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γ ά ρ  έπίς-ασθαι α γ α θ ό ν  δ ο κ ε ΐ  ε ίν α ι .  Π λ ά 
τω ν  Λ ά χ .  1 8 2 .  Ε.

ΙΟΥΛΙΟΣ ΓΡΕΒΥΣ

’Ιούλιος Γρεβΰς (Jules Grevy), 6 νϋν πρόεδρος τής 
Γαλλικής δημοκρατίας, έγεννήθη τη 15 Αύγουστου 
1813 έν Mont-sous-Vaudray τοϋ νομοΰ Ίόρα (Jura). 
Ά φοΰ έτελείωσε τήν σειράν τών γυμνασιακών αύτοΰ 
μαθημάτων έν τώ Πολινιανώ (Polignv), μετέβη είς 
ΙΙαρισίους, οπου έσπούδασε τήν Νομικήν, ελαβε μέρος 
είς τάς κατά τήν Ίουλιανήν έπανάστασιν μ ά χα ς ,  
απέκτησε ταχέω ς ονομα μεταξύ τών δικηγόρων καί 
τώ 1848  εκλεχθείς μέλος τής εθνικής συνελεύσεως ά- 
πέκλινε πρός τήν άριστεράν αύτής πτέρυγα. Ή  είς τό 
σύνταγμα τής δημοκρατίας τροπολογία αύτίΰ, ήτις



ώριζε τά περι εκλογές καί καθαιρέσεων - τοϋ ;προέδρ3« 
διά της εθνικές συνελεύσεως, άπερρίφθη τη 7 ’Οκτω
βρίου 1848 διά ψήφων 643 άντί 158, καί άπεφαοίσθ/; 
νά γινηται ή εκλογή αύτοΰ διά γενικής ψηφοφορίας: 
πραγμα, τό όποιον ωφέλησε πολύ Λουδοβίκον τον JVa- 
πολέοντα εις τό νά άρηται τήν νίκην. Ό  Γρεβϋς έμεινε 
πιστός είς τήν μετρίαν δημοκρατίαν και είς τήν νο
μοθετικήν συνέλευσιν καί άπεσύρθη τής πολιτικής με
τά τό πραξικόπημα τή 2 Δεκεμβρίου. Τώ 1868 εγει- 
νε πρόεδρος (Batonier) τοΰ έν ΓΙαρισίοις δικηγορικοϋ 
σώματος, καί τω αύτώ ετει είς τήν νέαν εκλογήν ©ιά 
το νομοθετικόν σώμα έν τώ νομώ Ίόρα ένίκησε μέ 
μεγαλην πλειοψηφίχν τόν υποψήφιον τής κυβερνή- 
σεως. Πολύ πλειοτέρας ψήφους ελαβε τώ 1869 είς 
τάς γενικας^ έκλογάς. 'Η  άντιπολίτευσις αύτοΰ κατά 
τής  αυτοκρατορικής κυβερνήσεως υπήρξε σταθεοά, άλ
λα μέτρια καί είς τά πράγματα μάλλον απευθυνό
μενη. Έξεφράσθη ένεργητικώς κατά τής κωμωδίας τοΰ 
ψηφίσματος* τώ δέ 1870 έκηρύχθη κατά τής συς·άσεως 
οικτατορίας καί υπέρ τής διατηρήσεως νομίμων τύπων. 
Τον Φεβρουάριον τοΰ 1871 εκλεχθείς δίς είς τήν ε
θνικήν συνέλευσιν έκλήθη παρ’ άύτής είς τήν σπου- 
οαιοτάτην θέσιν τής προεδρίας καί τετράκις: κατ’ Αύ
γουστον 1871, κατά Μάρτιον: 1872, κατά ’Ιούνιον 1872, 
καί κατά Φεβρουάριον 1873. j έ μεγάλην πλειοψη- 
,φίαν έξελέγη έκ -νέου πτόεδρτς. ’Απέκλινε μέν "τρίς 
τήν άριστεράν πτέρυγα· άλλ’ απέκτησε διά τής μετρι- 
ότηςος καί τοΰ άξιολόγου τρόπου του τοσαύτην επιρ
ροήν, ώστε έθεωρεΐτο ώς ό επίδοξος .διάδοχος τοΰ θ ι -  
έρσου ή ώς αντιπρόεδρος τής δημοκρατίας. Ό τ α ν  τή 
ά, ’Απριλίου 1873 ή δεξιά πτέρυξ είς τινα ύπ’ αύτοΰ 

-“γενομένην κλήσιν είς τήν τάξιν, άφορώσαν τόν άν- 
απρόσω πον Γραμώνα (Gra.mon), διεμαρτυρήθη .κατ’ ,ςώ-
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τής, κατέθεσε τήν αρχήν καί δέν έδέχθη τήν έκ νέου
έκλογήν αύτοΰ, διότι έγεινε μέ άσήμαντον πλειοψη-
«ρίαν. ’Αντικατεστάθη λοιπόν τή 4 ’Απριλίου ύπό τοϋ
Βυφέ. Έ κ το τε  άνήκεν είς τήν άριστεράν τής έθνικής 
συνελεύσεως πτέρυγα. Κατά τών ραδιουργιών τών μο- 
ναρχικών έγραψε » Le gouverncraent necessaire « (1873) 
καί έξεφράσθη κατά τής έπταετοϋς διαρκείας τής προε
δρίας. Ό  Γρεβϋς είνε εις έκ τών όλιγίστων Γάλλων 
πολιτικών, οΐτινες έλεύθεροι πάσης ματαιότητος δέν 
άγαπώσι κενάς φράσεις· διό καί προσαγορεύουσιν αύ
τόν » ’Α ριστείδην τής Γ αλλ ία ς» . Μετά τήν παραίτη- 
σιν τοϋ στρατάρχου Μακμαώνος έξελέγη τη 30 Ια- 
νουαρίου τοΰ παρόντος έτους πρόεδρος τής δημοκρα
τίας ύπό τε τής Βουλής τών άντιπροσώπων καί τής Γε
ρουσίας καί έ'κτοτε διατελεϊ κυβερνών μετά μεγάλης έ- 
πιτηδειότητος καί συνεσεως το πολιτικον τής 1 αλλιας 
σκάφος.

 ....—ΟΟΟ^ΟΟΟ- -· -——

ΔΙΑΛΟΓΟΙ
Π ί ρ ϊ  β ι . Ι τ ί ο ν ο ς  σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  δ η μ ο τ ικ ή ς  ί χ π α ι ύ ι ν σ α ύ ς .

-  -

(Σ υ ν έ χ ε ια  σελ. 49)y

Κ. Κυρίας δυνάμεις έχει ή ψυχή ήμών, ώ φίλε Δη
μόφιλε, τρεΤς, ώς γνωρίζεις, τό γνωστικόν, συναισθη
τικόν καί όρεκτικόν καί περί μέν τήν άνάπτυξιν τοϋ 
πρώτου άσχολεΤται ή λεγομένη διανοητική μόρφωσι-ς, 
περί δέ τά άλλα δύο κυρίως ή ηθική. Άρ.φότερα λοι
πόν ταϋτα, τήν τε διανοητικήν καί ήθικήν άνάπτυξιν
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τοϋ πχιδός σ/.οποϋν το σχολεΐον, ενεργεί αύτάς διά τών 
διαφόρων διδασκόμενων μαθημάτων, άτινα ού μόνον τας 
γνωστικάς της ψυχής δυνάμεις όφείλουσιν άμα πάσας 
νά άναπτ ύσσωσι, τό αντιληπτικόν δηλ. τό κριτικόν 
τήν φαντασίαν, τήν μνήμην και τόν λόγον, άλ
λα  και ικανήν ήΟοποΐόν δύναμιν άσκοΰντα έπί τών πα ι
διών, τήν καρδίαν αύτών νά διαπλάττωσι και αγαθά 
νά καθιστώσιν αύτά.—  Δ. Ά λ λ ’ άρά γε  διά μόνων τών 
εν τώ σχολείω διδαγμάτων μορφοΰται ό παΐς, ούχί δέ 
και διά τής έν αύτω τάξεως, τουλάχιστον ηθικώς;—  
Κ. Μέ προλαμβάνεις, ώ Δημόφιλε. Πολύ περισσότερον 
πολλών διδαγμάτων συντείνει εις τήν ηθικήν μάλιστα 
μόρφωσιν τοϋ παιδός ή όλη έν τή σχολή τάξις, ή εν 
τε τή διδασκαλία και έκτος αυτής εύρυθμος, σεμνοπρε
πής και ώρισμένη διαγωγή τοϋ τε διδασκάλου καί τών 
μαθητών. Ώ ς  πασα πολιτεία έχει τούς νόμους αύτή'ς, 
οΰτω και ή σχολή, ώς πολιτεία έν σμικρώ, όφείλει νά 
έχη τοϋς έαυτής νόμους, είς οΰς τά δρώντα πρό
σωπα όφείλουσι νά ύπακούωσι.—  Δ. Καί τί λοιπόν δύ- 
νασαι τώρα νά είπης περί τής όντως ίεραρχικής καί 
στρατιωτικής τάξεως, τής έπικρατοόσης έν τώ παλαιώ 
συστήματι, καθ’ ήν αί σύγχρονοι έκεΐναι καί τακτικαί 
αινήσεις, τά ώρισμένα καί ομοιόμορφα προστάγματα, ή 
φωνή, ό κώδων, ή συρίστρα, αί χειρονομίαι, τά πάν
τα  τείνουσιν εις αληθώς στρατιωτικήν σεμνότητα, πει
θαρχίαν καί τάξιν, καί καθ’ ήν έν τή ποικίλη καί βαθ
μολογική έκείνη σειρά τών πρωτοσχολικών αξιωμάτων 
καί καθηκόντων συνηθίζει λίαν ένωρίς ό παΐς είς τε τό 
άρχειν καί άρχεσθαι, καί είς τό καθ’ ώρισμένους κανό
νας έργάζεσθαι. —  Κ. Πολλά καί δεινά, ώ βέλτιστε, 
καί πρώτον τό έξής τοΰτο· Διά νά τηρηθή αληθώς ή 
τάξις έν τώ εις πολλάς κλάσεις, θρανία καί ημικύκλια 
κατατετμημένω έκείνω σχολείω, είνε ανάγκη πολλών

προσώπων καί πραγμάτων, έφ’ ώ το παλαιόν σύστημα 
έξεΰρε καί ώνόμασε τό φοβερόν έκεΐνο σμήνος τών πρω- 
τοσ/όλων* cL τών γενικών καί τών βοηθών τούτων, 
τών κοσμητόρων β'. τών μερικών, ήτοι τών ύπαγορευ- 
τών καί ερμηνευτών καί τών αναπληρωτών τούτων ή 
βοηθών· έπειτα τήν άτελεύτητον έκείνην σειράν τών δι. 
αταγμάτων, είς τήν αναγραφήν τών όποιων ό μακαρί
της  Κοκκώνης έχρειάσθη 15 δλας σελίδας (ίδε Ό δ . Κοκκ. 
τμ . 3 ον κεφ. 1 1ον), καί τά όποΐα πολλάκις έξουδετε- 
ροϋσιν άλληλα, ώς συμβαίνει πάντοτε μέν έν τή γρ α 
φή, πλειστάκις δέ κατά τήν έν τοΐς ήμικυκλίοις άνά- 
γνωσιν· διότι, ένώ μέν γράφουσιν οί μαθηταί θρανίου 
τινός, προσβάλλει τό ούς αύτών άλλου θρανίου ύπαγό- 
ρευσις, τήν δέ έν τοΐς ήμικυκλίοις έργασίαν διαταράτ- 
τει ούγι σπανίως ή φ ω ν α σ κ ί α  καί αταξία τοΰ π λ η 
σίον ημικυκλίου.—  Δ. Ά λ λ α  λησμονείς, ώ Κ αλλίμαχε, 
ότι από πολλοϋ ηδη ή καθ’ ύπαγόρευσιν γραφή κα- 
τηργήθη 5— Κ. Ουδόλως λησμονώ· καλώς γνωρίζω, δ- 
τ ι  κατηργήθη μέ ν ε ι ς  τινα σχολεία, μάλιστα π α ρ 'η μ ΐν  
εν τή Α νατολή , διατηρείται δέ ακόμη είς τά πλειστα, 
οί δέ έν χρήσει Ό δηγο ί ούδέν περί τούτου λέγουσι. Τ ώ 
ρα όσον μέν άφορα τά ;  τακτικάς σου αύτάς καί στρα- 
τιωτικάς κινήσεις, άνελογίσθης ποτέ, πόσος πολύτιμος 
χρόνος δαπαναται μάτην έν αύταΐς, καί πόσας καί οποί
ας γνώσεις ήδύναντο ν’ άποκτήσωσι οί μαθηταί συνδιδα- 
κτικώς έν αύτω διδασκόμενοι; Ή  τάξις φείδεται χρόνου 
καί πόνου κατά σοφόν τινα Γερμανόν, άλλ’ ενταύθα η 
τάξις  σπαταλα χρόνον, καί μ ό χ θ ο ν ^ έ μ β ά λ λ ε ι  είς τα  παι- 
δία. Δ. Ά λ λ ά ,  μοί φαίνεται, δέν είναι τοΰτο ματαια α
πώλεια χρόνου, φίλε Καλλίμαχε. Ό  παις έν^ταΐς κανο- 
νικαΐς καί ρυθμικαΐς έκείναις κινήσεσιν έθίζεται να η- 
να ι.τακτικός καί ακριβής Ιν τε ταΐς σκέψεσι καί τοΐς 
λόγοχς αύτοΰ καί έργοις, ύπείκων δέ προς τούτοις uu-



