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Ά λ λ '  έστ ι  χ α λ ε π ό ν  λ ί γ ε ι ν  περ ί  ότουοΟν 
μ α θ ή μ α τ ο ς ,  ώ ;  ού */ρή μανθάνε ιν*  π ά ν τ α  
γ ά ρ  έπίς-ασθαι α γα θό ν  δοκεΤ ε ίν α ι .  Π λά
τ ω ν  Λ ά χ .  1 8 2 .  Ε.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ.

Καλολογία)

/7>ρί γέ.Ιωτος, μειδιάματος χαί γε.Ιοίου.

Γ έ λ ω ς ,  μ ε ι δ ί α μ α  και γ ε λ ο ί ο ν  εΤνε όροι, οΐ
τινες κατετάραξαν τήν κεφαλήν τών Άνθρωζολόγων καί 
Καλολόγων (Aesthetiker). 'Ι ϊμ ε ΐς  σημειοΰμεν καθόλου 
περί αύτών τά έξης. Ό  Γ έ λ ω ς  είνε ιδιοφυής τις  κλο
νισμός τοϋ σώματος, τόν όποιον δύναται νά όνομά- 
ση τι; και οργανικόν γαργαλισμόν, εις τόν όποιον ποό- 
σωπον, λάρυγξ, στήθος και κάτω κοιλία είνε ενεργά, 
ώστε συνήθως κατά τό μάλλον ή ήττον γίνεται ακου
στός εις αυτόν λιγυρός τ ’.ς ήχος. Ά λ λ ’ όμως αυτη
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ή κίνησις δέν είνε πάντοτε έστραμμένη τοσον προς τ ί  
εξωτερικόν, ώστε νά γίνηται αισθητή είς νήν άκοήν. 
Είμπορεΐ νά ήνε έστραμμένη μάλλον προς το εσωτε
ρικόν, ώστε μόνον οί έλαορας τίνος οιαστροφής τών 
μυό ιων του προσώπου, πρό πάντων περιξ τοΰ στόμα
τός, νά γίνηται καταφανής. Ό ν  ̂ μάζεται οε τοτε άπλοΰν 
μ ε ι δ ί α μ α ,  τρόπον τινα ήμισυς, συννους ούτως εί- 
πεΐν γέλως. Ά ν  και ό γέλως λοιπόν καθόλου (συμπε
ριλαμβανομένου και τοΰ μειδιάματος), ώς εξωτερικόν 
οχινόμενον, ήνε μονον σωματική κίνησις, προϋποθετει 
ομως αυτη άλλην π ^ α α τ ι κ ή ν ,  ειδός τι εσωτερικής 
μεταβολής, δί ής γ ε ν ^ α ι  εκείνη ή εξωτερική. ΓΙοΰ 
συνίστχται ομως αυτη ή εσωτερική κιν^σις,  Ι ι ς  ο 
λόγος , ότι πράγματά τινα μας φαίνονται γ ε λ ο ί α ,  
καί διά τοΰτο γελώμεν και μειοιώμεν δί αυτά. Περί 
τούτου ύπάρχουσι διάφοροι γνώμαι. Ό  Ιίάντιος (Kritik 
der Urlheilskraft σελ. 225. 2ας έκδ.) λεγει, δτι γ έ 
λω ς εινε άψιθυμία (affect), ητις] έξ αιφνίδιου μεταβο
λής μετεώρου τινός καραδοκίας μηδενίζεται. ’Εκ του- 
του ήθελε συμπεράνει τις, οτι και γ ε λ ο ΐ ο ν  εινε 
ο,τι αίφνιδίως μηδενίζει τήν μετέωρον ημών καραδο- 
κίαν. Ά λ λ ά  δέν εχει ουτω τό πραγμα. Διότι άρνησις 
καί άπόρριψις έκλιπαρήσεώς τίνος, ή μετά μακράν προσ
δοκίαν φθάσασα είδησις περι άποτυχίας εμπορικού τ ί
νος θεωρήματος (speculation) δύναται μέν στιγμιαίως νά 
μηδένιση τήν μετέωρον καραδοκίαν, χωρίς όμως νά έ- 
ρεθίση ήμας είς γέλωτα. Τουναντίον δύναταί τι νά η- 
νε γελοΐον χωρίς ή προσδοκία ημών πρώτον μέν να 
μετεωρισθή, έπειτα δ’ αίφνιδίως νά διαλυθϊ) είς τό 
μηδέν, καθώς, άν τ ις  μετά γνωστήν άπό πολλής μα
ταιότητα εύγενοποιήται. Εΰλόγως λοιπόν ό Φίχτερος 
(Vorschirie der Aesthetik σελ. 141) απορρίπτει τούτον 
τόν όρισμόν, X.wpU ομως νά δώση άλλον καλητερον.

Διίτι, όταν 0-:ωρή ουτος τό γελοΐον ώς αντίθετον τοΟ 
υψηλοϋ, καί επομένως ώς τι άπείρως μικρόν (σελ. 143) 
ή ώς αισθητήν άπειρον ανοησίαν, επομένως όρίζη αύ- 
το ω ς το έ λ α χ ι σ τ ο ν ,  τό όποιον άντιτάσσει είς τό 
υψηλόν ώς τό μ έ γ  ι σ τ ό ν ,  δύναται μέν ίσως νά έ- 
φαρμοσθή τοΰτο εις τήν παρομοίωσιν τής όπισθεν κο
ρυφής ορούς άνατελλούσης σελήνης μέ λευκόν νυκτικόν 
πιλίον (σκούφιαν), ή είς τήν άναφερομένην εικόνα, ό
που ό μεν Ιησοΰς παριστανεται κρεμάμενος είς τόν 
σταυρόν, οι δέ Ρωμαίοι στρατιώται καθήμενοι είς τούς 
πόδας του καί παίζοντες χαρτία ή καπνίζοντες νικο- 
τιανήν* άλλ είς μυρίας άλλας περιστάσεις δέν εύρί- 
σκεται τοιαυτη άντίΟεσις, άν καί είμπορώμεν επίσης 
νά κινηθώμεν είς γελωτα, καθώς, άν έπ\ είκόνος, ήτις 
παριστάνει τήν άλωσιν τής Γροίας, ή πόλις προσβάλ
λεται μέ βόμβας ή χειροβομβίδας (Grenades). Ένταΰθα 
ενυπάρχει τό γελοΐον, καθώς έκαστος τό βλέπει, είς τόν 
άναχρονισμον η εις τήν άκαιρον παράταξιν πραγμάτων, 
τά όποΐα χρονολογικώς άπέχουσι πολύ άπ’ ά λ λ ή λ ω ν  
οιοτι νεωτερα πολιορκία ούτω παριστανομένη δέν ή
θελε φανή είς κανένα γελοία. Προσέτι καί ελάχιστον 
τ» δύναται νά άντιταχθή είς τό υψηλόν ώς τό μέγ ι-  
στον, χωρίς νά ευρισκωμεν είς τήν άντίθεσιν ταύτη7 
ούδέ τό παραμικρόν, τό όποιον δύναται νά θεωρηθή ώς 
γελοΐον. Ό τ α ν  π .χ . άντιτάσσ/)ταί ή εύγενής άφειδία ή 
Ουσία έαυτοΰ είς την χαμερπεστάτην ίδιοτίλιεαν, τοΰ
το διεγείρει εις ήμας μάλλον αηδίαν ή γέλω τχ. Καί 
ούδείς τών περιηγητών ίσως έν Αίγύπτω έκινήίη είς 
γέλω τα, βλέπων τάς μικρας πλησίον τών μεγάλων 
πυραμίδων. Επιτεινουσι μάλλον έκεΐναι τήν έντύπιοσίν 
τήν όποιαν ή αψις τούτων, προξενεί, ώς ύψηλοΰ άν- 
τικειμενου. Και οι δυο λοιπον όρισμοι τοΰ γελοίου ει- 
Vs έλλιπεις, έπειόή έξ ένος μέν μέρους εινε πάρα πλα-
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τεΐς, έξ άλλου δέ π ά ρ α  σ τ ε ν ^ .  Διότι ε φ α ρ μ υ ^ - ·  
είς πολλά, τά όποια δέν είνε γελοία, είς πολλά ο’ ί
σως όχι, τά όποια εινε γελοία. Κάλλιον ΐΟελβν πρα- 
ξ ε ι  c t  Κ  αλολόγο ι, άν ήκολούθουν εις τούτο τα ιχν/] 
: 0ΰ Ά ρ ι σ τ ο τ έ λ ο υ ς  (Ποιητ. *εφ. 0 . *  1. έκδόσ. τώ ν  
δυο Γεφυο.)' διότι ού τος  χάμνει τήν παρατηρησιν, ο τ ,  
τό γ ε λ ο ί ο  ν είνε 1) α μ ά ρ τ η μ ά  τ ι  καί α ί σ χ ο ς  και 
ο ότι εινε ά ν ώ δ υ ν ο ν  καί οχι  φ θ α ρ τ ι κ ό ν ,  σ φ ά λ 

μα δηλ. ή ατόπημα, άλλ’ όχι αλγεινόν καί όλέθριον. 
.’Αλλά δέν πρέπει τις νά λησμονήση, ότι τό ατόπημα 
τοΰτο δέν εινε ανάγκη i νά ήνε πάντοτε πραγματικόν, 
ά λλ ’ ότι δύναται νά ηνε καί φαινόμενον η κατά φαν
τασίαν. Διότι τό γελοιον είνε τι σχετικόν. ’Ακολου
θεί σ υ μ μ ο ρ φ ο ύ μ ε ν ο ν  τά άτομα καί τάς έξ  ̂ υποκείμε
νου αυτών ‘διαθέσεις καί κ α τ α σ τά σ εις .  Ό  άπλοΰς καί 
ακαλλιέργητος άνθρωπος δύναται περί πολλών να ςε- 
καρδισθή γελώ ν, ένώ ό φρόνιμος καί καλλιεργημένος 
ουδέ μειδιά κάν. Καί τάνάπαλιν πολλά δύναται νά κι- 
'νήσωσι τοΰτον είς γέλω τα ή μειδίαμα, τα οποία ουοε 
διαστρέφουσι κάν τό πρόσωπον εκείνου. Π  αυτή σχέ- 
σις ύπάρχει καί μεταξύ τοΰ φαιδροΰ καί εύθυμου καί 
τοΰ σκυθρωποΰ καί βαρυνθέντος τήν ζωήν άνθρώπου. 
Έ νώ  ό πρώτος ώς ό Δημόκριτος γ ελ ?  διά τα αν
θρώπινα πράγματα, ό άλλος ώς ο Ηράκλειτος κλαίει 
καί θρηνεί δί αύτά. "Ωστε δύναται τις^ νά εΐπη, ότι 
κυρίως τίποτε δέν είνε γελοιον, άλλ’ ότι γίνεται γ  
τοιοΰτον διά τινας περιστάσεις καί σχέσεις, είς τάς ό
ποιας άντιλαμβανόμεθα αύτό ούτως, ωστε μας κινεί 
εις γέλωτα ή μειδίαμα. 'Οθεν το γ ε λ ο ίο ς  δέν είνε ή 
‘λ υ δ ί α  λ ί θ ο ς  τοΰ ά λ η θ ο ΰ ς  καί ά γ α θ ο ΰ ,  ώς πολ
λοί διϊσχυρίσθησαν. Διότι αστεία κεφαλή είμπορεΐ νά 
,κάμη δλα (καί τά ίερώτατα) γελοία, άν μόνον ειξε4-

ρη νά δώσν) είς αύτά τήν μορφήν τοΰ άπρεπους κα\ 
άτοπου.

Διά τοΰτο καί ό ’Αριστοτέλης μετά πολλής περί- 
σκίψεως προσθέτεΓ καί τόν δεύτερον χαρακτήρα. Ε π ε ι
δή, δ,τι μετά άλγους αίσΟανόμεθα ή φέρει όλεθρον, 
παύει νά ήνε γελοϊον, έκτος άν τις μόνον έξ έπ ι /α ι-  
ρεκακίας γελα, ότε ο γέλω ς εύλόγως καλείται κα
κοήθης. Καί ό κάλλιστος δέ άνθρωπος θέλει θεωρήσε5 
ώς γελοιον, άν ύπερβολη καλλωπιστής καί τάς όφρΰς 
άνασπώμενος έξ απροσεξίας όλισθήση καί πέση πρού- 
μυτα είς τήν λάσπην. Ά ν . '  όμως ούτος έκτος τούτου 
ήθελε θραύσει τόν βραχίονα ή τό σκέλος, τότε ό γ έ 
λω ς εξάπαντος ήθελε παύσει. Διά τοΰτο δέν γελώμεν 
και είς τήν πτώσιν τοΰ παιδιού. Διότι αμέσως συλλογ:- 
ζόμεθα τήν βλάβην, τήν όποιαν δύναται νά πάθη, καί 
γνωρίζομεν, ότι τά παιδία καί απρόσεκτα εινε καί τό 
βάδισμα άστατον εχουσι. Έ κ  τούτων όμως πηγάζει 
καί τρίτος άλλος χαρακτήρ, τόν όποιον παρέλειψεν ό 
’Αριστοτέλης, ώστε ό ορισμός αύτοΰ εινε ατελής καί 
πιθανώς διά ταύτην τήν άτέλϊΐαν καί άπερρίφθη. Διό
τι πρέπει διά τής άντιλήψεως τοΰ άπρεπούς καί άτο
που νά έξαφνισθώμεν, διά νά ήνε τό πραγμ,α γελοϊον. 
Ά ν  περιμένωμεν αύτό, άν βλέπωμεν αύτό πρό πολ- 
λοΰ έρχόμενον, καί ήμεθα συνειθισμέν )ΐ είς τοΰτο, δέν 
δύναται πλέον νά [/ας έρεθίση πνευματικώς, ώστε νά 
δηλοΰται ό έρεθισμός ούτος διά τής σωματικής εκεί
νης κινήσεως, τήν οποίαν καλοΰμεν γέλω τα ή μ ε ι 
δ ί α μ α .  Διό καί δέν θεωρεί τις τετριμμένους αστεϊσμούς 
ή κοινά άνέκοοτα ώς γελοία. Έ κ  τών είρημένων εξη
γείται διά τί έντρεπόμεθα, όταν φαινώμεθα είς άλλου - 
γελοίοι. Διότι «{οβούμεθα, ότι είπομεν ή έπράξαμέν τι 
άπρεπες ή άτοπον. Τό γελάν μετά τών γελώντων εί- 
νε τότε τό χάλλιστον μέσον νά έξέλθη τις τής άμη-
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χανίας, διότι ούτως ύψοΰταί τις  τρόπον τινά ύπερά- 
νω. έαυτοΰ. Έ κ  τούτου δέ κατανοεΐται διατί ή σάτν- 
ρα κχμνει πολλήν χρήσιν τοϋ γελοίου καί είνε έπιφο·» 
βωτέρα ή γελώσα παρά τήν κολάζουσαν σάτυραν. 
Διότι ταπεινόνει τον κακόν άνθρωπον, οστις φαντάζε
ται εαυτόν συνήθως φρόνιμον, εις τά όμματχ  τών άλ
λων πολύ περισσότερον, όταν Οεωρώσιν αυτόν ώς ά- 
νόητον η ώς άτοπα και άπρεπη πράττοντα, και επομένως 
γελώσι δί αύτόν, παρά άν τον νομίζωσι κακοήθη και 
επομένως μέμφωνται αύτόν, Εινε λοιπόν συγκεχωρη- 
μένον νά κάμωμεν χρήσιν τού γελοίου κα'ι ηθικώς καί 
καλο7νογικώς. Ό  δέ έκ νοσώδους έξεως σπασμωδικός 
και σαρδώνιος γέλω ς (εις τόν όποιον ανήκει καί ό 
έκ διαρκούς γαργαλισμοΰ διεγειρόμενος) εινε άλλότριος 
τής Φιλοσοφίας. Διότι ώς σπασμωδική κίνησις άνήκε* 
εις τήν Φυσιολογίαν καί ΙΙαΟολογίαν,

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

IJfpi σωματικής Αγωγής,

(Σ·..νέχ$.α M3. σελ. 5 2 ) .

