά σείσεως τών λαγόνων, ήτις, t r a  lo s  m o n te s , — πέραν τών

Πυρηναίων, ορίζεται έν τή  απαλότητι καί τή  ήδυπαθεία αύτής,
el m e n e o ' ή κνήμη στρογγύλη άνω, ή γαστροκνημία μάλλον λεπτή.
Οι τελειότεροι τύποι απαντώσιν εν Βα λεντία , όπου α! γυναίκες είνε

ο ,τ ι λεπτότερον δύναται τις νά φαντασθή- είς Γάδειρα- είς Σεβίλλην

ιδίως, τόν τόπον τών θριάμβων αύτών- εις Μαλάγαν, είτα είς P u e b lo s

τινά τής άρχαιας Καστιλλίας καί της Άραγωνίας. Λεπτομέρεια ήτις
δέον ιδιαιτέρως νά σημειωθή εινε το κάλλος τοΰ ποδός τών δεσποινών

τής Βαλεντιας, αϊτινες εχουσι· την κομψοτέραν ύπόδεσιν πασών τών

Ισπανίδων, όντως κομψοτάτην. Καί άπορεϊ τις πώς γυναίκες βαδίζου-

σαι μ 5 σανδάλια λεπτά ώς δέρμα χειροκτίου έπί τοΰ αίχμηροΰ φρικώ-

δους λιθοστρώτου ισπανικών τινων όδών δύνανται νά εχωσι τάν πόδα
ούτω μικροφυά καί έπικααπή. Ε ίνε άνθος πεντάφυλλον.

★ ★
¥

Αέν υπάρχει τύπος ιδιαίτερος έν Μ αδρίτη, πόλει ύπαλλήλων. Ό  

πληθυσμός αύτής άνανεοΰται συνεχώς ώστε δεν εινε δυνατόν ν ’ άπο- 
σταχθή προϊόν οίον ή Παρισινή. Ό  επιδεικτικός, ό χλιδών, ό εύφυής 

«κόσμος» τής Μαδρίτης άποτελεϊται έκ κατοίκων τής Ανδαλουσίας. 
Δέν ύπάρχουσιν έν αύτή «άνοικτα ί» αιθουσαι- έν δέ ταϊς αίθούσαις της 
Μαδρίτης οι παντες είνε ψυχροί καί μεμετρημένοι. Ή  άριστοκοατία δέν 
παραμένει ποσώς έν τυ) (Λελαγχολικη ταύττ) πρωτευουση, τη  εχούση 
το 3cXt[Aα. δυσκραες, ττ) εκ.τκτ'Λεντ) εις το κέντρον έρημου πετρώδους. 

Οί I lap  ίσιοι γοητεύουσι τήν μεγάλην 'Ισπανίδα δέσποιναν, ής όλη ή 

φιλοδοξία είνε νά γίνγι Παρισινή- κατορθοί τοΰτο ένίοτε, κ α τ ’ έπίφα- 

σιν, καί φέρει μετά περισσής χάριτος la s  m o d a s  τών ΙΙαρισίω ν.’Αλλά 

δεν εινε κακόν παράδειγμα πιζρεχόμενον ύπο τών άνωτέρων τάξεων, 
η έπιολαβής αύτη τάσις πρός παραδοχήν τών παρισινών συρμών; Μ ι
κρόν κατά μικρόν ή γραφικότης εκλείπει πανταχοΰ, tr a  lo s  m o n te s . 

Ιδου ότι βαθμηδόν έκλείπει ό τριχάπτινος τής κεφαλής πέπλος.

★ ★
4-

Αλλοτε ή αμάθεια ήτο κανών γενικός. ’Από τινων έτών έν τούτοις 
παρέχεται συνήθως άρκούντως μεγάλη έκπαίδευσ'ς εϊς τάς νεάνιδας τής

άριστοκρατίας. Σπουδάζουσιν αύται άνευ κλίσεως καί λησμονοΰσι τα 

χέως. 'II ίσπανίς επιστήμων είνε μΰθος. Εν τή  άστυκή τάξει καί τώ 

λαώ, ή έκπαίδευσις τής 'Ισπανίδος είνε μηδέν ή σχεδόν μηδέν. II με

γάλη δέσποινα, λίαν σπάταλος, ούδεμίαν δαπάνην υπολογίζει, θέλει 

άντί πάσης θυσίας νά έπιδεικνύεται έν πολυτελεία. II ύπερηφάνεια τοΰ 

γένους καί τοΰ ονόματος, έξικνουμένη μέχρι τών εσχάτων αυτών ορίων, 

διερμηνεύεται διά τών έκφράσεων S a n g r e  εζ μ ΐ αίμα κυανοΰν h ijo s  

de  a lg o ,  υιός κάποιου (h id a lg o ).
At γυναίκες τοΰ λαοΰ είνε κακαί οίκοκυραί. Εννοείται τοΰτο. Ο 

Ολικός βίος περιορίζεται πολλάκις είς τ ’ άπολύτως αναγκαία, εις μα
γειρικήν τήν τυχοΰσαν, είς κλίνας στοιχειωδεστάτας. Τρέφονται αύται 
έξ ωμών ούσιών, έκ πορτοκαλιών, σαλατών, ές ιχθύων έψημμένων ,.ρο 
ήμερών, έξ άγκυναρών αλατισμένων, έκ σαλτσισότων μετά πεπέρεως. 

Κ α ί πάσαι, δέσποιναί τε τής άριστοκρατίας καί γυναίκες τοΰ όχλου, 
καί άοταί άγαπώσιν έμμανώς τάς « fu n c io n e s  r e l ig io s a s » ,  τάς ιε

ρουργίας, τάς c o rr id a s , τάς ταυρομαχίας, τά κοσμήματα, τά πνεύμα 

καί τήν άνδρείαν. Τά ζήτημα τοΰ χρήματος είνε δευτερεΰον. Η Ισπα- 
νίς ευρίσκει εύκόλως φυσικώτατον νά τρέφη εκείνον ον αγαπά. Ας ση- 

μειώσωμεν έν παρόδω ότι ή τοσοΰτον ύμνηθείσα θεοσεβεια τών Ισπα

νίδων ύπάρχει μόνον "κατ’ έπίφασιν. Η εκκλησία, αι λ ιτανεϊα ι, α/α 

πληροΰσι δ ι’ αύτήν τά θέατρον καί τάς έν ταϊς αίθούσαις διασκεδάσεις. 

Αί έρωτικαί συνεντεύξεις ορίζονται έν ταϊς εκκλησιαις. Η ψυχή ουδό
λως ενέχεται είς τήν όλως έπιδεικτικην θεοσέβειαν τής Ισπανίδος.

Ό  Έ ρ ω ς.—  Γυνή τοΰ λαοΰ ή τής μικράς άστικής τάξεως, ή γυνή 
τοΰ κόσμου, παρ’ ή ό παρισινός βίος δέν μετεβαλε τόν εθνικόν χαρα
κτήρα,ή Ίσπανίς είνε έρωτόληπτος. Εράται ορμητικώτατα και πχρα- 

δίδεται άνευ ύπολογισμών. Ομοιάζει κατά τούτο ώς και κατά πολλά 
άλλα πρός τήν άραβα γυναίκα" εχει τήν αυτήν τελείαν τοΰ έαυτοΰ 
της παραχώρησή, τήν αύτήν παθητικήν ύπακοην προς τόν αυθεντην 

αύτής καί κύριον.
Εν Ισπανία έγραψε, τώ 1 7 8 9 , ό κ. δε Βουργουάν βλεπει τ ις  « έ 

ρωτας θνήσκοντας έκ γήρατος». Ή  Ισπανίς όπως δήποτε θεωρεί ώς 

ιδίας τάς έριδας, καί τά φρονήματα έκείνου τάν όποιον άγαπ^, έγκα,*



ταλείπουσα τά  πάντα όπως τόν άκολουθήση καί όπως συμμερισθή του; 

κινδύνους του.
Ούτω έν τώθεάτρω ή Ντόνα Σόλ. Ούτω— έν τη Ισ τ ο ρ ώ —  ’Ιωάννα 

ή ΙΤαράφρων δέν ήθέλησε νά. κχταλίπη τόν νεκρόν της σύζυγον, καί π ε- 

ριήγαγεν αυτόν, έπί δέκα ’έτη, έντός οχήματος τά όποιον σώζεται ετ: 

είς τά  βασιλικά αμαξοστάσια της Μαδρίτης, μέ μίαν θέσιν διά τά φέ- 
ρετρον καί μίαν δ ι’ έαυτην. Ούτω ή Ντόνα Μαρία Πατσεκο, σύζυγος 
τοΰ Ίωάννου δέ Π αδίλλα, άρχηγοΰ τών C o m m u n e ro s , άφωσιώθη είς 

τά άτομον καί είς τάς ιδέας τοΰ συζύγου της, καί μετά τάν αποκεφα
λισμόν τοΰ Ίωάννου, άντέστη κατά τοΰ Καρόλου Π έμπτου έντός της 

πόλεως τοΰ Τολέδου, ης ίκέτευσε, διαρκούσης έπ ιβλητικω τάτης τινός 
λιτανείας, τούς άγιους νά έπιτρέψωσιν ί'να άφαιρεθώσιν ά π ’ αυτών οι 

άδάμαντες καί τά βαρύτιμα ύφάσματα όπως καλύψωσι τάς δαπάνας 

της ανταρσίας.

Ή  περίφημος ρήσις ό Ισπανός είνε Γάσκων, άλλά Γάσκων τρ α 
γικός, αληθεύει ιδίως περί της γυναικάς, ά ν ω τ έ ρ α ς  τ ο ΰ  ά ν- 
δ ρ ά ς ύπά όλας τάς έπόψε· ς, ώς πρός τά κάλλος (ό ίσπανάς μεγιστάν 
εΐνε πολύ άσχημος —  συνε'πεια γάμων συγγενικών), ώς πρός τά πνεΰμα 

καί την αύταπάρνησιν.

Ε ίς  ετι έπαινος- πανταχοΰ όπου άμιλεϊται ή αληθής καστελλανική 
διάλεκτος,ή γυνή συνενοϊ μετά τής ορθοεπείας καί τής άβροεπείας αί'τι- 
νες είσί κοιναί είς άμφότεοα τά φΰλα τήν χάριν τών υποκοριστικών. Δέν 
λέγει: un  b a so ,  εν ποτήριον, άλλά b a s ito ,  ποτηράκι- ή M ath ilda 

Μ ατθίλδη γίνεται T ild a ,  ή καί M ath ild ita  όπερ ήδύτατον. Προσθέ
σατε είς τήν γοητείαν ταύτην τών υποκοριστικών τάν χαριέστατον άν- 

δαλούσιον ζηταϊσμόν (z e z a ie m e n t) .

★ *
¥

"Οταν όμιλη τις  περί τής Ισπανίδος, όμιλεΐ περί της Άθιγγανίδος.

Ο χι.
Ή Κάρμεν τοΰ Μεριμέ είνε ό αληθέστατος καί λίαν διαδεδομένος κλα

σικός τύπος. Ό  χορός, ό ερως,ή πόσις καθαρού ύδατος, ιδού ή Τσπανίς, 
άλλά ιδίως ή « g it a n a »  ή άθιγγανίς. Άποστρέφεται παν τά ξένον.

Έ άν ή κατάκτησις μιας άθιγγανίδος είνε σχεδόν τ ι χιμαιρικόν, ή 

κατάκτησις μι&ς ισπανίδος εΐνε σχεδόν επίσης κολακευτικός θρίαμβος.

Ό πω ς έπιτευχθη ά ερως της, δεν άπαιτεϊτα ι ούτε ή αίσθηματικότης 

ήτις άρέσκει είς τήν Γερμανίδα, ούτε ή έκκεντρικότης ήτις δυνατόν να 
παραγάγη έντύπωσιν έπί τής Ά γγλίδος, ούτε τά πνεΰμα οπερ κατα- 
θέλγει τήν ματαιοφροσύνην τής Γαλλίδος, ουτε ή διανοητική ,.αράκρου 

σις ητις δυνατόν νά έξεγείρη τήν περιέργειαν τής Ρωσσίδος. Δεν θα 
τήν άποκτήσετε ούτε διά τοΰ χρόνου, ούτε διά τοΰ χρήματος, ουτε δια 
τεχνασμάτων. Ό  ερως της είνε πολύ ήττον περίπλοκος, πολύ μδίλλον 

άπλοΰς πάντων τούτων, καί πολύ ίσχυρώτερος. ’Αρκεί τις  να ή απλώς 

ό άρρην μετά πάντων όσα ό τίτλος ούτος συνεπάγεται και απαιτεί.
Ε ίνε τά αληθές κοιτήριον. Εΐνε  αυτόβουλος, ίδιοτροπος, φιλύποπτος 

είς άκρον. Τά σώμα της φαίνεται έκπυρσωθέν ύπό τοΰ ήλιου τών «στερ- 

ρας» καί ή καρδία της εΐνε εμπλεως ύπερηφανείας. Ή  ναι, ιδίως υπε
ρηφάνειας. Ή  Ίσπανίς είνε ζυμωμένη μέ τήν υπερηφάνειαν, π ρο ,α λ- 

λ ει αύτήν ήλεκτρικώς διά τής κόρης τοΰ όφθαλμοΰ, αποσταζει^ αυτήν 

δ ι’ όλων τών πόρων. Ή  Ίτα λίς  δυνατόν νά εΐνε επίσης φλογέρα αλλ 

ήττον ύπερήφανος— τουλάχιστον γενικώς. ^
Εΐδον τήν άστραπήν ταύτην τής άγανακτήσεως κατά τοΰ ςένου ε̂ ς 

τάς /ωρικάς τής Γκιπισκόας καί τής Βισκαίας, τής φιλοβασιλικής 
ταύτης καί θεοσεβούς Άρμορικής τής Ίβηρίας. Τήν ειδον διολισθαινου- 
σαν διά τών βλεφαρίδων τής πλούσιας Γαδειρίτιδος,έκλελυμένης κατα 

τάς θερινάς εσπέρας ύπά τά  μεθυστικά άλση της Σικλάνας. Έ κ λ α μ - 
πει αύτη έν τοίς όμμασι τών άναιδημόνων σιγαροεργατίδων τών εργο

στασίων τής Σ εβ ίλλης, καί εΐδον αύτήν προσέτι ύπό τα  ημίκλειστα 
βλέφαρα τών έν τοίς ναοϊς θρήσκων γυναικών, των κρυπτόμενων υπο 

τούς αέλανας αύτών τριχαπτίνους πέπλους είς τας σκιερας γωνίας των 

καθεδρικών ναών, όπου τά ζοφώδες πΰρ τών όμμάτων ύπέβοσκεν ώς 
άνθρακία άείποτε άδηφάγος, αείποτε άσβεστος. Κ αί ενεκα της υπερη

φάνειας ταύτης ητις καθιστ* τάς 'Ισπανίδας τοσοΰτον αύθαδώς ώραίας, 
ητις άναγινώσκεται δ ι ’ εύγενών χαρακτήρων επί τοΰ συνεσπασμενου 
αύτών μετώπου κατά τάς νύκτας τών καταιγίδων τής καρδιας^ ως 

είς τών ύπερμεγέθων εκείνων θυρεών τών προσηλωμένων επί των υπερη- 

φάνων τειχών τών αρχαίων νεκρών πόλεων τής πατρίδος αυτών, - 
υπάρχει διά τάν θηρευτήν σπανίων έντυπώσεων ιδιαιτέρα άλως και 
θριαμβευτικω τάτη άπόλαυσις νά κάμπτη σώμα ού ό αύχήν ουδεποτε 

κύπτει. f e l i c i e n  g h a m p s a u b .



ΡΩ ΣΣΙΚ Η  ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ

τ π ο

ΜΑΡΙΑΣ ΚΡΤΖΙΝΣΚΑ

Ο βασιλόπαις, ό νεαρές βασιλόπαις, ώραίος όσον βασιλεύς έτρώθη 
καιρίως.

Ενώ έθήοευεν είς τά βάθη τών δασών —  ώ! ό άφηρημένος θηρευ
τής, αφηρημένος έκ τής έμμονου και μόνης έν τώ νώ αύτοΰ περιπο

λίας τών χρυσών πλοκάμων, τών βαρέων χρυσών πλοκάμων τής νεαράς 

συζύγου το υ — προσεβλήθη ύπό άγριου κάπρου, όστις έτρωσεν αύτόν 
διά τών οξέων αύτοΰ άδόντων.

*  *

Κ αι ιδού αυτός ήδη ωχρός όσον δέσμη ίάσμων, κατακείμενος έπί 
τής αίμοφύρτου μετάζης τής κλίνης.

Τής ευφροσύνου κλίνης έν ή πρό τινων εβδομάδων έδέχθη τήν παρ
θένον νύμφην, την χρυσοπλόκαμον σύζυγόν του.

ΙΤερί τήν κλίνην τρεις αί κλαίουσαι όρθιαι" ή μήτηρ, ή άδελφή καί
ή σύζυγος.

* *
*

« Ά ς  τρέξωμεν, είπεν ή μήτηρ, άς τρέξωμεν ταχέως πρός τόν μά
γον, όστις ζή άγριος εϊς τά  βάθη τών δασών,

))Αύτός μόνος θά δυνηθή νά συνθέση βάλσαμον, αύτός μόνος θά δυ-
νηθή νά θεραπεύση τόν ώραϊόν μου βασιλόπαιδα, ώραίον όσον βασιλεύς.»

*  *

♦
“Οταν άφίχθησαν είς τό βάθος τοΰ δάσους, ό μάγος ούτως έλάλησεν 

αύταϊς :

—  Δύναμαι νά θεραπεύσω τόν νεαρόν βασιλόπαιδα, δύναμαι νά 
δώσω ύμϊν βάλσαμον σωτήριον, ά λ λ ’ ώς άντίτιμον τοΰ άπαραμίλλου 
τούτου βαλσάμου, δέον νά μοι δώσητε- σύ, ή μήτηρ, όλον τόν σόν δε- 

ςιόν βραχίονα- σύ, ή άδελφή, την λευκήν χείρα μετά  τοΰ δακτυλίου, 
ον φέρεις, καί σύ, ή σύζυγος, τόν βαρύν χρυσοΰν πλόκαμόν σου.

★ *

Ή  μήτηρ είπ ε:— Τοΰτο μόνον; Καί εδωκε τόν δεξιόν της βραχίονα.
Ή  άδελφή είπε : — Λαβέ τήν λευκήν χεΐρά μου μετά τοΰ δακτυλίου 

ον φέρω.

Ά λ λ ’ή σύζυγος έστέναξε.— Φεΰ! θά χάσω τάν χρυσοΰν μου πλόκαμον;

Ώ  ! όχι ! Δέν ήμπορώ νά δώσω τόν χρυσοΰν μου πλόκαμον !
Κ αί ό μάγος έκράτησε τά βάλσαμον αύτοΰ.

Κ α ι ό βασιλόπαις άπέθανεν.
★ ★
*

Κ αί είνε έχει τρεις αί κλαίουσαι περί τό θανόν σώμα.
Ή  μήτηρ κλαίει, ύποστηρίζουσα τήν κεφαλήν τοΰ άγαπημένου της 

βασιλόπαιδος, όστις κατάκειται ώς πεπτωκώς κορμός έλάτης.
Ή  άδελφή κλαίει παρά τούς πόδας τοΰ βασιλόπαιδος, ώραίου όσον 

βασιλεύς.

Κ αί ή σύζυγος κλαίει έγγύς τής καρδίας.
’Εγγύς τής νέκρας καρδίας ήτις έπάλλετο έκ τοσοΰτον τακεροΰ έρω

τος διά τούς χρυσοΰς της πλοκάμους.

* *
*

Κ α ί έκεί όπου εκλαιεν ή μήτηρ —  έγένετο ώραίος ποταμός ού τ ’ άθά- 
νατα νάματα ρέουσιν έτ ι καί νΰν.

"Οπου εκλαιεν ή άδελφή έγένετο πηγή κρυστάλλινος.
Ά λ λ ’ όπου εκλαιεν ή σύζυγος —  έγένετο ισχνόν ύδατος νάμα, όπερ 

έξήρανεν ό πρώτος ήλιος.



Μ Υ Σ Τ Ι Κ Ο Σ  ΒΟΥΔΔΙΣΜΟΣ

τ π ο

ΜΑΞ ΜΤΛΑΕΡ

( Έ κ  τής « ΙΘ ' ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΛΟΣ»)

ΙΙαρίσταται ενίοτε ώς το άκρον άωτον της τόλμης ότι όσοι τών λο

γιών δέν ευτύχησαν, ώς έγώ, νά. έπισκεφθώσι τάς Ινδίας, λαμβάνουσ. 
τό θάρρος νά έκφράζωσιν αμφιβολίας περί δηλώσεων γενομένων υπό 
άνδρών διατριψάντων έπ! μακρά ετη έν τη  χώρα εκείνη. Τό επιχείρημα, 
τοΰτο υπήρξε πάντοτε προσφιλές εϊς τινας. Έ άν οί μελετώντες την 
Σανσκριτικήν διαφωνώσι πρός συγγραφείς διατρίψαντας έπι εικοσιν ετη 
έν Ιν δ ία , λέγουσιν αύτοίς ότι δέν εχουσι τό δικαίωμα νά όμιλώσιν 
ότι ύπάρ/ουσι χειρόγραφα έν ’Ινδία τά όποια οΰδείς ποτε ειδε, και οτι 
ύπάρχουσιν ιθαγενείς λόγιοι κατέχοντες μυστήρια, περί ών ούδ’ έννοιαν 

εχομεν ημείς, ταλαίπωροι καθηγηταί. Ό τα ν  τους ζητη τις  νά δειξωσι 
τά  χειρόγραφα ταΰτα η νά αΚς είσαγάγωσι πρός τοΰς πολυμαθείς 
Μ αχάτμας (καθόσον ή ’Ινδία δέν εινε σήμερον τόσον δυσπρόσιτος όσον 

ήτο είς τάς ημέρας τοΰ Μάρκου Πόλου), τότε σιωπώσι και άπρακτοΰσι. 
Τό δέ περιεργότερον εΐνε ότι οί άληθείς Σανσκρίται σοφοί, όσοι κα τη- 
νάλωσαν τόν βίον των έν Ινδία ν.αί γινωσκουσι καλώς την —ανσκριτι- 

κήν καί τήν ΙΙαλικήν, τίποτε δέν γνωρίζουσι περί τοιούτων χειρογρά
φων, τίποτε περί τοιούτων μυστών. Ίαΰτα  δέν είνε γνωστά ειμή εις 
άνθρώπους άγνοοΰντας τήν Σανσκριτικήν καί τήν ΙΙαλικήν. Ούτος φαί

νεται ό πρώτος όρος όπως μυηθή τις τά. ιερά τών ’Ινδών. Τά άληθές 
είνε ότι δέν υπάρχει πλέον μυστικόν περί τής Σανσκριτικής φιλολογίας, 

καί ήμεΐς έν ’Α γγλία  γνωρίζομεν περί αύτής όσα καί οί εγχώριοι σοφοί.

Κ ατά τά τελευταία ετη , οί θησαυροί τών σανσκριτικών χειρογράφων 
όσοι ύπήρχον άκόμη έν ’Ινδία, περιεσυλήθησαν τόσον, ώστε ανωφελές 
κατέστη νά έπ ικα λήτα ίτ ις  άπόκρυφα χειρόγραφα, ύποτιθέμ.ενα ότι πε- 

ρικλείουσι τά  άρχαία μυστήρια τής θρησκείας τών ’ Ινδιών. Έ ά ν νέον 
τ ι χειρόγραφον άνακαλυφθη, χαρά γίνεται μεταξύ όλων τών άληθών 

σανκριτιστών έν Ίνδί^: καί έν Εύρώπη. Ά λ λ ’ ή ιδέα ότι ύπάρχουσι 

κρυπτά καί ιερά χειρόγραφα, ή ότι ύπήρξέ ποτε μυστήριόν τ ι περί τής 
θρησκείας τών Βραχμάνων, άπερρίφθη έν τφ  μεταξύ έξ ολοκλήρου. 

"Ο ,τ ι ύπήρχε μυστικόν θρησκευτικόν δόγμα έν ’Ινδία συνίστατο άπλώς 

έκ διδαγμ-άτων,πρός άποδοχήν τών όποιων άπητείτό τ ις  προτέρα άγωγή. 

ΙΙαν μέλος τών τριών άνωτέρων τάξεων είχεν έλευθέραν πρόσοδον εις 
τάς Βέδας, καί άν είς τήν τετάρτην τάξιν δέν έπετρέπετο νά μάθη έκ 
στήθους τήν Βέδαν, τοΰτο προήλθεν έκ κοινωνικής μ,αλλον ή θρησκευ

τικής προλήψεως. Καί πάλιν αληθεύει ότι τά δόγματα τής Βεδάντας ή 
τών Ούπανισ^άδει έκαλοΰντο ένίοτε Ρ α χ α ο ύ ν α ,  ήτοι άπόκρυφα' 

άλλά καί τοΰτο ούδέν άλλο έσήμαινεν ειμή ότι οί διδάσκαλοι δ έν ’έπρεπε 
νά διδάσκωσι τά μέρη έκείνα τής Βέδας έκτός είς τούς έν ήλικία  καί 

παρεσκευασμενους διά τάς άνωτέρας ταύτας μελέτας. “Οταν άκούωμεν 

τόν Α ριστοτέλη καλούμ.ενον τά Έλάσσονα Μυστήρια καί τάν Πλάτωνα 

τά  Μείζονα Μυστήρια, τοΰτο δέν σημαίνει ότι τά συγγράμματα, των 
έτηροΰντο άπόκρυφα. Έ σήμαινε μόνον ότι οί σπουδασταί άφείλουσι 
πρώτον νά μάθωσιν αρκετά Ε λλη ν ικ ά  καί καταστώσιν ικανοί πράς τάς 
άνωτέρας ταύτας σπουδάς, άπαράλλακτα όπως οί φοιτηταί έν Ό ςω - 

νία προχωροΰσι βήμα πράς βήμα άπά τών μικροίέρων είς τά μεγαλεί- 
τερα μυστήρια, τούτέστιν άπό τών μικρών είς τά μέσα καί άπά τών 

μέσων είς τά μεγάλα. Τά μεγάλα δυνατόν νά είνε μεγάλα μυστήρια 
δ ι’ ενα άρχάριον, άλλ’ ούδείς άποκλείεται τής συμμετοχής αύτών, άρκεΐ 
μόνον νά αισθάνεται κλίσιν όπως μ.υηθή.

Ά λ λ ’ έάν δέν ύπήρχε τίποτε μ,υστηριώδες περί τάν Βραχμανισμ.όν, 
νομίζεται ένίοτε οτι δυνατόν νά ύπήρχον μυστήριά τινα κρυπτόμενα 
έν τώ Βουδδισμώ. Συστηματική τοΰ Βουδδισμ,οΰ μελέτη ήλθε βραδύ— 
τερον έν Εύρώπη ή ή συστηματική μελέτη τοΰ Βραμισμοΰ, καί ή πλη- 
θύς τών έγκατεσπαρμ.ένων εν βιβλίο ις άτελών γνώσεων περί τοΰ Βουδδι-



σμοΰ, πριν ή γνώσις τής IIάλικης καί της Σανσκριτικής καταστήση 
ικανούς τούς λογίους ν ’ άναγινώσκωσι τα ιερά. κείμενα, τών Βουδδιστών 

πρός ιδίαν των πληροφορίαν, εινε [/όνον τρομακτική. Ό  Βουδδισμός 

έκηρύχθη ότι εινε ή άρχέγονος θρησκεία της άνθρωπότητος, αρχαιότερα 

τοΰ Βραμισμοΰ, άρχαιοτέρα καί τών θρησκευμάτων τών Τευτονικών 

φυλών διότι τίς ήδύνατο ν’ άμφιβάλλη ότι ό Βούδδας ήτο τό αυτό 
όνομα με τό τοΰ Βόδαν, τοΰ τευτονικοΰ θεοΰ, τοΰ άντιστοιχοΰντος 

κατά τινας είς τόν Έ ρμ ή ν ; Αύτάς ό Χριστιανισμός παρίστατο ώς απλή 
λογοκλοπία, αί παραδόσεις καί τά  δόγματά του ύπετίθετο οτι ησαν 

δάνεια έκ τοΰ Βουδδισμοΰ, καί μας ελεγον ότι τά καλλιτερον τά οποϊον 

εί'χομεν νά πράξωμεν διά νά εί'μεθα καλοί Χριστιανοί ήτο νά γείνωμεν 
Βουδδισταί. 'Υπάρχει σήμερον νέα περισυναγωγή άνθρώπων οϊτινες κα- 
λοΰσιν εαυτούς Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ύ ς  Β ο υ δ δ ι σ τ ά ς ,  και λέγετα ι ότι εινε 

πολυάριθμοι έν ’Α γγλία  καί Γ α λλ ία . Ή  «Έ φ ημερ ις  τών Συζητήσεων» 
τής 10 Μαίου 1 8 9 0  λέγει ότι ύπάρχουσι 30  χ ιλ . Χριστιανοβουδδισταί 

εϊς ΙΙαρισίους. Έ ν ’Ινδία, καί μάλιστα έν Κεϋλάνη, ο αριθμός των 

ύποτίθεται πολύ μεγαλείτερος.
Ταΰτα εινε σπουδαία υποκείμενα καί δέν δύναται τις νά τά μετα - 

χειρίζηται ώς κοινά λογοπαίγνια ή ώς παρακρούσεις. Συμφορώτατον 
εινε έν τούτοις νά παρατηρήσωμεν ότι έχονται υποστάσεως τίνος ολαι 
αί παρακρούσεις αύται, καί ότι ύπάρχει μέθοδός τις έν τη  φρενοβλαβεία 

τα ύτη . 'Υπάρχει, φέρ’ είπεϊν, παράδοσις περί Κατακλυσμού έν τή  
Βέδα, ώς έν τή  Π . Δ . ·  ύπάρχει έν τή  Βέδα ή διήγησις περί πατρός 
προθύμου, κατά προσταγήν τοΰ θεοΰ Βαρούνα, νά θυσιάση τάν υιόν 

του. Ούτε δύναταί τις  ν ’ άρνηθή ότι ύπάρχει μεγάλη όμοιότης μεταξύ 
ηθικών τινων διδαγμάτων καί τινων παραδόσεων τοΰ Βουδδισμοΰ και 
τοΰ Χριστιανισμού. Έ π ί τούτω πρέπει νά χαίρωμεν όλοψύχως, ά λλ ’ 
ούδεμία ύπάρχει άνάγκη νά παραδεχθώμεν δάνειον ή κλοπήν έκ τοΰ 

ένός μέρους ή έκ τοΰ άλλου. Συγκριτική μελέτη τών θρησκειών της άρ- 

χαιοτητος ηύρυνε τόσον τάν όρίζοντά μας, καί άπέδειςε τόσον έντελώς 
τήν παγκοσμιότητα ποσού τίνος θρησκευτικής αλήθειας, ώστε εαν ευ- 

ρίσκομεν τάς Δέκα Έντολάς έν τοΐς βιβλίοις τών Βουδδιστών, ούδε- 
ποτε θά ύπεθέτομεν κλοπήν ή σφετερισμόν, άλλ άπλώς κοινήν κλη
ρονομιάν. Εύρίσκομεν πράγματι τήν Δασασίλα, τάς Δέκα Εντολάς έν 
τω Βουδδισμω, άλλ’ ούδαμώς είνε αί Δέκα Έ ντολαί τοΰ Μωύσέως. 

Διαφέρει όταν έλθωμεν είς τάς παραδόσεις καί τά πράγματα. "Οταν

συγκρίνων μεταξύ τοΰ βίου τοΰ Χριστού καί τού βίου τοΰ Βούδδα, αι

σθάνομαι ip.αυτόν ύπόχρεων νά ομολογήσω ότι τοιαΰται ομοιότητες 

ύπάρχουσι καί ότι, καίτοι πολλαί αύτών δύνανται ν’ άποδοθώσιν είς 
τά κοινόν τών παραγώγων τής άνθρωπίνης φύσεως, μένουσιν ολίγα ι α ι- 
τινες εινε έκπληκτικαί, καί αϊτινες είνε άκόμη α ίνιγμα .

'Ένεκα τών συμπτώσεων τούτων, άναμφιβόλως, πρόσωπόν τ ι λίαν 
άξιοσημείωτον, τού όποιου τό όνομα κατέστη έσχάτως γνωστότατον 
καί έν ’Α γγλία , ήσθάνθη μεγίστην έλξιν σύρουσαν αύτά πρός τήν με

λέτην τοΰ Βουδδισμοΰ. Εννοώ  τήν μακαρΐτιν κυρίαν Βλαβάτσκη, τήν 

ίδρύτριαν τοΰ έσωτέρου ή μυστικού Βουδδισμοΰ. Δέν τήν συνήντησά 

ποτε, καίτοι συχνά ύπεσχέθη, ή μάλλον ήπείλησεν, ότι θά μέ συνήντα 
πρόσωπον πρός πρόσωπον έν ’Οξφόρδη. *Ηλθεν είς τήν Όξφόρδην καί 
έκήρυξεν έπί έξ ώρας, ώς εμαθον, ένώπιον ικανοί άριθμοΰ νέων, άλλά 

δέν μ ’ έπληροφόρησε περί τής παρουσίας της. Κ α τ ’ άρχάς μ ’ έχαρα- 
κτήριζεν ώς Μ αχάτμαν, άλλ’ όταν δέν εδωκα αύτή άπάντησιν, κατέ
στην, ώς όλοι οί μελετητα ί τής Σανσκριτικής, άνθρωπος όλως άνάξιος 

πίστεως. ΙΙαρηκολούθησα τά στάδιόν ττς  έπί πολλά έτη άπό τής πρώ

της έμφανίσεώς της έν ’Αμερική μέχρι τοΰ θανάτου της έν Λονδίνω 
πέρυσιν. "ίδρυσε τήν «Θεοσοφικήν Ε τα ιρ ία ν »  της έν Νέα Ύόρκη τω 

1 8 7 5 . Ό  σκοπός τής εταιρίας ταύτης ήτο άρα νά πειραματισθή πρα- 
κτικώς έπί τών άποκρύφων δυνάμεων τής φύσεως, καί νά συλλέξη καί 
δ.ασπείρη μεταξύ τών Χριστιανών πληροφορίας περί τών θρησκευτικών 

φιλοσοφημάτων τής ’Ανατολής ; Τ ίποτε δέν ήδύνατο νά εϊπη τις έναν
τίον τοιούτων άντικειμένων, έάν μόνον έλαμβάνοντο έντίμως, καί μετά 
τής συνήθους σχολικής προπαρασκευής. Βραδύτερον όμως προσετέθησαν 
νέα άντικείμενα, οίον τό νά διαδώση μεταξύ τοΰ πλήθους τών έσκοτι- 

σμενων έθνικών αποδείξεις περί τών πρακτικών άποτελεσμάτων τοΰ 
Χριστιανισμού ίκανάς έπί τέλους νά διαλευκάνωσι, κατ’ αύτήν, άμφο- 
τέρας τάς όψεις τοΰ δόγματος ένώπιον τών κοινωνιών πλησίον τών 
όποιων εύρίσκονται ιεραπόστολοι. ΙΙράς τόν σκοπόν τούτον ή έταιρία 
έπεχείρησε νά συνάψη σχέσεις πρός σωματεία καί άτομα άνά τήν ’Ανα

τολήν, πρός ά.παρέσχεν οίονεί αύθεντικάς έκθέσεις περί τών έκκλησια- 
στικών εγκλημάτων καί παρεκτροπών, τών σχισμάτων, αιρέσεων, έρί- 
δων καί στρεψοδικιών, τών δογματικών διαφορών καί τών βιβλικών 

έπικρίσεων καί άναθεωρήσεων, ών βρίθει διηνεκώς ό τύπος τής Χ ρ ι
στιανικής Εύρώ πης καί ’Αμερικής. Δύνασθε εύκόλως νά φαντασθήτε
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ποϊον θά ήτο τόκατόρθωμα τοιαύτης εταιρίας, καί πόσης δημοτικότητας 
θά ήξιοΰτο ή Μέλαινα Βίβλος της έν Ινδ ία  καί άλλαχοΰ. Έ ν τοσούτω, 

είμαι πρόθυμος ν’ άπονείμω είς τήν κυρίαν Βλαβάτσκη τάν πρέποντα, 

’έπαινον έπί άγαθή προαιρέσει, τουλάχιστον έν άρχή τοΰ σταδίου της. 

Καθώς πολλοί τών άνθρώπων είς τοΰς καθ’ ήμας χρόνους, αΰτη άνε- 

ζήτει, πιστεύω, θρησκείαν ήν νά δύναται εϋσυνειδήτως ν ’ άσπασθή. 

ΤΗτο ευφυής, έξαλλος καί ευερέθιστος κόρη, καί π&ς όστις έπιθυμη νά 
σχηματίση φιλάνθρωπον γνώμην περί τών μεταγενεστέρων υστερικών 

συγγραμμάτων της καί τών πράξεών της, οφείλει ν ’άναγνώση τάς βιο- 
γραφικάς σημειώσεις, τάς δημοσιευθείσας τελευταϊον ύπό τής ιδίας 
άδιλφής της έν τή  «Ν έα  · Ε π ιθ εω ρ ή σ ει». Πταίουσιν οί θρησκευτικοί 

παιδαγωγοί τών νέων καί νεανίδων, οϊτινες άπαιτοΰσιν άπλώς πα ρ’ 

αυτών πίστιν εϊς Ttva γεγονότα καί δόγματα, χωρίς νά έξηγώσί ποτε 
τ ί σημαίνει πίστις, άν τόσοι καί τόσοι, όταν άρχίσωσι νά σκέπτωνται 

περί τών διαφόρων ειδών τής άνθρωπίνης γνώσεως, άνακαλύπτουσιν 

ότι οϋδαμώς εχουσι θρησκείαν.
Ή  θρησκεία, διά νά είνε πραγματική θρησκεία, γνήσια θρησκεία τοΰ 

άνθρώπου, πρέπει νά έπ ιζητηθή, ν ’ άνακαλυφθή, πρέπει νά κατακτηθή. 
Έ άν είνε άπλή κληρονομιά ή τετριμμένη προκατάληψις, συχνά συμ
βαίνει άργότερα νά έκπίπτη, καί άνάγκη ή νά τήν άνακτήση τις ή 
νά τήν άντικαταστήση δ ι ’ άλλης.

Ή  κυρία Βλαβάτσκη ήτο έξ έκείνων οϊτινες χρειάζονται πλέον τ ι ή 
άπλήν έκ παραδόσεως καί τυπικήν θρησκείαν, καί άφοΰ περιέβλεψεν έν 
κύκλω, ένόμισεν ότι θά ήδύνατο νά εύρη ό ,τ ι έχρειάζετο έν ’ Ινδία. 
Ε ϊμεθα  πρόθυμοι ν ’ άποδώσωμεν είς τήν κυρίαν Βλαβάτσκη πασαν 

τιμ.ήν έπί βαθεί θρησκευτικώ αίσθήματι, πρά πάντων δέ έπί τή  αύτή 
σφοδρά δίψη τής πνευματικής μετά τοΰ θείου ένώσεως, ήτις ένέπνευσε 

τοσούτους έκ τών θεοσεβεστέρων φιλοσόφων παρά χριστιανοϊς, ώς κ ί 
παρ’ έθνικοΐς.Άλλαχοΰ που ή δίψα αύτη δέν εύρε πληρεστέραν εκφρα- 
σιν ή παρά τοϊς φιλοσόφοις τής ’Ινδίας, καί μ.άλ'.στα τοϊς έκ τής τά - 
ξεως τών Βεδάντα. Ώ ς ό Σοπεγχάουερ, ή γυνή αΰτη φαίνεται ότι 

άνεκάλυψε διά τής σκοτεινής ομίχλης τών άτελών μεταφράσεων τινάς 
τών λαμπρών άκτίνων τής άλ/,θείας, αϊτινες άναθρώσκουσιν έκ τών 
Οΰπανισχάδς καί τής άρχαίας Βεδαντικής φιλοσοφίας τών ’Ινδών.

Ά π ήλθε λοιπόν μετά τινων φίλων είς τάς ’Ινδίας, άλλά δυστυχώς 
χωρίς νά γνωρίζη τήν γλώσσαν, καί μέ άλίγην γνώσιν περί τοΰ τ ί

ώφειλε νά περιμένη όπως εύρη έκεϊ, όπου άμα φθάσασα έδέησε νά ζη- 

τήση έγχωρίους διδασκάλους όπως μυηθή τά μυστήρια τής ίερας έπ ι- 

στήμης τής χώ ρας."Ο τι τοιαύτη έπιστήμη καί τοιαΰτα μυστήρια ύπήρ 
χον ουδέποτε άμφέβαλλε- καί ένόμισεν ότι εΰρε τέλος τό ποθούμενον είς 
τόν Δαγιάναντα Σαρασβατί, τόν θεμ.ελιωτήν τής Ά ρ υα  Σ α μ ά ϊ. Ούτος 

ήτο άνήρ μέ άξιοσημείωτον καί ισχυρόν πνεΰμα, άλλά δέν ένόει τήν 

ά γγλικήν ούτε ένόει ή κυρία Βλαβάτσκη ή τήν νεωτέραν ή τήν άρχαίαν 
γλώσσαν τοΰ τόπου. Ούχ ήττον άνεφύη μεταξύ τών δύο άμοιβαϊος 

ά λλ’ άφωνος θαυμασμός, καί ικανός άριθμός θαυμαστών ταχέως συνη- 

θροίσθη περί τά άξιοπερίεργον έκεϊνο ζεΰγος. Έ ν τοσούτω ό άφωνος 

ούτος θαυμασμός δέν διήρκεσεν έπί μακράν, καί όταν οί δύο ήρχισαν νά 

έννοώσιν άλλήλους καλλίτερον, τάχιστα άνεκάλυψαν ότι δέν ήδύναντο 

νά συμπράξωσιν. 'Υποπτεύω ότι δέν δύναται πλέον νά ύπάρξη άμφιβο- 

λ ία  ότι ό Δαγιάναντα Σαρασβατί ήτο τόσον έλλιπής λόγω ηθικής εύ- 
θύτητος όσον καί ή Άμερικανίς μ.αθήτριά του. Έντεΰθεν άμφότεροι 

άπεγοητεύθησαν άπ’ άλλήλων, καί τότε ή κυρία Βλαβάτσκη άπεφάσισε 
νά ιδρύση ιδίαν θρησκευτικήν αίρεσιν, ήτοι νά εύρη νέαν θρησκείαν, βα- 
σιζομ.ένην πρωτίστως έπί τών άρ^αίων ινδικών θρησκευμάτων.

Δυστυχώς, είχε καρφωθή είς τάν έγκέφαλόν της ότι ήτο άπαραίτητον 
διά πάντα ιδρυτήν θρησκείας νά τελή θαύματα, καί ένταΰθα δέν δύ- 
ναταί τις πλε'ον ν ’ άρνηθή ότι συχνά κατέφυγεν είς τά άναιδέστερα τ ε

χνάσματα καί άγυρτεύματα όπως προσελκύση οπαδούς έν ’ Ινδία. Ε ίς 

τοΰτο δέ έπέτυχε πλειότερον ή όσον ήδύνατο νά έλπίση ή ιδ ία . Οί ιθα
γενείς έκολακεύθησαν άκούοντες ότι ήσαν οί θεματοφύλακες άρ/αίας σο
φίας, ασυγκρίτως πολυτιμοτέρας παντός πορίσματος τής ευρωπαϊκής 
φιλοσοφίας ή καί τοΰ Χριστιανισμού. Οί ιθαγενείς δέν κολακεύονται 

πάντοτε κατά τόν τρόπον έκε νον, καί φυσικά κατέπιον τά φιλοφρό- 
νημ,α. Ά λ λ ο ι τινές κατεπλάγησαν ύπό τής πεποιθήσεως μεθ’ ής ή νέα 
αύτη προφήτις ώμ,ίλει περί τής συνδιαλέξεώς της μ ετ ’ άοράτων πνευ
μάτων, περί έπιστολών ίπταμ.ένων άπό Θ ιβέτ είς Βομβάην, περί φωνών 

καί θορύβων προερχομένων άπά πνεύματα διά μυστηριώδους θαλάμου. 
Θά έρωτήσετε πώς άνεπτυγμένοι άνθρωποι ήδύναντο ν’ άπατηθώσι διά 
τοιαύτης χυδαίας άγυρτείας- άλλά παρά τισιν άνθρώποις ή δύναμις τοΰ 
πιστεύειν φαίνεται συναυξάνουσα μέ τήν άτοπίαν τών πιστευομε'νων. 

Ό ταν έξέφρασα τήν λύπην μου πράς έ'να τών άγαν θαυμαστών της ότι 
ή κυρία Βλαβάτσκη έξηυτελίσθη διά τοιούτων χυδαίων έπιδείξεων, έλα-



βον την άλλοκότως ειλικρινή και εύπαρρησίαστον άπάντησιν ότι ούδε- 

μία  θρησκεία δύναται νά στηριχθή άνευ θαυμάτων, καί δτι πάσα θρη

σκεία, διά νά φυτρώση, πρέπει νά λιπαίνεται. Ταΰτα μοί εϊπεν αύτο- 
λεξει άνθρωπος δστις έγνώρισε την κυρίαν Βλαβάτσκη καλλιτερον παντός 

άλλου· καί μετά τοΰτο, άνωφελές ήτο δ ι’ ημάς νά συζητώμεν έπί πλέον 

το ύποκείμενον.

Ά λ λ ’ ώς προείπον, είμαι πρόθυμος νά παραδεχθώ ότι ή κυρία Β λα 

βάτσκη ώρμήθη έκ καλών προθέσεων, ότι ’έβλεπε, καί βλέπουσα έθαμ- 

βοΰτο, άναλαμπήν άληθείας είς τά ποικίλα θρησκεύματα τοΰ κόσμου, 

ότι έπίστευεν εϊς τό δυνατόν μυστικής ένώσεως της ψυχής μετά τοΰ 

Θεοΰ, καί ότι διακαώς έπόθει ν’ άνακαλύψη είς μέγα πλήθος βιβλίων 

ίχνη τής θεοσοφικής εκείνης έπιπνοίας ήτις συνδέει τήν άνθρωπίνην 

φύσιν μετά τοΰ θείου. Ά τυχώ ς έστερεϊτο εργαλείων όπως σκάψη προς 
άνεύρεσιν τών θησαυρών τούτων έν τή  άρχαία φιλολογώ τοΰ κόσμου, 

καί τά  σφάλματά της είς τήν παράθεσιν μαρτυριών έκ τών σανσκρι

τικών, τών ελληνικών καί λατινικών κειμένων θά ήσαν άστεϊα, έάν δεν 
έπροκάλουν μάλλον τήν ήμετέραν συμπάθειαν πρός γυναίκα ήτις έπ ί- 

στευσεν ότι ήδύνατο νά πετάξη, καίτοι δέν είχεν ούτε τοΰ Ικάρου τάς 

πτέρυγας.
Τά βιβλίον της, τά έπιγραφόμενον ή α’Ίσις άποκαλυπτομένη» είς δύο 

τόμους έκ σελίδων ύπέρ τάς έξακοσίας, βρΐθον σημειώσεων καί παρα

πομπών είς διαφόρους μαρτυρίας, σοφών τε καί άφρόνων, δεικνύει με- 

γίστην ύπερβολήν άγγαρείας καί έπιμόχθου ματαιότητος. Ή  παράθεσις 
τών σφαλμάτων της θά ήτο άτελεύτητος ορμαθός. Ποιας ποιότητος 
είνε ταΰτα δύναται νά κρίνη τις έξ ένός καί μόνου παραδείγματος. 
Ό μιλοΰσα περί τοΰ όφεως γράφει : « Έ ν τοιαύτη περιπτώσει, ό όφις 

είνε ό ά γ α θ ο δ α ί μ ω ν - έν δε τή  έναντία περιπτώσει είνε ό κ α κ ο -  
θ ο δ α ί μ ω ν  (sit ·)» . Πιστεύω, όταν ’έδειξα τό λάθος τοΰτο είς ύποδεε- 
στέρου βαθμοΰ φίλον μου έν ’Οξφόρδη, τάν ’έσωσα τοΰ νά καταταχθή 

μεταξύ τών μυστικών Βουδδιστών. Πάλιν, όμιλοΰσα ώς άν έγνώριζεν 

άλόκληρον τήν Βεδικήν φιλολογίαν, λέγει : (( Βεβαίω ς, ούδαμοΰ τής 
Βε'δας δύναται νά εύρεθή ή βαναυσότης καί ή άκοσμία τής φράσεως, 
ήν άνα καλύπτουσιν ο: έβραϊσταί έν τή Μωσαϊκή Β ίβ λ ω ».

Ε ίνε πολύ δύσκολον, όταν άναστρέφηταί τις  πρός άρχαίας φυλάς 
άνθρώπων, οϊτινες βαδίζουσι σχεδόν ολόγυμνοι, ν’ άποφανθή τ ί είνε 

κόσμιον καί τ ί δέν είνε. Ά λ λ ’ όμιλών, όχι όλως άνευ μεμβράνης, δύ

ναμαι νά εϊπω ότι ή Βέδα περιε'χει χωρία τινά, τά όποια άδύνατον νά 
μεταφρασθώσιν είς εύρωπαϊκήν γλώσσαν.

Τ ί δέ νά εί'πη τις περί τοΰ επιχειρήματος ότι αί Βε'δαι πρε'πει νά 

συνετέθησαν πρό τοΰ κατακλυσμοΰ, διότι ά κατακλυσμός δέν μνημο
νεύεται έν αύταϊς ; Πρώτον, ό κατακλυσμός μνημονεύεται έν τή  Βράχ- 

μανα ή 'Γαγούρ-Βέδα, καί ή κυρία Βλαβάτσκη τό γνωρίζει* καί δεύ

τερον, άφείλομεν πράγματι νά ύποθέτωμεν ότι πάν β ιβλ ίο ν, τά όποιον 

δέν μνημονεύει τάν κατακλυσμόν, έγοάφη πρό τοΰ κατακλυσμοΰ ; 

Όποιαν τεραστίαν βιβλιοθήκην προκατακλυσμιαίας φιλολογίας θά εϊχο- 

μεν ! Ό  κ. Ζακολλιώ, ώς συνήθως, ύπερακοντίζει τήν κυρίαν Β λα 

βάτσκη, γράφω ν:

« Αί Βε'δαι καί αί Μανού, τά  μνημεία ταΰτα τής άρχαίας άσιατι- 
» κής διανοίας, ύπήρχον έν χρόνο) πολύ προγενεστέρω τής κατακλυ- 
» σμιαίας περιόδου- τοΰτο είνε άναμφίλεκτον γεγονός εχον όλην τήν 

» άξίαν ιστορικής άληθείας, διότι έκτός τής παραδόσεως ήτις δεικνύει 

» αύτόν τόν Βισνού σώζοντα τάς Βεδας άπό τοΰ κατακλυσμοΰ (παρα- 
» δόσεως ήτις, μεθ ’ όλην τήν μυθικήν μορφήν της, πρέπει βεβαίως νά 
» στηρίζηται έπί πραγματικού γεγονότος), παρετηρήθη ότι ούδε'τέρον 
» τών ίερών τούτων βιβλίων μνημονεύει τάν κατακλυσμόν, ένώ αί 11ου- 
» ράνας καί ή Μαχαβαράτα περιγράφουσι τούτον μέ τάς έλαχίστας 

» λεπτομερείας, όπερ είνε άπόδειξις τής προτεραιότητος τών πρώτων. 
» Αί Βέδαι βεβαίως ποτέ δέν θά παρέλειπον νά περιε'χωσιν ύμνους τινάς 

» περί τής τρομερωτάτης συμφοράς ήτις, ύπέρ πάσας τάς άλλας φυσι- 
» κάς έκδηλώσεις, πρέπει νά επληξε τήν φαντασίαν τών αύτοπτών.»

Τοιοΰτοι ύμνοι ήδύναντο μόνον νά γραφώσιν ύπό τοΰ Νώε ή τού 
Μανού, καί δέν εχομεν δυστυχώς ποιητικά λείψανα ούδετέρου τών 
ποιητών τούτων, ούδ’ έν τή Βέδα. Δέν θά παραθε'σω περισσότερα ούδέ 

χρειάζονται πλείονα τεκμήρια όπως δείξωσιν ότι ή κυρία Βλαβάτσκη 
καί οί άμεσοι οπαδοί της ήσαν άπλώς άνευ πλίνθων καί άμμοκονίας 

όταν άπεπειράθησαν νά κτίσωσι τά ύψηλόν οικοδόμημα τά όποιον συνέ- 
λαβον έν νώ. Αποδίδω πλήρη έπαινον είς τάς άγαθάς προθέσεις της, 
τουλάχιστον έν άρχή. Προθύμως άναγνωρίζω τήν άκάματον φιλοπο- 
νίαν της. Ή ρχισε τήν ζωήν ώς ένθουσιώδης κόρη' άλλ’οί ένθουσιασταί, 
ώς λέγει ό Γκα ϊτε, άφοΰ γνωρίσωσι τόν κόσμον, καί άφοΰ άπατηθώσιν 
ύπό τοΰ κόσμου, ρέπουσι νά καταστώσιν απατεώνες οί ίδ ιο ι.