ν ίχ ώ ς  εις τά προσταγμχτα  έκεΐνα καί μετά πολλών συν- 
εκτελών αυτά γίνεται ευπειθής και ταπεινόφρων, έν ώ 
αι καθαρώς σωματικαί ασκήσεις, άφ’ ών λείπει ή κα
νονική κα'ι ρυθμική κίνησις, ικανών στοιχείων στερούν
ται εις άνάπτυξιν τών είρημένων αρετών.—  Κ. Παρα
δέχομαι, ότι ό ρυθμός εινε μέν αγαπητός εις τούς 
παΐδας, συντελεί δέ ίκανώς είς τήν άνάπτυξιν αρετών 
τίνων, ώς είπες· άλλ’ άρά γε  πολύ κάλλιον αποτέ
λεσμα προς τοΰτο δέν φίρεί <5 έν τη Μουσική ρυθμός, 
δτε συνοδεύει αύτόν πρώτον μέν ό ήχος, ή ή φωνή ή 
«,'ωποιοΰσα αύτόν και διεγειρουσα τά λαμπρά συναισθή
ματα τά έκ τής Μουσικής προερχόμενα, καί δεύτερον 
ό λόγος, οστις ισχυροποιεί καί επιβάλλει-εις τάς καρ- 
δίας τά συναισθήματα ταΰτα. Ά λ λ ’ απεναντίας οι μέν 
διευθύνοντες τήν τάξιν και τήν κατ’ αύτήν εργασίαν 
έν τή σχολή εινε αύτό τοΰτο παΐδες, ούδεμίαν μέν των 
άρετων έκείνων εχοντες, ούδέ δυνάμενοι περί αύτών νά 
είπωσί τι καί νά τας έπιβάλωσιν είς άλλους, εκτελοϋν- 
τες οε ταΰτα πάντα οχι έν έτίιγνώσει καί συνειδήσει, 
καί επομένως άνευ σεμνότητός τίνος ή αξιώματος* έξ 
ών πηγάζει τό πρός' τήν έργασίαν καί ταξιν σέβας τώ ν  
μαθητών· οί δέ μαθηταί λίαν δουλοπρέπώς καί άνελευ- 
θέρως δίκην προβάτων άκολουθοΰντες τήν τάξιν έκίί- 
ν/)ν, ευθύς ω-, έξελθωσι τοΰ σχολείου, λησμονοΰσι τά 
πάν . α έκ τ^ς  πολυμήχανου εκείνης ρυθμικής καί τα-' 
κτικής σου. Οσον ο άφορα τήν ύπό ώρισμένους κανό
νας και οδηγίας έργασίαν τών πρωτοσχόλων, πιστεύεις 
ποτέ, ότι τά παιδία ταΰτα εινε ικανά καί τό εργον αύ
τών έν άκριβεΐ έπιγνώσει νά πράττωσι, καί τά άλλα 
διδακτικά παραγγέλματα νά τηρώσιν έν τή διδασκαλία ;■ 
Εκ τών παραγγελμάτων τούτων σοί αναφέρω τινά διά 
νά πεισθής, ω Δημόφιλε, ότι πολύ δυσκολώτερον πολ
λών έργων εινε τό διδάσκειν. ’Οφείλει π. χ .  ό διδί-'
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• σχαλος σπανίως μεταβάλλων τήν (έσιν του νά ήνε μάλ
λον σιωπηλός. » Σιωπήν έπιβάλλει μόνον ή σιωπή « λέγει 
•παιδαγωγικόν τι αξίωμα· άλλ’ οί πρωτόσχολοί σου αι
ωνίως μεταβάλλοντες θέσιν αιωνίως λαλοΰσιν. ’Οφείλει 
επίσης ό διδάσκων μήτε πολύ δυνατά νά όμιλή, διότι 
έκεΐ οί μαθηταί γίνονται άτακτοι καί θορυβώδεις, μή
τε πολύ σιγά, διότι δέν εννοείται. Τώρα τ ις  έκ τών 
πρωτοσχόλων σου έτήρησέ ποτε τό ακριβές καί δίκαιον 
μ έτρον ; Ά λ λ ά ,  τό σπουδαιότερον, είς τάς κατά τήν 
διδασκαλίαν έρωτήσεις καί άποκρίσεις ύπάρχουσι τοσοΰ- 
τοι καί το’.οΰτοι νόμοι, είς τό προτείνειν τήν έρώτησιν, 
το άποκρίνεσθαι, τό διορθοΰν τήν έσφαλμένην άπόκρι- 
σιν κ. τ. λ., ώστε μά τήν άλήθειαν άμφιβάλλω, άν δέ
κα ύπάρχουσι καθ’ όλον τό έθνος δημοδιδάσκαλοι κατά 
τούς παιδαγωγικούς τούτους νόμους έκτελοΰντες τό 
εογον των, πολλώ δέ μάλλον εις καί μόνος πρωτό- 
σχολος. Δύνανται οί πρωτόσχολοί σου μετ' ή,θους καί 
αξιώματος άπαγγέλλοντες τά διδάγματα έπί τοΰ .ήθους 
τών παίδων νά έπηρεάσωσι; Δύνανται νά τηρήσωσι τήν 
άπαιτουμένην εύπρέπειαν καί σεμνότητα καθ’ όλην τήν 
έν τή σχολτ) αναστροφήν αύτών, οίστε νά θεωρώνται υ
πέροχοι τών άλλων, οπερ ανάγκη νά προσυπάρχη είς τόν 
διδάσκοντα; —  Δ. Δέν άρνοΰμαι μέν ταΰτα. παντελώς, 
ω Κ αλλίμαχε, άλλά καί δυσκολεύομαι νά παραδε7 θώ, 
οτι τά παιδία ταΰτα, άτινα άλλως είνε οί εκλεκτότεροι 
μαθηταί κατά τε τάς γνώσεις καί τάς άλλας άρετάς 
(1) ύπό τε τοΰ διδασκάλου συνεχώς καθοδηγούμενα καί 
διά τής καθ’ έκάστην τριβής, δέν δύνανται νά καταστώ- 
σιν ικανά είς τό εργοντων.— Κ. ’Απάτη ού σμικρά, ά- 
γαπητέ Δημόφιλε. Ναι μέν επιβάλλει ό 'Οδηγός είς τόν 
θ’.δ;σκαλον τήν προπαρασχευήν καί προγύμνσσιν τών μι

( 4 )  Όδ. Κ ο κ χ .  T o j i .  A ',  κ ε ϊ ο λ .  C'.
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κρών εκείνων συνδιδασκάλων του (I -), άλλ’ είπε μοι τί 
πρώτον 0>. πράξη ό διδασκαλος; τάς συνδιοακτικάς του 
τάξει; ,  τάς άπορροφώσας άπαντα τόν χρόνον αύτοΰ, Οά 
διοάσκη, τούς πρωτοσχόλους θά προγυμνάζη, τήν γεν ι
κήν τάξιν Θά έπιβλέπη, εϊς ήν μάλιστα ανάγονται αί συ
χνότατα». ιίμωριαι και επιπλήξεις, η τόν δλον μηχαν ι
σμόν Οά συγκρατη; Ό σον δ’ άφορα τήν εκλογήν καί 
τήν τριβήν τών μαθητών, άν μεταξύ έκατόν παιδιών 
εύρίσκη τις πάντοτε είκοσιν, (2) ώς άπαιτεΐ ό Ό δηγός , 
ικανά νά ποδηγετήσωσι τά άλλα είς τε τήν τάξιν καί 
τά γραμματα, Οά ηναι οεβαιως θαΰμα· άλλα καί άν εύ- 
ρεΟώσι, .α παιοια ταΰτα, μόλις οιοαχθώσε τήν μηχανι
κήν εκείνην εργασίαν, μεταβαίνουσιν είς τό Ελληνικόν 
σχολεΐον κατ’ επίμονον αίτησιν τών γονέων, σφόδρα δια- 
μαχομένην προς τήν άπαίτησιν τοΰ Ό δηγοΰ.—  Δ. ’Αλη
θώς πείθομαι, οτι ή μέν τών γονέων άπαίτησις εινε δί
καια καί φιλάνθρωπος, άδικος δέ ή τοΰ Όδηγοΰ.  Κ.
Και ομως και αλλο τι actκον συμβαίνει ένταΰθα, ώ Δη
μόφ ιλε .— Δ. Τό ποιον; — Κ. Τά παιδία ταΰτα όκτάκις 
τούλάχιστον τοΰ μηνός δύο ώρας δαπανώντα καθ’ έκά- 
στην υπέρ τών άλλων, χάνουσι δεκαέξ ώρας διδασκαλί
ας κατά μήνα. Τί δέ Οά είπης περί τοΰ γενικοΰ πρωτο- 
σχόλου, δστις δαπανά ολόκληρον τήν ημέραν του; περί 
ου, άν κρίνη τις κατά τ6ν 'Οδηγόν, τεσσαράκοντα όλας 
ημέρας θά ίδης, ότι χάνει υπέρ τών άλλων; — Δ. Ι έ  συ- 
νελάβομεν επ’ αύτοφώρω μή είδότα τά γιγνόμενα. Οί 
γενικοί πρωτόσχολοι προ πολλοΰ άντικατεστάθησαν υ
πό τών ύποδιδασκάλων ή βοηθών. —  Κ. ’Απάτη ού 
σμικρά* ή άντικατάστασι; αυτη έγένετο μέν έν ταΐς 
πόλεσιν πόσα ομως χωρία καί κώμαι διατηροΰσιν έτι 
τόν γενικόν πρωτόσχολον! Έ πε ιτα  ή άντιχατάστασις
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ουτε τον μηχανισμόν ούτε τήν σύγχυσιν καί άταξίαν 
ήρε, ούτε άφήρεσεν από τάς χεΐρας τών παιδαρίων ε
κείνων, τών μερικών πρωτοσχόλων, τήν διεξαγωγήν 
τής πλείονος εργασίας έν τώ σχολείω.—  Δ. Πλήν δέν 
θά μέ πείσης ποτέ, ότι τά έλαφρά εκείνα διδάγματα δέν 
δύνανται έπί τέλους οί παΐδες νά διακατάσχωσι 
καί διδάξωσιν άλλους.— Κ. ’Αλλά Οά σέ πείση του
λάχιστον ό μειλίχιος μαθητής τοΰ Σωκράτους, ό κα
λός κάγαθός Ξενοφών λέγων (1)· » Καί  έπί μέν τοΐς 
παισίν έκ τών γ ε ρ α ι τ έ ρ ω ν  ήρημένοι είσιν, ο'ί άν δο- 
κώσι τούς παΐδας βέλτιστους άποδεικνύναι «, καί άλ- 
λαχοΰ·» Διδάσκουσι δέ τούς παΐδας καί σωφροσύνην, μέ- 
γα  δέ συμβάλλεται είς τό μανθάνειν σωφρονεΐν αυ
τούς, οτι καί τούς π ρ ε σ β υ τ έ ρ ο υ ς  όρώσιν άνά πάσαν 
τήν ημέραν σωφρόνως διάγοντας «. ’Ακούεις, αγαπητέ 
Δημόφιλε, τούς πρεσβυτέρους ορίζει διά τήν παιδικήν η
λικίαν, ένώ διά τούς έφηβους ορίζει τούς άνδρας, διότι 
μόνον οί πρεσβύτεροι δύνανται, σωφρονοΰντες αύτοί καί 
πείραν πολλήν κεκτημένοι, νά διδάξωσιν τήν δύσκολον 
ηλικίαν τών παίδων σωφροσύνην τε καί τά λοιπά 
αγαθά. Οί άνθρωποι, φίλτατε, πιστεύουσι μάλλον είς τά 
ομματα παρά είς τά ώτά των καί τό παράδειγμα, λέγει 
ό Σενέκχς, καθιστα τόν δρόμον βραχύτερον και άσφαλέ- 
στερον. Τώρα οί πρωτόσχολοι όποιον παράδειγμα Οά γί-  
νωσιν είς τούς παΐδας, προς ους εινε είς άμεσον καί εν
δελεχή σχέσιν; "Αν άληθεύη τό λόγιον, οτι τό σχολεΐον 
εινε ή φωτογραφία τοΰ διδασκάλου, ένταΰθα άληθέστα- 
τα δυνάμεθα νά είπωμεν, δτι τό σχολεΐον εινε ή φωτογρα
φία τών πρωτοσχόλων, τών άγραμμάτων καί πλειστάκις 
ανήθικων εκείνων παιδαρίων. Δ. Νικάς, νικάς ώ φίλτατον 
Καλλιμάχιον, και πείθομαι ήδη, δτι δσον άφορα τήν έν
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τώ σχολείω τάξιν καί σεμνότητα καί τήν έν τη διδασκα
λία έπίγνωσιν καί ευπρέπειαν οί πρωτόσχολοι είνε παν 
άλλο ή τηρηταί αύτής. Καιρός δέ νομίζω νά έλθωμεν εις 
αύτά τά μαθήματα, διά νά ίδωμεν ποιον έκ τών δύο 
συστημάτων παρέχει εις τόν παΐδα του λαοϋ τα χύ-  
τερον και τελειοτερον τάς πρώτας στοιχειώδεις γνώσεις 
ών απόλυτον έχει ανάγκην έν τη κοινωνία.— Κ. ”Oyt 
ακόμη, ώ Δημόφιλε* εις τήν έν τώ σχολείω τάξιν ά-
νήκουσι καί αί άμοιβαί καί ποιναί τών μαθητών.—
Δ. Τί τάχα  υποβλέπεις εϊς άμφότερα τ α ΰ τ α ; — Κ.
Βλέπω πάνυ δικαίως, ότι πρός τήρησιν τής ευταξίας
καί έπιμελείας έξεΰρον οί παιδαγωγοί ύμών πολλάς 
καί δρακοντείους ποινάς καί πολλάς καί ποικίλας ά- 
μοιβάς. Δεκαπέντε είδη βραβεύσεων καί αμοιβών καί 
δεκαεπτά είδη ποινών αναγράφει καί έξηγεϊ ό μακα
ρίτης Κοκκώνης εις είκοσι τρεις σελίδας τοΰ Ό δηγοΰ 
αύτοΰ (1). Προβιβασμούς, γραμμάτια  εύχαριστήσεως, 
άνακηρυξεις, άναγραφάς εις πίνακας τιμής, διορισμούς 
εις θεσεις και τόσην άλλην ματαιοδοξίαν καί κενόνη- 
τα* άλλά τά γελοία εκείνα χαρτάρια, τά δίκην χα ρ
τονομισμάτων τιΟεμενα είς εύρυτάτην κυκλοφορίαν έν 
τώ  κρατεί εκεινω τοΰ σχολείου καί λαμβάνοντα τήν 
αύτήν τύχην, ήν καί τό χαρτονόμισμα είς πολλά οί- 
κονομικώς κακώς εχοντα κράτη .— Δ. Τά εύσημα λ έ 
γ ε ι ς ; —  Κ. Αύτά ταΰτα, ώ Δημόφιλε.—  Δ. Καί ύπάρ- 
χο«σιν ακόμη έν τοΐς σχολείοις; —  Κ. Καί δέν βλέπεις 
οτι έν τοΐς καταλόγοις τών βιβλίων τών δημοτικών 
σχολείων κατέχουσι πάντοτε έπίζηλον Οέσιν; —  Δ. ’Α
ληθώς γελοΐον καί αηδές πραγμα. —  Κ. Μόνος ό ξη
ρός καί αφελής έπαινος επιτρέπεται, φίλε Δημόφιλε, ώς 
αμοιβή τοΰ μαΟητοΰ κατά τό νέον σύστημα. Τί δέ λέ-
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γεις  περί τών πολλών καί ποικίλων ποινών, περί τών 
έξευτελιστικών έκείνων προπηλακισμών, τής ένώπιον 
τών μαθητών στηλιτεύσεως* δέν γνωρίζω δέ, άν ύπάρ- 
χη  είσέτι καί ό μαύρος πίναξ τής άτιμώσεως. ’Αλλά 
τό ξύλον τό έπάρατον; άλλ’ οί άνηλεεΐς έκεΐνοι ραβ- 
δισμοί; ώ αγαθέ Δημόφιλε, κακούργων μάλλον άγριον 
σο^φρονιστήριον καθίσταται οΰτω τό σχολεΐον, ούχί δέ 
καί τής τρυφερωτέρας ηλικίας φαιδρόν παιδευτήριον.—  
Δ. ’Αληθώς έκέρδησας τέλος τήν ψήφόν μου έν τώ 
ζητήματι τής  τε έν τή σχολή τάξεως καί τών παρομαρ- 
τούντων* έπεθύμουν δέ ήδη νά ακούσω οποία τ ις  απε
ναντίας είνε αυτη έν τώ νέω συστήμαπ. —  Κ. ΙΙερί 
τούτου, φίλτατε, άλλοτε δύνασαι νά άναγνώσης καί 
άκούσης πλειάτερα* έγώ ενταύθα γενικώτερά τινα άφοΰ 
σοί είπω, θά είσίλθω είς τό κύριον ζήτημα τό περί 
τών διαφόρων μαθημάτων, είς ο καί σύ σπεύδεις. Κα
τά τό νέον σύστ/ιμα τό σχολεΪ3ν δέν είνε κατατετμη
μένο'/ είς οκτώ καί δέκα τάξεις* αί τάξεις είνε μόνον 
τρεις ή τέσσαρες, αιτινες δύνανται καί μέ δύω διδα
σκάλους ή καί ενα ύποδιδάσκαλον νά έργασθώσι. Λεί- 
πουσι τά ημικύκλια, τά μεγάλα θρανία, οί πρωτόσχο- 
λοι, αί πολλαί άνω καί κάτω κινήσεις, τά δέ πολλά καί 
ποικίλα ποοστάγματα αντικαθίστανται έν ανάγκη διά 
τοΰ άφελοΰς, έν, δύω- έν δύω, τρία κ.τ.λ. Λείπουσιν 
αί πολλαί καί ποικίλαι άμοιβαί καί ποιναί, τά  πολ
λά καί δημαρχικά κατάστιχα, περί ών είς δεκατρείς 
σελίδας όμιλεΐ ό Κοκκώνης, ό φοβερός αύτός μ η 
χανισμός ό άποβλέπων είς τήν έκτακτον έκείνην συγ- 
/υσ ιν  καί ματαιότητα. Ή  τάξις άπασα είνε καθ’ όλην 
τήν ήμέοαν ύπό τά βλέμματα τοΰ διδασκάλου. Διδάσκει 
ουτος ήρέμα, σιγανά καί άνευ διακοπής* τά παιδία ί- 
στανται ζωηρά μέν καί ευκίνητα κατά τον νοΰν, ά λ /ά  
προσεκτικά καί. ακίνητα κατά τό σώμα. Αί ψυχαί δ~