Τά παιδία μανθάνουσι νά κ ά θ η ν τ α ι  καί έ ρ π ω  σι  ν 
ενωρίς καί νά μεταχειρίζωνται τάς δυνάμεις των πο
λύ καλήτερον, £άν προσδιορίσωμεν δί αύτά θέσιν τι-  
νά έπί του εδάφους ή εις μικρόν δίφρον (καΟέκλαν) 
παρά έάν φέρωμεν αύτά πάντοτε είς τάς άγκάλας ή 
είς τον κόλπον. Διά τοΰ τελευταίου όχι μόνον σω- 
ματικώς άπομαλθακοΰνται, άλλά καί πνευματικώς, β*·

πειδή εύρίσκονται πάντοτε είς παθητικήν, ένώ επρεπε 
τούναντιον νά εύρίσκωνται είς ένεργητικήν Οέσιν. Δυ- 
σχερέστερον παρά τό κάθησθαι καί ερπειν εΐ'>ε άναμ- 
φιβολως το ΐ σ τ α σ θ α ι ,  έπειοη απαιτεί πολύν κόπον 
και ουναται να έπιφέρη διαστροφήν τών σκελών. Γ0  
κίνδυνος, ότι το ερπειν, ώς τό τέως κινήσεως μέσον, δύ- 
ναται νά βραδύνη τό περιπατεΐν, εινε ασήμαντος, έ- 
πειοη τα παιοια αμα δύνωνται, εύρίσκουσι τόσην η
δονήν είς αύτό, ώστε ό κίνδυνος τής πτώσεως διόλου 
οεν τά έκφοβίζει. Μόνον ανόητοι τιΟηναί διά φωνών 
περιοεών ή σχετλιαστικής συμπαΟείας άλλοτε ένέπνεον 
είς αύτά δειλίαν. "Οστις θέλει ν’ άπομακρύνη άληθεΐς 
κινδύνους, ουτος δύναται έπί όμαλοΰ εδάφους ν’ ά- 
φήση αύτά νά οοκιμάζωσι τήν έπιτηδειότητά των. Μι
κρόν προσκομμα τοΰ Οηλαμινοΰ άπομακρύνει πολλάς 
και σκληροτερας πτώσεις άπό τούς παΐδας καί τούς 
νεανίσκους.

Γο παιδίον καθώς περιπατεΐ, οΰτω καί τ ρ έ χ ε ι .  
Πρεπει νά ύποστηοίζτ] ταχέως τό προνενευκός σώμά 
του, διά νά μή χάνη τήν ισορροπίαν. Διό καί παι- 
δία εχοντα παχύτερον τό άνω μέρος τοΰ σώματος άρ- 
χίζουσι νά τρέχωσι βραδύτερον. "Οτι οί γονείς διά τοΰ- 
τον τόν βαθμόν τής άναπτύξεως, δί ου τά παιδία ά- 
ποκτώσι τ ι  διακρίνον αύτά τών αλόγων ζώων σωμα
τικόν προτέρημα, χαίρουσι, εινε φυσικώτατον. Δέν πρέ
πει όμως διά τοΰτο καί νά έπισπεύδωσιν αύτό προ- 
λαμβανοντες οιά τεχνικών μέσων τήν φύσιν. ’Αρκεί, 
άν περί τό τέλος τοΰ πρώτου έτους γίνωσι τά  πρός 
τοΰτο πρώτα δοκίμια. Ή  μακρά χειραγωγία διά τής 
μιας χειρός είνε έπικίνδυνος, διότι δύναται εύκόλως 
νά έξαΟρωθή ό βραχίων, καί διότι κρέμαται είς τό εν 
«λάγιον μόνον τό σώμα. Τά εις τοΰτο μηχανικά όρ
γανα, αί λεγόμεναι σ τ ρ α τ ο ϋ λ α ι ,  συνθλίβονσι τά



στήθος ή εκφοβίζουν τά παιδία διά τής αίφνηοίου ο- 
λισΟήσεως. Και Κρατητήρες (Eisiercs) δέ πρέπει μόνον 
κατ’ άρχάς μ 1- περίσκεψιν νά συγχωρώνται· διότι πρέπει 
και δια τά ηλικιωμένα παιδία, τα όποια χειραγωγοΰσι τά 
μικρά, νά λη.ρθή φροντίς, ώστε νά μή ήνε άδιακόπως σκυ* 
πτά. Κκι ταΰτα μέν περι τοΰ Οηλαμινοΰ.

Άφοΰ δέ τό παιδίον άπομακρυνΟή και άποσυνηΟίση 
-ό  μητρικόν στήθος, αί τροφαί δέν προσδιορίζονται 
πλέον διά τής φ'.ισεως, άλλ’ άφίνονται εις τήν έλευ- 
Οέοαν εκλογήν. Ά λ λ ’ ουδεν ίσως έχει τοσαύτην ισχύ-/ 
ώς π 3 Ϊς  τήν κατάστασιν και άνάπτυξιν τοΰ σώματος, 
όσον ή ε κ λ ο γ ή  και τό μ έ τ ρ ο ν  τής τροφής. Συνη
θίζει αέν καθώς εις όλα τά κλίματα, οΰτω και είς όλα 
τά βρύχατα  ό άνθρωπος, ά λλ’ όχι καί χωρίς σημαν
τικήν άλλοίωσιν είς την κρασιν τοΰ σώματος και μα- 
λιστα μετά πολλάς γενεάς.

Ή  τροφή τών παιδιών πρέπει όρμωμένη έκ τοΰ μητρι- 
κοΰ γάλακτος ώς έκ τής φυσικής αρχής, νά τελειόνη 
είς τάς κατά τόπον συνήθεις τών ενηλίκων ώς έσχα
τον βαθμόν αύτής. Ή  βαθμολογία αυτη πρέπει ν’ ά- 
κολουθή τήν κατά μικρόν άνάπτυξιν τοΰ σώματος και 
μάλιστα τών οργάνων τής Ορέψεως. Μετά τό μητρι
κόν λοιπόν γάλα  Ιρχεται ή ρευς·ή και πολτωοης, ή 
γλυκεία μάλλον παρα η οςεΐα και δριμεΐα τροφ^. Δεν 
ποειιει ποοσέτι να π ρ ο σ φ ϊρ ω μ ε ν  εις τά παιοια, και μ α λι ς- οί 
μέ βίαν, τά είς τούς ηλικιωμένους τοσοΰτον προσφι
λή κεντητικά (piquants). Τά παιδία ή κατά μίμησιν, 
ή άπλώς άπό ειδός τι γενναιότητος, προτιμώσι καρυ
κευμένα, όςέα, πικρά, ενίοτε καί μεθυστικά ποτά, άλ
λα- πρός βλάοην το>ν. Ο γαργαλ ισμό , ού .ο , .οΰ ου
ρανίσκου σιμά τών σωματικών φερει μεΟ έαυτοΰ και 
ηδικάς βλάβας. ΙΙρός αποφυγήν λοιπόν τούτων τών 
κακών · πρέπει άμέσως έξ άρχής νά γίνη διάκρισις μς-

ταςΰ φαγητών τών παιδιών καί τών ηλικιωμένων, καί 
τότε ταΰτα οεν ηΟελον τολμήσει νά ζητήσωσι νά πίω- 
σιν οίνον, ή νά φάγωσι ταριχευτά, καπνιστά κ.τ.λ. 
Αλλά πολλοί μόνον κατά τόν τρόπον των οχορΟό- 

νουσι τήν γεΰσιν τών παιδιών. "Εως και Παιδαγωγοί 
διϊσχυρίζονται εναντίον τής πείρας, οτι ό ασφαλέστερος 
τροπος νά προφυλάξη τις τά παιδία άπό τήν άκρα- 
σίαν, λαιμαργίαν καί λιχνείαν εινε νά συγχωρή είς 
αύτά όλας τάς απολαύσεις τών ήλικιωμένων διά τον 
έκ τής αύστηρας άπαγορεύσεως κίνδυνον. Ά λ λ ά  καί 
άν ητο τοΰτο ψυχολογικώς ορθόν, λόγοι διαιτητικοί 
Ιπρεπε νά μας έμποδίσωσιν άπό τοιαύτην ΰπειξιν. Διό
τι, όστις φοβείται πολύ τήν άπαγόρευσιν, έπρεπε καί 
νά μή άπαγορεύη, έπομένως νά μήν άνατρέφη. Τό ά- 
ΛηΟες εΤνε, ότι ή αδυναμία καί άστασία των γονέων 
καί τών περιστοιχούντων τά παιδία περιβάλλει όλας 
τ ά ς  μή καΟημερινάς απολαύσεις τών αισθήσεων μέ 
γαργαλιστικόν τι Οέλγητρον, τό όποιον είνε δύσκολον 
να κατανικηΟή. Καλώς ήγμένα παιδία σπανίως ζητοΰ- 
σι πράγματα άπηγορευμένα άπό τούς γονείς των. Μέ
χρι τοΰ έκτου έτους λοιπόν κάνέν παιδίον οεν έπρεπε 
νά τρωγη (ή πολλά όλίγον) καρυκευμένον ή παχύ κρέας. 
Π  άλλως ταχεία κίνησις τοΰ αίματος επιταχύνεται 
ετι μάλλον διά τοιούτων τροφών, ή ζωτική δύναι/,ις 
«ναλίσκεται είς μάτην, καί όλαι αί άσ3ένειαι ούτως α
ναπτύσσονται μέ τρόπον επικίνδυνον. Είς ταΰτα πο :-  
στιΟενται καί τά κακά, τά όποια είνε συνέπεια τών 
μή έπεξειργαμένων δριμέων χυμών.

Ούτως εχει καί ώς πρός τά έρεΟίζοντα τά νεΰρκ 
φαγητά, τά όποια μετά στιγμιαΐον έρ:0·.σμόν φέρου- 
σι χαλάρωσιν και ατονίαν. Και μετά τό έ'κτον έ'τοΓ 
έπρεπε αυται α ί ’ερεθιστικά* καί αίματοποιητικάι τρο-

0*>



®αί κατ' ολίγον, καί καθ’ όσον ήθελον αύξάνβι α! 

σωματικαί δυνάμεις τοϋ παιδιού, νά παρεισάγωνται, βρα- 
δύτερον μέν είς τας πόλεις, πρωίμώτεοον δέ είς τας 
κώμας.

("Επετίΐ συνέχεια)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ! ΔΙΑΛΟΓΟΙ-
ΔΙΑΛΟ ΓΟ Σ Β '.

Ε υσίΰιος·, ?} .tep i θρησκευτικής όιδα ,σκαΛ ίας.

