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Λ'ω.τ»/.?αιιΐ ;—Την χύπην τον είς άγνωστον βαβίζει
Ανοίγει τδ ίστίον του {—Ή θίε.Ι.ία τδ σχίζει·

hal ώς ό αί'.Ιπζ τής νηδς είς χαόνον χΰιια σβΰνει
Εΐς σκύτος κΰχ Ιούς οβένντνται των Λογισμών τά σμήνη.

Πρδς μαύρην νύκτα άπαόστως τρε'γοιν
'Ονείρων κόσμους δημ ιουργεϊ,

Ίήν π.Ιάνην σόντρογον μόνον εχων
Την τέγραν σπείρει, χα.Ι.Ιιεργεΐ.

Πυΰ τρέχεις, yl.lt ;—Πρδς εύτυχίαν'
Συ δε ύ ά.Ι,Ιος ;—Πρδς ηδονήν

Καί συ ό τρίτος ;—Πρδς έζουοίαγ
Σϋ ;—Ιΐρδς γι.Ιτάτην μοι χα.Ι.Ιονήν.

Πρδς ενα zayov τρέχετε ο.Ιοι !
- Αύτοΰ παν .Ιίκνον τιπ.Ιή σπορά'

Έκει οί δύο ένοΰνται πό.ίοι
Καί κόσμους ά.Ι.Ιους τις διορα.

θεέ !—Σύ είπα'.'. Τδ άοτρον δύον
Πρδς Ά.Ι.Ια οτρώματα νά τραπή,

Είς δέ τδν άνθρωπον· δ! ν ή pi a Κρ ύ ο ν 
Έστω άγνωστο» y ω τ δ c οπή.

ΠΕΡΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ.

Φ. //. Β.

’Από πολλοΰ χρόνου πολλά λέγονται περί τώΰ έκασταχου Συλλόγων 
καί τών διαφόρων αύτών ενεργειών άλλ’ έπειδή τής διανοητικής έργασίας 
οί καρποί, μάλιστα οί ουτω πως γιγνόμενοι, δέν έπιγίγνονται παρευθύς, 
ούδ’ ορατοί τοΐς πασι καθίστανται, ένόμισα καλόν νά ειπω περί αύτών ο
λίγα τήν περιέργειαν τών πολλών ίζανοποιών. Τοΰτο δέ έπρεπε νά γέ- 
νηται διά τοΰ Περιοδικού τοΰ Συλλόγου- διότι ό Όμηρος ικανόν ύπό 
τής Σμύρνης περιεβλήθη αξίωμα διά τήν εμπορικήν αύτής Οέσιν, δσον 
άσθενώς καί άν ύπεοέξατο καί ύπεστήριξεν αύτη τάς έργασίας αύτού 
μέχρι τοΰδε. Άλλά δέν μέλλω ένταΰθα γενικήν πάντων καί λεπτομερή 
τών Συλλόγων έζθεσιν νά γράψω- διότι ούτε είναι δυνατόν πρδς τό παρόν, 
άλλά καί τών πλειόνων αί Λογοδοσία! καί ’Επετηρίδες εύκολον παρέχονται 
τοΐς βουλομένοις ανάγνωσμα. ’Ολίγα δέ θέλω περιλάβει ίζανα νά κατα- 
δείξωσιν δτι αί ένέργειαι αύτών σωτηριωδέστατα έπενεργήσουσι προς 
τήν γενικήν τοΰ έθνους πρόοδον, έάν μετά ζήλου καί επιμονής παρά πάν
των υποστηριχθώσιν.

’Ολίγα άριθμοΰσι τά έτη τής ύπάρξεως αύτών οί έν τή ’Οθωμανική 
αύτοκρατορία Σύλλογοι. ΙΙρεσβύτερος πάντων εινε ό έν Κωνσταντινουπόλει 
παρ’ άξίων ίδουθείς καί άξίας ύποστηρίξεως τυχών Φιλολογικός. Τδ 
παράδειγμα τούτου έπήνεγκε τήν διαδοχικήν σύστασιν τών έν Έλλάδι καί 
τή Εύρωπαϊζή ζαί ’Ασιατική Τουρκία. Ή δέ διά τής συστάσεως αύτών 
εθνική ζωή, όσον καί άν μή φαίνηται, είνε ζωή καί άφύπνωσις ήτις ού 
μόνον πολλά κακώς μέχρι τοΰδε έχοντα έπί τό βέλτιον προήγαγεν, άλ- 
λά καί τό γενικόν τοΰ έθνους πνεύμα άπό πολλών πλανών άπέτρεψε καί 
είς εύθυτέραν οδόν διεύθυνεν. Καί εινε τό μέγιστον τών κατορθωμά
των τό νά σχηματισθή δρθή εθνικού φρονήματος γνώσις καί ασφαλής 
πορεία. Διότι τά διάφορα έθνη καί λαοί όμοιας,ουσι πρός σταοιοδρόμους, οΐ
τινες πάντες πολλάκις έναμίλλως βαίνουσιν, άλλ’ οί πλεΐστοι πολύ 
πρό τοΰ τέλους καταδαπανώμενοι εΐς μάττ,ν, ύπολειπόμενοι ήττώνται άλ
λων βραδύτερων, άλλ’ εύθύτερον πρός τό τέρμα βαινόντων. Έάν δέ ή κοι
νή γνώμη Οεωρήται ώς τό αποτέλεσμα τής άναπτύξεως τών κοινωνιών, 
πάντα τά μέσα δι’ ών αύτη ορθή νά σχηματισθή δύναται μεγίστης ά
ξίας πρέπει νά λογίζωνται. Ή έν τώ αύτώ πολλών ουνέλευσις μαρτυρεί 
κοινωνικήν αρετήν καί αμοιβαίας συμπάθειας αίσθημα. Καί οί ελάχιστα 
δέ γιγνώσκοντες, κοινωνοΰντες τά ίδια φρονήματα καί μεταδίδοντες άλ- 
λήλοις καί λαμβάνοντες τά άγνωστα, δύνανται έκ τής τών αισθημάτων 
ταύτότητος καί γενικής ομοφροσύνης ν’ άποχτήσωσιν ίσχύν καί μεγάλην 
ένεργείας δύναμιν. Αί δέ ίοέαι εΐνε πρός τό ανθρώπινον πνεύμα, όπερ
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τό έλαιον πρός τήν λυχνίαν. Αί δέ γνώσεις πολλαπλασιαζόμεναι παράγου
σα πλοΰτον διανοητικόν, μεθ’ ού αχώριστος συμβαδίζει καί ό ύλικός έν 
τοΐς έθνεσιν. Αί ίδέαι, τών όλίγων κτήμα μένουσαι, είνε ώς χεχρυμμένος έν 
τοΐς τών φιλάργυρων κιβωτίοις χρυσός. Καθώς δέ άπό τοιούτου τεθαμμέ- 
νου πλούτου ούδέν ή κοινωνία ωφελείται, ούτως άπό τών πολλών ή ολί
γων άτομικών γνώσεων έλάχιστα προσδοκά τό έθνος, καί ούδέποτε γίγνε- 
ται μέγα τι, έάν μή ή τών πολλών γνώσις πληθυνθή. Τό πνεΰμα ένα- 
μίλλως βαΐνον προάγεται· μένει δέ στάσιμον και εγωιστικόν άποζαθίσταται, 
δπου μονοπώλιόν τινες τάς γνώσεις κατέχουσι· καί όμολογεΐται δτι έπαχθε- 
στέρα καί μάλλον επιβλαβής τοιαύτη δεσποτεία γίγνεται τής απλής ύλι- 
κής υπεροχής ζαί βίας. Οί δέ εις τά καλά οδηγοί καί σωτήρες τών έ- 
Ονών έκ τοΰ μέσου τών πολλών συνήθως προφαίνονται, ή δπου οί πολ
λοί κατανοοΰντες έπονται.

Τριφασία λοιπόν φαίνεται τών Συλλόγων ή ωφέλεια· πρώτον αναπτύσ
σονται οί συνερχόμενοι τάς ιδίας κοινούμενοι γνώσεις καί παρά τών κρεισ- 
σόνων μανθάνοντες, έπειτα βελτιοΰνται οί διάφοροι άγορηταί ύπό τής άμίλλης 
πρός πολλαπλασιασμόν τών ιδίων γνώσεων βεβιασμένοι νά σπουδάζωσιν, 
καί τρίτον ώφελεΐται ό πολύς λαός ζαί ή κοινωνία διά τοΰ πολλαπλασια
σμού τών Σχολείων καί τής ταζτικωτέρας τούτων διοργανώσεως. Τό δέ κυ- 
ριώτατον ήθικοποιεΐται κατά μικρόν ή κοινωνία καί προάγεται, ήθικοποιου- 
μένων καί προαγομένων πιλλών τών μελών αύτής. "Οτι δέ τοιαύτη αδελ
φική) ομοφροσύνη καί κοινωνία σωτηριωδέστατα έπενεργεΐ εϊς τούς πολλούς, 
οϊτινες ν’ άπομιμώνται τούς ολίγους συνεχώς άρέσζονται, τοΰτο έκαστος 
παρετήρησεν. Διότι παρ’ ήμΐν πλήν τής έν τοΐς Σχολείοις διδασκαλίας, 
ήν οί δυνάμενοι άκούαυσιν, έλάχιστα διδασκόμεθα έν τώ βίω άπό τοΰ άμ- 
βωνος καί τής δημοσιογραφίας. Τό βιβλίον τών γνώσεων ήμών σφραγί
ζεται άμα έξέλΟωμεν τοΰ Σχολείου. "ΟΟεν ούδόλως παράδοξον άν ημαρ
τημένα’. έπικοατοΰσι δόξαι καί πολλαί ματαιότητες καταβαυκαλώσιν ημάς 
έν τε τώ ίδιωτικω καί πολιτιζώ βίω. Ούτε άγορεύσεις συχναί, ούτε περιοδι
κά του λαοΰ κοινά, εύληπτα καί εύωνα, ούτε βιβλιοθήζαι δημόσια!, ούτε 
άλλος βίος πολιτικός καί βιομηχανικός παρέχεται πρός άνάπτυξιν καί 
τών ημαρτημένων κρίσεων διόρθωσιν. ΙΙλήν άτελοΰς τοΰ βιοποριστικού 
έργου γνώσεως ούδέν άλλο συνήθως γιγνώσκομεν ώστε άν έλειπεν ό 
οιά τό επίκαιρον τών χωρών ήμών συγχρωτισμός πρός τόν Ευρωπαϊκόν 
πολιτισμόν, ήθέλομεν είς ταπεινοτάτην διατελεΐ βαθμίδα άναπτύξεως. Μία 
λοιπόν οδός πρός τόν διά τών γραμμάτων καί τών γνώσεων πολιτισμόν 
εινε καί οί Σύλλογοι, ώς έστίαι πνευματικού φωτός, μέλλοντος νά Οερ- 
μάνη τό έφ’ ού ϊορυνται έδαφος. Έξ άνδρών δέ συνιστάμενοι καί περί 
τούτους τήν ενέργειαν αύτών ποιούμενοι, έκπληροΰσίν δ,τι τά Σχολεία 
πρός τούς παϊδας, κρατύνοντες καί αύξοντες δ,τι ή άγωγή καί ή παι
δεία ώς έθος ή ώς δίδαγμα θρησκευτικόν ένέσπειρεν. Διότι τό άνθοώπι- 
νον πνεΰμα ομοιάζει πρός αγρόν, δστις καί πιότατος έάν είνε καί εύ- 
φορώτατος ταχέως εις χέρσον καί άγονον μεταβάλλεται, προσηκόντως μή 

καλλιεργούμενος. ’Αγαθά μέν εινε καί σωτήρια τής παιδείας τά σπέρματα 
κατά τήν παιδικήν ηλικίαν, άλλά μή άρδευόμενα βραδύτερον έν τώ βίω 
διά διαφόρων πηγών ού μόνον τούς πνευματικούς καρπούς μικρούς πα- 
ράγουσιν, άλλά καταπνίγονται πολλάκις καί αύτά εις τό ακανθώδες τοϋ 
βίου είσπεσόντα έδαφος. Τοΰτο δέ νΰν φαίνεται δυστυχώς παρ’ ήμΐν γι- 
γνόμενον. Μανθάνομεν μέν δσα μανθάνομεν έν τοΐς οικοις καί τοΐς Σχο
λείοις, άλλ’ άνατρέπονται καί λησμονοΰνται ταΰτα παντελώς έν τώ βιω- 
τικω χειμάροω, ώστε άνδοωΟέντες φαινόμεθα πολλάκις βιοΰντες βίον καί 
άκολουθοΰντες πορείαν έναντίαν ής έκ παίδων έμάθομεν. Τά δέ οικιακά 
καί Σχολικά μαθήματα ώς γραώδεις μύθοι παρά τών πλειόνων ύπολαμ- 
βάνονται. ’Εντεύθεν ή κακία κεφαλήν αίρει, καί τό μέν κακώς καί άπί- 
στως καί άνηθίκως βιοΰν ώς πολιτισμού καί πνεύματος έπίοειξις λογί
ζονται, περιφρονοΰνται δέ τό συνεσταλμένο·» καί εύσεβές καί μεμετρημέ- 
νον ώς άρχαϊον καί περιωρισμέ»ων άνθρώπων ίδιον έντεΰθεν ύπερεπλή- 
Ουναν πάντα τής κακίας τά καταγώγια. Καί αύτά δέ τά υψηλότερα·» καί 
ίερωτέραν έχοντα αποστολήν παρεκκλίνοντα τής ιδίας οδού πρός έναντία 
μάλλον ή σωφρονισμόν τών νεωτέρων συνεσταμένα φαίνονται. «Κακόν (έ
λεγε τις τών συμπολιτών ήμών πρός έτερον), κακόν εινε δτι μετεβλήθη 
ή ήμετέρα Λέσχη είς τόπον ένθα μόνον τό παιγνίδιον τών χαρτιών 
έντέχνως διδάσκεται, άπό πρωίας δέ μέχρις εσπέρας, καθά λέγεται, δια- 
τρίβουσι πολΐται περί τήν τοιαύτην ασχολίαν ύλικώς καί ηθικώς δαπανώ- 
μενοι, κακοί τών εαυτών παίδων γινόμενοι διδάσκαλοι.» Άλλά μόλις 
ταΰτα ήκουσεν ό έτερος καί λάβρος έπετέθη διά μυρίων τεχνασμάτων νά 
δικαιολογήση θέλω·» τά άδικαιολόγητα καί τοσαΰτα δεξιόθεν καί αριστερό
θεν έπεσώρευσεν, ώστε μικρού δεΐν άπεκάλεσεν εκείνον άπειρον καί άδαή τών 
πάντων, άρχαΐα φρονοϋντα καί πρός τήν σημερινήν τής κοινωνίας άνά- 
πτυξιν ανάρμοστα, προσθείς δτι ζητεί νά παρεμβάλη προσκόμματα είς τήν 
έλευθερίαν τοΰ πνεύματος καί τόν έλεύθερον τοΰ πολίτου βίον. Πρός τήν 
απροσδόκητο·» δέ ταύτην καθεστηκότος νοός άποπλάνησιν έκπλαγείς έγώ 
έσιώπησα, άποοών τί νά είπω δπου ή μέν κακία καί έν κακοΐς φανερώς 
ώς αρετή προασπίζεται, κατακρίνεται δέ τό καλόν καί ή κοσμιότης τού 
βίου ώς ανάξια ανεπτυγμένων κοινωνιών έπαγγέλματα. Τοσοϋτον δέ διέ- 
στρεψεν ή κακή τών νεωτέρων ιδεών μονομερής άπόκτησις τήν ορθήν 
πολλών κρίσιν, διότι δέν ύπήρχον μέχρι τοΰδε πνευματικοί έστίαι τό ορ
θόν καί άληθές κρατύνουσαι φρόνημα, δέν ύπήρχον οάσεις ένυδροι, ένθεν οί 
διψώντες νά άφυδρεύωνται καί πίνωσιν. Τοιαύτη δέ άποπλάνησις σχεδόν πα
ρά τοΐς πλείστοις διοραται. Τά δρια τού καλού καί κακού συγκεχυμένα 
παρ’ ήμΐν εύρίσκονται, καί δπερ έγώ ώς αρετήν διαφιλονεικώ, ό παρ’ έμοί 
γείτων ώς κακίαν άποστρέφεται, καί τούναντιον, σεμνύνεται ούτος έφ’ οις 
έγώ αίσχύνομαι. "Οπου δ’ ούδέν κοινόν φρόνημα κοινωνικών άρετών καί κακιών 
υπάρχει καί έκαστος τά δοκοΰντα αύτώ νόμον καί έθος -ηγούνται, έν- 
ταϋθα είναι φόβος μή κατά μικρόν έκλίπη τών έθνιχών άρετών το δέν- 
δρον, μετ’ αύτοϋ δέ συμμαρανθή καί ξηρανθή ζαί ό οικογενειακός άσΟενώς 
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συγχρ.ατών τούς πάντας δεσμός. Τοιαΰτα οέ έν τή κοινωνία συμπτώματα 
είνε μαρτύρια εθνικής νόσου, ήτις μή προληφθεΐσα πολλάς έχει ολέθριας 
συνέπειας και δυσθεράπευτος καθίσταται. Τά δέ νοσήματα μιας γενεάς 
ύλόκληροι αιώνες πολλάκις δέν δύνανται και Οέλοντες νά διορΘώσωσι. 
Τούς οέ άφήσαντας ταϋτα αθεράπευτα ζαί μή προλαβόντας πολλαί κατα- 
ρώνται έν τώ μέ/.λοντι γενεαί. Τοιαΰτα νοσήματα άτυχώς αναφέρει ή μα
κροχρόνιος εθνική ήμών ιστορία, δΓ ά πικρά έχυσαν οί άεί έπιγιγνόμενοι 
δάκρυα καί έτιμωρήθησαν. Άλλ’ επανέρχομαι είς τό προζείμευον.

Περί τούς είκοσι άριθμοϋνται έν τω Νομω ήμών ζαί ταΐς παρακειμέναις 
νήσοις Σύλλογοι ζαί ’Αναγνωστήρια. Τά πλείονα μέν άριΟμοΰσιυ ενός έτους 
βίον, ολίγα δέ τό δεύτερον καί όλίγιστα τό τρίτου ή τέταρτον. Ούτε 
ό χρόνος είνε πολύς ώστε νά άριθμήση τις ζαί διίδη τούς ευεργετικούς 
αύτών καρπούς, άλλ’ ούτε τά υλικά μέσα τόσον εύζόλως άπαντώνται 
πρός ενέργειαν. Προ δέ τούτων εύεργετικώτατοί άποβαίνουσιυ οί έν τή Ευ
ρωπαϊκή Τουρκία συστάντες Σύλλογοι, οί κατά μίμησιν τοϋ μεγίστου ζαί 
πρεσβυγευοΰς έν Κωνσταντινουπόλει Φιλολογικού. Τοιοΰτοι εινε ό έν Φι- 
λιιτπουπόλει, ό Ηπειρωτικός, ό Μακεδονικός έν Σέρραις, ό τών Βοοενών, 
ό έν Θεσσαλονίκη. ... Ούδέν έργου εΰγενέστερον καί έΟνιζώτερου παρά τό 
τών Συλλόνωυ τούτων διότι έν μέν τή Μ. ’Ασία οί Σύλλογος χρέος έ
χουσι νά μεταδώοωσι διά τώυ γραμμάτων καί τών γνώσεων πολιτισμού καί 
εθνισμού μαθήματα, διδάσκοντες τούς ομοεθνείς ήμών τά πρός τήυ θρη
σκείαν ζαί τούς νόμους ζαί τό έθνος καθήκοντα, έν δέ τή αντίπεραν ήμών 
Ήπείρω πλήν τούτων έχουσι ν’ άντιπαλαίσωσι κατά των πολλών ζιζανίων, 
άτινα δυστυχώς τού φυλετισμού καί τής διχοστασίας τό πνεύμα άπό έτών 
οιέσπειρε καί παντοιοτρόπως έκρατυνεν. ’Εάν δέ ή αμάθεια καθ’ εαυτήν εινε 
ό μέγιστος τοϋ άνθρώπου έχθρος, ή διαστροφή καί άποπλάνησις άπό τής 
φυσικήφ όδοϋ άφαιρεϊ καί πάσαν έν τω μέλλοντί παντός κακού έμπόδισιν 
ζαί διόρΟωσιυ. Όθεν δικαίως κο.ί τών Συλλόγων τούτων αί ένέργειαι τήυ 
προσοχήν πολλών προσείλκυσαν. Άλλ’ εινε πάλιν όμολογούμενον οτι καθώς 
ουδέποτε αί άκανθοι φύονται έν τινι άγρώ, έάν καλλιεργήται, οΰτως οπού 
τά γράμματα ένωρίς τό πνεύμα τών άνθρώπων φωτίσωσι καί άνόίξωσι τά 
ομματα. αύτών πρός τήν αλήθειαν, έχει τά ζιζάνια καί αί σπερμολογίαι δέν 
είσχωροΰσιν. Εαί φαίνεται μέν δτι τά μέρη εκείνα πάσχουσιν"ήθικώς νΰν 
περισσότερου τών έν τή μεγάλη ήμών χερσονήσω, άλλ’ οί έχει ζαί οί 
ένταΰθα εινε ώςπερ μέλη ενός ζαί τοΰ αύτοΰ σώματος. Όταν δέ διάφορα 
τοΰ αύτοΰ σώματος μέλη πάσχωσιν, τότε γενική πρέπει νά γένηται θε
ραπεία, οραστιζωτέρα μέν καί ζαυστιζωτέρα ή έπί τοϋ μεγαλειτέρου τραύ
ματος καυτηρίασις, άλλ' ουδέποτε αμελητέου τής γενικής τοϋ όλου θερα
πείας ζαί καλΐς διαίτης, άφ’ ών καί ή μερική τών πληγών προσγενη- 
σεται κατά μικρόν ύπούλωσις κοί ή γενική τοϋ σώματος εύεξία. Οΰτω πως 
ποέπει νά σκεπτώμεθα ήμεϊς ή έν τή Μ. ’Ασία οίζοΰντες. Τά γιγνόμενα 
έν τή απέναντι ήπείρω πρέπει ν' άφυπνίσωσιν ημάς κο.ί όόηγήσωσι πρός 
χρήσιν όλων τών μέσων οι' ών οί λαοί αναπτυσσόμενοι δια θ ητιχώς καί 

ήθικώς προάγουται είς τόν πολιτισμόν ζαί καθίστανται τού πολιτικού χαί 
κοινωνικού οίκοδομήματο μέρη εύχρηστα καί παραγωγικά πρός τε ιδίαν 
καί τής δλης πολιτείας εύδαιμονίαν. Ή τύχη τώυ άτόμωυ ζαί τών εθνών 
είνε ίδιον δημιούργημα. Οί προνοοΰντες έχουσι πάντοτε όσων αύτοΐς δεΐ 
καί πολλών ενδεχομένων άπαλλάσσονται· τουναντίον δέ πάνυ συμβαίνει τοΐς 
άμελοΰσιν. Τούτων οΰν ένεκα μέγα εναπόκειται έργον τοΐς παρ’ήμΐν Συλ- 
λόγοις, ινα πράξωσιν, άν άληθώς κατενόησαυ τήυ ίδιαν αποστολήν οί συ
στάντες. Καί τούτων τά έργα μετ' ένδιαφέροντος πάντες πρέπει υ’ άνα- 
μένωσι δικαίως, καί ύπό τοιούτου λόγου δομηθείς θέλω έκθέσει έφεξής 
κατά καθήκον βραχέα δσα τούτων γιγνώσχω έργα, πρός ούς ό Όμηρος 
συνήψε σχέσεις, προτάξας τινά περί τών έν τή Εύρωπαϊζή Τουρκία Μακεδονικού 
καί Ηπειρωτικού κατά τήν ύπ’ αύτών δημοσιευθεΐσαν έζθεσιν.