λων τών μαθητών κρέμανται άπό τό γλυκύ καί σε
μνόν βλέμμα τοΰ διδασκάλου. Ή  ησυχία και ή τά- 
ξις συγκρατεΐται διά της σιωπής καί της λίαν μεθο
δικής εργασίας, τυχόν δέ διαταραχθεϊσα έπαναφέρεται 
οί ενός βλέμματος, όπερ δύναται πολλά νά έκφράση, 
δΐ ενός έλαφροΰ κτυπήματος έπί της έδρας, δί έλαφρας 
έπιπλήξεως κ.τ.λ. Λείπει, τό ξύλον τό έπάρατον καί 
υπάρχει τό ασμα τό φαιδρύνον τάς ώρας της άναπαύ- 
σεως, καί ή γυμναστική, ή καθιστώσα χαρίεσσαν τήν έ
ξω τοΰ σχολείου διατριβήν καί τοσαΰται καί τοιαΰται 
μερικότητες, αΐτινες καθιστώσιν εκπληκτικήν τήν υπερο
χήν αύτοΰ υπέρ τό παλαιόν. Ά λ λ ’ άς είσέλϋωμεν 
πλέον είς τό περί τών διδασκόμενων μαθημάτων, οπερ 
σύ θεωρείς τό σπουδαιότερον τών ανωτέρω.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

 -ΨΧ- -

Πιρί σωιχτ.τικής αγωγής.

(Σ υ ν έ χ ε ια  Τ3. σελ. 15 )

Και είς τον ύπν ον  πρέπει νά επικρατή ή τάξις αυ
τή. Είς τάς πρώτας ημέρας βεβαίως μετά τήν γέννησιν 
πρέπει ν’ άφίνη τις τό παν είς τήν φύσιν, καί νά πα
ρατηρώ μόνον. Ά μ α  ομως παρατηρήσει πόσον κοιμάται 
τό παιδίον και πότε έξυπνίζεται, άς κάμνη τήν έμφάνισιν 
τής φυσικής ταύτης χρείας σταθερόν, οσον ένδέχεται, κα
νόνα, Αυτη ή τάξις πρέπει νά μεταβάλληται μετά βρα
χείας περιόδους συμφώνως πρός τήν τοΰ παιδιού άνά-

πτυξιν. Καί δεν πρέπει μέν νά ταράτττ| τις τον ύπνον 
αύτοΰ, ένίοτε ομως πρέπει νά τό έξυπνίζτ,, οταν ύπερ- 
βαίνϊ) τά  τεθέντα όρια. Τοΰτο εΤνε σωτήριον και είς τό 
παιδίον καί είς τούς περιστοιχοϋντας αύτό· διότι τούς άπαλ- 
λάττει άπό τήν ένόχλησιν έν καιρψ της τραπέζης, ή τήν 
νύκτα μένον άυπνον.

Ή  κ ί ν η σ ι ς  και κ α τ α β α υ κ ά λ η σ ι ς  (νανάρισμα) ί
σως εινε πάντη ι:εριττά· άλλ’ ή πείρα πολλών αιώνων 
άπέδί,ιξεν, οτι δεν φέρουσι και βλάβην τινά, οταν ήνε μέ
τρια' Προτιμητέον ομως πάλιν τό κ ι ν ε ϊ ν  έντος λ ί κ ν ο υ  
(κούνιας) ή σ κ ά φ η ς  παρά τό έν ταϊς ά γ κ ά λ α ι ς  σεί -  
ειν.  Ό  διά του τελευταίου δυνατός ερεθισμός άπεδείχθη 
επίσης επιβλαβής, ώς καί ό διά τών πολλών φ ι λ η μ ά τ ω ν  
ή τοΰ γ α ρ γ α λ ι σ μ ο ΰ .

Τά ε ν δ ύ μ α τ α  τοΰ θηλαμινοϋ δέν πρέπει ούτε τόσον 
στενά ούτε τόσον θερμά νά ήνε, διά νά είμπορή νά φυ- 
λάσσηται ή άπαιτουμένη καθαριότης. Ή  συχνή άλλαγή 
τών ένδυμάτων, καθώς καί τό νά ένδύωμεν αύτά πολύ ε
λαφρά, προξενεί καταψύξεις (κρυολογήματα). Τό "δέ σπαρ- 
γάνωμα πρέπει νά συγχωρήται μόνον διά νά δωσωμεν στε^- 
ρότητά τινα είς το σώμα, δΐ ής προλαμβάνεται ό κίν
δυνος ό έκ τής έν τώ  φέρειν απροσεξίας, καί διά νά πε- 
ριορίσωμεν τήν πολλήν κίνησιν τοΰ νεογνού, τής όποιας 
ό ερεθισμός δέν είνε άνάλογος πρός τήν έν τή  κοιλία 
τής μητρός προτέραν αύτοϋ ήσυχίαν,

Τοΰτο ισχύει πρό πάντων περί τής π ε ρ ι φ ο ρ ά ς .  
Ή  πνευματική άνάπτυξις, τήν οποίαν περιμένει τις έκ
τών πολυαρίθμων αντιλήψεων, προσκόπτει διά τής προώ
ρου άνησυχίας και τοΰ έρεθισμοΰ, καί μάλιστα εις
πόλεις, όπου ό διαβατικός θόρυβος καί ή τύρβη δέν 
προσφέρει κανέν άντικείμενον κατάλληλον διά τάς πρώ
τας άντιλήψεις. Όθεν ή ήσυχος π α ι δ ι ά  μέ ά-
πλούστατα πράγματα, ένώ κείνται ή κάθηνται, καί I-
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πειτα, ένώ ίστανται τά παιδία, έπιδρα λυσιτελέστερον καί 
εις τό πνεΰμα και είς το σώμα, παρά τό φέρε  tv /.at 
ό χ ε ι σ θ α ι  έν ταΤς όοοΐς, μεθ’ ών συνδέεται 6 έκ της τών 
δούλων και άλλων κακοηθείας κίνδυνος κτλ. Εις τάς βλά- 
βας τοΰ <ρερειν π>λυ τά παιδία έν ταΐ; άγκάλαις άνή/.ει 
και /] μονομερής άνάπτυξις τοΰ σώματος, ήτις ένίοτε ού- 
ναται να παρεκβή και εις διαστροφήν. Τό φερόμενον παι- 
οίον οεν εινε έπίσης θερμόν οΰτε έπίτης ελεύθερον ή έσφιγ- 
μενον επειδή όλίγαι τιθηναί εχουσι δύναμιν καί νοΰν 
ικανόν, άστε νά μεταφίρωτι τό παιδίον από τής μιας 
εις τήν άλλην αγκάλην. Διά τοΰτο ήθελεν είτθαι κάλλιον 
να κάθηται μέν τό παιδίον εις όχημα, διά νά μεταβάλ- 
λη δί α!ιτοΰ μόνον τόπον, όχι ομως καί νά διαταράτ- 
τηται καί κλονήται κοινύμενον.

Οτι παραμεγαλη θ ε ρ μ ο τ η ς  καθώς καί παραμεγάλον 
ψ ΰ χ ο ς  δεν συμβάλλει εις τήν άνάπτυξιν τοΰ σώματος, 
τοϋτο έχει το νεογνόν κοινόν μ.έ ολην τήν οργανικήν φύ- 
σιν. Μετρίαν θερμοκρασίαν δωματίου, έλαφράν άλλά θερ
μαίνονταν ένδυμασίαν, μεγαλήτεραν θερμότητα, Ινώ κεΤ- 
ται καί κάθηται, μικροτέραν, ένώ κινείται, ταϋτα ά-αιτεΓ 
ή πείρα καί διά μέγα καί διά μικρόν παιδίον. Προσέτι 
πρέπει νά φυλλάττωμεν τους πόδας μάλλον ά~ό τό ψϋ- 
χος, την κεφαλήν μάλλον άπό τήν ύπερθέρματιν. Βαρέα 
λοιπόν καλύματα, άλλά καί λεπτοΊφή πάλιν, είνε έπίσης 
επιβλαβή. Προς τούτοις πρέπει ν’ άποφεύγη μέν τις τήν 
ήλιοκαΐαν, άλλά ν’ άπομακρύνη καί πάσαν ακτίνα ήλιακήν 
άπό τό πρόσωπον τοΰ παιδός, διά νά μή διαφθαρή ή έ- 
πιδερμίς αύτοΰ, είνε όλεθρία ματαιότης. Ώ ;  έκ τούτου τό 
οέβμα #τής κεφαλής αύτοΰ δέν λαμβάνει τήν άνήκουταν 
έλαστικότητα· κωλύεται δέ καί ή αΰξησις της > όμης, ί -  
ταν τό παιδίον δέν έξέρ^εται εις τόν έλ εύθερον αέρα.