II πληθύς όμως τών οπαδών της κατέστη τόσον μεγάλη έν Ίνδίο^,



καί ιδίως έν Κεϋλάνη, ώστε τό άρξάμ.ενον δ', αύτής κίνημα δεν δύναται 
πλέον νά παραγνωρισθή. Ύπάρχουσι μυστικοί Βουδδισται και εν Α γ

γλία , έν Αμερική καί έν Γ α λλ ία ' άλλ αμφιβάλλω άν είς τάς χωράς 

ταύτας δύνανται νά βλάψωσι πολυ. Δ ιά  τους οπαδούς της η κυρία 

Βλαβάτσκη είνε τ ι ώς θεόπνευστος προφήτις. Ε ίς  έμέ φαίνεται ότι ηρ- 
y iσε τό βιωτικόν στάδιον ώς ένθουσιάστρια, καίτοι ουχι ανευ πρωίμου 
γνώσεως τών σκοτεινοτέρων όψεων τοΰ βίου, οΰδ’ άνευ γυναικείας φιλο

δοξίας όπως άπ ο κτήση φήμην. Μετά τινα χρόνον όμως έπαυσε νά εινε 

ειλικρινής πράς έαυτήν τε καί πρός τους άλλους. ’Αλλά καίτοι τά έργον 
της έλαβε κακήν διεύθυνσιν, δεν θέλω ν ’ άρνηθώ ότι τήδε κάκεϊσε μετε- 
λαβε λάμψεώς τίνος τών θαυμασίων έκείνων φιλοσοφικών μυήσεων, α ι- 

τινες είνε άποθησαυρισμέναι είς τά ιερά β ιβλ ία  τής ’Ανατολής. Ά τ υ -  

^ώς έπεσεν ευάλωτος λεία προσώπων τινων τά  όποια έσυμβουλεύθη, 
οίαδήποτε καί άν ήσαν, είτε Μαχάτμ,ας έκ τοΰ Θ ιβέτ, εϊτε ΙΙανδιτα- 
μάνυας έν Καλκούττα, Βομβάη ή Μαδράς. Απογοητευθεϊσα απο τον 

Δαγιάναντα Σαρασβατί καί τάς παραλόγους διά τήν Βέδαν ερμηνείας 
του, έστράφη πρός τόν Βουδδισμόν, καίτοι πάλιν άνευ ιδέας πώς καί 

ποΰ νά μελετήση τήν θρησκείαν τα ύτην. Ούδεις δύναται νά μελετήση 
τάν Βουδδισμόν, έάν δέν μάθη σανσκριτικά καί παλικά, ώστε νά είνε 

ικανός ν’ άναγινώσκη τά  κανονικά β ιβλ ία , καί τουλάχιστον νά προφερη 
άρθώς τά  ονόματα. Η κυρία Βλαβατσκη δεν ηθελησε να το πραςη, 
καίτοι είχεν αρκετήν έπ ιδεξιότητα, έάν ηθελεν, όπως μάθη σανσκριτικά 
ή παλικά. Α λλά  καί οί πληροφορήσαντες αυτήν πρέπει νά ήσαν όλως 
άδαεϊς τών γλωσσών τούτων, ή θά κατεχράσθησαν έπαισχύντως τήν 

εύπιστίαν της. Ε ίτ ε  ύπώπτευσε τοΰτο ή ιδία  εϊτε όχι, βεβαίως έδειξε 
μεγάλην έπ ιτηδειότητα όπως προάσπιση έαυτήν καί τήν περί ’Εσωτέρου 

Βουδδισμοΰ περιγραφήν της κατά παντός δυνατοΰ έλέγχου και άντιρ-
ρήσεως. Ό  Βουδδισμός της, έκήρυξε, δέν ήτο ά Βουδδισμάς τάν όποιον
οί κοινοί λόγιοι σπουδάζουσιν είς τά  κανονικά β ιβλ ία ' ο ίδικός της ήτο 
’Εσωτερικός Βουδδισμός. «Ο ί μελετητα ί, λέγει, δέν πρέπει νά έλπίζω- 
σιν ότι θά εύρωσιν έν τώ νεκρώ γράμμα τι τών ιερών βιβλίων τών

Βουδδιστών τήν αληθή λύσιν τών μ.εταφυσικών λεπτοτήτων τοΰ Βουδ-
δισμοΰ. Ούτος έξαντλεΐ τήν δύναμιν τής σκέψεως διά τής άμέτρου δα- 
ψιλείας τών έπ ’ άπειρον τεμνομένων συλλογισμών του' καί ό σπουδαστής 
ουδέποτε είνε άπώτερον τής αλήθειας η όταν πιστευη οτι εύρίσκεται 

έγγύτατα τής άνακαλύψεώς τη ς » . Μας λέγει έπίσης ότι ύπήρχε προΐ-

στορικός Βουδδισμός, όστις έτράπη βραδύτεοον είς Βραχμανισμόν, καί 

αΰτη ήτο ή θρησκεία ή διδαχθεΐσα υπό τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ καί τών 
πρώτων άποστόλων. Άφοΰ μα/θάνομεν ότι υπήρχε Βουδδισμ,ος αρχαιό

τερος τών Βεδών -—- καί δυνάμεθα νά είπωμεν με τό αυτο δικαίωμα 
ότι υπήρχε Χοιστιανισμ.ός άρ^αιότερος τού Μωϋσέως—  ακουομ.εν κατό

πιν περί προ-Βεδικοΰ Βραχμανισμού, καί όπως καταστήση πΧσαν άν- 

τιλογίαν άδύνατον, ή κυρία Βλαβάτσκη μας λέγει ότι cc όταν καμνη 
χρήσιν τοΰ όρου Β ο υ δ δ ι σ μ ό ς ,  δέν έννοεϊ νά συνεκφράση διά τούτου 
ή τάν έξωτερικάν Βουδδισμ-άν τόν ίδρυθέντα ύπά τών οπαδών τοΰ Γαου- 

τάμα Βούδδα, ούτε τήν νεωτέραν βουδδιστικήν θρησκείαν, άλλά τήν 

μυστικήν φιλοσοφίαν τοΰ Σακυαμυνή, ήτις κ α τ ’ ουσίαν ταυτίζετα ι μέ 
τήν άρ/αίαν θρησκείαν τών σοφών τοΰ άγιαστηρίου, τόν προ-Βεδικόν 
Βραχμανισμόν.» Ό  Γαουτάμας, μας βέβα ιοί, είχε μίαν διδασκαλίαν 

διά τούς έκλεκτούς του καί άλλην διά τά  πλήθη. Ε ίτα  προσθέτει άπο- 

λογητικώς, «έά ν  ό τε Βούδδας καί ό Χριστός, συνειδότες τόν μέγαν 
κίνδυνον τοΰ νά παράσχωσιν είς τόν άξεστον όχλον τήν δίκοπον μάχα ί- 
ραν τής γνώσεως, ήτις δίδει δύναμιν, άφήκαν τήν ένδοτέραν γωνίαν 

τοΰ άγιαστηρίου είς βαθυτάτην σκιάν, τις γνωρίζων τήν άνθρωπίνην 
φύσιν δύναται νά τούς μεμφθή διά τοΰ το ;» ’Αλλά τότε διατί αύτή,άφοΰ 
ώς φαίνεται τόσον καλώς γνωρίζει τήν άνθρωπίνην φύσιν, τολμ^ να 

διαδώση τά κινδυνώδη ταΰτα μυστικά δόγματα ; Κ α ίτο ι, οφείλω νά 

εϊπω, δ ,τ ι διαδίδει είνε όλως άνίκανον νά βλάψη.
Μέ τοιαύτας προφυλάξεις ό ’Εσωτερικός Βουδδισμός τής κυρίας Β λα 

βάτσκη ήτο άσφαλής άπό πάσης στρεψοδικίας καί έπικρίσεως. “Οπως 

ούδεις ήδύνατο νά έξελέγξη τάς διηγήσεις τοΰ Κτησίου περί τίνος φυλής 
άνθρώπων οϊτινες μετεχειρίζοντο τά  ώτά των ώς σινδόνας διά νά κοι- 
μ.ώνται, ούτως ούδεις ήδύνατο νά έξελέγξη τάς πληροφορίας τών έκ 

θ ιβ έτη ς  Μαχατμ.άς περί Βουδδισμοΰ διά τήν κυρίαν Βλαβάτσκη διά νά 
όνειρεύηται. Δέν λέγω ότι δέν ύπάρχουσι Μ αχάτμας έν ’ Ινδία ή έν 
Θ ιβέτη . Λέγω άπλώς ότι ή νεωτέρα ’Ινδία είνε ό χείριστος τόπος διά 

νά σπουδάση τις  τάν Βουδδισμ.όν. Ί Ι  ’Ινδία είνε άναμφιβόλως ό τόπος 
τής γεννήσεως τοΰ Βούδδα καί τοΰ Βουδδισμοΰ. Ά λ λ ’ ό Βουδδισμός, 
ώς δημώδης θρησκεία, έξέλιπε διά τήν ’ Ινδίαν, ούτως ώστε ή θρησκευ

τική άπογραφή τής χώρας σχεδόν δέν μνημονεύει Βουδδισ τάς, πλήν έν 
Κεϋλάνη καί εϊς τινα μέρη γειτονεύοντα πρός τό Θ ιβέτ καί τήν Β ιρ 

μανίαν, ’Επειδή δέν ήδύναντο νά εύρεθώσι διδάσκαλοι τοΰ Βουδδισμοΰ



εν Βομβάη η έν Κ α λκούττ*, φανταστικά τινα οντα έδέησε νά πλασθώ- 
« ν  υπο τ η ; κυρίας Βλαβάτσκη καί νά έγκατασταθώσιν άσφαλώς είς τό 

τ- ως την μάλλον δυσπρόσιτον χώραν τοΰ κόσμου. Αί δηαιουρ- 
γ ι*α ι υναμεις της κυρίας Βλαβάτσκη ησαν πολύ μεγάλα!, είτε έπε- 

μ ει ™  «υντύχη μέ τούς Μαχάτμας, είτε μέ άστερώδη σώματα καί 
παντοια, πνεύματα. Ιδού κατάλογος τών πνευμάτων διά τ η ν ‘ πραγμα
τικήν υπαρ,ιν τών οποίων έγγυάται: «Π ερίγειο ι, διαβολίσκοι, ‘δζίνια 
συλβανοι, σάτυροι, φαΰνοι, ελβαι, νάνοι, έγκυκλοι, νόρνο,, νίσσαι, κό- 

οαλόοι, αμαυροί, αυχενίσκοι, στρόμκαρλοι, ούνδϊναι, νεξίαι, σαλαμάν- 

,Ρ * ι,  Τ V0!’ νγ>Ρ^δε«> μορμόνες, βρυωνίαι, αγαθοί, άγαθογείτονες 
αγριογυναια, είρηναϊοι, λευκογύναια καί ττολλοί ά λλο ι.»  Πρέπει τό τ ί 
να πεισθωμεν, έρωτά, οτι όλοι οσοι εΐδον τά πλάσματα ταΰτα είχον 

~ α £! παΡακΡ<>υ« ’·« καί φρεναπάτας ; Δύσκολον ν’ άπαντηση τις ε-'ς 
τοιουτον έρώτημα χωρίς νά φανή τραχύς. Βεβαίως θά εϊπω ότι εϊνον 

παθει φρεναπάτην, καί ότι εκαμον χρησιν λέξεων τών όποιων δέν έγνώ- 
pt.ov ουτε την έννοιαν ούτε, όπερ χρεϊττον, τήν ετυμολογίαν. Ενόσω 

η κυρία Βλαβάτσκη έτοποθέτει τούς Μ αχάτμας έκεϊθεν τών Ίμαλαΐων 
εκείνη^και οί μάρτυρες της άμα ήσαν άσφαλεις άπό παντός έξεταστοΰ 

η *α τ  αντιπαράστασιν έρωτώντος δικαστοΰ. Ε ίδα  έν τοσούτω είς τάς 
εφημερίδας ού πρό πολλοΰ ότι χαί οί πιστεύσαντες τό πρώτοι είς τήν 

κυρίαν Βλαβάτσκη αρχίζουν νά είνε δύσπιστοι ώς ττρός τούς πέραν τών 
Ιμαλαϊων τουτους Μαχάτμας. Έ ν τή ένιαυσίω συνελεύσει τών Θεο

σοφιστών, τη  συνελθούση έν Σικάγω τω 1 8 9 2 , κυρία τιςήρώ τησε διατί 
εις τους αμυητους έλεγον πάντοτε ότι ο! σοφοί τών Μ αχάτμα εύρί- 

σκοντο πέραν τών Ίμαλαίων όρέων. Ό  κ. Ζούδζ, νΰν άρχηγός τών 

Θεοσοφιστών, άπήντησεν ότι ήθελον νά ζώσιν άποκεκλεισμένοι τοΰ κό- 
™ ου. « Ε α ν  ύπήρχον κάπου είς τάς Ή νωμ. ΙΙολιτεία ς, * είπε, δέν θά 
τους αφηνον ποτέ είς ήσυχίαν οί ρεπόρτερ». Τοΰτο δέν έπεδέχετο άπάν- 
τ/;σιν, και έν Α μερική μάλιστα.

, 0ί δήθεν σο? οί λέγει ότι μεταβαίνομεν πρός
τους Βραχμάνας καί Λαμαϊστάς τής Ά π ω τά της ’Ανατολής, καί τούς 
παρακαλουμεν εύσεβάστως νά μεταδώσωσι πρός ήμάς τό άλφάβητον 
της αληθοΰς επιστήμης. ’Αλλά δέν μάς δίδει διευθύνσεις, ουτε συστα
τικά γραμματα πρός τούς έν Θ ιβέτ φίλους της, καίτοι άλλαχοΰ μάς

« 1 ινες τών περιηγητών συνήντησαν τούς μύστας τούτους παρά τάς

» όχθας τοΰ ιεροΰ Γάγγου, ή τούς εΐδον νά διέρχωνται ώς σκιαί εις τά 
» σιωπηλά έρείπια τών Θηβών καί είς τούς μυστηριώδεις έρημικούς θα- 

» λάμους τής Λουξώρης. Ε ίς τά τε ίχ η , έπί τών κυανών καί έπιχρύσων 
» θόλων τών οποίων τά μαγικά σημεία έφελκύουσι τήν προσοχήν, ά λλ ’ 

» είς τήν μυστικήν έννοιαν τών όποιων ουδέποτε είσδύου ιν οκνηροί όνει- 

» ροπόλοι, ένεφανίσθησαν, άλλά σπανίως άνεγνωρίσθησχν. Ιστορικά 
» άπομνημονεύματα άνεφεραν τήν παρουσίαν των είς τάς λαμπρώς φω- 

»  ταγωγημένας αίθουσας τής ευρωπαϊκής άριστοκρατίας. Τούς συνήν- 

» τησαν προσέτι είς τάς γυμνάς καί άγονους πεδιάδας τής Μεγάλης 
» Σαχάρας καί είς τά υπόγεια τής Έ λεφάντης. Δυνατόν νά εύρίσκων- 

» τα ι παντοΰ, άλλά γνωρίζονται μόνον είς εκείνους οϊτινες άφιέρωσαν 
» τήν ζωήν των είς άφιλοκερδή μελέτην, καί δέν είνε πιθανόν νά ύπο- 

» τροπιάσωσι.»
Βλέπομεν ότι ή κυρία Βλαβάτσκη θα ήδύνατο νά κατορθώση τ ι έάν 

ήρκείτο ν’ άκολουθήση τά βήματα τοΰ Ράϊδερ Χάγγαρδ, τοΰ Σ ίννετ ή 

τοΰ Κρώφορδ' άλλ’ ή φιλοδοξία της ήτο νά ίδρυση θρησκείαν όχι ν’ 

άποκτήση χρήματα γράφουσα νέαν Χ αλιμά ν.
Ά λ λ ’ όταν Ιλθωμεν είς τήν έξέτασιν τοΰ τ ί άρα έδίδαξαν αύτή οί 

θεματοφύλακες ούτοι τής αρχετύπου σοφίας, οί Μαχάτμας τοΰ Θ ιβέτ 
καί τοΰ ίεοοΰ Γάγγου, εΰρίσκομεν ούχί μυστήρια, ούδέν τά πολύ νέον, 
ούδέν τά πολύ παλαιόν, άλλά μ ίγμα  άπλώς εγνωσμένων,καίτοι έν γένει 

παρανοουμένων, βραχμανικών καί βουδδιστικών δογμάτων. Δέν ύπάρχει 

τίποτε τοΰ όποιου τά  ί’χνη νά μή δύνανται νά εύρεθώσιν εις τάς γενικώς 

προσιτάς βραχμανικάς ή βουδδιστικάς πηγάς, μόνον όλα θολοΰνται καί 

συγχέονται. Έ άν μέ ήρώτων, τ ί είνε πράγματι ό έσώτε-.ος Βουδδισμάς 
τής κυρίας Βλαβάτσκη, θά ελεγον ότι είνε Βουδδισμάς παρανοημένος, 
στρεβλωμένος, γελοιοποιημένος. Δέν υπάρχει τίποτε έν αύτω έπέκεινα 
τών ήδη γνωστών, πρωτίστως έξ άπηρχαιωμένων ήδη βιβλίω ν. Οί κοι
νότεροι όροι άνορθογραφοΰνται καί παρερμηνεύονται. Μ α χ ά τ μ α ,  
παραδείγματος χάριν, είνε γνωστόν σανσκριτικόν όνομα χποδιδόμενον 
είς άνδρας άποχωρήσαντας τοΰ κόσμου, οϊτινες διά μακράς άσκητικής 
πολιτείας ύπεδούλωσαν τά πάθη τής σαρκάς καί άπέκτησαν φήμην 

άγιότητος καί γνώσεως· ότι οί άνδρες ούτοι είνε ικανοί νά έπιτελέσωσι 

παράδοξα κατορθώματα καί νά ύποστώσι τάς τρομερωτέρας βασάνους 
είνε άληθέστατον. Τινές τούτων, καίτοι ούχί πολλοί, διακρίνονται έπ ί- 
σης καί ώς λόγιο ι- ούτως ώστε τά Μ αχάτμα (κατά λεξιν μ ^ γ α λ ς - *



ψ ύ χ ο ς )  κατέστη επίτιμος τίτλος. ’Έ τυχόν έγώ αυτός της τιμής νά 
προσφωνηθώ τω άνόματι τούτω έν πολλαϊς έπιστολαίς σανσκριτιστί γε- 

γραμμε'ναις και πεμφθείσαις μοι (ούχί έναερίως όμως, άλλά διά της 

συνήθους ταχυδρομικής όδοΰ) άπό Βεναρές είς Όξφόρδην. Ό τ ι  τινές 

τών ουτω καλούμενων Μαχάτμας είνε άπατεώνες, εΐνε γνωστότατον είς 

όλους τοΰς ζησαντας έν Ινδία. Τείνω άρα νά πιστεύσω ότι ή κυρία 

Βλαβάτσκη και οι φίλοι της έφενακισθησαν απο ανθρώπους άξιοΰντας 
ότι εΐνε Μ αχάτμαι, καίτοι ουδέποτε έξηγήθη είς ποιαν γλώσσαν ήδυ- 

νήθησαν ν' άνακοινώσωσι τόν μυστικόν Βουδδισμόν των είς τήν Εΰρω- 
παίαν μαθήτριαν των. Ή  κυρία Βλαβάτσκη αύτή ήτο, καθ’ όλα τά 

φαινόμενα, ανίκανος ν αναμέτρηση τάς γνώσεις των ή νά έξελέγξη τήν 

ειλικρίνειαν των, και φυσικόν ητο να συμμερισθη την τύχην τοΰ Κ τη — 
σίου, τοΰ Οΰΐλφορδ καί τοΰ Ζακολλιώ.

Ο τι υπαρχουσιν άνθρωποι εν Ινδία γνωρίζοντες ολίγα σανσκριτικά, 
ώς καί ολίγα αγγλικά, οϊτινες άπαντώσι y e s  είς ό ,τ ι τοΰς έρωτή η 

τ ις , τό γνωρι,ω έκ θλιβερας πείρας" καί θά ήτο άδικον νά ε'ιπη τις ότι 
τοιαυτα αν^ραρια υπαρχουσιν εν Ινδία μονον. Εάν τις έπιθυίλη νά 

φενακισθή, ύπάρχουσι πάντοτε οι πρόθυμοι νά τάν φενακίσωσιν. Αΰτη 
εινε, φρονώ, ή φιλανθρωποτέρα ερμηνεία ήν δυνάμεθα νά δώσω μεν είς 

τας αρχάς τοΰ έκτακτου τουτου κινήματος τοΰ γνωστοΰ ύπό τά όνομα 

Μ υ σ τ ι κ ό ς  Β ο υ δ δ ι σ μ ό ς ,  τά ό-οίον πρός τοίς άλλοις, λόγω τών 
υπαρχουσών ομοιοτήτων μεταξύ Βουδδισμοΰ καί Χριστιανοσύνης, άξιοι 

ένιαχοΰ και το όνομα «Χριστιανικός Βουδδισμός». Περί τοΰ αύτοκα- 
λουμένου τούτου λριστιανικοΰ Βουδδισμοΰ και περί τών άληθών ομοιο

τήτων μεταξύ Βουδδισμοΰ καί Χριστιανοσύνης, δυνατόν νά εϊπω τινά 
άλλοτε. ΙΙρος το παρόν επιθυμώ μόνον νά εϊπω ότι, έάν ΰπάρχη θρη
σκεία εντελώς ελεύθερα μυστικών δογμάτων, αύτη είνε ό Βουδδισμός. 
Ούδέποτε υπήρςε μυστηριώδες τ ι έν τώ Βουδδισμώ. Κ αθ’ όλου φαίνε

τα ι οτι το μυστήριον εΐνε πολύ πλέον νεωτέρας ή άρχαίας έφευρέσεως. 

Δέν ύπάρχουσιν άληθή μυστήρια ούδ’ έν τώ Βραμισμφ , διότι δυσκόλως 
δυνάμεθα νά έφαρμόσωμεν τό όνομα τοΰτο είς δόγματα τά  όποια δέν 

ανεκοινοΰντο είς τόν καθένα, άλλά μόνον είς πρόσωπα διελθόντα διά 
προπαρασκευαστικής πειθαρχίας. Όλος ό βίος τοΰ Βραχμανος έν τή 

®·ΡΧαι?  Ινδία ήτο ύπό ’έλεγχον. Διηρεΐτο είς τέσσαρα στάδια- τήν σχο
λήν, τόν οίκον, τό δάσος καί τήν έρημίαν. Μέχρι ήλικίας είκοσιεπτά 

&τών, νέος τις ύπ?τίθ$το ort ήτο σπονδαστής εν τ ψ  οϊκψ Γουρου τίνος.

Μετά τοΰτο ώφειλε νά νυμφευθη και νά ίδρύση οικίαν, καί νά έκτελή 

όλας τάς θρησκευτικάς πράξεις τάς διαγραφομένας ύπό τών Βέδας· 

τότε, άφοΰ έβλεπε τέκνα τέκνων, άπητεϊτο ν ’ άποσυρθή άπά τής οικίας 

του, καί νά ζήση, μόνος ή μετά τής συμβίας του, εις τό δάσος, απο
λυόμενος τών κοινωνικών και θρησκευτικών χρεών, και έχων άδειαν 

ν ’ άπολαύση τής μεγίστης ελευθερίας τών φιλοσοφικών θεωριών. ’Α λη

θεύει όμως ότι τά Άρανυάκας, τά  β ιβλ ία  τών Δασών καί τά  Ούπα- 

νισχάδς, Ιν οίς περιέχονται αί φιλοσοφικαί αΰται θεωρίαι, έκαλοΰντο 

ένίοτε Ρ  α χ αο ύ α, τουτέστι μυστικά. Δεν ήσαν προωρισμενα ν ’ άνα- 

κοινώνται είς τοΰς νέους ούτε είς τόν έγγαμον οικογενειάρχην, φυσικώ- 

τα τα , διότι έδίδασκον OTt οί θεοί, είς οΰς έπίστευον οι νέοι καί οί έγ

γαμοι οΐκογενειάρχαι δέν ήσαν όλως θεοί, άλλ’ άπλώς διάφορα ονό

ματα τοΰ πέραν τής φύσεως άγνώστου, καί ότι περί τοΰ Μεγάλου 

Πνεύματος ή Βράμα τίποτε δέν ήδύνατο νά λεχθή ειμή σ ά τ ,  ότι ήν- 

κ ΐ τ ,  ότι ένόει καί έσκέπτετο- καί ά ν α ν δ α ,  ότι ήτο μάκαρ- έντεΰθεν 
συχνά έκαλεϊτο Σ  α κ κ ι δ ά ν α ν δ α. Α ί θυσίαι καί πασα εξωτερική 
λατρεία , ήτις  παρίστατο πρότερον ώς αναγκαία πρός σωτηρίαν τοΰ 

άνθρώπου, παρίστατο νΰν οΰ μόνον ώς άνωφελής ά λλ ’ ώς βλαβερά, 

έάν έτελεϊτο μ ε τ ’ ΐδιοτελοΰς σκοποΰ δ ι’ άμοιβάς έν άλλω κόσμω. ’Ενώ 

τό όλον τής Βέδας παρίστατο πρώην ώς ύπεράνθρωπον, θεόπνευστον 
καί άλάνθαστον μέρος ταύτης, ή Καρμακάνδα, τά πρακτικόν μέρος, 

τά συγκείμενον έκ τών ύμνων καί τών Βράχμανας, τών λειτουργικών 
βιβλίω ν, ετίθετο νΰν κατά μέρος, καί εμενε μόνον ή Γνανακάνδα, τό 
φιλοσοφικόν μέρος, τουτέστι τό πραγματευόμενον περί τοΰ Βράχμα 
καί τής σχέσεώς του πρός τήν άτομικήν ψυχήν. Τοΰτο μόνον, καί ιδίως 

τά Ούπανισχάδς, έξηκολούθουν νά θεωρώνται ώς πράγματα αναγκαία 

πρός σωτηρίαν. Δ ιό τι ή σωτηρία ήτο διά τής γνώσεως μόνον, ή , ώς 

θά έλέγομεν ήμεΐς, διά πίστεως καί οχι δ ι ’ έργων.
Ό  ύπέρτατος σκοπός τής θεωρητικής ταύτης ζωής έν τώ δάσει ήτο 

ή εΰρεσις τής ψυχής τινός, ή σωτηρία τής ψυχής τίνος ζώντος, ή άνα- 
κάλυψις τοΰ “Α τμαν, τοΰ έ α υ τ  ο ΰ καί όχι τοΰ άπλοΰ έ γ ώ .  Τοΰτο 
δεν ήτο εύκολον πραγμα. Κ αί είς αύτοΰς τοΰς άρχαιοτάτους χρόνους 
ήρνήθησάν τινες τήν ύπαρξιν τής ψυχής. Οί μεν έλεγον ότι ψυχή καί 
σώμα ήσαν τό αύτό- οί δέ ότι ψυχή ήτο ή πνοή- άλλοι ότι ήτο το 
έ γ ώ  ή τά πνεΰμα μέ όλας τάς πείρας του, με τάς άντιλήψεις καί τάς 
διανοήσεις του καί όλα τά άλλα Οί έρημϊται είς τό δάσος, άφοΰ ύπέ-



ταςαν όλα. τά πάθη τοΰ σώματος καί απέλυσαν εαυτούς άπό πάντο.>ν 

τών δεσμών του, είχον τώρα νά μάθωσιν οτι ή ψυχή ήτό τ ι το όποιον 

φύσει δέν ήδύνατο νά εινε ορατόν η ακουστόν η αντιληπτόν, ώς ό αντι

κειμενικός κόσμος, όστις ήτο όρατος καί φθαρτός' δ ιότι, έάν ήτο αντι

ληπτόν, θα καθίστατο διά μιάς άντικειμενικόν, κάτι τ ι εντελώς διά

φορον τοΰ υποκείμενου όπερ άντιλαμβάνεται. Δέν θά ήτο πλε'ον ψυχή. 
Ιό  αόρατον και άδιανόητον κάτι το όποιον εκαλείτο πρώην ή ψυχή, 

εκαλείτο νΰν «α υτός», Α τιιαν. Τ ίποτε δέν ήδύνατο νά άποδοθή είς 

τοΰτο είμη οτι ήτο, ότι ένόει καί έσκέπτετο, ότι οφείλει νά εινε μακά- 
ριον. Οταν άπαξ άνεκάλυψαν ότι ό Ά τ μ α ν , αυτό τό έν ήμϊν όν, 

συμμετείχε τών μόνων δυνατών ιδιοτήτων του μετά τοΰ Βράχμα, τού 

χοράτου όντος έπε'κεινα της φύσεως καί έπέκεινα τών ούτωσί κχλουμέ- 
νων θεών της φύσεως, τά επόμενον βήμα ήτο ευκολον όπωσοΰν, ή άνα- 

κάλυψις δηλαδή τής αρχικής ταυτότητος τοΰ εαυτού καί τοΰ Βράχμα, 
h άίδιος ενωσις τοΰ ανθρώπου καί τοΰ Θεοΰ, ή υποστατική ταυτότης 

της άνθρωπίνης καί τής θείχς φύσεως. Τά νά έπχνορθώσωσι τήν τχ υ - 

τότητχ  τχύτην άπελαυνοντες τά σκότος τής άμχθείας υφ ’ οΰ συνεκα- 
λυφθη, τό νά γείνωμεν, ·ώς θά έλε'γομεν ήμεϊς, εν μετά τοΰ Θεοΰ καί 

εκείνος μεθ ήμών, ή μάλλον τό ν’ άπολε'σωμεν ήμάς αυτούς καί νά εύ- 

ρωμεν ήμάς αύτούς πάλιν έν τώ Θεώ, τοΰτο ήτο άπό τοΰδε ό ΰψιστος 
σκοπος τών περιλειπομένων ετών τής ζωής τοΰ πρεσβύτου έν τώ δά- 
σει. Δέν ήτο φυσικόν ότι τά δόγμχτχ τχ ΰ τχ , τά όποϊχ περιείχοντο είς 

τά Ούπανισχάδς, καί τά όποια άνεπτύχθησαν ύστερον λεπτομερώς είς 
τά Βεδάντα-πούτρχς, έτηροΰντο άπόρρητχ άπό τών νέων κχί άπ’ έκεί- 

νων οϊτινες ειχον άκόμη νά έκτελέσωσι τά πρχκτικά. χρέη τοΰ βίου ; 

Ούδ υπήρχε πολλή δυσκολίχ όπως τηρηθώσιν άπόρρητχ. Δ ιό τ ι, έπειδή 
έν τή  άρχαια Ινδία δέν ΰπήρχον β ιβλ ία , καί πάσα διδασκαλία ήτο 

διά στόματος, άνχγκαΐον ήτο νά εΰρεθή διδάσκαλος όπως κο·νολογήση 

τά δόγματα τών Ούπανισχάδς, καί σχεδόν άτομικόν συμφέρον, άν όχι 
άνωτερα άφορμη, πάντως θά συνεκράτει τους διδασκάλους άπό τού νά 
κοινολογώσι τά ουτωσΐ καλούμενα ταΰτα μυστήρια. Έ ν  τοσούτω, όστις 
είχε προσφυώς όπως δεχθή αύτά, εδικαιούτο νά γείνη καί πάλιν μα- 
θητης είς το γήράς του, και κχτά τήν έννοιαν τχύτην τά. Ούπανισχάδς 
δεν /;σαν μυστηριχ μάλλον ή πάν άλλο βιβλίον τά όποιον δέν είνε κχλάν 
ν αναγινώσκωσιν οι νέοι. Ουχ ήττον, ο ,τ ι συνέβαινεν είς όλχ τά μυ

στήρια, συνέβαιν? καί είς τά Ούπανισχάδς. Ό χ ι ότι ύπήρχεν έπιθυμίχ

έκ μέρους τών νέων όπως μετάσχωσι τοΰ ασκητικού βίου τών πρεσβυ

τέρων των ή μ χ τ χ ίχ  περιέργειχ όπως άνχκαλύψωσι τ ϊ  καθίστα ικανούς 
τούς φιλερήμους τούτους σοφούς νά διατηρώσι τοιαύτην γαλήνην πνεύ
ματος, τοιαύτην έλευθερίαν άπό πάσης έπιθυμίας καί τοιαύτην έντελή 

εΰτυχίχν κχθ’ όλην τήν τελευτχίχν περίοδον τοΰ βίου των, τήν δαπα- 

νωμένην έν τή ή σ ύ χ ω  σκιά τοΰ δάσους.

Ά λ λ ’ ήλθε καιρός ότε έκεϊνοι οϊτινες είχον διε'λθη δ ι’ όλων τών δο
κιμασιών καί άθλιοτήτων τής ζωής, καί οϊτινες μετά τρικυμιώδη πλοΰν 

εύρον καταφύγιον είς τάν λιμένα τής άληθοΰς φιλοσοφίας, ών αί άγ- 

κυραι δέν έσύροντο πλέον έπί όλισθηροΰ βυθοΰ, άλλ’ άνεπχύοντο στερεώς 

έπί τοΰ βράχου τής άληθείας, ήλθε καιρός ότε αυτοί ούτοι οί άνδρες, 

έν συνειδήσει τής μακαριότητος ής άπήλαυον, εΐπον πρός εαυτούς: « Τ ί 

τό όφελος τής θλιβεράς ταύτης προσδοκίας, όλων τών μόχθων τής νεό— 
τητος, όλης τής πάλης τοΰ βίου, όλης τής ταραχής τών θυσιών, όλων 
τών τρόμων τής θρησκείας, όταν αύτή ή αληθής γνώσις έν ριπή οφθαλ- 
μοΰ μάς μεταβάλλη, άναπτύσση πρός ήμάς τήν άληθή ήμών φύσιν, τάν 
άληθή ήμών οίκον, τάν άληθή ήμών Θ εό ν ;»  Ή  σκέψις αύτη —  δέν 

έννοώ τήν πίστιν είς ένωσιν μεταξύ τοΰ άνθρωπίνου καί τοΰ θείου, άλλά 
τήν πεποίθησιν ταύτην ότι τά προπαρασκευαστικά στάδια τοΰ μαθη

τικού βίου καί τοΰ έγγάμου βίου είνε άνωφελή, καί ότι καλλιτερον θά 

ήτο ν ’ άντ1 μετωπίση τις  διά μιάς τήν άλήθειαν —  μοί έφάνη πάντοτε 
ή άληθής άφετηρίχ τοΰ Βουδδισμοΰ ώς ιστορικής θρησκείας. Ό  Βουδ- 

δισμάς κχτήντησε νά σημχίνη τόσχ καί τόσα πράγματα, ώστε αισθά
νομαι πάντοτε είδος ρίγους όταν άκούω ανθρώπους βεβχιοΰντχς ότι ό 

Βουδδισμάς διδάσκει τοΰτο ή έκεΐνο. Ό  Βουδδισμάς εσχεν άνχμφιβόλως 
ιστορικήν άρχήν κατά τήν Ε '  π . X . έκατοντχετηρίδχ, καί πολλά ύπήρ- 
ξχν τά α ΐτ ιχ  τά  όποια ήγαγον είς τήν ρχγδχίχν άνάπτυξίν του κ α τ ’ 
εκείνον τάν χρόνον. Ά λ λ ’ ύπό κοινωνικήν εποψιν, τά πρώτον καί κρί- 
σιμον βήμα συνίστατο είς τό ότι ό Βούδδας ήνοιξε τάς διόδους τοΰ έν 

δρυμοϊς βίου είς πάντας τούς έπιθυμοΰντας νά είσέλθωσιν, οίασδήποτε 
ήλικίας ή κοινωνικής τάξεως καί άν ήσαν. Ό  βίος έκεϊνος τοΰ δρυμού 
έν τούτοις δέν έννοεΐται νά είνε ό ,τ ι ήτο είς τούς προτε'ρους χρόνους, 
άληθής άποχώρησις άπό τής πολίχνης καί καταφυγή είς τήν έρημίαν 
τοΰ δάσους, άλλ’ άποχώρησις άπό τήν τύρβην τοΰ κόσμου άπλώς, συμ- 

βίωσις μ ε τ ’ άδελφότητος καί έκτελεσις τών χρεών τών έπιβαλλομένων 
εις τήν άδελφότητα ύπό τοΰ θεμελιωτοΰ τοΰ τάγματος τών Βουδδιστών,



τοΰ νεαροΰ ήγεμονόπαιδος Καπιλαβαστοΰ, τοΰ καλουμένου Γ  α ο υ- 
τ  ά [Α α, Β ο ύ δ δ α ,  Σ  α κ υ α μ υ ν η , Σ  t δ χ  ά ρ θ α, Μ α ■/ α σ ρ α

μ ά ν  α, καί πολλοϊς άλλοις άνόμασιν. 'Η  έγκατάλειψις αύτη τοΰ 

κόσμου πριν άνθρωπός τις έκτελέση τά  καθήκοντα τοΰ σπουδαστοΰ καί 

τοΰ οικογενειάρχου ήτο τά μέγα έγκλημα τοΰ Βουδδισμοΰ είς τά  ο μ - 
ματα τών Βραχμάνων, διότι ήτο έκεϊνο τά όποιον άπεστε'ρει τοΰς 

Βραχμανας της άποκλειστικης κοινωνικής των θέσεως ώς διδασκάλων, 
ώς ιερέων, ώς άδηγών καί συμβούλων. Κατά τήν έννοιαν ταύτην δύνα- 

τα ί τις νά εϊπη ότι ό Βούδδας ύπήρξεν αιρετικός καί άπέρριψε τά σύ

στημα τής κοινωνικής τάςεως, τό κΰρος τής Βέδας, καί τό όλον εκ
παιδευτικόν καί ιερατικόν σύστημα τό βασιζόμενον έπί τής Βέδας. Δέν 

ήδύνατο ποτέ νά συγχωρηθή ώς άντιποιηθείς άγερώχως τά δικαίωμα 
τοΰ δϊδάσκειν, όπερ ήτο άποκλειστικόν προνόμιον Βραχμανος έκ γενετής. 

Τό κρίσιμον συμβεβηκάς έν τή  ζωή αύτοΰ τοΰ Βούδδα ήτο πράγματι 

ότι κατέλιπε πατέρα, μητέρα, σύζυγον καί τέκνα ό'πισθεν καί άπήλθε 
μόνος είς τά δάσος. Διά λέγει περί έαυτοΰ :

« Κ ’ έγώ, ώ μαθηται, νέος έτ ι, ρωμαλέος, μελανόθριξ, εις τήν εύ- 
» τυχή μου νεότητα, εις τό άνθος τής άνδρικής μου ηλικίας, παρά τήν 

» θέλησή τών γονέων μου οϊτινες έκραύγαζον καί έθλίβοντο έπ ’ έμοί, 

»  άπήλθον, κείρας τήν κόμην καί ξυρίσας τόν πώγωνα, φορέσας τάν 
» κίτρινον τρίβωνα (τό ένδυμα τοΰ Βουδδιστοΰ έπαίτου). Άπήλθον 
» τής οικίας μου γενόμενος άστεγος.»

Ο ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

Ό  πελώριος καί πυρρότριχος νεανίας, ποΰ ήτο τά πρόσωπόν του 

έπίμηκες καί άδρανές ώς φιγοΰρα καραβιοΰ, δέν έχώνευε τοΰς άνδρας 
τοΰ συσσιτίου του, ούτε αυτοί τόν ΰπέφερον. Τοΰς έχώριζεν ή μεγάλη 

άπόστασις τής άνατροφής καί ή δυσανάλογος διαφορά τοΰ έπαγγέλ- 
ματος. Κληρωτός άπό τήν Κέρκυραν, άπά τσί Κορφοΰς, ώς τοΰ έλεγον 

εκείνοι διά νά τάν εΐρωνεύωνται καί τόν κουρδίζουν, ριφθείς άστόχως 
μέσα είς τόν στόλον, άφ’ ού έκλεισε τό χοροδιδασκαλεΐόν του, εύγενής 

τοΰς τρόπους, μέ κοινωνικά προσόντα, καλός μπάσος, πρώτος είς την 
καντάδαν καί καλλίτερος, άνθρωπος, όπως πρέπει, έστενοχωρείτο έν τή  
άναστροφή τών άνθρώπων έκείνων, οί όποιοι ήρχοντο άπά άλλα μέρη, 

σκαιοί καί άπότομοι, μέ άλλας ιδέας, κολλημένοι ώς ό'στρακα είς τά 
πατροπαράδοτα άλβανικά έθιμα, εγια-μόλα, έγια-λέσα, ηρακλείου άν- 
τοχής άνδρες, ηλιοψημένοι, γεμάτοι θάρρος, γεμάτοι δύναμιν, έγωϊσταί 
καί έπίμονοι. Αύτάς δέ ; Πόθεν ήρχετο ό έξυπνος Λορέντζος, ποΰ είχε 
τήν άξίωσιν νά τοΰς άγριοκυττάζη, όταν έβύθιζον τά χέρια των μέσα είς 
τήν κοινήν καραβάναν, νά τοΰς έμπαίζη καί νά δυσφορή, όταν ώμίλουν 

άρβανίτικα, όταν έπάνω ’στήν κουβέντα έκτυποΰσαν μέ βία τής γρο- 
θίαίς των είς τό τραπέζι, νά τοΰς άποφεύγη, όταν ή τοιχαρχία έβγαινε 
μέ άδειαν εις τήν ξηράν, νά μή πηγαίνη μαζή των, νά μήν πίνη κρασί, 

νά τρέχη ’στά θέατρα καί ’στής πριμανδόναις ; ’Έ τσ ι είσαι, έξοχώ- 
τα τε ; Νά κ ι ’ έμεΐς τό λοιπόν ! Δέν θά φας ποτέ σου σάν άνθρωπος,



δέν θά. σ’ άφήσουμε νά. πής μϊά  σωστή κουβέντα, θά ’μιλούμε άρβανί- 

τικα ώς ’στη μπ ίσ τι, θά σέ ρεζιλεύουμε ’στό πλήρωμα, εμάς θά περάση 

καί οχι έσένα, χαλέ ! Και ύπό τήν συμμαχι'αν αύτήν τήν άκατάβλητον 
έξεμηδενίζετο ό Λορέντζος, δεν ήδύνατο ν’ άρθρώση λέξιν, έτρωγε σιω

πηλός, βυθισμένος εις τάς άναμνήσεις του, ενθυμούμενος τό Μαντοΰκι, 
τό χοροδιδασκαλειόν του, όταν κυρίαρχος έκεϊ μέσα, διηύθυνε τάν χορόν, 

συνεβούλευε, διώρθωνε, ε δ ι δ ε προστάγματα, σέτε-ντάμ, μπαλανσέ. 

Ά λ λ ’ ήτο ζωή αύτή ; Ό σω  γλυκεία! καί άν είνε αί άναμνήσεις τοΰ 
παρελθόντος, ισχύουν ν ’ αντικαταστήσουν τά πράγματα, νά βελτιώσουν 

τά παρόν καί ν’ άντεπεξέλθουν είς τήν έλεεινότητα της σήμερον;' Κ αί ό 
Λορέντζος ήθελε κ α τ ’ άνάγκην νά όμιλήση, νά διαμαρτυρηθή κατά της 
σκαιότητος τών συντρόφων του, οί όποιοι ώς λύκοι άρπακτικοί καί 

βουλιμιώντες έρρίπτοντο έκάστοτε είς τά φαγητόν καί άφινον δ ι’ αύτόν 
τά  κόκκαλα καί τά περιτρ ίμμα τα . Ά λ λ ’ αύτοστιγμεί τοΰ επερναν τόν 
άέρα είς τήν πρώτην άντίστaatv, τήν όποιαν ήθελεν έπιδείξει, είς τήν 
πρώτην αύτοΰ διαμαρτυρίαν. Καί άπό συμφώνου έγελων όλο! όμοΰ 

καί ενευον είς τούς συντρόφους τών παρακειμένων συσσιτίων, καμμύον- 
τες τούς οφθαλμούς περιέργως, ΰποδεικνύοντες ούτω τάν έξευτελιζόμενον, 

τάς παρειάς τοΰ όποιου έψαυσε ταχέως διά της μαυρισμένης του χειράς 
ό Λαουτάρης, όστις είχε τήν άξίωσιν, οτι τοιουτοτρόπως τοΰ επερνε 

τάν άέρα. Κ α ί ενείχε πράγματι μυστηριώδη δύναμιν ή έπαφή αύτη, 
διότι ό Λορέντζος εξοργιζόμενος έν άρχή, έτοιμος νά γρονθοκοπήση τόν 
αύθάδη, μοιραίως δέν έξεπλήρου τά όρμέμφυτον τοΰτο τοΰ άνδρικοΰ 
του έγωϊσμοΰ, ά λλ ’ έβυθίζετο είς τήν φορτικήν διά τούς άλλους σιγήν 
του, είς τάς προσφιλείς του άναμνήσεις καί στερεοτύπως προέβαλε τήν 

άσθενη δικαιολογίαν:
—  Έννοια σου, μωρέ, νάχγς χάρι ποΰ δέν μου περισσεύουν όβολα 

καί δέν θέλω νά μοΰ κόψουν τό μισθό !

Τό δεϊπνον είχε τελειώσει πρό μικροΰ. Οί οκτώ άνδρες τοΰ συσσιτίου 
ήγέρθησαν άμα τώ σαλπίσματι, περιεμάζευσαν τά πινάκιά των, έξήρ- 

μοσαν τήν τράπεζαν καί έδραμον είς τήν πολεμικήν κλήσιν. Ό  Λορέν

τζος ήτο πυροβολητής καί άνηλθεν είς τό πυροβολεϊον, στάς παρά τό 
δεξιάν μέγα πυροβόλον. Ά φ ’ ού έξεφώνησε τάν άριθμόν του καί οί τυ μ -

πανισταί εκρουσαν τήν διάλυσή, διεσκέλισε τό πυροβολεϊον καί εύρέθη 

είς τό έπίστεγον της πρώρας. Έ κ ε ϊ εφθασαν βαθμηδόν άλλοι ναΰται 

καί θερμασταί καί άπετελέσθησαν διάφοροι όμιλοι. Οί άνδρες κουρα
σμένοι έκ τών γυμνασίων καί της κωπηλασίας εξηπλοΰντο έν νωχε- 

λεία έπί τοΰ σιδηροΰ καταστρώματος ή έκάθηντο έπακουμβοΰντες τήν 
ράχιν είς τόν πύργον τοΰ πυροβολείου. "Ολοι σχεδόν έκάπνιζον και όσοι 
ετυχε νά μήν έχουν καπνόν, ίκέτευον τούς συντρόφους των να τους 

δώσουν κάνέν σιγάρον. Ο ί εχοντες έδυστρόπουν, έφαίνοντο άνένδοτοι 

καί τότε ήκούοντο θερμαί παρακλήσεις καί ύβρεις δείνα!, οσάκις ή α ί- 
τησις άμετακλήτως άπερρίπτετο. Έ κ  τών έκεϊ σχηματισθέντων ομίλων 

ό θορυβωδέστερος ήτο ό δεξι£ παρά τάν πύργον τοΰ πυροβολείου καθή- 
μενος, τάν όποιον άπετέλουν θερμασταί, φέροντες οί πλεϊστοι κυανά 

ύποκάμισα, μαυρισμένα καί άπλυτα. Έκάπνιζον μανιωδώς- είς δ ’ έξ 
αύτών ύπηρετήσας μέ τά άγγλίκά έκάπνιζε πίπαν καί ένεΐχε κάποιαν 
μεγαλοπρέπειαν πρό τών οφθαλμών τών συντρόφων του ή φουσκωμένη 

του μορφή μέ τήν μαύρην γενειάδα καί τάς πυκνάς όφρεΐς. ’Ήκουον 

προσεκτικοί ενα νεαρόν συνάδελφόν των, περιπετειώδη βιοπαλαιστήν, 

φθάσαντα μέχρι της τρίτης γυμνασιακής, ά>λ’ ένεκα χρηματικής άπο- 
ρίας τραπέντα τό ταπεινόν τοΰτο στάδιον. Ή το εύγλωττον τά παιδί 

αύτά καί τάς άλίγας του γνώσεις δέν άφινε νά τοΰ ξηραίνωντα! μέσα 
’στό μοαλό του, άλλ’ ένεδυνάμωνεν αύτάς καί έπηύξανε δΓ άπλήστου 
άναγνώσεως τών εφημερίδων. Τήν ώραν έκείνην ώμίλει περί σοσιαλισμοΰ 

καί έξήγει είς τούς άκροατάς του, πώς θά έπιστή ήμέρα, καθ’ ήν ό 

λαός θά έξεγερθή καί θά έπιπέση κατά τών πλουσίων. Γα ϊα  μιχθήτω 
π υ ρ ί! Κάτω τόν παρά ! Φέρε, ά τιμε, νά φάω κ ’ έγώ, νά γεμίσω τό 

στομάχι μου, ποΰ πεινώ καί υποφέρω ! Κ αί ή άφήγησις προσείλκυεν 
άμέριστον τήν προσοχήν τοΰ άκροατηρίου, όπερ έφαίνετο ένθουσιασθέν 

έκ της άκόπου ταύτης άποκτήσεως τόσων άγαθών. Ά λ λ ’ ό ρήτωρ εύ- 
συνειδήτως φερόμενος, δέν παρέλειπε καί τά γνωστά έπιχειρήματα τοΰ 
άδυνάτου της έφαρμογης τών σοσιαλιστικών αρχών καί ελεγε πρός 
τούς άλλους:

—  Ξέρετε, βρέ παιδιά, τ ί θά γείνη, όταν μοιρασθοΰμε τόν παρά 
τών πλουσίων ;

—  Τ ί ; τ ί ; ήρώτησαν μ ετ ’ ένδιαφέροντος οί άκροαταί του, έξ ών 
πολλοί έφαντάζοντο ήδη, ότι τά θυλάκιά των είχον πληρωθη χρημάτων.

—  Δέν τό κα ταλα μβά νετε; Οί σπάταλοι, έσύ, έγώ, θά φάμε τόν
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παρ8 σε λ ιγά κ ι οί οικονόμοι, ό Τριτσίρης, έσύ, ό άλλος, θά κάνουν

οικονομία καί ύστερα άπά λίγο θά γείνουν κεφαλα’οΰχοι. Καλά δέν τά 

λε'ω, Τ ριτσ ίρη ;

—  Ώ ς φαίνεσθαι!
Καί μετά την καταφατικήν αύτην άπάντησιν ό Τριτσίρης, ποΰ υπη

ρέτησε μέ τά  άγγλικά, έξετίναξεν εϊς τάν άέρα πυκνόν νέφος καπνοΰ.

Ε ίς  τοΰς άλλους ομίλους τών ναυτών έπεκράτουν κοινότεραι ίδέαι 

καί ήκιστα άνατρεπτικαί. Ή  συνομιλία περιεστρέφετο έπί τών ασήμαν

των γεγονότων της ημέρας. Ά ν  άντεμίλησε κάνεις είς τάν ά ξιω ματι- 

κάν, τ ί είδους ποιναί προμηνύονται, πότε θά έπιστρέψη ό ναύαρχος άπά 
τά Φάληρον, τ ί καλός ποΰ είνε ό ύπαρχος, έκείνος πάλιν ά νεοφερμένος 

άξιωματικάς δέν χωνεύεται —  μία  άδιάλειπτος κενολογία, τά συμπέ

ρασμα της όποιας άντηχει κατόπιν, όταν άνεγινώσκετο τό ποινολόγιον.
Ό  ήλιος εύρίσκετο περί την δύσιν του. Ά π α λα ί προσέπιπτον αί 

ακτίνες του έπί τών ώργωμένων κάμπων της νήσου μέ τοΰς ερυθρούς 

βόλους της γης, εναλλασσόμενους πρός τά νεόσπαρτα χωράφια, τά  πρα- 

σινίζοντα ύπό τό άναθάλλον χόρτον, έπί τών γυμνών κορυφών τών 

βουνών, επί τής χούφτας τών λευκών οίκίσκων τοΰ παραλιακοΰ συνοι

κισμού, δεξιά έπί τής στερεας, όπου κάτωθεν τοΰ πευκώνος διεφαίνετο 

άφιοειδώς διαφεύγουσα τήν εκτασιν ή άμαξιτή άδάς, πέραν έπί τοΰ 

λευκοΰ Μεγάρου τοΰ Διευθυντηρίου, έφ’ όλου τοΰ ήρεμοΰντος κόλπου, 
τόν όποιον διέσχιζεν ή τράτα γοργώς καί ρυθμικώς πλέουσα έν τή  τα ύ- 

τοχρόνιρ άναπάλσει τών κωπών καί έσκιαγραφοΰντο οί κωπηλάται εύ- 
κρινώς ύπό τό όμοιόχρωμον κυανοΰν των χιτώνιον, έν φ ήκτινοβόλουν 

τά τηλεβόλα, οί πύργοι καί τά μυδραλιοβόλα τών άλλων δύο θωρη- 
κτών, τά  άποία έλεγες, ότι έξεκουράζοντο καί αύτά νωχελώς έξηπλω- 

μένα έπί τών ήρεμούντων ύδάτων, ώς οί έν αύτοίς άνδρες οί έπανα- 
παυόμενοι τήν ώραν έκείνην άπά τών τόσων γυμνασίων. Μ ετ’ ολίγον ό 
ήλιος Ιχάθη ά'πισθεν τοΰ βραχώδους λόφου καί έπορφυρώθη τότε τό 
τμ ή μ α  τοΰ ούρανοΰ, όπόθεν διέβη, καί έφ ’ όσον εκείνος έβυθίζετο όπισθεν 
τοΰ λόφου, εχανεν ή πορφύρα του τόν μονότονον χρωματισμόν της καί 

διίχύθη είς μυρίας έλαφροτέρας άποχρώσεις, είς άορίστους χρω ματι
σμούς, είς μελιχράς άνταυγείας, είς ροδίζοντα στίγματα, είς ύπερύ- 
θρους λωρίδας, είς τεμάχια  βυσινόχροα, είς φύλλα βελουδωτής καμε- 
λίας, είς πέταλα μυριόχρωμα έαρινών ρό^ων. Τότε ήχησε γοργόν σάλ

πισμα καί ήκούσθη ισχυρόν πρόσταγμα άπό τής γεφύρας. Οί μουσικοί

όσοι εύρέθησαν άπαράσκευοι διεσκέλισαν ταχείς τά έπίστεγον, κρότον 

παράγοντες μέγα ν έκ τών άνδρών τοΰ πληρώματος όσοι έκάθηντο ήγε'ρ- 
θησαν καί έστάθησαν είς προσοχήν. Σ ιγή  διεχύθη άκρα- δύο-τρείς 

λέμβοι παραπλέουσαι έπτερύγισαν τάς κώπας. Κ αί ήκούσθη επ ιβλητι

κόν τά τελευταίον πρόσταγμα :
« —  Ύπόστειλον !
Ε ίς τήν άπήχησιν τής λέξεως ταύτης, τήν άποίαν έπρόφερεν ά έπί 

τής γεφύρας άξιωματικάς, παρατείνων τήν τελευταίαν συλλαβήν, ή 

μουσική έπαιάνισε τόν έθνικάν ύμνον, οί άνδρες άπεκαλύφθησαν καί έν ώ 
ό οίακιστής ύπέστελλε τήν σημαίαν, άλλος ναύτης ήρε τάν φανόν τοΰ 

ναυάρχου έπί τοΰ πρυμναίου ίστοΰ. Μεθ’ ο άντήχησε βαρεία, πλήρης 
μεγαλείου ή προσευχή. Συνήρπαζον τήν ψυχήν οί κατανυκτικοί τόνοι 

τών άργάνων καί αί φυσιογνωμία! τών ναυτών ένέφαινον κάποιαν προσ- 
ήλωσιν είς άορίστους καί αγνώστους πόθους, πολλών δέ τά χείλη ύπε- 

κινοΰντο σπασμωδικώς είς λόγους προσευχής, έπνεε γλυκυτέρα ή εσπε
ρινή αύρα, όλη ή γύρω είκών έξετείνετο έπί μάλλον γαλήνιος μέ τήν 
άκινητοΰσαν θάλασσαν, μέ τάς μυστηριώδεις σκιεράς άνταυγείας τής 

βραδέως έπερχομένης νυκτός.

*
—  Ώ ρέ, ώρέ, tops ! βαρέστε τά τσάμικο ! . . .
Έκραύγαζε μανιώδης, κατερχόμενος άπά τής γεφύρας ό σπιθαμιαίος 

εκείνος δίοπος μέ τήν παράδοξον ε’ίρωνα φυσιογνωμίαν του, ποΰ ήρε- 

σκετο ν’ άπομιμήται τήν φωνήν τών βλαχοποιμένων :
- Ώ ρ έ ,  ώρέ, ώρέ! παίχτε τά χασάπικο ! . . .  Ποΰ είσαι, Κόριζα, ποΰ 

είσα. ; . . .  Τενεκέ τοΰ πετρελαίου, έδώ είσαι καί δέν ’μιλκς ;

Καί άνακαλύψας τάν μικρόν μουσικόν, ποΰ 'έπαιζε κλαρίνον, τόν 
συνέλαβεν έκ τής χειράς καί τόν έσυρε πρός τά πυροβολείον. Αύτάς έδυσ- 
τρόπει, δέν ήθελε νά πα ίξη. Τ ί,  όλω αύτάς θά πα ίζγι; Ά ς  παίξουν 

κ ι ’ ά λλο ι! Κάθε βράδυ τοΰ έβγαναν τήν ψυχή ! . . .  καί έπειτα δέν τοΰ 
άρέσουν αύτοΰ τά  βάναυσχ έκείνα καί χυδαία, τά καλαματιανά, τά 
τσάμικα, ό χασάπικος. Αύτάς θέλει τά  ευρωπαϊκά, πόλκα, βάλς, σοτίς. 
Αύτάς θά πάτ) μέ τήν παρέα τοΰ Λορέντζου, ποΰ είνε μαζή του τόσα 

καλά παιδιά, ό ναυτογραφεΰς, ό Μ ιχαλάκης, ποΰ έλεγε τόσα εύμορφα 
τραγούδια καί ποιήματα, οί δύο οίακισταί, ό παραμάγειρος άπό τσί 
Κορφοΰς καί αύτάς καί χορεύουν τόσον ήσυχα καί δέν τόν πειράζουν. Καί 
ταχύς έξεγλύστρησεν έκ τών χειρών τοΰ διόπου, όστις έφώνει άπειλητικώς :



—  Ά ϊν τ ε , μαϊμού, κ ι’ έγώ σέ διορθώνω !
Δέν έβράδυναν νά. έλθουν άλλοι μουσικοί, ενα φλάουτο, ή κορνέτα, 

ή κλαπαδόρα και τό ταμπούρλο. Ά νευ  πολλών παρακλήσεων έκάθησαν 

κάτωθεν τοΰ πύργου καί έτόνισαν ένα καλαματιανό. Ό  κύκλος τών 
χορευτών έσχηματίσθη ταχέως. Οί θερμασταί, οί όποιοι συνεζήτοι,ν τάς 

νεωτέρας σοσιαλιστικάς άρχάς, έπέβαλον είς τάν λόγιον νέον, όστις πρά 
μικροΰ τοϊς ώμίλει περί τοΰ ζητήματος, νά σύρη τάν χορόν. Ή το δει
νός χορευτής καί ώς πρώτος, οδηγών τούς άλλους, έκαμνε φιγοΰραν καί 

έκίνει τόν θαυμασμόν. Προσηλθον εϊς τόν κύκλον καί άνδρες τινές τοΰ 

συσσιτίου τοΰ Λορέντζου, οί άσπονδότεροι έχθροί του, προεξάρχοντος 
τοΰ Ά ρμαμέντου, ένός μαύρισμένου γίγαντος, ποΰ είχε την δύναμιν νά 

βάζη μονάχος τά κατάρτι της άκάτου καί άκόπως ηγειρεν έπί τών 
ώμων του τά ορειβατικόν πυροβόλον τών 7 καί 5 . Κ αί ηρςατο ά χορός, 
φδόντων τών χορευτών, έρρύθμως πηδώντων έπί τοΰ σιδηροΰ καταστρώ

ματος, όπερ έδονεϊτο βιαίως ύπό τά άλματα τών γυμνοπόδων. ''Ησαν 
όλοι άνομοίως ένδεδυμένοι μέ νυκτερινήν ένδυμασίαν, μέ τούς χονδρούς 
χιτώνας, τούς ρυπαρούς καί μπαλωμένους, άλλοι μέ λευκόν κοΰκκον καί 

άλλοι άσκεπεϊς, πλεϊστοι μέ μαύρην μάλλινον στολήν, οί θερμασταί 
ρακένδυτοι, άπλυτοι, πρά μικροΰ έξελθόντες έκ τών μηχανοστασίων, 
όπου ελυον καί έκαθάριζον την μηχανήν. Τελευταίος ηρχετο ό Ά ρ μ α - 
μέντος καί έπειδή ήτο βραδυκίνητος ώς έκ τοΰ πάχους καί δέν ήδύνατο 

νά σύρη τούς πόδας του, έδυσκολεύοντο οί άλλοι, συμπαρασύροντες 
αύτόν μετά κόπου, διά νά μή χάσουν τάν χρόνον. Βεβαίως δέν θά τάν 
έδέχοντο είς τόν χορόν των, άλλά τάν έφοβοΰντο καί τάν έτρεμον, διότι 

ήτο ίκανάς νά τούς ρίψη όλους είς τήν θάλασσαν, νά κάνη μπουνάτσα 
γιά δέκα χρόνια, ώς ήρέσκετο νά λέγη απειλών τάν εϊς τάς ορέξεις του 

άνθιστάμενον. Κ αί ό συρτάς ύπό τόν ήχον τών τεσσάρων οργάνων διήρ- 

κεσεν έφ’ ικανόν, μέχρις ού κουρασθέντες οί μουσικοί τάν έπαυσαν αύ- 
θαιρέτως καί άφήκαν τούς χορευτάς ξερούς ώς άγάλματα μέ τούς πόδας 
ήμιανυψωμένους, ετοίμους νά έξακολουθήσουν άκόμη, τοΰθ’ όπερ έκί- 
νησε τάν γενικόν γέλω τα. Είχον καί οί μουσικοί τάς ιδιοτροπίας των 

αύτάς καί τούς συνεχώρει τό πλήρωμα άπέναντι τών κόπων, ούς κατέ- 

βαλον, διασκεδάζοντες αύτά καθ’ έκάστην.
—  Τό άράπικο ! τό αράπικο ! άνέκραξε μ ετ ’ ολίγον ό σπιθαμιαίος δίο

πος, όστις έφρόνει, ότι έπετύγχανεν είς τάν χορόν τοΰτον,έχων άπέναντι 
τάν πακτωνίτην μέ τά αιώνιόν του ψάθινο καπέλλο, ύψηλότερόν του τόσον,

ώστε ή άντίθεσις ήτο κωμική, τών δύο άνθρώπων κινούμενων έν τάχει 

έμπρός καί άπίσω, τανυόντων τάς κοιλίας των, κορδακιζομένων— τοΰ 
διόπου φαινομένου ώς νάνου πρά τοΰ άλλου κρεμανταλά, όστις μόλις 

συγκρατών έπί τών εύρέων του ώμων τήν έκ τής τεμπίλϊΛ ς βεβαρημέ- 
νην κεφαλήν του έλιγύζετο κατά περίεργον τρόπον, παθητικώτατος είς 

τάς κινήσεις του καί μαλθακάς, ώς ήτο πλήρες πάθους καί μαλθακό - 
τητος τό αιγυπτιακόν μέλος. Δέν ήρεσεν όμως ό χορός των, διότι οί 

θερμασταί έμιμοΰντο άλλον, τάν θερμαστήν Ά ριστείδην, ποΰ είχεν έρ- 

γασθή ’στά Σουέζ καί έκεϊ έμαθε καλά τό άράπικο, παρ’ όλα δε τά 
εξήκοντα αύτοΰ ετη, έπεδείκνυε ζωηρότητα είκοσαετοΰς νεανίου, όταν 

έκίνει γοργώς τήν κοιλίαν πράς τά έμπρός καί άπίσω καί συνέκαμπτε 

τούς βραχίονας.
Ό  κόρος έπήλθε ταχέως. ’Εκουράσθησαν δέ καί οί μουσικοί, οί όποιοι 

έπί τοσαύτας τώρα ήμέρας έπαιζον τά αύτά πράγματα. Τότε διελύ- 
θησαν οί κύκλοι τών χορευτών, όσοι άλλοι είχον σχηματισθή έν τφ  με

ταξύ καί οί άνδρες κατέλαβον τάς θέσεις των καί ήναψαν τά σιγάρα 
των. Ό  Άρμαμέντος μετά τών συντρόφων του έξηπλώθη παρά τήν 

πρώτην κάθοδον οί θερμασταί κεκμηκότες έσιώπων οί άπά τοΰ πύργου 
θεώμενοι τήν διασκέδασιν ύπαξιωματικοί άπεσύρθησαν" όλον τό έπ ί- 
στεγον ένέφαινε κόπωσιν καί έξάντλησιν. Ή  νύξ διεσκόρπιζεν ήδη τάς 

σκιάς της βαθμηδόν καί είς τάν ούρανάν άνέτελλον οί πρώτοι άστέρες.
Αίφνης έκ τοΰ έμπροσθίου μέρους τοΰ έπιστέγου, όπου ήσαν τά  κα

πόνια τών άγκυρών, ήκούσθησαν άξεϊς ήχοι κλαρίνου καί μ ετ ’ ολίγον 

άντήχησε φωνή τρεμουλιαστή, διακεκομμένη:
Συ ποΰ π έτα ςε; ’ στα υψη ...............