Ό έν Σέρραις Μακεδονικός Φιλεζπ. Σύλλογος διάγει τρίτον 
ήδη έτος άπό τής συστάσεως, καί άριθμεΐ περί τά 150 μέλη, ών 86 έν 
Σέρραις. Τήν σπουδαιότητα αύτοΰ έκτιμήσαντες ξένοι φιλέλληνες γενυαίως 
συυέδραμον· δθεν λαμβάνει παρά τών έν Γερμανία φιλελλήνων Κ. Κ. 
Fabri, Diergarl Gut-ring 300 λίρας όθωμαν’.χάς κατ’ έτος έπί τριετίαν. Άλλά 
ζαί οί έν ’Άθω μοναχοί καλώς τόν προορισμόν τοϋ ΣιΑλόγου έξετίμησαυ 
καί συυέδραμον. Έν δέ μόνον μοναστηριού έπεμψε 50 λίρας· ώστε έξ 
απάντων συλλέγει ένιαύσιον εισόδημα 900 λίρας, καί κατά τά έργα άπερ 
έποαςευ είνε άξιος πλειοτέρων συνδρομών καί άναμφίβολον δτι θέλει τύχει, 
άν μή έξέλιπον Έλληνιχαί καί φιλελληνίκαί καρδίαι. Συνέστησε βιβλιο
θήκην ύπέρ τούς 2,000 έχουσαν τόμους μέχρι τούδε- καί δαπανά έχ τών 
συνεισφορών κατ’ έτος ύπέρ τάς 700 λίρας είς συντήρησιν Διδασκαλείου καί 
διαφόρων άλλων Σχολείων άρρένων ζαί Οηλέων. Έν τώ Διδασχαλείω φοι- 
τώσι 47 μαθηταί, ών 2ί οίκόσιτοι καί τούτων οί δέκα έπί ύποχρεώσει δτι 
Οέλουσι μετέλθει τό διδασκαλικόν έπάγγελμα. Ψυχή τώυ ενεργειών τοΰ 
Συλλόγου τούτου φαίνεται ό Πρόεδρος κ. Ιωάννης Θεοδωρίδης καί ό γνω
στός ένταΰθα κ. Δ. Μαρούλης. Τό έργου εύρε κατ’ άρχάς πολλά προσκόμ
ματα, άλλά διά τής έπιμουής δλα σχεδόν κατενιζήθησαν, καί τήυ ευεργε
τικήν τοϋ Συλλόγου έπενέργειαυ φαίνονται κάτανοήεαντες βραδύτερον καί 
οί πρότερου άρυούμενοι καί διαψεύδουτες. Έυ γένει δ’ ό Max. Σύλλογος βοη
θών έργω ζαί λόγω άπορους μαθητάς καί Σχολεία μικρών κοινοτήτων, 
αγωνίζεται νά θέση φραγμόν τινα πνευματικόν κατά τής έξ άμαθείας δια
στροφής τής ζαταπολεμούσης έζεΐ πάν Ελληνικόν. Ιδού δέ τίνα επιλέγει 
περί τώυ προθέσεων τοΰ Συλλόγου ό Κύριος Θεοδωρίδης. «Ταϋτα έυ γένει 
είσί τά ζυοιώτερα τών κατά τό διάστημα τοΰ τρίτου έτους ύπό τοΰ Συλλόγου 
πεπραγμένων. Έν πασι δέ τούτοις διαφαίνεται ή ανεπάρκεια τών υλικών 
μέσων ώς πρός τόν μέγαν τοϋ Συλλόγου σκοπόν καί τήυ ευρύτητα τοΰ 
κύκλου τώυ ενεργειών αύτοΰ. Σκοπός τοΰ Συλλόγου δέν είνε ή ύποστή- 
ριξις τοϋ ύπάρχοντος, ώς ύπάρχει, διότι τό ύπάρχου είνε δυστυχώς κατά 
τό πλεΐστον μέρος διά τό πθ.ημμελές αύτοΰ σχεδόν άγονον. Ό Σύλλογος 
όφείλει ν’ άνατρέψη έκ θεμελίων παν, δ,τι πλημμελές, ζαί νά έγζαινιάση
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πνεΰμα εΐς τό κοινωνικόν σώμα έν Μακεδονία. ΟύχΙ ή άπουαρχοΰσα 
ι τυπιχότης, ούχί ξηρά 

·’ · ’■ ’ ' ; αύτής

ζαρδίαν.
’Ιδού τό πνεΰμα έν γένει, ύφ’ ου έμπνέεται έν ταΐς ένεργείαις αύτοΰ- 
ό γενικός σκοπός ού τήν βαθμιαίαν έπιτυχίαν άνεδέξατο άπ’ άρχής 

του ό ήμέτερος Σύλλογος, ύποστηρίζων έν τώ παρόντί 
ύπαρχόντων, έστω και κατά τι πλημμελές, δύναται νά

συστάσεώς 
δ,τι έχ τών

χαι είσαγάγη σύστημα έκπαιδεύσεως διά τόν λαόν, δπερ νά εύρύνη τδν 
χύζλον τών εκπαιδευόμενων, νά διευκολύνη τήν έκπαίδευσιν καί χαταστήση 
αύτήν ανάλογου έν πλήρει κύκλω μαθημάτων καί κατάλληλον πρός τάς 
διαφόρους τάξεις τοΰ λαοΰ, πραζτικώς ωφέλιμον εις τόν βίον ενός έκαστου 
χαι εΐς τήν κοινωνίαν άπασαν, τήν πρώτην στερεάν βάσιν τής μελλούσης 
ύψηλοτέρας και είδιζωτέρας έκπαιδεύσεως, τό πρώτον απαραίτητον οργάνου 
τής προπαρασκευής τής άληθοΰς εύημερίας τοΰ ανθρώπου, νά άυαζωπυρήση 
τό εθνικόν φρόνημα καί τοΰ χριστιανισμού τό πνεύμα, νά έμπνεύση ζωήν 
χαι 
ζαί άπονεχροΰσα τό πνεύμα τών εύφυών ήμών νέων · 
και άγονα γράμματα χαι σχολαστιχότης, ούχι ή χαΐ τής άμαθείας 
χείρων ήμιμάθεια χαΐ έπιπολαιότης ή τυφοΰσα τόν νουν χαΐ διαφθρείρουσα 
τήν -—8ί“··

« 
ιδού 
τής 
παν 
χρησιμεύση ώς προσωρινόν πρόχωμα κατά άπειλοΰντος χειμάρρου, μέχρις 
δτου προπαρασκευασΟώσι τοιαΰτα έν τοΐς Διδασκαλείοις, 
τοΐς πράγμασι χαταφαινομένης άοκνου και πατρικής 
επικουρίας, διεγείρων -’· ··'— —1· —J- -~"*1 
νοτήτωυ, άλλά χαΐ 
εαυτόν, ώστε μετά 
τελεσφορώτερον τά είς χεΐράς του 
αύξάνων 
τοποθετή ένθα ή άνά 
γος έχπληροΐ

Ό δε
μών περιλαμβάνει ύπέρ τούς 1000
είνε έλπΐς ότι Οά πολλαπλασιασθή ό άριΟμός

διά τής έν αύτοίς 
; μερίμνης καί υλικής 

οΰ μόνον τήν πρός τά καλά φιλοτιμίαν τών Κοι- 
τήν εύγνωμοσύνην καί υίϊκήυ αύτών στοργήν πρός 

ταΰτα νά δύνηται νά χρησιμοποιή εύχολώτερον καί 
κατάλληλα πρός διδασκαλίαν όργανα, 

τά Κεφάλαια ζαΐ τούς πόρους αύτοΰ δπως δύνηται έν χαιρώ νά 
ανάγκη τούς Διδασκάλους του. Ταΰτα πράττων ό Σύλλο- 

τό καθήκον του καί έπιτυγχάνει πληρέστατα τοΰ σκοποΰ αύτοΰ. » 
Ηπειρωτικός πρώτον ήδη έτος τής συστάσεως αύτοΰ άριΟ- 

τακτι-ά μέλη έζ τών Ήπειρωτών χαΐ 
; ουτος. Συνέλεξε δέ περί τάς 

3,000 λίρας όθωμαυιζάς έκ συνδρομών χαΐ συνεισφορών, ών 1000 μέν 
συνεισέφερεν ευθύς ό Κ. Ζωγράφος, 100 δέ κατ’ έτος ό Ζαρίφης χαΐ 500 
ό Ζάπας. "Ελαβε δέ χώραν τών ενεργειών αύτοΰ τήν Άπειρον, 
Μακεδονικός τήν Μακεδονίαν χαΐ ό θραχιχός τήν Θράκην καί ό 
σαλονίζη τήν Θεσσαλίαν. Ούδεμία δέ αμφιβολία δτι τά πανταχόΟεν διεσπαρ
μένα τέκνα τής εύάνδρου ταύτης Έλλ. χώρας, καί οί άφειδώς δαπανώυτες 
τά πολλά ύπέρ τοΰ όλου έθνους δέν Οά φανώσι κατώτεροι ζαί φειδωλοί 
ύπέρ τής Ιδίας πατρικής εστίας καί τών συνεπαρχιωτών. Ότι ό Σύλλογος 
ουτος έχων κεφαλήν μέν ζαΐ διευΟύνοντα τδν ύπέρ τοΰ έθνους άφιερω- 
Οέντα δεινόν τών γραμμάτων καί τών έπιστημών λάτρην, χεΐρα δέ ζαΐ 

, πολλά θέλει 
άντιλήψεως άξίας Ηπείρου.—Ού μικρά δέ 

τοΰ έν Φιλιππουπόλει ομωνύμου Συλλόγου, ών

όπως ό 
έν θεσ-

έχων κεφαλήν μέν καί διευΟύνοντα τδν ύπέρ 
γραμμάτων καί τών ι 

χορηγόν τόν άνεξάντλητον έπί γενναιοδωρία X. Ζωγράφον, 
διαπράξει ύπέρ τής πάσης 
προσδοχώνται έργα ζαί άπό 

προεδρεύει ό έπί παιδεία ζαί άρετή διαζρινόμενος ιεράρχης .... 'Ωσαύτως 
ζαΐ ό τών Βοδενών χαί ό έν Θεσσαλονίκη, ού προεδρεύει ό πολύτιμος 
Ν. ΙΙαπαδόποσλος.Άλλ’ έάσαντες τούς έν τή άλλη ήπείρω Συλλόγους, ίδωμεν τίνες είσί 
καί πόσον προήχθησαν οί έν τή Μ. Άσία εγγύτερον ήμών Σύλλογοι, 
Αναγνωστήρια καί Λέσχαι. Καί Σύλλογοι μέν πρός τόν ήμέτερον άντε- 
πιστέλλοντες είνε γνωστοί επτά· ό έν Άΐδινίω, ό έν Έφέσω Σύμπνοια 
ό έν Βρυούλλοις Παλιγγενεσία, ό έν Περγάμω όμώνυμος, καί ό 
έν Μαγνησία Νιόβη· 5 έν Συντιργΐ (ζωμοπόλει παρά τω Βαλουκεισέρ) 
’Εγκράτεια, καί ό έν Κρήνη (Τσεσμέ) όμώνυμος. Αναγνωστήρια δέ 
επτά· τδ έν Σύμη Αίγλη, τό έν Κολώη (Κοΰλα) ’Ανατολή, τό έν Βρυ- 
ουλλοις ’Αναξαγόρας, τό έν Σπάρτη, τό έν Περγάμω Άτταλοςζαί 
τό έν Άτταλεία Μ έ ν τωρ, καί ή έν Όδεμησίω Λέσχη τά "Υπα ιπα. Τούτοις 
δέ πρόσθες καί δύο έν Σμύρνη ήδη ύπάρχοντα, τόν Σύλλογον Ομηρον 
ζαί τό ’Αναγνωστήριου 'Ομόνοιαν. Έζζαίδεχα λοιπόν σωματεία κατά τό 
μάλλον ή ήττον συνέστησαν ύπό τό εύγενές πρός τό άγαθόν πνεΰμα. 
Τούτων δέ τινα άξίως έξεπλήρωσαν ζαί έκπληροΰσι τήν εαυτών αποστο
λήν. Ή έν Άΐδινίω πρό τινων έτών συστάσα άδελφότης έξ 70 ή 80 μελών 
έχει άποΟεματικόν μέν κεφάλαιον, καθά έμάθομεν, περί τάς 1500 λίρας, 
δαπανά δέ ένιαυσίως άναλαβοΰσα ύπέρ τών Σχολείων περί τάς 400. 
'Ωσαύτως δέ ζαί ό έν Κρήνη έσχάτως συστάς άυέλαβε τήν σύστασιν 
Σσχολείων κατά τήν Μέλαιναν Άκραν (Καράβουρνα), ύπέρ ών θέλει 
δαπανήσει περί τάς 400 λίρας. Άμφότεροι δέ έχουσι μεγάλα συμπράτ
τοντας ζαί προέδρους άοχιερεΐς, πρός έπαινον τοΰ ήμετέρου κλήρου καί 
είς ένδειξιν ότι ό ιερός ήμών κλήρος, έάν άληθώς Οέλη νά κατέχη, ήν 
έχει ύύηλήν Οέσιν καί τό έθνος εύχαρίστως τώ παραχωρεί, πρέπει νά 
προεξάρχη παντός άγαθοΰ έργου καί μάλιστα έκείνων δσα τά πνευματικά 
πολλαπλασιάζουσιν είς τό έθνος χαρίσματα. Ού μικράν δέ ζωήν έχει καί 
ικανά πράττει καί ό έν Περγάμω καί Συντιργΐ, ζαίπερ τό πρώτον άγοντες 
έτος. Πιστεύομεν δέ δτι ζαί οί έν Μαγνησία, Βρυούλλοις ζαί Ν. ’Εφέσω 
παραπλησίαν τούτοις βαδίσουσιυ οδόν, μικροτέρας καί ήττον εύπορούσας 
κοινότητας έχοντες ικανόν ύπόδειγμα. ’Εκ δέ τών ’Αναγνωστηρίων ή μέν 
Αίγλη είς έργα πολλών επαίνων άξια ύπεξεδύθη, πλήν τών Σχολικών άνα
λαβοΰσα καί τήν διά διαγωνισμάτων διαφώτισιυ τής ιστορίας τής ιδίας 
νήσου καί τών πέριξ Σποράδων. Ό δέ Μέντωρ καί ή ’Ανατολή τήυ σύ- 
στασιυ καί διοργάνωσιυ τών Σχολείων εύγενώς πάνυ άνέλαβον. Όθεν δλα 
τά σωματεία μάλλον ή ήττον είργάσθησαν καί εργάζονται πρός τόν διά 
τών γραμμάτων πολλαπλασιασμόν τών γνώσεων καί τόν πολιτισμόν, ύπό- 
δειγμα τά πλεΐστα λαβόντα τά έν Σμύρνη άυάλογα σωματεία, καί μά
λιστα τον Όμηρον. Έκ δέ τών έν Σμύρνη τό μέν Πανιώνιον συνεχωνεύθη 
τω Όμήρω, ή δέ 'Ομόνοια τό δεύτερον άγουσα έτος έργάζεται έσχάτως 
μετά προθυμίας ποθ.λαπλασιάσασα τήν διδασκαλίαν τών αναγνώσεων. Ού- 
δε-αία δ’ αμφιβολία δτι έάν ή προθυμία τών μελών λελογισμένως ίΟυνθή, 
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> χαφφενείων, ύφ’ ών ζατεπλημμύρησευ ή πόλις 
f *AAfw«Tfe*· «· ν η ~ — - L· .. __ * *-ληθικώς χαταστρέφουσα καί τοΐς ένταΰθα φοι-

έν βραχυτάτω περί
τών έργων 

τών 
δευτερευούσης 

νά καυχηθή ότι 
έφήρμοσεν ενδέκατον ήδη έτος

ού δεύτερος έπήλθεν 
έμεινεν έπί πολλά έτη ' “ 
_ ___ ?. ' > 1

έξή^ειοε πρδς σύστασιν 
χ τδ Αναγνωστήριου Σ;.

θέλει τδ σωματείου τούτο προετοιμάσει καί τρίτου σωματείου έν άλλη 
συνοικία ού ή Σμύρνη έχει μεγάλην ανάγκην διότι τά κατά συνοικίας 
Αναγνωστήρια όσον καί άν έχωσι μικρόν κύκλου, έζπληροΰσιυ ιερόν έργον, 
μεταδίδουσι γνώσεις καί άπασχολοΰσιν αριθμόν συμπολιτών εϊς ακροάματα 
καί αναγνώσματα ωφέλιμα, άποσπώντα τούτους άπό τής τύρβης τών πολλών 
τής αργίας καταγωγίων, τών 
αΰτη, καί έαυτήν ύλικώς καί 
τώσιυ δλεθριώτατον γιγνομένη παράδειγμα.

Διαλαβόυτες ι 
εΐπωμεν ήδη δλίγα ζαί περί 
άν ζαί δέν φαίνωνται οιαι 
παροπτέαι ούδ’ Ανάξιαι τής 
Ή Σμύρνη δύναται 
Συλλόγων ιδέαν καί 
του Φιλολογικόν, δν τό δεύτερον έτος παρέσυρε τότε 
νωμαλίας τών πραγμάτων καί πνευμάτων, καί 
Κωνσταντινουπόλει ομώνυμος. Έκτοτε έ 
ήσυχος, οιον άποδειλιάσασα πρδς τήν πρώτην Αποτυχίαν. 
Κωνσταντινουπόλει γινόμενα παρεθάρρυνάυ τινας έζ τών 
στάσιν τού ομωνύμου τής πόλεως ’Αναγνωστηρίου. Τοΰτο 
μιζρώ τό 
λαυ τής νεολαίας ού μιζρι 
τείων έφημέρωυ. Οΰτω 0; · 
οΐου προαλειφόμενον πρός 
Σύλλογος Όμηρος προέ 
προσοχήν τώυ συμπολιτών 
λείου τών άπορων παίδων 
τέλεσε πολύ νά υποκίνηση 
έφεσιν. 
τά 
τού 
ζηρύ 
τήν Οείαν 
οϊτινες 
άμβωνα 
μουντά 
γράμματα καί 
κρίνει εύζόλως 
κής 
νέου 
νηται 
μ 
ποοαήθεια» I ' 

τών έργων τών διαφόρων σωματείων, 
τοΰ 'Ομήρου, ού αί ένέργειαι 

έν τή ποωτευούση Συλλόγων, ού μήν 
τώυ έν ’Ανατολή πόλεων, 

ι πρώτη συνέλαβε τήν περί συστάσεως 
; συστήσασα τόν πρώ

το ρεύμα τής ά- 
> ό έν

1 ή Σμύρνη 
Άλλά τά έν 

νέων πρός σύ- 
δέ άν ζαί έν

δ πρώτου, εύρε τήν προθυμίαν εύθύς τών λογίων, καί τήν άμιλ- 
καί άλλων σωμα- 

-‘;Λύ?ψθ 
Τδ οέ παρελθόν έτος 

έργα ούκ ολίγου έφελζύσαντα 
έξω ομογενών. Συνέστησεν έν 

υκτεοινά τοΰ λτοΰ V·.

διήνυσευ έτη, 
μετονομασθέν 

τήν 
Σχο- 

ιρινά τοΰ λαοΰ Σχολεία, καί συνε- 
άς ακροάσεις ζαί τήν διδασκαλίαν 

Έκ δέ τοΰ ζήλου δν αί διάφοροι τής κοινωνίας τάξεις έδειξαν πρός 
γράμματα παρακινούμενα’. αί Έφορεΐαι τών Εκκλησιών προσέλαβον πλήν 
τής Μητροπόλεως και ίδιου ιεροκήρυκα· καί ό λόγος τοΰ Θεοΰ ήδη 

εται κατά πάσαν Κυριακήν πρός πολυπληθές ακροατήριου ζαί κατά 
αύτήν ώς Κυριάκου μάθημα. ’Άνθρωποι δέ 

<ώς ειχον πρός τά θεία συνωστίζονται περί τόν 
ου καί πειστικώς, έκεΐ δέ αυστηρά καί δρθοτο- 

κηρύττοντος ιεροκήρυκας. Ό λαός ημών όργα πρός τά 
άς ακροάσεις, καί διδασκόμενος αντιλαμβάνεται ζαί δια- 
:ό καλόν άλλά δεΐται συνεχούς, 

κής κατά μικρόν γινόμενης- διδασκαλίας, ήτις νά 
ού σκέπτεσθαι καί βιοϋν τρόπον, 
ήλιχίαν ζαί μετ’ επιμονής καί ύπομονής, 

ους καρπούς. Έλευθέρα διδασκαλία εις
ολλαχού τών πρός διδασκαλίαν αναγκαίων, ταΰτα εινε τά μέσα

Μητροπόλεως
• κατά πάσαν 
λειτουργίαν καί μετ’ 

πρότερον νωχελώς ι 
, ένταΰθα μέν εύγλώ 
ρήματα

έλευθέρας καί έπαγωγι- 
ά συνεθίση αυτόν προς τδν 

Τοΰτο δέ δέον πρδς πασαν νά γί- 
ΐνα φέρη τούς προσδοκω- 

παΐοας καί καθεστηκότας ζαί

δι’ ών άυαμφιβόλως προετοιμάζεται μέλλον εθνικόν καλλίτερου ζαί εύκολία 
μεγίστη εις πάσαν ήσυχου καί προαγωγικήν μεταρρύθμισιν, ήν ή έπιτόπι- 
ος Κυβέρνησις έπιδιώκει. Ταύτην τήν οδόν διαγράψας ό Σύλλογος Όμηρος 
ούκ ήστόχησεν ούδέ περί ά μή δει δαπαναται.

Πλήν τών Σχολείων συνέστησεν έζ προσφορών ή έξ αγοράς βιβλιοθή
κην περί τούς 1,500 περιλαμβάνουσαν τόμους, έτι δε καί αναγνωστήριου 
περιέχον τά κάλλιστα τών τε ήμετέρωυ καί εύρωπαίκών περιοδικών καί 
έφημερίδων. Γήν δέ άνάγνωσιν τούτων ού μόνον εις τά μέλη παρέχεται 
πρόχειρον, άλλά καί ό βουλόμενος δύναται νά ώρεληθή άπό τών ένόντων βι
βλίων κατά πάσαν τής ήμέρας ώραν μέχρι τής 10 εσπερινής. Ευχής ο’ 
άξιον εινε ού μόνον αύτής ή βιβλιοθήκη ταχέως νά πολλαπλασιασθ^ έπαξίως 
τής Σμύρνης, άλλά καί άλλαι πολλαχοΰ νά συστηθώσιν, ΐνα πληθυνθώσιν οΰ
τω τά μέσα τού πολλαπλασιασμού τών γνώσεων καί τής τώυ πολλω? ήθι- 
κοποιήσεως. Πόσοι νέοι μή έχοντες καλά; αναγνώσεις τρέπονται ή εις 
τά ολέθρια τώυ μυθιστοριών αναγνώσματα ή εις χειροτίρας τοότων 'πα
ρεζτροπάς! Ύπάρχουσι μέν τινα βιβλία έν τή βιβλιοθήκη τής Εύαγγελι- 
ζής Σχολής διά τής εύγενοΰς τών συμπολιτών συνεισφοράς έπί τώ σκο
πώ τούτω, ϊ?α κοινόν χρησιμεύωσιν ανάγνωσμα, άλλά μένουσι ζατάζλει- 
στα, σκωληκόβρωτα γινόμενα, ούδέ εις διδάσκοντας έλευθέρως ζαί προχείρως 
παρεχόμενα. Άλλα βιβλία ούδαμοΰ δημόσια ύπάρχουσι, πλήν τών ιδιωτι
κών έν τοΐς βιβλίοπωλείοις καί τισι τώυ ιατρών ή δικηγόρων ή διδασκά
λων- ώστε ή σύστασις τής βιβλιοθήκης τού Συλλόγου καί ή έλευθέρα 
πρός πάντας παρεχόμενη χρήσις δέον να θεωρηθή έκ τών σπουδαίων. ευ
εργετημάτων αύτού πρός τήν κοινωνίαν. Άλλά καί όργανοθήκην εις φυ
σικά καί χημικά πειράματα ούκ ευκαταφρόνηταν συνέστησε, δι’ ών αί παρα
δόσεις τών μαθημάτων τούτων τό τερπνόν μετά τού ωφελίμου τοΐς ά- 
κροαταΐς παρέχουσιν. ΙΙολλαχώς δέ καί άλλως είς σχολείων συντήρησιν 
εκτός τής Σμύρνης διά χρημάτων βιβλίων ζαί πεοίθαλψιυ άπορων μαΟη- 
τώ; τό κατά ούναμιν ό Σύλλογος έπραξεν, άλλά καί είς πάσαν έν τή 
πόλει ήμών υπέρ τών άλλων καΟιδρυμάτων συνεισφοράν τά αξιότιμα τού 
Συλλόγου μέλη ουδέποτε τό εαυτών ήρνήθησαν. Μέλη λοιπόν τής κοινω
νίας ούχί έπί υπεροχή πλούτου τά πλεΐστα διαφέροντα, άλλά μετ’ έπιμο- 
νής έν τώ περιβόλω τής εύποιίας τούτω έπί τετραετίαν διατελοΰντα, αυ
τοί πάντες είνε μεγίστου έπαίνου άξιοι· έπειδή δέ οί πλεΐστοι έζ τών 
νεωτέρων λογίζονται, δικαίως δύναται τις νά είπη οτι έν τή πόλει ήμών 
τρέφομεν ζαί τινας χρηστοτέρου μέλλοντος ελπίδας· διότι ώσπερ ή πρεσ- 
βυτική ήλιζία τοϋ νεανικού βίου τό κριτήριου νομίζεται, οΰτω τάνάπαλιν 
έκ τών διανοημάτων καί ασχολιών τών νεωτέρων δυνάμεθα νά κρίνωμεν 
Ασφαλώς καί περί τής έν τώ γήρατι όρθοφροσύνης ή μή τούτων. Ταΰ
τα μέν έπρατε καί πράττει ά Σύλλογος Όμηρος. Άλλ’ άρά γε έξεπλή- 
ρωσε τήν Αποστολήν αύτοϋ πλήρη; ’Αυαμφιβόλως ούχί. Πλεΐστα έργα έν 
τώ κύκλω τής ένεργείας αύτοϋ μεγάλην τήν ώφέλειαν ύπισχνούμενα ένα- 
πόκεινται αύτώ είσέτι, καί ταΰτα ήδη πθ.ειοτέρων μέλημα γε-.όμενος έλ- 
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πίζομεν ότι θέλει έπιτύχει. 'Π σύστασις Διδασκαλείου πρός μόρφωσιν εγχω
ρίων διδασκάλων καί ιερέων ύπέρ τών έν τώ έσωτερικω κοινοτήτων έσται 
ή μεγίστη τών ευεργεσιών ύπέρ αύτών- ή δέ σύστασις και ό κατά τό ήδη 
είσαχθέν σύστημα πολλαπλασιασμός Νηπιαγωγείων πανταχού τής πόλεως 
πρός διάσωσιν τών παίδων, άρρένων καί Οηλέων, δσα άπό τοΰ 4—8 έτους 
περιπλανώνται έν ταΐς όδοϊς χαί διαφθείρονται, ταϋτα κατορθούμενα ύπό 
τοΰ Συλλόγου Οέλουσι μεγάλως εύεργετήσει τήν πόλιν -ημών καί μάλι
στα τήν πολυπληΟεστέραν τών ενδεών τάξιν, ήτις φαίνεται μεγάλης πρό
νοιας χρείαν έχουσα, ΐνα μή καταμολυνθεΐσα μεταδώση τό μόλυσμα και 
είς όλον τό λοιπόν ,ύγιές κοινωνικόν σώμα. Τό περί συστάσεως Διδασκα
λείου ζήτημα ήρξατο ήδη συζητών ό Σύλλογος καί δέν άμφιβάλλομεν 
δτι τεύξεται πάσης συνδρομής ύπό τών ομογενών κοινοτήτων εις ών ίδί7 
ως τήν ωφέλειαν αποβλέπει.

Ταϋτα μέν περί Συλλόγων κατά καθήκον γράψας, νομίζω δτι είπον ικα
νά ΐνα φιμώσωσι τούς ολίγους παρ’ ήμΐν ακριτομύθους, τούς ούδέν μέν 
ποάττοντας, πάντα δέ κρίνοντας καί έπικρίνοντας καί διαστρέφοντας τών 
άπλουστέρων τάς συνειδήσεις. Εύχομαι δέ έν τώ μέλλοντι πλείω καί 
καλλίω έπ’ άγαθώ τών πάντων. Εύκαιρον δέ ένταΰθα ηγούμαι νά έπιτά- 
ξω τάς εξής περί Συλλόγων κρίσεις τοϋ αξιότιμου προέδρου τοϋ Μα
κεδονικού Συλλόγου. κ. Ίωάννου Θεοδωρίδου, ΐνα ίδωσιυ οί άναγνώσται 
πώς καί άλλοι αλλαχού έπί τοϋ αύτού αντικειμένου σκέπτονται.

