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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Δεν Ιχομεν ίσως οί άνθρωποι οϋτε ώφελιμωτέραν, ούτε 
άτελεστέραν γνώσιν, άπο τήν γνωσιν τήν άναφερομένην εις αυτόν 
τον άνθρωπον, καί τολμώ νά εΐπω, δτι μόνη ή έπιγραφή του 
•ναοΰ των Αελφών (*) περιείχε το δυσκολώτερον έν ταύτφ καί 
άξιολογώτερον μάθημα, παρά δλα τά ογκώδη βιβλία των ήθικών 
•φιλοσόφων. "Οθεν του παρόντος λόγου τδ υποκείμενον είναι κατά 
τήν κρίσιν μου έκ των άξιολογωτέρων προβλημάτων, άπδ δσα 
δύναται νά προβάλγ) ή φιλοσοφία* καί κατά δυστυχίαν, έκ των 
ουσκολωτέρων άπδ δσα δύνανται νά λύσουν οί φιλόσοφοι. 
Πώς είναι τω δντι δυνατόν, νά γνωρίσω μεν τήν αιτίαν τγ)ς άνι- 
•σότητος των ανθρώπων πρδς άλλήλους, έάν δεν έξετάσωμεν 
πρώτον αύτδν τον άνθρωπον ; Α λ λ ά  πώς δυνάμεθα νά τον ίδω
μεν τοιουτον,όποιον ή φύσις τδν έγέννησεν ; Πως νά τον παρατη- 
ρήσωμεν, άφ’ ου έπαθε τοσας μεταβολάς, 8σας έπόμενον ήτο νά 
προξενήσγ) ό χρόνος κα ΐή  διαδοχή των πραγμάτων, καί νά δια- 
κρινωμεν τΐ Ιχε ι έκ φύσεως, καί τι προσετέθη εις αύτδν έκτων 
περιστάσεων καί της προκοπής το υ ; Καθώς τδ άγαλμα του 
Γλαύκου, το όποιον ό χρόνος καί αί προσβολαΐ της θαλάσσης 
-τοιουτοτρόπως μετεμόρφωσαν, ώστε μάλλον έξεικόνιζε ζφον 
άγριον ή θεόν, ουτω καί ή άνθρωπίνη ψυχή, μεταβληθεΐσα εις 
*τούς κόλπους της πολίτικης κοινωνίας διά πολλάς καί άδια-

(̂*) Τό γνωθι σαυτόν.



λείπτους αίτιας, διά τήν πρόσκτψην τόσων γνώσεων, αληθών' 
και ψευδών, διά τήν μεταβολήν της συστάσεως των σωμάτων^ 
διά τήν συχνήν άντίκρουσιν των παθών, μετήλλαξε μορφήν, δια> 
νά ε!πω ούτως, ώστε κατέστη σχεδόν άγνώριστος. Δεν κινείται, 
πλέον ή ψυχή του άνθρώπου κατά νόμους βεβαίους καί άμετα— 
βλήτους· δέν εχει έκείνην τήν ουράνιον καί μεγαλοπρεπή 
άπλότητα, μέ τήν όποιαν τήν έστόλισε ποτέ 6 δημιουργός της,, 
άλλα διεστράφγ] παντελώς, ώστε δέν εύρίσκομεν άλλο ε£ς: 
αύτήν παρά τό αισχρόν τούτο πάθος, τό νά νομίζγ) δτι συλλο
γίζεται, καί νά παραφρονώ.

Τό δέ χείριστον είναι, δτι πασα προκοπή του ανθρωπίνου νοί> 
άπομακρύνει τόν άνθρωπον από τήν πρώτην αύτοΰ κατάστασιν,. 
χα ΐ τοιουτοτρόπως οσον ήμεΐς μανθάνομεν περισσότερα, τόσον 
δυσκολώτερον γίνεται τό άξιολογώτερον των μαθημάτων* καί δσον* 
μάλλον σπουδάζομεν περί τόν άνθρωπον, τόσον καταντώμεν εις: 
άμηχανίαν νά τδν γνωρίσωμεν καθώς πρέπει.

Είναι ευκολον νά έννοήσωμεν, δτι Ικ  τούτων των κατά δια
δοχήν μεταβολών της ανθρώπινης συστάσεως προηλθεν ή πρώτη 
αιτία της διαφοράς των ανθρώπων προς άλλήλους, οί όποιοι,, 
καθώς τά ζωα έκάστου είδους δέν ειχον προς άλλη λα διαφοράν· 
πρίν λάβουν έκ φυσικών αίτιων τήν φαινομένην ποικιλίαν, ουτω· 
καί αυτοί, κατά τήν κοινήν περί τούτου γνώμην, γεννώνται. 
Τσοι έκ φύσεως. Τψ δντι αίπρώται αδται μεταβολαί, δπως ποτέ 
καί άν συνέβη σαν, δέν μετέβαλον έν ταύτω και κατά τον αυτόν-· 
τρόπον ολα τά πρόσωπα του ανθρωπίνου γένους* τούτο είναι, 
αδύνατον* άλλ’ οΐ μέν έπροχώρησαν εις τό τελειότερον, fj έξέ- 
πεσαν ε£ς τό ατελέστεροι, καί ελαβον διαφόρους ποιότητας, καλάς, 
ή κακάς, άλλοτρίας της φύσεώς των* οί δε διέμειναν περισσό-· 
σότερον χρόνον ]είς|τήν άρχαίαν κατάστασιν, καί έκ τούτου προ-· 
ηλθεν ή πρώτη άνισότης των ανθρώπων προς άλλήλους,. τήν 
όποιαν εύκολώτερον ειναι^νά άποοείξωμεν κατά τόν γενικόν 
τούτον τρόπον, παρά νά προσδιορίσωμεν ακριβώς τάς άληθεΐς αι
τίας της.



Υ

"Ας μή φαντασθουν λοιπόν ot άναγν&σταί μου, 8τι τολμώ 
νά υπερηφανευθώ, 8τι κατενόησα τό κατά τήν έμήν γνώμην 
τόσον άκατάληπτον. Κατ’ άρχάς έδοκίμασα νά συλλογισθώ δπω- 
■σοΰν περί τούτουΊπειτα έτόλμησα νά συναρμολογήσω βραχέα τινά 
συμπεράσματα, μάλλον στοχαζόμενος νά σαφηνίσω τδ πρόβλημα 
καί νά τό καταστήσω είς τούς πρέποντας δρους, παρά νά τδ δί- 
αλύσω παντελώς. Εις άλλους είναι ευκολον νά προχωρήσουν 
περαιτέρω κατά τούτο το στάδιον, είναι δμως δύσκολον εΐζ όλους 
νά φθάσουν εις τ& τέλος. Δεν είναι μικρήν τό νά διακρίνωμεν, 
ποιον είς τήν παρούσαν φύσιν του ανθρώπου είναι άρχαΐον, καί 
ποιον έπίκτητον, καί νά γνωρίσωμεν καλώς έκείνην τήν κατά- 
στασιν αύτου,ή δποία δεν υπάρχει πλέον, ούτε υπήρξεν ίσως ποτέ, 
ούτε θέλει υπάρξει. Μ’ δλον τούτο είναι αναγκαίο ν να τήν έξε- 
τάσωμεν καί νά λάβωμεν περί αύτης άκριβεΐς ίδέας, διά νά κρί- 
■νωμεν καλώς περί της παρόύσης ήμών καταστάσεως. "Οστις μά
λιστα ήθελεν έπιχειρήσει νά προσδιορίσω ακριβώς, πόσην προ-· 
φύλαξιν απαιτεί ή κατά βάθος έξέτασις του υποκειμένου τούτου, 
Ιχ ε ι χρείαν περισσοτέρα; φιλοσοφίας, παρ’ δσην φαντάζεται* 
*καΙ δεν μου φαίνεται άναξία των Άριστοτελών καί Πλινίων του 
καθ’ ή μας αιώνος ή κατά λογικήν λόσις του κατωτέρω προ
βλήματος· ή το ι: «Όποιων πραγμάτων πρέπει να λάβωμεν 
πείραν, διά νά γνωρίσωμεν τον φυσικόν άνθρωπον ; Καί πώς 
νά λάβωμεν τήν πείραν ταύτην έν μέσω της πολιτικής κοινω
νίας; » Ε γ ώ  δεν έπιχειρώ νά προβώ εις λύσιν τοιούτου προ- 
•βλήματος, έπειδή νομίζω δτι εχω ικανήν μελέτην περί αύτοϋ, 
•ώστε νά τολμήσω νά είπω δτι οί μεγαλήτεροι φιλόσοφοι δεν 
slvai ικανοί νά άποκτήσουν τοιαύτην πείραν, ούτε ο: δυνατώ-
τεροι βασιλείς νά τήν μεταχειρισθουν καί το να προσμένωμεν 
τοιούτων ανθρώπων συνδρομήν κατά τήν άναγκαίαν μάλιστα 
επιμονήν εις τό πραγμα, ή μάλλον είπείν εζς συνεχή γνώσιν 
xal ε£ς πρόθυμον έπίλυσιν του ζητήματος είναι δι’ δλου παρά- 
λογον. Μ’ δλον τούτο αί δυσκολώταται αυται έξετάσεις, περί 
των όποιων μέχρι τοΰδε πολλά όλίγον ίφρόντισαν, είναι τά μόνα



δ'

μέσα, δια των όποιων δυνάμεθα νά νικήσωμεν πολλάς δυσκο
λίας καί νά γνωρίσωμεν της ανθρώπινης κοινωνίας τήν αλη
θινήν αρχήν. Τοιαύτην άγνοιαν Ιχοντες της ανθρώπινης φύ~ 
σεως, δεν δυνάμεθα νά άποδώσωμεν τον άληθη δρισμόν του φυ- 
σικου οικαιωματος σαφώς και βεβαίως. Διότι, ή ιοεα του οικαι— 
ώματος, ώς λέγει ό Burm alaqui, και μάλιστα ή του φυσικοΟ,. 
άναφέρεται φανερά εις τήν άνθρωπίνην φύσιν. Έ ξ  αυτής αρα 
της φύσεως του ανθρώπου, συμπεραίνει ουτος, έκ της συστάσεως 
καί καταστάσεώς του, πρέπει νά λάβωμεν τάς άρχάς της έπι- 
στήμης του δικαιώματος.

Εκπλήσσεται τις κα! σκανδαλίζεται αληθινά διά τήν διαφω
νίαν των συγγραφέων, οσοι συνέγραψαν περί του σημαντιπου- 
τούτου ζητήματος. Έ κ  των έμβριθεστέρων μόλις ευρίσκονταΐ- 
ούο περί τούτου σύμφωνοι. Αποσιωπώ τούς παλαιούς φιλοσό
φους, ρΕ όποιοι ώς εργον άνέλαβον τδ νά διαφο>νουν εις τά ου
σιωδέστερα. Οί δέ νομοδιδάσκαλοι των 'Ρωμαίων καθυποβάλλουν 
άδιαφόρως τον άνθρωπον καί δλα τά λοιπά ζφα υπό τον αυτόν·' 
νόμον της φύσεως· διότι, φυσικόν νόμον λέγοντες, μάλλον εν
νοούν τδν νόμον, υπό τόν όποιον ή φύσις αυτή καθυποβάλλεται,. 
παρά έκεΐνον, τον όποιον έπιτάττει* η μάλλον είπειν,διότι εκλαμ
βάνουν τήν λέξιν κατά σημασίαν ιδιαιτέραν, έννοοϋντες,ώς φαίνε
ται, δια του νόμου, τάς γενικάς σχέσεις των έμψυχων δντων προς, 
άλλη λα, 8σας ένέβαλεν είς αυτά ή φύσις προς κοινήν αύτών 
διατήρησιν. Οί δέ νεώτεροι, εκλαμβάνοντες τον νόμον ώς κα
νόνα τινά, τεθειμένον έπί τίνος ήθικου δντος, δηλαδή νοητικου,. 
έλευθέρου, καί θεωρουμένου καθ’ άς εχει σχέσεις προς άλλα 
δντα, προσδιορίζουν ουτω τήν δύναμιν του φυσικοΰ νόμου έπ ί 
μόνον τό λογικόν ζωον, δηλαδή τόν άνθρωπον. 'Ορίζοντες δμως 
έκαστος τούτον τ6ν νόμον κατά το δοκουν, δλοι λαμβάνουν άρχάς 
τόσον μεταφυσικάς, ώστε καί μεταξύ ήμών πολύ όλίγοι άνθρωποι 
εδρίσκονται, ίκανοί νά τάς έννοήσουν, διδασκόμενοι ύπ’ άλλων, 
πολλω μάλλον νά τάς εϋρουν άφ’ εαυτών καί τοιουτοτρόπως 
δλοι οί δρισμοί των σοφών τούτων άνδρών, άντιφάσκοντες κατά



ε

τά άλλα, είς τούτο μόνον συμφωνούν, 8τι είναι άδύνατον νά έν- 
νοήσγ] τις τον νόμον της φύσεως, και άκολούθως νά υποτάσ
σεται είς αυτόν, έάν δέν είναι κατ’ εξοχήν άνθρωπος τής σκέ- 
ψεως καί βαθύς μεταφυσικός* δπερ σημαίνει, άκριβώς, δτι διά νά 
συστήσουν οί άνθρωποι πολιτικήν κοινωνίαν, επρεπε νά έχουν 
εκείνην τήν σοφίαν, τήν δποίαν όλιγ ιστοί καί μετά πολλοΰ κόπου 
μανθάνουν έν μέσφ αυτής της κοινωνίας.

Άγνοουντες ουτω τήν φύσιν, καί άντιφάσκοντες περί τήν 
λέξιν Νόμος, δυσκόλως ήδύναντο νά συμφωνήσουν εις ορθόν δρι- 
σμδν του φυσικου νόμου· δθεν δσοι περί τούτου όρισμοί εύρί- 
σκονται εις τά βιβλία, δεν έχουν μόνον της διαφωνίας τδ έλάτ- 
τωμα, άλλ5 έλέγχονται καί κατά τοΰτο, δτι ή σχολή θη σαν μέ 
τοιαύτας έννοιας, όποιας οι άνθρωποι δεν λαμβάνουν έκ φύ
σεως, καί μέ τοιαΰτα συμφέροντα, όποια ούδέποτ’ άλλοτε έν- 
νοοΰν, πλήν άφ5 ου έξέλθουν άπδ τήν φυσικήν κατάστασιν. 
Πρώτον εξετάζουν τούς κανόνας, περί των όποιων οΐ άνθρωποι 
επρεπε νά συμφωνήσουν πρόςάλλήλους διά τό κοινόν συμφέρον* 
Ιπειτα όνομάζουν νόμον φυσικόν το άθροισμά τούτων των κα
νόνων, μή εχοντες άλλην άπόδειξιν παρά τό συμφέρον, τ6 
όποιον ήθελε συμβη εις τούς ανθρώπους, έάν κοινώς τούς άπεδέ- 
χοντο. Ιδού  τφ δντι ευκολώτατος τρόπος είς τό νά συνθέσ^ τις 
δρισμούς, καϊ νά έξηγήσγ) τήν φύσιν τ&ν πραγμάτων, μέ λόγους 
σχεδόν αυθαιρέτους καί κατά το δοκουν.

Ά λ λ ’ έν δσφ άγνοοϋμεν τδν φυσικόν άνθρωπον, ματαίως ζη
τουμεν νά προσδιορίσωμεν, ποιος νόμος έδόθη πρδς αυτόν, η 
ποιος είναι καταλληλότερος είς τήν φύσιν του. Τούτο μόνον 
είναι φανερώτατον, δτι δ νόμος ουτος, διά νά είναι νόμος, δέν 
αρκεί μόνον τό νά δύναται ή θελησις έκείνου, πρόζ τδν, όποιον 
ετέθη, νά υποτάσσεται είς αυτόν κατά γνώσιν, άλλα πρέπει προς 
τούτοις, διά νά είναι φυσικός, νά όμιλγ) μέ τήν φωνήν άμέσως 
αυτής της φύσεως.

Άπορρίπτοντες λοιπόν 8λα τά έπιστημονικά βιβλία, έκ των 
όποιων δεν μανθάνομεν άλλο, είμή να βλέπωμεν τον άνθρωπον



ς

τθίουτον,όποιον κατέστησεν αυτός εαυτόν, καί έξετάζοντ*- τας πρώ- 
ταςκα ί άπλουστερας ένεργείας της.άνθρωπίνης ψυχής, βλέπομεν, 
νομίζω, δύο τινάς ιδιότητας πρεσβυτέρας του λογικού, έκ των 
όποιων ή μ£ν μάς αναγκάζει νά φροντίζωμεν πάσ$ δυνάμει 
υπέρ της Ιδίας ήμών συντη ρήσεως καί ευδαιμονίας, ή δέ μας 
κινεί είς φυσικήν τινα αποστροφήν, δταν βλέπωμεν καταστρε- 
φόμενα ή άλλως πάσχοντα τά αισθητικά δντα, καί έξαιρέτως 
τδν άνθρωπον. Έ κ  της συνδρομής καί συ ζεύξεως τούτων των 
δύο ιδιοτήτων, τάς όποιας δύναται νά συμβιβάσω δ άνθρώπινος· 
νους, χωρίς νά παραλαβή καί του κοινωνικού τήν ιδιότητα, 
έξάγονται, κατά τήν έμήν γνώμην, δλοι οΕ κανόνες του φυ- 
σ:κοΰ δικαιώματος* κανόνες, τούς όποιους έπειτα το λογικδν 
του άνθρώπου, άφ’ ου αναπτυχθώ βαθμηδόν, καί νικήσΐβ κα ί 
καταπνίξγ) τήν φύσιν, αναγκάζεται νά τοποθετήσω εις άλλα θε
μέλια.

Κατά τούτον τον τρόπον δεν άναγκαζόμεθα νά έκλάβωμεν 
τδν άνθρωπον φιλόσοφον, πρίν κατασταθ^ άνθρωπος. Αυτός δέν 
διδάσκεται τά χρέη του έκ μόνης της μετά πολύν χρόνον έπι- 
γινομένης σοφίας. Έ ν  δ'σφ δέν αντιβαίνει παντελώς εις τήν έσω- 
τερικήν όρμήν της συμπάθειας, ούτε άλλον άνθρωπον, ούτε 
άλλο τι των αϊσθανομένων δντων δέν θέλει βλάψει ποτέ, πλήν 
δταν κινδυνεύη ή ζωή του* καθ’ δν καιρόν αναγκάζεται δικαίως 
νά προτίμηση εαυτόν. Κατά τούτον τον τρόπον παύει καί ή 
παλαιά φιλονικία, ή έξετάζουσα, άν συμπεριέχωνται υπό τον 
νόμον της φύσεως καί τά άλογα ζωα, επειδή είναι φανερόν, δτι 
ώς έστερημένα μέν γνώσεων καί έλευθερίας, δέν δύνανται νά 
γνωρίσουν τον νόμον τούτον, άλλ5 ώς μετέχοντα τρόπον τινα 
της φύσεως ήμών, διότι Ιχουσιν αϊσθησιν, εύλόγως πρέπει νά με
τέχουν καί του φυσικοΰ δικαιώματος· καί επ ο μ ένη  δ άνθρωπος 
πρέπει νά φυλάττγ] δπωσουν ε?ς αυτά χρέος τι άγαθοτητος καί εύμε
ν ε (ας. Χρεωστώ τψ δντι νά μή βλάψω κανένα άνθρωπον, άλλα 
μάλλον ώς αίσθανόμενον δν, παρά ώς λογικόν. Ε πειδή  ή αί- 
σθησις είναι κοινή καί είς το άλογον ζφον καί εις τόν άνθρω-



tcov, τοδλά/ς/Φτον λαμβάνει δικαίωμα τό άλογον ζώον, νά μή 
βλάπτεται ποτέ υπδ του ανθρώπου άνωφελώς.

Έξετάζσντες οΰτω τον φυσικόν άνθρωπον, τάς πρώτας χρείας 
του., καί τας θεμελειώδεις άρχάς των χρεών του, νικώμεν δλας 
τας δυσκολίας, δσας άπαντώμεν, ζητοϋντες τήν πρώτην άρχήν 
τής ήθικης άνισότητος, τάς αληθείς βάσεις της πολίτικης κοινω
νίας, τά δικαιώματα των ευρισκομένων εις κοινωνίαν ανθρώπων 
προς άλλήλους, καί άλλα πολλά τοιαΰτα πράγματα λόγου άξια, 
*καΙ κακώς έξηγημένα  μέχρι τοΰδε.

"Οταν θεωργ] τις ήσύχως και άπαθώς τήν πολιτικήν κοινω
νίαν, νομίζει, δτι δεν βλέπει άλλο κατ’ άρχάς, είμή καταουνα- 
στείας των δυνατών κατά των αδυνάτων* καί των μέν ή τύφλωσις 
τόν ν,ινει εις δάκρυα, των δέ ή σκληρότης διεγείρει εις άγα- 
νάχτησιν τήν ψυχήν του* καί Ιπειδή δέν υπάρχει άλλο των άν- 
•θρωπίνων πραγμάτων τόσον δστατον, δσον αί έξωτερικαί αυται 
σχέσεις, cd συμβαίνουσαι μάλλον έκ τύχης παρα έκ φρονήσεως, 
*κα'ι λεγόμεναι ϋσχύ; τ) άδυναμία, .πλούτος ή πτωχεία, δια τούτο 
πά πολιτικά συστήματα των άνθρώπων έκ πρώτης δψεως φαί
νονται σαθρά, θεμελιοψένα εις τήν άμμον. Έ α ν  όμως πλησι
άσω τις παρατηρών, καί διασκορπίσ*/) τον κονιορτόν καί τήν 
άμμον, βλέπει τήν άπλόνητον βάσιν, £^1 Οποίας ωκοδομή- 
θηοαν, καί συστέλλεται σεβόμενος τήν στερεότητα των θεμε
λίων. Έ ά ν  άρα οέν έξετάσωμεν'κατα βάθος τόν άνθρωπον, τάς 
■φυσικάς δυνάμεις του, και τήν βαθμηδόν άνάπτυξιν αυτών, δέν 
δυνάμεθα νά διακρίνωμεν έπΐ της πζρουσης καταστάσεως των 
•πραγμάτων, xl η θέλησε νά πράξη ή ευδοκία του θεού, καί τΐ 
•ήλπισε να κατορθώσω ή τόλμη του άνθρύτιου. Αί πολιτικαί 
%αΙ ήθικαί έξετάσεις, ©σας απαιτεί το άςιόλογον τούτο πρό
βλημα , περί οΰ δ \ργος, ωφελούν πολλαχώς, καί η καθ’ υπό- 
ilp iv  ιστορία των πολιτικών διοικήσεων, είναι διδακτικωτατον 
μάθημα κατά πάντα λόγον. "Αν έκινεΤτο έκαστος κατχ τήν ιδίαν 
αύτοΰ χλίσιν, που Ιμελλεν άρα να καταντήσω μεν; τούτο ένθι>- 
μούμενοι, πρέπει νά εύλογώμεν έκεΐνον τον αγαθοποιόν, δ όποιος



μεταρρυθμίσας προς το καλύτερον τάς πολιτικας ήμών συστά
σεις, καί στερεώσας αύτάς έπΐ άκλονήτων βάσεων, προκατέ- 
λαβε τάς ένδεχομένας αταξίας, καί μέ τρόπους, οί δποΐοι ένο- 
μίζοντο έπιτήδειοι νά μας φέρουν εις τον κολοφωνα της δυστυ
χίας, μας κατέστησεν εύδαίμονας.

Q uem  te Deus esse

Jussit, et hum ana qua parte locatus es in re Disce.
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Έ κ  διαλειμμάτων προχωρών εις τά έργα μου, κατά την συνήθη αμέ
λειαν μου, επρόσΟεσα είς τούτο τό σύγγραμμα σημειώσεις τινάς. Ε 
πειδή δέ πολλάκις απομακρύνονται ίχανώς από τό προκείμενον, καί δεν 
ώφελεΐ νά άναγινώσκωνται κατά συνέχειαν μετά του κειμένου, τάς έταξα 
είς τό τέλος του έργου, εις τό όποιον έφρόντισα, κατά την δυνατήν 
επιμέλειαν, νά φυλάξω την εύΦυτέραν οδόν. *Όσοι έχουν Ικανήν υπομο
νήν, ώστε νά επαναλάβουν έκ δευτέρου την άνάγνωσιν του έργου, εκείνοι 
ενδέχεται νά ένδ ιατρέψουν είς τάς σημειώσεις. Οί δέ άλλοι, καί παντε

λώς αν δέν τάς άναγνώσουν δέν βλάπτονται πολΰ.



Ε Ρ Ω Τ Η Σ Τ Σ

ΤΕΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΗ Σ Α Κ Α ΔΗ Μ ΙΑ Σ TOY DIJON

«ΠόϋΈν ή άνιαότης τω ν άνϋ'ρώπων πρός άλλήλονς· καί tv  

αϋτη είναι κατά φυσικόν νόμον».

m



ΛΟΓΟΣ

i e i  i r m  u i  i m  t h i u i m o i  « t i e  Tim w h u i h

Περί του ανθρώπου μέλλω νά ομιλήσω, και έξ αυτής τής 
εΙρωτήσεως (*) μανθάνω, δτι εις ανθρώπους αποτείνεται ό λόγος 
μχου, επειδή, δστις φοβείται την άπόδειξιν τής αλήθειας, δεν 
προβάλλει παντελώς τοιαΰτα προβλήματα. ’Απολογούμαι λοιπόν 
{υπέρ των ανθρώπων, παρρησιαζόμένος μετά θάρρους προς τούς 
^ροσκαλοΰντας με είς τούτο σοφούς, και δεν φοβούμαι νά με- 
τίανοήσω, εάν αποδειχθώ άξιος του προκειμένου καί των κριτών 
μιου.

Δυο είδη άνισότητος θεωρώ εις τούς ανθρώπους, και τό μεν
δδνομάζω φυσικόν διότι έξ αυτής τής ορΰσεως συμβαίνει, κατά 
διαφοράν δηλαδή τής ηλικίας, τής ύγιείας, των σωματικών δυ
νάμεω ν, και των ποιοτήτων του νοΰ ή τής 'ψυχής· τό δέ ηθικόν 
τη πολιτικόν, ως αποτέλεσμα κοινής τίνος συνθήκης, ή συγκατα- 
Εθέσεως των ανθρώπων, κατά την υπεροχήν δηλαδή άλλων προς 
οδίλλους, κατά την οποίαν τινές είναι πλουσιώτεροι, εντιμότεροι, 
ΐίσχυρόΐεροι, ή και μέχρι του νά εξαναγκάζουν εις υποταγήν επι
κρατέστεροι.

Δεν πρέπει νά ερώτηση τις, ποιον είναι τό αίτιον τής φυ- 
στικής άνισότητος, επειδή ό ορισμός απλώς τής λέξεως αποκρί
νετα ι προς τον άποροΰντα. Δεν πρέπει ετι μάλλον νά εξεταστή

(1) Δηλαδή της έρωτήσεω^, ή δποία έτέθη ύπό της ’Ακαδημίας το\> 
D)ijon. Ή  διατριβή του Ρουσσώ αδτη δεν έβραβεύθη, άλλα κάποια άλλη 
εννός Άββα Ταλμπέρ.
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τις, αν ύπάρχτ) συνάφεια ουσιώδης των δΰο τούτων ανισοτήτων 
διότι δι3 άλλων λέξεων εις ταΰτην την έρώτησιν καταντα: εάν 
οι άρχοντες είναι εξ ανάγκης υπέρτεροι των αρχο μενών, και αν 
ή σωματική ή ψυχική δΰναμις, ή φρόνησις ή ή αρετή, εύρί- 
σκωνται πάντοτε εις τούς αυτούς ανθρώπους κατ’ αναλογίαν τής 
δυνάμεως ή του πλοΰτου των. Ε ις τούς δοΰλους ανήκει ίσως 
νά «ξετάσουν τούτο τό πρόβλημα, δταν έχουν άκροατάς τούς άρ
χοντας τω ν  δχι δμως και εις ανθρώπους λογικούς, ελευθέρους 
και τής αλήθειας έξεταστάς.

Ποιον είναι λοιπόν τό κυρίως υποκείμενον του παρόντος 
λόγου ; Τό νά έρευνήσωμεν ακριβώς, άκολουθουντες την φοράν 
των πραγμάτων, πότε τό δικαίωμα μετεβλήθη εις κράτος δυνα
στικόν, και ύπέταξεν υπό νόμον την φ ΰσ ιν  και νά έξηγή- 
σωμεν, έκ ποιας σειράς παραδόξων συμβάντων έπεχείρησεν ό 
δυνατός νά υποδούλωση τον αδύνατον, και πώς εστερξεν ό λαός 
νά δώστ} αντάλλαγμα την αληθή ευδαιμονίαν του, και νά άγο- 
ράση ησυχίαν ανύπαρκτον και φαντασιώδη.