Τό ν ί π τ ε  ιν καί λ ο ύ ε ι ν  ήνε δεδοκιμασμ νζ ρ έτχ  
πρός ίσχυροποίησιν τοϋ δέρματος τοΰ παιδός. Πρέπει ό

μ ω ς  καί Ινταϋθα ν’ άποφεύγη τις τάς ύπερβολάς τοΰ θερ- 
μοΰ καί ψυχοοΰ. Ή  θερμοκρασία τοΰ υδατος πρέπει βαθμη
δόν νά έλαττοΰται. Διακοπή εις τοΰτο πρέπει νά γίνηται 
μόνον είς κατεπείγουσαν ανάγκην. Ό  Οΰφελάνδος θεωρεί 
ώς υποφερτά τά  -/λιαρά λουτρά 2 4 — 25 βαθμ. τοΰ Τεω- 
μύρου. Ό τ α ν  ή Οέρμανσις τοΰ υδατος είμπορή νά γίνη διά* 
τοϋ ήλίου, εινε προτιμητέα. Δέν θεωρείται δέ ώς ώφέλιμον 
τό θερμόν υδωρ, διότι τοΰτο ά~οβκλλει τά  τονικά συστα
τικά αύτοΰ μέρη. Ποτάμιον ή ΰέτιον υδωρ συγκερασμένον 
μέ θερμόν μέχρι τοΰ άνήκοντος βαθμοΰ είνε χρησιμώτερον· 

Τό παιδίον μανθάνει κατά μικρόν νά μεταχειρίζηται τά  
μέλη του κατά τάς διακελεύσεις τής βουλήσεως, ή δέ 
άγωγή πρέπει νά συντρέξη εις τό νά γίνη τοϋτο ταχύ- 
τερον, άσφαλέστερον καί τελειότερον. Αί πρώται δ ε ξ ι ό τ η 
τ ε ς  τής άπαλής ήλικίας είνε τό ά π τ ε σ θ α ι ,  κ ά θ η σ θ α { 
ερπε ι ν ,  π ε ρ ι π α τ ε ΐ ν  καί λ α λ ε ϊ ν .  Τό άπτεσθαι ύιευ- 
κολύνεται διά τής ελευθερίας τών χειρών, καί διά πα
ρασκευής καταλλήλου ύλικοΰ, άπομακρύνσεως δέ τοΰ βλα
πτικού. Διά τής άφής άναπληροΰνται καί διορθοΰνται αι 
αντιλήψεις τής όράσεως, καί διά τοϋτο εινε ούσιώοες προς 
τελειοποίησιν τών εννοιών νά δίόηται άφορμή προς άφην. 
Α λλά  άντί ακαταλλήλων τεχνικών άθυ  ρ μ ά τ ω ν  ή π α ι -  
γ ν ί ω ν  επρεπε κατά μικρόν νά προσφέρωμεν εις τά  παι- 
δία σκληρά καί άπαλά, θερμά καί ψυχρά, ομαλά καί ά- 
νώμαλα, στρογγύλα καί γωνιωόη, όξεα και άμβλεα σώ
ματα, διά νά πιάνωσιν αύτά, άλλ’ όχι πολλά διά μιας. 
Πρέπει προσέτι νά κωλύονται αί άσχημοσυναι, εις άς πι- 
πτουσι τά παιδία, νά φέρωσι δηλ. όλα εις το στόμ,α, ή 
νά ζητώσι νά πιάσωσι, καί δσα δέν πρεπει, άπομακρυ- 
νϊμένων ήσύ'/ως τών ψειρών άπό τό στόμα, ή καλυ- 
πτομένων, μάλιστα ένώ τρώγουσι, μέ χειρόμακτρον τι. 
"Οταν δέ ή οδοντοφυΐα φέρη έρεθίσμόν είς τό στόμα, 
πρέπει τό παιδίον νά διακρίνη τίνα τών πραγμάτων πρέ



πει νά φέρτ) εις αυτό και τίνα ο/ι. Τό αυτό άς γίνε
ται και ώς προς το άπτεσθαι βλαβερών, ευάρεστων, ή 
ανέφικτων άντικειμένων. Το παιδίον πρεπε: νά συνηθίση 
νά βλέπν] τι, χωρίς νά πιάν/j αυτό. "Ας καταβάλλεται 
δέ προσοχή, ώττε ές άνεπιτηδειου ψηλαφήσειος νά προ- 
έλθη έπιτηδεία οιαχείρησις. Και τό νά ρ ί π τ ω σ ι  δέ ή κα- 
• τ α σ τ ρ έ φωσ ι  και δ ί α φ θ ε ί ρ ωσ ι  παιδαριωδώς πρέπει νά 
μή άνεχεταί τις παντάπασι.

( Έ π ε τ α ι  σ υ ν έ χ ε ι α . )

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟ Υ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΕΘΝΟΥΣ.

------------------------------- 3------------ -

( Σ υ ν έ χ ε ια  to. σελ. 9

Ώ ς  ή χώρα, οΰτω καί ό βίος τών Ε λ λ ή ν ω ν  πα
ρουσιάζει τάς μ,εγίστας αντιθέσεις. Γ0  θαλάσιος βίος 
η το πλούσιος είς μεταβολάς καί ποικίλα συμβεβηκότα 
καί ήρκει επομένως μόνος νά προσφερη ύλην καί εις 
τούς ποιητάς καί είς τούς ιστορικούς καί είς τούς 
ρήτορας. ’Όπισθεν όμως τοΰ αγρίου τούτου καί ταρα
χώδους βίου έκειντο αί μικραί θελκτικά*, καί είρηνι- 
καί κατοικίαι είς τάς κρύπτας τών νήσων, αί έστίαι 
τών οίκων είς τάς  κλιτύας τών όρέων, οί καρποφό
ροι αγροί κατά μήκος τών διαυγών ύδάτων τών ποτα
μών καί ό είδύλλιος ποιμενικός βίος έπί τής ’Ίδης, τοΰ 
Ιίηλίου, τοΰ ΚιΟαιρώνος, καί τοΰ έσωτερικοΰ τής Ά ο -  
καδίας.

Δ'.καίω τώ λέγω  έπρεπεν οί 'Ελληνες έν τοιαύταις
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φυσικαίς σχέσεσι καί άντιΟέσεσι νά αίσθάνωνται εαυτούς 
ποιητικώς έξηοεθισμένους. Ή ρπαζον  λοιπόν τήν λύραν 
καί επαιζον καί ηδον, ώς ούδείς άλλος λαός μ ε 
τ ’ αυτούς.

Κατά τό παράδειγμα τών υπό Αιγυπτίων καί Φοι
νίκων συστηθεισών κοινωνιών ίδρυσαν καί εβαλον είς 
τάξιν πλήθος δημοκρατικών πολιτειών πέριξ όλου τοΰ 

’Αρχιπελάγους.
Ένισχυθέντες είς τό στοιχεΐον τοΰ ύδατος έπλευ

σαν έπί τών υγρών τής θαλάσσης κελεύΟων περαιτέ
ρω, έπλήρωσαν τήν Ιτα λ ία ν  καί Σικελίαν μέ αποι
κίας, έστησαν φάρους τής παιδείας είς όλα τά βαρ- 
βαρικά παράλια τοΰ Εύξείνου πόντου, περιέλαβον μέ 
αύτάς, ώς μέ άλλην παρυφήν, όλα τά κράσπεδα τής 
βορείου ’Αφρικής, ένεκέντρισαν έκ τής Μασσαλίας είς 
όλην τήν Γαλλίαν -τόν πολιτισμόν καί έτόλμησαν νά 
έκπλεύσωσι διά τών Ηρακλείων στηλών καί είς αυ
τόν τον ’Ατλαντικόν Ωκεανόν.

’Ενώ δέ κατά τοΰτον τόν τρόπον έξετείνοντο οί π : -  
ρί κόσμου ιδέαι των, ήρχισαν, ώς εχοντες πνεΰμα 
θεωρητικόν άμα καί πρακτικόν, νά φιλοσοφώσι περί 
αύτοΰ, καί είς τάς άγοράς αύτών, α ίτινες ήσαν π λή 
ρεις εμπορευμάτων, καί είς τούς θορυβώδεις λιμένας 
των, οίτινες εβριθον ξένων εθνών, άνεφάνησαν όξύ- 
νοες καί βαθύνοες σοφοί καί φυσιοδΐφαι, οί οποίοι συμ- 
φώνως προς τάς  περί κόσμου θεωρίας αύτών έθεμε- 
λίωσαν π/^ήθος συστημάτων, σχολών καί αιρέσεων.

Τό έμπόριον αύτών προς τά διάφορα έθνη παρή- 
γα γε  πλοΰτον καί πολυτέλειαν, έξήγειρεν τήν σπουδήν 
πρός καθωράϊσιν τοΰ καθημερινού βίου καί -άνέπτυξε 
τάς καλάς τέχνας. Άνεφάνησαν Ά πελλα ΐ,  Πραξιτέλεις 
καί πλήθος άμετρον άλλων καλλιτεχνών, ύπό τήν 
γραφίδα καί τό γλύφανον τών οποίων ^τό [μάρμαρον.



ίλαμβανε μορφήν και ζωήν, cl λαμπροί ναοί καί αί 
στοαί ηΰςανον, έπί δέ τοΰ λινοΰ υφάσματος κκτω- 
πτρί!ετο ; έ ζωηρά χρώματα όλη ή δημ·ουργία.

Καθώς είς τήν πατρίδα τών Ε λλήνω ν δέ'» υπήρχε 
μ ον :ρχ ιχός  καί τα πάντα άποκλειστικώς δεσπόζων 
3Νεΐλος, κολοσσιαίος καί επιτακτικός Γ ά γ γ η ς  ή απέ
ραντος και μονότονος Μεσοποταμία, καθώς τουναντίον 
τό παν ήτο διεσχισμένον και ποικίλως καί καλώς διηρ- 
Ορωμένον, ευμεταχείριστος δηλ. καί τόν άνθρωπον μή 
καταδαλουσα φύσις, πολυάριθμα, άλλά μετρίου υψους 
ορη, καί προς τοϊς άλλοις δλα μέ τό ομαλόν της 
βαλόσσης κότοπτρον στε'.ώς συνδεδεμένα, ουτω κατ’ 
«να?ογίαν καί ή φύσις του Ελληνικού πνεύματος υ
πήρξε πολυσχιδής, τ ιμ α /φ ή ς  λίθος καθ’ δλας αύτοΰ 
τά ς  πλευράς έξεσμένος.

ΙΙαντη άντιθετως προς αλλα έθνη, τήν μονότονον 
λ·χ· μοζον, τήν οποίον προσφέρει ή φύσις της χώρας 
και τό εθνικόν τών Τώσσων πνεύμα, παρίστανται οί 
„£λλη νες  ώς δένδρον είς πλείστους κλάδους διηρημέ- 
νον, άλλα με μερη πολύ χαριέντως συνηρμοσμένα.

Ή  γ /ώ σ σ ά  των διηρέθη είς πολλάς διαλέκτους, ή 
φυλή των είς πολλά γένη, τά όποια δλα ειχον διαφό
ρους ιδιότητας, άλλά καί διαφόρους άρετας, καί τά 
όποια δλα, άν καί έσπευδον είς πάντη αντιθέτους διευ
θύνσεις, καθώς αί νήσοι των διά του μεταξύ αύτών 
κεχυμένου ύγροΟ στοιχείου, συνεδέοντο προς άλληλα 
3ιά του δεσμού της κοινής συμπαθείας καί τών κοι
νών σκοπών καί προθέσεων.

Αί αύτοΰ σχέσεις, οΐτινες παρήγαγον τάς  διαφόρους 
δια) έκτους, τάς διαφόρους φιλοσοφικάς σχολάς, τούς 
διαφόρους ρυθμούς της ’Αρχιτεκτονικής: τόν Δωρικόν, 
τον 'ίωνικόν καί Κορινθιακόν, έδωσαν παρ’ αύτοΐς τήν 
γένβσιν καί είς τήν μεγάλην ποικιλίαν τών πολιτευμάτων.

Ώ ς  προς τοΰτο εντός τοΰ στενού κύκλου τοΰ βίοι» 
κυτών οί "Ελληνες έξήντλησαν παν δ,τι ήτο δυνατόν 
καί τή νοήσει περιληπτόν. Μοναρχία, Δημοκρατία, 
’Αριστοκρατία, Πλουτοκρατία, ’Ολιγαρχία, στρατιω
τική Δεσποτεία καί 'Ιεροκρατία διεδέχοντο άλλήλας 
κατά τάς διαφόρους φυλάς, τούς τόπους καί τούς 
χρόνους.  ̂ _

"Ολος ό λοιπός κόσμος δέν προσφέρει κανέν είδος 
πολιτεύματος, τοΰ όποιου ή μικρά Ε λ λ ά ς  δέν έδειξε 
τό πρότυπον, κα'ι δια τό όποιον ή Ε λληνική  γλώσσα 
δεν έπλασε τεχνικούς δρους, τούς οποίους μέχρι τής 
σήμερον διατηροΰσι τά πεπολιτισμένα τής γ ή ς  έθνη.

Ό  φιλόσοφος ’Αριστοτέλης, άν καί έγνώριζε μόνον 
τάς  πολιτείας τών συμπατριωτών του καί τών πλη-  
σιοχώρων λαών, φιλοσοφεί περί τών διαφόρων ειδών 
τών πολιτευμάτων, ώς εί είχε πρό οφθαλμών, καθώς 
ήμεΐς, δλας τοΰ κόσμου τάς πολιτείας.

’Εάν τ ις  παραβάλη τά πολιτεύματα δύο μόνον Ε λ 
ληνικών πολιτειών, τής αύστηρας, τή ς  σκληρας, τής 
πολεμικής, της  μοναρχικής ή αριστοκρατικής, σχεδόν 
βρεττανιζούσης Σπάρτης μέ τήν λεπτοφυή, άστείαν, 
λαμπράν, πολυτελή, δημοκρατικήν, γαλλίζουσαν ούτως 
ειπεΐν πολιτείαν τών ’Αθηνών, θελει υπολαβει σχ ε_ 
δόν ώς αδύνατον, δτι προϊόντα τόσον άντιθέτων χ α 
ρακτήρων ήούναντο νά γεννηθώσιν έκ τοΰ πνεύματος 
καί τής  κκρδίας άνΟρωπων, οιτινες ελαλουν τήν αί.» 
τήν γλώσσαν καί άνήκον είς τήν αύτήν εθνικότητα.

Πιστεύει τ ις  μάλλον, δτι βλέπει ένοικοΰν τό άλλο- 
τρ ιογενές, τόν αρκτικόν ούτως ειπεΐν και άνταρκτικον 
πόλον, έντό ί βολής λίθου. Τά άκρα καταστάσεων, α
χαλίνωτος ελευθερία καί ωμή τυραννία ύπό τόν ζυγόν 
£νός μόνον άνορός φαίνεται, οτι διδουσι σχεοον τα., 

παρά τοΤζ Ρ£·λλησι? και &τι πάλιν εν τώ μισ*<»



τών δύο τούτων άκρων ύπάρχουσι πολυπληθή πολιτι
κά κατασκευάσματα, τά όποια παρήχθησαν άπό βα- 
θεΐαν σκέψιν καί προσεκτικήν παρατήρησιν τής ανθρώ
πινης φύσεως καί τών διαφόρων στοιχείων τής κοι
νωνίας.

