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(Συνέχεια.;
Πόσον χαλώς εφαρμόζεται ένταΰΟα ή περί Άννίβου λεχθεΐσα χρίσις τοΰ 

Πολυβίου· ότι δηλ. πολλάκις και οί φρονιμότατο’, τών στρατηγών φαίνονται 
οιαπράττοντες άδιχίας καί εγκλήματα υπό τών περιστάσεων βιαζόμενοι, ό
ποια νομίζονται απίστευτα πρός τον λοιπόν αύτών βίου 1 . Έπειδή δέ ταΰτα 
έ'πραττεν άντιπράττων τοΐς 'Ρωμαίοις, οϊτινες διηρημένους μβλλον, καί ούγί 
συνενωμένους τούς Έλληνας ήθελον, δτε μετά τήν ήτταν τοΰ Άντιόχου 
(190) ό ύπατος Μάνιος καί αυτός ό Τίτος ήτήσαντο παρά τών ’Αχαιών κά
θοδον τοϊς φεύγουσι τών Λακεδαιμονίων, τότε ήναντιώθη πάλιν ό Φιλοποί
μην, τό δ’ έπιόν έτος στρατηγών κατήγαγεν αύτούς. Τέλος δέ 70 έτών γε-

(1) Πολυδ. €>. κδ'. <0, ζγ', κΣ'—zr'. Το’; άνθρώποι; αί ίναντιώταται έμφαίνονται διαθέσεις πρό; 
τάς αύτά; θύσεις· αναγκαζόμενοι γάρ ταΐ; τών πραγμάτων μεταδολαΤ; συμμετατΙΟεσθαι, τήν εναντίαν 
τή φύσει πολλάχι; έμφαίνουσι διάβεσιν ενιο: τών δυνατών πρό; τοϋ.; εκτός, ώστε μή οΐον έλέγχετία 
τα; βόσεις διά τούτων, τά δ’ εναντίον έπςσχοτεΤσβαι μάλλον.»

(OMHPQ5 ΦΤΛ. Γ.) Π
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γονώς καί τδ όγδοον στρατηγών τών Αχαιών, έπιστρατεύσας μετ’ ολίγων 
ιππέων εις Μεσσηνίαν κατά τοΰ πονηρού καί ακολάστου Δεινοζράτους άπο- 
στατήσαντος τών ’Αχαιών τήν Μεσσήνην, ήτονικώς ήδη ύπό νόσου καί τοϋ 
καμάτου έπεσεν εις χεΐρας τών εχθρών, οϊτινες καί έπότισαν αυτόν τδ κώ
νειου (183), πριν ό Λυκόρτας δυνηθή μετά τών ’Αχαιών νά τδν απελευθέ
ρωση. Ώς δέ περί τής τελευτής λόγος ήλθεν είς τούς ’Αχαιούς, τάς μέν 
πόλεις αύτών κοινή κατήφεια και πένθος εΐχεν, οί δέ ένήλικές συνελθόντες 
ακίνητοι καί έλόντες στρατηγόν τδν Αυζόρταν ένέβαλον εις Μεσσηνίαν. Ό 
Δεινοκράτης προφΟάσας έγεινεν αύτόχειρ· οί Μεσσήνιοι ήνοιξαν τάς πύλας- οί 
δέ Άχαιο'ι καύσαντες τδ σώμα καί θέντες τά λείψανα είς κάλπην ύπέστρε- 
ψαν, οιον φέροντες πομπήν έπινίκιον, τών αύτών εστεμμένων καί δακρυόν- 
των. Ολοι οί πολΐται, δθεν διήρχουτο, έξερχόμευΟί πάρηκολούθουν ένοπλοι ζαί 
κεκοσμημένοι. Κλαυθμός δέ παίδων καί γυναικών χαί ολοφυρμός έχώρει διά 
παντός τοΰ στρατεύματος. ΪΙερί τό μνημεΐον χατελεύσθησαν οί αιχμά
λωτοι τών Μεσσηνίων κατά τήν άρχαιοτάτην ηρωικήν συνήθειαν καί διά 
πολλών μνημείων ζαί εικόνων έτίμησαν αύτοΰ τήν μνήμην όλοι οί ’Αχαιοί (1). 
Ώςπερ δέ λέγουσιυ, δτι αί μητέρες άγαπώσι μάλλον τόν υιόν τοΰ γή
ρατος, οΰτω ζαί ή Ελλάς τεκοΰσα τόν Φιλοποίμενα έν τώ γήρατι μετά ίο- 
σούτους μεγάλους άνδρας, οΰς παρήγαγεν, έδειξε πρός αύτόν ίδιάζουσαυ 
στοργήν καί τδν ώνόμασε τόν νεώτατον τών τέκνων της. Τοιοΰτος έν βραχεί 
ό βίος του τελευταίου άρχαίζοντος Έλληνος, δστις μετά τής στρατιωτικής 
καί πολιτικής αρετής είχε περικοσμούσας καί ΐάς ίδιωτιζάς τών άρχαίων 
τής Ελλάδος άνδρών άρετάς. Κατά δέ μοιραίαν τινά σύμπτωσιν τδ αύτό έ
τος έπιε τό κώνειου ό ’Αννίβας φυγάς παρά τώ βασιλεϊ τής Βιθυνίας ΙΙρου- 

■σία, έτι δέ ό άντίπαλος ζαί νικητής τούτου Σζιπίων (2).
Μετά τον θάνατον τοΰ Φιλοποίμενος ούδεις άνήρ άξιος άνεφάνη, ίνα διατη- 

ρήση τό αξίωμα καί τήν ένότητα τοΰ Άχαϊκοΰ συνεδρίου. Καί διεδέχθη μέν 
τόν Φιλοποίμενα είς τήν στρατηγίαν ό πατήρ τοΰ Πολυβίου Αυκόρτας, ά
νήρ ούδενδς τών ’Αρκάδων ύστερος κατά τδ αξίωμά, δστις καί τους φονεΐς 
τοΰ Φιλοποίμενος έτιμώρησε, καί πρός τήν αυξουσάν καί έπεμβάίνουσαν 'Ρω
μαϊκήν δύναμιυ ήναντιοΰτο και άντέπραττέ μή ανεχόμενος ν’ άυαμιγυύωυται 
είς τά τών Ελλήνων, φιλοτίμως τόν έζλελοιπότα φίλον απομιμούμενος (3 . 
’Αλλά τό πεπρωμένον τής Ελλάδος ούδεις πλέον έδύνατο νά έμποδίση- διότι 
οί 'Ρωμαίοι άπαλλαγέντες τοΰ Φιλιππικού καί Άντιοχικοΰ πολέμου, άνέλαβου 
ήδη συστηματικότερου τόν έμμεσον κατά τών ’Αχαιών πόλεμον. ’Εν Έλλάδι 
καταφαίνεται εναργέστερου ή άλλαχοΰ ή διαβολική αύτών πολιτική. Έκτοτε 
ήρξαντο μετά πάσης τής επιστημονικής ακρίβειας έφαρμόζοντες τήν Αγαπη
τήν αύτοϊς ρήτραν-διαιρεί ζαί βασίλευε. Αναλαμβάνοντας τήν διαιτη
σίαν καί προστασίαν τών άλλων 'Ελλήνων κατ’ άλλήλων, πάντων δέ όμόΰ 
κατά τών ’Αχαιών, άκαταπαύστως συνετά.ραττον αύτούς μέχρις ού μεμονω
μένους ζαί περιυβρισμένους παρηνάγζασαν είς άπόγνωσϊν νά πολεμήσωσιν.

(I) Πανσ. Π. to', άναοέρ’ι έπίγραμμχ »■; ΦάνποΙμευα. (2) Α·.β. λθ'. 49, 50. |3) Π*υϊ. W. 4- 

Οί Λακεδαιμόνιοι διαφερόμενοι πρός Άργείους περί ορίων χώρας άνεφέρθη- 
σάν πρός 'Ρωμαίους- οί Αίτωλοί οί ζατοικοϋντες Πλευρώνα ήτουν ν’ άποχωρι- 
σθώσι τοΰ συνεδρίου τών’Αχαιών (1). 01 Ώρώπιοι διαρπαγέντες ύπό τών Ά- 
θηναιωυ καί αυτοί έπρέσβευσαν είς 'Ρώμην (2\ ’Αχαιοί, Λακεδαιμόνιοι, Άρ- 
γεΐοι, Μεσσήνιοι, Αίτωλοί, Ώρώπιοι, ’Αθηναίοι, πάντες έν γένει καί ώς άτο
μα καί ώς πολΐται κατέφευγου πρός τούς 'Ρωμαίους ώς διαιτητάς, πρώτου 
μέν είς τυχόν έν Έλλάδι ευρισκομένους πρέσβεις, έπειτα δέ προτροπή αύτών 
ζαί είς 'Ρώμην. Διαιροΰντες λοιπόν τάς Έλληνικάς πόλεις τούτω τώ τρόπω, 
λόγω μέν έδείκνυυτο κηδόμενοι αύτών ζαί προστατεύοντες τούς αδικούμενους, 
έργω δέ ούδέν έπέραΐνον, άλλά κατέτριβον αύτάς ζατά μικρόν νά υποφέρωσι 
τήν δυναστείαν αύτών καί ούτως έθισθείσας νά παραδώσωσι τήν ιδίαν έλευ- 
Οερίαν μετά ραθυμίας καί αναλγησίας ακαταλόγιστου. Διότι είνε παρατηρη
μένου δτι έκαστος καί καθ’ ένα ζαί έθνη όμοΰ έξοικειωθέντες κατά μικρόν δύ- 
νανται νά άνεχθώσι ζαί νά βλέπωσι γιγνόμενα δσα πρότερον καί άζουόμενα 
μεγάλην ένεποίουν φρίκην. Τοιαΰτα είνε τά εφεξής γεγονότα δι’ ών κλείεται 
ή πρώτη περίοδος τής αρχαίας Ελληνικής ιστορίας.

Οί ’Αχαιοί εΐ/ον πάντοτε φιλικώς πρδς 'Ρωμαίους καί σύμμαχοι αύτών ώ- 
νομάζοντο ζαί είς πάντα ήσαν πρόθυμοι, επόμενοι αύτοϊς ζαί έπί τοϋ πρός 
Φίλιππον πολέμου καί έπί τοΰ πρός Άντίοχου ζαί Αίτωλούς. Άλλά μετά 
τήν χατάλυσιν τοΰ τυράννου Νάβιδος, δν οί 'Ρωμαίοι ήθελον νά διατηρήσωσι 
ώς αντιστάθμισμα ζαί οργάνου κατά τών Αχαιών, έπειδή οί Αχαιοί συνή- 
νωσαν τήν Σπάρτην πρός τδ ’Αχαϊκόν Συνέδριου καί καθεΐλον τά τε τείχη 
ζαί τήν αγωγήν τών Σπαρτιατών, ουτοι άχθόμενοι έπί τούτοις κατέφυγον 
ποός τους περί Μέτελλου, οϊτινες έστάλησαν ΐνα δικάσωσιν έγκλήματά τινα 
είς Φίλιππον παοά Θετταλώυ καί Ήπειρωτών. Ουτοι δέ άφορμήν λαβόντες 

ων Α- 
, ϊνα ένώπιον αύτών εί- 

Άλλ* οί άρχοντες ήρνήθησαν δικαίως είπόντες δτι άνευ 

ίδιώται. Οί περί Μέτελλου ήγησάμενοι τοϋτα ΰβριυ κατ- 
ύς ’Αχαιούς είς τήν βουλήν, παραλαβόντες ζαί πρέσβεις τώυ Λα- 

“ ϊΚ---- ; ύπό Νάβιδο.ς έπανήγον οί Ά-

παρήλθον ϊνα συμβιβάσωσιυ αύτούς καί προέτειυαυ είς τούς άρχοντας τώ. 
χαιών νά συγκαλέσωσιν είς συνέδριου τούς ’Αχαιούς, ϊνα ίτώπιττ =ύτώ. _ί 
πωσι τά πρέποντα Άλλ’ οί άρχοντες “ 
δόγματος τής συγκλήτου ούδέν είχον δικαίωμα ν’ άναμιχθώσιν είς ξένων λα
ών ύποθέσεις άνδρες ι" — - ·· ---
ήγγειλαν τού·.
ζεδαιμουίων δύο έξ έκείνων ους έξορισθέντας 
χαιοί.· Ή 'Ρωμαϊκή βουλή άπέστειλε πάλιν τούς περί Άππιον μετά τών Λα
κεδαιμονίων πρέσβεων, ϊνα όρίση τά δίκαια Άχαιοϊς ζαί Αακεδαιμονίοΐς. 
Άλλ’’ ούτος είς συνέλευσιν προσζαλέσας τούς Αχαιούς έπέπληττεν αύτούς 
σύν οργή καί έπέτρεψε κάθοδον παρά γνώμην τών Αχαιών εις τούς εξόρι
στους Λακεδαιμονίους. ΙΙρός ταΰτα άντέστη μετά παρρησίας ό Αυκόρτας τά 
δίκαια τών Αχαιών ύπερασπιζόμενος ζαί μεμφόμενος παρεμβαίνουσι τοΐς Ά- 
χαιοις (3). Επειδή οέ ούδέν έτελέσθη άπεφασίσθη νά σταλώσι παρ’ άμφοτέ- 
ρων πρέσβεις είς 'Ρώμην (-1). Άλλ’ ούδέν συ,νετελέσθη καί οί 'Ρωμαίοι άπέπεμ.

(I) Παιισ. I. (2) Πλοοτ. Κάτων χβ. (3) Παυ». Ζ. ©. η. Αίδ. λβ. 3G. 37. πρβ. Γ.ολύβ. ΚΓ. ί, ιά. 
(4) Λ16. λή, 3ί, 32. Α'ύτη είνε Λ πρώτη "ώ* ’Αχαιών si; 'Ρώμη* πρευβϊία, ί; μετίσγ^ε χ».
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ος α/<αστορα, ως αποκαλει αυτόν ο Ιίαυσανιας 
της έν ω διήρχοντο διά τής 'Ελλάδος οί δέκα άνδρες 
τάστήσωσιν έπιτηδειότεοον τά έν Μακεδονία μετά τι

ψαν τούς αυτούς διΧαστάς μετά τοΰ Άππίου* ούτοι έλθόντες χατήγαγόΊ 
τούς φυγάδας Σπάρτιάτας καί ήχυρωσαν τά έπιβληθέντα τούτοις τιμήματα χαΐ 
έτείχισαν πάλιν τήν Σπάρτην, "ΐνα ταπεινώσωσι δέ χαΐ έρεθίσωσιν έτι μάλ
λον τούς ’Αχαιούς έδωχαν κάθοδον εις πάντας τούς φυγάδας ’Αχαιούς καί 
Μεσσηνίους όσοι εϊχον έξορισθή ώς συναίτιοι έπϊ τω φόνω τοΰ Φιλοποίμε- 
νος καί μάλιστα έπεμψαν γράμματα εις ’Αθήνας και εις Αίτωλόύς ΐνα κα- 
ταγάγωσιν αύτοί τούς φυγάδας Μεσσηνίους καί ’Αχαιούς εις τά ίδια. Ταΰτα 
μεγάλως ήνίασαν τούς ’Αχαιούς, οΐτινες πολλά πρότερον τοΐς 'Γωμάίοίς συν- 
έπραξαν καί πρός ούδέν ταΰτα έλογίσαντο. Άλλά ταΰτά καί ουτω πραχθέν- 
τα ένόμισαν φρόνιμον νά άνεχθώσιν οί ’Αχαιοί (1). Μετάδέ τήν ήτταν τοΰ ΐΐερ— 
σέως οί ’Αχαιοί ύπόπτως έσχον πρός 'Ρωμαίους, καίτοι ό Πολύβιος έσπευσεν 
έπικουρήσων αύτοίς βραδέως. Μετεχειρίσθησαυ δέ πρός τιμωρίαν τών ’Αχαι
ών όργανον έξ αύτών τών ιδίων, τόν Καλλικράτην, άπάσης τής Έλλά- 

’ ’ ” 2). Ουτος ό Καλλικρά-
οί πεμπόμενοι νά ζα- 

qv ήτταν τοΰ Περσέως 
,168) ύπήρχετο ούτε έργον τών εις κολακείαν, ούτε λόγον 
ούδένα εις αύτούς παρείς. Ενα δέ έξ αύτών ούδαμώς εις δικαιοσύνην 
πρόθυμον προσεποιήαατο τοσοΰτον, ώστε αύτόν και είς τό συνέδρων τών Α
χαιών νά είσέλθη έ.τεισεν. Ό δέ παρελθόν ελεγεν δτι πολεμοΰντι πρός 'Ρω
μαίους Περσεΐ χρήματα οί δυνατώτατοι τών ’Αχαιών παρέσχον ζαί είς τά 
άλλα έβοήθησαν· δι’ ά έκέλευσε νά ζατάδικάσωσίν αύτούς οί ’Αχαιοί είς θά
νατον· άφοΰ δέ εκείνοι τούς καταδιχάσωσι πρότερον, τότε έλεγεν δτι θά εί'πη 
ζαί αύτός τά ονόματα. Είς ταΰτα πολλοί άντεΐπον δτι άδίχως κατηγορεί 
ζαί δτι έπρεπε νά είπη πρότερον τά ονόματα. ’Ελεγχόμενος ό 'Ρωμαίος ά- 
πετόλμησε νά εί'πη δτι οί έατοατηγηχότες πάντες ήνείχοντο, ζαί έφρόνουν 
τά τών Μακεδόνων ζαί τοΰ Περσέως. ’Επί τούτοις άναστάς Ξένων ούζ έκ 
τών ελάχιστου λόγου παρ’ Άχαιοΐς εΐπεν ότι καί αύτός έστρατήγησεν, άλλ’ 
ούδενός ήτο ένοχος καί περί τούτου ήτο έτοιμος ν’ άπολογηθή καί χριθή 
καί έν τω συνεδρίω τών ’Αχαιών καί έν αύτοϊς τοΐς 'Ρωμαίοις. Έχ τούτου 
αφορμήν λαβόμενος ό 'Ρωμαίος πάντας όσους ύπέδειξεν ό Καλλικράτης άπέ- 
πεμψεν εις 'Ρώμην, ΐνα κριθώσιν δπερ πρότερον ούδέποτε συνέβη τοΐς Έλ- 
λησιν ούδ’ ύπό Μαχεοόσιν. Έγένοντο δέ οί άναχθέντες ύπέρ 1000, πάντες δ
σους καί άνευ αιτίας ήθέλησε νά θεώρηση ώς αιτίους ό Καλλικράτης. Τού
τους οί 'ΡωμαΐΟι ύπολαβόντες ώς ποοζαταδιχάσθέντας ύπό ’Αχαιών, διότι έ- 
στάλησαν, διέπεμψαν είς Τυρρηνίαν ζαί τάς έχει πόλεις. Καί έπεμψαν μέν οί 
Ιχαιοί άλλοτε άλλας ύπέρ αύτών πρεσβείας, άλλ’ οί 'Ρωμαίοι ούδένα λόγον 

έποιουντο. Μετά 17 έτη ύστερον 300 ή χαί ελασσόνες, όσοι μόνοι περί ’Ιτα
λίαν έλειποντο, μόλις άφέθησαν, ότε πλέον οί 'Ρωμαίοι ένόμισαν δτι άπο-

Auzopva:· άλζ’ οΐ ΌυιμαΤοι όριστιχΛ; οϊίέν άπι-νίτ,ναι. dasx.piOr.siv ii 
«ό-tepui £«όιι·.ζυ. <τ·. Simpiiavto τά πίηριοΰ'.ζ,έ ·ζ.

ί<) ΙΙουλ Ζ 0. (2) fl. td. Ζ έ, 1.5. 

“ί ■.ζϊπζίγρΒω;, ώϊτϊ A·*·

χρόντως έτιμωρηθησαν. Τότε, λέγει ό Πλούταρχος, ώς πολύς έν τή συγχλή- 
τω λόγος έγίνετο, τών μέν οιδόντων κάθοδον αύτοϊς, τών δέ ένισταμένων, 
άναστάς ό Κάτων « ώσπερ ούκ έχοντες, εΐπεν, δ,τι πράττομεν χαθήμεθα τήν 
ημέραν δλην περί γεροντίων Γραικών ζητοΰντες, πότερον ύπό τών παρ’ ήμΐν 
ή τών έν Άχαία νεκροφόρων έχζομισθώσι »· χαΐ πάλιν ψηφισθείσης τής κα
θόδου, ώς οί περί τόν Πολύβιον έπέμενον δπως άναλάβωσιν οί φυγάοες δσας 
χαί πρότερον εϊχον τιμάς, ό αύτός Κάτων μειδιάσας εΐπεν δτι ό Πολύβιος 
ώσπερ ό Όδυσσεύς βούλεται πάλιν νά είσέλθη είς τό σπήλαιου τοΰ Κύχλω- 
πος, τό πιλίον έχει χαί τήν ζώνην έπιλελησμένος (1). "Οσοι δέ" τούτων άπο- 
δράντες ωχοντο ή εύθύς δτε άνήγοντο είς 'Ρώμην ή ύστερον έχ τών πόλεων 
είς ας έπέμφθησαν, τούτους συλλαμβάνοντες έφόνευον άκριτους (2). Μετά ταΰ
τα οί 'Ρωμαίοι αφορμήν λαβόμενοι, ΐνα έλαττώσωσι τήν ύπάρχουσαν τών Α
χαιών ίσχύν καί διαστήσωσι τάς πόλεις, έπεμψαν άνδρα τινά Γάλλον όνομα- 
ζόμενον, ΐνα διχάση Άργείους καί Ααχεδαιμονίους ύπέρ τής άμφισβητουμέ- 
νης χώρας, δόντες έντολάς αύτω νά έπιτρέψη είς πάσας τάς πόλεις δσαι ή- 
θελον ν’ άποστώσι τοΰ συλλόγου τών Αχαιών. Ουτος δέ τήν μέν περί γής 
διαφοράν άπηξίωσε νά κρίνη καί έπέτρεψε τώ Καλλικράτει· συνεχώρησε δέ 
τών Αίτωλών τούς κατοικοΰντας τήν Πλευρώνα στείλαντας πρός αύτόν πρε
σβείαν ν’ άποστώσι τοΰ τών Αχαιών συνεδρίου (3). Έν τοιαύτη καταστάσει 
έμειναν τά πράγματα, οί δέ 'Ρωμαίοι διά τών ιδίων φίλων ούς εϊχον έν έκα
στη πόλει προητοίμαζον τά τής 'Ελλάδος ούτως ώστε εύχαιρίας δοθείσης νά 
συμπληρώσωσιν άνέτως τό ίδιον έργον. Καί αύτη ή εύκαιρία δέν έβράδυνε’ δι
ότι μετά τήν κάθοδον τών έν ’Ιταλία φυγάδων έπήλθε ταχεία και άκριτός τις 
φορά τών αρχόντων τών Αχαιών, έπιταχύνασα τό πεπρωμένου. Τέσσαρες 
στρατηγοί τών Αχαιών άναφέρονται κατά τά τελευταία τέσσαρα τής τοΰ Α
χαϊκού συνεδρίου ύπάρξεως, ό Μεναλχίδας, ό Δαμόκριτος, ό Κριτόλαος καί ό 
Αίαιος. Τούτων δέ οί μέν τελευταίοι τρεις ήσαν έκ τών έπανελθόντων, ούδείς 
δ’ αύτών είχε τήν άπαιτουμένην είς τάς περιστάσεις φρόνησιν. ΙΙαρώξυναυ δέ 
τά πράγματα οί Αθηναίοι διά τήν πρός Ώρωπίους γενομένην αδικίαν. Οί Α
θηναίοι δηλ. είς έσχάτην πενίαν οντες, έπέπεσον κατά τοΰ Ώρωπου, ύπηζόου 
αύτοϊς βντος, και διήρπασαν. Οί Ώρώπιοι κατέφυγον είς τήν βουλήν τών 'Ρω
μαίων καί έπειδή έφάνη οτι έπαθον άδικα διετάχθησαν οί Σικυώνιοι νά έπιβά- 
•λωσι τοΐς Άθηναίοις αξίαν ζημίαν τής είς Ώρωπίους βλάβης· ούτοι δ’ έπέ- 
βαλλον αύτοϊς ζημίαν 500 τάλαντα· οί Αθηναίοι πέμψαντες πρέσβεις τούς περί 
τόν Καρνεάδη (155) έπέτυχον παρά τών 'Ρωμαίων έλάττωσιν είς 100 μόνα τά
λαντα. Άλλ’ ούδ’ αύτά έξέτισαν, έπιτυχόντες δι’ ύποσχέσεωυ καί δώρων νά 
δεχθώσι φρουράν οί Ώρώπιοι καί νά δώσωσιν ομήρους τοΐς Άθηναίοις· άν δέ 
πράξωσί τι αμάρτημα ύπεσχέθησαν οί 'Αθηναίοι ότι θ’ άποσύρωσι τήν φρουράν 
•καί θ’ άποδώσωσι τούς ομήρους. Αλλ’ έπειδή μετ’ ού πολύ ή φρουρά ήδίχησεν 

αίτοϋντες τήν άπόδοαιν τών 
’ Αθην α'οι ήρνήθησαυ είπό·*-

τούς ομήρους. Αλλ’ έπειδή μετ’ ού 
άνδρας Ώρωπίους, ούτοι έπεμψαν τοΐς Άθηναίοις 
'όμήρων καί απαλλαγήν άπό τής φρουράς· ά/.λ οι

■(1) Πλολ. Κάτ. θ'. 2) Π»». Ζ. ·. (8) Πμ»ϊ. Μ -i 
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τες δτι τδ έγκλημα δέν εινε τοΰ δήμου τών Αθηναίων, άλλά τής φρουράς 
και ύπέσχοντο δτι θά τιμωρήσωσι τούς είργασμένους τά εγκλήματα. Τότε οι 
Ώρ'ώπιοι κατέφυγον πρός τούς ’Αχαιούς, άλλ’ ούτοι δέν ήθελον φιλία καί 
αίδοΐ τή ’Αθηναίων. Διό ύπεσχέθησαν εις τόν τότε στρατηγόν τών Α
χαιών Μεναλκίδαν, άνδρα Λακεδαιμόνιον, δέκα τάλαντα, έάν τούς βοηθήσωσιν 
οί ’Αχαιοί· ούτος δέ ύποσχεθείς τά’ ήμίση εις τδν Καλλικράτην, ισχυσε νά 
ψηφισθή βοήθεια τοΐς Ώρωπίοις. Ταΰτα εξήγγειλε τις εις τούς ’Αθηναίους· οι 
δέ είσελθόντες εϊς Ώρωπδν διήρπασαν δ,τι έδυνήθησαν και άπήγον τήν φρου
ράν. ’Επειδή δέ ύστέρησαν οι ’Αχαιοί, ό Καλλικράτης ’ήθελε νά είσβάλωσιν εις 
τήν Αττικήν· άλλ’ επειδή οί άλλοι καί μάλιστα οί Λακεδαιμόνιοι άνθίσταντο, 
ύπέστρεψαν άπρακτοι. Οί Ώρώπιοι ούδεμίαν παρά τών ’Αχαιών λαβόντες βοή
θειαν ήτουν δπίσω τά χρήματα παρά Μεναλκίδου· ούτος δέ κρατών αύτά ήρ- 
νεΐτο νά δώση καί. δσα ύπεσχέθη εις Καλλικράτην* διό ούτος έδίωκε τδν Με
ναλκίδαν παυσάμενος τής άρχής θανάτου δίκην, δτι πρεσβευτής τών ’Αχαιών 
εις 'Ρώμην σταλείς έλεγε τά εναντία και δτι έγένετο προθυμότατος νά έξαι- 
ρεθή ή Σπάρτη τοϋ συνεδρίου τών ’Αχαιών. Τότε κινδυνεόων ό Μεναλκίδας 
μετέδωκε τρία τάλαντα εις Δίαιον τόν Μεγαλοπολίτην, δστις τόν διεδέχθη 
εις τήν αρχήν. Ούτος άναβαλλόμενος τήν τιμωρίαν ήθελε νά τδν σώση, σ
κόντων τών ’Αχαιών άλλ’ επειδή ώργίζρντο ούτοι κατ’ αύτοϋ, παρήγαγεν αύ
τούς εις άλλας έλπίδας. ’Επειδή δηλ. οί Λακεδαιμόνιοι ήμφισβήτουν πρδς τούς 
Αχαιούς περί τών ορίων τής χώρας, πρεσβεύσαντες εις 'Ρώμην ελαβον εντο

λήν παρά τής βουλής τά μέν άλλα πλήν ψυχής νά δικάζωνται έν τώ συ- 
νεδρίω τών ’Αχαιών. Άλλ’ ό Δίαιος δέν εΐπεν αύτοΐς τήν αλήθειαν, άλλά ψυ
χαγωγών έλεγεν δτι έπετράπη τοΐς Άχαιοΐς καί εις θάνατον νά καταδικά- 
ζωσι Σπαρτιάτην άνδρα. Οί Λακεδαιμόνιοι δέν άπεδέχοντο ταΰτα καί ήθελον 
ν’ άναφέρωσι τό πραγμα εις Τώμην οί δ’ ’Αχαιοί άντέτασσον δτι ούδεμια 
τών τοΰ Άχαϊκοΰ συνεδρίου μετεχουσών πόλεων έπετρέπετο ν’ άποστέλλη 
πρέσβεις ιδία. "Οθεν ήγέρθη πόλεμος ’Αχαιών πρδς Λακεδαιμονίους, καί οί 
Λακεδαιμόνιοι συνέντες δτι δέν ήσαν άξιόμαχοι έπεμψαν πρέσβεις καί πρός 
τάς πόλεις καί πρδς τδν Δίαιον καί έκεΐναι μέν είπον δτι δέν δύνανται νά πα- 
ρακούσωσι τοΰ στρατηγού παραγγέλλοντος, ό δέ Δίαιος άπεκρίθη δτι πόλεμε? 
ούχί τή Σπάρτη, άλλά τοΐς ταράσσουσιν αύτήν, καί έρωτηθείς παρά τών γε
ρόντων έδωκε τά δνόματα 24 έκ τών πρωτευόντων. Τότε γνώμη δοκίμου τίνός 
Σπαρτιάτου Άγασισθένους έφυγον έκουσίως ούτοι τήν πατρίδα. Άλλ’ έπειδή 
έπορεύθησαν εις'Ρώμην ινα αΐτήσωνται κάθοδον, άπεστάλη παρά τών ’Αχαι
ών ό Καλλικράτης καί ό Δίαιος. Καί ό μέν Καλλικράτης νοσήσας έτελεύτησε 
καθ’ οδόν, ό δέ Δίαιος άντειπών Μεναλκίδα πολλά είπών καί άκούσας, έπα- 
νήλθεν, εϊπόντων τών 'Ρωμαίων δτι θ’ άποστείλωσι πρέσβεις ΐνα κρίνωσι τάς 
Λακεδαιμονίων καί ’Αχαιών διαφοράς. Άλλ’ έπειδή αυτοί έβράδυναν νά έλθω- 
σιν, άμφότεροι έξηπάτων τούς πολίτας, ό μέν Δίαιος λέγων δτι ή 'Ρωμαϊκή 
βουλή άπεφάνθη δτι πρέπει κατά πάντα νά ύπακούωσιν οί Λακεδαιμόνιοι, ό 
οέ Μεναλκίδας δτι παντελώς άπηλλάχθησαν τοΰ νά συνεδρεύωσιν εϊς τδ ’Α
χαϊκόν συνέδριον. Οθεν προέβησαν εις πόλεμον, εις δν έ.νικήθησαν οί Σπαρ- 

'ϊϊάτάι (148), άποβαλόντες 1000 τών έν ηλικία ακμαιότερων πολιτών, στρα- 
τηγδΰντος τών ’Αχαιών Δαμοκρίτου, άν καί ό Μέτελλος πορευόμενος διά τής 
Ελλάδος εις Μακεδονίαν κατά τοΰ Άνδρίσκου, προέτρεψεν αύτούς ν’ άναμεί- 
νωσι τούς πρέσβεις. Άλλ’ έπειδή ό Δαμόκριτος, δυνάμενος μετά τήν μάχην 
νά καταλάβη τήν Σπάρτην, άπεσύρθη καί έχρήτο καταδρομαϊς, κατηγορηθείς 
προδοσίας, έζημιώθη πεντήκοντα ταλάντων ζημίαν, ήν μή δυνάμενος ν’ άπο- 
τίση έφυγεν έκ ΙΙελοποννήσου. Γενομένου δέ πάλιν τοΰ Διαίου στρατηγού, δ 
Μέτελλος παρήγγειλεν άύτώ νά μή πολεμή, έως άν ελθωσιν οί έκ 'Ρώμης· 
άλλ’ ούτος ύποτάςας τά κύκλω τής Σπάρτης πολίσματα κατείχε φρουραϊς 
οίον ορμητήρια κατά τής Σπάρτης. Άγανακτών δέ ό Μεναλκίδας, στρατηγός 
τών Λακεδαιμονίων αίρεθείς, έπιδραμών έξεπόρθησε πόλισμά τι Τάσον, υπή
κοον τοΐς Άχαιοΐς παρά τά δρια τών Σπαρτιατών καί ούτως έδωκεν^ άφορμήν 
πολέμου. "Οθεν έγκαλούμενος ύπδ τών πολιτών έπί τούτω καί μή δυνάμενος 
νά εύρη σωτηρίαν έκ τοΰ προσδοκωμένου κινδύνου, πιών φάρμακον άπέθανεν 
έκουσίως, άρξας έν μέν τοΐς Άχαιοΐς ώς ό άδικώτατος τών άνθρώπων, έν δέ 
τοΐς Λακεδαιμονίοις ώς άμαθέστατος στρατηγός»

’Εντούτοις έφθασαν εις 'Ελλάδα έκ 'Ρώμης οί περί τδν Αύρήλιον Όρέ- 
στην δικασταί (147). Ούτος καλέσας τούς άπό πασών τών πόλεων άρχοντας 
καί τόν Δίαιον ένετείλατο αύτοΐς δτι ή βουλή τών 'Ρωμαίων θέλει ΐνα τό 
Άργος, Αακεδαίμων, Κόρινθος, Ηράκλεια ή πρδς Οίτη, και οί έν’Αοκαδίφ Όρ- 

.χομένιοί άποχωρισθώσι τοΰ συνεδρίου τών Αχαιών, διότι ούδέν μετέχουσ: 
τοΰ γένους τών Αχαιών. ’Επί τούτοις πάντες άπεχώρησαν καί έκάλουν τούς 
Αχαιούς εις συνέλευσιν. Εκείνοι δέ άκούσαντες τά λεχθέντα ώρμησαν και 
συλλαβόντες πάντας τούς έν Κορίνθω Λακεδαιμονίους έφυλάκισαν τινές δέ 
εις τοσοϋτον προέβησαν ώστε διερχόμενοι τής οικίας ένθα κατώκουν οι πρέ
σβεις έπέρριψαν βόρβορον έπ’ αύτούς (1), έπιμαρτυρομένου τοΰ Όρέστου δτι 
άρχονται αδικημάτων καί ύβρεως πρδς 'Ρωμαίους (2). Επεμψαν οε καί νέαν 
πρεσβείαν εις 'Ρώμην, ήτις έπέστρεψεν άπαντήσασα καθ’ οδόν νέους πρέσβεις 
απεσταλμένους τούς περί τόν Ιούλιον Σέξτον. Διελθόντος οέ τοϋ χρόνου τής 
άρχής, διεδέχθη τόν Δίαιον ό Κριτόλαος. Ούτος κατεχόμενος ύπδ άλογου επι
θυμίας νά πολεμήση πρός 'Ρωμαίους, έξηπάτα τούς πρέσβεις, φανερώς μέν 
συγκαλών, ιδιαιτέρως δ’ άποτρέπων τούς Αχαιούς νά συνελθωσι, καί συμβου
λεύω·; αύτούς ν’ άναμένωσιν έξ μήνας μέχρι νέας τών Αχαιών συνόδου η- 
νάγκασε νά φύγωσιν. Έπειτα συναθροίσας τούς ' Αχαιούς εις Κόρινθον κατε- 
πεισε νά κηρύξωσι πόλεμον τώ μέν λόγω πρδς Λακεδαιμονίους, τώ δε εργω 
προς 'Ρωμαίους, βεβαιών δτι ήδη οιείλεκται περί συμμαχίας^ καί προς βασι
λείς καί προς πόλεις, έχων δέ μόνους συμβοηθούς τούς Θηβαίους προκατα- 
δικασθέντας ύπδ Μετέλλου εις άπότισιν χρημάτων, δτι εΐσέβαλον εϊς τήν χώ-

(I) Στρα5. Η. κγ'. (2) Οί περί τό» Όρέατη» έλΟόντε; εΐ; Ρώμην ίιε τάφου» >τά-«υμβεβηκύτα πεκ 
«ΰτοϋ;, λέγοντβς δτι παρ’ολίγο» ί«ι»δΰ»ι»αα» νά φονευΟωτι· και ελεγον μετ’ αυςήτει»; και καινολ- ·, .α;· 
οΰ γάρ ώ; κατά περιπέτεια» έπ’ αυτού; ήκοντο; τοΰ ίεινοϋ διεσάφου», άλλ ώ; κατά προίεαι» ώριιηζυ- 
τιο»' τίίιν Ά’/αιΦν έ«ι τφ παραίειγυατιζειν αύτοϋ;· ή σύ.γκλτ,το; τ,γανάκττ,τς μ'ν έπι τοΐ; γεγτ τι υ . 
ουδέποτε, και’παραχρ/,αα πρετοευτά; όιχτετττ,τατο τού; περί τό; Ιούλιον. Πϋ/.υυ. ΑΠ α. 
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ραν τών Φωκέων χαί Εύβοέων χαί δτι έδήωσαν τήν γήν τών Άμφισσέων περί 
ακμήν σίτου. Ούτω πολλάκις, λέγει ό Διόδωρος, ή κακία τής αρε
τής προτερεΐ καί ή πρός όλεθρον νεύουσα γνώμη τής πρός 
σωτηρίαν άπέχεσθαι παρακλήσεως (1)· διότι εινε δυνατόν νά τύ- 
•/ωσί τίνος συγγνώμης και βασιλεύς και έθνος, δταν εις τήν τών ιδίων πεποι- 
θότες δύναμιν άναλαμβάνωσί τινα πόλεμον καί άποτύχωσι δι’ απρόοπτόν τινα 
τών ιδίων στρατηγικήν ανικανότητα, ή διά μεγαλειτέραν τών εναντίων δρα
στηριότητα· άλλά τό νά ζητήση τις νά ρίψη τό ασθενές αύτοΰ έθνος μετά θρα- 
σύτητος είς προφανή καταστροφήν, τοΰτο μανίαν μάλλον ή ατυχίαν δύναται 
τις δικαίως ν’ άποκαλέση (2). Ταΰτα μαθόντςς οί 'Ρωμαίοι παρά τών πρέσβε
ων καί έκ τών γραμμάτων του Μετέλλου, κατέγνωσαν τών Αχαιών αδικίαν· 
καί διέταξαν τόν τότε ύπατον Μόμμιον μετά ναυτικής καί πεζικής δυνάμε- 
ως νά στράτευση επί τούς ’Αχαιούς. Ό δέ Μέτελλος πυθόμενος ταΰτα έσπευ- 
σε νά έπιθέση πέρας εις τόν πόλεμον πρίν ό Μόμμιος φθάση εις τήν. 'Ελλά
δα, κελεύων αύτούς ν’ άφήσωαιν ατελείς τούς Λακεδαιμονίους καί τάς άλλας 
πόλεις δσαι ’πό τών 'Ρωμαίων έλέχθησαν, καί ύποσχόμενος αύτοϊς ούδέν κα
κόν παρά 'Ρωμαίων περί τών προγεγενημένων. Συνάμα δέ μετά στρατού έπο- 
ρεύετο είς 'Ελλάδα έκ Μακεδονίας διά Θεσσαλίας καί του Λαμιακοϋ κόλπου. 
Άλλ’ ό Κριτόλαος ούδέν άπολογηθείς προσεκάθητο πολιορκών Ήράκλειαν χα\ 
άκούσας ότι έπήρχετο ό Μέτελλος έφυγεν εις Σκάρφειαν. Έκεϊ δέ καταλαβόν- 
τες οί περί Μέτελλον φεύγοντας τούς ’Αχαιούς πολλούς έφόνευσαν καί ήχμα- 
λώτισαν 1000· ο δέ Κριτόλαος έγένετο άφαντος ή φαρμάκω εαυτόν άνελών ή 
κατά τής θαλάσσης πεσών. 'Γών δέ έκστρατευσάντων ’Αρκάδων 1000 είσήλ- 
Οον είς Έλάτειαν καί μαθόντες τά περί Κριτόλαον έπιστρέφοντες κατελήφθη- 
σαν περί Χαιρώνειαν καί έφονεύθησαν υπό τών 'Ρωμαίων.