"Οσοι φίλόσοοροι έπεχείρησαν νά έξετάσωσι τάς άρχάς τής πο
λιτικής κοινωνίας, δλοι ήναγκασθησαν νά ανατρέξουν εις την φυ
σικήν του ανθρώπου παταστασιν, κάνεις δμως δεν έπροχώρησεν 
εως εκεί* οι μεν άπεριέργως ύπέλαβον, δτι ό άνθρωπος έπ'ι τής 
καταστάσεως εκείνης έγνώριζε τ ι είναι δίκαιον και τΐ άδικον, 
.χωρίς νά αποδείξουν την ανάγκην ή καν την ωφέλειαν, την εκ 
τής γνώσεως t  αυτής· οι δέ ωμίλησαν περί του φυσικοί) δικαιώ
ματος, τό όποιον εχει έκαστος εις τό νά φυλάτττ) τά κτήματα του, 
χοορ'ις νά εξηγήσουν τι είναι κτήμα* οι δέ, παρεισάγοντες τον 
δυνατόν ώς ύπερεχοντα του αδυνάτου, εντεύθεν λαμβάνουν την 
αρχήν τής πολιτικής διοικήσεως, χωρ'ις νά εν θυμηθούν παντελώς 
πόσος χρόνος έπρεπε νά πέραση, πριν μάθουν οι άνθρωποιτήν 
σημασίαν των λέξεων, εξουσίας και πολιτείας. Τέλος πάντων δλοι, 
ομίλουντες άδιακόπως περί, ανάγκης, πλεονεξίας, καταδυναστείας, 
επιθυμίας καί υπερηφάνειας, μεταφέρουν εις τον φυσικόν βίον 
τοιαΰτας ιδέας, οποίας λαμβάνουν εις τον κοινωνικόν, και δια-
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λεγόμενοι περί του φυσικοϋ ανθρώπου, περιγράφουν τον πολι
τικόν. Ο ί περισσότεροι δέ των ήμετέρων δεν ήλθον καν εις αμ
φιβολίαν, αν δεν υπήρξε ποτέ βίος φυσικός, έν φ  μάλιστα μαν- 
θανομεν έκ τής άναγνώσεως των ιερών βιβλίων, δτι και αυτός 
ό πρωτόπλαστος, θεοδίδακτος ών, δεν ήτο ποτέ άνθρωπος εις 
τοιαΰτην καταστασιν δ ιατελών· έν ω, πιστευοντες τάς γραφάς του 
Μωϋσέως, καθώς χρεωστει έκαστος των χριστιανών φιλοσόφων, 
πρέπει νά όμολογήσωμεν, δτι και προ του κατακλυσμού δεν ή σαν 
οί άνθρωποι ακριβώς τοιοΰτοι, έκτος εάν υποθέσω μεν, δτι εκ 
παραδόξου τίνος συμβάντος έπεστρεψαν εις τον φυσικόν βίον. 
3 Αλλά τοιαύτη ύπόΟεσις και δυσκολώτατα στηρίζεται, καί ούδε- 
μίαν επιδέχεται άπόδειξιν.

3'Ας αποβάλλω μεν λοιπόν μακράν δλα τά γενόμενα ώς άλ- 
λοτρια του προκειμένου. Και πάλιν ας μή νομίσωμεν τάς περ'ι 
τουτου εξετάσεις ώς ιστορικήν αλήθειαν, άλλ* ως υποθετικούς στο
χασμούς, επιτηδείους να σαφηνίσουν την φΰσιν των πραγμάτων 
μάλλον, παρά νά αποδείξουν την αληθή αυτών αρχήν* τοιοΰτους 
έν συντόμω, όποιους στοχάζονται καθ’ ημέραν οί Φυ
σικοί περ'ι τής δημιουργίας του κόσμου. Γϊαραγγέλλει, μέν ή 
θρησκεία νά πιστεύω μεν, δτι αυτός ό Θεός, έξαγαγών τούς αν
θρώπους από την φυσικήν καταστασιν, ηύδόκησε νά είναι ανισοι, 
καθώς καί είναι τώ οντν άλλα δεν απαγορεύει νά πυμπερανωμεν 
εκ μόνης τής φΰσεως του ανθρώπου κα'ι των περ'ι αυτόν, που εμελλε 
νά καταντήστ) to ανθρώπινον γένος, αν έφέρετο έλευθέρως σΰμ- 

(φωνα μέ την κλίσιν του. (‘) Τούτο είναι τό προβαλλόμενονπαι 
ιτό υποκείμενον του παρόντος λόγου* επειδή δέ ανάγεται εις τον 
(άνθρωπον γενικώς, φιλότιμουμαι νά ομιλήσω μέ φράσιν οικείαν 
;είς δλα τά έθνη, ή μάλλον είπειν, μή ενθυμούμενος οΰτε τον 
5χρόνον, οΰτε τον τόπον που ομιλώ; αναφέρω τον νουν μου εις

(1) Διά του τρόπου τούτου ό Ρουσσώ υπεκφεύγει την αντίθετον προς 
rtryv γνώμην του θρησκευτικήν παράδοσιν, προσπαθών νά μή σκανδα- 

λ ίση τούς χριστιανούς τής 3Ακαδημίας του Dijon.
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μόνους τούς άνδρας, εις τούς οποίους αποτείνομαι, και νομίζωr 
δτι ευρισκόμενος εις τό Αΰκειον των 3Αθηνών, έπαναλεγω τά 
μαθήματα των διδασκάλων μου* και δτι κριτάς μέν έχω τούς 
Ξενοκράτας καί Πλάτωνας, άκροατάς δέ τό ανθρώπινον γένος.

*Ω άνθρωπε, όποιασδήποτε πατρίδος και δοξασίας, ακούσε ! 
3Ιδού ή ιστορία σου, καθώς νομίζω δτι την άνέγνωσορ εις 
βιβλία δχι των ψευδομένων ανθρώπων, άλλ9 αυτής τής άψεΰ- 
στου φΰσεως. Πίστευε ώς αληθή, δσα έξ αυτής σου διηγούμαι, 
και από βάλλε ώς ψευδή, δσα εγώ παρενθέτω άκουσίως έξ ιδίων 
διανοημάτων. Ό  χρόνος, περί οΰ ό λόγος, είναι αρχαιότατος. 
Ή  πρώτη σου κατάστασις πόσον αρα μετεβλήθη ! Έ γ ώ  μ3 δλον 
τούτο, επιχειρώ νά γράψω τον βίον του γένους σου διά νά εΐπω 
τοιουτοτρόπως, οδηγούμενος από τάς φυσικάς τής ψυχής σου 
ποιότητας, τάς οποίας μετέβαλε μέν ή αγωγή σου, και ό συνή
θης τρόπος τής ζωής σου, δεν ήδυνήθη δμως νά τάς εξάλειψη 
παντελώς. Κάθε άνθρωπος ιδίως ευρίσκει δρον τινά μεταξύ τής 
ηλικίας του^ εις τον όποιον επιθυμεί νά διαμείνη* υμοια θά ζή
τησές τώρα την ηλικίαν^ είς την όποιαν 0ά ήθελες νά σταθη τό 
γένος σου. Δυσάρεστου μένος είς την παρούσαν κατάστασιν, δι3 
δσα προμηνΰουσιν εις τούς δυστυχείς μεταγενεστέρους σου δυσα
ρέσκειαν περισσοτέραν, ίσως επιθυμείς νά ήτο δυνατόν νά πα
λινδρόμησης εις τά δπισω. Ή  τοιαΰτη επιθυμία προξενεί έπαι
νον μέν είς τούς προπάτορας σου, κατακρισιν δέ εις τούς συγχρό
νους σου, φρίκην δέ εις εκείνους που κατά δυστυχίαν θά γεννη
θούν κατόπιν σου.



Μ Ε Ρ Ο Σ  Π Ρ Ω Τ Ο Ν

"Όσον και αν ήτο ενδιαφέρον— διά νά κρίντ) τις δρθώς περί 
της φυσικής καταστάσεως του ανθρώπου— νά τον έξετάση ευθύς 
από γεννήσεώς του, και νά παρατηρήσω, διά νά εΐπω οΰτω, το 
πρώτιστον εμβρυον του γένους του, εγώ μολοντούτο παραβλέπω 
την φυσικήν του συστασιν δεν εξετάζω αναπτυσσόμενα τά όρ
γανα του σώματός του, διά νά συμπεράνω εκ τούτων, όποιος 
επρεπε νά είναι κατ’ άρχας διά νά καταντήση εις την παρούσαν 
καταστασιν. Δεν ζητώ, εάν κατά την γνώμην τού ΡΑριστοτέ- 
λους οι πλατείς του όνυχες ή σαν άλλοτε οξείς και καμπύλοι, εάν 
δασύτριχος ώς άρκτος, και περίπατων τετραποδητί, (1) είχε προς 
την γην τούς οφθαλμούς του, περιορισμένους εις βραχΰτατον 
ορίζοντα και άποδεικνυοντας έκ τοΰτου τό είδος και τά δρια 
των Ιδεών του. Τά επ τούτων συμπεράσματα είναι αστατα και 
σχεδόν φαντασιώδη. Ή  κατά σΰγκρισιν 3Ανατομία εκαμεν εως 
τώρα έλαχίστας προόδους* αί παρατηρήσεις των φυσικών είναι 
ακόμη πολύ αβέβαιοι, και δεν δυνάμεθα νά έπιστη ρίξω μεν εις 
τοιαΰτας βάσεις ορθούς στοχασμούς. Λποφεΰγοντες λοιπόν τάς 
έκ τής φυσικής περί τοΰτου έννοιας, και παραβλέποντες δ σας 
ό άνθρωπος μεταβολάς επαθε κατά την εσωτερικήν και εξωτερικήν 
όργανωσιν, (καθ’ δσον έκίνει τά μέλη του, εις νέας χρήσεις, και 
καθ’ δσον μετέβαλλε τό είδος τής τροφής του, έκλαμβάνομεν 
αυτόν τοιουτοτρόπως σχηματισμένον εξ αρχής;, καθώς τον βλέ- 
πομεν σήμερον, επί δύο ποδών περίπατουντα, υπηρέτουμενον 
από τάς χειράς του καθώς ημείς, θεωροΰντα πάσαν την φΰσιν, 
και καταμετροΰντα διά των οφθαλμών την άπειρον εκτασιν του 
ούρανοϋ.

ΙΓερί της άνισότητος των άν&ρώπαον 2
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’Αφαιρ'ουντες δέ από τον άνθρωπον, τοιοϋτον δντα, δσας 
ελαβεν ΰπερφυσικάς χαριτας και οσας κατώρθωσε τεχνικάς δυ
νάμεις διά χρόνου πολλοΰ, ΰπολαμβάνοντες αυτόν εν συντόμω, 
όποιος έξήλθεν από τούς κόλπους τής φΰσεως, βλέπομεν αυτόν 
τούτων μέν των ζώων άσθενέστερον, εκείνων δέ δυσκινητότερον, 
έν γένει δμως τελειότερον πάντων κατά την οργανικήν σιίστασιν. 
Βλέπομεν αυτόν τρεφόμενον από καρπούς δρυός, θεραπευοντα 
την δίψαν του από τον πρώτον ρΰακα των ύδατων, κοιμώμενον 
υπό τό αυτό δένδρον τής τροφής του, δηλαδή παρατηροΰμεν 
έκπληρουμένας δλας τάς άναγκας του.

Ή  γή ακαλλιέργητος (2), κατασκιασμένη από πλατύτατους 
δ ρ υ μ ο ί, δπου δεν έφανη ποτέ ξυλοκόπου σίδηρος, έχει πανταχου 
έξ ιδίας ευφορίας άποθήκας τροφής καί καταφύγια εις παν είδος 
ζώου* οι δέ άνθρωποι, διεσπαρμένοι έν τοΰτοις, παρατηρούν, μι
μούνται τούς επιτυχείς τρόπους των ζώων, και ορέρονται ομοίως 
εως και εις αυτά τά πράγματα, δσα πράττουν εκείνα κατ’ έν
στικτον ορμήν, μέ ταΰτην την υπεροχήν και κατά τούτο, δτι 
έκαστον είδος των άλλων ζώων έχει to οίκειον εκ φύσεως, ό δέ 
άνθρωπος, έν ω δεν έχει ίσως οΰδέν, οικειοποιειται τά πάντα, 
και τρέφεται επίσης από τάς περισσοτέρας τροφάς, (3) που έδό- 
Θησαν εις τ3 άλλα ζώα κατά φυσικόν κλήρον, και ακολούθως 
ευρίσκει εΰκολώτερα τά αναγκαία εις την ζωήν.

ΟΙ άνθρωποι, ύποφέροντες συνήθως την δυσκρασίαν του αέ
ρας και τάς μεταβολάς του καιρού έκ νεαράς ηλικίας των, 
γυμναζόμενοι εις τούς κόπους, και αναγκαζόμενοι νά φυλάττουν 
από τά θηρία γυμνοί και άοπλοι την ζωήν ή την τροφήν των, ή 
νά φεΰγουν καταδιωκόμενοι, γίνονται εύρωστοι καί υγιείς. Τα 
τέκνα των έχουν έκ γενετής την εΰρωστίαν των γονέων, την αυ
ξάνουν διά των αυτών ασκήσεων, διά των οποίων την ελαβον 
άπ3 αρχής οί γονείς, και άποκτώσι τοιουτοτρόπως την δυνατήν 
εις τούς ανθρώπους ευεξίαν. Ή  φΰσις φέρεται εις αυτά, καθώς 
ό νόμος τής Σπάρτης εις των πολιτών τά παιδία* ανατρέψει 
μέν εις εΰρωστίαν τά καλώς ώργανωμένα, καταστρέφει δέ τά
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λοιπά, διαφίρουσα κατά τούτο άπο την πολιτικήν κοινωνίαν, 
ήτις άποκαθιστώσα τά παιδία επιζήμια εις τούς πατέρας των, 
τά φονεύει άδιαφόρώς προ τής γεννήσεώ; των.

Ε π ε ιδή  ό άγριος άνθρωπος δεν έχει άλλο δργανον παρά το 
<σώμά του, μεταχειρίζεται αυτό εις πολλάς πράξεις, εις τάς όποιας 
το ήμέτερον είναι εντελώς ανίκανον, καθ’ δ μή γυμνασμένον. 
Κατασκευασαντες ημείς αλλα όργανα, έχασαμεν την δΰναμιν 
καί ευκινησίαν, την οποίαν λαμβάνει τό σώμα δταν γυμνασθτ]. 
Έ ά ν  ό άγριος μετεχειρίζετο πέλεκυν, σορενδόνην καί κλίμακας, 
flu ήδΰνατο νά κόπττ) διά τής χειρός του σκληρότατους κλάδους 
*καΙ νά ρίπττ) την πέτραν μέ τόσην ορμήν, και νά άναβαίνη τά 
•δένδρα μέ τόσην ελαφρότητα; Έ ά ν  είχε δαμασμένον ίππον, θά 
ήδυνατό νά είναι τόσον ταχύς πεζοδρόμος; Δόσατε ευκαιρίαν εΐ.ς 
τον πολιτισμένον άνθρωπον να συνάθροιση περί αυτόν δλας 
ταΰτας τάς μηχανάς, καί άναμφιβόλως υπερβαίνει τον άγριον αν 
ΰέλετε δμως νά ιδετε μάχην επ  μάλλον άνισωτέρων δυνάμεων, 
<χ ντ ιπ α ρστάξατε αυτούς γυμνούς καί αόπλους, και to te  μανθά
νετε πόσον συμφέρει νά εχτ) τις μέσα του δλας τάς δυνάμεις του, 
νά είναι έτοιμος πάντοτε κατά των συμβαινόντων, και νά φέρη 
μαζί του, διά νά εΐπω ούτως, ολόκληρον εαυτόν. (4)

Ό  μέν Χόβες υποθέτει δτι ό άνθρωπος έκ φΰσεως γεννάται 
τολμηρός, καί δτι θέλει νά έφορμα καινά πόλε μη πάντοτε* άλλος 
•δέ φιλόσοφος ένδοξος νομίζει— και ό Κουμβερλάνδ και Που- 
φενδόρφ ομοίως διισχυρίζονται— οτι δεν υπάρχει ζωον δειλότερον 
του ανθρώπου, δταν εύρίσκεται εις την φυσικήν κατάστασιν, και 
•δτι πάντοτε τρέμει και είναι έτοιμος νά φύγη εύθΰς, δταν 
«κοΰσητην παραμικράν ταραχήν ή κίνησιν. Τούτο ίσως αληθεύει, 
δταν συμβαίνουν άγνωστα πράγματα. Έ γώ  δεν αμφιβάλλω παν
τελώς, δ π  φοβείται δλατά νεοφανή θεάματα,δταν δεν δΰναται νά 
διακρίνη τό φυσικόν εξ αυτών καλόν ή κακόν, και νά τΐαραβάλτ) 
τάς δυνάμεις του μέ τον παρόντα κίνδυνον. 3Αλλ5 αι τοιαΰται περι
στάσεις €ΐναι σπάνιαι εις τον φυσικόν βίον,δπου τά πάντα τρέχουν 
μονότροπα, δπου τά πράγματα δεν ΰπόκεινται παντελώς εις τάς
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ραγδαίας έκείνας και συχνάς μεταβολας, δσας επιφέρουν τά πάθη 
και ή ακαταστασία των πολιτικών λαώ ν.Ό  άγριος άνθρωπος, σνν- 
(χναστρεφόμένος μέ τά ζώα, και άναγκαζό μένος, έξ αρχής, νά πα
ραβάλλεται με αυτά, ευρίσκει διά τής συγκρίσεως το μέτρον της 
δυνάμεώςτου, και αισθανόμενος, δτι αυτός υπερέχει κατά την δε
ξιότητα μάλλον, παρά εκείνα κατά την Ισχΰν, μανθάνει νά μη 
τά φοβήται. ’Ανατάξετε μίαν άρκτον, ή ενα λύκον, προς ?να 
άγριον ρωμαλέον, γενναΐον, ευκίνητον, (και τοιοΰτοι είναι οι. 
άγριοι παντες) ωπλισμένον μέ λίθους, μέ ράβδον πάλήν, χαι 
βλέπετε δτι είναι κοινός, τουλάχιστον, ό κίνδυνος, καί δτι τά 
θηρία, τά όποια διόλου δεν αγαπουν παντελώς τάς αναμεταξύ· 
των μάχας, άφ3 ού λαβωσι πολλάκις σχετικήν πείραν, δεν όρμουν 
προς τον άνθρωπον παρά μέ πολύ ολίγην προθυμίαν,διότι αντιτάσ
σεται και αυτός μέ την αυτήν θηριωδίαν. "Οταν περιπέστ) δέ 
εις εκείνα τά ζώα, των όποιων ή ισχύς είναι περισσότερα τής 
δεξιότητάς του, τότε πάσχει καί αυτός τά των ασθενέστερων ζώων, 
των όποιων τό είδος μ9 δλα ταΰτα τά παθήματα, πάντοτε υπάρ
χει. ’Αλλά και τότε ό άνθρωπος έχει t αυτήν την διαφοράν, δτι 
εύκολα φεΰγων, δΰναται προσέτι καί νά άναβη εις τά δένδρα,, 
και νά εύρη έκει σωτηρίαν, σχεδόν ασφαλή, και ακολούθως νά 
έκλέξϊ] ή την φυγήν ή την μάχην. Προσθετέον δέ καί οτι δεν 
υπάρχει ζωον φύσει πολέμιον προς τον άνθρωπον, έκτος όταν ό 
άγων είναι υπέρ τής ζωής, ή όταν πάσχη μεγίστην πείναν. 
Δεν υπάρχει ζωον αμείλικτου αντιπάθειας προς αυτόν, ποι νά 
φανερώνη δηλαδή, δτι τούτο τό είδος είναι φυσικά προτιμώ- 
τερον διά τροφήν.

3Ιδού διά τι οι Αιθίοπεςκα'ι οι άγριοι δεν φοβούνται πολύ,, 
όταν συναντούν θηρία. Οι Καραΐβαι τής Βενεζουέλης ζουν κατά 
τούτο ασφαλέστατα· περιπατούν σχεδόν γυμνοί, κατά την μαρτυ
ρίαν του Φραγκίσκου Κορρεάλ, και εισέρχονται θαρραλέος εις τά 
δάση, μή εχοντες ά'λλα δπλα παρά τό τόξον και τά βέλη των* 
άλλα δεν ήκοΰσθη ποτέ Καραΐβης φαγωθείς από θηρία.

Ε χθρο ί άλλοι φοβερότεροι, κατά των όποιων ό άνθρωπος
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δεν έχει τούς αυτούς τρόπους εις ύπερασπισιν αυτοΰ, είναι |® 
τρυσικαί άσθένειαι, όπως ή βρεφική ηλικία, to γήρας, καί παντός 
είδους νοσήματα, ελεεινά δείγματα της ανθρώπινης δυστυ
χίας, έκ των οποίων τά μέν δυο πρώτα, εις πάντα τά ζωα είναι 
κοινά, to δέ τελευταΐον ανήκει ιδίως εις τον κοινωνικόν άνθρω
πον. Έξετάζοντες την βρεφικήν ηλικίαν του αγρίου, παρατηρου- 
μεν δτι ή γυνή, συμπεριφέρουσα πανταχου το βρέφος της, δΰνα- 
ται νά το τρέφτ) εΰκολώτερον παρ’ δσον πολλά ζώα, τά όποια εξ 
ανάγκης βιάζονται νά επαναστρέφουν άκαταπαΰστως μέ κόπον 
πολυν, &φ? ενός μέν διά νά ευρίσκουν τροφήν Ιδίαν, άφ’έτέρου δέ διά 
νά θηλάζουν ή άλλως νά τρέφουν τά τέκνα των. Τω όντι, δταν εύ- 
ρίσκεται εις κίνδυνον ή γυναίκα συγκινδυνεΰει και τό παιδίον, 
αλλ’ εις τον αυτόν κίνδυνον ύπόκεινται και αλλα πολλά ζωα, δσων 
τά τέκνα μετά πολύν χρόνον γίνονται ικανά νά ευρίσκουν μόνα 
των την άναγκαιαν τροφήν. Και αν ήμεις εχομεν διαρκεστέραν 
νηπιότητα, εχομεν όμως και μακροτέράν ζωήν, έκ τής οποίας 
■αναπληρονται ώς έγγιστα τό έλλάττωμα τούτο. (5) 9Αλλ9 εις την 
διάρκειαν τής πρώτης ήλικίας και είς τον αριθμόν των τέκνων 
(6) ή φΰσις έταξε τούς αυτούς κανόνας, οι όποιοι δεν ανή
κουν εις τό θέμα του λόγου μου. Εις δέ τούς γέροντας, οί 
όποιοι καί ολίγον κινούνται και ολίγον αναπνέουν, ελαττώνεται 
ή ανάγκη τής τροφής, δσον και ή δΰναμις αυτών εις τό νά προ
μηθεύονται τά αναγκαία έξασθενει και εκπίπτει* και επειδή δ 
•φυσικός βίος δεν εχει τά πάθη τής ποδαλγίας και των ρευμα
τισμών, διά μόνον το γήρας άποσβέννυται ή ζωή τω ν  διότι 
αυτό είναι και τό μόνον πάθος, τό όποιον δέν δύναται νά θερα- 
.πεΰση ανθρώπινη βοήθεια, και αποθνήσκουν χωρίς σχεδόν νά 
τό αΙσΟανθουν.

ΙΙερι δέ των ασθενειών δέν αναφέρω παντελώς τάς ματαίας 
και αλόγους κατηγορίας, ο σας λέγουν κατά τής ’Ιατρικής οί πε
ρισσότεροι ανθρωπαι δταν υγιαίνουν, άλλ9 ερωτώ. "Εγεινε ποτέ 
ακριβής παρατήρησις, ικανή νά απόδειξη, δτι υπου μέν αμε
λείται ή ιατρική τέχνη,έκει είναι βραχύτερος ό μέσος δρος τής αν-
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θρωπίνης ζωής, δπου δέ τιμάταρ εκεί είναι μακρότερος; Καί τούτο 
πώς είναι δυνατόν, δταν ημείς προξενώ μεν εις τον εαυτόν μας 
τόσας ασθένειας, δσα δεν έχει φάρμακα ή Πατρική ; Ή  κατά 
τον τρόπον τής ζωής μεγίστη διαφορά, άλλων μέν ή άκρα νω- 
Ορότης, άλλων δέ ή υπερβολική κοΰρασις* ή ευκολία του κινεί ν και 
θεραπεΰειν τάς ορέξεις και τάς σαρκικάς επιθυμίας· ή πολυσκεΰ- 
αστός των πλουσίων τράπεζα, έκ τής οποίας λαμβάνουν θερ
μότατους χυμούς, και καταπίπτουν διά την δυσπεψίαν ή κακό- 
χυμός των πτωχών τροφή, από την οποίαν ώς έπι τό πλειστον 
στερούμενοι, έπειτα δταν την ευρωσι, καταβαρΰνουν τον στό
μαχον τρώγοντες άπληστα* αι αγρυπνίας αί παντός είδους ύπερ- 
βολαί, αι ακάθεκτοι των παθών εξορμήσεις, οίκόποι και ή ατο
νία του νοτΓ αι μυρίαι παντός επιτηδεύματος λΰπαι, εκ των 
όποιων ή ψυχή αδιάκοπα κατατρώγεται* τούτα πάντα κατά δυστυ
χίαν μαρτυρουν, δτι ήμεις επιφέρομεν καθ’ εαυτών τα περισσό
τερα νοσήματα, και δτι έκ πάντων σχεδόν δυνάμεθα νά απαλ
λαγώ μεν, εάν ζήσωμεν απλώς. Ε π ε ιδή  ή φΰσις προσταττει νά 
υγιαίνω μεν, εγώ τολμώ νά βεβαιώσω, δτιό  άνθρωπος, δταν κα- 
ταντήση εις τό νά διανοήται, εναντιώνεται κατά τής φΰσεως, καί 
δτι ό μελετών και συλλογιζόμένος είναι ζωον διεφΟαρμένον. 
'Ό ταν ένθυμήταί τις την ευρωστίαν των άγριων ανθρώπων, 
εκείνων τουλάχιστον, δσοι δεν έφθαρησαν από την δριμυτητα 
των ήμετέρων ποτώ ν δταν ήξεχίρτ], δτι δεν πασχουν σχεδόν 
οίλλ'ο νόσημα παρά τάς πληγάς και τό γήρας, πείθεται δτι είναι 
εΰκολον νά έκθεση τήν ιστορίαν των ανθρωπίνων νοσημάτων, 
ακολουθών τήν ιστορίαν των πολιτικών κοινωνιών. Τοιαΰτην 
γν(ί>μην είχε τουλάχιστον και ό Πλατών λέγων, δτι τά φάρμακα 
διά των οποίων δ Ποδαλείριος και Μαχάων ίατρευον τούς αν
θρώπους επί του Τρωικού πολέμου, έγέννησαν αλλα πάθη, τά 
όποια τότε δεν ή σαν ακόμη γνωστοί. Ό  δέ Κέλσος λέγει, υτι ή 
σήμερον αναγκαιότατη δίαιτα επενοήθη από τον Ίπποκράτην.

"Επειδή λοιπόν επί του φυσικου βίου αί αιτίαι των παθών 
ήσαν πολύ όλίγαι, δεν ήτο χρεία παντελώς φάρμακων και πο/.λα>
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μάλλον Ιατρών. Δεν είναι 6 άνθρωπος εις τούτο υποδεέστερος 
των άλλων ζώων, και ευκόλως τό μανθσνομεν, δταν ερωτήσωμεν 
τούς κυνηγούς, αν ευρίσκουν θηρεύοντες πολλά αρρωστα ζώα. 
Πολλοί ευρίσκουν μερικά, τά όποιαεπληγώθησαν σοβαρώς και 
Ιατρεύθησαν αριστοτεσπασαν τά οστά και ολόκληρα μέλη των, και 
έθεραπεΰθησαν μέ χειρουργόν τον χρόνον και ούτε δίαιταν εφΰλα- 
ξαν άλλην παρά την συνειθισμένην, οΰτε τομάς επαΟαν δδυνηρας, 
οΰτε μέ φάρμακα εταλαιπωρήθησαν, οΰτε έξη σθένη σαν έκ τής 
πολλής νηστείας, και δμως τελείως εθεραπεΰθησαν. 3Αλλά καί αν 
ΰποτεθη τέλος πάντων, δ π  ή Ιατρική, καλώς έξετάζουσα τάς 
ασθένειας, ωφελεί μεγάλος τον άνθρωπον, είναι βέβαιον δμως, 
δτι δ άγριος άνθρωπος, δταν άρρωστα, κατάκειται μέν χωρίς 
κανείς νά φροντίση περί αυτού και. ελπίζει βοήθειαν έκ μόνης της 
φΰσεως, πλήν δεν φοβείται άλλο τι παρά την ασθένειαν του μόνον, 
και πολλάκις ως προς τούτο είναι ευτυχέστερος ημών.