«Ό καθ’ έκάστην αύξάνων άριθμός τών Φιλεκπαιδευτικών Συλλόγων καί 
’Αδελφοτήτων είτε μεγάλων είτε μικρών, γενικωτέρων είτε μερικωτέρων, 
παριστάνει θέαμα παρήγορου, διότι τοΰτο έμφαίνει τον γενικόν τοΰ έθνους 
οργασμόν πρός τήν πρόοδον, καί διότι πρώτον έκαστον άτομον αισθάνεται 
ορμήν έσωτερικήυ και καθορα τήν ανάγκην τού νά έργασθή κατά τό μέ- 
τρον τών δυνάμεων του ύπέρ τής βελτιώσεως τής καταστάσεως καί προα
γωγής τού έθνους του- δεύτερον διότι έκ τούτου φαίνεται δτι ένγένει 
κατενόησαν άπαντες, πρακτικότερου κρίυοντες, δτι διά τοϋ συνεταιρισμού 
τούτου, διά τής συστηματοποιήσεως, ούτως εϊπεΐν, ταύτης τής άπό κοι
νού συνεργασίας πολλών όμοϋ εινε δυνατόν δ,τι μεμερισμένοι είς άτομα 
εινε άδύνατον νά κατορθώσωσι, καί τρίτον διότι παρετήρησαν δτι ή έρ
γασία αύτη μεριζόμενη εις διαφόρους κατά τόπους ομάδας, αΐτινες ύπό 
τοΰ αύτού πνεύματος οδηγούμενα! τον γενικόν σκοπόν έπιδιώκουσι καί έν 
πάσιν αδελφικήν χεΐρα πρός άλλήλας τείνουσαι, έν τώ μερισμώ τούτω 
έν όλου αρμονικόν άποτελοΰσιν, έπιτυγχάνει τοϋ σκοπού αύτής ευχερέστε
ρου καί ταχύτερου. Πιθανού μικροί Σύλλογοι καί ’Αδελφότητες διά λόγους 
πολλούς και διαφόρους, ούς εύκό’/.ως δύναται νά έννοήση έκαστος, νά μή 
εύδοκιμήσωσι κατ’ άρχάς, ή καί νά καταστώσιν ώς τινες έγραφον ημε
ρόβιοι σχεδόν. Είς τών λοιπών Συλλόγων τάς ένεργείας, μ’ δλον τόν 
ζήλον καί τόν ακραιφνή πατριωτισμόν τώυ μελών, μ’ δλην τήν δραστη
ριότητα και τήν ικανότητα τών διευθυνόντων, μ’ δλα τ’ άφθονα ύλικά 
μέσα, άπερ διαχειρίζονται ούδόλως παράδοξον έπί τινα καιρόν δτι θά 

διαβλέπη τις κυκεώνα τινα, άκανόνιστόν τι καί καρπούς οΐτινες νά φαί- 
νωνταί πως ούχί άνάλογοι τών έλπίδων, τών προθέσεων καί τών Ου
σιών. Άλλά πάντα ταΰτά εΐσιν άυαπόφευκτα πάσης έργασίας νέας, γενι
κής ριζικήν τού πλημμελούς ένεστώτος θεραπείαν ζητούσης καί ύπό προη
γούμενης πείρας μή όδηγουμένης. Διά τούτο τά τοιαΰτα δέν πρέπει νά 
μάς άποθαρρύνωσιν, ούδέ νά λαμβάνηται ώς αίτια δικαιολογητική καί ά · 
ποτρέπωσιν ημάς τοϋ ύποστηρίζειν καί ένθαρρύνειν πάντα συνιστάμενον Σύλ
λογον. Τό ύπάρχον, δσον άτελές καί πλημμελές καί άν ήθελεν είσθαι, εινε 
πάντοτε προτιμότερου τού μή ύπάρχοντος. Τό σήμερον πλημμελές αύριον 
δύναται νά διορθωθή. Τό σήμερον άτελές αύριον δύναται νά λάβη βαθ
μόν τινα τελειότητος. Καί αύτά άκόμη, τολμώ είπεΐν, τά ούχί καθ’ ολο
κληρίαν τοσούτον άγνά ένυπάρχουτα έν μέρει μεταξύ τών άλλων έλα- 
τήοια καί σήμερον χρησιμοποιούμενα αύριον δύνανται νά μεταβληθώσιν ή 
καί ν’ άντικατασταθώσι δι’ άλλων καθ’ ολοκληρίαν αγνών. Έκ μόνης 
τής ανυπαρξίας δέν δύναται τις νά έλπίση τι αγαθόν.»

«'Π άνάνηψις άπο τής νάρκης, ή γενική ώθησις πρός τά πρόσω, ή γενική 
τάσις πρός τήν συμμετοχήν πάντων είς τάς πνευματικάς ταύτας ένεργείας, 
ή συναίσδησις τών κακώς έχόντων καί ή άκράτητος έπιθυμία βελτίονος 
μέλλοντος είσί τά θεμέλια τής περαιτέρω οικοδομής, είσί τά στοιχεία ά
τινα έπρεπε νά προηγηθώσι καί προϋπάρξωσι. Ταύτα εύτυχώς ύπάρχουσιν 
ήδη Φαινόμενα καί έκπροσωπούμενα έν ταΐς ιδρύσεις Συλλόγων καί ’Αδελ
φοτήτων. Ταϋτα όφείλουσιν άπαντες ν’ άναζωπυρώσι καί ύποστηρίζωσιν, 
έν άνάγκη δέ οί εμπειρότεροι καί νά καθοδηγώσιν. Ό διακανονισμός αύ
τών, ή διάταξις καί διαμόρφωσις Οά έπέλθη ακολούθως έξ αύτής τής 
ά άγκης τώυ πραγμάτων.

«Άλλ’ ό διακανονισμός ούτος καί ή διαμόρφωσις δέν πρέπει βεβαίως νά 
βραδύνη έπ’ άπειρον. Φώτα καί πείρα, καλή πάντων Οέλησις καί αύτα- 
πάρνησις, ειλικρινής έκτίμησις καί χρησιμοποίησις τών καταλλήλων προ
σώπων, ειλικρινής καί άδελφιχή μετά τών Φιλεκπαιδευτικών Συλλόγων καί 
Αδελφοτήτων συνεννόησις καί σύμπραξις θά έπισπεύσωσι καί ταύτης τής 
σπουδαίας ανάγκης τήν έκπλήρωσιν. Έν κοινόν σημεΐον, είς δ άπαντες 
άποβλέπουσιν, ή κατάλληλος δηλαδή κατωτέρα καί μέση έχπαίδευσις καί ή 
μόρφωσις καταλλήλων πρός τούτο οργάνων, Οά ύπάρξη τό θεμέλιον τής 
άπό κοινού τών Συλλόγων συμπράξεως καί μελλούσης αύτών πο
ρείας. » _ , .

Τέλος δέ καταπαύων τον λόγον έπιλέγω μετά τοϋ Κ. Βασιαόου. « H/.- 
Οεν ό καιρός ΐνα τό φώς τής παιδείας καί κατά ταύτας τάς χώρας ά- 
ναλάμψη, ΐνα τό προστριβόμενου ήμΐν όνειδος άποτριψώμεθα, φροντιζον- 
τες περί τής πολλαπλασιάσεως τών Δημοτικών Σχολείων, διαδόσεως τών 
γραμμάτων καί έπιστημονικών πρακτικών γνώσεων. Ιούτο άπαιτεΐ ή 
Οαυμασία κίνησις καί ζήλος, δς κατέλαβε πολλάς τής 'Οθωμανικής Αυτο
κρατορίας έπαρχίας πρός άνάπτυξιν- τούτο οί νΰν χρόνοι καθ’ ούς έπί μέν 
τού θρόνου φιλόλαος έπικάθηται Ήγεμών καί φίλος τών γραμμάτων καί έ- 
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πιστημών, υπουργοί δ’έπί βαΟεία διαπρέποντες συνέσει χαί πεφωτισμένοι τήν 
εύρεϊαν ταύτην διέπουσίν αυτοκρατορίαν διά παντοίων μέσων τον ζήλον 
πρός τά γράμματα και τάς τέχνας καί τάς έπιστήμας διέποντες.»

Κ. ΕΤΣΓΛΘΟΙΙΟΤΛΟΣ.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

■TreS A. DE QUATREFAGES.

άλη-

Έκ το5 ΓαλλιχοΟ ύπό Π. Πι:?άζ.η.

(Συνέχεια και τέλος).

Χαρακτήρες διανοητικοί, ηθικοί καί θρησκευτικοί.

Όταν ό φυσιοδίφης περιγραφή τάς μέλισσας, δέν περιορίζεται εις τό 
σώμα καί τάς πτέρυγας αυτών, άλλ’ εξηγεί συνάμα πώς κατασκευάζουν 
τάς κυψέλας, πώς συνάγουσι καί ζυμόνουσι τό κηρίον έν ω εναποθέτουν 
τό μέλι, τήν πρώτην ταύτην ζάχαριν ήν έγνώρισεν ό άνθρωπος· εφελ
κύει τήν προσοχήν τοϋ αναγνώστου έπί τής μελίσσης έκείνης ήτις είναι 
μόνη έν έκάστη κυψέλη, καί δεικνύει τό σέβας καί τάς φροντίδας- άς 
αί λοιπαί έργάτιδες έχουσι πρός αύτήν, ήτις είναι συνάμα ή βασίλισσα 
καί ή μήτηρ αύτών· έν άλλαις λέξεσιν, ό φυσιοδίφης άσχολεϊται περί τής 
εμφύτου ροπής τών μελισσών. Άλλ’ όταν έγκύπτη είς τήν μελέτην τοΰ 
ανθρώπου, δύναται νά παράλειψη έκεϊνο όπερ έν αύτώ αντιπροσωπεύει τήν 
έμφυτον ροπήν τών ζώων ; Βεβαίως οχι. Δέν δύναται άρα νά περιορισΟή 
είς τήν περιγραφήν τοϋ σώματος μόνον τοΰ άνθρώπου, άλλ’ οφείλει νά 
μελετήση καί τήν διάνοιαν αύτοΰ, και νά δείξη τί είναι τό στοιχεΐον 
έκεϊνο τής ήμετέρας ύπάρξεως, δπερ αισθάνεται τόν εξωτερικόν κόσμον, 
διανοείται καί βού7<.εται· τό έργον αύτοΰ ήθελεν είσθαι άτελές, άν παρέ- 
λιπε τό στοιχεΐον τοΰτο, ούτινος άγνοοϋμεν τήν φύσιν, άλλ’ ούτινος ή 
ισχύς είναι τοσαύτη, ώστε δι’ αύτοΰ ό άνθρωπος ήδυνήθη ούχί μόνον νά 
νικήση πάντα τά ζώα, οίαοήποτε είναι τά όπλα, τό άνάστημα καί ή ρώμη 
αύτών, άλλά καί νά τά δαμάση, καί τά μεταχειρίζηται είς τάς έργασίας 
αύτοΰ· ού μήν άλλά καί τάς άναλλοιώτους δυνάμεις τής φύσεως νά με- 
ταβάλη συντέμνων τάς άποστάσεις διά τών σιδηροδρόμων, τον χρόνον 
διά τών τηλεγράφων κ.τ.λ. Άρα έκτος τών φυσικών χαρακτήρων πρέπει 
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νά έξετάσωμεν καί τούς διανοητικούς. Καί έπί τής μελέτης δέ ταύτης ή 
έπιστήμη θέλει είσθαι ό μόνος ήμών οδηγός.

Μή δυνάμενοι διά · ’ 
διανοητικών χαρακτήρων 
περί τής γλώσσης, τής 
τής βιομηχανίας καί τοΰ

1. ΙΙερί τής γλώσσης. 
άνθρωπίνης διανοίας είναι <'

τό στενόν τοΰ τόπου νά πραγματευθώμεν περί τών 
έν έκτάσει, Οέλομεν περιορισΟή νά είπωμεν όλίγα 
γραφής, τών κυριωτέρων ειδών τών κοινωνιών, 
καλλωπισμού.

τής γλώσσης. ΊΙ σπουδαιοτέρα πασών τών ένδείξεων τής 
διανοίας είναι άναντιρρήτως ή γλώσσα. « Τά ζώα έχουσι 

φωνήν, ό άνθρωπος μόνος έχει τόν λόγον#. Ή φράσις αύτη είναι άρχαίου 
φυσιοδίφου, τοΰ μεγάλου φιλοσόφου Άριστοτέλους, άκμάσαντος τέσσαρας 
αιώνας πρό τής χριστιανικής έποχής, άλλά καί σήμερον είναι έπίσης 
Οής, ώς ήτο πρό δύο χιλιάδων έτών. Τωόντι μόνος ό άνθρωπος έχει τόν 
εναρθρον λόγον.

πάντες γινώσκομεν ό λόγος ουτος ποικίλλει παρά τοΐς 
έκάστη δέ τών ποικιλιών αύτοΰ, άς 

τών ούσιωδεστέρων χαρακτήρων τών άν· 
όν ” J- "----- J- ’

Άλλ’ ώς ■ 
φόροις λαοϊς, 
άποτελεϊ ένα 
άναγνωρίζομεν 
έκάστου αύτώ· 
άξία 
είς λεπτομερεί 
τη τΛν 
φυλών, 
ρικής

Έν

είς τοΰτο μόνον δέν
ούτου. Δυστυχώς δέν δυνάμεθα ένταΰθα νά έμβωμ 

καί άρκούμεθα νά ύποδείξωμεν έν όλίγοις πώς ή μελέ- 
δύναταΐ νά διαφώτιση τήν ιστορίαν τών ανθρωπίνων 
άκόμη περί ώ/ στερούμεθα καί τής ελάχιστης ιστο-

λαλοΰνται καί άλλαι γλώσσαι εκτός τής 
ή μεσημβρινή Γαλλία, ή βρετανική 
τή Αλσατία κ.τ.λ. Πόθεν λοιπόν προ- 

τώ όμογενεΐ γαλλικώ λαώ; 
ταύτην, διδάσκουσα ·ί.·Λ<7- 5τι 

Βρετανία καί ή 
ιδίαν γλώσσαν.

δια- 
όνομάζομεν γλώσσας, 

ανθρωπίνων φυλών. Πάντες 
Γερμανόν, τόν Ισπανόν, τόν Γάλλον έκ τής γλώσσης 

αύτών. Άλλ’ είς τοΰτο μόνον δέν περιορίζεται ή επιστημονική 
τού χαρακτήρος τούτου. Δυστυνώς δέν δυνάμεθα ένταΰθα νά έμβωμευ 

. .«««» 
γλωσσών

κ 
γνώσεω 
Γ αλλία, 

γαλλικής, ώς ή 
έν τή Βρετανία, ή 
έρχεται ή ποικιλία 
—Ή ιστορία αποκρίνεται είς τήν 
ύπήρξεν έποχή καθ’ ήν τό Ααγκεδόκον 
τελούν κράτη χωριστά, ’ " -Τ

—'-ης γνώσεως όυνάμεύα να ι 
άπαντήσωμεν φυλήν διακοινομένην <

καί μεταξύ αύτής ύπάρχωσι δευτερεύουσαι ομάδες λαλοΰσαι διαφόρους 
γλώσσας, δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν σχεδόν μ—" ---- — « —
έποχή καθ’ ήν πάσαι αί δευτερεύουσαι αύται 
καί ήσαν

Όσάκις 
όρμώμενοι 
δανείζει ίδιοτισμούς έκ τής ιδίας 
καθίσταται κοινή πάντων τών λαών 
γλώσσα είναι μικτή περιέχουσα λ 
τρικάς γλώσσας, έξ ών έγεννήΟη. 
τήν αλήθειαν τών πραγμάτων

αύτών
*»·

λόγου χάρϊν, 
ρασκωνική έν 
Άλσατιανή έν 
αύτη τών γλωσσών παρά τώ όμογενεΐ γαλλικώ λαώ 

άποκρίνεται είς τήν έρώτησιν ταύτην, διδάσκουσα ήμάς οτ 
», ή Βρετανία καί ή Αλσατία άπε· 

ών έκασ-ον είχεν ιδίαν γλώσσαν. Έκ τής ίστο- 
γνώσεως δυνάμεθα νά έξαγάγωμεν σπουδαία συμπεράσματα, 

φυλήν διακοινομένην σήμερον δ’ ενός γενικού όνό-
» 

ετά βεβαιότητος, ότι ύπήρχεν 
ομάδες διήγον βίον διάφορον,

ρικής ταύτης 
Όσάκις 
ματος,

Λ·ι πασαι αί δευτερεύουσαι 
πολιτικώς άνεξάρτητοι.
πάλιν διάφοροι λαοί δι’ οίανδήποτε 
συναντηθώσΐ καί συναποτελέσωσιν 

ιοτισμούς έκ τής ιδίας αύτοΰ 
πάντων τών λαών τούτων.

έξεις καί φράσεις 
Καί ένταΰθα δέ ή 

ή αγγλική -γλώσσα

ς διήγον βίον διάφορον,

αιτίαν έκ διαφόρων χωρών 
έν έθνος, έκαστος αύτών 

γλώσσης είς τήν γλώσσαν ήτις 
Η ούτω δέ σχηματισθεϊσα 

μαρτυρούσας τάς μη- 
ίστορία μαρτυρεί ήμΐν 
π. χ. περιέχει λέξεις
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χαι φράσεις άναπολούσας τάς διαφόρους γλώσσας πασών τών φυλών αίτινες 
άνεμίχθησαν έν τή νήσω έζείνη. Όσάκις λοιπόν άπαντώμεν εις χώραν ήν 
πρώτην φοράν έπισζεπτόμεθα, λαόν ουτινος ή γλώσσα περιέχει λέξεις 
καί φράσεις έξ άλλων γλωσσών ειλημμένος, δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν 
οτι ό λαός ούτος εΐναι χράμα τών άνθρωπολογιχών έκείνων στοιχείων είς 
α άνήκουσιν αί γλωσσιχα'ι αύτοϋ ιδιότητες.

’Εκτός τούτου αί γλώσσαι μεταβάλλονται μετά παρέλευσιν χρόνου· ή 
σημερινή γαλλική γλώσσα δέν είναι οϊα χαί πρό πενταχοσίων έτών, ώστε 
σήμερον άπαιτεϊται/ είδιχή μελέτη χαί λεξικά, ΐνα οί σημερινοί Γάλλοι έν- 
νοήσωσι τήν άρχαίαν γαλλικήν. Άρα αί γλώσσαι μεταβάλλονται και δταν 
δέν γείνη μετανάστευσις τών λαών· πολλω δέ μάλλον, άν συμβώσι με
ταναστεύσεις χαι έπιμιξίαι, αί γλώσσαι μεταβάλλονται, χαι αναφαίνονται 
νέαι· οΰτω δέ μία γλώσσα δύναται νά γείνη μήτηρ πολλών 
χαί διαφόρων γλωσσών. Άλλ’ αί θυγατέρες αύται γλώσσαι 
διατηροϋσι πάντοτε κοινόν τι μετά τής μητρικής, όπερ κάλλιστα 
διαχρίνουσιν οί γλωσσολόγοι, χαί δύνανται έκ τών παραγώγων γλωσσών 
νά άνέλΟωσιν εις τάς άρχικάς Διά τούτου δέ άναχαλύπτουσι τάς συγγέ
νειας διαφόρων λαών, ούς ήμεΐς ήθέλομεν θεωρήσει πάντη ξένους έχ πρώτης 
δψεως. Διά τής μελέτης ταύτης, ήτις, χαίτοι νέα, έκαμεν δμως άπό τινων 
έτών γιγαντώνεις προόδους, ήδυνήθησαν ν’ άνακαλύψωσιν οί γλωσσολόγοι 
οτι άνήκουσιν εις τήν αυτήν πηγήν οί λαοί οί κατοιχοϋντες σήμερον πά
σαν σχεδόν τήν Εύρώπην, ώς οί Γάλλοι, οί Γερμανοί, οί Σουηδοί, οί Ι
σπανοί, καί οί λαοί οί κατοιχοϋντες τήν Περσίαν καί τήν κοιλάδα τοϋ 
Γάγγου. Τό σύνολον τών λαών τούτων αποτελεί τήν λεγομένην άρυανήν 
φυλήν. Τό δέ πάντων Οαυμαστότερον είναι οτι διά τής συγχρίσεως ταύτης 
τών γλωσσών ό σοφός τής Γενεύης Άδόλφος Πιχτέ ( Adolphe I’iclet) ήδυ
νήθη νά άποτελέση ιστορίαν τινά τών άρχικών Άρύων (\ryns), τών κοινών 
τούτων πατέρων τών Εύρωπαίων, τών Περσών χαί τών Ινδών ήδυνήθη νά 
περιγράψη τόν τρόπον τοϋ ζήν αύτών, καί νά δείξη, καί πολλάκις λε
πτομερώς μέχρι τίνος βαθμού πολιτισμού ειχον φθάσει, καίτοι ούδέν 
ιστορικόν διδόμενον υπάρχει περί αύτών. Δυστυχώς τό στενόν τοΰ τόπου 
δέν έπιτρέπει ήμΐν νά έμβωμεν είς λεπτομέρειας περί τής έπιστήμης ταύ
της, ήτις καλείται συγκριτική γλωσσολογία (linguislique comparde) 
καί άρχούμεθα νά άναφέρωμεν τάς μεγάλας διαιρέ εις τών γλωσσών.

Πάσαι αί έπί τής γής λαλούμενα! γλώσσαι διαιρούνται είς τρεις κυρίους 
κλάδους- τάς μονοσυλλάβους, τάς λ ε ξ ι κλ ί τ ο υ ς καί τάς κλιτάς.

Αί μονοσύλλαβοι γλώσσαι εΐναι αί άτελέστεραι τών άλλων έν αύταΐς 
πάσα λέξις σύγκειται έκ μιας μόνης συλλαβής· τοιαύτη, λόγου χάριν, εΐναι 
ή Σινική γλώσσα, ήτις είναι ή κατ’ έξοχήν μονοσύλλαβος. ’Εν αύτή ή 
λέξις έχει σημασίαν άπόλυτον καί αί λεπτότητες τών ήμετέρων γλωσ
σών, καί αύταί αί διακρίσεις τοϋ χρόνου, τοϋ τόπου, τής χινήσεως, κτλ. 
δέν δύνανται νά έζφρασθώσιν είμή διά περιφράσεως.

Αί λεξίζλιτοι γλώσσαι άποτελοΰσι τδν δεύτερον βαθμόν τών γλωσσών. 

Έν αύταΐς ύπάρχουσι λέξεις χρησιμεύουσαι νά μεταβάλ).ωσι τήν άρχικήν 
έννοιαν τιθέμενα·, μετά τάς £ίζας, ήτοι μετά τάς άρχικάς λέξεις. ’Ως πα
ράδειγμα τών λεξικλίτων γλωσσών άναφέρομεν ιδίως πάσας τάς αίθιοπιζάς 
γλώσσας χαί τινας λαλουμένας ύπό τών χαλκοχρόων λαών ζαί όλιγίστων 
τινών λευκών.

Τέλος ό άνώτατος βαθμός τής γλώσσης εΐναι ό τών κλιτών γλωσσών, 
οΰτω καλουμένων, διότι δΓ απλών τινων μεταβολών έν τή ζαταλήξει 
τών λέξεων μεταβάλλεται ή απόλυτος σημασία αύτών λαμβάνουσα διαφό
ρους ποικιλίας· ώς, λαλώ σήμερον, λαλήσω αύριον. Πάσαι σχεδόν αί 
λευκαί φυλαί λαλοΰσι τάς χλιτάς γλώσσας.

2 Περί τής γραφής.—Ό λόγος είναι βεβαίως το πρώτον στοιχεΐον 
τής συστάσεως τών κοινωνιών, ή δέ γραφή τό ούσιωδέστερον στοιχεΐον τής 
προόδου αύτών. Διά τής γραφής μεταδίδονται εις τούς άπωτάτους απο
γόνους τοΰ ανθρώπου οί καρποί τών κόπων αύτοϋ, καί οΰτως έπισωρεύονται οί 
θησαυροί οϋς έκαστη γενεά ιδία άπέκτησε. Καί περί ταύτης όμως, ώς καί 
περί τής γλώσσης, άναγκαζόμεθα νά είπωμεν δλίγα μόνον.

Καί αύτοί οί άγριώτατοι τών λαών μεταχειρίζονται βοηθητικά τινα 
τής μνήμης σημεία, πρός άνάμνησιν συμβεβηκότων άτινα θεωροΰσι κατά 
τό μάλλον ή ήττον σπουδαία, όνομαζόμενα σημεία μ νη μ ο νικά. Ταϋ- 
δέ είναι ότέ μέν λίθοι, ότέ δέ τεμάχια ξύλου κοπτόμενα κατά διαφόρους 
τρόπους. Τοιοϋτον μνημονικόν σημεΐον άπαντώμενον έν τώ άρχαίω ζαί 
νέω κόσμω, εΐναι τό νά συνδέωσι μικρά σχοινιά ποικίλων χρωμάτων έφ’ 
ών ποιοϋσι κόμβους έχοντας διάφορα σχήματα- τούτο δέ ονομάζεται κ ίππος- 
τόν κίππον τούτον μεταχειριζόμεθα καί ήμεΐς σήμερον, όσάκις ποιοϋμεν 
κόμβον είς τό χειρόμακτρον ήμών Οέλοντες νά ένθυμηθώμέν τι.

ΓΠ κατά τό μάλλον ή ήττον πιστή παράστασις αντικειμένων, άνθρώπων 
καί συμβάντων δέν καλείται είσέτι γραφή άλλά πη κ τ ο γ ρ α φ ί a ipictogra- 
phie)· τοιαϋται είναι αί χονδροειδείς έκεΐναι παραστάσεις αντικειμένων, ας 
μεταχειρίζονται καί σήμερον άκόμη οί ιθαγενείς τής Βορείου ’Αμερικής, 
ΐνα μεταδίδωσιν άλλήλοις ιδέας τινάς.

"Οταν τό άντικείμενον δπερ παριστώσιν, έχει σημασίαν έκ συνθήκης, 
τότε δυνάμεθα νά είπωμεν οτι ή γραφή άοχίζει νά αναφαίνεται· π. χ. ή 
ιδέα τής συνέσεως παριστάται δΓ οφεως, ή τής ισχύος διά λέοντος. Ό 
τρόπος ούτος τής έκφράσεως τής διανοίας καλείται γραφή συμβολική, ίδιο- 
γραφική, καί έχει διαφόρους βαθμούς. Είς αύτήν υπάγεται καί ή ιερογλυ
φική ήν άπαντώμεν έπί τών αιγυπτιακών καί τών μεξιχανιχών μνημείων. 
Άλλά τά σημεία ταΰτα δέν άποτελούσιν είσέτι τήν αληθή γραφήν.

Ή αληθής γραφή άρχίζει άφ’ δτου τά σημεία άτινα μεταχειρίζονται 
παριστώσι τούς ήχους τής γλώσσης· άλλά καί πάλιν ή γραφή αΰτη έχει 
δύο πάντη διαφόρους βαθμούς· ή έκάστη συλλαβή έχει ίδιον χαρακτήρα, 
ή έκαστον στοιχεΐον τής συλλαβής παριστάται ιδιαιτέρως. J1 τελευταία 
αΰτη εΐναι ή ιδίως γραφή, ήν μεταχειριζόμεθα σήμερον τό δέ σύνολον τών 
σημείων αύτής ονομάζεται ά λ φ ά β η τ ο ν. Τό άλφάβητον τούτο δπερ άπο- 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΓΔ 1Β'.) 9» 
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τελεί παρ’ ήμΐν τήν πρώτην βαθμίδα τής στοιχειώδους έχπαιδεύσεως, είναι 
άναντιρρήτως ή έξοχωτέρα- τών εφευρέσεων τού ανθρωπίνου νοός, και πάν
τες σχεδόν οι αρχαίοι λαοί άποδίδουσιν αύτώ θείαν καταγωγήν.

3. Τά πρώτα είδη τής κοινωνίας.—Διά τής γλώσσης σχηματί
ζονται αι κοινωνίαι, καί διά τής γραφής ποιοΰσι μεγίστας προόδους πρός 
τόν πολιτισμόν. Άλλά πριν ή φθάσωσιν είς τόν πολιτισμόν, πρέπει νά διέλ- 
Οωσι διαφόρους βαθμούς· έζετάζοντες δέ τό σύνολον τών ανθρωπίνων φυ
λών, παρατηροΰμεν τρία διακεκριμένα είδη αρχικών κοινωνιών.