At επαναστάσεις και αί μεταβολαί τοΰ πολιτεύμα
τος παρά τοΐς άνησύχοις τούτοις και νεωτερίζουσι 
λαοΐς ησαν διαρκείς καί ματαίως ζητεί τ ις  εις τήν 
άκαταπαύστως ταραχώδη 'Ιστορίαν αύτών ήσυχον ε
ποχήν, οποίαν π .χ. παριστάνει ή ’’Ιστορία τής 'Ρ ώ 
μης έπί Αύγούστου, εις ήν at είρηνικαί τέχναι καί έ- 
πιστήμαι ήδύναντο κατά τάς ήμετέρας ιδέας ήρέμα καί 
σχολαίως νά έπιδώσωσιν.

Έζωσμένοι τήν σπάθην έγραψαν τήν 'Ιστορίαν των 
οι δραστήριοι Ελληνες ούτως, δπως ποτέ πλέον δέν 
έγράφη μέ τόσον πάθος καί μέ τόσην δύναμιν.

Πίνοντες τό κώνειον, τό όποιον προσέφεραν είς αύ- 
τούς οι μισαλλόδοξοι συμπολΐταί των, έδίδασκον οϊ 
φιλόσοφοι αύτών διδάγματα ηθικά ανοχής καί αγάπης, 
τά  όποια μέχρι τής σήμερον ακόμη δέν έλησμο- 
νήθησαν.

Έ ν  τώ μέσω τοΰ γήινου θορύβου καί τής τύρβης
τών όδών, έν τώ μέσω τής ταραχής τής άγορας έ- 
σκέπτοντο οι φιλόσοφοι ήσύχως καί άπλανώς περί τών 
ούρανίων καί θείων πραγμάτων. Έ ν  τώ μέσω τών
αιωνίων ερίδων τών φατριών καί τής φονικής κ λα γ
γής τών όπλων προσέφερον τήν λατρείαν των. οι ποιη- 
ταί καί καλλιτέχναι είς τάς Χάριτας, καί έποίουν τόσον τέ
λεια, εύηχα καί αρμονικά ποιήματα, όποΐα δέν κατώρθωσάν 
ποτε ειρηνικά εθνη νά γράψωσι. Μεταξύ τών χειλέων 
των διεπλάσθη ό Ε λλη ν ικός  λόγος είς τήν καλλί- 
στην, μεγαλοπρεπεστάτην, άνδρικωτάτην, καί συγχρό
νως εύκαμπτοτάτην τών γλωσσών, είς τήν όποιαν

ποτέ έσκέφθησαν καί έποίησαν άνθρωποι· εις γλώσσαν 
πλουσιωτάτην, τής όποιας αί συνθέσεις εινε τόσον ευ
κόλως συνηρμοσμέναι καί λ ιπ ’ έλαίω άληλιμμέναι, καί ή 
όποια εινε τόσον εύπρόφερτος καί δια τόν νοΰν τόσον 
χαρακτηριστική καί τόσον περιεκτική· τέλος ή όποία 
δι’ δλας τάς σημερινάς τών πεπολιτισμένων εθνών γλ ώ σ 
σας αμέσως ή εμμέσως έχρησίμευσεν ώς πρωτότυπον. 
Έ άν τις  ρίψη εν βλέμμα έπί τά εργα καί τάς πρά
ξεις τών Ε λλή νω ν έν γένει, θέλει νομίσει, ότι βλέπει 
πνευματώδεις καί παραβόλους άνδρας, οΐτινες είξευρον 
νά καλλιεργώσιν άνθη πλησίον τοΰ πυρώδους χά σ μ α 
τος ήφαιστίων όρέων, καί νά κτίζωσι τούς ναούς τών 
Μουσών είς τάς όχθας ορμητικών ποταμών, οΐτινες 
έκχειλίζοντες διεσκόρπιζον είς τά πέριξ καταστρεπτικήν 
καυστικήν λάβαν (τέφραν).

Τό αύτό, τό όποιον συνέβαινεν είς τήν μητρόπολιν, 
έπανελαμβάνετο καί είς τάς αποικίας. A t άποικίαι αυ- 
ται, αιτινες έσυστήθησαν ώ ;  έπί τό πλεΐστον ένεκα ε
σωτερικών ταραχών καί φατριαστικών παθών, καί αι- 
τινες έξεπολίτισαν τά βαρβαρικά τής Μεσογείου παρά
λια, φαίνεται, ότι υπήρξαν τόσοι κρατήρες, οι όποιοι 
τάς περικειμένας χώρας θαυμασίως έγονιμοποίουν, άλ
λα συγχρόνως καί ήρήμοναν. Εις ενα μόνον κόλπον, 
τόν Ταραντΐνον, έν τή Μ. Έ λλάοι, έθεμελιώθη ήμίσεια 
δωδεκάς τοιούτων πόλεων, ώς ή ύπερήφανος Κρότων, 
ή τρυφηλή Σύβαρις, ή 'Ηράκλεια, τό Μεταπόντιον καί 
ό Τάρας, πυρός καί άνθέων ηφαίστεια. Καθώς δ’ at 
Άθήναι καί ή Σπάρτη είς τήν Ε λλά δα , καθώς ή ’Έ 
φεσος καί ή Μίλητος είς τά παράλια τής μικρας ’Α 
σίας, καθώς ή πλουσιωτάτη καί πολυανθρωποτάτη πό
λις τών Συρακουσών καί ή άδιαλείπτως καταστοεφο- 
μένη ύπό τής ΑΓτνης, καί άδιαλείπτως άκμ,άζουσα πά
λιν Κατάνη έπί τής Σικελίας, ήσαν είς αίωνίας έριδας



&t δέ κ^τοινοι α ύ τ“>ν άμα ηούναντο νά χινηΟώσιν, έ- 
ξεστράτευον εναντίον άλλήλων καί διεξήγον πολέμους 
ίιαρπαγής καί λεηλασίας. <l»ovct, εμπρησμοί, ερημώσεις 
καί σκληρά δουλεία, έξόντωσις μέχρ ι;  ενός άνδρός καί 
λίθου, ησαν τά λυπηρχ φαινόμενα της μηδέποτε έκλί- 
πούσης τών φατριών λύσσης. Καί όμως όλαι αυται 
αί πόλεις έχρημάτισάν ποτε πλουσιαι καί μεγάλαι, 
ήρίθμουν κατοίκους κατά έκατοντ ίοας χιλιάδων καί ί- 
τρεφον εις τούς περιβόλους τ:υν πληθών π 'ίητώ ν , ςω~ 
γράψων, άγαλματοποιών καί πυθαγορείων φιλοσόφων.

Έ κειτο  φαίνεται σταθερώς εις τόν ορμητικόν και 
πυρώδη χαρακτήρα των Ε λλ ή νω ν ,  ότι όλος ό χρόνος 
της  δψίστης αυτών ακμής, ήτο βραχύτατος, καί ότι 
ή παραγωγική αύτών δύναμις περιελήφΟη, ώς εις φεϋ- 
γον δνειρον, είς μίαν μόνην αστραπηδόν ποφελΟοΰσαν 
στιγμήν,

Έ π ί  τοΰ Περικλέους τ?5 έ. εκατονταεταρίδι π. X. t- 
σταντο οί "Ελληνες είς τό κατακόρυφον αύτών ση- 
μεΐον. Περί τόν μέγαν τοΰτιν  άνδρα » τόν Έ λλην ικώ - 
τατον πάντων τών Ε λ λ ή ν ω ν « συντάσσονται καί συ~ 
ναρμολογοΟνται, ώς είς τόν στέφανον τά άνθη, όλα 
τά ονόματα εκείνων, οΐτινες έλάμπρυναν καί έδόξασαν 
τό Ε λληνικόν  έθνος.

Ώνόμ,ασάν τινες τούς "Ελληνας έθνος νεανικόν. Ό  
Έ γ ε λ ο ς  μάλιστα έχαρακτήρισεν ολόκληρον τήν έθ'Μ- 
κήν αύτών υπαρξιν καί τά εργα ώς μίαν μόνην νεα
νικήν πραξιν. Έ δυνατό  τις  νά παραβά/η όλο'» τόν ε
θνικόν αύτών βίον με τήν ιδιοφυή υπαρξιν άλλ*αν πνευ
ματωδών καί υψιτενών φύσεων π .χ . του 'Ραφαήλου, όστιβ 
*ίς τήν διάπυρον άνάπτυξιν της δραστηριότητός του ά- 
πεμαράνθη· κατέλιπεν όμως μετά ταΰτα κληρονομιάν 
•υνισταμένην είς εργα, διά τά  όποΐα ήδύναντο νά 
*ύφραίνωντ«( καί κγάλλωνται διά παντός cj διάδοχοί το«.
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Ι ϊέ  τοιαύτην κληρονομιάν είς τάς χεϊρας, τήν 6- 
*οίαν κατέλιπον οί σύγχρονοι τοΰ Περικλέους, τό ε
θνικόν τών άρ/aiojv Ε λ λ ή νω ν  πνεΰμα έξήσκησε και 
ΐςασκεϊ μέχρι τής σήμερον μεγίστην επιρροήν είς όλα 
τά πεπολιτισμένα Ι3νη, άν καί ολίγα έτη μ,ετά τόν 
θάνατον τούτου του άνδρός ξέναι δορυκτησίαι παρ’ αύ- 
τοΐς  διεδέχθτ,σαν άλλήλας, έξ αιτίας τών οποίων πο
τέ πλέον δέν ήδυνήθησαν οί "Ελληνες ν’ άποκτήσω- 
ci πάλιν τήν ανεξαρτησίαν εκείνην τών όλίγων ετών, 
καθ’ ά άτι c ρητί έπετρεπετο είς αύτούς vu έρίζω- 
©ι πρό; «Λ/ ήλους καί να ογωνίζωνται διά τήν δά
φνην ή τον στέφανον της νίκης.

(*Επ*ται σβνέχιια )

ί -------------------------

ΓΕΩΛΟΓΙΑ

-—  -

(Σ υ ν έ χ ε ια  Το. σ ιλ .  2 3 )

’Λ ΐ α Α ο γ ί α ι r i c  ζ η ρ ά ς  x a l  τ ώ ν  ν ό ά τ ω κ  i .n l  της  Γ η ς .

Ί Ι  έπιφάνεια της σφαιροειδούς Γης είνε περίπου 9260500  
τετραγωνικα μίλια. Έ κ  τούτων δέ ε !ν ε2 ί2 4 0 0  τετρ. μίλικ 
ξηρά: καί G83(s500 τετρ. μιλιά θαλάσσης.

Είς τήν έπιφανειαν της Γης αποτελούνται διά τών πο
λικών κύκλων τρία τμήματα, μεταξύ τών όποιων κεΐται ή 
μεγάλη μέση γήινος ζώνη. Το μέγεθος τ^ΰ βορείου πολικού 
τμήματος εινε 387 ,000 , του νοτίου 38700 , της δέ μέσης 
ώνης 848C5 )0 τετραγωνικά μίλια.

[ Τ2ς πρός τήν επιρανειαν λοιπόν, τήν δποίαν κατέχει ή ξη 



ρά, ή θάλασσα είνε τριπλασία· και ένώ αυτη συνέχεται παν* 
ταχοΰ, ή ξηρά είνε κεχωρισμένη εις μεγαλείτερα και μικρο^ 
τερα τμήματα. Έ κ  τούτων τρία είνε μάλλον έκτεταμένα 
και συνεχή, τά  οποία καλοΰσιν ή π ε ί ρ ο υ ς .  Εινε δε a foa t 
1) ή ανατολική ήπειρος, ή καλούμενη αρχαίος κόσμος, 2) ή 
δυτική ήπειρος, ή νέος κόσμος, 3) ή νοτιανατολική ήπειρος 
και Αυστραλία καλούμενη.

Και έκ. τής θέσεως τούτων τών ήπείρων και έκ τών πο
λικών κύκλων χωρίζεται ή ολη έπιφάνεια τής θαλάσσης είς 
πέντε μεγάλα τμήματα ή ω κ ε α ν ο ύ ς .  Διά του βορείου πο
λικού κύκλου χωρίζεται ό βόρειος πολικός ωκεανός, διά δέ τοΰ 
νοτίου ό νότιος· είς δέ τήν μέσην γήϊνον ζώνην σχηματί
ζονται έκ τής θέσεως τών ήπείρων τρεις ώκεανοί· 1) ό 
ανατολικός, καλούμενος και Μέγας ωκεανός, 2) ό δυτικός 
ή ’Ατλαντικός και 3) ό νοτιοανατολικός ή ’Ινδικός ωκεανός.

Έ κ  τών ήπείρων ή ανατολική εινε ή μεγίστη· έπίσης 
έκ τών ωκεανών ό άνατολικός. Ή  δέ επιφάνεια, τήν οποίαν 
κατέχουσιν α> νήσοι είνε 102,000 τετραγωνικά μίλια.

Ή  αναλογία τής ξηράς και θαλάσσης εις τήν επιφά
νειαν τής Γής εΙν3 ή έξης.

1) Ανατολική ήπειρος 1194000
2) Δυτική ήπειρος G30000
3) ΙΝοτιανατολική ήπειρος 138000

Ήπειρος 2262000  ) Ξηρά 
Νήσοι 1G2000 j 2 4 2 1000 .

1) ’Ανατολικός ώκεανός, 3260000
2) Δυτικός ώκεανός, 1626000 Θάλασσα
3) Νοτιανατολικός ώκεανός, 1300000
4) Νότιος πολικός ώκεανός, 387000 6836000
5) Βόρειος πολικός ώκεανός, 263000

’Ωκεανοί 6836000

Σ ΐφ .τ α υ α  ή επιφάνεια , 9 2 6 0 0 0 0 .