Δεν πρέπει λοιπόν νά υποθέτω μεν τον άγριον ώς ένα εξ 
ήμών των έν κοινωνία ανθρώπων. Ή  φΰσις φέρεται εύνο- 
ιχώς εις δλα τά υπό την προστασίαν της ζώα, και άποδεικνύει 
τρόπον τινα, δτι μέ μεγάλην επιμέλειαν άναδέχεται τούτο to δι
καίωμα. Ό  "Ιππος, ό Αίλουρος, δ Ταύρος και ό .Ό ν ο ς  αυτός, 
ώς έπι τό πλειστον, γίνονται υψηλότεροι, ρωμαλεώτεροι και 
γενναιότεροι, δταν ζώσιν εις τά δάση μάλλον, παρ3 δταν τρε- 
φωνται χειροήθως υπό τον άνθρωπον. 3Α φ’ ού δουλωθουν, απο
βάλλουν τό ημισυ τοΰτων τών αρετών, και ένεκα τής πρόζ αυτά 
φροντίδος και έπιμελειας τών ανθρώπων, αντί νά τελειοποι
ούνται, άπονοθεΰονται μάλλον και ασθενούν. Τό αυτί) συμβαίνει 
και εις τον άνθρωπον γενόμένος κοινωνικός και δούλος, έξα- 
σθενει,μικρόψυχε!, ταπεινοΰται, και ένεκα τής τρυορηλής καί χαύνου 
ζωής, εκνευρίζει εν ταύτω και την ρωμαλεότητα του σώματος 
και την γενναιότητα τής ψυχής του. *Άς προστεθη δέ και δτι, 
έπι του αγρίου καί κοινωνικού βίου, ή διαφορά ανθρώπου προς 
άνθρωπον πρέπει νά είναι μεγαλειτέρα, παρά ή διαφορά αλό
γου ζώου προς άλογον διότι επι μέν του αγρίου βίου, και to
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κτήνος και ό άνθρωπος έχουν έκ τής φΰσεως την αυτήν προ
στασίαν, επί δέ του κοινωνικού, δσας ό άνθρωπος ανέσεις καί 
ήδυπαθείας ευρίσκει περισσοτέρας υπέρ εαυτου παρά υπέρ των 
τιθασσευομενών ζώων, τόσας έχει περισσοτέρας αιτίας έξαχρειώ- 
σεως.

Δεν προξενεί λοιπόν τόσην δυστυχίαν εις τούς άγριους αν
θρώπους, ούδ3 επιφέρει μέγα έμπόδιον είς την συντήρησιν αυτών 
ή γυμνωσις, ή άστεγος ζωή και ή στέρησις πάντων των άνω- 
<ρελών πραγμάτων, τά όποια ημείς νομίζομεν αναγκαιότατα. 
Έ ά ν  δεν έχουν τό δέρμα τριχωτόν, τούτο εις μέν τά θερμά κλί
ματα δεν ωφελεί, εις δέ τά ψυχρά εύθΰς μανθάνουν νά ένδΰ- 
ωνται τά δέρματα των φονευθέντων θηρίων. Έ ά ν  έχουν μόνον 
δυο πόδας διά φυγήν, έχουν δμως καί δυο χειρας δι3 ΰπερα- 
σπισιν αυτών καί εις προμήθειαν των αναγκαίων. Βραδέως μέν 
και δυσκόλως περιπατούν τά τέκνα των, άλλ3 αί μητέρες τά 
φέρουν επάνω τους μέ ευκολίαν. Έλαττοΰνται κατά τούτο τά 
αλλα ζώα, των οποίων ή μήτηρ, όταν διώκεται, βιάζεται ν5 
άφήστ) τά τέκνα της ή νά προχωρτ), καθώς εκείνα, μέ αργο
πορίαν. Τέλος πάντων, αν δεν υποθέσω μεν έκείνας τάς παραδό
ξους περιστάσεις, περί των οποίων θέλω ομιλήσει μετά ταΰτα, 
περιστάσεις τυχηρας, αί όποϊαι ϊσως ποτέ δεν συνεβησαν, είναι 
φανερόν, δτι εκείνος, ό όποιος εφεύρε πρώτος ενδύματα ή κα- 
τεσκεΰασεν οίκον, δεν τά ένόμισεν αναγκαιότατα πραγματα* 
επειδή εζησεν εως τότε χωρίς αυτα, δια τι αρα δεν ηουνατο να 
ζ|] και εις τό έξης μέ τον τρόπον, που ειχεν έξ αρχής τής ζωής 
του, δταν έγινε τέλειος άνθρωπος ;

Καθώς τά ζώα, επειδή ολίγον διανοούνται, κοιμώνται σχεδόν 
έν δσω δεν εΰρίσκονται εις συλλογισμούς, οΰτω και ό άγριος άν
θρωπος, απομονωμένος, αργός, καί πάντοτε παρακινδυνεΰων, πρέπει 
ν ’ άγαπα τον ύπνον και νά κοιμάται ελαφρώς. Ε π ε ιδή  φρον
τίζει περί μόνης σχεδόν τής ίδιας συντηρήσεως, έκείνας τάς δυ
νάμεις γυμνάζει μάλλον, δσαι συμβάλλουν κυρίως εις προσβολήν 
καί είς άμυνάν, ή διά νά νικήση την άγραν του, ή διά νά μή
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άγρευθη αυτός ύπ’ άλλου ζώου. ’Έχει δέ πάλιν αγύμναστα εκείνα 
τά όργανα, οσα τελειοποιούνται εξ ήδυπαθείας και τρυφής, και ακο
λούθως ένεκα της άμβλΰτητός των, στερείται παντός είδους λεπτο
ί; η τοζ. Και αι αισθήσεις του δέκατα τον αυτόν λόγον διαιρούνται, 
ώστε ή μέν αφή και γεΰσίς του πρέπει νά είναι τραχυτάτη, ή δέ 
ορασις, ή ακοή και ή δσφρησις οξυτατη. Τοιαΰτη είναι γενικώς 
ή ζφοόδης καταστασις, καί, κατά τούς περιηγητάς, τοιαυτα εύρί- 
<τκονται τά περισσότερα πλήθη των αγρίων. Δεν πρέπει λοιπόν 
νά άποροΰμεν, οτι οι Όττεντόται του άκρωατηρίου τής Καλής 
Έ λπίδος βλέπουν τά πλοία μέ μόνους τούς δορθαλμούς εις το 
πέλαγος, τόσο μακρόθεν δσον οί Όλλανδοι μέ τηλεσκόπια* δτι οι 
άγριοι τής 9Αμερικής εΰρισκον τούς 'Ισπανούς όσφραινόμενοι ως 
Θηρευτικώτατοι κΰνες* κα'ι οτι τά βάρβαρα ταυτα έθνη υποφέ
ρουν ευκόλως την γυμνωσιν, παροξύνουν μέ πέπερι την δρεξίν 
των καί πίνουν ώς νερον τά ευρωπαϊκά ποτά.

Ό  άνθρωπος έθεωρειτο μέχρι τοΰδε φυσικώς* ας τόν εξετά
ζω  μεν ήδη μεταφυσικώς και ηθικώς.

ΓΙάν ζωον μου φαίνεται ώς μηχανικόν τι κατασκεύασμα, 
Έΐς τό όποιον ή φΰσις εδωκεν αισθήσεις, διά νά αναλαμβάνη άφ5 
έαυτοΰ τάς κινήσεις του και νά αποφευγη μέχρις δρου τινός, 
οσα τείνουν εις ανατροπήν του. Τά αυτά παρατηρώ και εις την 
μηχανήν του άνθροοπου, πλήν οτι to μέν ζωον έχει εντός του 
Ενεργούσαν μόνην την τρύσιν, ό δέ άνθρωπος έχει συντρέχουσαν 
και την ιδίαν αυτου θέλησιν* τό μέν στέργει ή άποδοκιμάζει τι 

ένστικτον ορμήν, ό δέ άνθρωπος άγεται από έλευθέραν 
προαίρεσιν. Ό 0 ε ν  τό μέν ζωον δεν δΰναται νά παραβϊ) τον δο- 
θέντα κανόνα, ουδέ δταν συμφέρει εις αυτό ή παράβασις, ό δέ 
άνθρωπος πολλάκις τόν παραβαίνει προς βλάβην του. Ή  περι
στερά, δταν εχτ) παρακείμενον άγγειον καλλίστων κρεάτων, και ή 
γαλή σωρούς όπωρικών ή σπόρων, αποθνήσκουν τής πείνας, έ ν φ  
ήδύναντο νά τραφώσιν έξ αυτών οι δέ διεφθαρμένοι άνθρωποι 
από καταχρήσεις τής τροφής των, καταντούν εις γαστρικάς ασθέ
νειας και εις θάνατον επειδή δ μέν νους διαφθείρει τάς αίσθή-
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σεις των, ή δέ θέλησίς των επιμένει προσταττουσα και άφ’ οΰ ή 
φΰσις σιωπή ση.

Παν ζωον έχει ιδέας, διότι έχει και αισθήσεις* προχωρεί 
μάλιστα μέχρι τίνος μέ συλλογισμόν 6 δέ άνθρωπος ώς προς 
τούτο δεν διαφέρει από τά άλογα ζώα, ειμή κατά τό μάλλον και 
ήττον. Τινές μαλιστα φιλόσοφοι λέγουν, δτι μάλλον διαφέρει άν
θρωπος από άνθρωπον, παρ3 δσον οίνθροοπος από ζωον. Ή  ει
δική αρα δκκρορά του ανθρώπου προς τά ζώα συμβαίνει μάλλον 
εκ τής ελευθερίας η εκ τής διάνοιας του. Ή  φιίσις προστάττει 
πάντα τά ζώα γενικώς, αλλά μόνον τό αλογον ζωον υποτάσ
σεται· ό δέ άνθρωπος λαμβάνει μέν άπο την φΰσι/ν τάς αύτάς 
προσταγάς, πλήν είναι ελεύθερος ή νά πείθεται ή νά άντιβαίνη. 
Έ κ  τούτου μαλιστα άπο δεικνύεται δτι έχει αυλόν ψυχήν, διότι 
γνωρίζει έν συνειδήσει την ελευθερίαν ταΰτην. Διά νά έξηγήσω- 
μεν πώς αισθάνεται ό άνθρωπος και πώς εννοεί, εχομεν λόγους 
φυσικούς* πώς δΰναται δμως νά θέλη ή μάλλον νά έκλέγη, και 
νά γνωρίζω έν εαυτφ ταΰτην την ελευθερίαν, ταΰτα δεν εξη
γούνται άλλως πως, ειμή ως ένέργειαι απλώς άΰλου δντος, ανε
πίδεκτοι ερμηνείας διά λόγων μηχανικών.

Ά λλ9 εάν διά την δυσκολίαν των λόγων τούτων μεντ) από μη- 
τόπος φιλονικίας περί τ αυτής της διαφοράς του άνθρώπου καί 
ζώου, είναι άλλη τις ειδικωτάτη Ιδιότης διακρινουσα τον ανθρω- 
πον άπο τά λοιπά ζώα, εντελώς αναντίρρητος, ή δΰναμις, λέγω 
του νά τελειοποιείται, ή όποια διά τής βοήθειας των περιστά
σεων προάγει δλας τάς λοιπάς δυνάμεις του ανθρώπου, ένυπάρ- 
χουσα εις ημάς δχι μόνον προσωπικώς κα'ι καθ’ εκασια, αλλά 
και καθ3 δλον τό είδος. Τό ζωον μετ3 ολίγους μήνας προχωρεί εις 
εκείνην την τελειότητα, δπου θέλει μείνει δι3 όλης του τής ζωής* 
και τό είδος του καθολικως θέλει εισθαι τοιουτον μετά χίλια ετη, 
όποιον ήτον επί. του πρώτου έτους τής χιλιάδας. Διά τι μόνος <> 
άνθρωπος ΰπόκειται εις ανοησίαν; Διότι επανέρχεται εις την ποο
τέραν αντον καταστασιν. Τό μέν ζωον ούτε προσέλαβε τίποτε 
οΰτ3 έχει νά στερηθη, καί διαμένει πάντοτε εις την φυσικήν δι-
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άθεσίν to iro  δέ άνθρωπος ένεκα τού γήρατος, ή άλλου τίνος συμ
βάντος αποβάλλει τά προσκτηθέντα διά τής δυναμεως του νά τε- 
λειοποιήται, και γίνεται και τού άλογου άλογοοτερος. Λύπης αξιον 
εΐναι τω δντι νά όμο?τθγοϋμεν εξ ανάγκης, δτι εκ t αυτής τής δια- 
πρίνου σης αυτόν καί σχεδόν απεριορίστου δυνάμεώς συμβαίνουν 
δλαι αί δυστυχιαι του ανθρώπου* δτι αυτή, προϊόντος του χρόνου, 
έςάγει τον άνθρωπον από την πρώτην αύτοΰ χατάσταοιν, δτε ή δυ
νατό νά ζγ] με αθωότητα και ησυχίαν* δτι εξ αυτής προάγονται 
(xt γνώσεις και αί άπαται του διά του χρόνου, αι κακίαι και αι 
άρεταί του^ και γίνεται ό άνθρωπος τελευταιον τύραννος εαυτοΰ 
και της φΰσεως. (7) Ε ίναι αληθώς φριχτόν νά αναγκάζεται τις νά 
έπαινη ώς αγαθοποιόν εκείνον, δσπς πρώτος έδίδαξε τούς οι- 
κοϋντας παρά τον Όρενόκον, ποταμόν τής 3Αμερικής, νά εφαρ
μόζουν τάς πινακίδας έκείνας εις τούς κροτάφους των παιδιών. 
Λιότι εκ τοΰτοον διαμένει καν και σώζεται εις αυτά μέρος τής 
ανοησίας των και τής αρχαίας ευδαιμονίας.

Ό  άγριος άνθρωπος, εκ μόνης τής φΰσεως κινούμενος, ή 
μάλλον ειπεϊν, λαβών παρ’ αυτής, αντί όσων ίσως έστερήθη^ δυ
νάμεις ίκανάς νά αναπληρώσουν τά ελαττώματα του και νά 
τον ανυψώσουν έπειτα ΰπεράνω και αυτής τής φΰσεως, πρώτον 
κινείται απλώς ώς ζωον. (8) Ή  αΐσθησις και ή προσοχή είναι 
αι ατρώται αυτού διαθέσεις, καθώς και πάντων έν γένει των 
άλλων ζώων. Ή  Οέλησις και ή μί| θέλησις, τό δρέγεσθαι και 
φοβεΐσθαρ είναι αί πρώται και μόναι σχεδόν τής ψυχής του ενέρ
γειας εως νά λαβή |κ  νέων περιστάσεων νέας αναπτύξεις.

Τά πάθη αυξάνουν μεγάλως τον ανθρώπινον νουν, και ας 
έχουν οι ηθικολόγοι άλλην γνώμην περ'ι τοΰτου, ό δέ νους ομοίως 
αύξανει τά πάθη. Ή  δραστηριότης των παθών τρέρει τό λογικόν 
εις τελειότητα. Ζητουμεν γνώσεις, επειδή έπιθυμουμεν ήδονάς. 
Διά τί νά πάσχη συλλογιζό μένος εκείνος, που ούτε ορέγεται, ούτε 
φοβείται; Τά πάθη λαμβάνουν μέν άμοιβαίως την αρχήν έκτων 
ήμετέρων αναγκών, προχωρούν δέ εις αΰξησιν διά των ήμετέρων 
γνώσεων. "Εκαστος επιθυμεί ή φοβείται τά πράγματα, έξ αι-
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χίας των αντιλήψεων τάς οποίας ελαβε περί αυτών ή ένεκα απλής 
φυσικής ορμής. Ά λλ’ ό άγριος άνθρωπος, επειδή δεν έχει καμ- 
μίαν γνώσιν, πάσχει μόνον του δευτέρου είδους τά πάθη* 
-και αί ορέξεις του δεν εκτείνονται περαιτέρω των φυσικών χρειών 
(9). Τά μόνα προς αυτόν έπι γης αγαθά είναι ή τροφή, ή 
γυνή και ή άνάπαυσις· μόνα δέ κακά ό πόνος και ή πειν«. Λέγω 
δέ ό πόνος και δχι ό θανατος,επειδή δεν δΰναται ποτέ νά μάθη 
το ζωον τί είναι θάνατος. 9Α φ9 οΰ άπεμακρΰνΟη ό άνθρωπος 
από την ζωώδη κατοίστασιν, τότε μετά των άλλων ελαβε πρώτον 
και τούτο τό ερμαιον, την ιδέαν του θανάτου και τον εκ τοΰτου 
<ρρικωδέστατον φόβον.

Εΰκολον μέν είναι, άλλα περιττόν, νά βεβαιώσω διά πραγ
μάτων ταύτην την γνώμην, και ν’ αποδείξω, δτι ό νους είς δλα 
τά έθνη του κόσμου έχει ακριβή αναλογίαν μέ τάς εκ φΰσεως ή 
εκ περιστάσεων άνάγκας τών ανθρώπων, και άκολοτίθως μέ τά 
πάθη, από τά όποια κινούνται οι άνθρωποι είς θεραπείαν τούτων 
τών χρειών. Αί τέχναι έγεννήθησαν εις την Αίγυπτον, και έξε- 
τάθησαν είς όσην κατακλύζει γην ή πλημμύρα του Νείλου* άνε- 
ψυησαν δέ εις την Ελλάδα, και ηΰξήΟησαν και ΰψώθησαν μέχρις 
ουρανών, ριζωθεΐσαι δχι παρά τάς διεξόδους τών καρποτρόφων 
ύδατων του Ευρώτα, άλλ* είς την άνικμον και πετρώδη χώραν 
τής 9Αττικής. Έ ν  γένει δέ πάντα τά βόρεια έθνη είναι πλέον 
πολυμήχανα τών μεσημβρινών, επειδή έχουν χρείαν περισσο- 
τέρας έπινοητικότητος. Ήθέλησεν, ώς φαίνεται, ή φΰσις νά εξί
σωση ουτω τά πράγματα, χορηγούσα είς τον νουν τών ανθρώ
πων εκείνην την γονιμότητα, από την όποιαν έστέρησε την γην.

3 Αλλά και χωρίς νά καταφεύγω μεν εις τάς αβέβαιους μαρ
τυρίας τής ιστορίας, ποιος δεν βλέπει, δτι τά πάντα τρόπον τινά 
εμποδίζουν τον άγριον άνθρωπον νά λαβή ήμερον ήθος, και νά 
εΐΌΐ] τρόπους τοιαΰτης μεταρρυθμίσεως; Αυτός ούτε φαντάζεται 
ούτε επιθυμεί τίποτε* έχει πρόχειρα τά προς θεραπείαν τών μετρι- 
ωΓάτων αναγκών του, καί τόσον απέχει ατό έκείνας τάς γνώσεις, 
αί. όποιαι κινούν τον άνθρωπον νά ζητήστ) μεγαλειτέρας, ώστε
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ούτε φροντίδα περί του μέλλογτο; λαμβάνει ούτε εις περιέρ
γειαν ερχεται. Ε ις δέ τό θέαμα τής φΰσεως, εκ συνήθειας, 
αδιαφορεί. Ε πε ιδή  βλέπει πάντοτε την αυτήν τάξιν και τάς 
αΰτάς μεταβολάς, δεν εκπλήττουν τον νουν του οΰδ’ αυτά τάθαυ- 
μασιώτερα. Λείπει άπ3 αυτόν ή φιλοσοφία, την οποίαν πρέπει να 
r/η , διά νά ήξεΰρη νά έξεταστ] απαξ τά καθ’ ημέραν ύποπΐ- 
πτοντα εις τούς όορθαλμοΰς του. Ή  ατάραχος ψυχή του προσέχει, 
εις μόνον τό αίσθημα τής παροΰσης αυτού καταστασεως, άνευ· 
τίνος ιδέας του μέλλοντος, οΐκΥ αυτού του πλέον προσεχούς. Οί 
στοχασμοί του, επειδή είναι συνεσταλμένοι, καθώς και αΐ θεω- 
ρίαι του, μόλις εκτείνονται εως εις τό τέλος τής ή μέρας. Τόσον, 
μέχρι σήμερον, προβλέπει τό μέλλον ό Καραΐβης, ώστε τό πρωί 
πωλει το στρώμα του, και τό εσπέρας έρχεται κλαίων νά τό εξα- 
γοραση, μή προνοών παντελώς, δτι μέλλει νά λαβή χρείαν αυτόν 
και την ερχόμενην νύκτα.

'Όσον σκεπτόμεθα περί τοΰτου, τόσον μάλλον εύρίσκομεν, δτι 
τά αΙσΟήματα, και μέ αΰτάς τάς άπλουστέρας έννοιας παραβαλ
λόμενα, έχουν μεγίστην διαοροραν* ώστε είναι αδύνατον νά εννοή
σω μεν, τινι τρόπω ό άνθρωπος μέ μόνας τάς ιδίας αύτοϋ δυνά
μεις, ανευ τής έκ του κοινωνικού βίου συναρωγής καί του κέντρου 
τής ανάγκης, θά ή δυνατό νά ύπερπηδήστ] τόσον διάστημα. Πόσοι 
αιώνες έπέρασαν ίσως, πριν δυνηθοΰν οί άνθρωποι νά έχουν 
άλλο πυρ παρά τό ηλιακόν ! Πόσαι περιστάσεις έπρεπε νά Συν
δράμουν διά νά διδαχθούν τάς κοινοτέρας του πυρός χρήσεις! 
Ποσάκις το άφησαν και κατεσβέσΟη, πριν μάθουν την τέχνην νά 
τό άνάπτονν ! Και ποσάκις έκαστον των μυστηρίων τούτων συνα- 
πέΟανενισως μετά του εΰρετοϋ ! Τ ι δέ δΰναταί τις νά εΐπη περ'ι 
τής Γεωργικής, ή οποία απαιτεί τόσους κόπους και προβλεπτι
κότητα; Τέχνης, η τις περιέχει αλλας τέχνας, και άναμφιβόλως δεν 
είναι άλλοτε χρήσιμος, ειμή εις κοινωνίαν ανθρώπων, τουλάχι
στον νεοσΰστατον; Διότι αυτή δεν συντελεί τόσον εις άπόλαυσιν 
καρπών, όποιοι καί άγεωργήτως γεννώνται, δσον εις βιαίαν προ
αγωγήν και πολλαπλασιασμόν εκείνων, τούς οποίους προτιμά ή
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δρεξίς μας. Ά λλ3 ας υποθέσω μεν δη  έπολλαπλασιάσθησαν επ'ι 
γης οι άνθρωποι τόσον, ώστε δεν ή σαν εις τό έξης ικανά τά 
φυσικά γεννήματα το όποιον, ας τό εΐπω έν παρόδω, αποδει- 
κνΰβι, ΰτι τό ανθρώπινον γένος ωφελείται τά μέγιστα καί αυ
ξάνει επί τής τοιαΰτης ζωής* ας υποθέσω μεν δτι τά εργαλεία 
τής Γεωργικής, ανευ σιδηρουργείων καί ξυλουργείων^ έπεσαν εξ 
ουρανον είς τάς χειρας των άγριω ν δτι αυτοί ένίκησαν τό κοινόν 
μέγιστον μίσος, τό προς τούς κόπους τούς συχνοΰς* δτι έμαθαν 
νά προμηθεΰωνται προ τόσου καιρού τά αναγκαία* δτι έπενόησαν 
πώς πρέπει νά καλλιεργούν την γην, πώς νά σπείρουν τάς σποράς 
και νά φυτεύουν τά δένδρα· δτι έορευρον την τέχνην του νά αλέ
θουν τον σίτον, και νά στίβουν κατά την ζυμωσίν του τον χυμόν 
τής σταφυλής* τέλος πάντων, μη δυνάμενοι νά εννοήσω μεν, πώς 
εμαθον acp’ εαυτών δλα τά χρειώδη, ας ύποθέσωμεν δτι τά έδι- 
δαχθησαν ά.τό τούς θεοΰς. ’Αλλά και αν τούτο ΰποτεθί], ποιος 
ήθελε φΟάσει εις τόσην ανοησίαν, ώστε νά ταλαιπωρήται είς γε
ωργίαν εκείνου του αγρού, του οποίου τον καρτόν μέλλει νά τρύ
γηση οποιοσδήποτε ήθελε προφθάσει, είτε άνθρωπος, εϊτε ζώον; 
Και πώς είναι δυνατόν νά κατατρίψη έκαστος την ζωήν του 
εις κόπους και μόχθους, έν ώ τόσον μάλλον είναι βεβαιότερος, δτι 
θέλει άποτΰχει τών έλπιζομενών καρπών, οσον είναι είς αυτόν 
αναγκαιότεροι; Πώς έν έν'ι λόγω, τοιαΰτης καταστασεως άνθρω
ποι δΰνανται νά γεωργώσι, πριν μοιράσουν προς άλλήλους την 
γην, δηλαδή πριν μεταβάλουν εντελώς τον φυσικόν βίον;

Άλλα και αν ύποθέσωμεν τον άγριον άνθρωπον τόσον έξη- 
σκημένον είς την συλλογιστικήν τέχνην, οσον υποθέτουν οί ήμέ- 
τεροι φιλόσοφοι* αν έκλάβωμεν και αυτόν ως φιλόσοφον,καΟώς 
τον νομίζουν αυτοί, ικανόν νά προβαίντ] καθ’ εαυτόν είς τάς 
υψηλό τέρας έννοιας, και δι3 εφόδου άφηρημενών συλλογισμών 
νά καταλαμβάνη το δίκαιον καί τό εύλογον, οδηγούμενος έκ του 
περ'ι την αρμονίαν έν γένει έρωτος ή έκ τής γνωστής Οελήσεως 
του δημιουργού του· έν ένι λόγο), αν ύποθέσωμεν δτι έχει τόσον 
όξΰτατον νουν και τοσαΰτας γνώσεις, δσην παχΰνοιαν και βλα
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κείαν πρέπει νά εχτ)—και τώ δντιεχει— τις ωφέλεια εις τό ανθρώ
πινον γένος έκ ταΰτης όλης τής μεταφυσικής, όταν μη δυναμένη 
νά μεταδοθϊ), συμπαρέρχεται μετά του εύρετοΰ και συνεκλείπτ); 
ΓΙώς νά προχωρήσωσιν εΙς γνώσεις οι άνθρωποι, περιπλανώ με- 
νοι μετά των αλόγων ζώων εις τα δάση; Μέχρι τίνος βαθμού 
νά γελοιοποιηθούν και νά διδαχθούν αναμεταξύ των, άνθρωποι 
πλανήτες και ανέστιοι, εχοντες χρείαν άλλων ανθρώπων, μόλις διά 
δευτέραν φοράν τό πολύ συναπαντώμενοι δι’ δλης τής ζωής 
αυτών, άγνωστοι προς άλλήλους και σιωπώντες;

"Ας ένθυμηθώμεν πόσας ιδέας έλαβομεν έκ της χρήσεως του 
προφορικού λόγου, πόσην γΰμνασιν και ευκολίαν επιφέρει ή 
γραμματική εις τάς ενέργειας του νοΰ* ας φαντασθώμεν τούζ 
αμύθητους κόπους, καί τον άπειρον χρόνον, δστις πρέπει νά έπέ- 
ρασεν, εως νά εφεύρω μεν τάς διαλέκτους· ας συνάψω μεν επειτα 
τοΰτους τούς στοχασμούς μετά των προηγουμένων, κα'ι τότε θέ- 
λομεν κρίνει, πόσαι μυριάδες αιώνων έπρεπε νά περασουν διά 
νά φθάσλ] κατά διαδοχήν δ ανθρώπινος νους εις την δυνατήν 
τελειότητα.