Κ. Τόν γ έρ ο ν τα ’ εκείνον Λευίτην, τον εχοντα πο- 
λιάν τήν τρ ίχα καί τήν κεφαλήν ύποτρέμουσαν, είδες 
χθες, ώ Δημόφιλε, πώς παρακύπτων έκ τοΰ παρα
θύρου φιλανθρώπως προσηγόρευεν ήμας τήν τοΰ Διοι
κητηρίου πορευομένους; Δ. Λέγεις Ευσέβιον τον ΙΙολυ- 
κράτους, δστις τά  τε άλλα θεωρείται σεφός τις και 
θεοσεβής άνήρ, και έν τη άπό τοΰ ιεροΰ δέ άμβωνος 
διδασκαλία δεινός λέγεται ύπάρξας άγορητής. Κ. Αυ
τόν το ΰτον, ώ Δημόφιλε, τη άληθεία δέ όχι μόνον 
ταΰτα, άλλά και έκ τής έν τη ήμετέρα σχολή πολυ- 
ετοΰς αύτοΰ θρησκευτικής τε καί άλλης διδασκαλίας 
ικανούς καί λίαν άγαθούς άπέφερε καρπούς. Δ. Κα^ 
τ ι  πρός ήμας δ άνήρ ήδη ουτος, ώ Κ α λ λ ίμ α χ ε ; Κ. 
Εύωχίαν εύωχούμεθα παρ’ αύτώ προ τριών ήδη ήμερων 
ού τήν τυχοΰσαν, άλλά τοιαύτην, οίαν σπανίως δύνα- 
ταί τις  καί πολλά δαπανήσας νά εύωχηθή* φέρω δέ 

έν έμαοτώ είσέτι τήν ηδονήν τής καλής άπολαύσεως.
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Α. Και όμως περί τής άκρας τοΰ άνθρώπου τούτου πε
νίας πολλά λέγονται, ώ Καλλίμαχε. Έ  μήτοι έξ έρά- 
νου τινός έγένετο ή έστίασις; Κ. Εύωχίαν λέγω  ού
χ ί  σιτίων καί ποτών, ώ Δημόφιλε, άλλά τήν ύπέρ πολ
λάς άλ>ας εύαρεστωτέραν τε άμα καί ώφελιμωτέραν, 
τήν πνευματικήν τών λόγων εύωχίαν, ήν ήμας πάνυ 
φιλοφρόνως καί εύεργετικώς είστίασεν ό Εύσέβιος. Δ. 
Εννοώ  ήδη καί μακαρίζω σε έπί τή εύτυχεϊ άπολαύσει* 
διότι πολλά ήκουσα περί τε τής όμιλητικότητος καί 
τής πολυμαθείας τοΰ άνδρός. ’ΊΕΙτο δέ ό λόγος περί τ ί 
νος ; Κ. ΙΙερί τής θρησκευτικής καί ηθικής έν γένει τοϋ 
Έ λ λ .  έθνους άγωγής. Δ. Καί όποΐά τινα άρά γε έλεγεν 
6 άνήρ;  Τή άληθεία θά σοί γνωρίζω χάριν ού σρι- 
κράν, άν άνακοινών ταΰτα καί εις έμέ, έφ’ όσον μέ- 
μνησαι, μέ καταστήσης μέτοχον τής άπολαύσεως ε 
κείνης. Κ, Αύτό τοΰτο προτίθεμαι ήδη, ώ Δημόφιλε. 
Έ ρ χ ο μ α ι  μάλιστα νά συνάψω συγχρόνως τό νήμα τής 
άπό πολλών ήδη ημερών διακοπείσης συνδιαλέξεως ημών 
εις τό σημεϊον, ενθα κατελίπομεν αύτήν* ή έλησμό- 
νησας, ότι είχομεν είσέλθη εις τό περί τών έν τώ σχο
λείω διδασκόμενων μαθημάτω ν; Δ. Ούδόλως· έσκεπτό- 
μην μάλιστα πάντοτε, ότι ένταϋθα θά μοί έπιστρέψης 
τήν ψήφον, φίλτατε Καλλίμαχε, καί έκ προοιμίου ή
δη σοί λέγω, ότι οί μαθηταί τοΰ συστήματος σου, καθά 
πολλοί λέγουσι, καί έγώ αύτός έν ταϊς έξετάσεσι πα- 
ρετήρησα, ψιττακίζουσι μέν πολλά άνώτερα τών δυν ί-  
μειον των πράγματα, καί ψάλλουσιν ολόκληρον π ;οη -  
γιασμένην άχολουθίκν, μένοντες όμως πολύ ελλιπείς 
εις τε τήν άνάγνωσιν, τήν γραφήν καί τήν ’Αριθμητι
κήν, τ ζ  τρ·.α κνριώτατα, ών θά λάβωσιν άνάγκην εύθύς 
έν τή κοινωνία  άγοράζουσιν ούτω >ίαν ακριβά τήν μ α 
ταιότητα έκείνην ή δέ έξήγησις ε’νε εύκολος ·

Κατα το παλαιόν υπέρ τας δυω ώρας δαπανώσιν ot



μαθηταί καθ’ έκάστην άναγινώσκοντες εν τε της ημι
κύκλιοι ς καί έν τοΐς βιβλίοις· διέρχονται δέ π ο λ λ ά ·α
ναγνωστικά βιβλία, ώστε έξοικειοϋνται καλώς μέ τό 
γράμμα τ/)ς Ti νέας καί της αρχαίας γλώσσης. Έ νώ  
κατά τό ήμέτερον σύστημα, επειδή κατά τήν άνάγνωσιν 
τό πλεΐστον τής ώρας δαπαναται εις τήν ερμηνείαν 
τοΰ άναγινωσκομένου, ήτοι εις τήν λεγομένην κατα
ληπτικήν άνάγνωσιν, δέν μένει ό άποχρών χρόνος διά 
τήν κατά γράμμα άνάγνωσιν. Ε π ίσ η ς  ύπέρ τήν μίαν 
καί ήμίσειαν ώραν καθ’ έκάστην είς τήν ’Αριθμητικήν, 
ένώ παρ’ ήμΐν τρεις μόναι ή τέσσαρες ώραι τήν έβδο- 
μάδα καθορίζονται ύπέρ τοϋ σπουδαίου τούτου μαδν]-
ματος· έπίσης δ έ ................. Κ. ’Αλλά στήΟι, αγαπητέ Δη-·
μόφιλε, ό χρόνος καθ’ ήμας εινε πολύτιμος, άς μή 
οαπανώμεθα εις πλάνας. Προκειμένου ήδη περί τών μα
θημάτων πόθεν εινε καλόν ν’ άρχίσωμεν; Δ. Βεβαίως 
έκ τής άναγνήσεως. Κ. Θέλεις νά είπης έκ τής διδα
σκαλίας τής γλώσσης· διότι ή άνάγνωσις, ώς σύ εν
νοείς αύτήν, είνε έκ τών πολλών μέσων προς διδα
σκαλίαν τής Γλώσσης, κ?.ί ίσως έκ τών υποδεεστέρων· 
εγώ δέ νομίζω, δτι άλλο τι μάθημα πρέπει νά προ- 
τάξωμεν. Δ. Τό ποιον, ώ Καλλίμαχε; Κ. Τρία τινά ύ- 
πάρχουσιν, ώ φίλτατε Δημόφιλε, τά άντικείμενα τής 
ανθρώπινης διανοίας: Θεός, κόσμος καί άνθρωπος· τρείς 
βαθμοί έπίσης έκπαιδεύσεως ύπάρχουσιν· ό τής κατωτέρας 
ή Δημοτικής, ό τής μέσης ή Γυμνασιακής, καί ό τής 
άνωτέρας ή Πανεπιστημιακής. Καί κατά τούς τρεις 
τούτους βαθμούς δφείλει ό παιδευόμενος νά γνωρίση 
κατά τι μέτρον καί τά  τρία ανωτέρω λεχθέντα, άλλ’ 
είς έκαστον τούτων δφείλει νά επικρατή τό εν τών 
τριών. Ε ίς  τόν πρώτον ό Θεος διά τής Θρησκευ
τικής διδασκαλίας, &ίς τον δεύτερον ή γλώσσα, δί ής
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σχετίζεται μέ τόν άνθρωπον, εις δέ τον τρίτον ό κό
σμος διά τής επιστήμης.

Ώ ς  βάσις λοιπόν καί καλή κρηπίς πάσης μ,ορφώσεως 
οφείλει νά τίθεται έν τώ Δημοτικώ σχολείω ή θρη
σκεία, τό Ιργον τοΰ Θεοΰ, τό άποβλέπον προπάντων 
εις τήν ηθικήν τοΰ άνθρώπου μόρφωσιν, εις τήν άλη- 
Οή αύτοΰ εύδαιμονίαν, ή αμφιβάλλεις περί τούτου, ώ 
Δημόφιλε; Δ. Ούδ’ έπί μικρόν, ώ Καλλίμαχε, έκτός έάν 
δύναται νά άμφιβάλλη τις ,  άν πρέπει ό άνθρωπος νά 
μορφώται ηθικώς. Κ. ’Ας ίδωμεν λοιπόν τί προς τού
το πράττει τό παλαιόν σου εκείνο σύστηυ,α. Δ. Καίi 1 i
μήπως δέν γίνεται λόγος  περί χριστιανικής διδασκα
λίας έν τ ο ΐς Ό δ η γ ο ΐς ;  Κ. Τρία ξηρά καί άγονα φύλ
λα άφορίζει έκ τών 300 σελίδων τοΰ Όδηγοΰ του ό 
μακαρίτης Ιίοκκώνης καί δύο καί ήμισυ ό Κιονσταν- 
τινίδης περί τοΰ μαθήματος τούτου, όπερ κατατάτ- 
τουσι τέταρτον μέ τά τρία άλλα, ένώ διά τήν γρα
φήν ορίζει 16 σελίδας, διά τήν ξηράν ’Αριθμητικήν 28 
σελίδας, καί διά τήν ξηροτέραν άνάγνωσιν σελίδας ο
κτώ καί τριάκοντα. Έ ν  τούτοις εις Γερμανικόν τι 
Παιδαγωγικόν σύγγραμμα, τόν 'Οδηγόν τοΰ άξιολόγου 
Kher, τό μάθημα τοΰτο κατέχει τήν πρώτην θέσιν, ά- 
φορίζονται δέ ύπέρ αύτοΰ 56 λίαν έστενογραφημέναι 
σελίδες, ένώ διά τήν διδασκαλίαν έν γένει τής γλώ σ 
σης, ήτις  περιλαμβάνει οχι μόνον τήν ήμετέραν ξη- 
ραν άνάγνωσιν καί γραφήν, αλλά καί πολλάς καί σπου- 
δαιοτάτας άλλας εργασίας άγνώστους ολως εις τό πα 
λαιόν σύστημα, δαπανώνται μόνον 48  σελίδες. Ώ σ τε  καθ’ 
ήμας μέν μεταξύ Ορησκευτ. διδασκαλίας καί ξηρας καί 
αγόνου γλωσσικής εργασίας ύπάρχει λόγος  ώς 6:66, 
είς εκείνους δέ μεταξύ τής πρώτης καί τελείας γλω σ - 
c -.κής διδασκαλίας ώς 56:48. Δ. ’Αληθώς καταπλη
κτική διαφορά! Κ. Άλοίμονον! καταπληκτικώτερα εινε



μδλλον παρ’ ήμΐν τά δεινά άποτελεσματα τής τοιαυ- 
της ασύγγνωστοι άμελειας, ή μάλλον είπεΐν άσεβείας, 
ώ φίλτατε Δημόφιλε: ή μεγίστη διαφθορά, ή επικρα
τούσα έν τω Έ λ λ .  λαώ, η ελλειψις τών λαμπρών ε
κείνων οικιακών καί κοινωνικών αρετών, αΐτινες έόό- 
ξασαν τους πατέρας ήμών, τούς γ«ραρους και θεο
σεβείς άνδρας, τούς προ τε και επι τής Επαναστα- 
σεως. . Δ. Καί άληθώς λοιπόν τόσον πολύ παρημελεΐ- 
το τό σπουδαΐον τοϋτο μάδημα; Κ, Ε ις ατιοκρισιν σας 
παραπέμπω είς αύτόν τόν 'Οδηγόν τοϋ Κ, Κωνσταντι- 
νίδου (σελ. 67), ένθα βλέπετε πόσον οίχτείρει τήν ά- 
λυσιτελή και δλως άΟλίαν διδασκαλίαν τοϋ μαθήματος 
τούτου. Καί άπέναντι μέν τοιαύτης μαρτυρίας έπρε
πε νά παύση πας παραιτέρω λόγος , ά λλ ’ είς έξήγη- 
σιν τοϋ πράγματος όλίγαι λέξεις δεν εινε άσκοποι. Κατ 
άρχάς μέν έδίδετο είς τά μικρότατα παιδία νά άπο- 
μνημονεύσωσι προσευχάς άνερμηνευτους ώς πράσινοί 
ψιττακοί, κατόπιν δέ διϊδόντες τό γελοΐον τοϋ πράγ
ματός και τήν προσγιγνομένην βλάβην ώρισαν τήν έ. 
μέν Κλάσιν, ό Κοκκώνης τήν ς·'. δε ό Κωνσταντι- 
νίδης είς εναρξιν τοΰ μαθήματος, δτε τά  παιδία ει
σέρχονται είς τήν συνδεδεμένην άνάγνωσιν· καθ’ βλας 
δέ τάς προηγούμενος κλάσεις έπί δύο περίπου ί-  
τη τό μικρόν παιδίον έμενεν άνευ τής ελάχιστης Ορη- 
σκευτ. διδασκαλίας, άνερμάτιστον έφόλκιον είς τό πέ
λαγος τής κοινωνικής διαφθορας· άλλά και τότε άρχίζοντο 
μάθημα μένει πάλιν άνερμήνευτον, είς μάτην δέ προ.· 
σπαθεΐ ό Κωνσταν. νχ εύρη ήμίσειαν ώραν δίς του
λάχιστον τής έβδομάδος, διά νά έρμηνεύη αύτό. 'Ε 
πειτα ή κατά τούς λεγομένους τρόπους διδασκαλία τών 
προσευχών, καθ’ ούς ή προσευχή κατατέμνεται είς λέτ 
ξεις καί φράσεις δί όλους τούς μαθητάς, οποίαν οί- 
χιδομητικήν έπενέργειαν δύνχται νά έχη έπί τών ψν·’·
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χων των. Άλλ* άς άφήσωμεν τάς προσευχάς, αΐτινες 
πλήρεις δογματικών δυσνόητων έννοιών παρέ/ουσι καί 
είς μεγάλους παΐδας δυσκολίας· ά λλ ’ ή Ιερά  Ι σ τ ο 
ρία, ό άκένωτος ουτος θησαυρός γνώσεων καί αισθη
μάτων λίαν μορφωτικών τής παιδικής ηλικίας, ή δρό 
σος ή ούράνιος διά τά νεαρά αύτά φυτά τής άνθρω- 
πότητος, πώς διδάσκεται γνωρίζεις, ώ Δημόφιλε; Δ. Πώς 
ω Κ α λ λ ίμ α χ ε ; Κατ’ άθλίαν έρωταπόκρισιν καί έκ βι
βλιαρίων συμπεπισμένων φράοεων, έν είδει έξαμβλω- 
ματικών άποφθεγματων. Λείπει άπ’ αύτής ή χάρις καί 
ή ζωή τής λαμπρας διηγηματικής διδασκαλίας, τής  
φυσικής όδοϋ, ήν άκολουθεΐ ή μήτηρ αύτή είς τήν διά- 
πλασιν τοΰ τέκνου της, καθ’ ήν άνευ βιβλίου μόνον 
οί άκροασεως καί διαλογικής άνεξετάσεως τοΰ ίστο- 
ρηθέντος προσπορίζεται ό μαθ. τάς θρησκευτικάς άλη- 
θείας, λείπουσι τά λίαν οικοδομητικά ηθικά συμπερά
σματα, λείπει ή είκών ή δίδουσα ζωήν καί κίνησιν 
είς τά πρόσωπα καί πράγματα, ή φαιδρύνουσα τό πρό- 
σωπον τοΰ μαθητοΰ, ή έπισπώσα τήν δραστικωτέραν 
«ίσθησιν είς έπικουρίαν πρός τήν κατανόησιν, καί προ- 
σκαλοϋσα τήν αυτενέργειαν τοΰ παιδός είς τάς ερω
τήσεις και αναπτύξεις, λείπει τό ασμα τό έπισφραγί- 
ζον τά πάντα καί θερμαΐνον τό έκ τής διδασκαλίας 
ένσταλαχθέν αίσθημα, καί ήδη όποιαν θά έπερίμενες 
θρησκευτ. διάπλασιν έκ τής διδασκαλίας ταύτης;  Δ. 
Α λη θ ώ ς δέν δύναμαι νά σοί άποκριθώ. Κ. Αποκρίνο
μαι έν τούτοις έγώ. Ή  ξηρά καί άγονος έκείνη άπο- 
©τήθησις, ήτις έπίεζεν ώς έφιάλτης τό στήθος τοΰ 
μαθητοΰ, ήτις έκράτει τόν ταλαίπωρον πάντοτε είς πα· 
βη τικήν κατάστασίν, ήτις ουδόλως έκάλει είς ύπουργίαν 
τήν κρίσιν, ούδόλως τήν φαντασίαν, ήτις ώς καί διά 
τών άλλων μαθημάτων, μόνον τόν άσκόν της μνή
μης ύπερεπλήρου εις κίνδυνον νά δ ια τ α γ ή ,  όχι μόνον