Τήν κατωτάτην βαθμίδα τών ανθρωπίνων κοινωνιών παιιστώσιν οί κυ
νηγετικοί καί αλιευτικοί λαοί. 'II ατέλεια τών κοινωνιών τούτων εύκό- 
λως εξηγείται: κοινωνία συνισταμένη καθ’ ολοκληρίαν έκ ζχηγών δέν^δύ- 
ναται νά ήναι πολυάριθμος ώς ζώσα μόνον έκ τής άγρας, καί έχουσα α
νάγκην μεγάλης έκτάσεως ΐνα τρέφη όλιγάριθμον λαόν. Έκτος τούτου, 
έπειδή ή τύχη τής θήρας είναι εύμετάβολος, ουδέποτε ό άνθρωπος είναι 
βέβαιος περί τής τροφής τής έπαύριον, ή οέ συνεχής αύτη μέριμνα κωλύει 
τύν κυνηγόν τοΰ νά έπασχολή τό πνεύμα του εις άλλα αντικείμενα ύψη- 
λότερα. ’Αναγκάζεται πρός τούτοις νά έπαγρυπνή άπαύστως έπί τής χώ
ρας έν ή θηρεύει, ΐνα μή άρπάζωσι τήν άγραν αύτοΰ. Έπειτα δέ ή Θήρα 
είναι ή εΐκών τοΰ πολέμου, δστις εύζόλως γενναται μεταξύ γειτονικών λα
ών ζώντων έν τή αύτή καταστάσει· οί πόλεμοι οΰτοι είναι άνηλεεΐς, διότι 
ό αιχμάλωτος έχει άνάγκην τροφής, καί διά τοΰτο τόν φονεύουσιν. Οί κυ
νηγετικοί λοιπόν λαοί είναι άείποτε σχεδόν ανδρείοι, ένίοτε ηρωικοί, άλλ’ α
ρειμάνιοι καί σκληροί.

Άμα ό άνθρωπος δυνηθή νά τιθασσεύση ζώά τινα, ώς τόν βουν, τό 
πρόβατου κτλ., άμα δηλαδή γείνη ποιμήν, έξασφαλίζει τήν τροφήν’τής έπι- 
ούσης, καί δύναται νά έπιδοθή καί εις άλλα πράγματα έκτός τής τροφής 
αύτοΰ· τωόντι δέ βλέπομεν τάς τοιαϋτας κοινωνίας νά ποιώσι προόδους τι- 
νάς. Άλλά καί οί ποιμενικοι λαοί έχουσιν άνάγκην μεγάλων έκτάσεων 
οι’ εαυτούς καί τά ποίμνια αυτών έξαντλοΰντες ταχέως τάς βοσκάς χώρας 
τινός, αναγκάζονται ν’ άπέλθωσιν άλλαχόσε ΐνα Ορέψωσι τά ζώα ών τό 
κρέας καί τό γάλα έξασφαλίζουσι τήν τροφήν τοΰ κυρίου αύτών, καί επο
μένως οί έκ ποιμένων μόνον συγκείμενοι λαοί δέν δύνανται ούδ’ αύτοί νά 
ώπότελέσωσι πολυαρίθμους κοινωνίας, άποχαθιστώμενοι εύζόλως νομάδες. 
Κατά τάς μεταναστεύσεις τά διάφορα στίφη συναντώμενα διάμφισβητοΰσίν 
ώπλισμένα τάς τοσούτον πολυτίμους αύτοΐς βοσκάς· ούτω δέ έκρήγνυται ό 
πόλεμος, άλλ' οί αιχμάλωτοι γίνονται χρήσιμοι εις τόν νικητήν, ή δέ τρο
φή αύτών δέν είναι μεγάλη Ουσία· φείδονται άρα τής ζωής αύτών, καί 
ούτω γενναται ή αιχμαλωσία.

'H κοινωνία αναλαμβάνει τήν τρίτην αυτής μορφήν, δταν ό άνθρωπος 
έννοήση οτι τό βασίλειον τών φυτών δύναται νά προμηθεύση αύτώ τροφήν 
άφΟονωτέραν καί βεβαιοτέραν τών κτηνών, καί ούτω γίνεται γεωργό ς. 
Ή γεωργία πρός τούτους παραχωρεί αύτώ άνεσίν, τά ήθη αύτοΰ έξημε- 
ροΰνται, καί οσάκις έκραγή πόλεμος, είναι ήττον σκληρός· τόν αιχμάλωτον

μεταχειρίζεται είς τήν καλλιέργειαν τών αγρών, δστις άπό αιχμαλώτου 
γίνεται δουλοπάροικος. ’Ανακουφιζόμενος έκ τών άπολύτων ύλικών άναγζών 
ό άνθρωπος αναπτύσσει καί άνυψοϊ τόν νοϋν του. Ό αληθής άρα πολι
τισμός δέν δύναται νά γεννηθή καί νά προοδεύση είμή παρά τοΐς γεωργοΐς.

Ποό πολλών αιώνων οί Εύρωπαΐκοί λαοί έπιτυχόντες τής κοινωνικές 
ταύτης καταστάσεως ήδυνήΟησαν έξ αύτής νά φθάσωσιν είς τόν βαθμόν 
τοΰ πολιτισμού δι’ δν τοσοΰτον ύπερηφανευόμεθα. Τοΰτο παρακινεί ημάς 
νά κάμωμεν τήν έπομένην παρατήρησιν.

ΙΙολλοί κατεχόμενοι ύπό τής ιδέας τής 
φρονοΰσι τούς νομαδικούς 
άνιζάνους νά φθάσωσι μέχρις ήμών.

νά λησμονώμεν δτι καί
.. οι----- ότι άλλοι λαοί

παρούσης ήμών ύπεροχής, 
λαούς, καί θεωροΰσιν 
> είναι πάντη 
διήλθομεν διά

τής 
ζαί θηρευτικούς 

Τοΰτο 
ήμεϊς ■ .

προηγήθησαν ήμών

άνιζάνους 
Δέν πρέπει 
μίδων, καί μάλιστα 
τόν πολιτισμόν. Δύο χιλιάδας έτη πρό τής χριστιανικής 
άνήγειρον | 
έτρεφον · 
τοΰ Χεφρήνος, δπερ 
τεσσάρων 
νην οί ’ 
έχοντες 
τισμοΰς 
έχοντες 
τούς λαού

ήσαν άληθώς 
προσώπου,

:ρός τούς 
πρέπει νά 
όντας είσέτι είς

αί β ι ο μ η χ α ν ί α ι. 
τινά β 

βιομηχανία 
τά έργα ή εϊα 

πο'λι τισμοΰ 
τών ιχνών 

άρ χάς ['

ήρκέσθη τό πρώτον 
ταύτην ήν έπρομήθευεν αύτώ 
άνευρέθησαν χρησιμεύοντα ώς 

τόν πόλεμον, μάχαιραι, πρίονες 
μίνα. Κατόπιν άναπτυσσομένου τοΰ 
τών έργαλείων αύτοΰ, ζαί ούτως 

ς τετμημένα ώς ■ . ..
είτε καθ’ ολοκληρίαν. Τά έργαλεΐα 

λίθου πυρίτου, δν 
έν έλλείψει αύτοΰ 

τούτοις καί αύτάς

ς,ζα... 
αύτούς· " 

αδικαιολόγητον, 
τών αύτών βαΟ- 
κατά πολύ είς 

έποχής, οί Σίναι 
ι μνημεία καί σήμερον θαυμαζόμενα, έκαλλιέργουν τήν συκαμίνέαν, 
τόν μεταξοσκώληκα, ζαί είχον γνώσεις άστρονομικάς. Τό άγαλμα 

διεγείρει τόν θαυμασμόν ήμών, χρονολογείται άπό 
> χιλιάδων ετών πρό τής χριστιανικής έποχής. Τήν έποχήν έκεί- 
Εύρωπαΐοι ήσαν άληθώς άγριοι, ένδυόμενοι δέρματα θηρίων, καί 

έν είδει καλλωπισμού, ζωγραφήματα ή στιγμα- 
τών άγριωτάτων λαών τών ημερών ήμών. Ταϋτα 
ήμεθα μετριόφρονες, συνάμα δέ έπιεικεΐς πρός 

'-· τό σημεΐον δπερ ήμεϊς ύπερέβημεν.
τών αρχικών κοινωνιών γεννώνται καί 

. "Οσον απολίτιστος ζαί άν ήναι λαός 
βιομηχανίαν ό άνθρωπος άοα είναι ον φύσει βιομί χάνον, 
χρήζει έργαλείων έκ δέ τής ύλης έξ ής κατασ?ευ- 

. ταύτα, δυνάμεθα νά έκτιμήσωμεν μέχρι τινός τόν 
είς δν έφθασαν διάφοροι λαοί, ούς σήμερον γνω- 

άτινα κατέλιπον.
βλέπομεν μόνον τόν λίθον χρησιμεύοντα είς τήν κατασκευήν 

οπλών, διότι τά δύο ταύτα συμβαδίζουσι. Παντα- 
νά τέμνη μάλλον ή ήττον καλώς 

το έδαφος. Πολλά τοιαΰτα λίθινα 
πέλεκεις, είτε δι’ οΐκιαζάς χρήσεις 
κτλ. άτινα είναι άπλούστατα κα- 

άνθρώπου, προάγεται καί ή 
άπαντώμεν έργαλεΐα, άτινα 

τά προρρηθέντα, άλλά καί έστιλπνωμένα είτε έν 
πελέκεις, μάχαιραι, 
ώς σκληροτερον τών 

καί άλλα είδη 
ζογχύλας, ζαί είναι 

έπί τοΰ 
όμοιου; 
ύπ’

*»
4. Βι ο μ η χ α ν ί α.—Μεταξύ 

άναπτύσσονται 
τις, έχει ιδίαν

ΙΙασα 
άζονται 
βαθμόν 
ρίζομεν

Κατ’
τών έργαλείων καί τών 
χοΰ ό άνθρωπος 
τήν ύλην 
έργαλεΐα 
είτε δζά 
τεσκεο ασμένα. 
τασζ ή τ< 
είναι άπλώ 
μέρει 
εΐ/’ αι κατεσχευασμενα έζ 
άλλων, πολλάκις δμως 
λίθων. Μετεχειρίζοντο πρός

τοΰ 
έκ

κα-· οεν

ταύτα ώς 
προστίμων 
μετεχε-ρίζοντο 

τά γ*
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αδύνατον νά μή θαυμάση τις έργα τινά κατασκευασθέντα διά τών άτελε 
στατων τούτων εργαλείων, ώς λόγου χάριν, χειρίδας πελέκεων και ρόπαλα 
γεγλυμμένα μετά λεπτότατος ύπό τών Πολυνησίων.

Μετά τον λίθον αναφαίνονται τά μέταλλα, χαι κατά πρώτον ό χαλκός 
και ό ^ορείχαλκος· έν τή Αμερική μέν ό χαλκός, έν δέ τή Εύρώπη ό 
ορείχαλκος. Ίέλος έρχεται ό σίδηρος, τό χρησιμώτατον τούτο μέταλλον 
όπερ μόνον έπραγματοποίησε τά θαύματα τής νεωτέρας βιομηχανίας. ΙΙολλαί 
μαρτυρία-, ύπάρχουσιν ότι άμα έγείνε γνωστός ό σίδηρος, πάραυτα ένόη- 
σαν και τήν άξιαν αύτού. Εις τούς αγώνας οΰς έπανηγύρισεν ό Άχιλλεύς 
έπι τοϋ τάφου τού φίλου αύτοϋ Πατρόκλου έπί τοΰ Τρωϊκοΰ πολέμου, ήτοι 
δώοεζα αιώνας πρό τής χριστιανικής έποχής, τεμάχιον σιδήρου έτέθη ώς 
βραβεΐον, ουτινος τήν αξίαν έξαίρει αύτός ό Άχιλλεύς.

II ποικιλία τής ύλης ήν μετεχειρίζοντο διά τήν κατασκευήν τών έρ- 
γ'αλειων, αποτελεί έν τή ιστορία τών άρχαίων λαών ιδιαιτέρας περιόδους, 
καί σήμερον γενικώς παραδέχονται τήν λ ι θ ί ν η ν έποχήν, τήν ό ρ ε ι- 

κ η 7 Χ“!· σιδϊΐρ3ν. Ή λίθινη έποχή" διαιρείται είς δύο,
έκείνην δηλαδή καθ’ ήν τά έργαλεΐα καί τά όπλα ήσαν απλώς τετμημένα 
και εκείνην καθ ήν ησαν έστιλπνωμένα· και είς τήν πρώτην άνήκουσιν οί 
λαοί οι έπί τών έλεφαντων καί τών ρινοκέρων ζήσαντες έν Εύρώπη.

Αξιοπαρατηρητον εΐναι οτι πανταχοΰ δπου ύπάρχει άνθρωπίνη κοινωνί
α, εύρίσκονται έργαλεΐα τού πολέμου. Μετά τήν τής τροφής φαίνεται ό
τι ή ισχυρότερα ανάγκη τοΰ άνθρώπου εΐναι τό νά φονεύη ή νά ύπο- 
δουλόνη τόν δμοιόν του. Δύναται δθεν νά είπη τις ότι ό άνθρωπος εΐναι 
ζώον πολεμικόν. Μεταξύ τών κατωτάτων λαών εύρίσκομεν όπλα έπιθετι- 
κά καί αμυντικά, άτινα ένίοτε έχπλήττουσιν ημάς διά τό προσφυές αύτών. 
Οί αυστραλιανοί, λόγου χάριν, άνήκοντες εις τούς ύποδεεστέρους λαούς, 
έκτος τής έντεχνου άσπίοος αύτών, μεταχειρίζονται περίεργον δπλον κα
λούμενο ν μπούμε ράγγ, όπερ εΐναι τεμάχιον ξύλου σκληρού, πλατέος, ο
ξέος καί μάλλον ή ήττον κυρτού- βάλλουσι δ’ αύτό ούτως ώστε άφοΰ 
πληγώση τόν εχθρόν ή τήν άγραν ήν σκοπεύσωσιν, άνυψούται εις τόν 
αέρα περιστρεφόμενον, καί έπιστρέφον πίπτει πάλιν είς τάς χεΐρας τού 
βά).λοντος αύτό.

5. Περί τοΰ καλλωπισμού.—Ό κύριος σκοπός δι’ δν άναφέρομεν 
καί τινα περί τοϋ καλλωπισμού, εΐναι τό νά δείξωμεν, όποια σχέσις καί 
πραγματική όμοιότης ύπάρχει ένίοτε μεταξύ τών άγριωτάτων "και τών 
πεπολιτισμένων λαών.

Πανταχοΰ καί πάντοτε ό άνθρωπος ήρέσκετο νά καλλωπίζεται, ότέ μέν 
ποικίλλων τό ίδιον αύτού σώμα, ότέ δ’ έξωθεν δανειζόμενος τά πρός 
καλλωπισμόν αύτού. Έν τοΐς τάφοις ούς έχάστοτε άνακαλύπτομεν, καί 
οϊτινες περιέχουσι τά λείψανα τών άνθρώπων έκείνων, οί όποιοι, ώς είπο- 
μεν, έζησαν έν Γαλλία έπί τών έλεφαντων χαί τών ρινοκέρων, εύρίσκο
μεν περιδέραια, κατεσχευασμένα μέν έκ τεμαχίων κογχυλών καί πολυπό
δων, άλλ’ άτινα βεβαίως διά τούς κυρίους αύτών ήσαν τοσοϋτον πολύτιμα,

λίθων. Ήδύνατο τις 
Καί τούτο βεβαίως 

άπό τών ζώων.

δσον οι’ ήμας τά έκ πολυτίμων 
άνθρωπον ώς δν 
χαρακτήρων τών

Τό περ'.εργότεοον πάντων εΐναι ότι ύπό τό πρόσχημα 
ό άνθρωπος πάντοτε < _ 
σώμα. Αί γυναίκες, λόγου χάριν, τών Σινών, ΐνα σμικρύνωσι τούς πόδας 
των βλάπτονται - 
στοΰν τής πτέρνης, άντί νά έκτείνεται πρός τά 

κάτω 
δήματος 
ό μέγας 
ποχής ήμών δέν προχωρούσι μέν τοσοϋτον, άλλά πάντες 
ούκ όλίγαι αύτών, 
συμβαίνει καί είς

Είς τάς νήσους

καλλωπιστικόν, 
διακρίνόντων αύτόν

τα

; τοϋ καλλωπισμού 
σχεδόν προσεπάθησε νά παραμορφώση τό ίδιον αύτοϋ 
■* - - , τών Σινών, ΐνα σμικρύνωσι τούς πόδας

τοσοϋτον, ώστε συχνότατα άποκόπτουσιν αύτούς. Τό ό- 
οπισθεν, διευθύνεται πρός 

ούτως, ώστε βαδίζουσιν έπί τής πτέρνης δπως έπί τής τοΰ ύπο- 
αύτών. ’Επίσης οί δάκτυλοι φέρονται πρός τά κάτω, καί μόνος 
δάκτυλος τοΰ ποδός μένει είς τήν θέσιν του. Αί κυρίαι τής έ- 

γινώσκομεν δτι 
ίνα σμικρύνωσι τόν πόοα, άψηφούσι τούς τύλους, δπερ 

τινας τών άνδρών.
Φιλιππίνας ύπάρχουσι λαοί, ών αί γυναίκες έχουσιν είς 

πολλήν ύπόληψίν τόν μέγαν καρπόν τής χειρός. Ίνα μεγεθυνωσιν αύτόν, 
περισφίγγουσι τόν βραχίονα, δστις διά τούτο καθίσταται ισχνός, ένώ ό 
καρπός αύξάνει χαθιστώμενος ούχί βεβαίως πολύ θελκτικός.

Άλλ’ ή κεφαλή εΐναι τό άντικείμενον τών παραδόξων τούτων 
πιών, χαί τοΰτο ίσως διότι εΐναι τό μάλλον προεξέχον καί τό 
σπουδαΐον’ μέλος τοΰ σώματος. Προσπαθούσι νά μεταβάλλωσιν έξ ολοκλή
ρου τό σχήμα τοΰ κρανίου· έπί τούτω 3έ μεταχειρίζονται, άμα γεννηθή 
τό παιδίον, διάφορα έργαλεΐα έπεκτείνοντα τήν κεφαλήν είτε 
έμπρός, είτε πρός τά όπίσω, ή συμπιέζοντες αύτήν ίσχυρώς 
πισθεν πρός τά έμπρός, καθιστώσιν αύτήν πλατείαν. Παρά τισι λαοΐς τής 
Δυτικής Αμερικής περιδένουσι τήν κεφαλήν τοΰ παιδιού ούτως ώστε λαμ
βάνει τό σχήμα κεφαλής ζαχάρεως. ΙΙρός τούτοις οί άγριοι διατρυπούσι 
τήν ρίνα, τά χείλη καί αύτάς τάς παρειάς, έξ ών άναρτώσι τεμάχιον 
ξύλου, λίθου ή οστού δπερ θεωροΰσιν ώς καλλωπισμόν.

~ X r _ . . '_____ ί. ’ 

ίδιοτρο- 
μάλλον

γεννηθή 
πρός τά 

έκ τών δ-

ποικίλων στιγ- 
Μαρκεσίας 
τό σώμα

Έπίσης κοσμούσι τό πρόσωπόν κοί τό μέτωπον διά 
ματισμών κεντώντες Λ L ~~ ‘ί-··~ *?:-
νήσους στιγματίζουσιν ού 
ολόκληρον.

Μετά τούς στιγματισμούς 
τες οί λαοί μετεχειρίσθησαν 
εΐναι αί ζωγραφίαι. Αυται 
πολέμου, τής ειρήνης, τών εορτών 
δέν έφθάσαμεν μέχρι τού β

ή χαράττοντες τό δέρμα. Είς τάς 
-■’· μόνον τό πρόσωπόν άλλά καί

δπερ πάν-έρχεται άλλο είδος καλλωπισμού
καί μεταχειρίζονται μέχρι σήμερον, τούτο δέ 
ένίοτε έχουσιν έννοιας ώρισμένας, ήτοι τοϋ 

~ » κτλ. Εΐναι άληθές δτι ήμεΐς σήμερον 
βαθμού τούτου, ούχ ήττον δμως μετεχειρίσθη- 

μεν καί μεταχειριζόμεθα άκόμη διαφόρους βαφάς εις τό πρόσωπόν, ώστε 
απαντάται καί’ είς τάς άνωτάτας τάξεις τής κοινωνίας δ,τι φαίνεται ήμΐν 
παράδοξον παρά τοΐς άγρίοις.

Τό αύτό συμβαίνει καί είς τήν κόμην ήτις παρά τε τοΐς άγρίοις λαοΐς 
ώς παρ’ ήμΐν εΐναι τό άντικείμενον ιδιαιτέρων φροντίδων. Αίθίοπες, Όττεν- 
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τόται, Πολυνήσιοι χτλ. άλείφουσι τήν κόμην αύτών διά λίπους, καί χρω- 
ματίζουσιν αύτήν δι’ έρυθρας, κίτρινης ή λευκής παιπάλης (πούδρας) κτλ. 
πανταχοϋ χοσμοΰσιν αύτήν δι’ άνθέων, παντοειδών πτερών, λαμπρών χαλί- 
χων, τεμαχίων ύέλου κτλ. Άλλά χαΐ αί σημερινά», κυρίαι, εκτός τών πα- 
χυμύρων και τής παιπάλης, κοσμοϋσι τήν κεφαλήν δι’ άνθέων, πτερών καί 
άδαμάντων, οΐτινες ούδέν άλλο είναι ή χάλικες πολύτιμοι, τά δέ παχύ- 
μυρα έλαιον αμυγδάλου ή πάχος χοίρινον. "Ωστε μεταξύ τών εθίμων τών 
αγρίων και τών ήμετέρων δέν ύπάρχει μεγάλη διαφορά.

III.

Χαρακτήρες ηθικοί x α I θρησκευτικοί.

1. Ή 0 ι κ ό τ η ς.—ΙΙαρά πασι τοΐς λαοΐς ύπάρχουσιν εκφράσεις δια- 
κρίνουσαι τόν καλόν άπό τοΰ κακοΰ, τόν τ ί μ ι ο ν άπό τοΰ κακούρ
γου. Έπάμένως παρά πασι τοΐς άνΟρώποις ύπάρχει ή άφηρημένη έννοια 
τοϋ ηθικώς καλοΰ καί κακοΰ·

Πολλοί δέν παρεδέχθησαν δτι ή ήθικότης είναι ίδιότης τοϋ άνθρώπου, 
διότι καί τά ζώα γινώσκουσιν έπίσης τί έστι καλόν καί τί κακόν. Τοΰτο είναι 
αληθές διά τά μάλλον ανεπτυγμένα τών κατοικίδιων ζώων, ώς τούς κύνας, 
άτινα διά τής διανοητικής ήμών ύπεροχής έγυμνάσαμεν νά διακρίνωσι τί 
έστι καλόν, καί τί έστι κακόν δ ι’ ή μ α ς. Άλλ’ άν άφήσωμεν αύτά εΐς 
τήν. φυσικήν αύτών χατάστασιν, ούδέποτε Οέλουσι πράξεί τι άποδεικνύον 
οτι ύπάρχει έν αύτοϊς ή γνώσις τοΰ καλοΰ καί τοϋ κακοΰ. ’'Αρα ό άν
θρωπος είναι τό μόνον δν δπερ άντιπαλαίει κατά τής φυσικής οδύνης, ΐνα 
φθάση είς τό ηθικώς καλόν.

ΙΙρός τούτοις εΐπον δτι ·η ηθική διαφέρει άπό λαοΰ είς λαόν, χαί 
έκ τούτου έξήγαγον τό συμπέρασμα δτι ή ήθικότης δέν είναι χαρακτήρ 
τοΰ άνθρώπου. Άλλά ταΰτα λέγοντες δεικνύουσιν δτι συγχίζουσι τήν δύ- 
ναμιν μετά τών άποτελεσμάτων αύτής· λησμονοΰσιν δτι τό αύτό αίσθημα 
δύναται νά έκφρασθή διά πράξεων ποικίλων καί ένίοτε άντιθέτων. Οί θέ- 
λοντες, λόγου χάριν, νά δείξωσιν ευγένειαν καί σέβας πρός τούς άνωτέ- 
ρους αύτών} μεταχειρίζονται πρός τοΰτο διαφόρους τρόπους· οί Εύρωπαΐοι 
εγείρονται καί άποκαλύπτονται τήν κεφαλήν οί Οθωμανοί τούναντίον έχουσι 
τήν κεφαλήν κεκαλυμμένην· οί δέ Πολυνήσιοι κάθηνται- ούχ ήττον δμως 
πάντες οί διάφοροι ούτοι τρόποι είναι δείγματα σεβασμοϋ. Έν τοιαύτη 
λοιπόν περιστάσει, καί μάλιστα δταν πρόχηται περί λαών ύποδεεστέρων, 
δέν πρέπει νά λαμβάνωμεν ύπ’ οψιν τάς περί τούτου συνήθειας ήμών, άλλά 
νά άναζητώμεν ποΐαι είναι αί γενικαί ίδέαι τών λαών περί ών πρόκειται· 
πρό πάντων πρέπει νά άναμιμνησκώμεθα ποΐαι ήσαν αί ήμέτεραι έξεις 
είς άλλας έποχάς, καί τότε Οέλομεν έννοήσει δτι δέν ύπάρχει μεγάλη 
διαφορά, οΐαν ήμεΐς φανταζόμεθα, μεταξύ τών μάλα πεπολιτισμένων λαών 
καί τών άγριωτάτων.

Μή δυνάμενοι νά έκταθώμεν έπί πολύ περιοριζόμεθα ν’ άναφέρωμεν μό
νον τό σέβας πρός τήν ιδιοκτησίαν, τό σέβας πρός τήν 
ζωήν τών άλλων καί τό σέβας πρός εαυτόν.

1. Τό Σέβας πρός τήν ιδιοκτησίαν.—Τινές ήΟέλησιην νά εΐ- 
πωσιν δτι ή γνώσις τής ιδιοκτησίας δέν ύπάρχει παρά τισι τών άγριων 
λαών ή γνώμη αύτη είναι έσφαλμένη, διότι τά όπλα καί τά έργαλεΐα 
είναι ιδιοκτησία δλως άτομική, ώς καί παρ’ ήμΐν. Έκεϊνο δμως δπερ έξη- 
πάτησέ τινας τών περιηγητών είναι τοΰτο, δτι παρά τοΐς κυνηγετιχοΐς 
λαοΐς πρό πάντων ύπάρχει ιδία τις ιδιοκτησία, ιδιοκτησία κοινωνική, ούτως 
είπεϊν· παρ’ αύτοϊς ή χώρα δέν άνήκει είς τό άτομον άλλ’ είς δλην τήν 
φυλήν. Τοσοΰτον δμως άναγνωρίζουσι τήν ιδιοκτησίαν ταύτην, ώστε ή έλα- 
χίστη παραβίασις τών ορίων τής Οήρας συνεπάγεται τόν πόλεμου.

Κατηγοροΰσί τινας τών φυλών δτι είναι έπιρρεπεΐς πρός τήν κλοπήν, 
ιδίως δέ τούς παρά τδν κόλπον τής Γουινέας μαύρους καί τούς Πολυνη- 
σίους, οΐτινες κλέπτουσι καί αύτούς τούς ήλους τών πλοίων. Άλλά πρέπει 
νά ένθυμηθώμεν δτι ό σίδηρος διά τούς λαούς τούτους είναι τό αύτό ώς 
δι’ ήμας ό χρυσός· άν υποθέσωμεν δτι έρχεται εις- τούς λιμένας ήμών 
πλοΐον περιτετυλιγμένον διά χρυσοϋ καί προσηλωμένον δι’ άδαμάντων, ού
δέποτε βεβαίιος θέλει έξέλθεί έκ τοΰ λιμένας άθικτου. Έκτος τούτου δέν 
πρέπει νά λησμονώμεν δτι παρά τοΐς μαύροις τής Γουινέας καί τοΐς 11α- 
λυυησίοις ό κλέπτων τόν σύντροφον αύτοΰ περιφρονεΐται και τιμωρείται, ώς 
καί παρ’ ήμΐν. Ή ιδέα άρα τοϋ σεβασμού πρός τήν ιδιοκτησίαν ύπάρχει 
καί παρ’ αύτοϊς, ώς καί παρ’ ήμΐν.