Ή το ό Μιχαλάκης, όστις έλεγε τά τραγουδάκι του, τοΰ Αορέντζου 

καί τών λοιπών άκουόντων αύτόν μετά χάριτος. Οί άνδρες τοΰ πληρώ
ματος άνεκάγχασαν καί έδραμον πρός τό μέρος τοΰ ψάλτου. Ούτος 

φέρων άμεμπτον στολήν με κοΰκκον καλλιτεχνικώς προσηρμοσμένον έπί 
τής κατσαροειδοΰς κόμης του, μέ τήν γενειόπλεκτον μορφήν του άτενί- 
ζουσαν πρός τάν ούρανάν είχε τά ήθος άνθρώπου αδοντος μέ πραγματι
κόν πάθος:

”0 ψυχή, ερωτευμένη ! ............

—  Ό  Μιχαλάκης ! ά Μιχαλάκης ! άνέκραξε τό πλήρωμα έν χορφ 
καί τόν ώθησε πράς τάν πύργον. ’Εν θριάμβω ήχθη έκεϊ ό Μιχαλάκης 
καί ένφ έπαθαίνετο καί έκ τής συγκινήσεως ύγραίνοντα οί καστανόχροες



οφθαλμοί του, όγκος άδρός κατέπεσεν έκ της γέφυρας και ευρε τόν 
άτυχη έπί της κεφαλής, ολόκληρον ελυτρον έκ χονδρού μουσαμά, δπερ 

είχεν έκσφενδονήσει νεαρός ύπαςιωματικάς, γελασας μάλιστα παταγωδώς 
έπί τώ κατορθώματι. Κ αί έκ τοΰ βίαιου καί άπροσδοκήτου τιναγμού 

'έμειναν οί τελευταίοι τόνοι τοΰ άσματος κολλημένοι έπί τών χειλέων τοΰ 
Μ ιχαλάκη, όστις διακρίνας τόν άόρατον έχθρόν έτόλμησε νά είπη αύτω 

μόλις συνήλθε :
—  Θά σάς τό είπώ καί μη πρός κακοφανισμόν σας! Εισθε ολίγον αναιδής!
—  Μπράβο, Μ ιχαλάκη, ώραΐα τοΰ τά είπες! έβόησε τά πλήρωμα 

έν χορΦ·
Λήξαντος τοΰ έπεισοδίου, ό Λορέντζος έζήτησε νά χορεύση ενα βάλς, 

τώρα οπότε ο! άλλοι δέν έχόρευον πλέον καί, παίζοντος τοΰ κλαρινέ
του, έκαμε δύο—τρεις γυρους μετά τοΰ ετερου τών οιακιστών, όστις 
έφλέγετο ύπό της μανίας νά μάθη το γαλλικόν βαλς. Οταν ηρχισαν 
νά στροβιλίζουν, ή άνδρική μορφή τοΰ χοροδιδασκάλου άνέλαμψεν άπό 

αϊγλην άνεκφράστου ήδυπαθείας καί οί γαλανοί οφθαλμοί του άντηνά- 

κλων όλην τήν εύχαρίστησιν, ή όποία έθέρμαινε τήν ψυχήν του. Οί 
πόδες του δέν εψαυον τό κατάστρωμα' ’έλεγες, ότι έπέτων. Καί έφ ’ όσον 

έφούσκωναν αί παρειαί τοΰ Κόριζα, εμφυσώντος είς τά κλαρινον του, 

άναλόγως έκαμάρωνεν ό Λορέντζος και παρεσυρε τόν οιακιστην εις τα - 

χύτερον καί όρμητικώτερον στρόβιλον.
Ό  Άρμαμέντος καί οί λοιποί άσπονδοι εχθροί τοΰ χοροδιδασκάλου 

διέκριναν τό θέαμα, ερποντες δέ έπλησίασαν πρός τά καπόνια και απε- 
κρύβησαν όπισθεν της καθόδου. Ολον το μίσος, οπερ ενεπνεεν αυτοϊς 

ό χοροδιδάσκαλος έξηγέρθη είς τάς φλέβας των κοχλάζον, άλλ ήθέλη- 
σαν νά έμπέσουν έξ ένέδρας, νά εισορμησουν κατά την καλλιτεραν στιγ
μήν, νά πειράξουν τόν έχθρόν καί νά έξευτελίσουν αυτόν έν τη  γλυ- 

κυτέρα του άπολαύσει καί άνέμειναν. Ο Λορέντζος αφησας τον οίακι- 
στήν, έλαβε τάν ναυτογραφέα καί ήρχισε σοβαρός, μέ τήν αυθεντίαν 
διδασκάλου νά τοΰκάμη προκαταρκτικόν μάθημα μαζούρκας πά-ντε-πά.

—  Ε ίπ α μ ε, ψυχή μου, νά μή σούρνης τήν πατοΰσά σου ! . . . .  ν ά .. . .  

πά-ντέ-πά !
—  Πάξι καί ξερό σου ! έβρυχήθη ό Ά ρμαμέντος, έλλοχεύων πάν

τοτε όπισθεν τοΰ έλύτρου της καθόδου μετά τών λοιπών συντρόφων του.
Ό  Λορέντζος, καίτοι προησθάνθη τήν θύελλαν καί ήκουσε τήν ύβριν, 

προσεποιήθη, ότι δέν ήκουσε.

—  Νά ! . . .  πά-ντέ-πά !
Κ αί μέ τήν τελευταίαν αύτήν οδηγίαν ελαβεν έκ τής όσφύος τόν 

ναυτογραφε'α καί ήρχισε νά τόν χορεύη, τοΰ Κόριζα τονίσαντος τήν 

μαζούρκαν. Τότε έπλησίασεν ό Ά ρμαμέντος καί οί σύντροφοί του.
—  ’Ελά τε βρε, νά χορε'ψουμε κ ι’ έμεϊς τά τζάμικο, είπε.

Καί τό μιμόρχημα ήρξατο άτακτον, τρομακτικόν, θορυβώδες, άπαί- 
σιον. ’Εμαίνοντο οί χορευταί, έβρυχώντο, έπίτηδες έφώρμων καί προσ- 

έπιπτον κατά τοΰ Λορε'ντζου, όστις ύπέμενε τήν προσβολήν, δίδων 

τόπον εϊς τόν πειρασμόν. Ά λλά  μή δυνάμενος νά χορεύση έκάθησεν 
άφωνος μεταξύ τών μαθητών του καί άνέμεινε τούς άλλους νά τελειώ 
σουν. Ή  παρέα τοΰ Ά ρμαμέντου, άμα ΐδοΰσα τάν Λορε'ντζον καθή- 

μενον, ’έπαυσε τόν χορόν καί έκάθησεν έπίσης.
—  Λορεντζάκι, α ί!  Λορεντζάκι, δέν θά χορεύσης τόρα κανένα 

σοτίς ; ήρώτησεν είρωνικώς ό Ταλιαμάς.
—  Λορέντζο, κόμε σ τά τε ; ήρώτησεν ό Λαουτάρης.

—  Λορέντζο έλα μέ ψυρίσης !
Ε ίς  τήν τελευταίαν αύτήν πρόκλησιν, τήν όποιαν καγχάζων διετύ- 

πωσεν ό Άρμαμέντος, τις οίδε πώς καί δ ια τί, ήγέρθη ό χοροδιδάσκα
λος πυριφλεγής, μέ τά μάτια  άγριωπά καί αίμάσσοντα καί προετεινε 

τήν πυγμήν του, έτοιμος νά γρονθοκοπήση τάν υβριστήν. Ά λ λ ’ ό Λαου
τάρης κρύφα τάν έπλησίασεν έκ τών όπισθεν καί ταχύς έψαυσε διά τής 
μαυρισμένης του χειρός τό πρόσωπον τοΰ Λορε'ντζου διά νά τοΰ πάρη 

τόν άέρα. Καί ό χοροδιδάσκαλος έκ τής μυστηριώδους ταύτης έπαφής 

'έχασε τήν έπιθετικήν του όρμήν, έξήπλωσεν άδρανεϊς τάς χεϊρας καί 
είπε τό στερεότυπον έκεϊνο :

—  Έ ννο ια  σου, μωρέ, νάχης χάρι ποΰ δέν μου περισσεύουν οβολα 

καί δέν θέλω νά μοΰ κόψουν τόν μισθό !
Μ εθ’ ό έξηφανίσθη είς τό υπόστρωμα, έν ώ ό λόγιος θερμαστής παρα- 

κολουθήσας μακρόθεν τήν σκηνήν έλεξε μειδιών :
—  Μωρ’ ό χοροδιδάσκαλος άπό τσί Κορφούς τήν επαθε π ά λ ι!
Κ αί ό θερμαστής, ποΰ έ'κανε μέ τά άγγλικά καί έκάπνιζε πίπαν, 

άπήντησεν :
—  Ώ ς φαίνεσθαι, εύκολα κουρδίζετα ι!

Γ .  Β ω κ ο ζ .
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Α '

Έκών άκων 6 άνθρωπος διά νά ζήση πρέπει νά έργασθή.
Πρός παραγωγήν τών τριών άπολύτως άναγκαίων πραγματων, δ η 

λαδή της τροφής, της ένδυμα :ίας καί της στέγης δέν απαιτείται ουτε 
μακρά ουτε επίμοχθος έργασία. Μετά την έκτέλεσιν της απαραίτητου 

έργασίας προς παραγωγήν τών τριών εϊρημένων αναγκαίων πραγμάτων 
ήδύνατο νά μένη δ ι’ έκαστον άφθονος χρόνος δι ανάπαυσιν καί παρα

γωγήν άλλων έργων.
Έ ν  ή όμως καταστάσει εύρηται σήμερον η κοινωνία, η εργασία και 

ή άνάπαυσις διανέμεται κατά τοιοΰτον τρόπον, ωστε αντι έκαστος να 
εργάζεται καί ν’ άναπαύεται, άναπαύονται ολίγοι χωρίς νά έργάζωνται, 

οί δέ λοιποί έργάζονται χωρίς ν ’ άναπαύωνται.
Κ ατά συνέπειαν ή κοινωνία διαιρείται είς πλουσίους καί είς πτωχούς. 

Πάν ό ,τ ι άπολαμβάνουν οί πλούσιοι τό παράγουν οί πτωχοί* διά τής 
άκαταπαύστου έργασίας. Οί πτωχοί συντηροΰν τούς πλουσίους μέ θυ

σίαν τής ίδιας έαυτών περιουσίας καί ζωής. Κ αί όχι μόνον τούς συντη

ροΰν παράγοντες τά τρία  άπολύτως άναγκαϊα πράγματα, άλλά ίκανο- 
ποιοΰν καί τήν άπληστίαν των παράγοντες όλα τά άχρηστα πράγματα, 

άτινα άπαιτεϊ ή ματαία πολυτέλεια.
Έντεΰθεν επεται ότι οί πτωχοί είνε δοΰλοι τών πλουσίων καί ένόσω 

δέν ζητούν τήν ελευθερίαν των, οϋδείς θά φροντίση νά τοΐς τήν δώση.
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Ή  έλευθερία ουδέποτε έπίτυγχάνεται ώς δώρον, άλλά κατακτάται ώς 

δικαίωμα.

’Α λ λ ’ ή έλευθερία πρέπει νά είνε πραγματική. Τότε μόνον είνε τις 

πραγματικώς έλεύθερος, όταν, συνεισφέρων τήν χ ρ ή σ ι μ ο ν  έργασίαν 
του, άπολαμβάνη ώς αμοιβήν ο λ ό κ λ η ρ ο ν  τό προϊόν τής έργασίας 

του, τή  έγγυήσει τής πολιτείας. Τότε είνε πλούσιος καί άνεξάρτητος. 
Τότε ούδείς είνε πτωχός ή δοΰλος. Οϋδείς δύναται νά είνε πλούσιος καί 

άνεξάρτητος, έάν δέν είνε όλοι άνεξαιρέτως πλούσιοι καί ανεξάρτητοι. 

"Ορος δέ άπαραίτητος είνε ή συνεισφορά χ ρ η σ ί μ ο υ  έργασίας υπό 

έκάστου.

Τό χρήμα, δέν είνε πλούτος, άλλ’ άπλή συυ.βολική παράστασις τοΰ 

πλούτου. ΙΙλοΰτος είνε πάν ό ,τ ι ικανοποιεί τάς χρείας τοΰ άνθρώπου ή 

οπωσδήποτε έζυπηρετεΐ τάς απαιτήσεις τής άνθρωπίνης άνέσεως καί 

ευημερίας. Πρός ευκολίαν τής κυκλοφορίας ό πλοΰτος αντιπροσωπεύεται 

ύπό τοΰ χρήματος, άλλά δικαιωματικώς άνήκει είς τάν έργαζόμενον καί 

έπίτυγχάνεται διά τής χρησίμου έργασίας. Αύτάς είνε ό μόνος έντιμος 
τρόπος έπιτεύξεως πλούτου. Ή  έργασία πρέπει νά είνε χ ρ ή σ ι μ ο ς  κ α ί  

ά ν α γ κ α ϊ α ,  άλλως είνε ματαία έξάντλησις τής πολυτίμου δυνάμεως 
τοΰ δράν. Έ άν ή έργασία δέν είνε χρήσιμος καί άναγκαία, δέν παρά
γει πλοΰτον καί είς τόν έκτελοΰντα έργασίαν άχρηστον καί περιττήν 

ούδέν οφείλεται.
Έ π ί εκατόν χιλιάδων πληθυσμοΰ μόνον οί όκτακισχίλιοι έκτελοΰν 

έργασίαν χρήσιμον καί άναγκαίαν, ήτοι τά εν δωδέκατον, όλοι οί άλλοι 
ματαιοπονοΰσι ή δέν έργάζονται ποσώς. Έ π ί εκατόν χιλιάδων πληθυ
σμοΰ, εκατόν άτομα μόλις οίκειοποίοΰνται όλα τά χρήσιμα πράγματα, 

άτινα παράγουν οί οκτακισχίλιοι.

Β '

Αύτά τά χρήσιμα πράγματα έχουν άξίαν. 'Η  άξια παντός χρησίμου 
πράγματος είνε δύο ειδών. Ά λλά  τά  δύο ταΰτα εί'δη τής άξίας δέν 
πρέπει νά συγχέωνται. "Εκαστον χρήσιμον πράγμα έχει άξίαν ώς ίκα- 
νοποιοΰν τάς χρείας τοΰ άνθρώπου, έχει δέ άλλην άξίαν ώς δυνάμενον 
ν’ άνταλλαχθή πρός άλλο χρήσιμον πράγμα.

Ε ίς  άρτος δύναται ν ’ άνταλλαχθή μέ ενα λαιμοδέτην παραδείγματος 
χάριν. Ό  άρτος λοιπόν καθώς καί ό λαιμοδέτης έχει άξίαν ά ν τ α λ -



λ α κ τ ι κ ή ν .  'Υπά τήν εποψιν ταύτην άρτος καί λαιμοδέτης είνε της 

αύτης άξίας, άλλά προκειμένου νά ικανοποίηση την πείναν τοΰ άνθρώ- 

που ό άρτος εχει άξίαν άπείρως μεγαλειτέραν τοΰ λαιμοδέτου.
Έ φ ’ όσον λοιπόν δύο πράγματα παραχθέντα ύπό ίσης ποσότητος 

εργασίας δύνανται ν’ άνταλλαχθώσιν εχουσιν άξίαν, ητ ις  είνε σταθερά 

καί άναλλοίωτο, καί αΰτη εΐνε ή ά ν τ α λ λ α κ τ ι κ ή  των άξια. Ά λ λ ’ ή 
άξία των ή έξαρτωμένη άπό τάς χρείας τοΰ ανθρώπου δεν είνε σταθερά. 

Δ ιά  τόν πεινώντα ό άρτος εχει μεγάλην άξίαν, άλλά διά τάν μη π ει- 

νώντα δέν έχει άλλην άξίαν, ειμή μόνον την άνταλλακτικήν. Αΰτη δέ 

ή μη σταθερά άξια είνε ή θ ε ρ α π ε υ τ ι κ ή .  Μή λησμονώμεν λοιπόν 
ότι παν χρήσιμον πραγμα έχει 1) άξίαν θ ε ρ α π ε υ τ ι κ ή ν  καί 2) άξι'αν 

ά ν τ α λ λ α κ τ ι κ ή ν ,  αΐτινες ουδέποτε πρέπει νά συγχέωνται. "Ενεκα 

τών δύο τούτων ειδών τής άξίας, μεγάλη τυραννία δύναται νά έξα- 

σκηθή, έάν οί έργάται δέν προσέχουν.
Παραδείγματος χάριν, άρτοποιός τις έχει τό μονοπώλιον τοΰ άρτου. 

Δύναται άν θέλη ν ’ άπαιτήση άπό τοΰς πεινώντας όσω δήποτε μεγά

λην τιμήν δ ι’ έκαστον άρτον. Ό  πεινών δύναται νά έξαναγκασθή νά 

δώση καί όλην τήν περιουσίαν του δ ι ’ ένα άρτον καί οΰτω ό έχων το 

μονοπώλιον οίκειοποιεϊται τήν περιουσίαν τοΰ άλλου, έπιβάλλων τιμάς 
μεγαλητέρας, τής άξίας τών ειδών άτινα πωλεΐ. Τοΰτο πράγματι συμ

βαίνει έν τή σημερινή κοινωνία, διότι πας ό έχων μονοπώλιον οΰτω 

πράττει.
Τό μονοπώλιον έν γένει τοΰ πλούτου έχουσι δύο τάξεις άνθρώπων. 

Οί γαιοκτήμονες καί οί κεφαλαιούχοι. Οί μέν γαιοκτήμονες έχουσι το 

μονοπώλιον τοΰ εδάφους, οί δέ κεφαλαιοΰχοι τό μονοπώλιον τών μη

χανών καί τών έργοστασίων.

Γ '

Οί γαιοκτήμονες καί οί κεφαλαιούχοι, καθό εχοντες τό μονοπώλιον 
έν γένει τοΰ πλούτου δύνανται νά έπιβάλλωσιν οίουσδήποτε όρους θέλουν 

όσον άφορ^ τήν χρησιν πλούτου.
Ό  γαιοκτήμων λέγει είς τοΰς έργάτας : « ’Εδώ είνε τά έδαφος μ.ου 

έπι τοΰ άποίου πρόκειται νά έργασθήτε πράς παραγωγήν πλούτου. ’ Εκ 

τοΰ πλούτου τόν όποιον θά παραγάγητε, ή μεγαλητέρα μερίς θά δοθή 
είς έμέ, ή μικρότερα θά διαμοιρασθή είς σΧς.» Οί άνθρωποι συναινοΰσι

έξ  ά ν ά γ κ η ς .  Ό  γαιοκτήμων έν τούτοις λαμβάνων άδιακόπως τήν 

μερίδα του, άποκτα περισσότερον έδαφος καί κατά συνέπειαν είνε είς 
θέσιν νά έ ξ α ν α γ κ ά ζ η  περισσοτέρους άνθρώπους νά έργάζωνται ύπά 

τοΰς όρους οΰς επ ιβάλλει.
Ό  κεφαλαιούχος λέγει είς τοΰς έργάτας : « ’Εδώ είνε αί μηχαναί 

μ.ου καί τά έργοστάσιόν μ,ου έπί τών όποιων πρόκειται νά εργασθήτε 
πρός παραγωγήν πλούτου. Έ κ  τοΰ πλούτου τόν οποίον θά παράγητε, 

ή μεγαλειτέρα μερίς θά δοθή είς έμέ, ή μικροτέρα θά διαμοιρασθή εις 

σας». Οί άνθρωποι συναινοΰν καί ά κεφαλαιούχος λαμβάνει τά  τρία 
τέταρτα περίπου, άφίνων είς αυτούς τά έν τέταρτον νά τά μοιρασθώσιν 

υπό μορφήν μισθού. Ά ν  ήτο δυνατόν νά ζησουν μέ τό έν δέκατον, θά 
έξηναγκάζοντο νά δεχθοΰν τά εν δέκατον. Ά λλά  με ολιγωτερον τοΰ 
ένός τετάρτου οί άνθρωποι θ ’ άπέθνησκον καί τοΰτο γνωριζοντες οι κε

φαλαιούχοι άφίνουν είς τοΰς έργάτας άκριβώς όσον εινε δυνατόν μόλις 
νά διατηρή αυτούς έν τή ζωή έπί τώ σκοπώ ϊνα έργάζωνται και παρά- 
γωσι πλούτον. Δ ιότι άν λείψουν οί έργάται, ά κεφαλαιούχος θ’ άποθάνη 

της πείνης, όσα χρήματα καί άν έχ η . Υπο το σύστημα τοΰτο κατα- 
θλίβεται ή άνθρωπότης, όπως έν τή  άρχαιότητι κατεθλιβετο υπό τά 

σύστημα της δουλείας, καί κατά τόν μεσαίωνα κατεθλιβετο ύπό τό 
σύστημα τοΰ φεουδαλισμού. Τό σημ-ερινάν σύστημα τών μισθών εινε 

χειρότερον της δουλείας καί τοΰ φεουδαλισμού, καί όπως έκεινα κατηρ- 
γήθησαν τή  άπαιτήσει τών έργατών, οΰτω καί ή μισθοδουλεια της 

σήμερον θά καταργηθή τή  άπαιτήσει τών έργατών.

Δ '

Τ ί δηλαδή πρέπει οί έργάται ν ’ άπαιτήσωσι ;
Ν ά  π α ύ σ η  τ ό  μ ο ν ο π ώ λ ι ο ν  τ ο ΰ  π λ ο ύ τ ο υ .
Τό έδαφος καί τά  κεφάλαια νά γίνουν ιδιόκτητα όλων τών έργαζο- 

μ.ένων. Ε ί ς  μ ό ν ο ν  κεφαλαιοΰχος πρέπει νά ύπάρχη, όστις νά είνε 
ένταυτφ καί γα ιοκτήμω ν.—  Ό  μόνος γα ιοκτήμω ν.-— Ποϊος ; Τό σύνο- 
λον. Τό δηαόσιον. Τό δημ.όσιον είνε πρόσωπον καί τά πρόσωπον αυτο 
μ,όνον καί μ,όνον δικαιούται καί πρέπει νά είνε κεφαλαιοΰχος καί γαιο

κτήμων.
Εις μόνος κοίρανος έστω' ουκ αγαθόν πολυκοιρανίη

ώς λέγει ό "Ομηρος.
Τότε έκαστος θά έργάζεται ένταυτφ καί θά άναπαύεται καί θά λεί-



ψουν οί κηφήνες. Ουδείς θά άναπαύεται χωρίς νά έργάζετοα. Οϋδείς θά 
εργάζεται χωρίς ν’ αναπαύεται. Οϋδείς θά ο ο βήτα ι ανέχειαν, θά μετα - 

βληθή δηλαδή άρδην τό σημερινόν κοινωνικόν σύστημα.
Τό σύνολον λοιπόν τής κοινωνίας, μηδενάς εξαιρουμένου, πρέπει νά 

εχη τήν πλήρη κυριότητα τοΰ εδάφους καί τοΰ κεφαλαίου. ’Αντί δη

λαδή νά κατέχωσι τό έδαφος καί τό κεφάλαιον ολίγα άτομα η ομάδες 

ατόμων, δέον τά πάντα νά γίνωσι κτήμα τοΰ δημοσίου καί τήν διαχεί

ρισή αύτών νά άναλάβη τό κράτος, ό'χι τό κράτος όπως είνε σήμερον, 

αλλά το κράτος όπερ συναπαρτίζουν οί έργάται. Ά λ λ ο τε  κράτος ήτο 
ό βασιλεύς, σήμερον κράτος είνε οΐ υπουργοί. Ε ίς  τά έξης κράτος πρέπει 
νά είνε τό σύνολον τών έργατών, τούτίστιν ή κοινωνία. Σιδηρόδρομοι, 

πλοία, εργοστάσια, μεταλλεία  καί άπασα ή έμπορεία καί βιομηχανία 
καθώς καί άπαν τό έδαφος καί αί οίκοδομαί άνήκουσιν είς τό Σύνολον 
καί ή διαχείρισις αύτών δέον ν ’ άνατεθή είς τό κράτος πρός χρήσιν τοΰ 
συνόλου.

Τοιουτοτρόπως όλοι θά εχωσι εν καί τό αύτό συμφέρον. Κατά συνέ
πειαν θά παύση ό συναγωνισμός καί θά βασιλεύση ή άγάπη. Τότε καί 
μόνον τότε θά είνε δυνατόν «νά άγαπώμεν άλλήλους.»

ΙΙαύοντος τοΰ συναγωνισμού, θά προκύψη όλως νέον κοινωνικόν σύ
στημα βασιζόμενον έπί τοΰ σωσιαλισμοΰ. Σωσιαλισμός καί χριστιανι
σμός είνε ενα πράγμα. Γράφω τό σω μέ ώμέγα διά νά υπενθυμίζω ότι 

ή έννοιά του ταυτίζετα ι μέ τήν 'έννοιαν τοΰ σώου καί τοΰ σωτηρίου. 'Ο 
συναγωνισμός είνε αντίθετος τοϋ( σωσιαλισμοΰ", διότι προϋποθέτει άντί- 
θετα συμφέροντα- καθιστά άδύνατον τήν άγάπην καί τήν άρετήν, καί 
έπιβάλλει άμοιβαίαν έκμετάλλευσιν.

Ε '

’Εκμετάλλευσις συμβαίνει οσάκις τις λαμβάνει περισσότερα ή όσα 
δίδει. "Ενεκα τοΰ σημερινού συστήματος τής κοινωνίας ή εκμετάλλευσις 
θεωρείται νόμιμος, άλλ’ έάν είνε σύμφωνος πρός τούς νόμους ους θέτου- 
σιν οί κεφαλ,αιοϋχοι, δέν είνε όμως σύμφωνος πρός τούς αιωνίους νόμους 

τής φύσεως, ούτε συμφέρει είς τούς έργάτας. Οί κεφαλαιούχοι εκμεταλ
λεύονται τούς έργάτας διότι λαμβάνουν παρ’ αύτών όλον τό προϊόν τής 

έργασίας των καί επιστρέφουν αΰτοϊς έν μορφή μισθοΰ μόλις όσα άρκοΰν 
πρός άθλίαν ύπαρξιν. Ε κείνο  τό όποιον μένει είς τούς κεφαλαιούχους,

αφού δοθοΰν οι μισθοί τών έργατών, καλείται έπιστημονικώς έ κ μ ε -  
τ ά λ λ ε υ μ α .

Το εκμεταλλευμα οί κεφαλαιούχοι το διαμοιράζονται πρός άλλήλους 
δια συναγωνισμού. Ο μεταξύ τών κεφαλαιούχων συναγωνισμός πρός 
οίκειοποίησιν τοΰ έκμεταλλεύματος είνε δεινός όσον σχεδόν καί ό μεταξύ 

τών έργατών συναγωνισμός πρός έπίτευξιν τών μισθών. ΙΙαντοίων κατη
γοριών κεφαλαιούχοι, μικροί, μεγάλοι, μέτριοι, άμεσοι, έμμεσοι κλπ. 

παλαιουν όπως λαβωσι την μερίδα των έκ τοΰ έκμεταλλεύματος. Β ε
βαίως όταν οι κεφαλαιούχοι είνε πολλοί, ή μερίς είνε μικρά.

Αλλά είς τον συναγωνισμόν των, δέν άναμιγνύονται οί έργάται, 

διότι ούδαμώς μετέχουσι τής λείας αύτοί, όντες άπλώς τά θύματα. Τά 

θύματα ταΰτα κοινώς ονομάζονται κ α τ ώ τ  ε ρ α ι τ ά ξ ε ι ς  τ ο ΰ  λ α ο ΰ ,  
οί δέ κεφαλαιούχοι όνομάζουσιν εαυτούς ά ν ω τ έ ρ α ς  τ ά ξ ε ι ς .  Ε ίς δέ 

τήν λείαν τήν όποιαν διανέμονται δίδουσι διάφορα ονόματα, ών κυ- 
ριώτερα είνε τά έξης γνωστά. Ε ν ο ί κ ι ο  ν, μ ε σ ι τ ε ί α ,  δ ι κ α ι ώ 

μ α τ α ,  κ έ ρ δ η ,  ε π ι χ ο ρ η γ ή σ ε ι ς ,  α π ο λ α υ α ί ,  α σ φ ά λ ι σ τ ρ α ,  
ά π ο δ ο χ α ί ,  ά μ ο ι β α ί ,  άλλά πρό πάντων τ ό κ ο ς  κ ε φ α λ α ί ο υ .  

Αύτά είνε τά  διάφορα ονόματα μέ τά όποια αί άνώτεραι τάξεις έβά- 
πτισαν τά λάφυρα, δ ι’ ών αί κατώτεραι τάς συντηροΰν. "Ο τι δέ όλος 

ό πλοΰτός των προέρχεται έκ τοΰ ίδρώτος τών έργατών δέν υπάρχει 
καμμία άμφιβολία. Δ ιό τι καί άν άλλαι άποδείξεις έλειπον, θά ήρκει ώς 

άπόδειξις τοΰτο ότι : δέν ύπάρχει άλλη πηγή έν τώ κόσμω έκ τής 
οποίας νά προερχεται ό πλοΰτος. Πάν ό ,τ ι έχουν λοιπόν οί πλούσιοι 
πηγα',ει εκ τής εργασίας τών εργατών καί ουδείς λόγος ύπάρχει, ινα ό 
πλοΰτος μεταβαινη είς τούς κεφαλαιούχους καί όχι είς τούς έργάτας.

Ί ό έκμετάλλευμα αυξάνει μέ τήν πρόοδον τοΰ πολιτισμού. Καθόσον 
ό πολιτισμός προχωρεί, οί έργάται παράγουν περισσότερα καί τά κέρδη 
τών κεφαλαιούχων πολλαπλασιαζονται, ενώ τών έργατών ή κατάστασις 
δέν βελτιοΰται.

Γν  Ελλαδι τά  κέρδη τών κεφαλαιούχων δέν είνε πάρα πολλά, ά λλ ’ 

εν αλλαις χωραις, ένθα ο πολιτισμος εινε πλέον προχωρημένος, τό έκ
μετάλλευμα είνε άφθονώτερον. Δ ιά  τούτο έν Ευρώπη καί έν Α μερική , 

ενώ ό πλοΰτος αυςάνει, ή πτω χεία έπιτείνεται καί έκτείνεται. Τά αύτά 
πρεπει νά περιμενωμεν καί ένταΰθα καθόσον ό πολιτισμός μας προβαίνει.



Ή  πρόοδος της Γεωργίας, αί τελειότεραι μέθοδοι της βιομηχανίας καί 
όλα όσα ό πολιτισμός επιβάλλει τε καί καθιστα δυνατά πολλαπλασιά
ζουν την παραγωγικότητα, δηλαδή εξάγουν άπό τον εργάτην πολλα

πλάσιον πλούτον καί τόν άποταμιεύουν εϊς τά  βαλάντια καί τάς άπο- 

θήκας τών κεφαλαιούχων. 'Ένεκα τού συναγωνισμού τάν όποιον οί κε
φαλαιούχοι διεξάγουν πράς άλλήλους (καί είς τάν όποιον, επαναλαμ

βάνω, οί έργάται δέν άναμιγνύονται, διότι αύτοί συναγωνίζονται μόνον 

περί μισθών) ό τόκος τού κεφαλαίου έλαττούται. Ή  πρόοδος τού πο

λιτισμού φέρει αΰξησιν τού πλούτου, ή αυξησις τού πλούτου φέρει αυ- 

ξησιν τού άριθμού τών κεφαλαιούχων, ή αυξησις τού άριθμού τών κε

φαλαιούχων φέρει έλάττωσιν τοΰ είδους έκείνου έκ τών λαφύρων, όπερ

ονομάζεται τόκος.
Τώρα θά έξηγήσω ποιον μέρος έκ τών λαφύρων, δηλαδη έκ τοΰ έκ- 

μεταλλεύματος ονομάζεται τόκος. Ε ίς  έκ τών κεφαλαιούχων φέρ εΐπεΐν, 

άποφασίζει νά μη κάμνη τίπ οτε, άλλά νά ζή έκ τών χρημάτων, άτινα 
συνεσώρευσεν. Ε π ε ιδ ή  τά χρήματα ευρίσκουν καί τέλος, ό κεφαλαιού

χος μας έσκέφθη νά μή τά έξοδεύη άλλά νά τά  καταστήση οργανον έλ- 
κύον χρήματα άπά άλλους έπ’ άπειρον. Ιδου δε η μέθοδος δι ης τά 
χρήματα, τά  όποια έχει συσσωρεύσει, τά μεταβάλλει εις έργαλεϊον έ'λ- 
ξεως. Δανείζει ποσόν τ ι είς ένα οργανωτήν έργασίας (έογοστασιάρχην, 

'έμπορον, πρωθυπουργόν ή οίονδήποτε επιχειρηματίαν) ύπά τόν όρον ϊνα 

6 όργανωτής τής έργασίας δώση είς τόν άεργον κεφαλαιούχον άναλο- 
γίαν τινά έκ τοΰ έκμεταλλεύματος τό όποιον θά λάβη άπο τής έργα
σίας τών ύπά τάς διαταγάς του έργατών. Ή  αναλογία αΰτη τήν όποιαν 
ό όργανωτής (εϊτε έργοστασιάρχης εΐνε, είτε έμπορος, είτε πρωθυπουρ
γός, εϊτε άλλος τις έπιχειρηματίας), δίδει εϊς τάν κεφαλαιούχον, 
αύτό δηλαδή τά ποσοστόν, είνε ό λεγόμενος τόκος. Πας όστις εχει 

χρήματα, εχει μεγάλην προθυμίαν νά δανείζη. Οί όργανωταί έργασίας 
ευρίσκουν πολλούς δανειστάς καί κατά συνέπειαν αί απαιτήσεις τών 
δανειστών εινε μικρότεραι, ώστε ό τόκος έλαττούται. Τοΰτο δυνατόν νά 
εινε εΰχάριστον διά τούς όργανωτάς (έργοστασιάρχας, έμπορους, πρωθυ
πουργούς καί άλλους έπιχειρηματίας) οϊτινες εινε κάτοχοι τών μέσων τής 
παραγωγής, τουτέστι έχουν τό μονοπώλιον τοΰ έδάφους καί τοΰ κεφα
λαίου, άλλά διά τούς έργάτας είνε έντελώς άδιάφορον, άν ό τόκος είνε 

μικρός ή μ ίγας. (Έπεται συνέχεια).

II ΠΑΗΘΥΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ

ΑΛΛΟΙ ΚΟΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΛ1Κ0Ν ΜΑΣ

ΤΠΟ

ΡΙΧΑΡΔΟΥ ΠΓΟΚΤΩΡΟΣ

Λ ')  Τ Ι  Μ Α Σ  Δ Ι Δ Α Σ Κ Ε Ι  Η Γ Η

ΙΙριν θεωρησωμεν τάς διαφόρους περιστάσεις, ύπό τάς όποιας φαί
νονται υφιστάμενοι οί κόσμοι ή τά συστήματα τά περικυκλοΰντα 
ήμας, καλόν θά εινε νά έζετάσωμεν κατά πόσον έχομεν λόγους νά συα- 

περαινωμεν, έκ τής θεωρίας τής ίδιας ήμών γης, ότι καί άλλαι σφαίραι 
περικλειουσι ζωήν έν τώ άπείρω.

Δέν θά ήτο άρθάν νά συλλογισθώμεν ά π ’ ευθείας όρμώμενοι έκ τοΰ 
γεγονότος ότι ή γή κατοικεϊται καί νά μεταβώμεν είς τό συμπέρασμα 
ότι και οί άλλοι πλανήται κατοικοΰνται, ούτε έντεΰθεν είς τό συμ

πέρασμα ότι οι άλλοι άστε'ρες εχουσιν, όπως ό ήμέτερος ήλιος, τούς 
περ; αυτούς κόσμους οίκουμένους ύπό ποικίλων μορφών ζωης. ’Αναλο

γία  έπι τοιούτου παραδείγματος βασιζόμενη δέν έχει λογικήν ίσχύν. 
Καί είνε άμφίβολον, άν δέν έχωμεν έν τή  σελήνη παράδειγμα συντε
λούν πρός ύποστήριξιν έναντίου όλως συμπεράσματος. Φαίνεται βεβαιό- 
τατον, ώς θα λάβωμεν άφορμήν νά δείξωμεν νΰν, ότι ούδέν μέρος τής 
σφαίρας τής σελήνης κατοικεϊται ύπό ζώντων πλασμάτων. Βεβαίως δέν 

κατοικεϊται άπά πλάσματα φέροντα τήν έλαχίστην ομοιότητα μέ τά 
ύπάρχοντα έπί τής γής. Ούτω θά ήδύνατο εύλόγως νά διϊσχυρισθή τις 
ότι, άφ ού ή μ ία  τών δύο σφαιρών, περί ών τά πλεϊστα γνωρίζομεν,
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νά πιστεύσγι οτι είς την άπωτάτην έποχην μέχρι της όποιας έπεξετά- 

θησαν αί ερευναί του, ύπηρχεν ή αύτη αξιοθαύμαστος ποικιλία εϊς τάς 

μορφάς της ζωης, ώς έν τη  παρούση ημέρα. Ναι μέν ευρίσκει διεσπαρ

μένα τά λείψανα ολίγων αόνων έκ τών άρχαίων έκείνων πλασμάτων 
τοΰ κόσμου, άλλ αναγνωρίζει είς ταΰτα , τά  όποΐα δίεσώθησαν, τά 

έναργέστατον τεκμηριον, ότι χιλιάδες άλλων πρέπει νά υπήρξαν περί 

αυτά. Γνωρίζει ότι ές 100  μυριάδων πλασμάτων, υπαρχόντων τάνΰν, 

εν μόλις θά καταλίπη είς τάς μελλούσας γενεάς, μνημην της ΰπάρξεώς 
του’ βλέπει ολοκλήρους φυλάς έκλιπούσας άπό της γής χωρίς ν ’ άφή- 

σωσιν ίχνη οπισθέν τω ν  καί δύναται οΰτω νά σχηματίση γνώμην περί 

τοΰ άπειρου βαθμοΰ καθ’ όν τά πλάσματα καί αί φυλαί, περί ών δέν 
δύναται νά μάθη τίποτε, πρέπει νά ύπερέβαλλον έκεϊνα ών τά διεσπαρ

μένα λείψανα μαρτυροΰσι τήν προτέραν ύπαρξιν έπί τής γής.
Ένταΰθα άρα εχομεν άναλογίας, αϊτινες δεν είνε άπατηλαί. Β λέ- 

πομεν ότι ού μόνον ή φύσις επ ιμελείτα ι νά πληρώση πάντα διαθέσιμον 

χώρον μέ ζώσας μορφάς, άλλ’ ότι ούδείς χρόνος, έφ’ ον έπεκτείνονται 
αί ερευναί μας, εύρεν αύτήν φειδωλοτέραν. Βλέπομεν ότι έντός εύρυ— 

τάτων άρίων έχει παράδοξον δύναμιν νά συμμορφώνη ζώντα πλάσματα 
πρός τάς περιστάσεις τάς περιβαλλούσας αύτά. Ούδέ παραβλάπτεται 

τά [Λάθη [7, α τοΰτο (όπως τά γενικόν μάθημα, τά εξαγόμενον έκ τοΰ 

άπλοΰ γεγονότος, ότι ή γή κατοικείται) άπό παν άλλο τό όποιον δυνά
μεθα νά μάθωμεν έκ τής όψεως τοΰ ήμετέρου δορυφόρου. Δ ιότι τά έπ ι- 

χειρήματα κατά τής παρουσίας ζώντων πλασμάτων έπί τής σελήνης, 
βασίζονται έπί τής άποδείξεως τήν άποίαν έχομεν ότι αί φυσικαί έξεις 
τής σφαίρας ταύτης είνε έκτός τών όρ ίων, έντός τών όποιων ή φύσις 
έπ ιτελεϊ τήν συμμόρφωσιν, ήν εί'πομεν.

Ή Σελήνη μάς διδάσκει έν τούτοις ότι όλα τά ούράνια σώματα δέν 
είνε έν παντί χρόνω κατοικήσιμα. Κ αί ό ήλιος τά αύτά διδάσκει. Καί 
είνε άναγκαϊον νά θεωρήσωμεν κατά πόσον ή άπόδειξις, ήν παρέχει ή 
ιδία  γή μας, δύναται νά συντελέση πρός διαφώτισιν τοΰ μαθήματος 
τούτου. Θά ίδωμεν ότι αί έπίγειοι άναλογίαι παρεχουσιν άσφαλέστατον 

οδηγόν έν τώ μέσω πολλών περιπλοκών, τάς οποίας παρουσιάζει ή με
λέτη τών περί ήμάς κόσμων.

Ά ς  έξετάσωμεν τούς διαφόρους βαθμούς τοΰ προσφυοΰς ή άπροσ- 
φυοΰς πρός διατήρησιν ιδίων μορφών ζωής, τάς οποίας άναγνωρίζο- 
μεν είς διαφόρους χώρας τής γής μας.
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Πολλάκις, όταν ύπάρ/η τόσον μικρά διαφορά μεταξύ δύο χωρών 

της γης, ώστε είς συνήθη παρατήρησ'ν νά φαίνεται ότι αί μορφαί της 

ζωής α! ύπάρ/ουσαι εις την μίαν δύνανται νά συμμορφωθώσι καλώς 

καί διά την άλλην, εύρίσκομεν ουχ ήττον οτι τοΰτο δέν αληθεύει. Μ ι

κρά τις ίδιότης τοΰ εδάφους, τοΰ κλίματος, της φυτείας δύναται νά 

καταστήση μίαν ^ώραν απολύτως ακατοικητον εις φυλήν ητις ζ?ϊ και 

άκμάζει εις τήν άλλην. Ο Δάρβιν μνημονεύει πολλά παραδείγματα εν 

οίς κατά τό φαινόμενον άσήμαντος μεταβολή είς τάς περιστάσεις, υφ άς 

μία τις  φυλή ήκμασε, καί ενίοτε μεταβολή ητις εκ πρώτης οψεως δεν 
φαίνεται κα τ’ έλάχιστον σχετιζομε'νη μέ την ευεξίαν τής φυλής, έπέφερε 
τήν βαθμιαίαν έξαφάνισίν της. Κ αί φαίνεται άποδεδειγμένον ότι καί ή 

βραδεία πρόοδος τής μεταβολής είς ήν πδ:ν μέρος τής γης υπόκειται, θά 
ήρκει νά καταστρέψη άριθμόν τινα τών γενών, τών νΰν υφισταμένων 

έπί τής έπιφανείας της, άν ο! χαρακτήρες τών γενών τούτων ήσαν 
άναλλοίωτοι. Ά λ λ ’ έπειδή αί φυσικαί εξεις τοΰ τόπου τής διατριβής 
των βραδέως μεταβάλλονται, τά διάφορα γένη τών ζώντων πλασμάτων 

μεταβάλλονται επίσης, συμμορφούμενα συνεχώς πρός τάς ποικιλλούσας

περιστάσεις ύφ’ άς ζώσι.
Τό μάθημα όπερ μάς διδάσκει ή ίδιότης αύτη είνε πασιφανέστατον. 

Ά φ ’ ενός βλέπομεν ότι ούδαμώς θά ήρκει νά υποδειςωμεν γενικήν ομοιό

τητα  μεταξύ τών φυσικών εξεων τής γης μας καί τών έξεων άπω- 
τέρου τινός πλανήτου, όπως αποδειχθή ότι ό πλανήτης εκείνος εινε 
διαμονητήριον ζώντων πλασματων, τά οποία νά όμοιάζωσι μετα της 
γής ρ.ας. Ά λ λ ’ άφ’ ετέρου διδασκόμεθα ότι ή ύπαρξις διαφορών ικανών 
νά καταστήσωσιν άπώτερόν τινα πλανητην απρόσφορον κατοικίαν διά 

τοιαΰτα πλάσματα, οία τά οικεία πρός ήμας, δέν δύναται νά μας έπ ι- 
βάλη τό συμπέρασμα, ότι ό πλανήτης είνε ακατοίκητος. Έ ξ  εναν

τίας, ή περίστασις ήν έθεωρήσαμεν, μας διδάσκει ότι τοιαΰται διαφοραί, 
οίαι θά ήρκουν νά έξοβελίσωσι τήν ζωήν γενών τινων, είνε άνεπαρκεΐς 

ν ’ άπελάσωσι τήν ζωήν όλων τών γενών ή καί νά καταστήσωσιν όλι
γώτερον άφθονους τάς μορφάς τής ζωής αϊτινες ύπάρχουσιν ύπό τάς 

μεταβεβλημένας έκείνας συνθηκας.
Κ αί τώρα δυνάμεθα νά προχωρήσωμεν εν βήμα άπωτέρω. Έ π ί τής 

γής μας εύ ρίσκο μεν διαφοράς κλίματος καί φυσικών εςεων έν γένει, 
αϊτινες είνε πολύ σπουδαιότεραι παράέκείναι περιων μέχρι τοΰδε επραγ- 
ματεύθημεν. Βλέπομεν οτι όχι μόνον γένη τινά θά εχάνοντο επι τε-
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λους, έάν μετεφέροντο άπό τής διαμονής των είς άλλα μέρη τής γής, 

αλλ ότι ενιαχοΰ ή προοδος τής καταστροφής θά ήτο λίαν ραγδαία.
Εάν μετεφε'ρομεν τάς πολικάς άρκτους άπό τάς βορεινάς φωλεάς των 

εις τον Τροπικόν ή και εις τά θερμότερα μέρη τών εύκράτων χωρών, 
μετ ολίγα έτη θά επηρχετο τό τέλος των. Τά γένη τά κατοικοΰντα είς 

στέππας καί λειμώνας ταχέως θά εχάνοντο έάν μετεφέροντο είς χώρας 
ορεινάς. Τά συνειθισμένα είς ύγρόν άέρα καί άφθονον βλάστην, δέν θά 
έπέζων έπί μακοόν, έάν μετεφέροντο είς τήν έρημον.

Ε ις  τινα γενη εν τούτοις ευρισκομεν δύναμιν τοΰ ύπο φέ ρ ε ιν τοιαύτας 
μεταβολας, ητις μεγαλως υπερβάλλει άλλων γενών τήν τοιαύτην δύνα— 

μιν. Τά ,ώ α εκείνα π . χ . τά  όποια κατέστησαν κατοικίδια φαίνονται 

ικανά νά υποφερωσι μεταβολήν κλίματος καί περιστάσεων, ήτις θά ήφά- 
νιζε τά κατά τό φαινόμενον ρωμαλεώτερα γένη, τά μή ύποτα/θε'ντα 
ετι είς τάν ζυγόν τοΰ άνθρώπου.

Και αυτός ά άνθρωπος όμως, καίτοι κατέχων είς άπαράμιλλον βαθ
μόν τήν δύναμιν τοΰ νά ύποφε'ρη άσφαλώς τήν πληρεστέραν μεταβολήν 

κλίματος, σκηνής καί περιστάσεων, είνε άκόμη περιωρισμένος κατά τινα 

έννοιαν είς τήν δύναμιν τής μεταναστεύσεως. Ό  ’Ά γγλος π . χ . δύνα- 

τα ι νά ύποφέρη τά σφοδρότερον καΰμα τών Τροπικών ή τό δριμυτατον 

ψΰχος τών άρκτικών καί άνταρκτικών ^ωρών. Ά λλά  δέν δύναται 
άσφαλώς ν’ άποπειραθή νά ίδρύση άληθείς αποικίας είς παν μέρος τής 

έπιφανείας τής γής. Οί έν Ίνδίαις κατοικοΰντες Ά γ γ λ ο ι όφείλουσι νά 
πέμπωσι τά τέκνα των ν ’ άνατρέφωνται έν Α γ γ λ ία , έάν έπιθυμώσι 

ν ’ άναδειχθώσι ταΰτα άνδρες ρωμαλέοι καί ισχυροί. Μικρά δύναται νά 
ύπάρξγ) άμφιβολία ότι, έάν χιλιάς άνδρών καί γυναικών έκ τής Α γ 

γλίας άποκαθίστατο εϊς τινα με'ρη τών ’Ινδιών (χωρίς νά έπ ιγαμ- 

βρεύωνται πρός τούς ιθαγενείς), ή άποικία θά έξελειπεν έντός δύο εκα
τονταετηρίδων.

Έ νταΰθα εχομεν δεύτερον βαθμόν άκαταλληλότητος, καθ’ ον χώραί 
τινες ταχέως θά ήλαττοΰντο κατά τάν πληθυσμόν, έάν ώκίζοντο μέ 
μετανάστας εκ τινων άλλων χωρών. Διδασκόμεθα τό αύτά μάθημα ώς 
πριν, ά λλ ’ έμφαντικωτέρω τώ τρόπφ. Βλε'πομεν ότι διαφοραί ύπάρ- 
χουσιν έντός τών ορίων τής γής μας, αϊτινες καθιστώσι κατά μέρος 
τινας χώρας άπολύτως άκατοικήτους ύπο μερικών τινων φυλών είς το ι- 
οΰτον βαθμόν ώστε, καίτοι τά άτομον δυνατόν νά έπιζήσν], ή φυλή 
αύτή ταχέως θ’ άπολεσθή. Κ αί βλέπομεν άφ’ έτε'ρου ότι αί ^ώραι



αύται δεν εινε ακατοίκητοι, η καί άραιότερον οίκούμεναι ύπό ζών
των πλασμάτων, παρ’ όσον άλλαι κατά το φαινόμενον εύτυ/έστε- 
ραι χώραι.

Έ άν δέ άνυπε'ρβλητος φραγμός έ κώλυε τοΰς κατοίκους μιας /ώρας 

τοΰ νά επισκεφθώσιν αλλας, ένώ ακόμη ήτο δυνατόν νά μάθωσί τ ι περί 

τών όρων τών έπικρατούντων είς άλλας χώρας, πόσον ευκόλως δύναται 

τις νά φθαστ) είς τό συμπέρασμα on  τινές τοΰλά/ιστον τών άπροσίτων 

τούτων χωρών πρέπει νά είνε όλως ακατοίκητοι, άπλώς διότι αί φυ
σικά! έξεις των φαίνονται ακατάλληλοι' εϊς τάς άνάγκας τών μόνων 

πλασμάτων μεθ’ ών έξωκειώθη ό παρατηρητής. Τ ις ήδύνατο νά π ι-  

στευσνι, παραδείγματος χάριν, ότι άνθρωποι δύνανται νά ζώσι, καί oyi 
μόνον νά ζώσιν, άλλά νά προκόπτωσι καί νά πληθύνωνται είς τάς πα- 

γωμένας χώρας τάς έντός τοΰ ’Αρκτικού Κύκλου, έάν περιηγηταί δέν 
είχον έπισκεφθή τάς φυλάς τών Έσκιμώων καί δέν εβλεπον ίδίοις άφθαλ- 

μοϊς τάς συνθήκας ύφ’ άς έκεΐναι ύφ ίστανται; Κ αί πάλιν, έάν δέν 
έγνωρίζομεν τίποτε περί τής ’Ινδίας, καί τις έξήγγελλε πρός ήμας τόν 
μεγαν καύσωνα τοΰ Ίνδικοΰ ηλίου, τάς παραδόξους έναλλαγάς τοΰ 
καιροΰ αϊτινες άντικαθιστώσι δ^ά τάν ’Ινδόν τάς μεταβολάς τών ώρών 

τοΰ έτους με τάς όποιας εϊμεθα έξοικειωμένοι, καί όλας τάς άλλας περι
στάσεις αϊτινες καθιστώσι τάς χώρας τών Τροπικών τόσον διαφόρους 

απο τας τών ευκράτων κλιμάτων, τ ίς  ήδύνατο νά πιστεύση ότι, έν μέσω 
τών άφορήτων τούτων, κατά τά φαινόμενον, μεταπτώσεων καί τραχυ

τήτω ν, υπάρχουσι φυλαί άνθρώπων αϊτινες προκόπτουσι καί πληθύνον- 
τα ι, ώς οί οικείοι ήμϊν λαοί είς τάς εύκράτους ζώνας ;

Ισως το εκπληκτικώτερον παράδειγμα τής δυνάμεως τοΰ άνθρώπου, 

όπως ζή ύπο περιστάσεις κατά τά φαινόμενον δυσμενεστάτας, δύναται 
νά εύρεθή είς τό γεγονός ότι, καίτοι ά ρωμαλεώτατος τών περιηγητών 

σπουδαίως πάσχει έκ τής άραιώσεως τοΰ άέρος είς μεγάλα ύψη, οΰχ 
ήττον φυλαί άνθρώπων ζώσι καί προκόπτουσιν είς ΙΊοτόζι, είς Βογοτά 
καί Κουίτο, είς υψος όπου ό Σωσσοΰρ δέν ήσθάνετο άρκοΰσαν δύναμιν 
όπως συμβουλευθή τά  έπιστημονικά όργανά του, καί όπου αΰτοί οί 

οδηγοί του έλιποθύμησαν εΰθΰς ώς άπεπειράθησαν νά άρύξωσι μικράν 
οπήν είς τήν χιόνα.

Τούτων ενεκα, όπως έξετάσωμεν τάς περιστάσεις άλλων κόσμων άπό 
τόν ϊδικόν μας, δέν άρκεΐ ν ’ άποδείξωμεν ότι σφαϊραί τινες δέν θά ήσαν 
προφανώς κατοικήσιμοι ύπό τών φυλών τών ύπαρχουσών έπί τής γής,
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μεθα εντεύθεν νά συμπερανωμεν δτι η σφαίρα εκείνη εινε ζκατοίκητος. 

Τουναντίον, το μάθημα το συναγόμενον έκ της αναλογίας της γης μας 

άγει είς τό συμπέρασμα ότι δυνατόν νά ύπάρχωσι πολλοί κόσμοι, εύμοι- 

ροΰντες έν άφθονίχ ζώντων πλασμάτων πολλών καί ποικίλων ειδών, 
όπου πάσα μορφή ζωης έπί της γης μας, πτηνά, θηρία η ιχθύες, ερ
πετά, έντομα ή ζωύφια, θά έχάνοντο είς όλίγας στιγμάς.