Επιτρέψατε μου, παρακαλώ, νά εξετάσω συντόμως την δυ
σκολίαν τής αρχής των διαλέκτων. Ή το ν  αρκετόν νά αναφέρω, 
η νά έπαναλαβω ενταύθα τούς περί τοΰτου στοχασμούς του 
3Αββά Κονδιλλιάκ, δχι μόνον διότι βεβαιώνουν ακριβέστατα την 
γνώμην μου, αλλά και διότι εξ αυτών έλαβα την πρώτην περί 
τοΰτου ιδέαν* ό τρόπος δμως μέ τον όποιον ό φιλόσοφος οΰτος 
εξομαλύνει τάς δυσκολίας, δ σας αυτός είς εαυτόν προβάλλει περί 
της αρχής των λέξεων, άποδεικνΰει, δτι έξέλαβεν ώς υποτεθεί-  
μένον εκείνο, το όποιον εγώ φέρω ως πρόβλημα* ήγουν κοινω
νίαν τινά των εύρετών τής διαλέκτου, πριν ευρουν την διάλεκτον. 
Ό θ εν  παραπέμποντες τον αναγνώστην είς τούς στοχασμούς 
εκείνου, νκ ο συν απτό μεν καί τούς ήμετέρους, διάνα έκθέσωμεν 
τάς αΰτάς δυσκολίας, δπως ανήκει εις τό θέμα του λόγου 
μου. Πρώτη δυσκολία είναι τό νά φαντασθώμεν, πόθενήλθεν είς 
τούς άνθροοπους ή ανάγκη των διαλέκτων διότι μή συγκρίνω-
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νουντες παντελώς οί άνθρωποι προς άλλήλους μη δ3 εχοντες χρείαν 
κοινωνίας, πώς ήναγπάσθησαν, ή πώς ήδυνήθησαν νά επινοή
σουν γλώσσαν, εάν τούτο δεν ή τον άφευκτος ανάγκη; Έ ά ν  εΐ- 
πωμεν μετά και άλλων πολλών, δτι αί γλώσσαι έγεννήθησαν εκ 
τής συναναστροφής των γονέων και των τέκνων, οχι μόνον τάς 
απορίας δεν λΰομεν, άλλα και περεπίπτομεν εις την άτοπίαν 
εκείνων, (ίσοι περ'ι του φυσικοΰ βίου όμιλουντες, μεταφέρουν εις 
αυτόν τοιαΰτας ιδέας, όποιας λαμβάνει ό άνθρωπος επί του κοι
νωνικού. Αυτοί νομίζουν, δτι οι συγγενείς πάντοτε συγκατοικούν, 
και δτι είναι συνδεδεμένοι μέ δεσμούς στενούς, καθώς ημείς οί 
συναπτό μενο ι διά τόσα κοινά συμφέροντα. Καί όμως έπ'ι του 
πρώτου εκείνου βίου, οίοικοι δντες οί άνθρωποι, ασκηνοι και εν
τελώς ακτή μάνες, εκατό ικόΰσαν καθείς οπού έτΰχαινε και πολλα- 
κις έπι μίαν μόνην νύκτα. Οί όίνδρες μετά των γυναικών συνευ- 
ρίσκοντο τυχαίως, κατά σΰμπτωσιν, κατά τον καιρόν και κατά 
την επιθυμίαν των, μή μεταχειριζόμενοι τον προφορικόν 
λόγον, ώς άναγκαιόν τινα διερμηνέα της καρδίας των, και άπε- 
χωρίζοντο μέ rhv αυτήν ευκολίαν. (10) Ή  μήτηρ πρώτον μέν 
έθήλαζε τά παιδία της εξ ιδίας ανάγκης, έπειτα τά ετρεφεν 
έκ φιλοστοργίας διά την συνήθειαν, προνοοΰσα διά τάς άναγκας 
αυτών. 3Α φ’ οΰ δέ τά παιδία ήλικιωμενα ήδΰναντο νά ζητούν 
την τροφήν αυτών, ευθύς έγκατέλειπον καί την μητέρα τ ω ν  και 
επειδή το νά μή άπομακρυνθώσι ποτέ πέραν της δράσείοζ, ήτον 
ό μόνος τρόπος σχεδόν του νά συμμαζευθοΰν πάλιν, δτε συνέ- 
βαινενή παραμικρά τυχόν άπομάκρυνσις, άπεχωρίζοντο παντελώς. 
Σημειοοτέον προς τοΰτοις, δτι επειδή τό παίδιον αναγκάζεται νά 
έρμηνεΰση δλας τάς άνάγκας του, και εχει ακολούθως νά εΐπη εις 
την μητέρα του περισσότερα πράγματα παρ3 δσα ή μήτηρ εις 
αυτό, τό παιδιον συνεισφέρει περισσοτέρας λέξεις,και τό πλειστον 
μέρος τής γλώσσης του είναι ιδικόν του εργον. "Οθεν τόσον πολ- 
λαπλαπλασιαζονται αί γλώσσαι, δσα είναι των λαλοΰντων τά πρό
σωπα. Ε ις τον πολλαπλασιασμόν των γλωσσών συντελεί προς 
τοΰτοις και ό πλανητικός και αστατος βίος* διότι εμποδίζει κάθε
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διάλεκτον γλώσσης νά λάβη διά του χρόνου σΰμπηξιν καί συστα- 
οιν. Ό τ α ν  δέ τις λέγτ], οτι ή μήτηρ διδάσκει τό παιδίον τά ονό
ματα, διά των όποιων πρέπει νά ζητη παρ3 αυτής τούτο ή εκείνο 
τό πράγμα, δεν άπο δεικνύει έκ τουτου πώς γίνονται αίγλώσσαι, 
άλλα πώς γενόμεναι, διδάσκονται.

ΎποΟέτοντες δε, δτι έξωμαλυνθη ή πρώτη ατίιη δυσκολία, 
ας πηδήσω μεν προς στιγμήν to  άπειρον διάστημα το μεταξύ του 
ορυσικοΰ βίου και τής ανάγκης των διαλέκτων, και νομίζοντες 
αΰτάς ώς αναγκαίας^ (11) ας έξετάσωμεν πόθεν ελαβον αρχήν. 
Αυτή ή δυσκολία είναι χειρότερα τής πρώτης* επειδή, αν νομί- 
σωμεν οτι οι άνθρωποι ειχον χρείαν του προφορικού λόγου εις 
τό συλλογιζεσθαι, πολλφ μάλλον ειχον χρείαν του συλλογίζεσθαι 
εις επίνοιαν του λόγου* και αν εννοήσω μεν κατά ποιον τρόπον οι 
φθόγγοι τής φωνής έλήφθησαν ώς διερμηνευτα'ι κατά συνθήκην 
τώνήμετέρων ιδεών, πάλιν απομένει νά μάθω μεν ποιοι ήσαν δι- 
ερμηνευταί τής συνθήκης ταΰτης, πώς δηλαδή εξήγησαν τάς περί 
αυτής ιδέας, αί, δποιαι, ώς εντελώς άφϊ)ρημέναι, ήσαν ανεπί
δεκτοι ερμηνείας διά σχημάτων και φωνής* ώστε δυσκόλως δυνά- 
μεθα νά συμπεράνωμεν πώς έ'λαβεν αρχήν ό προφορικός λόγος, 
διά του οποίου οι άνθρωποι γνωρίζουν μεταξύ των τάς Ιδέας των 
και άνταλλάττουν τά διανοήματα των* εκείνης, λέγω, τής υψη
λής τέχνης, ή οποία είναι μέν ήδη παλαιοτατη^ όμως ό φιλόσο- 
τρος βλέπει, δτι τόσον απέχει από την τελειότητα της, ώστε δεν 
υπάρχει άνθρωπος τοιαΰτης αύθαδείας, ο στις τολμά νά βεβαιώση, 
οτι ενδέχεται ποτέ νά συντελεσθη καθ3 ολοκληρίαν, οΰδ’ εάν άνα- 
β/τ.τ]ΘθΛ3ν προς χαριν αυτής αι των πραγμάτων μεταβολαΐ, δ σας 
άναγκαίως επιφέρει ό χρόνος, και έξορισθουν αι προλήψεις των 
3Ακαδημιών, ή σιωπήσουν, λαλοΰσης τής αλήθειας, και δυνη- 
θουν ούτως οί φιλόσοφοΐ|νά ένασχοληθοΰν εις τούτο τό δυ- 
σχερέστατον θέμα εις αιώνας ολοκλήρους άδιακόπως.

Ή  πρώτη φράσις του ανθρώπου, ή κοινότερα, ή ενεργητι
κότερα καί αναγκαιότερα εις αυτόν, πριν άναγκασθί] νά πείθ'η 
ανθρώπους συγκατοικοΰντας, είναι ή φυσική φωνή. Ε πειδή  δέ

ΙΙερΙ τή ς  άνισότητος τω ν άν& ρώ πω ν 3
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ή τοιαΰτη φωνή έξήρχετο κατά τινα ένστικτον ορμήν επί των 
δεινών περιστάσεων, εις έπίκλησιν βοήθειας έν καιρω μεγάλων 
κίνδυνων ή προς άνακοΰφισιν αφορητών κακών, δεν ή to 
πολύ χρήσιμος εις άλλον καιρόν τής ζωής, καθ3 ον οί άνθρωποι 
μετριοπαθουν. *Αφ* ου όμως ήλΟον εις στενωτέραν επικοινω
νίαν, καί έξετάθησαν και έπολλαπλασιάσθησαν αί ΐ,δέαι των, τότε 
έζήτησαν περισσότερα σημεία και πλουσιωτέραν φρασιν, κα'ι 
έπλήθυναν τάς έναρθρώσεις τής φωνής, και έπρόσθεσαν τά σχή
ματα, τά όποια φύσει έκφέρουσιν άκριβέστερον τάς έννοιας και 
έχουν δλιγωτέραν χρείαν προσδιορισμού. Έσημαίνον λοιπόν 
τά μέν ορατά και κινητά υποκείμενα διά σχημάτων, τά δέ 
ακουστά διά σχηματισμένων δι3 άσκήσεως φωνών. 3Αλλά to 
σχήμα ερμηνεύει μόνον τά παρόντα ή τά εύκολου έξηγήσεως 
πράγματα καί τάς όρατάς ένεργείας* και δεν είναι πάντοτε χρή
σιμον διότι έν καιρω σκότους, ή δταν παρεμπίπτη σώμα, δεν 
συμβάλλει παντελώς. Τό σχήμα προς τούτοις άντ'ι νά κίνηση εις 
προσοχήν τούς ανθρώπους, προς τούς όποιους γίνεται, θέλει 
μάλλον νά τούς εΰρη προσεκτικούς. Διά ταυτα τέλος πάντων πα- 
ρέλαβον εις χρησιν, αντί των σχημάτων, τάς ένάρθρους φωνάς, 
διά των οποίων τινές μέν των ιδεών δεν αποδίδονται καί ακριβώς 
και άπαραλλάκτως, δλαι δμως ερμηνεύονται εΰκολώτερον, δταν 
αί φωναί τεθώσι κατά συνθήκην. Τοιαΰτη δέ συνθήκη επρεπεν 
εξ ανάγκης νά γείντ) μέ κοινήν συμφωνίαν και μέ τρόπον δύ- 
οκολον ως προς ανθρώπους τοιοΰτους, οί όποιοι έχουν τά όρ
γανα πάντη αγύμναστα, μέ τρόπον δυσνόητον χαθ3 εαυτόν* διότι 
ή κοινή αΰτη συμφωνία έπρεπε νά αιτιολογηθώ, και τότε ό 
προφορικός λόγος ήτον αναγκαιότατος προς σΰστασιν του προ» 
φορικου λόγου.

Πρέπει δέ νά συμπεραίνω μεν, οτι αι πρώται λέξεις των αν
θρώπων ειχον σημασίαν πολύ πλατυτέραν ώς προς τάς λέξεις 
των κατηρτισμένων γλωσσών, καί δτι άγνοουντες τότε οι άν
θρωποι την διαίρεσιν του λόγου εις τά έξ ών συντίθεται μέρη, 
έδωσαν εις πάσαν λέξιν ολοκλήρου προτασεως έννοιαν. ’Αφ3 οΰ
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δε ήρχισαν νά διακρίνουν τό υποκείμενον και κατηγορούμενον, 
τό ρήμα και τό δνομα, τό όποιον δεν είναι εργον μέτριου νοΰ, 
Ιξελάμβανον τά ουσιαστικοί ως κυρία ονόματα, και τον ενε
στώτα του απαρεμφάτου αντί παντός χρόνου ρηματικού. Τά δέ 
■επίθετα, δντα λέξεις άφηρημέναι, δυσκόλως έπενοήθησαν διότι 
των άφηρημενών ή θεωρία είναι μεταφυσικω τέρα και δυσκο- 
λωτέρα.

'Έκαστον των υποκειμένων κατ’ άρχάς ελαβεν ίδιον δνομα, 
αδιαχριτον κατά τό γένος και είδος* διότι δεν ήσαν ικανοί οί 
στρωτοί όνοματοθέται νά φθάνουν εις τοιαΰτας διακρίσεις* και δλα 
τά πράγματα παρίσταντο εις τον νουν αυτών καθ3 εκαστα καί 
μοναδικώς, καθώς έτάχθησαν εις την φΰσιν. Έ ά ν  εκείνη ή 
δρυς ωνομάζετο Α, ή άλλη έλέγετο Β* διότι ή έκ δυο πραγμάτων 
προσγινομένη πρώτη ιδέα είναι, δτι άλλο τούτο και άλλο 
Ικεινο· και διά νά παρατηρήσω μεν τί τό κοινόν προς αλληλα, 
πρέπει νά περάστ] πολύς χρόνος. Ό θ εν  δσον αι γνώσεις ήσαν 
•συνεσταλμέναι, τόσον ήτον έκτεταμένον τό λεξικόν. Ή  δυσκολία 
τής τοιαΰτης ονοματοποιίας δυσκόλως ήδΰνατο νά παύση* επειδή 
διά νά κατατάξουν τά δντα υπό κοινά καί γενικά ονόματα, 
έπρεπε νά μάθουν τάς ιδιότητας και διαφοράς αυτών* ήτο 
'χρεία παρατηρήσεων και ορισμών, τουτέστι φυσικής ιστορίας, και 
μεταφυσικής θεωρίας, βαθυτέρας πάλλω τω μετρώ, παρ3 δσην 
Έ,Ιχφν οι τότε άνθρωποι.

Προς τοΰτοις ό νους δεν χωρει άλλως πως εις τάς γενικάς 
ιδέας, ειμή διά μέσου των λέξεων καί ή διανοια δεν τάς κατα
λαμβάνει, εΐμή διά των προτάσεων. Διά τούτο προς τοις άλλοις 
δεν εννοούν τά αλόγα ζώα τοιαΰτας ιδέας, οΰτε δΰνανται νά 
λαβουν την έξ αυτών τελειότητα. "Όταν ό πίθηκος μεταβαίνη 
άνενδοιάστως έκ τοΰτου είς εκείνο τό καρΰδιον, έχει αρα γενικήν 
ιδέαν τοΰτου του καρπού; Συγκρίνει το αρχέτυπον γένος αΰτου μέ 
ταυτα τά είδικώτατα είδη ; ’Ό χι βέβαια* άλλα βλέπων τό εν των 
δυο τούτων καρυδιών, ανακαλεί εις την μνήμην του δσα αι
σθήματα ελαβεν εκ του ετέρου, και οί οφθαλμοί του, διατιθέ
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μενοι οΰτω πως, μηνΰουσιν εις την γευσίν του, οποίαν διαθεσιν 
μέλλει νά λαβή. Πάσα γενική Ιδέα είναι εντελώς ενδιάθετος, ήτοι 
εις τον νουν καθ3 ολοκληρίαν υπάρχου σα* δταν δέ ενεργή στ] όπω- 
σοΰν ή φαντασία, ευθύς ή ιδέα γίνεται μερική. Δοκιμάσατε να 
φαντασθήτε δένδρον γενικώς· τοιοΰτον φάντασμα είναι αδύνατον* 
διότι χωρίς νά θέλετε, πρέπει νά ιδεασθήτε δένδρον ή μικρόν 
η μέγα, ή πυκνόφυλλον ή αραιόν, λαμπρόν ή σκοτεινόν κατά 
τό χρώμα* και αν ήτο δυνατόν νό to φαντασθήτε ώς εχον έγ  
έαυτω, δσα έχουν κοινώς πάντα τά δένδρα, ή τοιαΰτη ιδέα δεν 
ηθελεν εικονιζει δένδρον. Τοιουτοτρόπως φανταζόμεθα τά αφτ|- 
ρημένα δντα, ή τά έννοουμεν διά μόνων των λόγων. 8Ή γουν εκ 
μόνου του ορισμού λαμβανομεν την αληθή ιδέαν του τριγώνου* 
εάν δμως φαντασθώμεν τρίγωνον, τούτο πρέπει νά είναι τοι- 
ουτόν τι τρίγωνον, και εντελώς διάφορον άλλου* διότι έξ ανάγκης 
επεται νά φαντασθώμεν τάς γραμμας του αίσθητάς, και τό εμ
βαδόν χρωματισμένον. Πρέπει λοιπόν νά άπαγγέλλωμεν προτά
σεις, πρέπει νά λαλώ μεν, διά νά έχω μεν Ιδέας γενικώς* επειδή,, 
δταν ή φαντασία δεν ενεργή, τότε ό νους δεν βαδίζει πλέον,, 
είμή διά μέσου του λόγου. Έ ά ν  λοιπόν οι πρώτοι δνοματοθέται 
δεν ήδυνήθησαν νά δώσουν ονόματα, πλήν εις δσας ειχον τότε 
ιδέας, επεται έκ τοΰτου, δτι τά πρώτα ουσιαστικά, ήσαν ονόματα 
κυρία.

"Οταν δέ οί νέοι οΰτοι γραμματικοί ηρχισαν νά επεκτείνουν 
τάς ιδέας των, καθώς εγώ δεν ή μπορώ νά εννοήσω, και νά τάς 
ύπάγωσιν υπό λέξεις γενικάς, ή αμάθεια αυτών έπρεπε νά συ- 
στείλτ] την μέθοδον ταύτην εις στενωτάτους ορούς* και επειδή 
κατ3 άρχάς ΰπερεπολλαπλασίασαν τά ονόματα των καθ3 εκαστα 
υποκειμένων, ώς άγνοουντες τά γένη και τά είδη, επεται λοιπόν, 
δτι όλίγας διαιρέσεις διέκριναν κατά γένος και είδος, ώς μή έξε- 
τασαντες τά δντα καθ’ δλας αυτών τάς διαφοράς. Διά νά δια
κρίνουν άκριβέστερον τάς διαιρέσεις, ήτο χρεία τοσαΰτης πείρας 
και γνώσεως, δσην δεν ήδΰναντο νά έχουν οι τότε άνθρωποι. 
’Έπρεπε νά εξετάσουν τά δντα μέ περισσότερον κόπον, παρ*
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*3σον ήτον ενδεχόμενον νά υποφέρουν. *Όθεν, αν και σήμερον 
«ύρίσκωνται νέα είδη μέχρι τοΰδε λανθάνοντα, ας στοχασθώμεν 
πόσα έπρεπε νά αγνοούν εκείνοι οι άνθρωποι οι κρίνοντες έκ 
πρώτης δψεως περί των πραγμάτων. Ό τ ι  δέ προς τούτο ις τοις 
διέφευγαν αί πρώτισται διαιρέσεις των δντων και αί γενικώ- 
τεραι των εννοιών, είναι περιττόν νά to σημειώσωμεν. Πώς ήδΰ- 
•ναντο, παραδείγματος χαριν, νά φαντασθοΰν ή νά εννοήσουν 
τάς λέξεις ΰλην, νουν, ουσίαν, είδος, σχήμα, κίνησιν, έν ω οι 
καθ’ ή μας φιλόσοφοι, οΐτινες παρέλαβον αΰτάς εις χρήσιν προ 
τόσου χρόνου, μόλις τάς εννοούν, εν ω, μεταφυσικής οΰσης τής 
«σημασίας τοάν, δεν έχουν εις την φΰσιν αισθητόν τύπον;

Περαιτέρω δεν προχωρώ, άλλα παρακαλώ τούς κριτάς μου 
*νά σταματήσουν ενταύθα την άναγνωσιν, διά νά άναλογισθουν 
πόσον διάστημα μένει από τής εύρέσεως των ορυσικών ουσια
στικών, δηλαδή των εΰκολωτέρων ονομάτων, έ'ως νά φθάστ] ή 
γλώσσα νά έρμηνεΰη πάσαν άνθρωπίνην έννοιαν, νά λαβή μό
νιμον σχηματισμόν, νά λαλήται κοινώς, και νά εχη δΰναμιν 
.πειθοΰς εις την πολιτικήν κοινωνίαν. Παρακαλώ νά άναλογι- 
<τθοΰν πόσος χρόνος έπρεπε νά πέραση και πόσας γνώσεις έπρεπε 
νά έχουν διά νά εΰρουν τούς αριθμούς των ονομάτων, (12) τάς 
αφηρημένας λέξεις^ τούς αορίστους και δλους τούς χρόνους των 
-ρημάτων, τά μόρια του λόγου, την σύνταξιν, τούς συνδέσμους 
των προτάσεων, τούς συλλογισμούς και ολην την λογικήν τέχνην 
τής ομιλίας. Έ γ ώ  εκπλήττομαι στοχαζό μένος to  πλήθος των 
•δυσκολιών, καί εχων πεποίθησιν δτι είναι αδύνατον σχεδόν νά γεν
νηθούν κα'ι νά κατασταθούν αί γλώσσαι έξ ανθρωπίνων απλώς 
δυνάμεων, παραχωρώ τη αλήθεια, και ας εξετάση, δ στις θέλει, 
τούτο τό πρόβλημα: Π οιον έκ των δυο, ή πολιτική κοινωνία
•είναι άναγκαιότερον προς συ στάσιν των γλωσσών, ή αί γλώσσαι 
.προς σΰστασιν τής πολίτικης κοινωνίας;

Κατά ποιόν τινα τρόπον ελαβον αρχήν τά πράγματα ταυτα, 
'άγνοώ* όμως τουλάχιστον βλέπω, δτι ή φύσις ολίγον έφρόντισε 
νά συγκατοικίστ] τούς ανθρώπους διά τής ΰπ3 άλλήλων ανάγκης,
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κα'ι νά ευκολυνη προς αυτούς την χρήσιν του λόγου* δτι πολύ· 
μικράν επιμέλειαν άπέδειξεν εις το νά προπαρασκεύασα τον 
κοινωνικόν βίον, και δτι ολίγον συν έδρα μεν εις δσα επραξαν οί 
άνθρωποι διά νά τον καταστήσουν. ’Αδύνατον είναι τω οντι 
νά φ α ν τα σ θ ω μ . διά τί ό άνθρωπος επί του φυσικοϋ βίου είχε 
χρείαν άλλου ανθρώπου μάλλον, παρ3 δσον ό λύκος και ό πίθη
κος άλλου ομογενούς* ή διά τί, και τούτης τής χρείας ύποτεθείσης, 
ήθελεν άναγκασθϊ) ό άλλος νά συνδράμη υπέρ αΰτου, ή πώς, 
καί τοΰτου δοθέντος, ή μπόρεσαν νά συμφωνήσουν προς άλλή- 
λους καί νά συνομολογήσουν συνθήκας. Λέγουν μέν άκατα- 
παΰστως, δτι ό άνθρωπος επί του φυσικοΰ βίου ήθελεν εισθαι 
πάντων δυστυχέστατος* αν άληθεύη δμως, καθώς τό απέδειξα 
ίσως, δτι, άφοΰ έπέρασαν πολλοί αιώνες', θά ελαβεν επιθυμίαν καί 
ευκαιρίαν νά μετατοπισθη εις άλλην ζωήν, τούτο ελέγχει ένοχον 
την φΰσιν, και δχι τον άνθρωπον, οΰτω παρ3 αυτής διωργανω- 
μένον. Ά λλ3 ή λέξις δυστυχής, αν την εννοώ καλα, δεν έχει ση
μασίαν άλλην, παρά τό νά φανερώνη στέρησίν τινα λύπηραν καί 
σωματικόν ή ψυχικόν τι πάθος. Λ  πο δείξατε μου λοιπόν, ποιαν 
δυστυχίαν δΰναται νά παθϊ] άνθρωπος ελεύθερος, ατάραχος την 
ψυχήν, και υγιής τό σώμα; Ε ρω τώ , ποιος βίος ενδέχεται νά γέντ|. 
αφόρητος εις τον άνθρωπον, ό φυσικός η ό πολιτικός Η μ ε ίς  
δεν βλέπομεν άλλους σχεδόν γΰρω μας, παρά ανθρώπους ταλανι
ζόμενους διά την ζωήν αυτών πολλοί μάλιστα θεληματικά φονεύ
ονται, και μόλις ο! θειοι και οι ανθρώπινοι νόμοι εμποδίζουν την 
αυτοχειρίαν.Ερωτώ, που ήκοΰσθη ποτέ, δτι άγριος ελεύθερος έφαν- 
τασθη καν ν’ άδημονήστ) εναντίον τής ζωής του και νά θανατωθη; 
3'Ας κρίνω μεν λοιπόν μέ όλιγωτέραν υπερηφάνειαν ποιος δυστυχεί 
αληθινήν δυστυχίαν. 'Ό ταν εξ εναντίας ήθελε συμβή νά κατα- 
φωτισθί) ό αμαθής νους του αγρίου και, μέ τό νά καταθλίβεται 
ή καρδία του από πολλά πάθη, νά συλλογίζεται περί άλλης κα- 
ταστάσεως^ τότε τω δντι δεν ήθελεν εισθαι άλλος δυστυχέστερος 
είς τον κόσμον. Χάρις εις την σοφωτάτην πρόνοιαν του Θεού,, 
που διώρισε νά τελειοποιούνται α! δυνάμεις του ανθρώπου διά
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τής έξασκήσεως επ'ι των πραγμάτων— και ούτως ούτε περιττα'ι 
xcxi φορτικά! μένουν εις αυτόν προ τής χρείας, συτε ανέτοιμοι 
κα'ι ανωφελείς έν καιρώ άναγκης— εκ μόνης τής ενστίκτου 
ροπής του ήτον ικανός νά εχτ) τα προς ζωήν αναγκαία έπι 
του φυσικου βίου, και διά του γυμνασμένου λογικού δυναται νά 
εχτ) τά επιτήδεια επι του κοινωνικού.

Φαίνεται κατ3 άρχας δτι έπι του φυσικου<βίου οί άνθρωποι, 
μή εχοντες προς άλλήλους καμμίαν ηθικήν σχέσιν μηδέ χρέη 
κοινά., δεν ήσανοΰτε καλοί οΰτε κακοί, και δεν ειχον ούτε αρε
τήν οΰτε κακίαν, έκτος αν έκλ(ίβθ3μεν ταΰτας τάς λέξεις κατά φυ
σικήν έννοιαν κα'ι ονομάσω μεν κακίας μέν, οσα βλάπτουν τήν 
ζωήν έκαστου προσώπου, άρετάς δέ δσα εις ακρέλειαν τής ζωής 
συμβάλλουν καθώς κα'ι έναρετώτερος έπρεπε νά λέγεται δστις 
ηθελεν αντιβαίνει άργώτερον εις t ·ις άπλάς τής φΰσεως παρορ- 
μήσεις. Φυλάττοντες δμως την συνήθη σημασίαν των λέξεων 
τούτων, πρέπει νά αναβάλω μεν τήν κατά τούτο κρίσιν του φυ
σικού βίου, εως ν' άποβάλωμεν τάς προλήψεις, καί λαβοντες τήν 
στάθμην άνά χειρας, νά έρευνήσωμεν ακριβώς, αν οι πολιτι
σμένοι άνθρωποι έχουν περισσοτέρας άρετάς ή κακίας, ή αν αί 
άρεταί των είναι άφελιμώτεραι παρ3 δσον είναι βλαπτικαΐ. αί 
κακίαι των, ή αν ή προκοπή του νοϋ των «ναπληροι ίκανώς τά 
κακά τά όποια, οσω μάλλον αυτοί μανθάνουν τήν χρεώστουμέ- 
νην προς άλλήλους αγαθοεργίαν, τόσω μάλλον προξενουν ό εις 
εις τον άλλον ή αν τέλος πάντων δεν ή σαν ευτυχέστεροι μάλλον 
ζώντες τον φυσικόν βίον, δηλαδή μή εχοντες οΰτε φόβον κακού 
οΰτε καλού ελπίδα, παρά τον κοινωνικόν, οπότε δλοι κοινώς 
συνεξηρτημένοι κα'ι συνυποτασσόμενοι, αναγκάζονται νά προσ
μένουν to παν από εκείνους, οί όποιοι δεν ύποχρεοΰνται νά τούς 
δώσουν τίποτε.