=  9G =

* *S r
O '^ j v v . α ν ηθικήν καί διανοητικήν διάπ?.ασΐν ίδιδεν εις 
τά  παιοία, ά λλ’ άφοϋ τα άπεβλάκιζε, τά  άπέστελ- 
λεν τοΰ σχολείου συγχΰσεως καί κενοδοξίας έμπεπλη- 
σαένα και αποστροφήν προς τά γράμματα  μεθ’ εαυ
τών άποφέροντα. Δ. Και τοιαΰται βεβαίως Οά ήνε αί 
Τΐΐρΐ τοΰ πράγματος ίδέαι και τοϋ άγαΟου Ευσέβιου. 
Κ. Τοιαΰται μέν περί τά τοιαΰτα, πολύ δέ ύψηλότε- 
ραι, έπαγωγότεραι καί αύτό τοΰτο πρακτικωταται δσον 
άφορα τό πώς πρέπει νά γινηται ή Ορησκευχιχή οιοα- 
σκαλία έν τώ σχολείω. Δ, Τάς όποιας μετα συντό
νου προθυμίας και προσοχής έτοιμός είμι νά ακούσιο, 
ώ αγαπητέ Καλλίμαχε. Κ. Τί φρονείς, σεβαστε μοι 
γέρον, ήρώτησα αυτόν μεταξύ λόγων, περί τής θρη
σκείας, ώς έν τώ σχολείω διδακτέου μαθήματος; ΙΙά- 
xsι  θρησκεία, μοι άπήντησε, εινέ τι καταλσμβάνον πρώ
τιστα και κυριώτατα τήν καρδίαν έκ τής καρδιας ό- 
φείλει αΰτη νά είσβάλλη είς τήν διάνοιαν, νά οιαφω- 
τίζη τήν γνώσιν, έκειθεν δέ πάλιν νά άσκή έξευγε- 
Μστιχήν τινα έπενέργειαν έπί τής θελήσεως. καί οΰ- 
τω  τον όλον άνθρωπον νά μορφόνη. Ό  υψηλός αυτής 
-σκοπός εινε ούδέν έτερον ή τόν άνθρωπον νά καταστή- 
ση τέκνον τοϋ Θεοϋ. Επειδή άρα ή θρησκεία πρόκει
τα ι νά άναπτύξη άρμονικώς άπάσας τάς ψυχικάς τοΰ 
«νθρώπου δυνάμεις, τήν γνωστικήν, συναισθητικήν, και 
β ο υ λ η τ ι κ ή ν ,  έν τή πράξει ουδόλως πρέπει νά χω ρ ί
ζοντα ι  θρησκευτική διδασκαλία και Ορησκ. άγωγή· πολ- 
λώ οϊ μ ά λ λ ο ν  δέν οφείλει ή μία νά άποκλειη τήν ά λ
λην. Δέν οφείλου σι ν οί διδάσκαλοι νά βαρυφορτώσι μΐν 
δια Οοησκευτ. γνώσεων τον παΐ$?, νά άφίνωσι δέ .χύτον 
άυ.5ΐοον καί κενόν θρησκευτικών συναισθημάτων ό- 
«είλουσιν απεναντίας νά πολεμώ σι τήν επικρατούσαν 
ϊίέαν, ότι ό πολλά γνωοίζων και πολλά λεγων περί 
θρησκείας, Ιχει αληθώς καί Ορςσκεί-αν, Δύναταί τ ι ;

δρησκευτικλς άληθείας νά γνωρίζη, έν τουτοις νά μ ι-  
σή αύτάς* 6 τοιοϋτος Ιχει μέν κατανόηση αύτάς διά 
τής διανοίας, δέν Ιχει δέ συλλάβη αύτάς διά τής καρ- 
δίας. Τρανήν δέ καί πρόχειρον άπόδειξιν τούτου Ιχου- 
σιν οί διδάσκαλοι τήν εξής: ότι έν ταϊς δημοσίαις έ- 
ξετάσεσιν οί συνήθως έπαινούμενοι διά τάς εύστοχους 
καί άφθονους αποκρίσεις των καί έν αύτω τώ θρη- 
σκευτικώ μαθήματι, ώς καί έν άλλοις, δέν εινε πάν
τοτε οί αΐδημονέστεροι, χρηστότεροι και ευπειθέστεροι τών 
μαθητών. Σημαίνουσιν όλα ταΰτα, ειπον έγώ τότε προς 
αύτόν, ότι ή καρδία τοϋ παιδός όφείλει πρώτιστα καί 
κυριώτατα νά γίνη έδρα καί σεμνόν τής θρησκείας σκή
νωμα. Καί λοιπόν έρχόμεθα είς τό συμπέρασμα, ότι έν 
τή πατρική οίκία, ήτις ίκανώς προτερεύει τοΰ σχολείου 
έν τή καθόλου α γω γή , εινε φυσικόν νά τίθενται οί 
βάσεις πάσης θρησκευτικής μορφώσεως. Τρεις παιδευ- 
τάς, μοί άπήντησεν, ώρισεν ό 9εός προς τήν θρησκευ 
τικήν τοΰ παιδός μόρφωσιν: τήν περί ήμας φύσιν, τήν 
'Ιστορίαν καί τόν άνθρωπον. Καί πρώτον ή εισαγωγή τοΰ 
παιδός εις τήν περικυκλοΰσαν αύτό φύσιν, είνε καί ει
σαγω γή εις τήν χώραν τής θρησκείας. Τωόντι έν τή 
ίξετάσει τής περί ήμας ζώσης τε καί άψυχου, όργα- 
νικής καί άνοργάνου φύσεως, κατά παν βήμα ό παΐς 
θά συνομολογή μεθ’ ήμώ< τήν ΰπαρξιν ενός θεοΰ πανσό
φου, παναγάθου καί παντοδυνάμου, τήν άνάγκην τής υπο
τα γή ς  είς τήν θέλησιν αύτοΰ, καί τήν έξ αύτής έ- 
ξάρτησιν πάντων Τών άλλων καθηκόντων. Έ πίσης έν 
τή φορα τών γεγονότων, έν τή μεταβολή τών τυχών 
τοΰ κόσμου τούτου, έν τή Ιστορία  τών ανθρωπίνων 
πράξεων, Οά άναγνωρίζη μεθ’ ήμών τόν δάκτυλον τής 
θείας προνοίας κινοϋντα Οαυμασίως πρός τόν μέγαν αύ
τοΰ προορισμόν τόν κόσμον. ’Αλλά πολύ σπουδαιότε
ρα, φίλε Κ αλλίμαχε, μοί είπε, πολύ άποτελεσματικω-



-τέρα εινε ή έχ προνοίας έπενέργεια τοΰ ανθρώπου έπί 
τοΰ παιδαγωγουμένου. Και μοί φαίνεται, είπον εγώ οια- 
κόψας αυτόν, δτι τα δύο προηγούμενα δύνανται νά 6ε- 
ωρηθώα μάλλον ώς ύλη απέραντος, ην ό παιδα
γω γώ ν εχει νά μεταχειρισθή προς τήν θρησκευτικήν 
τοΰ παιδός μόρφωσιν, ώς προς δημιουργίαν δημιουρ
γός  δέ είνε ίσως μόνος ό παιδαγωγών άνθρωπος. Οχι, 
μο'ι άπήντησεν κα'ι αυτή ή άπλή έξέτασις της φυσεως, 
και αυτή ή αφελής, ήρεμος καί μετά σεμνού παρα
στήματος διήγησις ιστορίας τίνος πλήρους περιπετειών, 
άνευ δηλ. ήθικών και θρησκευτικών συμπερασμάτων και 
παροτρύνσεων, έχει τι τό έπιβάλλον ή μάλλον έκκαλύ- 
πτον και άνο.π:ύσσον τό έν τη καρδία τοΰ παιδός έμ
φυτον ύπαρχον θρησκευτικόν αίσθημα- αληθώς όμως 
ίσχυρΐν φέρει αποτέλεσμα ή ύπό τοΰ παιοαγωγοΰν- 
τος ' επίτηδες πρός τοΰτο χοήσις τής Ολης εκείνης. Παι
δαγωγών δέ άρα εινε τ ίς ;  ήρώτησα πάλιν έγώ. Οί 
γονείς τοΰ παιδός," μοι άπήντησε, πρώτον, κα'ι δεύτε
ρον ό διδάσκαλος. Τωόντι ή πατρική οικία είνε ή πρώ
τη και σπουδαιοτάτη πηγή θρησκευτικής διαπλάσεως', 
και ό πατήρ καί ή μήτηρ οί πρώτοι θρησκευτικοί δι
δάσκαλοι τών ιδίων εαυτών τέκνων. Και όταν έν τή 
γονίμω ατμόσφαιρα εύσεβοΰς και σώφρονος οίκογενεια-- 
κοΰ βίου, έξηκολούθησε μετά σεμνότητος καί ήθους 
τινός λέγων ό αγαθός γέρων, οταν έκεΐ άναπτύσση- 
ται φυσικώς τό ένστικτον τής θρησκείας, δπερ έκα
στος παΐς φέρει μεΟ’ έαυτοΰ εις τόν κόσμον, δταν έν 
τοϊς κολπο ις ' τών γονέων άκούη ουτος τάς πρωτας 
λέξεις θρησκευτικού έρωτος, δταν έν τώ προσώπω τοΰ 
πατρός και τής μητρός προβάλληται είς τήν ψυχήν 
τοΰ' παιδός πρός άπομίμησιν ζωηρότατον παράδειγμα 
όλων τών χριστιανικών αρετών, δταν τό πνεΰμα τοΰ
το τής καθαρότητος τών ήθών και τής άληθοΰς σω
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φροσύνης συνδυάζηται μετά όρθής σπουδαιότητος καί 
δικαίας αΰστηρότητος, και δια τής πάντοτε έπαναλαμ- 
βανομένης άσκήσεως μεταβάλληται είς δευτέραν φύσιν  
τότε έτεθη οιά τήν βραδυτέραν θρησκευτικήν μόρφωσιν 
τοΰ παιδός έδραίον θεμέλιον. Κάκιστα όμως, έξηκο- 
λούθησε κινών μετ’ έκφράσεως λύπης τήν κεφαλήν αϋ- 
τοΰ, κάκιστα πολλοί γονείς έν τώ κατά τήν ήμετέ- 
ραν εποχήν έπικρατοΰντι ζήλω πρός τήν άπόκτησιν και 
τήν άπόλαυσιν, άφίνουσι νά μαραίνηται ό θρησκευτικός 
βιος τών τέκνων των, τό ιδιαίτερον τοΰτο άνθος τής 
άνθρωπίνης ζωής. Έ ν  πολλαϊς οίκίαις ή διά τήν θρη
σκείαν θέσις εινε κενή, ή μάλλον δέν ύπάρχει κενή Οί- 
σις διά τήν θρησκείαν. Έ ν  άλλη μέν οικία ή πενία 
'τών γονέων καθιστα αδύνατον ευτυχή τινα θρησκευτι
κήν μόρφωσιν, έν άλλη δέ ό πλοΰτος είνε τό ισχυ
ρόν κώλυμα· έν πολλαΐς όμως ή άναλγησία, ανοησία 
ή ή άσέβεια τών γονέων. Καί τί πρέπει νά είπη τις έν- 
ταΰθα περι τών λεγομένων α ν ε π τ υ γ μ έ ν ω ν  γονέων» 
οΐτινες άφίνουσι τά εαυτών τέκνα νά συναγελάζωνται 
καί συμπαίζωσιν ολοκλήρους ώρας μετ’ άξέστων κα'ι 
διεφθαρμένων νεανίσκων, οΐτινες δί άνειμένων κχί άνα- 
γώ γω ν  λόγων καί άναιδών πράξεων καταστρέφουσι τό 
σεμνόν ήθος, και καταμολύνουσι τήν καθαράν ψυχήν 
τών τέκνων των; Ά λ λ ά  τί δύναται νά εΐπη περί εκεί
νων πρό πάντων τών γονέων, οΐτινες οί ί'διοι καθιστάμε
νοι ένοχοι είς τήν αμαρτίαν, καταστρέφουσι τήν σωφροσύ
νην τών άπαλών είσέτι τέκνων των ; Άλλοίμονον! ή 
πατρική οικία, ήτις ώφειλε νά ήνε ναός τοΰ Θεοΰ, ςΐ- 
νε π ίλ λ ά κ ις  ή έδρα τής φανερας ή περικεκαλυμμένης 
αμαρτίας. Ύπόκρισις, απάτη καί προσποίησις θεωρείται 
και έπαινείται ώς σοφία, κλοπή καί άρπαγή ώς ευτυχής 
άπόκτησις, κόμπος καί υπερηφάνεια ώς κομψός τρόπος, 
*αί άμετρος ήδυπάθεια ώς έντιμος άπόλαυσις τοΰ βίου.