Ο ά  ηδυναμην νά προσθέσω είς τά παρατεθεντα ενταύθα παραδείγ
ματα πολλά άλλα τά  όποια φαίνονται ετι έκπληκτικώτερα. Γνωρί- 
ζομεν δτι εις ισχυρά οξείδια, τά  όποια θά έφόνευον έν άκαρεί πτηνά, 

κτήνη, ίχθυς ή έντομα εμβαλλόμενα έν αΰτοϊς, έκεϊ ζώσι καί άκμά- 

ζουσι μικροσκοπικά πλάσματα, συμμορφούμενα ύπό της φύσεως πρός 
τας παραδόξους συνθήκας εις άς διατελοΰσιν. 'Ως καί είς τά  έγκατα 

γ·*)ζ εν αυττ) τ*?) γδίτονικ ένεργών τ) ̂ ραΐστε ίων, ευρίσκουν τούς 
ήφαιστοϊχθϋς υφισταμένους είς τοσαύτας άναριθμήτους χιλιάδας, ώστε 
δταν άπό καιρού είς καιρόν έξεμοΰνται άπό τό έκρηγνύμενον όρος, τά 

σώματά των έξαπλοϋνται είς άχανεϊς χώρας, καί επειδή σήπονται ύπό 

τας ακτίνας του ήλίου, διασπείρουσι λοιμόν καί νόσον παρά τοΐς κατοί- 
κοις τών πλησιοχώρων [Λερών.

Απολείπεται ακόμη εν τελευταίον μαθημα, το οποίον συνάγεται έκ 
των αναλογιών τής γής. Έ π ί τής γής ύπάρχουσι χώραι έφ’ ών ούδε- 

μια  μορφή ζωής ύπάρχει ή δύναται νά ύπάρξη. Έ ντός του φλέγοντος 
κρατήρος του ήφαιστείου ή έν τή  παγωμένη καρδία τοΰ έκ πάγου βου- 

νοΰ, ουδέν ζών πλάσμα εχει ύπαρξιν. Ά λλά  καί έκεϊ ή φύσις άποδει- 
κνύει πρός ήμάς δτι τά μεγα τέλος καί ό σκοπός δλης τής λειτουργίας 
της εινε νά έτοιμάση χώρον καί έκτασιν διά νέας μορφάς ζωής, ή νά 

θεραπεύση τάς άνάγκας έκείνων αϊτινες ύπάρχουσιν ήδη! Τά ήφαίστειον 
θα σβύση, καί ή σκηνή τής ένεργείας του θά γείνη μίαν ήμέραν ή κοιτίς 
μυριάδων ζώντων πλασμάτων, τά όποία θά έχάνοντο είς μίαν στιγμήν 

εντός τοΰ καταναλίσκοντος πυράς. Ό  πάγος θ’ άναλύση, καί ή ουσία 
του θά κατοικισθή καί πάλιν άπά ζώσαν φύσιν. Ά λλά  τοΰτο δέν άρκεϊ. 

Τά εργον, τοΰ όποιου σημεία είνε τά ήφαίστειον καί ό πάγος, διδάσκει 
ήμάς σημαντικώτατα ποιος ό άληθής σκοπός τής φύσεως. Τά ήφαίστειον 
εινε ό δείκτης τών ένεργών έκείνων υποχθονίων δ’.νάμεων, αϊτινες μετα- 
πλάττουσι τό σχήμα τής γής, βραδέως μεταβάλλουσαι τήν έπιφάνειαν 
τ ή? ξ<ΐράς, πλάττουσαι ηπείρους ές ωκεανών καί ώκεανούς έξ ήπείρων, 

σώζουσαι και ζωοποιοΰσαι τά πάντα, ένώ πάντα φαίνονται πά-

σχοντα βαθαιαίαν φθοράν. Ά λλά  καί τά βουνάν τοΰ πάγου συνερ

γεί είς υ.ετάπλασιν καί άνχσχη;χατισαάν τής έπιφανείας νέων η π εί- 
ρav. Σπουδαίως επίσης συνεργεί είς τήν μόρφωσιν καί διατηρησιν του 

συστήματος τής ώκεανείου κυκλοφορίας, ές ής κατά μέγα μέρος έ,αρ^ 

τά τα ι ή εύεξία επιγείων καί ένύδρων πλασμάτων. Τό αύτά δύναται να 
ε ϊπ η τ ις  καί περί πλήθους άλλων φαινομένων, τά όποία φαίνονται εκ 
πρώτης όψεως σημαντικά μάλλον τοΰ καταστρεπτικού η τοΰ σωστικού 

χαρακτήρος τής φύσεως. Ό  άνεμοστρόβιλος καί ή καταιγίς, ο σεισμός 

καί τό ήφαίστειον, ώς καί αί φοβεραί επάνοδοι τοΰ λοιαοΰ καί τής νο- 
σου, εχουσιν έκαστον πολύ ίσχυροτέραν ροπήν μάλλον προς διατηρησιν

ή πρός καταστροφήν τής ζωής.
Βλέπομεν αρα δτι, καί άν ήδυνάμεθα ν’ άποδείξωαεν ότι σφαϊρά τις 

έν τώ διαστήματι είνε ύπό τοιαύτας περιστάσεις ώστε ώ δεαία  ζωή ητο 
δυνατόν νά ύπάρχη ποτε έπί τής έπιφανείας της· έάν ήτο σκηνή αγριας 
καί καταστρεπτικής συγχύσεως, μία στιγμή τής οποίας θά ηρκει να 
καταστρέψη πάν ζών πλάσμα έκ τών υπαρχόντων νΰν έπί τής γής-εαν 

όλη ή μάζα της έθερμαίνετο είς βαθμόν χιλιάκις άνώτερον τοΰ σφοδρο- 
τέρου καύματος τό οποίον γνω ρίζομεν έαν ή επιφανεια της ητο περι- 
βεβλημένη μέ ψΰχος έν συγκρίσει τοΰ όποιου οί αρκτικοί παγετοί μας θά 
έφαίνοντο ώς καύσων τών Τροπικώ ν η καί άν ή ραγδαίο τέρα έναλ- 

λαγή τών άκροτήτων τούτων ένέσκηπτεν έπ’ αύτής καί έν αύτή, πάλιν 
δεν θά ήδυνάμεθα νά συμπεράνωμεν δτι δέν ύπήρξεν εις πάλαι παρω

χημένους αιώνας ή δέν θά ύπαρξη είς αιώνας μέλλοντας έστία ζωής.
" Τέλος, καί αν άσφαλώς δυνάμεθα νά ίσχυρισθώμεν περί τίνος ουρα

νίου άντικειμένου ότι ούτε νΰν ουτε έν χρόνω παρελθοντι η μελλοντι θα 
ήδύνατο νά χρησιμεύση ώς κοιτίς ζώντων πλασμάτων, άγομεθα υπο 
έπιγείων άναλογιών είς τά συμπέρασμα δτι καί πάλιν ύποβαστα,ει ,ωην 
κατ’ άλλους τρόπους. Ούτως ώστε αύται α'ι σφαϊραι, περί ών ασφαλε- 
στατον φαίνεται νά ίσχυρισθώμεν δτι είνε, δτι. ύπήρξάν ποτε καί μελ- 

λουσι νά μείνωσί ποτε ακατοίκητος όμιλοΰσι πρός ήμάς, όχι άσθενέστε- 
ρον άπό έκείνας αϊτινες φαίνονται προσφυέστατα» πρός κατοικίαν, περι 

τής ΰπάρξεως καί άλλων κόσμων έκτός τοΰ ήμετέρου .



Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ 

Κ Α Ι  Ο X Α Ρ Α Κ  Τ Η Ρ

( Έ κ  τής «Ε η ίΘ Ε Ω Ρ Ι Ι Σ Ε Ω Σ  ΤΟΥ Σ Α Β Β Α Τ Ο Υ »)

Εάν τις ήδύνατο να εί'πη τ ι άρα σημαίνουσιν αί δψε’ς μας, δυσκό- 
λως θά ’έπειθε τούς άκροατάς. Τω δντι ό άριθμός τών άρχαίων και 

σοβαρών ώς καί τών νέων καί ελαφρών βιβλίω ν καί κεφαλαίων ττερί 

φυσιογνωμίας αποδεικνύει οτι ε’ίμεθα άπομεμακρυσαένοι πλειότερον παρά 
ποτε άπό τήν λύσιν τοΰ ζητήματος. Ό  άνώνυμος συγγραφεύς έσχάτως 
έκδοθέντος βιβλίου ύπό τον τίτλον «ό χαρακτήρ έν τή ό'ψει» παραθέτει 
κατάλογον 50^ σχεδόν μαρτυριών ποικίλης άξίας έκ τοΰ οποίου συνέλε- 

ςα παντός είδους ετερογενείς καί άνομοίας παρατηρήσεις έφ’ έκάστου 
χαρακτηρος του προσώπου, έπί τοΰ σχήματος τής κεφαλής καί τοΰ 

χρώματος τών τριχών. ’Αναγινώσκων τις τάς έπιγραφάς τών κεφαλαίων 
νομίζει κατ άρχάς ότι αύται άποτελοΰσι δείγματα, περιλαμ.βάνοντα 
τάς όψεις τών έχθρών καί φίλων, έκ συμπαθείας ή άντιπαθείας κριθείσας. 
Τ ις δεν έπιθυμεί νά γνωρίση τ ί σημαίνουσιν οφθαλμοί νοήμονες, μικροί, 

λαμπροί, ευκίνητοι, στρογγύλοι, η ρίνες «μελαγχολικα ί, έγωιστικαί, 
φιλύποπτοι, έρευνητικαί» ,  η στόματα « εϋέλπιδα, προσεκτικά, δεινο- 
..αθη, άνιώμενα η ά μηχανοΰντα», ή τό παραδοξότερον « ώτα πλού
σια » ; Ευτυχής όστις έχει τοιαΰτα ώτα' άδύνατον νά μή άποκτήση 

πολλά χρήματα. Κ αί όμως εινε θλιβερόν μάλλον νά μάθη τις ότι πα

θητική όψις δυνατόν νά σημαίνη ή νοημοσύνην ή έμφυτον χυδαιότητα, 

ευτυχώς όχι καί τά δύο όμοΰ· άλλά τις  θ’ άποφασίση ποϊον έκ τών 
δύο σημα ίνει; Ο ί μέν εχθροί μας θά εΐπωσι χυδαιότητα, οί δέ φίλοι μας 
νοημοσύνην. Ό  συγγραφεύς μας όμως παρατηρεί ότι μεγάλη άναλυ- 

τική δύναμις άπαιτεΐτα ι καί όπως άποπειραθώμεν άπλώς ν αποφαν- 
Οώμεν άν ή δείνα καί δείνα έκφρασις τοΰ προσώπου εινε ελκυστική ή 
άντιπαθής. Ή  άβρά αύτη κολακεία τοΰ άναγνώστου τον εγκαρδιώνει 
νά καταπίη τήν έκπληκτικήν βεβαίωσιν ότι οί Αίθίοπες εχουσιν ευθύ καί 

υψηλόν τό μέτωπον, οίον ειχεν ό Οϋάλτερ Σ κώ τ. Ά π ο τους Αιθίοπας 

τότε πρέπει νά περιμένωμεν τό μυθιστόρημα τοΰ μέλλοντος, γραμμενον 

άναμφιβόλως είς εγχώριον διάλεκτον, ώς ό μέγας γόης μυθιστοριογρα- 

φος τοΰ Βορρά έδωκε τό παράδειγμα, ποιήσας χρήσιν της ίδιας του

σκωτικής διαλέκτου.
Ενυπάρχει πολύ τό άόριστον είς τάς περιγραφάς τής όψεως καί τοΰ 

χρώματος τοΰ όφθαλμοΰ, ενεκα τής συσσωρεύσεως άποσπασμάτων έκ 
βιβλίων μεμιγμένων καί παρεμβαλλομένων είς τό κείμενον κατά τρόπον 

μεγάλως συγχύζοντα τόν άναγνώστην. Μέ άςίωσιν ακρίβειας άποσ,.ών- 

τα ι παρατηρήσεις άπό τούς οικείους τόπους τών συγγραφέων καί μετα - 
τρέπονται άκαταλλήλως είς κατάλογον άφορισμών, συγκρουομένων προς 
άλλήλους καί άποτελούντων άνωφελη σωρείτην συγχυσεως. Οι καλλι- 

τ έ /να ι π . -/. έχουσι κατά τινας φυσιογνωμιστάς τους οφθαλμούς διε- 
χοντας, άλλά μετά λύπης θά άκούσωσιν ότι άλλοι πάλιν φυσιογνωμι- 
σταί θεωροΰσι τοΰτο ώς σημεϊον διανοητικής πτωχείας. Μεγαλειτερα 
βαθύνοια υποτίθεται ότι εύρίσκεται εϊς τούς βαθύχρους οφθαλμούς παρα 
είς τούς άνοικτό/ρους" οϋχ ήττον έν τώ έπομένω άφορισμ.ώ ή λαμ.προ- 
τέρα έμβρίθεια άπονέμεται εϊς τούς οφθαλμούς τούς έχοντας ανοικτον 

χρώμα. Ό  συγγραφεύς περιπλέον άποφαίνεται ότι καθαρώς αφηρημενη 
σκέψις, μή συνεπιφέρουσα συγκίνησιν, δέν έχει επιρροήν έπι τής εκφρα- 
σεως τών οφθαλμών, καί δίδει ώς παράδειγμα, το οποίον κάνεις μέχρι 
τοΰδε δέν έσχέτιζε μέ πολλήν σκέψιν, τό τών οφθαλμών τοΰ στρατιώτου 
εϊς τό πρόσταγμα « Α τ ε ν ώ ς !» .  Ά ς  χρησιμεύση τοΰτο ώς μάθημα εις 
τά προσεχή μεγάλα γυμνάσια τών τριών αύτοκρατοριών δΓ  οσους θε- 

λουσι νά ϊδωσι προσωποποιημένην τήν καθαράν άφηρημένην σκέψιν.
Τ ίποτε νέον δέν λέγεται έν τω περί ρινών κεφαλαίω, όπου πας δυσ

τυχής άνθρωπος όστις δέν έχει τήν τελείαν κλασικήν μορφήν άφινεται 

είς άγνοιαν περί τής ίδιας ρινός του. Ε ίς τό καθολικόν παραπονον ότι



ή ρίς δεν ετυχεν αγαθής μεταχειρίσεως -αρα. τοΐς πεζογράφοις καί ποιη- 

ταΐς άπαντα ό συγγραφεύς λέγων οτι ή ρίς φαίνεται μάλλον νά κατα- 

πραύνη παρά νά εςαπτη το αίσθημα. Γείνον.εν να φρονώμεν δτι ό λό

γος της ολιγωρίας της ρινός έγκειται εϊς τό δτι οί οφθαλμοί όρώνται 
καλλιστα κατά πρόσωπον, ή δέ ρίς κατά πλευράν, και τούτου ένεκα οί 

ποιηταί και οι μυθιστοριογράφοι μαγευμένοι άπό τά κάλλος τών οφθαλ
μών παραβλέπουσι την ρίνα ώς καί τά ώτα, και σημειοΰσιν άπλώς 
τους λοιπούς χαρακτήρας τοΰ προσώπου, οίον τό μέτωπον καί τό στόμα. 

Αλλ ο: καλλιτεχναι και [λάλιστα οί γλύπται άποδίδουσι την ρίνα πολύ 
έπιαελεστερον καί άκριβέστερον η πάντας τούς άλλους χαρακτήρας. Ή  
ορθή άποψις της ρινός κείται πράγματι έκτός της φιλολογίας καί έντός 

της δικαιοδοσίας τών εικαστικών τεχνών. "Οσον άφορά τό στόμα πολλά 
λέγονται περί τοΰ σχήματος τών χειλέων. 'II  ένδόμυχος σκέψις καί ή 
πονηριά δεικνύονται υπό τοΰ άνω χείλους άνακαμπτομένου έν έκατέρα 
γωνία. Εινε άσυνηθης και άσχημος εκφρασις καί χαίρομεν διότι αί 

ιδιότητες αυται θεωροΰνται σπάνια;. Οί λαίμαργοι ότι εχουσιν εκφρασιν 
στόματος οιονει θηρευτικην. Τά άνευ άνεπτυγμένων χειλέων στόματα 

έκφράζουσι, λέγει, ψυχρότητα καί φιλεργίαν καί άπονίαν. ΙΙολλαί σε
λίδες τών αορίστων τούτων καί μονοτόνων περιγραφών μάς ένθυμίζουσι 

την κρίσιν άνθρώπου τινός της Ινοχιγκίνας μέ βαμμένους όδόντας καί 

με κιτρινην έπιδερμιδα, δστις περιέγραφε τήν σύζυγον τοΰ άγγλου πρεσ- 
βευτοΰ ώς έχουσαν «λευκούς όδόντας, ώς νά ήτο σκύλλα, καί ρόδινον 
χρώμα, καθώς τό άνθος τής π α τά τα ς».

Ιόν πωγωνα θεωρεί τά μάλιστα ανθρώπινον. Ο παχύς πώγων ση
μαίνει, λεγει, πολυλογίαν, καί.ο λίαν οξυς πώγων είνε σημεΐον πα
νουργίας. Ο Λαβάτερ λέγει, δτι ό στρογγυλός πώγων έκφράζει άγα- 
θότητα, ά μακρός καί ομαλός αδυναμίαν, ό μακρός καί όςύς σημαίνει 
άδειαν αντιληπτικότητα. Αδηλον κατα πόσον είνε αληθή τα ΰτα . Ε ’ς 
τά ώτα ποτε δεν άπεδόθη δικαιοσύνη, παρ’ έκτός εϊς τινας έκλεκτάς 
σκιαγραφίας και μελετάς τών παλαιών διδασκάλων τής τέχνης. "Οσα 
λέγονται έν τώ βιβλίω  τοΰ Λαβάτερ είνε πολλάκις έκτός τοΰ πραγμα- 
τικοΰ. Ίά  ώτα μεταχειρίζεται κακώς έν γένει καί ό καλλιτέχνης, καί ό 
γλύπτης δίδει πολλάκις φανταστικά σχήματα. ΙΙοίησις καί πεζογραφία 

αρκοΰνται εις έπιθετα και παρομοιώσεις. Ά λλά  σπανίως μετεχειρίσθη 
τις τά ώτα χειρότερον απο τον συγγραφέα τοΰ άνά χεΐρας βιβλίου. Ύ -  

π*ΡΧει τ ι ί  συχνά παραλογιζόμενος φυσιογνωμιστής, δστις νο-

Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ Ο Χ Α ΡΑ Κ ΤΗ Ρ 1 ο /

μίζει δτι όλοι οί χαρακτήρες οί εχοντες δυνατήν τ ινα  ή άδύνατον ομοιό
τητα  μέ τούς άντιστοίχους τών ζώων δεικνύουσιν δτι ή φύσις τοΰ ζώου 

έκείνου υπάρχει έν τώ άνθρώπω. Αμερικανός δέ τις περιγράφει τά ούς 

ώς τ ι δλως άρνητικόν έκτός δτι είνε συμμετρικόν καί καλώς ανεπτυγ- 
μένον καθ’ δλα τά μέρη καί κλίνει νά γείνη τριχωτόν καθ δσον προχω

ρεί ή ηλικ ία . Μυθιστοριογράφοι, αντιγράψατε, άν άγαπάτε.
Ό  έρανιστής τοΰ βιβλίου τούτου π α ρα τηρεί: «Τ ό  νά προσπαθήσω- 

μεν νά εϋρωμεν λόγον δ ι’ δλας τάς φανταστικάς θεωρίας τών φυσιογνω
μιστών θά ήτο άκανθωδεστάτη έπιχείρησις, έάν όχι άδύνατος δλω ς». 
Προσπάθεια βεβαίως δέν κατεβλήθη πρός τακτοποίησιν τών θεωριών 

τούτων, άκόμη όλιγώτερον όπως εύρεθή λόγος δ ι ’ αύτάς, έστω και είς 
τάν βίον και τάς περιστάσεις τών φυσιογνωμιστών τών άρχαίων καί 

νεωτέρων χρόνων. Οΰδεμία μελέτη συγγραφέως τινός έμφαίνεται, ούδε 

σκέψις τις περί τοΰ υποκειμένου έκ μέρους τοΰ συγγραφέως. Τό βιβλίον 

έν τούτοις δύναται μέχρι τινός νά τέρψη τάν άναγνώστην καί ετι μάλ
λον νά αύξήση τήν ΰπάρχουσαν σύγχυσιν καί άμάθειαν περί το υπο

κείμενον τής φυσιογνωμίας..



ΤΟ ΑΝΤΙΣΗΜΓΠΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑ

νπο 

Σ ίΔ Ν Ε ϊ '  ΟΠΤΜΑΝ

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

Α'

Ναπολέων ό Α ' έπροφήτευσεν δτι μετά πεντήκοντα ετη ή Ευρώπη 

θά έγίνετο η δημοκρατική η κοζάκικη. Έ λογάρ’ αζε χωρίς τόν—  Ε 

βραίον.
Είνε τώρα δεκαπέντε ετη άφοΰ αί πρώτα.1 ειδήσεις περί συστημα

τικού ερεθισμού έν Εύρώπη κατά τών Έ βραίω ν μάς ήλθαν είς την 
’Αγγλίαν διά τοΰ καθημερινοΰ τύπου. Φυσικώτατον ήτο δτι ή περί- 
στασις αύτη Ok μάς έδιδε πολλάς άφορμάς νά θεωρήσωμεν τάς φρενο- 
τροπίας άλλων μέ τό μ ίγμα  έκεϊνο τοΰ οίκτου καί τών διδακτικών 
συμβουλών, τό όποιον εύρέθημεν πάντοτε ευτυχώς είς θέσιν νά έπιδαψι- 

λεύωμεν δωρεάν. ’Α λ λ ’ όπως καί άν έχη, θλιβερόν είνε δτι αί ευμενείς 
παρορμήσεις μας δέν έτελεσφόρησαν έως τώρα.

Ό  Ερρίκος Τράϊτσκε, ό Πρώσος ιστοριογράφος, ήτο ό πρώτος άνήρ 
άνεγνωρισμένης περιωπής, δστις έλ.αβεν ύπό σπουδαίαν έποψιν δ ,τ ι τότε 

πολλοί έπίστευον ώς παροδικόν πάταγον. Έ χρειάζετο θάρρος διά νά 
δώση τις δημοσίαν έκφρασιν είς τοΰτο. Δ ιά  σειράς άρθρων είς τά περιο
δικόν τά « Πρωσικά Χρονικά » κατέδειξε τήν αύξουσαν σχΰν τών ’ Ιου
δαίων, τήν άλληλεγγύην των ώς χωριστής τάξεως φυλής ξένης έν Γερ— 
t/,avic>c, τήν άγέρωχον θρασύτητά των έν τφ  τύπω, τήν οργήν των διά

πάσαν μνείαν αύτών ώς άν ήτο έγκλημα καθοσιώσεως, ενώ οί ίδιοι δεν 

παύουν νά έπικρίνωσιν άχαλινώτως τά πάντα καί τους πάντας' ταΰτα 

κατήγγελλεν ώς τάς άφορμάς τοΰ άντισημιτικοΰ άργασμοΰ. Ο Τράϊτσκε 

προείπεν άμετρον αύξησιν τοΰ κινήματος· καί ή προφητεία του έπλη- 
ρώθη περισσώς' έκεϊνο τό οποίον κατ’ άρχάς έφαίνετο τό πολύ πρόσ
καιρος εξαψις, έπεξετάθη, καί σήμερον τό καλούμενον άντισημιτικον 

κίνημα άπειλεΐ νά λάβη διαστάσεις μόνον τοΰ σοσιαλιστικού καί οχλο

κρατικού κινήματος δευτερευούσας.
“Ηδη ή Ρωσία άσχολεϊται έξορίζουσα άνηλεώς τόν ιουδαϊκόν πλη

θυσμόν της, ϊσον σχεδόν μέ τόν έπί Ε λ ισ ά β ετ  έν ’Α γγλία ύπάρξαντα. 

Καί εινε δύσκολον νά προίδη τις τ ί θά πράξη ή Εύρώπη, έάν οί Ρώσοι 
έξακολουθήσωσι τήν πολιτικήν τοΰ άποσκυβαλισμοΰ. Ή σκληρότης τοΰ 

πράγματος θά τούς άναχαιτίση τάχα ; ΤΙ σκληρότης ποτέ δέν άνε- 
χαίτισεν ενα λοόν έν συγκρούσει πρός άλλον λαόν, καί ούτε είνε πιθα

νόν δτι θ ’ άναχαιτίση ποτέ. Εν Ρωσία δέν παρέρχεται σχεδόν ήμερα 
χωρίς νά συμβώσιν άπρόκλητοι βιαιοπραγίαι κατά τών ’Ιουδαίων. Ε ϊ-  

δομεν ήμείς αύτοί Ρώσον φρουρόν νά κτυπά άναίτιον Εβρα ίον μέ τό 

κοντάκιον τοΰ όπλου του.
Καί παρά τάς ήλιοφεγγεΐς δχθας τής Μεσογείου άνομα πάθη ύπο- 

καίουσι, τά  όποια πολλοί έξ ήμών έφαντάζοντο ότι είχον σβεσθή άπό 
τών μέσων αιώνων. Τά επόμενον τηλεγράφημα έκ Τεργέστης έδημο- 
σιεύθη έν τή  «Η μ ερ ή σ ια  τοΰ Βερολίνου» τής 4 (1 6  Φεβρουάριου.

« Ό  ’Ιουδαίος έμπορος Βαλλελής, έκ Κερκύρας, άλλοτε έγκατεστη- 
» μένος ένταΰθα, περιπατών είς τάς οδούς τής Κερκύρας, συνήντησε δύο 
« “Ελληνας. Τούτων ό εϊς έξήγαγε ρεβόλβερ, κ’ έπυροβόλησεν είς τόν 

» άέρα, διά νά τρομάξη τόν Βαλλελήν. Ό  σύντροφός του έκραξε πρός 
«α ύ τό ν : Τ ί  ρ ί χ ν ε ι ς  σ τ ό ν  ά έ ρ α ;  Δ έ ν  ξ α π λ ώ ν ε ι ς  τ ό ν  Έ -  

» β ρ α ί ο  κ ά τ ω ;  Τότε ό πρώτος έπυροβόλησε πάλιν, καί ό Βαλλελής 
» έπεσε νεκρός. Ή  σφαίρα είχε διαπεράσει τήν καρδίαν του ».

Έ ν Ρουμανία ό Γάλλος άντισημίτης ’Ιάκωβος Β ιέζ γίνεται δεκτός 

μέ άνοικτάς άγκάλας είς παμπληθείς συναθροίσεις, καί άνευφημείται ώς 
κήρυξ τής άπελευθερώσεως άπό τοΰ έβραϊκοΰ ζυγοΰ. Σημειω τέον δτι 

κατά τό Ήμερολόγιον τής Γόθας, τοΰ 1 8 9 2 , ύπάρχουσιν έν Ρουμα
νία 4 0 0  χ ιλ . Ε β ρ α ίο ι έν όλικώ πληθυσμώ 5 εκατομμυρίων ψυχών. Έ ν 
Αύστρί^., ό πρίγκηψ Λιχτενστάιν είνε κεκηρυγμένος άρχηγάς ίσχυροΰ 
κόμματος, έργον έχοντος τήν καταδίωξιν τών Έ βραίω ν, ή καί τήν



έξολόθρευσίν των. Κοινοβούλιον κοοί Δημοτικόν συμβούλιον είνε μεστά, 

άντισημιτικοΰ ηλεκτρισμού, έπιφέροντος περιοδικάς εκρήξεις. Κ αθ’ ήν 
στιγμήν γράφομεν, αί δημοτικά! έκλογαί της Βιε'ννης άπέβησαν είς τήν 
επιτυχίαν 4 6  άντισημιτικών, ίσον μέ τό τρίτον τοΰ Συμβουλίου. Κατά 

τά παρελθόντα ετη οί άντισημΐται έξελέγοντο άπό τάς κατωτέρας τά 
ξεις, ά λλ ’ είς τάς έκλογάς ταύτας έλαβον οΰκ όλίγας ψήφους άπό τήν 

τάξιν τών εύπορων. Μία τών εφημερίδων τής Βιέννης άρτύει όλην τήν 
ήμερησίαν ύλην της μέ τήν έννοιαν έ ξ ο λ ο θ ρ ε υ θ ή τ ω  ό ’Ι ο υ δ α ί ο ς .  
Τό μίσος καί ή περιφρόνησις κατά τοΰ ’Ιουδαίου έν Αύστρία κολάζον

τα ι μόνον ύπά τής περιωρισμίνης άδειας τοΰ νά δίδεται αύτοϊς δημοσία 
εκφρασις. Ά λ λ ’ έν Γερμανίς ζωηρότατος είνε ό οργασμός. Έ κ ε ϊ τό άν- 
τισημιτικόν κίνημα 'έπλασε πλήρη φιλολογίαν πρός ίδιαν του χρήσιν. 
Χ ιλιάδες βιβλίων καί φυλλαδίων, κατηγορούντων τούς Εβρα ίους δ ι ’ 

όλα τά φαντασιώδη εγκλήματα, πληροΰσι τά βιβλοπωλεϊα καί πληθύ- 
νουσι τούς βιβλιοπώλας. Φιλοσοφικαί οίονεί πραγματεϊαι άπά τάς γρα
φίδας καθηγητών έν τώ Βορρδί εύρίσκουσι τά κοινόν πρόθυμον, όπως καί 

αί φανατικαί καταγγελίαι τοΰ καθολικού δόκτωρος Σ ίγ λ  έν τή  Μεσημ

βρία. Αύτάς είνε όστις φωνάζει: « Δέν σημαίνει, ά Ε βρα ίος πρέπει νά 
κ α ή » . Ό  Στέκκερ, πρώην έφημέριος τής Αύλής, έν πλήθοντι κοινο- 
βουλίω άποκαλεϊ τούς Εβρα ίους «τό κάθαρμα τής γής» (18  Φεβρουά
ριου 1 8 9 3 ). Ά φ ’ ετέρου έχομεν, ώς διά νά καταδειχθή ή περιαδομένη 
διχογνωμία τών Γερμανών, τόν καθηγητήν Μόμσεν, όστις μάς λέγει 
ότι ό άντισημιτισμός έρριψεν ήδη τάν Γερμανικόν πολιτισμόν είς οπι- 
σθοδρόμησιν κατά μίαν έκατονταετηρίδα, καί ότι έκπροσωπεΐ τά αίσθή- 

μ.ατα τοΰ «σκυλολογίου» ( Έ  φ. τ ή ς  Φ ρ α γ κ φ ό ρ τ η ς ,  12 Α π ρ ι

λίου 1 8 9 3 ).
Χθές καί πρώην έξελέχθη βουλευτής (ό Ά λ β α ο τ), τοΰ άποίου αί 

προσωπικαί συστάσεις ήσαν τοιαΰται, ώστε, άν δέν είχε τό μόνον προ
σόν ότι μισεί φανατικώς τούς Εβρα ίους, μάτην θά έζήτει δωδεκάδα 
ψήφων άπ’ άκρου είς άκρον τής χώρας. Ε ίς  νεωτε'ραν άκόμη έκλογήν 
(Λ ίγνιτς, κατά Φεβρουάριον τοΰ 1 8 9 3 ), ά άντισημίτης υποψήφιος έλα- 
βεν 6 ,5 8 6  ψήφους, άντί 129  δοθεισών έν τή  αύτή περιφερείς πρό 

τριετίας. ’Εν συντόμφ, τό πολύ τοΰ συντηρητικού κόμματος έκηρύχθη 
άναφανδόν συμπαθώς διακείμενον πράς τούς σκοπούς τοΰ άντισημιτικοΰ 

ρινήματος. Τό καθολικόν κόμμα φωνασκεϊ ύπέρ τής παραδοχής τών

Ιησουιτώ ν, μέ σκοπόν νά έπαφήση αυτούς κατά τών φιλελευθέρων έν 
γένει καί κατά τών Ε βρα ίω ν ιδίως.

Κ αί αυτοί οί καρτερικοί Ε λβετο ί ήρχισαν νά αίσθάνωνται τάν Ε 

βραίον. Ε ίς άπάντησιν άναφορας, ύπογεγραμμένης άπό 84 χ ιλ . ονό

ματα, αί όμοσπονδιακαί Βουλαί διασκέπτονται άν πρέπε' νά έπιτραπή 
είς τό μέλλον ό ιουδαϊκός τρόπος τοΰ σφάζειν τά κτήνη.

Έ ν  Γα λλία , τή  μόνη χώρκ έν ή ή χειραφέτησις τών Ε β ρ α ίω ν * άπε- 

τέλεσεν ένα τών πρώτων άνθρωπιστικών θριάμβων τής έπαναστάσεως, 
έν Γαλλία  τήν όποιαν αύτοί οί ’Ιουδαίοι δέν έπαυσαν νά έξυμνώσιν ώς 
την Σιών των, ώς τά φώς καί τήν νοημοσύνην τοΰ κόσμου, τό κατά 

τών ’Ιουδαίων μ.ίσος έξαπλοΰται κχί λαμβάνει διαστάσεις. Τ ά  πολύ- 

τομ,α βιβλία  τοΰ μανιώδους άντισημίτου Έδουάρδου Δρουμ.άν ( « ’ Ιου
δαϊκή Γ α λ λ ία » , « ’Ιουδαϊκή Γαλλία  καί ή κρ ιτ ική», « ’Ιουδαϊκή Κ α τά - 
κτηο ις», «Τ ά  Εβρα ϊκόν σύστημα», « Ή  Σ ημ ιτ ικ ή  οπλασκία », «  Τό 
τέλος ενός κόσμου» κτλ .) άνα.γινώσκοντα.1 άπλήστως άπά μυριάδας άνα- 
γνωστών. Καί έν Ιτα λ ία  δε τά κίνημα φαίνεται ότι ριζοβολεϊ, ώς άπε
δείχθη προσφάτως έκ βίαιων άντισημιτικών άρθρων έν τή  κληρική 
« Ίτά λια  Ρ εά λε» τοΰ Τουρίνου.

Ε ίς τάς Ηνωμ. Πολιτείας, τά άσυλον τοΰτο τών βαρέως φορτω- 

μένων, τών κεκμηκότων καί τυραννουμένων, βλέπει τις εκφραστικά 

παραδείγματα μισαλλοδοξίας. Ξενοδοχεία δημοσιευουσιν άγγελίας ότι 
Έ βρα ϊο ι δέν είνε δεκτοί. Ε β ρ α ία  τις γυνή άπεδιώχθη αύθαιρέτως άπό 
έν ξενοδοχεϊον, καίτοι άΓθενής καί πάσχουσα. Ό  σύζυγός της, έκατομ- 

μυριοΰχος ών, ϊδρυσεν άντίζνλον κατάστημα, καί δ ι’ άγριου άνταγωνι- 

σμοΰ έκαμε τόν διευθυντήν τοΰ πρώτου ξενοδοχείου νά πώληση τό 
ίδικόν του.

Ε ις  τάς ίδιας φιλοξένους ά'χθας μας εϊδομεν τά άθέατα καί ήκού- 
σαμεν τά ανήκουστα. Α ί γοτθικαί άψϊδες τοΰ Παρλαμ,έντου άντήχη- 
σαν άπά έπικλήσεις όπως άνασταλή ή έπιδρομή τών έξορίστων ’Ιου
δαίων, ώς καί μ ία  έφημερίς διακρινομένη διά τάν άνθρωπιστικόν ένθου-

Οι Εβραίοι έν Γαλλία  χρονολογοΰσι τήν χειραφέτησίν των άπό 
τοΰ θεσπίσμ.ατος τής Εθνικής Συνελεύσεως, 27 Σ επ τ εμβρίου 1 7 9 1 . 
Αλλά τά παράπονα κατά τής ιουδαϊκής τοκογλυφίας έν ’Αλσατία τόσον 

γενικά κατέστησαν περί τά έτος 1 8 0 6 , ώστε ό Ναπολέων έπέβαλε νέους 
περιορισμούς έπ ’ αύτών, οϊτινες όριστικώς περιέπεσον είς άχρηστίαν 
τώ 1 8 1 6 .



σιασμόν της συμμετέσχε της κραυγής, καί τονίζει τάς σκέψεις της δι 

άρθρων άπό τήν γραφίδα αύτοΰ'τοΰ άνδρός, τόν όποιον ό μεγαλοδωρος 

βαρώνος Χΐρς διώρισε νά μεταβη είς Ρωσίαν και ίδη τ ι ήδύνατο νά 

γείντρ ύπέρ τών καταδιωκομένων ομοφύλων του.
'Ό τι τό άντισημιτικάν κίνημα, οιον τό βλέπομεν έν τη  ήπειρωτική 

Ευρώπη, έγκυμονεΐ κινδύνους διά τό κράτος, δέν δύναται νά ύπαρξη 

άμφιβολία. Περί τών κινδύνων τούτων ώμίλησεν εσχάτως ό Ιναπρίβης. 

Παρετήρησεν ότι 6 οργασμός όστις πρός τό παρόν κατευθύνεται μονον 

κατά τών ’Ιουδαίων δυνατόν ν’ άπολήξη είς κοινήν σταυροφορίαν τών 

άποκλήρων έναντίον πάσης μορφής ιδιοκτησίας. Άμεσώτερος δέ κίνδυ
νος θά έφαίνετο ότι ’έγκειται είς τήν πιθανότητα τοΰ ν’ άφιερώσωσιν οί 
'Εβραίοι τήν έπιρροήν των, όλιγωροΰντες υψηλότερων άφορμών, εις παν 

κόμμα τό οποίον θά έτάσσετο ύπέρ αύτών έναντίον τών πολεμίων των. 

Είνε γνωστόν ότι ή κατά της Ρωσίας σταυροφορία, ήτις δέν παύει να 

κηρύττεται έν Αυστρία, είνε κατά μέγα μέρος έργον 'Εβραίων δημο
σιογράφων. Τά περιοδικά δημοσιεύματα το> Βαμπερυ εινε εμφαν-ικον 

παράδειγμα τούτου. Ε ίς τήν έσωτερικήν πολιτικήν ή αύτή τάσις τών 

Έ βραίω ν ανευρίσκεται άπό ήμέρας είς ημέραν, ύποθάλπουσα άσπον
δον πόλεμον κατά τών στοιχείων έκείνων, τα  όποια δεν συντάσ- 

σονται άναφανδόν πρός αυτούς. Τοΰτο δύναται νά παρατηρηθη εύκρι- 

νώς είς τόν δριμύν τόνον τοΰ ίου^αϊκοΰ τύπου κατά τοΰ συντηρητικού 

κόμματος έν Γερμανία, τό όποιον πρός τά παρόν άντιπροσωπεύει τά 
συμφέροντα πλέον η τετρακοσίων χιλιάδων αγρονόμων ιδιοκτητών έν 

μόνη τη  Πρωσία. Άναδεικνύεται δέ περιπλέον διά τοΰ περιέργου θεά

ματος τά όποιον παριστώσιν οί ’Ιουδαίοι, οϊτινες ήναντιοΰντο πάν.οτε 
είς τήν στρατιωτικήν φορολογίαν, ύποστηρίζοντες σήμερον τήν κυβέρ- 

νησιν είς τάς άπαιτήσεις της περί αύξήσεως τοΰ στρατοΰ. 'Υπό τό παρόν 
σύστημα, αί ίουδαϊκαί φιλελεύθεροι έφημερίδες άνεπτύχθησαν είς ή μ ιε-  

π ίση μα ά’ργανα.
Είνε πιθανόν, όσοι ζήσωσι, νά ϊδωσιν ιουδαϊκήν πολιτικήν συναλλα

γής έφαρμοζομένην ευρέως είς τό μέλλον. Τοιοΰτόν τ ι εΐδομεν προσφατως 

είς τάς 'Ηνωμ. Πολιτείας. Οί Ε βρ α ίο ι τής Νέας Ύόρκης έτάχθησαν 
συμπαγείς ύπέρ τών δημοκρατικών, είς εύγνώμονα άνάμνησιν εβραϊκών 
τινων διπλωματικών διορισμών έπί τής πρώτης προεδρείας του I ροβερ 
Κλήβλανδ. Δέν θελομεν έντεΰθεν νά συμπεράνωμεν ότι οί διορισθέντες 

ησαν άνάξιοι. 'Απλώς μνημονεύομεν τά παράδειγμα, έξ ού καταδει

κνύεται ότι οί Ε βρ α ίο ι γνωρίζουσι νά στραφώσι πρός τό μέρος όθεν θά 

ουσήση ό άνεμος. Οί προσεχείς διπλωματικοί διορισμοί θά δείςωσιν άν 

-ή συνδρομή αύτη έξετιμήθη έν Ούασιγκτώνι.
Ταΰτα είνε ολίγα έκ πολλών, άποτελοΰντα περίεργον σχόλιον τοΰ 

μεγαλαύχου πολιτισμοΰ μας καί τών έν τή  φιλανθρωπία προόδων μας. 
*Ας προσπαθήσωμεν νά συνεισφέρω μεν μικρόν τ ι προς εξηγήσιν της 

πηγής καί τών τάσεων τών γεγονότων τούτων.
Είνε φυσικώτατον ότι οί Ιουδαίοι αυτοί αποδιδουσι την εχθραν ταυ— 

την τής όποιας είνε άντικείμενον, μόνον είς τά λείψανα τών προλή

ψεων, τής θρησκοληψίας καί μισαλλοδοξίας, τά όποία έκληροδοτήθησαν 
άπό τάς παρελθούσας γενεάς. Κ αί είς τοΰτο ένθαρρύνονται κατά τ ι 
άπό τά φιλελεύθερον κόμμα έν Γερμανία . Λέγουσιν ότι οί ’Ιουδαίοι, 
μή άπολαύοντες άληθοϋς ίσότητος*, άδύνατον νά έπιδείξωσι πλήρεις 

τάς άρετάς έκείνας, αϊτινες είνε προϊόν τής άληθοΰς έλευθερίας. Κ αι 
πρός άπόδειξιν τούτου, οί οπαδοί τής ιδέας ταύτης ποτέ δέν άποκά- 

μνουσι ν’ άναφέρωσι τήν ’Αγγλίαν, όπου ό Ε βρα ίος ού μόνον εύημε- 
οά, άλλ’ είνε συντηρητικός μ ετ ’ εύκοσμίας, είς άκρον έλεήμων, δημο
φιλής καί τιμώμενος, τοσούτω μάλλον όσω κοσμεί διά τής παρουσίας 

του τάς πολιτικάς μας θέσεις, τά νομοθετικά μας σώματα, ώς καί τάν 
•σύλλογον τών πατρικίων, καί άνήλθεν είς θέσιν πρωτεύουσαν μεταξύ 

τών προκρίτων τής κοινωνίας.
Ή  Γα λλία  προσέτι μνημονεύεται ώς παράδειγμα τοΰ τ ί κατώρθωσε 

διά τάν Ε βρα ίο ν  ή ελευθερία καί η αληθης ίσότης. Η Γα λλία  μέχρι 
πρό ολίγου ύπετίθετο ότι ’έδωσε τό κάλλιστον παράδειγμα τής άληθείας 
τοΰ κοινού λογίου : « Κ α τ ά  τόν τόπον κ ι ’ ό Ε β ρ α ίο ς» . Σήμερον ο λό
γος ούτος τείνει ν’ άποδειχθή δίκοπος μάχαιρα, χάρις είς τό έξοχον 
μέρος τό όποιον έλαβον πολλοί Γερμανοί ’Ιουδαίοι μεταξύ τών π λεί-

* Έ ν Γερμανία οί ’ Ιουδαίοι περιφρονοΰνται άκόμη πλησίον εϊς τινας 
τάξεις τής κοινωνίας, καί άποκλείονται αύστηρώς άπό τήν θέσιν^τοϋ 
ένεργοΰ άξιωματικοΰ έν τω στρατώ, καίτοι όχι έν τή έφεδρεία. Κατά 
θεωιίαν πολλοί Ε β ρ α ίο ι άποκτώσι τά  προσόντα τοΰ άξιωματικοΰ, και 
μάλιστα διά τής άνωτέρας παιδείας των. ’Α λλ’ οί αξιωματικοί παντός 
πρωσικού συντάγματος διατηροΰσι τά προνόμιον τοΰ ν ’ άπορρίπτ,ωσι 
•πάν άτομον τό όποιον δέν τούς άρέσει* καί τό δικαίωμα τοΰτο έ ;α -  
<7κουσι πάντοτε όταν Ε βρα ίο ς  τ ις , ύποστάς τάς στρατιωτικ,άς έςετά- 
•σεις, παρουσιασθή προς έκλογην.

ΤΟ Μ Ο Σ β ' . —  ΙΟΥΝΙΟΣ 1 8 9 3 .



στων άνθρώπων τών ενεχόμενων είς τά σκάνδαλα τοΰ Ιΐαναμά. Ούτω, 

πως μία  έπιχειρησις σκοπόν έχουσα νά συνδέση κόσμους πρός άλλήλους 
α,.έληςεν ε:ς το νά πλάση πρόσθετον ανταγωνισμόν πρός μίαν φυλήν.

Β '

Ισως άπό τοΰ έτους 1 8 4 8  πρέπει νά χρονολογήσωμεν την άφετη-. 
ρίαν της νεωτάτης άναπτύξεως τοΰ εμπορίου καί τών επιχειρήσεων έν 
τ*ί Ηπειρωτική Ευρώπη. Ή άνάπτυξις αΰτη άπέληξεν εις τήν βαθ- 
μιαιαν κοινωνικήν και υλικήν χειραφέτησή ολοκλήρων τάξεων, αϊτινες 
διήγον τεως άπλοΰν καί λιτόν βίον. Αΰτη προωδοποίησε τήν άνάπτυ- 
ζιν τοΰ κοινοΰ, οϊαν τήν βλέπομεν σήμερον. Ή  πλεονεξία καί ή πο-. 

λυτέλεια  ηυξησαν σιμά ει\ ολας τάς τάξεις δυσαναλόγως πάντη πρός 

τά  μέσα τής θεραπείας αύτών, καί ιδίως κατά τήν τελευταίαν εικοσαετίαν.

II βαθμιαία άρσις τών μεθοριακών περιορισμών, ή βελτίωσις τών 
μέσων τής συγκοινωνίας, καί μάλιστα ή παγκόσμιος χρήσις τοΰ ήλεκ- 
τρικ,οΰ τηλεγράφου, εφερε κατ’ ούσίαν όλον τόν κόσμον εις πρωτοφανή 

γειτνιασιν και στενόν συναγωνισμόν. Οι ισχυροί εγείρονται καί οί άσθε- 
νείς πίπτουσιν ώς ούδέποτε πριν έν τή  ιστορία τοΰ άνθρώπου. Ό  ίδρωτής 

και ό ίδρωμένος, ή άπλούστερον ό εργοδότης καί ό εργάτης, άρχίζουν. 
ν άπασχολωσι τήν προσοχήν τών νομοθετών. « Οί πόλεμοι τοΰ μέλ
λοντος θα είνε πόλεμοι δασμολογίω ν», είπεν ό λόρδος Σώλσβαρυ. Καί. 
τοΰτο σημαίνει πόλεμος διά τόν άρτον.

Την σήμερον τα χρήματα δεν πορίζονται ώς τό πάλαι, ά λ λ ’ άθρόα, 

κερδίζονται. II έ,ιίμελεια  και η φιλοπονια έτέθησαν εν δεύτερα μοίρα 
ως μεσα επιτυχίας, έν συγκρίσει πρός τό ένστικτον, τά όποιον καθιστά 
ικανόν άνθρωπόν τινα νά ’β γ ά λ η  εν είδος η νά κ ό ψ η  μίαν άγοραίαν. 
τ ιμ ήν , και νά κερδίση ή νά χάση περιουσίαν εις μίαν εβδομάδα. Αί, 

εγκεφαλικαι άπαιτήσεις τοιούτου άγώνος έπί μάλλον καί μάλλον βα- 
ρειαι καθίστανται· οί όροι αύτοΰ έμβάλλουσι πυρετόν καί ανησυχία·* 
εις το αιμα, εις τά όποια μόνον ό ισχυρότατος δύναται ν ’ άνθέξη. Ή δη 

νέον πρότυπον βιοπαλαιστοΰ άνθρώπου άνελίσσεται* ό έπιχειρηματίας, 
τουτέστιν ό εκμεταλλευτής, ό σχεδιαστής, ό συνδυαστής, ό κολυμβη
τής, ά έμφυσητής, ό θερμαστής· βασιλικός τύπος τών ήμερών μας. Καί. 
τάν τύπον τούτον ανευρίσκομεν έπιτυχώς εργαζόμενον είς όλας σχεδόν 

τας οδούς του βίου· είς τήν πολιτικήν, εις τήν φιλολογίαν, τήν μάθη-.

ττιν, τήν επιστήμην, τήν τέχνην, καί κ α τ ’ έξοχήν εις τήν δημοσιογρα

φίαν καί εις τά έμπόριον. Τήν μεγίστην μερίδα τόσων τοϊς εκατόν έπί 
τοΰ τύπου τούτου, άναλόγως τοΰ άριθμοΰ των, εχουσιν οί Ε β ρ α ίο ι, 

μεταξύ τών ηπειρωτικών έθνών τουλάχιστον. Είνε ού μόνον οί ζωηρό

τα το ι βιοπαλαισταί, ά λλ ’ είνε καί ο! άξιώτεροι ναΰται είς τάς τρικυ
μίας τοΰ καθημερινοΰ βίου*.

"Οπου αί τέχναι τής αγγελίας καί τής ρεκλάμας νηπιάζουσιν άκόμη, 
-ά Ε βρα ίο ς εΐνε ό πρώτος ρεκλαμαριστής, σχεδόν ά μόνος κράκτης τοΰ 
■έμπορίου του. Κανείς δέν εννοεί τά κοινόν όπως τά εννοεί ά Ε βρα ίο ς, 

■διότι ϊσταται άποχωρισμένος αύτοΰ, ένίοτε μάλιστα νηφαλίως ΰπερθεν 

αύτοΰ, καί έπ ιτηρεί αύτά παθολογικώς. Δεσπόζει τοΰ τύπου παρά τόν 

Σηκουάναν, τάν Σπρέαν καί τόν Δούναβιν. Δ ιότι εχει τήν αύτοπεποί- 

θησιν, τό λεπτόν καί άγρυπνον τοΰ πνεύματος, τά οποίον απαιτείτα ι 
πράς επιτυχίαν έν τή  δημοσιογραφία, είς έκτακτον βαθμόν. Αί μεγάλαι 
•διεθνείς τηλεγραφικαί έταιρίαι τών ειδήσεων, Ρέουτερ καί Βάλφ, κ τλ ., 

είνε ιδιοκτησία τοΰ Ε βρ α ίο υ . Ά ρ χ ε ι τής χρηματικής καί τής παρα

γω γικής άγοράς. Μόνον ώς γαιοκτήμων καί ώς έργοστασιάρχης υστερεί 
άκόμη σχετικώς' δ ιότι, μέ όλα τά  φυσικά χαρίσματά του, φαίνεται 
ελλιπής εις τάς ιδιότητας τάς άπαιτουμένας όπως έπιτύχη είς τούς 
κλάδους τούτους, καί ιδίως είς τήν υπομονήν καί ικανότητα τοΰ έξε- 

λέγχειν τήν εργασίαν. Δυνατόν τά  επαγγέλματα ταΰτα νά είνε άπρόσ- 
φορα είς αύτόν, διότι θέτουσιν όριά τινα είς τήν κερδοσκοπικήν ιδιοσυγ
κρασίαν του. Ά φ ’ έτέρου, ή προμήθεια τών λαϊκών διασκεδάσεων, μά
λιστα τοΰ δράματος, είνε σχεδόν έξ ολοκλήρου είς τάς χείράς του. Προ
μηθεύει τό κεφάλαιον, τά  δράματα, τούς ηθοποιούς, τούς κριτικούς, 

ώς καί τούς εύπορους θεατάς. Ή  ά'σφρησίς του πρός πάν τά μέλλον νά 
συναρπάση τό πλήθος είνε άπαράμιλλος είς όλα τά  τμήμα τα  τοΰ έθνι— 
κοΰ βίου. Περιπλέον, άν καί ζή έν μέρει ύπά προγραφήν, άτομικώς 

κατοοθώνει νά έπισύρη μέγα πλήθος διακρίσεων, τίτλω ν καί παρασήμων.

* Ή  μεγάλη άναλογία τών ’ Ιουδαίων τών άσχολουμένων είς εργα
σίας άπαιτούσας άκραν εντασιν τοΰ νευρικοΰ συστήματος συνάγεται έκ 
τής μεγάλης άναλογίας τών Εβρα ίω ν φρενοβλαβών. Ούτω, καίτοι οι 
’ Ιουδαίοι κατά μέσον όρον, είνε οί μακροβιώτατοι πασών τών φυ
λών, ούχ ήττον, κατά τόν Λομπρόζον, παρέχουσιν έξαπλασίους παρά- 
φρονας εις τά εύρωπαϊκά άσυλα ή πάς άλλος λαός. Ό ρα  τό περί 
Μ ε γ α λ ο φ υ ώ ν  σύγγραμμα τοΰ Λομπρόζου.



Η προξενική αντιπροσωπεία, τών μεγάλων καί τών έλασσόνων Δυνά
μεων εΐνε σχεδόν άποκλειστικώς εϊς τάς χείρας τών Ε βρα ίω ν. Οί γε
νικοί πρόξενοι της Μ. Βρετανίας εν Φραγκοόρ τη καί Βιέννη είνε Ε 

βραίοι, καί ό άποθανών εσχάτως Γενικός πρόξενος έν Βερολίνω ήτο 

Εβραίος. Α ί εΰπαίδευτοι τάξεις καί τά  επαγγέλματα είνε πλήρεις Ε 
βραίων, ώς καί παν έπάγγελμα άγον είς πλούτον καί ίσχύν. Μέγα μέρος 
τών δικηγόρων καί δικαστών τών διαφόρων δικαστηρίων είνε 'Εβραίοι 
άνά την βόρειον Γερμανίαν. Κατά τινα πρόσφατον έξέτασιν είς εν τών 
πρωσικών Γυμνασίων, τό θρησκευτικόν μάθημα παρελείφθη όλως, διότι, 

όλοι οι προσελθόντες πρός έξέτασιν ήσαν έβραιόπαιδες. Οΰτω παρέχου- 
σιν ουτοι δυσανάλογον καί όσημέραι αύξάνουσαν μερίδα έν τη  διανοη
τική  αναπτύξει τής χώρας.

Εβραΐκαί οίκογένειαι πληροΰσι τά καλλίτερα ξενοδοχεία είς τάς θε— 
ρινάς διατριβάς καί τά  λουτρά. Ό  μεγαλείτερος άριθμός τών πρώτης 
ταςεως έπιβατών, όσοι ταξειδεύουσιν άπά Ευρώπης είς ’Αμερικήν καί 
τάνάπαλιν, είνε Εβρα ίο ι. Ούτοι δεν παύουσι ποτέ νά ταξειδεύωσι χάριν 

άναψυχής ή δι υποθέσεις. Α ί άντίζηλοι άτμοπλοϊκαί έταιρίαι τής Βρέ— 
μης καί τοΰ Αμβούργου εύτρεπίζουσι μεθ’ ύπερβαλλούσης πολυτελείας 
τα  πλοία των, θηρευουσαι τήν εύνοιαν καί προτίμησιν τών Ε βρα ίω ν. 

Τ ι σημαίνει το ίουδαϊκον στοιχείον έν Γερμανία έξ ολίγων παραδειγ
μάτων δύναται νά κρίνη τ ις . ’Εν Βερολίνω ό άριθμός των ηύξησεν άπά 

4 5 ,4 6 4  σχεδόν είς 100  χ ιλ . έντός δεκαοκταετίας. Πλείστα τών μεγα
λοπρεπών μεγάρων είς τά Τιργάρτεν είνε ιδιοκτησία 'Εβραίω ν. Ε ίς  τήν 

Μπελλεβού Στρασσε, μίαν τών ώραιοτέρων όδών έν Βερολίνω, λέγεται 
ότι 'έμειναν μόνον τρεις οΐκίαι, αϊτινες δέν άνήκουσιν είς Εβρα ίους. Έ ν ί 

λόγω, θά εχρειαζετο μόνον ά τύπος νά έχη τήν δύνα,μιν*, ήν έχει έν 

Α γγλία , ή είσοδος είς την κοινωνίαν καί τά Κοινοβούλιον ν’ άνοίγεται. 
ευκόλως είς τα θωπευματα τοΰ πλουτου**, καί ό στρατός νά είνε τόσον

Γνωρίζομεν έκ τής μαρτυρίας πεπειραμένου έκτιμητοΰ τών πραγ
μάτων, τοΰ Τράϊσκε, ότι ό τύπος έν Γερμανία δέν ’έχε; τήν δύναμιν ήν 
είχε και έξήσκει προ μιας γενε&ς, καί ότι ή έλλειψις αύτη επιρροής 
οφείλεται είς τό ότι όλος ό κόσμος γνωρίζει ότι είνε κατά μέγα μέρος 
είς τάς χείρας τών Ε βρα ίω ν.

Ε ίνε παράδοξον, καί όμως ούτε ό πλοΰτος, ούτε αί προσφοραί 
προς φιλανθρωπικούς σκοπούς καί έλεημοσύνας εσχον μέχρι τοΰδε έπ ιρ- 
ροήν τινα όπως κατορθωθή νά έκλεχθή τις βουλευτής είς τό Ράϊχσταγ» 
Ο ι πλείστοι τών βουλευτών είνε μάλλον πένητες.