2. Τό σέβας πρός τήν ζωήν.—Πανταχοϋ ή ζωή τοϋ ανθρώπου 
είναι ιερά- πρνταχοΰ ό φονεύς τιμωρείται. Άλλά πορ’ ήμΐν αι περιστάσεις 
όρίζουσι τήν φύσιν τοϋ πράγματος. Ούδείς θεωρεί ώς δολοφόνον τόν 
νομίμως μονομαχήσαντα· ό στρατιώτης ό διά τής χειρός του φονεύσας 
πολλούς έχθρούς, άντί νά τιμωρηθή, ανταμείβεται. Παρά τοΐς άγρίοις οί 
τύποι είναι έτι έλαστικώτεροι- δι’ αύτούς ό ξένος θεωρείται άείποτε έχ- 
Ορός· έκτος τούτου ή έκδίκησις είναι δι’ αύτόν αρετή, καί όσάκις πρό
κειται νά έκδικηθή τόν φόνου, όλίγον μέλει αύτώ άν προσβάλη τόν φο- 
νέα αύτόν ή άλλον άρζεΐ νά κτυπήση μέλος τής οικογένειας ή τής 
φυλής αύτοΰ, καί ευχαριστεί τό πάθος τής ' έκδικήσεως. Ταΰτα δέ συνέ- 
βησαν πολλάκις μεταξύ τών Εύρωπαίων περιηγητών ζαί τών Πολυνησίων. 
Ούτοι δυσαρεστούμενοι ένεκα τών κακώσεων τών διαπραττομένων ύπό τών 
Εύρωπαίων, καί άποτυγχάνοντες νά συλλάβωσι τούς άληΟεϊς ένοχους, έ- 
στηνον ένέδρας είς τούς μετ’ αύτούς έρχομένους, καί έσφαζον τούς α
θώους. Τοιοΰτος είναι ό ηθικός αύτών νόμος, δν ήμεΐς Οεωροϋμεν αποτρό
παιου· άλλά δέν πρέπει νά 'Λησμονώμεν τόν ήμέτερον μεσαιώνα, καθ’ δν 
έπολιτευόμεθα σχεδόν ζατά τόν αύτόν τρόπον.—Πλήν προκειμένου περί 
τοΰ σεβασμοϋ πρός τήν ζωήν τών άλλων, ή λευκή φυλή πρέπει νά έρυ- 
θρια. Πανταχοϋ δεσπόζει, άλλά καί πανταχοϋ ερημώσεις καί σφαγάς κα-
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ταλείπει όπισθεν αυτής. Νομίζει τις δτι τήν ύπεροχήν αύτής μετεχειρίσθη, 
ΐνα έξοντώση τάς λοιπάς φυλάς, καί βασιλεύση έπί τοΰ τάφου αύτών.

3 Γό Σέβας πρός εαυτόν.—ΙΙροειπόντες περί τής παρ’ ήμΐν ύπάρ- 
ξεως τών κακιών άς προσάπτομεν εις τούς αγρίους λαούς, άς δείξωμεν 
ήδη χαΐ τήν παρ’ αύτοΐς ύπαρξιν τών αρετών έχείνων ών οί πεπολιτισμέ- 
νοι λαοί οίχειοποιοΰνται τό μονοπώλιον.

Τό αίσθημα τής τιμής χαΐ ή αιδώ είσίν άναντιρρήτως δύο τών εύγενε- 
στέρων καί λεπτοτέρων ενδείξεων τοΰ σεβασμού ον έκαστος οφείλει είς 
εαυτόν. Τά αισθήματα ταϋτα είσί πολλάκις μεγάλο; ανεπτυγμένα παρά 
τοΐς άγριωτάτοις λαοΐς.

Είναι πρόδηλον οτι αί ίδέαι τής αίδοΰς ποικίλλουσιν άπό μιας είς άλ
λην χώραν, ούδέ δύνανται νά ήναι αί αύτα'ι παρά τοΐς λαοΐς ούς τό κλίμα, 
βιάζει νά ήναι γυμνοί, καί παρ’ έκείνοις ούς αναγκάζει νά ένδύωνται· ένεκα 
τούτου λοιπόν αί ίδέαι αύται ποικίλλουσι μεγάλως. ’Εν τούτοις πλεϊστοι 
περιηγηταί εκπλήττονται άπαντώντες περισσοτέραν άληθή αίοώ παρά τοΐς 
γυμνοί; άγρίοις, ή παρά τοΐς πεπολιτισμένοις χαι καλώ; ένδυομένοις 
λαοΐς.

'Π τιμή είναι ίσως τό μόνον αίσθημα δπερ άναφαίνεται όμοιομόρφως. Οί άγρι
οι λαοί ΐνα ύπακούσωσιν είς τό αίσθημα τής τιμής, δέν διστάζουσι ν’ άψη- 
φήσωσι καί νά ζητήσωσι μάλιστα τόν θάνατον, δέν διστάζουσι νά προχα- 
λέσωσι τάς βασάνους. Είς νέον τινά αρχηγόν Κάφρον καταδικασθέντα είς 
θάνατον έχαρίσθη ή ζωή, έπί τώ δρω ν’ άφαιρέσωσιν άπ’ αύτοΰ τό πτε- 
ρόν τοΰ στρουθοκαμήλου, δπερ παρ’ αύτοΐς άντικαθιστα τάς έπωμίδας· άλλ’ 
ούτος έζήτησεν ώς χάριν νά £ιφθή είς τούς κροκοδείλους μάλλον ή νά 
άτιμασθή. Ο ερυθρόδερμός Ίβ peau-rouge) συλλαμβανόμενος αιχμάλωτος κατα
φρονεί έπ’ αύτοΰ τοΰ σκόλοπος τούς έχθρούς του, καί π’ροκαλεϊ αύτούς 
άν δύνανται ν’ άποσπάσωσιν άπ’ αύτοΰ τό έλάχιστον δείγμα όδύνης.

'II παρ’ ήμών καλούμενη ίπποτική γενναιότης ύπάρχει παρά 
τοΐς άγριωτάτοις λαοΐς. Δύο τοιαΰτα παραδείγματα θέλομεν άναφέρει. Δύο 
’Ιρλανδοί ήρισάν ποτέ πρός τινας αυστραλιανούς, όντες άοπλοι· άλλ’ οί 
άγριοι άντί νά ώφεληθώσιν έκ τής ύπεροχής αύτών ταύτης προσήνεγχαν 
δπλα είς τούς Ιρλανδούς ΐνα ύπερασπισθώσιν έαυτούς. Έπί τοΰ Γαλλικού 
πολέμου κατά τής Ταίτης, ένώ ό ναύαρχος Βρυάτ (Brual) ό δίοικών τούς Γάλ
λους έλούετο ποτέ είς ποταμόν τής νήσου, άρχηγός τις τών έχθρών ώ- 
πλισμένος ήτο κεκρυμμένος όλίγα βήματα μακράν. Άφοΰ δ’ έκλείσθη ή 
ειρήνη, ό άρχηγός ούτος ήλθε παρά τω ναυάρχω, καί άπέδειξεν αύτώ 
δτι ή ζωή αύτοΰ ήτο είς χεϊράς του έπί δύο περίπου ώρας.— Διατί δέν 
μέ προσέβαλες;» ήρώτηο-εν ό ναύαρχος. — «Διότι ήθελον άτιμασθή άπέναντι 
τών ομοεθνών μου, άπεκρίθη ό ιθαγενής, άν έξ ένέδρας έφόνευον άρχηγόν 
ώς σέ.»

Ούτω φέρονται πολλάκις οί λαοί ούς δνομάζομεν άγριους. Ήμεϊς ά
ρά γε ήθέλομεν πράξει καλλίτερου έν τοιαύτη περιστάσει ;

Πρέπει δθεν νά είπωμεν πρός τιμήν τοΰ άνθρωπίνου γένους, δτι ή ήθική

αύτής έννοιαν ύπάρχει παρ’ αύτώ.

τοΰ θρησκευτικού 
οιλόσοφοι ούτε 

θέλομέν εξετάσει 
δογματικήν ή

είς τήν έξετασίν 
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ρόγραμμα ήμών 
παραλείποντες

ως 

πάσαν

τώ άνθρώπω 
:α άνώτερα τοΰ 
ν έπί τή; τύχης 
ήν διαδεχόμενη·; 

πάση; θρησκείας, καί ό 
είπωμεν οτι ό άνθοω-

ύπό τήν σπουδαιοτέραν καί λεπτοτέραν 
Αρα ό άνθρωπος είναι ζώον ηθικόν.

2. Θρησκεία.—Μεταβαίνοντες ήδη 
αισθήματος τοΰ άνθρώπου δέ/ θέλομεν 
ώς θεολόγοι, άλλά πιστοί είς τό π: 
τό αίσθημα τοΰτο ώς φυσιοδίφαι, · 
θεολογικήν συζήτησιν.

Αί ενδείξεις τοΰ θρησκευτικού αισθήματος πα 
άπαντώνται πανταχοΰ. Πάντες οί λαοί πιστεύουσιν είς 
άνθρώπου καί δυνάμενα νά έχωσι καλήν ή κακήν έπιρ 
αύτοΰ· πανταχοΰ πιστεύουσιν είς τήν μέλλουσαν ζωήν 
τήν παροΰσαν. Αί δοξασίαι αύται εΐσιν ή βάσις 
παραδεχόμενος αύτάς έχει θρησκείαν. Δυνάμεθα άρα νά 
πος είναι δν θρησκευτικόν.

Συγγραφείς τινες ύποστηαίζουσιν δτι ύπάρχουσι λαοί άθεοι, ιδίως 
άναφέρουσι τού; Αυστραλιανούς, τους Βεχουάνας ίBdchnunii·), τού; 
σχισμεν (Boschisown) Ή γνώμη αύτη είναι πάντη έσφαλμένη. Τρεις 
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σωσιν είς τήν γνώσιν τής Οεότητος καί τής 
ομω; ύπάρχουσιν ιεραπόστολοι άνεξίθρησχοι 
τας έχ τοϋ πλησίον, καί λοϊχσί θεωρήσαντε; ώς 
τούτου; λαού; τοΰ ανθρωπίνου γένους. Έκ τών ειδήσεων 
καί πεφωτισμένων τούτων άνδρών γινώσκομεν σήμερον δτ 
ούς έθεώρουν ούδεμίαν γνώσιν περί Οεότητος έχοντας, 
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Περιηγητή; τις άπαντά άγρίαν φυλήν, 

ι διά νευμάτων, ερωτήσεις 
αύτόν άποκρίνονται πολλάκ 
περιηγητής συμπεραίνει δτιι ό

τήν μέλλουσαν ζωήν.
τής δοξασίας ταύτη; είναι 

άγριου; λαούς. Έν γένει ό Εύρωπαΐος 
τήν υπεροχήν αύτοΰ, θεωρεί έκ προτέ- 

ύψηλοτέρων γνώσεων. Δέν φροντί- 
δ έκ φαινομένης τι- 

φυλαί είναι ανίκανοι νά φθά- 
μελλούσης ζωής. Εύτυχώ; 

σπουδάσαντες τά; φυλάς ταύ- 
άδέλφού; τούς υποδεεστέρους 

τών ειδήσεων τών καρτερικών 
οί Αυστραλιανοί 

έγουσιν όλόκλη-
92

ή χατα-



GG2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.
ρον μυθολογίαν καί θρησκευτικός ιδέας άναπολούσας συχνάκις τάς προ
λήψεις αύτών τών Εύρωπαίων. Γινώσκομεν προς τούτοις οτι οί Βεχουά- 
ναι άποΟεοϋσΐ τούς μεγάλους αύτών άνδρας, καί δέονται πρδς αύτούς. 
’Αξιομνημόνευτοι είσι μάλιστα αί περί Οεότητος ΐδέαι τών Βόσχισμεν 
Οεωροΰσι τδν Θεόν ώς μέγαν αρχηγόν διαμένοντα έν ούρανοις, καί λέ- 
γουσι περί αύτοΰ: β Δέν βλέπομεν τόν Θεόν διά τών δφθαλμών, άλλ’ αισ
θανόμενα αύτόν διά τής καρδίας». 'Π φράσις αυτή ήν κατά λέξιν άναγρά- 
φομεν, μνημονεύεται ύπδ τών περιηγητών οΐτινες συυέζησαν μετά τών λαών 
τούτων, και άποδεικνύει δτι ένίοτε παρά τοΐς κατωτάτοις λαοΐς, άπαντώνται 
ύψηλαΐ θρησκευτικοί γνώσεις μεταξύ τών παραδοξοτάτων προλήψεων. Τοιοΰτοι 
είναι οί μαύροι τής Γουινέας· πάντες οί περιηγηταΐ μνημονεύουσι τών πα
ραλόγων δοξασιών τής εΐδωλολατρείας αύτών άναφέρουσιν ότι οί λαοί ούτοι 
προσκυνοΰσιν δφεις, δένδρα, τεμάχια ξύλου, δστοΰ κτλ. περικεκαλυμμένα έπι- 
μελώς, έφ’ ών οί ιερείς αύτών έτέλεσαν θρησκευτικήν τινα τελετήν. "Οσοι άνε- 
ζήτησάν τήν σημασίαν τών παραδόξων τούτων λατρειών άυεκάλυψαυ ιδέας 
θρησκευτικός πολλω άνωτέρας τών φαινομένων ήτοι τήν δοξασίαν περί 
ύπάρξεως θεοτήτων διαφόρων τάξεων ύπαρχουσών έν ούρανοις, καί υπο- 
τασσομένων εΐς ένα και μόνον άνώτατον δημιουργόν καί πλάστην τοΰ 
παντός. Θί δ’ έτι βαθύτερου σπουδάσαυτες αύτούς, ώς ό Δαβεζάκ (ITAveyac) 
άυεκάλυψαυ προσευχάς όμοιας πρός τάς τών Εύρωπαίων. Ταΰτα πάντα 
διδάσκουσιν ημάς δτι παρά τοΐς Αίθίοψιν, ώς καί παρ’ ήμΐν, πρέιίει νά 
διαζρίνωμεν τήν θρησκείαν άπό τών προλήψεων.

Έκ τής γενικής ταύτης μελέτης βλέπομεν δτι ό άνθρωπος είναι πε- 
ρίληψις τής πλάσεως. Άπαντώμεν έν αύτώ φαινόμενα δμοια πρδς τά τών 
ορυκτών καί τών φυτών πάσαι άρα αί δυνάμεις αί ένεργοΰσαι έν τοΐς δρυ- 
κ.τοΐς καί τοΐς φυτοΐς, ύπάρχουσι καί έν τω άνθρώπω. Σωματικώς ύπδ 
ανατομικήν και φυσιολογικήν έποψιν, ό άνθρωπος ούδέν άλλο είναι ή ζώον 
καί επομένως πάσαι αί ζωϊκαί δυνάμεις έυεργοΰσιν έν αύτώ. Άλλ’ ό άν-’ 
Ορωπος δέν απέκτησε διά τοΰ σώματος τήν ύπεροχήν αύτοΰ έπί πάσης τής 
άνοργάνου καί δργανικής φύσεως, άλλά διά τοΰ νοδς αύτοΰ, δστις καίτοι 
όμοιος, είναι δμως άσυγκρίτω λόγω άνώτερος τοΰ τών ζώων.

Έπί πόσιν ό άνθρωπος έχει ιδιαιτέρας ιδιότητας καί αισθητικός δυνάμεις 
αποκλειστικός δι’ αύτόν, τήν ηθικήν καί τήν θρησκείαν αί δέ αποκλει
στικοί αύται δυνάμεις συμπληροΰσι θαυμασίως τδ εξαιρετικόν τοΰτο δν. 
Αύται έξευγενίζουσι καί δικαιολογοΰσι τδ άδιαφιλονείκητον κράτος αύτοΰ 
έπί τής γής, διότι έκτος τοΰ αισθήματος τής ισχύος έμπνέουσιν αύτω 
τήν γνώσιν τοΰ χρέους καί τής εύθύνης.—Τοιαύτην ιδέαν λαμβάνομεν περί 
τοΰ ά/θρώπου, δταν σπουδάσωμεν αύτόν ώς φυσιοδίφαι.

ΠΕΡΙ ΟΦΕΩΝ.

Έ* τώ» ’»ϋ FIGUIER.

(Συνέχεια καί τέλος. Ίδε φυλ. Δ'.)

Ό τρομερός Κροταλίας εύρίσκεται έν ’Αμερική πρό πάντων δέ έν ταΐς 
Ήνωμέναις πολιτείαις και έν Μεξικώ· τδ μήκος τοΰ σώματός του φθάνει 
καί μέχρι δύω μέτρων τδ χρώμα τής ράχεως είναι στακτόχρουν μετά 
κίτρινου καί έπ’ αύτοΰ εκτείνεται μακρά σειρά κηλίδων μαύρων μετά λευκού 
περί τάς άκρας χρώματος. Ή πεπιεσμένη αύτοΰ κεφαλή καλύπτεται έμ
προσθεν τών μυκτήρων ύπδ εξ λεπών μεγαλειτέρων τών τεθειμένων πλη
σίον των καί άποτελούντων τριπλήν σειράν, έκ δυάδος λεπτής συγκειμένης 
έκάστης· οί οφθαλμοί άπαστράπτουσιν. Έκ στόματος τά μάλα ήνεωγμένου 
έξέοχεται συχνάκις μαύρη καί δισχιδής γλώσσα. Τά άγκιστρα μακρότατα 
καί τρομερά εύρίσκονται προς τά έμπροσθεν τής άνω σιαγόνος.

Ό κροταλίας δφείλει τδ όνομα αύτοΰ είς αξιοσημείωτου καί περίεργου 
ιδιότητα. 'Π άκρα τής ούράς του κοσμείται ύπδ μικρών θυλάκων συνεχο
μένων άλλήλοις καί άποτελούντων έλαφρον κρότον απαράλλακτου έκείνου 
δν θά έκαμνον καρποί φασηλίων έντός τών άπεξηραμένων λοβών των καί 
ούτως αγγέλλεται τω άνθρώπω ή προσέγγισις τού τρομερού έχθρού- ό 
κρότος είναι ασθενής, άλλ’ ικανός δπως είδοποιήση άνΟρώποις καί ζώοις 
μέχρι τριάκοντα βημάτων άποστάσεως τήν έλευσιν τοΰ τρομερωτέρου τώυ 
ερπετών.

Μικρά ζώα, τετράποδα καί ερπετά εισίν ή τροφή του· τά παοαφυ- 
λάττει μεθ’ ύπομονής καί έξακοντίζεται κατ’ αύτών δι’ δλου τοΰ μήκους 
τοΰ σώματός του άμα πλησιάσωσιυ αρκούντως- είναι ζωοτόκος, τά δέ νε
ογνά αύτοΰ μετά τινα άπό τήν γέννησίν των χρόνου ζητώσιν άσυλου έντός 
τοΰ στόματος τής μητρός των.

Διαρκοΰντος τοΰ θέρους, ό Κροταλίας διαμένει έπί πετρωδών όρέων ακαλ
λιέργητων καί κεκαλυμμένων ύπό άγοίων δασών. Εκλέγει κατά προτίμησιν 
τάς Οερμοτέρας διαμουάς, πηγής ή ρύακος άκραν, δπου τά μικρά ζώα έρ
χονται ΐνα πίωσιν. ’Αγαπά ωσαύτως νά κρύπτεται έντός χάσματος έκ γη
ραιών δένδρων ανεστραμμένων καί εκριζωμένων σχηματιζομένου. Ό Όδουβόν 
ένδοξος περιηγητής και φυσικός έξ 'Αμερικής, λέγει δτι συχνάκις ό κρο
ταλίας απαντάται έν ναρκώοει καταστάσει άμα ή θερμοκρασία έστί ψυχρά.

Ό Κροταλίας απολαύει σεβασμού παρά διαφόροις τής ’Αμερικής λαοΐς 
οΐτινες έμαθον ν’ άπομακρύνωσιν αύτόν τής κατοικίας των δίχως νά το·> 
φονεύσωσιν. Φαινόμενου μοναδικόν ! διατείνονται δτι τό τρομερόν τοΰτο 
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ζώον δέν εΐναι άναίσθητον εις τούς ήχους τής μουσικής καί ό Σατωβριάν 
διηγείται που τά επόμενα.

« Κατά τόν ’Ιούλιον τοϋ 1791, λέγει ό ένδοξος συγγραφεύς, περιηγού- 
μεΟα μετά τινων οικογενειών έκ τής άγριας τών Onnoniagncs φυλής. Ή
μέραν τινα έν πεδιάοι παρά τή όχθη τοϋ ποταμού ΟέηόιΙϊβ διαμένοντες, 
κροταλίας τις μάς έπλησίασεν. Μεταξύ ήμών ύπήρχεν άγριός τις έκ Κα
ναδά καταγόμενος, καί παίζων αύλόν- ήΟέλησε νά μας παρέξη θέαμα άξΐ- 
οπερίεργον καί έπροχώρ-ησε πρός τόν δφιν κρατών τό νέου είδους όπλου· 
τόν αύλόν του. Έπί τή Θέα τοϋ έχθροϋ τό ύπερήφανον έρπετόν συσπειροΰ- 
ται άμέσως, πλατύνει τήν κεφαλήν, έξοκγώνει τάς παρειάς, συστέλλει τά 
χείλη, καί δεικνύει τούς Θανατηφόρους αύτοϋ όδόντας καί τό έρυΟροΰν κα- 
ταστάν στόμα. II δισχιδής γλώσσα κινείται εκτός τοΰ στόματος μετά τα
χύτητος, οί οφθαλμοί έξαστράπτουσιν ώς άνθρακες πεπυρακτωμένοι, τό σώ
μα του ύπό λύσσης κατεχόμενον ύψοΰται καί ταπεινοΰται άλληλοδιαδόχως 
ώς φυσητήρων αί λεπίδες αύτοϋ άνορθοϋνται έπί τοϋ πλατυνΟέντος δέρμα
τος, καί ή ούρα του, ήχον άπαίσιον προξενούσα, πάλλει μετά ταχύτητος με
γίστης, έξομοιούσης αύτήν προς λεπτόν άτμόν. Τότε έκ τοΰ αύλοΰ τοΰ 
'Αμερικανού εξέρχονται ήχοι μουσικής. Ό όφις ποιεί κίνημα έκπλήξεως καί 
σύρει πρός τά όπισθεν τήν κεφαλήν του· όλίγον κατ’ όλίγον κλείει τό φλο
γερόν αύτοϋ στόμα. Ί'πό τοΰ μαγικού τής μουσικής άποτελέσματος έπη- 
ρεαζόμενος ηρεμεί βαθμηδόν, οί οφθαλμοί χάνουσι τήν λάμψιν των, αί τής 
ούράς δονήσεις καθίστανται ήττον βίαιοι, καί ό έξ αύτής ήχος έξασθενεϊ 
καί βαθμηδόν άποσβέννυται- αί κυκλοτερείς συσπειρώσεις τού ερπετού διανοί- 
γονται, αί τοΰ δέρματος λεπίδες επανέρχονται εϊς τήν προτέραν αύτών Θέσιν 
καί λάμψιν, καί στρόφων ελαφρώς τήν κεφαλήν, μένει άκίνητος έν Θέσει -η
δονικής προσοχής καί έκστάσεως. Τότε ό Αμερικανός προχωρεί βήματά τινα 
καί έκ τοΰ αύλοΰ του ήχοι μονότονοι καί βραδείς εξέρχονται- ό όφις χαμη- 
λόνει τόν αύχένα, άνοίγει διά τής κεφαλής τά έμπροσθεν αύτού λεπτά χόρ
τα καί έρπει άκολουθύν τά ίχνη τού μουσικού, σταματών όσάκις εκείνος ϊς-α- 
ται καί άρχίζων έκ νέου βαδίζων άμα εκείνος ποοχωρήση. Ούτως ώδηγήθη 
εκτός τής πεδιάδος, έν μέσω πληθύος Θεατών Εύρωπαίων καί μή, μόλις πι- 
στευόντων τούς όφΟαλμοΰς των.»

Συμφώνως διηγούνται ότι ό κροταλίας ούδέποτε έπιτίθεται κατά τοΰ άν- 
Ορώπου έάν μή ύπ' έκείνου προσβληθή. Όπωςδήποτε όμως έςΊ γείτων τά μάλα 
επικίνδυνος καί τό τής έξολοθρεύσεως αύτοϋ μέσον μεγίστου ενδιαφέροντος 
άξιον ό χοίρος έστιν εν τών σπουδαιοτέρων μέσων. Εις τήν βόρειον καί νό
τιον ' Δμερικήν, όσάκις άγρός τις ή έπαυλις κατοικηθή ύπό τών άγριων αύ
τών ερπετών ή υς μετά τών νεογνών της εΐσάγεται καί οί οφεις εξαφανί
ζονται. Ώς εικάζεται, τό λιπώδες μέρος τής σαρκός τό περικαλύπτον τό 
ζώον τούτο ούδόλως ύπό τοΰ δηλητηρίου έπηρεάζεται- άλλως τε δέ μεγίς-ην 
εύρίσκει -ηδονήν είς τό κρέας τοΰ ερπετού καί τό καταδιώκει μετά ζέσεως. 
Ήταν ό χοίρος παρατήρηση τόν κροταλίαν, διηγείται ό Δ'»? ΊωνάΟαν Φραγ- 
κλίνος, κτυπα τάς σιαγόνας του καί αί τρίχες του ώρΟούντα·.· ό όφις συ- 

σπειροΰται όπως προσβάλη τόν εχθρόν, άλλ’ ό χοίρος άνευ ούδενος φόβου 
πλησιάζει καί δέχεται τό κτύπημα έπί τών λιπωδών πτυχών τών έπί τών 
σιαγόνων σχηματιζομένων εΐτα Θέτει τόν πόδα έπί τής ούράς τοΰ δφεως, 
διασπαράττει μέ τούς όδόντας τό σώμα τοΰ έχθρού, καί τό καταβροχθίζει 
μετά γρυλισμών εύαρεσκείας.

Ό χοίρος δέν είναι τό μόνον ζώον όπερ ό άνθρωπος μεταχειρίζεται πρός 
έςόντωσιν τοΰ κροταλία. Ή Δ. Λαβιζών διαμείνας έπί πολύ έν ταίς Ι’αλλι- 
καις Άντίλλαις έδημοσίευσεν έργον πολλής μελέτης άξιον έν τώ όποίω εξ
ιστορεί τάς σημαντικάς πρός άφανισμόν τών κροταλιών υπηρεσίας πτηνών 
τινων, ιδιαζόντως δέ τοϋ Όφεοδιώκτου.

Οί κροταλία! δέν εΐναι μόνον ζώντες έπίφοβοι- τά δηλητηριοϋχα αύτών 
άγκιστρα διαφυλάττουσι καί μετά τόν θάνατον τοϋ δφεως τήν φονικήν των 
ενέργειαν.

