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Ά λ λ ’ έστ ι  χ α λ ε π ό ν  λ έγε ιν  π ερ ι  ότουοΰν 
μ α θ ή μ α τ ο ς ,  ώ ς  οό χ ρ ή  μ α ν β ά ν ε ιν ·  π ά ν τ α  
γ ά ρ  έπίς-ασθαι ά γα β ό ν  δ ο κ ε ΐ  ε ΐν α ι .  Π λ ά 
τ ω ν  Λ ά χ .  1 8 2 .  Ε .

Δ Η Λ Π Σ ΙΣ  ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ.

Ά ρχόμεθα συν Θεώ της έκοόσεως του Πανδέκτου, καί, 
καθ’ α προεκηρύξαμεν, θέλομεν προσπαθήσει νά προσφέ- 
ρωμεν πάντοτε τοις άναγνώσταις αύτοΰ παντοίας υλης 
ωφέλιμα καί τερπνά αναγνώσματα. Επειδή όμως, ώς έ=· 
ξάγεται έκ των άποσταλέντων ήμΐν καταλόγων υπό των 
εις εγγραφήν συνδομητών έπιστατησάντων φίλων, τό ερ- 
γον ήμών τυγχάνει τής επιθυμητής υλικής Οποστηρίξεως, 
«πεφασίσαμεν χάριν αυτών νά κοσμώμεν έκαστον των 
ακολούθων τευχών μέ δυο τουλάχιστον εικόνας (ξυλο
γραφίας) προ πάντων διά τά πρωτοφανή άρθρα, τα όποια 
θέλομεν καταχωρίζει Οπό τ/;ν επιγραφήν » Λέξεις καί



πράγματα ή οδηγός των γονέων «, καί των οποίων σκο
πός κύριος θέλει εϊσθαι ή κάθαρσις της λαλουμένης ημών 
γλώσσης καί ή μετάδοσις γνώσεων εις τά μικρά παιδία 
διά της ερμηνείας αυτών παρά τών γονέων καί μάλιστα 
τών μητέρων πάσης Ε λλη ν ικ ής  οίκογενείας, εις ην ήθελεν 
εΰρει πάροδον ό Πανδέκτης. Ύπισχνούμεθα δέ καί εις το 
μέλλον, άν οί άναγνώσται αύτοΰ ήθελον κρίνει τι βελ- 
τιώσεως χρήζον, ύπείκοντες εις τάς δικαίας αύτών πα
ρατηρήσεις, νά έπενέγκωμεν αυτήν προθύμως, ώστε του 
καιροΰ προϊόντος τό περιοδικόν ημών νά καταστή, άν όχι 
έ'ν εκ τών καλητέρων, τούλάχιστον έ'ν έκ τών μετρίων 
όργάνων τής τοϋ έθνους διαμορφώσεως.

Τό πρώτον τεύχος του Πανδέκτου έκδίδεται ενα μή
να ύστερώτερον* διότι επρεπε νά έξομαλυνθώσι δυ- 
σκολίαι τινές, τάς οποίας άπηντήσαμεν εις τήν έκ- 
τύπωσιν, καί αι όποΐαι, έλπίζομεν, δέν θέλουσιν έπα- 
ναληφθή του λοιπού, διά νά παρεμβάλωσι κώλυμα εις 
τήν τακτικήν τών άκολούΟων τευχών διανομήν περί τό 
τέλος έκάστου μηνός κατά τήν έν τι] προκηρύξει ήμών 
δοθεισαν υπόσχεσή.

ΟΦΕΛΟΣ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.

Τό έκ τής Ιστορίας όφελος δύναται νά διαιρεθί] φυσικω- 
τατα εις γ ε ν ι κ ό ν  καί μερ ικόν*  οίοτι έκτος τοΰ οτι η Ι
στορία προσφέρει πληθύν άπολαύσεων εις έκάς·ην τάξιν τής 
κοινωνίας, εις έκαστον κλάδον τών τεχνών καί επιστημών 
ιδιαιτέρως, παρέχει καί γενικόν τι, υψηλόν καί καΟαρώς άν- 
Ορώπινον διάφορον, καί —  /ωρίς νά λάβωμεν ύπ όψιν ά- 
τομικούς κσί δευτέρου λόγου σκοπούς —  συμβάλλει κα
θόλου τά  μέγιστα εις τής καρδίας καί τοϋ νοός τήν διά- 
πλασιν.

Εΐνε φυσικόν αίσθημα, δυνατόν εϊπεϊν, φυσική ανάγκη ή 
άγουσα ήμας εις τήν μελέτην τής Ιστορίας. Ή  φαντα-· 
σία δίατρίβει καί παραμένει ευχαρίστως ένώπιον τών εικό
νων τοϋ παρελθόντος, καί ή καρδία συγκινεϊται υπ’ αυτών 
εύεργετικώτατα. « Ό τ α ν  ο αρχαίος Κελτος βάρδος, άπο- 
φαίνεται κάλλιστα ό Ancillon, θέλη νά παραστήση τήν 
βαθεΐαν, άλλά καί γλυκεϊαν έντύπωσιν, τήν όποιαν προξε
νεί εις τήν ψυ·/ήν του ή Μουσική, λέγει, οτι ένεργεΓ επ' αυτής 
ώς ή άναπόλησις τών παλαιών χρόνων ». Ά λ λ ά  πόθεν ά- 
ρά γε προέρχεται ή προς αυτήν ήμών ροπή; Αυτη είνε 
έρριζωμένη είς τήν αισθητικήν καί ήθικήν τοϋ άνθρώπου 
φύσιν, ή όποία παντα/οΰ, όπου παρίσταται άδιάφθορο; καί 
όπωσοΰν ανεπτυγμένη, έκδηλοΰται διά τίνος αισθήματος συμ- 
παθείας, καί άγαπα καί εκτίμα εαυτήν όχι εις τον κατά 
μέρος άνθρωπον, άλλ’ εις άπαν τό ανθρώπινον γένος. Τού
το τό πανταχοϋ διεσπαρμένον άνθρώπινον γένος, εις τό ό
ποιον άνήκομεν, νά δυνηθώμεν νά γνωρίσωμεν, τόν πνευ
ματικόν του βίον, εις τοϋ όποιου τόν χείμαρρον καί τό μι-



κρον ήμών σκάφος φέρεται, να κατανοήσωμεν, τον σκοπόν καί 
το τέλος, διά τό οποίον ίστιοδρομοϋμεν, νά διδαχθώ- 
μεν, τούλάχιστον νά μαντεύσωμεν, πρέπει νά ήνε αντικεί
μενα πολλής και μεγάλης σπουδαιότητος. Και ποϋ άλλα- 
χοϋ παρουσιάζεται ή άνθρωπότης και ή πορεία τοΰ βίου 
αυτής εις την άληΟη αυτής μορφήν παρά εις την Ίστορί- 
αν; Εις αύτήν, και μόνον εις αυτήν, μεταξύ τοσούτων τυ
χαίων μεταβολών, μεταξύ ποικίλων περιστάσεων το€ί τόπου 
και τοϋ χρόνου, γνωρίζομεν τήν σταΟεράν και μόνιμον άν- 
θρωπίνην φύσιν. Ναι μέν παρίσταται αυτη εις τάς πολ- 
λάς καί ποικίλας αυτής μορφάς: εις τον έξευγενισμόν και 
τήν έξαχρείωσιν, προόδου και παλινδρομήσεως επιδεκτική, 
άλλ’ όμως πανταχοϋ ύπάρχουσιν αΐ αύται δεξιότητες και 
δυνάμεις, και ένεργοϋσιν αΐ αύταί κλίσεις και τά αυτά 
πάθη.

Τό κοινόν συμφέρον βλέπομεν πανταχοϋ, ότι εΤνε είς άν- 
τίθεσιν προς τά  ιδιαίτερα συμφέροντα· και δμως προάγεται δι’ 
αυτών, καί εις τήν άνάμιξιν τών διαφόρων ιδιαιτέρων συμ- 
βεβηκότων παρατηροϋμεν καθολικήν τινα του γένους πορεί
αν. "Οστις λοιπόν δεν γινώσκει Ιστορίαν, εινε ξένος έπί
τής γης και μεταξύ τών άνθρώπων, όπως και εις εαυτόν ακό
μη. ’Ολίγον φροντίζει περί τών συμφερόντων, διά τά όποια έ- 
νεργεΐ και παλαίει άνέκαΟεν τό άνΟρώπινον γένος, και τό 
μέρος, τό όποιον λαμβάνει εις αύτά, είνε μηχανικόν καί 
ολως παθητικόν, ώς τοΰ τροχοΰ, δστις δεν ίγε ι  συνείδη- 
σιν τοΰ τροχιάσματος, εις τό όποιον είνε συνηρμοσμένος,
καί μέ τό όποιον καί αυτός συγκινεΐται.

Γ0  αληθής τών ανθρώπων βίος όχι μόνον γνωρίζε
ται έν τη Ιστορία, άλλα καί εν τη Ιστορία  μόνον υ
πάρχει. ’Άνευ της Ιστορίας πασα γενεά ήθελε τραπή 
ιδίαν οδόν, καί ήθελε πατεΐ τήν αυτήν ατραπόν, τήν ό
ποιαν έπάτησαν οί προγενέστεροι. Ή  Ιστορία  περιλαμ
βάνει εις έαυτήν ώς εις μίαν άλυσιν όλας τάς γενεάς»

Εϊνε ή αυτοσυνείοησις όλης τής άνΟρωπότητος καί όλων 
τών έθνών. Ή  παράδοσις μέ δλους τούς θησαυρούς της 
καί ή πεΐρα όλων τών αιώνων άνήκει εις αυτήν, Τάς 
γνώσεις, ιδέας καί εφευρέσεις παντός χρόνου, καί δ,τι 
έπενόησαν εις αυτήν τήν πολιαν αρχαιότητα οί σοφοί, 
μεταδίδει ή Ιστορία εις τάς έπερχομένας γενεάς. Οί α
πόγονοι δύνανται μόνον ν’ άρχίσωσι, δθεν έπαυσαν οι 
πρόγονοι, καί νά έξακολουθήσωσιν άλλως, είνε αδύνατον 
νά προοδεύσωσιν. Έ κ τος  τούτου ή 'Ιστορία εινε πηγή 
ανεξάντλητος γνώσεων. Εις αυτήν ανήκει τό ήμισυ αυ
τών καί επέκεινα. Διότι ή περιοχή τών ιστορικών γνώ 
σεων είνε παραμεγάλη, καί οί πλεϊστοι τών φιλοσόφων 
λαμβάνουσι παρ’ αυτής τήν ύλην ή τά παραδείγματα 
προς υποστήριξήν τών δογμάτων των.

Οΰδέν ταπεινότερον παρά τό αίσθημα του άγνώτος (ά- 
νιδέου) τής Ιστορίας. Οϋδέν άθλιώτερον παρά τήν κα- 
τάστασιν αύτοϋ, όταν ήνε ανάγκη νά κρίνη περι ιδιω
τικών ή δημοσίων πραγμάτων, ^ύδεν  βιβλιον, ούοερ.ιαν 
εφημερίδα δύναται ν’ άναγνώση μέ ώφέλειαν. ΙΙανταχοΰ 
πλαναται είς τό σκότος. Τό παρόν τοΰ εινε αίνιγμα και 
τό μέλλον πάντη κεκαλυμμένον. Προλήψεις παντός εί
δους τής ανατροφής καί τής τάξεως, τοϋ τόπου καί τοΰ 
χρόνου, παρεμποδίζουσι τήν ένέργειαν τοΰ πνεύματός 
του. Τά κοινότατα πράγματα δέν δύναται νά έξηγήση 
καί τά ασυνήθη τοΰ έκπλήττουσι τον νοΰν. Πόσον ύ- 
περτερεΐ αύτόν ό προς τήν 'Ιστορίαν ώκειωμένος! Προ 
αύτοΰ έλευθέρα καί μακρινή άποψις εινε άνεωγμένη καί 
ώς έκ περιωπής επιβλέπει τά ανθρώπινα πράγματα. Κα
ν εν συμβάν δέν τον ξενίζει- διότι οΰδέν είνε εις αύτόν 
καινόν καί νέον. Ανακαλύπτει τα κρύφια ελατήρια καί 
μαντεύει τάς συνεπείας τών συμβεβηκότων. Διότι τό 
παρελθόν περιέχει τό κλειδίον τοΰ παρόντος καί εινε 
κάτοπτρον τοΰ μέλλοντος. Εΐξεύρει νά δώση εις όλα



την προσήκουσαν εις αυτά θέσιν. Δέν είνε προκατειλημ
μένος ούτε διά τά παλαιά ούτε διά τά νέα, ούτε διά 
τά  εγχώρια ουτε δια τά ξένα. Δέν θαμβόνεται ουτε α
πό πολιτικάς ουτε από θρησκευτικάς τερατείας. Ούδείς 
χρηστότερος πολίτης, ούδε'ις άνυποκριτότερος λάτρις τοΰ 
θείου· διότι θεωρεί τήν πολιτείαν ώς τό ου ούκ άνευ 
του ανθρωπισμού, και ή μεν θεοτης αποκαλύπτεται εις 
αυτόν έν τη κυβερνήσει των άνθρωπίνων πραγμάτων, ή 
δέ αθανασία της ψυχής έν τη προαισθήσει όλων των 
εθνών. ’Αλλά καί αδιάφορος μένει πρός πασαν πολι
τικήν ή θρησκευτικήν μορφήν, ήτις ανήκει εις τινα τό
πον ή εις τινα χρόνον, δεικνύων ανεκτικότητα προς ε
κείνους, οΐτινες πρεσβευουσι τας αυτας αλήθειας με οι— 
άφορον εξωτερικήν λατρείαν.

Ό  πλούτος τών ιστορικών γνώσεων είνε αδύνατον 
νά μή έπενεργήση καί εις τό πρακτικόν. Ή  Ιστορία  
επομένως είνε διδάσκαλος τής φρονήσεως, τοΰ οικαίου 
καί τής αρετής. Καί δια τον ιδιωτικόν καί διά τόν δημόσιον 
βίον, καί διά τά άτομα καί διά τάς κυβερνήσεις εις παρα
δείγματα, τά όποια δεικνύουσι τόν κίνδυνον καί ένθαρ- 
ρύνουσι προς τό καλόν, οιοει η Ιστορία τα σωτ/;ριω- 
δέστατα μαθήματα- επειδή μας προσφερει τό εξαγόμε
νόν τής πείρας και τοΰ συνόλου τών άνθρωπίνων γνώ 
σεων, τά  όποια υπήρξαν πάντοτε αί ούο κυριωτεραι πη-
γαί τής  φρονήσεως.