Έ π ϊ τ α ι  συ νέχεια )

________
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Κατά πασαν ιστορικήν έποχήν τών επιστημών αΕ 
ταχυτέραν αύξησιν καί πλείονα έπιδοσιν τών άλλοι» 
λαμβάνουσαι έπισκιάζουσι τάς λοιπάς διά της ύπερτε- 
ρας αυτών λάμψεως, καί προσελκύουσαι τήν προσοχήν 
τών λαών, καταντώσιν άντιχείμενον τ ή ; κοινής μελέ
της, ούτως είπεΐν τοΰ συρμοΰ, παρέχουσαι τή έποχί) 
ταυ τη ιδιόρρυθμόν τινα χαρακτήρα, έπηρεάζοντα τήν 
πρόοδον τών φώτων καί τοΰ πολιτισμού, ότέ μέν έπ’ 
άγαθω, ότέ δέ έπί κακώ τής άνΟρωπότητος, καθ’ δσον 
τό ανθρώπινον πνεΰμα προσηλοΰται εις πραγματικά αν
τικείμενα, ή παρακολουθεί ανατυπώσεις φαντασιώδεις 
καί χινοιρικάς.

Ή  φιλοσοφία τοΰ Καρτεσίου, φιλοσοφία τής άλη- 
θείας καί πραγμοτικότητος , άνατρέψασα τήν άρχαίαν 
σχολαστικήν φιλοσοφίαν τής φαντασίας καί τών άτοπων 
θέσεων καί δοΰσα τώ άνθρωπίνω πνεύματι νέαν ωθη- 
σιν, παρεσ/εύασε τάς μαΟηματικάς έκείνας Ανακαλύ
ψεις τοΰ Νεύτωνος καί Λεΐβνιτίου, έργα δαιμονιου πρω
τοτυπίας, δί ών όπλισθέν τό ανθρώπινον πνεΰμα ήδυ- 
νήθη νά είσβάλη εις τόν ουρανόν, νά χατακτήση τό 
άπέραντον αύτοΰ κράτος, νά διαχαράξη τάς άπό άς-έ- 
ρος είς αστέρα άγουσας οδούς, καί μετά μεγάλης α
κρίβειας νά καταμέτρηση τά ς  αποστάσεις αύτών.

ίΈκτ5τε λοιπόν χρονολογοΰνται αί τελειότεραι καί

άχριβέστεραι τών ούρανίων σωμάτων έιρευναι, καί τών 
αστρονομικών μεθόδων αί άπλοποιήσεις, δΐ ών αί ύ~ 
ψηλαί τής Αστρονομίας άλήθειαι κατέστησαν βαθμη
δόν δημοτιχώτεραι, οι τεχνικοί αύτής δροι κοινότεροι 
καί τά στοιχεία αύτής ευχερές τής σπουδαζούσης νεο
λαίας παιοευμα. Περι οε τής άξιας καί χρησιμότητος 
αύτής λέγομεν μόνον, δτι ή Αστρονομία εινε ή πρώτη 
βίβλος, ην ό άνθρωπος αναγινωσκων δύναται νά γνω - 
ριση τον ποιητήν αύτοΰ. Τούτου ενεκα χρήσιμον νο- 
μιζομεν και ήμεΐς να καμνωμεν άπό καιροΰ είς και
ρόν μικραν τινα £κδρcμήν είς τό ούράνιον τοΰτο κρά- 
τος, και έπι τής ιχνεσιν άλλων διαδοχικώς άπό άστέ- 
ρος είς αστέρα βαίνοντες, νά περιγράφωμζν άπλώς καί 
φυσικωτατα παν δ,τι άξιοθέατον άπαντώμεν είς τήν ά- 
νά πάν βήμα τό θρησκευτικόν έν ήμΐν συναίσθημα διε- 
γείρουσαν ταύτην περιοδείαν.

ΙΙαντες βεβαίως γινώσκομεν, δτι έξ δλων τών με
γαλοπρεπών θεαμάτων, άπερ ό άνθρωπος κέκληται, ινα 
θεατοί έπί τής Γής, τό μάλλον μετάρσιον είνε ή θέα 
τής άπειραριθμου πληθύος τών αστέρων, οΐτινες στίλ~ 
βουσιν εν τώ ούρανώ καθ’ έκάστην γαλήνιον καί αί- 
θριον νύκτα. Η  εικών αυτη άνάγει ήμας είς τήν ύψί- 
στην ίδεαν τοΰ Δημιουργού, τοΰ διασπείραντος έν τώ  
διαστηματι τους φωτοβΰλοΰντας τούτους λαμπτήρας, 
κοί δια^ρυθμίσαντος τήν πορείαν αύτών διά νόμων 
θαυμασίου άπλότητος. Τό δέ θαυμάσιον τοΰτο τών 
νόμων, ούς αποκαλύπτει ήμΐν ή ’Αστρονομία, τήν άναβι- 
βάζει είς τό κατακόρυφον σημεΐον πασών τών έπι- 
στημών· διότι ούδεμία άλλη παρουσιάζει ήμΐν άληθείας 
τόσον ύψηλάς, s καί τόσον άξίας τής διανοητικής η 
μών άσχολίας καί έπιστημονικής έρεύνης, δσον αΟτη.

Είς τελειοτέραν ερευνάν τής πορείας καί τοΰ σχή
ματος τών αστέρων συνετέλεσεν έπίσης χαΐ ή τελείο;



ποίησις τών οπτικών οργάνων, ών κάμνουσι χρήσιν έν 
- η  Άς-ρ°νομία, ήτοι τών α σ τ ρ ο ν ο μ ι κ ώ ν  καί τών 
κ α τ ο π τ ρ ι κ ώ ν  τ ε λ ε σ κ ο π ί ω ν .  Καί τα μέν πρώτα 
εν Ό λ α ν ο ί α  τυχαίως υπό δύο παίδων άνακαλυφθέντα 
- ω  1600 , σχηματίζονται εκ τίνος μακροΰ σωλήνας, φε- 
ροντος’ είς έκάτερον τών άκρων αύτοΰ άμφίκυρτον έξ 
ύαλου φακόν, τόν λεγόμενον π ρ  ο 6 ε β λ η  μ έ ν ο  ν, οστις 
ε ινε  στερεώς προσαρμοσμένος είς τό άκρον τό πρός τον 
αστέρα έστραμμένον, καί τόν λεγόμενον προοφθαλμιον, 
«στις  εινε πολύ μικρότερος τοΰ πρώτου, καί προσαρ
μοσμένο ς είς τό άκρον, έφ’ οΰ τίθεται ό οφΟαλμος 
■τοΰ παρατηρητοΰ" τό δέ κατοπτρικόν τελεσκόπιον, ύπό 
Gregory έν Σκωτίζΐ τώ 1G63 τό πρώτον έπινοηθέν, 
^υνίστατα ι επίσης είς ενα μακρόν σωλήνα, ανοικτόν 
^α τα  τό άκρον τό πρός τόν αστέρα έστραμμένον καί 
φέοοντα είς' τό ε^ρον άκρον δύο κάτοπτρα τεθειμένα 
χ ΰ τω ς ,  ώστε νά άντανακλώσι τάς ακτίνας τοΰ φωτός 
■ποός τινα άμφίκυρτον φακόν, δί ου ό οφΟαλμος^ οε- 
νετα ι αύτάς, Δί αύτών λοιπόν τών όργάνων ήδυνη- 
6ησαν οί αστρονόμοι νά διακρίνωσι χιλιάδας αστέρων 
αοράτων άλλως διά γυμνοΰ όφθαλμοΰ, *αί νά άνακα- 
λύψωσιν άπειρον αριθμόν αστέρων, τέως άγνωστων ημιν· 

Ποοσέτι οί αστρονόμοι δί έπανειλημμένων παρατη
ρήσεων ώρισαν τήν φυσικήν τών αστέρων ταξιν, και α. 
παντες σήμερον άδιστάκτως παραδέχονται, οτι  ̂ έκαστος 
■πλανήτης μετά τών σελήνών αύτοΰ άποτελεί εν π λ α 
ν η τ ι κ ό ν  σ ύ σ τ η μ α ,  ™ λλά δέ πλανητικά συστήματα 
«περί τόν αύτόν ήλιον περιστρεφόμενα άποτελοΰσιν εν 
■ η λ ι α κ ό ν  σ ύ σ τ η μ α ,  καί πολλά ήλιακά συστήματα 
πεοί τινα κοινόν αστέρα, άγνωστον είσέτι, περιστρεφό
μενα άποτελοΰσιν εν γ α λ α ξ ι α κ ό ν  σ ύ σ τ η μ α ,  όπερ 
εΤνε τό τελευταΐον τών μέχρι τοΰδε γνωστών καί 
yK~’ αΰξουσαν π ε ρ ι ε κ τ ικ ό τ η τ α  προβαινόντων άστρο-
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νίμικών συστημάτων. Πιθανόν ομως πολλά γαλαξιακά 
συστήματα νά άποτελώσιν ώσαύτως άλλο άνώτερον 
σύστημα, καί ουτω καθεξής μέχρι τοΰ άπειρου συ
στήματος τοΰ τά πάντα περιέχοντος.

Πρός καλλιτέραν 8έ δίασάφησιν τών γαλαξιακών συ
στημάτων σημειοΰμεν, ότι ό ήμέτερος ήλιος μετά τών 
πλανητών αύτοΰ, οί άπλανεΐς αστέρες, οΐτινες εινε ά λ 
λοι ήλιοι εχοντες τούς πλανήτας αυγών, καί ό γ α λ α 
ξίας (ή γνωστή λευκοειδής ζώνη ή περικυκλοΰσα τόν ου
ρανόν), οστις εΤνε άθροισμα απειραρίθμων άπλανών ά- 
στέρων, ή ήλίων έχόντων τούς πλανήτας αύτών, όλοι λέ-  
γομεν ούτοι οί ήλιοι, οί τήν σήμερον λογιζόμενοι μέχρι 
τών 80000000 , άποτελοΰσιν εν γαλαξιακόν σύστημα. Ώ -  
νομάσθη δέ γα λαξιακόν  διότι οί αστέρες τοΰ γαλαξίου, 
έμπεριλαμβάνοντες τόν έν ώ οί άλλοι τοΰ συστήματος ά-, 
στέρες χώρον, άποτελοΰσι τό ό'ριον τοΰ συστήματος.' 
Αί δε έν τώ ούρανώ παρατηρούμεναι ν ε φ ε λ ώ δ ε ι ς  
κ η λ ΐ δ ε ς ,  ών ό γνωστός μέχρι τής σήμερον αριθμός 
άνέρχεται είς 5000 , θεωρούνται ώς άλλα τόσα γα λα -  
ξιακά συστήματα. "Ολα λοιπόν αύτά τά γαλαξιακά συ
στήματα περιστρέφονται περί τινα άγνωστον άστέρα> 
κοινόν τής κινήσεως αύτών κέντρον.

Έ ά ν  τόρα ύποθέσωμεν, ότι έκάστη νεφελώδης κηλίς 
έμπεριέχη ώς τό ήμέτερον γαλαξιακόν σύστημα τούλάχι
στόν 80000000  ήλιους, τότε αί 5000 νεφελώδεις κηλΐδες 
θέλουσιν έμπεριέχει 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ήλιους έν οις προστι
θεμένων καί τών τοΰ ήμετέρου γαλαξιακοΰ συστήματος γ ί 
νονται έν συνόλω μόνον οί γνωστοί ήλιοι 4 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0  
μή λογιζομένων τών άγνώστων πλανητών έκαστου ήλιου 
καί τών άγνώστων σελήνών έκάστευ πλανήτου.

Πόσοι άρα ήλιοι τοΰ ήμετέρου γαλαξιακοΰ συστή
ματος εινε άγνωστοι είσέτι! καί πόσαι νεφελώδεις 
κηλΐδες, ή, όπερ ταύτό, πόσα γαλαξιακά συστήματα
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s iνε άγνωστα είσέτι. Πόσα είνε τά κέντρα χινήσεως τώ·> 
γαλαξιακών συστημάτων, ή, άλλως είπεΐν, πόσα εινε τά 
ανώτερα τών γαλαξιαχών συστημάτων συστήματα, καί 
χαι τούτων άλλα ανώτερα, καί οΰτω καθεξής [/.έχρϊ 
τοϋ άπειρου! Πόσον τέλος εινε τό άπειρον τοϋ ποιήτ 
σαντος τούς κόσμους τούτους.

Πολύ εύλόγως λοιπόν ό Π ασχάλ άποφαίνεται, οτι 
«Ό  κόσμος σφαΐρά έστιν άπειρος, ής πανταχοΰ μέ>; 
;β τό κέντρον, ούδαμοΰ δέ ή περιφέρεια ». Καί πρό αύ^ 
τοϋ δ Ωριγένης. «Απείρους δέ είναι κόσμους, καί» 
μεγέΟει διαφέροντας, έν τισι δέ μείζω τών παρ’ ήμΐν,» 
χαΐ εν τισι πλείω. Είναι δέ τών κόσμων άνισα τά  δια-β 
στήματα, και τί) μέν πλείους, τή δ’ έλάττους, καί» 
τούς μέν αύξεσΟαι, τούς δέ λ ε ίπ ε ιν», Αίαν δέ κα
ταλλήλω ς παραβάλλουσι τόν κόσμον προς άπέραντόν 
τινα άεικίνητον μηχανήν, ης κινοΰσα δύναμις είνε ή 
Αναγκαία αναφορά τής ύλης προς τό διάστημα, η, άλ
λω ς είπεΐν, Jovis principium Universi. Διότι έκαστον 
κατώτερον σύστημα, δπερ είνε εν όλον ώς προς τούς 
π7νανήτας αύτοΰ, εινε Ιν τών στοιχείων τών άπαρτα 
ζόντων το αμέσως άνώτερον σύστημα, και τοΰτο πά? 
λιν εν τών στοιχείων, έξ ών συντίθεται τό αμέσως 
ύπέρ αύτό σύστημα, καί οδτω καθεξής. νΑρα ύπάρ- 
χει τοιαύτη αλληλουχία μεταξύ πάντων τών μερών τοϋ 
κόσμου, οία υπάρχει μεταξύ τοΰ στροφέως καί τών έ- 
φ α π τ ο μ έ ν ω ν  αύτοϋ τροχών, και μεταξύ τών τροχών 
πρός άλλήλους, οΐτινες συγκροτοϋσι μηχανήν τινα.