Μετά τόν Θάνατον τοϋ Κριτολάαυ παρήλθε πάλιν έπί τήν στρατηγίαν Δ 
Δίαιος, δστις έλευθερώσας τούς δούλους χαί το,ύς εν ηλικία πάντας, συνή- 
γαγεν έως 14,000 πεζούς καί 600 ιππείς, ών 400 έπεμψεν εις Μέγαρα, ίνα 
κωλύση τούς 'Ρωμαίους του νά προχωρήσωσιν ό δέ Μέτελλος έλθών είς Θή
βας ούδένα τών πολιτών έβλαψεν, άλλά συλλαβών τόν αρχηγόν Πυθέαν ά- 
πέκτεινεν οί δέ έν Μεγάροις ’Αχαιοί άκούσαντες έγγίζοντας τούς Έωμαίους 
άπήλθον σπουδή είς τό άλλο στρατόπεοον· δθε.ν ό Μέτελλος καταλαβών καί 
τά Μέγαρα ήλθε καί έστρατοπέδευσεν είς Αευκόπετραν κατά τήν είσοδον τοϋ 
Ίσθμοϋ τής Κορίνθου χαί προέτςινε. τώ Διαίω όρους ειρήνης, ο,ύς εκείνος ά- 
πέρριψεν.

Έν τούτοις άφίκετο ό Μόμμιος, οστις άποπέμψας είς Μακεδονίαν Μέτελ
λον καί τούς μετ’ εκείνου άνέμεινεν έν Ίσθμώ έως ού συ.νηθροίσθη πάσα ή πα
ρασκευή, ήν άπετέλουν 3,500 ίππεϊς χαί 23,000 πεζοί, έπί τούτοις τοξόται 
Κρήτες, χαί έκ Περγάμου ό Φιλοποίμην στρατιώτας άγων παρ’ Άττάλου. ’Ε
πειδή δέ οι 'Ρωμαίοι άφυί.ακτότερον είχον ύπό φρονήματος, οί ’Αχαιοί έφορ-.

(!) Διόδ. λ6. S6. (ϊ) Παυσ. πρβ. Παλύδ. 6. D. ζ. ι. — Μ S. 

μήσαντες περί πρώτην φυλακήν (1) έφόνευσαν πολλούς καί έ'λαβον έως 500 
ασπίδας. "Οθεν έπαρθέντες έπί τούτοις έφώρμησαν έπί τούς 'Ρωμαίους πρίν 
ούτοε άοξωνται τής μάχης. Άλλ’ άμα έγένετο ή προσβολή, τό ιππικόν τών 
Αχαιών έφυγεν, οί δέ πεζοί άντιστάντες έπί τινα χρόνον, περικυκλωθέντες 
έτρ’άπησαν είς φυγήν χαί άν μέν είσήρχοντο είς Κόρινθον, ίσως έλάμβανον 
μετριωτέρους δρους ειρήνης πρός αποφυγήν πολιορκίας. Άλλ’ ό Δίαιος εύθύς 
έφυγεν είς Μεγάλην πόλιν άγγελος τών κακών γενόμενος καί άποκτείνας 
ιδία χειρί τήν γυναίκα, ίνα μή γένηται αιχμάλωτος, έπιε φάρμακου καί έ- 
τελεύτησεν, έοιχυΐαν μέν παρασχόμενος Μεναλχίδα (λέγει <5 
Παυσανίας) τήν είς χρήματα πλεονεξίαν, έοικυϊαν δέ καί τήν 
είς θάνατον δειλίαν (2). Οί δέ διασωθέντες είς Κόρινθον Αχαιοί έφυγον 
νυκτός μετά πολλών Κορίνθίων ό δέ Μόμμιος ευρών έναπεπταμένας τάς πύ
λας έδίσταζε νά είσελθη, ύπαπτεύων ένέδραν. Μετά τρεΐς δέ ημέρας είσελ- 
Οών έθεσε πΰο καί χατέκαυσε τήν Κόρινθον, καί τούς πλείστους τών άπο- 
μεινάντων έφόνευσαν οί 'Ρωμαίοι, αφέντες τούς παϊοας καί τάς γυναίκας δ
σαι διεσώθησαν έκ τοΰ φόνου. Τών δέ αναθημάτων καί του άλλου κόσμου 
τά μέν μάλιστα αξιοθέατα έλαβε μεθ’ έαυτοΰ, τά δέ έδωκε τώ Φιλοποίμενι 
στρατηγω τοΰ Άττάλου, ών πολλά λέγει δτι είδε καί ό Παυσανίας (3). Ό 
δέ Πολύβιος αναφέρει, τήν όλιγωρίαν τών στρατιωτών 'Ρωμαίων στιγματί- 
ζων, δτι παρών 'είδε πίνακας έρριμμένους έπί έδάφους, τούς δέ στρατιώτας 
παίζοντας πεσσούς έπ’ αύτών. Κατ’όνομα δέ μνημονεύει τήν ύπό Άριστείδου 
εικόνα τοΰ Διονύσου, περί ού είπόν τινες δτι έορέΟη τό ούδέν πρός Διό
νυσον, και ήν ό Στράβων είδεν έν 'Ρώμη έν τώ Δημητρείω ναώ, χαί τήν ει
κόνα τοΰ Ήραχλέους καταπονουμένου ύπό τοΰ χιτώνος τής Δηϊανείρας. Καί 
τά πλεΐστα δέ καί άριστα τών άλλων έν 'Ρώμη αναθημάτων έκ Κορίνθου έ- 
κομίσθησαν, ποοστίθησιν ό αύτός. Τινά δέ είχον καί αί πέοιξ πόλεις, δόντος 
τοΰ Μομμίου· οδτω καταστραφεϊσα ή Κόρινθος καί κατά τόν τής καταστρο
φή; χρόνον έτυχε μεγάλης παρά τοϊς όρώσι συμπάθειας καί κατά τούς ύ- 
στερον χρόνους είς έδαφος κατερριμμένη πο)ών έποίει έλεος είς τούς έκά- 
στοτε Οεωροΰντας· καί ούδεις διήρχετο αύτήν άδακρυς ορών μικρά συντρίμ
ματα τής παλαιας εύδαιμονίας καί δόξης. "Οθεν μετά 100 έτη θεασάμενος αύ
τήν ό Καϊσαρ άνέκτισε (4), πέμψας άπελευθέρους. Ουτοι. δέ άνασκάπτοντες 
τούς τάφους εΰρισκον πλήθη πήλινα καί χάλκινα αγγεία (τορεύματα) έ- 
ξαίρετα ’διά τήν τέχνην, άτινα πωλοΰντες απέκτησαν πολλά χρήματα και 
τούτου ένεκα πο/.λοί άλλοι ν εκ ρ ο κ ο ρ ί ν 0 ι ο ι έπλήρωσαν τήν πόλιν, οιτι- 
νες ούδένα τάφον άφήκαν άσκαφον (5). Ούτως έξηφανίσθη η αρχαιότατη τών 
'Ελληνικών πόλεων* ήν ό ποιητής άφνειόν άπεκάλεσε καί ήτις περί τε τήν 
τεχνικήν καί τήν άλλην φιλοκαλίαν ήμιλλάτο έπαξίως πρός τάς Αθήνας καί 
ήτο διά τό πλήθος τών εικόνων καί αγαλμάτων τό Μουσεϊον τής Έλλά-

(1» Οί 'Ρωμαίοι St^povv τίρ νύχτα εϊ; τέσβϊρβ τμήματα, δπερ ώνόμαζον φυλαχας- έχάστη τού
των ττειιεΛάμδανε τρεί; σννήβει; ώρας (οο. Άαωπ. Εΐα. εί; ΠΙνδαρ. σε λ. 69). (2) IJava. Ζ. if. 6. 
(3) Στραβ. Η. χγ'. (4) Διίί. Δ· λβ· 27. (5) Στραδ. H χγ'.

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΓΛ. Γ’) 18 
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δος(1). Μετά τήν ύπό Καίσαρος άνάχτισιν ή Κόρινθος κατέστη μία τών καλ
λίτερων έν Έλλάδι 'Ρωμαϊκών αποικιών έπί πολύν χρόνον κα’ι ή έδρα τοϋ 
'Ρωμαίοϋ στρατηγού. 'Ελών τήν Κόρινθον ό Μόμμιος, τήν μέν χώραν αυτής 
επέτρεψέ τοΐς Σικΰωυίοις εις καλλιέργειαν, τών δέ άλλων πόλεων δσαι μετέ- 
άχόν τοΰ πολέμου ζαθεΐλε τά τείχη χαΐ άφηρεΐτό τά δπλα πριν έλθωσιν οί 
δέκα πρέσβεις οί άποστελλόμενοι συνήθως μετά τήν κατάχτήσιν χώρας τίνος 
ίνα βοηθώσι ιόν ύπατον. Τούΐων δέ έλθόντων διέλύθησαν τά συνέδρια τών ’Α
χαιών, Φωκέων καί Βδιωτών καί άρχοντες από τιμημάτων διωρίσθησαν έπε- 
βλήθη ετήσιος φόρος καί άπηγορεύθή τό δικαίωμα τοΰ νά δύναται νά έχη 
έκαστος κτήματα έ^τός τών ορίων τήξ ιδίας πόλεως. Μετά τινα έτη άπηλ- 
λάγησαν μέν τοΰ φόρου καί έπετράπη ν’ άπόκτήσωσ». καί κτήματα ύπέρ τά 
όρια, άλλ’ή'Ελλάς μετέβλήθη έίς'Ρωμαϊκήν έπαρχίαν Άχαία μετονομα- 
σθεΐσα διοικουμέυη ύπό ’Ανθυπάτου 'Ρωμαίου, καί τήν πτώσιν ταύτης ή- 
κολούθησαν μετ’ού πολύ αί Άθήναι, ή Κρήτη καί ή'Ρόδος, εις ας ύτϊελείπετο 
ήδη μικρά έλευθέρίας σκιά. ’Ενταύθα δέν δύναται τις νά μή χλαύση διά τήν 
Απώλειαν τής Κορίνθου κάΐ τήν βανδαλικήν τών αριστουργημάτων αύτής 
καταστροφήν και ίέροσυλίαν. Άλλά μήπως μόνη ή Κόρινθος έπαθε ταΰτα; 
Πανταχοϋ δπου έπάτούν οί 'Ρωμαίοι ίταραπλήσιά έπραττον. Τά άύτά ελέγχει 
αύτούς ό Πολύβιος πράξαντας έν Συρακόύσαις, άφ’ ών τά πάντα χαί εικόνας 
χαί Ανδριάντας είς 'Ρώμην μετέφερον. Διά τά αυτά δέ παραπονεϊτάι παρά Αι- 
βίω χαί Χαλκιδεύς τις έν 'Ρώμη παρά?,υτος έλθών κατά τών 'Ρωμαίων στρα
τηγών οΐτινες έπολέμουν τόν κατά Περσέως πόλεμον (2). Πόσα πλούτη ά- 
πωλέσθησαν άπό τών Ελληνικών πόλεων ύπό τών 'Ρωμαίων, άφ’ ού ήρξαντο 
κατεχόμενοι ύπό θαυμασμού πρός τάς Ελληνικός τέχνας ’ Άπό τών τοιού- 
των δέ πράξεων βέλων ν’ άποτρέψη αύτούς ό Πολύβιος περιπαθώς λίαν, καί 
μετά πικρίας δσον ήν τότε δυνατόν, έλέγχει τούς 'Ρωμαίους χαρακτηρίζω·, 
αύτάς ώς άπό τοϋ ίδιου βίου άπομάκρυνσιν, ζαί συμβουλεύω·, τούς στρατη
γούς ν’ άπέχωνται τών έργων άτινα έναπολείπουσιν Ανεξάλειπτο·, τό μίσος 
είς τάς τών παθόντων καρδίας. ’Εκ τούτων, λέγει, ού μόνον φθόνος, 
άλλ’ οΐον όργή τις έχκαίέται πρός τούς εύτυχοΰντας· ή γάρ 
τών ιδίων περιπετειών άνάμνησίς ώς άν εί προτροπή τίς έ- 
στι πρός τό κατά τών π ρ (εξάντων μίσος. Ταΰτα δέ ειρήσθω 
μ οι, προσθέτει, χάριν τών με ταλαμβ ά νό ν των άεί τής δυνα
στείας, ΐνα μ ή σκύλε ύοντες τάς πόλεις κόσμον ύπολαμ- 
βάνουσιν είναι ταΐς έάυτών πατρίσι τάς άλλοτρίας 
ά υ μ φ ο ρ ά ς (3). Άλλ’ άν τοιαΰτά έλεγε πότε ό Πολύβιος πρός τούς 
ισχυρούς 'Ρωμαίους, τί ύπολείπεται νά ειπωμεν ήμεΐς σήμερον πρός εκείνους 
οΐτινες χαί τά ύπολεϊπόμενα τής παλαιάς προγονικής εύκλειας τρίμματα, ό-

(1) Κιτά τή» τελεντίια» ί» Λ ο»Sίν<ρ Διε θ νή εχ^ει·.·', εςιίτ,χε πχμμεγέΟη έλ^ίογραφΐχν ?- 
■τουομάσχ; A I τελενταΐχι ήμερα·, τή; Κορί-.Οου ό Γίλλο; Γόνυ ’ Ροβέρτο:-Φλωρύ (Λρ. Ί'οτ,ρ. 
Σνζητ. άρι®. 419. ΤοΟ ετου; 4871.— ΓοιοΟτοι δνστυχϊΰ; νεχρυχορϊύΟι'.ι άνεφά»ητ«ν χι\ πάλιν, ά»α- 
βχίπτοντϊί χαΐ πωλοΟ.τε; τά εύιινχόμενά i-f't’x εις Εένο·,; ΐο. Κ-λειώ έβημ. Τεργέβτ. (2) ΛίοΙΟς 
μ/. 8. (3) ΙΙολύβ. θ. ί. 

σα ή έν γή κεχωσμένα οί προπάτορες ήμΐν κατέλιπον κληρονομιάν ή οί αιώ
νες έσεβάσθησαν, ταΰτα διαρπάζοντες Απέρχονται τής έπιστήμης τ’ όνομα 
Ψευδώνυμον προφέροντες (1). Πόση άράγε έναπομένει εις πάντα "Ελληνα 
δυσαένεια, ίνα μή είπω τι πλειότερον, πρός τούς τά τοιαΰτα πράξαντας καί 
ποάττοντας, δτε διορα τούς πατρικούς θησαυρούς καθ’ άπασαν τήν ύφήλιον 
πεοισπειρομένους; Τοΰτο δέν άρχει νά άφυπνώση ημάς, όταν θεωρώμεν πρό 
τών οφθαλμών τά ήμέτερα περιφερόμενα τή δε χάχεΐσε πρός κόσμον ; Δέν 
έξεγείρουσιν είς συναίσθησιν τοΰ ίδιου προγονικού μεγαλείου, δπερ τοσουτοι 
αιώνες κατεπάτησαν καί δεινώς χατέφθειραν ; θά έλθη άράγε ημέρα καθ’ ήν 
τά διεσπαρμένα ταΰτα πλούτη τοΰ έθνικοΰ κόσμου περισυναχθέντα θά χοσμή- 
αωσιν, άν μή τόν ιδιωτικόν βίον, τόν δημόσιον τουλάχιστον ; θά έλθη αράγε 
ήμερα χαθ’ ήν οί έπιγιγνόμενοι συνηγμένον όρώντες έν τοΐς δημοσίοις ήμών 
μουσείοις τόν πανταχοϋ περικοσμοΰντα νΰν τά τών άλλων, Οά δύνωνται νά έ- 
νορώσι μετά έθνιχής μεγαλοπρεπείας χαΐ άγαλλιάσεως τό πάτριον σέμνωμα 
πόσης Ελληνικής καρδίας ;

3) Ίστορήσαντες Ανωτέρω τά τελευταία έν Έλλάδι γεγονότα, διεγράψαμεν 
συγχρόνως και σύντομον μέν, άλλ’ άληθή εικόνα τής ήθικής χαί Ολικής τών 
Ελλήνων παρακμής. Ήδη δέ ΐνα συμπληρώσωμεν τήν δλην εικόνα τής Ελ
λάδος, έπιορίψωμεν μικρόν βλέμμα καί έπι τών στρατηγησάντων καί τοΰ 
στρατιωτικού οργανισμού και ίδωμεν τά αίτια τής τοιαύτης καταπτώσεως· 
διότι ή τών αιτιών θεωρία πλήν τοΰ ψυχαγωγικού πολλήν παρέχει τήν ώφέ- 
λειαν (2). Δύο άρεταί δύνανται νά διασώσωσι, κατά τόν Πολύβιον, έθνος τι, 
ή τε πρός τούς πολεμίους Ανδρεία καί ή πρός σφας αύτούς ομόνοια (3). Άλλ’ 
έν Έλλάδι έλειπον άμφότεραι. Οί έμφύλιοι σπαραγμοί, οΐτινες άπό τού Πε- 
λοποννησιακού πολέμου ήρξαντο, κατέφθειραν τήν χώραν, ούχ ήκιστα ποθού
σαν καί διά τών είς τήν Ασίαν στρατολογουμένων καί άποδημούντων. Πάν
των δέ μάλιστα ύπό τούτων έπαθεν ή Μακεδονία. Άλλά καί ούτως ή Ελλάς 
ήτο είσέτι λίαν ισχυρά συνηνωμένη, ΐν* άντιστή καί άποδιώξη τούς 'Ρωμαίους· 
διότι καί στρατιώτας καλώς γεγυμνασμένους είχε καί στρατιωτικόν όργανι- 
σμόν ούχ ήττονα τοΰ τής 'Ρώμης. Τοΰτο δέ λεγόμενον μάλιστα έπί τών Μα
κεδόνων εινί Αληθέστατο·,. "Οθεν περί τών Αχαιών λόγον ό Διόδωρος ποιού
μενος λέγει δτι ού δι’ Ανανδρίαν ς-ρατιωτικήν, άλλά δι’ Απειρίαν τώ.ν ς-ρατηγών 
περιέπεσον εις δσα ύπέστησαν άκληρήματα (4). Καί φαίνεται μέν ό Πολύβιος 
ηγούμενος ύπερέχοντα τόν στρατιωτικόν όργανισμον τών. 'Ρωμαίων (5), ού 
μήν άλλ’ ή φάλαγξ τών Μακεδόνων ήδύνατο κράτιστα ν’ άντιταχθή πρός 
τάς 'Ρωμαϊκός λεγεώνας. Τοΰτο τούλάχιστον βέλων νά όηλωση ό Πλούταρ
χος διηγείται δτι ό Παύλος Αιμίλιος ώς είδε τήν τε βώμην τοϋ συ
νασπισμού τής φάλαγγος καί τήν τραχύτητα τής προβο
λής, έκπληξις αύτόν έσχε καί δέος ώς ο ύ ο έ ν ίο ο ν τ α πω π ο-

(|) Ώ Ζ»3, «άτερ Ζεδ, ού» μέ» ουρανοί χράτο;, αϋ 3’ εργ' ίπ' ά»6ρώπω» ip^; Αεωργά χ·1 Οεμι- 
f-.i, σοι δέ θηρ(ω» ΰβρις x<xl δ(χη μέλει. (’Αρχ<λ.). Πολ»6. ά. (3) «ύτ. ΧΤ· μτ . 7),
(έ) Δώ3. λβ. 25. (5) ΙΙολυβ. Ν. λγ. 



140 ΠΕΡΙ ΑΑΩΣΕΩΣ ΤΠΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. in

τε θέαμα φοβερότερον, καί πολλάκις ύστερον έμέμνήΤό 
τοΟ πάθους εκείνου καί τής όψεως (1). "Οπου δέ μικρόν μό
νον τής Ελλάδος τμήμα, ή Μακεδονία, ύπό τών οικείων καταρραδιόυργουμέ- 
\>η καί ύπό τών άλλων 'Ελλήνων καταπολεμούμενη έδυνήθη νά πολεμήση έ
πί τινα έτη πρός τάς νικηφόρους πανταχοΰ 'Ρωμαΐκάς στρατιάς, βεβαίως 
σύμπασα ηνωμένη ή 'Ελλάς πολιτιχώς καί στρατιωτικώς ού μόνον μή νικη- 
θή δέν έφοβεΐτο, άλλά καί γενναιότερόν τι νά πράξη ήθελε δυνηθή. ’Αλλά 
δυστυχώς έλειπεν άπ’ αύτής τότε ή εθνική εκείνη ένότης ή τήν ϊσχύν παρά
γουσα καί δι’ ής καί έθνη καί άτομα μεγαλουργοΰσι πανταχοΰ καί πάντοτε·, 
ή, ίνα εΐπω άληθέστερόν τι, ένυπήρχεν έν τή τότε Έλλάδι ή άρχαία τών πό
λεων φυλετική έρις τοιαύτη, όποια ενυπάρχει μετά πολυχρονίους περί ήγεμο- 
νίας φυλετικούς πολέμους, μετά έμφυλίους περί πολιτευμάτων καί διαιρέσε
ων γένους σπαραγμούς, καί όποία προφαίνεται δπου τά άρχαΐα θρησκευτικά 
καί έθνικά ήθη έξέλιπον, έπίπλαστΟς δέ τις υπέρ τοΰ ατομικού συμφέροντος 
«αί τής ιδίας φιλαυτίας ενέργεια αντικαθιστά "ήν αγνότητα τών αρχαίων πο
λιτικών αρετών. ’Εν τοιαύτη δέ γεγηρακυΐα καί ούτως αποσυντεθειμένη κοι
νωνία, τό παρόν και τό πρό ιίοδών τοΰ μέλλοντος προαιρουμένή, ούδόλως α
πίθανου δτι έφάνη νιζώσα νεαρά καί λόγχυ πνέουσα έθνικότης κατά μικρόν 
και φρονίμως παρεμβαίνουσα καί ύφαιρουσα τήν έλευθερίαν τής μόνης φυλής, 
ήτις καί νικωμένη έμελλε νά διάφιλονεικήση τόν θρόνον, δπως διημφισβή- 
τησεν (2).

Άλλά πλήν τοΰ στρατιωτικού όργανισμοΰ καί τής στρατιωτικής ανδρείας 
ή Ελλάς καί στρατηγούς άνέδειξε περί τά τέλη ούχί μικρούς. Πύρρος, Κλεο
μένης, ’Αντίγονος ό Δώσων, Φίλιππος, Φιλοποίμην καί Αυκόρτας ήσαν έκ 
τών άνδρών οϊτινες καί τόλμην καί έμπέΐρίαν στρατηγικήν ού τήν τυχοΰσαν 
ΐΐχον, καί πρός τούς κρατίστόυς τών νικησάντων στρατηγών 'Ρωμαίων δύνα- 
ταί τις νά παραβάλλη. Άλλά δυστυχώς άπό τών πλείστων τούτων έλειπεν 
ή πολιτική καί στρατηγική σύνεσις· διότι ή πολεμική τών στρατηγών έμπει- 
ρία καί τόλμη εινε μέν καλή καί μέγα πρός νίκην, άλλ’ άνευ τής πολιτικής 
συνέσεως είνε σχεδόν ανωφελής καί έςπν δτε έπιβλαβής. Πόσον αδέξιοι έδείχθη- 
σαν οί αρχηγοί τών Ελλήνων, ινα κρατύνωσι τά ίδιά διά τής τών 'Ελλήνων 
φιλίας καί πόσον τούναντιον επιδέξιο·, οί τών 'Ρωμαίων ! Ή άδεξιότης τών 
Μακεδόνων βασιλέων, τούναντιον δέ ή φρόνησις τών 'Ρωμαίων ήνάγκασε τούς 
Ελληνας, ινα προκαλέσωσι μάλλον, άλλ’ούχί νά πολεμήσωσι τούς'Ρωμαί

ους. Έπί τοΰ Μακεδονικού πολέμου δλοι σχεδόν οί Έλληνες συνεμάχουν τοΐς 
Ρωμαίοις, ισάριθμος δέ σχεδόν 'Ελληνικός στρατός συνεπολέμησε μετά τών 
ξένων κατά τών οικείων (3). Άλλά μήπως έν Κορίνθω δέν είδομεν Έλληνας 
συμποθνέμοΰντας τοΐς 'Ρωμαίοις ; Τοιαύτη δυστυχώς διαφθορά γίνεται τοΰ έ- 
θνικσΰ φρονήματος διά τοΰ εκπατρισμού καί τής τών γνωμών διαφωνίας, ώ-

(1) Ιϊλουτ. Α:;ι. ιΟ. i. (?) Ό Όρά-ιο:, άπί·0β·<ών τό 8'»ν ϊτο; X-, εϊφ®; τοΟτο είπών
Graecia capta victurem ferruin cei’it el site,—miutil agrenli L.iliu (iaiet. Β. ά. 156). (3) Λίδ. 
,·μ.γ. 6, 7, 8.

Vft καί τόν προφανή κίνδυνον σωτηρίαν τινές λογίζονται, καί άναισθήτως 
ύπό τών παθών αγόμενοι τούς τών οικείων καί τούς εαυτών κλοιούς χαλ
κεύονται! Οί ηγεμόνες τών Μακεδόνων και τών άλλων πόλεων καταστρέ- 
φοντες συνήθως όσα πολεμοΰντες έλάμβανον άπεξενοΰντο καί έμειναν έρημοι 
συμμάχων καθ’ δν καιρόν τά μάλιστα τούτων ειχον χρείαν. Τούτου δέ δέν 
φαίνονται άπηλλαγμένοι παντελώς ούο’ αύτός ό Κλεομένης καί Φιλοποίμην, οί 
ικανότατοι καί δημοτικωτατοι τών τότε στρατηγών, ό μέν τήν Μεγαλόπο- 
λιν καταστρέψας, ό δέ τήν Σπάρτην κολαφίσας (1).

Οί 'Ρωμαίοι έποιήσαντο μεγάλην πρόνοιαν περί τήν αιρεσίν τών στρατη
γών ούς έπεμψαν εις Ελλάδα, ίνα ζαί τά ήθη διαφέρωσι καί 'Ελληνικής 
παιδείας μετέχω σιν. "Οθεν ού μόνον κατά τού Φιλίππου τόν Τίτον άπέ- 
στειλαν Ελληνικής παιδείας :< ά τ ο χ ο ν, καί διαλε ρμενον 'Ελ
ληνιστί καί τήν οψιν φιλάνθρωπον ζαί τιμής αληθούς ε
ραστήν, άλλά καί κατά τού Περσέως όμοιου αύτώ τον Αιμίλιον Παύλον 
έπεμψαν, δς τήν τε επιχώριον καί πάτριον παιδείαν έπιμελώς ήσζει καί εαυ
τόν καί τούς παΐδας, τήν δε Ελληνικήν φιλοτιμότερον διότι ού μόνον γραμ
ματικούς καί σοφιστάς ζαί ρήτορας, άλλά καί πλάστας καί ζωγράφους καί 
'πώλων καί σκυλάχων έπιστάτας καί διδασκάλους Θήρας Έλληνας είχεν (2). 
Οι τοιοΰτοι δέ άνδρες καταλλήλως όμιλοΰντες καί πράττοντες, πλεΐστα διά 
τής πειθοϋς καί τής πρός τούς Έλληνας οικειότητας έπραξαν ή διά τών ό
πλων ώς έν παραδείγματι, ό μέν Φίλιππος διερχόμενος τήν Θεσσαλίαν τούς 
μέν άνθρώπους έκ τών πόλεων άνίστα εις τά όρη, κατέκ&ιε δέ τάς πόλεις και 
έδιδε τά χρήματα εις διαρπαγήν τοΐς στρατιώταις. Τούναντιον οε ό Γιτος έ- 
φιλοτιμεϊτο καί παρεκάλει τούς στρατιώτας νά βαδίζωσι κηδόμενοι ώς διά 
.χώρας οικείας καί παρακεχωρημένης πλέον εις αύτούς- δθεν ούδόλως παρά
δοξον ότι οί Μακεδόνες βλέ’ποντες τόν Τίτον φιλανθρώπως ζαί πράως φερό- 
αενον κάι άκούοντες Ελληνιστί διαλεγόμενον έχηλοΰντο καί άπερχόμενοι έ- 
νεπίμπλων τάς πόλεις εύνοιας πρός αύτόν, καί αυτοί οέ οί περί τόν Φίλιπ
πον θεράποντες ελεγον ότι οί 'Ρωμαίοι ήρχοντο πολεμήσοντες ούχί πρός 
"Ελληνας, άλλ’ ύπέρ Ελλήνων πρός Μακεδόνας (3). Διά δέ τής τοιαύτης τών 
στρατηγών εύνοιας έπέτυχον οί 'Ρωμαίοι ευκόλως νά διαιοεσωσι τούς Ελ?»η- 
νας καί παραλαβόντες πρώτον μέν τούς Αχαιούς καί Αίτωλούς κατά τοΰ 
Φιλίππου, έπειτα δέ τόν Φίλιππον καί τούς Αχαιούς κατά τών Αίτωλών, νά 
καταβάλωσι τούς "Ελληνας διά τών Ελλήνων μάλλον καί ούχί διά τοΰ 
πολέμου.

Πρός δέ τούτοις οί 'Ρωμαίοι ΐνα νικήσωσιν ύπεβάλλοντο καί εί'ς τάς μάλι
στα αυθαιρέτους τών στρατηγών απαιτήσεις καί έπιτιμώντας ήνείχοντο- οί δέ 
Έλληνες σπανίως καί έν Χαιροΐς χαλεποϊς φαίνονται παίζοντες μάλλον ή 
σπουδάζοντες περί τήν έκλογήν. Ό Ρωμαίος ύπετάσσετο ευπειθέστατα τοΐς

(1) Δ'.όϊ. κζ. (?) Πλοβτ. Α1|*. (3) αϋτ. Τίτο; ε (ί) Ό Tftn; ούκ ε’/ε τ.λείω τη>·> 30 έ-'ΰν
ί>τε ήλθε» εΐ: Έλλάΐτ ρετί στιοτοΟ. ’11? ίέ, -ζβτά Ιίολύβιο·?, πίνΐ» άγχΝου;, εϊ xalti; ϊτερο; 'PtvjAfwr? 
•Ηολνβ 111. <6.
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κρείσσοσιν έν τοϊς τοιούτος καιροϊς, ό δ’ "Ελλην σπανιότατα, τούναντίον δέ 
τώ πλείω προς χάριν λέγοντι. Ότε ό Αιμίλιος Παύλος ήρέθη στρατηγός πρός 
Περσέα συγχαλέσας έκχλησίαν τοΰ. δήμοι* άπήτησε παρ’ αύτοΰ σιγήν χαί ύ- 
παχοήν είς πάντα τά χελευόμενα, άν ένόμιζον, δτι έδύνατο νά πράξη τι· είδε 
μή, εΐπεν, δτι προετίμα νά παραιτηθή. Οι λόγοι ουτοι τοσαύτην αιδώ ένεποί- 
ησαν τοϊς πολίταις, όστε άπελθόντες έσεμνύνοντο δτι τούς κολακεύ
οντας παρελθόντος εΐλοντο παρρησίαν έχοντα και 
φρόνημα στρατηγόν· ούτως, έπιφωνεϊ ό Πλούταρχος, έπί τώ 
κρατεϊν καί μέγιστο; είναι τών άλλων αρετής καί 
τοΰ καλού δοΰλος ήν ό 'Ρωμαίων δήμος (1). ’Αλλά παρ’ 
Έλλησι συνήθως καί έν αύτή τή ένδοξα» περιόοω ό πλείω εΐπών αρεστά, χαί 
άν μή ήτο ικανός, εύδαχιμώτερος συνήθως έφαίνετο και προετιμάτο τών άλ
λων. Καί αύτό δέ τών Περσικών πολέμων τό σέμνωμα, ή έν Σαλαμινι ναυμα
χία, ήθελεν άπολεσθή μετά πάσης τής 'Ελλάδας, άν μή ό Θεμιστοκλής φρο- 
νίμως ποιών απέκλειε τής στρατηγίας διά χρημάτων τόν ανάξιον αντίζηλον 
Έπιχήδην τόν Εύφημίδου, δημαγωγόν δεινόν, άνανδραν δέ καί φιλάργυρου. (2), 
Άλλά μήπως ό Κλέων δέν ήρέθη συστράτηγος τοΰ ΔημοσΟένους, παίζοντος 
μάλλον του δήμου ή σπουδάζοντος; (3) Καί φαίνονται μέν καί παρά τώ 'Ρω- 
μαϊχω λαώ έστιν δτε αποπλανήσεις χαί έχδικήσεις άκαιροι πρός τούς στρα
τηγούς, άλλ’ ύπήρχεν ή ισχυρά τών αριστοκρατικών μερίς, ήτις ισχυρόν τι-? 
Οεμένη άντιστάΟμισμα άνέτρεπε τάς αδίκους τοΰ δήμου αποφάσεις, δπως πά
λιν ό λαός περιέστελλε τήν αγέρωχον αριστοκρατικήν καί τυραννικήν τών 
ισχυρών πολλάκις πρόθεσιν. ΌΟεν δικαίως ό Πολύβιος τοΰ πολιτεύματος άρε- 
τάς ή έλλείψεις θεωρεί τάς τοιαύτας παρεκτροπάς Ελλήνων καί 'Ρωμαίων.

Άλλ’ ΐνα τά περί τών στρατηγών σαφέστερα κατανοήσωμεν, άντιπαραβά- 
λωμεν τούς τελευταίους Μακεδόνας βασιλείς προς τούς άντιπολεμήσαντας 
στρατηγούς 'Ρωμαίους. Ό Φίλιππος ήτα στρατηγός ικανός περί τά πολεμικά, 
άλλ’ άδεξιώτατας βασιλεύς τών χρόνων εκείνων. ’Οξύθυμος καί έκδικητικός 
λίαν ούδένα είχε φίλον καί άπέβαλλε πολλάκις έν μια στιγμή δ,τι μετά κό
που έκέκτητο. Διά τής φιλίας καί πολιτικής συνέσεως τών δύο Άράτων πά
σα ή Πελοπόννησος άνεχήρυξεν αύτόν νέον όντα προστάτην καί υπεβλήθη έ- 
κουσίως ύπό τήν άρχηγίαν του, άλλά διά τής τυραννικής ύπεροψίας καί τής 
πολιτικής του άστασίας καί άπιστίας άπώλεσε πάντα καί μάλιστα κατέστησε 
καί έχθρούς έκείνου ς ούς έμελλε νά έχη φίλους καί εύνους διά τής εύεργεσίας· 
διότι πλήν τών Αίτωλών καί αύτοί οί Αχαιοί μεθ’ ών συνεμάχει πρότερον 
έπεμψαν κατ’ αύτοΰ βοήθειαν τοΐς 'Ρωμαίοις. Ό Φίλιππος δέν έγίνωσκε, φαί
νεται, δτι διά τής εύνοιας τά πλεΐστα εύκολώτερον κατορθοΰνται ή διά τής 
βίας καί τών άρπαγών, καί δτι διά τοΰ φόβου μόνον οί τύραννοι βασιλεύουσι 
πρός καιρόν, οί δέ βασιλείς διά τής εύεργεσίας καί τής άγάπης, καί δτι δέν 
έπρεπε νά καταστρέφη, άλλά νά σώζη τούς μηδέν ήδικηκότας. Ώλιγώρει δέ 
τούτων άν καί ήθελε νά φαίνηται διάδοχος τοΰ Φιλίππου καί Άλεξάνδραυ,-

(1) Πλούτ. ΑψΟ.. ci. (2) ■ύτ. Θεμιατοκ. ς'. (3) θουχ. Λ. 21. τ„
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ων τάς πράξεις ούδόλως έφρόντισε νά μίμηθή (1). Άλλ’ ό Τίτος ήτο γλυκύς 
χαί ήμερος, όμιλητιχός τούς τρόπους, καί τό πάντων μέγιστον δίκαιος καί 
Μιστός πρός τάς υποσχέσεις. "Οθεν ώς σωτήρα άπεδέχοντο αύτόν καί έκουσίως 
μετακαλούμεναι πάρεδίδοντο αύτώ αί πόλεις τής 'Ελλάδος. Ού μήν άλλά καί 
περί τήν δλην τοΰ πολέμου διεξαγωγήν άσχόπως έπραξεν ό Φίλιππος, καί 
φαίνεται στρατηγός τραφείς καί ικανός μικρούς μόνον πολέμους νά διεξαγά- 
γη χαί πρός όμοφύλλους, άλλ’ ούχί μεγάλους καί πρός ξένους. Παραλιπών 
νά βοηθήση τούς Καρχηδονίους, ή τούλάχιστον νά συστήση είς έν τήν Ελ
λάδα, έν ω ό Αννίβας κατεπολέμει τούς 'Ρωμαίους, χατέτριψε τόν χρόνον 
είς διαπραγματεύσεις καί αντεκδικήσεις καί άντεγκλήσεις πρός τούς Αίτωλούς 
καί τόν βασιλέα τής Περγάμου καί τούς 'Ροδίους, ούς οί 'Ρωμαίοι καταλ
λήλως ύπεκίνουν, ϊνα έμποδίσωσι πάσαν παρ’ αύτοΰ πρός Καρχηδονίους βοή
θειαν. Άλλά μήπως έδείχθη πολιτικώτερος καί δτε οί Τωμαΐοι άνέλαβον 
τόν χατ’ αύτοΰ πόλεμον; Καί περί τάς πρός τόν Άντίοχον διαπραγματεύσεις 
δέν έδείχθη τόσον ένεογητικός δσον έπρεπε, καί οί 'Ρωμαίοι καταλλήλως κε- 
χωρισμένους κατέπολέμήσαν έκατέρόυς. ΌΟεν καί τούς έπιεικεϊς τής συνθή
κης όρους είς τοΰ Τίτου τήν φρόνησιν μάλλον πρέπει ν’ άποδώσωμεν καί όχι 
είς τοΰ Φιλίππου. Φοβηθείς δη?ϊ. ό Τίτος μή ό Άντίοχος προτρεπόμενος ύπό 
τοΰ καταφυγόντος έκεϊ Άννίβου ένωθή μετά τοΰ Φιλίππου καί ούτω συνενω
μένοι έπιστρατεύσωσιν έπ’ άύτούς, προλαβών έποιήσατο ειρήνην. Πόσον δέ δέν 
χαρακτηρίζεται τό άστατον καί άσύνετον τοΰ Φιλίππου πνεΰμα χαί έχ τούτου, 
δτι ήττηθείς έστράτευσε μετά τών 'Ρωμαίων κατά τών Αίτωλών καί ήγε 
καί έφερεν αύτών τήν χώραν μανιώδώς αύτός ό θέλων νά γένηται τών Ελ
λήνων άρχηγός, πολέμήσας αίσχρώς πρός τούς ξένους ήνώθη μετ’ αύτών καί 
συγκατέστρεψε τούς “Ελληνας έπιδεΙκνύμενΟς άγενή άνδρειαν δπου ούκ έδει, 
παραπλήσιον ποιών πρός όσα έπραξαν έσχάτως οί Γάλλοι, άνάνδρως μέν πο- 
λεμήσαντες πρός τούς ξένους, μετ’ άνηκούστου δέ λύσσης προς άλλήλους. 
Πόσον σαφή καί όμοια προφαίνει πολλάκις ή ιστορία τά σημεία τής ηθικής 
τών εθνών έξαχρειώσεως!