”Αν τά παραδείγματα τής φρονήσεως έπενεργοϋσιν εις 
τήν χαρδίαν, τά τής δικαιοσύνης και αρετής προσκτώνταε 
τήν lay jv  αυτών έκ τοΰ μεγαλείου και τής ερασμιοτ/)- 
τος τών πρωτοτύπων, τα όποια μας παρουσιάζει γ\ Ι 
στορία. Διότι ούτε ή δικαιοσύνη θριαρ-βευει, ουτε /] αρε
τή ε ύ ^ ^ ε ΐ  πάντοτε, καί τοΰτο έπ ακριβές έςυψονει τήν 
αξίαν των. Ή  άληθής άξία συνίσταται εις τήν αΰτα- 
πίρνησιν. Τοΰτο μάς διδάσκει ή Ηθική. Ά λ λ ά  σπανίως

ή άφηρημένη ιδέα τοΰ καθήκοντος, άν δέν χαταστή αι
σθητή οιά παραδειγμάτων, είνε σεβαστή παρά τοίς άν- 
Ορώποις. Ία ΰτα  τά παραδείγματα, τά όποια κινοΰσι 
τήν καροίαν και έπιβάλλουσι σέβας καί αγάπην, προσ- 
φερει ή Ιστορία χαι μεταβαλλει τό ξηρόν τής Η θ ικ ή ς  
σύστημα εις ζώσαν εικόνα δρώντων προσώπων. "Οστις 
οιατρεχει ταύτην τήν στοάν τών μεγάλω» άνδρών ό
λων τών αϊωνων, αισθανεται εαυτόν διαδυόμενον ύπό 
τής αξίας τής ανθρώπινης φύσεως. Τό φρόνημά του έ- 
ξυψοΰται και ή προς μίμησιν άμιλλα θαυμασίως έζεγεί- 
ρεται. Αν και ολιγαριθμα τα πρωτότυπα ταΰτα τής ά- 
ρετής, έμπνέουσιν όμως οΰχ ήττον ενθουσιασμόν. Ή  επιρ
ροή, τήν οποίαν έξασκοϋσιν, αποβαίνει ΐσχυροτέρα διά 
τή ς  αντιθεσεως, την οποίαν σχηματίζουσι πρός τά ε
λα ττώ μα τα  τοΰ οχλου, και όσον ό αριθμός τών κακών 
εινε μεγαλητερος, τοσον έμπνεει περισσοτέραν φρίκην.

Μεταξύ τών εύγενών αισθημάτων, τά όποια διεγείρει 
και τρεφει η Ιστορία, σημειοΰμεν ενταΰθα πρό πάντων 
δύο φυσικώς αχώριστα καί περιέχοντα έν έαυτοΐς τό σπέρ
μα ολων σχεδόν τών άλλων αρετών: τόν ττρός τήν πα- 
τριοα δηλ. και τον προς τήν ελευθερίαν έ’ρωτα. Διότι ο- 
χ ι  μονον τά χρονικά τής Ιστορίας βρίθουσι πκραδειγ- 
ματων τούτων τών αρετών, επειδή εχουσι μεγάλην ρο
πήν εις τόν δημόσιον βίον καί παράγουσι εργα λ α μ 
πρότατα, άλλά καί προϋποτίθενται υπό τής Ιστορίας 
ή τουλάχιστον τελειοποιοΰνται καί ένισχύονται δι’ αυ
τής. Ο άοαής τής  Ιστορ ίας  άγαπα τήν πατρίδα του 
ένστιγματικώς μ ό νο ν  διότι δέν τήν γνωρίζει. Τουναν
τίον έκ τ7]ς Ιστορίας δυναμεθα ν’ άρυσθώμεν τον ε- 
ρω .α  και το προς την ελευθερίαν θάρρος· επειδή ογι  
μόνον μ α ;  διδάσκει, ότι εΐ^ε κατορθωτή ή κτήσις τής 
ελευθερίας, άλλά δεικνύει καί τά μέσα τής κτήσεως 
αυτής. 11όσα κατορθώματα δέν παρήγαγε τό παράδειγ



μα του Λεωνίδα, τοΰ Δεκίου καί τοϋ Άρνόλδου Win- 
kelried? Ποσάκις ή εϊκών τοϋ Κάτωνος δέν ύπεστήριξε 
τό έκλιπόν θάρρος πολλών υπερασπιστών της έλευΟερίας. 
Ή  παρωργισμένη σκιά τοΰ Έρμάννου δέν κατέστησεν 
άκαταμαχήτους πολλούς νέους τής Γερμανίας μαχητάς ;

Ή  'Ιστορία είνε οχι μόνον διδάσκαλος τής αρετής, 
άλλα και κριτής αυστηρός, μισθαποδότης ’"άφιλοπρόσω- 
πος, ως έπανορθοΰσα τάς άδικίας τών ανθρώπων καί 
τή ς  τύχης. Τώ ov«  συχνάκις παραγνωρίζεται ό καλός 
άνθρωπος καί γίνεται Οΰμα τής συκοφαντίας. Σ υχνά
κις ό μοχθηρός διά τής πανουργίας ή ισχύος αύτοΰ 
διαφθείρων τούς συγχρόνους του κατορθόνει ν’ άγοράση 
ή απόσπαση τούς επαίνους των ή ν’ άφοπλίση τούς 
έπικριτάς. Ά λ λ ’ εις μάτην! Ή  έπερχομένη γενεά ούτε 
άπαταται ούτε δεκάζεται. Χωρίς κλίσιν καί πάθος, χ ω 
ρίς φόβον καί ελπίδα, θέλει σταθμίσει εις τά ιστορι
κά αύτής εργα τάς μαρτυρίας, θέλει κρίνει τάς πρά
ξεις καί αποδώσει εις έκαστον κατά τήν αξίαν τό άνή- 
κον μέρος τής δόξης ή τής άδοξίας καί τοΰ αίσχους. 
Έ ν  δσω δ κόσμος ύφίσταται, τά ονόματα τοΰ Κριτίου 
καί Κρομβέλλου θέλουσιν άναφέρεσθαι μέ βλασφημίας καί 
κατάρας, τά δέ τοΰ Σωκράτους καί Σίδνεΰ μετά σεβα- 
σμοΰ, ευλογίας καί αγάπης. Τέλος, τό οΰσιωδέστατον, 
εν βλέμμα, τό όποιον ρίπτει ό κακούργος εις τήν 'Ις-ο- 
ρίαν, ταράττει τήν φαινομένην ευτυχίαν του, μυωπίζει 
αυτόν εις πράξεις άγαθάς, τούλάχιστον έξωτερικώς ά- 
γαθάς, καί αναρριπίζει τό θάρρος τοΰ εις τά δικαιώματα 
αύτοΰ προσβληθέντος καλοΰ ανθρώπου καί τής πασχού- 
σης άνθρωπότητος.

-----

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ Τ Ο Υ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  

ΕΘΝΟΥΣ.

Μεταξύ τής μ « Ρ*ς Ά σ ια ί ,  τής Ε λλη ν ικ ής  χέρσο- 

τώ ν λοιπών ύδάτων τής μεσογείου
' Τοΰ το τό έξ ύδατος τετράγωνον δυναται να θεωρηΟ^ 
ώ .  μεγάλη άλμυρά λίμνη μέ διάφορους εςοοους, α - 

^  , ’ „=νη7ττεοα της θαλασσής μερη.

Το εσωτερικόν τ ή ,  Λε/α Λ-= ,
μ  Λ - , θ ί , ν  ί ρ κ ν ο ν

yii-ά  τάς ©υσικας καλλονας, ται νά παραοληυωσι κα .α  , *
„_:«μ ναι άλλα πλεονεκτήματα, ευκαρπίαν και , , ■■ _ η,ο Λ_, r «Λοανός υφουται, ω ,  ϋολος, υλααποός και αίθριος ο υ ρ α ^ς  ^

TOPi , «  «·>*>*· ί χ . » «  γ * » » · .  « « s f r *
-ονται ί* 4  τ ίν  i|U-rp<» 8.α τ ο ,  πνο ,»  ία.·.

Τ“  . , 1ί ! «  δ λ « ι  * ? · · » « -
0 « λ α . « ω ν  ■ « £  · ξ . έ π ; „ δα μ ρ,
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^  πλτ,αιον αλΑήΑω

άλλτ ;  Τ "  - Γ ^
τά  παραλία ειν. ic-ix. */ ' ? ?  c & , τ ήν Οαλασσίαν
καί δυτικόν μέροςΤεισχωρε-. η ,
λε /άνην  μέ πολλάς ώραίας χερσονήσους. Βαθ ,
Λε/ανη -.,,,Λ,ε- ποοσοέροντες σκε-
ποι καί όρμοι και εξαίρετοι λιμένες, - , , f



τ:/·ν, εισδυουσιν είς το εσωτερικόν της ξηρας καί προ- 
σκαλοΰσι πανταχοϋ εις τήν ναυτιλίαν.

Ιύμπαν σχεδόν τό Αϊγαϊον πέλαγος διά τήν πληθύν 
τών θέσεων, εις ας δύναταί τις ν’ άγκυροβολήση ή ά- 
ράςη, είμπορεΐ νά θεωρηθή ώς εις μέγας λιμήν, σύμ- 
πασα δέ ή Ε λ λ ά ς  ώς Ευρώπη έν μικρώ (ή μικρογρα
φία αυτής).

Καθώς ή Ευρώπη διά τήν ποικίλην αυτής διάρθρωσιν, 
διά τήν θαυμασίαν μίξιν της ξηράς και θαλάσσης υπερ
βαίνει όλας τάς άλλας ήπείρους της γης, ούτως ή Ε λλά ς  
τήν λοιπήν Ευρώπην.

Και καθώς τά Ευρωπαϊκά έ'θνη, άφοϋ άπαξ έξηγέρθη- 
σαν, επρεπε νά ΰπερβώσιν δλα τά άλλα έθνη τής γης 
κατα την ναυτιλίαν, το έμπορων, τήν έπιμιξίαν, τάς τέ -  

επιστημας και τον πολιτισμον έν γένει, ούτως, 
ως φαίνεται, ήτο προωρισμένον είς το Αϊγαϊον ή Ε λ λ η 
νικόν πέλαγος νά καταστή έξ αρχής ή πρώτη κοιτίς, ή 
πρώτη σχολή τής δραστηρωτητος, έξ ής προήλθε τής Ευ
ρώπης ή ανθηρά κατάστασις.

Ποτε και πως έξίχύθη 6 πρώτος τών κατοίκων πλη
θυσμός είς ταύτην τή Οαυμασίαν λεκάνην διά τών τερ
πνών νήσων και χερσονήσων εινε κεκαλυμμένον μέ 
σκοτος πυκνόν και άδιάλυτον.

Α λλ εκ τής γλωσσης τών Ελλήνων γίνεται κατα
φανές, δτι οί γενάρχαι ή προπάτορες αύτών Πελασγοί 
ηλθον έκ τ?;ς Ανατολής οια τής μικρας Ά σ ίας  καί ά- 
νήκουσιν είς τήν μεγαλην Ίνδοευρωπαικήν οικογένειαν 
τών εθνών, ήτις εδωσεν είς τήν Ευρώπην τά διασημό- 
τερα και πνευματωοεστερα αυτής έθνη.

Π  γλώσσα των φαίνεται ς·ενώς συγγενεύουσα μέ τήν 
Ρωμαϊκήν, Κελτικήν, Γερμανικήν καί Σλαυικήν. "Οπως 
αυτη, ουτω καί ή πρώτη αύτών καταγωγή, πρέπει νά 
ζ'^τηθί) είς την ίνοικήν καί τά Ιμαλάϋα ορη.

Τίνα έχοντες ηγεμόνα, είς τίνας περιστάσεις καί διά 
τίνα συμβεβηκότα οί προπάτορες τών Ε λλή νω ν Πελα
σγοί άπεμακρύνθησαν τούτου τοϋ μέρους, πώς και κα
τά τήν παναρχαίαν εποχήν τής 'Ιστορίας αύτών ήδυ- 
νήθησαν ν’ άναδειχθώσι καί πώς διά τών Ασιατικών 
δυτικών μερών καί τής μικρας ’Ασίας διαπεραιώθησαν, 
τοϋτο δέν παρέδωκεν είς ημάς κανείς τόσον ακριβώς, 
όπως ό Μωϋσής τά περί γενέσεως καί άρχής τών Ι 
σραηλιτών.

Τά δύο έθνη έπ’ ακριβές, τά όποια έν τή άρχαιότητι 
έοθασαν είς τον ΰψιστον τοΰ πολιτισμού βαθμόν, οί "Ελ
ληνες καί οί 'Ρωμαίοι, μετεσχον της αυτής τύχης, 
περί τής παναρχαίας δηλ. αύτών Ιστορίας και τών 
πρώτων κατοίκων τής χώρας των έπικρατεϊ περισσότερα 
άβεβαιότης παρά περί τής 'Ιστορίας πολλών άλλων ό- 
λιγώτεοον πεπολιτισμένων φ υλώ ν  καί τοϋτο εινε έν 
μέρει φυσική συνέπεια τής πρωίμου αύτών άναπτυξεως 
καί ακμής, ήτις  παν ό,τι ύπήρχεν παρ’ αύτοίς βαρβα- 
ρικόν έπεσκίασεν, έπεσκότισε, κατ-φρόνησε καί είς 
λήθην παρέδωκεν.

Τώ όντι εχομεν πολλά ασαφή καί ατελή ίοεαν τοΰ 
τρόπου, καθ’ όν οί Έ λ λ η ν ες  ύπερέβησαν καί κατά τήν 
γλώ σσα/ καί κ α τ ά  τό πνεϋμα τους ανήκοντας είς τοϋ- 
τον τον μεγαν κορμόν προπάτορχς των Πελασγούς, καί 
ε/,αθον νά αίσθάνωνται καί παριστάνωσιν εαυτούς ώς εν 
ανεξάρτητον έθνος.

Τοιαΰτα πράγματα είς τήν 'Ιστορίαν τών εθνών Οε- 
λουσι μένει έπίσης ανεξήγητα, καθώς καί είς τήν φύ- 
σιν: κατά τίνα π. χ .  τρόπον καί κατά τίνας χημ ικάς
συνθέσεις έκ τής ρίζης τής ροδής ή σταγών, ήτις ει- 
νε προσοιωρισμένη νά σχηματίση τον κάλυκα, άναβαι- 
νουσα στερεοποιείται, καί πώς έπειτα έκ τοΰ κάλυκος 
αναπτύσσεται τό ώοχΐον άνθος. Παρά χρήμα ισταται τε-



λειον ενώπιον μας τό ευώδες έχατόμφυλλον, πρίν δυ- 
νηΟώμεν νά δείξωμεν διά τ ί  εγεινεν ούτως καί ούχί 
άλλως.