Ό Κύριος 'Ρουσσώ, βοηθός έν τω τής Φυσικής Ιστορίας έν Παρισίοις Μου- 
σείω, έπέφερεν άκαριαΐον θάνατον εις περιστεράς, διότι άγκιστρα, πρό δύο 
•ημερών άποθανόντος κροταλίου, ένέπηξεν έν ταϊς σάρκαις των. Ούτως οί φυ
σικοί μετά μεγίστης πρέπει προσοχής νά έγγίζωσι τόν σκελετόν κροταλίου, 
έστω καί πρό πολλών έτών φονευθέντος, ή τά πτώματα αύτών τά έν τω 
οϊνοπνεύματι διατηρούμενα. Τό επόμενον περιστατικού καταδεικνύει όπόσον αί 
δηλητηριώδεις τών άγκιστρων τοΰ κροταλίου ένέργειαι είσί διαρκείς καί άκ- 
μαίαι. Κάτοικος τών Άντιλλών δηχθείς εις τόν πόδα ύπό κροταλίου διά 
τών χονδρών αύτού ύποδημάτων, άπεβίωσεν ούδόλως τήν αιτίαν τοΰ Θανά
του ύποπτευθέντες. Ό υιός του κληρονόμησα; τά ύποδήματα έπεσεν ασθε
νής καί ήκολούθησε τόν πατέρα του. Τότε πωληθέντων τών ύπαρχόντων τοΰ μα
καρίτου, εις αδελφός, έποφθαλμιών, ώς φαίνεται, τά άπαίσια έκεϊνα ύποδή
ματα, τά ήγόρασεν, έφόρεσεν άπαξ αύτά καί άπέΟανεν.

Οί αλλεπάλληλοι ούτοι θάνατοι έπέσυρον τέλος τήν προσοχήν τών ιατρών 
έξετάσαντες δέ τά ύποδήματα ευρον τό άγκιστρου τοϋ κροταλίου έμπεπηγ- 
μένον έν τώ τών ύποδημάτων δέρματι, καί τούτο έδηξεν άλληλοοιαοόχως 
τά τρία δυστυχή θύματα.

Πέντε έτερα'ειδη άμερικανικών κροταλιών εΐσΐ γνωστά άπερ έν σιγή πα- 
ρατρέχομεν.

Οί Τ ρ ιγω ν ο κέ φ α λ ο ι καθ’ όλα όμοιοι τών κροταλιών διαφέρουσι κατά 
τήν ούραν ήτις άπολήγει είς όξύ καί στερείται κροτάλων. Τά κυριώτερα τού
του είδη είναι ό κίτρινος Τριγωνοκέφαλος ό προσεπιλεγόμενος κίτρινος 
οφις τών Άντιλλών, ζαί ή Έχιδνα ή λογχοφόρος.
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ΚΛΊΝΕΣ ΕΝ ΝΕΟΒΟΡΑΚΩι.

Είς τών σοφότερων φυσιολόγων, ό περιηγητής Ούάτερτων (Walerion', 
έγραφε τώ 1824 ότι δλιγίστους εϊδε κύνας είς τοϋ Νεοβοράζου τάς ο
δούς. Έάν όλίγα έτη βραδύτερον έπεσκέπτετο τήν ’Αμερικήν, ήθελεν, έζπλη- ■ 
κτος, παρατηρήσει τί απειρία, τί τύποι ποικίλοι ζώων τοιούτων πλημμυ- 
οοΰσι τήν πόλιν ταύτην σήμερον. Καί τών δύο ημισφαιρίων αί φυλαί, ά
πό τοϋ έν ταΐς Ίταλικαΐς πόλεσι λαγωνικού μέχρι τοΰ έν τοΐς άπαν- 
ταχοΰ χωρίοις ποιμενίκοϋ κυνός, έχουσι σήμερον έκεΐ τούς αντιπροσώ
πους αύτών. Τοσούτον τή αλήθεια έπληθύνθησαυ, ώστε πλησιάζουν νά κα- 
ταντήσωσιν ειδός τι κοινής μάστιγος διά τό Νεοβόρακον. Ό τύπος ήρξα- 
το σειράν άρθρων κατ’ αύτών δημοσιεύων, ή δ’ έφημερις Bureau de Sanle 
κατέγινεν είδικώς καί σπουδαίως έπι τοΰ ζητήματος τούτου· ούδέν δμως 
οριστικόν έλήφθη μέχρι τοΰδε μέτρον. Δέν προτάσσουσι μόνον τήν υ
δροφοβίαν, τήν Θανατικήν ποινήν έπισύρουσαν κατηγορίαν ταύτην κατά 
τοϋ τόσον φίλου τώ άνθρώπω δυστυχούς ζώου· διατείνονται καί προπάντων 
φωνάζουσιν δτι αί τήν ατμόσφαιραν μολύνουσαι δυσωδίαι, έκ τής άποφο- 
οας τών σκύλων προερχόμενα!, έπαπειλοΰσι νά πλουτήσωσι τήν πόλιν μέ 
δσα δεινά δέν έπροίκησεν άλλοτε ή Πανδώρα τό γένος τών άνθρώπων.

Καί τοι ούδέν ίδιον ποιμενίκοϋ χαρακτήρος παρουσιάζει τώ ξένω τό 
Νεοβόρακον, βέβαιον είναι _ δτι οί κάτοικοι τής πόλεως ταύτης καθ’ έ
κάστην λαμβάνουσιν άφορμάς νά σποοδάζωσι τάς έξεις τής εύφυεστέρας 
καί ποιμενικοτέρας τών κυνικών φυλών, τών σκύλων τών Σκώτων ποι
μένων τήν φυλήν τούς Κόλλεις (Collies) καλοόμένους κύνας. Ότε καθ’ 
έκάστην περί τό λυκαυγές τά ποίμνια κατέρχονται έκ τών περιχώρων εξο
χών είς τής πόλεως τά σφαγεία, ακούεται ή δξεϊα τών ποιμένων φωνή· 
τότε δέ βλέπει τις ταύτοχρόνως τάς κινήσεις τών συνοδευόντων τά ποί
μνια σκύλων και, τή άλήθεια, αξίζει τόν κόπον νά προβάλλη έπί του πα
ραθύρου καί παρατηρήση μετά ποιου ζήλου καί νοημοσύνης έκπληροϋσι 
τό χρέος αύτών. Ό μέν, τών άλλων προπορευόμενος, τρέχει καί ίσταται 
έπί τής εισόδου πλαγείας όδοϋ, ΐνα έμποδίση τά πρόβατα νά λάβωσιν έ- 
σταλμένην διεύθυνσιν ό δέ, δρομαίος έπαναφέρει τά πλανηθέντα πρόβατα 
είς τό ποιμνίου, άλλος ώθεΐ πρός τά έμπρός τά βραδυποοοϋντα καί όπίσω 
τών άλλων μείναντα- οΰτω δέ άποβαίνουσιν ώφελιμότεροι τώ ποιμένι, 
παρ’ δσον δωδεκάς όλόζ/,ηρος δίποδων υπηρετών. Ό βλέπων τούς κύνας 
τούτους ένθυμεΐται τούς έρυθροειδεΐς θάμνους καί τάς ομιχλώδεις τής 
Σκωτίας κοιλάδας. Καί ένταΰθα, δπως έκεΐ, ό αύτός τών ποιμενιζών 
αυλών ήχος.—Τώ φαίνεται ότι τόν ακούει τούλάχιστον.
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Μίαν ημέραν έξήλθον είς περίπατον κατά τό Κεντρικόν Πάρκον 
καλούμενον, δτε βλέπω σκύλου έπί έδωλίου μεμονωμένου έξηπλωμένον καί 
μέ βλέμμα άγρυπνου καί ύποπτον άκολουθοΰντα τάς κινήσεις μου. Προ
χωρώ όλίγον καί βλέπω καί αύτόν έξερχόμενον τών Οχυρωμάτων του, 
λυσσωδώς δ’ ύλακτοΰντα καί έπιδεικνύοντά μοι τούς όδόντας, ώς νά μοί 
έλεγεν δτι ήν αποφασισμένος νά ύπερασπισθή τήν θέσιν του μέχρι θα
νάτου αύτοΰ ή τοΰ προσβάλλοντος. Διήλθον, άλλαχοΰ έχων έστραμμέ- 
νον τό βλέμμα· πλαγίως δμως παρατηρήσας, άνεγνώρ.ισα δτι ήτου έζ 
τών προμνησθέντων Σκώτων κυνών, ίδών δέ ράβδον ποιμενικήν έπί τοΰ 
έδωλίου έστηριγμένην, ήννόησα ποιου είδους θησαυρόν τώ ένεπιστεύθησαν. 
Όλίγα περαιτέρω βήματα άπήντησα τόν ίδιον ποιμένα, ’Ιρλανδόν, μικρό
σωμου γέροντα, είς τον όποιον διηγήθην τήν ύπόθεσιν. «"Ω ! μοί άπήν- 
τησε μετ’ ενδομύχου εύχαριστήσεως, οχι σείς, άλλά τρεις, τέσσαοες δμοΰ 
άνθρωποι δέν Οά ήσαν ικανοί νά Οίξωσι τήν ράβδον ή δ,τι άλλο τώ 
άφηνα νά μοί φύλαξη.»

Έν Νεοβοράζω βλέπει τις πρό τινων έτών ζαί κύνας ύπερμεγέθεις, 
έκ τών 'Ρωσσιζών όρέων καταγομένους. Τοιούτους έχουσι ζαί είς τά 
Ούράλια ορη, δπως φυλάττωσι τών προβάτων τά ποίμνια. Έξ αύτών δέ 
δείγματά τινα, ωραία άληθώς, ύπήρχον πρό τίνος χρόνου καί έν Νεοβο- 
ράκω είς ύπηρεσίαν ιδιοκτήτου ενός τών τής χειροτέρας τάξεως καπηλει
ών ζαί τό όποιον ήτο δύσζολον πολύ νά έπιβλέπη ή αστυνομία. Έκά- 
Οηντο όλοι έπί πίθων κενών ή πεπληρωμένων, τό δέ πόντζι καί Ο ύ ί
σκιον, ζέοντα παρατιθέμενα, έπέσυρον δ,τι πλέον κοινόν καί βάναυσον 
μεταξύ τών κατοίκων τής πόλεως. Όπως είς μέρος τοιοΰτον διατηοήσωσι 
μικράν τάξιν, έσκέφθησαν νά τοιχοκολλήσωσΐ τ’ακόλουθα παρά τή θύρα: 
Μήν όμιλήσης τοΰ Σκύλου. Ό δέ σκύλος περί τοΰ οποίου ό λόγος, ήτο 
κύων μεγαλοπρεπής τών όρέων τής Σιβηρίας, κάλλιστα γινώσζων νά έ- 
πιβάλλη σέβας παρά τοΐς οΐυοπόταις. "Αμα τις έξ αύτών έφώναζε δυ
νατά ή ήρχιζε φιλονεικών, άφινεν ό κύων τήν παρά τή εστία θέσιν του, 
έχαιρέτα τούς οίνοπότας διά γρυλλισμοϋ ώς έκ τοΰ όποιου έτριζον τοΰ 
καπηλειού τά έπιπλα, ύπεδείκνυε σειράν όδόντων άπένα.τι τών οποίων καί 
τής Βεγγάλης ή τίγρις ήθελε κλίνει τόν αύχένα, καί έν ησυχία έπα- 
νήρχετο είς τήν θέσιν του, χωρίς ή ό κύριος τοΰ καταστήματος ή οί 
ύπηρέται ν’ άναμιχθώσιν είς τό παραμικρόν. Ύπό τοιούτων πολλών σκύ
λων φυλάσσεται ζαί έν Γερμανικόν έν Νεοβοράζω ζυθοπωλεϊον, τοΰθ’ 
δπερ τό περιβάλλει μ’ έπιβλητικόν ζαί φεουδαλιζόν τωόντι χαρακτήρα. 
Βλέπουσι δέ τά συνήθη ζυνάρια τούς 'Ρώσσους τούτους μολοσσούς καί 
τρόμος τά καταλαμβάνει· τινά έξ αύτών άφίνουσι τό είς τό στόμα των 
κρεμάμενον καλάθιον, άμα τούς ίδωσι, ζαί δρομαία φεύγουσιν. Άλλά 
ζαί ούτοι έζδιζοΰνται ώσαύτως δ,τι οί έν Κριμαία ομογενείς αύτών έπα- 
θον, άνευ δέ τοΰ περιστομίου των ήσαν ικανοί νά ζατενέγκωσι Οραϋσιν 
τρομεράν έπί τών παρά τήν οδόν εκτεθειμένων φλογίδων καί μ π ι φ τε κ ίω ν.

ΙΙωλοϋσι δέ ζύνας είς δλας τοΰ Νεοβοράζου τάς συνοικίας, άλλά προ. 
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πάντων είς τήν χαλουμένην εύρεΐαν οδόν (Broadway). Οί τό έμπόριον 
τοΰτο μετερχόμβνοι ΐστανται συνήθως είς τήν γωνίαν μιας τών κεντριζωτέρων 
οδών, τούς γνωρίζει δέ τις συχνάκις έχ τής ζυνικής μορφής αυτών, προερ- 
χομένης πιθανόν έκ τής διηνεκούς μετά τών ζώων τούτων συμβιώσεως. Σοί 
προτείνουν πολλάκις νεαρούς τής Νέας Γής κύνας, ύπερμεγέθεις ήδη εΐς 
τριών μόνον μηνών ήλικίαν. Έάν νυστάξωσι και άπωλέσωσι τήν ζωηρότη
τα έκείνην τήν όποιαν τόσον ό εΐς πώλησιν προσφέρων αύτούς έπιθυμεΐ 
νά έχωοι, τούς τραβά έκ τή; ούρας ή τρίβει άντεοτραμμένως τό δέρμα 
των άγογγύστως δ’ έξυπνώσιν. Άλλοι πάλιν περιφέρουσι λευκά νεαρά 
κυνάρια τής έν Γερμανία Σπιτζβέργης καί τής χώρας τών Έσχιμώων, 
λεύκάς ταινίας, ώς περιλαίμιον, φέροντα. Τ’ άγαπώσι πολύ αί κυρίαι. 
Έργάτριαι τοΰ συομοΰ, έπί τρυφερότητα καρδίας φημιζόμενοι, Γερμανί
δες δέ ή Γαλλίδες κατά πλεΐστον μέρος, ΐστανται, άμα τά ίδωσι, καί 
τά Οωπεύουσι. Καίτοι δ’ έλλείψει μέσων σπανίως τ’ άγοράζωσιν, οί κυ 
νοπώλαι καλλιεργοΰσιν ούχ ήττον τάς θωπείας ταύτας, γινώσκοντες δτι 
ή σύστασις αύτών αξίζει πλέον ή μία διά τών έφημερίδων είδοποίησις· 
είναι σχεδόν αμέσως βέβαιος δτι τήν έπιοΰσαν ό έραστής θά έλθη ν’ 
άγοράση δ,τι τοσοΰτον ήρεσεν είς τήν ώραίαν του. Συνήθως πληρώνονται 
περί τά 50 Φρ. Τά λευκά δμως πλειόςερον δταν μάλιστα ήναι κατά- 
λευκα, ώς τήν χιόνα τοΰ τόπου των, καί άνευ τής έλαχίστης κηλίδος, 
άξίζουσιν 75[80 Φρ. "Οσα κατέχουσιν δλας τής φυλής αύτών τάς λε- 
πτάς άρετάς, δέν έκθέτονται έν τή όδώ πρός πώλησιν. Τά τοιαΰτα πλη
ρώνονται εΐς τιμάς φαντασιώδεις.

Εΐδον λευκόν ύπερμεγέθη κύνα τής Σπιτζβέργης άκολουθοΟντα τον κύ
ριόν του, έργάτην Γερμανόν καί αύτόν, και ύπό στρ'ατιας ολοκλήρου 
’Αμερικανών ακολουθούμενου· έκράτει μεταξύ τών όδόντων, άλλά μέ 
καπνιστού δεδοκιμασμένην έπιτηδειότητα, πίπαν έκ σηπίου. ’Έρριπτεν άπό 
καιροΰ εΐς καιρόν ενδομύχου εύχαριστήσεως βλέμμα έπι τών θαυμαστών 
του, προσποιούμενος δτι θέλει νά είσέλθη είς έργαστήριον.—Φωτιάν ζη
τεί! άνεφώνησε μοσ χομάγκα, μεταξύ τών παρακολουθούντων εύρεθεΐσα. 
Κύνες τοιοΰτοι πληρώνονται μέχρι 1000. Φρ. συχνάκις. Δέν ύπάρχουσιν 
όμως μετανάσται δυστυχέστεροι, άπό τ’ Αγγλικά λαγωνικά, _τά ώραΐα 
έκεϊνα ζώα, συνοδεύοντα ένίοτε ανθρώπους οΐτινες, έν τή άεικινήτω ταύ
τη τοΰ Νεοβοράκου πόλει, θέλουν νά δείχνυνται ήσύχου καί άνετου βί
ου άνθρωποι. Ούδέν άπεχθέστερον τοιούτου βίου διά τά εύνενή ζώα. Συ
ναισθάνονται δτι έπλάσθησαν, δ,-.ως τρέχωσιν άλλαχοΰ, ή έπι παρόδιων 
καί παρά τά εργαστήρια.

Ή θέα τών έπί τής Ούρας τών έργαστηρίων αύτών κρεμαμένων φονευμένων 
λαγωών θ’ άνοίγη άλγους ρυτίδας έπί τοΰ μετώπου των, δταν συλλογίζωνται 
τούς λόφους καί λειμώνας έπί τών οποίων έν τή πατρίδι των έξέβαλλον τόν 
λαγωόν τής φωλεός του. Μήτε πρός φρουράν χρήσιμος, καθώς τούς φο
βερούς ορεινούς συναδέλφους του ή τά ζωηρά κυνάρια, αναγνωρίζει πό
σον ανωφελής είναι καί οχληρός έν μέσω τής θορυβώδους πόλεως. Ώς

ό Πλάστης δέν έσκέφθη νά δημίουργήση. Φι- 
περικλείουσαι, μένουν έπί 

ιατρικών αύτών είναι 
καί άρκετάς φιάλας μέ

τοίχου. Έπίσης δέ κρέμανται τετα- 
ζώντες, διέπρεψαν έπί μια οίαδήποτε 
αύτών όφθαλμούς ήθελεν είπε·., δτι ό 

τούς καταστήση άγριους, όσον έδύνατο. 
μικρά κλωβία, ξύλινα ή σιδηρά, περιέχοντα διάφορα κυυί- 

τής Σκωτίας, λαγωνικά τής Ιταλίας, προβατοκύνας τής 
τής Άβάνης, άτριχους τοΰ Μεξικού κτλ. Φαίνονται 

δλα ύπερμέτρως πληττόμενα καί προσπαθοΰσιν, δσον 
ώς δέσμιοι ζητοΰντες διά τοΰ ύπνου νά λησμονή- 
Άπό καιροΰ είς άλλον συνιστώνται έκθέσεις κυνών 
αί τάξεις τής κυνικής κοινωνίας αντιπροσωπεύονται 
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έχ τοΰ αναστήματος του άφ’ ετέρου δέν έπισύρει τών κυριών τήν εύνοι
αν, μήτε ώς στολισμός θαλάμου δύναται νά χρησιμεύση. Διό είναι μελαγχο
λικός καί σκυθρωπός πάντοτε.

Μεταξύ τών περιεργοτέρων τοΰ Νεοβοράκου είναι καί τά τών ύποτρόφων 
σκύλων καί γαλών καταστήματα, ύπάρχουσι δ’ ού μόνον έν τή πόλει 
αύτή, άλλά καί έν ταΐς -περιχώροις έξοχαΐς. Έν αύτοϊς βάλλουσιν οί κυ
νηγοί τούς σκύλους των, κυνηγετικούς καί δρομάδας. Τά έν τή πόλει είναι 
συνήθως μεγάλων οικιών ύπόγεια, έκ τών όποιων όσμή ούχί τοσοΰτον 
εύάρεστος ύψοΰται, έν ειδει θυμιάματος, πρός τών άνωτέρω όροφών τούς 
κατοίκους . .. Συνειθίζουσι μολαταΰτα. Έπί τών τοίχων τών ύπογείων υπάρ- 
χουσι χεκολλημέναι εικόνες, παν είδος σκύλων, γνωστών καί άγνωστων, 
παριστάνουσαι· πολλαί μάλιστα τούτων, απλής φαντασίας έργα, άπεικονί- 
ζουσι τύπους τούς οποίους 
άλαι παντοίου μεγέθους, ποικίλα σκύλων ιατρικά 
σανίδων έπίσης εκτεθειμένα^· τά πλεΐστα δ’ έκ τών 
τά κατά τής ψώρας, ένώ έξ άλλου βλέπει τις 
έλαιον τοΰ ονίσκου παρατεθειμένα;· τό τοιοΰτον δίδεται είς τούς έκ φθίσεως 
πάσχοντας κύνας. Περιλαίμια παντοίου είδους καί μεγέθους, άλυσοι, περι
στόμια, μαστίγια, κρέμανται έπί τοΰ 
ριχευμένοι καί διάφοροι κύνες οΐτινες, 
αρετή, βλέπων δέ τις τούς ύαλίνους 
ταριχεύσας αύτούς προσεπάθησε νά

Κατόπιν βλέπει 
δια· βραχυκώλους 
Γαλλίας, μακρότριχας 
τά ταλαίπωρα όντα ι 
δύνανται, νά νυστάξωσι, 
σωσι τήν φυλακήν των. 
έν Νεοβοράκω, πάσαι δ’ 
έν αύταις. Μιας τών τελευταίων τοιούτων εκθέσεων ό ήρως ήτον άρκύων 
(boulcdogue) Αγγλου έμποροπλοιάρχου, διάσημος ζαταστάς, διότι έπνιξε 
Κινέζον κρυφίως είσελθόντα είς τοΰ κυρίου του τόν θάλαμον καί άποπει- 
ραθέντα νά τον κλέψη, μέ Κινεζικήν άληθώς έπιτηδειότητα. Πτον επο
μένως οπαδός τής προ).ηπτικής αστυνομίας, ώς αγαθός δέ ’Αμερικανός, προ
σηνής καί ήπιος πρός όλου

Κατέχουσιν έν γένει είς 
Βλέπει τις συνεχώς κύνας 
μένους τάς κεντρικωτέρας 
ζαί μέ κίνδυνον τής ζωής 
τό λεωφορεΐον, πηδώντες έπι τών παρόδιων, 
πλήθος φράττέΐ ζαί πρός τούς σκύλους αύτ 
λεωφορεΐον ισταται δπως έπιβή τις αύτοΰ, όταν δέ 0 ηνίοχος φωνάξη τό : 
Πλήρες! ό.κτινοβόλος χαρά καί υπερηφάνεια άπαστράπτει έπί τοΰ προοώ- 
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είσελθόντα είς τοΰ κυρίου του τόν θάλαμον 
τόν κλέψη, μέ Κινεζικήν αληθώς έπιτηδειότητα. 

ς προληπτικής αστυνομίας, ώς αγαθός 
; πρός όλους... τών Κινέζων εξαιρούμενων, 

τον ΰψιστον βαθμό 
συνοδεύοντας λεωφορεία και μετ’ 
τής πόλεως οδούς· τοΰτο δέ πράτ· 
των. ’Ακολουθούν, δσον δύνανται 

όσάκις 
ύς τήν οδόν 
δταν δέ ό ηνίοχος

ον τοΰ καθήκοντος τό αίσθημα, 
αύτών διερχο- 

τουσι πολλάκις 
, πλησιέστερον, 

μόνον τό διερχόμενον 
- ίστάμενοι, όταν 

φωνάξη
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που των. Ποσάχις δέν έχίνδύνευσαν νά χαταπατηθώσι, ποσάχις δέν έ- 
πληγώθησαν χαι χαθημάχθησαν, δέν έχαλυφθησαν μέ βόρβορον,—αδιάφορου! 
Ακολουθούν διαρχώς, ώς άλλοι έπόπται τής εταιρίας, τδ λεωφορείου. Εΐ- 
οον ένα δι’ άλύσου δεδβμένον είς τόν άξονα φορτηγού βαρυτάτης άμάξης, 
όσάκις δέ οί ίπποι, διά τδ ανώμαλον του δρόμου, ήναγχάζοντο νά χα- 
ταβάλλωσιν αγώνα δλως ύπερφυσιχον, τούς έμιμεΐτο χαί ό χύων, τό χα
τά δΰναμιν. Άμα δ’ έξήρχοντο τής δυσχερούς δέσεως, οί οφθαλμοί τοΰ 
εύγενοΰς ζώου ήκτινοβόλουν έχ χαράς.

Έν τή μουσική τών υλακών συμφωνία ήτις καί ένταΰθα, δπως έν Κΐπό- 
λει, κωφαίνει τούς διαβαίνοντας, οί μάλλον οιακρινόμενοι εΐναι τών αρτο
ποιών οί βραχύχωλοι χύνες. Επάνω τής φορτωμένης άρτους άμάξης ί- 
στάμενοι χαί έν συνοδία τών κυρίων των περιερχόμενοι τήν πόλιν, άγρυ
πνοι δέ τοϋ περιεχομένου τής άμάξης φύλακες, ένώ ό κύριός των διανέ
μει κατ’ οίκον τούς άρτους, ύλακτοΰσι διαρκώς και άνευ λόγου πολλά- 
ζις καθ’ δλων τών διερχομένων. Έκ δέ τοΰ ύψους τής έδρας αύτών 
αισθάνονται εύχαρίστησιν ένδόμυχον προχαλοΰντες καί δι’ ύλακών ύβοί- 
ζοντες τούς πεζούς διαβαίνοντας συναδέλφους των. Τούς άπαντώσιν έν
τοσούτω και ούτοι, άς φαντασθή δ’ έκαστος τί θόρυβος χαί ταραχή! Έάν 
δίπουν, μορφήν φέρον άνθρωπίνην, πλησιάση, τω άποδιδουσι χλεπτικάς δια
θέσεις· προβάλλοντες δ’ άμέσως τούς όδόντας ύλακτοΰσιν ώς φρενήρεις· 
έάν τυχόν έγγιση τήν άμαξαν, τήν άμαξαν των, πηδώσι λυσσαλέοι, 
συμφορά δ’ έπί τής περισχελίδος καί κνήμης σου, άν δέν κρατής άξιοσέ- 
βαστόν τι ρόπαλον χαί δέν τό διευθύνης δπως πρέπει! Αί μοσχόμαγκα’, 
διασκεδάζουσιν έρεθίζουσαι αύτούς, οί άμαξηλάται άπειλοΰσι τάς μοσχό
μαγκας παταγοϋντες τάς είς χεΐρας μάστιγας, έντεύθεν δέ μία ατελείω
τος κραυγών χαί ύλακών συμφωνία. Διό καί ολίγον ζώσιν οί τοιοΰτοι 
κύνες, συνεπεία τοΰ άκαταπαύστου τούτου έρεθισμοϋ. Έπι τών δέχα 
οί εννέα Ονήσκουσιν έξ αποπληξίας, έχ τοιούτων Ουμοΰ εκρήξεων 
προερχόμενης. , , ,

Οί, έξ ιδίας όρέξεως ή ανάγκης πλανήρη ζώντες ριον χύνες, οέν είναι 
σπάνιοι έν Νεοβοράκω. Κατοικοΰσι τάς μάλλον άποχέντρους συνοικίας, μέ 
δ,τι ευρωσι ή κλέψωσι τρεφόμενοι, καθ’ δλα δέ όμοιάζοντες τούς ραχοσυλ- 
λέκτας, οϊτινες τούς δέχονται ή τούς προσλαμβάνουσιν ώς συμβίαυς αύ
τών Ζώσι καθ’ όλα ανεξάρτητοι, πλήν μήτε ώραΐοι είναι μήτε έπί χαθα- 
ριότητι διαπρέπουν, ούδεμίαν δ’ άλλην αρετήν έχουσιν ή τήν πρός τούς 
τυχοοιώκτας, μεθ’ ών συνδέωσι τήν τύχην των, πίστιν αύτών. Πανταχοΰ 
δπου ϊδη τις, έπί τών παρόδιων ή παρά τών καταστημάτων τάς Ούρας, 
πολλούς σκύλους, δύναται νά ήναι έκ προτέρων βέβαιος δτι ή συνοικία 
είναι Γαλλική. Διατί, καί ήμεΐς τή άληθεία άγνοοΰμεν.