προσιτός είς τήν εβραϊκήν δραστηριότητα ώς εινε ηδη άλλα επαγγέλ
ματα, όπως ή αΰτοκρατορική Γερμανία περιέλθη ύπό τήν ιουδαϊκήν 

κυριότητα.
Οΰτω ύπάρχουσι πράς τό παρόν τρεις μόνον έςαιρετικοι χαρακτήρες 

τοΰ γερμανικού βίου, οϊτινες στρατεύονται κ ατά τής έπικρατοσεως τών 
Ιουδαίων έν Γερμανία, όχι μόνον κατά χρηματιστικην, άλλα και κατα 

πασαν άλλην έννοιαν. Καί ό ,τ ι καθιστα έπί μΧλλον εκπληκτικήν τήν 

κατάστασιν ταύτην τών πραγμάτων είνε ότι, ένφ ή έλευθερα τεκτονία 
είνε μέγα στοιχείον έν τη  έπιτυχία τοΰ κοινωνικού καί χρηματιζομενου 
έπιχειρηματίου έν Αμερική, έν Ευρώπη είνε πολυ όλιγώτερον. Οι Ιου

δαίοι είνε οί πλέον ζηλωταί Φαρμασώνοι έν τώ κόσμω * άλλ έν Αυ
στρία (ούχί έν Ουγγαρία) ή φαρματωνία είνε άπηγορευμένη, καί ουτω 

ό παμμέγιστος οΰτος μοχλός έλλείπει όπως συντελέση πράς επιτυχίαν 

των, παραδείγματος χάριν, έν Βιέννη. Ό  ’ Ιουδαίος έχει τό ένστικτον 
τής άλληλεγγύης, όπερ δύναται νά τόν απαλλάξη και τ/ις αναγκης 
τής Φαρμασωνίας. Το κοινον τοΰ διωγμοΰ έκαμε τους Ιουδαίους νά 
συνδεθώσι καί συσφιχθώσι στενότερον πρός άλλήλους, και τούτο εινε 
σήμερον μ ία  τών πηγών τής ιουδαϊκής δυνάμεως εις όλα τά στάδια 
τοΰ βίου. Τοΰτο καταδεικνύεται εμφαντικωτερον έν τώ τύπω, καίτοι 

ούχί άσθενέστερον έμφαίνεται εν τώ έμπορίω, όπου μοναδικός εινε ό 

βαθμός καθ’ ον οί Ιουδαίοι βοηθοΰσι καί θάλπουσιν άλλήλους. Αι άνα- 
πτύξεις τών ιουδαϊκών χρεωκοπιών συχνά δεικνυουσι ποσον ολέθρια /)το 

ή έξακολούθησις άπιστεύτου βαθμοΰ άτοπου έμπιστοσύνης μεταξύ αυτών 

τών οίλων καί συγγενών τοΰ χρεωκόπου.
’Εν τώ τύπω ο! ’Ιουδαίοι άποτελοΰσι πολλαχοΰ σιδηροΰν κρίκον. ΙΙαν 

προϊόν Ιουδαίου, φιλολογικόν, δραματικόν ή καλλιτεχνικόν, άνακη- 

ρύττεται διά μιας καί εί δυνατόν καθίσταται διά τής βίας περίφημον 
κατ’ ουσίαν φαρμασωνία έπί ελευθέρου εδάφους. Η έπιχειοηματικοτης 

δέν παύει νά ΰφέρπη καί νά έξαπλοΰται παντοΰ. Κ α ί ή έπιτυχία τόσω 
εύκολωτέρα καθίσταται ένταΰθα λόγω τής ψυχρότητος, ήν πάντοτε 
έπέδειξαν οί Γερμανοί πρός τά λογογρκφικά ή καλλιτεχνικά χαρίσματα

* 'II Φαρμασωνία έξηγεί έν μέρει τήν έκτακτον εμπορικήν έπ ιτυ- 
χίαν τών ’Ιουδαίων μεταξύ τών ευφυών Αμερικανών τών Ανατολικών 
πολιτειών. Ο ί ’ Ιουδαίοι έχουσι 4 9  συναγωγάς έν τή  πόλει τής Νέας 
'Υόρκης καί πολλάς εκατοντάδας εκατομμυρίων δολλαρίων εις έγγειον 
ιδιοκτησίαν.



τών ίδιων συμπολιτών των. “Ιδε γνώμας Γκα ίτη  και Σχιλλέρου περί 

τουτου. Οί Ιουδαίοι είνε πολλάκ ς δικαιότεροι έκτιμητα ι προς αύτούς 
ή εκείνοι πρός εαυτούς.

Ε ίς τα. κοινότερα εί'δη τοΰ εμπορίου, τά διακρινόμενα άπό τάς ύψη- 

λάς σφαίρας της επιχειρηματικότητας, τό δεύτερον ήμισυ της ΙΘ 'έ κ α -  

τονταετηρίδος εύρε τάν ’ Ιουδαίον μέ υπέροχα όπλα ώπλισμένον. Έ κτ^ς 
της πολυπειρίας και τοΰ κερδοσκοπικού ένστικτου του, ή εποχή μας τόν 

εύρε μέ εκατονταετηρίδας έμπορίου είς τά α ίμ α — ώς τόν Ά γγλον καί τόν 

Ολλανδόν*— γαλήνιον, έγκρατή καί πρό πάντων έλεύθερον άπό τών 

ελαττωμάτων τά όποια έξασθενίζουσιν. Ή  έποχή μας εύρε τούς λαούς 

της Κεντρώας Ευρώπης ταλαιπωρούμενους περί τήν γραφειοκρατίαν, 

τό στρατιωτικόν στάδιον, τήν χειροτεχνίαν καί τήν καλλιε'ργε αν τής 
γής. Ησαν άρχαριοι είς τό έμπόριον, κατά τήν αύτήν έννοιαν καθ’ ήν 
οί ’Ιουδαίοι είνε άκόμη αρχάριοι είς τήν κοινωνίαν. Επομένω ς ήσαν 

αδέξιοι, καί όταν άκόμη ήσαν πανοΰργοι, καί πλήρεις στενών ιδεών. 
Ε ίχαν μικράν γνώσιν τής ηθικής τοΰ έμπορίου, διότι ύπάρχει τοιαύτη 

κατά συνθήκην καί ανάγκην ήθική, καί οί ’ Ιουδαίοι άσκοΰσι ταύτην 
πολύ περισσότερον παρ’ όσον κοινώς πιστεύεται. ’Επικίνδυνον όμολο- 
γουμένως είνε τά νά γενικεύη τις , άλλά δέν δύναμαι νά μή άνασκοπήσω 

τας ίδιας μου έντυπώσεις έπί τοΰ ύποκειμένου τούτου μετά πολυχρόνιον 
γνωριμίαν μέ τό έμπόριον καί τούς έμπορους άνά τήν ηπειρωτικήν Ε ύ - 
ρώπην. Έ άν έκλινον νά παραδεχθώ τόν λόγον ένός άνθρώπου ώς ομό
λογον έν εμπορική υποθέσει, θά ήναγκαζόμην ίσως, κατά γενικόν κα
νόνα, νά λάβω, μετά τόν λόγον ένός τών Ά γγλω ν έμπορων, τόν λόγον 

ένός ’Ιουδαίου πρό τοΰ λόγου παντός έμπορου άλλης έθνικότητος. Κατά 
τήν μαρτυρίαν ένός όστις, όπως έγώ αύτάς, εσχε πολλάς εύκαιρίας διά 

νά γνωριση . « Ολοι θά προσπαθήσουν να κερδίσουν όσον τό δυνατόν 
περισσότερα άπό σέ, ά λλ ’ έάν έχης τόν λόγον ’Ιουδαίου είς τινα συναλ
λαγήν, είσαι σχετικώς άσφαλής.» Ό πω ς παραθέσωμεν τήν μαρτυρίαν 

Γερμανοΰ συγγραφέως: « Ό  Γερμανός εινε μύωψ, ένώ ό Ε βρα ίος είνε 
οξυδερκής έν τή  ίδιοτελεία το υ .»  Κ αί πρός άπόδειξιν τούτου, άς παρα-

Δυνάμεθα νά μνημονεύσωμεν, ώς άξιοσημείωτον άπόδειξιν τής εμ
πορικής ίκανότητος τών 'Ολλανδών, ότι, ένώ ’Ιουδαίοι καί Κινέζοι 
εύδοκιμοΰσιν ώς έμποροι είς Χάγγ-Κ άγγ, Σαγγάην, Ραιγγούν, κ τλ ., 
ουτε οι πρώτοι ουτε οί δεύτεροι δύνανται νά κερδίσωσιν έδαφος είς τάς 
έν ’Acricjc Όλλανδικάς άποικίας.

δειγματισθώμεν άπό τήν μεγίστην έμπιστοσύνην ής απολαύει ό Εβρα ίος 
τραπεζίτης έν τή  ήπειρωτική Ευρώπη. "Ο ,τ ι έπαυξάνει τήν σημασίαν 

τούτου είνε ότι οί μικροκεφαλαιοΰχοι έχουσι τήν εξιν ν’ άκολουθώσι 
τυφλώς τήν συμβουλήν τών τραπεζιτών των ώς πρός τήν τοποθέτησιν 

τών κεφαλαίων. Κ αί ένταΰθα δυνάμεθα νά παοατηρήσωμεν ότι, έπί 
πολλά έτη , αί κερδοσκοπικαί άσφάλειαι τής χρηματικής άγορας τοΰ 
Βερολίνου, είς τήν διακύμανσιν τών οποίων οί ’Ιουδαίοι κατά μέγα 

μέρος συμβάλλουσιν, άμιλλώνται κατά τήν σταθερότητα μέ έκείνας τών 

όποιων ή διακύμανσις έγεινεν άπό τούς τής Ά »ύας φυλής τραπεζίτας 
είς διαφόρους άλλους τόπους. Κ αί είς τήν εύρείαν έκείνην σφαίραν, έν ή 

το «χειρ χεΐρα ν ίπ τε ι»  είνε ή πρυτανεύουσα άρχή καί ό κανών διαγω
γής, ό ’Ιουδαίος είνε άνθρωπος έφ ’ ού δύναται νά βασισθή τις , καί, 
ούτως είπείν, εύσυνείδητος έν τή άσυνειδησί^.

Έ άν τό πραγμα δέν είχεν ούτω, μ εθ ’ όλα τά  άλλα προσόντα του, 

ό Ιουδαίος δέν θά ήδύνατο νά διατηρήση τήν ίσχυράν θέσιν τήν οποίαν 
κατέχει. Ούδ’ όφείλομεν νά παρίδωμεν τά γεγονός, ότι διά τής έπ ιχει- 

ρηματικότητός του μεγάλως έβοήθησε τήν αύξησή τής έμπορικής ευη
μερίας, ή τ ις , άνευ της ιουδαϊκής έπιδεξιότητος, ποτέ δέν θά ήδύνατο 

νά φθάση είς τοιαΰτα μέτρα, έν Βερολίνω μάλιστα.

'Ό λα ταΰτα άποδεικνύουσιν ότι ό Ε βρα ίο ς είνε ό κα τ’ έξοχήν έμ - 
πορικός άνθρωπος έπί τής εύρωπαϊκής ηπείρου. Καί τούτου ένεκα είνε 

τό άντικείμενον τοΰ φθόνου τών άδεξίων καί τών μή δυναμένων νά έπ ι- 
τύχωσι μεθ’ όλην τήν έναγώνιον επιθυμίαν των. "Οστις άμφιβάλλη, άς 
συμβουλευθή τά χρονικά τών μεγάλων χρηματιστικών άνατροπών έν 

Βερολίνω καί Βιέννη. Θά εύρη ότι ή άνωτέρα άριστοκρατία έν Πρωσία 
καί τινες καθαρώτατοι Ά ρυ ίτα ι έν Αυστρί^ είχον περιπλεχθή είς τοιαύ- 

τας σκοτεινάς συναλλαγάς, είς άς ούδείς σχεδόν Ε βρ α ίο ς  ένείχετο. Καί 
άν ύπάρχωσι Χριστιανοί τινες άπαξιοΰντες νά μετέλθωσι τάς άναμοχλευ- 
τικάς τέχνας όσαι άγουσιν είς τόν πλοΰτον, ύπάρχουσι τοιοΰτοι καί με

ταξύ τών Έ βραίω ν. Γπάρχουσιν έκείνοι οϊτινες αγωνίζονται ν’ άνοί- 
ξωσιν ανεξάρτητον δρόμον καί ζητοΰσι τήν πλήρωσιν ύψηλοΰ τίνος πόθου, 
ύπεράνω τοΰ πλούτου καί τής έπιδοκιμασίας τών όμοιων των. Δέν 

εϊδομεν τόν γενναιότατον έκείνον καί άφιλοκερδέστατον τών άνδρών, τόν 
Έ μ ιν  ΙΙασάν, άποστέργοντα τάς τιμάς τής δημοσιότητος καί άπα- 
ξιοΰντα τάς δεξιώσεις έκατόν πόλεων, όπως έπιστρέψη πάλιν είς τήν 
Μαύρην Ήπειρον ν’ άποθάνη ; Ούτε δυνάμεθα νά λησμονήσωμεν τό



ισχυρόν ρεΰμα τοΰ πνευματικού ιδανισμού, τό όποιον εχαρακτήρισεν 

άείποτε τά εκλεκτότερα, πνεύματα τής ιουδαϊκής φυλής άπό τοΰ Η - 
σαίου μ έ/ρ ι τοΰ Σπινόζα. «ΙΙω λώ  τό εργον τών χειρών μ ο υ » εκραξεν 
ό πτωχός ύαλοκόπτης τοΰ Άμστελοδάμου. « Ά λ λ ά  τό εργον τοΰ εγκε

φάλου μου τά κρατώ δ ι’ έμαυτόν», προσέθηκεν ό υπερήφανος πανθεϊ

στής, ό αποσυνάγωγος.
Ε ίς  τά  χωρία τής Ανατολικής Πρωσίας, έν Σ ιλεσ ια  κ τλ ., ό Ιου

δαίος είνε ό καθολικός προνοητής τοΰ τόπου. Προμηθεύει τά πάντα, 

άπό τής καπνιστής άρέγγας ή δέσμης κλωστών μέχρι τής κασσας τοΰ 
πετρελαίου. Αύτό το όνομα τοΰ Ε βρα ίου  είνε συνώνυμον μέ τό τοΰ 

πραγματευτοΰ. Μ εθ’ δλας τάς φυλετικάς προλήψεις, οί κάτοικοι τών 
χωρίων συναλλάσσονται μ ετ ’ αύτοΰ έν πάση εμπιστοσύνη Καλοκαιρινήν 

τινα εσπέραν, όταν ό σχολάσας γεωργός ή χειρώναξ κάθηται είς τό 
καπηλεϊον, πίνων νοθευμένον οινόπνευμα, δύνασθε νά ΐδητε τόν Εβραίον 
μικροπραγματευτήν νά σκαλιζη τό όπισθεν τής οικίας κηπάριόν του 

καθόσον ό ήλιος χαμηλώνει Ό  υιός του ϊσταται παρά τό πλευρόν του. 
’Επανήλθε πρό μικροΰ έκ τοΰ Πανεπιστημίου, όπου έσπούδασεν ια τρ ι
κήν- ελαβε τόν βαθμόν του su m m a  cu m  la u d e , ά ρ ι σ τ α .  Περνά τάς 

διακοπάς του τρέχων έδώ κ’ έκεϊ περί τό χωρίον, καί λέγεται ότι έθε— 
ράπευσε πολλά νοσήματα τά  όποία είχον φέρη είς άμηχανίαν τόν τα 
κτικόν ιατρόν τοΰ χωρίου. Α ρχίζει ήδη νά εχη φήμην. Τόν άλλον χρό

νον, λέγουσι, θά διορισθή είς έκτακτον καθηγεσίαν. Ά !  Τότε θά ελθιρ 

ή άμοιβή, όταν θά ϊσταται ΰπερηφάνως είς τήν αίθουσαν τοΰ Πανεπι
στημίου. Ό  γηραιός πατήρ του καί ή μήτηρ του θά μεταβώσιν εϊς τήν 
πρωτεύουσαν, όπως παρευρεθώσιν είς τήν έγκαθίδρυσίν του καί ί'δωσι 

τόν θρίαμβόν του.

Γ '

Ούτω ή έκτακτος έπιδεξιότης, άπέναντι καταπληκτικής άνισότητος, 
έν τή  πάλη τοΰ βίου, είνε τό μυστήριον τοΰ πλούτου καί τής ισχύος 
τών Έ βραίω ν έν Ευρώπη. Ε ίνε κάπως τά συμπλήρωμα τοΰ όλοξυρί- 
Φτου σιωπηλοΰ Ώβερνιάτου τής Γαλλίας, τοΰ ώχροΰ Γιάγκη τών Α να 

τολικών Π ολιτειώ ν, τών βορείων συμπατριωτών μας τών Σκώτων, οϊ- 
τινες μάς προμηθεύουσι τούς νομοδιδασκάλους μας, τούς μεγαλεμπόρους 
μας, τούς άρχίτραπεζίτας, τους ίδιοκτήτας τών εφημερίδων καί τούς

διασήμους ιατρούς, ένι λόγω τούς ρωμαλεωτέρους παλαιστάς είς τάς 
καθημερινάς μάχας μας.

Ά λλά  καί πάλιν είνε άνόμοίοι, διότι οΐ Ε β ρ α ίο ι ϊστανταί μεμονω

μένοι, χωριστήν άποτελοΰντες ομάδα, διαφόρου τόπου καί εθ ίμω ν άπο- 

χ»ρισμένη φυλή, άκμάζουσα καί πλουτοΰσα μειονότης, μή δυναμένη ή 

μη θέλουσα νά συγχωνευθή καί χαθή έν τ ή  πλειονότητι. Ούτως όλα 

τά  κύρια χαρακτηριστικά των έξέχουσι τολμηρώς ώς ούδεμιάς άλλης 
φυλής, έξαιρουμένων τών Αίθιόπων καί τών Κινέζων έν Α μερ ική .

Ή  έπιτυχία τοΰ Εβρα ίου  είνε ά'χι μόνον τά κυριώτερον αίτιον, άλλά, 
ύπό γενικήν έποψιν, είνε μέχρι τινός τά άκριβές μέτρον τοΰ μίσους τό 
όποιον έμπνέει. Έ ν  τή Ευρώπη είνε διά τάς άνωτέρας τάξεις καί μέρος 

τής μέσης τάξεως, ό ,τ ι αυται είνε διά τους κοινωνιστάς δημοκρατικούς 

καί τούς άναρχικούς- ή έπιτυχεστέρα άνάπτυξις τών όρων ύφ’ ους ζώμεν, 
και ενάντιον τών όποιων τό μέλλον ξεδιπλώνει την σημαίαν τής άναρχίας.

Η απομόνωσις αύτη τοΰ εύποροΰντος καί ίσχυροΰ Ε βρ α ίο υ , καί τά  
ιδιαίτερα ένστικτα τής φυλής του, είνε αί πηγαϊ τής κοινωνικής άπό- 

ψεως τοΰ αντισημιτικοΰ κινήματος. Άποτελοΰσι δέ τόν μέγαν φραγμόν 
κατά τής μόνης λύσεως τής δυσχερείας, ήτις θά ήτο ή άπορρόφησις 
τών ’Ιουδαίων ύπό τής πλειονότητος. Τοΰτο έφαρμόζεται ιδίως είς χώ

ρας ώς ή Γερμανία, Αυστροουγγαρία καί Ρωσία, όπου τόσος εινε ό πλη
θυσμός τών Ε βρα ίω ν*, ώστε ή άπορρόφησις δυσκόλως δύναται νά νοηθή 

άνευ έπαισθητής μεταβολής τοΰ όλου χαρακτήρος καί τοΰ πληθυσμοΰ 
τής φυλής. Κ α ίτοι καλάν είνε νά μνομονεύσωμεν ότι ή γερμανική ευγέ
νεια ήλθεν ήδη είς επιγαμίας πράς ιουδαϊκά στοιχεία. Ή  διαφορά τοΰ 
χαρακτήρος, βασιζομένη έπί τής δ αφοράς τής φυλής, καί επιτεινόμενη 

διά τοΰ άνταγωνισμοΰ πολλών εκατονταετηρίδων, δέν δύναται νά έξαλει- 
φθή δ ι’ άπλής εφαρμογής νόμων, όσονδήποτε έλευθερίων. Αύτη καί πάλιν 
άναφαίνεται. "Οσον ισχυρότερος γίνεται ό ’ Ιουδαίος, τόσον σφοδροτέρα 
καθίσταται καί ή έμφυτος πρός έπικράτησιν όρμή του, και τόσον σφο- 

■δρότερον προκαλείται τό μίσος έκείνων οϊτινες γνωρίζουσι τάς όρμάς του 
καί τάς τρομάζουσιν. Οί Ρώσοι κάλλιστα γνωρίζουσι τάν έπιδρομικάν 

χαρακτήρα τών Ιουδαίων ώς φυλής— όλαι αί σκηροτράχηλοι φυλαί

Έ ν  Γερμανία ύπάρχουσιν 6 0 0  χ ιλ . Έ βραίω ν, έν Αυστροουγγαρία 
1 ,6 5 0 ,0 0 0 ,  και εν Ρωσία λεγεται οτι εινε μεταξύ τεσσάρων καί πέντε 
■εκατομμυρίων.
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εΐνε έπιδρομικαί—  καί έχοντες διδάγματα, έκ της πείρας πολλών εκα
τονταετηρίδων, ηρχισαν νά προβλέπωσιν ότι δυνατόν ποτέ οί ’Ιουδαίοι 

νά γείνωσι μέ τον καιρόν δεσπόται των, καί δπως κόψωσι τό κακόν 
πρόρριζον, άπεφάσισαν ν’ άπαλλαγώσιν αύτών. Κατά τήν γνώμην πολ
λών, εχουσιν εύλογους άφορμάς νά φρονώσιν οΰτω.

Ή  λύσις τοΰ ιουδαϊκού προβλήματος δ ι’ άπορροφήσεως άπησχόλη- 
σεν ήδη τήν προσοχήν τών εύ φρονούντων. Έ ν προσφάτω φυλλαδίω 

τής «Έπιθεωρήσεως τών Δύο Κόσμων», ό Λερο£ Βω λιέ έκ<ρερει τήν 
γνώμην του ότι οι ’Ιουδαίοι θά συγχωνευθώσι μέ π&ν έθνος τό όποιον 
θά τούς δώση ά(ρορμ.ήν πρός τοΰτο. Ά λλά  παραλείπει ν ’ άναφέρη παρα

δείγματα έκ τοΰ παρελθόντος πρός άπόδειξιν τοΰ ίσχυρισμοΰ του. Ό  
Τράϊτσκε έκφράζει τήν ιδέαν ότι οί ’Ιουδαίοι πρέπει νά παύσωσι 

νά αίσθάνωνται εαυτούς ώς χωριστήν τάξιν, καί πρέπει νά χαθώσιν 
έντός τοΰ Γερμανικοΰ έθνους, ώς λέγεται ότι συνέβη κατά τό μάλ

λον καί ήττον έν Γα λλ ία  καί έν Α γ γ λ ία . Ά λλά  υποδεικνύει καί 
τήν διαφοράν τήν ύπάρχουσαν είς τάς δύο περιπτώσεις, καί τάς δυσκο

λίας τάς άναφυομε'νας έκ τούτου. Έ ν  πρώτοις, ό άριθμός τών ’Ιου
δαίων είς τάς δύο ταύτας χώρας είνε σχετικώς ελάχιστος. Ή  Α γγλ ία  
καί Γα λλία , εχουσιν, έκτός τούτου, πολύ άρχαιότερον καί στερρότερον 
πολιτισμόν παρά ή Γερμανία  καί Αυστρία. Έ κτός τών Ά γγλω ν , οί 

Αμερικανοί ώς καί οί Γά λλο ι, παράγουσι τύπους ίκανωτάτους νά έπι- 
μ,εληθώσιν εαυτών έν τη  πρός τόν Σ ημ ίτη ν  βιω τική πάλη. Δ ιό τι δέν 

εΐνε οι φιλελεύθεροι όροι τής άνοχής οϊτινες έπιβάλλουσιν όριον εις τόν 
συναγωνισμόν τοΰ ’Ιουδαίου, ά λ λ ’ ή στιβαρότης καί ή ρώμη- όπου. 
ταΰτα λείπουσιν, οί ’Ιουδαίοι τάχιστα άναφαίνονται είς νικηφόρα στίφη, 
έάν ύπάρχη τ ι πρός κατάκτησιν. Ά φ ’ ετέρου δέ, αύταί αί άδυναμ.ίαι 

τοΰ γερμανικοΰ χαρακτήρος έπέφεραν, κατά τόν Τράϊτσκε, τήν διανοη
τικήν δεσποτείαν τών ’Ιουδαίων. Ά ξ ια  δέ παραθε'σεως έκ τής πηγής 
ταύτης εΐνε ή επομένη παράγραφος :

« Ή  ήμ,ετέρα άναλγησία καί άμβλύτης θά ήδύνατο πολλά νά διδαχθνχ 
άπό τάς οίκονομικάς άρετάς τής ιουδαϊκής φυλής. Ά ν τ ί τούτου ύπήρ- 
ξαμ,εν μόνον λίαν εύαίσθητοι πρός τάς άδυναμίας καί τάς δεινοπαθείας 
τοΰ ίουδαϊκοΰ στοιχείου. Ό  κοσμοπολιτισμός μας συνήντησε μόνον κατά. 
τό ήμισυ τόν εβραϊκόν, καί ή φιλόδοξος διάθεσίς μας εύρε τέρψιν εις τά 
έρεθιστικόν ύφος τοΰ φιλοσκανδάλου ίουδαϊκοΰ τύπου. Λαός μέ σταθε- 
ράν έθνικήν υπερηφάνειαν ποτέ δέν θά έπέτρεπε νά άναπτυχθή ή ά γε-

νής βωμολοχία τών κληρονόμων τοΰ Βέρνε* λαός μέ σεμνούς καί κο- 

σμίους τρόπους θά έγνώριζε καλλίτερον πώς νά προφυλάξη τήν γλώσσάν 

του άπά τών μολυσμάτων τής ιουδαϊκής βαναυσότητος».
Κ αί ή μαρτυρία αύτη είνε άττά τάν έθνικόν ιστοριογράφον τής 

Πρωσίας ! *
Κ αί ή διαγωγή πολλών έκ τών άντισημιτικών κηρύκων καί δ η μ ε

γερτών ού μικρόν μετέχει τής χαρακτηριστικής ταύτης άδυναμίας. 
ΙΙαραπαίουσιν ούτοι είς τάς περί τών πραγμάτων δηλώσεις των, καί 

ήττώ νται συνήθως ενώπιον τών δικαστηρίων. Άμοιροΰσι διανοητικής 

ευστοχίας καί βασιμότητος, ώς καί τοΰ ήθικοΰ τής άκριβείας, καί γ ί

νονται συχνότατα συνένοχοι καί ό'ργανα συκοφαντιών, στερούμενοι τών 
διανοητικών καί ήθικών πόρων δ ι’ ών καθίσταται ικανός ό ’Ιουδαίος νά 
ενεργή έπιτυχώς.

ΓΙεριπλέον οί ’Ιουδαίοι είνε τώρα τόσον ισχυροί έν τώ κέντρω τής 

Εύρώπης, ώστε νέα αυξησις τοΰ άριθμοΰ των θά έπιτείνη άκόμη τά  

προσόντα τής έπιθετικότητος καί ύπερηφανείας, τά άποία έχαρακτή- 
ρίσαν αυτούς άπό δισχιλίων καί πλέον έτών. Τότε δέν θά εύχαριστοΰντο 
πλέον νά κατάκεινται έν προβατώδει ταπεινότητι, ώς κ α τ ’ άνοχήν 

'υπάρχοντες, ή καί έν ισότητι. Ό  ρήτωρ των καί ιστορικός των, ό 
Γρα ΐτς, άναφωνεί έν έξάρσει: « Οί ’Ιουδαίοι άνεγνωρίσθησαν μένει 
μ,όνον ν ’ άναγνωρισθή καί τά πνεΰμα τοΰ Ίουδαϊσμ.οΰ.»

Άφοΰ ά ’Ιουδαϊσμός ώς κοινότης θρησκευτική άνεγνωρίσθη πρά μα - 
κροΰ χρόνου, ή άπαίτησις αΰτη δύναται νά προσημ.αίνη μ,όνον τήν άνα- 

γνώρισιν τοΰ Ίουδαϊσμ.οΰ ώς χωριστής κοινότητος έντός έθνους, καί είς 
τοΰτο ά Τράϊτσκε λακωνίκώς άπαντα: Ποτέ !

Ά ν  θά έπιμείνωσιν οί ’Ιουδαίοι είς τήν έπιδίωξιν τοιούτου ιδεώδους, 
τό μέλλον μόνον θά δείξη· έν τώ μ,εταξύ, δυσοίωνον δ ι ’ αύτούς εΐνε 
ότι ό άριθμ,ός τών Ιουδαίων οϊτινες περιβάλλουσι τόν Χριστιανισμόν 
εμειωθη απο τής χειραφετησεως των. Ε ΐνε κατ’ ουσίαν βέβαιον ότι ή 
φυλή αύτη, ή μή γνωρίζουσα λήθην καί συγγνώμην, ποτέ δέν θά παύση 
τήν κρυφίαν έχθρότητά της εναντίον τής καθεστώσης τάξεως άπουδή-

0  Iραίτσ.'.ε λεγει προς τούτοις ότι νεαροί Ε βρ α ίο ι εισέρχονται 
είς Γερμανίαν έκ Πολωνίας, πωλοΰντες παλαιά φορέματα, καί είς όλίγα 
ετη κατορθώνουν νά επιδρώσιν έπί τής κοινής γνώμης ώς δημοσιογρά
φοι. Αλλά παραλείπει νά έξαγάγη τά άναπόφευκτα συμπεράσματα έκ 
τοιούτων έκπληκτικών γεγονότων.



ποτε, ενόσω καί έν μόνον όστρακον κοινωνικής προγραφής έπιφέρετα·, 

κ α τ ’ αύτής, ώς παραδείγματος χάριν ό αποκλεισμός άπο τοΰ βαθμοΰ 
τοΰ έν ένεργεία άξιωματικοΰ έν Γερμανία.

Κ ατά την γνώμην άλλου συγγραφέως, τοΰ Ροβέρτου Έ σσεν, «ένόσω 

οί ’Ιουδαίοι δέν εύρίσκουσι συμφέρον των νά άποκτήσωσιν εθνικά αίσθή- 

μα τα , πάσα παρόρμησις και πάν μέτρον θά είνε είς μ ά τη ν» . Βέβαιον 
επίσης είνε οτι, ένόσω οί ’Ιουδαίοι έμπνέουσι φθόνον καί φόβον όμοΰ, 

ή εχθρα ο ύτη δέν θά παύση. Δ ιό τι ό φόβος είνε μήπως αυξανόμενων τών 
πλεονεκτημάτων των, έπί μάλλον συναυξήση καί ή δύναμίςτω ν. Ούτως 
ή πρόοψις είνε πάν άλλο ή αίσία.

Ε νυπά ρχει τις ιστορική νέμεσις είς τό ότι τοσοΰτον άμοιβαϊον όνει- 
δος καί ψεΰδος διακρίνει τόν ανταγωνισμόν είς ον ΰπόκεινται οί ’Ιου

δαίοι ; Ή  Παλαιά Δ ιαθήκη, έφ’ όσον πραγματεύεται ιστορικά υποκεί
μενα, είνε συνεχής όνειδισμός τών έθνικών καί 'έπαινος τοΰ έκλεκτοΰ 

Λαοΰ. Ούτος είνε ό άγαθός, ό ήγαπημένος, ά εκλεκτός" έκείνοι είνε οί. 

άκάθαρτοι, οί άναίσθητοι λατρευταί τοΰ Βάαλ.

Σήμερον οί ’Ιουδαίοι φαίνονται μάλλον σκοποΰντες πώς ν’ άμαυρώ- 

σωσι τον χαρακτήρα τών άντισημιτικών άρχηγών παρά πώς νά εύρωσι 

πρακτικήν μέθοδον όπως άντεπεξέλθωσιν είς τά κρατούντα αισθήματα* 

Δέν θέλουν νά έννοήσωσιν ότι, όσον πλείονες μομφαί έπιρριφθώσι κατά 

τής άκεραιότητος τινών έκ τών πολεμίων των, τόσον πλείονες άφορμαί 
φόβου ύπάρχουσι περί τοΰ τ ί  δύναται νά συμβή έάν εύρεθώσιν ήγέτα ι 

άνεπιλήπτου χαρακτήρος. Κ α ί ότι ούτοι δέν είνε ευκαταφρόνητοι, καί 

άν άκόμη είνε φανατικοί, μόνον ό τυφλότατος δύναται ν’ άρνηθή. ‘Ο 
φοβερός Στέκκερ δυνατόν νά είνε φανατικός, δυνατόν ν’ άμοιρη τών 

υψηλών τοΰ μεταρρυθμιστοΰ προσόντων, άλλά τά ν ’ άμφισβητή τ ις  τήν 
τ ιμ ιό τη τα  τοιούτου άνδράς, όστις περιεφρόνησε περιμάχητον αύλικόν 
άργόμισθον άξίωμα, όπως μείνη ελεύθερος ν ’ άποδυθή είς πάλην έν η  

ούδέν άλλο είμή πικρίας μόνον θ’ άπολαύση, είνε ώς νά πράττη τ ι  τό 
οποίον έπιστρέφει έπί τόν αυτουργόν. Τ ις θά 'έψεγε τόν χαρακτήρα τοΰ 
Μελάγχθωνος ; Κ αί όμως πληροφορούμεθα ότι εκρινεν άξιον σκόλοπος 
τόν άνθρωπον όστις θά ήρνεϊτο τήν Α γ ία ν  Τριάδα. Παραμυθία θά είνε 
διά τούς διωκομένους νά γινώσκωσιν δτι ό ζήλος τοΰ φανατισμοΰ ΰπό- 

κειτα ι είς θάνατον έξ άτροφίας, έκτός άν ύπάρχουσιν άνθρωποι νά μετα - 
βάλωσι τό σπέρμα του είς φιλαδελφίαν. Ο ί ’Ιουδαίοι θά έσκέπτοντο. 
ορθότερον έάν έλάμβανον τολμηρώς τήν στάσιν των έπί τών πραγματι

κών όψεων τοΰ ζητήματος. Θά ήδύναντο έπίσης νά λάβουν τόν κόπον 

νά παρατηρήσωσιν δτι δύναται νά συνυπάρξη άνταγωνισμός κατά τών 

υπερβασιών τοΰ Ιουδαϊσμοΰ καί συνάμα άκρος σεβασμός πρός τόν ’ Ιου
δαίον ώς άτομον, καί ότι ό σεβασμός ούτοί πρέπει ν ’ άνταποδίδεται, 

τουτέστιν ότι δέν θά ζημιώση έπί τέλους τούς ’Ιουδαίους τό νά μή άρ- 

νοΰνται τάν φόρον τοΰτον εις έντιμον πολέμιον. Α ί ένοχλήσεις είς οσας 
ατομικώς ύποκεινται είνε μόνον μία  τών άφεύκτων συνεπειών, αϊτινες, 

είς όλας τάς μεγάλας μάχας, πλήττουσιν άγαθούς καί κακούς άμα. Ό  

πόλεμο* δέν άγαπά τάς θωπείας, καίτοι διακρίνομεν άνομους καί δ ι
καίους πολέμους, κατά τά μέρος μεθ’ ού εί'μεθα τεταγμένοι. Τό άντιση- 
μιτικάν κίνημα, ομοιάζει πολύ μέ είδός τ ι πολέμου.

Η παρ’ ήμϊν άνάγνωσις τής ιστορίας δυνατόν νά είνε έλλιπής, καίτοι 

αύτη επαναλαμβάνει έαυτήν. Ούτω αί παρελθοΰσαι εκατονταετηρίδες, 
έξ άποστάσεως θεωρούμεναι, συμπτύσσονται είς άλλήλας, ώς οί κύλιν

δροι τηλεσκοπίου. Ο χρόνος βραχύνει τήν όψιν μας. ΓΙροσηλοΰμεν τό 
πνεΰμα είς σποραδικάς εκρήξεις βίας έν τώ παρελθόντα καί τείνομεν νά 
λησμονώμεν τάς περιόδους τής ειρήνης, αϊτινες παρεντίθενται μεταξύ 

αύτών. Πάσα έκδήλωσις βίας διά βραχέων καταδικάζεται ώς βαρβα- 
ρότης. Προσκολλώμεν τήν πίστιν μας είς λέξεις, ώς « άνεξιθρησκία » , 

«φ ω τισ μ ό ς», «α νθρω π ισ μός», καί οί ’Ιουδαίοι ποτέ δέν άποκάμνουσιν 
έπαναλαμβάνοντες ταύτας μεθ’ ήμάς. Οί πρόγονοί μας δέν είχον, είμή 
σπανιως, διδαχθή νά περικαλύπτωσιν έν υποκρισία τά  κινοΰντα αί

τ ια . Ουδ άνεπτυσσον ευρείας θεωρίας περί τής φυσικής έρμης τών φυ
λών πρός άνάπτυξιν καί διεκδίκησιν τών ιδίων δικαίων τ ω ν  ήκολούθουν 
άπλώς τυφλάς ώθήσεις συμφέροντος, αϊτινες δέν έξέλιπον άπό τήν άν- 
θρωπότητα ποτέ.

Τ ις ο'.δεν, ισως οι άπόγονοί μας θ’ άναφέρωσι τήν καταπίεσιν τοΰ 

Κινέζου θητάς έν Αυστραλία, τήν έξολόθρευσιν τών Ινδών τής Βορείου 
Αμερικής, ώς και τών αυτοχθόνων τής Αυστραλίας, τήν άνηλεή σφα

γήν τών ΙΊαμπάς- Ινδών έν Α ργεντινή, ώς παραδείγματα κάπως 
παραπλήσια πράς τους επανειλημμένους άλλ άνεπιτυχεΐς διωγμούς τών 
προπατόρων των κατά τών Ιουδαίων.

Δ '

Ά λ λ ’ ύπάρχουσι βαθύτερα α ίτια  συντελοΰντα είς τόν πράς τούς Ιο υ 
δαίους άνταγωνισμόν, τούλάχιστον έν τή  Κεντρώα Ευρώπη. "Οπου τό



αίσθημα, τοΰτο συμμερίζονται αί νοημονέστεραι τάζεις της κοινωνίας, 
τό μόνον αίτιον δέν είνε ή εβραϊκή έπ ιτυχία, ούδέ ή συνοδεύουσα πολ
λάκις αύτην έπίδειξις, άλλά τά εξαγόμενόν τη ς- ή χρήσις την όποιαν 

κατηγοροΰνται οί Ιουδαίοι οτι κάμνουσι της δυνάμεώς των, καί μά
λιστα έν τφ  τύπω. καί ά φόβος τοΰ τ ί δύναται έκ τούτου νά συμβή. 
Ού τω, μεταξύ τών άφορμ-ών αϊτινες ένειναν ν ’ αύξήσωσι τό κατά τών 
Έ β  ραίων μίσος τών Γερμ,ανών πρέπει νά λογισθή ά άριθμός τών Ε 

βραίων τών έξεχόντων μεταξύ τών άνατροπέων κοινωνιστών. Οί άν

θρωποι λέγουσιν : « ’Εχειραφετήσαμεν την φυλήν ταύτην μ.όνον διά νά 

την ίδωμεν καταγελώσαν τούς θεσμούς μας καί προμηθεύουσαν άποστό- 

λους οϊτινες κηρύττουσι την πτώσιν το '■ Γερμανικοΰ Κράτους" τόν Μάρξ, 
τάν Λασσάλ καί τάν Σ ίγγερ , τον έν Βερολίνω σοσιαλιστήν». Ε ινε ση

μαντικόν γεγονός ότι, ένώ είς Σκώτος είνε ά ιδρυτής τής νεωτέρας πο
λιτικής οικονομίας μας, δύο Ε β ρ α ίο ι θά είνε οί προφήται τής σκο- 
πουμένης άνατροπής της. Ό  Κάρλ Μάρξ είνε ά πατήρ τής άπατηλής 
θεωρίας τών άξιών.

Ν α ι, αί θορυβώδεις εκδηλώσεις τοΰ άντισημιτισμοΰ είνε μόνον ό βά
ναυσος εξωτερικός φλοιός βαθυτέρας ένδομ,ύχου έξεγέρσεως πολλών έναν- 
τίον τών υλιστικών τάσεων τής γενεάς μας καί τών συνεπειών τω ν- 

εναντίον τοΰ κηρύγματος τοΰ πλουτισμοΰ άντί πάσης θυσίας καί τών 
συνοδών αύτοΰ, τής άλαζονείας, τής έπιδείξεως, τής χυδαιότητος, τής 

σκληροκαρδίας καί τής άλιγωρίας πάσης ηθικής άρχής. Τό άγέρωχον 
τής νικηφόρου στρατοκρατίας τών παλαιών χρόνων άναπαρίσταται ύπά 

τών νικητών τής σήμερον, Χριστιανών η Ε βρα ίω ν, έν τή  έπιδείξει τοΰ 
νεοπλούτου, έν τώ προπηλακισμφ παντός τοΰ ιδεώδους καί τοΰ ίεοοΰ, έν 
τή  έκπτώσει πάσης τέχνης μέχρι τοΰ βαθμοΰ τής έκτιμήσεως τών κα- 
πήλων, παρ’ ών ζητεί τάν μ,ισθόν της.

ΙΙρά δεκαπέντε έτών ά Κάρλ Μάρξ μ.έ τήν οξυδέρκειαν τής μεγαλο- 
φυίας άνέκραξεν : « 'Ό τα ν  ή κοινωνία κατορθώση ν’ άποσκορακίση τήν 
έκμετάλλευσιν καί τά παρομαρτοΰντα αύτή, τότε ό ’Ιουδαίος θά κατα- 
στή άδύνατος... Η κο’νωνική χειραφέτησις τοΰ ’Ιουδαίου εινε ή χ ε ι-  
ραφέτησις τής κοινωνίας άπό τοΰ Ίουδαϊσμ.οΰ».

Κατά παραπλησίαν έννοιαν εκφράζονται σήμερον ύψίνοες άνθρωποι 
και εκ τών ιουδαϊκών τάξεων. Δ ιό τι δέν υπήρξαν άνέκαθεν μ.εγαλεί— 
τεροι έχθροι τοΰ Ιουδαίσμ,οΰ παρά οί ίδανισταί μεταξύ αύτών τών 'Ε 

βραίων. Εύπαίδευτος Ιουδαίος, ό Λεοπόλδος Κάρο, εθιξεν έσχάτως τήν

χορδήν ταύτην κηρύξας ότι τό ιουδαϊκόν ζήτημα είνε πρό παντός άλλου 
ζήτημα ηθικής. «Μ ά λισ τα , γράφει, τό μεταξύ τών φυλών υφιστάμενον 
μίσος δέν άπαιτεί τεχνητήν διέγερσιν, άλλ’ άναθρώσκει αύτομάτως άνευ 

πολιτικών λόγων δικαιολογούντων αύτό » .  Καί ώς παράδειγμα άναφέρει 

τήν ζηλοτυπίαν τών Αμερικανών κατά τών Κινέζων παριών τοΰ Σ άν- 

Φραντσίσκο.
Ά λ λ ά  τό ιουδαϊκόν ζήτημα δέν είνε ούτε όλοσχερώς ζήτημα φυλε

τικής άντιζηλίας, ούτε μάχη περί τοΰ άρτου. Οί άμερόληπτοι καί απα
θείς παρατηρηταί δέν δύνανται νά μή άναγνωρίσωσιν ότι ή έκκλησις 

πρός τάς προλήψεις καί τά ίδιοτελή πάθη μόνον ούδέποτε θά ήδύναντο 
νά πλάσωσι τήν κατάστασιν τοΰ άνθεβραϊκοΰ αισθήματος τοΰ έπικρα- 
τοΰντος άνά τήν ήπειρον. Ό  όχλος ήδύνατο νά ωρύεται, άλλά δέν θά 

εύρισκε ποτέ άρχηγούς.
'Ό ,τ ι μεταδίδει ύψηλότερον χαρακτήρα είς τόν άνθεβραϊσμάν, οίον 

δυσκόλως δύναται νά συναγάγη τις έκ τής έσπευσμένης άναγνώσεως τοΰ 

καθημερινοΰ τύπου, είνε ότι ούτος κατώρθωσε νά συνταυτισθή έν μέρει 

μέ ίσχυράν διανοητικήν καί ήθικήν έξέγερσιν. Πνεΰμά τ ι άνησυχίας 
ύπάρχει διακεχυμ,ένον, αίσθημα τά όποιον ένίοτε είνε άδικον καί πρέπει 
νά κολάζηταΓ αίσθημα δυσφορίας, ήτις ούδαμώς περιορίζεται έν μόνη 
τή  Γερμανίς. Πάλιν Ιουδαίος άνήρ, ό αύτάς ού τήν μαρτυρίαν παρέ

θεσα πρό μικροΰ, έκφράζεται κατά τόν έξης τρόπον: « 'Ω ς ό Ε χ θ ρ ό ς  
τ ο ΰ  Λ α ο ΰ  τοΰ Ίψ εν , ώμίλησα κ’ έγώ περί τής κοινωνίας τών άστών 
ώς ζώσης έπί τοΰ δυσώδους έδάφους τοΰ ψεύδους’ παρετήρησα προσέτι 
ότι μία πηγή τοΰ πνευματικοΰ μας βίου δέν παύει συστηματικώς νά 

δηλητηριάζηται- κ έγώ επίσης έδέησε νά έκτεθώ είς τήν οργήν τοΰ 
ό'χλου, διότι καθήκον μου ένόμισα νά μή κρύψω τήν άλήθειαν άπαξ 
άναγνωρισθείσαν, άλλά νά κηρύξω αύτήν παρρησία. Κ αί άν ώς ό δό- 
κτωρ Στόκμαν (πρόσωπον τοΰ δράματος τοΰ Ίψεν) έγκαταλειφθώ ύπό 
πάντων διά τοΰτο, πάλιν θά σταθώ παρά τήν σημαίαν τοΰ Στόκμαν 
και θά επαναλάβω τους ύπερηφάνους λόγους του : « 'Ο  ισχυρότατος άνήρ 
είνε εκείνος όστις ϊσταται μόνος».

Τό αίσθημα τοΰτο ύπεισέρχεται ήδη είς τά Π ανεπιστήμια, κάτωθεν 
τοΰ χυδαίου πάθους τό όποιον ύπάρχει κ ’ εκεί. Κ α ί τοΰτο παρέχει τά 
άριστον έπιχείρημα όπως πιστεύση τις  ότι δέν έχομεν ενώπιον μας παρο
δικήν έκδηλωσιν, αλλά μάλλον σπουδαιότατον κίνημα, ή έπιρροή τοΰ 
οποίου πιθανόν νά φθάση πέραν τών όρίων τοΰ χρόνου καί τοΰ τόπου.



Δύναται μάλιστα νά λεχθή ότι είνε άντισημιτικόν μόνον διότι κατευθύ- 
νεται κατά τών Ιουδαίων ώς δεξιωτέρων καί μάλλον νικηφόρων ά ντι- 
προσώπων της φύσεως έκείνης η τις , ώς κλίνουσι νά πιστεύσωσι πολλοί, 
προεικονίζει την παρακμήν τοΰ χαρακτήρος έν τφ  εθνει* ύπάρχουσιν 

άνθρωποι οϊτινες διαβεβαιοΰσι «ήμερον ότι ή ή ττα  τής Ιένης ύπήρξεν 
ηθικώς ώφελιμωτέρα διά τήν Γερμανίαν άπό τήν μάχην τοΰ Σεδάν. 

Αξιόν σημειώσεως είνε ότι οί συμπατριώται τοΰ Γκα ΐτε ήρχισαν τελευ
ταίον ν ’ άναγινώσκωσι λαϊκάς εκδόσεις τοΰ Δροΰμμονδ έκτός άλλων 
παραπλήσιας τάσεως.

Η ηθική αύτη φάσις τοΰ άντισημιτικοΰ κινήματος ισχυρότατα ίσως 
περιγράφεται εν τ ιν ι έκτάκτω β ιβλ ίφ  έκδοθέντι πρό τρ ιετίας. Τ ιτλοφο
ρείται « Ό  Ρέμβραντ ώς πα ιδαγω γός», καί εσχεν ύπέρ τάς τεσσαρά

κοντα έκδόσεις έν τφ  βραχεί τούτω διαστήματι τοΰ χρόνου. Ό  ανώνυ
μος συγγραφεύς, γράφων μέ τό ίδιάζον τυπικόν ύφος τών Γερμανών δι

δακτικών συγγραφε'ων, είνε άναμφιλέκτως άνθρωπος μέ ιδέας, μέ έξηρ- 
μενον πνεΰμα και ευγενείς σκοπούς, καί τό ούσιωδέστερον μέρος τής 

παρορμήσεώς του τείνει είς την άναγνώρισιν τής άνάγκης τής άναπλά- 
σεως τοΰ άτομικοΰ χαρακτήρος. Συμβουλεύει τήν καλλιέργειαν τής τ έ

χνης καί τής μετριόφρονος άπλότητος τοΰ πνεύματος ώς άναγκαίας 
όπως καταπολεμηθή νικηφόρως ό υλισμός τών ήμερών τούτων. Ό λ α  

τά  έθνη τής τευτονικής, σκανδιναυϊκής, ολλανδικής καί άγγλικής φυλής 
προτρέπονται νά συνταχθώσι καί άντιταχθώσι στερρώς έναντίον τής 
όλεθρίας έπιρροής τοΰ Κελτο-Ρω μαίου και τοΰ ’Ιουδαίου έν τή  φιλο
λογία, τή  σκέψει καί τή  διαγωγή.

"Ο τι ύπάρχει εύρύς χώρος πρός ηθικήν άναμόρφωσιν έν Γερμανί^, 
καταδεικνύεται περιπλέον διά τίνος έμφαντικής περικοπής έκ τοΰ συγ
γράμματος Γερμανού λυσσώδους έχθροΰ τών Έ βραίω ν:

«  Οί Ε β ρ α ίο ι είνε μόνον παροδική πανώλης καί χολέρα δ ι ’ ήμάς. 

Τό άληθές κακόν έγκειται βαθύτερον. ’Ονομάζεται μικρότης, φθόνος, 
στένωσις καρδίας, σχολαστικότης, θρασύτης, ιδ ιοτέλεια , άναισθησία καί 
άπειροκαλία" ένί λόγφ άβδηριτισμός καί φαρισαϊσμός παντός είδους.»

Κ α ί άν δέν άπατώμαι, τοΰτο θίγει αύτήν τήν χορδήν τοΰ όλου άνθε- 
βραϊκοΰ κ ινήματος'τήν άμετρον άπόστασιν μεταξύ θεωρίας καίπράξεως.

«  Κ αλείτε τούς Ε βρα ίους πανώλην, καί όμως, κατά τάς ιδίας έν- 

δείξεις σας, σείς οί ίδιοι είσθε κάθε άλλο παρά άπολύμανσις. Ε ίνε δέ 
λίαν άπίθανον, άφοΰ είσθε τοιοΰτοι όποιοι μόνοι σας περιγράφεσθε, ότι

θά βιάσητε τήν πανώλην ν ’ άρκεσθή είς βραχεϊαν μεταξύ σας δ ια τρ ιβήν .»
Ευτυχώς, εν μέγα έθνος περικλείει μέσα του κάτι περισσότερον παρά 

δημεγέρτας μόνον καί σοφιστάς. Ο ί μεγάλοι λαοί εχουσιν άλλην άπο- 
στολήν νά έκπληρώσωσι παρά τήν τής άτομικής ίδιοτελείας, εύγενέστε- 
ρον εργον νά έκτελέσωσι παρά τήν άρνησιν τής έλεημοσύνης.

Ή  Γερμανία ήτο πτωχοτάτη χώρα όταν ή Πρωσσία έξηγέρθη κατά 

τοΰ Α ' Ναπολέοντος τφ  1 8 1 3 , καί παρε'ταξε πρός μάχην τό εν δωδέ
κατον τοΰ πληθυσμοΰ της. Κ αί χθες ζκόμη, έν τή  άκμή τής μάχης 

τοΰ Βέρτ, Πρώσος φαλαγγάρχης βαδίζων έπί κεφαλής τοΰ συντάγματος 
του, έλαβε θανάσιμον βολήν είς τήν καρδίαν. Πριν άποδώση τήν ύστά- 
την πνοήν του έψιθύρισε: « S o  s t ir b t  s ic h s  s c h o n !»  Πότε θ ’ άνα- 

τείλη  άλλη ήμερα μάχης διά τινας έξ ήμών ! Κ α ι όταν δοθή τά πρόσ

τα γμα  όπως βαδίσωμεν έναντίον τής σκληρότητας, τής ένδειας, τής 
μέθης, τής έκπορνεύσεως, τής καταπιέσεως, τής ύποκρισίας καί ίδιοτε

λείας, τότε οί σκοποί τοΰ μέλλοντος θ ’ άποδειχθώσιν άπά έκείνους ο ϊτ ι-  

νες πίπτοντες είς τοιαύτην μάχην, είνε πρόθυμοι νά κράξωσιν : «Ο ύτω  
αποθνήσκει τις εύμορφα».

ΤΟΜΟΣ Β ' . —  ΙΟΥΝΙΟΣ 1 8 9 3 . 14



ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ

ΟΠΟΙΟΝ ΤΟ ΣΙΚΑΓΟΝ

Π Ι Ο

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ  Κ Ρ Ε Ϊ Β

Φίλος ’Αμερικανός έκ της Νέας ’Αγγλίας, τόν όποιον ουνήντησα όταν- 

έταξείδευα έν Αυστρία εν έτος πριν μεταβώ νά περιέλθω την ’Α μερι
κήν, μοί έσύστησε νά παρατηρήσω λίαν έπιμελώς τά έν Σικάγω , «δ ιότι 

ύπό πολλάς έπόψεις, εΐπεν, ό ,τ ι θά ιδητε έκεϊ θά σας δώση σαφή ιδέαν 
περί τών πόλεών μας καί τοΰ λαοΰ μ α ς » . Άνεπόλησα τους λόγους του, 
και θά προσπαθήσω τώρα νά δώσω είς τάν άναγνώστην τό πόρισμ-α της 
έπισκέψεώς μ.ου εϊς τήν μεγαλόπολιν εκείνην, έφ’ όσον αί ασθενείς μου. 

δυνάμεις μοί τό έπιτρέπουσι.
Τά Σικάγον κεϊται [παρά τήν μεσημβρινήν όχθην της λίμνης Μ ι- 

χιγγανης, άπέχον ύπέρ τά χ ίλ ια  μ ίλ ια  διά σιδηροδρόμου άπό τής 
Βοστώνος καί δισχίλια μ ίλ ια  άπά τής θαλάσσης διά Βουφφάλου, 

Μοντρεάλ καί Κ εβέκ. Ά λ λ ά  καίτοι τό Σικάγον άπε'χει δισχίλιος 
μ,ι'λια άπά τής θαλάσσης πλοία φορτώνουσιν έκ εϊ, καί διά λ ι -  
μ.νών, ποταμών, διωρύχων καί διά τοΰ ποταμοΰ Σαίντ-Λώρενς ή 
Ά γιου  Λαυρέντιου, εξέρχονται είς τάν Α τλαντικόν κατευθυνόμενα είς 
τό τέρμα τοΰ πλοΰ των πρός έκφόρτωσιν. "Οταν διηγήθημεν τοΰτο είς 
φίλον, άνε'κραξεν : « Ε ΐν ε  θαυμάσιον». Κ αί είνε π ρά γματι’ άλλά τά 
Σ ικ ά γο ν, ώς γνωστόν, εΐνε τό θαΰμα τοΰ Νέου Κόσμου. Ο ί περιηγηταί

καί κοσμογυρισταί είς τάς Ηνωμ. ΙΙολιτειας όσοι δεν επεσκεφθησαν τό 

Σικάγον, δέν εϊδον τήν Α μερικήν. 'II  γέννησις καί αυξησις τής ~ ο -  

λεως υπήρξε θαυμαστόν τ ι .  Δέν εινε άρχαιοτέρα μιας πεντηκονταετίας, 

καί εχει ήδη πληθυσμόν 6 0 0  χ ιλ . ψυχών. Κατά τόν πλοΰτον, τό έμ- 

πόριον καί τήν βιομηχανίαν είνε ίσως ή δευτέρα πόλις τής Αμερικής. 
Ή  έργασία τοΰ σιδηροδρόμου εινε τεραστία. 1 οΰτο δίδει κατά μέγα 

μέρος είς τήν πόλιν τά  λαμπρά έμπορικά της πλεονεκτήματα. Τά Σ ι
κάγον έχει σιδηροδρομικήν συγκοινωνίαν με όλα τά μερη τ?,ς Α μερι

κής. Τά τοαϊνα έρχονται έκ τής μεσημβρίας, έκ τής άνατολής καί τών 
βορειοδυτικών μερών, κομίζοντα είς τάς άγοράς καί τάς άποθήκας τής 
πόλεως τό προϊόν τών καλλιεργούμενων νΰν πεδιάδων καί λειμώνων τής 

άπωτάτης δύσεως. Ύπάρχουσι τεσσαράκοντα διάφοροι γραμμαί σιδη
ροδρόμων είς άμεσον συγκοινωνίαν προς το Σικάγον. Ο αριθμός τών 

τραίνων όσα φθάνουσι καί άναχωροΰσι καθημερινώς άπό τήν πόλιν είνε 
ύπέρ τά τριακόσια- καί όταν άναλογισθή τις ότι είνε όλιγώτερον τών 

πεντήκοντα έτών άφότου έστρώθη ή πρώτη γραμμή, τόσον θαυμασιώ-

τερον φαίνεται τά πραγμ.α.
Έ κ  τών διαφόρων βιομηχανιών τοΰ Σικάγου αί εύρύτεραι συνίσταν- 

τα ι είς τήν ξυλείαν, τάν σίτον, τάν βοΰν, τόν χοίρον, τά  ’έρια, τά  δέρ
ματα καί τά χρειώδη τοΰ βίου. Ό  κ. Βλέϊν , πρώην έμπορος, ξεναγών 
με είς μέρη άξιοπερίεργα έντός καί περιξ τής θαυμαστής πόλεως, παρε- 
τήρησε μειδιών : «Β λ έπ ετε , κύριε, κοντεύομεν νά άφήσωμεν άπίσω τήν 
Νέαν 'Υόρκην». Ειπομ.εν αλλαχού οτι ηζιζε τον κοπον να διαπλευσν) 
τις  τάν Α τλαντικόν όπως ίδη τόν Ν ια γά ρα ν άλλά δΓ άνθρώπους πρα
κτικούς, ένδιαφερομένους είς την υλικήν πρόοδον μιας χωράς, εις τους 
σιδηροδρόμους, τάς άγοράς, τά έργοστάσια, είς τήν ναυτιλίαν καί άλ

λους κλάδους έπιχειρήσεων, περισσότερον άξίζει νά διαπλεύσωσι τόν 
Άτλαντ-κάν όπως ϊδωσι τά Σικάγον. ΙΙοό πεντήκοντα καί πέντε έτών, 
τό όνομα δέν ύπήρχεν εις τους άριστους χαρτας της Αμερικής. Οι 
πρώτοι λευκοί άνθρωποι οϊτινες έπεσκέφθησαν τά διαμέρισμα ήσαν δύο 

ίησουϊται ιεραπόστολοι, τώ 1 6 6 2 . Οί ’Ινδοί τοΰ Δελαβάρε, ή ά λ η -  
θ ε ίς  ά ν θ ρ ω π ο ι,  ώς ώνόμαζον έαυτούς, κατώκουν τά  μέρη έκεϊνα* 

τώ 18 1 8  δύο μόνον οίκογένειαι λευκών διέμενον έν Σ ικάγω . Ό  πρώτος

* Ό  συγγραφεύς έξέδωκε βιβλίον περί Αμερικής, έν τών κεφαλαίων 
τοΰ άποίου είνε τά άνω παοατιθέμ.ενον.