Παν, δ,τι δυνάμεθα νά είπωμεν περί τοΰ αντι
κειμένου τούτοι) εινε τό έξης: ότι οι καλούμενοι Πε
λασγοί καί μάλιστα οί διαδεχθέντες αυτούς "Ελληνες, τά 
τέκνα αυτών, ήσαν έθνος βάρβαρον μέ εξαίρετα προτερή
ματα προικισμένον, καί δτι κατ’ ευτυχίαν κατοίκησαν πα
τρίδα ή κατοικίαν, ήτις ήτο διακεκοσμημένη εύνοϊκώς προς 
άνάπτυξιν τόσων σπανίων ιδιοτήτων: εις το ποικιλόμορφον 
οηλ. εκείνο τετράγωνον τοΰ Αιγαίου πελάγους, το όποιον μέ 
ολίγας λέξεις άνωτέρφ περιεγράψαμεν.

Δέν ήρκεσαν όμως πρός άνάπτυξιν αυτών ούτε οί εύ
νοια αύτη, ούτε τά πλεονεκτήματα ταϋτα μόνον, άλλ’ έ
πρεπε παρα τοις Ελλητι, καθοος και παρ αλλοις Εύρωπαϊ- 
κοΐς έθνεσι, νά έλθωσι καί έξωθεν οί έναυσματικοί σπινθήρες.

Οί μΟΟοι τών Ελλήνων άναφέρουσιν έποικήσεις, ώς συμ- 
βεβηκότα, τά όποία έδωσαν είς αυτούς τον ποώτον ερεθι
σμόν πρός ήθοποίησιν: άναφέρουσι δηλ. τήν έξ αλλοδαπής 
έλθοΰσαν διδάσκαλον τής Γεωργίας Δήμητρα, ήτις εσύ- 
στησε τόν γάμον καί έφερε τήν συκήν εις τήν Ελλάδα , 
καθώς ή Άθηνά τήν έλαίαν, καί τόν ξένον Προμηθέα, ό- 
στις έόίδαξεν αυτούς τήν έ’μπυρον τοΰ Ήφαιστου τέχνην.

Καί αύτήν τήν χρήσιν τοΰ σιδήρου έ'λαβον οί "Ελλη
νες έκ τής αλλοδαπής. Ή  εισαγωγή τοΰ ίππου, ή τ έ χ ν η  

τοΰ νήθειν (κλώθειν) καί ύφαίνειν άποδίδονται εις τον Πο- 
σειδώνα, τόν θεόν τής θαλάσσης: ο έστι μεθερμηνευόμενων 
ταΰτα ηλθον μέ πλοΐά διά θαλάσσης εις το πρωτόπειοον 
νησιωτικόν έθνος.

Επίσης μέ πλοία έ'φθασαν είς αυτούς έκ τής Φοινίκης, 
Αίγυπτου και Φρυγίας ό Κάδμο;, 6 Δαναός καί ό Πέλοψ, 
οι πρώτοι νομοθεται και ίορυταί τών πολιτικών κοινωνιών 
καί οί κτίσται τών πόλεων καί άκροπόλεων. Έ ξ  αυτών τών

μερών έ'λαβον οί πρώτοι τής Ελλάδος κάτοικοι τά  μαν
τεία των, μέρος τών ονομάτων τών θεων και τών θρησκευ
τικών μύθων καί θεσμών αυτών. "Ολα τά  σπέρματα τοΰ 
πολιτισμού έφεραν είς τούς "Ελληνας ναϋται και έμποροι. 
Ή  έξημέρωσις έν ένί λόγω προήλθεν έκ τής θαλασσής* 
συμφώνως δε προς τήν φυσιν και θεσιν τής χωράς των 
καί διά τής θαλάσσης ηύξησεν. Ανεκαθεν οι Ελληνες η- 
σαν έ'θνος θαλάσσιον καί έμπορικόν. Τό άρχαιοτατον όνομα 
τών κατοίκων τής Ελλάδος, τών Πελασγών, παράγεται κα
τά  τινας έκ τής 'Ελληνικής λέξεως πέλαγος καί έπομέ- 
νως είνε ταυτόσημον μέ το πελάγιοι ή θαλάσσιοι.

Μετά τόν πατέρα τών θεών καί άνδρών τοΰ εύρεος ού- 
ρανοϋ, τόν Δία, πρώτος παρ’ αύτοΤς ήτο ό Ποσειδών, ό θε
ός τής θαλάσσης καί τών άνεμων. Έξήσκει πλειοτέραν έ- 
πιόδοήν έπί τών τυχών αυτών παρά πάντας τούς άλλους 
θεούς. Ποός τιμήν αύτοϋ άνεπίμποντο έκτενεϊς δεήσεις είς 
τούς επί τών ακρωτηρίων καί νήσων ναούς αύτοΰ. ’Εκ τοΰ 
άφροΰ τής θαλάσσης άνετιναχθη ή θεά τής καλλονής 
’Αφροδίτη, καί αύτός δ’ ό Θεος τοΰ φωτός, ό ΙΙλιος, εί
χε τά βασίλεια αύτοΰ εντός τής θαλασσής, όπου πασαν ε
σπέραν ήρχετο, διά ν’ άναπαυΟή εις τάς αγκαλας μιας 
τών Νηρηίδων.

Αί πρώται σημαντικαί Ιπιχειρήτεις τών 'Ελλήνων, είς 
τάς οποίας εμφανίζονται ώς έν έκ συμφώνου ένεργοΰν έθνος, 
ό στόλος τών ’Αργοναυτών και ο κατά τής Τροίας πόλεμός, 
ήσαν μεγάλαι διά θαλάσσης έκστρατεΐαι, και καθώς τοτε 
έπί Άγαμεμνονος ή Ε λ λ ά ς  ήρθη μεγάλη έκ του Αιγαίου 
πελάγους, ούτως έκ τοΰ αύτοΰ πελάγους, τών αύτών νή
σων καί τών αύτών λιμένων καί πλοίων έλαβε συχνακις νέ
ας δυνάμεις καί άνεγεννήθη ώς εκ θαύματος.

Καθώς δε ό μυθολογούμενος ’Ανταίος, καταβεβλημένος ύ
πό τοΰ Ήρακλεους, έγγίζων τήν μητέρα του Γην έλάμβα- 
νεν νέαν ζωήν, ουτω καί ή Ε λλά ς ,  οσάκις κατεβλήθη, ϊ-



ως και είς αύτάς τάς ήμέρας μας, άνακτωμένη έκ της 
μητρός αύτής θαλάσσης νέας δυνάμεις ήγερθη ισχυρά καί 
ακμαία ώς και πρότερον.

Τά αρχαιότατα και έΟνικά, ούτως είπεϊν, άποβάντα έ
πη τού 'Ομήρου έχουσιν ΰπόθεσιν πειρατείας ή ε ρ γ α  λή -  
ϊ σ τ ή ρ ω ν .  Είνε ποιήσεις, τάς οποίας και σήμερον, ώς 
προ τριών χιλιάδων ετών, κάλλιστα καταλαμβάνει τό 'Ελ
ληνικόν έθνος, καθώς καί οί ποιμενικόν βίον ζώντες Ά 
ραβες, τας παραοοσεις περι τών νομάδων πατριαρ^ών, του 
Αβραάμ και του Ισμαήλ.

Έξεγερθέν άπαξ εξωθεν τό γόνιμον και ώς τό ΰδωρ 
εύκίνητον τών 'Ελλήνων πνεύμα, ανέπτυξε θαυμασίαν 
δραστηριότητα κατά πάσας τάς σχέσεις τοΰ δημοσίου 
καί ίδιωτικοΰ βίου.

Τείνοντες προς τόν ενθουσιασμόν, προικισμένοι μέ 
φαντασίαν καί ζωηράν προαίσθησιν διεϊδον οί Έ λ λ η ν ες  
πανταχοϋ: επί τών άπόπτων κορυφών τών όρέων των, 
είς τά άλση τών κατά τήν παραλίαν κοιλάδων, έπί 
τών άνΟοστολίστων καί υπό πολλών πηγών καί ρυάκων 
διαβρεχομένων άγρών των, τά Γχνη μιας τίνος θεότη- 
τος. ΙΙασα γωνία  της χώρας των έξυμνήθη καί διαιω- 
νίσΟη διά της ποιήσεως. Έ μαθον νά λατρεύωσι τούς 
θεούς καί είς όλα τά μέρη τη ς  Ε λ λ ά δ ο ς  άπήντα τις  
μαντεία, ιερά καί θεωρίας. Πασα σπιθαμή της γ η ς  αυ
τών έκλείσθη καί καθωσιώθη.

'Όρη π ά .Ια ι τάά' ή ν  Ό ρ ε ιά δ ω ν  rcJea.
Λ ενόρ ω  d '  ένώ χει rc a rz i νύμφ η  τ ις  Λ ρυάς,
Έ ξ  ύόρ ιώ ν τ' εβ .Ιυζε  Ν α Μ ω ν χα .Ιω ν  
'Ρ ε ίθ ρ ω ν  δ ια υ γ ές  r a p '  αφρώ δες ix p io r  ( * )

( ) τη ν  υ π ό  τοΰ  σοφοδ καΟηγητοΟ Φ. Ί ω ά ν ν ο υ  μ ζ χ ά α ο χ -
ποι1ί μ * τ ο ς  τού  Σ χ ιλλέρου  τοϋ  έ π ιγ ρ α φ ο μ έ ν ο υ  »Οί 6εοι τ ή ς  

Ε λ λ ά ο ο ς ·  έν τοΤ; Φιλολ. αϋ τοϋ  Π ιρ έ ρ γ ο ι ς  σελ. 3 5 4 .

("Επετοα  σ υ ν έ ' / η α ) .

ΠΕΡΙ ΑΓΠΓΗΣ.

Α γ ω γ ή  καθόλου λέγεται ή έκ προΟεσεως οιαπλα- 
σις τοΰ πνευματικώς άναναπτύκτου καί ανήλικου αν
θρώπου δι’ άλλου πνευματικώς άνεπτυγμένου καί η λ ι
κιωμένου προς επιτυχίαν της σχετικως δυνατής αν
θρώπινης τελειότητος.

Είς τήν έκ προθέσεως ταύτην και κανονικήν διάπλασιν 
επενεργεί καί ή φ ύ σ ις και ά λ λ ο ι  ά ν θ ρ ω π ο ι  έκτος τοϋ 
άγοντος καί έν γένει ό β ί ο ς  ολος με τας τυχας  του.

Τήν έπενέργειαν ταύτην, ενόσω εινε έπιβλαβής, πρε- 
πει παντί σθένει ν’ άπομακρύνωμεν έξ εναντίας, ό,τι 
καλόν υπάρχει έν αυτη, πρέπει νά διατηρώμεν, αν θε- 
λωμεν νά στέψη ή έπιτυχία τάς προσπαθειας μας.

Ή  άγω γή δύναται νά παραταθή δι’ όλου τοΰ βίου 
ήμών· κυρίως όμως φθάνει μέχρι τέλους τής νεανικές 
•ηλικίας. Τό έπέκεινα τών όρίων τούτων είνε Α ΰ τ α -  
γ ω γ ί α  ή έφαρμογή καί έπαύξησις μάλλον τοΰ κατά 
τά  ετη τής α γω γή ς  προσκτηθέντος.

Ή  αγωγή διαιρείται συνήθως είς σ ω μ α τ ι κ ή ν  και 
π ν ε υ μ α τ ι κ ή ν ,  ή δέ πνευματική είς δ ι α ν ο η τ ι κ ή ν  
καί η θ ι κ ή ν .  Διαιρείται προσέτι είς ο ί κ ι α κ ή ν καί δ η 
μ ο σ ί α ν  είς ι δ ί ω ς  ά γ ω γ ή ν  καί δ ι δ α σ κ α λ ί α ν  κτλ. 
Περί μιας έκάστης τούτων θέλομεν διαλάβει έν διαφό- 
ροις άρθροις τά κυριωδέστερα, άπανθίζοντες αυτά έκ 
τοϋ λειμώνος τής Γερμανικής Παιοαγωγικ^ς.

Π ερ ϊ σω ματικής α γω γή ς .

Ή  σ ω μ α τ ι κ ή  ά γ ω γ ή  στρέφεται περι τήν διάπλασιν 
τοϋ σώματος, σκοπεύουσα νά οωτη εις αύτύ την σχετι^



κώζ δυνατήν τελειότητα. Ή  τελειότης αΰτη συνίσταται
1) είς τήν ύ γ ι ε ί α ν ,  τούτέστιν είς τήν άχώλυτον καί τα
κτικήν πορείαν ολων τών πρός τήν ζωήν άναγκαίων λει
τουργιών, οθεν πηγάζει έλευθερία καί άπαλλαγή άπό παν
τός σωματικού άλγους. 2) είς τήν εΰκολον καί άπαρεμ- 
ποδιστον χρήσιν όλων τών μέ προαιρετικήν κίνησιν προι- 
κοισμένων μελών καί επομένως είς τήν ευκολίαν ν’ άπο- 
κτόί τις σωματικάς δ ε ξ ι ό τ η τ α ς .  3) είς τήν ω ρ α ι ό τ η τ α  
ή κ α λ λ ο ν ή ν ,  ήτις είνε μέν δώρον της φύσεως, δύναται 
δέ διά της αγωγής νά έπαυξηθή καί έπιταΟή. 4) είς τήν 
ό ξ ύ τ η τ α  τών α ι σ θ ή σ ε ω ν .