Σ χήμα τής ijtiy a r tla c  τής ξηράς.

Έ νώ  ή έπιφάνεια τής θαλάσσης είνε όμοιομορφως ισο« -  
2ος, ή τής ξηοά: είνε ποικίλη μεταλλαγή υψώσεων και τα 
πεινώσεων. Έξαρτώνται δέ αΰται 1) έκ τής διαφορας της 
κλίσεως πρός τήν τής θαλάσσης επιφάνειαν, 2) έκ της 
καθέτου έκτάσεως τών υψώσεων και 3) έκ της δριζοντιου έχ- 
τάσεως τών όμοιομόρφως Οψουμένων ή έγκοιλων έπιφανειων- 

Διακρίνομεν δέ απόλυτον και σχετικόν νψος. Και το μ ,ν  

πρώτον οηλοϊ τήν άνύψωσιν σημείου τ ί ν ο ς  υ π *  τη ν  επιφα-

ΙΟΥΛΙΟΣ ΓΡΕΒΥ2 -

{Ml8s σελ .  4 1 ) ·

νειαν τής θαλάσσης, το δέ δεύτερον τήν άνύψωσιν σημείου

τίνος υπέρ άλλο τι οίονδήποτε ,
"Οοος καλείται έν γένει παν ύψωμα υπερ την π- ιαοα και 

τό μέν ποός τήν πιοιάοα γειτονεϋον κατώτερον μ έ ρ ο ς  ^καλεί
ται ποΰς' ή υπώρεια, τό δέ μετχξ; τοϋ π>δός καί της κ·,- 
ρυφής κλιτύς. Καθ’ δσον δέ ή κορυφή είνε μαλλον η η ττο ,  
όξεΐα ή στρογγυλοειδής λαμβάνει εις διαφόρους χωράς δια-



φόρους ονομασίας: δηλ. βελόνη, κέρας, οδούς, τράπεζα· αί & 
δρθιαι κλιτύες καλούνται τοίχοι ή έρματα.

Τά όρη συνενοΰνται προς άλληλα ή είς άλύσεις ή εις 
συμπλέγματα. Όφρύς δέ δρους καλείται ή γραμμή, ή ό
ποια συνδέει προς άλληλα τά υψηλότατα σημεία δρους τ ί
νος· πυλαι δέ δρους ή ταπεινοτάτη γραμμή τής οφρύος.

Εκ τοϋ άπολυτου δέ υψους τής κορυφής διαιροΰσι τά 
ορη εις λοφους μέχρι 2000 ποδών, χαμηλά δρη άπό 2-4000 , 
μέσα δρη άπό 4 -8000 , υψηλά δρη άπό 8000 και πλέον.

Κοιλάδες καλοΰνται αί μεταξύ όρέων εκτεταμένα», βαθεΐαι 
χώραι. Διακρινονται είς κυρίας κοιλάδας, εάν διήκωσιν ά
πό τής υψηλής τοΰ δρους ράχεως μέχρι τής ΰπωρείας, και 
παρακοιλάδας, εάν έκτείνωνται μεταξύ τών ιδιαιτέρων ό
ρέων άλύσεως άπό τής όφρύος τοΰ δρους μέχρι τής υπώ
ρειας κα'ι καταλήγωσιν είς τάς κυρίας κοιλάδας.

Πεδιάδες καλοΰνται έπιφάνααι πολΰ έκτεταμέναι, μεγά- 
λαι και ώς έπί τό πλεΐστον ταιτειναί. Δίδοται ομως ή ο
νομασία αύτη και είς τοιχυτας χωράς, αί όποΐαι δεικνύουσι 
μικράν έπαλλαγήν τής σχετικής Οέσεως τών μίρών των. 
Διακρινονται δέ προς τούτοις αί πεδιάδες είς βαθυπέδια, εάν 
εχωσιν ολίγον άπόλυτον υψος (500  - 600 ποδών) και είς ο
ροπέδια, έάνεχωσι μεϊζον άπόλυτον υψος ( 5 0 0 - 4 0 0 0  ,τοδών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τ Π Ν  ΗΘΠΝ ΚΑΙ ΕΘΙΜΠΝ χ.τ.λ.

Π ιρΙ ά,τΰρ-ωποφαγίας.

Μεταξύ τών διαφόρων εθίμων, τά όποια τροσιδία- 
ζον ε’.ς τινας λαούς καί προσιοιάζουσιν ακόμη εις άλ
λα £0νη, εΤνε τ3 εθιμον τοΰ νά κατατρώγωσι τούς ό
μοιους των, άναμφιβόλως τό μάλιστα παράδοξον καί 
τό μάλιστα άξιοπερίεργον.

Οί αρχαίοι ιστοριογράφοι διηγοΰνται, οτι και έν καιρώ 
τής γεννήσεως το® Ίησοΰ Χρίστου ύπήρχον άνΟρωποφάγοι. 
Χωρίς ν’ άναφέρωμεν τήν αιμοχαρή λατρείαν, ήτις έπεκρά- 
τει παρά τοΐς Κελτοΐς έν Γαλλία και έν μέρει παρά τοΐς 
άρχαίοις Γερμανοΐς, πρέπει νά κάμωμεν μνείαν τών κατοί
κων τής Ίέρνης, οΐτινες τότε ένηπίαζον ακόμη ώς προς 
τόν πολιτισμόν. Ή  διήγησις τοΰ Στράβωνος, περί 
τής αξιοπιστίας τής όποιας ομως ό μέγας έξ Άμασείας Γε
ωγράφος δέν έγγυαται, παριστάνει τούς Κελτούς τής 
Ίέρνης, τούς σημερινούς ’Έρσας ή Ιρλανδούς, ώς άν- 
Οριοποφάγους. *Ησαν, λέγει, πολυφάγοι καί έθεώρουν 
ώς τιμήν των νά κατατρώγωσι τά πτώματα τών ά- 
ποθανόν,των γονέων των. Καί ό Διόδωρος ισχυρίζεται, 
ότι οι ’Έρσαι ησαν άνΟρωποφάγοι. Τούτων τών άνδρών 
τήν ομολογίαν ήδύνατό τις νά θεώρηση κατά τινα τρό
πον ώς μυθώδη, άν δέν ύπεστηρίζετο υπό χωρίου τι-
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νός των συγγραμμάτων tcj Ά γ .  ’Ιερωνύμου, δπου δ 
διάσημος ουτος τής έκχληοΐας πατήρ άποφαίνεται, οτι 
■χατά τήν έν Γαλλία οιχτρΐ3/)ν του εΐόεν, δτι αιρε
τικοί τίνές, οί Ά ττακότα ι,  δηλ. Κελτοι έξ ’Ιρλανδίας, 
έτρωγαν ανθρώπινον κρέας.

Ό  Σ τρ io-.iv άνχφίρ·:ι, or. ησαν άνΟρωιτοιράγοι και 
ot Σ'.ύΟαι, οί Σαρμάται, ά  Μχσσαγέται, α  Δέρβιχες 
καί οί Ί  >3π. 'Έ Μ'.στ/.γ!τχ'. έ )εώ ρουν 'ώ ; τόν κάλλι-  
στον θάνατον, δτε εί; τή> προβεβηχυϊαν ήλικίαν χατα- 
χρεουργοΟέντε; (χυ3χΐ ν3χροχρω;  κι /οι  ιΟεντε;) μέ κρέας 
κριού χχί o j t .o ;  άναμεμι rμένοι κατετρώγοντο ύπο τών 
άλλων.

Μεταξύ το ν  νεωτέρων έΟνώ; δεν ήτο ή άνΟρωποφα- 
γ ία  αλλαχού γενικότερα παρά έν Α μερική, και. οΰδα- 
μού άποτροπαιοτέρα παρά έν Γουινέα. Έ ν  ’Αμερική συ
νηθίζεται πχρά τοΐς Έσκιμοις, Ίροκέσοις, Καρίβαΐς καί 
άλ>οις λαοΐ;  τ ή ;  Γουαρχνι-κχριοιχής φυλής πλησίον 
τοΰ Όρενόχου, Νχρ*νιώνος, έν τή Παραγουάη και Βρα- 
σιλία. Καί αΰτ Ά οί ήμιπαίδευτοι’Ινδιάνοι τοΰ Μεξικού 
καί Περοΰ κατά τήν άνακάλυψιν τή ;  ’Αμερική; ησαν 
έκδοτοι είς at’τήν.

"Πτι ci έν Σουμάτρα Βάτται ησαν άνΟρωποφάγοι, 
εινε έκτο; πάση; αμφιβολίας. ’ \ λ λ ’ δ τρόπος τής άν- 
Ορωποφαγίας αύτών εινε απαραδειγμάτιστος. Διότι λα μ 
βάνει χώραν όχι μόνον έν καιρώ πολέμου, καθώς παρ’ 
άλλοις άγρίοις λαοις, αλλά νά κατατρώγηταί τις  εινε 
πανηγυρική καί μετά έκδοΟεΐσαν άπόφασιν επιβαλλόμε
νη π ο ιν ή  διά τά κυριώτατα εγκλήματα.

Εινε πέντε περιστάσεις, καθ’ άς ορίζεται νά κατα- 
τρή γη τα ι ό έγκληματίας, καί τούτων τών περιστάσεων 
εινε ή μ α χ ία  τό πρώτον καί μέγιστον έγκλημα. Η  ά- 
πόφασις έκδίδοται έν πλήρει συνελεύσει τοΰ συμβουλίου 
τών αρχηγών καί μετά τρεις ημέρας έκτελεϊται, δταν

όλοι οΐ γείτονες είνε συνηγμένοι. Τό Οΰμα δεσμεύε
ται μέ εκτεταμένα; τάς χειρας, καί τό προσβληΟέν 
μέρος έρωτάται τί επιθυμεί. Επιθυμεί ίσω; τά ώτα; 
Ταΰτα κόπτονται εις τήν στιγμήν κσι ό προσβληθείς 
κατατρώ 'ζι αυτά έν πάση ηρεμία μέ λειμώνιον ή πέ- 
περι, ή μαγειοευμένα, όπω; άρέσκεται. "Εκαστος τών πα- 
ρευρισκομένων κόπτει καί τρώγει έξ αΰτου δ,τι τόν 
ευχαριστεί. Λί παλάμαι καί αί πτέρναι θεωρούνται ώ ;  
λιχνεύματα. Καί όταν ό.'.οι ίκανοπ.ιηΟώσι, κόπτει ό καθ’ 
αύτό άντίδικος τήν κεφαλήν του, φέρει αυτήν μεΟ’ εαυ
τού καί τήν καρφόνει εΐ; τό αέτωμα τής οικίας του. 
'Ο κακούργος λοιπόν κατά γράμμα κατατρώγεται ζών, 
καί μετά τίνος σκέψεω; ή ψυχρότατος, ητις είνε ε
πίσης μοναδκή καί φρικαλέα είς τό είδός της.

CJ1 αλήθεια τούτος τοΰ πράγματος δέν ύπόκειται εις 
αμφιβολίαν. Διότι οί Βάτται μέ δλην τήν αφέλειαν δ ι/j- 
γήΟησαν αυτήν είς τον άπαγγείλαντα περιηγητήν καί 
τούς συντρόφους του καί έδείκνυον, δτι έθεώρουν τοΰ
το ώ ;  τι όλως άδιάφορον. Ή  αύστηρότης τών ποινών 
κάμνει τό έγκλημα σπάνιον. Εινε δέ σημειώσεως άξιον 
οτι ό προσβληθείς ούναται νά μεταβάλη τήν ποινήν είς 
χρηματικήν αποζημίωσή, πρόΐγμα είς τό όποιον τούς 
κι >εΐ οχι σπανίως ή φιλαργυρία. Έ ν  συντομω εινε κα
θώς » τοΰ Χυλοκ τό Ιν φούντιον κρέας» άντικα τάστα- 
σις τις, είς τήν όποιαν εχει οικαίωρ,α τό προσβληθέν μέ
ρος, καί τήν όποιαν δύναται, άν Οέλη, νά δεχΟν) ή ά- 
ποβάλη.

Βεωροϋσί τινες τούς Βάττας ώς συγγενείς τών ’Ινδών, 
άν έΟνογραφικώς ή διά τήν γλώσσαν καί θρησκείαν, 
περί τεύτου δέν έκφράζονται. Ά λ λ ’ ή συνήθεια τής άν- 
Ορωποφαγίας άποδεικνύει τό αιμοχαρές πνεύμα τής 
θρησκείας τών ’Ινδών καί τοΰ Βράμα, ήτις θεωρεί
το? φόνον μιας δαμάλεως ή ενός μύρμηκος ώς ά-



μάρτημα, ευχαριστείται ομως vcc παίζη μέ τήν ζωήν 
και τά αισθήματα τοΰ ανθρώπου.