3Ά ς  μή στοχασθώμεν, όπως ό Χόβες, δτι άνθρωπος είναι 
φύσει κακός, μή εχων του αγαθού ιδέαν δτι είναι αχρείος, μή 
γνωρίζων τήν αρετήν οτι ποτέ δεν ευεργετεί τους άλλους, νο
μίζω ν δτι δεν τούς χρεοοστει ευεργεσίαν και δτι, επειδή έχει εΰ-
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λογον δικαίωμα εις δλα τά χρειώδη, φαντάζεται άνοήτως οτι 
είναι κύριος του παντός. Καλλιστα μέν έγνώρισεν ό Χόβες 
πόσον είναι ελλιπείς δλοι οί νεώτεροι ορισμοί του φυσικοί) δ ι
καιώματος* άλλ9 αί συνέπειαι του κατ3 αυτόν ορισμού άποδει- 
κνΰουν, δτι και αυτός είναι δχι δλιγώτερον ψευδής. Σύμφωνα 
μέ τάς άρχας του συλλογιζόμένος δ ρηθεις συγγραφεύς έπρεπε 
νά εϊπτ} οτι, επειδή επί του φυσικου βίου, 7] υπέρ τής ζωής 
ημώ ν φροντις είναι άβλαβεστέρα εις την ζωήν των άλλων, 
εκείνος ό βίος είναι είρηνικώτερος καί οίκειότερος εις 
τό ανθρώπινον γένος. Λέγει δμως τό εναντίον, επειδή ένόμισεν 
άλόγως δτι, δταν φροντίζτ) διά την ζωήν του ό άγριος, αναγκά
ζεται νά εξυπηρετώ πλήθος παθών, τά όποια έγεννήθησαν επί 
του κοινωνικού βίου, και κατέστησαν τούς νόμους αναγκαίους. 
Ό  κακός, λέγει, είναι παιδίον ευρώ στον μένει δμως νά μάΟω- 
μεν αν ό άγριος άνθρωπος είναι εΰρωστον αταίδιον. Ά λλα κα'ι 
τοΰτου δοθέντος, τί αρα συνάγεται; 'Ό τι, εάν ό άνθρωπος οΰτος, 
otav είναι εύρωστος, ήτον ομοίως έξηρτημένος από τούς άλλους, 
καθώς όταν είναι ασθενής, δεν ηθελεν εισθαι είδος κακίας, τό 
όποιον νά μή επιχείρηση· θά έ'δερε την μητέρα του, εάν εβρα- 
δυνεν υπέρ to δέον νά τον θηλάσω* θά έπνιγε τον νεώτερον 

του, δταν ήνωχλεΐτο απ’ αυτόν θά έδάγκανε τον πόδα 
του άλλου, δταν επειράζετο. ° Αλλά εύρωστος dcp3 ενός, και εξηρ- 
τημένος από τούς άλλους έπι του φυσικοϋ βίου άφ’ ετέρου, είναι 
δυο υποθέσεις άντιφάσκουσαι. Ό  άνθρωπος είναι ασθενής δταν 
είναι έξη ρτη μένος, και μένει ελεύθερος πριν γείνη εύρωστος. Δεν 
βλέπει ό Χόβες οτι ή αυτή αιτία, ήτις εμποδίζει τούς αγρίους 
από την χρήσι/ν του λογικού, καθώς νομίζουν οι νομοδιδάσκαλοι, 
τούς εμποδίζει έν ταύτω και από την καταχρησιν τής δυνάμεώς 
των, την οποίαν αυτός λέγει. Δυνάμεθα λοιπόν νά εϊπωμεν, δτι 
δεν είναι κακοί οί άγριοι άγνοουντες τί είναι καλός, διότι δεν 
τούς εμποδίζει dico την κακουργίαν ή προκοπή του νου ή ό 
χαλινός των νόμων, άλλ3 ή γαλήνη των παθών και ή αμάθεια 
τής κακίας. T anto  plus in illis proficit vitiorum  ignoratio,
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quam  in his cognitio virtutis. Και τούτο δέ προς τοΤς αλλοις 
^αρέδραμεν ό Χόβες, δτι ή φΰσις, διά νά ήμερώστ] την φιλαυ
τίαν του ανθρώπου επί τινων περιστάσεων, ή την επιθυμίαν, 
καθ'* ήνα  άνθρωπος,και πριν γεννηθητό πάθος του εγωισμού του, 
(13) φέρεται είς τά συστατικά τής ζωής του, κατεπράϋνε την 
προς την ευδαιμονίαν του ορμήν μέ την έμφυτον αποστροφήν 
του νά βλέπη πασχοντας τούς άλλους ανθρώπους. ’Αναντιρρητον 
είναι, νομίζω, δτι 6 άνθρωπος έχει την μόνην φυσικήν αρετήν, 
την οποίαν και ό θερμότερος κατήγορος των ανθρωπίνων αρε
τών αναγκάζεται νά όμολογήστ]. Και ή αρετή αυτή είναι ή 
συμπάθεια, διάθεσις πολύ αρμοστή εις τούς ανθρώπους, ασθε
νείς όντας και υποκειμένους εις τόσα κακά, αρετή δέ κοινότατη 
•και ώφε?αμωτατη είς τον άνθρωπον, διότι προλαμβάνει πάσαν 
σκέψιν* αρετή ψυσικωτάτη, διότι και αυτά πολλάκις τά ζωα cpa- 
νερώνονται εχοντα αυτήν. Παρερχόμενος δέ την φιλοστοργίαν 
των μητέρων προς τά τέκνα, και οσους άναδέχονται κίνδυνους 
Όπέρ αυτών, ταυ την μόνον την συχνήν παρατήρησιν αναφέρω, 
δ ΐΐ ό ίππος άποστρέφεται νά πατήση έμψυχον σώμα, καί δτι 
δλα τά ζώα ενοχλούνται, δταν βλέπουν νεκρά τά συγγενή τους· 
τινά μάλιστα και φέρονται προς αυτά κατά τινα τρόπον κηδείας. 
Τά γοερά μυκήματα των κτηνών, δταν έμβαίνουν εις τον τόπον 
τής σφαγής, μαρτυρούν την φοβέραν ανησυχίαν, την οποίαν 
τούς γέννα το προ αυτών έκτυλισσόμενον οροβερόν θέαμα. Α ι
σθάνομαι αληθινά τέρψιν, δταν άναγινώσκω τον ποιητήν του 
μΰθου των μελισσών, ό όποιος αναγκαζόμενος νά απόδειξη τούς 
ανθρώπους οικτίρμονας και συμπαθείς, μεταβάλλει επί του πα
ραδείγματος τό ψυχρόν και γλίσχρον του λόγου, διά νά έξεικο- 
■νίστ} τον άνθρωπον κλεισμένον και βλέποντα, δτι άγριόν τι 
Οηρίον αποσπά παιδίον άπο τούς κόλπους τής μητρός, κατα
συντρίβει μέ τούς φονικούς όδόντας του τά ασθενή του μέλη, 
•και κατασπαραχτεί μέ τούς όνυχας του τά έντόσθιά του άσπαι- 
ροντα. Ό ποιαν ταραχήν τφ οντι αΙσΟάνεται, δταν βλέπη τούτο 
τό συμβεβηκός, αν και προς αυτόν άδιάφορον! Πόσον αγωνία,
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μή δυναμενος νά βοηθήση την μητέρα λιποθυμούσαν και το 
παιδί έξολοθρευόμενον.

Τοιουτοτρόπως κινεί τον άνθρωπον ή συμπάθεια προ πάσης 
σκέψεως και μελέτης. Τοιαΰτη είναι ή δΰναμις τής φυσικής 
εΰσπλαγχνίας, ώστε και αυτοί οι κακοηθέστεροι δεν δΰνανται νά 
την νικήσουν διότι βλέπομεν εις τά θέατρα καθ3 ημέραν, οτι 
λυπούνται και κλαίουν διά την συμφοράν τίνος δυστυχους άν
θρωποι, οί όποιοι, αν ειχον δΰναμιν τυράννου* ήθελον επι
τείνει τάς βασάνους του εχθρού τω ν  καθώς ό Συλλας ό αίμο- 
βόρος, ό όποιος έλυπειτο διά τάς συμφοράς_, δσας επασχον άπ3 
άλλους οί άνθρωποι, ή ό "Αλέξανδρος δ Φεραιος^ ό όποιος 
δεν ήθελε νά παρευρεθη εις παραστασιν τραγωδίας, φοβούμενος 
μήπως τον άκοΰσουν νά άναστεναζη μετά της 3 Ανδρο μάχης και 
του Πριάμου, εν φ ηκουεν άναλγήτως τάς φωνάς τόσων πολι
τών καθ’ ημέραν διά προσταγής του κατασφαζομενών.

M ollissima corda

H um ano generi dare se natura patetur 

Quae lacrymas dedit.

Ό  Μαντεβ'ιλ ένόησε καλλιστορ δτι οι άνθρωποι και δλας 
εχοντες τάς άρετάς ήθελον είσθαι θηριώδεις, εάν δεν ειχον την 
συμπάθειαν, την όποιαν εδωκε προς αυτούς ή φΰσις εις βοή
θειαν τού λογικού· δεν έσΐοχάσθη δμως, δτι έξ αυτής μόνης 
προέρχονται δλαι αί κοινωνικά! άρεταί, τάς οποίας θέλει ν3 αφαί
ρεση από τούς άνθροοπους. Τω δντι τί εστι γενναιότης* ελεος, 
φιλανθρωπία, ε! μή συμπάθεια προς τούζ ενδεείς, προς τούς 
ένοχους, προς δλον κοινώς τό ανθρώπινον γένος; Και αυτή ή 
εύνοια και ή φιλία* ακριβώς έξεταζόμεναι, είναι γεννήματα στα- 
θεράς συμπάθειας, ώρισμένης έφ3 ενός προσώπου· επειδή τό νά 
επιθυμώ μεν νά μή πάσχη τις, δεν είναι άλλο παρά τό νά έπιθυ- 
μώμεν νά ευδαιμοντ). 9'Αν άληθεΰη, δτι ή συμπάθεια προέρχε
ται έκ φαντασίας ή οποία μάς καμνει νά αισθανώμεθα ώς εάν 
εΐμεθα ήμεις ό πασχών, οραντασίας άδιαγνώστου μέν και δρα-
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στηρίου εις τον άγριον άνθρωπον, φανεράς δέ άλλ’ ασθενούς εις 
τον κοινωνικόν, εις τί συμβάλλει αυτή ή ιδέα, ειμή εις το νά 
απόδειξη ισχυροτέραν την αλήθειαν του λόγου μ ου ; Τω δντι 
τόσφ μάλλον ένεργητικωτέρα είναι ή συμπάθεια, δσον τό έια- 
βλέπον ζφον ταυτίζεται άκριβέστερον μετά του πάσχοντος* άλλ’ 
είναι φανερόν, δτι ό ταυτισμός ούτος ή τον άπειρακις ακριβέστε
ρος εις τον φυσικόν παρά εις τον κοινωνικόν βίον, οπότε ό άν
θρωπος έχει νουν συλλογιστικόν. Τό λογικόν γέννα την φιλαυ
τίαν, ή δέ σκέψις την ενισχύει· διότι δι3 αυτής ό άνθρωπος θε
ωρεί, αποβλέπει και καΟρεπτίζεται εις τό Έ γώ  του καί αποβάλλει 
άφ3 έαυτου ΰλα τα λυπηρά. Ό  άνθρωπος έν σύντομα) διά τής 
φιλοσοφίας άπομονοΰται· αυτή τον διδάσκει νά λέγτ) μυστικώς, 
δταν βλέπτ] άλλον πάσχοντα: ΤΙ με μέλλει; Έ γώ  νά είμαι καλά. 
Μόνον ό κίνδυνος τής δλης πόλεως θορυβεί τον φιλόσοφον και 
τον έξυπνίζει κοιμώμενον έν ησυχία. Ά φ όβω ς δΰναταί τις νά 
σφαξϊ) τον άλλον προ Οφθαλμών του φιλοσόφου; "Οστις επι τοι- 
αΰτης περιστασεως άλλο δεν εχτ) νά πράξη, παρά νά βάλτ] τάς 
χειρας του εις τά αΰτία του, και νά συλλογισθί] ολίγον διά νά 
έμποδίσί] την φΰσιν, διεγειρομένην έν αΰτφ καί θέλουσαν νά 
τον καταστήση διά τής φαντασίας εις τον τόπον του πασχοντος. 
Ό  δέ άγριος δεν έχει την θαυμαστήν ταυτήν αρετήν στερούμε
νος σοτρίας και συλλογιστικής περινοίας, πάντοτε νικάται από τό 
πρώτον αίσθημα τής φιλανθρωπίας και παράτολμα έξορμα εις 
βοήθειαν του δυστυχους. c/Otav συμβαίνουν επαναστάσεις, δταν 
μάχονται οι άνθρωποι εις τάς πλατείας τής πόλεως, ό μέν 
όχλος συντρέχει, ό δέ φρόνιμος καί συνετός απομακρύνεται. Ό  
συρφετός, αί άγοραιαι γυναίκες διαχωρίζουν τούς μαχομένους, 
και εμποδίζουν τούς τίμιους άνθροοπους από την ά/Ληλοκτονίαν.

Βεβαιότατον είναι λοιπόν, δτι ή συμπάθεια είναι φυσική 
διάθεσις ήτις, συστέλλουσα την ορμήν της φιλαυτίας έκαστου 
προσωπικώς, συμβάλλει εις άμοιβαίαν συντήρησιν δλου του γένους 
των ανθρώπων. Έ ξ  αυτής φερόμεθα άπροσυλλογίστως εις βοή
θειαν του πάσχοντος* αυτή έπέχει τόπον των νόμων έπι του φ υ 
σικού βίου, τόπον τής χρηστοήθειας και αρετής, μέ διαφοράν
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τοιαντην, δτι κανείς δεν τολμά νά παρακοΰστ) άπειθώς την γλυ- 
χυτατην φωνήτ' της. Αΰτη εμποδίζει τον ρωμαλέον άγριον από 
τά νά άρπάζη την μετά κόπου προσκτηθεισαν τροφήν των ασθε
νών γερόντων και παιδιών, όταν άλλοθεν έλπίζη και αυτός νά 
τραφη. Έ κ  τούτης, άντ3 εκείνης τής ύψηλορρή μονος εντολής 
τής δικαιοσύνης τής άπορρεοΰσης από τον συλλογισμόν «δ συ 
μισείς έτέρφ μή ποίησης» > διδάσκεται έκαστος την άλλην ταύτην 
γνώμην τής φυσικής άγαθότητος, τήν άτελεστέραν μέν ώς προς 
την ειρημένην, άλλ3 ίσως ωφελιμωτέραν: «Φρόντιζε ούτως ύπερ  
σεαντοϋ , όπω ς &ν ελάχιστα τους άλλους βλάπτοις» . Έ κ  
ταΰτης έν ένι λόγω τής φυσικής συμπάθειας μάλλον, παρά έκ 
συλλογισμών υψηλών, προέρχεται εις πάντα άνθρωπον ή απο
στροφή τής κακουργίας, χωρίς νά συντρέχη ούδ3 αυτή ή εξ 
αγωγής χρηστοήθεια. Δΰναται μέν ό Σωκράτης, και άλλοι τοι- 
ουτοι, νά υψωθούν διά του λόγου εις τήν αρετήν άλλα προ πολλοΰ 
ήθελε καταστραψτ) τό ανθρώπινον γένος, εάν εξ ανθρωπίνων 
συλλογισμών ηλπιζε τήν σωτηρίαν του.

Οι άνθρωποι του φυσικοί; βίου, εχοντες πάθη ασθενέστατα, 
•και τον σωστικώτατον χαλινόν τής συμπάθειας, δντες άγριοι 
μάλλον παρά κακοποιοί, καί προσεκτικώτεροι εις αποφυγήν τής 
ενδεχόμενης άθλιότητος παρά έπιχειρηματικώτεροι εις βλάβην 
των άλλων, δεν ή σαν υποκείμενοι εις έπικινδυνοτάτας έριδας. 
Μηδεμίαν εχοντες προς άλλήλους κοινωνίαν, άγνοοΰντες άκο- 
λουθοος και τήν κενοδοξίαν και τήν τιμήν και τήν ατιμίαν, μή 
γνωρίζοντες τί σημαίνει I δ ι κ ό ν  μ ο υ  και ι δ  ι κ  ό ν σου ,  
και διόλου τί έστι δίκαιον, νομίζοντες τήν κατ3 αυτών δυνα
στείαν ως εΰδιόρθωτον κακόν καί δχι άξιον τιμωρίας, μή φε- 
ρόμενοι εις έκδίκησιν, πλήν ίσως μηχανικώς καί κατ’ αυτήν 
την στιγμήν του πάθους (καθώς ό σκΰλλος που δαγκάνει τήν 
προσριπτομένην πέτραν), δι3 δλα ταΰτα σπανίως ηρχοντο εις αι
ματώδεις μάχας, εάν ή Ιρις δεν έγίνετο περί μεγάλου τίνος υπο
κειμένου, αναγκαιότερου της τροφής. (14) Βλέπω δέ άλλην τινά 
•κινδυνώδη μάχην, περί τής όποιας ύπολείπεται^νά.μιλή σω.
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Πάθος θερμόν και άκρατες προς τοΐς αλλοις, δσα κινουσι 
την άνθρωπίνην καρδίαν, είναι ή επιθυμία τής συνουσίας του 
θήλεος και του αρρενος* πάθος φοβερόν, υπεροπτικόν παντός 
κίνδυνου, ανώτερον παντός κωλύματος, και τοιοΰτον, ώστε έπι 
τής ακμής του, φαίνεται έπιτηδειότερον να καταστρέψτ] μάλλον 
τό ανθρώπινον γένος, παρά νά τό διατηρήστ] κατά τούς ορούς 
τής φΰσεως. Που ε μέλλον νά καταντήσουν οί άνθρωποι κυρι
ευόμενοι από τοιαΰτην λύσσαν, θηριώδη και άχαλίνωτον, ανευ 
εντροπής, ανευ συστολής, καθημερινώς μαχόμενοι διά τον ερωτα 
μέχρις αιμάτων;

Πρέπει νά ομολογήσω μεν κατά πρώτον, δτι δσον είναι σφο
δρότερα τα πάθη, τόσω μάλλον οι νόμοι είναι αναγκαιότεροι 
διά χαλιναγώγησιν και περιορισμόν αυτών άλλα τά εκ τούτων 
των παθών καθ3 ήμέρανά'τοπα έπ'ι του κοινωνικοί βίου δχι 
μόνον άποδεικνΰουν, δτι εις αυτά δεν ισχύει νόμος, άλλα καί 
δτι έξ αυτών των νόμων προήλθον ίσως τά τοιαϋτα άτοπα. 
"Οθεν και ανύποτεθη δτι δΰνανται ο! νόμοι νά τά εμποδίζουν, 
τούτο είναι μικρότατον δφελος ώς προς τό ζητοΰμενον από τούς 
νομούς* διότι συστέλλουν τό κακόν, τό όποιον χωρίς αυτών δεν 
ή δυνατό νά ύπάρχτ).

Έ ν  πρώτοις δ μως πρέπει νά διακρίνω μεν τον ηθικόν έρωτα 
από τον φυσικόν. Φυσικός μέν είναι ή κοινότατη επιθυμία, ήτις 
παρακινεί εις μιςιν τά δυο γένη, αρρεν και θήλυ* ηθικός δέ ή 
κατ’ έξαίρεσιν κλίσις εις εν ωρισμένως πρόσωπον, ή τουλάχιστον 
ή εφ3 ένος προσώπου κατ’ εκλογήν άκρατεστέρα ροπή .3Αλλ3 είναι 
φανερόν, δτι ό ηθικός οΰτος ερως είναι επίκτητος* γεννάται εις 
τον κοινωνικόν βίυν,και πανηγυρίζεται από τάς γυναίκας μέ πολλήν 
φροντίδα καί τέχνην, διότι μέ αυτόν φιλοτιμουντάι νά καταστή
σουν τό γένος των εις αρχήν και κράτος, έν φ  πρέπει νά ύπο- 
τάσσωνται* και επειδή ό τοιοϋτος ερως συμβαίνει εκ τινων αν
τιλήψεων κάλλους ή χαρίτων, είς τάς όποιας ό νους του άγριου 
δεν χωρεϊ, εκ τινων συγκρίσεων, τάς οποίας δεν είναι εις θέσιν 
νάκάμη, ώς προς αυτόν αρα δεν υπάρχει σχεδόν, επειδή οντε
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ό νους του δΰναται να συλλαβή άφηρημένας Ιδέας αναλογίας και 
τάξεως, οΰτε ή παρδια του νά πάθη διαθέσεις έκπλήξεοος και ερω
τικά αισθήματα, τά όποια και ανεκαισθήτως συμβαίνουν, όταν 
αι τοιαϋται ιδεαι προσαρμοσθοΰν συγχρόνως έπι του υποκει
μένου. Ό  άγριος άνθρωπος μόνον εκ τής φυσικής του κράσεως 
κινείται· και δεν δυσαρεστειται ποτέ, άλλ’ αποδέχεται ώς καλήν 
πάσαν γυναίκα.

Υποκείμενοι οί άγριοι εις τον φυσικόν μόνον έρωτα, και μή 
διακρίνοντες κατ’ ευτυχίαν, δσα παροξύνουν αυτόν και αυξά
νουν τάς δυσκολίας του, σπανιώτερον και άσθενέστερον αισθά
νονται τό πάθος τής σαρκός, κα'ι ακολούθως ή προς άλλήλους 
έκ τούτου φιλονικία, είναι σπανιωιέρα και ήμερωτέρα. CTI φαν
τασία, ή εις όίκρον προς ημάς φθοροποιός, δεν έχει παραμικράν 
δΰναμιν εις ψυχάς άγριων. Ε κείνο ι προσμένουν ήσύχως το 
κέντρον τής φΰσεως, φέρονται άνευ εκλογής, μέ περισσοτέραν 
ηδονήν μάλλον παρά μανίαν, κα'ι πληρώ θείσης τής ανάγκης, 
πάσα επιθυμία συναποσβέννυται.

3Αναντίρρητον είναι λοιπόν, δτι ή πολιτική κοινωνία έθέρ- 
μανε μέχρι καταφλέξεως προς τοις άλλο ις και τό πάθος του έρω
τος, και έπροξένησε δι3 αΰτοΰ τόσην βλάβην εις τούς ανθρώπους* 
κα'ι είναι τω δντι άξιογέλαοτον νά λέγω μεν, δτι οί άγριοι άκα- 
ταπαΰστως άλληλοκτονοΰ νται διά τάς άλογους ορέξεις των, έν φ 
εχομεν εις τούτο την πείραν έκ διαμέτρου άντικειμένην. Οί Κα- 
ραΐβαι, έθνος προ πάντων των σημερινών εθνών πλησιέστερον 
τής φΰσεως μέχρι του δε, είναι οί πραότεροι έρασταί και οί με- 
τριώτεροι κατά την ζηλοτυπίαν, έν ω εΰρίσκονται εις κλίμα θερ
μότατο ν, δπου γίνονται, ως φαίνεται, δραστηριώτερα τά τοιαυτα 
πάθη.

’Επειδή βλέπομεν έπι πολλών ειδών, δτι τά άρσενικά μά
χονται προς όίλληλα διά  την αγάπην του θηλυκοΰ, και δτι κα- 
ταχραίνουσι διά τούτο τάς αύλάς των ανθρώπων μέ τά αίματά των 
καί καταθορυβοΰσι τά δάση μέ τάς κραυγάς των έν καιρφ του 
αέρας,. δεν πρέπει νά συμπερανωμεν τοιοΰτόν τι και περί του αν
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θρώπου. "Ολα τά εΐδη των ζφων, των οποίων τά άρρενα ελα- 
βον έκ φΰσεως άλλην αναλογίαν δυναμεως ώς προς τά θηλυκά, 
οποίαν δεν εχομεν ημείς οι άνθρωπος πρέπει νά εξαιρεθούν 
ηγουν εκ τής μάχης τών άλεκτρυόνων δεν συνάγεται πόρισμα 
περί του γένους τών ανθρώπων. "Οταν δέ ή αναλογία τής δυ
ναμεως τών άρρένων προς τά θηλυκά εχη περισσότερόν ακρί
βειαν. τότε ή μάχη τών αρσενικών συμβαίνει ή έκ τής όλιγό- 
τητος τών θηλυκών ή έκ τών χρονικών διαστημάτων, εις τά 
όποια το θήλυ έπιμόνως αποφεύγει του αρρενος την πλησίασιν 
αυτή δέ ή αιτία δεν διαφέρει άπο την άλλην επειδή είτε τό 
θηλυκόν δυο μόνον μήνας του ενιαυτού αποδέχεται την μετά του 
αρρενος μιξιν, είτε ό αριθμός τών θηλυκών ΰποτεθτ] όλιγώτερος 
•κατά πέντε έκτα, είναι το αυτό. 3Αλλ’ οΰτε τό πρώτον, οΰτε το 
δεύτερον συμβαίνει εις τό ανθρώπινον γένος,δπου και τά θηλυκά 
είναι γενικώς πλειότερα τών αρσενικών, και καιρός θερμότητας 
■καί ψυχρότητας προς συνουσίαν (καθώς εις τ3 ά'λλα εΐδη τών 
ζώων) δεν υπάρχει οΰτε εις αυτούς τούς αγρίους. Ε πε ιδή  προς 
τοΰτοις ή επιθυμία τής μίξεως, έπι πολλών ζώων, καταλαμβάνει 
εν ταΰτω δλον το είδος, ερχεται λοιπόν καιρός, καθ’ ον δλα 
κοινώς, υπό του πάθους ερεθιζόμενα, συνταραττονται και πο
λεμούν μεταξύ των.

, Τοιουτος όμως καιρός ώς προς τούς ανθρώπους δεν συμβαίνει, 
διότι ό ερως εις αυτούς δεν ερχεται περιοδικώς. Έ κ  τής μάχης 
αρα τινών ζφων υπέρ του θήλεος, δεν πρέπει νά συμπεραίνω- 
μεν, δτι το αυτό συμβαίνει και εις τον άνθρωπον έπι του φυ- 
οικοΰ βίου. Έ ά ν  δέ και τούτο ύποτεθη, επειδή τά άλλα εΐδη τών 
ζφοον διά την διχόνοιαν ταΰτην δεν καταστρέφονται, πρέπει 
τουλάχιστον νά στοχασΟώμεν δτι και to  ανθρώπινον δεν ήθελε 
καταστραφτμ είναι μάλιστα πιθανώτατον, δτι δεν ήθελε προξε- 
τήση τόσην φθοράν, όσην επιφέρει επί του πολίτικου βίου, εις 
εκείνους μαλιστα τούς τόπους, δπου τιμάται οπωσδήποτε ή χρη
στοήθεια, καί ακολούθως διά την ζηλοτυπίαν τών εραστών και την 
έκδικησιν τών άνδρών, συμβαίνουν καθ’ ημέραν μονομαχίαι,
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φόνοι, και χειρότερα τούτων πράγματα· δ που ή μέν χρεώστου μένη 
είςτόν γάμον αιώνιος πίστις εις άλλο δεν συντελεί, είμή προς 
δημιουργίαν τής μοιχείας, οι δέ νόμοι της σωφροσύνης και τής 
σεμνότητος έκτείνουσιν αναγκαίος την άκρασίαν και πολλαπλα
σιάζουν τά εξαμβλώματα.

Τέλος πάντων ό άγριος άνθρωπος, περιπλανώ μένος εις τα 
δάση, ευρισκόμενος διαρκώς εις αμηχανίας, στερούμενος προφο
ρικού λόγου, όίοικος, απόλεμος, άσχετος, άνενδεής τής βοήθειας 
των άλλων, απρόθυμος εις το κακοποιειν, μή γνωρίζων ίσως 
προσωπικών άλλον άνθρωπον, υποκείμενος εις ολίγα πάθη, καί 
έξαρκών αυτός προς εαυτόν, δεν ειχεν άλλο παρά τά αισθήματα 
και τάς γνώσεις, δσαι αρμόζουν και ανήκουν εις εκείνον τον 
βίον, έζήτει μόνον τά αληθώς αναγκαία, παρετήρει δσα ένό- 
μιζεν δτι συμφέρει νά παρατηρώ, και ό νους του δεν έφθανε 
περαιτέρω τής κενοφροσΰνης του. 3Ά ν  εφεύρισκε νεώτερόν τι 
κατά τύχην, δεν εφρόντιζε νά τό κάμη εις τούς άλλους γνωστόν, 
επειδή δεν έγνώριζεν ούτε αυτά τά παιδιά του, καί ή τέχνη σννα- 
πέθνησκε μετά του εύρετου. Τότε oxirs αγωγής μαθήματα ήσαν^ 
ούτε προκοπή. Αί γενεά! επολλαπλασιάζοντο εις μοίτην, καίόρ- 
μώμενος έκαστος έκ τής αυτής αρχής, προέβαινεν εις τό οΰτο 
τέλος. ΟΙ αιώνες παρήρχοντο κατά την άρχαίαν βαρβαρότητα, 
και τό μέν ανθρώπινον γένος έγήρασκεν ηδη, ό δέ άνθρωπος 
ήτον ακόμη νήπιος πάντοτε.

Έξέτεινα πολύ τον λόγον μου είς την ύπόθεσιν τής πρώτης 
καταστάσεως του ανθρώπου, διότι, διά νά ανατρέψω προλήψεις 
παλαιας, ένόμισα δτι είναι άναγκαιον νά άνασπάσω την απάτην 
πρόρριζον, και νά αποδείξω διά τής αληθούς εΐκόνος του φυσικόν 
βίου, δτι ή άνισότης, και αυτή ή φυσική, δεν υπήρχε τότε, ουδέ 
είχε τόσην δΰναμιν, δσην νομίζουν οι Συγγράφεις.

Πολλα'ι μέν διαφορα'ι των ανθρώπων εκλαμβάνονται ώς φυ- 
σικαι, προέρχονται όμως απλώς από την συνήθειαν και άπο 
τούς διαφόρους τρόπους,*κατά τούς όποιους ζώσιν οι ανθροποι 
εις την πολιτικήν κοινωνίαν. Ή  εύρωστος ή ασθενής κρασις
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και ή έξ αυτής δΰναμις ή αδυναμία, συμβαίνουν πολλάκις 
μάλλον έκ τής σκληραγωγίας και ήδυπαθείας, υπό τάς συνθήκας 
της οποίας άνετράφη τις, παρά εκ της πρώτης συστάσεως των 
σωμάτων. Τό αυτό λέγω και περ'ι των δυνάμεων τού νοΰ. Ό  
πεπαιδευμένος νους διαφέρει δχι μόνον από τον άταίδευτον, 
άλλα και άπο τον πεπαιδευμένον, κατ’ αναλογίαν τής τελειοτέρας 
αγωγής* διότι, αν περιπατήστ] γίγας και νάνος την αυτήν οδόν, 
έφ3 έκαστου βήματος δ γίγας προχωρεί περισσότερον. Ό 0 ε ν  αν 
συγκρίνωμεν την πολυτροπιαν τής αγωγής και ζωής του πολίτι
κου βίου μέ την απλότητα και μονοτροπίαν τού φυσικόν^ δπου 
δλοι τρώγουν τά αυτά φαγητά καί πράττουν τά αυτά πράγματα, 
Οέλομεν εννοήσει πόσον ή διαφορά ανθρώπου προς άνθρωπον 
πρέπει νά είναι μικρότερα επί του φυσικού βίου μάλλον παρά 
έπι του κοινωνικού, και πόσον ή φυσική άνισότης των ανθρώ
πων αυξάνει διά την ανισότητα τνζ αγωγής.