Τό οΰτω λοιπόν δί άπλουστάτων νόμων άρμονικώς 
«υνδεδεμένον σύνολον τών ούρανίων σωμάτων, τών συ? 
νιστώντων τό Π α ν ,  όνομάζεται Σ ύ σ τ η μ α  τοΰ Κ ό 
σ μ ο υ .  Αυτή δέ ή άρμονική δ^άταξί; τοΰ συστήματος 
τοϋ κόσμου άποτελεΐ τό Σ χ έ δ ι ο  ν τοΰ Κ ό σ μ ο υ .

Περί δ£ τοϋ ήμετέρου ήλιαχοΰ συστήματος πολλά!
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άνέκαθεν υποθέσεις επενοήΟησαν πρός έξήγησιν τής οια- 
τάξεως και σ υ μ π λ ο κ ή ς  αύτοΰ. Παραλείποντες τάς 
παρά τοΐς άρχαίοις "Ελλησι διαφόρους περί τών κ ι
νήσεων ή μή τής γή ς  δοξασίας ώς γνωστάς, ώς καί 
τάς παρ’ άλλοις άρχαιοτέροις εΟνεσι, μάλιστα τοΐς Ίν -  
δοΐς, οΐτινες έν τοΐς περ'ι κόσμου τής ζωηρας αύτών 
φαντασίας ποιήμασιν έλεγον, ότι ή Γή κατά τήν Οέσιν 
τοΰ όρους Merou (πιθανώς τών Ίμαλαίων) στηρίζεται 
έπί τριών αδαμαντινών στηλών μετά χρυσών βάσεων, 
atj στήλαι έπί μεγάλης χελώνης, καί ή χελώνη έπί 
τοΰ έλέφαντος Ganesa, τοϋ πατρός τών ελεφάντων έ^ 
κείνων, ών τούς όδόντας καί τάς τρίχας άνευρίσκουσι 
σήμερον οΐ φυσιοδίφαι τών Ά λτα ίω ν  όρέων· τοϋ δέ 
Ganesa ή έδρα ήτο τό ιερόν μυστικόν τοΰ Βράχμα, καί 
άλλα τοιαΰτα άπηρχαιωμένα διαπαιδαγωγήματα· παρα
λείποντες προσέτι καί τών μεταγενεστέρων έν τοΐς ά
παξ δεδογμένοις παράλογον εμμονήν, ής Ινεκα ό μ*,ν 
Γαλιλαίος κατεδικάσθη εις κάΟειρξιν, οπότε άπό τής ειρ
κτής άνεφώνει* « Ε per-ύ si m aove!» ό δέ Φίλιππος 
Laensbcrg, έπιτιμηΟείς δί ίεροΰ θεσπίσματος, ήναγκά- 
σθη νά άπομακρυνθή τής πατρίδος αύτοΰ, περιοριζό- 
μεθα εις τάς έπισημοτέρας τών υποθέσεων, αιτινες εΐ. 
νε ή ΙΙτολεμαϊκή, ή Αιγυπτιακή, ή Τ υ χώ π ο ς  καί ή 
Κοπερνίκειος.

Ό  Πτολεμαίος ζών κατά τον δεύτερον αιώνα μ. X. 
παρεδέχετο, ότι ή Γή είνε κέντρον τής κινήσεως τών 
πλανητών, μεθ’ ών συνηρίθμει καί τόν "Ηλιον καί τήν 
Σελήνην. Κατά τήν Αιγυπτιακήν ύπόθεσιν, όλίγον έπει
τα τής ΙΙτολεμαϊκής έπινοηθεΐσαν, καί τήν άρχήν αυ
τής έπί άρχαίων τών Αιγυπτίων δοξασιών εχουσαν, 
ή μέν Γή έθεωρεΐτο ώς κέντρον τών πλανητών, έν 
οίς καί ό "Ηλιος καί ή Σελήνη, οί δέ πλαν^ται Ε ρ 
μής καί ’Αφροδίτη ώς σελήναι τοΰ ήλίου. Ό  Τ ΰγων



ι
σύγχρονος τοϋ Καπερνίκου, έτίθη δλους τούς πλαν’/ί- 
τας περι τόν "Ηλιον έκτος της Γης, κέντρου ουσης της 
κινήσεως τοΰ Ή λιου  καί τής Σελήνης. Ό  δέ Κοπέρ- 
νικος τω 1540  έδημοσίευσεν έν τω άθανάτω αύτοΰ· 
συγγράμματι τω έπιγραφομένω de revolutionibus or- 
Lium, τάς ανακαλύψεις αύτοΰ, έν αίς άπεδεικνυε τον 
Ή λ ιο ν  κέντρον τής κινήσεως τών πλανητών, μ.εθ’ ών συ- 
νηριθμει και τήν Γήν. Και αυτη ή τελευταία υπόδε
σις, διά πολλών εφεξής παρατηρήσεων έπικυρωδεΐσα, ά~ 
πεδείχδη αληθής, ώς σύμφωνος προς τήν καθολικήν διά- 
ταξιν τοΰ κόσμου. *

Ά ν  και ή ιδέα τής έπικρατούσης σήμερον Κοπερ
νίκειου ύποθέσεως συνεληφδη το πρώτον υπό τοΰ έπι- 
φανοΰς ΙΙυβαγόρου, ζώντος κατά τον έκτον αιώνα π. X 
μή στηριχθεΐσα όμως έπι άποχρώντας λόγους, και κα- 
λυφθεΐσα έπειτα ύπό τοΰ ζοφεροΰ σκοτους τής μα- 
κρας τοΰ μεσαιώνος νυκτός, άπηύγασεν έκ νέου άπό 
τής  μεγαλοφυΐας τοΰ Κοπερνίκου, εις ον πράγματι ο
φείλεται ή άνακάλυψις τών αληθών νόμων τοΰ ήμε- 
τέρου ήλιακοΰ συστήματος, οπερ ύπο μερ'.κωτεραν ση
μασίαν λέγεται καί Σ ύ σ τ η μ α  τοΰ Κ ό σ μ ο υ .
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ΛΕΩΝ ΓΑΜΒΕΤΤΑΣ

Λέων Γαμβέττας, ό νΰν πρόεδρος τής βουλής τών 
αντιπροσώπων τής Γαλλίας, καταγόμενος τό ανέκαθεν 
έκ τίνος Γενουηνσίας οίκογενείας, έγεννήδη τή 20 ’Α
πριλίου 1 8 3 8  έν Καδούρκω (Cahors) τοΰ νομοΰ "Ολ- 
τιος (Lot). Άποπερατώσας τάς νομικάς αύτοΰ σπου- 
δάς τώ 21 έτει τής αύτοΰ ήλικίας ήρχισε νά έξασκή 
τό δικηγορικόν επάγγελμα  έν τοΐς δικαστηρίοις τών 
Παρισί^ν. Κατά τάς έκλογικάς ταραχάς τής δημοκρα
τικής άριστερδς πτέρυγος, όθεν έξήλθε νικητής τοΰ Ό λ -  
λιβιέρου, ύποψηφίου τής κυβερνήσεως, έδειξε μεγίστην 
δραστηριότητα καί τόλμην, ήτις J έν βραχεί περιποίη- 
σεν αύτώ όνομα μεταξύ τών αρχαίων οπαδών τοΰ δη
μοκρατικού κόμματος (τοΰ ’Ιουλίου Φάβρου, τοΰ Ιϊελλε- 
τάν καί τοΰ Κρεμιέ). Ή  περί τό λέγειν δεινότης κα- 
τιστησεν αυτόν έφαμιλλον τοΰ Ιουλίου Φάβρου έν ταίς 
πολι :ικαις δικαις. Ιοιως ευοοκιμησεν ως υπεοασπι- 
στής μιας τών εφημερίδων, ήτις εις τήν ύπόθεσιν τοΰ 
liaudin είχε καταδιωχθή δικαστικώς. Διά τών σ κ ο 
δρών αύτοΰ προσβολών κατά τής κνβερνήσ·ως και 
τοΰ πολιτικοΰ πραξικοπήματος άπέβη τό κύριον στή
ριγμα τών α δ ι α λ λ ά κ τ ω ν ,  ώστε, όπως έν Ιίαοισίοις, 
οΰτω και έν Μασσαλία, ώς ύποψήφιος τής ριζοσπα
στικής άντιπολιτεύσεως, έξελέγη μέλος τοΰ νομοθε
τικού σώματος. Ώ ς  ηγέτης τής άκρας άριστεοας πτε- 
ρυγος ήγόρευε συνήθως ολίγον, άλλά μέ δηκτικόν τρό-



π’ον. Λαμπρός έν λόγοις προ πχντων άνεδείχθη είς 
τήν άγόρευσιν αύτοϋ κατά τοΰ ψηφίσματος της 5 
Απριλίου 1871 καί τοΟ αποστάτου ύπουργοΰ Ό λ λ ι -  
€ ιέροj . Έκάκισε μέν τή 15 Ίουλίο.» 1870 τον κου
φόν τρόπον τής κηρύξεως τοϋ πολέμου, έψηφοφόρη- 
σεν όμως ύπέρ παραχωρήαεως της αίτηθείσης πιστώ-
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σεως. T?j 4  Σεπτεμβρίου προεκήρυξεν έν αυτή τή αι
θούση τής συνεδριάσεως τοϋ νομοθετικού σώματος τη ’ 
έκθρόνισιν Ναπολέοντος τοΰ Γ'. καί τής οίκογενειας 
του και τήν σύστασιν τής δημοκρατίας. ΔιορισΟεις υ
πουργός τών έσωτερικών τής προσωρινής κυβερνησεως 
κατέλιπε τούς Παρισίους έν τινι άεροστάτω, καί κα- 
ταβάς ευτυχώς είς τήν γήν έπορεύθη είς Κσισαροδου- 
νον (Tours), όπου υπήρχεν Επιτροπή  τ ις  τής κυβερνησεως.

Άφοΰ συνεβίβασεν τάς διαφοράς τής αυτόθι και τής 
έν Π αρισίας κυβερνήσε«ς ώς πρός τάς έκλογάς διά 

τήν εθνικήν συνέλευσιν, διωργάνκτδ νέους στρατούς πρός
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άπελευθέρωσιν τής προτευούσης. Άναλαβών έπειτα καί 
δύο άλλα ύπουργεια: τό τών στρατιωτικών καί οικο
νομικών, έκυβέρνησε σχεδόν δικτατορικώς έξάπτων τό 
εθνικόν μίσος κατά τών εχθρών τής πατρίδος διά τών 
λόγων καί προκηρύξεών του. Τ-ργον αύτοΰ ύπήρξεν ό 
σχηματισμός τοΰ στρατοΰ τής Lille καί τοΰ Loir. Δά
νειόν τι γενόμενον έν Α γ γ λ ία  καί αί μεγάλαι θυσίαι 
τών νομών τής Γαλλίας παρέσχον αύτω τά . πρός τάς 
κολοσσιαίας ταύτας παρασκευάς άπαιτούμενα μέσα. Σκο_ 
πος αύτοΰ ητο διά τής πανδήμου έξεγέρτεως τοΰ έ
θνους νά κχταβάλλη τόν εχθρόν κ / ί  νά εκδίωξη αύ- 
τόν άπο τό πάτριον έδαφος. Ά ν  καί αί προσπάθειαί 
του δέν έστέφθησαν ύπό τής έπιτυχίας, τό έθνος ό
μω ς έξετίμησε τήν άπαραοειγμάτιστον ενέργειαν τοϋ δι- 
κτάτορος, όστις τούλάχιστον είχε σώσει τήν τιμήν τής 
Γαλλίας. Μετά τήν άποκατάστασιν τής ειρήνης καί 
τήν καταπολέμησιν τής Κοινότητος (ή τοΰ δήμου), έ- 
κλεχθείς μέλος της έθνικης συνελεύσεως, είσήλθεν είς 
αυτήν ώς ηγέτης τής δημοκρατικής άριστερας πτέρυγος. 
Επειδή  δέ μετά τήν πτώσιν τοΰ Θιέρσου εϊδεν, ότι ή 
ενωσις τών μοναρχικών, ή ύπερβάλλουσα επιρροή τοΰ 
κλήρου καί αί ^αδιουργίαι τών Βονοπαρτιστών ήθελον 
διακινδυνεύσει τήν ύπόθεσιν τής δημοκρατίας καί έπε”? 
νέγκει τήν κατάλυσιν αύτής, έκρινε καλόν ν’ άκολου- 
θήση μετριωτέραν πολιτικήν καί ούτω συνετέλεσε τά  
μέγιστα είς τό νά καταρτισθή τό σύνταγμα τής 5 Φε
βρουάριου 1875. Μετά τήν παραίτησιν τοΰ στρατάρχου 
Μακμαώνος καί τήν άναγόρευσιν τοΰ Ίου7.ίου Γ ρ εβ ΰ ώ ς  
προέδρου τής δημοκρατίας έξελέγη πρόεδρος τής βου
λής τών άντιπροπώπων. Ώ ς  όργανον δέ τών πσλι- 
τικών αύτοΰ ιδεών θεωρείται ή έφημε^ίς Γ α λ λ ι κ ή  
δ η μ ο κ ρ α τ ί α  (Repqbliuue fraucaise), ήτις ήρχισε νά έκ·?



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τ Π Ν  ΗΘΠΝ ΚΑΙ ΕΘ ΙΜΩΝ κ .τ .λ .

«agrep-i-

ΤθΑ ια  r//c ζραπΐζης, — Τρό.ιος τοΰ τρωγειν.

(Σ υ ν έχε ι*  Ί ο .  σελ. 6 7 ) .

Δέν θέλομεν ουδέ δυνάμεθα νά λαλήσωμεν ένταΰ- 
6α περί δλων των εθίμων, τών οποίων άλλα μέν ά- 
ναφέρονται είς τήν καθαριότητα, άλλα δέ Ιλαβον τήν 
αρχήν έκ τής σπουδής καί έπιθυμίας νά διασκεδάζωσι 
τήν έν τή τραπέζη συναναστροφήν καί ν’ άποδεικνύω- 
σιν άμοιβαίαν φιλίαν, ένω άλλα στηρίζονται έπί Set— 
σειδαιμονιών, καί πάλιν άλλα έπί έθιμοταξιών, αϊτινες 
ν.ΊΖ διάφοροι παρά τοϊς διαφόροις έθνεσιν. Ή  αρχή 
τών τελευταίων έθίμων εινε δυσαπόδεικτος.