Παραιτούμαι, έννοεϊται έξ αηδίας, τής περιγραφής τοϋ μέρους δπου 
έτεροι δυστυχείς κύνες, μέ τά ώτία χατεσχισμένα, τούς όνυχας ήζρωτη- 
ριασμένους, τά νεφρά χαθημαγμένα, μάχονται πρός άρκτους, δυστυχείς 
ωσαύτως καί έπί πασσάλου δεδεμένας. Τοιαΰτα βάρβαρα καί απάνθρωπα

θεάματα ύπήρχον καί έν Αγγλία πρότινων έτών, φρονώ δ’ δτι καιρός ή
το νά παραιτηθώσι καί οί ’Αμερικανοί αύτών.

Άμ άρχίσωσι τοϋ θέρους οί καύσωνες, ή δημαρχία διατάσσει τήν κα
ταστροφήν των άνευ περιστομίου περιφερόμενων σκύλων, ή δέ αστυνομία 
τούς πνίγει ένδον δεξαμενής. 'Ορίζεται 2. 50 ‘J’p. αμοιβή είς 
δστις, τοιοϋτον συλλαμβάνων κύνα, τόν φέρει εί 
'Επάρχουσιν ούχ’ ήττον άνθρωποι οϊτινες, 

τοΐς τό f y / "οιαπραττοντες έχουσι φυσιογνωμίαν, 
ή πρός άνθρώπινον ομοιάζουσαν. lip'·; 
ποινή, τούς βά/.λουν έπί μίαν ή δύο 

ευρισκόμενον, μή τυχόν έλθωσίν

ών άνευ περιστομίου 
ένδον δεξαμενής.“ “ “· · /

----- ·
περιφερόμενων σκύλων, ή δέ _____ .....

'Ορίζεται 2. 50 ‘J’p. αμοιβή είς πάντα 
ς τής βασάνου τό μέρος, 

δπως κερδήσωσι τήν αμοιβήν, 
ό έζβάλλουσι καί τούς παρουσιά- 
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ον άνθρωποι 
χλέπτουσι κύνας μέ περιστόμιου, 
ζουν ώς ενόχους. Οί δέ τοιαΰτα 
τήν τών θυμάτων αύτών μάλλον 
έντοσούτω έκτελεσθή ή θανατική 
ήμέρας είς μέρος πλησίον τής δεξαμενής 
οί κύριοί των χαί τούς ζητήσωαιν. Όσάκις οί χύνες είναι ώραΐοι χαί φαί
νονται καλού οί'κου άποτελέσαντες μέρος, τό διήμερον διάστημα πα- 
ρατείνεται, έπί τή έλπίδι δτι Οά έλθωσιν οί κύριοι νά τούς ζητήσωσι 
καί τούς καλοπληρώσωσίν. Έρχονται συχνάκις τωόντι τινες έξ 

αύτών σκύλον, λυπούνται τινα τών
b 

αγοράς, καί 
έρχομένας, δπως 

τοϋ μεγάλου δρόμου

κ α λ ο 0 
ται, έπί τή 

τούς καλοπληρώσωσίν. 
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είς θάνατον καταδεοικασμένον, καί τόν άγοράζουσι. Καί άλλοι δέ 
πόριον τών σκύλων μετερχόμενοι,, ένεργούσι κάποτε τοιαύτας 
έπιτυγχάνουσι. Βλέπει τις έπί τέλους Γαλλίδας, δρομαίας έ 
ζητήσωσι τά πλανηθέντα ή παρά τών Βεοουίνων 
άρπαγέντα προσφιλή αύτών ζυνάρια.

Ή έν τή δεξαμενή όλεθρία κατάδυσις έκτελεΐται 
έπιστημονιζοΰ, ώστε αδύνατον νά ύπεκφύγη τις τήν 
ξωμεν μολοντούτο τόν αναγνώστην τών λυπηρών ταύτης λεπτομερειών. Δύο 
μόνον λέξεις περί τοΰ μέρους ένθα λαμβάνουσι χώραν αί μεταξύ κυνών καί 
ποντικών μονομαχία’., καί τελειώνομεν. ’Ονομάζονται Κυνοταφεΐα Mog pits! · 
μέρη ταΰτα, οί δέ θεαταί άποτελοΰσι μέρος τής κτηνωδεστέρας τού οχλ 
τάξεως. Εΐναι εύηθέστεροι καί αγριότεροι τών ύπό τούς οφθαλμούς των μαχ 
μενών τετραπόδων. Πίνουν άκαταπαύστως, ώς έκ τούτου τά μέρη ·—·'■-- °- 
Οουσι τριγύρω καπηλειών, θησαυρούς ωφελούμενων. Ό βλέπων τήν φυσι 
μιαν τών άνθρώπων τούτων τούς έκλαμβάνει ώς αδελφούς τών έν ‘ ~ 
μαχομένων σκύλων, οϊτινες μολαταύτα ήθελον ίσως θεωρήσει προ 
αύτην συγγένειαν. Πολλάκις άλλως τε καταβαίνουσι ζαί οί ίδιοι, 
καταστήσωσι τούς είς τό πεδίον τής μάχης πεσόντας κύνας, καί διά 
δόντων των πνίγουσι τούς ποντικούς. Έν τοΐς άγώσι τούτοις, 
μονομαχοΰσι μέχρι θανάτου, ή αντιτάσσεται σκύλος πρός έκατοστύας ποντικών 
τούς οποίους οφείλει έντός ώρισμένου διαστήματος νά έξολοθρεύση. Κάποτε δέ 
τίθεται χαί κάπρος Μεξιχανιζός άπέναντι σκύλων τούς οποίους έζκοιλιάζει, ένώ 
έφορμώσι κατά τών ώτίων αύτού. Ζώσι δέ οί κύνες καθ’ δλον τό ’Αμερικανικόν 
κράτος παντός φόρου ελεύθεροι. Ούδ’ ομοιάζει πρός τοΰτο ή ’Αμερικανική Δημο
κρατία τήν Γαλλικήν ήτις, άν άφ’ ενός μετρά ώς σκύλους τούς άνθρώπους, μετρά 
άφ’ έτέρου καί τούς σκύλους ώς ανθρώπους, άδρώς φορολογούσα αύτούς.

(Έκ τής Atlantic Monthly) Φ. A. Β.

αυτών, 
άλλων, 
τό έμ-

διά τρόπου τοσοϋτον 
ποινήν. Άς άπαλλά-

τά
ου

ταΰτα βρί- 
ογνω- 

τω πεδίω 
σβολήν τοι* 
δπως άντι- 

ών ό- 
ή δύο κύνες



Η ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ* ΓΥΝΑΙΚΩΝ. G73
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ. ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΗΘΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
TOT W. Ε. U. LECKY.

(Συνέχεια χαΐ τέλος.)

Καθ’ α ειπομεν έθεωρεΐτο άγιότης τό νά άπέχη τις τοΰ γάμου ή ό έγγα
μος νά άπέχη τής συνουσίας, διότι δ γάμος έθεωρεΐτο ύπό τήν κοινοτέραν 
καί ταπεινοτέραν αύτοΰ έποψιν. ΊΙ γνώμη περί τής ακαθαρσίας τοΰ γάμου 
έπί πολλούς αιώνας έσχε μεγάλην επιρροήν έπί τής εκκλησίας, ήτο δέ συν
ήθεια τήν παραμονήν τής μεταλήψεως τών μυστηρίων νά άπέχωσι τής κοί
της οί έγγαμοι, έπίσης καί έάν έπρόκειτο τήν έπιοΰσαν νά συνοδεύσωσι λι
τανείαν τινα. "Ενεκα τούτου ό δεύτερος γάμος δέν έπιτρέπετο, άεί δέ ζα- 
τεβάλλετο προσπάθεια νά διατηοήσωσι τόν κλήρου άγαμον. Οί ασκητικοί 
χριστιανοί κατεοίκαζον περισσότερον τόν δεύτερον γάμον παρά ταΐς γυναΐ- 
ξίν ή παρά τοΐς άνοράσιν. Ούδείς κάμνεί λόγον περί τής προσφιλούς μνή
μης πρός τόν άποθανόντα σύζυγον, όλοι δμως συμφωνοΰσιν είς τό νά Οε- 
ωρώσι τόν γάμον ύπό τήν ταπεινήν έποψιν, καί νομίζουσιν, δτι ή γενετή
σιος ορμή είναι τό μόνον ελατήριου τοΰ γάμου. Ό Άθηναγόρας ονομάζει 
τόν δεύτερον γάμον « κοσμίαν μοιχείαν», ό δέ Κλήμης ό Άλεξανδρεύς άπο- 
καλεΐ ασέλγειαν τόν β'. καί γ'. γάμον. Ό άγιος Ιερώνυμος λέγει, δτι ή δίς 
συζευχθεΐσα είναι άναξία καί ώς γραία καί πτωχή γυνή νά ζητή έλεημο- 
σύνηυ παρά τής εκκλησίας. ΙΙαρά τοΐς "Ελλησι χριστιανοΐς έθεωρεΐτο ό τέ
ταρτος γάμος άνομος.

Κατά τούς πρώτους χρόνους οί ιερείς είχον τό δικαίωμα νά ήνε έγγαμοι, 
άπηγορεύετο δμως νά νυμφεύωνται χήρας, ή οί ’χήροι νά γίνωνται ιερείς. 
'II δέ γνώμη καί αί περί τούτων διατάξεις ήσαν διαφόρου αύστηρότητος 
κατά τούς διαφόρους χρόνους και κατά τήν έπικρατοΰσαυ γνώμην τών 
πατέρων τής εκκλησίας. Βραδύτερον κατά τόν 8ον αιώνα καί μετέπειτα ή 
άνηΟικότης είχε προχωρήσει είς τοιοΰτον βαθμόν παρά τω άγάμω, καί 
πρότερον κατά τό μάλλον ή ήττον έγκρατεϊ κλήρω, ώστε ’Ιταλός τις έπί- 
σκοπος τοΰ 10ου αίώνος διηγούμενος τήν κακοήθειαυ τοΰ κλήρου, λέγει, 
δτι έάν έφηρμόζοντο οί κανονικοί νόμοι κατά τών ασελγών ιερέων, τότε 
έπρεπε νά μείνωσιν έν τή εκκλησία μόνον παΐδες, άλλά καί ούτοι έπρεπε 
νά άποκλεισθώσιυ, έάν έφηρμόζοντο οί κατά τών νόθων νόμοι. Είς τινα 
μέρη μάλιστα οί ηγεμόνες έπέβαλλον τοΐς ίερεΰσι φόρου τινα, οι’ ού τρόπον 
τινά έδίδετο διοικητική άδεια αύτοΐς τοΰ διατηρεϊν έταίρας. ΕύρέΘησαν 
δμως καί πατέρες τής έκκλησίας καί πάπαι, οΐτινες κατά καιρούς έΟε- 
ώρησαν τόν τρόπον τούτον τής ζωής τών ιερέων ώς αποτρόπαιου έγκλημα. 
Τό ιερατείου ένεκα τής διαφθοράς του είχε πέσει πολύ κατωτέρω τών λαι- 

κώυ, ύπάρχουσι δέ παραδείγματα, άν και ούχί συχνά, έξωλεστάτης ηθικής 
καταστάσεως, ώς π. χ. ό πάπας ’Ιωάννης ό XXIII, δστις πρός πλείστοις 
άλλοις έγκλήμασι κατεδικάσθη καί έπί αιμομιξία καί μοιχεία, μοναχός 
τις έν Canterbury, δστις έν ένί μόνω χωρίω είχε 17 νόθα τέκνα, ώς 
άπέδειξεν άνάκρισίς τις τοΰ 1171, έτερος μοναχός έν 'Ισπανία, δστις είχε 
70 έταίρας, Ερρίκος ό III έπίσκοπος τής Liege έν Βελγίω, δστις άπε- 
δείχθη τό 1170 δτι είχεν 65 νόθα τέκνα. Θί συγγραφείς τοΰ μεσαιώνος 
περιγοάφουσιν άπειρα μοναστήρια γυναικών όμοιάζοντα πρός χαμαιτυπεία, 
απειραρίθμους βρεφοκτονίας, αιμομιξίας τών ιερέων είς βαθμόν, ώστε έξε- 
οιΟοντο αυστηροί διαταγαί νά μή κατοικώσι μετά τών μητέρων των καί 
τών αδελφών των. ΊΙ παρά φύσιν άγάπη, ήτις σχεδόν έξέλιπεν έπηρεία τοΰ 
χριστιανισμού, ήτο σταθερά συνήθεια τών μοναστηρίων, τό δέ έξομολογη- 
τήριον έχρησίμευε πολλάκις πρός ασελγείς σκοπούς, δπερ ήτο λίαν συχνόν 
πρό τής μεταρρυθμίσεως.

Είς διαμαρτυρούμενα κράτη, ένθα ό γάμος επιτρέπεται τοΐς ίερεΰσι, γεν
νώνται έκ τούτου κατάδηλα καί αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα. ’Εκτός τίνος 
περιορισμού έκ τοΰ έπαγγέλματος προερχόμενου και όμοιας κατ’ επιφά
νειαν άγιότητος, έκτος τίνος άναρμόστου, άλλά κατά τό ήμισυ έν γνώσει 
διατελούσης, συχνάχις δέ άδικώτατα ώς υποκρισίας όνειδιζομένης διαγωγής, 
εύρίσκει τις παρ’ αύτοΐς εστίας εύτυχίας καί αρετής, άς ίσως ούδαμοΰ 
άλλοΰ άπαντά τις. Οί ιερείς ούτοι αισθανόμενοι τήν αγίαν αύτών απο
στολήν ένδιαφέρονται διά τήν διανοητικήν, κοινωνικήν καί πολιτικήν ζα- 
τάστασιν. Καί ώς πατέρες οικογενειών έχουσι τά αύτά συμφέροντα. Είνε 
δέ γλυκείς καί πράοι, καί ηθικοί έν λόγοις καί έργοις. Αί σύζυγοί των 
έπισχέπτονται ασθενείς, ύποστηρίζουσι πτωχούς καί διδάσκουσι τήν νεο
λαίαν. Ταϋτα πάντα διαπλάσσουσι τόν χαρακτήρα αύτών καί ήθικοποιοϋσι, 
τό παράδειγμα δέ αύτών έπενεργεΐ ούχ ήττον ή αί ένέργειαί των.

Παρά τοΐς καΟολιζοϊς, παρ’ οίς υπάρχει άγαμία, αναπτύσσεται δλως 
διάφορος χαρακτήρ, δστις συνδέει μετά βαρέων καί δεινών σφαλμάτων 
καί τινα εύγενή πλεονεκτήματα. Λελυμένοι παντός γήινου δεσμού καί στε
ρούμενοι σχέσεων τινων, αίτινες ύπέρ πάν άλλο πραυνουσι τόν χαρα
κτήρα, οί καθολικοί ιερείς διεκρίθησαν λίαν συχνά ένεκα τοΰ αγρίου καί 
αιμοχαρούς αύτών φανατισμού, και ένεκα τής αδιαφορίας προς πάντα τά 
συμφέροντα, έκτός τών τής έκκλησίας των, ένώ άφ’ ετέρου ό στενός κύ
κλος τών συμπαθειών αύτών ζαί ή δουλοφροσύνη είς ήν ύπόζεινται έζ- 
ζλησιαστικώς, καθιστά αύτούς ακαταλλήλους διά τήν έκπαίδευσιν τής νεό- 
τητος, ήν τόσον έπιμόνως άπαιτοΰσι, καί ήν διετήρησαυ πρός δυστυχίαν 
τής ανθρωπότητας. Άφ’ έτέρου ούδέν σωματείου δεικνύει ειλικρινέστερου 
ζήλον είς τό νά Ουσιάση διά τό καθήκον πάντα γήινου σκοπόν, ζαί νά 
άντισταθή είς τήν κακοπάθει-αν καί τούς κινδύνους τής ζωής ένεκα τής 
άποστολής του. (*)

(·) Ό συγγραφεΰ; εννοεί cii τούτου βεβσΐω; τοΰ; Ιεραποστόλου;, τοΰ; πεμπομένοο; εΐ; γώρα; 
βαρβάρους. ’.Αλλά περί τούτων δύνανται νά γ-ΐνωσι πολλαί αντιρρήσεις και σχόλια.
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Εινε άδικον τδ νά άρνηθή τις, δτι κατά τούς ζοφερωτέρους χρόνους τοϋ 

μεσαιώνος ύπήρξαν χαι καλοί καί μεγάλοι άνδρες κληρικοί, άφ’ ετέρου όμως 
εινε βέβαιον, οτι έπί πολλούς αιώνας αθέμιτοι σχέσεις τοϋ κλήρου, καί 
μάλιστα λίαν συχναί, συνέτειναν εις τό νά διαφθαρή και ό λαός, καί ότι 
αντενέργησαν εις τάς μεγάλας εκδουλεύσεις, άς ό χριστιανισμός παρέσχεν 
άναφορικώς εΐς τήν ηθικήν αγνότητα. Ή πρός τόν ασκητισμόν τάσις, ήτις 
έκήρυξε πόλεμον κατά τής ανθρώπινης φύσεως, έπέφερε τούς αντιθέτους 
καρπούς, καί ήτο επιβλαβής είς τήν αγνότητα τοϋ πνεύματος. 'Π. ύπερ
βολική ευσέβεια τών γυναικών, αϊτινες ήθελον νά ζώσι χωρίς τοΰ άνδρός, 
ωθεί αύτούς εΐς δεινήν ακολασίαν, ή ακριβέστερα σχέσις τής ζωής έθε- 
ωρεΐτο αμαρτία, διά δέ τής άγαμίας τού κλήρου παρίστατο έτι ταπεινω- 
τέρα. Ό προτεσταντισμός συνετέλεσε πολύ -εΐς τό νά άποοώση είς τ:ν 
γάμον πάλιν τήν πριν αγνότητα καί άξίαν. ΊΙ ασκητική τάσις έπενέργησεν 
έπιβλαβώς έπί τής Οέσεως τών γυναικών διότι στηριζομένη έπί τοϋ μύθου 
τής παλαιάς διαθήκης περί τής πτώσεως τής γυναικός ένεκα τής αμαρτίας, έτα- 
πείνου τον χαρακτήρα αύτών, πατέρες δέ τής έκκθνησίας έξεσφενδόνιζον 
άγριας ύβρεις κατά τού γυναικείου φύλου, ώς τής πρώτιστης πηγής τής 
δελεάσεως τών άνδρών, άν καί τοΰτο άντιφάσκη ρητώς πρός τάς κολα
κείας, άς μετεχειρίζοντο πρός τινας γυναίκας. Ή γυνή ήτο κατ’ αύτούς 
ή πύλη τοϋ άδου, ή μήτηρ παντός ανθρωπίνου κακοΰ, έκάστη δέ έπρεπε 
νά αίσχύνηται διότι ήτο γυνή. Η τοιαύτη διδασκαλία έπηρέαζεν έν μέρει 
καί τάς άργάς τών περί γυναικών έχδιδομένων νόμων, μόλις δέ βραδύ- 
τεοον ήρχησε νά αίρηται ό περιορισμός τών γυναικείων δικαιωμάτων, τοΰθ’ 
όπερ συνέβη άνευ διακοπής άπό τοΰ Κωνσταντίνου μέχρι τοΰ ’Ιουστινι
ανού. ’Εν τή φεουδαλική νομοθεσία δμως οιετήρησεν ή γυνή πολύ ταπει- 
νοτέραν Οέσιν ή έν τή ρωμαϊκή νομοθεσία κατά τούς χρόνους τών έθνικΐν 
αύτοκρατόρων, διότι εύρίσκομεν πολλάς διατάξεις άπαγορευούσας εΐς τάς 
γυναίκας τό νά εχωσιν οίανδήποτε μεγάλην περιουσίαν, καί άναγκαζούσας 
σχεδόν αύτάς νά έκλέξωσι τό μοναστηριού ή τόν γάμον. Μόλις δέ κατά 
τό τέλος τοϋ παρελθόντος αΐώνος έγένοντο σοβαραί άπόπειραι πρός κα- 
τάργησιν τών νόμων τούτων, ή δέ γαλλική έπανάστασις άνεγνώρ.ισεν ίσα 
κληρονομικά δικαιώματα τοΐς υίοϊς και ταΐς θυγατρασι, καί έδωκεν ώθησιν 
είς μεταρρυθμίσεις, προπαρεσκεύασε οέ καί τήν κοινήν γνώμην.

'Η ηθική άγνότης τών βαρβάρων, ώς περιγράφει τούς Γερμανούς δ 
Τάκιτος, ΐνα χρησιμευσωσιν ώς υπόδειγμα άρετής τοΐς 'Ρωμαίοις, ήτο άλλης 
φύσεως ή ή ύπό τοΰ ασκητισμού έπιδιωκομένη, διότι συνεκεντροΰτο είς 
τόν γάμον, έξεδηλοΰτο είς εύγενή πρός τόν άνδρα πίστιν, ολίγον οέ ήρ- 
μοζεν είς βίον άγαμίας, ήτις ώς ειδομεν δέν διεφύλαξε τούς ιερείς άπό 
τής έξαχρειώσεως. Έπί πολλούς αιώνας ό χριστιανισμός δέν επέτυχε νά 
κωλύση τήν πολυγαμίαν παρά τοΐς βασιλεΰσι τών βαρβάρων. Πολλοί άλλοι, 
καί ό μέγας Κάρολος είχε δύο γυναίκας καί πολλάς εταίρας. Βραδύτερου 
έπέτυχον οί πάπαι καί οί επίσκοποι νά άντισταθώσιν άποτελεσματικώς. Ούχ

ηττον ή οικιακή άγνότης 
μαιών, ώς άποδεικνύουσι

'Π ανήθικος 
ύπό τήυ έπίρροιαυ 
διαρρήδην τήν αμοιβαιότητα τής 
αποτελέσματος. Καί νΰν έτι, 
έπί τής είδωλολατρείας έν 'Ρώμη 
τούς άνδρας, καί άδικος καί οδυνηρά αύστηρότης 
πατερες τής έκκλησίας τών πρώτων χρόνων 
κον ό μέν άνήρ έπιθυμών καί άπολαμβάνωυ 
δουσα γυνή νά καταδικάζεται, άλλά τοΰτο δέν 
συνείδησιν τοϋ λαοΰ τοΰ χριστιανικού, ό 
μυστηρίου έσχευ έπιρροήν έπί τού αντικειμένου ■ 
ποιθησις δτι ό γάμος ώς σύμβολου τής ένώσεω 
έκκλησίας εΐνε ή μόνη έπιτρεπομένη σχέσις <■"··’

Ύπάρχουσι πολλοί λόγοι, ένεκα τών οποίων 
άνδρός καί μιας 
τών σχέσεων τώυ 
ουτος δύναται νά 
τά μέρη. Έκ τοϋ 
πρέπει νά ήνε καί 
σύνίεσμοι νά ήνε τοΰ είδους 
καί σύνδεσμο·, διαρκοϋντε 
σύνδεσμοι δέν προξενοϋσιν όνειδος 
έάν αύτά δέν 
αναγκαία διά 
καταδικάση τις τοιούτους

Άεί ύπάρχουσι πολλοί, οΐτινες 
όρμής δέν δύνανται νά φροντίσωσώ περί τών 
θέσεώς των, έπομένως r ’ 
υωνίαν, δύνανται δμως νά φροντίσωσι διά 
τέκνα καί νά καταστήσωσιν ι 
τάξεως. Ουτω ούδέν βλάπτεται ή 
φροσύνης συνδεθέντες 
τής αύτοκρατορίας 
τού γάμου, ήτις 
τρόπον τινά 
τέκνα 
π. χ. άν ούτοι 
κλησία δμως 
ιδεών τούτων 
μα, οτι πάσα 
αμάρτημα τιμωρητέου.

τών βαρβάρων ήτο ύπερτέρα τών μετέπειτα 'Ρω- 
πολλοί νόμοι.

αυτή κατάστασις κατά μικρόν έβελτιώθη 
τοϋ χριστιανισμού, πατέρες τής 

συζυγικής ι 
όπου ή ηθική κατάστασις εΐνε 

επικρατεί έπίσης μεγάλη 
Γ...,ς διά τάς 

έθεώρησαν πάντοτε 
νά συγχωρήται, 

ειχεν εισχωρήσει

καί μετεβλήθη 
έ?ες τής έκκλησίας έδίδασκον 

πίστεως άλλά ούχί πάντοτε μετά
"η; 
διάV Λ

την 
ώς 

πε- 
τής

ολλοί λόγοι, ένεκα
πρέπει νά ήνε ό 

φύλων. Δύναται δέ 
εύτυχίαν καί 

πρέπει 
ή δτι 
τούτου, 

έτη μόνον

γυναικός 
δύω 

προξενήση 
δτι ουτος 
ό μόνος,

να ήνε ι 
συμφέρει 
πάντοτε 
τινα. Έν 

εΐς ουδέτερον 
άγωσιν άνήΟικου καί ταπεινωτικόν βίου, 
τά προσδοκώμενα τέκνα, 

συνδέσμους διά τοΰ απλού 
; κατά τόν χρόνον 

τέκνων

άνω τέρα 
έπιείκεια 
γυναίκας. Οί 

ώς άδι- 
ή οέ ένδί- 
— εΐς 

ό χαρακτήρ δμως τοϋ γάμου 
■·£ τούτου, έγεννήθη δέ ή 

ς τοΰ Χριστού μετά 
άνδρός πρός γυναίκα.