λευκός άνθρωπος δστις εκτισεν οικίαν διά τόν εαυτόν του είς τόν τόπον 
ήτο Σκώτος. Τω 1 8 3 1 , δωδεκάς οικογενειών άπετέλουν δλον τόν πλη
θυσμόν. Ο άνήρ δστις μάς έπληροφόρησε περί τών ιστορικών τούτων 
γεγονότων έσεμνύνετο λε'γων δτι ή οικογένεια του ήτο μ ία  τών δώδεκα. 

Μέχρι τοΰ 1831 δέν έπήλθε πρόοδος έν Σ ικάγω , ουτε οδοί, ουτε δημο- 

τικη άρχη, ουτε ταχυδρομεϊον, ουτε θρησκευτική σύναξις, ούτε θρη
σκευτικά σχολεία, καί όπερ θά φανή είς τινας παράδοξον, ούτε καν 

χριστιανικόν κήρυγμα ή σκιά ιεραποστόλου. Κ α τ ’ έκεϊνον τόν χρόνον, 

τό Σικάγον ήτο ώς στρατόπεδον είς τά δάση, υποκείμενον εις έπιδρο— 

μάς άρκτων καί λύκων καί είς είσβολάς βαρβάρων. Τώ 1 8 3 5 , άθροισμά 

τ ι  άνθρώπων άσχολουμένων εις τό έμπόριον τών δερμάτων έγκατεστάθη 

εις το μέρος, καί ό πληθυσμός ηύξησεν είς τρισχιλίας ψυχάς. Κ α τ ’ έκεϊ- 
νον περίπου τάν χρόνον οί πρώτοι οίκήτορες συνέλαβον σχέδιον διαρκοΰς 
αποικισμοΰ. Ε ίχεν άρχισει ή κατασκευή τής μεγάλης διώρυγος τοΰ 

Ίλλινοά καί τής Μ ιχιγγανής, ήτις συνδέει τήν μεγάλην σειράν τών 
λιμνών μέ τον Μισσισιπήν, καί είς τοΰτο άνευρίσκεται ή πρώτη άληθής 
ώθησις είς τό έμπόριον καί τήν β'ομηχανίαν τοΰ Σικάγου. Ή  πόλις 

δέν έπαυσε ν’ αύξάνη, δτε, κατά Μάρτιον τοΰ 1 8 3 7 , παρεχωρήθη έπ ι- 
σημως προνόμιον πολισμοΰ, καί ένεργηθείσης τής πρώτης δημοτικής 
εκλογής έξελέχθη δήμαρχος ό Γ .  Β . Ό γδεν.

Η επομένη στατιστική είς στρογγυλούς αριθμούς θά δείξη τήν με
γάλην πρόοδον τοΰ Σ ικάγου. Τώ 1 8 1 8  δύο μόνον λευκαί οίκογένειαι- 
τώ 1831  δώδεκα μόνον έν μέσω λύκων καί άγριων τώ 1 8 4 0  υπήρχε 
πληθυσμός 5 χ ιλ . ψυχώ ν τώ 1 8 4 5 , 12 χ ιλ .* τώ 1 8 5 0 , 29  χ ιλ . · τώ  

1 8 5 5 , 7 0  χ ιλ .·  τώ 1 8 6 0 , 110  χ ιλ . ·  τώ 1 8 6 5 , 2 0 0  χ ιλ .·  τώ 1 8 7 0 , 

3 0 0  χ ιλ . ·  τώ 1 8 7 5 , 4 0 0  χ ιλ . ·  τώ 1 8 8 0 , 5 0 0  χ ιλ .*  καί τώρα είνε 

περί τάς 6 0 0  χιλιάδας έν τή  πόλει. Ή  αύξησις τοΰ Σικάγου υπήρξε 
θαυμασιωτάτη. ’Έ λα β ε τό όνομα, καί είνε παντοΰ γνωστή έν ’Α μερική, 
ώς ή πόλις «έμπρός, μάρς», ή ή «άστραπιαία πόλις» τών 'Ηνωμένων 
Π ολιτειώ ν. Ο Νιούμαν Χώ λλ λέγει δτι, δταν έπεσκέφθη τό Σικάγον, 
τοΰ έφάνη δτι έβλεπε τήν λέξιν « έμπρός, μάρς» γραμμένην είς πάσαν 
πρόσοψιν, καί 0Tt τήν ήκουε προφερομένην είς πάσαν συνδιάλεξιν.

Πολλά πράγματα, τά  όποια είχον άναγνώσει περί τών ’Αμερικανών, 
δέν τά  έπίστευα έωσότου διέπλευσα τόν ’Α τλα ντικόν παραδείγματος 
χάριν, τήν ΰψωσιν, τήν κίνησιν καί έκτόπισιν τών οικιών. Είχον άνα- 
γνώσει περί τούτου, άλλά δέν ήδυνάμην νά τό πιστεύσω έωσοΰ τό ίδω

ίδίοις δμμασι. Ξένος εισερχόμενος είς τά Σικάγον, παρατηρεί αμέσως 
είς τινας τών όδών ότι τά πεζοδρομία είνε απο τεσσαρας έως εζ πόδας 

υψηλότερα άπό τό κέντρον τής όδοΰ, έφ ού τρέχουσα άμαξαι και ίπποι. 
Πώς τοΰτο ; Ή  πόλις είχε κτισθή έπί χθαμαλωτάτου εδάφους· εύρον 

δυσκολίαν είς τήν στέγνωσίν της· δεν ήδύναντο νά χυσωσιν έξω τά  
ύδατα. Κάποιος έξυπνος Γιάγκης έποότεινε τήν ΰψωσιν τών οικιών, καί 

έσχεδιάσθησαν μηχανήματα πρός τόν σκοπόν τοΰτον. Τό Σικάγον ΰψώθη 

άπό τέσσαρας εως εξ πόδας, καί ακολούθως κατεσκευασθησαν υπονομοι. 
Έ νώ  ίστάμεθα μιά τών ήμερών συνομιλοΰντες μετά τοΰ κ. Βλέϊν, μοι 

έδειξε μέγαν τινά όγκον στερεοΰ κτιρίου καί μοι είπεν : « Ολον αυτό 

έσηκώθη έξ ποδάρια επάνω, καί έγεινε τόσον ήσυχα, ώστε αί έργασίαι 

δέν διεκόπησαν ουδέ σ τ ιγμ ή ν  καί πολλοί άπο τούς ανθρώπους οι όποιοι 

είργάζοντο μέσα δέν έπήραν είδησιν, είς τήν ώραν τής έκτελέσεως, δτι 

έσηκώθησαν υψηλά έπάνω ». Ή  μέθοδος τής ϋψώσεως τών οικιών είνε 

ευφυής καί άπλουστάτη. Οί τοίχοι καί τά  θεμέλια άπογυμνοΰνται, 
τρύπαι άνοίγονται κατά μικρά διαλείμματα , καί σφήνες καί έπίξηνα 
είσάγονται, μετά κοχλιών καί βαρούλκων ύποβαλλομένων μοχλοί 
προσάπτονται είς τά βαροΰλκα, ο! δέ άνδρες εις δεδομένην στιγμήν 

στρέφουσι τούς κοχλίας, καί δλος ό όγκος τοΰ κτιρίου άνέρχεται άνεπαι- 
σθήτως άλλ’ άσφαλώς- τότε είσάγονται στελέχη, καί ή οικοδομή έρεί- 
δεται έπί τών στελεχών τούτων, έωσότου κτισθώσι λίθινα θεμέλια' είτα 

άποσύρονται οί σφήνες καί τά  ξύλα άφαιροΰνται, καί τό κτίριον στη

ρίζεται ύστερον έπί θεμελίου ώς ό βράχος στερεοΰ.
Πάλιν, έν Σ ικάγω , οίκίαι μετετοπίσθησαν' έτραβήχθησαν πρός τά 

όπισω πράς διαπλάτυνσιν τής όδοΰ, κατά τάς άπαιτήσεις τής κυκλοφο

ρίας' καί ού μόνον τοΰτο, άλλ’ έκινήθησαν καί μετετοπίσθησαν άπό ένός 
μέρους τής πόλεως είς άλλο. Παραδείγματος χάριν, έάν άνθρωπός τις 
εύρίσκη τά έμπόριον βραδύ είς τό άνατολικάν άκρον, μετατοπίζει τήν 
οικίαν του είς τό δυτικόν άκρον, καί μεταβαίνει πράς βορράν ή πρός 
νότον όπου τά έμπόριον είνε άκμαιότερον. Παρ’ ήμΐν έν τώ ΙΙαλαιώ 
Ινόσυ,ω τά  πράγματα ταΰτα θεωρούνται άδύνατα, καί δταν άναγινώ- 

σκωμεν περί αύτών, μάς φαίνονται ύπερβολαί, ά λλ ’ είς τήν πόλιν « Έ μ 
πρός, μάρς» τά τοιαΰτα συχνά συμβαίνουσιν. Ό  αίδέσιμος Νιούμαν 
Χώ λλ έκ Λονδίνου λέγει δτι είδεν έξ οικίας μετακινηθείσας τήν πρωίαν 

μιάς ήμέρας. ’Αληθώς, τά έφευρετικόν πνεΰμα τοΰ Γ ιάγκη είνε θαυ- 

μάσιον !



Τό Σικάγον εΐνε πόλις χρηματοποιός. Ό  Σπάφφορδ, είς τών μεγα- 
λειτέρων επιχειρηματιών της πόλεως, μ ’ έξενάγησεν είς πολλά άχανή 
εργοστάσια. «Α ύ τά  τά μαγαζειά, μοί εΐπεν, έπέτυχαν λα μπρά». Έ νόει 
δέ ότι ύπήρξαν όργανα πλουτισμοϋ. «Ν τόλλα ρζ! Ν τόλλαρζ!» (Τάλ— 
ληρα ! τάλληρα!) εΐνε ή μεγάλη κραυγή έν Σ ικάγω . Ό  αίδέσιμος 

Δαυίδ Μακραί παρατηρεί έν τώ β ιβ λ ίω το υ : «Ο ι ’Αμερικανοί κα τ’ οί
κον» ότι τά δολλάρια εΐνε ή φωνή της προσευχής το πρωι και ή 
φωνή της ευχαριστίας τό βράδυ. Τό νά ζή τις  διά τά  χρήματα, 

καί νά έπιτυγχάνν) περί τόν χρηματισμόν, θεωρείται ώς εύγενής ζωή έν 

Σ ικάγω . Ιναυχώνται περί τούτου ώς δ ι ’ όμιλούσης σάλπιγγος. Ό χ ι 
ότι είνε άθρησκοι καί άπιστοι είς τάς δοξασίας τω ν  τουναντίον, είνε 
λαός συχνάζων είς τήν εκκλησίαν. Ούκ ολίγοι τών μεγαλεμπόρων τής 

πόλεως ώς και τών έπιστημόνων τρέφουσιν ειλικρινή συμπάθειαν πρός 
τήν χριστιανικήν μόρφωσιν καί πράς όλα τά καλά χριστιανικά εργα, καί 

όμως πολλοί σπεύδοντες καί άνυπομονοΰντες νά πλουτήσωσι δέν εύρί- 

σκουσι καιρόν νά φέρωσιν είς ι.ρακτικήν άσκησιν τά χριστιανικά αίσθή- 

μ,ατα, πράς ά συμπαθοΰσι, καί οΰτω άποβαίνουσιν άνθρωποι τοΰ κο- 

σμικοΰ βίου.
Καθώς πολλοί παρετήρησαν, τό Σικάγον civs πόλις πολλών κακών. 

Ό  πότος, τό στοίχημ.α, ή λωποδυσία καί τά χαρτοπαίγνιον άφθβνοΰσιν. 

Οί πειρασμοί καί αί κακίαι, αί συνήθεις είς τάς μεγάλας κοινωνίας, 
έπικρατοΰσιν. Ό  κ. Μογγόμερυ, δραστήριον μέλος τοΰ Χριστιανικοΰ 
Συνδέσμου τών Νέων τοΰ Σικάγου, ξεναγών με άνά τους θαλάμους τοΰ 
καλλίστου τούτου ιδρύματος, είπε : « Γίνονται πολλά καλά έδώ, πολ- 
λαί έπ ιτυχίαι έπιστέφουσι τάς προσπαθείας τών νέω ν»· άλλ’ εΐτα προσ- 

ε'θηκε : «μ α ς  χρειάζεται δύναμις, ό ήθικός τόνος τοΰ Σικάγου εΐνε πολύ 
χ α μ η λ ά !»  Ώ μ ίλ ε ι ώς άνθρωπος καλώς γνωρίζων τά Σικάγον, καί εδι- 

δεν έμφα,σιν είς τοΰς λόγους του- ή Μαρτυρία τοΰ δόκτωρος Γ ίβ β  καί 
άλλων είχε τήν αύτήν έννοιαν. Αί άπειροι υποθέσεις αϊτινες διεξάγον

τα ι έν Σ ικάγω , ό ραγδαίος συναγωνισμός, τό πλήθος καί ό συνωθισμ.ός, 
ή άστραπιαία ταχύτης, καί μυρία άλλα α ϊτια , όλα τείνουσιν είς τα - 
πείνωσιν καί νέκρωσιν τοΰ πνευματικοΰ βίου, είς τάν κατασοφισμ,όν τής 
συνειδήσεως τής πόλεως, καί είς τήν έπισκότισιν τοΰ φωτός τής άλη- 
θείας. Νά γράψωμεν διά μακρών περί τών κακών τοΰ Σικάγου δέν 

είνε ό σκοπός μ.ας· ουτε πρέπει νά προσδοκαται τοΰτο είς βιβλίον περιη- 
γήσεως. Ευτυχείς λογιζόμεθα μνημονεύοντες ότι πολλά σωμ.ατεϊα, καί
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παράγοντες ρωμ,αλέας φύσεως, εΐνε είς έργον, καί πολύ άγαθον, έν τή  

σφαίρα τής θρησκείας καί τής φιλανθρωπίας, τελείτα ι εν τή  πόλει.
Ό λ ίγα ι πόλεις ύπάρχουσιν έν ’Αμερική δυνάμεναι νά έμπνευσωσι 

τόσον ένδιαφέρον είς άναγνώστας καί άκροατάς όσον το Σ ικ ά γο ν και 

ούδέν θαΰμα, διότι είνε πράγματι λίαν άξιοσημείωτος πόλις. Ενταΰθα 
έκάμαμεν πρά μικροΰ μνείαν περί ροής τών ύδάτων τής πόλεως- άλλ οι 
άναγνώσταί μας δέν πρέπει νά φαντασθώσιν οτι το Σικάγον εύρίσκεται 
είς τελειότητα  ώς πράς τά σύστημα τών υπονόμων, διότι, περιφερών τό 

βλέμμα άπό συνοικίας είς συνοικίαν, άνεκάλυψα μ-έρη τινά άνευ ύπο- 
νόμων. Τ ά  μέρη ταΰτα είνε έντοσούτω νέα, καί κατέχονται κατα μέγα 
μ.έρος ύπό μεταναστών, πάσης φυλής άνθρώπων. Τινές τούτων είνε 

’Ινδοί, οϊτινες, ώς νά αίσθάνωνται τήν ύποδεεστέραν θέσιν των, συγ- 
κεντροΰνται άμοΰ. Κ αί ύπάρχουσι Νορβηγοί, Σκανδιναυοι, Γερμανοί, 
Γάλλοι καί Ιρλανδοί, συνηθροισμένοι έδώ κ ’ έκεϊ κατά τάν εθνικόν χ α - 

ρακτήράτων. Καθ’ όλα τά  δυτικά πολίσματα έν Αμ,ερική, το αίσθημα 

ή ή άρχή τοΰ χωρισμού είνε λίαν ευδιάκριτος μεταξύ τοΰ πλήθους. Δυ
νατόν νά φανή παράδοξον ότι άποικοι έν έλευθέρα χωοα έχουσν) ανε
ξαρτησίαν καί δημοκρατικήν ισότητα άποσπώνται οΰτω απ αλληλων 

καί συνάγονται εις ενα τόπον. Ούχ ήττον, άμα σκεφθή τις έπ ολίγον, 
δέν φαίνεται πλέον τόσον παράδοξον δεν πρέπει νά λησμονή τις οτι 

πολλοί είνε ρωμανοκαθολικοί, καί εινε πασίγνωστον ότι ό παπισμός και 
τό ίερατείον θεωροΰσι τήν άρχήν ταύτην ώς ενα τών πρώτων ορων τής 
ισχύος των, καί οΰτω ύποθάλπουσι τόν αποχωρισμον. Αλλ ά τρόπος 

ούτος τοΰ οίκισμοΰ έν νέα χώρα έχει βεβαίως πολλάς τάς ελλείψεις και 
τά άτοπα, καί μάλιστα μεταξύ τών πτωχοτέρων και ταπεινότερων 

τάξεων τής κοινότητος. ’Επενεργεί μεγάλως έν α ν τ ι ν τής ασκησεως καί 
μορφώσεως τών ύψηλοτέρων διανοητικών και ηθικών δυνάμεων τ ? „  

έπερχομένης γενεάς, ήτις  δύναται μόνον ν άναφανή και άναπτυχθ?ι 
καθ’ όσον τά χθαμαλώτερα στρώματα τής κοινωνίας φέρονται εις έπα- 
φήν μ.έ τά ύψηλοτερα. Ένταΰθα έγκειται το άληθές δαιμόνιον τής 

έξελίξεως. Έντεΰθεν έκπηγάζει ή σκοπιμότης τής άγωγής, τής πειθαρ
χίας καί τής άναμορφώσεως- καί τούτου ενεκα μ.ετά λύπης άναλογί- 

ζεταί τις ότι, ολιγωροΰντες τούτων, πολλοί τών άποικων άποβάλλουσι 

τά ύψηλότερα ωφελήματα τής μεταναστευσεως.
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ό άναγνώστης έκ τής ύψώσεως, κινήσεως καί μετατοπίσεως τών οικιών, 

ώς καί έκ τής εκροής τής πόλεως. Ε ίς  ταΰτα ή μεγάλη μηχανική δε- 

ξιότης είνε άςιο-αρατήρητος, ά λλ ’ όχι μεγαλειτέρα παρά είς άλλα 

πράγματα άξια μνείας. ΙΙρό τινων έτών τό σύστημα τών υπονόμων τής 
πόλεως ή-ο χείρ ισ τον κατά συνέπειαν τό ύδωρ τής λίμνης κατέστη 
τόσον άνάμικτον μέ ξένας ύλας, ώστε έγγΰς τής όχθης δέν ήτο πρόσ- 

φορον ουτε άσφαλές πράς χρήσιν. Τ ί ’έπρεπε νά κάμουν ; ’Ανάγκη νά 
εϋρεθή καθαρόν ΰδωρ. Μετά πολλάς μελετάς καί σχέδια, ώρύχθη φρέαρ 
μήκους ήμίσεως μιλίου έντός τής λιανής, εις βάθος 50  ποδών. Τά 

ύδωρ, είς τόσην άπόστασιν άπό τής όχθης, καί είσερχόμενον είς τοιοΰτον 
βάθος έντός τοΰ φρέατος, νομίζεται καθαρόν άπό παντός μιάσματος.

Σήραγξ πέντε περίπου τετραγωνικών ποδών κατασκευάζεται έκ στε
ρεοΰ ΰλικοΰ ύπό τήν σκληράν κυανωπήν άργιλλώδη κοίτην τής λίμνης, 

καί διά τής σήραγγος ταύτης τό ΰδωρ 'έρχεται άφθονώτατον είς τήν 
πόλιν. ’ Ισχυρά μηχανή 8 0 0  ίππων δυνάμεως άναπέμπει αύτά είς τήν 

κορυφήν ύψηλοΰ πύργου, όπόθεν ρέει άμόλυντον καθ’ όλον τό Σικάγον.

Ή  προμήθεια διά μέσου τής θαυμασίας ταύτης μηχανής υπολο
γίζετα ι ότι άρκεί διά δύο εκατομμύρια λαοΰ- καί κατά τήν παροΰσαν 

αναλογίαν τής αύξήσεως, δέν δύναται τις νά μή πιστεύση ότι δέν θά 

παρέλθη μακρός χρόνος έωσοϋ ή καταπληκτικώς άναπτυσσομένη αΰτη 
μητρόπολις τής δύσεως φθάση τάν πληθυσμόν εκείνον.

Εύρομεν πολύ ένδιαφέρον καί είς άλλα πράγματα, όπου άναπτύσ- 

σ ίτα ι μεγάλη μηχανική έπιτηδειότης καί ευφυΐα, ώς, λόγου χάριν, είς 

τάς μηχανικάς άρπάγας, τάς λειτουργούσας είς τήν άποβίβασιν καί 
άποθήκευσιν τών σιτηρών. Τό έμπόριον τοΰ σίτου είνε λίαν έκτεταμένον 

τό ποσόν τά κομιζόμενον εις Σικάγον καί έκφορτωνόμενον άπό πλοία είνε 
ίσως μεγαλείτερον παρά είς πάσαν άλλην πόλιν τοΰ κόσμου. Γ ιγα ν- 
τιαίων κτιρίων σειραί ΰψοΰνται παρά τάς προκυμαίας. Α ί μηχαναί 
είνε οΰτω πως διατεθειμέναι, ώστε, όταν 'έρχεται πλοίον παρά τήν 
όχθην, κενοΰται δ ι’ άλύσεως κανίστρων μέ τήν μεγίστην τα χύτητα . Ή 
μέθοδος είνε κατά τ ι παραπλήσια μέ τήν έργασίαν τής βορβοροφάγου 
είς λιμένας καί ποταμούς, ά λλ ’ έφαρμόζεται μ ετ ’ άστραπιαίας τα χύ- 

τητος ίδιαζούσης είς τό Σικάγον. Ή χωρητικότης τών άποθηκών είνε 
μεγίστη" 3 0  εκατομμύρια μεδίμνων δύνανται νά ταμιεύωνται είς τάς 

σιταποθήκας. Τά ΰπουργεϊον τοΰ ’Εμπορίου έπιβάλλει αυστηρούς κανό
νας είς τήν έπιθεώρησιν καί ζύγισιν τοΰ σίτου καί είς τήν διεύθυνσιν

τοΰ όλου έμπορίου. Ο ί άποθηκευταί λαμβάνουσι πιστοποιητικά ποιό- 

τητος, άλλ’ έπειδή τό έμπόριον συνίσταται κατά μέγα μέρος είς τήν 

κερδοσκοπίαν, δύσκολον νά έννοήση τις  πώς τίμιος άνήρ δύναται νά 

διεξαγάγη καλώς τάς υποθέσεις του έν μέσω τοσούτων έξύπνων τυχο

διωκτών.
"Οπως εχη τις πλήρη ιδέαν περι του Σικάγου, δεν είνε αναζίαι μνείας 

καί αί άγοραί τών τροφίμων ώς καί αί μάνδραι καί αυλαί τών κτηνών. 

Ή  πεοί έαπορίου ένιαυσία στατιστική δεικνύει ότι ό άριθμάς τών χο ί
ρων τών κομιζομένων είς τάς άγοράς έτησίως είνε μεταξύ δύο καί τριών 

εκατομμυρίων. Τό έμπόριον τών χοίρων είνε μ ία  τών πρωτίστων πηγών 

τοΰ πλούτου είς τάς πολιτείας τ ο ΰ ’ Ιλλινοά, τοΰ Οχιοΰ, τοΰ Μισσουρή, 

τής ’ Ινδιάνας καί Κεντουκίας. Τά μέρη ταΰτα είνε παλαιά κέντρα τοΰ 

έμπορίου τούτου, άλλά τό Σικάγον ύπερηκόντισεν αύτά όλα. Φ αντά
ζομαι ότι, όσον άφορά την τροφήν, μικρός φόβος ένδειας υπάρχει με
ταξύ τοΰ λαοΰ. Λεν έπεσκέφθην δυστυχώς τά  περίφημα σφαγεία, ά λ λ ’ ό 

πολυίδμων ξεναγός μου,κάλλιστα  γνωρίζων καί τά  άφορώντα τάν κλά- 

δον τοΰτον, μοί έδωκε πλήρη περιγραφήν τοΰ πράγματος, α Ινάμνο- 

μεν τής δουλειαίς, μοί είπε, κάπως διαφορετικά άπά σάς εις την πα - 

λαιάν χ ίιραν » . Δέν είχα ιδέαν τ ί έσήμαινε τοΰτο, διότι κα τ’ έκεϊνον 
τόν χρόνον δέν είχον άκούσει ούδ’ είχον άναγνώσει τ ι περί σφαγής τών 
χοίρων διά μηχανικών μέσων. Ήρώτησα : «  Σφάζετε τούς χοίρους κατά 

διάφορον τρόπον παρά ή μ ε ίς ;»  ’Εκείνος μ ετ ’ έμφάσεως άπήντησεν: 
«Υ π ο θ έτω , 'έτσι είνε» , καί πράγματι ή «  ύπόθεσις » του ήτο άληθής, 
διότι έν Σ ικάγω  δεν σφάζουσι καί δέν διατηροΰσι τά κρέατα κατά τόν 
στερεότυπον τρόπον τής παλαιάς ηπείρου. Τ ά  σφαγεία είνε μεγάλα, δ ιη - 

ρημένα είς διάφορα χωρίσματα, καί οι χοίροι σφάζονται κατά τάν έςής 
τρόπον. Είδος επικλινούς σκάφης ή διαύλου κτίζετα ι, καί κατά τήν 
εποχήν τής σφαγής καί τοΰ άλατίσματος τών κρεάτων οί χοίροι προσά- 

γονται κ α τ ’ άγέλας' άμα είσέλθωσιν είς τάν δίαυλον, δ ι’ ίσχυράς πληγής 
φονεύονται, ξεκοιλιάζονται, καθαρίζονται, κόπτονται είς τεμ ά χ ια  διά 
μηχανής, αλατίζονται, γίνονται δεσμαι και στιβάζονται εις βαρέλια, 
όλα διά μηχανής, καί είς τά άπίστευτον διάστημα τών πέντε λεπτών 
τής ώρας είνε έτοιμα πρός φόρτωσιν είς τά τραίνον ή είς τά άτμόπλοιον. 
Τό παρασκευασθέν ουτω χοίρειον κρέας αποστελλεται τότε εις τον προο

ρισμόν του.
Ή  σπαρακτική άφήγησις τής μεγάλης πυρκαϊάς ήτις συνέβη έν Σ ι-
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καγω τώ J 8 7 1 , καί ήτις άπετέφρωσε τοσοΰτον μέρος της πόλεως, 
άνεγνωσθη πανταχοΰ τοΰ κόσμου. Οϋκ ολίγοι άνθρωποι έκάησαν ζών- 

τες κατεστραφη δε ιδιοκτησία τριών εκατομμυρίων ταλλήρων. Ε ίς 
εκτασιν ενός μιλίου πλάτους καί τεσσάρων μιλιών μήκους, αί φλόγες 

κατέφθειραν την πόλιν. Εισερχόμενος εϊι: τό Σικάγον έπερίμενα νά ίδω 
ερείπια και διερρηγμένους τοίχους, ώς λείψανα σημειοΰντα τάς κατα- 

στροφάς της μεγάλης πυρκαϊας" ά λλ ’ ούδαμοΰ φαίνονται τοιαΰτα λεί

ψανα. Τά έρειπια άνηγέρθησαν, οί διερρηγμένοι τοίχοι άνεκτίσθησαν, 
και η πόλις έκτοτε ανωκοδομήθη" τόσον δέ προοδευτικοί είνε οί άνθοω- 

ποι, ώστε πριν σβυση η πυρκαϊά, σχέδια ήσαν ήδη εις ενέργειαν πράς 

ανάκτισιν της πόλεως" καί τώρα ά ξένος εϊς τό Σικάγον ποτέ δέν ύπο- 
πτευει απο την πρόσοψίν της ότι συνέβη ποτέ μεγάλη πυρκαϊά.

Οσον άφοροί το σύστημα τών σημάτων έν περιπτώσει πυρκαϊ&ς, 
τοΰτο είνε έντελέστατον. Ολον τό Σικάγον διαιρείται είς τμήμα τα  

ηριθμημένα. Ε ίς έκαστον τμήμα  τοποθετείται τηλεγραφική συσκευή 
τοΰ κινδύνου, ητις συγκοινωνεί δ ι’ ήλεκτρικών συρμάτων μέ τό κεντρικόν 

γραφείον. Κλειδιά  φυλάττονται είς τάν πλησιέστατον άστυνομικάν σταθ
μόν. Ό ταν έκραγή πυρκαϊά, τά σημείον πάραυτα δίδεται είς τά κεν
τρικόν γραφείον, καί συγχρόνως ή συνοικία υποδεικνύεται άπό τάν κώ
δωνα τοΰ κινδύνου. Οι λόχοι τών πυροσβεστών λαμβάνουσιν εϊδησιν 

εις τά  διάφορα τμ ή μ α τα . Ε ίς  μίαν στιγμήν οί λόχοι ούτοι φθάνουσι 

πανταχόθεν, καί τίθεντα ι είς έ'ργον έντός άλίγων λεπτών άπά τής πρώ
της στιγμής καθ’ ήν έδόθη τό σημείον. Τά σύστημα εινε κάλλιστον. 

Εινε έπαρκέστατον δ ιά  πασαν περίστασιν, καί είνε έν χρήσει καί είς 
αλλας μ.εγαλοπόλεις τής Αμερικής. Όσον καί άν τό έπαινέση τ ις , όλι- 

γώτερον τής άληθείας θά ε ίπ η . Αλλά δέν δύναται άλλη πόλις είς τάν 
κόσμον νά έφευρίσκη το ια ΰτα  πράγματα, οία το Σικάγον. Έ άν περιη
γητής τοΰ νεου κόσμου θέλη νά ίδη τήν άληθή ’Αμερικήν καί νά θαυ- 
μασγι έπιδεζιότητα καί δραστηριότητα πρέπει νά ύπάγτ, έκεϊ. Ό  γό
νιμος έγκέφαλος τοΰ λαοΰ δέν δύναται νά ήσυχάση■ ααχύτης οϊα ή τοΰ 
έζπρές-τραίνου χαρακτηρίζει όλον τόν βίον καί τάς υποθέσεις. Τήν 
παρατηρησιν ταυτην υπεβαλομεν πρός τ ιν « , όστις χαρακτη^ιστικώς 
απηντησεν : « Ημ.εϊς εις αυτήν την πόλιν εΐμεθα καθ’ αύτό ’Αμερικανοί 
γεννημένο ι». Ά !  ό άναγνώστης θά λάβη ιδέαν τ ί  ένοοΰσεν. Οί άνθρω

ποι τοΰ Σικάγου εινε καθ αΰτο ’Αμερικανοί γεννημένοι. "Οπως καί άν 

^/.V’ ταχείς άνθρωποι' σκέπτονται ταχύτερα, βαδίζουσι ταχύτερα,

ΐμ.ίλοΰσι ταχύτερα, παρ’ όσον ήμεΐς" κοιμώνται μάλιστα ταχύτερα, τρώ - 

γουσι ταχύτερα, καί ταχύτερα, ζώσιν" είς όλα τά  πράγματα ή ζωη 
φαίνεται ταχυτέρα παρ αυτοίς ή παρ ήμίν εν τώ παλαιώ κόσμω.

Α ί όδοί τοΰ Σικάγου κατά τα  τελευταία ετη έβελτιώθησαν μεγάλως. 
Τινές τούτων είνε έκ στρωτών λίθων, αλλαι εζ ακατέργαστου υλικοΰ, 

•ένώ άλλαι ξυλόστρωτοι κατά τά άκρα. Ε ίς  τάς μεγάλας λεωφόρους τ ε -  
ραστία είνε ή κυκλοφορία. Τά παράπλευρα πεζοδρόμια εινε έν μέρει λ ι

θόστρωτα καί έν μέρει σανιδόστρωτα. Πασα ευκολία εύρίσκεται εις 
τάς όδοΰς, όπου παρελαύνει πλήθος άμαξών, λεωφορείων, κ τλ . Ο ί 

τροχιόδρομοι διαθέουσιν όλην την πόλιν. Σ χεδόν 3 0 0  τροχιάμ.αςαι εινε 
είς χρήσιν, υπηρετούμενοι απο 9 0 0  ανδρας και 1 ,3 0 0  ίππους η πλειο— 

νας. Α ί άααξαι εινε διαφόρου χρώματος είς τάς διαφόρους όδούς, καί 

είνε κατεσκευασμέναι κλεισταί διά τον χειμώ να και ανοικται 6tx το 
θέρος. ’Έ ν  τιν ι άμάξτ, παρετήρησα είς παρακαθήμενον πολίτην τοΰ 

Σ ικά γου : « Αί άμαξαί σας είνε άναπαυτικώ ταται». —  «Σ το χ ά ζ ο μ α ι, 

ε ιν ε»  μοί άπήντησεν.
"Οσον άφορα τάν τύπον τής πόλεως, ούτος συμβάλλει μεγάλως είς 

τόν πολιτικόν καί εμπορικόν βίον τής όλης Α μερικής. Ουδεμία πόλις 
έπιδρα τόσον έπι τών Ηνωμένων Πολιτειών όσον τά Σικάγον, έξαιρου- 

μένης τής Νέας Ύόρκης. Αί έφημ-ερίδες καί τά περιοδικά έκτυποΰνται 
καί διευθύνονται καλώς, καί συμμετέχουσιν όλα τοΰ χαρακτήρος τής πο
λυάσχολου καί προοδευτικής πόλεως. Συνήθεια εινε εν Αμερική πολύ επι— 

κρατεστέρα ή έν τώ παλαιώ κόιμω  νά προαγγέλλωνται αί διδαχαί τής 

Κυριακής" τοΰτο εχει πλεονεκτήματα καί μειονεκτήματα, ά λλ ’ έν συν- 
όλίρ ή έπίδρασίς τοιούτων άγγελιών εΐνε έπ ’ άγαθφ εϊς μεγάλην πόλιν. 
Πολλοί ήρώτησαν : « Ποιος ά ηθικός καί κοινωνικός τόνος τοΰ βίου έν 

Σ ικ ά γ ω » ; Όμ,οιότατος, δυνάμεθα άσφαλώς νά ύποθέσωμεν, μέ ό ,τ ι 
δύναται νά ιδη τις είς άλλας μ,εγαλοπόλεις. Ό  κοινωνικός βίος λαοΰ 
τίνος λαμβάνει τάν τόνον καί τήν ά'ψιν του άπά τόν έθνικόν του βίον 
καί τό περιβάλλον. Ό  τόνος καί ή ιδιοσυγκρασία τής κοινωνίας έν 
Σικάγω μετέχουσι τής σπουδής καί τοΰ θορύβου τής πόλεως. Ε ίς  τινα 

μέρη, ώς εί'πομεν ήδη, ή ήθική είνε χθαμαλή, οί πειρασμοί άφθονοΰσι, 
καί ή κακία κατισχύει. “Οσον άφορα τάν συρμόν, τήν έπ ίδειξιν καί 
τήν πολυτέλειαν, τό Σικάγον είνε άμοιότατον μέ άλλας πόλεις είς τά 

δυτικά τής ’Α μερικής.
Τ ά  δημόσια καθιδρύματα είνε πολυάριθμα, καί διευθύνονται όλα ρω-



μαλέως. Πρός τινα ευυπόληπτον πολίτην συνοδεύοντα ημάς εϊς τινα τών 

μεγάλων ιδρυμάτων, οιον πτωχοκομεία καί γηροτροφεϊα, παρετηρησα- 
μεν : « Ώ ς λαός δεν παραμελείτε τους π τω χούς». Μοί ά πήντησε: 

« Γά άσυλα αύτά είνε καλαί τοποθετήσεις». Έ λ εγ ε  δέ τοΰτο κατά 
ηθικήν καί πνευματικήν έννοιαν.

Ίο Σικάγον είνε πολυθόρυβος, ταχυκίνητος πόλις, -τρέχουσα κατόπιν 
. ών « δολλαριων και τών εκατοστών » μ ετ ’ άστραπιαίας ταχύτητος· 

και ομως έν μέσω τοΰ δρόμου τούτου καί της σπουδής τοΰ πολυάσχο

λου βιου, η πρακτική φιλανθρωπία είνε είς σώφρονα ένε’ργειαν, φρον- 

τιζουσα διά τάς άνάγκας καί τάς στερήσεις τών άνθρώπων. Ή  θρη
σκευτική πίστις τοΰ Σικάγου, λέγει ό Β λ ή χ ι, διατυποΰται ώς έξης: 

« Η ό χριστιανισμός μας εινε πρακτικός ή δέν εχομεν χριστιανισμόν 
καθόλου». ’Αγαθός άνήρ, πρεσβύτερος έν μια τών εκκλησιών, παρετή- 
ρησε . « Δεν δυνάμεθα νά ζησωμεν ώς χριστιανοί καί νά έκτελέσωμεν 

το χρέος μας εις τόν κόσμον μέ την πίστιν τής παρελθούσης γενεά ς». 
—όγχρονος συγγραφεύς λε'γει : « Ως χριστιανοί εχομεν δόγμα καί τ ε -  

λετάς, αλλ οχι ηθ’κόν νόμον». Τοιοΰτόν τ ι δέν συμβαίνει παρά τοΐς 

χριστιανοίς τοΰ Σικάγου. Μελετώσι τάς άνάγκας καί άπαιτήσεις τής 
πόλεως- προνοοΰσι καλώς περί τής ένδειας, περί τών πόνων καί τών 
θλίψεων τής άνθρωπότητος.

Αι εύγενεϊς φύσεις συναντώνται είς τήν εύποιίαν. Ό θεν ύπάρχουσιν 
έν _ ικάγω φιλανθρωπικά άσυλα διά τούς πτωχούς. Οίκοι έλεημοσύνης 
διά τούς άπορους, έταιρίαι διά τούς άφιλους, νοσοκομεία διά τούς 
ασθενείς, σωφρονιστήρια διά τούς πλάνητας, στέγαι διά τούς έκπτωτους, 

καταφύγια διά παίδας και κοράσια, καί όλα έπιτηροΰνται καί εφορεύ

ονται άπό ανδρας και δέσποινας, οϊτινες έννοοΰσι καλώς τά εργον των. 
Διάφοροι έπιγραφαι καί ρητά κοσμοΰσι τούς τοίχους, ώς π. χ . « Ε ύ -  
λογησα ι ο Θεός τόν οίκον τοΰτον » ·  «Π ρόσεχε, έργάζου καί προσεύ- 
χου » ·  «Ά ν ω  βλέπε εύ ελπ ις»· « ’Ιδού ά ερχόμενος»· καί τήδε κάκεϊσε 

βραχέα καί εύμνημόνευτα άποσπάσματα πρακτικών συμβουλών. Οί 
οίκοι ούτοι, τά φιλανθρωπικά ιδρύματα καί τά άσυλα δέν είνε άπευ- 

θείας καί κεκηρυγμένως θρησκευτικά, ά λ λ ’ εχουσιν έλα ήθικώτατον 

σκοπον, και εινε πράγματι διά το κοινόν πολυτιμόταται τοποθετήσεις, 
ώς ειπεν έ φίλος μας. Η άποστολή των είν’ εύρυτέρα τοΰ χρόνου, 

καίτοι δέ αποκαλύπτουσι δυστυχίαν, πόνον, καί τήν άθλιότητα έκεί
νων, οίτινες ήττήθησαν έν τή  πάλη τής ζωής, ΐστανται ούχ ήττον ώς
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,
άσφαλή ώοολόγια τής πόλεως. σημαίνοντα ώρας έλπίδος εις τους^ πα

ύ ο ν τα ς , διηγούμενα αύτοΐς περί οίκου, αγάπης καί άσφαλείας είς το

άπώτατον μέλλον τοΰ βίου τής ψυχής. ^
Ό  Χριστιανικός Σύνδεσμος τών Νέων είνε εύγενές ίδρυμα. Έ χ ε ι  εύρύ 

σχέδιον, καί ή σπουδαιότης καί χρησιμότης του αυξάνει απο έτους εις 
έτος. Δ ιά  στόματος τοϋ Μοΰδυ, τοΰ μεγάλου ευαγγελικού κήρυκος, τό 

εργον τής εταιρίας γνωρίζεται πόρρω καί ευρύτατα . Σκοπόν εχει την 

προαγωγήν τής κοινωνικής, τής διανοητικής, τής ηθικής και τής θρη

σκευτικής ευεξίας τών νέων. Οί θάλαμοί της είνε τόπος συναντήσεως 

διά τούς ξένους, τούς περιηγητάς καί έπισκέπτας, τους ερχομένους είς 
τό Σικάγον. « ’Εδώ οί άσθενεϊς ένισχύονται καί έγκα ρδιοΰνται (εινε χαρά 
ν’ άναγινώσκη τις  είς τήν ενιαύσιον λογοδοσίαν)· έδώ οι πλάνητες καθο

δηγούνται , οί ά μελες  καί άμέριμνοι αφυπνίζονται, καί όλοι ήμείς έγει- 
ρόμεθα είς βαθυτέραν αίσθησιν τής άτομικής ευθύνης μας διά τους πνευ- 

ματικώς έσκοτισμένους καί άποκλήρους τους περί ή μ ά ς » . Οι χριστια

νικοί ούτοι σύνδεσμοι τών νέων είνε μέγας θεσμός εις τάς Ηνωμένας 
Πολιτείας. Ό  έν Σικάγω τοιοΰτος σύνδεσμος (κατά τήν μαρτυρίαν 

ένός τών περιηγητών) είνε πηγή ευλογίας. Γά νάματά της όγκοΰνται 
καί προχέονται είς πλείστα ρεύματα χριστιανικής ένεργειας, μετα βά λ- 
λοντα τά  γυμνά καί άγονα μέρη τής πόλεως εις κήπους πνευματικής 

καλλονής, άνθισμοΰ καί καρποφορίας. Ό  Σύνδεσμος διευθύνει μαθή
ματα τής 'Ιεράς Γραφής, Κυριακά σχολεία, ιδιαιτέρας συνάζεις προσ

ευχής, καί κηρύττει παντοΰ τά Εύαγγέλιον, όπου οι εταίροι εχουσι 
καιρόν καί εύκαιρίαν. « Ή  μεγίστη δύναμίς μας είς τά εργον του Συν
δέσμου, είπεν είς τών εταίρων, είνε φιλόστοργος καρδία καί άδελφική 
χ ε ίρ » .  Ό  μακαρίτης Θωμάς Βίννεϋ, έν Λονδίνω, συνείθιζεν, όταν 
προσεφώνει τούς νέους, νά τούς συμβουλεύη ώς έςης : «Μ ή ζητείτε τά 
μεγάλα πράγματα, διότι θ ’ άποτύχητε' άλλά ζητείτε άγαθήν καρδίαν 

καί άδελφικόν άτομισμόν, καί νά εισθε βέβαιοι ότι θά έπ ιτύχητε »- 
Ίσως είνε καλόν νά μνημονεύσωμεν ότι αι κύριαι συνεδριάσεις του 

Χριστιανικού Συνδέσμου τοΰ Σικάγου γίνονται είς τήν αύλήν τής Ά ψ ϊ-  
δος, έν τή  στοά Φάρουελλ. Υ π ά ρχ ει τ ι τά λίαν έλκυστικ ν περί τούς 

χώρους έκείνους, κάτι τ ι τό οποίον εχει άληθές θέλγητρον διά Χριστια
νούς νεανίσκους. Έ νταΰθα, είπερ που άλλοθι, δύναται νά ίδη τ ις  τάν 
γενναΐον έκεϊνον ένθουσιασμάν. τήν μεγαλόκαρδον άφοσίωσιν, τό άδελφι- 
κόν ένδιαφέρον ύπέρ τής άμοιβαίας ευτυχίας, τα  ο οϊα εινε προς μεγαν



‘έπαινον τών χριστιανών, καί την άληθή τελείωσιν και τό κορύφωμα 
πάντων τών αγώνων τοΰ Συνδέσμου.

Ή  έν ώρα μεσημβρίας Προσευχή τοΰ Σικάγου είνε ισχυρός θεσμός, 

μεγάλως συμβάλλων εις τό νά άνυψοϊ τήν πόλιν άπο τοΰ κακοΰ κα ινά  
έγει'ρη αύτήν έξω της έπηρείας του. Κατά τήν διατριβήν μας ή συρ
ροή ήτο μεγαλειτέρα τοΰ συνήθους, ενεκα τοΰ μεγάλου πλήθους τοΰ 

λαοΰ, τοΰ έλθόντος είς τήν πόλιν όπως παρευρεθή είς τάς συνεδριάσεις 
τοΰ Συμβουλίου τών διά τήν άλλοδαπήν 'Ιεραποστόλων. Ά λ λ ’ ουδέ

ποτε ή μεσημβρινή αΰτη προσευχή γ ί εται έν όλιγανθρωπίς. Αιτήσεις 
καί παραγγελίαι διά προσευχάς έρχονται πανταχόθεν τών Ηνωμένων 

Πολιτειώ ν. Α ί προσευχαί είνε βραχεϊαι, ένθερμοι, και επίκαιροι, ώς 
λέγουσιν οί Α μερικα νο ί. Άξιοσημείωτον είνε ότι παντοΰ άνά τάς 
Π ολιτείας, γίνετα ι λόγος περί τής Μεσημβρινής Προσευχής τοΰ Σ ικ ά 
γου. Δέν μένει έπισκέπτης είς τήν πόλιν, έμπορος ή περιηγητής, άλλά 

διευθύνεται είς τό Φάρουελλ Χώ λλ έν τή  ώρ^. τής προσευχής, άν όχι 
δ ι ’ άλλο, άλλά διά νά ευχάριστή στ, τήν περιέργειάν του βλέπων ό ίδιος 
λειτουργούν τό έθος τοΰτο.

Οί ναοί τοΰ Σικάγου είνε πλήρεις φωτός, ζωής καί δυνάμεως· καί 

έμφοροΰνται άπό τά πνεΰμα εκείνο τής χριστιανικής δραστηριότητος, τό 
όποιον είνε τό θαλερόν φύτρον τής εύποιίας διά τήν άνθρωπότητα, ώς 

καί τό εχέγγυον πάσης άληθοΰς πνευματικής προόδου. Πρά πεντήκοντα 

καί πέντε έτών ΰπήρχεν εν μόνον κτίριον έκκλησίας έν Σ ικάγω , και 
τοΰτο άρχέτυπον καί πενιχρόν. Σήμερον ύπάρχουσι περί τούς τριακο- 

σίους ναοί καί τόποι έν οίς ψάλλονται άκολουθίαι κατά Κυριακήν. Αύτά 
τά  άνόματα τών διαφόρων θρησκευτικών κοινοτήτων καί αιρέσεων άπο- 

τελοΰσι μακράν κατάλογον. Ύπάρχουσι πρεσβυτεριανοί, έπισκοπιανοί, 
μεθοδισταί, βα πτιστα ί, άνεξάρτητοι, ρωμανοκαθολικοί, καί άλλαι μ ι
κρά! αιρέσεις. Μεταξύ τών πολυωνύμων διαμαρτυρομένων κρατύνεται 
τά αίσθημα πρός χριστιανικήν ομόνοιαν καί σύμπραζιν. Κ αί τοΰτο εινε 
φυσικώτατον διότι όπου ή θρησκεία είνε πνευματική, άληθής καί ισχυρά, 
όπου αύξάνει καί ριζοβολεϊ είς ζωήν σύμφωνον μέ τάς θρησκευτικάς 
άρχάς, θά εύρεθή πάντοτε άνυψουμένη ύπεράνω τής άπλής άνομασίας 

αγόνου τινός ύποκρίσεως. Α ληθεύει ότι αί διάφοροι όνομασίαι εχουσιν 
έκαστη τήν άξίαν των, ά λλ’ όταν μία  τ ις  κοινότης καταδικάση άπο- 
λύτως μίαν άλλην, τότε εκπίπτει άπά τής άληθοΰς ζωτικότητάς της καί 
απο τής πηγής καί τοΰ πορισμοΰ τών άρετών έκείνων αϊτινες είνε ή

δύναμις τοΰ χριστιανικού δόγματος καί ή δόξα τών θρησκειών όσαι 
είνε ζώσαι μεταξύ τών άνθρώπων.

Πολλά! τών έκκλησιών είνε ώραϊα κτίρια  διά μεγάλης δαπάνης έγερ— 

θέντα. Οί χοροί είνε καμωμένοι ευρύχωροι, ό'χι μόνον πρός άνεσιν, 

άλλά καί πράς τέρψιν τών έκκλησιαζοαίνων. Δ ι ’ έκαστον εδρανον ή 

βάθρον πληρώνει ποσόν τ ι ό ακροατής, άναλόγως μέ τήν δημοτικότητα 

τοΰ διδάσκοντος ίεροκήρυκος. Ε ϊς  τινας τών ναών, εν βάθρον έφ ’ ού 
κάθηντχι πέντε πρόσωπα, άποφέρει άπά 1 5 0  εως 2 0 0  ταλλήρων κα τ’ 

έτος είς τά ταμεϊον τής Έ κκλησίας. Τό δάπεδον είνε έστρωμένον μέ 

τά π ητα , τά έδρανα μέ παχέα στρωμάτια, καί ριπίδια ύπάρχουσι προσ- 
ηρτημένα έφ έκάστου τών καθισμάτων, πρός χρήσιν τών κυριών έν 

καιρώ καύσωνος. Ό  χριστιανικός λαός είνε ελευθέριος περί τάς δωρεάς. 
Συνεισφέρει προθύμως καί δέν φείδεται δαπάνης όπως καταστήσγι τούς 

τόπους τής λατρείας τόσον εύπρεπεϊς καί άνετους, ώς τάς ιδίας οικίας 

του. Α ί ώραι τής άκολουθίας κατά Κυριακήν είνε ή δεκάτη καί ή ιλί

σε ια τής πρωίας και ή έβδόμη καί ήμίσεια τής εσπέρας. Τά κυριακά 

σχολεία άνοίγουσι τά άπόγευμα. Τ ί ώραία δωμάτια διά τούς παϊδας! 

Μεγάλοι, άνετοι, εύάεροι, ελκυστικοί θάλαμοι, καί έκαστος τούτων 
έφωδιασμένος συνήθως μέ πιάνο ή άλλο ό'ργανον. Ό λ α ι αί κοινωνικά! 
τάξεις, άνώτερα! καί κατώτερα!, άντιπροσωπεύονται είς τά Κυριακά
τικα σχολεία. ΤΙ προσευχή καί ή κατήχησις τών παιδιών καθίσταται 

περισπούδαστος, γηθόσυνος καί λαμπρά. Οί τοίχο! τών διαφόρων θα

λάμων είνε έμπεπετασμένοι μέ χάρτας, μέ κείμενα της Γραφής εικο
νογραφημένα καί μέ ίεράς ζωγραφίας. Ά πά όλα τά Κυριακάτικα σχο

λεία τοΰ Σικάγου, τό τοΰ κ. Μοΰδυ είνε τά μέγιστον καί τό έξοχώτε- 
ρον. Είνε αύστηρώς ιεραποστολικόν σχολεϊον, φημιζόμενον πανταχοΰ 

τής χώρας έπί άπαραμίλλω διευθύνσει. Τά παιδία εύρίσκονται έκεϊ έν 
άτμοσφαίρα φωτός καί χαρας- προσελκύονται είς τό σχολεϊον ώς είς 
οικίαν φίλου ή ώς είς τόπον προσφιλή είς τήν καρδίαν των.

Έ ν  Α μερική  όλα σχεδόν τά  Κυριακάτικα σχολεία έχουσι συλλόγους 
τής έγκρατείας συνδεομένους πρός αύτά καί άποτελοΰντα μέρος τοΰ 
έργου των. Πολλά! προσπάθειαι καταβάλλονται είς τό εργον τής έγ
κρατείας, καί ούχί είς μάτην. (( Έ χ ω  είς τήν εκκλησίαν μου άνθρώ- 
πους (έλεγεν ίεροκήρυξ τις), διά τούς όποιους ύπερηφανεύομαι, άν- 
θρώπους σταθερούς καί ειλικρινείς, οϊτινες έσώθησαν άπά τής μέθης, 
άνθρώπους λίαν ζηλωτάς είς παν έργον αγαθόν » .  Άναμφιβόλως, τό



■περί πότου ζήτημα είνε πρόβλημα δύσλυτον, άλλ οι ύπέρμαχοι της . 

έγκρατείας έν ’Αμερική έξακολουθοΰν νά έργάζωνται άκαμάτως. Γοϋ 

ύπέρ της έγκρατείας κινήματος μετέχουσι λίαν ένθέρμως καί αι γυναί
κες, ίσχυρώς ύπερμαχοΰσαι αύτοΰ. « Ισταμαι νΰν παρά τό χείλος τοΰ 

τάφου, γράφει γηραιός άνήρ’ έπί μακράν χρόνον έκυριευόμην ύπό της 

μέθης καί ήμην σκληρός πράς τήν γυναίκα καί τά  τέκνα μου, άλλά 

διά τοΰ θείου έλέους καί διά τών προσπαθειών τοΰ Γυναικείου συλλό
γου τής Έ γκρατείας, έπείσθην νά παύσω τήν μ.έθην καί νά δεχθώ τόν 

Χριστόν ώς σωτήρά μου. Έ κ το τε αισθάνομαι ότι έσώ θην».
Ε ίς  τό ζήτημα τής έκπαιδεύσεως είνε άγρυπνον τό Σικάγον. Οπως 

αί έκκλησίαι, τά  σχολεία ηύξησαν μέ τήν τα χύτητα  τής πόλεως. Τί- 
πάρχουσι πρόσωπα έπιζώντα έν Σ ικάγω , τά οποία ενθυμούνται έν μ.όνον 

σχολεϊον, μέ οχι πλείονας τών ίιώδεκα μ,αθητών. Τώρα εινε περ1. τα 
4 5 0  σχολεία μέ πολυάριθμον προσωπικόν ικανών διδασκάλων, και εκτός 

τών δημοσίων ύπάρχουσι καί ιδιωτικά σχολεία όπου οι παίδες τυγχά - 

νουσιν έντελοΰς έκπάιδευσεως.
Τά δημόσια σχολεία εινε έν γένει εύρύτατα ιδρύματα, μέ δωμάτια 

κ?λλιστα  εύτρεπισμένα, με πολυ φώς και άέρα, με καθαρά πατωμ.ατα 
καί πασα ν εύκολίαν τελεσφόρου διδασκαλίας. Έ κάστη τάςις εχει τον 
χωριστόν θάλαμόν της, καί συνάμα πολλοί θάλαμοι δύνανται νά σχημα- 

τισθώσιν έν άκαρεί είς μεγάλην αίθουσαν, αιρόμενων τών πτυκτών θυρών. 