ΟΕ Μαλαϊαλάμαι δέν δύνανται νά φάγωσι τό πα. 
ραμικρόν, έάν πρωί καί εσπέρας δέν νιφθώσι, καί θεω- 
ροΰσιν ώς άσεβή τόν παραμελοΰντα ταυτην τήν συνήθειαν.

Μεταξύ τών 'Ρώσσων έπικρατεΐ ή συνήθεια νά προσ- 
φέρη πρώτον τόσον ό οικοδεσπότης, οσον καί ή οικο
δέσποινα είς τούς ξένους έν ποτήριον οινοπνεύματος 
(ρακής) καί έπειτα ή οικοδέσποινα νά οίδη είς δλους 
τούς ξένους κατά σειράν εν φίλημα,

}Ιαρά «ρΐς άρχαίοις Κυρηναίοις ήτο συγκεχωρημένον^ 
^  τις επισήμων άνδρών προσεκαλεΐτο είς τήν
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Τράπεζαν, νά φέρη μεΟ’ έαυτοΰ πλήθος «κλητών φίλων.
Μεταξύ τών πλείστων έθναρίων τής δυτικής παρα

λίας τής κατά τούς τροπικούς ’Αφρικής έπικρατεΐ ή 
συνήθεια νά ένσταλάζωσιν έν αρχή τοΰ γεύματος ολί- 
γ α ς  σταγόνας πνευματώδους ποτοϋ είς τινα όπήν, ή- 
τ ις  άνοίγεται είς τήν γήν, καί έπειτα νά βρέχωσι μέ 
τό αύτό ποτόν διαφόρους δέσμας φλοιού τοΰ φοίνικος» 
αΐτινες εινε έκτεθειμέναι είς τό έστιατήριον.

Οί ’Ιουδαίοι, ένω εζων άκόμη είς τήν γήν τής έ- 
παγγελίας έσυνήθιζον νά έπιρρίπτωσι τάς άμαρτίας των 
έπί τινα τράγον καί νά έκδιώκωσιν αύτόν είς τήν έ
ρημον. Οι σημερινοί Ιουδαίοι έπιρρίπτουσιν αύτάς έπί 
τούς ίχθΰς. Μετά δέ τό γεΰμα ύπάγουσι συχνάκις είς 
τάς  ό'χθας ρύακός τίνος καί τινάσσουσιν είς αύτό τά 
ίμάτιά των.

Τά σκεύη καί ό τρόπος τοΰ τρώγειν έξαρτώνται είς 
πασαν χώραν άπό τά ήθη, τάς προλήψεις, τήν άνά- 
πτυξιν τών τεχνών καί τόν βαθμόν τοΰ πολιτισμοΰ.

Χωρίς ν’ άναφέρωμέν τι περί τών άγριων λαών οΐ
τινες είς τόν τρόπον τοΰ τρώγειν δέν άκολουθοΰσι κάνε- 
να σταθερόν κανόνα, οι Αάππαι καί οί βόρειοι Φίννοι 
τρώγουσι κατά γ ή ς  ό εις μέ τούς πόδας άπέναντι τώ^ 
ποδών τοΰ άλλου. Οί άρχαΐοι Κελτοί έν τή σημερινή 
Γ αλλία  έκάθηντο έπί δερμάτων λύκων ή κυνών πλη 
σίον άναμμένου πυρος καί έψηναν τεμάχια κρέατος. Ε ίς  
τούς άνδρειοτάτους μ,εταξύ αύτών προσεφέροντο τά καλ
λίτερα τεμάχια. Ινατά τόν αύτόν τρόπον έγεραίρετο 
ύπό τών Ε λλή νω ν  ηρώων καί ό Αίας, ό νικητής τοΰ 
Έ κ το  ρος.

Παρά τοΐς πλείστοις έθνεσι τής μελαίνης άνθρωπίνης 
φυλής έπικρατεΐ ωσαύτως ή συνήθεια, ενώ τρώγουσι, 
νά κάθηνται έπί τής γ η ς  σταυροποδητί ή νά στηρί-
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ζωνται έπι τοΰ άγκώνος. yΑλλοι όμως τρωγουσι βτη- 
ρίζοντες έπι τών πτερνών τά όπίσθιά των.

Αί τέ^ναι έν τούτοις έτελειοπειοΰντο. Ή  κοινωνία 
είς τάς μεγάλας πόλεις δ'.επλάσσετο. Έφεΰρον τάς α
ξιώσεις τής ύποστηρίξεως και εύσχημοσύνης, τά ό
ποια έπήνεγκαν μεταβολήν και είς τάς συνήθειας τής 
τραπέζης, είς τήν οποίαν τώρα έτρωγαν καθήμενοι.

Έ π ι  'Ομήρου ακόμη ΐσταντο οί ξένοι. Ά λ λ ’ ή πο 
λυτέλεια είχε κάμει προόδους και έφεΰρον κλίνας. Οί 
οαιτυμόνες κατεκλίνοντο έπ’ αύτών. Ά λ λ ά  τοΰτο ητο 
δυσχερές καί δέν συνεβιβάζετο μέ τήν θέσιν τοΰ στο
μάχου, δστις διά τοΰτο δέν ήδύνα:ο νά είσδεχθή πολ
λά φαγητά· καί διά νά μή παρεμποδίζηται ή άσωτία 
καί αδηφαγία κατέφευγον είς έμετικά. Αί τράπεζαι τών 
'Ρωμαίων πρέπει νά παρεΐχον ελεεινόν θέαμα, και διά 
τ^ΰτο ενδιατρίβει μέ δυσαρέσκειαν τό δμμα έπί τών 
εικόνων, τάς όποιας μας προσφέρει περί αύτών ό άρ- 
χαιολόγος Β. de Montfaucon. ’Αναγνωρίζει τις τρόπον 
τινά έν αύταΐς μόνον ζώα, τά όποια είνε έξηπλωμένα 
διά νά είμπορέσωσι ν’ άπολαύσοισι κάλλιον τάς ήδο- 
νάς τν ς̂ τραπέζης. ΈσχηματίσΟησαν δέ τόσον άλλό- 
κοτοι καί περίεργοι ίδέαι, ώστε έθεωρεΐτο ώς τιμωρία 
καί βάσανος, άν ήθελε κάθησθαί τις είς τήν τράπεζαν. 
Ό  Ιίάτων, ένώ έσκέπτετο περί τών κακών, τών όποιων 
ήδύνατο νά γίνη παραίτιος ο μεταξύ Καισαρος και Πομ* 
πηίου εμφύλιος πόλεμος, είσεοεχετο τήν τροφήν είς 
ταύτην τήν θέσιν.

Τά έθνη τής ’Ανατολής διετήρησαν αύτήν, έπειδή 
είνε ράθυμα καί έκνενευρισμένα καί έμειναν είς τάς 
παλαιάς αύτών συνηθίας άπό δύ^ χιλιοτηρίδων σχε
δόν ακίνητοι. Αΰτη όμως ή θέσις μεταβάλλεται είς 
τούς διαφόρους τόπους ούτως, ώστε οί Ίαπωνοί στη*

ρεόμενοι μονόν έπί τών ποδών καί γονάτων αύτών 
τρώγουσιν.

Ο τροπος τής  σκευασίας τών φαγητών είνε έτι δ-  
λιγωτερον ομοιόμορφος. Οί άρχαΐοι φαίνεται, δτι επινον 
μόνον θερμόν τόν οίνον, δπως οί σημερινοί Σΐναι, καί ό
πως εδώ κ εκεΐ εινε συνήθεια νά πινηται είς τήν Γερμα
νίαν, Πιστεύεται μαλιστα, δτι οί Έ λ λ η ν ες  έπιναν καί τό 
υοωρ θερμόν, και δτι έτρωγαν τόν άρτον ζεστόν, δπως 
έξηρχετο έκ τοΰ ίπνοΰ (φουρνου). Ό  ΙΙλίνιος βέβαιοι, δτι 
τα θερμά ποτά δεν εϊνε φυσικά* άλλοι συγγραφείς δια
τείνονται τό έναντίον καί ή περί τούτου φιλονεικία 
εινε μόνον λόγω ν παέγνιον.

’Αλλαχοΰ Οέλομεν έπανέλθει είς τό τ?ερί καθαριότη- 
τος  κεφάλαιον. Έ κασ τος  καταλαμβάνει, δτι τά άγρια 
εθνη δέν γνωριζουσι κάλλιον τών ζώων ταύτην τήν α
ρετήν, Ένώ τρώγουσιν, άποσπογγίζουσι τά δάκτυλά 
των είς τούς πόδας, είς τά κρύφιά των μέλη καί είς 
τών ποΒών τά πέλματα.

Ό ποία  είνε ή διευθέτησις τής τραπέζης παρά τοΐς 
σημερινοΐς έ'θνεσι καί όποία ητο παρά τοΐς άρχαίοις, 
δύναται τις  νά έννοήση άπό τά έξης τρία ή τέσσα- 
ρα παραδείγματα,

Ό  Lpmaire παρευρέθη είς εύωχίαν τινά δύο άργ·η~ 
γώ ν έν τη Γη τοΰ πυρός. Έφεραν εικοσιν έως 30 πό· 
οας μακράς σανίδας, έπί τών όποιων έκειντο ώμαί καί 
έψημέναι ρίζαι, αΐτινες διενεμήθησαν είς τήν ακολου
θίαν αύτών. Ε ίς τούς δύο ά ρ χη γού | παρέθηκαν δεκαέξ 
ακόμη αιμοσταγείς χοίρους, έκ τών οποίων ήσαν έξηγ- 
μένα τά έντόσθια. Αί τρ ίχες ειχον καψαλισΟή ύπε- 
ράνω φλογός καί διά νά τούς έψήσωσιν, έθεσαν έντ ός 
τή ς  κοιλίας των λίθους πεπυρωμένους.

Οτε ό Ξενοφών έπέστρεψεν έκ τής έν ’Ασία περί
φημου εκστρατείας τώ -y μυρίων, έπορεύθη μέ τον στρα-
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Τον του εις τήν Θράκην, καί έμβήκεν είς τήν υπηρεσίαν 
τοΰ Σ υθου ώς μισθοφόρος. Άφοϋ Ικλείσθη ή μετά τοΐ» 
τοΰ ήγεμόνος τούτου συνθήκη, ποοσεκλήθη ό Εενοφών 
είς μέγα  δεΐπνον.

Ή  συναναστροφή συνέκειτο έκ τών έΛσημοτέρων 
μεταξύ τών Θρακών, οΐτινες άνήκον είς τήν ακολου
θίαν τοϋ ΣεύΟου, έκ τών στρατηγών καί λοχαγώ ν τών 
Ε λ λ ή νω ν  καί έκ των πρεσβειών άπό μέρους τών πό
λεων. "Ολοι έκάθηντο είς κύκλον καί παρετέθησαν αύ- 
τοΐς τράπεζαι πλήρεις κρεών νενεμημένων καί άρτων 
προσπεπερονημένων είς τά κρέατα. ’"Ησαν έως είκονί 
τοιαΰταί τράπεζαι καί αί πλεΐσται έτέθησαν προ τών 
ξένων. Ή τ ο  δέ νόμος παρά τοΐς Θραξί —  καί πρώτος 
έ'καμε τοΰτο ό Σεύθης—  έκαστος νά μεταχειρίζεται, 6 
τ ι  ήτο αύτω παρατεθειμένον. ’Έκοψε λοιπόν ό Σεύθης 
τούς μεγάλους άρτους, περί ών εΐπομεν ανωτέρω, καί 
διέρριπτε τεμάχια  αύτών πρός εκείνους, τούς οποίους 
ήθελε νά τιμήση μέ τό σημεΐον τοΰτο τής περιποιήσεως. 
Τό αύτό έ'καμε καί μέ τά κρέατα, έξ ών είχε κρατή
σει τόσον μόνον, ό'σον ήρκει είς αύτόν νά γευθή. Οί 
άλλοι, είς όσους ησαν παρατεθειμέναι τράπεζαι, ήκο- 
λούθησαν τό παράδειγμα τοϋ βασιλέως. Οίνοχόοι έκέρ- 
νων μέ κέρατα τόν οίνον, έξ ου έπινεν έκαστος οι’ 
εαυτόν, χωρίς νά προσφέρη περαιτέρω είς άλλον.

Έλ'/ζ προβή άρκούντως ό πότος, ότε εις τόν Θρα
κών, όστις ειχεν ενα λευκόν ΐππον, έλαβε τό κέρας 
του καί άπευθυνθείς πρός τόν Σεύθην είπε. « ΙΙίνω είς 
υγείαν σου, Σεύθη, καί σοί χαρίζω τοϋτον τόν ΐππον, 
μ ι  τόν όποιον καί διώκων θέλεις φθάνει τόν εχθρόν, 
ααί διωκόμενος θέλεις υποχωρεί χωρίς νά φοβηθης αυ
τόν.» Ά λ λ ο ς  έχάρισεν είς τόν βασιλέα δοϋλον και 
άλλος ίμάτιον διά τήν γυναίκα του. Ό  δέ Τιμασίων 
προπίνων π^οσέφερεν είς τόν βασιλέα μίαν άργυραν.
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φιάλην καί ένα τάπητα άξιας δέκα μνών. Τώρα σηκω
θείς εις τών Αθηναίων ειπεν. 'Υπάρχει παλαιά καί ω
ραία συνήθεια νά προσφέρωσι μέν οί πλούσιοι τιμής έ
νεκα δώρα είς τόν βασιλέα, είς δέ τούς μή έχοντας 
ό βασιλεύς. Ουτω μόνον θέλω δυνηθή, βασιλεύ, νά 
προσφέρω καί έγώ δώρα καί νά σέ τιμήσω. "Οτε δέ 
έδόθη τό κρέας είς τόν Ξενοφώντα ειπεν ήρεθισμένος 
όλίγον ύπό τοϋ οίνου. « Έ γ ώ ,  ώ Σεύθη, σοί προσφέ
ρω έμαυτόν καί τούς εταίρους μου, διά νά σοί είνε 
φίλοι καί πιστοί. Δύνασαι νά έλπίσης είς αύτούς, κα
θώς καί είς εμέ, ή δέ ύποστήριξίς μας θέλει άρκεσεί 
είς σέ, διά νά άνακτήσης τήν άπολεσθεΐσαν μεγάλην 
βασιλείαν τοΰ πατρός σου καί νά έπεκτείνης αύτήν. 
Προσέτι θέλεις άποκτήσει καί πλήθος ίππων, άνδρών 
καί ωραίων γυναικών, οχι ληϊζόμενος, ά λλ’ οί’κοθεν ου- 
τοι προσερχόμενοι θέλουσι προσφέρει δώρα είς σέ.»