Ποότερον ήτο συνήθεια παρά τοϊς Βάτταις νά τρώ- 
γωσι τούς γονείς των, δταν έφθαναν εις βαθύ γήρας* 
άλλά, λέγουσιν, ότι παρήτησαν αύτήν επί τών νεωτέ- 
ρων χρόνων, καί ήδύνατό τις φυσικώ τώ λόγω  νά εί- 
κάση, ότι τό έθνος τοΰτο εύρίσκεταί ά κόμη εις τόν 
μέγιστον τής βαρβαρότητος βαθμόν. Ά λ λ ά  κατά παρά- 
οοξον τρόπον δέν αληθεύει. Τούναντίον οί Βάτται ε- 
χουσι πολλάς εύγενεΐς καί άξιοσεβάστους ιδιότητας ή 
άρετάς. Ώ ς  πρός τό αίσθημα τής τ ιμής καί τής α
λήθειας ΐστανται ύψηλότερον παρά τούς γείτονας των 
καί ιδίως τούς Βεγγαλίους έν τή ήπείρω τής ’Ινδικής,

Παρ’ αύτοΐς έπικρατοΰσι καί άλλα τινά έθιμα ιδι
αίτερα, τά όποια πρέπει ν’ άναφέρωμεν ενταύθα* διότι 
συσχετίζονται μέ τήν άνθρωποφαγίαν. Ό  άνήρ π .χ . δέν 
συγχωρεΐται νά νυμφευθη γυναίκα έκ τής ιδίας έαυ- 
τοΰ φυλής, άλλά πρέπει νά ζητήση καί λάβη αύτήν 
παρ’ άλλης φυλής καταγόμενης έξ άλλων προγόνων, 
Ή  παράβασις τούτου τοΰ νόμου ή μάλλον έθίμου συ
νεπάγεται τήν ποινήν τοΰ νά καταφαγωθή τις, Έ άν 
δύο άνδρες έ'χωσι διαφοράν τινα καί δέν δύνανται νά 
συμβιβασθώσι, μάχονται πρός άλλήλους. ΙΙρίν άρ/ίσω- 
σιν όμως τάς έχθροπραξίας, πρέπει νά γνωστοποιή- 
σιν έν τή άγ^ρα τό δημόσιον περί τής μάχης, διά 
νά προφυλαχθή, όπως πρέπει, τό έτερον τών μερών, 
Ά ν  τις φονεύσή άλλον, πριν κηρύξη κατ’ αύτοΰ δη
μοσία τον πόλεμον, καταδικάζεται καί ουτος εις τό 
νά καταφαγωθή. Ά λ λ ά  καί μετά τήν δημοσία κηρυ- 
χθεΐσαν εχθραν μεταξύ δύο ιδιωτών, συγχωρεΐται μέν 
ό ανταγωνιστής νά φονεύση, οχι όμως καί νά κο.τα- 
φάγη τον άλλον. Μόνον είς ρεγάλας έριδας, όπου ά-

»

ναμιγνύεται όλον τβ έθνος εις τόν πόλεμον, συγχω - 
ρεΐτοι νά καταφάγη τις τόν έχθρόν του.

"Οτι ό καννιβαλισμός έπικρατεΐ καί μεταξύ τών κα
τοίκων τής νέας Σεελανδίας, οί οποίοι άνηκουσιν εις 
τό πολυνησιωτικόν τμήμα τοΰ έπί πολύ έξηπλωμένου 
έθνους τών Μαλααίων, εινε έκτος πάσν;ς αμφιβολίας. 
As καταραι εις τό στόμα τούτου τοΰ έθνους συνίσταν- 
ται άποκλειστικώς εις έκφράσεις, αϊτινες άναφέρονται 
εις τήν καννιβαλικήν αύτών συνήθειαν. » Κάϊ νά τό 
σαγκανα « ηγουν φάγε τήν κεφαλήν σου, » κάϊ κόν τοϋ 
βατούα « ήγουν φάγε τόν πατέρα σου, καί πολλαί άλ- 
λαι τοιαΰται μαρτυροΰσι περί τής ώμότητος καί τών 
καννιβαλικών αισθημάτων των. Αύται αί πανηγύρεις τής 
άνθρωποφαγίας δέν περιορίζονται μόνον είς τό πεδίον 
τής μάχης, άλλά καί οί αιχμάλωτοι διά τό πα ρ αμ ι
κρόν σφάλμα, το όποιον ήθελον κάμει, είνε εκτεθειμέ
νοι εις κίνδυνον νά σφαγώσι, νά διασπαραχθώσι, νά μα* 
γειρευθώσι καί νά καταφαγωθώσιν.

'Γπάρχουσιν άποχρώντες λόγοι, διά νά παραδεχθώμεν,
W f f «*, Λ  /  ̂ ·>οτι οι κάτοικοι τών οιαφορων νήσων τοΰ μεγάλου Ώ -  
κεανοΰ καί εις αύτά τά καρποφορώτατα καί εύδαιμονέ- 
στατα μερη, οπου ή κυριωτέρα τροφή συνίσταται είς 
καρπούς, και ό πληθυσμός δέν εινε άσήμαντος, κατ’ 
άρχάς ήσαν έπίσης άνθρωποφάγοι καί εινε έν μέρει α
κόμη. Οί κάτοικοι τής Τάννας, οΐτινες άνήκουσιν εις τήν 
τών Μαύρων φυλήν έδωσαν πολλάκις εις τόν Κώκον καί 
τούς συντρόφους του νά καταλάβωσιν, οτι ή'θελαν θα
νατώσει τούς περιηγητάς, σχίσει τήν κοιλίαν των καί 
τούς καταφάγει, άν ήθελαν τολμήσει άνευ τής συγκα- 
ταθέσεώς των νά προχωρήσωσι πολύ είς τό έσωτε- 
ρικόν τή ς  νήσου. Ό τ α ν  ημείς, διηγείται ό πρεσβύτερος 
Φόρστερος, επίτηδες παρανοήσαντες τοΰτο τό μέρος τοΰ 
λόγου των, έξηγήσαμεν αύτό, ότι δήθεν Οέλουσι νά π«;
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ραθέσωσιν ήμΐν χαλόν τι βρώμα, μας έκαμαν νά πει-* 
σΟώμεν δια σημείων, τά όποια ήσαν άνεπίόεκτα παρε- 
ξηγήσεως, οτι ήίελον κατασχίσει μέ τούς δοόντας τ ί  
κρέας τών γειρών καί τών ποδών μας.

Ε ις τήν νήσον Μαλλίχολον έσχον οί περιηγηταί τρα- 
νάς αποδείξεις, δτι οί κάτοικοι ήσαν άνθρωποφάγοι: πεΐ- 
ρα, ήτις και εις δλας τας λοιπάς νήσους τής δυτικής 
Αυστραλίας καί όνομαστί είς τάς νήσους τή ;  Αουϊσίν- 
δης, εις τάς νήσους τοΰ Σολομώντος κ.τ.λ. έπαναλαμ- 
βάνεται. 0? Ταιτιοι της Μαλαικής ουλής έσυνήθι- 
ζον νά διηγώνται εις τόν Κώκον και τούς συνοδοι
πόρους "του συχνάκις περί νήσων, όπου κατωκουν άν- 
Ορωποφάγοι, π .χ .  περί μιας νήσου ορεινής τής Μα- 
κούας έκεϊθεν τοΰ Ταβουμάνου, τής οποίας c? κάτοικοι 
είχον όλίγα μόνον σκάφη ή μονόςυλα, άλλ? ήσαν πολύ 
άγριοι καί ώμοι, είχον βλοσυρά καί γοργω τά  ό'μμα- 
τα καί έ'τρωγον ανθρώπους. Τέλος, είπον ci Ταίτιοι, δ- 
τι καί αυτοί άλλοτε έτρωγαν άνθρωπινον κοέχς καί ώνό- 
μαζον τούς καννιοαλικούς προγόνους των Ιαε-α ϊ οηλ· 
άνθρωποφάγους.

Έ κ τος  τούτου οί κά το 'κα  τής νέας Σεελανδίας καί 
οί Ταίτιοι άνήκουσιν εις μίαν καί τήν αυτήν ουλήν 
τών ανθρώπων καί τοΰ έθνους· έκ τοΰ οποίου συνάγε
ται, δτι ή άνΟοωποοαγία εΤνε κοινή συνήθεια τούτων 
τών Μαλαικο-πολυνησιωτικών λαών.

Ά ν  τοΰτο έπεκράτει παρ’ έδνεσι, τά όποια εντός τών 
τροπικών εΐχον αφθονίαν τροφών, τότε πιθανολογείται 
περισσότερον, δτι οεν εινε, ως εικάζεται, ή ανάγκη τής 
πείνης, ήτις  εοωσεν αφορμήν εις τό στυγερόν τοΰτο 
έθιμον έν τοΐς πολυνησιωτικοΐς άγροΐς τών νήσων καί 
ιδίως τής Σουμάτρας.

Ό  Φόρστερος φρονεί, δτι ή άρχή καί ό λόγος πολλών 
άλλων μυσαρών έργων, διά τών οποίων χαρακτηοίζονςα!

ουτοι οί λαοί, πρέπε: νά ζητηΟί] είς τήν έλλειψιν τής 
προτέρας των αγω γής. Ή  έλευθΐρία, μέ τήν όποιαν ά- 
νατρεφονται οι παΐοες των, χωρίς νά χαλιναγωγώντας 
βπό τών πατέρων, καταντα έπί τέλους είς απεριόριστον 
ακολασίαν. Ιο ανεξαρτητον πνεΰμα, τό όποιον επι
κρατεί είς τουτους τούς παΐδας, δέν πρέπει κατά τήν 
γνώμην τούτων τών έθνών κατ’ ούδένα τρόπον νά κα- 
ταστελληται· διότι εινε ή ψυχή τής κοινωνίας των. Διό 
καί δέν συγχωρεΐται νά δείοη ή μήτηρ τόν υιόν της, 
οσον καί άν ήθ^λεν είσθαι κακοήθης καί απειθής. Τα
χέω ς αυξάνει έκ ταύτης τής άχαλινωσίας όργίλον τΐ 
ήθος, τό όποιον δέν υποφέρει κάμμίαν άντίστασιν καί 
δέν θέλει ν’ άκούσϊ) κανένα λόγον, άμα κατά τον 
τρόπον τοΰ συλλογίζεσθαι αύτών ουτος δύναται νά πα-  
ρεξηγηθή. 'II  όργή τούς έξάπτει τόσον πολύ, ώστε 
δυσκόλως ήσυχάζουσι, πριν έκδικηθώσιν, καί ή φαν
τασία των, ήτις, ώς δλαι αί άλλαι δυνάμεις των, δέν 
γνωρίζει μέτρον ούδέ δριον, θεωρεί πασαν προσβολήν 
ώς μέγα έγκλημα, τό όποιον μόνον μέ τό αίμα τοϋ 
πταίστου δύναται ν’ άποπλυθή ή έπανορθωθή. Τώρα 
πλέον καταντώσιν άκράτητοι. Μάχονται μέ δυνατάς καί 
άγριας χραυγάς. "Ολα τά χαρακτηριστικά τ :ΰ  προ
σώπου, όλα τά μέλη τοΰ σώματός των κινούνται σπα- 
σμωδικώς κατά τόν ρυθμόν. Πάλλουσι τά δπλα, κτυ- 
ποΰσι μέ τούς πόδας τήν γήν καί οίμώζουσι τ  ομε- 
ρά δλοι όμοΰ. Μετά τοΰτο άρχεται πάλιν τό πολε
μικόν ασμα. "Ολος ό στρατός είνε πλήρης λυσσώδου; 
μανίας, καί ώς εί έδιώκετο ύπό Έριννύων, έρχεται είς 
χεΐρας. Ό  νικητής καταστρέφει ανηλεώς τά πάντα καί 
είς τήν λύσσαν του καταβροχθίζει τά πτώματα τών 
άναιρεθέντων. Εινε δύσκολον νά οπισθοχώρηση τις, άφοΰ 
όίπαξ ύπερβή τά όρια τής φιλανθρωπίας. Τέλος αυτη 
ή προπετής καί αλόγιστος πράξις γίνεται έξις καί εύ“
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•βύς επειτα άνήκει είς τά νικητήρια τοΰ νικητοΰ, οτι 
άπό τών λειψάνων των έχθρών παρεσκευασε μίαν τι-  
νά ευωχίαν. Τό. τελευταΐον συμβαίνει πρό πάντων εις 
τήν νέαν Σεελανδίαν.

'Ότι ή συνήθεια τοΰ νά τρώγη τις τό κρέας τών όμοι
ων του παρά τισι τών Αΐθιοπικών εθνών τής  Αφρικής ακ
μάζει ακόμη, οτι αιχμάλωτοι ύπό τών παρωργισμενων νι
κητών ή άνηρημένοι ύπό τών λυσσωοών φονεων των κατε- 
τρώγοντο, και ακόμη κατατρώγονται, εινε έκτός πά- 
σης αμφιβολίας. Διότι πώς δύνανται Μαΰροι, ci όποιοι πί- 
πτουσιν εις χεΐρας τών Ευρωπαίων, νά έκφράζωσι τόν 
φόβον, μή τυχόν καταφαγωθώσι—  τό όποιον ενίοτε κα^ 
έκαμαν αυτοί —  άν ήσαν ελεύθεροι τοιαύτης άπανΟρωπίας;

Κατά τοΰτο όμως διαφέρουσι οί Μαΰροι, ότι μέ ψυ
χρόν αίμα δεν θανατόνουσιν άνθρωπον, διά νά κατιτ- 
©άγωσι τό κρέας του και διά νά προβάλωσιν αύτό 
ώνιον είς τήν αγοράν. Λέγουσιν, οτι τώ οντι ήκοιισαν 
τοΰτο παρά τών κατοίκων τοΰ Δαουμή· ά λλ ’ ά λ λ ί ι  
άρνοΰνται τοΰτο, προσθετοντες, οτι ποτε οεν βλεπει 
τ ις  είς τήν Γουινέαν κρεωπωλεΐα, καί ότι τό σφατ- 
τόμενον κρέας διαμοιραι,εται ευθυς μεταςυ τών γε ιτό 
νων, καί ότι οί Μαύροι έν γένει δέν εινε σαρκοφάγοι. 
Ό τ ι  ομως προλαβόντως οί Ααουμαΐοι έτρωγαν τώ οντι 
ανθρώπινον κρέας, ομολογεί καί αύτος ό Ίσέρτιος, εις 
τών άξιολόγων παρατηρητών τών κατοίκων τής παρα
λίας τής Γουινέας. Καί περί τών έΟνών τής  τοΰ Έ λ έ .  
φαντος παραλίας ιδίως βεβαιοΰται, ότι εύρίσκουσι πο
λύ νόστιμον τό άνθρώπινον κρέας. Τό αύτό διηγήθη 
καί γυνή τις έκ τής έπαρχίας Ματτογρόσσου έν Βρα- 
σίλία εϊς τόν ιππότην ΙΙίντον » Κρέας άνΟρωπων και 
μάλιστα τών νέων, εϊπεν, είνε πολύ νόστιμον.* Kafc 
είς αύτήν τήν Γερμανίαν έν τώ λιμώ , όστις έμαστιξεν 
ιιύτήν κατά τά μέσα τής παρελθούσης εκατονταετη

ρίδας, ετυχε ποιμήν νά φονεύση νέον τινα κατ’ άο- 
χ ά ς ,  διά νά Οεραπεύση τήν πεινάν του· επειτα όμως 
και άλλους πολλούς, έπειοη ευρε πολύ νόστιμον τ ·  
άνθρώπινον χρέας.