Ούχ ήκιστα άντίθετοι δεικνύονται καί οί μετ’ αύτούς άποφασίσαντές τήν τύ
χην τής 'Ελλάδος Περσεύς καί Αιμίλιος Παύλος. Ούτος μέν γάρ πρός τή 
άλλη ανατροφή χαί παιδεία ήτό γενναιόδωρος λίαν καί σωφρονέστατος, ό δέ 
Περσεύς φιλάργυρος καί οϊον οίκΟνομών καί λογισμόν άποοώσων ακριβή τής 
είς τόν πόλεμον δαπάνης πρός ους έπολέμει. Ευρών παρά τοΰ πατρός 'ικανά τά 
πρός τόν πόλεμον δέν μετεχειρίσθη αύτά πρός ον έδει σκοπόν, άλλ’ αφιλότι
μου τό πρός τούς έχθρούς μίσος έχων τοΰ φιλότιμου πατρός, χατήντησε δι’ 
αύτά ταΰτα έπονείδιστος καί εις εαυτόν καί είς τήν πατρίδα έπιβλαβές-ερος. Τοι- 
αύτην όέ έδείκνυε φιλαργυρίαν, λέγει ό Πλούταρχος, τής Αλεξάνδρου καί 
Φιλίππου κατά συγγένειαν αρετής μεταποιούμενος, οϊτινες 
τά πράγματα τών χρημάτων ώνητά ηγούμενοι, άλλ’ ούχί τά χρήματα τών 
Αραγμάτων, κύριοι πάντων έγένοντο 2V διότι ό μέν Αλέξανδρος κατά τήν

(1) Πω.οβ. ί. 9. ιί. 36. (2) Πλούτ Αψ·. ι5.
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έν Άρβήλοις μάχην, βλέπων τόν Παρμενίωνα αίτοΰντα βοήθειαν, ΐνα σώση· 
τάς άποσκευάς και τό στρατόπεδον, έπέπληξεν είπών δτι άπώλεσε τήν φρό- 
νησιν μή λογιζόμενος δτι νικώντες μέν δύνανται νά προσκτήσωνται τά τών 
πολέμιων σκεύη καή,λίω πολύ τών ιδίων, ήττώμενοι δέ δέν πρέπει νά ορον- 
τ’ί,ωσι περί χρημάτων ουδέ περί ανδραπόδων, άλλά πώς άποθανοϋνται καλώς- 
καΐ λαμπρώς άγω.νιζόμενοι (1). Ό δέ ΙΙερσεύς καταλιπών τήν μάχην έφυγεν. 
αϊσχρώς περί τής τών σκευών διασώσεως. μικρολογούμενος πρός τούς περί 
αύτόν φύλακας, καί οΐον προετοιμαζόμενος μετά πολλών κοσμηθείς πλούσιος 
αιχμάλωτος νά έπιδειχθή εις τούς 'Ρωμαίους δσα φ.εισάμενος εφύλαξεν. Πρός 
ούτω δέ άγενώς ύπό φιλαργυρίας κατεχομένην ψυχήν, δμοιον απέδειξε καί 
τό θάρρος· διότι ού μόνον ευθύς τοϋ άγώνος ίσχυοώς συστάντ.ο.ς,. αϊσχρώς έ
φυγε ψευδή Ουσίαν προφασιζόμενος είς τούς Θεούς, οΐτινες βέβαια δέν δέ
χονται θυσίας δειλάς παρά δειλών, μηδέ εύχάς αθεμίτους, άλλά καί ήττηθείς.· 
καί συλληφθείς άγενώς καί ταπεινώς λίαν προσηνέχθη (2). Τής δέ τοιαύτης- 
φιλαργυρίας καί δειλίας καί αύτός άξίαν έδωκε τήν ποινήν καί. εις τούς άτυ- 
χεΐς φιλοβασιλεΐς Μακεδόνας ού διάφορον τής έαυτοϋ κατέλιπε.

Περαίνων ενταύθα τόν λόγον, Κ,ύρ.ιοι, ζητώ συγγνώμην δτι άπετόλμησα 
νά έπιληφθώ σπουδαιοτάτου θέματος καί διΧ άσθενοϋς γραφίδος νά σκιαγρα
φήσω μέγα τής Ελληνικής ιστορίας γεγονός, σπουδαιον καί πολύπειρου περί· 
τά τοιαΰτα απαιτούν άνδρα. Άλλ’ έμοί μέν ταΰτα ςίπόντι βαιά καί πολλών 
δέοντα έστω συγγνώμη.

'Υπέρ τά δισχίλια δέ παρήλθον έτη, άφ’ ού έξέλιπεν ή αρχική ένδοξος τοϋ 
’Ελληνικού έθνους αύτονομία. Έκτοτε τό πλεΐστον ύπό δέσποτας ξένους έο- 
πουσα ή Ελλάς ούδέποτε έλησμόνησε τής παλαιάς εύκλειας. Προηγούμενη 
πάντοτε καί κρατούσα τοΰ πολιτισμοΟ τήν δάδα μετέδωκε καί είς τούς πεοί 
αυτήν, συνέσφιγξέ πως τά διάφορα συντρίμματα τού ’Ανατολικού 'Ρωμαϊκού 
κράτους κατά τήν μακράν Βυζαντινήν περίοδον, καί έπί πολλούς αιώνας μό
νη πρός τούς πολλαχόθεν επιδρομείς άντεπεξελθούσα. f ' ’
εις του ισχυρότερου, τήν δύναμιν. "Ωσπερ δέ καθιερωμένη έστιάς έπί 
ρας όλους αιώνας κεχωσμένον κρατήσασα τόν ιερόν τής ελευθερίας σπινθήρ 
άνέφλεξεν έσχάτως αύτόν είς μικρόν. Ή έλευθερία < ’ ' ’ ' Λ
τών αισθημάτων εκείνων, άτινα έμποιοϋνται φυσικώ τι 
κολουθοϋντας τών εθνών τάς τύχας. Τόν πρώτον ενθουσιασμόν διεδέχθη ή 
ψυχρά στωϊκότης φίλων καί έχθρών καί έπί πολλά έτη συνεζητεΐτο άν εΐνε 
δυνατόν νά άναζήση καί άναβλαστήση μετά πολυχρόνιον ούτω δουλείαν έθνος 
πρό αιώνων κατατεταγμένον είς τήν τάξιν τών τεθνεώτων, και άμφέβαλλον άν 
ύπολείπεται είσέτι δημιουργική δύναμις είς τήν άναβλαστήσασαν παραφυάδα 
του γεγηρακότος 'ΕλληνικοΟ δένδρου,, ούτινος τά φύλλα καί τούς κλώνας- 
καί αύτόν τόν κορμόν πάντες οι αιώνες ξυλευόμενοι δεινώς τή δε κακεϊσε 
διεφορήσαντο καί διεσκόρπισαν. Άλλ’ ευτυχώς τά νέφη τού δισταγμού ήρξαν
το άπό τίνος διαλυόμενα καί κατά τόν ίς-ορικόν Γαλάτην, ή νεωτέρα Ελλάς

ύπέκυψε τελευταίον 
ι τέσσα-

?α 
αύτής έχαιρετίσθη μετά 

τώ λόγω είς τούς παρα-

έτη συνεζητεΐτο άν εΐνε

0) Πλουτ. Ά>ες. λ. β. (2) αΰτ ΑΙμ χζ·'. Πολνδ. ΚΘ. έ. 13.
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εΐνε μέγα τι ήδη άρξάμενον (1). Τήν δέ αλήθειαν ταύτην αγωνίζεται 
νά έπιβεβαιώση ή μικρά 'Ελλάς καί μετά ταύτης τά πανταχοϋ διεσπαρμένα 
αύτής τέκνα διά τών γραμμάτων καί τής έπιστήμης, διά τής τέχνης καί βιο
μηχανίας καί διά τής ναυτιλίας καί τοϋ έκπολιτιστικοϋ εμπορίου· καί πρός 
αύτό τούτο τέλος καί ήμεΐς σπεύδοντες συνερχόμεθα καθ’ έκάστην ένταΰθα 
ύπό τήν αρωγήν αγαθά καί φίλα τω πολιτισμω φρονοϋντος ήγεμόνος.

Ταΰτα μέν ήμεΐς έπαξίως τής παλαιάς προγονικής εύκλειας πράττομεν, ή 
δέ τόν Ελληνισμόν καθοδηγούσα θεία δύναμις, ήτις έν μέν τω έθνισμώ Α
θήνα χέχλητοα, έν δέ τώ Χριστιανισμό) Σοφία δοίη ήμΐν δύναμιν καί γνώ- 
σιν πρός τήν τοΰ δλου συντέλειαν,

(I) Duroy, τοα. Α. σ. 18.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

ΥΠΟ A. DE QUATREFAGES.

Μετάορασις Π. Περράχχ

Α'.

Ένότης τοϋ άνθρωπίνου γένους.

Έπιχειροϋντες νά άναπτύξωμεν τό σπουδαιον περί τοϋ ανθρώπου ζητημα 
ούδόλως προτιθέμεθα νά έξετάσωμεν αύτό ούτε ώς θεολόγοι διά τών δηγ
μάτων καί τής θρησκείας, ούτε ώς φιλόσοφοι διά τής μεταφυσικής καί τών 
άφηρημένων έννοιών, άλλ’ ώς φυσιοδίφαι Οελομεν πραγματευθή αυτό οιά 
τών φυσικών μάλιστα έπιστημών.

Τί έστιν άνθρωπος; Περιττόν βεβαίως είναι νά ένδιατρίψωμεν έπί πολύ ΐ
να άποδείξωμεν ότι ό άνθρωπος δέν είναι ούτε όρυκτόν ούτε φυτόν, οηλαδή 
δτι δέν είναι ούτε λίθος ούτε χόρτον. Άλλά μήπως είναι ζώον; — Ούδέ 
τούτο άναντιρρήτως. Ό άνθρωπος διακοινεται τών ζώων δια πολλών, καί 
σπουδαίων χαρακτηριστικών, έκτων όποιων άρκούμεθα ενταύθα νά άναφέρω- 
μεν τήν διανοητικήν ύπεροχήν του, μεθ ης συνδέεται ή έναρ- 
θρος φωνή ένεκα τής όποιας έκαστος λαός έχει ιδίαν γλώσσαν· τήν^γ ρ α- 
φ ή ν δι’ ής παριστα τήν γλώσσαν του* τάς ώ ρ α ι α ς τ έ χ ν α ς δι ών 
εκθέτει καί σωματοποιεί, ούτως είπεΐν, τάς αντιλήψεις τής φαντασίας του. 
Έπί πασι δέ διακρίνεται τών ζώων διά δύο ριζικών χαρακτήρων οΐτινες ιόιά- 
ζουσιν αύτώ. Μόνος δηλαδή ό άνθρωπος μεταξύ τών ενόργανων καί ζωικών 
όντων έχει τήν άφηρημένην έννοιαν τοϋ καλού καί κακού, καί 
επομένως μόνος αύτός έχει το ηθικόν αίσθημα. Μόνος αύτός έπισης 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΥΛ. Γ'.) 19
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πιστεύει εις τήν μετά θάνατον ζωήν, καί αναγνωρίζει τήν υπαρ* 
ξιν όντων άνωτέρων αύτοϋ, άτινα έχουσι καλήν ή κακήν επιρροήν 
έπί τής ύπάρξεώς του. Εις τό διπλοΟν τούτο αίσθημα χρεωστούμεν τό μέγα 
φαινόμενου δπερ καλούμεν θρησκείαν.

Τήν ηθικήν και τήν θρησκείαν βραδύτερου θέλομεν εξετάσει ούχί 
ώς θεολόγοι, άλλ’ ώς φυσιοδίφαι, περιοριζόμενοι έπί τοΰ παρόντος νά ειπω- 
μεν δτι πανταχοΰ ό άνθρωπος όσον άγρία καί άν ήναι ή κατάστασις εις ήν 
εύρίσκεται, πάντοτε δεικνύει σημεία ηθικής καί θρησκείας άτινα παρ’ 
ούδενί ζώω άπαντώνται. Άρα ό άνθρωπος είναι δν ίδιον δι<?φέρον τών ζώ
ων μάλλον διά τών ιδιαζόντων αύτώ χαρακτηριστικών τούτων ή διά τής 
αναμφισβήτητου διανοητικής αύτοϋ ύπεροχής.

Σωματικώς δμως έξεταζόμενος ό άνθρωπος ούδέν άλλο είναι ή ζώον 
άρκεΐ νά έξαιρέσωμεν διαφοράς τινας ώς πρός τόν σχηματισμόν και τήν δι
ασκευήν αυτού, και θέλομεν εύρεϊ αύτόν καθ’ δλα ίσον πρός τά ανώτερα ζώα 
άτινα μας περικυκλοΰσιν. "Αν παραβάλωμεν δθεν αύτόν κατά πρώτον πρός τά 
ζώα έκεϊνα άτινα κατά τόν σχηματισμόν έν γένει συγγενεύουσιν ήμϊν μάλ
λον τών λοιπών, ή ανατομία άποδεικνύει ήμϊν δτι τά ήμέτερα όργανα ούδό
λως παραλλάσσουσι τών εκείνων, άλλ’ δτι ύπάρχουσιυ έν αύτοΐς καί οί ελάχι
στοι μΰς καί τά ελάχιστα νεύρα άτινα άπαντώνται και εις τόν άνθρωπον.

ΊΙ φυσιολογία πάλιν διδάσκει ήμας δτι οί μύς, τά νεύρα, καί έν γένει τά 
όργανα τού ανθρωπίνου σώματος έκτελοΰσι τάς αύτάς λειτουργίας οϊας καί 
τά όργανα τών ζώων. ΊΙ ούσιωδεστάτη αύτη όμοιότης παρέχει ού μικράν 
ωφέλειαν είς τε τάς έπιστήμας και εις ιόν πρακτικόν βίον, διότι μή δυνάμε- 
νοι οί φυσιολόγοι νά έκτελέσωσι πειράματα έπί τού άνθρώπου μεταχειρίζονται 
πρός τούτο τά ζώα, καί δι’ αύτών εξήγησαν τάς λειτουργίας τών άνθρωπί- 
νων οργάνων, ή δέ ιατρική προχωρούσα έτι περαιτέρω φέρει εις τήν -κλίνην 
τών άσθενώυ τούς καρπούς τών πειραμάτων άτινα έκτελεϊ έπι τών ζώων. 
Άλλά και ή ανθρωπολογία, ώς ΟέλομΕν ιοεϊ μετ’ όλίγον, έλαβεν έκ τών ζώ
ων πληροφορίας σπουδαιοτάτας· ίνα λάβη δμως γνώσεις πληρεστέρας, ή 
ανθρωπολογία αναγκάζεται νά καταβή έτι κατωτέρω. Τά φυτά διαφέρουσι 
τών ζωων, δπως τά ζώα τών άνθρώπων. Άλλά καί οί άνθρωποι καί τά ζώα 
και τά φυτά είναι όντα ενόργανα καί ζωικά, κατά τοΰτο δέ διαφέρουσι 
τών όρυκτών άτινα ούτε ενόργανα είναι ούτε ζωικά.

Πάντα τά ενόργανα όντα ζώσιν έφ’ ώρισμένον τινά χρόνον· πάντα γεννών- 
ται μικρά καί ασθενή· πάντα αύξάνουσι καί ένδυναμοΰνται μέχρι βαθμού τί
νος, έπειτα πάλιν έλαττοΰται ή δύναμις, ή ζωϊκότης, ένίοτε δέ και τό ανά
στημα αύτών τέλος πάντα άποθνήσκουσιν. Έφ’ δλον τό διάστημα τής ςω- 
ής των πάντα τά ένόργανα καί ζωικά όντα έχουσιν ανάγκην τροφής.

Πριν άποθάνωσι, πάντα άντικαθιστώνται διά τίνος σπόρου ή ώοΰ (ενταύθα 
όμιλούμεν περί είδους καί όχι περί άτόμου). Τοΰτο έφαρμόζεται άκόμη καί 

-εις έκεϊνα άτινα φαίνονται καταγόμενα κατ’ εύθεϊαν άπό βλαστού, καταβο- 
λάδος ή έμβολάδος· διότι άπό βλαστού είς βλαστόν, άπό καταβολάδας εις 
■καταβολάδα, άπό έμβολάδος είς έμβολάδα δύναται τις νά φθάση είς τον 

σπόρον καί τό ώόν. Έν όλίγοις πάν ένόργανον καί ζωικόν όν έχει ένα πα
τέρα καί μίαν μητέρα.—Πάντα λοιπόν τά φαινόμενα ταΰτα, κοινά είς πάν
τα τά ζωικά όντα, επομένως καί είς τόν άνθρωπον, προΰποθέτουσι νόμους 
κοινούς οϊτινες διέπουσιν αύτά, καί οϊτινες κατά συνέπειαν διέπουσι καί τόν 
άνθρωπον, ώς καί τά φυτά.

ΙΙόσον θαυμάσιου είναι τωόντι ό άνθρωπος καί τό έσχατον τών έντόμων, ό 
βασιλεύς τής γής καί τό έλάχιστον βρύον νά συνδέωνται πρός άλληλα δια 
νόμων τοιούτων ώστε άπαντα τά ζωικά όντα νά άποτελώσιν ευ δλον αρ
μονικόν !

Έκ τής σχέσεως ταύτης φαινομένων τινών, έκ τής υπαγωγής αύτών ύπό 
νόμους κοινούς προκύπτει συνέπεια σπουδαιοτάτη. Όποιαδήποτε ζητήματα 
σχετικά πρός τόν άνθρωπον καί άν έχωμεν νά έξετάσωμεν, όσάκις σχετίζον
ται πρός τινας τών ιδιοτήτων ή τών φαινομένων έκείνων τών κοινών είς 
πάντα τά ένόργανα και ζωικά όντα, πρέπει νά έρωτώμεν ούχί μόνον τά 
ζώα άλλά καί τά φυτά, άν θέλομεν νά έχωμεν τήν αλήθειαν.

Όσάκις δθεν παρουσιάζωνται τοιαύτης φύσεως ζητήματα, τότε μόνον δύ- 
νανται νά λυθώσιν άσφαλώς καί όρθώς, δταν έχωμεν ύπ’ δψιν ήμών δτι ό 
άνθρωπος ύπείκει εις πάντας τούς γενικούς κανόνας τούς διέποντας τά ένόρ
γανα καί ζωικά όντα· άπ’ έναντίας δέ άν ή διδομένη λύσις Οεωρή τον άν
θρωπον έξαιρούμενον τών γενικών νόμων, δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν μετά 
Οετικότητος δτι είναι ψευδής καί έσφαλμένη.

Έπί τών διδομένων τούτων μόνον βασιζόμενοι δυνάμεθα νά έξετάσωμεν τό 
δεύτερον ζήτημα τής Ανθρωπολογίας : ύπάρχουσι δηλαδή πολλά γένη άν
θρώπων, ή έν μόνον πεοιλαμβάνον διαφόρους φυλάς ;

ΙΙρός κατάληψιν του ζητήματος τούτου άπαιτοΰνται διασαφήσεις τινές.
Είναι γνωστόν οτι δλοι οί άνθρωποι καθ’ δλην τήν γήν δέν είναι όμοιόμοο- 

φοι, άλλ’ ότι παραλλάσσουσι κατά τό χρώμα, τάς τρίχας, τήν άναλογίαν 
•ζών μελών καί τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου. Πρόκειται λοιπόν νά μά- 
θωμεν άν αί διαφοραί αύται προέρχωνται έκ τοΰ δτι άνήκουσιν είς διάφορα γένη 
ή είναι άπλαϊ διαφοραί ειδών ή φυλών, αϊτινες άνήκουσιν εις έν καί τό 
αύτό γένος. Πρός τούτο δμως άπαιτεϊται νά όρίσωμεν τί έστι γένος, καί τί 
έστιν είδος (ή φυλή έπί άνθρώπων .

Ούδείς βεβαίως δύναται νά συγχίση τόν ίππον όσον μικρός καί άν ήναι με
τά τοΰ όνου, καί άν άκόμη ουτος έχη τό άνάστημα τοΰ ίππου, άλλά πας τις 
ήθελεν είπεϊ ότι είναι δύο διάφορα γένη, δτι ό μέν είναι όνος, ό δέ ίππος. Τό 
αύτό ήθελεν είπεϊ καί περί τοΰ κυνός καί τοΰ λύκου. Απεναντίας δέ δταν ί
δωμεν διαφόρους κύνας πολύ διαφέροντας άλλήλων, οίους τόν μολοσσόν 
dogue) και τόν ούλότριχα (barbel), τόν λαγωνικού (levrier) καί τόν σιμόν 

(bichon), τόν terre-neuve και τόν King Charles, θέλομεν είπεϊ άμέσως δτι εί
ναι κύνες διαφόρων ειδών, καίτοι αί διαφοραί τών ρηθέντων κυνών κατά τό 
άνάστημα, τό χρώμα και τήν άναλογίαν είναι πολύ μεγαλείτεραι έκείνων άς 
παρουσιάζει ό ίππος άπό τοΰ όνου.—Τό αύτό θέλει συμβή καί έπί τών φυτών, 
όταν π. χ. ίδωμεν έν ρόδον λευκόν και έν έρυΟρόν, έν άπίδιον μέγα και έν
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μικρόν, θέλομεν είπεί δτ». είναι διάφορα είδη ρόδων χαί άπιδίων. Έπεται δθέ'> 
ότι είδος τι τών ζώων ή τών φυτών δύναται νά ποικίλη μέχρι τινών ορίων. Ό 
κύων μένει κύων, όποιαδήποτε χαί αν ήναι ή εξωτερική μορφή του, τό ανά
στημα και αί τρίχες του· τό άπίδιον μένει πάντοτε άπίδιόν δσον και άν διαφέ- 
ρη κατά τό μέγεθος καί τήν γεΰσιν.

Αί μεταβολαί δμως αύται δύνανται νά μεταβώσι καί γενεαλογικώς. Έάν 
Κ χ. συζεύξωμεν δύο λαγωνικά, τά τέκνα των θέλουν είσθαι λαγωνικά, δη
λαδή τοϋ αύτοΰ είδους, έάν δύο μολοσσούς, Οέλομεν εχέι μολοσσούς. "Επε
ται δθεν δτι τά άτομα τοΰ αύτοΰ γένους δύνανται νά μ,ή όμοιάζωσιν ούδαμώς, 
ένίοτε δέ καί νά ποικίλωσι μεγάλως, χωρίς διά τοΰτο νά άποτελώσι διάφορα 
γένη. Οί φυσιοδίφαι λοιπόν όνομάζουσιν είδος τάς ομάδας τάς όποιας άπο- 
τελουσι τά άτομα άτινα άπεμάκρύνθησαν τοΰ άρχικοΰ τύπου τοΰ γένους, καί 
έσχημάτισαν δευτερευούσας διακεκριμένος τάξεις. Ούτω λέγομεν τά είδη 
τών βοών, ίππων κλ. διότι πράγματι έξημερώσαμεν έν μόνον είδος βοών, έξ 
ού κατάγονται πάντα τά λοιπά είδη, ό μέγας βοΰς Ούρί, ό τοσοΰτον άγριος, 
καί ό ήμερος Δουρχάμ. Έπίσης έχομεν έν μόνον είδος ίππων, έξ ού προήλΟεν 
ό μικρός Shollic καί οί ύπερμεγέθεις αγγλικοί ίπποι· ούτω καί τά διάφορα εί
δη τών προβάτων, αιγών, κλ. άτινα άνήκουσιν είς έν καί τό αύτό γένος.

Ένδιατρίβομεν πλειότερον τοΰ δέοντος είς τήν θεωρίαν ταύτην, διότι έξ 
αύτής έξαρτάται καί ή λύσις τοΰ όλου ζητήμ&τος. Οέλομεν λοιπόν αναφέρει 
έτι παραδείγματά τινα έκ τών φυτών καί τών ζώων.

Ό καφές, ώς πάντες γινώσκΟμεν, κατάγεται έκ τής ’Αφρικής καλλιεργού
μενος είς τά παρά τήν ΈρυΟράν Θάλασσαν παράλια τής Άδυσσηνίας. Μόλις 
τόν ΙΑ' αιώνα μετεφέρθη είς τήν ’Αραβίαν, έξ ής έξάγεται ό περίφημος κα
φές τής Μόκας. Ή χρήσίς του ταχέως διεδόθη καθ’ δλην τήν Ανατολήν, 
άλλ’ είς τήν Εύρώιΐην μετέφερον αύτόν πολύ βραδύτερον ήτοι περί τά μέσα 
τοΰ ΙΖ'. αίώνος, καί μόλις οί 'Ολλανδοί κατά τάς άρχάς τοΰ 111'. αίώνος έπε- 
χειρησαν νά φυτεύσωσιν αύτόν είς Βαταβίαν, μίαν τών Ινδικών άΛόικιών των, 
όπου έπέτυχε καθ’ ολοκληρίαν. Έκεϊθεν άπεστάλησαν είς τήν 'Ολλανδίαν φυ
τά τινα άτινα τεθέντα είς πυριατήρια έπέτυχον. Έκ τής 'Ολλανδίας έλαβον 
αύτόν είς Γαλλίαν, καί τό 1775 μετήγαγον αύτόν είς τάς γαλλικάς αποι
κίας τοΰ Μεξικού κόλπου, καί τοσοΰτον έπέτυχεν είς τήν Martinique, ώστε 
όλοι οί καφέδες τών Άντιλλών καί τής ’Αμερικής κατάγονται έξ αύτοΰ.— 
Εν τούτοις ό καφές μετεβλήθη κατά τήν μακράν ταύτην περιήγησιν. Ούδεις 

βεβαίως δύναται νά συγχίση τον καφέ τής Μόκας μέ τόν Βουρβόν, τοΰ 'Ριο- 
Ίανέίρου μέ τόν τής Martinique. Είναι αληθές ότι τήν αιτίαν τής μεταβολής 
ταύτης δέν δυνάμεθα ακριβώς νά άνεύρωμεν, άλλ’ έκ τής γενικής παρατηρή- 
σεως τών φαινομένων είναι πρόδηλον ότι πάσαι αί μεταβολαί αύται προέρχον
ται έκ της διαφοράς τής Θερμοκρασίας, τοΰ κλίματος καί τής καλλιέργειας.

Τό παράδειγμα τούτο δεικνύει ότι μεταφερόμενα τά φυτά είς διαφόρους α
ποστάσεις παράγουσι διάφορα είδη. Έπίσης τό τέϊον μεταφερΟέν πρό 
τινων έτών είς τήν Μεσημβρινήν ’Αμερικήν παρουσιάζει ήμΐν όμοια φαι
νόμενα.

Άς λάβωμεν ήδη έν παράδειγμα έκ τών ζώων. Ό κοΰρκος κατάγεται έκ ‘ 
Υής ’Αμερικής, δπου έν άγρια καταστάσει ών, καί ζών κατά τάς φυσικάς έ
ξεις αύτοΰ έχει διαφόρους χαρακτήρας διακριτικούς τών ήμετέρων κούρκων. 
Ό άγριος είναι ζώου ώραιότατον, βαΟέος φαιοΰ χρώματος ίριδωτοΰ, έκπέμ- 
ποντος Αντανακλάσεις κυάνολεύκους, χαλκόχροας καί έπιχρύσους, ώστε κα
θίσταται όντως κοσμητικόν πτηνόν, καί ώς τοιοΰτον ένεκα τών ωραίων πτε
ρών του μετεφέρθη είς Γαλλίαν. Εύρόντες δμ,ως τό κρέας του νόστιμου προ- 
σεπάθησαν νά πολλαπλασιάσωσίν αύτόν, καί έν έτει 1570, έν Γαλλία, έκ 
τοΰ βασιλικού κήπου μετέφερον αύτόν είς τόν ορνιθώνα, έκ τοΰ δρνιθώνος είς 
τά αγροκήπια, καί κατ’ ολίγον είς διαφόρους χώρας, ώστε σήμερον είς όλα 
τά μέρη τοΰ κόσμου τρέφουσι κούρκους. Μεταφεοόμενον δμως τό πτηνόν 
τοΰτο άπό τόπου είς τόπον μετέβαλλε τροφήν καί Θερμοκρασίαν, καί ούδέ
ποτε είχε τήν άρχικήν δίαιταν ήν φυσικώς ήκολούΟει έν ’Αμερική. Έκ τούτου 
λοιπόν μετεβλήθη, ώστε σήμερον ούδεις τών κοινών κούρκων όμοιάζει προς 
τήν άρχικήν του άγρίαν κατάστασιν άλλ’ είς έκάστην χώραν ένθα έθρεψαν 
■κούρκους παρουσιάζονται νέαι τινές ποικιλία! κατά τάς οποίας έσχηματίσΟη- 
σαν διάφορα είδη. Μεταβληθέντες δμως τόσον πολύ οι κούρκοι ώστε νά 
μή έχωσιν ούδεμίαν ομοιότητα πρός τούς έν ’Αμερική προγόνους αύτών ούδέ 
πρός άλλήλους, μήπως διά τοΰτο δέν κατάγονται έκ τών άγριων κούρκων 
τής ’Αμερικής; μήπως δέν άνήκουσιν είς τό αύτό γένος; Βεβαίως τό έναντίον.

Ό,τι είπομεν περί τού κούρκου δυνάμεθα νά είπωμεν καί περί τοΰ λαγιδέ- 
ως (κουνελιού). Οί άγριοι λαγιδεΐς, καίτοι ζώντες ούχί μακράν τών πόλεων 
ουδόλως ή όλίγον όμο’ιάζουσι πρός τούς ημέρους. Έξ αύτών οί μέν είναι με
γάλοι, οί δέ μικροί, οί μέν έχουσι τρίχας βραχείας, οί δέ μεταξώδεις, άλ
λοι είναι μελάνες, άλλοι λευκοί, κίτρινοι, φαιοί καί ποικιλόχροες. Έν όλίγοις 
τό γένος τούτο περιλαμβάνει διάφορα είδη πηγάζοντα έξ ένός καί τού αύ
τοΰ γένους δπερ ζή πέριξ ήμών.

"Αν ήθέλομεν αφήσει ζεύγος λαγιδέων έίς τινα ιΐεδιάδα ένθα νά μή άπαντή- 
ση έχθρούς, μετ’ ολίγα έτη ούχί μόνον δλη ή πεδιάς άλλά καί ή χώρα ολό
κληρος ήθελε βρύει έκ τών απογόνων τοΰ ζεύγους τούτου τών λαγιδέων, δ
πως έν φυτώριον τοΰ καφέ παρήγαγε πάντα τά έν ’Αμερική φυτά αύτοΰ. Έ
πίσης καί οί άγριοι κοΰρκοι, καί οί ήμεροι αύτών απόγονοι, οί άγριοι λα- 
γιδεις καί οί έξ αύτών καταγόμενοι ήμεροι δύνανται νά ΟεωρηΟώσιν ώς κα
ταγόμενοι έξ ένός άρχικοΰ ζεύγους. 'Οσάκις λοιπόν έχοντες πρό οφθαλμών 
άτομα ή ομάδας τινάς ζώων ή φυτών δυνάμεθα δι’ ένα ή δι’ άλλον λόγον νά 
Θεωρήσωμεν αύτά ώς καταγόμενα έξ ένός άρχικοΰ ζεύγους, τότε λέγομεν ό
τι έχομεν έν γένος· άν δέ ύπάρχωσι διαφοραί μεταξύ τών ομάδων λέγομεν 
δτι είναι είδη τοΰ γένους έκείνου.

Έκ τούτων άρα είναι κατάδηλον δτι τό ζήτημα περί γένους καί ε ί- 
δ ο υ ς δέν είναι δύσκολον νά έννοήσωμεν ούδέ νά έξηγήσωμεν, δταν ήναι 
γνωστός ό αρχικός, ό άγριος τύπος, καί έχωμεν ιστορικά διδόμενα άτινα 
διδάσκουσιν ήμας δτι έκ τοΰ τύπου τούτου πηγάζουσιν αί διάφοροι όμάδε; 
ζώων αί .μάλλον ή ήττον άπ’άλλήλων διαφέ.ρουσαι. Άλλ’δταν ό άγριο.
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■πος ήναι άγνωστος, δταν τά 'ιστορικά ταΰτα διδόμενα δέν ύπάρχωσι, τό'τ& 
άπ’ εναντίας τό ζήτημα έκ πρώτης όψεως φαίνεται δυσκολώτατον", διότι αί 
ύπάρχουσαι οιαφοραί μεταξύ τών ατόμων ή τών ομάδων δύνανται νά Οεωρηθώ- 
σιν ώς διαφοραί γένους.

Εύτυχώς τότε έχομεν αρωγόν τήν φυσιολογίαν, έν η υπάρχει εις τών με-. 
γά?<ω.ν καί θαυμάσιων έκείνων νόμων έξ ών έξαρτάται ή τήρησις τής υπαρ- 
χούσης τάξεως, καί. τόν όποιον τοσούτω μδλλο.ν θαυμάζομεν δσω πλεΐον σπου
δάζομε? αύτόν. Ό νόμος-ούτος είναι ό τής επιμιξίας (Croisemem), νόμος δστις 
διέπων τά ζώα καί. τά φυτά έφαρμόζεται επομένως- καί εις- αύτόν τόν άν
θρωπον.

’Επιμιξία τών ζώων λέγεται πας γάμος τελούμενος μεταξύ ζώων άνηκόν- 
των είτε εις δυο γένη, είτε είς δυο είδη διάφ.ορα, καί ύπάγεται είς τόν ακό
λουθον νόμον. Όσάκις συζευγνύωμεν δύο ζώα άνήκοντα είς διάφορα γ έ
ν η, δηλαδή δταν δοκιμάζωμε-ν μίαν ύβρίδα (liubridolion), είς τάς πλεί- 
στας περιστάσεις ό γάμος είναι ά γ ο ν. ο ς·. Ούτω π. χ. άπειράκις καί πολλα- 
χοϋ έδοκίμασαν νά συζεύξωσι τούς λαγωούς μετά τών λαγιδέων, πλήν παν
τελώς άπέτυχον. Ό λαγωός άρα καί ό λαγιδεύς, καίτοι κατά τό φαινόμενου 
έχοντες μεγάλην ομοιότητα, δέν δύνανται συζευγνύμενοι νά τεκνοποιήσωσι. 
—Τοιοΰτον είναι τό γενικόν, αποτέλεσμα τής επιμιξίας δύο διαφόρων γενών.

Είς σπάνιάς τινάς περιστάσεις ο γάμος ά μεταξύ ατόμων άνηκόντων είς 
δύο διάφορα γένη είναι γόνιμος, άλλά τά τέκνα ζαί οί έγγονοι τούτων δέν 
δύνανται νά τεκνοποιήσωσιν. Έκ τής συζεύξεως π. χ. του όνου καί τής ίππου 
γεννάται ό ήμίονος, έκ δέ τής εναντίας συζεύξεως, ήτοι τοΰ ίππου καί τής- 
ονου γεννάται ό ίννος (bardeati), άλλ’ούτε ό ήμίονος ούτε ό ίννος δύναν
ται νά τεκνοποιήσωσι, καί όσάκις Οέλωμεν νά παραγάγωμεν τόν ένα ή τον 
άλλον, πρέπει νά καταφεύγωμεν είς τά δύο γεν η. Είς σπανιωτάτας τινάς 
περιστάσεις ή γονιμότης έξακολουθεϊ καί είς τά τέκνα, άλλά κατά πολύ ή- 
λαττωμένη. Είς δέ τούς έγγόνους έλαττοΰται έτι μάλλον, καί έξαλείφεται 
τήν τρίτην, τήν τετάρτην, ή τό πολύ τήν πέμπτην γενεάν. Τοΰτο συμβαίνει- 
είς τήν σύζευξιν τοΰ καναρίου μετά τής άκανθίδος (καρδερίνας).

Περιττόν θεωροΰ.ντες νά έπισωρεύσωμεν ένταΰθα άλλα παραπλήσια παρα
δείγματα περιορ.ιζόμεΟα είς τό γενικόν τοΰτο φαινόμενο?· καίτοι πρό χιλιά
δων έτών έγείναν παρατηρήσεις- είς πλεϊστα γένη, δέν γινώσκομεν δμως ού
δέ έν παράδειγμα τρίτου γένους δπερ ν.ά προέκυψεν έκ τ-ής επιμιξίας ζώων ά- 
νηκόντων είς δύο διάφρα γένη. Τό γενικόν τοΰ.το φαινόμενον έξηγεΐ 
πώς δύναται νά διατηρηθή ή τάξις είς τήν πλάσιν τών ζώων καί τών φυτών.
Αν δέν υπήρχεν ό νόμος ούτος, ήθελον εύρίσκεσθαι μεταξύ τών ζώων καί 

τών φυτών μεσολαβοΰσαί τινες τάξεις διαφέρουσαι άλλήλων κατ’ άσημάν- 
τους τινάς άποχρώσεις, καί έν μέσω τής συγχίσεως ταύτης ήθελεν είσθαι α
δύνατον είς τούς φυσιοδίφας νά τά κατατάξωσι. Τό γενικόν άρα συμπέρασμα 
τούτων είναι: Ό νόμος τών γάμων μεταξύ ζώων διαφόρων 
γενών είναι ή ά γ ο ν ί α (ύβρίς).

’Απ’ εναντίας δταν συζευγνύονται άτομα άνήκοντα είς διάφορα είδη. 

ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. 151

:άαί επομένως είς τό αύτό γένος, δταν δηλαδή γίνεται μ ι κ τ ο γ ε ν ε ι α 
(melissage), τότε συμβαίνει δλον τό εναντίον. Οί γάμοι είναι πάντοτε γόνιμοι, 
ένίοτε δέ γονιμώτεροι τών μεταξύ όμοειδών ζώων γάμων πρό πάντων δμως 
τά τέκνα καί οί έγγονοι είναι έπίσης γόνιμα δσον οί πατερες και παπποι των, 
καί ούτω πολλαπλασιάζοντας έπ’ άπειρον. Ή δυσκολία λοιπόν δέν είναι πώς 
νά έπιτύχωμεν είδη μ ι κ τ ο γε ν ή (races mdiisso··), ήτοι καρπούς τής επι
μιξίας τών ειδών, άλλ’ έχοντες είδη άμικτα καί έπιθυμοϋντες νά τά διατηρή- 
σωμεν, πώς νά έμποδίσωμεν τήν έπιμιξίαν των μέ ξένα είδη.

Είδη έχοντα έπιμιξίαν' μ ι κ τ ο γ ε ν ή, ήτοι συνερχόμενα είς γάμον μέ ά- 
τοαα τοΰ αύτοϋ γένους άλλά διαφόρων ειδών βρύουσι περί ήμας. Γοιαΰτα εί
ναι οί έν ταϊς όδοΐς κύνες, αί έπί τών οροφών γαλαΐ, οι ίπποι τών αμαξών 

γένει τά ζώα τών όποιων τό είδος είναι αμφίβολον· διότι έπιμι- 
έσυγχίσθησαν οί διακριτικοί αύτών χαρακτήρες., 

’ * ' ϊ_!.....οί τοέφοντες
ταί τών κυνών καί περιστερών, γινώσκουσι 

διαφυλάξωσιν άμικτα τά 
; τών γ ά- 

ε ι ς δ ι ά φ ο ρ α ε ί δ η ε ί ν α ι

καί δλά έν 
γνυμένων παντοιοτρόπως 1 .

Άντί λοιπόν νά δ υσκολεύωνται νά έπιτύχωσίν είδη έπίμικτα, 
•κτήνη, πρόβατα, ίππους, οί έρασ 
μετά πόσης προσοχής πρέπει νά έπαγρυπνώσιν ινα 
εκλεκτά είδη. Τό συμπέρασμα δέ τούτων πάλιν είναι· ό νόμος 
μων μεταξύ -ζώων άνη κοντών* 
ή γ ο ν ι μ ό τ η ς.

Ένταΰθα έγκειται ή ούσιώδης, ή ριζική διαφορά μεταξύ γένους και 
είδους. Ή δέ διαφορά αυτή είναι έτι πολυτιμοτέρα ώς ύπαγομένη είς τήν 
πείραν. Όσάκις έχωμεν δύο φυτά ή δύο ζώα διάφορά άλλήλων, και άγνο- 
οΰμεν άν άνήκωσιν 
ν ό ς καί τοΰ αύτοϋ γένους.
'δτι ή
ζεται
καίτοι έχοντα διακριτικάς 
είδη ενός καί

είς δύο διακεκριμένα γένη, ή μόνον είς δύο * εί δη έ-
-, φέρομεν αύτά είς γάμον. Αν ίδωμεν 

άν ίδωμεν δτι ή γονιμότης πολλαπλασιά- 
πρέπει νά παραδεχθώμεν δτι 
τά ζώα ταΰτα άνήκουσιν είς 
Άν άπ’ εναντίας ίδωμεν δτι 

αύτών ή γονιμότης παντελώς έξαφανίζεται- . -·» » *· » -

ένωσις αύτών είναι γόνιμος, 
καί εξακολουθεί είς τούς απογόνους των, 
”------- *........ - διαφοράς, τά φυτά ή

τοΰ αύτοϋ γένους, 
άπ’ αύτής τής πρώτης συζεύξεω. ... - ,
ή έπαισθητώς έλαττοΰται, άν ίδωμεν οτι έξακολουθεϊ έλαττουμένη έως ου έ- 
ξαφανισθή μετά τινας γενεάς, δυνάμεθα άδιστάκτως νά παραδεχθώμεν δτι τά 
φυτά ή τά ζώα ταΰτα άνήκουσιν είς δ ι α κ ε κ ρ ι μ ε ν α γ ε ν η.