Ό  Σεύθης μεθύων ήδη έπιεν είς ύγείαν τοΰ Εεν:,. 
φώντος καί έκτύπησαν τά ποτήρια. Μετά ταΰτα αύλη- 
ταί αύλοΰντες μέ κέρατα καί σ άλπ ιγγας ώμοβοείας 
έπαιξαν διάφορα πολεμικά άσματα. Ό  δέ βασιλεύς ά- 
ναστάς καί αύτος Ιψαλε μεγαλοφώνως εν πολεμικόν 
άσμα καί ώς βέλος τιναχθείς έπάνω άπεσύρθη τής συ
ναναστροφής, ώς θέλων τρόπον τινά ν’ άποφύγη τήν 
πολυποσίαν.

At τράπεζαι τών πλουσίων μεταξύ τών Σινών εινε 
ώραΐα βερενικωμέναι καί σκεπασμέναι μέ πολύ ώραΐα 
κατεσκευασμένους μεταξωτούς τάπητας. Δέν μεταχει
ρίζονται δέ ούτε ψιάθους, οοτε χειρόμακτρα, ούτε μα
χαίρια, ούτε πειρούνια, ουδέ πινάκια. ΙΙάς δαιτυμών 
έχει δύο έξ έλεφαντόδοντος ή έβένου κατεσκευασμένα 
ραβδία, τά όποια μεταχειρίζεται μέ πολλήν δεξιότητα»

("Ετ^εται συνέχεια )



ΠΕΡΙ Τ Ο Υ  ΑΔΑΜΑΝΤΟΣ Regent.

Ό  άδάμας εΐνι ό σκληρότατος -πάντων τών τιμίων λί
θων. Εύρίσκεται δέ κρυσταλλωμένες και εις διάφορα σχή
ματα τοΰ κανονικού συστήματος. Αί έδραι τών κρυστάλλων 
αύτοΰ εΤνε ώς έπι τό πλεΐστον τραχεΐαι, ραβδωταί καί κυρ- 
ταί. Είνε διαφανής, συνήθως άχρους. νΕχει λάμψιν ζωηράν 
και μεγίστην τοΰ φωτός αντανακλαστικήν δύναμιν. ’Απαν
τάται οε κυρίως εις την επ'.κλυστον γην τών νεωτέρων μορ
φώσεων έν ταΐς Άνατολικαΐς Ίνδίαις, όπου εύρέΟησαν οί μέ
γιστοι άδάμαντες, έν Βρασιλία, ήτις παράγει πρός το παρόν 
τους πλείστους άδάμαντας, και έσχάτως έν τοΐς Ούραλίοις 
δρεσι. Πωλοΰνται ζυγιζόμενοι μέ κεράτια, έκαστον τών ό-

πο ιω ν= 205  χιλιόγραμμα. Έ ν  κε- 
ράτιον μικρών άδαμάντων, οιτι- 
νες κόνις γενόμενοι χοησιμεύουσι 
είς λέανσιν καί στίλβωσιν τών 
μεγαλητέρων ή πρός τομήν της 
υέλου κ.τ.λ. τιμάται αντί 14 
—  17 φιορινίων. "Εν κεράτιον δέ 
έστιλβωμένου πολυέδρου άδάμαν- 

τος (brillant) άντι 1 0 0 — 135. Ή  τιμή ομως αυτών αυ
ξάνει άναλόγως τοΰ μεγέθους κατά τό τετράγωνον, ώστε 
πολύεδρος άδάμας ζυγίζων 5 κεράτια τιμαται αντί 
2 0 0 0 — 3000 φιορ. Ώ ς  σπανιότητες σχεδόν ανεκτίμητοι 
εΰρίσκονται έν τοΐς θησαυροφυλακίοις τών ηγεμόνων άδά-ι

8'ρεσι. Πωλοΰνται ζυγίζομε

μαντες 2 0 0 — 13G κερατίων. Ό  περίφημος άδάμας τοΰ 
μεγάλου Μογόλου, Κοϊνοΰρ (=φωτεινόν όρος), έζύγιζεν, ότε 
περιήλΟεν είς τήν κυριότητα της ’Αγγλικής κυβερνήστως 
18G κεράτια. Ό  δέ έν τη άπέναντι σελίδι άπεικο- 
νισμένος είς τό άληθες αύτοΰ μέγεθος άδάμας ζυγίζει 13 ί» 
κεράτια. ΏνομάσΟη δέ Regent, διότι ήγοράσΟη άντί 2 ,5 0 0  
000  φράγκων ύπό Φιλίππου τοΰ έξ Αύρηλίας, επιτρόπου 
οντος τοΰ βασιλέως. Τώ 1849 ητο καταγεγραμμένος είς τόν 
κατάλογον τών κειμηλίων τοΰ στέμματος ώς αξίας 8 ,000  
000  φράγκων.
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ΔΙΚΑΙΑ Δ ΙΚΑΣΤΟΥ  ΑΠΟΦΑΣΙΣ.

Ό  χαλίφης Χακχάμης, ών φίλος της πολυτελείας 
και μεγαλοπρεπείας, ήθέλησεν νά ώραΐση κα'ι έκτείνη 
ιούς  κήπους τοΰ παλατιού του. Ήγόρασεν όλους τούς 
γειτνιάζοντας τόπους χα'ι έπλήρωσεν είς τούς ίδιοκτήτας 
αύτών τήν τιμήν, τήν όποιαν έζήτησαν. ΕύρέΟη. όμως 
μεταξύ αύτών κα>. χήρα τις ,  ή όποία κατ’ ούδένα τρόπον 
δέν ήθελε νά πωλήση τήν κληρονομιάν τών πατέρων της  
καί πάσαν προσφοράν, τήν όποιαν έκαμαν είς αυτήν, 
άπέβαλλε πάντοτε. Ό  έπιστάτης τοΰ βασιλέως πειρα- 
χΟείς πολύ διά τήν ίσχυρογνωμοσύνην ταύτην της γυ -  
ναικός άπέσπασε μέ βίαν τόν τόπον, καί ή πτω χή /ή ρ α  
ήλΟεν κλαίουσα είς τόν δικαστήν. Καδής της πόλεως τό 
τε  ήτο ό ”Ιβν Βαιχήρ. Είπε νά τ φ  διηγηθώσι τό πε;
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ριστατικόν και τό ευρε δεινόν. 'Διότι, άν και ό νόμος 
Ιδιδεν είς τήν χήραν τό δικαίωμα, δέν ήτο ομως εύ- 
κολον καί ηγεμόνα, όστις ήτο συνετισμένος νά θεω- 
ρή τήν θέλησίν του ώς αύτό τό δίκαιον, νά κινήση είς 
τήν προαιρετικήν έκτέλεσιν νόμου πεπαλαιωμένου. Τί 
κάμνει λοιπόν ό δίκαιος κ α δή ς ; Έ πισάττει τόν ovoy 
του, κρεμ$ επ’ αύτοΰ μέγαν σάκκον καί ανυπερθέτως 
έλαύνει πρός τόν κήπον τοΰ παλατίου, όπου ευρε τόν 
καλίφην είς τήν ώραίαν αύτοΰ σκιάδα (κιόσκι), τήν ο
ποίαν είχε κτίσει έπί τοΰ κληρονομήματος τής χήρας. 
Ή  έλευσις τοΰ καδή μέ τόν όνον καί τόν σάκκον ε- 
οερεν αύτόν είς Ικπληξιν. Ά λ λ ’ έξεπλάγη ετι μάλλον, 
δτε ό ’Τβν Βαιχήρ πεσών είς τούς πόδας του παρε- 
κάλει αύτόν νά τώ συγχώρησή νά γεμίση μέ χώ μ α  
τόν σάκκον έκ τοΰ έδάφους τoΰj κήπου. Ό  Χακκάμης 
τοΰ τό Ισυγχώρησεν. Άφοΰ δέ έγέμισε τόν σάκκον, 
παρεκάλεσεν ό ’Ί β ν  Βαιχήρ τόν καλίφην νά τόν βο^- 
θήση, δια νά φορτώση τόν σάκκον έπί τοΰ όνου. Ό  
Χακκάμης έθεώρησεν ταυτην τήν παράκλησιν παραδο- 
ξοτάτην άπασών. Ά λ λ ά  θέλων νά γνωρίση τίς  ό σκο
πός τοΰ άνδρός, έβοήθησεν αύτόν διά νά τόν σηκώ- 
ση. Ά λ λ ’ ό σάκκος ούδ’ έκινεΐτο κ α ν  όθεν λέγει πρός 
αύτόν ό κα7άφης. Τό φορτίον εινε πολλά βαρύ, κα
δή. Βασιλεΰ, είπεν, ό "Ιξν Βαιχήρ μέ εύγενή τόλμην, 
Ευρίσκεις τοΰτο τό φορτίον πολλά β αρύ;— Καί ό'μως 
ό σάκκος ουτος περιέχει μικρόν μόνον μέρος τής 
γή ς ,  τήν οποίαν σύ αδίκως ελαβες άπό άθλίαν χήραν. 
Πώς θέλεις φέρει ολην τήν άρπασθεισαν γήν, όταν ό 
κριτής τών απάντων έν ήμερα κρίσεως θέση αύτήν έπί 
τών ώμων σου;— Ό  Ιίαλίφης έθορηβήθη. Έπήνεσε τήν 
τόλμην καί φρόνησιν τοΰ Καδη καί άπέδωκεν είς τήν 
χήραν τόν τόπον μέ όλα τά έπ’ αύτοΰ οικοδομήματα.

ΚΑΛΟΝ ΜΑΘΗΜΑ.

Πέτρος ό έκ Λιβούρνου, διάσημος τοΰ 16 αϊώνος 
σοφός ένεκα τών πολλών αύτοΰ γνώσεων, έ'σχε κοινήν 
τήν τύχην μέ τούς πρό αύτοΰ καί μετ’ αύτόν σοφούςy 
νά ζήση έν έσχάτη πενία. Καί ό'μως ήτο πάντοτε εύ
θυμος. Μια τών ημερών, θέλων έν Τοσκάνη νά πέρα
ση ποταμόν τινα, έστερειτο τά πρός τοΰτο χρήματα· 
Παρακαλέσας λοιπόν πορθμέα τινά νά τόν διαβίβαση εΐπε' 
Φίλε μου, χρήματα δέν έχω νά σοί δώσω διά τήν υ
πηρεσίαν σου, άλλ’ άντ’ αύτών θέλεις λάβει σωτήριόν 
τ ι  μάθημα. Δέν εχω ανάγκην τοΰ μαθήματος σου, έ- 
γώ  θέλω χρήματα, άπήντησεν άποτόμως είς αύτόν ό 
πορθμεύς. Μετά τινα ομως ανταλλαγήν λόγων έπείσθη 
ουτος νά ύπακούση είς τήν παράκλησιν του, έπειδή ό 
Πέτρος διαβεβαίωσεν αύτόν, ότι τό μάθημά του θέλει 
τώ  φέρη χρηματικήν ωφέλειαν. Άφοΰ ό Πέτρος έπεραιώ- 
θη είς τήν άπέναντι όχθην, έζήτησεν ό πορθμεύς νά 
-no άποκαλύψη τό σωτήριον μάθημα. Φίλε μου, είπεν 
ό ΓΙέτρος, κτυπών αύτόν μέ οικειότητα είς τόν ώμον, 
εάν κάμης είς τούς άλλους ό,τι καί είς εμέ, πολλά 
ολίγα θέλεις κερδίσει έκ τής διαπορθμεύσεως. Διό έσο 
προνοητικός καί φρόνιμος.



α ν έ κ ι ο τ α ;

’Επαίτης, διά νά κινήση πλειότερον το Ιλεος τών δια
βατών, έσοφίσΟη νά ύποκριθή τον βωβόν (άλαλον). Νέος, 
οστις έγνώριζε τόν πανοΰργον τούτον άνθρωπον, ήρώ- 
τησε μέ δλην τήν ακακίαν συρων τό βαλάντιόν του 
άν εινε πολύς καιρός, άφοϋ έβωβάΟη, έξ αυτής τής παι- 
οικής ήλικιας, άπεκριθη, ο βωβός εις τόν έρωτήσαντα.

Επίσκοπος τις, λίαν σοφός, ένησχολεΐτο ιδίως είς 
τήν σπουδήν. Χωρικός της επαρχίας του, όστι; είχε νά 
τ ω |  ζοινωση υποθεσιν τινα, άποπεμφθεΐς πολλάκις έπί 
τή  προφάσει, οτι ή Θεοφιλία του έσπούδαζεν, άνέκρα- 
ξεν υψόνων τάς χεΐρας εις τόν ούρανόν, είθε έλεήσας 
ό Θεός νά μας δώση έπίσκοπον, δστις νά εχη τελείων 
μένας τάς σπουδάς του.

ΑΙΝΙΓΜΑ
Το  η μ ιτ υ  μου π α ρ ισ τ?  εν ζώον κερασφόρον,
Τ ο  αλλο έν έκ τώ ν λα μ π ρ ώ ν κ ι ωραίων μετεώ ρω ν^
Τ ό  όλον δε ς’ τη ν  Α ίγυ π το ν  δυνάστης π ο τέ  ημ ην 
Κ 1 έπ ί π ο λ λ ή  ώ μ ο τη τι πολλήν εχαΐρον φ ήμην .
Α λ λ ’ εξ Ε λ /α ίο ς  ά φ ιχ θ Η ι ήρω? τ'.? εις τη ν  γη ν  μ ο ·

J T r (v βάρβαρον κ α τίσ τρ εψ ε  κα ί μοχβηράν ζω ήν ' μ ου .

ΓΡΙΦ 05

Λυσις^ τοϋ έν τ φ  Β \  τ ε υ /ε ι  α ιν ίγματος, ι  Νύξ «, τοΰ S i  
γρίφου » ‘Ο Πκνδέκττ,ς χρήσιμος τνίς πκσιν «