Μεταξύ τών Ά σχάντω ν επικρατεί έν καιρώ πολέ
μου ακόμη και σήμερον η συνήθεια τοΰ νά σπαράτ- 
τωσιν οί ιερείς οι παρακολουΟοΰντες τόν στρατόν τάς 
καρδία* τινών έκ τών φονευθεντων εχθρών, νά έπιλέ- 
γωσιν αύτοΐς μετα πολλάς τελετάς μαγικούς τίνας λό
γους και νά μιγνύωσι μέ αιμα καί ίερά χόρτα τά 
τεμάχιά. Οστις τών μαχητών δέν έφόνευσε κανένα ε
χθρόν, πρεπει να γευθή τοΰτο  τό κραμα· διότι πιστεύε
ται κοινώς, ότι τά πνεύματα τών φονευθέντων άλλως 
θιλουσι καταδιώξει αυτους καί θέλουσι τών άφαιρέσίΐ 
το θάρρος και τήν δυναμιν. Τοΰτο κυρίως δέν εινε άν- 
Ορωποφαγία, ήτις όμως άναφέρεται περί τών Μολουών, 
ί τ ε  κατά τήν ις · . εκατονταετηρίδα έξορμήσαντες άπό 
τα υψιπεδια τής Αφρικής έπέπεσαν μέ πληθύν στρατού 
κατα τών παραλίων χωρών τοΰ Κογγοΰ. Καί τώρα 
άκομη έπικρατεΐ παρα πολλαΐς τήν Ά γ γ ό λ α ν  κατοι- 
κούσαις φυλαΐς, άνηκουσαις εις τήν πρός μεσημβρίαν 
τής  ’Αφρικής οικογένειαν τών έθνών, ή συνήθεια το·0 
■να τρωγωσι τ ι  κρέας άξιων θανάτου κακούργων. Ό -  
στις είς τήν τοιαύτην περίστασιν δύναται ν’ άρπάση 
εν μέγα τεμάχιον κρέατος, κολακεύεται μέ τήν έλ- 
πίδα, ότι ποτέ θέλει γίνει πχραδεκτός μεταξύ τών αρ
χηγών. Μετά τχύτην τήν μυσαράν σκηνήν έπιστρέφιι 
ή συναναστροφή άπό τό δικαστηρίων είς τήν κώμην, καί 
οιατρίβει τ3 έ.τίλοιπον τής ημέρας μετά ύπερβαλλού- 
«?ης παν μ 'τρον  θυμηδίας. Ε ίς ό /τινα  πέ-η τεμάχιον 
κρέατος, ψήνει και τρώγει αύτό μέ άγριας κραυγάς 
άγα λλ ι£σ  εως.
[^Ε ίνε  επίσης γνωστόν περί τών Β 3 τοκ ούοω /Λ οτ ι’έ -* '  _Μ_



irtyειρουσι στρατείας ή έκδρομάς χατά Τών άνΟρώπων, 
μόνον και μόνον διά νά κατασιγάσωσι τήν πεινάν μέ 
τό χρέας των. Προ πάντων Οηρεύουσι τούς έν Βρασι- 
λία μεταφερΟέντας Μαύρους δούλους, ώς προτιμώντες 
τό  χρέας αύτών παρά τό τών λευκών. Πρώτον πίνουσι 
το αίμα τών φονευθέντων, τό όποιον εύρίσκουσι λίαν 
ήού. "Οταν ή Οήρα ήνε άφθονος καί επομένως ύπάρ- 
χ η  πληΟύς φονευμένων, έκτέμνουσι μόνον τάς κνήμας 
τών Μαύρων και τό εσωτερικόν τών χειρών, τό όποιον 
Οεωροΰσι ώς τό κάλλιστον λίχνευμα. Τό κρέας καψα
λίζεται μόνον και ποτέ δέν ψήνεται όλοτελώς, Και 
περ'ι άλλων λαών τής Βρασιλίας, οΐτινες δέν άνήκου- 
σιν είς τήν οικογένειαν τών Γουαρανίων, βεβαιοΰσιν, δ- 
τι εινε άνΟρωποφάγοι μεταξύ άλλων οί Γοϊτάκαί, μ ι-  
χοά φυλή περ'ι τό άκρωτήριον Φρίον, καί οί γειτο- 
νεύοντες μέ αυτούς Ταμάϊοι, οΐτινες άμοιβαίως τρώ- 
γουσι τούς αιχμαλώτους, οί Ούρεκέναι, οΐτινες κα- 
τοικοϋσιν είς τάς οχθας τών ποταμών Ίσσάνα καί νίσ- 
σα, χυνομένων δυτικώς του άνω μέρου; τοϋ 'Pia'j 
Νέγρου εις αυτόν.

(Έπεται σβνέχει*^

Τ α  Π Α Ρ Α Τ Ο Ι Χ  Α Ρ Χ Α Ι Θ Ι 3

l i . V i V a i X I . ' V  Λ . Ι » Ο Ί Γ Ϊ * Α

Το ά ρ ο τ ρ ο ν  η τό όρ^ανον, δϊ ου άροτριώμεν (ζευ- 
γαρίζομεν) τήν άρόσιμον γην ή τούς αγρούς, έφευ- 
ρέθη, ώς λέγουσι* ( Ι Ιλ ίν  7 ,50 ,299), ύπό τοΰ Βουζύγου 
ή Τριπτολέμου. Άναφέρονται δέ παρ’ ΤΓσιόδω ( Έο ν  
*αΙ ήμέρ. 431 καί εξής) δυο είδη αύτοΰ. Τό πρώ
τον (Α'.) τεχν,κόν, ύπό τοΰ σιδηρουργοΰ κατεσκευα- 
σμενον καί π η κ τ ό ν  ά ρ ο τ ρ ο ν  καλούμενον συνίστα-

ηολου ^ξύλου γ ύ ο υ  (2) μέ τό έ λ υ μ α  (3), τό ό
ποιον ήτο έμπηγμένον είς τήν ΰ ν ν ι ν  (4). Ε ίς  τό ά- 
*ρβν τοΰ ίστοβοέως ύπήρχε τό ζ υ γ ό ν  (5), τό ό
ποιον συνείχετο διά τοΰ ξυλίνου πασσάλου 'ή  έμβό- 
aou τοΰ έ ν δ ρ ύ α υ  (6), καί είς τό όποιον εζευγνύοντβ 
ci ροες οιά τίνος λωρίου, μ ε σ ά β ο υ ,  μ ε σ α β ο ί ο υ  ή



καί ζ υ γ ο δ ε σ μ ο ύ  (7) καλούμενου· διότι φαίνεται, οτι 
δεδεμένοι άπό τόν λαιμόν είς τόν ίστοβοέα Ισυρον 
το άροτρον. Τέλος διευθύνετο διά τής έ χ έ τ λ η ς  (8). 
Τό δεύτερον (Β'.), φυσικόν και α ΰ τ ό γ υ ο ν  ά ρ ο τ ρ ο  ν 
καλούμενον, συνίστατο έκ τίνος φύσει καμπύλου ξύλου 
οΰτως, ώστε ίστοβοεύς (1), γύης (2) και ελυμα (3) 
τ,σαν αμέσως συνδεδεμένα καί δέν έχρειάζετο άλλο, ει- 
μή να προστεθή μόνον εις αΰτό ή ΰννις καί ή έχετλ*.

■ · Χ Κ *------
V···.-

Η ΧΡΥΣΗ ΤΑΒΑΚΟΘΗΚη (ΠΥΞΙΣ).

Σ υ ντ α γ μ α τ ά ρ χ η ς  τις εδειξεν είς τους παρ’ αύτφ συνε- 
(Γτιω·χένους αξιωματικούς έπι της τραπέζης καινουργή και π ο-  
λυ ώραίαν χρυσήν ταβακοΟήκην. Μετά τ-.νας στιγμάς ϊ- 
πιΟυμΰν νά λ ά β /j έξ αύτή ς δραγμ^χ (pr ise)  τχβάκου, 
μ ά - V  τη ν  άνεζήτει είς δλχ τ χ  θυλάκιά του κχι έπι  

τέλους Λνεφώνησε τεΟορυβηαένος «Που i b x ι ή  ταβα- 
κοΟήκη μου; έξετχτατε εν τούτοις, κύριοί μου, μήπως 
κάνεις έξ ύμώ ν έξ απροσεξίας τήν έΟηκεν είς τό Ουλάκιόν του.

Ό λ ο ι  ήγέρόησχν αμέσως, και « ν έ σ τ ^ α ν  τά  θυλά
κιά των. χωρίς ή τχ^χκοΟΓ,κ·) νά φχνή που, Είς μόνος, 
σημαιοφόρος είς έπχισΟητήν ταραχήν δια:ελών εμε-.νε καΟη- 
αενος και είπε» Δέν αναστρέφω το θυλάκιόν μου, άρκεϊ ό λό
γος τής τιμής μου, ότι έγώ Siv έ χ ω  τήνίταβακουθήκην.
Οί αξιω ματικο ί ιάπεχωρίσΟησαν άλλήλων^κινουντες τας
κεφάλας κα\ έκαστος ύπελάμβανεν «ύτόν ώ ; τον κλέψαντ* 
*τήν ταδακοΟήκην.

Τήν έπιοΰσαν πρωί ό συνταγματάρχης προσεκ©’ *σ«ν 
*ΰτόν και εΤπεν* « Ή  ταβακοθήκη άνευρεθη. Έ ν  τώ θυ- 
λακίω μου δ ηνοίχθη (έξηλώθη) ραφή, καί έκει Ιπεσεν 
«υτη μεταξύ τοΰ ύπο^ράματος (φόδρας). Ά λ λ ’ είπέ μοι 
/;δη, οιατι οεν ήθελησες νά δείξης τό θυλάκιόν σου, όπερ 
έν τούτοις άπαντες οί λοιποί κύριοι αξιωματικοί επραξαν; 
Ο σημαιοφορος ο,πεκ^ίΟή. » Είς σας μόνον, κύριε συνταγ. 

ματ^ρχα, ευχαρίστως θέλω κάμη γνωστόν τοΰτο. Οί γο -  
ε-.ς μου εινε πτωχοί, ώς έκ τούτου παραχωρώ είς αυ
τούς τό ή'μισυτοΰ μισθοΰ μου, κοί τήν μεσημβρίαν δέν 
τρώγω^ μαγειρευμένον φαγητόν. "Οτε πρεσεκλήθην π»ρ’ 
ύμΐν εΐχον ήδη τό γεΰμά μου έν τώ θυλακίω μου, καί 
επομένως εμελλον έξάπαντος νά καταισχυνθώ, άν κατά 
τήν αναστροφήν τοΰ θυλακίου μου ήθελ·ν έχπέση τε- 
μάχιον μελανός άρτου καί άλλάντος.

Ό  συνταγματάρχης είπε συγκεχ-νημένος, « ΕΤσαι πο
λύ αγαθός υιός! Διά νά δυνηθής, δσον τό δυνατόν ευκο- 
λώτερον, νά ύποστηρίξης τούς γονείς σου, πρέπει καθ’ 
έκάστην νά τρώγης παρ’ έμοί. » Προσεκάλεσεν δλους 
τους^ αξιωματικούς είς πανηγυρικήν ευωχίαν, έβεβαίω- 
«ίν ενώπιον των τήν αθωότητα τοΰ σημαιοφόρου, καί 
τ φ  προσέφερε δώρον είς ενδειξίν τής μεγάλης πρός 
«υτόν ύπολήψεως τήν χρυσήν ταβακοθήκην.

Αν τους γονείς σου ν’ άγαπας και νά τιμάς θέλησης
καί ό Θεός θά σ' άγαπα κ’ οί άνθρωποι έπίσης.

ΑλΈΚΑΟΤΟλ7·

Μεγίστάν τις  Ισπα νός  ενχ « ν  υιόν υπερβολή β λά κα έ-  
i-i-ληττεν «ΰτον πολύ, διότι δέν ώμίλει διόλου πρός 
τους περιφαν:?; άνδρας, οϊτινες ήρχοντο πρός έπίσκ3 -  
4 IV του. Τί θέλετε λοιπόν, ήρώτησεν νά τοΐς λ έγω ; Ζή-



πληροφορίας, είπεν ό πατήρ, περί τί |ς  οικογένεια? 
των και άλλων παρομοίων πραγμάτων. Ί οϋτο θελει έω* 
σει υλην πρός συνομιλίαν. Ό  υιός έφύλαξεν «κριβως 
τήν συμβουλήν το3 πατρός του, και επειδή ο πρώτος, 

στις ήλΟεν είς έπίσκεψιν, ήτον ό αρχιεπίσκοπος, Οεν 
««ρέλειψε τό νά τον έρωτήση πώς «χει ή γυνη και 

τά τέκνα του.

Α Ι Λ Ι Γ Μ Λ ·

Τ ή ν  οψιν ε γ ω  μ έλ α ιν α ν  κ α ι  τ ή ν  στο /τ ,ν  έ π ί ϊ Λ ί  
κα ι  π ά ν τ ο τ ’ ε ίμ α ι  σ κυθρω πή·  ((

Ά λ λ ’ οί ευ α ρ ε σ το ύ μ ε ν ο ι  ’ ? τ ή ν  κ α τ η β η  μου  ο γ ι ν  
έκ  τ ο ί ν '  θ νη τώ ν  είσ ι  π ο λ λ ο ί .

Πρό π ά ν τ ω ν  κ λ έ π τ α ι  κ α ι  λτιστβιΐ 
ε ΐ ν ’ ένθερμοί  μου  έρασ τα ι .

Γ Ρ Ι Φ Ο Ϊ ·

(< )  Κ τ ίσττ , ί  τ ή ί  έν Σ ικ ελ ία  Ί μ έ ρ « « ,