Όμιλήσαντες ήδη έν έκτάσει περί τών φυτών καί τών ζώων, του καφέ, τοΰ 
κούρκου, τοΰ λαγιδέως, τοΰ κυνός, τής γαλής, τοΰ βοός κλ. έπανερχομεΟα 
είς τόν άνθρωπον δστις είναι τό κύριον θέμα τής πραγματείας^ ήμών. Ως προ- 
είπομεν, μεταξύ τών ανθρώπων υπάρχουσιν ομάδες αίτινες εχουσι*διαφοράς 
αρκετά καταφανείς, άν καί ούχί τόσον ούσιώδεις δσον έκ πρώτης οψεως τάς 
φανταζόμεθα Τών διαφόρων δμως τούτων ομάδων άγνοοΰμεν τόν αρχικόν ή 
τούς άοχικούς τύπους· καί άν ακόμη ήθέλομεν απαντήσει ένα ή ποί.λούς αν
θρώπους έχοντας τούς χαρακτήρας τών τύπων τούτων δέν ήθέλομεν δυνηθή νά 
τούς άναγνωρίσωμεν ένεκα τής έλλείψεως ιστορικών έπ’ αύτών αποδείξεων. 
Άν λοιπόν περιοοισΟώμεν νά κρίνωμεν αύτούς εκ τών φαινομένων, εις μονού 

vrov άνθρωπον άποβλέποντες, δέν δυνάμεθα νά άποιασίσωμεν άν αί είς our 
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φόρους λαούς ύπάρχουσαι διαφοραί είναι διάφορά ί γένους ή δ ί α
φόρα ί είδους· άν ό άνθρωπος δύναται νά θεωρηθή έχων μίαν μόνην άρ-> 
χικήν πηγήν, ή άν πρέπη νά ύποθέσωμεν δτι έχει πολλάς τοιαύτας. Έντού-. 
τοις εΐπομεν ζαί έπαναλαμβάνομεν πάλιν δτι ό ά ν 0 ρ ω π ο ς είναι έ ν όρ
γανο ν x α ί ζωικόν δ ν, καί ώς τοιοΰτος ύπάγεται εις πάντας τούς 
γενικούς νόμους τούς διέποντας τά ενόργανα καί τά ζώα, επομένως ύπάγε
ται εις τόν νόμον τής επιμιξίας. Τόν νόμον τούτον λοιπόν Οέλομεν 
συμβουλευθή ΐνα μάθωμεν, άν ύπάρχωσιν έ ν ή πολλά γένη ά ν-. 
0 ρ ώ π ω ν.

Άς λάβωμεν οθεν ώς παράδειγμα τούς δύο μάλλον μεμακρυσμένους τύ
πους τοΰ. ανθρώπου οΐτινες φαίνονται δτι έχουσι τάς μεγαλειτέρας διαφοράς,, 
τόν λευκόν καί τόν μαΰρον. Άν οί τύποι ούτοι άνήκωσιν εις διάφορα γένη, ή 
ένωσις τών δύο τούτων γενών θέλει ακολουθεί τόν νόμον, δν ειδομεν έφαρμο- 
^ομενον είς τήν ένωσιν τών φυτών και τών ζώων διαφόρων γενών. Πρέπει δη
λαδή νά ήναι άγονος είς τάς πλείστας περιστάσεις, γενικώς δέ νά εχη έλαχί- 
στην γονιμότητα, ή δέ γονιμότης αύτη πρέπει νά έκλίπη μετά τινα χρόνον, 
'Επομένως δέν δύναται νά σχηματισθή όμάς τις μεσολαβούσα μεταξύ τοΰ 
μαύρου και τοϋ λευκού. Άν άπ’εναντίας οί δύο ουτοι άνθρωποι είναι είδη 
ενός καί τοΰ. αύτοΰ γένους, αί συζεύξεις πρέπει νά ήναι γόνι
μοι, ή γονιμότης νά μεταδοθή είς τούς απογόνους των, και νά σχηματισθώ- 
σιν είδη μεσολαβοΰντα.

Άλλ’ ένταΰθα αί μαρτυρία! είναι πραγματικαι, καί δέν έπιτρέπουσιν ούδεμίαν 
αμφιβολίαν. Πρό τριών περίπου αιώνων ό λευκός και κατ’ έξαίρεσιν ό Ευ
ρωπαίος κατέκτησεν, ούτως είπεΐν, τόν κόσμον περιήλθε πάσαν χώραν, καί 
πανταχοϋ άπήντησεν ιθαγενείς φυλάς, όμάδας δηλαδή ανθρώπων οΐτινες δέν 
ώμοίαζον μέ αυτόν, και πανταχοϋ ήλθεν είς έπιμιξίαν μετ’ αύτών οί γάμοι 
ουτοι ύπηρξαν γόνιμοι, ενίοτε μάλιστα γονιμότεροι καί αύτών τών μεταξύ 
ιθαγενών. ’Εκτός τούτου ό λευκός μετέφερε πανταχοϋ τόν μαΰρον, παντα- 
χοΰ ήλθεν είς έπιμιξίαν μετ’ αύτοΰ, καί πανταχοϋ έσχηματίσθησαν λαοί ν ο- 
θογενεΐς (mulMres). ’Επίσης πανταχοϋ ό μαύρος ήλθεν είς έπιμιξίαν μέ 
τούς έντοπίους καί πανταχοϋ άνεφάνησαν φυλαί μεσολαβοϋσαι, αιτινες έκ 
τών χαρακτηριστικών των προδίδουσι τήν διπλήν ταύτην καταγωγήν αύτών. 
’Επί τέλους ό λευκός ήλθεν είς έπιμιξίαν μέ τούς μικτόγενεΐς (m6tis) 
πάσης καταγωγής, καί έκ τούτων άνεφάνη είς πολλά μέρη τής γής καί μά
λιστα είς τήν μεσημβρινήν ’Αμερικήν πλήθος μικτών λαών τούς οποίους δυ- 
νάμεθα νά παραβάλωμεν κατά τήν ποικιλίαν μέ τούς έν ταΐς όδοΐς κύνας ή 
τάς έπί τών όροφών γαλάς. Ή ταχύτης μεθ’ ής αύξάνουσιν αί νοθογενείς 
αύται φυλαί είναι αξιοπαρατήρητος. Μόλις πρό τριών αιώνων, δηλαδή δώδε
κα γενεών, ό Εύρωπαΐος διεσπάρη είς όλα τά μέρη τοΰ κόσμου, καί δμως ό 
αριθμός τών άμφιγενών τών καταγόμενων έκ τής έπιμιξίας τών λευ
κών μετά τών ιθαγενών υπολογίζεται είς τό έν εβδομηκοστόν τοΰ όλικοΰ 
πληθυσμού τής γής. Είς τινα κράτη τής Νοτίου Αμερικής, ένθα ή επιμιξία 
(γεινεν ένωρίτερον τών άλλων, διότι ό Ευρωπαίος άποκατεστάθη άπό τάς

οτι κατα- 
τό συμπέ-

πρώτας ημέρας τής άνακαλύψεως αύτής, τό έν τέταρτον τοΰ πληθυσμού σύγ- 
κειται έκ μικτογεννών, καί είς τινας μάλιστα έπαρχίας είναι περισσότεροι τοΰ 
ήμίσεος. Τό πείραμα άρα έπι τοΰ άνθρώπου έγεινε πλήρες· άρζεΐ νά μή 
άρνηθώμεν τάς νεωτέρας έπιστήμας, άρζεΐ νά μή Οεωρήσωμεν τόν άνθρωπον 
ώς μοναδικήν έξαίρεσιν έξ δλων τών ενόργανων καί ζωικών δυτών, ζαί Οέ
λομεν παραδεχθή οτι πάντες οί άνθρωποι άποτελοΰσιν έν ζαί τό αυτό γένος 
συγκείμενον άπό άριθμόν τινα ειδών ή φυλών διαφόρων, επομένως 
γονται έξ ενός καί μόνου αρχικού ζεύγους. Έφθάσαμεν άρα είς 
ρασμα τοΰτο άσχέτως πάσης δογματικής ή Οεολογιζής φιλοσοφίας ή μετα
φυσικής θεωρίας. Μόνη ή παρατήρησις καί ή πείρα εφαρμοζόμενα', έπί τοΰ 
βασιλείου τών ζώων καί τών φυτών, ήτοι, ή έπιστήμη, φέρουσιν ήμάς είς το 
επόμενον συμπέρασμα. "Εν μόνο, ν γένος ανθρώπων ύπάρχουσιν έπί 
τής γής.

Τό συμπέρασμα τοΰτο έχει μεγάλην καί σοβαράν σπουδαιότητα, οιότι ενι
σχύει τήν ιδέαν τοΰ δτι πάντες οί άνθρωποι είναι αδελφοί, καί Βασίζεται είς τό 
μοναδικόν επιχείρημα δπερ πολλοί παραδέχονται σήμερον, τό τής έπιστήμης 
καί τοΰ λογικού.

Οί προρρηθέντες λόγοι φρονοΰμεν ότι είναι πειστικώτατοι- καί όμως ύπάρ-

ιΰ άνθοώπου. Οί δέ λόγοι έφ’ ώ
. * >■■ - .. .........

κατά τοΰτο, καί 
ών 

Ότι ή διαφορά μεταξύ τοΰ μαύρου καί τοΰ 
_ si.. δυνατόν νά άνήκωσιν είς τό αύτό

δτι είναι άδύνατον έξ ενός άρχικοΰ ζεύγους τοΰ άνθρώπου, όποιοιδή- 
, νά προκύψωσιν άνθρωποι λευκοί καί 

μαύροι- ότι ό άνθρωπος είναι έξαίρεσις, δτι ύπάγεται υπό ίδιους νόμους, καί

χουσιν άνθρωπο),όγοι καί έκ τών διασήμων οιαφωνοΰντες 
πιστεύοντες δτι ύπάρχουσι πολλά γένη τού 
στηρίζονται είναι οί επόμενοι: ’r'~' “ 
λευκού είναι τόσον μεγάλη ώστε δέν είναι 
γένος· < 
ποτέ καί άν ήσαν οί χαρακτήρες του, 
μαύροι* δτι ό άνθρωπος 
δτι τά έπιχειρήματα άτινα έλάβομεν έκ τών φυτών καί τών ζώων δέν έφαρ- 
μόζονται έπ’ αύτοΰ.

Είς άπάντησιν δυνάμεθα νά άντιτάξωμεν είς αύτούς δτι μεταξύ τού μελα
νός ή λευκού ούλότριχος (barbel) καί τοΰ λευκού λαγωνικού, τοΰ μολοσσοΰ 
καί του σιμοΰ (bichon) ύπάρχει πολύ μεγαλειτέοα διαφορά ή μεταξύ τού Εύ- 
ρωπαίου καί τοΰ ’Αφρικανού· καί δμως ό λαγωνικός καί ό ούλόθριξ, ό μολοσ- 
σός καί δ σιμός άνήκουσι πάντες είς τό γένος τών κυνών.—Δέν μάς λέγουσι 
πώς έκ τού αγρίου κούρκου ούτινος γνωρίζομεν τήν καταγωγήν καί τούς προ
γόνους, πώς έκ τοΰ άγριου λαγιδέως τον όποιον είσέτι εύρίσκομεν πλησίον 
μας, πώς είναι δυνατόν νά προκύψωσι τά διάφορα ήμερα είδη;

Ό άνθρωπος λοιπόν ό υπάρχων έπί τής γής πολύ πρό τοΰ κούρκου καί τοΰ 
λανιδέως, ό άνθρωπος δστις πρό χιλιάδων έτών εύρίσκεται έπί τής επιφάνει
ας τής γής, μεταβάλλων πολυειδώς τόν τρόπον τοΰ ζήν καί μάλιστα πολ- 
λαπλασιάζων τάς αιτίας τών μεταβολών διά τών ηθών και εθίμων του, διά 
τοΰ τοόπου τοΰ ζήν, ό άνθρωπος, λέγω, ύπέπεσεν είς περιπέτειας πολλώ 
σπουοαιοτέρας έκείνων άς άπήντησαν τά προροηθέντα ζώα. Δέν είναι οθεν 
παράδοξον άν αί διάφοροι ομάδες τών άνθρώπων υπέστησαν μεταβολής τινας· 

[ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Γ'.) 20 
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άλλά μάλλον πρέπει νά θαυμάζωμεν πώς αί διαφοράί αύται δέν είναι έτι στρ- 
μαντιχώτεραι.

Άλλ’ άς μάς είπωσιν οί άντιλέγοντες, πώς είναι δυνατόν ό λευκός άνθρω
πος, είς οίανδήποτε χώραν χαί άν άπέλθη, εις τούς αντίποδας, εις τήν Αμερι
κήν, εις τήν Πολυνησίαν, πώς είναι δυνατόν, λέγομεν, πανταχοΰ νά έρχεται 
είς επιμιξίαν μετά τών εντοπίων οϊτινες έχουσι μεγάλην απ’ αύτοΰ διαφοράν, 
καί οί γάμοι ουτοι νά ήναι πάντοτε γόνιμοι, καί πανταχοΰ νά άφήνη ίχνη τής 
διαβάσεώς του παράγων λαόν μι.χτογεννή; Άλλ’ άρνούμενοι τάς αλήθειας ταύ
τας άντιφάσκουσι πρός πάντας έν γένει τούς φυσιοδίφες, τούς βοτανικούς και 
τούς ζωολόγους ανεξαιρέτως, καί επομένως πρός πάντας τούς έξοχους έκεί- 
νους νόας οϊτινες μετά τοΰ -Βυφφώνος, Τουρνεφόρου, Jussieu, Κυβιέρου, 
Geoffroy de Saini Hilaire έσπούδασαν τά φυτά καί τά ζώα ούδεμίαν συζή- 
τησιν έχοντες ύπ’ όψιν των, καί ούδαμώς πρός τόν άνθρωπον άποβλέποντες. 
Ούτω δέ οί τοιοΰτοι άρνοΰνται και τάς ^ασιμωτέρ'ας έπιστήμας.

Είναι πάντη αδύνατον, όν ένόργανον καί ζωικόν, νά μή υπάγεται εις τούς 
νόμους τής τάξεως καί τής ζωής, όπως είναι αδύνατον σώμα ασχημάτιστου 
(brul) νά μή ύπάγεται είς τούς νόμους τούς διέποντας τήν άνόργανον ύλην. 
Αρα ό άνθρωπος—όν ένόργανον καί ζωικόν—ύπείκει εις πάντας τούς γενι

κούς νόμους, καί επομένως καί είς τόν τής επιμιξίας (Creisemeni).
ίάκολουθεϊ.)

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

•■τη ο τοτ ιατροτ γ. αιαΜαντοποταοτ.

Ή σύντομος αύτη περί τροφής πραγματεία, έκφωνηθεϊσα έν- τώ ήμετέρώ 
συλλόγω, ένώπιον μικτοΰ ακροατηρίου προέθετο ώς σκοπόν νά μεταδώση 
αύτώ γνώσεις τινάς συνοπτικός περί αύτής καί συνάμα ωφελίμους. Επομέ
νως δέν έπρόκειτο περί Επιστημονικής άναλύσεως καί λεπτομερούς έξετάσεώς 
τοΰ θέματος.

At πηγαί έξ ών ό ζωικός οργανισμός αντλεί τάς δυνάμεις του καί διατη
ρείται είνε ή τροφή καί τό δξυγόνον, δπερ είσπνέομεν μετά τοΰ ατμοσφαι
ρικού άέρος. Ή λαμβανομένη τροφή άφοΰ ύποστή διαφόρους μεταβολάς είς 
τά όργανα της πέψεως, άπορροφάται ύπό τών χυλοφόρων αγγείων τών εν
τέρων καί ακολούθως μεταβάλλεται είς αίμα, όπερ ένούμενον μετά τοΰ ο
ξυγόνου άναπλάττει τά διηνεκώς φθειρόμενα όργανα τοΰ σώματος καί γεν
νά τάς διαφόρους λειτουργίας τοΰ δργανισμοΰ. ’Άνευ αϊμστος έπομένως, ά- 

'•νευ τροφής, -ούτε κίνησις, ούτε Ορέψ’-ς, ούτε άλλη τις λειτουργία δύναται 

νά ύπάρξη. Πασαι αύται γεννώνται διά τής έναλλαγής τής ύλης έν τοϊς 
διαφόροις δργάνοις. "Εν μέρος τής λαμβανομένης τροφής αποβάλλεται τοΰ 
έντερικοΰ σωλήνος ώς περίττωμα.

Τό είδος καί ή ποιότης τής τροφής έχει μεγίστην έπιρροήν ού μόνον έπί 
τοΰ ατόμου τοΰ λαμβάνοντος αύτήν, άλλά και έπί τών απογόνων αύτοΰ. Υ
γιείς γονείς γεννώσι συνήθως ύ.γιά τέκνα, πολλάκις δέ ή άθλια κατάστασις 
τής θγείας αύτών είνε άμεσος συνέχεια τής έκείνων. Μία όμως έκ τών θεμε
λιωδών βάσεων τής ύγιε-ας είνε ή καλή ποιότης καί τδ κατάλληλο?/ τής 
τροφής.

Τροφή δέν εινε παν δ,τι εϊσάγομεν εις τδν στόμαχον, άλλά μόνον ο,τι εινε 
επιτήδειον ν’ άναπληρώση τάς απώλειας τοϋ δργανισμοΰ καί νά δίατηρήση τάς 
λειτουργίας. Πολλαί ούσίαι, έσθιόμεναι, αποβάλλονται αμετάβλητοι διά τών 
αφοδεύσεων καθδ ανωφελείς διά τόν δργανισμδν, άλλαι μεταβαίνουσι μέν είς 
τό αίμα, άλλ’ εις ούδέν χρησιμεύουσαι, άποβάλλονται διά τών άποκρίσεων 
^διά τοΰ ιδρώτας, τών ούρων κλ.). Ούσίαι τοιαΰται δέν έκπληρουσι τόν σκο
πόν δι’ δν λαμβάνονται. Είνε λοιπόν ουσιώδες ποϊαι ούσίαι συντελοΰσι προς 
Ορέψιν καί ποϊαι ούχί.

Λεπτομερής έξέτασις τοΰ ζητήματος δέν είνε τοΰ παρόντος. Διά τοΰτο Οέ
λομεν περιορισθή είς γενικά τινα. Τήν τροφήν δυνάμεθα νά διαιρέσωμεν είς 
ζωικήν, περιλαμβάνουσαν τάς σάρκας τών ζώων τής ξηράς, τών κτηνών 
χαιτών ιχθύων, καί είς φυ τ.ΙΧ.ή ν, περιλαμβάνουσαν τάς δπώρας, τά όσπρια, 
τούς δημητ-ριακούς καρπούς, έν συντόμω δ,τι παρέχει τό φυτικόν βασίλείον. 
Ή τροφή τών- διαφόρων ατόμων, οικογενειών, λαών κλ. διαφέρει τά μέγι
στα, πολλοί δέ φυσιοδίφαι, άνατόμοι, φυσιολόγοι, χημικοί, φιλόσοφοι, νο- 
μοθέται χλ. ποοσεπάθησαν νά λύσωσι τό ζήτημα, ποια τροφή αρμόζει κατά 
φύσιν είς τον άνθρωπον, ή ζωική ή ή φυτική.

Είνε λίαν πιθανόν, άλλά δέν δύναται ν’ άποδειχθή μετά θετικότητος, δτι ή 
πρώτη τροφή τοϋ ανθρώπου υπήρξε φυτική. Έκ τής ιστορίας δέ μανθάνομεν 
ότι διάφοροι λαοί μετεχειρίζοντο διάφορον τροφήν, ώς τοΰτο συμβαίνει καί 
νΰν έτι. Οί Εβραίοι έζων- τδ πλεϊστον ύπό τών φυτικών προϊόντων τής γής, 
ό δέ Μωϋσής διδάσκει αύτούς, ότι ό Θεός έδωκε διάφορα χόρτα καί, καρποφό
ρα δένδρα πρός τροφήν, επιβάλλει δέ αύτοϊς τρόπον τινά τήν φυτικήν τρο
φήν. Ό Ησίοδος διηγείται περί τών αρχαιότατων άνθρώπων, καί. ό Ηρόδο
τος περί τών παλαιών ’Αρκάδων, ότι έζων έκ βαλάνων καί άλλων καρπών 
τοΰ δάσους. Ό Όμηρος όμιλεϊ περί λαού τίνος, τών Λωτοφάγων, τρεφομένου 
μέ λωτόν, καί περί τών Κυκλώπων κρεωφαγούντω». Ο Ιπποκράτης λεγει, 
ότι οί πρώτοι άνθρωποι έλάμβανον τήν τροφήν των άγρίαν καί άπαρασκευα- 
στον ώσπερ τά ζώα. Παραπλήσια άναγίνώσκομεν παρά Ιίλουτάρχω, Γαλη- 
νώ, Πλινίω κλ. περί διαφόρων λαών. Έπί Νουμά Πομπιλίου οί 'Ρωμαίοι έ
ζων τδ πλεϊστο.ν ύπό φυτικής τροφής, προσέφερον Ουσίας άναιμάκτους τοϊς 
θεοϊς, σπένδοντες οίνον καί γάλα. Κατά τούς αρχαίους ρωμαϊκούς χρόνους 
ύπήρχον νόμοι, ή lex faunia καί lex licinia, διατάσσοντες φυτικήν τροφήν καί 
έπιτρέποντες τήν χρήσιν ολίγης μόνον ζωϊκής.
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Λαοί τινες τής Βαβυλώνος καθ’ Ηρόδοτον ήσαν ΐχθυοφάγοι, οί Αιγύπτιοι 
ήσθιον ομοίως ιχθύς, ένώ οί "Ελληνες και οί 'Ρωμαίοι περιεφρόνουν τήν έξ 
ιχθύων ’τροφήν ώς έχθηλύνουσαν.

Άνατρέχοντες είς έποχάς προϊστορικάς καί συμβουλευόμενοι τήν παλαιον
τολογίαν εύρίσζομεν, ότι τότε οί άνθρωποι ζώντες έν σπηλαίοις ή έν οίκίαις 
έπι πασσάλων ώκοδομημέναις είς τάς διαφόρους λίμνας, άπελάμβανον τροφήν 
ποικίλη·;, δηλ. φυτικήν χαί ζωικήν, ώς άποδεικνύουσι διάφορα λείψανα τών 
έποχών έκείνων. ’Εκ τής γεωλογίας καί παλαιοντολογίας μάλιστα έξάγε’ΐαι, 
ότι οί άνθρωποι τής λίθινης καλούμενης έποχής, 50—60 χιλ. έτη πρό 
Χρ. δέν ήσθάνοντο απέχθειαν ουδέ πρός τό ανθρώπινον κρέας, εύρισκον μά
λιστα ιδίως νόστιμους τάς τών παίδων σάρκας. ’Ανακαλύψεις τινές γενόμε- 
ναι περί Cliauveanx τοϋ Βελγίου πείθουσίν ήμάς περί τούτου. Ή άνθρωποφα- 
γία αυτή δέν έλάμβανε χώραν τόσον κατά συμβεβήκός, όσον κατά συνήθειαν 
καί συστηματικώς. Έξ ανακαλύψεων παλαιοντολογικών γενομέυων έν Δανία, 
γίνεται δήλον, ότι οί αρχαιότατοι κάτοικοι τών χωρών έκείνων έτρωγον συν 
τοΐς άλλοις καί κογχύλια τής θαλάσσης. Ή άνθρωποφαγία, ήτις φαίνεται 
ήμΐν τόσον αποτρόπαιος, φαίνεται ότι δέν έλειψε παρ’ ούδενί λαώ έν τή φυ
σική αύτών καταστάσει. Κατά Μάρκον Πώλον μέχρι τής 13 έκατονταετηρί- 
δος ύπήρχον έν τή Σινική, ’Ιαπωνία, καί Ινδική άυθρωποφάγοι. Αιτία τού
του φαίνεται ότι ύπήρξεν ή φυσική ανάγκη έν καιρώ λιμοϋ, τό πρός τόν αιχ- 
μαλωτιζόμενον πολέμιον άσπονδον μίσος, βραδύτερου δέ ή καλή γεΰσις τοϋ 
ανθρωπίνου κρέατος. Οί Ίροκόζοι ζητούσι συγγνώμην παρά τοΰ θεοΰ διά τό 
έθιμον τοΰτο, λέγουτες, ότι τούτο καταπραύυει τήν έκδίκησίν, κορέννει τήν 
πείναν, καί ότι τό ανθρώπινον κρέας εινε νοστιμώτερον τοΰ τοΰ βουβάλου. 
Μεταξύ λαών τινων μόνον οί πλούσιοι έχουσι τό δικαίωμα τοΰ άνθρωποφα- 
γεϊν, ώς παρ’ ήμΐν τό τοΰ κρεωφαγεΐν. Κατά τό 1200 ύπήρχεν έν Αιγύπτιο 
τηλικαύτη σιτοδεία, ώστε οί κάτοικοι έφόνευον καί κατεβίβρωσκου άλλήλους. 
Εσχάτως δέ λιμοϋ γενόμένου έν Περσία, οί δυστυχείς έτρωγον τάς σάρκας 
τών τεθνεώτων. Ώς γνωστόν οί αρχαίοι "Ελληνες, 'Ρωμαίοι, Φοίνικες, 
Καρχηδόνιοι, Σκύθαι, Γερμανοί, 'Ισπανοί, Γαλάται προσέφερον τοΐς Οεοΐς αν
θρωπίνους θυσίας, ώς καί νΰν έτι λαοί τινες τής ’Αφρικής, δέν εΐνε δέ άτο
που νά παραδεχθώμεν ότι τό εθίμου τούτο ποοήλθεν έκ τής έποχής τής άν- 
Ορωποφαγίας, ήτις έπειτα τοϋ πολιτισμού προβαίνοντος έξηλείφθη.

Έκ τών σημερινών λαών πλεΐστοι τρέφονται καθ’ όλου τό έτος έκ φυτι
κής τροφής, έκ καρπών, ριζών κλ. έκ συνήθειας, ανάγκης ή ένεκα προλήψεων 
θρησκευτικών. Τοΐς ΙΙεγουαυοΐς π. χ. απαγορεύεται ύπό τής θρησκείας πά
σα ζωική τροφή, ώσπερ πάλαι τοΐς IIυΟάγορικοΐς· έν Malabar, ένθα πιστεύεται 
ή μετεμψύχωσις, θεωρείται αμάρτημα ή τών ζώων σφαγή. Οί ’Ινδοί τής 
χώρας Grogan τρέφονται πολλούς μήνας τοΰ έτους έκ ριζών, αγεληδόν με- 
ταβαίνουτες άπό τόπου εις τόπον πρός άυαζήτησιν αυτών, ώσπερ τά ποίμνια 
καί άγρια ζώα. Παρ’ ήμΐν δέ πολλαί τάξεις τής κοινωνίας ένεκα λόγων οι
κονομίας, ή θρησκευτικών άπέχουσι κρέατος έπί πολλάς εβδομάδας καί μή- 

•·νας. Ό πένης θεωρεί εαυτόν ευτυχή, άν άπαξ μόνον τής έβδομάδος παραθέσ’η 

-κρέας έπί τής τραπέζης, ένώ ό πλούσιος καθ’ έχάστην καί χατά κόρον κρε- 
ωφαγών, μυρίας επινοεί μαγειρικής μεθόδους ΐνα καταπολεμήση τήν έκ τού 
κόρου αηδίαν.

Τουναντίον λαοί τινες έσθίουσι μόνον κρέας, π. χ. λαοί τινες τής ’Αμερι
κής καί νέας 'Ολλανδίας, οί δέ Αάπονες καί Σαμογέται καί Καμτσαδολοί καί 
άλλοι τό πλεΐστον τοΰ έτους τρέφονται ύπό ιχθύων.

Πάντες οί πολιτισμένοι λαοί χοώνται τροφή ποικιλωτάτη, έσθίοντες παν 
ό,τι καλόν παρέχει τό βασιλείου των φυτών καί τών ζώων εινε παμφάγοι ύ
πό τήν έννοιαν ταύτην, Οεωροΰσι δέ δεισιδαιμονίαν ή ιδιοτροπίαν καί ποόλη- 
ψιν τήν αποκλειστικήν χρήσιν ενός -είδους τροφής.

Έξετάσαντές τινας τών αρχαιότερων καί νεωτέρωυ λαών έν τε τή φυσική 
καί τή πολιτισμένη καταστάσει αύτών, ειδομεν ότι ή τροφή αύτών εινε λίαν 
ποικίλη, ότι ούτοι ύπό διαφόρου τροφής ζώντες διατηρούνται καί πολλαπλασι- 
άζουται. Εΐνε λοιπόν πάσα τροφή φυσική, ήτοι πάσα τροφή αρμόζει είς τον 
άνθρωπον; ’’Ιδωμεν τί φρονοΰσι περί τούτου οί διάφοροι πεπαιοευμένοι, νο- 
μοθέται, φιλόσοφοι, φυσιοδίφαι κλ. Ό ΜωΟσής έσύστησε τώ λαώ αύτοΰ τήν 
φυτικήν τροφήν ώς θειον παράγγελμα, ό δέ Πυθαγόρας απέκλειε τής σχο- 
λής του τήν κρεωφαγίαν, ό Σωκράτης έν τώ μετά Γλαύκου διαλόγω τοϋ Πλά
τωνος συσταίνει τήν φυτικήν τροφήν. Ό Θεοφραστος μαθητής τοΰ Πλάτω
νος καί Άριστοτέλους νομίζει ότι τό άφθονου κρέας άμβ)\ύνει τόν νοΰν. 'Ο 
ηθικός φιλόσοφος Πλούταρχος άπεχθάνεται τόν φόνου τώυ ζώων χά- 
ριν τροφής. 'Υπέρ τής φυτικής τροφής ήτο ό Γίεύτωυ, ό Μίλτωυ, ό 
Bossuel, ό Lotisscau, ό Franklin, καί πλεΐστοι άλλοι. ’Αφέντες τούτους, λα- 
βόντας ύπ’ όψιν μάλλον τό ηθικόν ή αισθητικόν μέρος τοΰ ζητήματος, δηλ. 
τόν φόνον τώυ ζώων, ίδωμεν τί φρονούσιν οί φυσιοδίφαι καί άυατόμοι, έρευ- 
νώντες ποια τροφή αρμόζει τω άνθρώπω συμφώνως πρός τήν ανατομικήν 
διάπλασιν τών οργάνων αύτού, καί ποριζόμενοι συμπεράσματα έκ τής συγκρι
τικής ανατομίας. Ό περίφημος Γάλλος φυσιοδίφης Cuvier λέγει ότι, « ό άν- 

Όρωπος δέν ομοιάζει ούδενί σαρκοφάγω ζώω· ό ούραγκοτάγκος κατά τόν α
ριθμόν καί τήν διάταξιν τώυ όδόντων ομοιάζει τώ άνθρώπω· ό στόμαχός αυ
τού ούδενός ζώου στομάχω ομοιάζει τόσον όσον τώ τοΰ άνθρώπου, καί ότι 
τά έντερα τού ανθρώπου έχουσι χαρακτήρας αρμόζοντας τοΐς χορτοφάγοις 

,μάλλον ή τοΐς σαρκοφάγοις· έπειδή δέ ό Ούραγκοτάγκος τρέφεται άπό καρ
πών τών υένδρων, εικάζει ότι ούτοι εΐνε καί τού ανθρώπου ή φυσική τροφή ». 
Ταΰτα ώς έγγιστα φρονούσιν οί φυσιοδίφαι, Sinne, Blumenbach, Keuhtinliacli. 
Gcoffroy κ.λ. Μολοντούτο αύτός’ ό Cuvier εΐδεν ούραγκοτάγκου έσθίοντα 
κρέας καί καρπούς άναμίξ. Ό Flourens λέγει, ότι ή μορφή τών όδόντων 
ορίζει έκάστω ζώω τό είδος τής τροφής, ούτω δέ ό λέων πρέπει νά τρέφεται 
άπό σάρκας, ό κύωυ άπό μικτής τροφής, ή άρκτος άπό φυτών, ένώ ό άνθρω
πος ώς έκ τής κατασκευής τών όδόντων του δέν εινε ούτε σαρκοφάγον άπο- 
κλειστικώς ούτε χορτοφάγου ζώου· ουτος δέν έχει όδόντας οΐους τά μηρυκά- 
-ζουτα ζώα, ούδέ τέσσαρας στομάχους ώς αύτά, λήγει δέ συμπεραίνω·;, .οτιό 
-άνθρωπος πρέπει νά τρέφηται ύπό καρπών ώς οι πίθηκες. Τ ούτοις *προστιθη— 
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σιν, ότι ό άνθρωπος έχει δύο ειδών δίαιταν, μίαν φυσικήν άρμόζουσαν τφ 
όργανισμω, καί έτέραν μικτήν, ήν οφείλει τώ λογικώ του ». Τό αληθές εινε 
ότι ή έκ καρπών τροφή τοΰ ανθρώπου ώς φυσική δέν εξάγεται μετά ΟετικόΓ 
τητος έκ τής ανατομίας. Ό άνθρωπος δέν θέλει· ν’ αναγνώριση τά στενά 
ταΰτα όρια. Ό van der Decker έξετάσας. έπισταμένως. τό ζήτημα άποφαίνε- 
ται ότι τά έκ τής συγκριτικής ανατομίας εξαγόμενα συμπεράσματα στηρίζον
ται έπι έσφαλμένης έξηγήσεως τών δεδομένων. Δύναται νά Οεωρηθή ώς βέ
βαιον κατά τήν έρευναν τών σημερινών έπιστημών, ότι τ.ό ζωϊκ-όν. βασιλείου 
δέν έξήλθε τών χειρών τής πλασάσης φύσεως όποιον,, βλέπαμε-ν αύτό νΰν, άλλ’ 
ότι άνεπτύχθη κατά μικρόν, και έλαβε τήν μορφήν ήν παρουσιάζει τώρα. Ή 
μορφή αΰτη και ή ανατομική κατασκευή τών οργάνων έγεννήθη ένεκα διαφό
ρων αιτίων, μεταξύ δέ τούτων τό είδος τής τροφής καί ό τρόπος, τοΰ ζήν κα
τέχει ουσιώδη θέσιν. Επομένως τό ζήτημα δύναται νά άυτιστραφή, π. χ. τά 
άρπακτικά σαρκοβόρα ζώα έχουσι τάς σιαγόνας λίαν· άνεπτυγμένας-, τούς δέ 
μασσητηρίους μΰς ΐσχυροτάτους.. Δέν δυνάμεθα δέ νά εΐπωμευ ότι ή φύσις έΓ 
δωκεν αύτοΐς τοΰτο, διά νά ήνβ άρπακτικά καί σαρκοβόρα, άλλ’ ότι ή συνεχής 
χρήσις καί άσκησις, τό είδος τής τροφής καί ό τρόπος τοΰ άποκτήσαι αύρ 
τήν κατέστησαν κατά μικρόν τά όργανα ταΰτα ισχυρά καί κατάλληλα πρός 
τον σκοπόν· ή. ισχύς λ,οιπόν αύτη, δ=ν ε,ΐνε, τό άρχικόν, άλλά τό τελικόν 
σημείο ν.

Ή ανατομική διάπλασις τών σαρκοβόρων θηρίων καί- ορνέων- άφ’ ενός, καί 
ή τών χορτοφάγων καί μηρυκαζόντων άφ’ ετέρου εινε τόσον διάφορος καί άν,- 
τίθετος, ώστε εύκόλως κατανοεί τις, άτι. αί δύο αύται τάξεις χ.ρήζουσιυ άλ- 
λοίας τροφής. Ταύτας όμως δυνάμεθα νά Οεωρήσωμε,ν ώς τούς δύο πόλους 
τοΰ βασιλείου τών ζώων, μεταξύ, τών όποιων ύπάρχει ε.ύρυτατον. χάσμα, όπερ 
πληροΰσίν άπειρα άλλα είδη ζώων μή κεντημένων, τούς χαρακτήρας μηδετέ- 
ρου έκείνων καθαρούς καί αμιγείς, άλλ’ έχό.ντων αύτούς μεταμορφωμένους, 
μικτούς καί ποικιλωτάτους, δεικνυό.ντωυ άφ’ ενός μέν ομοιότητά τινα πρός 
έκείνην, άφ’ ετέρου δέ προς ταύτην. ’Ενίοτε μάλιστα δεικνύαυσι τόν μικτόν 
τούτον καί, ούτως εΐπεΐν διπλοΰν τύπον τ,όσο.ν στενώς συνυφασμένον, ώστε εί- 
νε αδύνατον νά κατατάξωμεν αύτά μεταξύ τών σαρκοβόρων ή χορτοφάγων. 
Τοΰτο βεβαίως δέν έχει τι τό θαυμαστόν, συμφωνεί τουναντίον πληρέστατα 
πρός ο,τι διδάσκει ή νεωτέρα έπιστήμη περί τοϋ τρόπου, καθ’ δν παρήχθησαν 
τά διάφορα είδη τών ζώων καί φυτών. Διότι άν τώ όντι ό οργανικός κόσμος 
έςήλθεν έκ τής χειρός τοΰ πλάστου ούχί όποιος παρίσταται νΰν, άλλ’ ότι οί δι
άφοροι οργανισμοί έγεννήθησαν έξ άλλων άτελεστ.έρων διά μεταμορφώσεως, 
τελειοποιήσεως τών ύπαρχόντω>ν, καί γενέσεως νέων χαρακτήρων, έπεται ότι 
τών διαφόρων οργανισμών μεταβληθέντων ούτω, συμμετεβλήθησα-ν καί αί λει- 
τουργίαι καί αί συνθήκαι -τής. ζωής, τότε δέ ούδέ ή τροφή ήδύνατο νά μείνη 
αμετάβλητος.

’Εν, τφ χάσματι τούτω, τώ μεταξύ τών σαρκοβόρων ζώων καί τών φυτο.- 
φάγω.ν, κεΐται ό άνθρωπος, τό είδος τής τροφής του δέν είνε ώρισμένον καί 
αμετάβλητον, άλλά ποικίλου καί μεταβολής επιδεκτικόν, άν δέ ένίοτε άπ«μ 
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λαμβάνη άποκλειστικώς έν είδος τροφής, τοΰτο συμβαίνει έξ άνάγκης, ή 
έκ προλήψεως, ή έξ έξεως.

Τό άνθρώπινον γένος κατοικεί διεσπαρμένου έφ’ όλης τής έπιφανείας τοΰ 
πλανήτου μας, άπό τών άφιλοξένων πόλων μέχρι τών καυστικών τροπικών, 
ζή υπό τήν έπίρροιαν διαφορωτάτων κλιματικών, άτμοσφαιοικών, τοπογραφι- 
κών καί άλλων σχέσεων, καί εύρίσκεται εις αδιάκοπου πάλην πρός αύτάς ΐνα 
έξασφαλίση τήν ύπαρξίν του. Έν τή πάλη ταύτη πρέπει νά νικήση, άλλως 
άπόλλυται, πρός τοΰτο δμως δέν άρκεΐ στερεότυπο·/ τι είδος ζωής καί διαί- 
της, άλλά πρέπει καί νά συμμορφοΰται πρός τάς ύπαρχούσας- άνάγκας, έκλέ- 
γων τά κατάλληλα μέσα. Ύπό τής πε(ρας διδασκόμενος καί ύπό τοΰ λο
γικού οδηγούμενος -κατόρθωσε νά γείνη κύριος τής οικουμένης. "Αν οί καρ
ποί ήνε 'ή φυσική τροφή ταυ, που νά εύρη αύτούς ό του έσχατου βορρά κά
τοικος, ένθα έπί μήνας ολοκλήρους χιόνες καί πάγοι καλύπτουσι τό έδαφος, 
ούδέ είνε δυνατόν νά ύπάρξωσιν όπωροφόρα δένδρα-; Περιορίζοντες αύτόν είς 
τάς μεσημβρινές χώρας, ΐνα εύρίσκη τήν φυσικήν δήθεν τροφήν του, άρνού- 
μεθα αύτώ τήν έλευθερίαν καί άφαιροΰμεν τήν έπί όλης τής γης κυριότητα 
του ήν δικαιώματι έχει διά τήν άνάπτυξιν τοΰ νοός.

Ό άνθρωπος -ελεύθερος ζή πανταχοΰ τής γής, καί έπί μέν τών άποκρή- 
μνων βράχων τοΰ βορρά έκβιάζει τήν τροφήν -του έκ τών άγριων κυμάτων 
τής θαλάσσης, ύπό δέ τόν καυστικόν ήλιον τών τροπικών άναπαυόμενος καί 
αμέριμνος ευρίσκει γλυκείς καρπούς, οΰς παρέχει ή μήτηρ Γή. Ό van der 
Decker παρατηρεί όρθώς, δτι·ή Οέσις τοΰ άνθρώπου έν τή φύσει είνε τοιαύτη, 
•ώστε νά δύνηται νά καταστή όσον οιον τε ελεύθερος, διάγων βιον ποικίλου.