Ή  σωματική άγωγή αρχίζει έξ αυτής τής έγκυμοσύνης. 
’Επειδή δέ ή ευεξία τής  μητρός συνδέεται άμέσως μετά 
τής τοΰ έμβρύου, πρέπει ή μήτηρ νά ήνε προσεκτική εις 
τήν διαγωγήν της. Ά λ λ ά  δέν πρέπει πάλιν, καθώς συμ
βαίνει εις τάς άνωτέρας τάξεις τής κοινωνίας, νά μετα- 
χειριζηται τις τήν έ'γκυον ώς αληθώς πάσχουσαν, άπα- 
γορεύων είς αυτήν πάσαν κίνησιν καί τούς έλαφρούς σω
ματικούς κόπους, ένφ ή ήδυπάΟεια καί φιλοκοσμία έξ άλ
λου μέρους έρεΟίζει είς όλεθρίας ύπερβολάς. Καθόλου ποέ- 
πει νά φυλάττηται ό έξης κανών. Δεδοκ ι μα σ μέ ν ο υ ς  
καί μ έ τ ρ ι ο υ ς  κ ό π ο υ ς  έ ξ α κ ο λ ο ύ θ ε ι ,  έ ρ ε θ ι σ τ ι κ ά ς  
καί έ ξ α ν τ λ ο ύ σ α ς  έ ν α σ χ ο λ ή σ ε ι ς  περι όρι ζε .  Προσέτι 
ζήτει ίλαρότητα καί ευθυμίαν. Διότι, οσω τελειότερα είνε 
ή  σωματική καί πνευματική κατάστασις τής μητρός έν 
καιρώ τής κυοφορίας, τόσφ τελεητέρα πρέπει νά προσδο- 
κώμεν, δτι θέλει εΐσθαι καί ή αυξησις τοΰ μέλλοντος 
καρποΰ.

Καί μετά  τήν γέννησιν δέ είς τάς άνωτέρας τάξεις 
εινε φόβος μή συνειθίσωσι κακώς μάλλον τό νεοννόν 
παρά μή παραμελήσωσιν αυτό, ενώ είς τάς κατωτέρας 
τάξεις διά τήν ενδειαν καί απειρίαν συμβαίνει συνήθως 
δλον τό έναντίον. Καί αί δεισιδαιμονίαι δέ καί προ

λήψεις τών τ ρ ο φ ώ ν  καί άλλων συμβούλων δεν έξη- 
λείφθησαν άκόμη παντάπασιν ή δέ άμετρος περισκε- 
ψις πολλών μητέρων, διά νά μή είπωμεν δειλία, δί
δει άκρόασιν πολλάκις καί είς αύτάς τάς άνοητοτέρας 
παραινέσεις. Οί ιατροί, οιτινες είς τοιαύτην περίστασιν 
ήθελον εΐσθαι οί καταλληλότεροι σύμβουλοι, δέν δύναν- 
ται νά προλάβωσι τά κακά, καί μόνον, δταν έπέλθω- 
σιν αυτά, έν καιρώ δηλ. άσθενείας, προσκαλούνται είς 
βοήθειαν. Ί σ ω ς  ήτο κάλλιον, δπου ύπάρχει άβεβαιότης 
νά έμπιστεύηταί τις  μάλλον εις τήν φύσιν, παρά είς 
τήν τέχνην, τής όποιας ή σύμπραξις πρέπει νά ύπο- 
βοηθή μόνον τήν φύσιν.

Ή  φυσίκή τροφός του νεογνού εινε ή μήτηρ. Μό
νον, δταν ήνε άνάγκη, δύναται νά δικαιολογηθή έξαί- 
ρεσις τοΰ κανόνος τούτου. "Οτι δέ κατά δυστυχίαν είς 
τάς  άνωτέρας τάξεις ή έξαίρεσις αύτη μετετράπη είς 
κανόνα, τοΰτο άνήκει είς τάς όλεθρίας πλάνας τών η
μερών μας. Καί δταν δέ ιατρικοί λόγοι άπαιτήσω- 
σι τήν διακοπήν τούτου τοΰ καθήκοντος, ή μήτηρ πρέ
πει νά έπιτηρή τήν θεραπείαν (Wartung) τοΰ παιδός. Τό 
μητρικόν γά λα  δμως (καί είς τοΰτο συμφωνοΰσι καί 
ιατροί καί παιδαγωγοί) είνε ή καλητέρα τροφή τοΰ νε- 
ογνοΰ, καί δταν ή ποιότης αύτοΰ δέν ήνε ή άρίστη. 
Έ άν δέ ή μήτηρ δέν έχη άφθονον γάλα, τότε δύνα- 
ταί διά προσθήκης γάλακτος ζώου ή έλαφροΰ πόλτου 
(Brei) νά χορτάση τό βρέφος· όχι ομως μέ γά λα  ζώ
ου μόνον ή πόλτον, τά όποια άπαιτοΰσι στόμαχον δυ- 
νατώτερον. Ή  τεχνική δέ αυτή τροφή, οταν οεχηται 
αυτήν τό βρέφος, είναι προτιμοτέρα παρά τήν τών τρο
φών. Διότι ή ύγιεία καί καθαριότης αύτών εινε αμφί
βολος· σπανίως δέ εΤνε ευσυνείδητοι, ωστε νά άφοσιω- 
Οώσι είς τό βρέφος, καί τέλος, τό κυριώτερον, διά τόν 
ηθικόν κίνδυνον. Ουτος βέβαια έμφανίζεται κυρίως πε-



pi τό τέλος τοΰ απογαλακτισμού· άλλ’ επειδή αί τρο
φοί έμμέσως Ιπενεργοϋσι καί έπί τών άλλων παίδων 
καί μεσολαβοΰσι πολλάκις μεταξύ αύτών καί της μη
τρός, διά τοΰτο πρέπει νά καταβάλληται ή άνήκουσα 
προσοχή, διά νά μή χαλαρόνωνται οί δεσμοί οί συν- 
δέοντες τούς γονείς μέ τά  τέκνα.

Ε ίς τήν τροφήν πρέπει ν’ άποφεύγωμεν τά ς  δύο ταύ- 
τα ς  έλλείψεις: τήν Ά μ ε τ ρ ί α ν  καί τήν Α τ α ξ ί α ν .  Ή  
πρώτη τούτων τών έλλείψεων φέρει τήν ά κ ρ α σ ί α ν, έξ 
ης προέρχονται πολλαί άσΟένειαι, ένώ ήνε σπάνιον νά 
προέλθη τοιοΰτόν τι διά τήν τής τροφής έλλειψιν. Τό 
γά λ α  δέ πρέπει ν’ άνταλλαχθή μέ στερεωτέραν τροφήν 
κυρίως μετά τήν οδοντοφυΐαν. "Οταν τό παιδίον άρχί- 
ζη νά ερπη τ ε τ ρ α π ο δ ί ζ ο ν ,  νά ΐ σ τ α τ α ι  καί νά 
τ Ρ ε Χή> τοτε εφθασεν ό καιρός τής χρήσεως στερεω- 
τερας τροφής. Αλλα καί τοτε δεν πρέπει νά τρώγωσι 
διά λόγους διαιτητικούς, ο,τι οί ηλικιωμένοι, λ  ι χ  ν ε ύ- 
μ α τ α  (Friandises) καί τά παρόμοια.

Ε π ιβ λαβ ή ς  επίσης είνε ή αταξία είς τήν τροφήν. 
"Οτι μητέρες τών εργατικών τάξεων δέν δύνανται νά 
δίδωσι τήν τροφήν τακτικά είς τά τέκνα, είνε φυσικόν. 
"Οτι δέ καί μητέρες ή τροφοί, αΐτινες δέν έχουσι άλ
λην ένασχόλησιν, έξ ιδιορρυθμίας παραβαίνουσι τον 
κανόνα τούτον, είνε ασυγχώρητος αδυναμία. Μέγα μέ
ρος τής ένοχλήσεως τών μητέρων προέρχεται, διότι δέν 
έσυνήθισαν τό παιδίον έξ αρχής είς τήν τάξιν.

( Έ π ε τ α ι  σ υ ν έ χ ε ια ) .

ΔΙΑΛΟΓΟΙ
Περί fie .h ioroς συστήματος δημοτικής ix ita id  εύσιως·

ΔΙΑΛΟΓΟΣ Α'.

ΤΑ ΠΡ02ΩΠΑ ΤΟΓ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Καλλίμαχος καί Δημόφιλος.

0 ) ·

Κ. Δέν παρευρέθης χθές είς τάς δημοσίας έξετασεις τών 
έν τη  πρωτευούση δημοτικών σχολείων, ω Δημοφιλε, ή ολως 
ήσο απών έκ της πόλεως; —  Δ. Ολως άπων, ω Καλλίμαχε. 
Κατέρρεεν ήμών ό άγροτικός οίκίσκος άπό πολλοϋ, καί α
νάγκη ύπηρχεν επισκευής, δπως έπί τινα είσετι χρονον απο- 
λαύσωμεν έν αύτώ τοΰ τε θέρους καί τοΰ φθινοπώρου τά 
αγαθά· άλλά καί παρών έάν ή μην, ώ Καλλίμαχε, όλίγην 
προθυμίαν θά έδείκνυον νά παρευρεθώ εις τας έςετασεις 
έκείνας. —  Κ. Καί διατι, ω β ελ τ ισ τε ;—  Δ. Γελοία τινα 
καί παράδοξα εβλεπον προχθές έν τϊ) αιθούση τοΰ δη- 
μοτικοΰ σχολείου, ότε καί τήν έμήν περιέργειαν έξε- 
κάλεσεν έκει ό συνεχώς κρουομενος κωοων. Φαίνεται, οτι 
οί πτωχοί ούτοι τώ πνευματι διδασκαλοι, την επι τα αυτα 
πάντοτε διατριβήν συμφοράν λογιζομενοι, καί τα καλώς 
κείμενα άλογίστως άπολακτίζοντες, άβασανίστους ολως 
καί άκύρους είσετι νεωτερισμούς σπευοουσι να δοκιμα- 
σωσιν έπί τών απαλών ετι τέκνων μας, το δη λεγόμενόν, 
« είς λεπροΰ κεφα7.ήν τό κείρειν μανθάνοντες » . — Κ. Καί

(4 )  rO δ ιά λ ο γ ο ς  Οπόκειτα ί  έν ·προαστεί<|> xivl τ ^ ς  Μ υ τ ιλ ή ν η ς .



όποΐά τινα άρά γε  ήσαν τά γελοία καί παράδοξα ταϋτα, 
ώ φίλε Δημόφιλε; διότι καί έγώ παρών έν τή αιθούση 
«κείνη κινδυνεύω νά πιστεύσω, o'ti ή δλως δέν ένόουν τά 
■περί έμέ λεγόμενα, ή ύπό τοϋ κενοφανοΰς τών πραγμάτων 
συναρπασθείς περί τοϋ λυσιτελοϋς τής νέας ταύτης μεθό
δου βία έμαυτόν έπειθον. —  Δ. Ούκ ολίγα, ώ βέλτιστε. 
Δρέπανά τινα φοβερά, καί μαχαίρας κρεουργικάς, καί τρα
πέζια μικροσκοπικά καί κλίμακας, νή τον Δία, καί λύχνους, 
καί είτι άλλο ό βλοσυρός έκεΐνος τήν όψιν διδάσκαλος, 
ώσπερ νευρόσπαστα άνασύρων υπέρ τήν έδραν καί περι- 
στρέφων, έπεδείκνυε τοΐς πασι, καί έλεγε μέν αυτός πολ
λά , Ιλεγον δέ καί οί μαθηταί ούκ όλίγα. Ή  δέν είδες, 
δτε φοβερώς έπισείων τό μέγα δρέπανον περιήγε μέν παν- 
ταχόσε τό βλέμμα, άλλα καί πρός εμέ συχνότερον άπέ- 
βλεπεν ό άνήρ, ώστε μά τήν άλήθειαν έδειλίασα μήτοι 
νομίζων με εχθρόν τοΰ συστήματος, έπελθών κορύξη με 
ώς ό κνάκων έκεΐνος τοΰ Θεοκρίτου ή έκκόψη μου διά τοΰ 
δρεπάνου τον ώμον τον δεξιόν. — Κ. Ά λ λ ά  γελοίος εινε 
μάλλον ό τρόπος, μεθ’ οδ σκώπτων λέγεις ταΰτα, ώ 
Δημόφιλε, καί πείθομαι ήδη, δτι έπ’ άληθείας έχθρός ών 
τοΰ συστήματος τούτου, ούτω χλευαστικώς έκφράζεσαι 
περί αύτοΰ. Έ ν  τούτοις, είπες νομίζω, δτι έλεγε μέν ό 
διδάσκαλος πολλά, άπεκρίνοντο δέ καί οι μαθηταί ούκ 
όλίγα. Όποιοι τινες λοιπόν σοί έφάνησαν οί λόγοι καί αί 
αποκρίσεις έκεΐναι; —  Δ. "Ωσπερ έμβεβλημέναι είς τό στόμα 
τών μαθητών, ώ Καλλίμαχε, καί δί δλου τοϋ έτους έπί 
τούτω μεμελετημέναι, ψιτακισμοί άρα τινές καί άπομιμή- 
σεις πραγμάτων καί λόγων άνωτέρων τών δυνάμεων τών 
μαθητών· ώστε δέν βλέπω κατά τί τό σύστημα τοϋτο, 
τοΰ όποιου ούκ όλίγας έλλείψεις καί έγώ παρατηρώ, καί 
πολλοί άλλοι άρμοδιώτεροι ημών, κατά τί, λέγω , ύπερέχει 
τοϋ έν χρήσει παλαιοϋ εκείνου. —  Κ. Ά λ λ ’ άκριβώς καί λε- 
λογισμένως διασκοπήσας τό πράγμα λέγεις ταΰτα, ώ Δημόφι