° Αλλά και αν ύποτεθή, δτι ή φΰσις διαμοιράζει τάς χαριτας 
αυτής μέ πολλήν διαφοράν, ώς νομίζουν, οποίαν υπεροχήν ήθε- 
λον έχει ως προς τούς άλλους οι παρ3 αυτής προτιμώμενοι, είς 
τοιαΰτην καταστασιν, πραγμάτων, οπότε δεν ειχον σχεδόν οι άν
θρωποι καμμίαν σχέσιν προς άλλήλους ; "Οπου δεν υπάρχει 
ερως, τί ωφελεί ή ώραιότης; Τ ι χρησιμεύει 6 νους ώς προς αν
θρώπους μή έχοντας λόγον προφορικόν, ή ή πανουργία προς 
ανθρώπους άπράγμονας; Καθ’ ημέραν ακούω, δτι ή δυναστεία των 
ισχυρότερων προς τούς αδυνάτους θέλει εισθαι άφευκτος. 3Αλλά 
τι εννοούν διά τής λέξεοος δυνασΓεΠχς; 'Ό τι οι μέν θέλουν εισθαι 
βίαιοι δυνασται, οι δέ, δούλοι ελεεινοί τής φαντασίας αυτών, 
καθώς συμβαίνει εις ή μας τούς πολιτικούς ανθρώπους. ’Αγνοώ 
όμως διά τί φρονούν τοιαυτα περί αγρίων ανθρώπων, εις τούς 
οποίους δυσκόλως δυνάμεΟα και νά έξηγήσωμεν τί εστι δουλεία 
και δεσποτεία. Είναι μεν εΰκολον νά άρπάση τις από τον άλλον 
τούς καρπούς του και to θήραμα του, ή νά κυριεΰστ) to  σπή- 
λαιον τής καΐαφυγής του* αλλά πως δΰναται και νά τόν κατα- 
δουλώση; Ποια είναι ή ανάγκη τής υποταγής ώς προς ανθρώπους 
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άκτήμονας; *Αν μέ διώξτ| τις από εκείνο τό δένδρον, τρέχω εις 
το άλλο* αν μέ τυραννη εις τούτον τον τόπον, τι μέ εμποδίζει 
νά μεταβώ άλλοχου; Εΰρίσκεται άνθρωπος ισχυρότερος εμού, άν
θρωπος τοιαΰτης κακοηθείας, οκνηρίας, και θηριωδίας, ώστε νά 
μέ βιάση νά προμηθεύω την τροφήν του, έν φ  εκείνος αναπαύ
εται μέ οκνηρίαν τινάκαι αμέλειαν; Αυτός λοιπόν πρέπει νά κα- 
ταθορυβήται, φοβούμενος μήπως ποτέ απομακρυνθώ μίαν 
στιγμήν πρέπει νά μέ εχτ)' δέσμιον μέ μεγίστην προσοχήν, έν 
δσω κοιμάται, διά νά μή φύγω ή τον θανατώσω* τουτέστι ανα
γκάζεται εκουσίως, νά πάσχη αυτός πολύ μεγαλειτέραν ένόχλησιν, 
παρ3 όσην αποφεύγει και προξενεί εις εμέ. ’Έπειτα, αν παύση 
μίαν στιγμήν ή προσοχή του, αν στρέψη τούς οφθαλμούς του 

ν εί,ς άλλο μέρος δια τινα απροσδόκητον ταραχήν, εγώ προχωρώ 
είκοσι βήματα εις to δάσος, και μένω ελεύθερος, κα'ι δεν μέ 
βλέπει πλέον εις δλην τούτην ζωήν.

"Οτι ή δουλεία των ανθρώπων συμβαίνει έκ τής ακ άλλή- 
λων συνεξαρτήσεως και των αμοιβαίων αναγκών, και δτι είναι 
αδύνατον νά καταδουλωθί] ό άνθρωπος, πριν λάβη χρείαν ρίφευ- 
κτον τής βοήθειας των άλλων, τούτο και οίν δεν μακρολογήσω, 
είναι φανερόν. 3Αλλ5 επειδή δεν υπάρχει έπι του φυσικου βίου 
τοιαύτη συνεξάρτησις, ό φυσικός άνθρωπος λοιπόν ζη ελευθέρως, 
και δ νόμος του ισχυρότερου είναι μάταιος.

3Acp3 οΰ απέδειξα, δτι μόλις φαίνεται ή άνισότης εές τον φ υ 
σικόν βίον, και σχεδόν δεν έχει καμμίαν δΰναμιν, υπολείπεται νά 
αποδείξω* δτι προήλθε και ηΰξησεν έκ τής κατά διαδοχήν προ
κοπής του ανθρωπίνου νοϋ. 3Α φ’ οΰ απέδειξα, δσι αι κοινω
νικά! άρεταί, δσας είχε δυνάμει ό φυσικός άνθρωπος, δεν ήδΰ- 
ναντο ποτέ νά τελειωθώσιν άφ3 εαυτών, άλλ3 έπρεπε νά συνδρά
μουν εξωθεν εις τούτο πολλά τυχηρά αίτια, τά όποια ήτον εν
δεχόμενον και νά μή συμβοΰν παντελώς, ό δέ άνθρωπος χωρίς 
αυτών, νά μβίντ] διά παντός εις την πρώτην αΰτου κατάστασιν, 
απομένει νά θεωρήσω και νά ποραστήσω ταΰτας τάς έξ αυτομά
του περιστάσεις, δσαι έτελειοποίησαν του ανθρώπου τό λογικόν,



ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 51

έξαχρειώσασαι τό ανθρώπινον γένος, και κατέστησαν κακόν τον 
άνθρωπον, άποδείξασαι αυτόν κοινωνικόν, και τέλος πάντων με- 
τεβίβασαν και τον άνθρωπον και τον κόσμον από μακροτάτους 
•ορούς εις την παρούσαν καταστασιν.

cΟμολογώ μέν, δτι επειδή αΐ περιστάσεις, περί ών ό λόγος, 
-συνέβησαν κατά πολλούς τρόπους, δεν είναι δυνατόν να τάς 
•έξεΰρω και τάς εκλέξω άλλως πως, ειμή διά υποθέσεων συμπε
ρασματικώ ν πλήν οί συμπερασμοί, δταν έξ αυτής τής φΰσεως 
των πραγμάτων συμπεραίνωνται κατά τό π ιθ ανώτερο ν, λαμβά
νουν δΰναμιν αποδεικτικών λόγων, και I f  αυτών μόνον δυνά- 
μεθα νά εΰρωμεν την αλήθειαν. *Όθεν αι συνέπειαι των συμπε
ρασμάτων μου δεν πρέπει διά τούτο νά νομισθοΰν συμπερα- 
•σματικαί· επειδή κατά τάς τεθείσας άρχας μου, και παν άλλο 
•σύστημα ήθελε μέ φέρει είς τούς αυτούς συμπερασμούς κα'ι εις 
τά αυτά πορίσματα.

"ΟΟεν είναι περιττόν νά επεκτείνω τάς εικασίας μου διά νά 
.αποδείξω, δτι ή πάροδος τοϋ πολλου χρόνου άναπληροι την δλίγην 
πιθανότητα των συμβάντων δτι μικρά! αίτίαι δΰνανται μεγάλα, 
δταν άδιακόπως ενεργούν δτι είναι αδύνατον νά άνατρέψτ) τις 

«νίοΐε υποθέσεις, εάν δεν δύναται νά ύποβάλτ) άντιθέτως πράγ
ματα βέβαια* δτι αν δοθώσιν ώς αληθή δυο πράγματα, διά νά 
τά συνδέσω μεν εκ τίνος σειράς άλλων πραγμάτων μεσολα βουντών 
αγνώστων ή νομιζομένων ως τοιοΰτων, πρέπει νά λάβοομεν 
Ιξ  ιστορίας τά μεσολαβουντά πράγματα εις τοΰτον τον σύνδεσμον 
μή συσης δέ ιστορίας, πρέπει νά προσδιορίσω μεν έκ φιλοσοφίας 
δμοια πράγματα, διά νά συνδέσω μεν δι3 αυτών τά δοθέντα* και 
δτι τελευταιον, δταν ό λόγος είναι περί συμβάντων, ή παρομοί- 
-ωσις τόσον ολιγοστεύει τάς διαφοράς των πραγμάτων, δσον κανείς 
δεν φαντάζεται. Α ρκεί δτι υποβάλλω τά θέματα ταυτα υπό 
την έξέτασιν κα'ι θεωρίαν των κριτών μου* αρκεί δτι έπραγμα- 
τεΰθην τοιουτοτρόπως τον λόγον μου, ώστε δεν χρειάζεται την 
θεωρητικήν του θέματός μου άνάπτυξιν ό αμαθής αναγνώστης.
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'Ό σ ης περιέφραξε πρώτος γην, και έσκέφθη νά έκορωνήστ. 
«Τούτο είναι ιδικόν μου»,καί εύρεν ανθρώπουςτοιαΰτης άπλότη- 
τος, ώστε νά πιστεΰσουν τον λόγον του, εκείνος είναι ό αληθής 
ιδρυτής τής πολιτικής κοινωνίας. Έ κ  πόσων αμαρτημάτων, πο
λέμων, φόνων, έκ πόσων δυστυχιών και φρικωδών πραγμάτων, 
ήθελεν άπαλλάξη τό ανθρώπινον γένος εκείνος, δστις, άνασπάσας 
τούς πασσάλους του φραγμού, και καταχώ σας τάς τάφρους, ήθελε 
φωνάξει εις τούς άλλους: «Προσέχετε, μή ακούσετε τον απατε
ώνα τούτον αλλοιμονον, αν λησμονήσετε οτι οι καρποί είναι, 
κοινοί, και δτι εις κανένα δεν ανήκει ή γη». 3Αλλά τά πράγματα, 
τότε ή σαν, ώς φαίνεται, διατεθειμένα πλέον τοιουτοτρόπως, ώστε, 
ήτον αδύνατον νά μή μετά βληθούν. Ή  ιδέα τής ιδιοκτησίας,, 
ώς γέννημα πολλών άλλων κατά διαδοχήν ιδεών, δεν ήλθεν αμέ
σως είς τον νουν των ανθρώπων. ’Έπρεπε νά προκόψω μεγάλως: 
ό άνθρωπος, νά μάθν) πολλά, νά τά μεταδώση και νά τά πολ
λαπλασιάσω από ηλικίας εις ηλικίαν, καί οΰτω νά καταντήση εις 
ταΰτην την εσχατιάν του φυσικού βίου. 3Ά ς  άναλαβωμεν λοιπόν 
έξ αρχής τά πράγματα, και ας φέρωμεν νκ οψιν δσα συνέβη- 
σαν και έγνώσθησαν διά του χρόνου, διατάσσοντες αυτά κατά
την φυσικωτέραν ταξιν.

Πρώτον αίσθημα του ανθρώπου είναι τό τής ύπάρξεώς του, 
πρώτη δέ φροντις αυτου είναι ή περί τής ιδίας συντηρήσεως. 
Ή  γή έκαρποφόρει δλα τά προς αυτόν αναγκαία, και ή έν
στικτος επιθυμία τον παρεκίνει νά τά μεταχειρίζεται εις τροφήν. 
Ή  πείνα και ά'λλαι ορέξεις τον έδιδα;αν πολλούς τρόπους ζωής, 
μία δ3 εξ αυτών τον παρεκίνησε νά καταστήστ] αιώνιον τό·
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γένος του. Αΰτη δέ ή τυφλή επιθυμία, αμέτοχος οΰσα παντός 
Εγκαρδίου αισθήματος, εκίνει τον άνθρωπον εις πράξιν απλώς 
ζωώδη και έξεπληροΰτο ή ανάγκη, ό άνήρ και ή γυνή δεν άνε- 
γνωρίζοντο πλέον. Και αυτό δέ τό παιδίον ως ου δεν έλογίζετο 
.πρυς την μητέρα του, αμα δυναμενον νά ζη ά'νευ μητρικής προ
στασίας.

Τοιαΰτη ήτον ή καταστασις του πρώτου ανθρώπου· τοι- 
ουτος ήτον δ βίος εκείνου του ζώου, τό όποιον, εκ μόνων των 
•αισθημάτων κινοΰμενον κατ’ άρχάς,και μόλις άπολαμβανον δσα 
•αγαθά προσφέρει οϊκοθεν ή φύσις, δεν εφρόντιζε νά άρπάστ] 
βιαίως απ αυτής τίποτε. Ε π ε ιδ ή  όμως μ ε .  ολίγον άπήντησε 
•δυσκολίας, έπρεπε νά μαθη νά τάς νίκα. Τό ύψος των δένδροον, 
ένεκα του οποίου δεν ήδτίνατο νά φαγί] τούς καρπούς των, ή 
•οίμιλλα των ζώων υπέρ τής τροφής, ή άγριότης των θηρίων, τα 
«5ποια ηθελον νά καταφαγουν την σαρκα του, δλα ταυτα κατηνάγ- 
■κασαν τόν άνθρωπον νά γυμνάζη τάς σωματικός του δυνάμεις, 
■και ούτως εγεινεν ευκίνητος, ταχιίπους, μαχητής. Ευθύς μετε- 
χειρίσθη τά φυσικά όπλα, οπος τούς κλάδους των δένδρων και 
τούς λίθους. "Εμαθε νά ύπερβαίντ] τής φΰσεως τά εμπόδια, νά 
μάχεται έν καιρω ανάγκης κατά των άλλων ζώων, και νά φιλο- 
νικΐ) κα'ι προς αυτούς τούς ανθρώπους υπέρ της τροφής του, 
η νά άναπληροΐ δσαήτο υποχρεωμένος νά παραχωρτ) προς τόν 
ϊσχυρότερον.

"Οσον έπληθΰνετο τό ανθρώπινον γένος, τόσον και οι κόποι 
έπολλαπλασιάζοντο. Ή  διαφορά τής γης, των κλιμάτων, των 
καιρών, ήνάγκασε τούς ανθρώπους νά εφεύρουν πολλούς τρόπους 
ζωής. ’Ακαρπία, χειμώνες αδιάκοποι και δριμεις, αύχμοί καλο
καιρινοί, καταφθείροντες τό παν, τούς αποκατέστησαν πλέον επι
νοητικούς. Οί κάτοικου ντες τά παραλία και παραποτάμια έπε- 
νόησαν την ορμιάν και τό αγκιστρον, γενόμενοι άλιεις καίίχθυ- 
οφάγοι. Οι εχοντες δάση καί δρυμώνας, κατεσκεύασαν τόξα 
-και βέλη, και έγιναν κηνυγοι και πολεμικοί. Οι κάτοικοι 
των ψυχρών κλιμάτων εφόρεσαν τά δέρματα των φονευθέντων
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θηρίων. Ό  κεραυνός, ό ήφαιστος, ή τΰχη αγαθή, εδειξεν εις 
αυτούς τό πυρ, νέον βοηθόν εναντίον τής δριμυτητος του χει
μώνας* και πρώτον μέν έμαθαν νά διατηρούν τούτο τό στοιχειον* 
έπειτα νά τό άνάπτωσι, και προετοιμάζπσι δ ι αυτου τά κρέατα 
διό νά τρώγουν τά όποια έξ αρχής ετρωγον ώμα.

Παραβάλλων οΰτω κατ3 έπανάληψιν ό άνθρωπος τά δντα 
προς εαυτόν κα'ι προς άλλη λα, έπρεπε νά γνωρίστ) σχέσεις τινας, 
τάς οποίας ημείς έρμηνεΰομεν λέγοντες, Μέγας, Μικρός, Δυ
νατός, ’Αδύνατος* Ταχύς, Βραδύς, Δειλός, Τολμηρός, και αλλα 
τοιαΰτα, τά όποια συγκρίνουν κατά την χρείαν, και χωρίς προη- 
γοΰμενον στοχασμόν σχεδόν, κατήντησεν εις σκέψεις τι/νας, ή. 
μάλλον είπειν, ελαβεν οΰτω μηχανικήν τινα φρόνησιν,έκ τής οποίας 
έδιδάσκετο την άναγκαίαν προμήθειαν υπέρ τής ιδίας ασφαλείας..

Έ κ  τούτων τών νέων γνώσεων εμαθεν ό άνθρωπος, δτι υπε
ρέχει τών άλλων ζφων, και ηυξησε την προς αυτά υπεροχήν του" 
Έγυμνασθη παγιδεΰων και πολλαχώς ραδιούργων νά τά φονέύτμ 
και έν φ  είναι υποδεέστερος πολλών ζώων, είτε χρήσιμων είτε 
βλαπτικών, κατά την δΰναμιν έπ'ι μάχης, καί κατά τό τάχος επί 
φυγής, άποκατέστη όμως, προϊόντος του χρόνου, τών μέν κύ
ριος, τών δέ εξολοθρευτής δυνάστης. Ό θ ε ν  εκ τής πρώτης 
εις εαυτόν θεωρίας και έπιστάσεως, ελαβε την πρώτην επαρσιν 
τής ύπερηφανίας* και έν φ  μόλις διέκρινε διαβάθμισιν, διανο
ούμενος δτι έπέχει την πρώτην εϊδικώς, παρεσκευάζετο μακρόθεν 
νά κατασταθη εις αυτήν και προσωπικώς.

Δεν ή σαν μέν ως προς αυτόν οι άλλοι άνθρωποι τοιοΰτοι, 
όποιοι σήμερον ώς προς ημάς* ουδέ είχε περισσότερόν συνά
φειαν μάλλον μέ αύτοΰς, παρά μέ τά άλλα ζώα* πλήν ούδ3 εκεί
νους παρέδραμε χωρίς νά προσέξτ] εις τον τρόπον τής ζωής των. 
'Ό σα παρετήρησε διά του χρόνου ομοιότροπα πράγματα εις τούς 
άλλους, εις την γυναίκα του κα'ι εις εαυτόν, τον ωδήγησαν νά  
κρίνη και περί δσων δεν έβλεπε* κα'ι παρατηρών, δτι δλοι επί 
τών όμοιων περιστάσεων έφέροντο καθώς εκείνος, έσυμπέρα- 
νεν, δτι και εκείνοι όμοιοτρόπως μι αυτόν και άπαραλλακτως
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διενοουντο και ήσθάνοντο. 3Α φ’ ου έπροχώρησεν ό νους του 
εις την σημαντικήν αυτήν Ιδέαν, έφΰλαττε τούς καλυτέρους κα
νόνας τής διαγωγής, καθ’ ους έπρεπε νά φέρεται ώς προς τούς 
άλλους διά την ιδίαν αΰτου ωφέλειαν καί ασφαλείαν, κινού
μενος εις τούτο κατά τινα εσωτερικήν άδιάγνωστον ορμήν,ασφαλή 
μέν δχι δλιγώτερον παρ’ δ,τι ό κατά διαλεκτικήν συλλογισμός, 
έτοι μοτέρ αν δέ και ταχυτέραν.

3Α·φ* οΰ δέ εμαθεν έκ πείρας, δτι ελατήριον των ανθρωπίνων 
πράξεων είναι δ ερως τής ευδαιμονίας, τότε ήδυνήθη νά διά
κο ίνη τάς σπάνιάς περιστάσεις, εις τάς όποιας to  κοινόν συμ- 
ορέρον του υπαγορεύει νά ζητί) την βοήθειαν των άλλων, και 
τάς ακόμη περισσότερον σπανιωτέρας, εις τάς οποίας διά την 
κοινήν αμιλλαν, πρέπει νά τούς υποπτεύεται* και έπι μέν των 
πρώτων περιστάσεων, συνήρχετο μέ τούς άλλους αγεληδόν ή τόπολύ 
κατά τινα έλευθέραν συμβίωσιν, ή όποια ούτε ήνάγκαζέ τινα εις 
ακούσιον συνδρομήν, οΰτε διέμενε μετά την έφήμερον άναγκην, 
διά την οποίαν συνεκροτήθη. Έ π Ι δέ τών δευτέρων, έκαστος 
ήθελε νά υπέρτερη, ή έκ φανεράς δυνάμεως ώς ισχυρότερος, ή 
έκ πανουργίας και ραδιουργίας ώς ασθενέστερος.

3Ιδού πώς οί άνθρωποι άνεπαισθήτως ένόησαν όπχοσοΰν, οτ ι 
έχουν χρέη τινα προς άλλήλους, καί δτι συμφέρει νά τά εκπλη
ρώνουν άλλα τότε μόνον, δταν to συμφέρον ήτο παρόν και φα
νερόν διότι μή έ'χοντες παντελώς προμήθειαν, ούτε διά την αΰ- 
ριον έφρόντιζον, πολλω μάλλον διά τά μέλλοντα μετά πολύν 
χρόνον. Έ ά ν  κατεγίνοντο νά κυνηγήσουν μίαν ελαφον, κάλλιστα 
έγνώριζεν έκαστος, δτι έπρεπε νά φυλαττν) προσεκτικώς τον 
τόπον, δπου ετυχε νά ένεδρευη· έάν δέ συνέβαινε νά πέραση 
λαγωός πλησίον ενός τούτων τών παραφυλαττόντοον την ελαφον, 
δεν πρέπει νά άμφιβάλλωμεν, δτι άκρίτως ήθελε τρέξει κατ3 
αύτου, και οτι αν έφθανε τον λαγωόν, ολίγον ήθελε φροντίσει 
περί τής έκ τοΰτου αποτυχίας τών κυνηγοΰντων δπως αυτός 
την ελαφον.

"Οτι δέ τοιαΰτη κοινωνία ανθρώπων δεν είχε χρείαν δια
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λέκτου, πολύ τελειοτέρας της των κορωνών και πιθήκων, οι 
όποιοι συναγελάζονται κατά τον αυτόν τρόπον σχεδόν, είναι ετ»- 
y-ολον νά το έννοήσωμεν. Έ ξ  άναρθρων φωνών, εκ πολλών σχη
μάτων καί τινων ήχων κατασκευασμένων τεχνιτώς, συνίστατο 
πολλούς χρόνους ή παγκόσμιος γλώσσα. Έ ν  τοΰτοις δέ προσε- 
τέθησαν πανταχοϋ καί τινες εναρθροι ορωναί, κατά συνθήκην, 
των όποιων ή σΰστασις είναι δύσκολον, ώςεΐρηται, ν’ άποδειχθη, 
*και έσχηματίσθησαν ιδιαίτεραι διάλεκτοι, τραχειαι δμως και ατε
λείς, οποίας σχεδόν έχουν και σήμερον πολλά έθνη άγριων.

Ώ ς  μικρόν τι διάστημά χρόνου υπερπηδώ τόσους αιώνας, 
διότι μέ βιάζει και ό καιρός, και τό πλήθος των κατωτέρω ρη- 
θησομένων, και ή σχεδόν ανεπαίσθητος των πραγμάτων πρόοδος· 
διότι δσφ βραδύτερα ουμβαίνουν τά πράγματα, τόσω μάλλον 
περιγράφονται μέ ευκολίαν.

Διά ταΰτας τάς πρώτας επιδόσεις, ήδυνήθη ό άνθρο>πος νά 
προχωρήση εις το έξης ταχύτερα* δσον έφωτίζετο ό νους του, 
τόσον έτελειοποιεΤτο ή έπινοητικότης του. ’Έπαυσε κοιμώμένος 
υπό τό πρώτον δένδρον δεν καταφεύγει πλέον εις τά σπήλαια, 
και κατασκευάζει ευθύς πελέκεις τινάς από σκληρούς και οξείς 
λίθους, κόπτει ξΰλα, σκάπτει την γην, και στεγάζει καλύβας μέ 
τούς κλάδους των δένδρων, τάς οποίας και εχρισεν έπειτα μέ 
πηλόν και άργιλον. Τότε συνέβη ή πρώτη μεταβολή των πραγ
μάτων, εκ τής οποίας προήλθεν ή σΰστασις και διάκρισις των 
συγγενειών, και ελαβεν αρχήν τινα ή ιδιοκτησία, ητις έγέννησεν 
ϊσως ευθύς πολλάς έριδας και μάχας. Ε πε ιδή  δέ είναι πιθανόν, 
δτι οί δυνατώτεροι κατεσκεΰασαν κατοικήματα πρώτοι, ως ικανοί 
νά τά διαφυλαξουν, πρέπει νά πιστεΰσωμεν, δτι οι αδύνατοι ενκο- 
λωτερον και άσφαλέστερον έκριναν νά τούς μιμηθοΰν, παρά νά 
τούς έξοικίσουν. "Οσοι δέ ειχον πλέον καλΰβην, ολίγον έφρόν- 
τιζον νά αποκτήσουν διά τής βίας την του πλησίον, δχι ώς ξένην, 
άλλ3 ώς ανωφελή, και διότι δεν ήδυναντο νά την εξουσιάσουν 
άνευ γενναίας άντιστασεως των ένοικοΰντων.

'Ό τε δέ ήλθον τά πράγματα εις ταΰτην την κατάστασιν, και
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συγκατώκησαν οί άνδρες μετά των γυναικών, και οι γονείς μετά 
των τέκνων, τότε πρώτον σνεπτΰχβη ή άνθρωπίνηκαρδία, τότε εκ 
τής συνοικήσεως εγεννήθησαν αι ήμερώτεραι διαθέσεις, ό γαμικός 
ερως, καί ή πατρική φιλοστοργία. Τότε πάσα συγγένεια ήτο μία κοι
νωνία μικρά, τόσω μάλλον συμορωνοτέρα, οσον εκ μόνης τής αμοι
βαίας αγάπης και τής ελευθερίας έλάμβανε τάς αιτίας του συν
οικισμού* καί τότε πρώτον παρήλλαξεν ό τρόπος του ανδρικού 
χαι γυναικείου βίου, που δεν είχε μέχρι τοΰδε καμμίαν διαφο
ράν. At μέν γυναίκες επ'ι μάλλον οικοκυρουσαι, συνήθισαν νά 
ψυλάττουν την καλΰβην κ(χι τα τέκνα των, οί δέ άνδρες περι- 
ήρχαντο ζητοΐ'ντες τά προς τροορήν αναγκαία. Έ ν  συντόμω και 
τά δυο γένη μετερ ρύθμισαν τον βίον εις το μαλακώτερον, και 
ήλαττωσαν την αγριότητα και εΰρωστίαν, και ιδίως μέν έκαστος 
απεδείχθη ασθενέστερος κατά των θηρίων, από κοινού δε συνα- 
σπιζόμενοι κατ3 αυτών, εύκολώτερον άντιπαρετάττοντο.

Έ π ι τής νέας ταΰτης καταστασεως, ζώντες οί άνθρωποι 
ζωήν απλήν και μοναδικήν, εχοντες χρείαν ολίγων πραγμάτων, 
μεταχειριζόμενοι τά έπινοηθέντα όργανα εις προμήθειαν αυτών, 
και διάγοντες τον βίον μέ ανεσιν και ευκαιρίαν, έφευρον πολλούς 
τρόπους ήδυπαθείας, αγνώστου; εις τούς πατέρας τ ω ν  δηλαδή 
κ ατε σκεύασαν τον πρώτον ζυγόν, υπό τον όποιον ΰ π έκυψαν 
άττερισκέπτως, και άνεστόμωσαν την πρώτην πηγήν των κακών, 
δσα προητοίμασαν εις τούς απογόνους. Αι προς ηδονήν εφευρέσεις 
έξεχαΰνωσαν καί τό σώμα και τον νουν, και άντινά προξενώ σι 
την ζητουμένην ήδυπάθειαν, περιέστησαν τούς ανθρώπους εκ 
συνήθειας εις αληθείς άνάγκας. 9Ό θεν μάλλον ελυποΰντο στερού
μενοι,παρ’ δσον εχαιρον άποκτώντες τάς ήδονάς* κα'ι δυστυχοΰντες 
διά την ελλειψιν, δεν ηΰτυχουν διά την ευπορίαν.

Ε νταύθα  διαοραίνεται εύκρινέστερον όπωσουν, πώς ήλθεν 
είς χοήσtv ό προφορικός λόγος, ή πώς έτελειοποιήθη ανεπαί
σθητος εις τούς κόλπους έκάστης συγγένειας. Ε νταύθα  δΰναταί 
τις νά συμπεράνη προς τοΰτοις, πώς άλλαι περιστάσεις κατέστη
σαν άναγκαιοτέραν την γλώσσαν, και την έπλατυναν, και ετά-
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χυναν την πρόοδόν της. Διά πλημμύρας μεγάλας ή σεισμούς 
άπεκόπησαν κάτοικοί)μένα χωρία, και έμειναν άκοινότνητα, διότι 
περιεκυκλουντο υπό των ΰδατων και εϊ,χον περί αυτά αποτόμους 
κρημνούς* πολλαι μεταβολαΐ τής γης άπέσπασαν καί άπενήσωσαν 
μέρη τής ηπείρου* και επειδή οί κατοικουντες αυτά, μή δυνά- 
μενοι νά μετά βουν εις άλλο μέρος, ήναγπάζοντο νά συζώσιν, 
αυτοί μαλ/^ον κατέστησαν ιδίωμα λόγου κοινόν, και όχι οί πλα- 
νώμενοι έλευθέρως εις τά δάση τής ηπείρου. ‘Ό θεν των μάλιστα 
ενδεχομένων είναι, δτι άνθρωποι νησιώται, έπι τής πρώτης θα- 
λασσοπορίας, μετεκόμισαν είς ημάς την χρήσιν του προφορικού 
λόγου* είναι τουλάχιστον πιθανώτατον, δτι ή πολιτική κοινωνία 
και αι γλώσσαι έπι των νήσων εγεννήθησαν και έτελειοποιήΟη- 
σαν πρ'ιν γνωσθώσιν επί τής ηπείρου.