Ή ζωική τροφή δέν είνε παρά φύσιν, όπως διατείνεται ή αΐρεσις τών κα- 
•λουμένων φυτοφάγων· διότι άν τοΰτο ούτως είχε, τί κωλύει νά παραοε- 
χθώμεν, ότι παν ο,τι έφευρον αί τέχναι καί αί έπιστήμαι ίνα καταστήσωσι τόν 
$ίον ού μόνον εύχάρ ιστόν άλλά καί δυνατόν, -οίο-ν ενδυμασία, κατοικία, Οέρ- 
μαυσις, άτμοπλοίακλ. είνε παρά φύσιν; Τότε δέ μόνος ό τών άγριων και 
τρωγλοδυτών βίοςείνε κατά φύσιν. Έκ τούτου δέν έπεται ότι ή ζωική τροφή 

•είνε πάντη αναγκαία καί άπαραίτητος.
Έξετάζσντες τό ζήτημα φυσιολογικώς εύρίσκομεν ότι δλαι αί ούσίαι έκει- 

ναι, αίτινες έπαρκοΰσιν -είς τάς άνάγκας τοΰ οργανισμού, άπαντώνται έν τε 
τώ φυτικω καί ζωϊκώ βασιλείω. Αύται είνε άλατοΰχοι καί μή αλατούχοι ορ
γανικοί ούσίαι, καί ένόργανοί τινες. Ή πείρα καί τά γενόμενα πειράματα α
πέδειξαν δτι έν μόνον είδος έκ τών είρημένων ουσιών δέν δύνανται νά διατη- 
ρήσωσι τήν ζωήν, άρα μόνον άλατοΰχοι ή μόνον άμυλοειδεϊς ή μόνον ανόρ
γανοι ούσίαι είνε ανεπαρκείς. Είνε άληθές δτι λαοί τινες καταβροχθίζουσιν έ
πί πολλούς μήνας τοΰ έτους μεγάλην ποσότητα πηλοΰ άνευ βλάβης τής υ
γείας, διαφυλάττουσι δέ έξ αύτοϋ καί διά τόν χειμώνα ΐνα έκχειμάσωσιν, ό 
πηλός δμως ούτος περιέχει μεγάλην ποσότητα παρεγχυματικών ζωυφίων. 
(Humbolil). Ό Magendie, Gmelin - καί άλ. διά πειραμάτων απέδειξαν δτι μή α
λατούχοι ούσίαι, οίον άμυλου, σάκχαρις, αραβικόν κόμμι, έλαιον, δέν δύναν- 

’-ται νά'δίατηρήσωσι τήν ζωήν. Ό δέ Cloud ήθέλησε νά πειραθή μεθ’ έαυτοΰ 
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έσθίων γεώμηλα, περιέχοντα πολύ άμυλον καί έλαχίστην ποσότητα λευκώ
ματος, άλλ’ έντός ένός μηνός έξησθένησε τόσον, ώστε ήναγκάσθη ν’ άποστή 
τοϋ έπικινδύνου πειράματος. ’Επιστημονική τις έπιτροπή έκαμε πειράματα μέ 
λεύκωμα ώών έπί ζώων, άτινα όμως άπέθανον πάντα, ό δέ Ροηιιέ έκαμε 
πειράματα έπι τοϋ έαυτοΰ του, ήναγκάσθη όμως νά παραίτηση αύτά κινδυνεύ- 
ων νά πάθη τά έσχατα.

ΙΙρός διατήρησιν τής ζωής λοιπόν· απαιτούνται- τά τρία είδη τών ανωτέρω- 
ώς τροφή χρησιμωτάτη. Άν καί έν μέρος τών λευκωματούχων ούσιών με
ταβάλλεται είς λίπος έντός τού οργανισμού, τοΰτο δέν καθιστά διόλου πε
ριττήν τήν λήψιν λίπους ώς τροφής, λεύκωμα δέ καί ανόργανοι ούσίαι άνευ 
αμύλου ή λίπους έπιφέρουσι τόν θάνατον, ώς άποδεικνύουσι τά πειράματα, 
τοΰθ’ όπερ συμβαίνει καί όταν ή τοο.φή συ,νίσταται έξ άμιλούχων καί άνορ- 
γάνων ούσιών.

Τά τρία ταΰτα αναγκαία συστατικά τής τροφής ευρίσκσμεν συνηνωμένα εν 
τε τή ζωική καί φυτική τροφή, δηλ. λεύκωμα, άμυλον ή σάκχαριν καί άλατα. 
Έκατέρα τούτων λοιπόν δύναται διά τόν λόγον τοΰτον νά έπαρκέση είς τάς 
άνάγκας τοΰ οργανισμού. "Ενεκα τής όμοιας χημικής συνθέσεως δυνάμεθα νά 
οιαθρέψωμεν σαρκοβόρα ζώα μέ άρτον, φυτοφάγα δέ μέ κρέας. Ό Spalauzani 
έτρεφε τόν άετόν του- μέ μόνον άρτον, τάς δέ περιστεράς του- μέ κρέας, ο
μοίως δύνανται νά τραφώσι λέοντες καί τίγρεις.

Τά χημικά συστατικά τοϋ άνθρωπίνου σώματος εύρίσκομεν περιεχόμενα· 
είς τά φυτά καί τούς καρπούς των. Ή φυτική τροφή καί ό άρτος περιέχουσι 
τόσον σίδηρον, όσον καί ή ζωική τροφή, ταύτό δύναται τις νά ειπη καί περί 
τών άλλων. Ή ήμετέρα ζωική τροφή προέρχεται έμμέσως έκ τοΰ φυτικού 
βασιλείου, διότι όλα σχεδόν- τά ζώα, ών τάς σάρκας έσθίομεν, οϊον τό πρό- 
βατον, ό βοΰς κλ. εινε χοοτοφάγα. ’Επειδή όμως όλα τά φυτά δέν έχουσι 
τήν αύτήν χημικήν συνθεσιν, δέν είνε όλα έπίσης κατάλληλα πρός τροφήν, 
πριν δέ έλΟη ή έπιστήμη ϊνα έξετάση αύτά χημικώς καί όρίση τήν θρεπτικήν 
αξίαν έκάστης ούσίας, ή πεΐοα έδίδαξε τούς ανθρώπους κατά τό μάλλον καί 
ήττον άσφαλώς τί εινε θρεπτικόν καί τί ούχί. Έκ τοϋ βασιλείου τών φυτών 
Ορεπτικώτερα είνε τά όσπρια καί οί δημητριακοί καρποί, διότι περιέχουσιν 
άφθονα αλατούχα συστατικά, καί άμυλον καί τά πλεΐστα τών αλάτων τοΰ 
αίματος. Είνε δέ τροφή λίαν κατάλληλος ιδίως διά τούς πένητας καθό θρε
πτική καί εύθυνωτάτη. Τούναντίον λαχανικά καί ρίζαι καί καρποί καθ’ έαυ- 
τά είνε ήττον κατάλληλα, καί δι’ άλλους λόγους καί διότι πρέπει νά ληφθώ- 
σιν είς μεγάλην ποσότητα καί άφίνουσι πολλά περιττά μέρη έν τώ έντερικω 
σωλήνι. Αί τελευταϊαι αύται ούσίαι καί τά γεώμηλα, πρέπει νά ληφθώσιν είς 
μεγάλην τώ δντι ποσότητα, ϊνα έπαρκέσωσιν είς τάς άνάγκας τού οργανι
σμού, τά πεπτικά όμως όργανα δέν είνε άναλόγως εύρύχωρα, άλλ’ ούδέ κα
τάλληλα, νά πιέζωσιν αύτά έντελώς. 'Ίππος τις τρεφόμενος μέ χόρτον χρή- 
ζει δι’ 24 ώρας όσον τό ΓΙΟ τοϋ βάρους τοΰ σώματος, ό βοΰς όσον τό 16, 
ένώ ή γαλή μόνον τό 1 22, ό δέ άνθρωπος μικτή χρώμενος τροφή τό 1 50 
μόνον τοΰ βάρους τοΰ σώματός του. Έκ τούτου καταφαίνεται πόσον ή ποιό- 

της τής τροφής έχει έπιρροήν έπί τής άπαιτουμένης πο,σότητος. Αί όπώραι 
ώφελούσι σχεδόν μόνον διά τής περιεχομένης σακχάρεως, διότι τά λοιπά συ
στατικά εμπεριέχονται είς μικράν πο,σότητα. Ή φυτική τρ.ο.φή έχτός- τινων ε
ξαιρέσεων περιέχει· δλίγο.ν μόνον λίπος.

Τά συστατικά τής φυτικής τροφής είνε συνήθως ούσίαι άσθενώς ώξειδωμ,έ- 
ναι, μεταβληθεϊσαι δέ διά τής πέψεως καί άπορροφηθεϊσαι είς τό αίμα δύναν
ται ένεκα τής είρημένης ίδιότητος νά συνδέσωσι μεγάλην ποσότητα οξυγό
νου έν τώ δργανισμώ καί νά γεννήσωσιν ούτω λειτουργίας, πολλήν θερμότη
τα, ηλεκτρισμόν καί κίνησιν, άτινα είνε αναγκαία διά τήν ζωήν.

"Οπως αί φυιικαί ούσίαι έχουσι μειονεκτήματα τινα, ούτω καί αί ζωικά:. 
Τό κρέας δύναται αύτό καθ’ εαυτό νά διατηρήση τήν ζωήν, διότι περιέχει τά 
αναγκαία συστατικά, περιέχει όμως σύν τοΐς άλλοις και συστατικά λίαν ώ- 
ξειδωμένα, μή δυνάμενα· πλέον νά συνοεθώσι μετά πολλοϋ οξυγόνου, έπομέ
νως ουδέ νά χρησιμεύσωσιν είς τάς άνάγκας τοΰ οργανισμού, όσον ήθελε πε
ριμένει τις έκ τών προτέρων. Τό κρέας μόνον είνε άρκε.τόν ώς τροφή, άλλ' 
ούχί έπίσης κατάλληλον· διότι άπαιτεΐ ίσχυράς πεπτικάς δυνάμεις, γενήμενον 
δέ αίμα άπαιτεΐ πολύ δξυγόνον, σωματικήν κίνησιν, έργασίαν, βίο?' έν,εργη^ 
τ/.κόν, άλλως διαταράσσει εύκόλως τήν ισορροπίαν. Έν μέρος τών συστατι
κών τοϋ κρέατος μεταβάλλεται είς τόν οργανισμόν είς λίπος δι’ οξειδώσεων, 
είνε δέ πολύ άπλούστερο.ν νά είσαγάγωμεν τό άπαιτούμενον λίπος διά τής 
τροφής, άντί νά άφήσωμεν είς τόν οργανισμόν νά άποκτήση αύτό διά δξει- 
δώσεως τών λ,ευκωματο,ύχων ούσιών. Τό άφθονον κρέας ώς τροφή είνε άκα- 
τάλληλον οιά τούς καθιστικόν άγοντας βίον, οίοι οί έμποροι, διδάσκαλοι, κλ. 
κατάλληλον δέ διά λαούς θηρευτικούς οϊτινες μό.νοι προμηθεύονται αύτό. Ή 
ζωική τροφή έχει μείζονα συγγένειαν χημικήν πρός τό άνθρώπινον σώμα, 
είς μετρίαν. ποσότητα είνε εύπεπτος, και μικρά μόνον ποσότης είνε ικανή νά 
διατηρήση τήν ζωήν, επομένως δέν επιβαρύνει τον έντερικόν σωλήνα. 'Η μι
κτή τροφή ένόνει τά πλεονεκτήματα τών δύο ειδών, καί άποφεύγει κατά μέ
γα μέρος τά μειονεκτήματα αύτών διότι καί είς μικράν ποσότητα λαμβάνε- 
ται, καί εύπεπτος καί εύχάριστος εινε, καί τό κυριώτερον περιέχει τάς άναγ- 
καίας χημικάς συνθέσεις είς τρόπον λίαν επωφελή καί κατάλληλον.

Επειδή πάσα τροφή, άπαιτοϋσα ποικίλας άλλριώσείς έν τώ πεπτικώ σωλή
νι, άπορροφάται καί μεταβάλλεται ούτως είς αίμα, αί ληφθεϊσαι ούσίαι δέν 
μεταβάλλονται είς αύτάς ταύτας έν τώ δργανισμώ, π. χ. οί έσθιόμενοι μΰς 
δέν μεταβάλλονται πάλιν είς μυς. Τό αίμα τών ζώων έχον μεγάλην χημι
κήν συγγένειαν πρός τό αίμα ήμών δέν είνε κατάλληλον πρός τροφήν, διότι 
δέν άπορροφάται όπως έσθίεται, άλλ’ υφίσταται όμοιας μεταβολάς καί άφί-. 
νει περιττώματα, εινε δύσπεπτου, διάφορα δέ πειράματα άποδειχνύουσιν έτι 
μόνον του ώς τροφή δέν δύναται νά διατηρήση τήν ζωήν. 'Ομοίως δέν εινε 
αληθές, οτι αι σάρκες ςωου τίνος είνε η καλλίτερα τροφή οια το ειόος του, 
ούδαμοΰ δέ άπαντώμεν έν τή φύσει νά τρέφηται συστηματικώς είδος τι ζώων 
έκ τών σαρκών τών όμοιων του. Τοΰτο άπαντώμεν μόνον παρά τισιν άγρί- 

(ΡΜΙΚ’υϊ ΦΪΑ. Γ ) 
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οις λαοΐς, παρ’ οίς αληθεύει ότι ό άνθρωπος έν τή άγρια του καταστάσει εΐνε 
τό θηριωδέστερου ζώου.

Τό είδος τής τροφής φαίνεται ότι έξασηΐ επιρροήν τινα έπι τοϋ ηθικού 
τοϋ άνθρώπου καί τών ζώων μέρους- διότι ή φυτική τροφή καθιστά αύτά ήμερώ- 
τερα, ή δέ ζωική άγριώτερα. ’Em τών ζώων ό τρόπος, καθ’ ον ταΰτα άπο- 
κτώσι τήν ζωικήν των τροφήν, καθιστά αύτά τολμηρά, άνδρεΐα καί αίμοβό- 
ρα, ώστε ή άγριοτης αύτών δέν εΐνε άποτέλεσμα μόνης τής τροφής. 'Απαν
ταχού οί ποιμενικοί λαοί εΐνε ημερότατοι, ύπάρχσυσιν όμως καί εξαιρέσεις 
πλεΐσται, ώς π. χ. πολλοί λαο'ι τής ’Ασίας. Διά τής φυτικής τροφής δύναται 
ή θηριωδία σαρκοβόρων τινών-ζώων νά μετοιασθή, καί τάνάπαλιν. Άρκτος 
τις τρεφομένη έν τω άνατομείω τής Giorreu μέ σάρκας είχε γείνει λίαν ο
ξύθυμος καί ευερέθιστος, ενώ ή φυτική τροφή καθίστα αύτήν άεί ήμερωτέ- 
ραν. Χοίροι τρεφόμενοι μέ σάρκας καθίστανται ούτως όρμητικοί, ώστε έπι- 
πίπτουσι κατά τοΰ άνθρώπου. Ζωικήν τροφήν διεγείρει τό αγγειακόν καί τό 
νευρικόν σύστημα, δέν παρέχει δέ καί εις τούς μΰς τόνον καί ίσχύν. Οί Τάρ- 
ταροι, λαοί κρεωφάγβι, εΐνε ώμοι, άγριοι χαί τραχείς, οί δέ φυτοφάγοι λαοί 
τοϋ Ίνδοστάν εΐνε λίαν ήπιοι. Εΐνε όμως μονομερής καί μεροληπτική ή γνώ
μη τών φρονούντων ότι τής διαφοράς ταύτης αιτία εΐνε μόνο ι τό είδος τής 
τροφής. Ή τοΰ σώματος ρώμη έξαρτάται άπό τής καλής άναπτύξεως καί τής 
ισχύος τού νευρικού συστήματος. Ό έχων ταύτην συνήθως έχει πεποίθησίν 
εις τήν ρώμην του καί αποκτά γενναιότητα. Ό λέων άνευ τής σωματικής 
του ρώμης δέν θά είχε καί τόν θυμόν τού λέοντος, δέν Οά ήτο λέων. Τά άπό 
τής Θήρας ζώντα στίφη τών ’Ινδών τής βορείου ’Αμερικής εΐνε άνδρες μυώ
δεις, αιματώδεις, είς άχρσν δέ έλαςτκοί καί εύκίνητοι, διά τούτο δέ καί δι’ 
άλλους λόγους άνδρεϊοι. Τό αύτό λεκτέον περί Ταρτάρων, Καλμούκων, Κά
φρων, τών ορεινών τών διαφόρων χωρών. Οί ΐχθυοφάγοι Λάπονες καί Σαμο- 
γέται έχουσι μυϊκόν σύστημα άσθενές καί ισχνόν, καί εΐνε τό πλεΐστον δειλοί.

Άπό τών άοχαιοτάτων χρόνων άπεδόθη είς τό είδος τής τροφής σημασία 
μείζων τού δέοντος. Έάν ό "Ρωμαίος ποιητής Ηλαύτος καί λοιποί ηθικοί φι
λόσοφοι νομίζουσιν, ότι άφότου ό άνθρωπος υπέβαλε θανατηφόρο'/ χεΐρα είς 
τά ζώα, έγεννήθησαν καί μεταξύ τών ανθρώπων έριδες -καί τιίματοχυσίαι, ή 
εάν ό Άγγλος ποιητής Shelley νομίζει, ότι ό λαός τών Ηαρισίων, άν ήτο 
φυτοφάγος, δέν ήθελεν επικυρώσει τόν κατάλογον τών προγεγραμμενων ύπό 
llobeipierre, κ-ot ότι ό Ναπολέων, άν κατήγετο άπό φυτοφάγων, δέν θά έθετε 
τό αιμοσταγές στέμμα τών Βουρβόνων έπί τής κεφαλής του, ταΰτα καί τά 
παρόμοια δύνανται μόνον ποιητική άδεια ή χάριν συστήματος τίνος νά λέ- 
γωνται, οΰδεμιάς δέ άνασκευής χρήζουσιν. Ό άνθρωπος φυσικώς καί ηθικώς 
εξεταζόμενος δέν εΐνε τό προϊόν μιάς μόνης δυνάμεώς ή έπιρροίας, άλλ’ ΐνα 
είπω κατά Mollescholt, εΐνε τό άθροισμα τών γονέων καί τής τροφού του, τού 
τόπου καί χρόνου, τοΰ άέοος καί τής ατμόσφαιρας, τοϋ ήχου καί τοΰ φωτός, 
τής τροφής και τής ενδυμασίας, οίς δυνάμεθα νά προσθέσωμεν πλείς-ας άλ- 
λας έπενεργείας. Φυσική ευεξία τού σώματος καί ρώμη, αήρ καθαρός, κα
τάλληλος καί επαρκής τροφή, εργασία καί κίνησις, ανατροφή, τρόπος τοΰ 

άποχταν τά πρός τό ζήν, έλλειψις πολλών βιωτικών μεριμνών, ταΰτα καί τά 
τοιαΰτα έχουσι μεγίστην επιρροήν έπί τής φυσικής καί ηθικής καταστάσεως 
τού άνθρώπου. Οί κάτοικοι τών Άλπεων, οί ορεινοί τής Κρώτης, οί ορεινοί 
Ελληνες καί ’Αλβανοί, οί νομάδες Κούρδοι καί Άραβες ζώσιν άπό τυρού, γά

λακτος καί τών παρομοίων, καί όμως εΐνε πάντες ρωμαλέοι καί άνδρεϊοι. 
Ό Woodruff γράφει περί τών Ελλήνων ναυτών ο εΐνε είς άκρου λιτοί έσθί- 
οντες σύκα, άρτον, τυρόν κτλ. καί όμως δέν υπάρχει λαός άθλητικώτερος, 
έπιδεξιώτερος, χαριέστερος καί εύθυμότερος τούτου». Ή άνδρία τών ναυτών 
μας εΐνε τοΐς πάσι γνωστή. Έκ τούτων εξάγεται εύκόλως ©πόσην σημασίαν 
πρέπει ν’ άποδώσωμεν είς τήν σαρκοφαγίαν.

Εΐνε λίαν σπουδαιον νά έξετάσωμεν, άν τό είδος τής τροφής έχει επιρροήν 
τινα έπί τής μακροβιότατος. Γενική τις στατιστική έχουσα ασφαλές κύρος δέν 
ύπάρχει περί τούτου, μερικαί δέ τινες περιπτώσεις συλλεχθεΐσα» μετά πολλοϋ 
ζήλου καί· ούχί άνευ προλήψεως δέν έχουσι πολλήν σημασίαν. Άγιοί τινες 
καί. όσιοι, ώς ό ’Αντώνιος, ό ερημίτης ’Ιάκωβος, ό ’Αρσένιος, ό Έπιφάνιος έ- 
ζησαν 110—120 έτη καί άπελάμβανον φυτικήν τροφήν. Ό Burchauam ανα
φέρει περί τίνος Λαυρέντιου, ζήσαντος 140 έτη έκ φυτικής τροφής, ό, Mnuk 
έν Ουαλία έζησεν 1S5, ό Thomas Paaro 152. Ό ■ Bliley άναφέρει ότι τινές “Αραβες 
ζώντες έν ταΐς έρήμοις έκ γάλακτος τών χαμηλών φθάνουσίν είς ήλικίαν 300 (;!) 
έτών, διακοσιοετεΐς δέ εΐνε είσέτι ρωμαλέοι. Ό- Henri Home διηγείται περί 
τών κατοίκων τών οάσεων τής Σαχάρας ότι ζώσι λιτότατα, καί ότι έξηκο.ν- 
ταετεΐς εΐνε έν τή ακμή τής ηλικίας, τινές δέ έχουσιν έκ τών πολλών γυ
ναικών των περί τά 200 τέκνα. Κατά τινα στατιστικήν έν Τωσσία άνθρωποι 
120 έτών δέν εΐνέ τι σπάνιον, πολλοί δέ χωρικοί φθάνουσίν 150—160 έτη. 
Τά τοιαΰτα εΐνε παρ’ ήμΐν βεβαίως λίαν σπάνια ή καί άνύπαρκτα. Τής μακρο
βιότατος ταύτης αιτία είνε βεβαίως ούχί ή άπλουστάτη ή ή φυτική τροφή. 
Ό πολιτισμός, όστις καθιστά τήν ζωήν ήδυτάτην, επιβάλλει καί άνάγκας καί 
ύποχρεώσείς ύπερόγκους είς τήν κοινωνίαν, έν η ζώμεν, συνεπιφέρει δέ καί 
άπειρους αθλιότητας μεθ’ εαυτού- διότι ότέ μέν παλαίομεν φυσικώς καί ηθι
κώς ένεκα αναγκών φυσικών καί ηθικών, ότέ δέ καταχρώμεθα τών απολαύ
σεων καί ηδονών τοϋ βίου,, άλλοτε άπελπιζόμενοι έν τή δεινή τούτη πάλη 
ή ένεκα κακών έξεων περιπίπτομεν άπό τής Σκύλλης είς τήν Χάρυβδιν, δηλ. 
είς άλλας καταχρήσεις, έν οίς εύρίσκομεν λήθην τής άθλιότητος τοΰ βίου, 
ΐνα τήν επαύριον ώμεν έτι άθλιέστεροι. Ό τών πόλεων βίος παρέχει δυσκολί
ας πλείστας, καί εΐνε συνδεδεμένος μετά πλείστων άλλων αθλιοτήτων. ’Ιδού ή 
αιτία τής μικροτέρας διάρκειας τής ζωής παρ’ ήμΐν. Ό εύτυχής κάτοικος τής 
ερήμου, ζών λιτώς ώς έκεΐ, υποκείμενος δέ είς όλας τάς λοιπάς έπιρροίας. τοϋ 
ήμετέρου κοινωνικού βίου, βεβαίως δέν θέλει φθάσει τήν μακροβιότατα εκεί
νην. Πιθανόν έν τή πολιτισμένη καταστάσει τών λαών ό βίος νά ήνε. βραχύ
τερος, ό βίος όμως δέν μετρεΐται κατ’ έτη, έν τω αύτώ χρονικώ δίαστήματι 
διανύει ό πολιτισμένος ύπό πάσαν έποψιν πλείονα έτη ή ό βάρβαρος, ού τό 
πνεύμα εύρίσκεται έν αρχική καταστάσει. Ό άγριος καί άπολίτευτος καί όσον 
οί βράχοι άν ζήση, εύρίσκεται άεί στάσιμος. Τον βίο;/ τών πολιτισμένων έ- 
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Ονων δυνάμεθα νά συγκρίνωμεν πρδς σιδηροδρομικήν συνοδείαν, ήτις διανύει 
μετά θαυμαστής ταχύτητας τά διαστήματα, τόν δέ τών βαρβάρων πρδς τό 
βήμα βοδς σύροντος άμαξαν. Ή μακροβιότης εινε τοΐς πδσιν επιθυμητή, άλ
λ’ ομοίως έκαστος εύχεται νά απόλαυση 'αύτήν έν μέσω πολιτισμένης κοι
νωνίας.

Κατά ταΰτα μικτή τροφή εινε ή μόνη -κατάλληλος εις τδν άνθρωπον ένεκα 
τών πολλών πλεονεκτημάτων της.

Ύ>σδν άφορ-δ τήν ποσότητα τής καθ’ έκαστη·? άναγκαίας τροφής, ~ . 
λίαν διάφορος κατά τήν ήλιχίαν, τήν ιδιοσυγκρασίαν, τδν τρόπον τοΰ ζήν, 

Όσο·? άφορΏ τήν ποσότητα τής χαθ’ έχάστην αναγκαίας τροφής, αΰτη «τνβ 
λίαν διάφορος κατά τήν ήλικίαν, τήν ιδιοσυγκρασίαν, τδν τρόπον του ζήν, τδ 
-κλίμα κλ. Οί πλεΐστοι έξ ήμών, ίσως πάντες, χάμνουσι κατάχρησιν ώς πρός 
τοΰτο. Πολλοί φυσιολόγοι καί χημικοί, ώς ό Mulder, ό Siebig, ό Wundt κ. α. 
απέδειξαν διά ακριβών παρατηρήσεων, ότι εις εργάτης ίνήλιξ χρήζϊΧ δι’ 24 

(=45—50 δράμια’, λευκωματούχου τροφής, οϊον ώών, κρέ
ατος χτλ. ένώ πολλοί ήμών, παίπερ ούδόλως έργαζόμενοι, έσΟίουσι τρις ή τε
τράκις πλειότερον. Έκ τών άμιλοετδών ή σακχαροειδών χρήζει περί τά 500 
γραμμάρια, λίπους δέβο, πρός δέ τούτοις άλατά τινα καί ύδωρ. Άνθρωποι αργοί 

-----ο-............ - -- ■ - - — ----

τοΰτο. Πολλοί φυσιολόγοι και χημικοί, ώς ό Mulder, ό Siebig’ i Wundt κ* α.

ώρας 130 γραμ,
ατο,
τρακις πλειότερον. Έκ τών άμιλοειδών ή σακχαροειδών χρήζει περί τά 

χρήζουσι λευκωματούχου τροφής 51 γραμμ, έκ δέ τής άλλης 370—400, καί α
λάτων 11, 5 γραμμ. Τοιαύτη εινε ή τροφή τών έν Αγγλία πεφυλακισμένων.

Γϊπό έποψιν οικονομολογικήν εινε πασίγνωστο·? δτι συμφέρει ή φυτική τρο
φή, τοΰτο άποδεικνύει ή καθημερινή πείρα. Ό Humbold όμιλών περί τών έκ 
φυτικής τροφής ζώντων στιφών τών Ινδών τοΰ Μεξικού, υπολογίζει δτι έκ- 
τασις γής, έφ’ ής καλλιεργείται σίτος καί ήτις δύναται νά διαθρέψη 10 αν 
θρώπους, δέν δύναται νά διατηρήση ή ένα μόνον, έάν διά τοΰ σίτου τούτου 
Ορέψωμεν ζώα, χρησιμεύοντα ώς τροφή δι’ άνθρωπον. Ή αύτή έκτασις γής 
πεφυτευμένη μέ βανανέας ώς-έν Μεξικώ διατρέφει 250 ανθρώπους. Άνθρωπός 
τις λοιπδν έν Μεξικω τρεφόμενος ύπδ κρέατος, άφαιρεΐ 259 βανανοφάγων 
τήν τροφήν, ή 9 σιτοφάγων, τρεφόμενος δέ μικτή τροφή καθιστά αδύνατον 
τήν διατήρησιν 4 τουλάχιστον σιτοφάγων. Ό I. Schofield υπολογίζει, δτι έκτα- 
σις γής έν Αγγλία τρέφουσα ένα κρεωφάγον δύναται ya θρέψη 12 σιτοφά- 
γους. Κατά ταΰτα ή φυτική τροφή εινε τουλάχιστον δεκάκις εύθηνοτέρα τοΰ 
κρέατος βοδς, πολύ πλέον δέ τοΰ χοιρίου. Λαοί κρεωφάγοι έχουσιν ανάγκην 
μείζονος έκτάσεως γής πρός διατροφήν, λαοί δέ άποκλειστικώς άπό τής Θή
ρας ζώντες δέν δύνανται νά πολλαπλασιασθώσι διαμένοντες έν όρισμένω τδ1· 
πω, διότι-ή τροφή των θέλει έκλείψει κατά μικρόν. Οί λαοί τής ’Αμερικής 
προ τής ά-νακαλύψεως αύτής ζώντες άπό τής Θήρας δέν έπολλαπλασιάσθησαν 
πολύ.

Τδ είδος τής τροφής και τδ ποσδν αύτής πρέπει νά ήναι διάφορα κατά 
τά διάφορα κλίματα. Έν χώραις ψυχραΐς ό οργανισμός άπώλλυσι πολύ θερ
μογόνο·?, μεταδιδόμενο·? εις τδν ψυχρόν εξωτερικόν ατμοσφαιρικόν αέρα, τοΰτο 
δέ πρέπει νά άναπληρωθή διά τής καταναλώσεως ΰλης έν τώ δργανισμώ, 
ίνα τό σώμα έχη άεί τήν αύτήν φυσιολογικήν θερμοκρασίαν. Έν τοιαύτη πε- 
ριπτώσει απαιτείται άφθονος τροφή. Ή τροφή εις αίμα καί τά συστατικά 
τοΰ .σώματος μεταβληθεΐσα, ένοΰται μετά τοΰ οξυγόνου, ,καίεται καί γέννα
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τφός τοΐς άλλοις καί θερμότητα ώς έν χαμίνω ξύλα, δσω δέ μείζων Οερμότης 
πρέπει νά γεννηθή, τόσω πλεΐον δξυγόνον καί τροφή πρέπει νά καταναλωθή, 
άπαραλ’λάκτως δπως χρήζομεν πλειοτέρας καυσίμου ΰλης έν ψυχροτέρω καιρώ, 
ίνα θερμάνωμεν τάς κατοικίας.μας. Ένεκα τής καταναλώσεως ταύτης καθίστα
ται έν χειμώνι καί έν ψυχραΐς χώραις καί ή όρεξις ζωηρότερα· ή δέ πείνα έπαν- 
έρχεται ταχύτερον. Ά,αοΐ βόρειοι ώς οί Νορβεγοί, Δανοί, 'Ρώσσοι, Σκώτοι, Άγ
γλοι έσΟίουσι πολύ πλέον -καί μάλιστα κρέας ή οί μεσημβρινοί 'Ισπανοί, Γάλ
λοι, ’Ιταλοί Έλληνες. Ό Σαμογέτης τρώγει διά μ-.5ς 10 λίτρας κρέατος ή 
ιχθύων, καί προσέτι άφθονο·? λίπος. Ό τοΰ βορείου πόλου οδοιπόρος Kane διη
γείται ταύτά περί τών Έσκιμώ. Ό ιεραπόστολος Armor διηγείται, δτι οί ΙΙα- 
ταγόνες έσθίουσι 10—20 λίτρας /κρέατος υπέρ τάς 4 σκάσας). Διά τόν αύτόν 
λόγον πίνουσιν άφθόνως καί οινοπνευματώδη ποτά οί τών ψυχρών χωρών κά
τοικοι.

Έν τοΐς θερμοϊς καί συγχερασμένοις χλίμασι»?, ένθα ή έφίδοωσις είνε ά
φθονος, τδ γαστρικόν ύγρον, έκκοίνεται δλίγον, τδ σώμα άπόλλυσι ολίγο?? 
θερμογόνο·?, ή έναλλαγή τής ΰλης έν τώ δργανισμώ είνε ήττον ζωηρά, ή έ - 
ξωτερική Οερμότης καθιστά σώμα καί πνεΰμα χαύνο·?, ο οργανισμός έχει μι- 
,κροτέρας άνάγκας, άφθονος δέ τροφή καί μάλιστα ζωική είνε τά μάλιστα έ- 
πιβλαβής, καθόσον μάλιστα .καί -ή πέψις είνε αδρανής. Έν τοιαύτη καταστά- 
σει πασα κατάχρησις περί τήν τράπεζαν δύναται νά έπιφέρη γαστρίτιδα, δυσ
εντερία·?, ήπατικάς νόσους, κτλ. Τά οινοπνευματώδη ποτά εινε διά τοΰτο έ- 
πιβλαβή πρό πάντων κατά τδ θέρος, (θρησκευτικοί τινες απαγορεύσεις αύτών 
είνε λίαν σοφαί. Διά στατιστικών άπεδείχθη δτι οί ίΕύρωπατο*. οί εις τάς Ινδίας 
μεταναστεύσαντες άσθενοΰσι συχνάκις καί κινδυνεύουσι πολύ έάν τρέφωνται 
καί πίνουσιν οινόπνευμα όπως έν τή ψυχρότερα πατρίδι των. Ή Ονησιμότης 
είνε ανάλογος πρδς τήν είρημένην κατάχρησιν διό θνήσκουσι πλείονες Άγ-- 
γλοι ή Γάλλοι, πλείονες δέ Γάλλοι ή 'Ισπανοί.
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Ο ΧΑΡΤΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΪΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ.

ΥΠΟ Ε. ΕΓΓΕΡ.

Με-άφρασις; Π. Περβάζι}.

Άπό τής έφευρέσεως τής γραφής οί άνθρωποι μετεχειρίσθησαν διαφόρους 
ΰλας μάλλον ή ήττον αρμόδιας διά τήν μεγάλην ταύτην ανάγκην τοΰ κοινω
νικού βίου. Μετεχειρίσθησαν λόγου χάριν τόν λίθον έφ’ ού έχάραττον τάς 
καλουμένας έπιγραφάς. Αί έπι τών λίθων έπιγραφαί ήσαν συνηΟέστεραι 
μάλιστα-παρά τοΐς άρχαίοις λαοϊς· έν Άθήναις καί έν 'Ρώμη έχάρατ.τβψ έπ’" 
αύτών πάντα τά δημόσια έγγραφα ένίοτε δέ καί τά ιδιωτικά, δπερ ήτο το αυ
τό δπως τά δήμοσιεύομεν σήμερον διά τών επισήμων- έφημερίδων> ή τών 
διαγγελμάτων. ΙΙολλαί- τοιαΰται έπιγραφαί διετηρήΟησαν μέχρι σήμε
ρον έν καλή καταστάσει φυλαττόμεναι είς διάφορα μουσεία. — Επί
σης μετεχειοίζοντο έπί τούτω πλάκας ώριχαλκίνας· τοιαΰται διασώζονται 
πολλαί ές ών μία έν Παρισίοις εχουσα επιφάνειαν ολίγων εκατοστόμετρων 
έφ’ ής είναι έγκεχαραγμένη ή άστυκή Οέσις ’Αθηναίου τινός. Ούτως, δ
πως σήμερον λέγομεν « τά έγγραφά του είναι έν τάξει», τότε έλεγον- 
«ή ώριχαλκίνη πλάξ του» ή «ή πλάξ του». Τοιαΰτα πιστοποιητικά στρατιω
τικών αφέσεων παραχωρηθέντα είς ανδρείους ρωμαίους στρατιώτας μετά τήν 
άποχώρησίν των έκ τών λεγεώνων διετηρήΟησαν μέχρι σήμερον. Αί πλάκες 
αύται ήσαν μάλλον εΰμετακόμιστοι τών μαρμάρινων ή λίθινων, καί κατεΐχον 
όλιγωτέραν θέσιν είς τά δημόσια καί τά οικογενειακά αρχεία.

Μετεχειρίζοντο πρός τούτοις πρός γραφήν μιχράς ξυλίνας πλάκας, ή πι
νακίδας όποΐαι δπάρχουσιν είς τό Αοΰβρον έν τώ Αΐγυπτιακώ μουσείω. Έ
νίοτε ήλειφον αύτάς διά κηρού καί έχάραττον έπ’ αύτών τά γράμματα. Έπίσης 
κατειργάζοντο έπί τούτω τό δέρμα διαφόρων ζώων καί ιδίως τήν γνωστήν 
μέχρι σήμερον περγαμηνήν. Έκτος τούτου κατειργάζοντο τά φύλλα δέν
δρων τινών, καί μάλιστα τοΰ φοίνικος. Τοιοΰτον βιβλίον ύπάρχει έν Παρισίοις 
δπερ εφερ.ον έκ τής Κοχιγχίνης, ούτινος τά φύλλα είναι έστιλπνωμένα μέ μεγά
λην έπιμέλειαν, τά περιθώρια έν μέρει πεποικιλμένα μέ εικόνας καί έν μέρει κε- 
χρυσωμένα. Είναι τωόντι βιβλίον πολυτελέστατον. Πρός τούτοις μετεχειρίσθη
σαν καί άλλας διαφόρους υλας, μάλιστα δέ έν Κίνα ένθα ή κατασκευή τοΰ.χάρ
του είναι άρχαιοτάτη καί έν μεγάλη χρήσει. Άλλ’ ή κυριωτέρα ύλη ή έπι- 
κρατήσασα πλεΐον τών άλλων είναι ό πάπυρος (έξ ού καί· τό γαλλ. papier). 
Ό πάπυρος είναι κάλαμος φυόμενος έν μεγάλη αφθονία παρά τον άνω Νεί
λον καί είς τήν κεντρικήν Αφρικήν άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων κατείχε 
μέρος τών ύπό τοΰ Νείλου έτησίως αρδευομένων γαιών καί ήτο μία τών κυ- 
ριωτέρων πηγών τοΰ πλούτου διά τήν χώραν. Πάντα τά μέρη τοΰ μεγαλο-

πρεποΰ-ς τούτου καλάμου έχρησιμοποιοΰντο διά τάς βιωτικάς άνάγκας. Κα- 
τεσκεύαζον έξ αύτοΰ σχοινιά, υφάσματα διά τά ένδύματα, ιστία διά τά πλοία, 
καί διάφορα κάνιστρα («ίς τοιοΰτον κάνιστρον εύρέθη ό Μωϋσής 
όδάτων τοΰ Νείλου ύπό τής Ουγατρός 
του ήτις έθεωρεϊτο ώς έξαίρετον φαγητόν. Άλλά 
ότι ή υπό τόν φλοιόν -τού τοιγωνώδους στελέχου του ένυπάρχου 
χρησίμευε? είς -τήν -κατασκευήν φύλλων εύκάμπτων, έλαφρών, 
κών, έπί τών οποίων οί Αιγύπτιοι διά τίνος γραφίδος έπί 
τούτω προηταιμασμένης καί έμβεβαμμέ-νης έντός τής μελάν 
μέ μεγάλην ευκολίαν καί μέ χαρακτήρας λεπτοτάτου-

εντός τών 
οΰ Φαραώ , καί έτρωγον τήν ρίζαν 

ί τό μέγιστο? πάντων είναι 
τοιγωνώδους στελέχου του ένυπάρχουσα ούσία έ- 

σχεδόν λευ- 
τώ σκοπώ 

μελάνης, έγραφον 
>ς, δπως σήμερον διά 

τής γραφίδος έπί τοΰ έντελεστέρου χάρτου. Πολλοί τών νεωτερων σο
φών ένησχολήθησαν ίδίαις χεραίν είς τήν κατασκευήν χάρτου έκ παπύ
ρου. Ή ύπό τών αρχαίων κατασκευή του έγίνετο, κατά Ηλίνιον, ώς α
κολούθως. Έσχιζον τόν κάλαμον τοΰ παπύρου κατά μήκος είς λωρίδας λε- 
πτοτάτας, τάς όποιας ήπλον-ον έπί τραπέζης βρεγμένης μέ ύδωρ έκ τοΰ Νεί
λου, έπειτα εβρεχον αύτάς ,μέ θερμόν ύδωρ τού Νείλο», μεμιγμένον μετά τί
νος γλοιώδους ύλης· τούτο έπανελάμβανον καί δευτέρα? φοράν, έπειτα το 
έπίεζον., τό άφην-ον »ά ξηρανθή είς τόν ήλιον, καί έστίλπνονον αύτό οιά κυ
λίνδρου· ούτω παράγεται ο sx παπύρου χάρτης, ούτινος ή κατασκευή έν Αι
γύπτιο φθάνει μέχρις είκοσι τούλάχιστον αιώνων πρό τής χριστιανικής έπο- 
χ-ής. Μετά σεβασμού τωόντι πρέπει νά θεωρώμεν τό εύγενές τοΰτο φυτόν, ές 
ού κατεσκευάζετο ό χάρτης έπί τρισχίλια έτη, καί ένεπιστεύετο ό άνθρωπος 
τούς θησαυρούς τών αισθημάτων καί τών ιδεών του. Άναντιρρήτως ή βιομη
χανία αύτη συγκαταλέγεται μεταξύ έκείνων, αίτινες τά μέγιστα συνετεινον 
είς τήν ευτυχίαν τοΰ ανθρώπου .καί είς τήν "διανοητικήν αύτοΰ πρόοόον έν 
ταΐς παρά τήν μεσόγειον χώρτις.