λε, ή αυτός μέντοιαύτην δέν συνέλαβες τήν περί τούτου ιδέαν, 
πείθεσαι δέ μάλλον, ώς είπες, είς τούς περί τά  τοιαΰτα είδη- 
μονεστέρους ήμών; —  Δ. Το δεύτερον τοϋτο μάλλον, ώ Καλ
λίμαχε, νομίζω όμως, δτι καί άκριβώς έξεταζόμενον τό πραγ- 
μα τοιαύτην θά έπισπάσηται τήν περί αύτοΰ κρίσιν.— Κ. Έ ν 
τούτοις έγώ, φίλε Δημόφιλε, μή δυνάμενος άνεξετάστως νά 
παραδεχθώ τι έπί τοϋ προκειμένου, ήθελον σέ πάρακαλέση 
καθίσαντες ένταΰθα έπί τής άπαλής άμμου καί άποστρέ- 
ψαντες τό βλέμμα πρός τήν γαλήνιον θάλασσαν καί τάς 
καλάς έκείνας τής Μικρασίας άκτάς, ένώ ή πόντιας αύ'ρα 
προσπνέει ήμΐν ήδύ, νά έξετάσωμεν μετ’ ίσου ζήλου καί 
άπαθείας τό τόσον σπουδαΐον, δσον καί δύσκολον τοϋτο 
ζήτημα. Ή  δέν θεωρείς αύτό ούτε σπουδαΐον, ούτε δύ
σκολον ; —  Δ. Πολύ μάλιστα, ώ βέλτιστε, καί τόσον 
σπουδαΐον, δσον σπουδής άξία καί πολλής μερίμνης εινε 
ή διαπαιδαγώγησις τής τρυφερας Ε λλη ν ικ ή ς  νεότητος, 
πρός ήν άτενίζει πλήρης δακρύων καί έλπίδος τό βλέμ
μα ιδία μέν έκαστη πόλις, κοινή δέ τό ταλαίπωρον 
Έ λ λ .  έθνος· δύσκολον δέ, καθόσον πρόκειται νά άνα- 
πτύξη τις καί άνεγείρη έν ίσχύϊ καί τελειότητι αύτόν 
τον άνθρωπον, ούχί οικοδόμημα ή δένδρον ή άλλο τι 
άψυχον.—  Κ. Καί πώς θά έπιτευχθώσι ταΰτα πάντα, ώ 
Δημόφιλε;— Δ. Αύτό δή τοϋτο, δί ενός άγαθοΰ συ-< 
στήματος δημοτικής έκπαιδεύσεως, όπερ σκοποΰν τήν 
πρώτην καί θεμελιώδη μόρφωσιν ολοκλήρου τοΰ λαοϋ, 
καί ούχί μιας μόνης προνομιούχου τάξεως νά παρέχη 
συγχρόνως καί ικανά στοιχεία πρός τήν περαιτέρω είτε 
έν τή σχολή είτε έν τη κοινωνία άνάπτυξιν.— Κ. Όρθώς 
λέγεις· τί άρα κατά ταϋτα καλεΐς άγαθον σ ύσ τη μα ; 
όχι έκεΐνο, όπερ διαγινώσκον άκριβώς τήν φύσιν τοΰ 
παιδός καί τον σκοπόν καί προορισμόν αύτοΰ, αναπτύσ
σει τάς έν αύτώ ένοικούσας δυνάμεις καθόλου καί κατά 
πάσας τάς φυσικάς καί κοινωνικάς άνάγκας τοΰ άνθρώ-



που, ά λλ ’ ετερόν τ ι  μονομερή ή καί δλως έλλιπή άνα- 
πτυξιν παρέχον εις τόν π α ΐδ α ;—  Δ. Βεβαίως τό πρώτον. 
—-Κ. Καί λοιπόν ό παΐς έκ σώματος καί ψυχής συνι- 
στάμενος, ώ Δημόφιλε, δέν νομίζεις οτι κατ’ άμφότερα 
ταϋτα όφείλει ν’ άναπτύσσηται έν τή σ χο λ ή ;—  Δ. Ά ν α μ -  
φιβόλως, διότι άμφότερα ταΰτα τοσοΰτον συνδέονται και 
έπιδρώσιν έπ* άλληλα, ώστε έν άσθενικώ μέν σώματι 
ψυχή καθ’ δλα υγιής ουδέποτε δύναται νά ύπαρξη, νο
σούσα δέ πάλιν ψυχή νοσερόν καθίστησι καί τό σώμα. 
—  Κ. Καί τοϋτο οΕ πρόγονοι ήμών ύπέρ παν άλλο έθνος 
βέλτιον κατανοήσαντες εις τήν τών παίδων άγωγήν πλη
ρέστατα έφήρμοσαν* άλλ’ είπέ μοι ήδη τό παλαιόν σου 
αυτό σύστημα οποίας μέχρι σήμερον ιδιαιτέρας καί δι- 
καίας μερίμνης ήξίωσε τό ταλαίπωρον σώμα τοϋ μα
θητου ;—  Δ. Πώς οχ ι;  μήτοι δέν γίνεται μνεία έν τοΐς 
"Οδηγοΐς περί σωματικής α γ ω γ ή ς ; — Άκουσον, φίλε Δη
μόφιλε· εις μέν τά προγράμματα τοΰ παλαιού συστήματος 
ουτε τό όνομα τής Γυμναστικής άναφέρεται έν ταΐς ώραις 
τών μαθημάτων, δίς δέ τής έβδομάδος ορίζει ό ’Οδηγός έκ
τος τών έργασίμων ώρών νά άσκώνται οΐ μαθηταί έν τώ 
γυμναστηρίω· καί τοΰτο διότι τοσαύτη άφθονία έργα- 
σίας, εί καί άγονου ταύτης καί άλυσιτελοΰς, παρουσιά
ζεται καθ’ έκάστην, έργασίας έπί 7 δλας ώρας δαπα- 
νώσης καί φθειρούσης τήν ύγιείαν αυτών, έγκεκλεισμέ- 
νων έν τή αιθούση τοΰ σχολείου, ώστε οΰτε διαλείμ
ματος Εκανώς άναπαυτικοΰ διά τούς παΐδας γίνεται μνεία 
έν τοΐς Ό δηγοΐς . Τουναντίον έν τώ νέω συστήματι τό 
μάθημα τή ς  Γυμναστικής κατέχει χώραν ιδίαν έν τοΐς 
προγράμμασι, τοσαύτης τυγχάνον μερίμνης, δσης καί τό 
σπουδαιότατον τών άλλων μαθημάτων. Ε π ίσης καί δι
αλείμματα ύπάρχουσι μικρά μέν ώριαΐα, μέγα δέ πρωινόν 
είκοσι λεπτών. Πόσον δέ ή μέν Γυμναστική συντελεί εις 
τήν σωματικήν τών παίδων διάπλασιν, ή δέ δι’ αυτής

τε  καί τών διαλειμμάτων έπϊρχομένη άνάπαυλα έκ τών 
άλλων μαθημάτων συντελεί εις αυτών τούτων τών μα
θημάτων τήν ταχυτέραν έπίδοσιν, πόσον άνανεοΰσα έ- 
κάστοτε τάς δυνάμεις καί τήν προθυμίαν τών μαθη
τών πρός τήν περαιτέρω διανοητικήν έργασίαν, καθι- 
στα εύθυμον τόν έν τη σχολή βίον αυτών, τοΰτο δει
κνύει έλαχίστη σκέψις καί μικρά παρατήρησις ήμΐν. —  
’Ορθά καί δίκαια λέγεις ταΰτα, ώ Καλλίμαχε, άλλ’ ας 
έλθωμεν εις τό σπουδαιότερον, τήν πνευματικήν άγω 
γήν , καί άς ίδωμεν τά λεγόμενα πλεονεκτήματα της 
μεθόδου υμών δσον άφορα ταύτην.

( Έ π ε τ α ι  σ υ ν έ χ ε ια ) .

- - wajgeoe

Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α

Ή  γνώσις τής γενέσεως και άναπτύξεως τοΰ ήμετέρου 
πλανήτου διαφέρει ήμΤν πλεΐστον· καί δμως ούδείς ή ελάχι
στος παρ’ ήμΐν περί τούτου' γίνεται λόγος. Ωφέλιμος ά'ρα 
καί λυσιτελής θά ήτο σύντομός τις έκΟεσις τής 'Ιστορίας 
τής Γης ή έν άλλαις λέξεσι περίληψίς τις της Γεωλογίας.

Επειδή ομως προς κατάληψιν αυτής άπαιτοΰνται γνώ
σεις τινές έκ τής Γεωγνωσίας, άνάγκη νά προτάξωμεν δ- 
λίγα τινά έκ τής έπιστήμης ταύτης, οπως ώμεν καταλη
πτοί τοΐς άναγνώσταις ήμών.

Ή  Γ ε ω γ ν ω σ ί α  είνε έπιστήμη, ή οποία έζετάζει τήν 
έσωτερικήν κατασκευήν τοΰ στερεού σώματος τής Γης. 
Άσχολεΐται λοιπον εϊς τήν έςέτκσιν τών πετρωμάτων, έ;



ώντοΰτο συνίσταται, έρευνώσα τάς έσωτερικάς και έξωτερικάς 
αύτών μ-ορφάς καί τάς σχέσεις τ ή ς ' διαθέσεως ή διατάξεως 
αύτών. Ή  δέ Γ ε ω λ ο γ ί α  άνερευνόί τόν τρόπον τής γε- 
νέσεως τών πετρωμάτοον ιδίως, και τών τής Γής καθόλου. 
Έ νψ λοιπόν ή Γεωγνωσία έξετάζει τήν παρούσαν κα- 
ταστασιν τής Γής, ή Γεωλογία άνερευνα τόν τρόπον, καθ’ 
δν προήλθεν ή κατάστασις αύτη και τάς αιτίας καί 
δυνάμεις, αι όποϊαι έπενήργησαν είς αύτήν. Εινε λοιπόν ή 
Γεωλογία ιστορία τής άναπτύξεως τής Γής. « Ή  Γεω
γνωσία, λέγει δ Κόττας, (*) προσφέρει είς τήν Γεωλογίαν τήν 
ύλην πρός ιδεώδες τι οικοδόμημα. »

Εκ τών πέντε τμημάτων, είς ά διαιροΰσι συνήθως τήν 
Γεωγνωσίαν, ά) ’Εξωτερικήν Γεωγνωσίαν, β') Πετρογρα
φ ίαν, γ) Μορφολογίαν τών πετρωμάτων, δ') Ταξιλογίαν τών 
πετρωμάτων, έ ) Παλαιοντολογίαν, τό δεύτερον θέλομεν πα- 
ραλειψει έντελώς, έπειδή προς κατάληψιν αύτοΰ άπαιτοΰνται 
και γνώσεις τής Χημίας· έκ τώντεσσάρων δέ άλλων θέλομεν 
προτάξει τά γενικώτερα.

Σ χ ή μ α  κ α ί θερμοκρασία  τής Γ η ς .

Ή  γή έχει, ώς γνωστόν, τό σχήμα σώματος σφαιροει- 
δοΰς. Είνε σφαίρα πεπιεσμένη κατά τήν διεύθυνσιν τοΰ ά- 
ξονος της περι τό 1/299 τής διαμέτρου της. 'II διάμετρος δηλ. 
τών πόλων ή ό άξων τής Γής εινε 1713 μιλλίων, ή δέ διά
μετρος τοΰ ’Ισημερινού 1719.

Ό τ ι  ή Γή είνε στρογγύλη ήτο γνώμη επικρατούσα και 
κατ’ αύτήν τήν αρχαιότητα· ή δέ σφαιροειδής μορφή αύτής 
έπεβεβαιώθη προ πάντων κατά τήν 17 και 1 8 ^  έκατον-

(*) 'Ο  Κ ό ττ α ς  (Β ερ νά ρ δο ;)  ην  Γ ε ω γ ν ώ σ τ η ? ,  υ ιό ;  τοΟ δασονομικοΟ 
σ υ γ γ ρ α φ έω ς  'Ε ρ ρ ίκ ο υ  Κ ό τ τ α .  Έ γεννή Ο η  έν Ζ ιλ λ β ά χγ ι ,  κώ ατι  τ ή ς  Έ ΐ -  
σ ε ν α χ η ς  2 4  ’Ο κτ.  1 8 0 8 ,  έδίδοιξεν έν Φρειβουργτι  κα ί  συνέγραψε 
πλεΤστα Γ ε ω γ ν ω σ τ ικ ά  κ α ί  Γ ε ω λ ο γ ικ ά  σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ α .

ταετηρίδα διά καταμετρήσεων μοιρών υπό Γάλλων φυσι
κών και άστρονόμων και διά πειραμάτων τοΰ εκκρεμούς 
γενομένων κατά τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης.

Είνε γνωστόν ήδη, οτι είς ώρισμένα βάθη τηΰ έσωτε- 
ρικοΰ τής Γής ούδεμία ή τούλάχιστον όχι μεγάλη μετα
βολή τής θερμοκρασίας συμβαίνει, δπως κατά τήν έπιφά- 
νειαν, ένιαυσίως. Μ  παρατηρήσεις είς τοιούτους τόπους, £νθα 
είσέδυσαν είς τό έσωτερικόν τής Γής πολύ βαθέως, π. χ .  
είς μεταλλεία, έδειξαν, δτι μετά τοΰ βάθους αύξάνει και 
ή θερμοκρασία.

’Εκ πολλών πειραμάτων, δί ών άπέβλεψαν είς τόν προσ
διορισμόν τής θερμοκρασίας τοΰ Εσωτερικού τής Γής διά τοΰ 
προσδιορισμοΰ τής θερμοκρασίας τοΰ άέρος, τοΰ ύδατος και 
τών πετρωμάτων αύτών έν τοϊς μεταλλείοις, άπεδείχθη, οτ* 
είς 100 περίπου ποδών βάθος δυνάμεθα νά ύπολογίζωμεν 
αΰξησιν θερμοκρασίας 1^ Κελσίου, άλλά ούχι και νά τά- 
ξωμεν ώρισμένους νόμους περι τούτου. ’Ιδίως δέ σπουδαία 
εΤνε ή υπό τοΰ Τ ε ίχη  (Reich) μετά πολυαρίθμους παρα
τηρήσεις άνευρεθεΐσα βεβαιότης, οτι είς τά βάθη τών με
ταλλείων αI ψυχραντικαι έπενέργειαι εινε ίσχυρώτεραι τών 
θερμαντικών και δτι προϊόντος τοΰ χρόνου τά πετρώματα 
έν τοΓς μεταλλείοις άποψυχραίνονται. Ιίαι ή διά τών άρ- 
τεσιανών δέ φρεάτων έξέτασις και άναζήτησις τής αύ- 
ξήσεως τής θερμότητος είς τό αύτό εφερεν έξαγόμενον, 
δηλ. 1° Κ. είς 100 ποδών βάθος, οπερ καλοΰσι γ ε ω θ ε ρ 
μ ι κ ή ν  κ λ ί μ α κ α  τοΰ βάθους.

I I υ κ ν ό τ η ς  τ ή ς  Γ ή ς ·

Είς τήν έλκτικήν δύναμιν τής Γής στηρίζονται τά πει
ράματα πρός εύρεσή τής πυκνότητος ή τοΰ ειδικού βάρους 
της. Τά πειράματα ταΰτα συνίστανται 1) είς τήν άπό- 
κλισιν τής μολυβδαίνης ύπό τής μάζης όρους πλησίον ευ
ρισκομένου, 2) εις άναλικνίσεις (όρθότερον παλμούς) τοΰ



εκκρεμούς είτε έπί ύψηλοΰ ορούς είτε εντός βαθείας χαράδρας 
ή σήραγγος, 3) είς τούς παλμούς έλαφροΰ ζυγού άπηω- 
ρημένου διά νήματός τίνος, ό δποϊος καί τάς μικροτάτας 
δυνάμεις της ώσεως, τής ελξεως καί άπώσεως δηλ. δει 
κνυει.