"Οταν έπεσκέφθημέν τινα τών σχολείων τούτων, έθέλχθημεν βλέποντες 

αύτά τόσον εύτακτα, τόσον καλώς διευθυνόμενα, και τούςπαίδας τόσον 

καλώς καί κοσμίως διάγοντας. Αι ηλικ ια ι τών μ.αθητών εινε απο επτα 

μέχρι δεκαεπτά έτών. Εϊδομεν μεγάλην τάξιν νά έκτελή σειράν γυμνα
στικών άσκήσεων. Ή  έκγύμνασις ήτο προφανώς τελεία , διότι οι μα - 
θηταί διεξήγαγον τάς ασκήσεις μέ τήν ευχέρειαν έκείνην καί τήν μηχα 
νικήν γοργότητα, ήτις άπεδείκνυεν ότι οί παιδες ήσαν ο'χι μόνον ταχείς, 

ά λλ ’ ότι ειχον γυμνασθή έπιμελώς καί έντελέστατα. Ήκούσαμεν πολλας 
τών άνωτέρων τάξεων έξεταζομένας εις τήν Γερμανικήν, Γαλλικήν και 

’Α γγλικήν, καί προτείναντες εις τους μαθητάς ολιγας τινάς ερωτήσεις 
όχι πολύ σχετικάς πρός τά μάθημα, εύρομεν αύτούς ταχείς, ήσκημένους 

καί έτοίαους εις τάς άπαντησεις.
Οί παιδες τών πλουσιωτέρων οικογενειών φοιτώσιν είς τά  αύτά σχο

λεία καί είς τάς αύτάς τάξεις μέ τούς τών πτωχοτέρων. Ό λο ι διδά
σκονται όν.οΰ, ή δέ κοινωνική τάξις τών έν τώ σχολείω παιδίων έξαρ-

τΚται κατά μέγα μέρος έκ τοΰ τμήματος έν ώ τά σχολεϊον εύρίσκεται. 
Σ ω μ α ιικ ή  τιμωρία δέν ύπάρχει είς τά σχολεία τής ’Αμερικής, καί 

άλλα μέσα διορθώσεως εφαρμόζονται όταν είνε άνάγκη. Έ άν π . χ . 

παιδίον τ ι είνε άτακτον, άπειθές καί άμ.ελές, καλείται ύπό τοΰ διδα

σκάλου είς τά άρχείον καί έπ ιπ λήττετα ι αύστηρώς. Έ ά ν τοΰτο δέν 

άρκεί, τό παιδίον άποβάλλεται τοΰ σχολείου καί άν καταφύγγι είς άλλο 
σχολεϊον, καί πάλιν έξακολουθή τά αύτά, παραπέμπεται, καί άνευ 

τής άδειας τών γονέων του, είς έπανορθωτικόν ή σωφρονιστικόν σχο- 

λειον. Τά έκπαιδευτικάν σύστημα είνε ύποχρεωτικόν καί έλεύθερον τελών 

έωσοΰ ά παΐς παρασκευασθή διά τά Κολλέγιον. Ήρωτήσαμεν περί τών 

βιβλίω ν, καί έμάθομεν ότι όλα τά παραχωρεί ή Κυβέρνησις, έκτός όταν 

άπολεσθώσιν ή κλαπώσιν, ότε οφείλουσι νά τ ’ άναπληρώσωσιν οί μα- 

θηταί. Τοΰ κλειδοκυμβάλου ή άλλου οργάνου γίνεται χρήσις εις τά 
σχολεία καταλλήλως είς τήν εναρξιν καί είς τό τέλος τών άσκήσεων. 

Τοΰ μαυροπίνακος γίνετα ι πολλή χρήσις διά τε τήν άριθμ.ητικήν καί 
πρός είκονογράφησιν τοΰ μαθήματος τής άναγνώσεως όταν χρειασθή, 

διά νά τά έννοήσωσι καλλίτερον οί μαθηταί. Χ άρτα ι, όργανα τής δι
δασκαλίας, δείγματα φυτών καί φυτικής ζωής, φυσικής ί τορίας καί 

'μηχανικής, κρέμανται εις τούς τοίχους εις όλας τάς αίθούσας τών 

παραδόσεων.
’Έ κ  τίνος ένιαυσίου έκθέσεως μεταφέρομεν τήν έπομ.ένην περικοπήν : 

« Τά σχολειά μας είνε καλώς ώργανισμένα, ή έκπαίδευσίς μας είν’ έλευ- 
θέρα καί τά σύστημά μας είνε τό καλλίτερον τά άποίόν ποτε έσχεδία- 
σεν άνθρωπος». Πολύ καλά, δύναται ν’ άπαντήσγι ά άναγνώστης. Τω 

οντι, εκθεσις δέν ήδύνατο περισσότερον νά είπγι. Τοΰτο άποδεικνύει 

πολλά, καί ιδίως ότι ή έκπαίδευσίς άξιοΰται τής έπιμελείας τών νοη- 
μόνων πολιτών. Πασα σύγκρισις είνε φορτική’ ούχ ήττον άν οί διδά
σκαλοι μας έπέτρεπον τήν παρατήρησιν, θά έλέγομεν ότι ή διδασκαλία 

μας φαίνεται τελειοτέρα έν ’Αμερική παρά έν τώ Παλαιώ Κόσμω. 

'Υπάρχει περισσότερα πραγματική διδασκαλία πέραν τοΰ ’Ατλαντικού, 
καί άλιγωτέρα άπλή άκρόασις μαθημάτων, τό οποίον σημαίνει, ώς 
παρετήρησε συγγραφεύς τ ις , ότι περισσότερα κατορθοΰνται εις το σχο- 

λείον καί όλιγώτερα είς τήν οικίαν Ε ις τά σχολεία τά  άποία έπεσκέ- 
φθημ.εν έν Σ ικάγω , έν Αγίω Αουδοβίκω και Νεα ΙόρκΥ), τα  μαθή
ματα τής έπιούσης ειχον άναπτυχθή έντελέστατα ύπό τών διδασκάλων, 
μέχρι τής τελευταίας ώρας, καί τά παιδία , βοηθούμενα έπί τοσοΰτον,
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εύρίσκουσι την κατ οίκον μελετην ακοπωτεραν, ευκολωτεραν και τερ- 

πνοτέραν. Ό  έν Έ διμβουργω διδάσκων, ό φίλος μας κ. Δάν, επεμψεν 

ήμίν δύο η τρεις παρατηρήσεις, προερχομένας έκ της γραφίδος Α με

ρικανού καθηγητοΰ έπισκεφθέντοςάρτίωςτινά τών αγγλικών σχολείων. : 
«Ο ί διδάσκαλοί σας δέν μοί φαίνονται νά διδάσκωσιν. Άκούουσιν άπλώς 

τό μάθημα, διορθώνουσι τά σφάλματα καί προσέχουσιν εις τήν άνά- 
γνωσιν, ώς θά έκαμνεν είς έπισκε'πτης. Δέν άναγινώσκουσι τακτικά οί 
ίδιοι ένώπιον τών παιδιών' ουτε μεταχειρίζονται πολυ συχνά τον μα υ

ροπίνακα, υποθέτω, διά νά βοηθώσιν εις τήν αριθμητικήν και αλλα 

μαθήματα. Είνε πολυ γραμματισμένοι και ικανωτατοι αλλα το^ς λεί
πει ή έγκάρδιος καί πρόθυμος διδασκαλία, ήτις είνε τό άριστον προσόν 

διά τον διδάσκαλον, καί άνευ τοΰ όποιου ή διδασκαλία αποβαίνει φορ

τικόν εργον».
Ό  κριτικός ούτος καθηγητής ’έπρεπε νά είχεν άκουσει τήν παρατή- 

ρησιν γηραιοΰ Σκώτου περί τίνος συνοδείας ’Αμερικανών, οϊτινες κα τήλ- 

θον πρός άναψυχην είς χωρικόν πανδοχεϊον της Σκω τίας. «Α υτοί οι άν
θρωποι τής Ά μέρίκας, Τ ζα ίμη , είνε τρομερά ξυπνητοί, άλλά κύτταςε 

καλά, φίλε μου, έχουν μία  παράξενη συνήθεια νά μιλούν μέ τή  μύτη. 
Δέν ήτον ό ένας μονάχα απ αυτους, μά όλοι τους’ όταν τους εβοη- 

θησα, Τ ζα ίμη , νά ζέψουν τό άλογο, καί μοΰ μιλοΰσαν, μοΰ μιλοΰσαν 
όλοι άντάμα, δέν άγροικοΰσα τά μισά άπό όσα μούλεγαν είνε μεγάλο 
έθνος, αυτοί ά π ’ τήν Ά μέρικα , Τ ζα ίμη , μά είνε τρομερο κακο ποΰ 

δέν ξέρουν γράμματα, δέν ξέρουν γράμματα νά διαβάσουν. ’Απορώ πώς 
ή κυβέρνησίς μας δέν τούς στέλνει τίποτε δασκάλους, νά τούς μάθουν 

νά μ ιλοΰν».
1 Ιολλά κατωρθώθησαν έν Σ ικάγω , καί είς τήν προαγωγήν τών άνω- 

τέρων κλάδων τής έκπαιδεύσεως. II πόλις δικαιούται νά σεμνύνεται 
διά τό άκμαΐον πανεπιστήμιόν της, διά πολλάς νομικάς σχολάς και 
πρακτικά λύκεια, ένώ, έπί πάσι τούτοις, αί διάφοροι θρησκευτικά', κοι

νότητες εχουσιν ίδίχς ίερατικάς σχολάς καί θεολογικά φροντιστήρια.
Τό πανεπιστήΐΛίον είνε ίδρυμα έφ ω οι νοημονες πολΐται δικαίως δυ- 

νανται νά καυχώνται. Έ χ ε ι λαμπράν βιβλιοθήκην, περιέχουσαν τά άρι
στα κεφαλαιώδη συγγράμματα τών διαφόρων κλάδων τής μαθησεως, 
έχει πολλά άρχαΐα άξιοπερίεργα, πλεϊστα πολύτιμα όργανα χημείας 

καί μηχανικής, καί πρός τούτοις δύναται νά καυχηθή διά τό μέγα .τη- 
λεσκόπιον τοΰ Κλάρκ, τάν μέγιστον άνακλαστήρα έν τω Νέω Κόσμω.
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Το τηλεσκόπιον τοΰτο είνε λαμπρότατον οργανον, και μόνον του θά 

καθίστα περιώνυμον οίονδήποτε πανεπιστήμιόν άνά τόν φιλεπιστημονα 

κόσμον.
Δέν θά πραγματευθώμεν διά μακροτέρων περί τοΰ Σικάγου. Ή  έπ ί- 

σκεύίς μας υπήρξε τερπνή- καί είς όσα έγράψαμεν, δέν κατεβάλομεν 
προσπάθειάν τινα όπως μεγαλοποιήσωμεν τήν σπουδαιότητά του, καί- 

TOt προσεπαθήσαμεν τό έφ’ ήμϊν νά καταδείξωμεν eir τόν άναγνώστην 

τήν πρακτικότητα τών θεσμών του καί την ωφελιμότητα τόσων αντι
κειμένων άξιων ενδιαφέροντος. Έ ά ν άληθευη τό αξίωμα ότι « '/) έργα
σία τά άξίζει όλα », τότε τό Σικάγον είνε άξιον μεγαλειτέρας τιμής ή 

όσην άνθρωπος ή βιβλίον δύναται νά τώ άποδώση, καί έπαγγέλλεται 

ού μικρά ύπέρ πασαν άλλην πόλιν, όπως είλικρινώς φρονοΰσι καί λέ- 
γουσιν οί πολϊτα ί του, έν πάση πεποιθήσει άποβλέποντες εις τό μέλλον.
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X. Ν. Ο Υ Τ Σ Ι Ν Σ Ω Ν

(Έ κ  τοΰ περιοδικού « II Ε Φ Ε Υ Ρ Ε Σ Ι Σ  » )

Οί ίπποι είνε προσφιλείς είς όλα τά έθνη. Βλέπομεν αυτούς παντού 

εύχρηστοΰντας, καί πρός πολλούς καί διαφόρους σκοπούς τά  ευγενή 

ταΰτα καί νοήμονα ζώα κατέστησαν φίλοι και σύντροφοι ολοκλήρων 
φυλών άνθρώπων. Π ράγμα τι, άνθρωποι άνευ ίππων ουδαμοΰ υπάρ- 

χουσι, καί καθώς είς τάς χώρας της βαρβαρότητας ό ίππος εινε ό κύριος 

καί άνεύθυνος σύνεργας της επιδρομής, της άρπαγής καί τής δηώσεως, 

ούτω καί είς τάς μάλλον πολιτισμένας χώρας, ώς έν Α γγλία, ό ίππος 
οργώνει τούς άγρούς, ρυμουλκεί πλοιάρια είς διωρυχας, σύρει άμαξ'.α, 
άχήυ.ατα καί λεωφορεία, χρησιμεύει έν πολεμώ και έν ειρήνη, υπηρετεί 
είς τό ιππικόν, είς τό πυροβολικόν καί το μηχανικόν, λαμβάνει μέρος εις 
τά  κυνηγεσια καί τάς έκδρομάς καί πρωταγωνιστεί εις τάς ιπποδρο
μίας, διά τάς όποιας τόσος κόσμος, τόσον πλήθος άνδρών τε και γυ
ναικών τρελλαίνονται άλλαχοΰ τε καί έν Α γγλία , και πρός άν σκοπόν 

μεγάλη πληθύς ώραίων καί έκλεκτών ίππων έπιμελώς διατηρείται και 

τρέφετα ι.
ΤΙ άφθονία τών ίππων είς άλας τάς μεγαλοπόλεις άποδεικνυει πόσον 

άβάσιμοι ήσαν οί φόβοι έκείνων, αϊτινες προέλεγον άτι ή ατμαμαζα, 
έκτοπίζουσα τάν ϊππον, θά τάν κατήργει σχεδόν. Αληθεύει άτι η α

τμάμαξα έξετόπισετό ταχυδρομικόν λεωφορεϊον, έκτός εϊς τινα άπόκεν- 

τρα μέρη- άλλά μέ άλας τάς χιλιάδας μιλιών σιδηροδρομικών γραμμών, 
άσαι έστρώθησαν έν Μ. Βρετανία καί ’Ιρλανδία κατά τήν παρελθοΰσαν 

πεντηκονταετίαν, ύπάρχουσι πλείονες ϊπποι εϊπερ ποτέ. Ο λόγος τούτου 

πρέπει προφανώς νά ζητηθη είς τήν εύρεΐαν άνάπτυξιν τοΰ έμπορίου, 

τήν έπενεχθείσαν διά τής εισαγωγής τοΰ άτμοΰ καί δ ι’ άλλων μέσων 

καί ή αυξησις αύτη τοΰ έμπορίου συνοδεύεται φυσικά απο μεγάλην αυ- 

ξησιν πληθυσμού. Ό σω  πλείονες άνδρες καί γυναίκες, τόσφ πλείονας 
ίππους χρειάζονται’ καί ό ϊππος, καίτοι έκτοπιζόμενος κατά μέγα μέρος 

δΓ ενα σκοπόν, είνε πάλιν χρήσιμος δ ι ’ άλλον.
Τό έρώτηιια τό όποιαν συχνά προυβλήθη είς το πνεΰμα τοΰ γραφον- 

τος δύναται νά έκφρασθή ώς εξής : Κατά πόσον είνε αναγκαΐον, οικο
νομικόν ή εύάρμαστον νά έξακολουθήσωμεν είς τάς μεγαλοπόλεις μας 
τήν χρήσιν τής δυνάμεως ταΰ ίππου είς τόσον μέγαν βαθμόν, άσον 
τώρα ; Άφοΰ προσπαθήσωμεν νά λάβωμεν εύρεΐαν άποψιν τοΰ πράγ

ματος καί σταθμίσωμεν τά έπιχειρήματα ύπέρ καί κατά, φθάνομεν είς 

τά συμπέρασμα άτι μεγάλως θά έκερδίζομεν έκ τής γενικής άποδοχής 
μηχανικής τίνος δυνάμεως δ ι’ όλους τούς συνήθεις σκοπούς τής μετα κ ι- 
νήσεως. Ά ς  θεωρήσωμεν πρώτον τά μειονεκτήματα τοΰ παρόντος συ

στήματος, όπως πρασπίπτουσι / είς άνθρωπον άστις έξώδευσε πολύν και
ρόν είς οδοιπορίας είτε πεζή είτε δΓ  άγοραίων άμαξών. Ύπάρχουσι 
τούλάχιστον δέκα ή δώδεκα μειονεκτήματα είς τήν χρήσιν τής δυνά- 
μ,εως τοΰ ίππου διά τήν συνήθη καθημερινήν συγκοινωνίαν καί τήν έκ 

τόπου είς τόπον μετάβασιν έν πάση μεγαλοπόλει, καί μάλιστα έν Λον- 
δίνω. 'Η  δαπάνη, ή ένόχλησις καί ή άνησυχία ήν ενέχει ή άγορα καί 

διατήρησις ϊππων είνε πασιφανής. Γνωρίζομεν άλοι άτι οί ίπποι κοστί
ζουν άκριβά καθ’ ένα ή κα τ’ άλλον τρόπον, ά λ λ ’ ίσως εκείνοι οϊτινες 

κάι/.νουσι χρήσιν αύτών χωρίς νά εχωσι την φροντίδα των, καθώς πας 
άστις άναβαίνει είς άγοραΐαν όχημα, είς λεωφορεϊον ή άμαξαν τροχιο
δρόμου, ούδ’ ύποπτεύαυσι κάν πόσον μεγάλη είνε ή δαπάνη.

Ε ίς άλους σχεδόν τούς κλάδους τής βιομηχανίας γίνεται χρήσις τής 
δυνάμεως τοΰ ίππου, καί τούτο συνεπιφέρει μεγάλην δαπάνην. Ά λ λ ’ 

όταν άγοράση πς ίππον καί πληρώσω το άντίτιμαν αυτού, αί ενοχλή

σεις, άντί νά τελειώσουν, τότε μ.όνον άρχινοΰν. Ά ς  ύποθεσωμεν άτι, 
μ.ετά πολλάς καί κοπιώδεις έρευνας, εύρομ.εν καλάν ίππον. ΙΙοίαν έγ- 
γύησιν έχομεν άτι, μετά έξάμηνον χρόνον, θ ’ άξίζη τά χρήματα άσα



έδώκαυ.εν St’ αύτόν; Πάν ατύχημα δυνατόν νά συμβή. Δυνατόν νά 

πε'ση κάτω καί νά θραύση τά γόνατα" δυνατόν νά κρυώση και πάθη 
τοΰ; πνεύμονας" δυνατόν νά κόλληση την συνήθη τών ίππων κόρυζαν ή 

καί τήν γρίππην. Ά λ λ ’ ούδεμία ανάγκη νά διεξέλθωμεν τάν μακράν 
κατάλογον τών παθήσεων τοΰ ίππου- άρκεϊ νά εί'πωμεν ότι, ούτως ή 

άλλως, οί ίπποι είνε διαρκής αφορμή ανησυχίας, δυσφορίας καί δαπάνης.
Ά λ λ ’ έάν τυχόν αί άμαξαί μας έκινοϋντο υπό τίνος μηχανής άντί 

τοΰ ίππου, έλάχ ιστόν κίνδυνον τοιούτων ατυχημάτων θά διετρεχομεν. 

ΙΙάς νοήμων εργάτης θά ήδύνατο νά διατηρη τήν μηχανήν σας έν τ ά 

ξει, καί όταν θά έχρειάζοντο έπισκευαί, θά ήδύνατο νά τάς ύποδεικνύη 
τάχιστα ή καί νά τάς έκτελή ό. ίδιος. Έ κτός τούτου, άγοράζων μη
χανήν, είξεύρεις τ ί παίρνεις άντί τών χρημάτων σου, λόγου χάριν μη
χανήν κινουμενην δ ι’ άερίου, διά πετρελαίου ή δ ι’ ήλεκτοισμοΰ, τόσης 

καί τόσης ώρισμένης δυνάμεως ίππων, καί ύπό τοΰ δείνα ή δείνα μηχα- 
νουργοΰ κατασκευασθεϊσαν. 'Υποθέσατε, π . χ . ότι τυπογράφος τις  άγο- 

ράζει μηχανήν άερίου τοΰ Ό τ τ ο - περιμένει νά τοΰ κάμη ή μηχανή 
έργασίαν τινά καί τοΰ τήν κάμνει- γνωρίζει πόσην έργασίαν δύναται νά 

καρπωθή έκ τής μηχανής του, καί έπί πόσον χρόνον δύναται νά έλπίζη 

ότι θά τηρή αύτήν έν τάξει έργασίας, έάν καλώς τήν έπ ιμελήτα ι. Δέν 
δύναται νά γείνη αίφνιδίως καί διά μιάς άχρηστος, όπως ό ίππος.

ΙΙολλοί άγαπώσι τόσον περιπαθώς τούς ίππους, ώστε δεν καταδέχον

τα ι νά κάμωσι λόγον διά τάς συχνάς ζημίας τάς οποίας ύπέστησαν ώς 
ιδ ιόκτητα ’, ίππων. ΙΤροδήλως φρονοΰσιν ότι τό πράγμα δέν εχει θερα

πείαν, καί υποτάσσονται είς τήν τύχην μ ετ ’ άταραξίας πράγματι φιλο
σοφικής. ’Ολίγον τούς μέλει άν ή έπιστήμη έτάχθη ν ’ άνακουφίζη τά 
δεινά τών άνθρώπων, άρκεϊ μόνον ούτοι νά έπικαλώνται τήν βοήθειάν 

της. Έ άν ήτο εύκολον νά συνταχθή ακριβής στατιστική τής όλης ένιαυ- 

σίου ζημίας τήν όποιαν ύποφέρει ή άνθρωπότης άπό τά δυστυχήματα 
τά συμβαίνοντα είς ίππους καί άπό προώρους θανάτους έκ διαφόρων 

αιτίω ν, μεγάλως θά μάς έξέπληττεν ίσως ή ποσότης τών χρημάτων, 
ήτις σπαταλάται ούτω- καί όμως όλην αύτήν τήν ζημίαν, τήν φθοράν 
καί τήν δυστυχίαν θά ήτο δυνατόν νά τήν άποφύγωμεν. Ε ίς πολλά 

τών συνήθων καθημερινών έργων τοΰ βίου, ή δύναμις τοΰ ίππου θά ήδύ
νατο κατά μέγα μέρος ν’άντικατασταθή διά τίνος εύθηνοτέρου, άσφαλε- 
στέρου καί βεβαιοτέρου μέσου, είς τάς μεγαλοπόλεις τούλάχιστον. Ποιαν 
μορφήν Οά έλάμβανεν ή νέα δύναμις, είνε ζήτημα εις τό όποιον αί γνώ-

μαι θά διχασθώσι- τοΰτο θά θεωρήσωμεν νΰν- άλλ’ ή προσπάθεια μα ς 
είνε νά καταδείξωμεν τά πολλά μειονεκτήματα τοΰ παρόντος συστή

ματος, όθεν θά μεταβώμεν είς τά παθήματα αύτών τών ίππων. Ούδείς 

έχων μικράν πείραν τής κυκλοφορίας τών όδών είς τάς μεγαλοπόλεις, 

καί μάλιστα έν ύγρώ καιρώ, δύναται ν άρνηθή ότι οι ίπποι ύποφέρουσι 

τά μέγιστα.
Ή  πτώσις ίππου είς τάς όδούς προξενεί δυσάρεστο- έμπόδιον έωσοΰ 

σηκωθή. Ά λ λ ά  καίτοι πολλά δύναταί τις νά ε’ίπη περί τών δυστυχών 
ίππων τών άμαξών, οί όποιοι περιμένουσι τόσον ύπομονητικώς είς σει

ράς τεταγμένοι έπί ώρας, καί καταπονοΰνται τόσον άργά τήν νύκτα, 
χειμώνα καί θέρος, μεγαλειτέρου οίκτου άξιοι είνε οί ίπποι των τρο

χιοδρόμων καί τών λεωφορείων. Νά τούς βλέπη τις νά τεντώνωσιν 

όλους τούς μΰς διά νά σύρωσι βαρυφορτωμένον λεωφορεϊον ή τροχιά- 

υ.αξαν, είνε έλεεινόν θέαμα. Πόσον καταπονείται ή σωματική ρώμη των 

ιδέαν δύναται νά σχηματίση τις έκ τοΰ γεγονότος ότι είς κοινός ίππος 
λεωφορείου, έργαζόμενος πέντε ώρας τήν ήμέραν, άντέχει μόνον πέντε 
έτη - καί ίππος τροχιοδρόμου μόνον τέσσαρα έτη . Δέν δύναται τις νά 

μή αίσθανθή ότι δέν ήσαν προωρισμένοι διά τά είδος τοΰτο τής έργα
σίας, καί όσον ταγύτερον άπαλλαγώσι τής κακοπαθειας ταυτης, τόσον 

καλλιτερον.
Δεύτερον μειονέκτημα είνε ά θόρυβος ό γινόμενος εις τάς όδούς μας 

τοΰτο είνε σπουδαίον πράγμα είς τάς ήμέρας ταύτας τής μεγάλης κυ
κλοφορίας, ότε αί κυριώτεραι λεωφόροι μας γεμίζουν σχεδόν μέχρι του 
τελευταίου ορίου τής χωρητικότητός τω ν- τά  νεΰρά μας εινε ήδη υπερε- 

ξηυ.μένα άπό τήν τύρβην καί τάς μέριμνας τοΰ βίου, από τους στρο
βίλους τών σταθμών τών σιδηροδρόμων καί άπό τόν άγριον συναγωνι

σμόν τής ζωής. Έ άν όμως τά αέριον, τό πετρέλαιον ή αι ήλεκτρικαι 
μηχαναί άντικαθίστων τούς ίππους, θά ήσθανόμεθα μεγάλην άνακού- 

φισιν εύρίσκοντες ότι αί άδοί μας είνε ήσυχώτεραι. Δέν βλέπομεν τόν 
λόγον διατί πάσα άμαξα, πάν λεωφορεϊον καί όχημα κινουμενον νά 

μή έφοδιασθή μέ τροχοταινίας έκ καουτσούκ.
Ούκ όλίγαι τών οικιών θά έπετύγχανον μεγά λα  ένοίκια έάν αι οδο! 

ήσαν άπηλλαγμέναι άπό τόν διαρκή θόρυβον τής κυκλοφορίας, όστις 

είς πολλούς φαίνεται τόσον διασκεδαστικός. Τοΰτο μάς φέρει είς την 
φθοράν καί καταστροφήν τών όδών μας. Σήμερον αί οδοι, ξυλόστρω
το ι, άσφαλτωμέναι ή μετά μίγματος έστρωμέναι, ταχέως φθείρονται



όχι μόνον άπό τά πέταλα, τών ίππων, άλλά καί άπό την προστριβήν 

τών τροχών. Ε ίς ολίγα ετη τό ξυλώδες η άσφχλτώδες στρώμα τά όποιον 

έκόστισεν εις την ράχιν τών φορολογούμενων τόσον άκριβά, ανάγκη 

ν αφαιρεθ?) και αντικατασταθή δι άλλου" πάλιν ή ράχις τών φορολο
γούμενων γνωρίζει τ ί υποφέρει.

Ά λλά  διά της εφαρμογής τών τροχοταινιών η περιβλημάτων έκ 
καουτσούκ εις τους τροχούς τών άμαξών, αί επιστρώσεις τών άδών θά 

ήσαν πολύ διαρκέστεραι. Ά π όκειτα ι εις τούς πρακτικούς άνθρώπους νά 
είπωσι ποϊον σύστημα όδοστρωσίας θά ήτο τό άριστον πολλοί προτι- 

μώσι τήν άσφαλτον, διά τά μαλακόν και τό καθάριον. Μεγίστην ένό- 

χλησιν προξενεί άπά καιρού είς καιρόν ή ανάγκη τής επισκευής τών 
άδών καί ή παρεμπόδισις τής κυκλοφορίας, δ ι’ ήν καί όλος ά χώρος 
ελεύθερος δέν άρκεϊ.

Εάν συνηγορώ ύπερ τής εισαγωγής τής μηχανικής κινητηρίου δυνά
μεως εις τάς άδούς μας, ά λόγος δέν εινε ότι άποστρέφομαι τούς ίπ 
πους i '  εναντίας μάλιστα. Οσοι άγαπώσι τά εύγενή ταΰτα καί χρή

σιμα ζώα εύχονται να τα ίδωσιν ελευθερουμενα απο τά παρόντα έπα— 
χθή βάρη των.

Ε ίνε αληθές ότι τό καουτσούκ κοστίζει καί αί τροχοταινίαι πρε'πει 

ν άνανεοϋνται άπο καιροΰ εις καιρόν, αλλ υποστηρίζομεν οτι τ  κέρδος 
είς τους φορολογούμενους θά ήτο μέγα. Ή  παροΰσκ όχι υγιεινή κατά- 

στασις τών άδών μας έν καιρώ καύσωνος καί ξηρασίας εΐνε άλλο σο
βαρόν θέμα, είς τό όποιον έφισταται άπά καιροΰ είς καιρόν ή κοινή 
προσοχή. Πέρυσι τό θε'ρος, μέ τήν χολέραν ταξειδεύτριαν άνά τήν Ε ύ - 
ρώπην, ένορίαι τινές προσεπάθησαν νά καθάρωσι καί άπολυμάνωσι τάς 
όδους διά τής χρήσεως ύδατοφόρων άμαξίων περιεχόντων άσθενή διά— 
λυσιν μ,αγγανησιου τής ποτάσσης. Ε ίς όλας τάς πολυσυχνάστους λεω- 
φορους η κόπρος τών ίππων σωρεύεται τόσον ταχέως, ώστε οΐ καθα- 
ρισταί τών άδών δέν προφθάνουν νά τήν άποκομίζωσι. Κατά τούς ψυ— 
χρι.ύς μήνας τοΰ χειμώνος τοΰτο δέν βλάπτει πολύ; ά λλ ’ έν θερμώ καί 

ζηρώ καιροί ή οσμ.ή είνε λίαν δυσάρεστος, καί άναμφιβόλως σπέραατα 
νόσων εύρίσκουσιν έκεϊ εύνοϊκάν μέσον πράς πλήθυνσιν. Ά λ λ ’ έκτός 
τούτου πολλά μ.ικρά κάρφη άχύρου, κτλ. μεμιγμένα μ ε τ ’ οργανικής 
ύλης ρίπτονται κάποτε είς τούς οφθαλμούς τοΰ διαβάτου.

ΙΙεριπλέον δέ, άσχημον φαίνεται *άπως τά πραγμα νά βλέπη τις 
είς μεγάλας πόλεις ου μ.'.κράν αριθμόν σταύλων παραπλεύρως τών οικιών.

Τό Λονδΐνον είνε γεμ.ατον άπό σταύλους παντοΰ. Κ αί ά’πισθεν τών οι

κιών αύτής τής άριστοκρατικωτάτης συνοικίας, τοΰ Δυτικοΰ Ακρου, 
δύναταί τις πολλάκις νά ιδη σειράς σταύλων. Λίαν ενδιαφέρον θά ήτο 

νά γνωρίσωμεν τήν γνώμην τών άρίστων ιατρών περί τοΰ υποκείμενου 
τούτου. Ά λλο  δυσάρεστον τά άποϊον πολλοί βεβαίως, όπως ά γράφων, 

εχουσι παρατηρήσει, είνε οί θόρυβοι οί γινόμενοι άπό άνησύχους ίππους 
τήν νύκτα, πτερνοκοποΰντας καί ένίοτε χρεμετίζοντας κατά τρόπον όστις 

ολίγους βεβαίως θά τέρπη. ’Έ π ε ιτα , άν ρίψη τις βλέμμα είς άδόν 
πλήρη άπό λεωφορεία, οχήματα καί άμάξας, δέν δύναται νά μή παρα

τηρήσω ότι μέγιστον μέρος τοΰ χώρου κατεχεται άπά μόνους τους ίπ 

πους. "Ιππος δίφρου καταλαμβάνει μεγαλείτερον μήκος τής όδοΰ παρά 

τά όπισθεν του δχημα, καί άλλοτε πάλιν ά χώρος ά καταλαμβανόμενος 
ούτω είνε μέγιστος. Ά λ λ ’ έάν αί άμαξαι έσύροντο άπά μηχανην αε

ρίου, αί άδοί μας δέν θά έγέμιζον τόσον όσον τώρα, διότι τό μεγαλεί- 
τερον μέρος, άν όχι τό όλον, τής μ.ηχανής θά ήδύνατο νά τεθή ύπο το 
όχημα. Τότε μ,ικρόν μ.όνον έδώλιον είς τά ’έμπροσθεν τοΰ οχήματος θά 
ήρκει διά τάν άμαξηλάτην. Ύ πό τό παρόν σύστημα τής διά ζώων δ ι- 
φρηλασίας τά  δυστυχήματα εις τάς άδούς δέν είνε σπάνια, έπιφέρονται 
δέ συχνά άπό ίππους τρομάζοντας ή άφηνιάζοντας. Βλέπει τις συχνά 
μέγα καί πολυτελές ύαλωτάν παράθυρον μαγαζείου θραυομενον απο 
κάρρον ή άλλο όχημα έφορμών αίφνης κ α τ ’ αύτοΰ. Μέγας δε είνε ό 
κίνδυνος τής καταπλακώσεως ή ανατροπής άνθρώπων όταν τρομάξη ό 

ίππος. "Οσοι ήνιοχοΰσι τούς δίφρους των μόνοι πρέπει νά εύρωσί τινα 
διά νά κρατή τό άλογον, έάν έπιθυμώσι νά κατέλθωσιν είς την θύραν 
μεγάρου καί άφήσωσι τό έπισκεπτήριόν των, ή νά είσέλθωσιν είς έμπο- 
ρικάν ν ’ άγοράσωσί τ ι Δ ι ’ ολόκληρον δε ετος τοΰτο άπαιτεΐ ου μικράν 

δαπάνην. Μέγα πλήθος άνθρώπων είσελαύνουσιν είς τάς πόλεις απο τών 
άγρών, ή διά νά. παρευρεθώσιν είς άγοράς ή διά νά έπισκεφθώσι μ.αγα- 

ζεία ή δΓ άλλους σκοπούς, καί άναγκαίον άποβαίνει είς πλείστας περι
πτώσεις ν ’ άποζεύξουν τάν ίππον των κάπου είς εν πανδοχεϊον. Ιό ,ώον 
πρέπει ν άποζευχθή, νά σταυλισθή, νά λάβη φορβήν καί τέλος νά 

ζευχθή έκ νέου. "Ολα αύτά κοστίζουν χρήμ.ατα. Ούδεις σταυλισμάς 

καί ούδεμία φορβή θά έχρειάζετο έν τή  μ,εταχειρίσει μηχανής εκτε- 
λούσης χρέη ύποζυγίου, μ.όνον μ ία  αύλή όπου ν’ άποτίθενται αι μ.ηχα- 
ναί' άλυσις καί κλεϊθρον θά ήρκουν νά έμ.ποδίζωσιν άλλα πρόσωπα νά 

διφρηλατώσι διά τής μηχανής.



Το άέριον καί τό καουτσούκ φαίνονται νά είνε τά φάρμακα διά τήν 

παρούσαν κατάστασιν τών πραγμάτων. ΙΙεραίνομεν δέ δ ι’ ολίγων λέ

ξεων. Προτείνομεν μόνον τήν δ ι ’ άερίου μηχανήν διά τήν κίνησιν τών 

άμαξών, διότι πρός τό παρόν ή δ ι’ ηλεκτρισμού κίνησις τών αμαξών 

καί οχημάτων δέν είνε τελειοποιημένη όσον πρέπει. Ε ις τάς Ηνωμένας 
Ιίολιτείας ό ηλεκτρισμός έφηρμόσθη είς τάς τροχιαμάξας, άλλά δέν ε’ί-  

μεθα είς θέσιν νά εϊπωμεν ποια είνε άκριβώς τά έπιτευχθέντα άποτελέ

σματα, είτε ώς πρός τήν δαπάνην είτε ώς πράς τά άποτελεσματικάν τής 

έργασίας. Ά λ λ ’ αι μηχαναί τοΰ άερίου είνε πράγμα τελειοποιημένον. 

Κατασκευάζονται κατά χιλιάδας καί άποδεικνύονται πράς πολλούς σκο
πούς χρησιμώ ταται. Δέν κάμνουν θόρυβον, χρειάζονται όλιγώτερον 

χώρον, δέν έκβάλλουσι καπνόν καί δέν παράγουσι θειώδεις άτμούς ή 

νέφη καπνοΰ. Δέν βλέπομεν τόν λόγον διατί μηχανουργός τις μέ πρα
κτικόν πνεΰμα νά μή σχεδιάση έλαφράν δΓ άερίου μηχανήν, ήτις νά 

δύναται νά τεθή ύπό τό ό’χημα . Τό άέριον θά ήδύνατο ν’ άποθηκεύηται 
είς συμπυκνωμένην κατάστασιν έντός δυνατοΰ χαλυβδίνου άγγείου, καί 

ή πίεσις νά κανονίζηται δ ι’ έπιστομίδος. Κ α τ’ αύτόν τόν τρόπον, ικανόν 

άέριον θά ήδύνατο νά κομίζηται ύπό συνήθους οχήματος ή άμάξης 
όπως άρκέση δ ι’ έργασίαν πολλών ήμερών. Οί πεζοί διαβάται θά ήδύ
ναντο νά λαμβάνωσιν εϊδησιν περί τής προσεγγίσεως τής άμάςης διά τοΰ 

ήχου έλαφροΰ κωδωνίσκου. Ε ίς  πολλούς άνθρώπους θά είνε λίαν ευά
ρεστος ή μαλακή τροχηλασία καί ή άπουσία πάσης δονήσεως, ή επ ι
τυγχανόμενη διά τών τροχοταινιών τοΰ καουτσούκ. Πιστεύομεν δέ ότι 

πριν π&'ρέλθη μακρός χρόνος θ’ άνακαλυφθή μέθοδός τις ή πρός σκλή- 

ρυνσιν τών τοιούτων τροχοταινιών ή πράς προφύλαξιν τής έπιφανείας 
των άπό τής έπενεργείας οξέων λίθων. Τά ζήτημα μελετάται σοβαρώς 
άπό τούς έφευρέτας, καί τελευταίον έφημερις τ ις  άνήγγειλεν ότι ή δυσ

κολία νομίζεται ότι ύπερενικήθη.
'Όπως άνακεφαλαιώσωμεν διά βραχέων τά πλεονεκτήματα τά μ έ λ 

λοντα νά έπιτευχθώσι διά τής μηχανικής δυνάμεως, λέγομεν ότι με
γάλη θά έπήρχετο οικονομία δαπάνη* διά τε τούς ίδιοκτήτας οχημάτων 
καί τούς φορολογούμενους’ πρώτον, διότι οί δρόμοι μας σπανίως θά 
έχρειάζοντο επισκευήν’ δεύτερον, διότι τά οχήματα θά ήδύναντο νά 

διαρκώσιν έπί μακρότερον καί τρίτον, διότι θ ’ άπετρέποντο πλεϊσ-ιαι 
πρόσθετοι δαπάναι, όπως μηδέν εϊπωμεν περί τοΰ γεγονότος ότι άμαξα 
μέ μηχανήν άερίου θά ήδύνατο νά κοστίζη πολύ εύθηνότερα άπό άμαξαν

ι

μέ ίππον. Οι ϊπποι θά άπέφευγον πολλάς κακοπαθείας’ ό κίνδυνος τών 
τυχαίων δυστυχημάτων μεγάλως θά ήλαττοΰτο. Πιθανώς πολύ πλείο- 

νες"άνθρωποι θά ήσαν ικανοί νά διατηρώσιν άμαξαν. Ό  θόρυβός τής 

κυκλοφορίας είς τάς όδούς θά ήλαττοΰτο Ή  υγεία τών πόλεων μας θα 

έβελτιοΰτο, διότι θά ελειπον οί σταΰλοι, καί αι όδοι θά ήσαν πολύ

καθαρώτεραι καί ύγιεινό_εραι.
'Η βασιλεία τοΰ ίππου διήοκεσεν έπί πολλάς εκατονταετηρίδας, και 

πλησιάζει ήδη ά χρόνος καθ’ ον ά πιστός ούτος καί πολύπονος σύντροφος 

τοΰ άνθρώπου θ’ απαλλαγή πάσης μή αναγκαίας ταλαιπωρίας. Δεν 
είνε ύπερβολή νά εϊπωμεν ότι τοιαύτη μεταβολή, όταν έπέλθιρ, θα 

σημειώση σπουδαίαν χρονολογίαν έν τή  άνθρωπίνη προόδω.



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΓΓΝΑ1ΚΩΝ
ΥΙΙΟ

ΤΟΥ Α ΙΔΕΣΙΜ ΟΓ Γ . Φ. Β Ρ Α Ο Υ Ν

( Έκ. τ η ς  « Ι Θ '  Ε Κ Α Τ Ο Ν Τ Α Ε Τ Η Ρ Ι Δ Ο Σ » )

Γό ζήτημα περί ίδρύσεως διδάσκοντος Πανεπιστημίου έν Αονδίνίρ 
ζωηρώς συζητείται νΰν, καί βασιλική επιτροπή μελετά τοΰτο. "Ολα τά 
πανεπιστήμια, της ’Αγγλίας τουλάχιστον, εχουσι την προσοχήν των 
έστραμμ.ε'νην είς τό ζήτημα τοΰτο, και ή προσοχή αΰτη πιστεύεται ότι 
δεν θά μ.ειωθή έν τω μ.έλλοντι. Έ άν δέ δέν έπέλθγι μέγα τ ι συμβε- 

βηκάς εις τό Εθνος η εϊς τό Βρεττανικόν κράτος, ο Ιον πόλεμος ή κοι

νωνική επαναστασις, δυνάμεθα ευλόγως νά έλπίζωμεν ότι τά ζήτημ.α 
τής άνωτε'ρας έκπαιδεύσεως θά διατηρήση έπί μακράν τήν έξέχουσαν 
θέσιν ήν κατέχει νΰν είς τά πνεύαατα τών άνθοώπων.

Ενώ πολλαί άπόψεις τοΰ ζητήματος τούτου δέν είνε άκόμη ώριμοι 
προς λυσιν, καίτοι τινές τούτων ώριμάζουσι ταχέως, ύπάρχει σπουδαίος 
τις κλάδος όστις φαίνεται ετοιμ.ος πράς ευρωστον μεταχείρισιν. Ούτος 
εινε ή πανεπιστημιακή έκπαίδευσίς τών γυναικών.

Ο θανατος τής Μις Κλάου εαρος άρχομένου τοΰ παρελθόντος έτους 
εκαμε πολλά πρόσωπα νά παρατηρήσωσι πόσον ραγδαία ήτο ή άνά- 
πτυξις τών γυναικείων κολλεγίων έν Κανταβριγίι^, και πόσον μ.εγάλα 
.καί σπουδαία Κατέστησαν τα ΰτα . Μόλις είχε παρέλθη δεκαετία άφότου 

0.1 μ α θ ή τ ρ ια ι  εγειναν δεκταί είς πανεπιστημιακά? έξετάσεις, μετά τήν

νόμιμον δοκιμασίαν τήν όποιαν επιβάλλει τά πανεπιστήμιον τής Καν- 

ταβριγίας. Δέκα ετη πρότερον, τά κολλέγια τής Γιρτώνος καί τής 
|\(ιουγχάμης δέν ύπήρχον. Περιττόν νά όμιλήσωμεν περί τής μεγάλης 

έπιτυχίας τών φοιτητριών είς τάς πανεπιστημιακάς έξετάσεις, δΓ  όλης 

τής δεκαετίας καθ’ ήν έγένοντο δεκταί είς διανοητικόν πράς τούς άνδρας 
συναγωνισμόν. Πας τις γνωρίζει ότι ά έλεγχος τών κλασικών εξετάσεων, 
ά καταρτιζόμενος όπως μή άποκαλύπτη ποτέ τά ακαδημαϊκά μυστικά, 

κατά περίεργον σύμπτωσιν άπεκάλυψε πρό τίνος χρόνου OTt μία τών 
γυναικών ένίκησεν όλους τούς άνδρας. "Οσοι εύρέθησάν ποτε είς τά 

παρασκήνια, γινώσκουσιν ότι έπι τοΰ κεφαλαίου τούτου ετι πλείονα 

ήδύναντο νά λεχθώσι. Καί ούδεις αύτόπτης θά λησμονήση ποτέ τήν 

σκηνήν τήν διαδραματισθεϊσαν έν τή άκαδημαϊκή συγκλήτω. καθ’ ήν ό 
κοσμήτωρ τής Σχολής, άφοΰ άνέγνωσε τάν κατάλογον τών ύποψηφίων 

έν τώ ελέγχω τών μαθηματικών κα τ’ άριθμητικήν τάξιν άξίας, έξηκο- 

λούθησε μέ τάς λέξεις : «Γυνα ίκες . ’Ανωτέρω το ■ πρώτου ύποψηφίου». 
Κ ατά δέ τάν παρελθόντα Δεκέμβριον γυνή τις έλαβε διά πρώτην φοράν 

τόν πρώτον βαθμόν είς τά Μείζονα μαθήματα τής ’Οξφόρδης.
Τούτων ούτως έχόντων, φυσικόν μόνον είνε ότι αΐ γυναίκες καί οί 

φίλοι τής άνωτέρας έκπαιδεύσεως τών γυναικών θά έσχημάτιζον μ εγά 

λην ΐδε'αν περί τής θέσεως ήν ’έπρεπε νά κατε'χωσιν αΐ γυναίκες εις τά 

άγγλικά πανεπιστήμια Πράς τό παρόν είνε μόνον εύπρόσδεκτοι ξένοι. 
Περί τοΰ ειλικρινούς τής δεξκόσεώς των δέν δύναται νά ύπάρξη άμ.φι- 
βολία- καίτοι συγχρόνως ύπάρχουσιν έν ’Οξφόρδη καί Κανταβριγία 
ικανοί οί φρονοΰντες ότι αύται καλλίτερα θά εκαμνον νά είνε άλλοΰ, 
καί οί εύχόμενοι νά μήν είχάν ποτε ελθν). Ο ύδ’ ύπήρξεν έλλειψις συμ.- 

παθείας πρός αύτάς έν τα  ς έπιτυχίαις των, ή ελλειψις προθυμίας πράς 
συμβουλάς καί άρωγήν έν τή  διαχειρίσει τών μεγάλων ιδρυμάτων των. 

Α ί μεγάλαι σειραί τών κτιρίων έν Νιουγχάμγ) καί Γιρτώνι εΐνε κόσμημα 
είς τήν Κανταβριγίαν καί τά  πέριξ, καί ύπό εποψιν κοινωνικήν αι ένοι
κοι είνε κέρδος διά τάν πανεπιστημιακόν βίον. Αί άρχαί τών γυναι

κείων διδασκαλείων εΐνε άξιαι συγχαρητηρίων διά τό καθολικόν σέβας 
τά όποιον έφείλκυσαν αί φοιτήτριαν Σκληρόν θά ήτο άν άλλως είχε τά 

πραγμα, διότι ή διεύθυνσις ύπήρξε θαυμάσιος συνδυασμός συμ,παθείας, 
διακρίσεως καί γνώσεως τών πραγμάτων.

Τά ζήτημα τής άλομελείας πανεπιστημίου οιον τά έν Λονδίνω, θά 
ήτο σχετικώς άπλοΰν, καί ή βαθμολογία έκεϊ είνε ύποκείμενον γνώσεως.



Ά λ λ ’ έν ’Οξφόρδη καί Κανταβριγία τά θέματα ταΰτα είνε περιπλόκως 

μεμιγμένα μέ ζητήματα εταίρων καί καθηγεσιών καί αναγνωστών καί 

πανεπιστημιακής διευθύνσεως καί έσωτερικης οίκοτροφίας. "Οτε πρό 
τινων έτών υπεβλήθη ή πρότασις περί αποδοχής τών γυναικών είς τούς 

ακαδημαϊκούς βαθμούς τής Κανταβριγίας, πρόδηλον άπέβη ότι μεγάλη 

πλειονότης εσωτερικών τε καί εξωτερικών μελών τής Συγκλήτου τοΰ 
Πανεπιστημίου διέκειντο έχθρικώς πρός τήν πρότασιν, έν ο!ς καί πολ

λοί οϊτινες είχον λάβη ενεργόν μέρος είς τήν υποδοχήν τών γυναικών 

ώς ξένων έν τώ πανεπιστημίω , καί είς τήν παραδοχήν αυτών είς μα

θήματα καί εξετάσεις. 'Η  απέχθεια ήν έδειξαν ήτο τόσον σφοδρά, ώστε 
πάσα άνανέωσις τής προτάσεως δέν είνε πιθανόν νά τύχη εΰμενοϋς υπο

δοχής έπί πολλά ετη είς τά μέλλον. Ά ν  όσοι έπεθύμουν νά δεχθώσι 
τάς γυναίκας είς πανεπιστημιακούς βαθμούς ’έδειξαν φρόνησιν άνακι- 
νήσαντες δημοσίως τά ζήτημα τόσον πρωΐμως, καί άν οί άντιφρονοΰν- 

τες είς τήν πρότασιν άρθώς επραξαν πολεμήσαντες αύτήν, είνε ζητή
ματα τά όποια δεν είνε ανάγκη νά συζητήσωμεν διά τόν παρόντα 

σκοπόν μας.

Φαίνεται πιθανόν ότι όλοι ή σχεδόν όλοι όσοι πράγματι ένδια,φέ— 

ρονται ύπέρ τής άνωτέρας έκπαιδεύσεως τών γυναικών θά ήδύναντο νά 

συμφωνήσωσιν είς δύο τινά . Πρώτον ότι τό στάδιον τής άνωτέρας έκ- 

παιδεύσεως, τά κάλλιστα άρμόζον πράς άνάπτυξιν καί κράτυνσιν τών 
διανοητικών καί πνευματικών δυνάμεων τών γυναικών πρέπει νά είνε 
άνοικτάν είς τάς γυναίκας. Δεύτερον ότι αί γυναίκες πρέπει νά εχωσιν 
επάγγελμά τ ι προσιτόν είς αύτάς, σχετικώς πράς τήν άνωτέραν έκπαί- 
δευσιν, έφάμιλλον λόγω τιμής καί κέρδους πρός έκεϊνο τά όποιον είνε 
ανοικτόν είς τούς άνδρας.

'Η  συμφωνία έπί τοΰ πρώτου κεφαλαίου δέν είνε μόνιμος. Ά φ ’ ής 

στιγμής προβληθή τά ερώτημα : « Ποια ή σειρά τής άνωτέρας έκπαι- 

δεύσεως η κάλλιστα άρμόζουσα προς άνάπτυξιν καί έπίρρωσιν τών νοη- 
τικών καί πνευματικών δυνάμεων τής γυνα ικός;» , ή συμφωνία παύει. 
Έ ν  Οξφόρδη καί Κανταβριγία κατηρτίσαμεν σειράς μαθημάτων, τά 
όποια νομίζομεν καθ’ όλου κάλλιστα διά τούς άνδρας. Αί σειραί αύται 

έφηρμόσθησαν, όπως ό αγγλικός λαός εφαρμόζει τά πράγματα όταν 
δέν γνωριζη πολλά περί αύτών, έξ έμπειρίας. Ό τ ι ύπάρχουσιν ιδεώδη 

στάδια διά τούς άνδρας, έκείνοι οϊτινες γνωρίζουσι τά πλεϊστα περί 
αύτών είνε ίσως οί ελάχιστα διατεθειμένοι νά διϊσχυρισθώσι. Έφθάσα-

μεν είς ταΰτα διά πολλών σφαλμάτων καί ύποχωρήσεων, φωτιζόμενοι 

άπό άκτίνα έπιμόνου όρθοφροσύνης, έν μόνον άντικείμενον έχοντες έναρ- 

γώς πρό οφθαλμών, πολύ έναργέστερον άπό τήν όδόν τήν άγουσα ν είς 

αύτά, τουτέστι, τό νά κατορθώσωμεν τό καλλιτερον διά τούς άνδρας. 
Τήν γνώμην ότι είνε καθ’ όλου τό καλλιτερον διά τους άνδρας, συμ,με- 

ρίζονται καί πολλοί οϊτινες δέν θά ίσχυρίζοντο ότι είνε τό ιδεώδες κα

λόν. Ά λ λ ’ άπ’ αρχής μέχρι τέλους, όσον πόρρω καί άν άναδράμωμεν 

είς τά παρελθόν, όσον εγγύτερον καί άν κατέλθωμεν είς τά μέλλον, δέν 

ύπήρξεν οίαδήποτε γνώμη περί τού τ ί δύναται νά είνε τά καλλιτερον 
διά τάς γυναίκας. Ε ίς πάσαν λεπτομέρειαν περί τών διδακτέων καί 
έξεταστέων μαθημάτων ο', άνδρες καί μόνοι οί άνδρες έλήφθησαν ύπ’ 6- 
ψιν. Δυνατόν νά ύπήρξεν έν τή  διανοία άνδρός τίνος εχοντος όμμα 

Λυγκέως σχέδιόν τ ι περί εισαγωγής κλάδου δυναμένου ίσως ν ’ άρμόζη 

είς τήν νοημοσύνην σπανίας τινός γυναικός' άλλά τά καθολικόν γεγονός 
είνε ότι ή ώφέλεια τής γυναικός δέν έλήφθη ύ π ’ δψιν είς τούς κανονι

σμούς τοΰ πανεπιστημιακού κύκλου. Έ ν Κανταβριγία, είνε άληθές, 

κατέστη δυνατόν διά τάς γυναίκας, όσαι άκολουθοΰσι σειράν τινα μα
θημάτων, νά γείνωσι δεκταί είς έξετάσεις διά τά μαθηματικά άνευ τής 

γνώσεως τής Ε λ λ η ν ικ ή ς . Ά λ λ ’ είνε σημαντικόν τής βαθείας διαφωνίας 
τών κομμάτων ότι τά έν τών δύο γυναικείων διδασκαλείων δεν θά εχη 
τίποτε νά ώφεληθή έκ τής συγκαταβάσεως ταύτης. Περιττόν νά προσ- 

θέσωμεν OTt τά μέγιστα θά ήτο έπιβλαβές διά τά συμφέροντα τοΰ 
πανεπιστημίου, έάν οί φίλοι τής έκπαιδεύσεως τών γυναικών προσεπά- 
θουν ν ’ άλλοιώσωσι τήν προδιαγεγραμμένην διά τούς άνδρας σειράν μα

θημάτων, όπως καταστήσωσιν αύτήν εύαρμοστοτέραν διά τάς γυναίκας.

"Οσον άφορά τούς άνδρας, ήμείς έν Κ ανταβριγί^ διηρέσαμεν καί 
ύποδιηρέσαμεν τά  ύποκείμενα, έλάβομεν μέτρα πρός ειδικότητα είς τούς 

διαφόρους κλάδους, έωσότου εύκολώτερον άπέβη νά παρωδήσωμεν παρά 

νά περιγράψωμεν τό πολύπλοκον σύστημά μας. Α ι άρχαί τοΰ πανεπι
στημίου εχουσι τούλάχιστον ικανά νά πράξωσιν είς τάς ιδίας των ύπο- 

θέσεις, χωρίς νά ύποχρεοΰνται νά έπινοήσωσι σειράς άνωτέρας έκπαι- 
δεύσεως διά τάς γυναίκας. Καί ή άρμοδιότης των πρός τοιαύτας έπ ι- 
νοίας, έάν καθίστατο καθήκον των, δέν είνε ίσως είς αύτούς πρόδηλος. 