Ή κατασκευή τοΰ παπύρου δπως πασαι αί σπουοαΐαι βιομηχανία*., δέν έτε- 
λειοποιήθη αμέσως, άλλά διήλθε διαφόρους περιπετείας· ή άοχή του χάνε
ται είς τό σκότος τών αιώνων άνευοέθησαν είς τούς τάφους τής αρχαίας 
Αίγύπτου φάκελλοι τοϋ χάρτου τούτου οϊτινες είναι σύγχρονοι τοΰ Μωΰσέως 
δηλαδή δεκαέξ αιώνων πρό χριστού. Είναι εξαίρετου ποιότητος, καί χάρις εις 
τό Οερμ.όν κλίμα τής Αίγύπτου, έκτος μικμίς τίνος άλλοιώσεως τοΰ χρώμα
τος, δέν έχασαν ούτε τήν ζωηρότητα ούτε τήν στερεότητά των. Μεταξύ τών 
διασωθέντων μέχρι σήμερον παπύρων ύπάρχουσι διαφοραί ώς προς τήν -κατα
σκευήν, τό χρώμα καί τήν -λεπτότητα· ώστε καί είς τούς χρόνους έκεινους ύ- 

"Αμα δέ ή πολύτιμος αύτη βιο-

λίνδρου· ούτω παράγεται ο έκ παπύρου χάρτης, ούτινο 
γύπτω φθάνει μέχρις είκοσι τούλάχιστον αιώνων πρό

τούς θησαυρούς τών αισθημάτων καί τών ιδεών του 
«Γι—λ Γ,ΓΠΤΙΜΡ

ιτίρχε Χ*?ττ·^ χαί χάρτης πολυτελής
μηχανία διεδόθη έκ .τής Αίγύπτου είς τήν Ελλάδα 
πνεύμα τοΰ συναγωνισμού καί τής έφευρέσεως. Ή 
πάσας τάς αγοράς τής Εύρώπης καί τής Δυτικής 
ως τήν ανάγκην τοΰ νά τελειοποίηση τήν βιομηχανίαν, ι· 
προς τούτο δέ έβοήθησεν αυτήν τό πνεύμα τών 
Αθηναίος Φιλτάτιο 
που τε.

καί ’Ιταλίαν διήγειρε τό 
Αίγυπτος ή προμηθεύουσα 
Ασίας συνησθάνθη βεβαί- 

ίνα έπεκτείνη αύτήν, 
άλλων λαών. -Β-ίομήχανός τις 

ς καλούμενος, άνακαλύύας διά τήν κατασκευήν τοΰ χάρ- 
λειόπερα μέσα τών Αιγυπτίων εργατών άντημείφθη, ώς λέγουσι, δε
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μοσία, χαΐ άνήγείραν πρός τιμήν ταυ ανδριάντα, όπως σήμερον τιμώσι τούς 
έφευρέτας τών μηχανών*.

Όέπί τής ύλης συναγωνισμός· συνήργησεν συχ ήττον είς τό νά διεγείρη τον 
ζήλου τών κατασκευαστών τοϋ παπύρου. Έπειδή ποτέ εις τών βασιλέων τής 
Αίγυπτου ήθελησε νά καταχρασθή τοϋ μονοπωλίου, τοΰ χρεως-ουμένου είςτό προ- 
νάμιο-υ τοϋ κράτους αύτοΰ·, δπερ μόνον παρήγεν έν άφθάυία τόν κάλαμον πά
πυρον^ ό βασιλεύς άλλης πόλεως, λίαν έμπορικός καί εύπαίδευτος ένεθάρρυνε 
παρά τοΐς ύπηκόοις του· τήν κατασκευήν δερμάτων επιτηδείων πρός γραφήν». 
ί'ΙΙλίνιος Φυσ. Τστορ. χιπ, 21). Έπειδή δέ είς τήν ΙΓέργαμον άνεπτύχθη καί 
έτελειοποιήθ^η ή έφεύρεσις αύτη, τό προϊόν αύτής ώνομάσθη Περγαμηνή. 
’Εκτός τούτου ό Αιγυπτιακός πάπυρος έξάρτώμενος έκ· τής έφορίας τοΰ έτους- 
ύπέκειτο πολλάκις είς έλλειψιν. 'θ' ιστορικός ΙΙλίνιος διηγείται (Φυσ. Ίστορ. 
IV. βλ. χιιι Κεφ- xxvil.) ότι έπί τής βασιλείας τοϋ αύτοκράτορος Γιβερίου συ
νέβη έν 'Ρώμη, τή μεγάλη ταύτη πρωτευούση τοϋ κόσμου, ήτις ήρίθμ,ει τότε 
πλείους τών ύΟΟ,ΟΟΟ κατοίκων, μεγάλη έλλειψις· χάρτου. Τοΰτο δέ τοσαύ- 
την σύγχυσιν έπέφερε καί τόσου θορυβώδης συρροή έγεινε παρά τάς. άποθ.ή-. 
κας ένθα έπωλεΐτο ό χάρτης, ώστε ήναγκάσθησαν νά διορίσωσιν έπιστάτας 
ϊ.νχ διανέμωσιν άναλόγως τών αναγκών έκάστου, τήν όλίγην ποσότητα τοϋ, 
χάρτου, τήν οποίαν τό εμπορίου ήδυνήΟη νά προμηθεύση. Τοιαύτη ήτο- προ χι- 
λίωυ οκτακόσιων έτών ή επιρροή τοϋ χάρτου έπί τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου. 
Αί πεδιάδες τοΰ. Νείλου δέ,ν εϊχον. καθ·’ έκαστον έτος ούτε τήν αύτήν αφθονίαν, 
τοϋ σίτου, ούτε τήν αυτή·; αφθονίαν τοΰ παπύρου, πάσα- δέ έφεύρεσις συμ
πληρωτική δέν. έπήρζει νά Οεραπεύση τάς αναπόφευκτους ταύτας έλλείψεις· 
ώς καί σήμερον ούτω καί τότε ή συγκομιδή έξηρτάτο έκ τής μεταβολής τοϋ 
καιρού καί τής θερμοκρασίας· πρός· τούτοις πολλάκις αί τρικυμίαι τής Μεσο
γείου ζατέστρ.εφον στόλους προωρισμένους· διά τήν· προμήθειαν τής Ελλάδος 
ή τής ’Ιταλίας. Έν Αιγύπτιο μάλιστα ό πάπυρος τοσοΰτον ύπερετιμάτο, ώ
στε άνεπλήρουν αύτόν μεταχειριζόμενοι υλας πολλώ μάλλον ακαταλλήλους- 
άλλά κατώτερος αξίας. Μεταξύ άλλων άναφέρομεν ένταΰθα τά τεμάχια πή
λινων σκευών, δπερ έκ πρώτης όψεως φαίνεται τοσοΰτον παράδοξον ώστε ού-. 
δέ καν ήθέλομεν φαντασθή αύτό, άν δέν έσώζοντο μέχρι σήμερον πολυάριθμα 
τοιαΰτα, διαφυλαττόμενα είς τά μουσεία τής Ευρώπης. 'Υπάρχει π. χ. τοιοΰ-. 
τον έν ΙΙαρισίοις, έφ’ ού είναι γεγραμμένη Επιστολή πρός φίλον τοϋ, γράψαν- 
τος, δστις έν τέλει λέγει είς τόν φίλον του ότι οάνέρρωσεν έκ σφοδράς ασθέ
νειας» ώστε μετά. 1800 έτη ή έμπιστευτιζή αύτη επιστολή διετηρήθη ώς έκ 
θαύματος μέχρις ήμών. Έν Αίγύπτω άνευρέθησαν πλείονες τών εκατόν τοι- 
ούτων γραφών, όπερ δεικνύει ότι αί δυστυχείς άνθρωποι έχρησιμοποίουν ού
τω τά λείψανα τώυ πήλινων σκευών των, ΐνα γράφωσι λογαριασμούς έξόδων, 
οικογενειακός έπιστολάς, πωλητήρια έγγραφα, κλ. Πρός τούτοις άνευρέθησαν 
τοιαϋται αποδείξεις πληρωμής, δοθεΐσαι ύπό 'Ρωμαίων στρατιωτών πρός τον α
ξιωματικόν τον έπιφορτισμένον νά πληρόνη τούς μηνιαίους μισθούς των. Δέν 
είναι βεβαίως δύσκολου νά έννοήσωμεν, άφοΰ μετεχειρίζοντο τοιαΰτα έγγρα- 

οα πόσον πολύπλοκοι ήσαν οί στρατιωτικοί λογαριασμοί, καί δτι διά τά αρ
χεία ενός στρατοΰ άπητεϊτο ολόκληρος φοοτηγός άμαξα.

Πρέπει όμως νά όμολογήσωμευ ότι καί είς τάς συνήθεις περιστάσεις ό πά
πυρος ήτο <πί πολλά έτη ούσία πολυέξοδος. Διεσώθη μέχρις ήμών ό έπίσημος 
λ'μός τών εξόδων τών γενομένων έπί τής κατασκευής ναοΰ έν Άθήναις έν έ- 
τει 407 πρό Χρίστου. Μεταξύ δ’ άλλων λίαν σπουδαίων γίνεται μνεία καί 
αύτοΰ τοΰ χάρτου έφ’ ού έγράφοντο οί· λογαριασμοί τοΰ εργολάβου έπί τριά
κοντα ή τριάκοντα πέντε ήμέρας, ίσοδυναμοϋσα μέ τέσσαρα φράγκα καί ό- 
γδοήζοντα εκατοστά κατά τό σημερινόν νόμισμα ήτοι μέ τήν σημερινήν α
ξίαν μιάς δεσμίδος χάρτου. Ή τιμή πινακίδος ήν εύρίσκομεν έπί του αύτοΰ 
κτιρίου ήτο τρία φράγκα ζαί εξήκοντα έκατοστά, άρα υπήρχε μεγαλειτέρα οι
κονομία είς τήν χρήσιν τών πινακίδων ή τοΰ παπύρου. .Αν οί κατασχευασταί 
τοΰ χάρτου τότε δέν ένέμενον είς τόσον υψηλός τιμάς, θά εΰρισκον τόν τρό
πον νά προμηθεύωσιν είς τούς πελότας των χάρτην εύθηνότερον. Τοΰτο ά- 
ποδεικνύεται έκ τοΰ ότι μετεχειρίζοντο αύτόν είς πολλάς καί ποικίλας πε
ριστάσεις δπερ φαίνεται σήμερον έκ μυρίων παραδειγμάτων. Έπί τοΰ παπύ
ρου π. χ. έφ’ ο.ύ είναι γεγραμμένα τά 'Ελληνικά χειρόγραφα έξ ών πλείονα 
τών διαχοσίων εύρίσκονται είς τά διάφορα μουσεία τής Ευρώπης, έπί τοϋ 
παπύρου εύρίσκονται άλληλογραφίαι διαχειρίσεως, άναφοραί, δικαστικά ύπο- 
μνήματα, έπιστολαί οικογενειακά», καί λογαριασμοί ακόμη τοΰ μαγειρείου, 
πολλάκις συντεταγμένοι, ώς συμβαίνει συνήθως ζαί σήμερον, είς γλώσσαν πα- 
ρεφθαρμένην καί άνευ οΰδεμιάς προσοχής είς την Ορθογραφίαν. Τόν χάρτην 
τοΰτο.ν επίσης μετεχειρίζοντο είς βιβλία δμοια πρός τά σημερινά, συνηθέ- 
στερον δέ κατεσκεύαζον φακέλλους ή τόμους (volumina). Ύπό το σχήμα τοΰ
το χατεσκεύαζου ωραιότατα βιβλία, βιβλία μάλιστα ών τό κείμενον ήτο κεκο- 
σμημένον μέ εικόνας* βιβλία περιέχοντα διάφορα σχέδια, καί σχήματα διά 
τήν γεωμετρίαν ή τήν αστρονομίαν. Επίσης μετεχειρίζοντο τόν πάπυρον διά 
τάς ειδοποιήσεις ώς λεγομεν σήμερον. Τοιαύτη ε ί δ οπο ίη σ ι ς διεσώ- 
Οη μέχρι σήμερον διαφυλαττομένη είς Παρισίους· άναγγέλλει δέ ότι θέλει 
άνταμειφθή δστις έπαναγάγη είς τούς κυρίους του δύο 
δούλους δραπετεύσαντας έκ τής ’Αλεξάνδρειάς. Άλλά τό θαυ- 
μαστότερον καί όμως αληθέστατου πάντων, είναι δτι οί 'Ρωμαίοι μετεχειρί- 
σθησαυ τόν πάπυρον, καίτοι ήτο τοσοΰτον πολυδάπανος επιφορτιζόμενος και 
ύπό τοϋ δημοσίου μέ δασμόν, είς τήν σύνταξιν καί διάδοσιν επισήμου, έφημε- 
ρίδος. ,

Γινώσκομεν μετά Οετικότητος δτι άπό του πρώτου αίώνος τής ρωμαϊκής 
δημοκρατίας, καί καθ’ ολην τήν διάρκειαν τοΰ δυτικοΰ ρωμαϊκού κράτους ύ- 
πήρχεν έν 'Ρώμη ταχτικόν γραφείου δημοσιογραφίας, καί δ.τι πάσα σπουδαία 
είδησις κατεχωρεϊτο είς καθημερινόν φύλλου δπερ διενέμ$το. μέχρι τών άπω- 
τάτων επαρχιών. Τόν αριθμόν τών Αντιτύπων δέν γινώσκομεν σήμερον, άλλά 
δυνάμεθα νά ύπαλογίσωμεν έκ συμπερασμοΰ είς δύο. ή τρεις χιλιάδας. Τωόντι 
άν ύποθέσωμεν είς μεγάλην τινά αίθουσαν πενταχοσίους ή έξακοσίους άντι- 
γραφείς γράφοντας καθ’ ύπαγόρευσιν άλλου ώστε νά άκούηται παρά πάντων, 
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εις δύο ή τρεις ώρας οί αντιγράφεις ούτοι ήδύναντο νά παραδώσωσιυ είς -γ··» 
οημοσιότητα ισάριθμα άντίτυπα. Εις μίαν ημέραν ήδύναντο ευκόλως νά τε- 
τραπλασιασθώσι καί πενταπλασιασθώσιν, ό δέ αριθμός ούτος ήτο αρκετός διό·· 
τι διενέμοντο βεβαίως εις τούς κυριωτέρους υπαλλήλους τής διοικήσεως. Γό 
ρεβαιον είναι οτι «ή έφημερίς αυτή τήςΤώμης» διετηρήθη ύπέρ τούς πέντε 
αιώνας, οτι έχρησίμευσεν ώς συλλογή έγγραφων αποδείξεων μάλλον ή ήττον 
αξιόπιστων, ές ων οί ιστορικοί ήντλησαν πολλά έξ δσων μεταδίοουσιν ήμΐν 
περί τής πτώσεως τής δημοκρατίας καί τής πολιτικής ή ιδιωτικής ιστορίας 
των Καισαρων. Ύπήρχον έν αύτή αφηγήσεις έκστρατειών, αναλύσεις ή στε
νογραφίας (διότι ή στενογραφία είχεν ήδη έφευρεΟή), λόγοι άπαγγελθέντες 
εις δημοσίας αγοράς, είς τήν σύγκλητον ή είς τά δικαστήρια· κατάλογοι προ
βιβασμών και έπισήμω* ύποδοχών, ανέκδοτα τής αυλής καί τοΰ λαού, έν 
ολιγοις πάσα υλη περιεχομένή είς τάς σημερινάς εφημερίδας· ευ μόνον ε'λει- 
πεν ες αυτής ή συζήτησις έπί τής πολιτικής, επιστημονικής καί φιλολογικής 

ή συζήτησις ήτις είναι μία τών σημαντικωτέ,ρων ιδιοτήτων τής έοταε- 
ριδογραφίας ήμών. 1 Τ “

'Οποίας λοιπόν ώφελείας προσήνεγκεν είς τόν πολιτισμόν ή γραφή 3οη- 
θουμενηυπό τοΰ παπύρου! Διότι μόνος ό πάπυρος έν τή άρχαιότητι ήδυνήθη 
να οιαδωση υφ ολας τάς έπόψεις τάς ιδέας τών σοφών καί τών ποιητών καί τά 
απομνημονεύματα έξ ών σύγκειται ή ιστορία. Μόνος ό πάπυρος, έν μέρει 3ο- 
ηϋουμενος καί ύπό τής περγαμηνής, έχρησίμευσε νά γραφΟώσι καί διαδοθώσ-ν 
αντί μικρας σχεδόν δαπάνης απειράριθμα συγγράμματα. Καθ’ εκατοντάδας 
χιλιάδων ηριθμοΰντο τά βιβλία είς τάς βιβλιοθήκας τής ’Αλεξάνδρειάς καί 
τ·Ζς 1 ωμής, τα μνημεία έκεϊνα τοΰ διανοητικού πλούτου δστις δικαίως θαυ
μάζεται καί ούτινος οί καρποί πάντες δέν άπωλέσθησαν διότι διά τής άν-ι- 
γραφής πολλά συγγράμματα άλλοτε έπί παπύρου ή περγαμηνής γεγραμμένα 
οιήλθον οια των αιωνων φθάσαντα μέχρι τής έποχής καθ’ ήν ή τυπογραφία έ
μελλε να πολλαπλασιάση αύτά μέ απαράβλητου δύναμιν.
_ Δύω είναι τά κύρια αίτια άτινα έπέφερον τήν παρακμήν τής βιομηχανίας 
του πάπυρου· τό μέν ή εισβολή καί κατοχή τής Αίγυπτου ύπό τών Τουρκι
κών λαών οϊτινες τότε μικράν εχοντες κλίσιν είς τήν γραφήν καί τά βιβλία, 
κατεστρεψαν όλίγον κατ ό/.ιγον έν Αίγύπτω τήν καλλιέργειαν του πολυτί
μου τουτου καλαμου δστις έπί πολύ ήτο το άντικείμενον μεγάλου έμπορ’ο» 
εις τον τοπον έκεΐνον τό δ’ έτερον ητο ή διάδοσις τοΰ παρά τοΐς αρχαιολό
γος γνωστού ύπό τό δνομα Δαμασκηνού χάρτου Carla damascena', 
καταγόμενου εκ Δαμασκού, ή άλλως βαμβακίνου χάρ του (charla bom- 
bjcma). Ο βαμβακινος χάρτης έξεθρρνισε τόν πάπυρον, καί κατ’ όλίγον άν- 
τικατεστησεν είς τό έμπόριον τήν Περγαμηνήν ήτις ήτο πάντοτε άρκετά πο- 
Αυβαπανος. -Ουτω δέ κατά τόν Θ' ή τόν Γ αιώνα ό πάπυρος έξέλιπεν όλοτε- 
Λως απο τών αγορών τής ’Ανατολής καί τής Δύσεως- αλλά καί ό άντικατα- 
στησας τον πάπυρον χάρτης δέν έπέπρωτο νά επικράτηση έπί πολύ, διότι 
περ1- τόν IB' αιώνα άνεφάνη χάρτης εύχρηστότερος καί αύτοϋ, ό χάρτης δη
λονότι ον κατεσκεύαζον μέ παλαιά -υφάσματα μεταβαλλόμενα είς ζύμην, ,ή-

τοι δ νΰν χάρτης έκ παλαιοπάνων. Ή έφεύρεσις αυτή ταχέως έλαβε μεγα- 
λην άνάπτυξιν τελειοποιηθεΐσα κατά τήν αύτήν έποχήν καθ’ ήν έφευρέθη καί 
ή 'τυπογραφία ύπό τού Γουτεμβέργου, καί ούσα αναγκαιότατη είς τήν θαυ- 
μασίαν ταύτην έφεύρεσιν. Τήν σύμπτωσιν τούτη·/ άποοιοουσί τινες είς τήν τύ
χην, οί δέ φρονιμότεροι συμφώνως μέ τό θρησκευτικόν πνεΰμα τής άνθρω- 
π'ότητος βλέπουσιν έν αύτή τόν. μυστηριώδη δάκτυλον.· τής θείας πρόνοιας τής 
διεπούσης τάς τύχας ήμών. ,

’Από τής έποχής ταύτης τοΰ Γουτεμβέργου ή προοοος τοΰ πολιτισμού 
προβαίνει γιγανταίοις βήμασι· τό έφευρετικόν πνεΰμα τοΰ άνθρώπου κατερ
γάζεται τάς χρησίμους υλας πρός χρήσίν του. Άντί τών παλαιοπάνων άτι
να ήσαν ακριβά, μετεχειρίσθησαν τό ξύλον δπερ βρέχόμενου καί τριβόμενον 
διά τών μηχανών μεταβάλλεται είς ζύμην και μετασχηματίζεται εις χάρτην. 
Ή χημεία παρέχει διάφορα μέσα προς χρωμάτισιν ή λεύκανσιν τής ζύμης 
ταύτης, πολλάκις μάλιστα θυσιάζει τήν στερεότητα χάριν τής ώραιότητος. ’Ey 
τούτοις ό χάρτης κατήντησε τοσοϋτον εΰωνος (έκατοντάκις εύωνότερος παρά 
ε-’ς τούς χρόνους τοΰ Περικλεούς) ώστε όλίγον φροντιζουσιν ίνα καταστησω- 
σιν αύτόν στερεόν. Είναι άληθές δτι ή έκδοσις βιβλίου τίνος δέν αντέχει δσον 
άλλοτε, άλλ’'είναι εύκολώτατον νά μετατυπώσωμεν αύτό. ’Ολίγα τινα αρ- 
κοΰσιν ίνα δείξωσι τήν πρόοδον τήν γενομένην εις τά βιβλία άφότου οί διά
φοροι άρχαΐοι χάρται άντικατεστάθησαν ύπό τοΰ σημερινού, ή χειρ τού άντι- 
νραφέως ύπό τοΰ τυπογραφικού· πιεστηρίου, ό βραχίων τοΰ χατασχευαστοΰ 
τοΰ χάρτου ύπό τοΰ άτμού. Ένεκα τών άλλεπαλλήλων βελτιώσεων διά τίνος 
μηχανής ήτις κατασκευάζει τήν ζύμην, έπαλείφει αύτήν έπί τίνος άτελευτή- 
του ύφάσματος περιστρεφομένου περί εαυτό, καί παραδίδει, αύτήν εις κυ
λίνδρους, τό χ αρτοποιείου λόγου χάριν τού Διδότου έν Παρισιοις δύναται να 
παοάνη καθ’ έ'κάστην συνεχές φύλλου χάρτου ενός καί ήμίσεος μέτρου πλατύ 
καί έχον μήκος είκοσι χιλιομέτρων, ή είς "εξ μήνας ήδύνατο νά κατασκευα- 
ση ταινίαν χάρτου τοΰ αύτοϋ πλάτους δυναμένην νά περιβάλη τήν γηίνην 
σφαίραν. Άς’ μεταχειρισθώμεν ήδη τόν χάρτην τούτον εις, τήν τυπογραφίαν. 
Τά δ'ά τών χειρών κινούμενα πιες-ήρια, άντικατες·άθησαν σήμερον ύπό τών μη
χανικών. Ή στερεοτυπία, ήτοι αί γύψινοι πλάκες έφ’ ών έγχαράττονται οί τυ
πογραφικοί χαρακτήρες (clicliage) παρέχει ταχέως καί άνευ χοπου πολυάρι
θμα άντίτυπ’α σελίδας συντεθειμένης έκ κινητών χαρακτήρων. Κατασκεύαζαν^ 
τες γυψίνας πλάκας (cliches) καθ’ δσον γίνεται ή σύνθεσις και τακτοποιη- 
σις τών σελίδων, δύνανται δι’ "εξ πιεστηρίων έργαζομένων ταύτοχρονως να 
έκτυπόνωσιν είς μίαν ώραν 30,000 άντίτυπα μιας έφημεριοος. Αν δε θε- 
σωμεν συγχρόνως τέσσαρας γυψίνας πλάκας έκάστης σεΛιοος επι έκαστου 
πιεστηρίου, θέλομεν ε/ει 120,000 άντίτυπα είς μίαν ώραν ή 360,000 είς τρεις 
ώρας. Ό άριθμός ούτος είναι διπλάσιος καί τριπλάσιος τού άπαιτουμενου σήμε
ρον καί διά τάς μάλλον διαδεδομένας έφημερίδας έν Εύρώπη ένώ προ εικοσιν 
έτών έκαστον πιεστήριο·/ δέυ ήδύνατο νά έκτυπόνη πλειονα τών 500 αντίτυ
πων καθ’ έκάστην ώραν. Έν τυπογραφείο·/ έκδίόει καθ εκαστην ημέραν 2,500 
τοίχους κατά μέσον δοου, δπερ άποτελεϊ, εξαιρούμενων τών έορτων / 00,000, 
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ή 800,060 τόμους κατ’ έτος. Ή φαντασία μένει κατάπληκτος απέναντι τδΐ ■ 
ούτων αριθμών χαί ό άνθρωπός σχοτοδινιά ένώπιον τών θαυμάτων τής ιδίας 
αυτού βιομηχανίας* τά πράγματά προχωροΰσι τόσον ταχέως ώστε δέν δυ· 
νάμεθα νά τά παράχολβυθήσωμέν ή παραγωγή ύπερτερέΐ τάς άνάγχας 
ήμών. Άλλ’ έκτος τούτων ύπάρχουσιν αί βοηθητικοί τέχνδι αί συντελούσα', 
εις τά άποτελέάμάτα ταΰτα. Ή κατασκευή τοΰ χρωματιστού χάρτου, ή χρω- 
μάτολιθογραφίά, ή κατασκευή «λακών δγχέχάραγμένων έπί ξύλου ή μετάλ
λου, ή γαλβανοπλαστική, ή ήλεχτριχή τηλεγραφία, μετά ή άνευ τής βοή
θειας τοΰ άτμοϋ, -Λολλάπλασιάζουσι μέ καταπληκτικήν τωόντι ταχύτητα 
τά προϊόντα τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος. Διά πόσων εύθηνών όργάνων έπροιχί- 
σθη ή έκπαίδευσις τού ανθρώπου! μετά πόσης τάχύτητος διά τάς δημοσίους ή 
τάς ιδιωτικά? άνάγχας δύνανται νά διαδοθώσι καί άνατυπωθώσι βιβλία παν
τός όγκου καί παντός σχήματος I Άν ό πληθυσμός τής γής έδιπλασιάσθη 
κάί έτριπλασιάσθη άφ’ βτόυ ό άνθρωπος έγραφεν έπί τής περγαμηνής και 
τοΰ Αιγυπτιακού παπύρου, τά μέσα τής διανοητικής άναπτύξεως καί τής 
διαδόσεως τών χρησίμων γνώσεων ηύξήθησαν πολύ περισσότερον. Χβγγρα- 
φεύς τις (Guilberd de Meli) ισχυρίζεται δτι οί Παρίσιοι κατά τόν ΙΔ' αιών* 
ήρίθμουν έξήκοντα χιλιάδας έργατών, άσχολουμένων είς τήν κατασκευήν 
'περγαμηνών, άντιγραφέων, χρωματιστών, βιβλιοδετών κλ. εργαζομένων εις 
τήν κατασκευήν βιβλίων. Άς παραδεχθώμεν τόν άλλως ύποπτον τοΰτον αρι
θμόν ώς βέβαϊον. Οί Ιίαρίσιοι τώ 1866 μέ 8 ή 10,000 έργάτας, τυπογρά
φους καί βιβλιοδέτας, παράγουσι καθ’ έκάστην έΧατοντάχις, χιλιάκις περισσό
τερα βιβλία, έφήμερίδας, έπιθεωοήσεις, φύλλα έντυπα εις πάσαν γλώσσαν 
χαί πρός πδσαν χρήσιν. Είς τάς παρούσας περιστάσεις τοΰ βίου, παρ’ ή
μών καί μόνων έξαρτατώι τό νά καλλιεργώμεν μέ μικρά έξοδα τόν νουν 
χαί νά άνυψώμεν καί φωτίζωμεν τήν χαρδίαν ήμών διά τών εύγενών ιδε
ών αίτινες άποτελοΰσι^ τήν δόξαν καί τήν δύναμιν τής ανθρώπινης φύσεως·.

ΙΙΕΡΙ ΠΙΘΗΚΩΝ.

ΕΚ ΤΩΝ TOT L. FIGUIER.

Π. Πιρράχη.

(Συνέχεια.)
Οί Όράγκοι έχουσι μεγάλην ομοιότητα μέ τούς Γιββόν άλλ’ είναι ρωμα- 

^.εώτεροι -καί νοημονέστεροι αύτών, καί στερούνται έπιγλουτίων τυλωμάτων. 
Είναι πλατύχονδρΟί, τό σώμά των είναι χεχαλυμμένον έκ τριχών υπερύ
θρων, χαί περί τό πρόσωπόν των οπερ έν μέρει είναι γυμνόν τριχών, έχουσι 
γενειάδ άπολήγουσαν ύπό τήν σιαγώνα εις έουθρόν πώγωνα. 'Εχουσιν, ώς καί 
οί Γιββόν, άνωθεν τού στέρνου των, θυλάκιον συγκοινωνούν μέ τόν λάρυγ
γα, δπερ δύνανται κατά βούλησιν νά έξογκώσωσι πληρόνοντες αύτό άέρος. Τό 
θυλάκιον τούτο φαίνεται προωρισμένον, ώς είς εκείνους, νά ένισχύη τήν φω
νήν των είς τινάς περιστάσεις.

Τά ζώα ταΰτα είναι σπάνια καί κατοικοϋσι μόνον εις τά πυκνά δάση άτι
να Ζεινται είς τά χαμηλά καί υγρά μέρη τών νήσων Βορνέου καί Σουμά- 
τρας, έξ ού καί όνομάζονται ύπό τών ιθαγενών Όραγχουτάγγοι, ήτοι άν
θρωποι τών δασών. ’Επειδή είναι σπάνια, ολίγα γνωρίζομεν περί τών 
ηθών των, είμή μόνον ότι άναρριχώνται μέ μεγίστην εύκινησίαν έπί τών 
δένδρων, ότι πηδώσιν άπό ένός δένδρου είς άλλο μέ εκπληκτικήν ταχύτητα, 
καί ότι τρέφονται κυρίως έκ καρπών. Είναι βέβαιον πρός τούτοις δτι έχουσι 
τεράστιον δύναμιν, ώστε νά κάμπτωσι λόγχην ή πυροβόλον ώς πτερόν, καί 
ότι είναι επικίνδυνα νά τά πλησιάση τις, καί όταν ακόμη πληγωμένα κ«ι- 
ρίως φαίνωνται ώς έκ τής μεγάλης απώλειας τοΰ αίματος έντελώς έξην- 
τλημένα.

Έκ τούτου φαίνεται σχεδόν αδύνατον νά συλλάβη πις ζώντα νέον Ό- 
ράγκον. Ώς πρός τά μικρά δμως πολλάκις έπέτυχον νά συλλάβωσιν άφοΰ 
έφόνευσαν τήν μητέρα. Τά ςώα ταΰτα ύπήρξαν θησαυρός πολυτίμων παρα
τηρήσεων διά τούς φυσιοδίφας, ούς έξέπληξεν ή γλυκύτης, ή νοημοσύνη καί ή 
οίκειότης αύτών άτινα πρώτην φοράν άπεχωρίζοντο έκ τών δασών, μετα- 
φερόμενα είς τήν άνθρωπίνην κοινωνίαν. Ό δόχτωρ Άβελ Κλάρκ αναφέρει 
περίεργα τινα περί τίνος Όράγκου τόν όποιον -έφερεν έκ τής Ιάβας είς τήν 
Αγγλίαν.

Είς ’Ιάβαν ό πίθηκος ούτος διέμενεν ύπό τινα όξυφοίνικα πλησίον τής 
κατοικίας τοΰ δόχτορος. Ήτοίμασε -κλίνην άπό μικρούς κλάδους μέ φύλλα 
κεκαύ.υμμένους. ΔιήρχεΥο τό ’πλβΐστον τής ημέρας παραμονεύων εκείνους 
οϊτινες έφερον καρπούς, καί προσήρχετο είς αύτούς ϊνα λάβη τό μέρος του. 
Περί τήν δύσιν τοΰ ήλιου άπεσύοετο όριστιχώς είς τήν κλίνην του, καί ή- 
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γβίρετο, τήν αύγήν, ότε έπεσκέπτετο. τούς φίλους του, οΐτινες τώ έδιδαν πάν
τοτε τροφήν τινα.

"Οταν τόν έφεραν έπι τοΰ πλοίου, τόν έδεσαν διά σιδηράς άλύ.σου εις τινα 
πάσσαλον· έλύθη όμως καί έφυγε φέρων τήν άλυσον επ’ ώμων, διότι τοΰ έ- 
φερε.ν έμπόδιο.ν νά τήν σύρη κατόπιν του. Έπειδή δέ ούτω δϊέφυγβ πολλά
κις, άπεφάσισαν νά τόν άφήσουν ελεύθερον νά περιφέρεται έπί τοΰ καταστρώ
ματος τοΰ πλοίου. Έξοικειώθη μέ όλους τούς ναύτας, έπαιζε μετ’ αύτώ,ν, καί 
διωκόμενος διέφευγεν άναβαίνων εις τά σχοινιά-

«’Επί τοΰ πλοίου, λέγει όΆρ. Άβελ Κλάρκ, έκοιμάτο συνήθως παρά τόν 
ιστόν, άφοΰ περιετυλίσσετο έντός ίστίο,υ. Τήν κλίνην του- ήτοίμαζε μέ μεγά
λην έπιμέλειαν, καί κατεκλίνετο έπί τής ράχεως φέρων τήν ούράν έπι τοΰ 
σώματος. Πολλάκις Ο,έλω,ν. νά τόν έρεΟίσω,. κατελάμβανα πρό »ύτοΰ τήν 
κλίνην του. Ήρχιζε τότε νά σύρη τό εφάπλωμα απ’ έμοΰ, καί νά μέ ώθή 
έκτος τής κλίνης του> καί δέν ήσύχαζεν έως δτου άπετύγχανε τόν σκο
πόν του. Άν ή κλίνη ήδύνατο νά περ.ιλάβη καί. τούς δύο, κατεκλίνετο. ήσύχως 
πλησίον μου. "Οταν πάντα τά ιστία ήσαν αναπεπταμένα, περιέτρεχε παντα- 
χόσε ΐνα εύρη άλλην κλίνην. Έκλεπτε δέ τότε τούς υπενδύτας ή τάς κλί- 
νας τών ναυτών ή τά ύποκάμισα άτινα έκρέμαντο ΐνα στεγνώσωσιν.

« Ευχαρίστως έτρωγε παν είδος κρέατος, πρό πάντων δέ τό ώμον. Ήγά- 
πα πολύ τόν άρτον, άλλ’ έπροτίμα πάντοτε τούς καρπούς. Τό σύνηθες πο- 
τόν του εις τήν ’Ιάβαν ήτο τό ύδωρ. Έπί τοΰ πλοίου τό ποτό,ν έποίκιλεν 
ώς καί ή τροφή του. Ήγάπα πρό πάντων τόν. καφέ καί τό τέϊ· άλλ’ ετνινεν 
εύχαρίστως οίνον. Τήν κλίσιν του πρός τά πνευματώδη ποτά έοειξεν ημέραν 
τινά κλέψας φιάλην, τοϋ πλοιάρχου περιέχουσαν οινόπνευμα. Όταν έφθασεν. 
είς Λονδΐνον, έπροτίμα τον ζύθον καί. τό γάλα παντός άλλου ποτοΰ. Ούχ 
ήττον όμως έπινεν οίνον καί άλλα ποτά.

« Εις τών ναυτών ήτο στενός φίλος του. Καίτοι δέ ό καλός έζεΐνος ναύτης 
συνεμερίζετο μετ’ αύτοΰ τήν τροφήν του, πρέπει νά όμολογήσωμευ δτι ό πί
θηκος ένίοτε έκλεπτε τό ποτόν και τό δίπυρον τοΰ ευεργέτου του. Τόν έδίδα- 
ξε δέ. νά τρώγη μέ κουτάλων. Πολλάκις έβλεπον τόν Ούραγκοτάγκον τού
τον πρό τής Ούρας τοΰ δωματίου τοΰ προστάτου του, νά ύποκλέπτη τόν 
καφέ, χωρίς νά ταοαχΟή ποσώς διά. τήν παρουσίαν έκείνων οΐτινες τόν έ
βλεπον.

Ό πίθηκος ουτος ήτο πολύ λαίμαργος. Ένίοτε παρηκολούθει τινά καθ’ δ- 
λον τό μήκος τοϋ πλοίου διά νά λάβη φαγητόν τι, καί άν ήρνοΰντο νά εύ- 
χαοιστήσωσι τήν έπιθυμίαν του, έδε,ίκνυε σφοδράν όργήν.

« Ένίοτε, έξακολουθεΐ ό δόκτωρ Άβελ Κλάρκ, προσήρτων πορτοκάλιον εις 
τήν άκραν σχοινιού, καί άναρτών. αύτό έκ τοΰ ιστού, τό κατεβίβαζον μέχρι 
τοϋ καταστρώματος. Όσάκις έδοκίμαζε νά τό λάβη, τό άνέσυρον ταχέως. 
Άφοΰ δέ τοιουτοτρόπως πολλάκις άπετύγχανε, μετέβαλλε σύστημα. Ύπο- 
κρινόμενος δτι δέν τόν μέλει πλέον διά τό πορτοκάλιον, άπεμακρύνετο ολί
γον, καί άνέβαινεν εις τά σχοινιά τοΰ πλοίου μέ άρκετήν άδιαφορίαν. Έ
πειτα δέ πηδών αίφνιδίως ήρπαζε τό σχοινιού δπερ έκράτει τόν καρπόν. Άνί 

’Τυχόν καί πάλιν άπετύγχανε τοΰ σκοπού του ένεκα τής ταχύτητάς μου, τόν 
κατελάμβανε μεγάλη άπελπισία, έγκατέλειπε τό πορτοκάλιον καί έτρεχεν 
είς τά σχοινιά τοΰ πλοίου έκβάλλων οξείας φωνάς ».

« Μετά τήν είς μεγάλην Βρετανίαν άφιξίν του έμαθε δύο τινά· νά περι- 
πατή όρθιος, ή τούλάχιστον έπί τών οπισθίων ποδών χωρίς νά στηρίζεται 
έπί τών χειρών καί νά φιλή τόν φύλακά του. Τινές φρονούσιν δτι ό Ό- 
ραγκοτάγχβς δίδει αληθή φιλήματα, καί ύποθέτουσιν δτι τό φίλημα είναι 
έμφυτον εις αύτόν. Άλλ’ άπατώνται, διότι ούδέν άλλο είναι ή άπομίμησις ».

"Ετερος Όράγκος μετηνέχθη είς Γαλλίαν τώ 1808. Ήτο κοινωνικός ζ-αί 
ήγάπα τούς περιποιουμένους αύτόν, έναγκαλιζόμενος και λείχων τάς χεΐράς 
των. Ημέραν τινά τόν περιέκλεισαν είς δωμάτιον παρακείμενον έκείνου ένθα 
συνηθροίζοντο συνήθως. Μετά τινα ώραν η μοναξία τον έστενοχώρησε, καί 
έφαντάσθη νά άνοιξη τήν θύραν διά νά έμβη είς τήν αίθουσαν, άλλ’ ό σύρτης 
τής Ούρας ήτο ύψηλά καί δέν ήδύνατο νά τόν φθάση. Ίοών έδραν τινά, τήν 
έφερε πλησίον τής θύρας, άνέβη έπ’ αύτής, καί άνοίξας τόν σύρτην είσήλθε 
θρίαμβευτικώς είς το δωμάτιον έν ω ήσαν οί φίλοι του.

Οί Όράγκοι πολλάκις λαμβάνουσι κλίσιν καί πρός τά ζώα. Ούτως ό ρη- 
θείς ήγάπα δύο μικράς γαλας, τάς οποίας συνήθως έκράτει είς τάς άγκάλας 
του, καί ήρέσκετο νά τούς θέτη έπί τής κεφαλής του. Πολλάκις δμως αί γα- 
λαΐ φοβούμεναι μή πέσω st προσεζολλώντο μέ τούς όνυχάς των είς τό δέρμα 
τοΰ πιθήκου δστις μέ -ύπομονήν ύπέφερε τούς πόνους. Έν τούτοις δύο ή τρεις 
φοράς έξήτασε μετά προσοχής τούς μικρούς συντρόφους του, ζαί προσεπά- 
Οησε νά έκβάλλη τούς ό'νυχάς των διά τών δακτύλων του, άλλά μή δυνη- 
Οείς νά τό κατορθώση έπροτίμησε νά υποφέρη τούς πόνους παρά νά εγκατά
λειψη τήν συναναστροφήν τών νέων συντρόφων του. Τρώγων έλάμβανε τάς 
τροφάς μέ τάς χεΐράς του ή μέ τά χείλη του, καί δέν μετεχειοίζετο μέν μέ 
μεγάλην δεξιότητα τά κοχλιάρια, πειρούνια καί λοιπά τής τραπέζης έργα- 
λεΐα, άλλ’ άνεπλήρονε τάς ελλείψεις του διά τής νοημοσύνης του. Όσάκις 
λόγου χάριν δέν κατώρθονε νά λάβη διά τοΰ κοχλιαρίου του τά έν τώ πινα- 
κίω του φαγητά, έδιδε τό κοχλιάριον είς τόν γείτονά του διά νά τό πληρώ- 
ση· έπινεν άνέτως μέ τό ποτήριον κρατών αύτό διά τών δύο χειρών του. 
Ημέραν τινά Οέσας τό ποτήριόν του έπί τής τραπέζης παρετήρησεν δτι έκιν- 
δύνευε νά πέση· άμέσως έθεσε τήν χεΐρά του πρός τό μέρος δπου έκλινε διά 
νά τό κρατήση. Άλλ’ όσον ήμερος καί νοήμων είναι ό Όράγκος εις τήν νε
ότητά του, τοσοΰτον θηριώδης καί κτηνώδης είναι προχωρούσης τής ήλικίας 
του, ώστε κατ’ άρχάς υπέθεσαν ότι ό γέρων πίθηκος άνήκεν εις άλλο .είδος.