Τό παν μεταβάλλει μορφήν: Οί άνΟροοποι μέχρι τοϋδε εις 
τούς δρυμώνας περιφερόμενοι, συνιστώοιν σταθερωτέραν διαμο
νήν, συνέρχονται κατ’ ολίγον, συναθροίζονται είς πολλάς άγέλας, 
κα'ι τέλος συγκροτούν πανταχοϋ έθνος ιδιαίτερον του αί)τοΐ3 ήθους 
καί χαρακτήρος* δχι διά τούς αυτούς κανόνας καί νόμους, άλλα, 
διά τό αυτό είδος τής ζωής κα'ι τής τροφής, και διά την κοινήν 
έπι πάντας δΰναμιν του κλίματος. Ή  μόνιμος γειτνίασις άορετ̂ - 
κτως πρέπει νά σύνθεση και νά σύναψή τέλος πάντων πολλάς 
συγγένειας. Νέοι και νεάνιδες συγκατοικούν πλησίον. Ή  εφή
μερος φυσική κοινωνία επιφέρει ευθύς άλλην συναναστροφήν, 
όχι μέν ολιγώτερον τερπνήν, μονιμωτέραν δέ διά την συνήθειαν* 
παρατηρούν διάφορα υποκείμενα, και συγκρίνοντες αυτά, λαμ
βάνουν ανεπαίσθητος Ιδέας αρετής και κάλλους, εκ των όποιων 
συμβαίνουν διαθέσεις προτιμήσεο>ς. Βλέποντες άλλήλους συχνοί, 
δεν ευχαριστούνται πλέον έκ μόνης τής όράσεως* διατίθεται 
άνεπαισθήτως ή ψυχή εις τερπνήν αγάπην, και διά την παρα- 
μικράν άντίστασιν, φέρεται μέ άκράτητον ορμήν. Ή  ζηλοτυπία 
γεννάται μετά του έρωτος, ή διχόνοια θριαμβεύει, και το πρα- 
ότερον από τά πάθη αποδέχεται θυσίας ανθρωπίνων αίμάτων.

Προϊοΰσης τής διαδοχής των Ιδεών και τών αισθημάτων,
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7 υμνάζεται ή καρδία καί ό νους, οί άνθρωποι προβαίνουν εις 
την ήμερότητα, πολλά πλασιαζονται αι σχέσεις, κα'ι συ σφίγγονται 
ο ι δεσμοί. Συναθροίζονται έμπροσθεν των καλυβών, ή υπό την 
σκιάν μεγάλου τίνος δένδρου· τά ασματα και ό χορός, τά γνή
σια του έρωτος και της αργίας γεννήματα, γίνονται έργα δια
τριβής, ή μάλλον ειπεΐν σπουδής άνδρών και γυναικών, έπ'ι το 
αυτό συνηΟροισμενων. Θεωρών τού; άλλους έκαστος, επιθυμεί 
νά θεωρήται από τούς άλλους, και έκ τοΰτου κατά συνέπειαν θε
ωρείται τιμητικόν τό νό Ιχτ) κάνεις την έκτίμησιν των άλλων. 
“Ο στις έτραγώδει καλύτερα ή έχόρευεν έπιδεξιώτερα ή ήτο 
ό άξιώτερος ή εΰφραδέστερφς, έλάμβανεν από τούς άλλους προ- 
τίμησιν και εντεύθεν λαμβάνει αρχήν ή άνισότης κα'ι ή κακία. 
Έ κ  τούτων δέ των πρώτων προτιμήσεων, γεννάται έκειθεν μέν 
ή κενοδοξία και καταφρόνησις, έκειθεν δέ ή εντροπή και ό 
φθόνος* και ό τής νέας τούτης ζύμης αναβρασμός προάγει τε
λευταίο ν φθοροποιά φυράματα κατά τής άθωότητος κα'ι εύδαί" 
μονιάς.

3Acpc οΰ δέ ήρχισαν οί άνθρωποι νά έκτιμώνται ύπ3 άλλή- 
λων, και έχώρησεν ό νους των εις την ιδέαν τής προτιμήσεως, 
ευθύς έζήτησεν έκαστος την τιμήν, καί ή τον αδύνατον εις τό έξης, 
νά ΰποφέρτ) τις ανευ οργής την αποτυχίαν της. Έ κ  τοΰτου προ- 
ήλθον τά πρώτα πολιτικά χρέη εις τούς άγριους αυτοΰς* έκ τοΰτου 
πάσα βλάβη, έκουσίως γινόμενη, έλογίσθη ως ΰβρις, και πολ- 
λάκις ό βλαπτόμενος, δεινότερον ένόμιζε την έκ της βλάβης ατι
μίαν, παρά την βλάβην αυτήν* ώστε μέ to νά έκδικήται κάνεις 
τον υπεροπτικόν π^ός αυτόν τρόπον των άλλων κατ3 αναλογίαν 
της φιλαυτίας που, κατήντησαν εις φρικτάς εκδικήσεις, και άπε- 
δεΐχθησαν αίμοβόροι κα'ι σκληροκάρδιοι. 3Ιδού κυρίως δ βαθμός, 
εις τον οποίον εύρέθησαν τά περισσότερα των αγρίων εθνών, 
και διά τούτο πολλοί, μή διακρίνοντες τά πράγματα, μηδέ πα- 
ρατηρήσαντες, πόσον ήσαν μεμακρύσ μένα τά έθνη ταυτα από 
την πρώτην φυσικήν καταστασιν, έσυνεπέραναν άκριτως δτι ό 
άνθρωπος είναι φύσει σκληρός, και δτι χρειάζεται νά διοικήται



60 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΟΣ

διά τής βίας διά νά είναι ήμερος* έν φ  t φ δνπ  δεν υπάρχει 
πραότερον αύτου, δίαν διάγη τον πρώτον βίον, Οταν δηλαδή, 
ευρισκόμενος μεταξύ τής άλογίας των ζώων, m l  των ολέθριων 
γνώσεων του πολιτισμένου ανθρώπου, και προφυλαττόμένος 
τά κακά δι3 ένστικτον αφορμήν και λογικήν διακρισιν, δεν θέλει 
και αυτός νά βλαπττ) τούς άλλους έκ φυσικής εύμενείας,ούδ3 όταν 
πάθτ] τι και άδικηθη* διότι κατά τό αξίωμα του σοφού «οΰκ 
εστιν υβρις έν ακτημοσύνη».

Σημειωτέον δέ, δτι άφ3 οΰ ελαβεν αρχήν ή πολιτική κοινω
νία, σχετικοί γενόμενοι προς άλλήλους οι άνθρωποι, έπρεπε νά 
αλλάξουν τά πρώτα Ιδιώματα· δτι άφ* οΰ εισεχώρησε τό ηθικόν 
εις τάς πράξεις των ανθρώπων, ή κυρίως εις τον φυσικόν βίον 
ανήκουσα καλοκαγαθία, επρεπε νά παΰστ) επί τής αρχής του κοι
νωνικού* διότι προ των νόμων, ό αυτός έγίνετο και κριτής και 
τιμωρός τής καθ’ έαυτοϋ παρά των άλλων βλάβης· δτι αί τιμω- 
ρίαι επρεπε νά γίνωνται αΰστηρόΐεραι, δσον ήσαν συχνότεραι αΐ 
προς το κακόν αΐτίαι* και δτι ό φρικώδης φόβος των εκδική
σεων, έχαλιναγώγει τούς ανθρώπους άντ'ι των νόμων. Ό θ ε ν  
ήλαττώθη μέν ή άνεξικακία των ανθρώπων, και διεφθάρη οπωσ
δήποτε ή φυσική πραότης* επειδή δμως ή περίοδος ατίτη τής 
άναπτΰξεως των άνθρωπίνίον δυνάμεων, άπείχεν εξ ίσου από 
την αναλγησίαν του πρώτου βίου, κα'ι από την προπετή δρα
στηριότητα τής σημερινής φιλαυτίας, τότε ό άνθρωπος ήτο ευτυ
χέστερος, και είς ταύτην την καταστασιν πρέπει νά εμεινε πε
ρισσότερον καιρόν. "Όσον συλλογίζεται τις περί τοΰτου τόσφ 
μάλλον εννοεί, δ η  επί τής τοιαΰτης καταστάσεως των πραγμάτων 
σπανιώτεραι μέν ήσαν αί μεταβολαί, περισσότερα δέ ή ευδαι
μονία (15) και δτι διά νά παρεκτραπώ έκειθεν ό άνθρωπος, 
επρεπε νά συμβή δλέθριόν τι περί στατικόν τό όποιον ευχή 
ά'ξιον ήτο νά μή ακόλουθήση, προς κοινήν ωφέλειαν. ΕΙς τοι- 
αΰτην καταστασιν εύρηκα μεν σχεδόν δλους τούς αγρίους, και έκ 
τοΰτου άπο δεικνύεται τρόπον τι/να, δτι ό άνθρωπος έγεννήθη 
δ ι άνα μέντ] πάντοτε είς τοιοϋτον βίον. Εκείνη ή κατάστασις
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είναι τώ οντι ή νεαρά του κόσμου ηλικία* και ή μετά ταϋτα 
πρόοδος πατά to φοανόμενον μέν έτελειοποίησε προσωπικώς 
τούς ανθρώπου;, άληθύο; δε εφερε τό ανθρώπινον γένος εις πα
ρακμήν.

Έ ν  δσω οι άνθρωποι ηυχαρ ιστού ντο, κατοικοϋντες τάς άγροι- 
κικάς καλύβας των, και ραπτοντες τούς δερμάτινους χιτώνας μέ 
άκάνθας, ή οστά ιχθύω ν έν δσω έστολίζοντο μέ πτερά και 
όστρακα, καί εβαφον το σώμα των έκ διαφόρων χρωμάτων* έν 
δσα) έτελειοποιου / ή έκαλλώπιζον τά τόξα και τα βέλη των, και 
κατεσκεΰαζον μέ οξείς λίθους αλιευτικά πλοιάρια, ή άτεχνα τινα 
όργανα μουσικής· έν συντόμω έν δσω .ατεγίνοντο εις έργα τοι- 
αυτα, όποια δΰναται νά κατασκεύασα εις μόνος άνθρωπος εις 
τέχνας άνεπιδεεις πολυχειρίας, ή σαν ελεύθεροι, υγιείς καλο'ι και 
ευ δαίμονες, (ίσον ενδέχεται είς την άνθρωπίνην φύσιν, κα'ι είχαν 
άδιακόπως την άπόλαυσιν των ηδονών της έλευθέρας κοινωνίας* 
acp’ ού όμως εφθασαν εις χρείαν τής βοήθειας των άλλων, καί 
έγνώρισαν, ότι είναι ωφέλιμον, νά εχη έκαστος διπλήν ποσότητα 
των αναγκαίων, ευθύς έξέλιπεν ή ισότης, ή ιδιοκτησία ήλθεν είς 
τό μέσον, ό κόπος άπεδείχθη αναγκαίος, καί τά εύρΰχωρα δάση 
μετεβλήθησαν εις πεδιάδας τερπνά;· οπού έπρεπε νά καταρρέ- 
ωσιν οι ιδρώτες των ανθρώπων, διά νά βλάστηση και νά αύξηση 
μετά των προϊόντων τής γης ή δουλεία και ή ένδεια.

Ή  έφεΰρεσις τής μεταλλουγίας και γεωργίας έπροξένησε 
ταύτην την μεγάλην μεταβολήν. Κατά μέν τούς ποιητάς, ό χρυσός 
και ό άργυρος, κατά δέ τού; φιλοσόφους, ό σίδηρος και δ σίτος 
έ;επολίτισαν τούς ανθρώπους και διέφθειραν τό ανθρώπινον γένος. 
Αυτά ή σαν αγνωστα ’εις τούς αγρίους της 3 Α μερικής και διά τούτο· 
έμειναν πάντοτε τοιοΰτοι. 3Αλλά και τά άλλα έθνη ήσαν, ώς φαί
νεται, βάρβαρα, έν δσω κατεγίνοντο εις την μίαν από τάς τέχνας 
αυτας, μή εχοντες βοηθόν την άλλην και τοϋτο είναι ίσως ή 
ισχυρότερα άπόδειξις, οτι ή Ευρώπη, αν δεν έξεπολιτίσθη προ των 
άλλων μεςών του κόσμου, τουλάχιστον όμως ελαβε σταθερώτερον
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κα'ι καλύτερον πολιτισμόν διότι και σίδηρον άφθόνως μεταλλεΰει, 
και σίτον πολύν παράγει.

Δυσκολώτατον δμως είναι νά συμπεράνωμεν, πώς έγνώρισαν 
οι άνθρωποι και μετεχειρίσθησαν to μέταλλον του σιδήρου. 3Αφ3 
εαυτών αρα γε έφαντασθησαν, πώς νά εξάγω σι την ΰλην έχ του με
ταλλείου, και νά την προπαρασκευάζουν εις διάλυσιν, κατά τούς 
αναγκαίους τρόπους, πριν μάθουν τό εντεύθεν άποσοβησόμενον ; 
Τούτο δεν είναι πιθανόν. Και πάλιν, νά άποδώσωμεν την έφεΰρε- 
σιν ταΰτην είς αυτόματόν τινα πυρκαϊάν; Τούτο είναι αδύνατον 
επειδή οι τόποι των μεταλλείων είναι ξηροί, κα'ι γυμνοί φυτών 
και δένδρων. Ή  φΰσις, ως φαίνεται επεμελήθη νάκρΰψη τό 
αποτρόπαιον τούτο μυστήριον. 3Απομένει συνεπώς νά συμπεραί
νω μεν δτι εξαιρετικόν τι γεγονός, εις ήφαίστειος κρατήρ εξερευ-
γόμενος διαλελυμένας ΰλας μεταλλικός, ΰπηγόρευσε εις τούς ατα- 
ρατηρητάς νά μιμηθουν την εργασίαν ταΰτην τής φΰσεως* πρέχει 
δμως νά ύποθέσωμεν προς τοΰτοις, δτι αυτοί ήσαν άνθρωποι 
πολλής γενναιότητας και προμήθειας, ώστε νά επιχειρήσουν εις 
τοιοΰτον εργον επίπονον, και νά θεωρήσουν μακρόθεν τά εκ 
τοΰτου καλά* τό όποιον δεν αρμόζει παντελώς εις τούς ανθρώ
πους του τότε χρόνου, στερούμενους ετιτώ ν αναγκαίων εις χοντο 
γνώσεων.

Τής δέ γεωργίας ή γνώσις, είναι πολύ αρχαιότερα τής γεωρ
γικής πράξεως. Οι άνθρωποι, άδιακόπως καταγινόμενοι νά συλ
λέγουν τούς καρπούς των δένδρων και φυτών, ευθύς μέν έγ\ώ- 
ρισαν, πώς ή φΰσις καρποφορεί και βλαστάνει, άλλα βραδέως 
έστρεψαν ίσως εις τούτο την φιλοπονίαν των* επειδή ή τά δένίρα 
έκ των όποιων, καθώς και έκ τής αλιευτικής και κυνηγετικής 
■αγρας, έτρέφοντο, δεν ειχον ανάγκην γεωπονικής θεραπείας, ή 
αυτοί δεν έγνώριζον τον σίτον, ή δεν ειχον όργανα μετά όποια 
νά τον καλλιεργούν ή δεν έφρόντιζον παντελώς περί μελλοΰσης
χρείας, ή τελευταιον δεν ήδύναντο νά εμποδίσουν των άλλων :άς 
έπιδρομάς, και νά φυλαξουν τούς καρπούς του κόπου των. Είναι 
•δέ πιθανόν, δτι άφ? ου οι άνθρωποι άπεδείχθησαν φιλοπο^ώ-
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τεροι. ηρχισαν νά καλλιεργούν περί τάς καλύβας των όσπρια ή 
ρίζας τινάς, μεταχειριζόμενοι εις τούτο λίθους και ράβδους οξείας, 
πρ'ιν μάθουν του σίτου την σποράν, καί εΰρουν τα αναγκαία 
όργανα, εις μεγάλην γεωργίαν. Δεν έστοχάζοντο παντελώς, οτι 
δστις ενασχολεΐται περί τά τοιαυτα, θέλων νά καταστήση καρπο- 
φόρον την γην, πρέπει πρώτον νά σκορπίση τό ολίγον, διά νά 
ουλλέξϊ] έπειτα το πολΰ. Ε ις τοιαΰτην προμήθειαν δεν χωρει παν- 
τάπασιν ό νους του αγρίου, που δύσκολα, ως εΐπομεν ήδη, εν
θυμείται τό πρωί, τίνος έχει χρείαν το εσπέρας.

’Έπρεπε λοιπόν νά επινοηθούν αί αλλαι τέχναι, καί οΰτω νά 
αναγκαθτ) ό άνθρωπος εις τούς κόπους τής Γεωργικής. 9Α φ’ οΰ 
«χρησιμέυσαν είς την κοινωνίαν άνθρωποι διαλΰοντες και σφυ- 
ρηλατουντες τόν σίδηρον, ευθύς συνέβη χρεία άλλων ανθρώπων, 
“καταγινομενών είς τροφήν των σιδηρουργών. "Οσον ηΰξανεν ό 
αριθμός των εργατών, τόσον ήλαττουντο αί χειρες, αί κοπιώσαι 
^τρός κοινήν τροφήν, έν ω τά στόματα των τρεφόμενων δεν 
ή σαν δλιγώτερα. Και επειδή οι σιδηρουργοί ήναγκάζοντο νά λαμ
βάνουν τάς τροφάς δι3 ανταλλάγματος σιδήρου, οι άλλοι έπενό- 
ησαν τέλος πάντων, πώς νά πολλαπλασιαζοον διά του σιδήρου 
τούς καρπούς· καί εντεύθεν μέν έγεννήθη ή γεωργία, έκειΟεν δέ 
ή μεταλλουργία, και ή χρησις των μετάλλων εις πολλά πράγ
ματα.

3 Από μέν την γεωργίαν προήλθεν αναγκαίους ή διανομή τής 
γης* από δέ την ιδιοκτησίαν, οι πρώτοι κανόνες τής δικαιοσύ
νης. Διότι τότε άποδίδοται έκαστο) τό ίδιον, δταν δΰναται 
έκαστος νά εχη ίδιον κτήμα. Και πάλιν, επειδή οι· άνθρωποι άρ
χισαν νά είναι προνοητικοί περί των μελλόντων, βλέποντες δλοι 
δτι έχουν κτήματα, υποκείμενα εις αρπαγήν, έφοβειτο έκαστος 
μήπως πάθη άμοιβαίως, δσα πράξη και αυτός εις τούς ά'λλους 
αδικήματα. Φυσικωτέραν νομίζω την τοιαυτην αρχήν των κτη
μάτων* επειδή πώς αλλέως ί]δΰνατο νά λαβή αρχήν ή ιδιοκτησία, 
€ΐμή διά των έργων τής χειρός; Διά νά κυριευση τω δντι ό άν
θρωπος^ δσα δεν εδημιοΰργησε, τι όίλλο έχει νά πρόσθεση παρά



64 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΟΣ

τον ίδιον κόπον ; Έ κ  μόνης τής εργασίας λαμβάνει δικαίωμα (> 
γεωργός επί των προϊόντων τής γης, καί επομένως επ’ αΰτοΰ τον 
χωρίου, μέχρι τής επικαρπίας τουλάχιστον, και ούτως ή συχνή 
κατοχή του άγροϋ κατ’ ενιαυτόν, μεταβάλλεται ευκόλως εις διη
νεκή κυριότητα. Όνομάζοντες οι παλαιοί την Δήμητρα Θεσμο- 
φόρον, και την εις αυτήν εορτήν, Θεσμοφόρια, άπεδείκνυον κατά 
τον Γκρότε δτι ή κληρουχία τής γης έγέννησε νέον είδος δικαι- 
ώματος, ήγουν τό τής Ιδιοκτησίας, όίλλο παρά to  διδόμενον ύπο 
του φυσικοΰ νόμου.

Ε ις τούτην την καταστασιν ευρισκόμενα τά πράγματα ήδύ- 
ναντο νά δια μείνουν ίσα, εάν αί άρεται των ανθρώπων ή σαν 
ισοβάθμιοι, ώστε νά ισοσταθμή παραδείγματος χάριν, ή μεταλ
λουργία του σιδηροποίου, και του γεωργού ή επικαρπία. Ά λλ’ ή 
αναλογία, μή στηριζομένη ποΰποτε κατελΰθη έν ταΰτω* ό ισχυ
ρότερος ειργάζετο περισσότερον, ό άξιώτερος ωφελείτο υπέρ τούς 
άλλους, ό ευφυέστερος έπενόει τρόπους εις συντομίαν των κόπων 
του, ό γεωργός ειχεν ανάγκην περισσοτέρου σιδήρου, ή ό σιδη-
ροκοπος περισσοτέρου σίτου, και κοπιωντες εξ Ισου, ό μέν έπέρ- 
δαινε πολλοί, ό δέ μόλις έλάμβανε την τροφήν του. Τοιουτο
τρόπως ή φυσική άνισότης ανεπαίσθητος προβαίνει μετά τής 
κατά συνδυασμόν άνισότητος* αί δέ διαφοραι των ανθρώπων, 
προκΰπτουσαι έκ τής διαφοράς των περιστάσεων, γίνονται προ- 
φανέστεραι, και έπιφέρουσαι σταθερώτερον τά αποτελέσματα 
των, λαμβάνουν δΰναμιν, κατά την αυτήν αναλογίαν, εις τήν 
καταστασιν ενός έκαστου των ανθρώπων.

3Αφ° ού δέ κατήντησαν τά πράγματα είς το σημείον τοιτο, 
είναι εΰχολον νά φαντασθώμεν τό επιλοιπον. "Οθεν σιωπώ τήν 
κατά διαδοχήν έφεΰρεσιν των άλλων τεχνών, τήν πρόοδον των 
γλωσσών, τ.'|ν δοκιμασίαν και χρήσιν των αρετών, την ανισό
τητα τής περιουσίας, τήν χοήσιν ή καταχρησιν του πλοΰτου, 
και τά λοιπά, τά όποια έκαστος δύναται νά στοχασθή ευκόλως. 
’Εξετάσω δέ όπωσοΰν τό αν3ρώπινον γένος έπι τής νέας ταΰτης 
των ·τιραγμάτων §ιατάξεως.
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Ιδ ο ύ  λοιπόν δλαι αι δυνάμεις των ανθρώπων άνεπτυγμέναι, 
ή μνήμη και ή φαντασία ενεργούσα^ ή φιλαυτία αναπτυσσό
μενη, to  λογικόν έν άκμτ} καί ό νους φθάσας εις τά έσχατα 
όρια τής τελειότητάς του. 3Ιδού δλαι αί τρυσικαί άρεται έν 
ένεργεία και ό βαθμός καί ή κατάστασις έκαστου τεταγμένα 
δχι μόνον κατά την ποσότητα των κτημάτων και κατά την δΰ- 
ναμιν του βλάπτειν ή ώφελεΐν, άλλα καί κατά τον νουν, to 
κάλλος, την ισχύν, την δεξιότητα, τό πλήθος των προτερημάτων. 
Ε πε ιδή  δέ εκ τούτων μόνων των αρετών δΰναταίης να προτι
μηθώ εύθΰς ήναγκάσθη έκαστος ή νά τάς εχτ) τω δντι, ή νά 
υποκρίνεται, φαινόμένος διά τό συμφέρον του άλλοιος, παρ’ ο,τι 
ήτον αληθώς. Άλλα to  είναι και to  φαίνεσθαι κατήντησαν εις όίκραν 
διαφοράν, εκ τής οποίας προήλθεν ή αγέρωχος αλαζονεία, ή απα
τηλή πανουργία και πάσα ή παρεπομένη κακία. 3'Αλλως δέ 
πάλιν ό άνθρωπος, ό κατ3 άρχάς έλεΐ'θέρος ενεκα πλήθους νέων 
αναγκών, γίνεται δούλος, διά νά εΐττω ουτω,της φΰσεως, καί μά
λιστα των ανθρώπων, προς τούς οποίους, και έν φ δεσπόζει, δου
λεύει τρόπον τινά ώς υπήκοος, επειδή, πλούσιος ών, έχει χρείαν 
τής θεραπείας των, πτωχός, τής βοήθειας των, και μετρίως εχων, 
δεν μένει ποτέ στερημένος τής συνδρομής των. Διά τούτο πάν
τοτε φροντίζει, νά τούς καταστήστ) πρυθΰμους υπέρ εαυτοΰ, και 
ν’ απόδειξη, είτε αληθώς είτε ψευδώς, δτι ωφέλιμον είναι εις 
αυτούς νά φέρονται, καθώς συμφέρει εις εκείνον· και εις άλλους 
μέν γίνεται πονηρός καί πανούργος, εις άλλους δέ υπερόπτης και 
σκληρός, καί βιάζεται νά άπατα ολους τούς αναγκαίους εις αυτόν 
ανθρώπους, όταν ή δεν δΰναται νά cpavjj φοβερός ή δεν νομιζτ) 
συμφέρον νά τούς περιποιείται. Τέλος πάντων, ή ακόρεστος φιλο
δοξία, ή θερμότατη καθενός φροντις εις αΰξησιν τής περιουσίας 
του, δχι δι3 ανάγκην αληθινήν, άλλα διά νά ύπερέχη των άλλων, 
παρακινεί ολους τούς ανθρώπους εις την άποτρόπαιον επιθυμίαν 
τής προς άλλήλους βλάβης, και εις την ενδόμυχον ζηλοτυπίαν, 
πάθος τόσα) μάλλον όλεθριώτερον, οσον προς άσφαλεστέραν επι
τυχίαν του σκοπού αναλαμβάνει πολλάκις τό προσωπειον τής 

ΙΙερ Ι τή ς  άνισότητος τω ν αν&ρώτζων 5
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εύμενείας. Έ ν  ένι λόγω εντεύθεν μέν αμιλλα και αντιζηλία, 
έκειθεν δέ άντίστασις συμφερόντων, πανταχόθεν δέ επιθυμία μυ
στική του κερδαίνειν εκ τής των άλλων ζημίας, ταυτα πάντα 
είναι τά πρώτα γεννήματα τής ιδιοκτησίας και ή αχώριστος ακο
λουθία τής άνισότητος.

Προ τής έφευρέσεως των νομισμάτων, ό πλούτος δεν ήτον 
άλλο τι, ειμή γή και βοσκήματα, τά μόνα τω δντι αγαθά των 
ανθρώπων. 'Όθεν, άφ3 οΰ έπερίσσευσεν ή κατανομή τής γης 
και έπλατΰνθησαν οί αγροί, και καταλαβόντες πάντα τόπον συν- 
ήφθησαν, ή αυξησις αυτών δεν έγίνετο πλέον κατ3 άλλον τρόπον, 
ειμή δι3 άφαιρέσεως ξένης γής/Ό σ ο ι δέ ένεκα ασθένειας ή οκνη
ρίας, δεν ήδυνήθησαν νά κυριεΰσουν κανένα αγρόν, εμειναν 
πτωχοί, έν φ  δεν έζημιώθησαν τίποτε* και επειδή μεταβαλλό
μενου του παντός, αυτοί μόνον εμειναν αμετάβλητοι, ήναγκά- 
σθησαν ύστερον νά λαμβάνουν ή νά αρπάζουν τά προς ζωήν 
αναγκαία έκ τής χειρός των πλουσίων, καί εκ τοΰτου ε'λαβεν αρχήν, 
κατά την διαφοράν της διαΘέσεοος των πλουσίων και πτωχών, ή 
δεσποτεία κα'ι ή δουλεία, ή ή δυναστεία και ή αρπαγή. Οί πλού
σιοι δέ πάλιν, μόλις έδοκίμασαν τάς ή δόνας τής δεσποτείας, 
και έν ταΰτω κατετρρόνησάν δλας τάς λοιπας, και μεταχειριζό- 
μενοι τούς παλαιούς δοΰλους των εις υποταγήν νέων, δεν έστο- 
χάζοντο άλλο τίποτε, ειμή πώς νά υποδουλώσουν τούς γείτονας 
των, μή διαφέροντες παντελώς από τούς λΰκους, οι όποιοι, άφ3 
οΰ φάγουν οίπαξ ανθρώπινον κρέας, αηδιάζουν πάσαν άλλην 
τροφήν και πάντοτε ορέγονται νά τρώγουν ανθρώπους.

Διά ταυτα οι δυνατώτεροι ή πτωχότεροι ένόμισαν, δτι ένεκα 
τής δυναμεως ή τής πτωχείας αυτών έχουν δικαίωμα εις την 
περιουσίαν των άλλων, ισοδύναμον κατ’ αΰτοΰς μέ to  δικαί
ωμα τής ιδιοκτησίας, και ή ισότης κατελΰθη και συνέβη εις τά 
πράγματα φρικωδεστάτη αταξία. 'Ό θεν αι άρπαγαι των πλου
σίων, αι ληστειαι των πτωχών, τ] αχαλίνωτος ορμή των παθών 
ενός έκαστου, κατέπνιξαν την φυσικήν συμπάθειαν και κατεσιώ- 
πησαν την φωνήν τής δικαιοσύνης, ή οποία ήτον ακόμη ασθενής,
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και κατέστησαν τούς ανθρώπους πλεονέκτας,φιλοδόξους καί κακούς. 
Ό  ισχυρότερος και ό προκάτοχος του άγροΰ ήλθον είς αδιάκοπους 
Έριδας, εις συμπλοκάς και φόνους· ( 16)  και μόλις συσταθεισα 
ή πολιτική κοινωνία, κατήντησεν εις την τρομέραν του πολέμου 
κατάστασιν* τό δέ ανθρώπινον γένος, έξηχρειωμένον και παρα- 
οτρατημένον, δεν ήδΰνατο νά έπιστρέψΊ] εις τά πρώτα, οΰτε νά 
•αποβάλη τά δυστυχή προσκτήματα, και άγωνιζόμενον νά κατορ
θώσω τι, δεν άπήλαυσεν όίλλο παρά αισχύνην διά την κατάχρησιν 
των αξιότιμων αυτοΰ δυνάμεων, και έξέκλινεν ο’ίκοθεν εις την 
4 κμήν τής απώλειας.