“Ο ,τ ι δύνανται νά πράξωσι, τό πράττουσι, καί τό πράττουσι φρονί- 
μως. Λέγουσι διά τών πραγμάτων : «ΙΙράττομεν τό καθ’ έαυτούς, ώς 
επραξαν καί οί προκάτοχοί μας, όπως προμηθεύσωμεν άγαθάς σειράς



μαθημάτων διά τους νέους, σύμφωνα μέ τάς άρίστας οδηγίας της επο

χής· αί γυναίκες εις όσας νομίζουσιν οί φίλοι των ότι άρμόζουσιν αί 

σειρά! αύται, καλώς νά έλθωσι διά νά τάς άκολουθήσωσι, καί είς τό 

τέλος τής σειράς τών μαθημάτων έκάστης, θά έξελέγξωμεν καί θά π ι- 

στοποιήσωμεν τάς προόδους τ η ς » .
Ά λ λ ’ οί φίλοι τής άνωτέρας έκπαιδεύσεως τών γυναικών δύνανται νά 

εΰχαριστηθώσι μέ τοΰτο ; 'Έως έδώ πηγαίνει πολύ καλά. Δ ιότι αί γυ

ναίκες είς άς πράγματι άρμόζει, πιθανώς δέν θά ήδύναντο νά έπινοή- 
σωσι τίποτε καλλιτερον. Ά λ λ ’ υπάρχει μεγάλη άπόστασις άπό τούτου 

μέχρι τής ύποθέσεως ότι, εκείνο τό όποιον είνε ή άρίστη σειρά έκπαι- 

δεύσεως διά τούς άνδρας είνε καί ή άρίστη διά τάς γυναίκας. Επρεπε 
νά είνε δυνατόν διά τούς φίλους τής άνωτέρας έκπαιδεύσεως τών γυ

ναικών νά είσαγάγωσιν είς τάν άνώτατον κύκλον τών μαθημάτων υπο

κείμενα ή κλάδους υποκειμένων, ικανών ν’ άναπτύξωσι τάς άρίστας 
νοητικάς δυνάμεις τών γυναικών καί μή δυναμένων νά συμπεριληφθώ- 

σιν είς τούς άνωτάτους διά τούς άνδρας κύκλους. Επρεπε τουλάχιστον 
νά ΰπάρ/Υ) ευκαιρία διά τοιαΰτα πρόσωπα όπως συνέρχωνται έπί το 
αυτό καί συυ.βουλευωνται περι τοΰ αριστου ιδεώδους διά τάς γυναίκας, 

καί περί τοΰ πρακτικού τρόπου δ ι’ ού δύνανται νά τεθώσιν εις εφαρμο
γήν τά πορίσματα τών διαβουλίων των. Εινε αληθές ότι θά ήδύναντο 

νά πράξωσι τοΰτο τώρα' αλλά ποιον πανεπιστήμιόν τής Αγγλίας θά 

πείσωσι: Ποιον πανεπιστήμιόν θα μεταβάλη τό πρόγραμμά του κατά 
τάς εισηγήσεις των ; "Εν πανεπιστήμιόν τό όποιον θά έκλινε νά θεώρηση 
εύΐλενώς τας ανακοινώσεις των θα εΐζευρε πολυ καλα οτι εαν αλλ/) ομας 
προσώπων ένδιαφερομένων είς τά υποκείμενον συνηρχετο όμοΰ καθ ό- 

μοιον τρόπον, πολύ διαφόρους γνώμας θά έξέφερε. Τ ίς θ’ άποφανθή 
ποτέρα ή άρθοτέρα γνώμη ; Έ κ  τών δύο γυναικείων διδασκαλείων, τά 
όποια προεμνημονεύθησαν, ποιον εχει την ορθοτεραν γνώμην, άν πρεπει 

νά συμπεριλαμβάνωνται η νά παραλειπωνται τά Ελληνικά εις τάς προ- 

καταρκτικάς εξετάσεις ; Δέν είνε καιρός νά πραχθή τ ι πρός έκφρασιν 
αυθεντικής γνώμης ; Δυνατόν καί μετά τήν αυθεντικήν δήλωσιν νά 
έξακολουθήσ/ι ή παροΰσα ελευθερία' αλλά τοΰτο θά έθεραπευε τ/,ν υ/.άρ- 
χουσαν εκκρεμή κατάστασιν. Δεν θά ήτο πλέον εύλογος ό ισχυρισμός 
τίνος ότι, έπειδή ή μία γυνη προέκρινε την μιαν μερίδα και ή αλλ/; 

τήν άλλην, ή μία ήτο η καλλιτερον απο τας δυο εκπαιδευθεϊσα.
Ό  διορισμός κεντρικοΰ συμβουλίου, όπως έπιτηρή και ίθυνη τ/,ν

άνωτέραν έκπαίδευσιν τών γυναικών, θά ήτο, ΰπά τήν εποψιν ταύτην, 

φανερόν πλεονέκτημα. Ά λ λ ’ επρεπε νά είνε συμβούλιον έχον τήν ϊσχύν 
νά επιβάλλη τάς γνώμας του. Καί πρός τοΰτο έπρεπε νά έγκριθή διά 

βασιλικοΰ διατάγματος. Κ αί πρόκειται νά θεραπευθή ή ιδιαιτέρα καί 
μεγίστη δυσχέρεια τής άπροθυμίας τών δύο πανεπιστημίων, τά όποια 

συμβάλλουσι τό πλε στον είς τήν έκπαίδευσιν τών γυναικών, είς το 

ν’ άπονέμωσι διπλώματα είς γυναίκας, ένεκα τών περιπλοκών τάς όποιας 

θά είσήγε τοΰτο εις τά μ ε τ ’ οίκοτροφίας πανεπιστήμια. Ή διέξοδος 

τής δυσχερείας ταύτης θά ήτο νά δοθή είς τό κεντρικόν συμβούλιον ή 
δύναμις τοΰ άπονέμειν διπλώματα εις τάς γυναίκας. Έ άν τοΰτο έγί- 
νετο, τό κεντρικόν συμβούλιον θά καθίστατο ή σύγκλητος τοΰ πανεπι
στημίου τών γυναικών, καί αί γυναίκες όσαι έλαβον τά διπλώματα τοΰ 
πανεπιστημίου τούτου θά είχον μερίδα τινά τής δϊευθύνσεώς του άνή- 
κουσαν αϋταίς. Έ κ  τριών αδελφών νεανίδων, ή μία ήδύνατο νά είνε 

είς Κανταβριγίαν, ή άλλη είς Όξφόρδην καί ή τρ ίτη  είς Χολλογουαί. 

Θά ήκολούθουν σειράς μαθημάτων πολύ διαφόρους ή μία άπό τήν άλ
λην. Άφοΰ θά ύφίσταντο τάς τελικάς εξετάσεις τοΰ πανεπιστημίου ή 

τοΰ κολλεγίου έν ώ ήκολούθησαν τάς σπουδάς των, θά έλάμβανον όλαι 

όμοΰ τά δίπλωμα τοΰ προλύτου, μέ τόν β θμάν Καλώς, Λίαν καλώς 
’ ή Ά ρ ισ τα . Τότε ήδύναντο νά έξακολουθήσωσι καί υψηλότερα μαθή

ματα, κατά τούς κανονισμούς τούς όποιους θά συνέταττεν ή σύγκλη

τός των.
"Οταν άναλογισθώμεν ότι ή παροΰσα βασιλεία είνε ή μακροτάτη 

ένεργός βασιλεία είς τήν ιστορίαν μας, καθόσον έκείναι αϊτινες φαίνον
τα ι μακρότεραι υπήρξαν έπί πολύν χρόνον άνόματι μόνον βασιλείαι, καί 
άναλογισθώμεν πόσον κρείττων φαίνεται ή παροΰσα βασιλεία συγκρινο- 

μένη πρός άλλην οίανδήποτε βασιλείαν είς τά χρονικά μας, λόγφ πολ

λών κατορθωμάτων τά  όποία διαφερόντως έκτ'μά τά έθνος, προσήκον 

φαίνεται ϊνα ή έκτη δεκαετηρίς τής βασιλείας τής Βικτωρίας σημειωθή 

διά τής ίδρύσεως πανεπιστημίου γυναικών. "Οπου τοΰ βρεττανικοΰ βα
σιλείου ΰπάρξη καθίδρυμα δίδον ό ,τι κατά τήν γνώμην τής κεντρικής 

γερουσίας θά είνε άξία σειρά άνωτέρας έκπαιδεύσεως, έκεϊ αί γυναίκες 
θά δύνανται νά λαμβάνωσι τάν πανεπιστημιακόν βαθμόν. Έ δώ  κ ’έκεί, 
ίσως είς τό Κολλέγιον τοΰ Χολλογουαί, δυνατόν νά διακανονισθή ή 

σειρά ήτις υποτίθεται ότι είνε ή έγγυτέρα κατά τό δυνατόν είς τήν 
ιδεώδη σειράν μαθημάτων διά τάς γυναίκας. Άλλαχοΰ θά είνε πανε-
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πιστήμια άνδρών, ώς έν 'Οξφόρδη και Κ α νταβριγίχ, είς τά όποια θά 

έξακολουθώσι νά καταφεύγωσιν α: γυναίκες είς άς προσηκουσι τά μαθή
ματα τών πανεπιστημίων τούτων, ύπό την ιθύνουσαν /είρα  της συγ

κλήτου, ητις δυνατόν ν ’ άπαιτή ίσως επανορθωτικά τινα είς ό ,τ ι δυ

νατόν νά θεωρή ώς δυσανάλογον κάπως διά την έκπαίδευσιν τών 
γυναικών.

Κ α τ’ αύτόν τόν τρόπον, καλλίτερον ίσως παρά μέ κάθε άλλον τρό
πον, θ’ άνοιχθή άληθές πανεπιστημιακόν στάδιον είς τάς νοημονβστέρας 

τών γυναικών. Εΐνε βέβαιον ότι επιχορηγήσεις καί βοηθήματα θά έλ- 

θωσι. Θά ύπάρςωσιν ύφηγεσίαι και καθηγεσιαι έν τώ πανεπιστημίω τών 

γυναικών, αίτινες θά καταληφθώσιν ύπά γυναικών, διακριθεισών είς τά 

μαθηματικά καί είς άλλους διαγωνισμούς. Τά ύποκείμενα τών καθηγε
σιών θά περιλαμβάνωσι καί τινα τά όποια ή Οξφόρδη καί ή Καντα- 

βριγία παραλείπουσιν, ύποκείμενα είδικώς άρμόζοντα είς την γυναικείαν 

διάνοιαν καί πρά πάντων είς τάς γυναικείας άνάγκας. Αί ύφηγεσίαι καί 
καθηγεσιαι δύνανται νά καταληφθώσιν ύπά γυναικών καί εις άλλα γυ

ναικεία έκπαιδευτηρια καί οικοτροφεία. Οί καθηγηταί δύνανται νά δ ι- 
δάσκωσι καλώς ειδικόν τ ι μάθημα είς πολλά τών τοιούτων έκπαι- 
δευτηρίων.

Κ α τ ’ αύτόν τόν τρόπον, καλλίτερον ίσως παρά μέ κάθε άλλον τρό
πον, δυνάμ.εθα νά λύσωμεν, άνευ έπικινδύνου νίκης τοΰ ένάς η τοΰ 
άλλου μέρους, και ανευ ατελών μ.έτρων, τάς δυσχερείας αϊτινες άνα- 

βάλλουσι νΰν την λύσιν τοΰ ζητήματος·— η τοΰ γενικοΰ ζητήματος, τ ί 
τά καλλίτερον διά τάς γυναίκας, ή τοΰ ίδιαιτε'ρου ζητήματος, ποία 

μέλλει νά είνε ή συνταγματική θέσις τών γυναικών έν ’Οξφόρδη καί 

Κανταβριγκκ. Κ αί άκόμη τά  δύο ταΰτα πανεπιστήμια θά εινε πάντοτε 
ελεύθερα, όπως είνε καί τωρα, να δέχωνται, άν εύαρεστοΰνται, τάς 
γυναίκας είς τούς ίδιους βαθμ.ούς καί τά διπλώματά των.

Τελευτών, οφείλω νά προσθέσω ότι έγώ αυτός εχω έναντίαν γνώμην 
κατά τής μετατροπής τής ’Οξφόρδης καί Κανταβριγίας είς μικτά 
πανεπιστήμια δΓ άνδρας καί γυναίκας, καί κατά τής γνώμης ότι ή 
άνωτέρα έκπαίδευσίς τών άνδρών καί ή άνωτέρα έκπαίδευσίς τών γ υ 
ναικών πρέπει νά ταυτίζωνται.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ

Σ Τ Ε Ι Έ Ο Τ Η Σ  ΚΑ Ι Ε Λ Α Σ Τ ΙΚ Ο Τ Η Σ  Τ Η Σ  Γ Ι Ι Σ

'Ο ήμέτερος γηραιός πλανήτης είνε κατ’ ουσίαν τόσον στερεός, ώς 

έάν ήτο σφυρηλατημένος έκ χάλυβος, καί τόσον έλαστικάς, ώς έάν ήτο 
κατεσκευασμένος έξ έλαστικής γόμμας. Τά εισερχόμενα καί έξερχόμενα 

ρεύματα, ώς καί αι ποικίλαι βαρομετρικαί πιέσεις τής ατμόσφαιρας, 

κάμνουσι τάν φλοιόν τής γής νά ύψοΰται καί νά π ίπτη ώς ά παλμ.ός τοΰ 
κόλπου μ,ικροΰ στρουθίου. Τοΰτο άπέδειξε τό μικρόν έκεΐνο θαυμάσιον 
όργανον, τό μικρόφωνον. Ούχ ήττον δέν πρέπει νά φαντασθώμεν ότι ή 

οί γεωλόγοι ή οί άστρονόμοι έξήγαγον έκ τοΰ έσωτερικοΰ τής γής παν 
ό ,τι έντός αύτής περικλείεται, εστω καί ύπά τήν σκιώδη μορφήν τής 

επιστημονικής εικασίας.
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Τ Ο  Ε Ν Σ Τ ΙΚ Τ Ο Ν  Τ Ο Υ  Τ Ο Π Ο Υ  Π Α Ρ Α  Τ Ο ΙΣ  ΖΩ Ο ΙΣ

Γάτος μεταφερθείς εκατόν μ ίλια  μακράν έντός κανίστρου, σκύλος 
ταξειδεύσας πεντακόσια μ ίλια  διά σιδηροδρόμου, μ ετ ’ ολίγας ήμέρας 
δυνατόν νά εύρωσι τάν δρόμον κ’ έπιστρέψωσιν είς τά μέρος όπόθεν ή λ- 
θον. Τοιαΰτα άκούομεν πολλάκις* καί τοιαΰτα πράγματα συμβαίνουσιν, 
έμποιοΰντα ήμίν θαυμασμόν έπί τή  νοημοσύνη τών ζώων τούτων. Ά λλά  
τά παραδοξότερον καί σχεδόν άπίστευτον είνε τό έξης. Πλοίαρχός τις



έταςείδευσεν εσχάτως έν Αγγλία άπο Αβερδήν εϊς Α ρβρω θ. 'Όπισθεν 

του είχεν έγκαταλίπει σκύλον τινά, όστις, καθ’ ά διηγούνται, ούδέποτε 

είχε πατήσει πρόιερον είς τό Αρβρωθ, άλλ’ όταν ό πλοίαρχος εφθασεν 
έκεϊ, ό σκύλος έπερίμενεν έπί της προκυμαίας. Π α ρ ’ ολίγον ήθελε π ι-  

στευσει τις ότι ό σκύλος είχε λάβη γνώσιν πρός ποϊον τέρμα έταξείδευεν 

ο κύριός του, καί είχε καταστή ικανός νά έρευνήση καί εύρη τόν δρό

μον, τάν φέροντα διά ξηρας εϊς Αρβρωθ. Θαυμάσιον άληθώς ! Ά λλά  

πράγματι καιρός νά έξετάσωμεν έπιμελέστερον τ ί άρα σημαίνουσιν α! 
διηγήσεις αυται· πρέπει νά παυσωμεν άποδίδοντες τήν ήμετέραν νοη

μοσύνην εις τά ζώα, καί νά μάθωμεν ότι ήμεΐς αύτοί μετέχομεν πολ
λάκις τοΰ ένστικτου αύτών. Γάτος έν τινι έπαύλει θά περιπλανηθή έπί 
πολλά μ ιλιά  πρός ζήτησιν λείας, καί τούτου ενεκα θά γνωρίση καλώς 

την χώραν είς πολλών μιλιών περιφέρειαν. Ε ίτα , μετεφέρθη πεντήκοντα 

μ ιλ ιά  απωτέρω. ΙΙάλιν περιπλαναται, καί φθάνει είς τεμάχιόν τ ι γής, 
το όποιον έγνώριζεν άπά πριν. Τ ί φυσικώτερον παρά νά έπιστρέψη είς 

τ>,ν παλαιάν κατοικίαν του ; Αί ταχυδρομικαί περιστεραί διδάσκονται 
νά έπιστρέφωσιν οικαδε προπεμπόμεναι βαθμηδόν είς μακροτέρας άπά 
τοΰ περιστερεώνος πτήσεις, ώστε νά μάθωσι τήν δψιν τής χώρας. Δέν 

δυναμεθα πάντοτε ν άνακαλύψωμεν ότι σκύλος τις ήτο πράγματι εξοι
κειωμένος μέ τήν άδον, δι ής έπανέρχεται οικαδε" ά λλ ’ εινε άτοπον νά 

φανταζώμεθα, ώς πολλοί φαντάζονται, ότι ήτο έντελώς ξε'νος πρός τό 
έδαφος τής χώρας. Τό νά εΰρωμεν τόν δρόμον μας δευτε'ραν φοράν έπί 

εδάφους τά όποιον άπαξ διετρέξαμεν, δεν εινε τόσον νοημοσύνη, όσον 
ένστικτον, καίτοι ή λέξις ήκιστα έκφράζει τό πραγμα. « ΙΙρά δύο έτών 
(γράφει ά φυσιοδίφης κ. Μάκιντος έν τφ  «Θ εα τή» τοΰ Λονδίνου) έπε- 

σκε'φθην τό πρώτον πόλιν τινά. Ε ίς τάν σταθμόν εφθασα τή  11 ώρα πρό 

μεσημβρίας, έκείθεν δέ ώδηγήθην εϊς οικίαν τινά ίκανώς άπε'χουσαν. 
Σχεδόν δέν έδωκα προσοχήν τινα είς τόν δρόμον, άλλά τήν έπαύριον 

επανευρον τον δρομον μου διά τής αυτής άγυιας μέχρι τοΰ σταθμοΰ, 

βαόιζων με την κεφαλήν κάτω νεύουσαν, βαθε'ως σκεπτόμενος περί 
άλλων πραγμάτων ή περί τής άδοΰ. Τοΰτο σημαίνει ότι έχω τά έν

στικτον τής τοποθεσίας. Πολλοί άνθρωποι εισερχόμενοι είς σκοτεινόν 
θάλαμον τον όποιον γνωρίζουσιν, οδηγούνται ύπό μυϊκής αίσθήσεως 
άκριβώς ρ άς .ο μ.ερος οποΰ θέλουσιν" ουτω καί οί άνθρωποι όσοι 
εχουσι τό ένστικτον τής τοποθεσίας δύνανται νά περιφέρωνται έπί 
τίνος βάλτου, καί να φθάνωσιν άκριβώς είς τά τέρμα τής οδοιπορίας

των, χωρίς νά σκέπτωνται ποΰ ΰπάγουσι. Τό τοιοΰτον δεν απαιτεί ές 

άπαντος άσκησιν διανοητικήν. Εγνώρισα γυναίκα νοημονεστάτην ήτις 
’έχανε τόν δρόμον της είς άπόστασιν ήμίσεως μιλίου άπό τής οικίας, εν ή 

άπό τεσσαρακονταετίας κατώκει. Τό αίσθημα τοΰτο τοΰ τόπου ανήκει 
είς τό μέρος ήμών, τό όποιον εχομεν κοινόν μετά τών υποδεεστέρων 

πλασμάτων. Οΰδεμία άνάγκη νά πλανώμεθα είς εικασίας άν τά ζώα 

δεικνύουσι σημεία ότι μετέχουσι τής ήμετέρας νοημοσύνης" συμμετέ- 
χουσι κοινή μεθ’ ήμών ούχί τής νοημοσύνης, άλλά τοΰ ενστίκτου ή τής 

έμφύτου άρμης.

Η Λ Ε Κ Τ Ρ ΙΚ Ο Ν  Κ Λ Ε ΙΔ Ο Κ Τ Μ Β Α Λ Ο Ν

Ή  έφεύρεσις ήλεκτρικοΰ πιάνου αύτομάτως παίζοντος θά νομισθή, 
πιστεύομεν, ύπά πολλών τά μάλιστα άμ,φίβολον καί σχεδόν άπίστευτον 
κατόρθωμα, καί όμως αί γενόμεναι δοκιμαί άπε'δειξαν ότι δέν είνε 
άδύνατον πρ&γμα,. τά όποιον μαρτυρεί ώς έκ περισσοΰ καί ύπέρ τής 
ευστροφίας τοΰ ήλεκτρικοΰ ρεύματος. Σύνηθες μέτριου μεγέθους κλειδο- 

κύμβαλον έχει άνοιγμα είς τά νώτα, ένθα είσάγονται οί γνωστοί κύ
λινδροι τοΰ διατρήτου χάρτου, ούτως ώστε όταν ελθη είς συνάφειαν μ.έ 

τό ηλεκτρικόν ρεΰμα, τό πιάνο αρχίζει νά έκπέμπη ήδυτάτους φθόγ

γους μουσικής. Ό  εφευρέτης Θόμψων, άπαγγείλας άνάγνωσμά τ ι έν 
Λονδίνω, έπε'δειξεν έπιτυχώς τοιοΰτον κλειδοκύμβαλον. Ό  ηλεκτρισμός 
τώρα φαίνεται ότι άνέλαβεν έπάνω του νά εκτελή όλας τάς έργασίας.
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ΑΙ Ι ΙΕ Ρ Ι  T O V  Ε Σ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ο Υ  Τ Η Σ  Γ Ι Ι Σ  Α Π Ο Ρ ΙΑ Ι

Α ληθής μονομαχία, άλλά μονομαχία μεταξύ δύο σοφών, διά γρα- 
οίδος καί μ.ελάνης, συνέβη τελευταίον εν Α γ γ λ ία . Ο ί δύο μονομ.αχοι 
ήσαν ό καθηγητής Δάρβιν, υιός τού διασήμου φυσιολόγου, και ά αιδε- 

σιμος Ο. Φίσερ, όστις άσχολεϊται περισσότερον είς τήν Γεωλογίαν παρά 
είς τάς Α γία ς Γραφάς καί είς τά κήρυγμα. 'Υποκείμενον τής εριδος 
ήτο ό ,τι άφορα τήν φυσικήν κατασκευήν τοΰ έσωτερικοΰ τής γής, και 
ιδίως τό μέρος τά κείμενον άμέσως ύπά τήν εξωτερικήν δοράν, ήν φλοιον



τής γής άποκαλοΰμεν. Ό  κ. Φίσερ πιστεύει δτι ό α μαγειρικός λε'βης» 

της γης περιε'χει άκόμη άπειρον ποσάν αρχικής θερμότητος, καί τολ- 

μηρώς αποφαίνεται δτι τό ποσάν τό έξαχθέν δ ι ’ αγωγής έκ τού φλοιού 

της γης, έστω και εις εκατόν εκατομμύρια έτών, είνε άσημαντον έν 

συγκρι'σει προς τό άπειρον ποσόν τό γεννώμενον έν τώ έσωτερικώ. Ό  
κ. Φίσερ κλίνει, ώς φαίνεται, νά πιστεύση, ό ,τ ι πρό εικοσαετίας ύπό 
άλλων γεωλόγων έκηρύχθη, δτι, έάν ό φλοιός της γης είνε τόσον λε

πτός, όσον τινές γεωλόγοι ΰποστηρίζουσι, και ή ηλικία  τοΰ ήμετέρου 

πλανήτου προσεγγίζει κατά τ ι εις ό ,τ ι συνήθως υπολογίζεται, πρέπει 
νά ύπάρχωσι καμπύλα ρεύματα έν τφ  έσωτερικώ, τά  όποια έμποδίζουσι 
τόν φλοιόν νά γείνη παχύτερος διά τήξεως τών κατωτέρων μερών κα
θόσον στερεοποιούνται. Δυνατόν τούτο νά ύπήρξεν ή α ιτία , ώς παοε- 

τήρησε προ δωδεκαετίας ό Γρην, τής βαθμιαίας τροπής τών κατωτέ- 
ρων βράχων, γρανιτών καί άλλων, είς ηφαιστειώδη κατάστασιν.

#

Σ Υ Ν Θ Ε Σ ΙΣ  ΚΑ Ι Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ ΙΣ  Τ Η Σ  Υ Λ Η Σ

"Ολοι οί έπιστήμονες συμφωνοΰσιν δτι εί'μεθα είς τήν παραμονήν με
γάλης τινός άνακαλύψεως όσον άφορά τήν σύνθεσιν καί κατάστασιν 
της ύλης. Η περι ατόμων θεωρία τοΰ Δαλτώνος ήτο ή πρώτη περί 
τοΰ πράγματος εικασία. Μ ετ ’ αύτόν ήλθεν ό καθηγητής Κούκ, έκ 
Βοστώνος, ό γράψας περί Νε'ας Χ ημεία ς- καί ό Ά γγλος καθηγητής 
Κ ρού;, είς τών πρωτοτυπωτέρων ερευνητών, ήκολούθησε τούς δύο πρώ
τους μετά νεωτέρων καί έκπληκτικωτέρων γνωμών. Τοιαύτη ήτο ή 

περί τών έβδομήκοντα περιττών ή άναγώγων στοιχείων, περί ά ασχο
λούνται οι χημικοί είς τά έργαστήριά των. τά όποια παρίσταντο ώς 
δημιουργήματα διαφόρων ειδών ύλης, οπως οί φυσιοδίφαι τής πρό τοΰ 
Δάρβιν εποχής συνείθιζον νά γράφωσι περί ιδιαιτέρας δημιουργίας φυ
τών καί ζώων. Ι[ τάσις τών νεωτε'οων χημικών καί φυσικών έρευνών 
εινε ν ’ άποδειχθή ότι ύπάρχει εν μόνον είδος ύλης, ποικίλλον κατά τήν 
άνάπτυξιν καί τά περιβάλλοντα, καθ’ όν τρόπον ποικίλλουσι ζώα καί 
φυτά. Το τοιούτον άπεδείχθη έκπληκτικώς εϊς τινα πρόσφατα πειρά
ματα διά τού νιτρογόνου. Τ ά  ετι μάλλον αξιοσημείωτα πειράματα τοΰ 
καθηγητοΰ Δ=β«ρ διά τού ρευστού οξυγόνου ερριψαν ώχρόν σχεδόν φώς -

έπί τοΰ υποκειμένου, τοΰ πώς ποικίλλει ή ύλη ύπό όρους ποικίλλοντας.
Έ ν  ρευστή κατ.αστάσει τό όξυγόνον εινε τόσον εύάγωγον είς τον μα 

γνήτην, όσον ό χάλυψ καί ό σίδηρος.

1ΙΩ Σ Π Α Ρ Α Τ ΙΘ Ε Τ Α Ι ΤΟ  Γ Ε Υ Μ Α  

Α ’ . Ή  Τραπεζαρία πρέπει νά εινε ελεύθερα κόνεως και εν καλή θερ-

|/,ΟΧ.ρ ΛΦία · ( y
Β ' .  Τά τραπεζομάνδηλα καί ή πετσέταις τίθενται χωρίς ζαρωμα-

τια ίς καί εντελώς εΰθύγραμμα. _ ,
Γ ' .  Ή  αιχμή τών μαχαιριών στρέφεται πρός τό  π ίά τον  τα  κοχλία-

ptot κ.α,ί περονια. ανω εστ pot [/.[/. ε ν α..  ̂ ^

Δ '.  Τάς πετσέτας πρέπει νά τάς μεταχειρίζεται τις μ ε τ ’ ευλαδους

προφυλάξεως ώς ξυράφια.
Ε ' .  Ή  μαγείρισσα είνε υπεύθυνος διά τήν πρέπουσαν θερμότητα

τών φαγητών, πριν παρατεθώσιν έπί τής τραπέζης.  ̂ _ >
ς” . Ούδέν φαγητόν αναγγέλλεται πριν έτοιμασθώσιν όλα τά απαι-

τούμενα δ ι’ αυτό.
Ζ '.  Ό  άρτος κόπτεται πρόσφατος.
Η '. ΓΙάν τά υποκείμενον είς τήν έκλογήν τοΰ δαιτυμόνος προσφε- 

ρεται αριστερόθεν. Τά μή υποκείμενα είς έκλογήν προσφέρονται δεξιόθεν. 

Θ '.  Τά κενούμενα πιάτα καί φαγητά άφαιρούνται δεςιοθεν.
Γ .  Ό τα ν  καθαρίζεται ή τράπεζα, ή τροφή πρώτον άφαιρεϊται, ειτα 

τά κηλιδωμένα αγγεία, ποτήρια καί σκεύη, είτα τά καθαρα αγγεία
ποτήρια καί σκεύη, είτα τά ψίχουρα, είτα ή πετσετα ις.  ̂ ^

ΙΑ '. IIάν τό χρησιμεΰον μόνον δ ι ’ εν φαγητόν δύναται ν αφαιρή- 

τα ι πριν παρατεθή άλλο φαγητόν.

ΙΔ ΙΟ Τ Η Τ Ε Σ  Τ Ο Υ  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Β Α Ρ Ο Υ Σ

Φαίνεται πιθανόν ότι πολλά εχομεν νά μάθωμεν άκόμη ^ ε ρ ί  τής 

καταστάσεως τής παγκοσμίου δυνάμεως, π=ρι .ή ,  φύσεω, .ή ,



τίποτε δεν ειςευρομεν. Άξιοσηυ.είωτον ύπόανηυ... , , :
> ττ '  ̂ , ,r~, 1 1  άνεγνώσθη ενώπιον

της εν ΙΙαρισιοις Ακαδημίας τών Επιστηαών ι Λ,
5s / ~ ( ρ 1 ο τον κ. Μακαρ,
όεικνυον οτι το κεντροδαρες υποκειται είς ήαερινας ^  , «τι

> ■> , „ . , , 1 ·' οαλλαγας. Η
συσκευή ην μετεχειρισθη ο επιστηυ.ων οπως βασανίση τό

. , . , ‘ , ' · '-γονος τούτο
ητο απλη και ευφυής. Βαρομετρικός σωλην, περικλείων

υδραργύρου 4 .5  μέτρων μήκους, άντισταθμωμένην διά της π ιέσ ι.)(. TOg 
υδρογόνου τοΰ περιεχομένου εν τινι παραπλεύρω άγγείω, έτηρήθη 7Upt_ 

κυκλωμένος ύπό χάσματος έπί πολλά έτη, έν τω μετεωροσκοπείο) tocj 
άλσους Σαίν-Μ ώρ, μόνον τοΰ βραχέος άνω άκρου προκύπτοντος άπό 
τή? γϋς. Η μελετη τών καθημερινών κινήσεων της στήλης διά φωτο
γραφικής σημειωσεως, έδειξε προσφάτως, εκτός τών βραδειών καί συνε- 
χών μεταβολών τών όφειλομένων είς άφευκτους διαφοράς θερμοκρασίας, 

αιφνίδιας παραλλαγάς, διαρκουσας άπό δεκαπέντε έως εξήκοντα λε
πτών, αϊτινες άδύνατον σχεδόν νά έξηγηθώσιν άλλως ή ώς όφειλόμενάι 
εις αντίστοιχους παραλλαγάς εν τη συνολκή τών μορίων πρός τό κέν- 

τρον. Αι διαφοραι τής έπιφανείας τής θαλάσσης άπό πλημμύρας μέχρις 
άμπώτιδος θά παρήγον μόνον τά πέμπτον τής παραλλαγής ταύτης. 

Τά φαινόμενα, εάν οφείλονται εις υποχθονίους μετατοπίσεις, θά ήσαν 
ιδίως σπουδαία διά τά ήφαυτειώ δη μέρη.

Δ ΙΑ Τ Η Ρ Η Σ ΙΣ  Γ Η Σ  Φ Ο Ρ Β Η Σ  ΑΙΑ ΤΑ  ΖΩΑ

Πρό δεκαετίας, ώς ολιγιστοι ϊσως ένθυμοΰνται, μέγας θόρυβος εγεινε 
περί τίνος έκ νέου άνακαλυφθείσης άνακαλύψεως, ότι χλωρόν φόρτον 
διά τα κτήνη ήδύνατο ν’ ζποταμιεύηται είς παρ εσκευασμένα έπί τούτω 

φρεατα ή άλλαχοΰ, καί οτι μετά τινα πίεσιν τά φόρτον θά έτήρει όλην 
τήν θρεπτικήν ουσίαν του, λεύκωμα καίσάκχαρον, καί θά ήτο εύχρη- 
στον πρός φορβήν τών ζώων κατά τόν επόμενον χειμώνα. Τά κτήνη 
οχι μόνον έπροτίμων αύτά ύπέρ παν άλλο είδος δια ίτης, ά λ λ ’ ένετρύ- 
φων εις αυτο και έπαχύνοντο, καί αί γαλακτοφόροι θήλειαι όσαι μ ετεί- 

χον αυτοϋ παρήγον αφθονωτερον γάλα. Ούτω οί κτηνοτρόφοι καί οί 
βουκόλοι εύρον καλλιτερον, ΰγιεινότερον καί εύθηνότερον ν’ άποταμιεύ- 
σωσι τα χλωρά χόρτα των άπό τών πρώτων ήμερών τοΰ θέρους, έντός 
παραχωμένων ίρρεάτων καί λάκκων, πράς χειμερινήν χρήσιν, παρά νά

μεταχειρίζωνται τάς άπεξηραμμένας καλάμας, τας οποίας καλουμεν 
ά·/υρον. Ά λ λ ’ οί εΰρωπαίοι καλλιεργητα· δέν άνεκάλυψαν τίποτε οι 

’ίδιοι ώς πράς τήν σπουδαίαν ταύτην άνάγκην, και απεκειτο εις ενα 
άγρονόμον τής άπωτάτης καί έλαχίστης τών ηπείρων, τής Αυστραλίας, 
ν ’ άνακαλύψη ότι τά χόρτον δύναται ν ’ άποταμιευθή όχι μόνον διά τάν 

επόμενον χειμώνα, άλλά δύναται νά μείνη παραχωμένον Ιπ ι πεντε η 

εξ έτη, χωρίς νά χάση τ ι τό θρεπτικόν καί τά ουσιώδες. Η άνακάλυ- 
ψις αύτη είνε πολυτιμοτάτη διά τους γεωργούς και τους κτηνοτρο- 

φους, όσω μάλλον τό πλεόνασμα τών παχέων άσταχύων δύναται, κατα 

τό υπόδειγμα όπερ έδωκε τό πάλαι ό δίκαιος σιτομέτρης τής γής Α ί
γύπτου, νά φυλαχθή φρονίμως καί προνοητικώς πράς άναπλήρωσιν τοΰ 

ελλείμματος τών ισχνών. Εντεύθεν, οί άγρονόμοι δύνανται νά θεω- 
ρώσι τήν τοιαύτην άποταμίευσιν ώς πολύτιμον έφεδρειαν, ^όποταν,^ 

όπως ούχί σπανίως συμβαίνει, έπέρχωνται έτη σχετικής άνυδριας, έ ,  

ής σπανίζει καί τά χόρτον.

Π Ο Θ ΕΝ  1ΙΑ Θ ΕΝ  II ΙΙΡ Ω Τ Η  ΖΩΗ Ε ΙΙΙ  Τ Η Σ  Γ Η Σ ;

Ά γγλος άστρονόμος ό λόρδος Κέλβεν, έξέφερε τήν εικασίαν ότι ό με

τεωρίτης ήτο τά μέσον δ ι’ ού ή οργανική ζωή κατήλθε τό πρώτον έπί 
τής γής. Έναντίον τής δοξασίας ταύτης κατεξανέστησαν ό σίρ Ρ ο 
βέρτος Βάλλ καί άλλοι μετεωρολόγοι. Ά λλά  φαίνεται ότι ή τελευταία 
άποκάλυψις περί τής συνθέσεως τών μετεωριτών καθιστά τήν ίδεαν ότι 
εν τών σωμάτων τούτων πρέπει νά ύπήρξεν ό φορεύς τής οργανικής 

ζωής ο /ι όλως άδύνατον. Ό  κ. Μοϊσσάν έξήτασε διά μακρών μετεω 
ρίτην έκ τοΰ Κάνυον Λιάβλο. Εύρε δ’ έν αύτω στοιχεϊον τόν άνθρακα, 

έν μορφή γραφίτου άμα καί άδάμαντος. Ε π ε ιδ ή  τό στοιχεϊον τούτο 
ιδ ια ίτατα  συνδέεται πράς τήν οργανικήν ζωήν, φαίνεται υποδεικνυον 

ότι τά άρχήθεν ύλικά τής οργανικής ζωής πρέπει να ευρεθωσιν αλλαχού 
τοΰ σύμπαντο; ή έπί τής σφαίρα; ταύτης. Ά λλά  πολλοί θα συναγα- 
γωσι διάφορον συμπέρασμα εκ τής άνακαλύψεως του κ. Μοισσάν. Εις 
αυτούς φαίνεται ότι, καίτοι άναμφιβόλως οί μετεωρϊται πιπτουσιν επι 
τ η ς -,ης ταύτης μετά τεράστιον πορείαν διά τοΰ κενοΰ, ουχ η*τον οτι 

ή άρχή των πρέπει νά ζητηθή έπί τής γής ταύτης. Ε ίς τούς παλαιούς 
χρόνους τά ηφαίστεια έπί τής γής μας έξεσφενδόνησαν τεμάχια  είς ύψος



με(I ικανής ταχύτητα? όπως άνέλθωσι ταΰτα έλευ&ερα άπά της συνολ- 

κης καί κεντροβαρειας της γης. Τοιαΰτα βλήμα τα  δέν έπαυσαν εκτοτε 

να περιελισσωνται περι τάν ήλιον εωσοΰ διά συμβεβηκότος έπανέλθωσί 
και πάλιν κάτω. ’Επειδή οί άδάμαντες δεν είνε γνωστόν οτι σχετίζον

τα ι κατά τινα τρόπον με τά ήραιστειώδη έπί τής γής παράγωγα, ό σίρ 
Ροβέρτος Βάλλ φρονεί ότι όσοι πιστεύουσιν είς τήν επίγειον άρχήν τών 

μετεωριτών δύνανται κάλλιστα ν’ άντιποιηθώσιν ύπέρ τής ιδίας δοξα
σίας των τά τεκμήριον τοΰ Κάνυον Διάβλο.

ψ

Η Τ Η Λ Ε Φ Ω Τ Ο ΓΡ Α Φ ΙΑ

Αξιοσημ.ειωτοι είνε οι φακοί, οι κομισθεντες έν Λονδίνω ύπά τοΰ κ. 

Δαλλμεύερ κατά τό ένεστώς έτος, τους όποιους ούτος ονομάζει τηλε- 
φωτογραφικοϋς φακούς. II μακρά αΰτη λέξις σημ.αίνει άπλώς τήν 

έφευρεσιν φακοΰ τινας δυναμενου νά φωτογράφηση πόρρω άφεστώτα άν- 
τικείμενα. Παραδείγματος χάριν, κατά τινα συνάθραισιν έν τή  φωτο- 

γραφική λέσχη, εςετέθησαν εικόνες παρίστώσαι όλας τάς λεπτομερειας 
οικοδομής τινας, αϊτινες έλήφΟησαν είς άπόστασιν 5 0 0  πήχεων. Δύο φω- 

τογραφικαί μηχαναί φαίνεται ότι χρειάζονται, ή μία έφωδιασμένη μέ 
τόν φακόν μακρας εστίας πρός φωτογράφησιν τοποθεσιών, καί ή άλλη 

με τόν νε'ον τηλεφωτογραφικόν φακόν τοΰ κ. Δαλλμέϋερ. Τοιούτω τρόπω 
ή φλός κοινής ελαιολυχνίας τοποθετημένης είκοσι πόδας μακράν δυνα- 
ται άκριβώς νά φωτογραφηθή. Προβλέπεται ότι έντός ολίγου ό νέος 

ούτος φακός θά έφαρμοσθή εις ’.'ό λίαν περισποΰδαστον τούτο τμήμ.α 
τής νειοτερας επιστημονική; έρεύνης, είς τήν φωτογραφίαν τών αστέρων.

ΤΑ  Μ ΙΚ Ρ Ο Β ΙΑ  Π Α Ν ΤΟ Υ

Φύτρα και σπέρματα, δηλητηριώδη η άβλαβή, φαίνετα ι νά είνε παν- 
ταχοΰ παρόντα. Ε π ι τής μακροσκοπικής ράχεώς των φορτώνεται τά 
βάρος μυρίων νόσων. Έ ν  πρόσφατον προσετέθη άρτι είς τάν κατάλο
γον. Ο τετκνος, ή τοομ.;ρά εκε;νη σ-ΐνεπεικ τ ή ; φλεγμονή; τώ·/ τρχυ-

μάτων, άποδεικνύεται νΰν ότι οφείλεται είς τήν παρουσίαν ιοβόλου ̂ μ ι- 

κροοργανισμοΰ. Μεταξύ τής έπιβολή-, τραύματος καί τής αναπτυςεως 
τετάνου υπάρχει ικανός χρόνος ώστε νά έπιτρέψη είς τα σπέρματα του 
μικροφυοΰς τοΰτο οργανισμού ν ’ άναπτυχθώσιν εις βακτηρίδια, όπόταν 

ταΰτα παράγουσι τά διακριτικά γνω ρίσματα, τά χαρακτηρίζοντα 

τήν τρομεράν έκείνην νόσον. Τά ιοβόλον τοΰ οργανισμού ταυτου εΐν- 
ίσον μόνον πρός αήν θαυμαστήν ζωτικότητά του. Οΰτω μικρόν τεμ α - 

χιον ξύλου έξήχθη έκ τού ταρσού τοΰ ποδός παιδίου άπαθαναντας έκ 

τετάνου. Τό τεμάχιον τούτο έφυλάχθη έπί ένδεκα έτη, όταν μέρας αυ 
τοΰ, χάριν πειράματος, είσήχθη ύπό τά δέρμα κονίκλου, καί ο κονικλος 

άπέθανεν εύθύς ύστερον έκ τετάνου. Έ ν  δέ τώ πυω τοΰ τραύματος τοΰ 

γενομένου διά τής εισαγωγής τοΰ θραύσματος τού τετανωμένου ξύλου, 

εύρέθησαν πλήθη βακτηριδίων τοΰ τετάνου.

%

Α Ν ΟΙ Α Ν Θ ΡΩ Π Ο Ι Τ Ο Υ  Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ  

ΘΑ Ε ΙΝ Ε  Τ Ρ ΙΧ Ω Τ Ο Ι

Ι Ιο λ λ α ί  κα ί άντ ίθετα ι γ ν ώ μ α ι  έξετέθησαν περι τοΰ θέμα το ς  ταυτου 

έν τ ω  έπ ισ τημ ο ν ικ ώ  τύπο) τ ή ς  Ε ύ ρ ώ π η ς  και Α μ ερ ικ ή ς .  Π λ ε ϊσ τ ο ι  τών 

μ ε λ ετ η τ ώ ν  καί φυσιολόγων άπεφάνθησαν ότ ι οί μέλλο ντες  άνθρωποι θά 

εΐνε φαλακρο ί.  Ά λ λ ’ εσχάτω ς ό κ .  Μ ά τ τ  έξέφερε γνώ μ η ν  ότ ι τουναν

τίον οί άνθρωποι θά γε ίνω σι π ο λυ τρ ιχ ώ τερ ο ι  ε ί ς  τό μ έλλο ν .  Α ι  τελειότερα·,  

φυλα ί τών άνθρώπων, γ ρ ά φ ε ι ,  εΐνε αί μ ά λ ισ τ α  καμώσαι και τούτο εινε 

ά π ο τέλεσ μ α  φυσικής έπ ιλ ο γ ή ς ’ οί π ο λ υ τ ρ ιχ ώ τ ερ ο ι  δέ ούται τ ύ π ο ι  θ αυ

ξ ά ν ο ν τ α ι ,  ένώ αί γυμνότερα-, μορφαί θά τ ί θ ε ν τ α ι  έκποδών, «έω σότο υ .  

μ ε τ ά  τ ιν α ς  εκ α τ ο ν τ α ε τη ρ ίδ α ς ,  άνδρες κ α ί γυνα ίκες  θά φέρο>σι φυσικά 

έν δ ύ μ α τα ,  έκ λ ε π τ ή ς  μ α λα κ ή ς  δ ιφ θέρα ς» ,  κ α ί θά κ α τ α ρ γ η θ η  το ε π ά γ 

γ ε λ μ ά  τού τ ε  φορτικού έμπορορράπτου κα ί τ ή ς  θ ε λ κ τ ικ ω τ α τ η ς  μ ο δ ί

στρας.  Ι Ιρ α κ τ ικ ώ τε ρ α ι  εΐνε αί π α ρα τη ρή σ ε ις  τοΰ ίατραΰ Β ά ϊσ σ εμ ο ερ γ  

έν τω  τ ε λ ε υ τ α ίω  φ υλλαδ ίω  τού  γερμα νικο ύ  περιοδικού « Χ ρο ν ικ ά  τη ς  

Ε θ ν ο λ ο γ ί α ς » ,  περί τή ς  κατισχύσεως τοΰ μύστακος π α ρα  τ η  γ υ ν α ικ ι .  

Δ ια τ ο ίβ ω ν ,  λ έ γ ε ι ,  έν Κ ω ν σ τα ν τ ιν ο υ π ό λε ι ,  έξ επ λ ά γ η  ύπό τ ή ς  συχνότητας 

τού φαινομένου,  κα ί π ο λλά κ ις  ύπελόγισε τόν ά ρ ιθμ ά ν^τώ ν έχουσών 

άρατούς τούς ϊούλους άνω τών χε ιλέω ν γυναικών μ ε τα ς υ  18 και ο



έτών ηλικίας, z'xς όποιας συνήντα καθ’ οδόν. Εύρε δε ότι ησαν δέκα 

το ϊς  εκατόν έπι τοΰ όλου άριθμοΰ, όπερ άρθώς χαρακτηρίζει ώς μ εγ ά λ η ν  

α ναλογ ίαν .  ΙΙλειότεραι μυστακοφόροι γυναίκες ύπάρχουσιν έν Μαδρίτη 
ή έν πάση άλλη πόλει. Ο δόκτωρ Βάϊβσεμβεργ πιστεύει ότι αί Ά ρ -  

μενίδες παρουσιάζουσι συχνότερον τό φαινόμενον τοΰτο. Ά λλά  καί αί 
Ισπανίδες της Μαδρίτης άμιλλώνται προς αυτάς. Λί αίθιοπίδες καί 
μ.ιγάδες ουδέποτε σχεδόν έχουσι μύστακα.

Ψ

ΟΙ Α Ν Θ ΡΩ Π Ο Ι ΚΑΙ ΤΟ  ΚΑΙΜ Α

Πρό είκοσιπενταετίας περίπου έγράφη βιβλίον ύπό τοΰ κ. Μάρς, 
προξένου τών Ηνωμ.. Πολιτειών εν Φλωρεντία, τιτλοφορυύμενον, « Ή  

φυσική γεωγραφία και η άνθρωπινη έπίδρασίς. » Τά βιβλίον παρείχε 

μακράν κατάλογον παραδειγμάτων καθ’ ά ή άτιμω ρητεί έξακολουθοΰ- 
σιν καταστροφή τών δασών επηρέασε τό ποσόν τοΰ ύετοΰ τοΰ βρέχον- 

τος τάς διαφόρους χώρας. Τό κλίμα είνε πράγμα ευπαθές είς άκρον, καί 
παν φύλλον παντός δένδρου, θάμνου καί χόρτου έπιδρα έπ’ αύτό. Ή 

φυτεία είνε θαυμάσ'ος διακανονιστής τών κλιματικών όρων, καί μά λ ι
στα της βροχής. Ή  τελευταία άνακόπτεται και περιστέλλεται διά της 

έπιδράσεως τής πρώτης. Κατακόψατε τά δάση μ,ιας χώρας, καί ή 

βροχή καθίσταται άνώμαλος· τό αύτά πάσχει καί ό ό'γκος καί ή ταχύ- 

της τών ποταμών, τών πλημμυρών καί τών χειμάρρων. Τοιαύτη μετα 
βολή συνθηκών φέρει ακρότητας αύχμοΰ καίύγρασίας. Ά ς  έκλίπη πασα 
φυτεία καί βλάστη, καί τά άποτέλεσμα θά εινε γεν ική  άγονία κα ίσ τεί- 
ρωσις.

ΤΟ  Α Ν Τ ΙΣ Η Π Τ ΙΚ Ο Ν  Τ Ω Ν  Α ΡΩ Μ Α ΤΩ Ν

Λ ι ήδύπνοοι καί άρωματικαί άσμ.αί ύπήρςαν πάντοτε περιζήτητοι 

μεταξύ τών άνθρώπων. Τά άνατολικά έθνη διεκοίνοντο μ ά λ ισ τα  πάντοτε 
διά τήν πράς τά άρώματα ζωηροτάτην κλίσιν των. Πρό τινων έτών, ό 
Ί άΰνδαλλ άπέδειξεν ότι αΐ άβραι καί άρωματικαί ούσίαι είνε δροσιστικά! 
διά τούς θαλάμους' με άλλας λέξεις, ή παρουσία των άπωθεί τάς καυ-

στικάς ακτίνας τοΰ ήλιου, έπιτρέπουσα τήν είσοδον μόνον είς τό φώς αύτών. 
Φιάλη αρωμάτων τηο θυμένη έπ’ άλίγα λεπτά έν θερινώ θαλάμ.ω παραπολυ 

θαλπομένω άπά τό καΰμ.α τοΰ ήλιου εχει σχεδόν μαγικόν άποτέλεσμα 

νά δροσίζη τήν άτμοσφαίράν του, δΓ οΰς λόγους άνέφερεν ό προμνη- 

μονευθείς σοφός. Τελευταίον δέ άνεκαλύφθη ότι άσμαί καί άρώματα είνε 
προσέτι άντισηπτικά, τούτέστι προφυλάττουσιν είς μέγιστον βαθυ.άν 

άπό τών επιδημικών νόσων. Ούδέν άρα θαΰμα ότι αί κυρίαι αύθορμή- 

τως φέρουσι τά αρωματισμένα μανδήλιά των είς τάς ρίνας ευθυς ώς 

αίσθανθώσι δυσάρεστον οσμήν.

ψ

II ΚΟΜ Η ΤΩ Ν  Π Α ΙΔΙΩ Ν

Κατά γενικόν κανό\α, όστις εχει κάπυτε τάς εξαιρέσεις του, π ι- 

στεύομεν ότι ή φύσις ύπαγορευει η κομη τών παιδιών νά κόπτηται βρα
χεία, καί ή κόμη τών κορασίων ν ’ άφίεται μακρά. Συμβουλαι πράς 
τοΰτο έδόθησαν πρά χιλίων οκτακοσιων ετών καν πλέον είς τούς Κοριν- 

θίους ( « Ή  γυνή άν κομα κόσμος αύτής έστι, καί ά άνήρ άν κομα αί
σχος αύτοΰ έσ τι»). Ιδού εν παράδειγμα πρός ύποστήριξιν τοΰ γενικοΰ 

κανόνος. Μικρά κορασίς, ήτις ήτο άξιοσημείωτος διά τάν πλοΰτον τής 
κόμης της, έλαβεν άνοήτως ψαλίδιον, καί έκοψε, χωρίς νά εχη συνεί- 
δησιν τ ί κάμνει, βόστρυχον έπι τοΰ μ,ετωπου της. Η μητηρ της ίδοΰσα 

έκλαυσε, καί ειχε δίκαιον, διότι ό βόστρυχος άνεφύη μέν πάλιν, άλλά 

δέν είχε τήν πρώτην στιλβηδόνα τής τριχάς ουτε τό πρώτον χ^ρυσόζαν- 
θον. Ιδού δέ καί μία έξαίρεσις. Μικρά κορασίς είχεν ισχνήν, άραιάν 
τήν κόμην. Κατά συμβουλήν ίατροΰ ή κόμη έκόπη. Μετά τινα χρόνον 

ή κόμη άνεφύη πολύ πυκνοτέρα και πλουσιωτέρα ή πρότερον.

%

ΟΙ Μ Υ Κ Η Τ Ε Σ  ΚΑ Ι ΤΑ  Β Α Κ Τ Η Ρ ΙΔ ΙΑ

Γνωρίζομεν ότι οί μύκητες καί άμανίται φύονται μάλιστα είς το σκό
τος, ή τό τής νυκτός ή σκοτεινού υπογείου, αλλά μόνον εσχάτως ανε- 
καλύφθη ότι τήν αύτήν έξιν έχουσι καί οί μικροσκοπικοί είς τά άκρον



μύκητες, ο! γνωστοί ύπό τό όνομα βακτηρίδια. Δέν δύνανται νά ύπο- 
φέρωσι τό φώς, διότι αί πράξεις των είνε κακαί. Έπομε'νως, έάν θέ- 

λγις νά καθαρίσης πόσιμον ΰδωρ άπό βακτηριδίων καί άλλων σπερμά
των, εισάγαγε εις αυτό όσον τό δυνατόν περισσότερον φώς. ΙΙερισπού- 

δαστά τινα καί πολλοΰ άξια πειράματα έπί τοΰ υποκειμένου τούτου 

έξετελέσθησαν άρτίως έν Γερμανία ύπό τοΰ καθηγητοΰ Βοΰχνερ. Τό 

φώς τοΰ ήλιου είνε καταστρεπτικόν εις τά μικρόβια" διά τοΰτο, άς 
γείνΥ) περισσότερον φώς. Κ αί αύτά τά σφόδρα μεταδοτικά βακτηρίδια 

τοΰ τυφοειδούς πυρετοΰ, της χολέρας καί άλλων τρομερών νόσων δέν 

δύνανται νά ΰποφέρωσι πλέον της μιάς ώρας έκθεσιν εις τό άμεσον φώς 

τοΰ ήλίου. Ό  Βοΰχνερ έκαλλιέργησε τά άκάθαρτα ταΰτα σπέρματα έν 
άγγείοις, μέρη τινά τών όποιων ήσαν έκτεθειμένα είς τό φώς καί άλλα 

έσκέποντο είς τό σκότος. 'Όσα τών σπερμάτων έπέζησαν εύρέθησαν 
συμμαζευμένα είς σκοτεινάς καί ανήλιους γωνίας,όπως αγέλη προβάτων 

0ά συνεμαζεύετο έν ήμέρα πνιγηρού καύσωνος τό θέρος ύπό τήν σκιάν 
μεγάλου δένδρου..

%

Η Π Ε Ρ ΙΣ Τ Ρ Ο Φ Η  Τ Η Σ  Γ Η Σ  Κ Α Ι II Θ Ε Σ ΙΣ  
Τ Η Σ  Κ Λ ΙΝ Η Σ

Ή  γή στρέφεται περί τόν άξονά της καίτοι τινές νομίζουσιν ότι αύτη 
περιελίσσεται περί αυτόν. Τά νά στρέφηται είνε νά γυρίζη περί έαυτήν 

ώς σπόνδυλος καί άτρακτος ηλακάτης καί ώς τροχός, ένώ τά νά περιελ- 
λίσηται είνε νά κινήται πέριξ κατά μήκος τροχιάς. Πρό δέκα καί τριών 
ετών, διαπρεπής Αυστριακός ιατρός, ό Ρ ά ϊχεμβα χ, συνέγραψεν άζιο— 
λογώτατον βιβλίον περί «Ό δυλ ισ μο ΰ », λέξις παραγομένη έκ τοΰ έλ- 
ληνικοΰ «όδός». Ό  διάσημος ιατρός συνηγορεί ίσχυρώς ύπέρ τής γνώ

μης ότι όλοι οί νευρικώς πάσχοντες, ώς καί οί συνήθεις νευρικοί, πρέπει 

νά κατακλίνωνται μέ τάς κλίνας τοποθετημένας βορειομεσημβρινώς, 
ώστε νά συμπιπτωσι μέ τήν περιστροφήν τής γής. Τά πειράματα τά 
όποια έξετέλεσεν είς τά νοσοκομεία τής Βιέννης, ώς έκτίθενται ύπ’ 

αυτοΰ, έφάνησαν θαυμασιώτατα καί έφείλκυσαν πολύ τήν προσοχήν 
κ α τ ’ έκεϊνον τάν χρόνον. Άπεφάνθη θετικώς ότι οί λίαν ευπαθείς νευ
ρικοί οί έςαπλούμενοι άνατολικοδυσμικώς έπί τής κλίνης των δεν άπο- 
λαύουσι τής αύτής άναπαύσεως, οϊας οί βορειομεσημβρινώς κατακλι-

νόμενοι. Γνώμαι δέ περί άλλων πραγμάτων παραδόζως κάποτε συμπι- 
πτουσιν. Έ π ί παραδείγματι, διαπρεπείς τινες μηχανικοί έδημοσίευσαν 
προσφάτως γνώμην, ότι ή εύνοΐκωτέρα θεσ’ς διά την περιστροφικήν 

βάσιν στάσιμου μηχανής είνε άπό βορρά εις μεσημβρίαν, τουτεστι νά 

συμπίπτη μέ τάν άξονα τής γής.

Δ ΙΑ Τ Ι ΟΙ Α Ν Θ ΡΩ Π Ο Ι Ε ΙΝ Ε  Δ Υ Σ Τ Υ Χ Ε ΙΣ

Τά μέγ’στον δεινόν τής άνθρωπότητος, κατά τάν Σύδνεϋ Σ μ ιθ , εινε 

ή δυσπεψία. Όσον μακρότερον ζώ, λέγει ά συγγραφεύς ούτος, τόσον 

περισσότερον πείθομαι ότι τό ήμισυ τής δυστυχίας τοΰ κόσμου προέρ

χεται άπό μικράς έμφράξεις, άπό βάρος τοΰ στομάχου ή άπό έρεθισμόν 

τοΰ πυλωροΰ. Ό  φίλος μου δειπνεί άργά. Τρώγει δυνατήν σούπαν, είτα 

αστακόν, είτα πλακούντα, καί βρέχει όλα ταΰτα μέ οίνον. Τήν έπαύ- 
οιον πηγαίνω προς έπίσκεψίν του. Εινε εις την ακμήν νά πωλ/ίση τ/]ν 

οικίαν του έν τή  πόλει καί ν ’ άποσυρθή είς τήν έξοχήν. Είνε άνήσυχος 
διά τήν ύγείαν τής μεγαλειτέρας θυγατρός του" τά εςοδά του αύξάνου- 

σιν ώραν μέ τήν ώραν, καί τίποτε αλλο ει μη προσωρινή άποχώρησις 
δύναται νά τόν σώστ, άπό τήν καταστροφήν. Ε ίς  όλα ταΰτα πταίε! ό 
αστακός- καί όταν ή ύπερκεντρισθείσα φύσις λάβη καιρόν νά θεραπεύση 
τήν ύπέρβασιν ταύτην, η κορη άναλαμβανει, τα  οικονομικά τακτο- 

ποιοΰνται, καί κάθε αγροτική ιδέα άπελαύνεται άπό τοΰ πνεύματός του. 
Κατά τόν αύτον τροπον, παλαιαι φιλιαι διελυθησαν ενεκα οίνου κα*. 

τυροΰ καί σκληρόν άλατισμένον κρέας έπέφερεν αυτοκτονίαν. Δυσάρε
στοι έντυπώσεις τοΰ σώματος προάγουσιν άννίστοιχα αισθήματα είς τό 

πνεΰμα, καί σκηνή μεγάλης συμφοράς προκαλεΐται άπό εν τεμάχιον 

δυσπέπτου καί κακώς παρεσκευασμένης τροφής.

%

Ο Λ Ο Γ Ο Σ  ΚΛ Ι II ΜΝΗΜ Η

Άρθρογράφος τις έν τή  α Επιθεωρήσει τών Δυο Κόσμων» πραγμα
τεύεται περί τών παθήσεων τοΰ λόγου καί της μνημης. Εάν, λεγει,



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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