77 .γ< τοϋ Γο^Ι.Ι.Ιον.

Ή ιστορία του θηριώδους τούτου κατοίκου τής μέσης Αφρικής ήτο πλή·- 
ρης μυστηρίων καί άναριθμήτων αιτιολογιών μέχρι τών τελευταίων χρόνων. 
Μόλις δέ τώ 1864 καί 1867 ό Γάλλος περιηγητής Παΰλος δέ Χαιλλοΰ 
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(Paul de Chailiu) έδημοσίευσς πληροφορίας πολύτιμο τάτας περί τών παραδό
ξων τούτων ζώων.

Ό Γορίλλος (φυλ. Β'. είχ. άριθ. 14) φθάνει είς ϋψος 1. 80 μέτρου. Ή δύ- 
ναμις τών μυών του είναι καταπληκτική, χαί ισοδύναμε! κατά τοΰτο μέ τόν 
λέοντα.

Τό φυσικόν βάδισμα του Γορίλλου δέν είναι τό τών δίποδων άλλά τών τε
τραπόδων. Δύναται δμως νά διατηρήση εύχολώτερον χαί. διαρκέστερον παν
τός άλλου πιθήκου τήν όρθίαν στάσιν του. Όταν ήναι όρθ/ον, έχει τ« γόνα
τα κεκλιμένα πρός τά εμπρός, καί τήν ράχιν κεκλιμένη*. Όταν τρέχη διά 
τών τεσσάρων πο,δών, ή κεφαλή του εξέχει πολύ άνωθεν τοΰ σώματος ένεκα- 
τοΰ μήκους τών εμπρόσθιων πο,δών του, ά δέ εμπρόσθιος χαί. οπίσθιος ποϋς- 
τοΰ αύτοΰ μέρους κινούνται ταυτοχρόνως, ώστε ό δρόμος του· ομοιάζει μέ 
χάλπασμα πλάγιον. Όταν καταδιώκωνται, οί νέοι Γορίλλοι δέν καταφεύγουσιν 
εις τά δένδρα, άλλά τρ,έχουσι κατά γής, καί οί οπίσθιοι πό,δες των προ,χω- 
ροΰσι μεταξύ τών εμπρόσθιων οϊτινες έ.ξέχουσιν όλίγαν, πρός νά έξω.

Είναι άπερίγραπτος ή φρίκη τήν οποίαν ενσπείρει ή θέα μεγαλοσώμου. Γο
ρίλλου χαί ή θηριωδία αύτοΰ οσάκις άρμήση χατά τού. κυνηγού,. διότι φύσει 
είναι πεπροιχισμένος μέ άδυσώπητον κακίαν.

Ό. Γορίλλος ζή εις τά μάλλον μονήρη καί σκοτεινά μέρη τών πυκνών- δα
σών τής δυτικής Αφρικής, είτε εις βαθείας κοιλάδας, είτε εις άπάχρυμνα ύ- 
ψώματα, ή έπί πετρωδών οροπεδίων έπί τών όποιων προτιμά νά κατο,ιχή, πάν
τοτε δέ πλησίον ρυακίου. Είναι νομαδικός σπανίως μενών συνεχώς πολλάς η
μέρας κατά συνέχειαν εις το αύτο μέρος. Τούτου δέ αίτιον είναι ή δυσκολία 
ήν άπαντα τοΰ νά προμηθεύηται τήν έκλεχτοτέραν τροφήν του, ήτοι καρπούς, 
σπόρους, κάρυα, φύλλα βοομηλίας (ananas), βλαστάρια, τών όποιων άπομυζά 
τόν χυμόν, καί άλλας φυτικάς ουσίας.

Καίτοι πεπροιχισμένος μέ ισχυρούς κυνόδοντας καί σπάνιάν ρώμην, ό Γο
ρίλλος είναι αποκλειστικά; καρποφάγος. ’Επειδή τρώγει πολύ, δταν χατανα- 
λώση τήν τροφήν τήν εύρισκομένην είς τι μέρος, άναγχάζεται νά μεταβή είς 
άλλο, διά νά θεραπεύση τήν πεινάν του. "Ενεκα τούτου περιοδικώς έγχατα- 
λείπουσι τάς χώρας αίτινες ένεκα τής μεταβολής τών ωρών τοΰ έτους καθί
στανται άγονοι, καί μεταβαίνουσιν είς άλλας καρποφορωτέρας. ΌΟεν έκτε- 
λούσι πραγματικός μεταναστεύσεις.—Ζή πάντοτε κατά γής, χαί άν ποτέ άνα- 
βή έπί δένδρου διά νά σύναξη καρπούς, χαταβαίνει πάλιν άμα λάβη τήν τρο
φήν του. "Αλλως τε ή τροφή τοϋ Γορίλλου εύρίσχεται είς μικρόν ύψος άπό 
τής επιφάνειας τής γής. Προσφιλεστέρα τροφή ταυ είναι, τό άγριον ζαχα- 
ροχάλαμον, καί είδος τι καρύου έχοντας κέλυφος σχληρότατον, δπερ θραύει 
διά τών ισχυρών σιαγώνων του δυναμένων νά συμπιέσωσι σωλήνα πυροβό
λου. Τά μικρά τών Γορίλλων κοιμώνται ένίοτε έπί τών δένδρων διά νά προ- 
φυλάττωνται άπό έχθρούς· άλλ’ οί ενήλικες κοιμώνται κατά γής, ςτηρίζον- 
τες τήν ράχιν των έπί δένδρου, καί ένεκα τούτου αί τρίχες των συνήθως είναι 
έφΟαρμέναι έπί τής ράχεως.

Συνήθως απαντάται άρρην καί Οήλεια όμού, ενίοτε γέρων άρρην μεμονωμέ
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νος. Οί ούτω μεμονωμένοι είναι πλέον κακοποιοί καί επικίνδυνοι τών λοιπών, 
δπερ παρατηρείται καί είς τόν ελέφαντα. Οί νέοι Γορίλλοι περιφέρονται ο
κτώ ή δέκα όμού, συνηΟέστερον δέ. τέσσαρες ή πέντε, άλλ’ ούδέποτε πολυα- 
οιΟμότεροι. "Εχουσιν άκοήν λεπτοτάτην, ώστε άμα πλησιάση ό κυνηγός, φεύ- 
γουσιν έκβάλλοντες φωνάς. ΌΟεν είναι πολύ δύσκολον νά άπαντήση τις τοι- 
ούτους.

« 'Οσάκις άπήντων Γορίλλον, λέγει ό Κ. Χαιλλού, ό άρρην συνήθως έχάΟη- 
το έπί βράχου ή έστηρίζετο έπί δένδρου· ή Οήλεια έτρωγε παρ’ αύτόν, καί τό 
παραδοξότερον, αύτη έδιδε τήν είδησιν τού κινδύνου, φεύγουσα καί έχβάλλου- 
σα οξείας φωνάς. Τότε ό άρρην άφοΰ έμενεν έπ’ ολίγον καθήμενος, συνέ- 
στελλε τό άγριον πρόσωπόν του, καί άνωρΟούτο βραδέως έπί τών ποδών αυ
τού, έπειτα δέ ρίπτων βλέμμα άπαίσιον πρός τόν καταπατοϋντα τήν κατοι
κίαν του ξένον, ήρχιζε νά χτυπά τό στήθος του, νά άνορΟόνη τήν κεφαλήν 
του, καί νά έκβάλλη τόν τρομερόν βρυχηθμόν του. Ή ειδεχθής θέα τοΰ ζώ
ου τούτου τήν στιγμήν έκείνην είναι άπερίγραπτος. Όταν τόν έβλεπον, έδι- 
καίονα τούς γενναίους ιθαγενείς κυνηγούς μου καταλαμβανομένους ύπό προ
ληπτικού φόβου, καί δέν έθαύμαζον πλέον διά τούς παραδόξους καί θαυμα
στούς μύθους οΰς διηγούντο περί τοΰ Γορίλλου ».

Έσφαλμένως άναφέρουσιν δτι ό Γορίλλος μεταχειρίζεται ράβδον ώς δπλον 
άμυντικόν ούδέν άλλο μεταχειρίζεται κατά τού έχθρού του είμή τούς βραχί
ονας, τούς πόδας καί τούς όδόντας του, και ταΰτα είναι άρκοΰντα. Δι’ ένός 
μόνου κτυπήματος του ποδός του ώπλισμένου μέ βραχείς καί κυρτούς όνυ
χας σχίζει τόν άνθρωπον, συντρίβει τό στήθος του ή θραύει τήν κεφαλήν του. 
Ούδέν είναι κινδυνωδέστερον του νά άποτύχη ή βολή έναντίον τού ζώου τού
του· ώστε οί έμπειροι κυνηγοί φυλάττουσι μέχρι τής τελευταίας στιγμής 
τάς βολάς των. Ή έκρηξις τοΰ πυροβόλου έρεθίζει τό τρομερόν τούτο θηρί- 
ον. Άν ή βολή άποτύχη, ό Γορίλλος έφορμά μετ’ άπιστεύτου παραφοράς κα
τά τοΰ αντιπάλου του, δστις δέν έχει καιρόν νά γέμιση τό δπλον του ή νά 
υποχωρήση έν βήμα· οί τεράστιοι βραχίονες τοΰ πιθήκου Οραύουσι ταυτοχρό
νως καί δπλον καί κυνηγόν.

Ό Γορίλλος προσβαλλόμενος εκπέμπει κατά πρώτον είδος τι υλακής 
οξείας, όμοιας τή του ώργισμένου κυνός, ταύτην διαδέχεται ύπόκωφος βοή 
όμοιάζουσα καθ’ ολοκληρίαν προς τήν μεμακρυσμένην βροντήν του κεραυνού. 
Ό βρυχηθμός ούτος είναι τοσοΰτον ηχητικός, ώστε φαίνεται έξερχόμενος ούχί 
έκ τού λάρυγγος άλλ’ έκ τών εύρειών κοιλοτήτων τού στήθους καί τής κοιλί
ας του, τοσοΰτον δέ άσυνήθης καί τρομερός ώστε καί οί γενναιότατοι ώχρι- 
ώσιν. Ή κραυγή τής θηλείας καί τοΰ μικρού Γορίλλου είναι όξεϊα. ’Ενίοτε ή 
μήτηρ κλώζει προσκαλοΰσα τό τέκνον της- οί δέ νέοι Γορίλλοι έν ώρα κινδύ
νου έκβάλλουσι κραυγήν βραγχώδη όμοιάζουσαν μέ στεναγμόν. Τό τρομερόν 
τοΰτο ζώον φονεύεται τοσοΰτον ευκόλως δσον καί ό άνθρωπος· σφαίρα εύ- 
στόχως διευθυνθεΐσα τόν καταβάλλει πάραυτα· πίπτει πρός τά εμπρός έκτεί- 
νων τούς μαχρούς βραχίονάς του, καί έκπέμπων φρικώδη κραυγήν θανάτου 
αντηχούσαν πενθίμως ώς ή βραγχώδης άγωνια ανθρώπου. Αί Οήλειαι δέν 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Γ') ’ 23 
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προσβάλλουσι τον κυνηγόν φεύγουσι μέ τό τέχνον των, τό όποιον προσζολ- 
λά τάς χεΐράς του περί τόν λαιμόν τής μητρός του, και τούς πόδας περί τό 
σώμα της. Ή στοργή τών θηρίων τούτων προς τά τέκνα των είναι τοσοϋ- 
τον συγκινητική, ώστε ό Εύρωπαΐος κυνηγός σπανίως αποφασίζει νά τά φο- 
νεύση. Οί μαύροι όμως είναι ήττον αύαίσθητοι, χΊαί δι’ αύτών ό Κ. δέ Χαιλλοΰ 
κατόρθωσε νά συλλαβή μικρούς Γορίλλους, τούς όποιους οί ύπηρέται του ά- 
πέσπασαν άπό τήν μητέρα των. Δέν ήδυνήθη όμως νά τούς διατηρήση έπί 
πολ·χ Ούδεμία περιποίησις κατόρθωσε νά δαμάση τήν έμφυτον θηριωδίαν καί 
τήν κακίαν τών μικρών τούτων θηρίων. “Ισταντο συνεσταλμένα εις τήν ά- 
πωτέρω γωνίαν τοϋ κλωβοΰ των, και άμα άνθρωπός τις έπλησίαζε πρός αύ
τά, έφωρμων διά νά τόν δαγκάσωσιν. Άλλ’ ή θηριωδία των αΰτη ήτο με- 
μιγμένη μετά τίνος δολιότητος, διότι όσάκις κυριευόμενα ύπό τής πείνης ήρχον
το νά λάβωσι τήν τροφήν τήν οποίαν ό κύριός των τοΐς εδιδεν, -έθεώρουν αυ
τόν κατά πρόσωπόν διά νά έπασχολήσωσι τήν προσοχήν του, άλλ’έν τούτοις 
έτειναν τόν ένα τών ποδών των και έλάμβανον δι’ αύτοϋ τό σκέλος τοΰ κυρί
ου των διά νά τόν ρίψωσι κατά γής- ώστε διά νά τά πλησιάζη τις, έπρεπε 
νά λαμβάνη πολλάς προφυλάξεις. Ή αιχμαλωσία τοσοϋτον ερεθίζει τήν έμφυτον 
θηριωδίαν τοϋ Γορίλλου, ώστε μετ’ όλίγον δέν δέχεται ούδεμάζν τροφήν, καί 
άποθνήσκει άνευ φαινομένης άσθενείας, άλλ’ εκ τίνος εσωτερικής λύσσης. Οί 
νέοι Γορίλλοι είναι πάντη αδάμαστο·.· ό Κ. δέ Χαιλλοΰ φρονεί οτι είναι δ- 
λως αδύνατον νά συλληφθώσι ζώντες, διότι ό νέος τρωγλοδύτης (cbimpanze^ 
δστις είναι πολύ όλιγώτερον άγριος τοϋ Γορίλλου, ουδέποτε συνελήφθη ζών. 
Εις μίαν μόνην περίστασιν δύναται νά συμβή τούτο, δταν δηλαδή πληγωθείς 
έπικινδύνως δέν δύναται νά άντιτάξη μεγάλην άντίστασιν. Ό Κ. δέ Χαιλλοΰ 
συνέλαβεν ούτω νέαν Οήλειαν, άλλά δέν ήδυνήθη νά τήν διατηρήση, διότι τήν 
επιούσαν τής συλλήψεώς της άπέθανεν.

Ό νέος Γορίλλος έχει χρώμα μέλαν άσφαλτώδες, δπερ διατηρείται ενόσω 
είναι νέος, καί άναφαίνεται ζωηρότερου έπί τοΰ γυμνού δέρματός του εις τό 
πρόσωπόν, τήν παλάμην τής χειρός -και τό στήθος. 'Όταν ό Γορίλλος φθάση 
εις τήν ακμήν τής ήλικίας του, έχει χρώμα φαιόν σιδηρόχρουν έκαστη θρίξ 
διαιρείται ύπό γραμμών άλ'ληλοδιαδόχως μαύρων καί φαιών, τό σύνολον τών 
όποιων φαίνεται φαιόν. Είς τούς βραχίονας αί τρίχες είναι βαθύτερα·, κατά 
τό ,χρώμα καί μακρότεραι, ύπερβαίνουσαι πολλάκις τούς δύο δακτύλους. Οί 
γέροντες Γορίλλοι γίνονται καθ’ ολοκληρίαν φαιοί. Ή κεφαλή των περιβάλ
λεται άπό στέφανον τριχών υπερύθρων καί βραχειών αίτινες καταβαίνουσι μέ
χρι τοϋ λαιμού. Τό χρώμα τών Οηλειών είναι μέλαν έχον ύπέρυθρον 
χροιάν, άλλά δεν χωρίζεται ύπό γραμμών ώς τό τοΰ άρρενος, ούδέ έχει τόν 
ύπέρυθρον στέφανον πριν γηράση. Οί οφθαλμοί τού Γορίλλου είναι βεβυθι- 
σμένοι έντός τών κογχών, αί δέ αψίδες τών όφρύων έξέχουσιν ύπερβαλλόντως 
δπερ καθιστά τό πρόσωπόν του άπαίσιον. Αί σιαγώνές του είναι ύπερμεγεθεις 
καί ώπλισμέναι μέ χονδρούς κυνόδοντας, οϊτινες είς τάς Οηλείας είναι κατά 
τι μικρότεροι.

Ό λαιμός τού ζώου τούτου είναι τόσον βραχύς ώστε ή κεφαλή του φαίνε-

ται βεβυθισμένη έπί τών ώμων 
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Ό Κ. Richard Owen άπ’ εναντίας άποδίδει είς τόν Γορίλλον τήν 
οτι είναι ■ 
μερίζεται τήν γνώμην ταύτην·.

« Πρέπει νά δμολογήσωμεν, λέγει ό περιηγητής ούτος, κρίνοντες έκ τών 
επομένων χαρακτηριστικών καί τής κατασκευής του κρανίου του, δτι πάντα 
τά χαρακτηριστικά “ ” 
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προεξέχουσα x-at κυκλοτερής. Τό πολύ μήκος τών βραχιόνων καί τό μικρόν ύ
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τους άπό τοΰ άνθρώπου. Αί κνήμαι στερούνται γαστροκνημιου 
ναι συνεσταλμένοι καί χονδραί, μέ δακτύλους χονδρούς καί β 
μέρος τής χειρός είναι τριχωτόν οί δάκτυλοι έχουσιν όνυχας μέλανας, χον
δρούς καί ισχυρούς. Οί δύο οπίσθιοι πόδες έχουσι τό σχήμα χειρός γίγαντ 
είναι μακρότεροι τών εμπρόσθιων χειρών, δπως καί είς τόν γ-λ---------- —1 ’■
νανται νά κρατώσι τό σώμά του έπί τινα χρόνον είς ορθοστασίαν, 
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αμών Δαγγέρ καί Γαβόν. Οί ιθαγενείς όνομάζουσιν αύτόν Ι’κίνα. Ό Γο- 
λος ύπήρξεν άντικείμενον ζωηρών συζητήσεων μεταξύ τών άνατόμων καί 

’ Ό Isidore Geoffrey Saint Hilaire κατέταξε τόν Γορίλλον 
ον διακρίνει άπό τοΰ Τρωγλοδύτου (Cliimpanz6), δστις 

>πον μάλλον τού Γορίλλου. Τοιαύτη εί-
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.ιψς-υ ν.Λά τοΰ Γορίλλου δεικνύουσι κτηνωδέστερόν τι ή τοΰ τρω- 

• καί τού Όράγκου. Τά χαρακτηριστικά τοΰ Γορίλλου καί πρό πάν- 
τ-ϋ άρρενος είναι ύπερβολικά. Ή κεφαλή είναι μακροτέρα και στενοτέ^ 

εγκέφαλος είναι προς τά δπίσω, αί έξοχαί τοΰ κρανίου είναι ύπερ- 
σιαγώνες πολύ έξέχουσαι καί πεπροικίσμέναι μέ δύναμιν τε- 

κυνόδοντες χονδρότατοι. Τό κοΐλον τοΰ κρανίου είναι άξιοπα- 
διά τό ύπέρμετρον μέγεθος τών ινιακών εξοχών άλλά τά 
τοϋ σκελετού τοΰ Γορίλλου συγγενεύουσι πρός τά τοΰ άνθρώπου 

περισσότερον παντός άλλου πιθήκου. ’Αφού έσπούδασα καλώς πάντας τούς 
ζωολογικούς χαρακτήρας οΰς προεΐπον, άφοΰ παρετήρησα τόν τρόπον τού 
ζήν τοΰ Γορίλλου, καί πώς αναπτύσσεται, έπείσθην δτι ό Γορίλλος ύφ’ δλας 
τάς έπόψεις συγγενεύει πρός τό άνθρώπινον γένος μάλλον παντός ομογε
νούς του ».

Άν παραθέσωμεν τόν σκελετόν τοΰ Γορίλλου παρά τόν τοϋ άνθρώπου, Οέλο- 
μεν πε’.σθή δτι ό Γορίλλος ομοιάζει τωόντι πρός τόν σκελετόν γιγαν- 
τώδους άνθρώπου. Ούχ ήττον δμως ή γνώμη τού Κ. Owen θεωροΰντος τό 
άγριον ζώον τοϋ Γαβόν συγγενεϋον μέ τον άνθρωπον δέν δύναται νά γίνη πα
ραδεκτή, Προσεκτική παρατήρησις τοΰ κρανίου τού τετράχειρου τούτου ού- 

αί σιαγώνε
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χί μόνον άπέδειξεν αύτόν πολύ άπεχοντα τοΰ άνθρώπου ύπό τήν διανοητικήν 
έποψιν, άλλά καί κατέταξεν αύτόν μεταξύ τών πιθήκων τών κατωτέρων κα
τά τόν οργανισμόν.

Έν τούτοις ή εξωτερική όμοιότης τοΰ Γορίλλου πρός τόν άνθρωπον προ
ξενεί τρόμον. Ό Κ. δέ Χαιλλοΰ ομολογεί ότι ούδέποτε έφόνευσε Γορίλλον 
χωρίς νά λάβη μεγάλην συγζίνησιν ούδέποτε δέ ήδυνήθη νά γευθή τής σαρ- 
κός τών ζώων τούτων, διότι έθεώρει τοΰτο ώς άνθρωποφαγίαν.

« Ούδέποτε, λέγει ό Κ. δέ Χαιλλοΰ, ήδυνήθην άπέναντι του έξηπλωμένου 
ενώπιον μου Γορίλλου νά φυλάξω τήν άοιαφορίαν, πολύ δέ όλιγώτερον νά 
αισθανθώ τήν θριαμβευτικήν εκείνην χαράν ήν αισθάνεται ό κυνηγός έκ τής 
επιτυχίας του. Ένόμιζον πάντοτε ότε έφόνευον πλάσμα πραγματικώς μέν 
τερατώδες άλλ’ είσέτι διατηροΰν άνθρώπινόν τι, καί έγίνωσκον μέν ότι ήπα- 
τώμην, άλλά μοί ήτο άδύνατον νά καταβάλω τό αίσθημα τοΰτο ».

Οί Τρωγλοδύται (Cliimpanze) έξ δλων τών γνωστών πιθήκων έχουσι 
βεβαίως μεγαλειτέραν συγγένειαν πρός τόν άνθρωπον ένεκα τοΰ βαδίσμα
τος, τοΰ ανατομικού διοργανισμοϋ καί τής ζωηρότητος τής διανοίας των. At 
χειρές των είναι ήττον μακραί τών τών άλλων άνθρωπομόρφων πιθήκων περί 
ών προελαλήσαμεν, φθάνουσαι μόλις μέχρι τών γονάτων αύτών. Αί χεΐρες 
■καί οί πόδες των έχουσι μεγαλειτέραν ομοιότητα πρός τούς τύπους τοΰ άν
θρώπου, τοΰθ’ δπερ καθιστά αύτούς έπιτηδειοτέρους είς τήν όρθοστασίαν παρά 
τούς άλλους πιθήκους. Ούχ ήττον όμως ή όρθοστασία δέν είναι ή συνήθης 
στάσις των, καί μόνον διά τής βοήθειας ράβδου δύνανται νά σταθώσιν όρθιοι έπ’ 
ολίγον. Τέλος ό τρωγλοδύτης ώς καί ό άνθρωπος, έχει γαστροκνήμιον, μι
κρόν μέν άλλ’ αρκούντως άνεπτυγμένον, ώστε δικαίως μεταξύ τών τετράχει
ρων ό πίθηκος ουτος κατέχει άνωτέραν θέσιν.

Ό Τρωγλοδύτης κατοικεί είς τάς αύτάς χώρας μέ τόν Γορίλλον καί άπαντ 
τάται μόνον είς τά πυκνά δάση τής ’Αφρικής παρά τοΐς τροπικοΐς* πανταχοϋ 
δμως είναι σπάνιος έκτος είς Γαββόν καί είς τά πέριξ τοΰ άκρωτηρίου Αοπέζ. 
Καί φυσικώς καί διανοητικών διαφέρει πολύ τοΰ Γορίλλου· τό άνάστημά του εί
ναι βραχύτερου, ούδέποτε υπερβαϊνον καί είς τήν ακμήν τής ήλικίας του τούς 
τέσσαρας πόδας. Ή δύναμις τών μυών του, άν καί μεγάλη, είναι κατωτέρα τής 
τοΰ Γορίλλου, καί δέν μεταχειρίζεται αύτήν είμή είς τήν έσχάτην άνάγκην. 
Αν εύρεθή άπέναντι τοΰ ζυνηγοΰ, καί ίδη δτι δύναται νά διαφύγη τόν κίνδυνον 

διά τής φυγής, ούδόλως άνθίσταται, άλλά φεύγει ταχέως, πολύ διαφέρων κα
τά τοΰτο τοΰ Γορίλλου δστις ύπερηφάνως δέχεται τήν μάχην. Είναι πολύ όλι 
γώτερον άγριος τούτου· συλλαμβανόμενος δέ νέος καί ήπίως άνατρεφόμενος 
•καθίσταται οικείος ζαί δίδει δείγματα μεγάλης νοημοσύνης.

Ώς οί Γορίλλοι, ζαί οί τρωγλοδύται ζώσι ζατά μιζράς άγέλας όταν ήναι νέοι 
ή μεμονωμένοι, αύξηθέντες δέ πηγαίνουσι ζατά ζεύγη. Είναι έπιτηδειότατοι 
•είς τό άναρριχάσθαι, και ζώσιν άδιακόπως σχεδόν έπί τών δένδρων ζητοΰντες 
διαφόρους καρπούς, οΐτινες άποτελοΰσι τήν τροφήν των.

Κατά τόν Κ. δέ Χαιλλοΰ δστις παρετήρησε τά ζώα ταΰτα κατά τήν περιήγη- 
σίν του διά τής μέσης ’Αφρικής, ύπάρχει είδος τρωγλοδυτών ύπό τών ιθαγενών 
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λαλουμένων ν σι ε γ ο - μ π ου β έ οΐτινες κατασκευάζουσιν οίκημα έκ φυλλωμά
των, έν τώ μέσω τών κλάδων τών ύψηλοτέρων δένδρων. Ή κατοικία αύτη 
συγκειμένη έκ μικρών κλάδων συνδεδεμένων πρός άλλήλους καί κεκαλυμμένων 
μέ φύλλα πυκνότατα, είναι καθ’ ολοκληρίαν άδιάβροχος· προσζολλημένη εις 
τούς κυρίους κλάδους τών δένδρων διά σκίνων ίσχυοώς συνδεδεμένων, έχει γε
νικώς εξ έως οκτώ ποδών διάμετρον, καί άποΑελεί είδος Οόλου, δπερ διευκολύνει 
τήν ροήν τών ύδάτων τής βροχής· ύπό τήν στέγην ταύτην τό ζώον τοΰτο εισ
έρχεται πάσαν εσπέραν καί διανυκτερεύει. Ό άρρην καί ή Θήλεια συνεργάζονται 
είς τήν οικοδομήν τής κατοικίας ταύτης, άλλά κατοικοΰσι χωριστά εις παρακεί
μενα δένδρα. Άν έχωσι παιδίον, κοιμάται παρά τή μητρί. Αί κατοικία». αΰται 
χρησιμεύουσι διά βραχύτατον χρόνον, οκτώ ή δέκα ήμέρας, αιτία δέ τούτου εί
ναι ή εξής. Όταν ό πίθηκος ουτος έρημώση έκτασίν τινα γής περί τήν κατοι ■ 
κίαν του, μεταβαίνει είς άλλο μέρος ένθα κατασκευάζει νέαν κατοικίαν.

Τό είδος τοΰτο διακρίνεται τοΰ συνήθους τρωγλοδύτου ένεκα τής παντελούς 
έλλείψεως τών τριχών έπί τής κεφαλής, 3Γ δ ό Κ. δέ Χαιλλοΰ άποκαλεΐ αύτόν 
τρωγλοδύτην φαλακρόν.

Είς τινα τών εκδρομών του ό Κ. δέ Χαιλλοΰ έφόνευσε βήλειάν τινα ν σι έγο 
φέρουσαν τό τέκνον είς τάς άγκάλας της, όπερ συλλαβών μετέφερεν είς τήν 
κατοικίαν του καί μετά τινας ήμέρας έξημέρωσεν αύτόν εντελώς ώς-ε τόν άφησεν 
ελεύθερον νά περιφέρεται, μή φοβούμενος νά τόν χάση. Δέν ήδύνατο νά κάμη 
βήμα χωρίς νά παρακολουθήται ύπό τοΰ μικρού τρωγλοδύτου· άμα έζάθητο 
άνέβαινεν έπί τών γονάτων του ζαί έκρυπτε τήν κεφαλήν του είς τό στήθος του. 
Τό ταλαίπωρον ζώον ήσθάνετο μεγάλην χαράν είς τάς θωπείας.

Άλλ’ ό Τό μης, ούτως ώνομάζετο, άπέκτησε μετ’ ού πολύ μέγα ελάττωμα· 
έ’γεινε κλέπτης. Παραμονεύων τήν ώραν καθ’ ήν οί κάτοικοι έξήρχοντο έκ τών 
καλυβών των, έκλεπτε τούς ιχθύς καί τά βάνανα (bananes). Δέν έκαμε δέ έ- 
ξαίρεσιν ούδέ διά τόν κύριόν του, άν καί ένεκα τοΰ πάθους τούτου ύπέστη 
πολλάκις αύστηράς τιμωρίας.

Παρατηρήσας ότι ή καταλληλοτάτη ώρα διά τούς κλέπτας ήτο ή πρωία, 
είσέδυεν ήσύχως είς τό δωμάτιον τοΰ κυρίου του, προσήρχετο είς τήν κλίνην 
του ΐνα βεβαιωθή ότι είχε κλειστούς τούς οφθαλμούς, καί όταν έμενεν εύ- 
χαριστημένος έκ τής έρεύνης ταύτης, έσπευδε νά κλέψη βάνανα. Άν, τού- 
ναντίον, ό κοιμώμενος έζινεΐτο έπί τής κλίνης του, ό πίθηκος έγινετο άφαν
τος ώς άστραπή, καί πάλιν εισερχόμενος μετά τινας στιγμάς, ήρχιζε τους 
αύτούς ελιγμούς.

« Άν ήνοιγον τούς οφθαλμούς, λέγει ό Κ. δέ Χαιλλοΰ, καθ’ δν χρόνον 
έπραττε τήν κλοπήν, άνελάμβανεν αμέσως ήθος σοβαρόν καί ήρχετο νά με 
θωπεύη· άλλά διέζρινον κάλλιστα τά λαθραία βλέμματα άτινα έροιπτε προς 
τά βάνανα.

Ή καλύβη μου δέν είχε Ούραν, άλλ’ έκλείετο διά ψιάθου. Ητο λοιπον νο- 
στιμώτατον νά βλέπη τις τόν Τ’δμη άνυψοΰντα μετά προσοχής τήν άκραν 
τής ύιάθου διά νά παρατηρήση άν έκοιμώμην. ’Ενίοτε υπεζρίνόμην τον ζοι- 
μώμενον, έπειτα δέ έκινούμην άζριβώς καθ’ ήν στιγμήν ήρπαζε τά άντ-κεί-



182 ΠΕΡΙ ΠΙΘΉΚΩΝ.

μένα άτινα έπωφθαλμία. Τότε τά έρριπτε καί άνεχώρεί- μέ μεγάλην σύγ-. 
χτν·

Όταν ό καιρός ήτο ψυχρός, ό Τόμης έπεθύμε» νά έχ·η σύντροφον ενώ έ'-. 
κοιματο, δια νά θερμαίνεται. Οί μαύροι δεν τον- ήθελον ώς σύντροφον, διότι· 
εΐχε μεγάλην ομοιότητα πρός αύτούς· άλλ’ ούδ’ εγώ. δέν ήθελον νά τόν έχω 
πλησίον μου, ώστε ό δυστυχής Τόμης άπωθούμενος πανταχόθεν- ήτο· είς δυ
σάρεστου Οέσιν. Άλλα μετ’ οΰ πολύ ένόησα δ.τι παραμουεύων την στιγμήν 
καθ’ ήν όλοι έκοιμώντο, εΐσέδυε λαθραίως πλησίον τίνος των μαύρων φίλων 
του, καί έκει έκοιμάτο ακίνητος μέχρι τής πρωίας, έπειτα δε άνεχώρει συ
νήθως πριν παρατηρητή. Πολλάκις συ·νέλα€ο·ν. αυτόν επ’ αύτοφώρω, καί τόν 
έδειρα, άλλα δέν παρητεΐτο διά τού-το ».,

*0 μικρός ούτος τρωγλοδύτης ήτο πεπροικισμένος μέ μεγάλην νοημοσύνην, 
καί έδιδε μεγάλας ελπίδας εις του κύριόν του δστις προύτίθετο νά τον με- 
ταφέρη εις τήν- Αμερικήν, άλλ’ αίφνης- άπέθαν&ν άνευ φαι-νομένης τίνος αι
τίας, πιθανόν έκ λύπης και μαρασμού, ώς άποθνήσκουσι πάντες οι τρωγλο- 
δύται τούς οποίους άπομακρύνουσιν έκ τών δασών τής γεννήσεώς των καί. τής- 
μητρικής στοργής,

Ό Βυφφών λίαν ένδιαφερόντως περιέγραψε νέου τινά τρωγλοδύτην άπα- 
χθέντα εις ΙΙαρισίους τό 1740. Διηγείται δτι τό ζώον τούτο έ-παρουσίαζε 
την χεϊρά του εις τούς έπισκεπτομένους αυτόν καί· τούς ώδήγει μέχρι τής θύ- 
ρας· δτι συνώδευεν αυτούς μετά- σοβαρότητας ώς Οέλον νά· τούς συντροφεύ- 
ση· δτι έκάθητο εις την τράπεζαν, ήνοιγε τό χειρόμακτρον (πετζέτα), έσφόγ- 
γιζε δι’ αυτού τά χείλη του, μετεχειρίζετο κο-χλιάριον καί περώνιον διά νά 
τρώγη· ότι έβαλλεν ό ίδιος τά ποτά εις τό ποτήριόν του καί προσκαλούμε
νος έπινεν είς υγείαν άλλου συγκρούων το ποτηριού μετ’ αύτοΰ, δτι έφερε 
φλιτζάνιον καί πινακίου, τό έθετεν έπί τής τραπέζης, έβαλε ζάχαριν, καί έ
χυνε τέί, άφήνων αύτό νά ψυχρανθή πριν τό πίη· έπραττε δέ ταύτα πάντα υ- 
πακούων μόνον είς τά νεύματα ή τον λόγον τού κυρίου του, καί πόλλάκις έξ= 
ιδίας προαιρέσεως-.

Ό δόκτωρ Φραγκλινος διηγείται δτι είδε πρό τινων ετών είς τον ζωολογι
κόν κήπον της Άμβέρσης τρωγλοδύτην παρακαθήμενον ενίοτε είς την τρά- 
πεζαν τού διευθυντού καί δτι τάς έοοτάς έπινε ποτηριού καμπανίτου εις ύ-. 
γειαν των παρακαδημένων. Ό πίθηκος ούτος ήγάπα τά παιδία τής οικίας· 
σ.υνεμερίζετο μετ’ αυτών. τά παιγνίδιά των, καί οΐκειοθελώς ήλαυνεν αύτά 
εντός μιζρας άμάςης. Τό θέρος τά συνώδευεν εις τόν κήπον, άνέβαινεν έπί 
κεράσου, καί έκοπτε κεράσια χάριν αύτών.

Τώ 1835 ή ζωολογική εταιρία τού Λονδίνου απέκτησε τρωγλοδύτην τινά, 
δεκαοκτώ μηνών περίπου· τήν ηλικίαν δστις προσείλκυσε τάς συμπάθειας πάν
των όσοι τον έπλησίασαν. Ήτο ζωηρός καί εύθυμος άλλ’ ούχί καί τόσον 
πονηρος όσον οί πλεΐστοι τών λοιπών πιθήκων. Έξήταζε τά αντικείμενα μέ 
ήθος σκεπτικόν δπερ έκίνει είς πολλήν γέλωτα. Οί φύλακες τον ήγάπων, 
καί έπλυνον καθ’ έκάστην τό προσώπου καί τάς χείράς του, δπερ ούτος έδέ-. 
χετο μέ μεγάλην σοβαρότητα.
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νΠ τροφή του συνίστατο άπό καρπούς καί βρασμένου γάλα· τό σύυηθες 
^ποτόν του ήτο τό τέϊον, τά δέ αφρώδη ποτά άπέρριπτεν έπιμόυως. Μεταξύ τών 
γνωστών του ήγάπα πρό πάντων τήν μάγειρον καί τον ύπηρέτην τον έπι- 
φορτισμένον νά φροντίζή δι’αύτόυ. Τούς έγνώ.ριζεν &κ τών βημάτων αυτών, 
καί έδείκύυε μεγάλην χαράν δτε έπλησίαζον. Άμα τούς έβλεπεν, έξέπεμ- 
πε κραυγήν υπόκωφου έκφράζων οΰτω τήν εύχαριστησιν του· οσάκις έπλη
σίαζον, έτρεχε πλησίον των, άνέβαινεν έπί τών γονάτων η τών ώμων των, 
καί τοΐς έκαμε μύρια χαϊδεύματα.

Δυστυχώς ό πίθηκος ούτος πρωίμως έξέλιπευ άπό τάς παρατηρήσεις τών 
φυσιοδιφών., άποθανώυ ολίγους μήνας μετά τήν αιχμαλωσίαν του.

ΑΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΤΗΝΑ.

Έκ ΓαλλικοΟ ύπό Π. Περράκη.

Ύπάρχουσιν έπί τής γης χιλιάδες ειδών έντόμων ών ή γονιμότης είναι 
Καταπληκτική (1), καί άτινα σχεδόν πάντα ζώσιν άποκλειστικώς έκ τών πο
λυτιμότερων φυτών τών προμηθευόντων είς τον άνθρωπον τήν τροφήν καί 
νήν πρός θέρμάνσιν ή πρός οικοδομήν ξυλείαν.

Ή ρωμαλέα ορϋς καταδιώκεται ύπό του λευκανοΰ (lucanc , καί τού κεράμ- 
βυκος (είδος κανθάρου) κλ. Είς τήν πτελέαν προσκολλώνται οί καταστρεπτι
κοί σκόλοπες. Ή έλάτη καί ή πεύκη καταστρέφονται ύπό τών βοστρύχων, 
(είδος πυγολαμπίδας) «αί τού κανθάρου. Τό δένδρου τής ’Αθήνας, ή πολύτι
μος ελαία υποσκάπτεται ύπό τού φλοιοτρίβου, ό δέ καρπός αυτής κατατρώ
γεται ύπό άπειραρίΟμων σκωλήκων τής μυίας τής ελαίας (ilacus olece). Ή άμπε
λος, είς τινα μέρη, μετά δυσκολίας άντέχει είς τάς ζαταστροφάς τής πυραλίδος. 
Τάς ρίζας τού σίτου καί τών λοιπών δημητριακών κατατρώγει ό λευκός σκώ- 
ληξ τού χρυσοκανθάρου, τό στέλεχος πριν γεννηθή ό στάχυς, καταστρέφει ή 
κηκιδόμυια, βραδύτερου δέ δτε σχηματίζεται ό κόκκος, φθείρεται ύπό τού 
τρώκτου (σάρακα) κλ. κλ. Ή άγριοκράμβη καί τά λοιπά σταυροφόρα φυτά 
έχουσιν ούχί όλιγωτέρους εχθρούς· διάφοροι σκώληκες καταστρέφουσι τά φυ
τά ταύτα μόλις φυόμενα· έτεροι παράσιτοι περιμένουσι νά σχηματισθή ό

(I) Ή τρομ,ίρά γο·Λ·ΐΛτη; ■cGh ένωμω-ί έί-ιαι έκ τ&ν βεοαιοτίρων φαινοαέυων τίΐί φυσική; ΪΛορί- 
α;. ΕΙς ?·<α μόνον φλοιοτρίοην Ssri; ε’ναι τοσοδτον ολέθριο; εΐ; τήν 'ελαίαν, ονοιοόίοη; Τι; έαετρηϊί 
δύο χιλιάδα; ώά. Κατά τού; τελευταίου; χρόνου;, ίνα άναιτείλωϊ·. τά; κατα-ατροφά; τοΟ αίγ-.Οαλοί, ε- 
δοζίμασαν εί; τήν ανατολικήν Πρωααΐαν νά σονάζωσι τά ώά των. Έν μι? μόνη ήμέρα ει; μικρόν-οά- 
»ο; συνήχβησαν τέσσαρα μόδια ή 180 εκατομμύρια περίπου. ΕΙ; έτερον οάσο; τη; ανω Σιλεαΐα; παρά 
τά μεθόρια τή; Αυστρία; συν,Όροισαν έντό; -εννέα εβδομάδων 117 ζιλόγραμμα, περιλαμΰάνοντα 

’έω; 240 εκατομμύρια.
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λοβός ινα ζατοιζήσωσιν έν αύτώ, ζαί τρέφωνται έζ τοΰ καρπού. At ρίζαι ό
λων τών οσπρίων τρώγονται ύπδ τών γρολλοασπαλάζωυ καί άλλων εντόμων, 
ένώ ό σκώληξ τοΰ βρούκου (είδος άζρίδος) ζή ζεζρυμμένος έντός τοΰ πίσου 
(μπιζέλι) ζαί τής φακής τών οποίων μόνον τδν φλοιόν αφήνει αλώβητου.