ό ισόβιος σύνδεσμος ενός 
ομαλός καί ό συνήθης τύπος 
τις ν’ απόδειξη, δτι ό τρόπος 
νά άυυψώση ηθικώς άμφότερα 
ό προεξάρχων δέν έπεται, δτι 

εΐς τήν κοινωνίαν όλοι οί 
δέ ύπήρξαν πρός τω γάμω 
έποχαΐς, καθ’ ας προσωρινοί 

τών συνδεόμενων μερών, 
, φροντίζωσι δέ τά 

τότε νομίζω Οά ήνε αδύνατον νά 
καί όρθοΰ λόγου, 

τής ακμής τής ζωικής 
των άυαλόγως τής 

διά πρωίμων γάμων δύνανται νά βλάψωσι την κοι- 
γάμου γευνώμευα 
κατωτέρας τινός 

τουναντίον γάμο·, μετ’ ά- 
Τούτο άνεγνώρ’.^ου οι νόμοι 

έδιδον τοιούτοις συνδέσμοις τήν επωνυμίαν 
τούς τοιούτους συνδέσμους, οΐτινες ήσαν 

γάμο: άλλου δευτέρου ταπεινότερου είδους. Τά έκ τούτων 
διέμευον έν τή τάξει τών μητέρων, ούχί δέ έν τή τών πατέρων, 

ήσαν πατρίκιοι, ούδέ είχον δικαίωμα κληρονομιάς. Ή έκ- 
εϊχε κηρύξει φανερόν καί αδιάλλακτον πόλεμον κατά

, έδίοασκε δέ ώς θρησκευτικόν, 
άλλη σχέσις τών γενών εκτός

Τούτο δέ έ

τά έκτος τοϋ 
αύτά χρησίμους πολίτας 

ΐ κοινωνία, ένώ 
ήνε επιβλαβέστεροι, 

έν 'Ρώμη, έόιόον τοιούτοις 
έκάλυπτε τούς τοιούτους 

ταπεινότερου είδους, 
τάξει τών μητέρων, ούχί 51 - · ' 

φανερόν καί αδιάλλακτον πόλεμου κατά τών 
άναλλοίωτον καί άκαμπτου δόγ- 

τοϋ ισοβίου συνδέσμου εΐνε 
νήργησε κατά μικρόν, ώστε ό πρώην
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έν χρήσει πολιτικός γάμος έπί τών τελευταίων αύτοκρατόρων άντικατέςτη 
διά ’τοϋ έχχλησιαστικοΰ γάμου. Ό τοιοϋτος γάμος έλάμβανε χώραν χαι 
έπι τής δημοκρατίας. Τοΰ γάμου λαβόντος τόν χαρακτήρα μυστηρίου, 
προς ευλογίαν δέ αύτοϋ δντος αναγκαίου τοΰ ίερέως, τό ίερατεΐον ά- 
πέκτησεν ίσχύν καθό απαραίτητον είς τήν ουσιώδη ταύτην πράξιν τοΰ 
βίου τών χριστιανών, ήν έσχάτως πάλιν έξησΟένισεν είς τινας χώρας 
ή εισαγωγή τοΰ πολιτικού γάμου.

Όσον άφορά τά διαζύγια πολλάκις οί πολιτικοί νόμοι διεφώνουν πρός 
τάς διατάξεις τής έκχλησίας, άν δέ οί πολΐται κατέφευγον είς εκείνους 
ώς συμφερωτέρους, ή έκκλησία έπέβαλεν αύτοΐς διαφόρους ποινάς, αφορε
σμούς* κτλ. Οί μικτοί γάμοι, οϊτινες εινε ικανοί μάλλον παντός άλλου νά 
καταπραύνωσι τό μίσος καί τήν μισαλλοδοξίαν, ήσαν αύστηρότατα άπηγο- 
ρευμένοι ύπό τών θεολόγων, γάμοι δέ τοιοϋτοι προΰποΟέτουσι γενικήν τινα 
ανοχήν διότι ή πίστις ότι τό έν τών μελών τής συζυγίας εινε καταδεδιχασμένον 
είς τήν αίωνίαν κόλασιν, δέν εινε πρόσφορον είς τήν οικογενειακήν εύτυχίαν, είς 
τήν άμοιβαίαν συμπάθειαν καί έμπιστοσύνην, τά δέ τέκνα τής τοιαύτης οικογέ
νειας αδύνατον νά εχωσι τά μέν τοιαύτην τά δέ έκείνην τήν θρησκείαν, έάν οί γο
νείς πιστεύωσιν, ότι τά μέν ή τά δέ είνε καταδικασμένα είς τήν κόλασιν. Ή έχ 
τών μικτών γάμων προερχομένη συμφορά ήτο άγνωστος πρό τής έπικρατήσεως 
τοΰ χριστιανισμού, τοΰτο είνε προϊόν μεταγενεστέρων χρόνων. ’Ενώ δέ 
άνδρες διανοητικώς ανεπτυγμένοι διά διαφόρων επιστημονικών ανακαλύψεων, 
διά κριτικών καί ιστορικών έρευνών καί βελτίωσεως τών άνωτέρων εκπαι
δευτηρίων κατώρθωσαν ν’ άτενίζωσιν άφόβως είς τό κυριώτερον θρησκευ
τικόν πρόβλημα, αί γυναίκες έμειναν άποκεκλεισμέναι άπό τής τοιαύτης 
έπιρροίας. Ή φύσις αύτών είνε ήττον έπιδεκτική άμεροληψίας, κατά δέ 
τήν έκπαίδευσιν αύτών αποκλείονται, όσα δύνανται νά κανονίσωσι καί 
ένισχυσωσι τό πνεΰμα αύτών, κύριος οέ σκοπός κατ αύτήν θεωρείται 
συχνάκις τό νά έμπνεύσωσιν αύταΐς έμπαθή πίστιν είς τάς παραδεδεγμέ
νος γνώμας ν’ άπομακρύνωσι δέ αύτάς άπό επαφής προς γνωμας άντι- 
Οέτους. Οί θεολόγοι άπήτησαν άεί τήν άπόλυτον πίστιν ώς πρώτον κα
θήκον, έθεώρησαν δέ έγκληματικήν πάσαν άμφιβολίαν, έξ ού προέχυψε 
διανοητική τις τάσις, ήν δέν ευρίσχομεν έν άλλοις χλάδοις τών επιστη
μών. Άν καί είς πολλούς άνδρας καί είς τάς πλείστας γυναίκας ελλεί
πει πάσα γνώσις τής κριτικής τής παλαιάς διαθήκης, τής ιστορικής έρεύ- 
νης καί τών επιστημονικών ανακαλύψεων, ούχ ήττον καταφέρονται κατά 
τών άντιφρονούντων καί έμπαθώς χωρίς νά έγνώρισάν ποτέ τά φρονήμα
τα αύτών καί τούς λόγους. Οΰτω δύναται νά έπέλθη δυσπιστία έν τή 
οίκογενεία, έλαττοΰται ή αμοιβαία έμπιστοσύνη τοϋ άνδρός καί τής γυ- 
ναικός, πανταχοΰ δέ έξαπλουται δειλία τοϋ πνεύματος καί υποκρισία. Κα
τά τούς πρώτους αιώνας μετά Χριστόν οίκογενιακαί διχόνοιαι ήσαν λίαν 
συχναί ένεκα διαφόρων φρονημάτων θρησκευτικών τοϋ άνδρός καί τής γυ- 
ναικός. Ό πολιτικός νόμος δέν έκώλυε μικτούς γάμου; χριστιανών καί 
Ιουδαίων ή αιρετικών, πολλαί σύνοδοι δμως τούς έθεώρουν έγκλημα. Είς
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τής γυναιχος._ Ο ανηρ εινε φυσιχώς ισχυρότερος, ή δέ γυνή ώραιοτέρα, 
ό .. ·] ε’ν£ §,ανΟη_

ηχότα 
οέ μετά λογικήν σχέψιν καί πείραν 

άναμφιβόλως ύπερέχει ή γυνή τοΰ

Η ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.
τοΰτο όε συνετελει πολύ ό διάφορος χαρακτήρ 
τής γυναικός. Ό άνήρ είνε φυσιχώς .. j „
διανοητικώς δμως ύπερέχει ό άνήρ άναμφιβόλως. Ή γυνή ι ..............
τιχώς έπιπολαιοτέρα τοΰ άνδρός, άσχολεΐται μάλλον μέ τινα συμβεβηχό 
ή μέ γενιχάς άρχάς, δέν κρίνει r1 ·—’· '
άλλά μάλλον χατά θεωρίαν. Ηθικώς 
άνδρός.^ H αύταπάρνησις, τό έξέχον στοιχεΐον έναρέτου καί θρησκευτικούάνδρός. '. 
χαρακτήρος, άπαντάται ήττον 
συνίσταται είς τήν ύποταγήν, είς

παρά τώ άνδρί ή τή γυναιχί, ής ό βίος 
... J τάς ορέξεις άλλου. Ή γυνή είναι 

εύαισθητοτερα, έν λογισμώ δέ καί πράξει άγνοτέρα, πρδς τούς πλανωμέ- 
νους έπιειχεστέρα, πρός τούς πάσχοντας συμπαθεστέρα, πρός τούς περιστοι- 
χοΰντας δέ μάλλον άξίαγαπητος. Αί γυναίκες δέν ένεργοΰσιν μετά θελή- 
σεως τοσοϋτον ίσχυρδς, δσον οί άνδρες, άλλ’ έν τή ύπομονή ύπερτερούσι 
τούς άνδρας, ή παθητική όμως αΰτη άντίστασις δέν' είναι κυ’οίως άνδρεία 

σα. Ο άνήρ άποδίδει δικαιοσύνην ή γυνή συγχωρεΐ.
Π επιρροή, ήν έσχον αί γυναίκες έπί τής εισαγωγής τ * 

είς τό ρωμαϊκόν κράτος έξηγεΐται έκ τής ύπερβαλούσης 
θρησκευτικού αύτών αισθήματος καί τής ύποταγής αύτών 
ήτξς συνιστα τήν προσωπικήν άγάπην πρός τόν ιδρυτήν αυτής ώς κύριον

καρτερούσα κα». άνθισταμένη, άλλά μάλλον ύποταγή, ύπομένουσα καί ύπείκου -

τοΰ χριστιανισμού 
■- δυνάμεως τοΰ 

είς θρησκείαν 
. . · · · > ......... ί; ως κύριον

καθήκον, αποόιοει άγνωστον μέχρι τοΰδε άξίαν εις τάς γυναικείας άρετάς 
καί άνοίγει εις αύτάς άπεριόριστον στάδιον. Έπί ούδεμιάς άλλης πνευματι- 

*Μσ«ως έδείχθη ή γυναικεία έπφροή τόσον ισχυρά καί άποφασιστική, 
είς δέ τόν άγώνα τών μαρτύρων καί κατά τούς διωγμούς κατέσχον αύται τήν 
πρώτην θέσιν. ΙΙολλαί μητέρες έκατήχησαν είς τόν χριστιανισμόν τούς 
υιούς των, οΰτω τόν άγιον Λύγουστΐνον, τόν άγ. Χρυσόστομον, τόν άγ. 
Βασίλειον κ. άλ. πολλαί δέ γυναίκες έπροστάτευσαν πολύ τόν χριστια
νισμόν, π. χ. ή άγια 'Ελένη κ. άλλαι.

Ο Ιουστινιανός κατήργησε τόν νόμον, καθ’ δν γυναίκες δέν ήδύναντο νά 
έπιτροπεύωσι τά τέκνα των, έξ ού δμως προήλθε πολλαί πλουσιαι χήραι 
παραπειθόμεναι ύπό τών ιερέων νά άφιερώνωσι τήν περιουσίαν καί τά 
τέκνα των τή έκκλησία.

Νομίζω άναμφισβήτητον, δτι είς τούς μεγάλους θρησκευτικούς άγώνας 
τοΰ 16 αίώνος ό μέν καθολικισμός ήκολούθει τάν γυναικεΐον τύπον, 
προτεσταντισμός τον άνδρικόν. Ό καθολικισμός μόνος διεφύλαξε τήν 
τρείαν τής παρθένου Μαρίας, τό σύμβολον καί τό ύποστήριγμα 
γυναικείου τύπου. Ή έπιτηδειότης, μεθ’ ής διά μουσικής, ζωγραφία 
άρχιτεχτονικοΰ ρυθμοΰ τών εκκλησιών καί έπιβαλλουσών λιτανειών 
νεργεΐ έπί τοΰ αισθήματος, ή τάσις 
ή τό πνεΰμα, τό περί τοΰ άλαθήτου 
τός άλλου ή άπεριόριστος αύθεντικότης 
τα πρός τόν αύτόν σκοπόν. Ή γυνή είνε φύσει άσθενής 
στηρίγματος, ό δέ άνήρ ισχυρός καί άνεξάρτητος. Διά τοΰτο

(ΟΜΗΡΟ- ΦΤΛ. IB'.)

ό δέ 
λα- 
τοϋ

»» 
έπε- 

τοϋ νά έπιδοα μά/.λον είς τό αίσθημα 
τής έχκλησίας δόγμα καί πρό παν- 

τής έχκλησίας, ένήργησαν πάν- 
καί χρήζει ύπο- 

> ή καθολική 
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θρησκεία, ήτις υπαγόρευε', τώ άμφιβάλλοντι πνεύματι τυφλήν πίστιν εις 
τήν άλάθητον εκκλησίαν, τή δέ τεταραγμένη συνειδήσει απόλυτον εμπι
στοσύνην είς τό τάς αμαρτίας συγχωρούν ίερατεΐον, έσχεν άεί ιδιαιτέραν 
ελκτικήν δύναμιν έπί τοΰ γυναικείου πνεύματος. Τουναντίον θρησκεία 
(ή προτεσταντική), ήτις δέν αναγνωρίζει μεταξύ τών άνθρώπων καί δη
μιουργού ούδεμίαν αυθεντικότητα, ήτις θεωρεί ώς καθήκον τήν ανεξάρτη
τον κρίσιν καί τήν ατομικήν ευθύνην, και ήτις άφήρεσεν άπό τής λα
τρείας τούς θέλγοντας στολισμούς καί τά αισθητικά υποστηρίγματα, εινε 
κατ’ εξοχήν θρησκεία διά τούς άνδρας. Ή μέχρι τούδε άνδρικωτέρα μορ- 
φή τού χριστιανισμού εινε δ πουριτανισμός (Puritanirmus). Οί διασημότεροι 
αυτού διδάσκαλοι διαφέρουσιν άπό τών ' Αγίων τών καθολικών κατά τε 
τόν ηθικόν τύπον καί κατά τό διδακτικόν σύστημα. Ό καθολικισμός 
συνήθως πραύνει τόν χαρακτήρα, ό προτεσταντισμός ενισχύει αύ
τόν. Άλλά ή πραότης έκείνου μεταβάλλεται συχνάκις εις άδυνα- 
μίαν, ή δέ ισχύς τούτου είς σκληρότητα, Α,ύστηρώς καθολικοί λαοί δια- 
κρίνονται έπί εύσεβεία, έπί καθ’ έξιν καί ζωηρά έπιδεκτικότητι 
διά θρησκευτικάς έντυπώσεις, έπί Οερμότητι αισθημάτων, καί έπί τίνι φυ
σική προσήνεια καί λεπτότητι τής συμπεριφοράς. Αύστηρώς προτεσταν- 
τικοί λαοί διαχρίνονται έπί φιλαλήθεια, έπί αύστηρά έπιγνώσει τού καθή
κοντος, έπί ισχυρώ καί άξιοπρεπεϊ χαρακτήρι. Γυναικώδης ύποταγή καί 
πίστις άκμάζουσι παρά τοΐς καθολικοΐς, έλευθερία δέ καί πεποίθησις έν 
έαυτώ παρά τοΐς διαμαρτυρουμένοις, καί έκεινοι μέν τείνουσιν εις τήν 
δυσειδαίμονίαν, ούτοι δέ εις τόν φανατισμόν. Ό προτεσταντισμός, έξευγε- 
νίσας τόν γάμον παρέσχε ταΐς γυναιξί μεγάλην εύεργεσίαν.

Κατ’ έμήν γνώμην ό προτεσταντισμός ήθελε παράσχει μεγάλην εύεργε
σίαν είς τό γυναικείου φΰλον καί τόν κόσμον, έάν δέν κατήργει τά έξ 
ασκητικών άρχών ίδρυθέντα μοναστήρια, καί διά τούτο λίαν έπιβλαβή, 
άλλ’ έάν μετέβαλεν αύτά εις άσυλα, ένθα νά καταρεύγωσι; πολλαί γυ
ναίκες, αίτινες ένεκα ένδειας, οικιακών δυστυχημάτων καί άλλων αίτιων 
έν τή πάλη τού βίου μένουσίν έρημοι καί άπροστάτευτοι. Τούτο ήθελε 
συντελέσει πολύ είς τό νά έλαττώση τάς δυσχερείας, αίτινες ύφίστανται 
προκειμένου νά δοθή έργασία καί ύποστήριξις εις γυναίκας άπροστατεύτους, 
τούθ’ δπερ είνε ζήτημα, ού ή λύσις είνε ούσιώδης καί κατεπείγουσα άνάγκη.

Καταστρέφομεν τόν λόγον προσθέτοντες τήν παρατήρησιν, ότι έξ δλων 
τών κλάδων τής ηθικής τά ζητήματα περί τών σχέσεων τών δύο γενών 
καί τής Οέσεως τών γυναικών είνε έξ έκείνων, ών λύσις είνε αβέβαιος 
έν τω μέλλοντι. ΊΙ ιστορία μάς διδάσκει, ότι μέ τήν πρόοδον τού πο
λιτισμού τά έλεήμονα αισθήματα τών άνθρώπων γίνονται θερμότερα καί 
εύρύτερα, ή κοινωνική συμπεριφορά λεπτοτέρα, ή δέ άγάπη πρός τήν αλή
θειαν ειλικρινέστερα· άφ’ ετέρου όμως καταδεικνύει, ότι έν χρόνοις μεγά
λης διανοητικής άναπτύξεως καί μεγάλης κοινωνικής άβρότητος αί τών 
γενών σχέσεις ύπήρξαν ακόλαστοι.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ.
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ΑΝΘΟΣ ΚΑΙ ΝΕΦΟΣ. (*)
(Κατά τό Γερμανικόν).

ΆνΟύλλιον τηζόμενον άθλίως 
'Υπό άκτΐνός που ηλιακής, 
Διά φωνής του Ικετευτικής : 
« Ώ ‘νέφος » είπε « νεΰσόν μοι φιλίως ! » 
κ Σταγόνα σου κατάπεμψόν μοι μίαν 
« Τά ασθενή μου μέλη ν’ άναρρώσης, 
« ’Εαρινήν φαιδρότητα γλυκεϊαν, 
« Ίσχύν πρός εύωδίαν νά μοί δώσης ! »■ 
— «'’Οφείλω περαιτέρω νά όδεύσω, 
Άλλά Οά έπανέλθω νά σ’ άροεύσω· 
'Υπομονή δέν πρέπει νά σέ λείψη.—» 
Τό νέφος άπαντα άπό τά Οψη·

Πέτα, πλήν μαρανΟέν τό άνθος κλίνει, 
Έζρήγνυται έλθόν μετά καιρόν, 
Τό σύννεφον είς χείμαρρον σφοδρόν 
Πλήν τί πρός τ’ άνθος ή βροχή έκείνη 
Τί τ’ ωφελεί ή άρδευσές του πλέον ; 
ΆπέΟανε τό άνθος τό ώραΐον !

Παρά πτωχόν τεταλαιπωρημένον 
Ό πλούσιος, έν τάχει διαβαίνων, 
Ποσάκις ώς τό νέφος δέν λαλεϊ; 
Άφ’ ού δεινοπαΟών δ’ έκεΐνος πέση, 
Τόν κλαίει τότε όσον ειμπορέση 
Και ελεεί, άλλά τί ωφελεί ; . . . 
Φεϋ ! άκαρπος ή μεταμέλεια του, 
Τάς πύλας μάτην κρού-et τοΰ θανάτου !

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΟΙΚΟΝ ΟΜΙΔ11Σ.

(■) Ί κ τής έν τιϋ ’Αδηνα'ίζφ Συλλόγω «Βνρωνι· άναγνωσΟιίστ,; λυρικής συλλογή; τοΟ ΰπογρζ 
aouivou ποπ,τοϋ.

ΠΙΝΑΞ.
ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ.

Μρόλογος (Σελ. 3.)

Θρησκευτικά.

Τινά περί χριστιανισμοί* (Σελ. 52).
Περί διδασκαλίας τοΰ Εύαγγελίου (81).
Μεσαιωνικαί Μελέτα·. (479).
Κινέζων Δεισιδαιμονία! (608).

Ύπδ Γ. Καρύδη. 
ύπδ Λ. Κουρνιάκτη. 

ύπδ A, I. Παππαδοπούλου.
ύπδ Β.

Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ά.

Περί τοϋ Δαιμόνιου τοϋ Σωκράτους (97. ’Εκ τής Γαλ.)
Ιστορία τοϋ Ανθρώπου (’Εκ τής Γαλ. ·Ι45’ 193’ 563’ 6ΙΟ- 650).
Π εις Θεδν Πίστις τών ’Αρχαίων τής 'Ελ. Φιλοσόφων (415). ύπδ 
Παραλληλισμός αρετών ’Αρχαίων καί Νεωτ· Συγγραφέων (516). ύπδ

ύπδ Π. Περάκη. 
τοϋ ίδιου.

Ε. Γιαννακοπούλου. 
Κ. ΕυσταΟοπούλου.

Μυθολογικά.

Περί Προμηθέως καί τής Εύρέσεως τοϋ πυοδς (226).
Ο· έν τή ’Ανατολή Βρυκόλακες (Έκ τής Άγγλ. 541).

ύπδ Φ. Α. Βουτζινα.
ύπδ Φ. Λ. Β.

Ιστορικά.

Πολύγνωτος (II. Έκ τής Γαλ.) ύπδ Φ. A. Β.
Περί 'Αλώσεως τής ΚορίνΟου 65' I ϊ9). ύπδ Κ. ΕυσταΟοπούλου.
II 'Αρχαία Ελλάς ύπδ ίστορ. έποψιν (214’ 374). ύπδ Ε. Γιαννακοπούλου.

Περί Ιστορίας Ελληνικής (305) ύπδ Κ. ΕύσταΟοπούλου.
Οι Πελασγοί καί ή γλώσσα αύτών (465) ύπδ Ε. Γιαννακοπούλου.
’λβράμιος 'Ομηρόλης (589) ύπδ Σ. I. Άνδρονικιέως.
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Κοινωνικά.

Περί Μακροβιότητος έν Γένει (385' 449) ύπό θ. Γεωργιάδου.
II θέσις τών Γυναικών (’Εκ τής Γερμ. -443 473' 5!5' 537’ 672.) ύπό Γ. Διαμαντοπούλου.
Περί Συλλόγων (639.) ύπό Κ. Εΰσταθοπούλου.

Οικονομολογικά.
Όλίγα περί Αγγλικού Εμπορίου (36) ύπό Φ. A. Β.
Περί Πολιτικής Οικονομίας (243’ 326) ύπό Α. Κουρνιάκτη.
Τό Ααύριον καί ό έν Έλλάδι συνεταιρισμός (335) ύπό W.
Π Τράπεζα τής Αγγλίας (421) ύπό Β.

Τό Ζήτημα τοΰ Καφέ (510) ύπό Β.
Η έν Έλλάδι Κρίσις (620) ύπό W.

ΠΙΝΑΕ.
’Αρχαιολογικά.

Περί τών Άρχ. Ρωμ. Νομισμάτων (321) 
’Αρχαιολογικά '(379''489 536'679).

Περιηγήσεις.

’Αφρική (Έκ τής Γαλ. άπό τοΰ if. ΦΑ.)

Φ ι λ ο λ ο γ ι κ ά.

Περί τής Όμηρικής ΙΙοιήσεω; (5)
Ό Άχιλλεύς καί ή Ύψίστη Ιδέα τή; ’ίλιάδος (497)
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ύπό Ε. Γιαννακοποόλου. 
« »■ »

υπό Φ. Α. Βουτζινά.

ύπό I. Πρωτοδίκου, 
ύπό Κ. Ξανθοπούλου·

Φυσική.
Βίος Μελισσών (42)
Περί Πιθήκων (108' 173. Έκ τής Γαλ.)
Περί Αλεξικέραυνων (Έκ τής Γαλ. 219)
Περί Όψεων (Εκ τής Γαλ. 237. 663).
Περί τοϋ Όγκου και βάρους τοΟ ’Εγκεφάλου (Έκ τής Γερμ.
Περ'ι 'Αστρονομίας (532)
Εσωτερική θερμότης τής Γής. (Έκ τής Γαλ. 599)

II ο ί η σ ι ς.
Ό Επαίτης (Έκ τής Γαλ. 120)
Ό Παϊς τής Σαβοΐας (Έκ τής Γαλ. 189) 
Πτέρνζις (Έκ τής Γαλ. 255)
Έλεγεϊον είς 1. Καρατσούτσα (256) 
"Ομηρος καί Ελλάς (312)
Έν τώ Κοιμητηρίω (383)
Ποίησες (488)
Είς τόν Όμηρον (493)
Τό Φίλημα τής Μητρός (540)
Ό ’Ανθρωπος (637)
’Ανθος και Νέφος (680)

ύπό 1. Πρωτοδίκου, 
ύπό Π. Περάκη. 

τοϋ ίδιου.
ύπό Δ. Βρετοπούλου. 

363) ύπό Γ. Δ.
ύπό Ε· Γιαννακοποόλου. 

ύπό Κ. Α. ’ίσηγόνη.

ύπό Δ. Βρετοπούλου. 
τοΰ ίδίου. 
τοΰ ίδίου.

ύπό Ν. Κοντοπούλου. 
τοΰ ίδίου.

ύπό Δ. Βρετοπούλου. 
ύπό Σολομού, 

ύπό Α. Καλληγά. 
ύπό Δ. Βρετοπούλου. 

ύπό Φ. A. Β.
ύπό Α. Οίκονομίδου.

’Ανάμικτα.

Ιδιότητες Περιωνύμων ’Ατόμων (127)
Περί τή; Φυσικής Τροφή; τοΰ Ανθρώπου (154)
Περί Χάρτου (Έκ τή; Γαλ. Ι6ύ)
’Αγνωμοσύνη τοΰ άνθρώπου πρός τά πτηνά (Έκ τής Γαλ.
Έκτίμησις κάλλους παρ ά διαφ. Εθνετι (192)
Περί Οικογένειας καί Πολιτειών τών Ζώων (207)
Μία Σιαγών ϊ'δατος ( Εκ τής Γαλ. 2 49)
Ό Μεσισίπης ( 9 9 253)
Λογοδοσία (257)
Προσφώνησες (303)
Περί Ιματισμού ύπό Υγιεινήν Εποψιν (372)
Αί Κρεμασταί Γέφυραι (Εκ τής Γαλ. 469)
Περ'ι Ποτών (573)
ΙΙερ'ι Μουσικής (578. Έκ τή; Γαλ.)
Είς Κύων—’Ανθρωπος (Έκ τής Γαλ. 632)
Κύ··ε; έν Νεοβορζκω (Έκ τής Αγγλ. 666)

ύπό Ν. Ο.
ύπό Γ. Διαμαντοπούλου· 

ύπό Π. Περάκη· 
1 83) τοΰ ίδίου.

Ο. *
ύπό Γ. Διαμαντοπούλου· 

ύπό Δ Βρετοπούλου. 
τοΰ ίδίου.

ύπό Σ. I. Κεσσίσογλου. 
ύπό Κ. Εύσταθοπούλαυ. 

ύπό Γ. Δ.
ύπό Κ. Α. Ίσηγόνους· 

ύπό Γ. Δ.
ύπό Δ. Βρετοπούλου. 

ύπό Φ· A. Β.
ύπό Φ. A. Β.