Ό  Βουγέρος (Bouguer) καί δ Κονταμίνης (Condamine) έπέ- 
στησαν τήν προσοχήν αύτών εις τήν ελκτικήν δύναμιν τών 
υψηλών όρεων καί τήν έκ ταύτης προερχομένην άπόκλισιν 
της μολυβδαίνης. Έ κ  τούτων δέ 6 πρώτος ευρεν, οτι το Ι ίιμ -  
βόρασον άπομακρύνει τδ έκκρεμές έκ τής καθέτου διευθύν- 
σεως του κατά 7— 8". Ό  δέ Μασκελίνης (Maskeline) καί 
' Γττων (Hutton) Ικαμαν τάς έρευνας των περί τό όρος Σε- 
χάλλιον είς τά  όροπέδια τής Σκωττίας άπό του 1774 μέ
χρι ϊ τοϋ 1776 περί τής άποκλίσεως τής στάθμης έκ τοϋ υπο
λογισμού τοΰ όγκου τοΰ όρους καί υπολόγισε τότε ό ’'Γττων 
τήν σχέσιν τής έλξεως τής όλης Γής προς τήν τοΰ όρους Σε- 
χαλλίου καί εύρε 4 ,95  ώς τον πιθανόν αριθμόν διά τήν πυ
κνότητα τοΰ γήινου σώματος· τό έξαγόμενον δε τοϋτο βρα- 
δύτερον μετά άκριβεστέρας γεωγνωστικάς έξετάσεις τοΰ Σε- 
χαλλίου διωρθώθη είς 4 ,713.

Είς τήν έλάττωσιν τών παλμών τοΰ έκκρεμοΰς είς μεγάλα 
ΰψη έστήριξεν δ έκ Μεδιολάνου άστρονόμος Καρλίνης κατά τό 
έτος 1824 έπί τοΰ όρους Σενίσου έν Πεδεμοντίω τάς παρα- 
τηρήσεις του, καί έλαβεν ώς αριθμόν τής μέσης πυκνότη- 
τος 4 ,84. Ό  δέ Αίρΰς (Airy) έκ τών παλμών δύο έκκρεμών, 
τά  όποια έ'βαλε συγχρόνως είς κίνησιν κατά το 1826 , τό μέν 

έ'ν κατά τήν είσοδον, τό δέ έτερον είς τό βάθος σήραγγος 
1180 ποδών παρά τήν Νευκάστλην, εύρεν αΰξητιν τοΰ τελευ
ταίου 2 1/  ̂ έντός 24 ώρών, έξ ου ΰπελόγισε τήν πυκνότητα 
τής Γής εις 6,623.

Ό  δέ Καβενδίσης '(Cavendisch) έκ τής έλξεως σφαιρών 
εις την στάθμην τοΰ Κολόα,βου ΰπελόγισε τήν πυκνότητα 

1 ήζ κατα το έτος 1708 είς 5,48, ένφ βραδύτερον διά

παρατηρήσεων άκριβεστέρων δ 'Ρείχης κατά τό 1837 ΰπε
λόγισε τήν πυκνότητα είς 5,49, δ δέ Βαιλλΰς (Baily) μετ 
αύτόν είς 5,66.

Έ κ  πασών τούτων τών έρευνών καταφαίνεται, δτι η μέ
ση πυκνότης τής Γής εΤνε 5,5, δθεν περίπου μεταξύ τής τοΰ 
ΰδατος καί άργύρου, καί ίσοδυναμεΤ περίπου προς την τοΰ πυ
ρίτου ή μαγνήτου. Καταφαίνεται προσέτι, οτι η Γή οεν εινε 
ισοβαρή ς, οπως ύπετίθετο πρότερον, μέ ισην μάζαν τών την 
έπιφάνειαν αύτής άποτελούντων πετρωμάτων, αλλ οτι η πυ
κνότης αύτής αύξάνει έπί μάλλον εκ τών έκτος προς το κεν- 
τρον. Όθεν ή μέση πυκνότης τής έσωτερικής μάζης τής 
Γής άντιστοιχεΐ περίπου πρός τήν τοΰ καθαροΰ σιοήρου: 

7— 8, ένφ ή τοΰ φλοιοΰ αύτής δέν υπερβαίνει τήν πυ
κνότητα χαλίκων τινών, περίπου 2,5.

( " Ε η ε τ α ι  σ ο ν ί χ « * )

- ...... — OOC ^O O O ----------

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  T a x  Π 0 2 \  R A I  E O iM t tN  Π Α Ν Τ β Χ  

Τ ί ϊ \  Ε Θ Χ 2 Χ  Τ Η Σ  Υ Φ Π Α Ι Ο ν .

Εισαγωγή■

Αί λέξεις ή θ η  καί έ θ ι μ α ,  ώς ούσαι συνώνυμοι, όμοιά- 
ζουσι μέν, διότι σημαίνουσι κοινώς τούς διάφορους τροπους 
τοϋ προσφέρεσθαι, οίτινες ύφ’ ενός ή πλειοτερων δμοιομορ- 
φως καί σταθερώς παρατηρούνται καί έκ συμφώνου συνη
θίζονται· άλλά καί διαφέρουσιν απ’ άλλήλω ν διότι τά  μέν 
ήθη κρίνονται κατά τους κανόνας τής Ηθικής, τα δ;, 
έθιμα είνε ήθικώς αδιάφορα. Τά ήθη προσέτι, έπειόη δια 
τον άνωτέρω λόγον είνε ή χρηστά και καλα η πονηρά

φ
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καί κακά, χρησ ,μεύο^  ώς μέτρον τ%  μορ^  τών
κατά μέρος ανθρωπων Χα1 τών ^  ^  ^  ^

-  Λ J 0V“V συντελ2°^' προς τοΰτο. Συνώνυμος
η , J “ ς 75 η’ Λ  * *  νάεΓπω χαλήτερα, διάφορος μόνον 

κατα διάλεκτον εινε ή λέξις £0η: οί συνήθεις δηλ τρό

Τ  λέγ" ν κΧ'1 π?άττε'ν· Έ * των έθων λαμβάνουσ- 
την γενεσιν των κανόνες τινές ή τύπο, της διαγωγής, ^

τ * « ' ?  4 · « · ”  *··»« η * «  τό
«  σ τη ρ ιζ .™  fa, „ „ 5{ σιωπη|!5ίς „ Λ; χα· ,
χ ρ η σ ,ν  ^ ετ α ξν  τω „ ίβνών π ? , ^  ^  # · ,

p * F ».„. ΟΟεν .!  v o H f e ,  Siv 4λλ0; *
χαβ,ερωοωσιν 1·π?χ9ω. τ ,θτο τό Δίκαιον τοΰ · -

Λ  |Λίρ« ίτροποποίτραν αύτό. Έπε,δή &  οί γραπτ,ΐ’ ν 7 ™  
« »  ανεπαρχεΤς, ώς μ ή δρίζ,ντες ixp,SSc είς X  ' ' Τ ’

« »  τά πράγ,,.τ., &ά τοΟτο »„νυ«ίρνε, " ~ Γ  f '” ~
μετ’ αύτών, συχνάχ.ς μάλ[ίΓΧ« ω1 ’ ’“ ,” ™

U *  ? ί 5 όν μ  ^

την w » v Ελληνικήν γ λώσ,«» α! χέξί 
μ ° ,  » μ . ρ .  τ ρό π ο ,  » ,  , ,  ,,  5, *  -

«■· Λ ε . , ς  , ο ν η β , , α .  « 1  ή ξενοφανής ζ α χ ό Τ ,
ω=_ γ ,ν ε τα ,  τ5θτο δί)λ „  &  »  ? ? ί „ ων ^  ^ ’

μ,ων των «ρχα,ων *«', νεωτίρων Ελλήνω ν ν Ν ί  
» .  ν . ^ „ . _ Χωρα , . )  v V x _ . Erou χώρα/ ? , ρ

ο λ , ς « ,  T O B i - T o r o ,  σ„νήΟε,« vijiou χ ,? ά λ α „ ν _ Κ ά -  
J:  “ ■ C « M ,  »«fc μαχαλ«ς χαΐ τ ^ .  Περί T f .  », 

ν .,«5 των ήβων „ >  *  *«1 Δ. Βερν«ρ8Λ Ζ ε Γ
γεν. Ιστορίας σελ. 2G.  ̂ γ χ  Ρ*

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΤΡΟΦΗΝ.
------- ΡΟΟ§§ΘΟΟ ----- -

Λιάφυρα. εΐδη  τροφής·

Κατ’ άρχάς έχρησίμευον προς τροφήν τών πλειοτέ- 
ρων ανθρώπων τά άπλούστατα φυτά, καί παρήλθεν εξά
παντος αρκετός καιρός, πριν ουτοι κινούμενοι υπό τής 
πείνης ζητήσωσιν πρός τροφήν των τό κρέας τών ζώων,

'Ο άνθρωπος τρώγει, δσα δύναται νά πέψη (χώνευ
ση) ό στόμαχός του καί δέν αποκλείονται αυτών ούτε 
αί ρίζαι, οΰτε αί βοτάναι, ούτε τά αηδή ζωύφια, ούτε τό 
θνησιμαιον (ψοφίμι), ούδ’ αύτό τό ανθρώπινον κρέας. 
Καί ουσίας όρυκτάς, γήν (χώμα), τρώγει, διά νά θερα- 
πεύση τήν τής πείνης ανάγκην.

Έ ν  οσω ό άνθρωπος εΐνε άγριος, διαφέρει όλίγον τών 
άλογων ζώων καί ζή, ώς αύτά, έκ τής αυτής τροφής. 
Πολλοί λαοί εζων άλλοτε από ρίζας φυτών καί υ
πάρχει πλήθος νήσων είς τόν μέγαν ’Ωκεανόν, τών ο
ποίων οί κάτοικοι καί σήμερον ακόμη δέν γνωρίζουσι 
κανέν άλλο είδος τροφής.

Πολλαί φυλαί τών Ά λγογγ ινλενα πώ ν έν τώ Κα~ 
ναδα έτρέφοντο έν έλλείψει βαλάνων από τόν όπόν ή 
τό δέρμα, τό όποιον εύρίσκεται μεταξύ τοΰ ξύλου καί 
τοΰ φλοιοΰ τής σημύδος καί τής μελίας. Έ κ  τών άγρι
ων Αίθιόπων, διηγούνται οί αρχαίοι συγγραφείς, οί μέν 
Ιζων από τούς καρπούς φυτοΰ τίνος, τό όποιον αυ
ξάνει άνευ καλλιεργείας είς τά στάσιμα υδατα καί είς 
τά  έ'λη, οί δέ έτρωγαν τούς τρυφερούς βλαστούς δέν
δρων καί διά τοΰτο ώνομάζοντο ύ λ ο φ ά γ ο ι .  "Αλλοι 
έξέλεγον ώς τροφήν μόνον τάς ρίζας τής £ιπος ή τοΰ 
καλάμου καί οί σ π ε ρ μ α τ ο φ ά γ ο ι  ελαβον τό όνομα
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τοΰτο έκ τοΰ διότι έζων άπό κόκκους τών φυτών. Οί 
άρχαΐοι Βένδοι (Wenden) έξ ών σώζονται μικρά λείψα
να είς την Αουσατίαν (Lausitz) μεταξύ τών Γερμανών 
έτρωγον όλα τά είδη τών χόρτων αδιακρίτως· έπίσης 
οι Γουάγχοι, οί προ πολλοΰ έξαφανισΟέντες κάτοικοι 
τών Καναρίων νήσων, άνήκοντες είς τά έθνη της Βαρ- 
βαρίας.

Ο Lemaire διηγείται περί τίνος ευωχίας, είς ην 
παρευρέθη καί αύτός έν τη Γη του πυρός. Οί κάτοικοι, 
λέγει, αυτής έμασσων ρίζας καί χόρτα παντος είδους 
καί εχυνον, άφοϋ τά άπέπτυον εντός μεγάλης λεκάνης, 
υοωρ έπ α υτώ ν επειτα άνεκίνουν (άνεκάτευον) έπί τι-  
να καιρόν τοϋτον τόν ζωμόν καί έπρόσφερον μέρος αύ
τοΰ είς δυο αρχηγούς των.

Παρά τοϊς ΙΙολυνησιώταις έν τί) Σεελανδία ήτο είς 
τά ς  ημέρας του Κώκου (Cook) ή ‘ρίζα τής πτέριδος ή 
κυριωτέρα τροφή.

Πολλά τών ζώων βδελύττεται ό έξημερωμένος άνθρω
πος και έ'χει προς αύτά, ώς τροφήν θεωρούμενα, μίαν 
τινα αποστροφήν, ήτις πηγάζει έκ συνήθειας ή προλή- 
ψεως. Και όμως άπό τών εντόμων μέχρι τών έρπετών, 
τά όποια μας προξενουσι μεγίστην αηδίαν, δέν υπάρ
χε ι  ζώον, τό όποιον δέν κατατρώγει ό άνθρωπος.

Οι Ισπανοί εύρον είς τήν Αμερικήν έθνη, τά όποια ε- 
τρωγον ύπερμεγέθεις όφεις, καί άλλα, τά όποια άπετα- 
μίευον πλήθος μυρμήκων καί νυκτερίδων. Καί τοΰτο 
επικρατεί μέχρι τής σήμερον παρά πολλαΐς μικραϊς 
φυλαΐς, αΐτινες πλανώνται είς τά. παναρχαΐα δάση τής 
Βρασιλίας. Καί είς αύτήν τήν Αίγυπτον, είς τήν πρω
τεύουσαν ταύτης τής χώρας καί τά πέριξ αύτής, ζώ- 
σι χιλιάοες ανθρώπων μόνον άπό σαύρας καί δφεις. Τά 
έθνη τής Αιθιοπίας, τά καλούμενα ύπό τών άρχαίων 
ά κ ρ ι δ ο φ α γ ο ι ,  έλαβον τοΰτο τό όνομα άπό τάς α

κρίδας, τάς οποίας έτρωγον. Ή  χώρα ήτο πλήρης έξ 
αύτών, καί ήναπτον μεγάλην πυράν, διά ν’ άποπνίξω- 
σι αύτάς είς τον καπνόν της. ’Ακόμη μέχρι τής σήμερον 
ζώσιν οί κάτοικοι τούτων τών μερών άπο την αυτήν 
τροφήν, ήτις παχύνει παρά πολύ τούς απολαυοντας 
αύτής.