’Αλλά μήπως εξασφαλίζονται εις τόν γεωργόν έκεϊνα τών οποίων έφείσθη- 
σαν τά έντομα ; Όχι βεβαίως· πλήθος τρωκτικών ζώων, οΐωυ άρουραίων μυ- 
ών, (inulol) άγρομυών (campagnol), συνήθων μυώυ, άφοΰ προξενήσωσι πολλήν 
φθοράν είς τούς αγρούς, είσδύουσιν εις τούς χορτοβολώνας και προξενοΰσι νέαυ 
ζημίαν. Τίς δύναται νά ύπολογίση τάς ζημίας τάς όποιας έπιφέρουσιν είς τήν 
γεωργίαν πάσαι αί προρρηθεϊσαι αίτίαι ;

Μόλις πρό ολίγων έτών ένόησεν ή έπιστήμη δτι έχει μέγα καθήκον νά έκ- 
τελέση, ώστε πρδ ολίγου ήρχισεν ή σπουδή τών ζητημάτων τούτων σήμερον 
λοιπόν ή στατιστική προσφέρει ατελείς τινας γνώσεις τάς οποίας μετά περι- 
σκέψεως πρέπει νά άκολουθώμεν.

Έν τούτοις τά παράπονα τών ιδιοκτητών αμπέλων κατά τής πυραλίδος 
μαρτυροϋσιν αρκούντως τήν σπουδαιότατα τοΰ κακού ώς πρός τάς αμπέλους. 
Είς δέ τά δημητριακά ύπελογίσθη κατ’ έλάχιστον δοον είς τέσσαρα εκατομ
μύρια φράγκα ή αξία τοΰ σίτου, τδν οποίον καταστρέφει είς έν μόνον έτος ό 
σκώληξ τών κηκιδομυιών είς μίαν τών ανατολικών επαρχιών τής Γαλλίας. 
Ώς πρδς τήν άγριοκράμβην καθηγητής τις τοΰ αρχαίου άγρονομικοΰ σχο
λείου τών Βερσαλλιών άπέδειξε διά πειραμάτων έπί τίνος συγκομιδής ύπα- 
γομένης ύπό τδ κατάστημα έκείνο : δτι έπί 20 λοβών λαμβανομένωυ κατά τύ
χην καί περιεχόντων 504 κόκκους, 296 κόκκοι μόνον ήσαν ύγιεις, οί λοιποί 
ειχον καταβροχθισθή ύπό τών έντόμων, ή μαρανθή ένεκα τών κεντημάτων αύ
τών· δτι επομένως ύπήρξε ζημία είς τδ έλαιον 32. 8 τοΐς εκατόν και δτι ε
πί συγκομιδής ήτις άπέφερε 4500 φράγκα, ύπελόγισε ζημίαν 2700 φράγκα, 
καί επομένως άν άπέφευγε τήν βλάβην ταύτην, ήθελεν άποφέρει 2700 φράγ
κα.—Έν Γερμανία κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Αατρέλ (Latreille), ή αίγιθαλδς 
(nonne) κατέστρεψεν ολόκληρα δάση. Έν έτει 1810 τοσαύτη πληθύς βοστρύ
χων άνεφάνη είς τό δάσος τοΰ Tannesbucl), κείμενον είς τήν έπαρχίαν Roer, 
ώστε έξεδόθη διάταγμα νά κόψωσι τδ δάσος καί νά καύσωσιν έν αύτώ τού- 
τω τούς κλάδους, τάς ρίζας καί τούς θάμνους. Είς τήν ανατολικήν Πρωσσίαν 
ήναγκάσθησαν πρδ δλίγων έτών νά κόψωσιν έζ τών δημοσίων δασών υπέρ 
τά 24 έκατομμύρια κυβικών μέτρων έλάτης παρά τούς δασονομικούς νόμους, 
οιά μόνον τδν λόγον δτι τά δένδρα έξηραίνοντο ένεκα τών έντόμων.

Οσον σπουδαϊαι καί άν ήναι αί ζημίαι αύται, θαυμάζει τις πώς δέν είναι 
ετι σπουδαιότεραι, δταν λάβη ύπ’ οψιν τήν καταπληκτικήν γονιμότητα δι’ ής 
είναι πεπροικισμένα τά καταστρεπτικά ταΰτα ζώα· καί άν ό Θεός δέν έπρονό- 
ει διά τής σοφίας του, πρδ πολλοΰ πάσα βλάστησις ήθελεν έξαφανισθή άπό 
τοΰ προσώπου τής γής.

Ιωόντι ό άνθρωπος είναι ασθενέστατος κατά τοιούτων έχθρών. Τδ 
πνεΰμά του δύναται νά καταμετρήση τήν άπόστασιν τών αστέρων, νά δια
τρυπήσω τά όρη, νά ζινή τδ πλοίου εναντίον τής τρικυμίας, νά φονεύη τά ά- 

γριά θηρία τών δασών ή νά τιθασσεύη αύτά· άλλ’ απέναντι τών μυριάδων τών 
έντόμων τούτων άτινα πανταχόθεν τοΰ όρίζοντος έρχόμενα έπιπίπτουσι κατά 
τών, αγρών, τούς όποιους καλλιεργεί έν ίδρώτι, είναι πάντη ανίσχυρος· ό ο
φθαλμός του δέν. είναι τοσοϋτον διορατικός ώστε νά βλέπη τουλάχιστον τά 
πλειστα έξ αύτών.- ή χειρ του άχατάλληλος νά τά προσβάλλη, καί άν άκόμη 
ήδύνατο νά τά καταστρέφη καθ’ έκατομμύρια, ταΰτα άναγεννώνται κατά δι
σεκατομμύρια. ’Άνωθεν, κάτωθεν, δεξιόθεν, αριστερόθεν τά απειράριθμα στί
φη των 'διαδέχονται άλληλα άνευ διακοπής. Είς τδν χαταστρεπτιχδν τούτου 
στρατόν, δστις όδεύει πρ.ός- χατάκτησιν τών έργων του ανθρώπου^ έκαστον είδος 
έχει τδν μήνα, τήν ήμέρ.αν, τήν ώραν, τδ δένδρου καί τδ φυτόν του· έκαστον, 
γνωρίζει τήν> Οέσιν του, καί ούδέποτε άπαταται.

Ό άνθρωπος λοιπόν ήθελε καταβληθή είς τήν άνισον ταύτην πάλην, άν 
ό Θεός δέν έοιδεν. αύτώ τά πτηνά, σύμμαχον ισχυρόν καί πιστόν, έκτελοδντα 
θαυμασίως τδ έργου δπερ ό' άνθρωπος δέν δύναται νά έκτελέση. Ή προνοη
τική αύτη αποστολή τών πτηνών έθεωρεϊτο έπι πολύ ως ποιητική υπερβο7·.ή, 
άλλά σήμερον χάρις είς τήν μελέτην τών νεωτέρωυ φυσιοδιφών καί ιδίως τοΰ 
Γάλλου Florens Pr&vost κατετάχθ,η μεταξύ τών β,εβαιο.τέρων άληθειών τής 
έπιστήμης.

Διά τών βοηθημάτων άτινα παρεχώρησαν αύτώ οί οασονομοι τοΰ δημοσίου 
καί τοΰ Στέμματος καί διά τής έπιμόνου τεσσαροκονταετούς, μελέτης του, 
ζατώρθωσεν ό σοφός- ούτος έξερευ,νητής τής φύσεως, νά άποδειξη διά πειρα
μάτων τόν τρόπον τής διαθρέψεως τών πτηνών τών οιαιτωμένων εις τά ήμέ- 
τερα κλίματα. Έξετάζων μετά προσοχής τά λείψανα τής τροφής, άτινα εύ- 
ρισκεν έν τώ στομίχω αύτών, ήδυνήθη νά όρίση ούχί μόνον πόσην ποσότητα 
έντόμων τρώγει έκαστον είδος ά7^λά ποια ειοη ιδιαιτέρως έπιδιωχει και 
καταστρέφει, και επομένως ποια φυτά ύπερασπίζεται κατά τών έχθρών των.

Έκ τοΰ συνόλου τών σπουδαίων τούτων, παρατηρήσεων έπεται δτι ύπο τήν 
έποψιν τής χρησιμότητας αύτών- είς τήν γεωργίαν, τά 3.30. ειοη τών πτηνών, 
άτινα διαιτώνται έν Γαλλία δύνανται νά διαιρεθώσιν είς τρεις κυρίας τάξεις.

Είς τήν πρώτην τάξιν κατατάττομεν τά πτηνά άτινα είναι πράγματι έπι- 
βλαβή, ώς φονεύοντα πολλά έντομοφάγα πτηνά- τοιαΰτα είναι μεταξύ τών 
άρπακτικών σχεδόν πάντα τάήμερόβια (iliurne), και έκ τών παντοιο- 
φάγων, οί κόρακες, αί κίσσαι καί οί ζολοιοί. Έν τούτοις έκ τής γενικής ταύ
της’καταδίκης τών δύο τούτων επιβλαβών τάξεων ή δικαιοσύνη απαιτεί νά έξ- 
αιρέσωμεν τόν κίρκον (ζιρκινέζον), ούτινος έκαστον άτομον καταστρέφει 6000 
περίπου μυς κατ’ έτος· πρός τούτοις δέ πρέπει νά γείνη χάρις είς τόν κορα
κιού, δστις προσφέρει μεγάλας εκδουλεύσεις καταστρεφων τόν λευκόν σκω- 
ληκα. , ,

Ή δευτέρα κλάσις περιλαμβάνει τά σποροφάγα ή ακριβέστερου τα 
τρεφόμενα έκ διπλής τροφής· διότι εξαιρούμενης τής περιστεράς, ούδέν ά7^λο 
πτηνού είναι άπλώς σποροφάγον πάντα τρέφονται ταυτοχρονως ή κατά τάς 
έποχάς έκ κόκκων καί έντόμων. Είναι μέν έπιβλαβ.ή ύπό τήν πρωτην ιδιότητα 
άλλ’ ωφέλιμα υπό τήν δευτέραν, ώστε, κατά τόν. Geofffnj de Saint Hilaire, ίσο,- 

(OMHPOS ΦΤΛ. Γ'.), 24
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σταθμίζονται αί έκδουλεύσεις των μέ τήν ζημίαν τήν οποίαν προξενοϋσι· τοχ» 
αϋτα είναι τά στρουθιά (σποργίτια) χαί λοιποί αίγιθαλοί (gros bees).

Τό μάλλον δυσφημούμενον έκ τών ύποπτων τούτων πτηνών είναι τό στρου 
Οΐον τοσάκις κατηγορηθέν δτι είναι αναιδής κλέπτης, καί όμως κατά τάς έκ* 
θέσεις τών φυσιοδιφών, τό πτηνόν τούτο είναι ά’ξισν χαλλιτέρας ύπολήψεως. 
Διηγούνται δτι έν 'Ογγαρία καί Βάδεν τεθείσης ποτέ αμοιβής διά τόν φονευον- 
τα τά πτηνά ταΰτα, τό προγεγραμμένον τοΰτο πτηνόν κατέλιπεν δλοτελώς 
τάς δύο ταύτας χώρας, άλλά μετ’ ού πολύ άνεγνώρισαν δτι αύτό μόνον ήδύνα
το νά πολεμήση κατά τοΰ χρυσοχανθάρου καί τών απείρων πτερωτών έντόμων 
τών αίγιαλών ώστε έχεΐνοι οΐτινες εϊχον κηρύξει άμοιβάς έπί τή καταστροφή 
του ήναγκάσΟησαν νά κηρύξωσιν έτι μεγαλειτέρας ΐνα έπιτύχωσι τήν έπάνβ- 
©όν του.—Ό Μέγας Φρεδερΐκος έπίσης είχε κηρύξει πόλεμον κατά τών στρου
θιών, διότι δέν έφείδοντο τών προσφιλών κερασιών αύτοΰ· έννοεϊται δτι τά 
στρουθιά δέν ήδυνήθησαν ν’ άντισταθώσι κατά τοϋ νικητοϋ τής Αύστρίας, καί 
ήφανίσθησαν- μετά δύο δμως έτη ούχί μόνον δέν ύπήρχον κεράσια, άλλ’ έξέ- 
λιπον σχεδόν καί οί λοιποί καρποί, διότι κατέτρωγον αύτούς αί κάμβαι· καί δ 
μέγας εκείνος βασιλεύς, ό νικητής εις τόσας μάχας, έκρινε συμφέρον του νά 
κλείση ειρήνην μετά τών στρουθιών έπ’ αμοιβή όλίγων κερασιών.

'Οπωσδήποτε, ό Κ. Fiorens Prevost άπέδειξεν δτι κατά τάς περιστάσεις τά 
έντομα χρησιμεύουσι κατά τό ήμισυ, πολλάκις δέ και πολύ περισσότερον, πρός 
τροφήν τοΰ στρουθιού· έξ έντόμων δέ άποκλειστικώς διατρέφει τούς άπλη· 
στους νεοσσούς του. Έν Ηαρισίοις π. χ. ένθα βεβαίως τά λείψανα τής τροφής 
τοΰ άνθρώπου προμηθεύουσιν εις τό στρουθίον τροφήν άφθονον δυναμένην νά 
άπαλλάξη αύτό τοΰ κόπου τοΰ νά περιφέρεται πρός άναζήτησιν αύτής, έν ζεύ
γος έκ τών πτηνών τούτων έκτισε τήν φωλεάν του έπί τίνος έξώστου έν όδώ 
Vivienne· συναθροίσαντες δέ τά σκεπάσματα τών πτερών του χρυσοκανθάρου 
'τά έλυτρα), άτινα έπιπτον έκ τής φωλεάς, ήρίθμησαν 1400 τοιαΰτα· άρα 700 
χρυσοκάνθαροι καταστρέφονται πρός διατροφήν μιας μόνης φωλεάς.

Έν Μονβίλ (τοΰ κάτω Σηκουάνα) κατεδίωκον τάς κορώνας· άλλά μετ’ ού 
πολύ ένόησαν δτι αί ζημίαι ας προξενοϋσι δέν δύνανται νά παραβληθώσι πρός 
δσας προλαμβάνουσιν· ώστε ήναγκάσΟησαν νά άφήσωσιν αύτάς έλευθέρας.

Εις τήν τρίτην τάξιν άνήκουσίν δσα εύεργετοϋσιν ήμάς άνευ ούδεμιάς ζη
μίας. Τοιαΰτα είναι τά νυκτερινά σαρζοφάγα όρνεα, οϊα ό νυκτοκόραξ, ό 
έλεος (είδος νυκτοκουκουβάγιας), ό βύας (μπούφος) άτινα έξ άμαθείας άνοήτως 
καταδιώκομεν ώς ζώα κακοΰ οιωνού, ένώ ή γεωργία έπρεπε νά τά εύλογή, 
διότι πολύ άποτελεσματικώτερον τών καλλίτερων γαλών, καί χωρίς νά έπα- 
πειλώσι τό ψητόν καί τό τυρίον μας, τά πτηνά τής τάξεως ταύτης πολεμούσε 
λυσσωδώς τούς μύς, τούς τοσοΰτον καταστρεπτικούς τών σιτοβολώνων, καί 
καταστρέφουσιν εις τούς άγρούς άπειραρίθμους άγρ’ομΰς καί άρουραίους μύς, 
οΐτινες άν δέν ύπήρχον οί νυκτερινοί ούτοι κυνηγοί, ήθελον καταντήσει μάςτξ 
αφόρητος. Άναφέοων περί τών καταστροφών τάς όποιας προξενοϋσι τά τρω
κτικά ταΰτα ζώα, ό Βυφφών δίδει ιδέαν τοΰ πολλαπλασιασμού των. Είς τρεις 
■έβδομιάδας συνέλαβε 2000 τοιαΰτα ζώα έπί 10 στρεμμάτων. Κατά τάς παρα* 

τηρήσεις τοΰ Αγγλου φυσιοδίφου Wliille έν ζεύγος ελεών (νυκτοκουκουβάγιας) 
καταστρέφει καθ’ έκάστην ήμέραν τουλάχιστον 150 μικρά τρωκτικά ζώα· 
ποια γαλή ήδύνατο νά φέρη τοιαΰτα άποτελέσματα; — Πρός τούτοις μόνα τά 
ζώα ταΰτα δύνανται νά καταδιώκωσι τάς νυκτερινός χρυσαλλίδας καί τά έν
τομα τού λυκαυγούς, ών πολλά είναι έπιβλαβέστατα.

Επιτέλους έρχονται τά πτηνά τά μόνον έντομοφάγα άτινα, είναι τά 
ώφελιμώτερα πάντων τοιαΰτα είναι ό κέρθιος (grimpernux), ό ξυλοφάγος, ό 
αίγοθήλης (λαγοβυζάστρα), τά διάφορα είδη τών χελιδώνων, καί μάλιστα οί 
Οελκτικώτατοι έκεϊνοι μουσικοί τών άγρών, άηδόνες, ύπολαΐδες, χειμωνιάται, 
(rouge gorge), φοινικόουροι (κοκκινόκωλοι) καί λοιπά, άτινα προσφέρουσιν ήμΐν 
τοσαύτας έκδουλεύσεις, άλλ’ ήμεΐς κακώς άνταμείβομεν, διότι δέν έχομεν 
άκριβή ιδέαν περί τής ώφελείας των.

Ό Κ. F. Prevost αναφέρει μεταξύ άλλων παραδειγμάτων δτι έφόνευσαν 
δέκα πετροχελίδωνα άπό τάς 15 άπριλίου μέχρις 29 αύγούστου περί τήν ε
σπέραν δτε έπέστρεφον εις τήν φωλεάν των. Τά έντομα ών τά λείψανα εύ- 
ρέθησαν έντός τοΰ στομάχου των έφθανον μέχρι 5,432, δπερ άποδεικνύει δ- 
τι δι’ έκάστην ήμέραν έκαστον πτηνόν έξηφάνισε 543 έντομα· μεταξύ δέ τών 
καταστραφέντων τούτων έντόμων ύπάρχουσι τά τρομερώτερα δι’ ήμάς, ό 
τρώξ τών σίτων (σιταρόψειρα), ή πυραλίς, ό χρ.υσοκ.άνθαρος, και πλήθος πολ
λών φθοροποιών κολεοπτέρω,ν.

Ίνα έννοήσωμεν τήν ζημίαν ήν προξενεί έν τών έντόμων τούτων, άρκεΐ 
νά λάβωμεν ύπ’ όψιν δτι ό χρυσοκάνθαρος γεννά άπό 70 μέχρις 100 ώών 
μεταβαλλομένων εις ισαρίθμους λευκούς σκώληκας, οΐτινες έπί έν ή δύο έ
τη ζώσιν άποκλειστικώς έκ τών ριζών τών πολυτιμοτέρων φυτών. Ό 
χρυσοκάνθαρος το,ύ σίτου παράγει 70 μέχρις 90 ώών, άτινα έναποτιθέμενα 
εις ισαρίθμους κόκκους σίτου, άναπτύσσονται είς σκώληκας κατατρώγοντας 
τό περιεχόμενο^, ώστε καταστρέφεται τουλάχιστον εις στάχυς ύπό ένός χρυ
σοκανθάρου. Ή πυραλίς γεννά 100 μέχρις 130 ώών άτινα έναποθέτει είς 
ισαρίθμους β?»αστούς βοτρύων· οί βλαστοί μαραίνονται καί πίπτουσιν, ούτω. 
δέ μία πυραλίς καταστρέφει <ν τή γενέσει των 100 μέχρις 130 βοτρύων 
σταφυλής.

'Ηδη άν λάβωμεν τούς προρρηθέντας άριθμούς παραδεχόμενοι δτι έπί τών 
500 έντόμων άτινα καταστρέφει είς μίαν ήμέραν έν μόνον πτηνόν, τό έν 
δέκατον μόνον αύτών είναι φθοροποιά· λόγου χάριν 40 σιταρόφθειρες καί 10 
πυραλίδες (οί άριθμοί ούτοι είναι πολύ κατώτεροι τών πραγματικών), κατά 
μέσον δρον τό πτηνόν τούτο θέλει διασώσει είς μίαν μόνην ήμέραν 3,200 
κόκκους σίτου καί 1,150 βότρυας σταφυλής.

"Οσον καί άν μεγαλοποιήσωμεν τάς άλλας φυσικός αιτίας, αίτινες είναι δυ
νατόν νά έμποδίζωσι τήν ζημίαν τών έντόμων τούτων δσον καί άν έλατ- 
τώσωμεν τήν ώφέλειαν τών πτηνών, πάντοτε θέλει είσθαι άληθέστατος ό 
λόγος ουτος σοφού τίνος. αΤό πτηνόν δύναται νά ζήση άνευ τού άνθρώπου, 
άλλ’ ό άνθρωπος δέν δύναται νά ζήση άνευ τοΰ πτηνού". Καί όντως, τίς 
άλλος παρά τό μικρόν πτηνόν δύναται νά παραμςνεύη καί συλλαμβάνη τόν 
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χρυσοκάνθαρον έχοντα μήκος 5 χιλιοστομέτρων, δταν έν τω μέσω τοΰ άγρόΰ 
τοΰ σίτου ετοιμάζεται νά έναποθέση τά ώά του έπί τών σχηματιζομένων 
κόκκων; Τις δύναται νά συλλαβή τήν τοσούτον μιχράν χρυσαλλίδα τής πυ- 
ραλίδος, όταν έπί τω αΰτώ σκοπώ περιφέρεται περί τά κλήματα τής αμπέ
λου ; Τίς δύνατ&ι μάλιστα νά καταστρέψη τά ώά καί τούς μικροσκοπικούς ε
κείνους σχώλήΧαζ, έξ ων εις μόνος μελισσουργός καταστρέφει πλείονας τών 
200,000 κατ’ έτος;

Τούς απαραιτήτους τούτους βοηθούς καί πιστούς συμμάχους ό άνθρωπος 
εύγνωμονών έχρεώστει βεβαίως νά έχη ύπό τήν προστασίαν του, καί νά κα- 
ταστρέφη τούς έχθρούς των ήτοι τά άρπαχτικά όρνεα, άτινα τούς συλλαμ- 
βάνουσι πετώντας· τον δφιν δστις είσδύων είς τήν φωλεάν των χατατρώγΛ 
τούς νεωσσούς των και πολλάκις αύτούς τούς ίδιους.... Καί όμως ό άνθρω
πος παραδόξως άποτυφλούμενος, φαίνεται ό τρομερότερος εχθρός τοΰ ήμε
ρου καί χρησίμου τούτου πλάσματος. Σκληρότερος τοΰ κίρκώυ χάί τοΰ ίέ- 
ρακος, ©ιτινες τά φονεύουσι πρός τροφήν των, ό άνθρωπος φονεύει αύτά χά
ριν τής ήδονής ήν αισθάνεται πρός τό φονεύειν· αλλά τό πυροβόλον δέν εί
ναι τοσοϋτον καταστρεπτικόν μεταχειρίζεται πρός τούτοις διαφόρους μη- 
χανάς, δείκτυα, ίξόβεργα, βρόχους (θηλειά) καί λοιπά· καταδιώκει μετά τυ
φλής λύσσης τούς θελκτικούς άμα καί αναγκαίους τούτους φίλους, τούς ο
ποίους ή άγαθότης τής Θείας Πρόνοιας τω παρεχώρησε.

Πολλά τών κυνηγίων διά τών μηχανών τούτων -είναι τόσον βάρβαρα ώστε 
προξενοΰσιν αηδίαν καί φρίκην Άπειρα χρήσιμα πτηνά φονεύονται καθ’ έ- 
κάστην μετά πολύωρον αγωνίαν διά τών παγίδων.

’Αλλά πρός τί ή σφαγή αυτή ; Μήπως διά τόν λόγον ότι ό άνθρωπος πρέ- 
‘πει νά τρέφεται έκ τών-ζώων ; άλλ’ ουδέποτε δυνάμεθα νά νομιμοποιήσωμεν 
τήν καταστροφήν τών μικρών τούτων ζώων, ων έκαστον είναι έλάχιστον τε
μάχιο·? πρός τροφήν μας· δύνανταί ποτέ νά θεωρηθώσιν ώς τροφή τά έλάχι- 
στα εκείνα πτηνά, άτινα ούδέν άλλο είναι ή μικρός σωρός πτερών ; Άρα ού- 
δέν άλλο είναι ή λαιμαργία κτηνώδης. Άν υπολογίσωμεν μέ πόσους σάκκους 
σίτου, μέ πόσα βαρέλια οίνου καί έλαίου ισοδυναμεΐ μία σουβλιά πτηνών 
δι’ ών συνηθίζομεν νά στολίζωμεν τάς τραπέζας μας, θέλομεν πεισθεΐ ότι ο 
Αούκουλλος ούδέποτε προσήνεγΧε γεΰμα πολυτελέστερων, και διά νά εύρω- 
μεν παράδειγμα τσιαύτης πολυτελείας, πρέπει νά άνέλθωμεν είς τόν περίφη
μου μαργαρίτην τής Κλεοπάτρας.

Άλλ’ούδέ τό άθλιον Επιχείρημα οτι εύχαριστοΰσι τήν ήδυπάθειάν των δύ
ναται νά ληφθή ύπ’ ίψιν διά τούς κυνηγούς εκείνους, ©ιτινες χάριν έπιδείξε- 
ως ή καί απλώς διά νά τάδείάβωσι τό δπλον των πριν έπιστρέψωσιν 
είς τήν οικίαν των, φονεύουσι τήν ταχύπτερον χελιδώνα, τήν μητέρα ίσως 
ήτις φέρει τροφήν είς τούς πειναλέους νεωσσούς της. Δέν πρέπει είς τούς έξ 
ασκεψίας σκληρούς τούτους άνθρώπους νά κάμη τις τήν παρατήρησιν, ότι ή 
χελιοών έκείνη τής οποίας τήν ζωήν άφήρεσαν, καταστρέψασα τήν ημέραν ε
κείνην 500 έντομα έχει μεγαλειτέραν αξίαν δέκα κυνηγών έπιστρεφόντων είς 
τήν οικίαν των μέ πήραν πλήρη χυνηγίου>;
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■’ Αλλ’ ώς νά μή ηρκουν οί άνθρωποι είς τόν καταστρεπτικόν τούτον πόλε- 
υ,ον έρχονται τά παιδία άτινα μετά τής άνηλεοϋς ακηδίας τής συνήθους εις 
ζή,’ήλϊκίαν των, προξενοΰσι μεγίστην ζημίαν, καταστρεφοντα τας φω- 
λεάς, θραύοντα τά ώά καί συλλαμβάνοντα τούς νεωσσούς των καί αυτή εί
ναι ή τρομερώτέρα τών λοιπών καταστροφή.

’Αλλά πώς άντέχουσι τά άοπλα όντα είς τόν λυσσώδη τοΰτον πόλεμον; ... 
Τούτο είναι έκ τών μυστηρίων εκείνων άτινα έξηγ-οϋσι τήν θαυμασιαν αγα
θότητα μεθ’ ής ό θεός έπανορθοΐ άείποτε τά σφάλματα τοΰ ανθρώπου, του 
Εκλεκτού πλάσματος αύτοΰ.

Ό ΠΑΙΣ ΤΗΣ ΣΑΒΟΐΑΣ.

ΊΠΟ GUIRAUD.

ΜίτάφρχίΙς Δ. Βρίτοποΰλου.

ΆΣΜΑ ΠΡΩΤΟΙ.

Η ΑΝΛΧΟΡΗΣίε.

Έίς Γαλλίαν αναχωρεί τέκνον περιπόθητου μου, 
ή στοργή μου πρός 'τι χρήζειούδέν έχω ίδικόν μου » 
εύοάιμόνως έκεΐ ζώσιψ εδώ Οέ έν ουστυχια 
ύπαγε καλόν μου τέκνον, άναγκαία .ή θυσία. 
Άν τό γάλα τών μαστών μου πρός τροφήν σου ήρκει έτι, 
χεϊρες αι καταβληθεισαι νά έργάζωνται είσέτι 
άν τδύναντο, ώ μείνε, θά σσί ελεγον, ω μείνε, 
άγάλλίασις, χαρά μου, τό μειδίαμά σου είναι, 
καί ενθέρμων φιλημάτων δέν θά εύρισκον τό περα-ς 
Άλλά οίμοι ! είμαι χήρα, τής ζωής μου τής προτερας 
ή χαρά έσβέσθη πάσα, συνεσβεσθη η ίσχυς,μου 
καί ήσθένησα βαρέως έκ τής λύπης τής πολλής μου. 
Είς πτωχούς τείνουσα χεΐρα, διά σέ νάέπαιτήσω; 
πτωχόν τέκνον Σαβοΐας είν’ ανάγκη νά σ ά®ήσω. 
'Ύπαγε καλόν μου τέκνον-όπου ό θεός σέ στέλλευ

, αλλά καί μακράν ύπαρχον ή πτωχή σου μήτηρ θέλει
πάντοτε νά ένθυμήσαι τήν φιλτάτην μας εστίαν 

ίώ έλθέ πριν τήν άφήσης νά δεχθής τήν εύλογίαν.

*
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Εύλογει ή μήτηρ τέχνον φίλτατον άσπαζομένη 
έσο εύτυχής καί έστω ή ζωή σ’ ευλογημένη..

Τήν μεγάλην. δρΰ.ν έχείνην βλέπεις πέραν ; θέλω μόνη 
καί έλπίζω μέχρι ταύτης νά σέ συνοδεύσω· χρόνοι 
τέσσαρες παρήλθον ήδη τόν πατέρα σου μέ χλαιαν 
πρόσωπόν άπεχωρίσθην, άλλα δέν έφάνη πλέον. 
Ω τούλάχιστον άν ήτο μεταξύ τών ζώ.ντων έτι 

οδηγός νά χρησιμεύση είς τά νεαρά σου. έτη. 
άλγος τόσον και πικρίαν. δέν. Οά είχ’ ή άπρυσία- 
άλλά φεύγεις έτών δέκα, άπροστάτευτος ! ή Θεία 
πτέρυξ είθε νά σκιάζη τήν άθώαν ΰπαρξίν σου 
άνευ άρωγής τοϋ πλάστου Θά σωθής έκ τής άβύσσου ; 
Μοχθηρών έν μέσω μόνος, (πλεονάζει ή κακία) 
άνευ τής μητρός σου ήτις ζήσασα έν δυστυχία 
θά σ’ έδίδασκε γενναίως, ώ υιέ μου, νά άντέχης 
κ’ είς άντιληψιν τού Πλάστου τάς έλπίδ.ας σου νά έχης!'

Ό θεός πλήν ουτω Θέλει· ύποκύψωμεν προθύμως 
είς τάς Ουράς άνακτόρων νά πορεύεσαι εύθύμως· 
ενθυμούμενος με ίσως ένωάδης, θά λυπήσαι 
πλήν πρός τέρ.ψιν τοϋ. πλουσίου πρέπει εύθυμος νά ήσαι.. 
Ναι, έφ’ όσον, τάς πικρίας δέν. αισθάνεσαι τοΰ βίου 
ψάλλε, τήν μικράν φωνήν σου συνοδεύων μέ βιολιού 
αρμονίαν, καί βαδίζων ψάλλε όσα έν άγκάλη 
σέ λικνίζουσα ή μήτηρ δι’ ασμάτων σ’ έβαυκάλει. 
Άν τάς πρώτας μου δυνάμεις δέν έξήντλει κακή μοίρα 
Οά σ’ έποδηγέτουν μόνη σύρουσα σ’ άπό τήν χειρα· 
τρεις ημέρας νά άνΟέξω δύναμαι πλήν τώρα ζώσα ; 
Θά έξέπνεο.ν άφεύκτως τάς δυνάμεις έξαντλώσα 
καί ποθώ νά άποθάνω είς τήν. γήν τήν γενέθλιαν 
ήδη άχουσον, υίέ μου, ύστατον παραγγελίαν : 
ένθυμοϋ ότι ό Πλάστης τούς πτωχούς δέν καταλείπει 
πώποτε είς δυστυχίαν μή σέ χαταβάλ’ή λύπη- 
πλούσιοι Θά σ’ ελεήσουν είς τό θειον όνομά του 
έσο ευτυχής χαί χαϊρε- άπό έγκλημα φυλάττου.

Άλλά τοΰ ήλιου τ’ άρμα περιμένει ξένη χώρα 
καί ή μήτηρ λέγει τέλος: « χωρισμού έπήλθεν ώρα.'· 
μεταξύ δρυών τό τέχνον φεύγει άσθενώς βαδίζον 
μή τολμών νά χλαύση στρέφει τήν μητέρα άτενίζονΛ

Ο ΠΑΙΣ ΤΗΣ ΣΑΒΟΐΑΣ.

ΑΣΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

ΠΛΡΙΠΟΙ.

17 δίαβάται έλεος! τής πείνης άποΟνήσχω- 
άπαύστως πίπτουσα χιών έκάλυψε τήν πόλιν 

καί τρέμω. "Οπως καλυφθώ έν βάκος δέν εύρίσκω 
χ’ έπάγωσεν ό άνεμος την ΰπαρξίν μου δλην.

«Γονυπετής πρό τών Ουρών τών οικιών σας, κλαίω! 
ένώ έν όλβω καί χαρά τρυφάτε μ’ εύθυμίαν 

ψ-ιχίον Οά μοί ήρκει έν είμαι μικρός, εκπνέω, 
κ’ εις οβολός Θά μ’ έφερεν ζωήν, χαράν, ύγείαν.

Είς Παρισίους, μ’ ελεγον, άρτον πολύν Οά τύχης 
(τοιαύτη γνώμ’ έπικρατεϊ είς δάση μας τά ξένα) 

τό τοΰ πλουσίου έλεος, πτωχέ, θά έπιτύχης.
Αοιπόν ! τόν άρτον άπαιτώ μέ χείλη νεκρωμένα.

"Οπως κερδήσω τά πρός ζήν δότε μοι εργασίαν 
μέ τήν ταχύτητα πτηνού Οά σάς ύπηρετήσω· 

ριγώ, μ’ εκλείπει ή φωνή, άλλά μέ προθυμίαν 
θά ψάλω άν μέ άσματα τόν οίκτον σας κινήσω.

Όύδείς μ’ άκούει. Έφυγον, χωρούν πρός πανηγύοεις 
καί τών παιγνίων εύκρινώς τόν θόρυβον ακούω·

•τάς ώρας Οά διέλθωσιν είς έορτάς Ουμήρεις 
κ’ έγώ έν άσυλον ζητών ματαίως θύρας κρούω.

Τής πατρικής καλύβης μου ώ στέγη μακαρία 
είς μάτην σέ έπιποθώ ! ποΰ ή λιτή τροφή μας

■καί προσευχής έσπερινής ή ώρα ή άγια 
άφ’ής ήρύετο χαράν, ελπίδα ή ψυχή μας)

Ώ μήτεο μου, είς τήν πικράν στιγμήν τού νά σ’ άφήσω 
μοί είπ'ας τέχνον ύπαγε κ’ έπάνελθε. εύδαίμων 

-καί τώρα! ούτε δυνηθείς νά σέ άνακσυφίσω 
θά άποθάνω άσιτος, Θά άποθάνω τρέμων.

Άλλ’ όχι! τί ό θάνατος κοινόν μέ ήλιχίαν 
τήν νεαράν μου κέκτηται; ’Ελπίδες φρούδαι στήτε· 

ηί περιμένω; πίθηκα ειχον είς δυστυχίαν 
παοήγορον καί σύντροφον, νεκρός έκ πείνης κείται!
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’Αναίσθητων, έπί' τής γής τήν κεφαλήν στηρίζει
καί ή χιών έχάλυψεν αύτόν έξ ήμισείας.

ότε γλυκεΐά τις φωνή τήν τρικυμίαν σχίζει
χαι φθάνει εις τον άπελπιν μες-ή παρηγοριάς,

» Πας δυστυχής χαί πας θρήνων έλθέ'τω θαρραλέως- 
μετά τοΰ ήχου τοΰ βορρά ήκούοντο οί λόγοι.

ο Περίθαλψις τών δυστυχών τό ιερόν μας χρέος
» χαί τέκνα μας τά όρφανά. Τόν υψιστον εύλόγει.

ΕΚΤΙΜΗΣΙΣ ΚΑΛΛΟΥΣ'
ΠΑΡΑ ΤΌ1Σ ΔΙΑΦΟΡΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙΧ.

Εΐνε ούχί μιχράς περιέργειας άξιον τή άληθεία νά έρευνήση τις πώς έν-» 
νοείται καί έκτιμάται τό κάλλος παρά τοΐς διαφόροις έθνεσι τής γής. Όποι
ους κόπους τωόντι δέν κατέβαλεν ή γυναικεία φαντασία, ίνα μεταβή βαθμη
δόν άπό τών συκόφυλλων, τής προμήτορο,ς Εύας είς τήν κρινολίναν τοϋ 1θ'. 
αίώνος !

Θαυμάζομεν σήμερον έν Εύρώπη τούς- μεγάλους καί· κανονικούς όφθ.αλμούς^ 
καί όμως οί Κινέζοι προτιμώσι τούς λοξούς καί τριγωνικούς μάλλον. Ό Εύ- 
ρωπαΐος αγαπά τό μικρόν στόμα, ό Αΐθίοψ λατρεύει τό κολρσσιαΐον. Ωραία 
ώτα καθ’ ήμάς εΐσί τά μικρά καί διαφανή, κατά δέ τόν Αιγύπτιον, τά έχοντα 
τούλάχιστο.ν τριών, δακτύλων μήκος.

Καί πόσα έτε άλλα· παράδοξα και τερμτώδη έθιμα άπαντώνται παρά τοΐς 
διαφόροις άπολιτίστοις λαοΐς?

Οί Περουβιανοί άναρτώσιν άπό τής ρίνας των τοσούτω, βαρείς καί όγκώδεις 
κρίκους, ώστε δυσκόλως δύναται τις νά έν.νο.ήση πώς δέν έχσπώνται οί χόνδροι 
τών ρωθώνων των. Έν δέ τή Ίνδοσινική χαταντώσι πολλάκις τά ώτα τών γυ
ναικών νά έγγίζω.σι τούς ώμους των· τσσο.ΰτον βαρέα καί όγκώδη είσί τά έπ’· 
αύτών έξαρτώμενα ένώτια.

Γνωστή εΐνε βεβαίως ή έν τή Βορείω ’Αμερική έπικρατοΰσα αποτρόπαιος 
τής στίξεως συνήθεια· όλα τά δυνατά χρώματα άναμίγνυνται ϊδιοτρόπως ε
πί τής μορφής τών άγριων έκείνων φυλών, καί αί άπανθρωπότεραι καταβάλ
λονται προσπάθειαν δπως καταστή ή βαφή ανεξίτηλος. Αί Ίαπωνίδες έπίσης- 
έπιχρυσοΰσι τούς όδόντας των, αί ’ϊνδαί βάφουσιν αύτούς ερυθρούς, καί αί 
γυναίκες τής Γουυράτης μαύρους.

Αί Κινέζαι άσιτοΰσιν ΐνα καταστώσιν ισχναί, και έμποοίζουσιν, άπανθρώπως 
τήν αύξησιν. τών. ποδών των, εσωκλεισμένων άπ’ αύτής τής γεννήσεώς των 
εις στενότατα πέδιλα· άλλων δέ έθνώ,ν τής Ανατολής αί γυναίκες διαρρή- 
γνυνται τρώγουσαι ΐνα παχύνω,σι.

Πανταχοϋ λοιπόν τό παράδοξον, τό τερατώδες, τό παράφρον! Καί πρός τί 
ταΰτα πάντα ; .... χάριν τής καλλονής ! !