Οί Κάφροι θεωροΟσιν ώς τό κάλλιστον έπιδαιτρον 
(μεζελίκι) τον μυν, καί ή άράχνη εινε ή άγαπητή τρο
φή των. Μεταξύ τών Φοϋέρων (Foycrn) τινες προτιμώσι 
τό κρέας τοϋ κυνός παρά τό τών άλλων ζωων, το ο
ποίον άπαντα τις καί παρ’ άλλοις έθνεσι, τοΐς Ά λ γ ο γ γ ιν -  
λενάπαις καί τοϊς Ίροκέσοις. Τινές μάλιστα τών Μ ογ- 
γόλων εχουσι τήν συνήθειαν να εύνουχιζωσι τους κυνας, 
διά νά τούς παχύνωσι καί κάμωσι το κρέας των νος·ι- 
μώτερον. Οί δέ ’Ινδιάνοι τής βορείου ’Αμερικής ετρεφον 
άρκτους έπί δύο καί τρια ετη οι εστιάσεις εορτασιμους. 
Οί Οίλέται (Oeleten) καί άλλαι νομαδικαί φυλαι τών 
Μογγόλων καί Τούρκων τρωγουσι τακτικώς ιππειον κρέ
ας, καί προτιμώσι τό γάλα  τής φοραοος άπο το τής 
άγελάδος.

Τά άνθρώπινα ζωύφια φαίνεται, οτι εινε οια τινα έ
θνη άληθές τράγημα (mets delicat). Οί Όττεντότοι τρώ- 
γουσι φθείρας (ψείρας). Πρέπει, λεγουσι, να καταφαγω- 
μεν τά ζώα, τά όποια θέλουσι νά μας καταφάγωσιν. 
Οί άρχαΐοι Μεξικανοί έθεώρουν, ότι εΤνε κάλλιον νά 
τρώγη τις αύτούς παρά να τους σκοτονη μεταξύ τών 
ονύχων. Μέχρι τοΰδε ή γνώμη αυτη έπικρατεΐ είς το 
Μεξικόν καί μετεδόθη καί είς τούς μεταναστεύσαντας 
τών Ίνδοευρωπαίων. Διά τούς Κομάγχους είνε τά αν
θρώπινα ζωύφια ωσαύτως τράγημα· μεταξύ δέ τών Πο- 
λυνησιωτών του Ταϊτίου νέοι καί γέροντες τρώγουσι 
τούς φθείρας. "Ωστε αύτη ή συνήθεια εινε έξηπλωμένη 
είς ό'λον τό πρόσωπον τής γής.



Αν και εινε όμολογόύμενον, οτι ή φύσις ώς πρός 
τον οιοργανισμόν τών πεπτικών οργάνων, έπλασε τον 
άνθρωπον παμφαγον, άλλ' όμως δέν εινε και άποδεδει- 
γμένον, δτι ή οργανική εξις καί κρδσις (constitution) 
του άναγκαζει αυτόν έξάπαντος νά τρέφηται μέ κρέας. 
Α λλ ή συνήθεια τοϋ νά τρώγωμεν τά ζώα εκαμεν ανέ

καθεν τους ανθρώπους νά σχηματίσωσι τήν πεποίθησιν, 
δτι τά ζώα εινε έπι τής γ ή ς  μόνον και μόνον, διά νά 
χρησιμεύωσιν ώς τροφή των. Ή  γή  λοιπον άπέβη μέ- 
γα  σφαγεΐον. Γοιαυτη φοβερά σφαγή δέν διεγείρει τήν 
παραμικραν συμπαθειαν, και μόνον μεταξύ τών ’Ινδών 
ευρίσκει τ ις  τούς όπαδούς τής θρησκείας τοΰ Βράμα, 
είς τούς όποιους ή χύσις τοΰ αίματος εμπνέει άπο- 
στροφ^ν. Ουτοι οι ίνδοι καλύπτουσι τό στόμα, διά νά 
μή τυχόν μυΐα ευρη έν αύτώ τόν όλεθρόν της καί κρα- 
τοϋσιν είς τάς χεΐρας μικρόν σάρωθρον, (μυιοσόβιον), 
οια να διωκωσιν αυτας, περί τής ζωής τών όποιων με- 
γ α λ ω ς  φροντίζουσιν. Ή  φροντίς αυτη προβαίνει έπι το- 
σοΰτον, ώστε απαξ τοϋ ένιαυτοΰ ετοιμάζεται διά τάς 
μυιας μεγαλοπρεπής έστίασις, συνισταμένη είς λοπάδα 
πληρη γάλακτος μεμιγμένου μέ σάκχαρον. Και είνε 
κοινοτατη ή συνήθεια τό νά ρίπτωσιν είς τον σωρόν 
τών μυρμήκων κόκκους όρυζίου.

Θεραπείας και περιποιήσεις τοιούτου είδους άποκαλοϋ- 
μεν ήμεΤς κατα τόν ίδικόν μας τρόπον τοΰ συλλογί- 
ζεσθαι παιδαοιωοεις· οιοτι ο άνθρωπος, διά νά υπερά
σπιση εαυτόν, βιάζεται νά φονεύη πλήθος ζώων. Μας 
φαίνεται οέ πάντη περιττόν νά έξετάσωμεν, άν εκείνος 
δστις πρώτος εφαγε κρέας ζώου, ήσθάνθη αηδίαν καί 
φοβον. ΙΙαν δ,τι έρρέθη περι τούτου μέ ωραίας φράσεις 
άπο τον καιρόν τοΰ Πλάτωνος και Πλουτάρχου, δέν 
είνε ούτε σαφές, ούτε ακριβές. Ό  άγριος άνθρωπος κι
νούμενος υπό τής πείνης, νομίζει όλα θεμιτά, καί ή

φαντασία του δέν είνε ούδ’ επ’ έλαχιστον δεκτική τοΰ 
ένθουσιασμοϋ, τόν όποιον παρ’ αύτώ προϋποθετουσι.

’Έ ργον  τοΰ ιατροϋ είνε νά μας οιώαζη ποσα κακα 
έπροξένησεν ή χρήσις αυτη εις τήν κοινωνίαν, και πώς 
τό σπέρμα τοϋτο τής  διαφθορας, αναμιχθεν με το αν
θρώπινον αιμα, μετεδόθη και είς τας έπερχομενας γ ε 
νεάς. "Εως καί δταν τό κρέας πολλών ζώων, και ί ί ιω ς 
εκείνων, τά όποια τρέφονται μέ ίχθϋς, δέν εινε βλα
βερόν, βέβαιον εινε, δτι ή χρήσις αυτη αυξάνει τήν 
φιλοσαρκίαν (Sinnlichkeit), κάμνει δηλ. αύτόν μάλλον 
σαρκικόν και πνίγει τά γλυκέα έκεϊνα αισθήματα, τα 
όποια ευρίσκει τις μεταξύ τών εθνών, άτινα ζώσιν α
πό φυτικάς ούσίας.

Ά λ λ ’ ό άνθρωπος άνεκάλυψε μετ’ όλίγον νέαν π η 
γήν ήδονών, και άπήλαυσεν αυτας χωρίς να σκεφθή πε
ρί τών συνεπειών. Τά ζώα, τά οποΐα ως έκ τής φυ- 
σεώς των ένδιαφέρουσιν ήμας τά μέγιστα, έπεσαν εύθύς 
υπό τήν κοπίδα τοΰ σφαγέως, και ή οψις τοϋ αϊματος, 
τό όποιον έρρευσεν είς ποταμούς, δέ·» ήόυνηθη νά κρά
τηση τήν πρός τήν φιλοσαρκίαν όρμην του. Και αύτ/] 
ή Θήρα (κυνήγιον), ήτις έπενοήθη εξ ανάγκης, εγεινε 
οιασκέοασις, καί ευρίσκει τις είς τόν φόνον καί την σφα
γή ν  εύχαρίστησιν καί διατριβήν τοϋ χρονου, έν τών 
«εύγενών παθών», είς τό όποιον λαμβάνουσι μέρος ό
λ α  σ/εδόν τα πεπολιτισμένα έθνη. Τέλος κατήντησαν νά 
εύνουχίζωσι τά ζώα, διά νά κάμωσι τό κρέας των νο- 
στιμώτερον: μία τών «ωραίων», άλλά καί μυσαρών εφευ
ρέσεων, ήτις είνε έξηπλωμένη είς δλον τό πρόσωπον 
τής  γή?· Ά λ λ ’ δμως τινά τών ζώων έθεωρησαν ως άκα- 
θαρτα καί βλαβερά καί από τούτων τό κρέας άπέσχον. 
Ά λ λ ά  δέν θέλομεν νά παρακολουθήσωμεν περαιτέρω 
ταύτας τάς ιδιοτροπίας, καί νά έξετάσωμεν άν εχουσι
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δίκαιον ή όχι οί άνθρωποι είς τοΰτο μεν νά εύαρεστών- 
ται, είς εκείνο δέ νά δυσαρεστώνται.

Οί άνθρωποι δέν περιορίζονται μόνον εις τό κρέας, 
άΛΛά πινουσι και το ετι θερμόν αίμα τών σφαττομένων 
ζώων, π. χ .  μεταξύ τών Φίννων ct Όστιάκοι, οίτινες 
άγαπώσι περιπαθώς αυτό. Ωσαύτως οί Σαμοϊέδαι, οιτι- 
νες καί διϊσχυρίζονται, ότι εινε έπικούρημα κατά της 
στομακάκης. Καί ύπάρχουσιν ’Αφρικανικά έθνη, παρ’ οις 
θεωρείται ώς αγώνισμα εΰκλείας καί τιμής, τίς δύναται 
νά καταβροχθίση περισσότερον θερμόν αΓμα.

Ως προς τήν εκλογήν όμως τής τροφής δέν πρέπει νά 
παρατρεξωμεν, οτι ό άνθρωπος έξαρταται ολως διόλου 
άπό τό κλίμα τοΰ μέρους, όπου ένδιαιταται. Οί κάτοικοι 
τών βορείων καί ψυχρών χωρών έν γένει δέν εύρίσκουσι 
είς το βασιλειον τών φυτών αρκετήν ύλην τροφής, καί ά- 
ναγκάζονται διά τοΰτο νά καταφεύγωσιν είς τό τών ζώων. 
Καί τώ οντι δύναται τις  νά διαίρεση τήν γην κατά τά εί
δη τής τροφής είς τέσσαρας ζώνας, τάς εξής:

1) Τ'ήν ζώνην τών έκ τοΰ κρέατος τροφών, ήτις έπί τοΰ 
βορείου ημισφαιρίου είς τό μεσημβρινόν αυτής όριον άκο- 
?>ουθεΐ σχεδόν τόν δρόμον μιας Ίσοθέρμου (Isolherme)· κα
θότι το όριον αρχεται έν τώ νέω κόσμω πλησίον τών έκβο- 
λών του Ορεγώνος, φέρεται πρός τήν Λαβραδώρην, περι
βάλλει τήν Γροινλανδίαν, άπαντα τόν άρχαΐον κόσμον είς 
τήν παραλίαν τής βορείου Νορβηγίας, καί διακόπτει τήν ή 
πειρον μέ καμπύλην γραμμήν, ώστε καταλείπει αύτήν 
μεταξύ Ιαπω νίας καί Ίέσου (Jeso).

2) τήν ζώνην τών εκ χόρτον  καί κρέατος τροφών, 
ητις εκτείνεται άπο έκεΐνο το όριον μέ^ρι τοϋ τροπικού 
του καρκίνου.

3) τήν ζώνην τών έκ χόρτων τροφών, τήν όποιαν ά- 
π}τελεΐ ή διακεκαυμένη ζώνη καί τέλος

-ΐ) τήν Οευτερκν ζώνην τών έκ χόρτων καί κρέατος

/
I
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τρ οφ ώ ν,  ή τ ις  κεΐται πέραν τοΰ  τροπικού τοΰ α ιγόκερω  

είς  τό μ ε σ η μ β ρ ιν ό ν  ή μ ισφ α ίρ ιον .
Έ π ί υψηλών ορεινών χωρών καί όροπεδίων τών τρο

πικών συμπίπτει ή πρώτη ζώνη μέ τήν τρίτην.
Τά άπολίτιστα έθνη διά τήν φύσιν τών μέσων τής 

συντηρήσεώς των καταβάλλουσιν ώς έπί τό πλεϊστον 
μεγάλην έπιμέλειαν. Οί ατλαντικοί Ά λγογγ ινλενά πα ι  έ
τρωγαν φαρμακερά φυτά, τά όποια πρώτον διά παρα
σκευής έκαμαν βρωτά. Αίθιοπικά φΰλα έτρωγαν τά φαρ- 
μακερώτατα ζώα, καί χωρίς ν’ άναφέρω τόν Μιθριδάτην, 
θέλω κάμει μνείαν μόνον περί τής κόρης έκείνης, ή- 
τις έπί μακρόν έζη άπό φαρμακερά φυτά χωρίς νά τήν 
βλάπτωσι, καί δί ών καί αύτη, καθώς διαβεβαιοΐ ό ’Α
ριστοτέλης, διεπλάσθη είς πολλά διαπεραστικόν φάρμακον.

'Ολόκληρα έθνη τρέφονται άπό άκαθαρσίας. Οί Ό τ -  
τεντότοι καταβροχθίζουσι μέ άπληστίαν τά  έντόσθια, έως 
καί αυτήν τήν κόπρον τών ζώων, καί άπό τούς σκώλη- 
κας καταφαγωμένου πτώματος παρασκευάζουσι έπίδαιτρον 
(Leckerbissen). Ά λ λ ο ι  ’Αφρικανοί εινε οχι έπιτηδειότεροι 
πρός εκλογήν, καί οί πλειότεροι αύτών ΘεωροΟσι το κρέας 
τότε μόνον ώς νόστιμον, όταν ήνε έξ ήμισείας σεσηπός, 
καθώς οί Ευρωπαίοι γαστρονόμοι (όψογάγοι) προτιμώσι 
τό άγρίμιον μέ «haut gout» παντός άλλου όπτοϋ καί 
τό ζών (ζωόν) γενόμενον τυρίον παρά παν άλλο τυρίον! 
Οί Σαμοϊέδαι τρώγουσιν όλα τά θνησιμαία έκτος τής 
γα λή ς ,  τοΰ κυνός, τής έρμαλίνης καί τοΰ σκιούρου. Π α
ρά τισιν ίπποπόλοις έθνεσι τών άσιατικών στεππών τών 
Μογγόλων καί Τούρκων έπικρατεΐ ή συνήθεια νά μαλα- 
κύνωσι τό κρέας βάλλοντες αύτό υπό τό έφίππειον καί 
έφιππεύοντες είς αύτό ημέρας τινάς.

Είς τό Άρακάν δέν τρώγουσι τούς ίχθΰς άλλως, εί- 
μή άφου βρωμήσωσι, καί μεταχειρίζονται αυτούς έν τοι-  
αύτη καταστάσει ώς είδος έμβάμματος ή άλμης, ητις



μιγνύεται p i  άλλα φαγητά καί έχει τόσην άποφοράν,- 
ώστε δι’ ένα ξένον είνε μόλις υποφερτή.

Αί τροφαί άλλων τινών βαρβάρων εθνών κινοΰσιν ε- 
τι μάλλον είς έκπληξιν. Ό τ α ν  cE ύλοφάγοι, περί ών 
αναφέρει Διόδωρος ό Σικελιώτης, δέν είχον τί νά φά- 
γωσιν, εβρεχον τά παλαιά καί παρερριμένα δέρματα καί 
έτρωγον αυτά, άφοΰ πρώτον έμάδουν τάς τρίχας είς 
τήν θερμήν σποδόν. "Αμα γέννηση γυνή τις παρά τοΐς 
Ίακούταις, λαμβάνει ό πατήρ τοΰ τέκνου τόν πλακούν
τα, τόν ψήνει καί δωροφορεΐ μέ αυτόν συγγενείς καί 
φίλους. Οί δέ Τοπικάμβοι καταβροχθίζουσι τό ύστερον 
(δευτέριον) καί μέρος τοΰ όμφαλικοΰ λώρου τών νεογνών?

Οί Άβυσσινοί περιχέουσι τάς έκ τοΰ κρέατος τροφάς, 
τάς οποίας παραθέτουσιν εις τήν τράπεζαν ήμιέφθους, 
συχνάκις μέ χολήν.

Ό  άνθρωπος ζητεί καί ευρίσκει τά μάλιστα αλλόκο
τα προς διατήρησίν του μέσα, όταν καταντήση είς τήν 
έσχάτην ανάγκην. Έ ν  καιρώ τής ένώσεως (Ligue) συνή- 
θροισαν οί Παρισινοί έπί τοΰ πολυανδρίου τών αθώων 
από τούς τάφους τά ανθρώπινα όστα, ήλεσαν αυτά 
καί έζύμωσαν έξ αύτών άρτον.

Φαίνεται μάλιστα, οτι ή πρόοδος εις τόν πολιτισμόν 
δεν συνεπιφέρει καί άνάλογον γευστικήν κρίσιν. Διότι 
οί Σιαμέζοι προτιμώσι τά έντερα καί τά σικχαμερώτατα 
έγκατα τών μερών εκείνων, τά  όποια παρ’ ήμΐν θεω
ρούνται ώς νοστιμώτατα.

Διά νά δώσωμεν τέλος είς ταύτην τήν έπιθεώρησιν 
άναφέρομεν ακόμη, οτι τινές τρώγουσι καί τά ανθρώ
πινα περιττώματα καί πίνουσι τά ουρά των.

Ό  αιρετικός Τρογχελΐνος έτιματο είς τινας έπαρχίας 
τώ 1185 τόσον πολύ, ώστε ό λαός συνωθεΐτο διά νά 
πίη τό ουρόν του. Οί κηπουροί μεταξύ τών Σινών π λ η -  
ρόνουσι τά  περιττώματα τοΰ κρεωφάγου πολύ άκριβώ-

τερα παρά τά  τοΰ ίχθυοφάγου, καί άπογεύονται αύτά 
διά νά τά διακρίνωσι,

Ή  άγιότης τών Γουγίων (Gugis) καί Φακιρών μετα 
ξύ τών ’Ινδών συνίσταται κυρίως είς τό νά μή τρώ- 
γωσιν, ό,τι δέν έμαγειρεύθη ή δέν ήρτύθη μέ κόπρον 
δαμάλεως. Ή  κόπρος αυτη εινε είς τοσαύτην υπόλη- 
ψιν, ώστε οί πλεΐστοι τών Ινδώ ν τήν πρωίαν άλείφου- 
σι μέ αυτήν τό μέτωπον, τό στήθος καί τούς ώμους 
« διότι καθαρίζει τήν ψυχήν ».

   -----

Π Ε Ρ Ι Ε Ρ Γ Ο Ν  Δ Ι Η Γ Η Μ Α .

Σαλαδίνος ό σουλτάνος τής Αίγυπτου ήρώτησέ ποτε 
ένδοξον έπί σοφία ’Ιουδαίον, τίνα τών τριών νόμων ένό 
μιζεν άληθή, τόν ’Ι ο υ δ α ϊ κ ό ν ,  τόν Μ ω α μ ε θ α ν ι κ ό ν  
ή τόν Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ό ν .  Ό  ’Ιουδαίος, όστις ήτον τώ 
οντι σοφός άνήρ, κατενόησεν, οτι ό σουλτάνος ήθελε νά 
τόν παγίδευση μέ τούς λόγους του· διό καί λέγει. Βα
σιλεύ, διά νά σας είπω, τί φρονώ περί τούτου, πρέπει 
νά σας διηγηθώ ίστορίδιόν τι.

Ή τ ό  ποτε μέγας καί πλούσιος άνήρ, όστις μεταξύ 
τών άλλων θησαυρών του είχε καί ώραΐόν τι καί πο
λύτιμον δακτυλίδιον, τοΰ όποιου ή κεκρυμένη δύνα- 
μ ις  συνίστατο είς τό νά κάμη αγαπητόν καί θεώ καί 
άνθρώποις έκεΐνον, όστις εφερεν αυτό. Επειδή δέ έπεθύ- 
μει νά διασώζηται τοΰτο πάντοτε «ίς τούς διαδόχους 
του, διέθετο, οτι έκαστος, είς τόν όποιον καταλειφθέν 
7;θελεν εύρεθή τό δακτυλίδιον, πρέπει νά θεωρήται ώς
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κληρονόμος του και ώς πρεσβύτατος νά τιμαται και 
γεραίρεται ύπό τών άλλων δυο. Ό  κληρονομήσας τό 
δακτυλίδιον έδωσε τήν αύτήν διαταγήν εις τούς δια
δόχους του, καί ούτως έφθασεν τό δακτυλίδιον εις πολ
λών χειρας και τέλος εις τίνος, όστις είχε τρεις υιούς, 
τούς όποιους, διότι ήσαν ολοι ενάρετοι, ήγάπα εξίσου. 
Οι νεανίσκοι έγνώριζον τήν ιδιότητα τοΰ δακτυλιδίου, 
και επειδή έκαστος ήθελε νά ήνε ό μά7.ιστα θαυμαζό- 
μενος παρεκάλει τόν πατέρα του ιδίως, όταν ελθη ή 
ώρα τοΰ θανάτου του, νά τό άφήση εις αύτόν. Ό  κα
λός ουτος άνθρωπος, όστις καί αυτός δέν είξευρεν, είς 
τίνα νά άφήση αύτό, έστοχάσΟη νά ευχαρίστηση όλους 
καί κατεσκεύασε κρυφίως παρά τινι έπιτηδ3ΐω χρυσοχόω 
δύο άλλα, τά όποια ήσαν τόσον όμοια μέ τό πρώτον, 
ώστε μόλις ήδύνατό τις νά διακρίνη αύτά. Ό τ ε  δέ ή γ -  
γιζεν τό τέλος του, εδωσεν εις καθένα τών υίών του 
τό ίδικόν του καί μετέβη είς τήν άλλην ζωήν. "Ε
καστος ήθελε νά λάβη εις τήν εξουσίαν του τήν κλη
ρονομιάν καί νά τιμαται, καί είς άπόδειξιν, ότι δικαίω 
τώ 7νόγω κάμνει τοΰτο, έπαρουσίαζεν έκαστος τό δα- 
κτυλίδιόν του. Επειδή δέ ευρον τά δακτυλίδια τόσον 
ομοια πρός άλληλα, ώστε δέν ήδύναντο νά διακρίνωσι 
ποιον ήτο τό αληθινόν, ή/^θον δλοι όμοΰ είς τόν διχα
στήν, διά νά κρίνη ούτος τήν διαφεράν των.

Άφοΰ ό δικαστής ηχούσε τό πραγμα, είπεν. Έ άν δέν 
φέρητε έδώ τόν πατέρα σας, θέλω άποβάλλει καί ύμας 
καί τήν άξίωσιν υμών. Νομίζετε τάχα , οτι εγώ είμαι 
έδώ, διά νά λύω α ιν ίγμ α τα ; ή ελπίζετε, ότι τό άλη- 
θινόν δακτυλίδιον θέλει άνοίξει τό στόμα, διά νά μας 
κάμη νά τό γνωρίσωμεν ; Ά λ λ ά  σταθήτε! Δέν ήκουσα, 
δτι τό αληθινόν δακτυλίδιον έχει τήν δύναμιν νά κά- 
μνη άγαπητόν εκείνον, όστις φέρει αύτό ; ’Επειδή λοι
πόν τά ψευδή δακτυλίδια δέν έχουσι ταυτην τήν δύνα-
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μίν, εΐπατέ μοι, τίς έξ υμών, εινε τόν όποιον άγα- 
πώσιν μάλιστα οί άλλοι δύο;  —  Σιωπάτε; Εκαστος 
άγαπα εαυτόν μ ά λ ισ τα ;— ‘Ω ! τότε είσθε καί οί τρεις 
ήπατημένοι. Τό άληθινον δακτυλίδιον έξάπαντος έχάθη 
καί διά νά κρύψη τήν άπώλειαν ό πατήρ, κατεσκευα-
σεν άνΟ’ έν^ς τρια δακτυλιοια.

Τό αύτό λέγω  καί έγώ, βασιλεύ, περί τών τριών 
νόμων, τούς όποιους εδωσεν ό Θεός εις τά τρία έθνη 
Έκαστον νομίζει, δτι εχει τόν αληθινόν νόμον.^ Ποιον 
δμως έχει αύτόν τώ όντι, τό πρόβλημα μενει άλυτον, 
καθώς καί τό περί τοΰ οακτυλιοιου.

Ό  σοφός μ’ όλα ταΰτα δικαστής έπρόσθεσεν. Ά ν  
υμείς αντί τής άποφάσεως θέλετε τήν συμβουλήν μου, 
σ'ας λέγω. Έ καστος, άς θεωρη τό δακτυλίδιον του ώς 
τό αληθινόν, καί άς φρονί), ότι ό καλός ύμών πατήρ 
δέν ύπέφερε περαιτέρω τήν τοΰ ενός δακτυλιδίου τυραν
νίαν είς τον οΐκόν του, ώς άγαπών έξίσου ύμας. Δεν 
ήθελε νά προσβάλη καί καταθλίψη τούς^δυο, διά να δω- 
ση είς τόν ένα μόνον τήν προτίμησιν. Ά ς  προσπαθηση 
έκαστος νά γίνη άξιος τοΰ άληθινοΰ δακτυλιδίου. Α 
γαπάτε άλλήλους, καθώς καί ό πατήρ ύμών σας ήγά- 
πησεν, ευεργετείτε άλλήλους, καθώς καί ό πατήρ ύμών 
σας εύηργέτησεν. Καί δταν ή δύναμις τοΰ δακτυλιδίου 
γίνη καταφανής είς τά τέκνα τών τέκνων σας, τοτε 
ποοσκαλώ ύμας μετά χιλιάδας χιλιάδων ετών πρό τοΰ 
δικαστικοΰ τούτου βήματος· τότε θέλει κάθησθαι ένιαΰ- 
θα άνήρ σοφώτερος έμοΰ, διά νά λύση  ̂ τήν διαφοραν 
σας. Ούτως ειπεν ό μετριόφρων δικαστής.

Ό  Σ α λ α δ ΐν ο ς  έ γ ν ώ ρ ισ ε ν  τήν ε ίς  τήν διήγησιν ταυτην 
έ μ π ε ρ ιε χ ο μ έ ν η ν  αλήθειαν, καί έθαύμασε τόσον τήν^σο-

- ~ >ι έκααε τοΰ λοιποΟ αυτόνφιαν* του Ιουοαιου, ωστε
στενώτατον φίλον του.

■ '·  ■■
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Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Ο Ν .

Αξιωματικός, οστις εΤχεν άποβάλει μίαν τών κνη
μών του εις τινα μάχην, παρήγγειλε νά τοϋ κάμω- 
σιν ετεραν ξυλινην κατά πάντα όμοίαν μέ τήν φυσικήν. 
Μετά τινα καιρόν σφαίρα κανονιού τοΰ άφήρπασε κα* 
ταύτην τήν ξυλίνην κνήμην. Οί περί αυτόν φυσικω τώ 
λόγω ίδόντες τοΰτο άρχισαν νά κράζωσι « Γρήγορα νά 
προσκληθΐ) ό χειρουγός». 'Ο χ ι,  φίλοι μου, τοΐς λέγει 
μέ άταραξίαν ό άξιωματικός, « προσκαλέσατε κάλλιον
— 1.. Ι ί.Λ . r

χ ρ ή σ ιμ ο ν  αύτοΤς π ο λ ύ  μ έ  σ υ ν ισ τώ σ ιν .
Αεν θέλουν νά μ έ  ϊ χ ω σ ι  ’ς τ ά ς  σ υ να ν α σ τροφές  τ ω ν ,
Ο ΰτ  είς τ α ς  συνελεύσεις  τ ω ν ,  οδτ> ε ίς  τ ά ς  έο ρ τά ς  τ ω ν .  
Φ ε υ γ ω ν  λο ιπήν τ ά ς  π ό λ ε ι ς  τ ω ν  κ α ί  τά ς  π ο λ λ ά ς  τ ω ν  τ ύ Ρβα ς ,  
Π ρ ο σ τ ρ έ χ ω  είς  τ ώ ν  μ ο ν α σ τ ώ ν  τ ά ς  τ α π ε ί ν ά ς  κ α λύ β α ς .
Κ α ί  τ ο τ ε  έ π α ν έ ρ χ ο μ α ι ,  ό π ό τ α ν  ασθενήσουν,
Η κ εκ μ η κ ό τε ς  ο μ μ α τ α  κ α ι  σ τ ό μ α  δ τα ν  κ λε ίσ ου ν .

τον ξυλουργόν.*

Α ΙΝ ΙΓ Μ Α .

Γ Ρ Ι Φ Ο Σ