Attonitus novitate mali, divesque, miserque,
Effugere optat opes, et quae modo voverat, odit.

Ε ίναι δυνατόν λοιπόν επ'ι τέλους οι άνθρωποι, ά φ 3 ού κα- 
τήντησαν εις τοιαΰτην καταστασιν, νά μή έσκέφθησαν περί τής 
αθλιότητός τ ω ν ; Οι πλούσιοι προ πάντων έπρεπε νά αισθανθούν 
ευθύς πόσην βλάβην επιφέρει ό διηνεκής πόλεμος, διότι εκ 
τής περιουσίας αυτών έγίνετο δλη ή δαπάνη· και δ μέν τής ζωής 
κίνδυνος ήτο κοινός, ό δέ του πλοΰτου Ιδιαίτερος. Προς τοΰτοις, 
δπως καί αν έδικαιολόγουν τάς άρπαγάς των, έπρεπε πάντοτε 
νά αισθάνωνται όπωσοΰν, δτι μέ προσωρινόν καί καταχρηστικόν 
δικαίωμα ήσαν κύριοι των πραγμάτων, και οτι κατά δυναστείαν 
πλουτισθέντες, ήδΰναντο και πάλιν έκ δυναστείας νά πτωχΰ- 
νουν και νά μή έχουν είς τούτο κανένα δίκαιον παράπονον. Και 
αύτο'ι οι έξ ιδίας και μόνης φιλοπονίας πλούσιοι δεν ευρισκον ισχυ
ρότερους λόγους εις δικαιοτέραν κυριότητα τής περιουσίας των. 
Ε ις μάτην ήλπιζον νά εΰρουν από τούς άλλους δίκαιον λέγοντες: 
«Έ γώ  έκτισα τούτον τον τοίχον εις εμέ ανήκει τούτο τό χωρίον 
•δια τούς έν αΰτω κόπους μου».— «Και ποιος σου έξεχώρησε τον 
τόπον ; Ήμπορουσε άλλος νά ερώτηση.Διά ποιον λόγον ζητείς από 
7]μάς αμοιβάς κόπων, εις τούς όποιους ημείς δεν σέήναγκάσα- 
μεν ; ’Αγνοείς, δτι τόσον πλήθος αδελφών σου πάσχουν ή κατα- 
6λίβονται στερούμενοι δσα σύ έχεις υπέρ τό δέον; Δεν ήξεΰ-
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ρεις οτι έπρεπε νά συγκατάνευση κοινώς δ?.ον to  ανθρώπινον 
γένος, και οΰτω νά λαβής από την κοινήν περιουσίαν χόαας 
περιττάς τροφάς ;» Ό  πλούσιος, μή εχων λόγους Ισχυρούς εις* 
άντίρρησιν οΰτε δύναμιν ικανήν εις ΰπεράσπισιν αύτου, προς 
ένα μέν Ισχυρότατος ών προς δλον δέ ληστρικόν στρατόν ασθε
νέστατος, μόνος εναντίον πάντων καί μή δυνάμενος να rvcoOjj 
μετά των συμπλουτοΰντων, ένεκα τής αναμεταξύ των ζηλοτυπίας 
και νά άντισταθη προς εχθρούς συμφώνως έπερχο μένους, ένεκα 
τής κοινής έλπίδος τής λεηλασίας, ό πλούσιος λέγω, εξ ανάγκης 
βιαζόμενος, έστοχάσθη τον βαθΰτερον στοχασμόν, όποιον οΰδέ- 
ποΥ έ μελέτη σε νους ανθρώπου· ήτοι νά μεταχειρισθη τάς δυ
νάμεις των εναντίων αυτών, νά μεταβάλτ) εις ύπερασπιστάς τούς 
ενάντιου μένους εις αυτόν, νά τούς δώση αλλας γνώμας* νά τούς 
παρασΰρτ] εις οίλλα συστήματα, και νά λαβή τόσην ωφέλειαν 
έξ αυτών, δσην είχε βλάβην έκ του ορυσικοΰ δικαιώματος.

Τοιαΰτα σκεφθέις παρέστησε προς τούς γείτονας του την 
άθλίαν των πραγμάτων κατάστασιν, διά την οποίαν ολοι μάχον
ται προς άλλήλους, καί δτι ακολούθως την αυτήν δυστυχίαν επι
φέρει και δ πλούτος και ή ένδεια' διότι δεν έχει ασφαλείαν οι-ιε 
δ πλούσιος οΰεε ό πτωχός* και εορευρε λόγους δικαιοφανείς διά 
νά τούς φέρτ] εις τον σκοπόν του. «9Ά ς  συμφωνήσω μεν, είπε 
προς αύτοΰς, διά ν’ απαλλάξω μεν τούς ασθενείς από την κατα- 
δυναστείαν, νά συστείλωμεν τούς κενοδόξους, νά βεβαιώσω μεν 
τό άνήκον εΐς ενα έκαστον. 9Ά ς  συστήσωμεν κανόνας ειρήνης 
και δικαιοσύνης, κατά τούς οποίους πρέπει νά πολιτευώμεΟα, 
κανόνας, οί όποιοι νά μή εξαιρούν κανένα, άλλα νά διευθετούν 
τής τύχης την αλογίαν, καθυποβάλλοντες εις αμοιβαία χρέη και 
τον δυνατόν και τον αδύνατον. Έ ν  ενί λόγω, αντί νά στρέ
φω μεν τάς ιδίας δυνάμεις εναντίον των εαυτών μας, ας συνά
θροισα) μεν έξ άπασών μίαν ΰπερτατην δΰναμιν,ή οποία διοικούσα 
τό κοινόν κατά νόμους σοφούς, νά ΰπερμαχτ] και νά ύπερασπιζη 
παντατά μέλη τής κοινωνίας, νά παταδιώκτ) τούς κοινούς εχθρούς 
και νά μάς φυλατττ] εις διηνεκή ομόνοιαν καί συμφωνίαν».
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9Αλλά και μέ ασθενέστερους λόγους 0ά ήμπορονσε κάνεις νά 
ίλκΰση ανθρώπους βαρβάρους και εύκολους εις παραλογισμόν, 
ανθρώπους, οι οποίοι εφθασαν πλέον είς τόσα πράγματα, ώστε 
νά έχουν χρείαν κριτών, και κατήντησαν εις τόσην πλεονεξίαν 
κα'ι φιλοδοξίαν, ώστε νά μή δΰνανται είς τό έξης νά ζήσουν 
ανευ δεσπότου. Ό θ ε ν  δλοι ενήργησαν μαζί εις καΟιέρωσιν τής 
δουλείας, ελπίζοντες νά στερεώσουν την ελευθερίαν των. Διότι 
νουν μέν είχον ικανόν, διά νά αισθανθούν πόσον είναι ωφέ
λιμον τό πολιτικόν σύστημα, δεν είχον δμως καί ικανήν πείραν 
πραγμάτων, διά νά προγνωρίσουν πόσον είναι επικίνδυνον. ΟΙ 
ΐκανώτεροι νά προνοήσουν τάς καταχρήσεις ήσαν κυρίως, δσοι 
ήλιαζαν νά ωφεληθούν εξ αυτών και οί νουνεχείς αυτοί ειδον, 
ό τι έπρεπε πλέον νά άποβάλουν μέρος τής ελευθερίας των διά 
νά φυλαξουν τό άλλο, καθώς υποφέρει ό πληγωμένος νά κοπή 
τό χέρι του διά νά σώστ) άλώβητον τό λοιπόν σώμα του.

Τοιαύτη είναι ή πρέπει νά είναι ή άρχη τής πολιτικής κοι
νωνίας και των νόμων, έκ των οποίων ό μέν ασθενής ύπέπεσεν 
νπ άλλον ζυγόν, ό δέ πλούσιος ελαβε νέας ά'λλας δυνάμεις* (17) 
ή μέν φυσική ελευθερία έφυγαδεΰθη ανεπιστρεπτί, ό δέ νόμος 
τής ιδιοκτησίας και άνισότητος εις αιώνας έβεβαιώθη* και ή 
μέν εύσχημος αρπαγή μετεβλήθη εις δικαίωμα άκατάλυτον, τό δέ 
•ανθρώπινον γένος έξ εκείνου του χρόνου, προς χάριν φιλοδοξών 
τινών, ΰπέκυψεν υπό την δουλείαν καί περιέπεσεν εις τούς 
πόνους και εις την ένδειαν.

3Αφ9 οΰ δέ καθιδρΰθη μία πολιτική κοινωνία, είναι φανερόν 
δτι και των άλλων πασών ή σύστασις ήτον άφευκτος. Διότι διά 
νά άντισταθου.ν οί άλλοι προς δυνάμεις συνηνωμένας, επρεπεν 
•ομοίως νά ενωθούν και αυτοί. Πολλαπλασιασθ είσαι δέ αι πολι- 
τικαί χοινωνίαι ή ταχέως έκταθεισαι, έκάλυψαν ευθύς την επι
φάνειαν τής γης, και δεν ήτο δυνατόν πλέον νά εΰρεθτ) εις 
τό παν ουδέ μία μόνη γωνία, δπου νά καταφυγή τις προς απαλ
λαγήν του ζυγοΰ, και νά σώστ) την κεφαλήν του από to  ξίφος, 
κακώς πολλάκις άνατεινόμενον, ή αιωνίως άπηρτημένον επί, τον
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τράχηλον των ανθρώπων. Τοιουτοτρόπως τό πολιτικόν δικαίωμα*, 
άποκατέστη κοινός κανών εις ολους τούς πολίτας, ό δέ φυσικός 
νόμος, όνομασθείς δικαίωμα των ανθρώπων, εμεινε φυλαττόμέ
νος μόνον επί των σχέσεων των διαφόρων κοινωνιών προς άλ- 
λήλας, δπου συγκερασΟεις μετατινων αρρήτων συνθηκών, άπο- 
κατέστη πραότερος, διά νά συμβιβάζη τό προς άλλήλας συνάλ
λαγμα, και νά άναπληροι την ελλειψιν τής φυσικής συμπάθειας, 
ή όποια από κοινωνίας εις κοινωνίαν, στερηθεισα δλην σχεδόν 
την απ ανθρώπου εις άνθρωπον δΰναμιν, δεν ενυπάρχει πλέον 
εις άλλο μέρος, πλην εις μόνας τάς μεγαλοθΰμους καρδιας των 
κοσμοπολιτών, οι όποιοι, ύπερπηδώντες τά φαντασιώδη δρια των 
εθνών και μιμούμενοι του δημιουργόν θεόν, έγκολποΰνται και 
αγαπούν ολον τό ανθρώπινον γένος.

Αί δέ πολιτικαί κοινωνίαι, φυλαττουσαι οΰτω προς άλλήλας 
τον φυσικόν νόμον, ευθύς ήσθάνθησαν τά κακοί, δσα ήνάγκασαν 
τούς ανθρώπους νά δεχθούν προσωπικώς τον πολιτικόν νόμον καί 
ό φυσικός βίος αποκατέστη βλαβερώτερος προς αλληλα τά κοινω
νικά συστήματα, παρ3 δσον ήτο πρότερον εις τούς άνθροαπους 
ιδίως τούς συνιστώντας αυτά. Έ κ  τοΰτου προήλθον οί εθνικοί 
πόλεμορ αί μάχαι, οί φόνοι, αί αντεκδικήσεις, διά τάς οποίας 
φρίττει ή φΰσις και ταράσσεται ό νους, καί αι φοβεραί εκείναι 
προλήψεις, αι όποιαι νομίζουν εργον αρετής την χΰσιν των αν
θρωπίνων αιμάτων. Οι τιμιώτεροι των άλλων ένόμισαν ως χρέος 
των τό νά κατασφάζουν τούς ανθρώπους, και τέλος πάντων οί 
άνθρωποι έφονεΰοντο άνά χιλιάδας άγνοοΰντες διά τί* και εις 
μιαν ημέραν πολεμικής συμπλ,οκής έγινοντο τόσοι φόνοι, τόσα 
φρικτά πράγματα διά την κυρίευσιν μιας μόνης πόλεως, οσα δεν 
έπραχθησαν επι του φυσικοΰ βίου των ανθρώπων καθ5 ολον τα 
πρόσωπον τής γης εις ολοκλήρους αιώνας. Τοιαΰτα είναι τά 
πρώτα αποτελέσματα τής διαιρέσεως του ανθρωπίνου γένους εις 
διαφόρους κοινωνίας. 3Ά ς  έπαναλαβωμεν δέ τά περί συστάσεως
αυτών.

Γνωρίζω, δτι πολλοί άλλως πως εξήγησαν την αρχήν τών πο
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λιτικών κοινωνιών, ήγουν διά των καταχτήσεων του δυνατωτέ- 
ρου ή διά τής των αδυνάτων ένώσεως. Και οποίαν έκ τούτων 
των αιτιών προτιμήστ) τις, δεν αντιβαίνει μέν εις τον σκοπόν 
μου* μ3 δλον τούτο ή εκτεθεισα παρ’ έμου μου φαίνεται φυσι- 
κωτέρα διά τούς έξης λόγους. Πρώτον: επι της πρώτης ύποθέ- 
σεως, επειδή to  δικαίωμα τής κατακτήσεως δεν είναι παντελώς 
δικαίωμα, δεν ή δΰ να ντο να γέννηση άλλο. Διότι ό καταχτητής 
και οι κατακτηθέντες έπρεπε νά διαμένουν πάντοτε εις πόλεμον, 
εκτός εάν τό νικηθέν έθνος ήθελε στέρξει αρχοντα τον νικητήν 
του έκουσίως και μέ ελευθερωτάτην εκλογήν. 3Αλλ3 επειδή εως 
τότε πάσα όποιαδήποτε συνθήκη διά τής βίας προήλθε, οΐκοθεν 
λοιπόν άπο δεικνύεται άκυρος, και δεν είναι δυνατόν νά κατα- 
σταθτ) έκ ταΰτης τής ύποθέσεως οΰτε αληθής κοινωνία, ούτε πο
λιτικόν σύστημα, οτίτε άλλος τις νόμος, πλήν του δυναστικού. 
Δεύτερον: Α ι λέξεις αΰται, Δυνατός και ’Αδύνατος, επι τής 
δευτέρας ύποθέσεως επαμφοτερίζουν κατά την έννοιαν επειδή 
εις ολον τον χρόνον, τον μεταξύ τής ιδιοκτησίας καί των πολι
τικών κοινωνιών, αι λέξεις τχύται σημαίνουν κυριώτερον τόν 
Πτωχόν καί τόν Πλούσιον διότι προ των νόμων τω δντι δεν 
ήδύναντο κανείς, νά υπόταξη τούς ανθρώπους κατ’ άλλον τρόπον, 
έΐμή έπερχόμένος εναντίον τής περιουσίας των, ή δεχόμενος 
αυτούς μετόχους και κοινωνούς τω ν Ιδίων αϊτού κτημάτων 
Τρίτον : Ε π ε ιδή  οί πτωχοί δεν ειχον άλλο τίποτε κυριεΰσιμον παρά 
την έλετ’θερίαν, ή θελεν εισθαι εργον μεγίστης μωρίας νά ζημιω
θούν έκουσίως τό μόνον αυτών αγαθόν ά'νευ οΰδενός ανταλ
λάγματος. Οι δέ πλούσιοι εξ εναντίας, εχοντες υποκείμενα εις 
αρπαγήν πολλά αγαθά, ή σαν πολλφ μάλλον υποκείμενοι εις 
βλάβην, καί επομένως έπρεπε νά προφυλαττωνται περισσότερον 
διά την άσοραλειάν των. Τέλος πάντων εΰλογώτερον είναι νά 
πιστεΰσωμεν, δτι μάλλον επινοεί πράγματα δστις έξ αυτών ωφε
λείται, παρ3 δστις βλάπτεται.

Ή  πολιτική κυβέρνησις δεν έμορφώθη ευθύς έξ αρχής στα- 
θερώς και τακτικώς. Μη εχοντες οι άνθρωποι φιλοσοφίαν καί
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πείραν πραγμάτων, μόνον τά παρόντα άτοπα εβλεπαν, περί δε 
των άλλων τόσον εφρόντιζαν, δσον άνεφΰοντο εις τό αναμεταξύ. 
Τό πολιτικόν σύστημα, και μετά ατολλήν σπουδήν των σοφωτέρων 
νομοθετών, δεν θέλει φθασει ποτέ εις την πρέπουσαν τελειό
τητα, διότι έξ αρχής ήτο εντελώς σχεδόν εργον τής τύχης, κακώς 
γενόμενον. 3Ανακαλύπτει μέν δ χρόνος τάς ελλείψεις του και 
διδάσκει θεραπείας, ουδέποτε όμως δύναται νά διορθώση τά 
ελαττώματα τής αρχικής ιδρΰσεώς του. Αυτοί έπεσκεΰαζαν άκα- 
ταπαυστο^ς, έν φ  έπρεπε νά τό κατεδαφίσουν παντελώς, και 
άπορρίψαντες δλην την παλαιάν ύλην, καθώς ό Λυκούργος εις 
την Σπάρτην, νά ανεγείρουν καλήν οικοδομήν. Ή  πολιτική κοι- 
τωνια συνέστη κατ’ άρχάς εκ τινων γενικών συνθηκών, τάς όποιας 
άπεδέχθησαν δλοι οι πολΐται, γενόμενοι κοινώς έγγυηταί υπέρ 
τής ιδιαιτέρας ασφαλείας ενός έκαστου των συ μπολ ιτευ ο μενών. 
Έ κ  πείρας έπρεπε νά άποδειχθή, δτι ήτον άσθενέστατον τό τοι- 
ουτον σύστημα, και δτι οι παραβάται των συνθηκών εύκολώ- 
τατα άπέφευγον την τιμωρίαν, διότι ή δλη κοινωνία έπρεπε νά 
ΐδϊ] καινάκρίντ) την παραβασιν.Πολυτρόπως έπρεπε νά άνατραπτ] 
ό νόμος, νά πολλαπλασιασθουν εις άπειρον αι άτοπίαι και παρανο- 
μίαι, και οΰτω τέλος πάντων νά στοχασθοΰν, δτι ή επισφαλής πα
ρακαταθήκη τής κοινής δυνάμεως πρέπει νά παραδοθη εις 
χεΐρας ολίγων και δτι πρέπει νά καταστήσουν άρχοντας επι
μελούμενους περ'ι τής εκτελέσεως των βουλευμάτων του δήμου. 
Διότι τό νά εΐ,τωμεν δτι οί άρχοντες έξελέγησαν άνευ αίτιας, ' 
πριν γειντ] χρεία και σκέψις τοιαΰτης εκλογής, και δτι υπήρχαν 
οι ύπηρέται των νόμων προ τής νομοθεσίας, τούτο είναι νπό- 
θεσις άναξ ία σπουδαίας ανασκευής.

"Ομοια παράλογον είναι και τό νά πιστεΰστ] τις, δτι τά έθνη 
παρεδόθησαν κατ3 άρχάς εις χεΐρας αυτεξουσίου δεσπότου, ά'νευ 
συνθήκης, άνευ αμοιβής, και δτι άνθρωποι αγέρωχοι και ατί
θασοι έφαντάσθησαν, ως πρώτην προμήθειαν τής κοινής αυτών 
ασφαλείας, τό νά καταδουλωθώσι. Τω δντι διά τι κατέστησαν 
άρχοντας, ειμή προς ΰπερασπισιν αυτών κατά τής βίας,
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προς διατήρησιν τής περιουσίας, τής ελευθερίας και τής ζωής, 
δηλαδή των στοιχείων, διά νά εΐπω οΰτω, τής ΰπάρξεώς τω ν ; 
Ε π ε ιδή  τό χειρ ιστόν προς τούς ανθρώπους είναι τό νά ύποτασ- 
σωνται εις την θέλησιν του άλλου, δεν ήτον αρα εναντίον τού 
ορθού λόγου, νά γυμνωθούν διά χειρός του δεσπότου από 
τα μόνα πράγματα, δ ιάτα  οποία εϊχον χρείαν τής βοήθειας του; 
Τ ί άλλο ή δυνατό νά δώση προς αΰτοΰς, ισότιμον αντάλλαγμα 
τοιοΰτου δικαιώματος;' Και αν ύποτεθί), δτι έτόλμησε νά τό ζη- 
τήση μέ πρόσχημα ύπερασπιστοϋ, δεν ήθελε λάβει έν ταυτφ την 
μυθικήν άπόκρισιν: Τ ί χειρότερον ενδέχεται νά πάθωμεν από τον 
εχθρόν; ’Αναντίρρητος λοιπόν και θεμελιώδης θέσις δλου του 
πολίτικου δικαιώματος είναι δτι τά έθνη εστερξαν άρχοντας διά 
νά υπερασπίζουν την ελευθερίαν αυτών, και δχι νά τά κατα- 
δουλώσουν. 9Αρχόμεθα, ελεγεν ό Πλινιος προς τον Τραϊανόν, 
διά νά μή δουλεύω μεν.

Οί πολιτικοί σοορίζονται περί τής φιλελευθερίας, καθώς οί 
φιλόσοφοι περί του φυσικοΰ βίου. Έ κ  φαινομένων πραγμάτων 
κρίνουν περί αφανών, παντη ανομοίων, και λέγουν δτι ό. άν
θρωπος κλίνει φυσικά εις την δουλείαν,διότι βλέπουν τούς atαρόντας 
ανθρώπους ύποφέροντας τον ζυγόν μέ υπομονήν δεν στοχάζον
ται όμως δτι έπι τής ελευθερίας τοιοΰτόν τι συμβαίνει, όποιον 
και έπι τής άθωότητος και αρετής, art δηλαδή, έν δσω τάς έχει δ 
άνθρωπος, αισθάνεται την τιμήν αυτών, άφ3 οΰ δέ τάς άποβάλτ), 
έν ταύτω συναφαιρειται και την εις αΰτάς δρεξιν. Έ γώ  μεν γνω
ρίζω τάς τρυφάς τής πατρίδος σου, ελεγεν ό Βρασίδας πρόςτινα 
Σατράπην ό όποιος ήθελε νά συγκρίντ) την Σπάρτην μέ την 
σέπολιν, σύ δμως δεν δΰνασαι νά γνωρίζης τής πατρίδος μου 
τάς ή δόνας.

Καθώς ό μέν άδαμαστος ίππος εκ μόνης προσεγγίσεως του 
χαλινού ανεγείρει την χαίτην του, κτυπα τούς πόδας εις την γην 
και ταράττεται, ό δέ ήμερος υποφέρει και την μάστιγά και to 
κέντρον, οΰτω και ό βάρβαρος άνθρωπος δεν κλίνει παντελώς τον 
αυχένα του υπό τον ζυγόν, τον όποιον ό πολιτισμένος άνα-
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δέχεται άγογγΰστως, αλλά προτιμά την θορυβωδεστέραν ελευθε
ρίαν παρά την ήσυχωτέραν ύποδουλωσιν. Δεν πρέπει λοιπόν νά 
κρινωμεν έκ τής «χρειότητος των υποδουλωμένων εθνών, όποιαν 
διαθεσιν έχει ό άνθρωπος έκ φΰσεως ώς προς την δουλείαν, 
άλλ3 έκ των εξαίσιων πράξεων, δσας επραξαν οι ελεύθεροι λαοί, 
διά νά άποφΰγουν την καταδυναστείαν.Γνωρίζω μέν δτι οί υποδου
λωμένοι επαινούν πάντοτε την ειρήνην κα'ι. ησυχίαν, την όποιαν 
απολαμβάνουν δουλεΰοντες, και δτι m iserrim am  servitutem  
pacem appellant, ήγουν την άθλιωτάτην δουλείαν ειρήνην ονο
μάζουν άλλ9 όταν βλέπω τούς ελευθέρους δτι ως ουδέν νομί
ζουν τάς ήδονάς, την άναπαυσιν, τά πλοΰτη, την δΰναμιν καί 
αυτήν την ζωήν, διά νά φυλαξουν εκείνο τό μόνον αγαθόν, τό 
όποιον καταφρονούν τόσον, δσοι τό έζημιώθησαν δταν βλέπω 
τά έκ γενετής ελεύθερα ζώα, δτι άποστρεφόμενα την δουλείαν 
συντρίβουν την κεφαλήν εις τάς κιγκλίδας τής φυλακής τω ν  
δταν βλέπω πλήθη άγριων γυμνητευόντων, δτι καναφρονσυν 
την Ευρωπαϊκήν ήδυπάθειαν, ώς ούδέν νομίζοντες την πείναν* 
τό πυρ, τον σίδηρον και τον θάνατον, διά μόνην την ελευθερίαν, 
αισθάνομαι, δτι δεν ανήκει εις δοΰλους νά κρίνουν περί ελευ
θερίας.

Περί δέ τής πατρικής εξουσίας, έκ τής οποίας λέγουν πολλοί, 
δτι προήλθεν ή αυτεξούσιος δεσποτεία και πάσα κοινωνία πο
λιτική, χωρίς νά άναδράμωμεν εις τάς έναντίας αποδείξεις του 
Λώκε και Σίδνεϋ, αρκεί νά σημειώσω μεν μόνον, δτι παρά την 
εύμένειαν τής πατρικής εξουσίας δεν υπάρχει άλλο είς τον κόσμον 
διαφορετικώτερον τής άγριότητος του τυράννου. Διότι ή εξουσία 
του πατρός μάλλον ζητεί νά ωφελήση τον έξουσιαζόμενον, παρά 
τον έξουσιάζοντα. 3Αρκει νά σημειώσωμεν, δτι ό πατήρ κατά 
τον φυσικόν νόμον είναι κύριος του παιδός, έν δσω εχει χρείαν 
τής πατρικής βοήθειας, ύστερον όμως έξισοΰνται προς άλλήλους, 
και ό υιός, ανεξάρτητος ών, δεν χρεώστε! προς τον πατέρα του 
δουλείαν και υποταγήν, άλλα σέβας μόνον. Διότι ή εύγνωμοσιινη 
είναι μέν χρέος αφευχτον, δεν πρέπει δμως και ώς εκ δίκαιο.
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ματος νά ζητήται. "Οθεν αντί νά λέγωμεν οτι ή πολιτική κοι
νωνία ελαβεν αρχήν από την πατρικήν εξουσίαν, έξ εναντίας 
πρέπει νά όμολογώμεν δτι ή πατρική εξουσία λαμβάνει την κυ- 
ριωτέραν δΰναμιν από την πολιτικήν κοινωνίαν. Ε ις άνθρωπος 
δεν ή δυνατό νά γνωρισΟΐ) ώς πατήρ πολλών, ειμή δίαν εμειναν 
πολλοί συνηθροισμένοι περί αυτόν ή πατρική περιουσία, την 
οποίαν κυριεύει τω δντι ό πατήρ, συνέχει τα τέκνα του υπό την 
κυριότητα του. Διότι δΰνατάι νά δ<ύστ| εις αυτά έκ τής περιου
σίας του κατ3 αναλογίαν τής εύνοιας του, ήγουν καθ3 δσον ευ
ρίσκει αυτούς ευπειθείς εις τά θελήματα του. 3Αλλ3 οι υπήκοοι 
αντί νά ελπίζουν τοιαΰτην δωρεάν από τον δεσπότην, δστις τούς 
εξουσιάζει κτηματίκώς και αυτούς και την περιουσίαν των ή 
τουλάχιστον διισχυρίζεται δτι ανήκει εις αυτόν τοίαΰτη εξουσία, 
νομίζουν ώς δωρεάν δσα άφηση εις αυτούς έκ τής ιδίας 
αυτών περιουσίας. Ό  δεσπότης λέγεται δίκαιος δταν τούς γυ
μνών?), και ευμενής δταν δεν τούς άρπάζτ) και την ζωήν.

*Αν ακολουθήσω μεν έξετάζοντες τά προίγματα δικαιωματι- 
κώς, θέλομεν εύρη και την θεληματικήν άττοκαταστασιν τής τυ
ραννίας δχι μόνον ψευδή άλλα και άνεπίδεκτον στερεάς βάσεως. 
Συνθήκη, από την όποιαν δεν ύποχρεοϋνται έξ ΐσου καί τά δυο 
μέρη, άλλ3 άφ’ ενός μέν επιφορτίζεται δλον to βάρος,άφ5 ετέρου δέ 
μένει εντελώς χωρίς ΰποχρέωσιν, συνθήκη αποτεινόμενη εις βλάβην 
του έγγυωμένου, είναι δΰσκολον ν3 άποδειχθτ) οτι έχει κύρος. Το 
αποτρόπαιον τούτο σύστημα ούτε σήμερον δεν άρέσκει εις τούς 
καλούς κα'ι ενάρετους μονάρχας, και μάλιστα εις τούς βασιλείς τής 
Γαλλίας, καθώς πολλάκις μαρτυρουν τά έκδοθέντα θεσπίσματα 
των και έξαιρέτως τό κατωτέρου τεμάχιον περίφημου τίνος άπο- 
μνημονεΰ ματος, έκδοθέντος κατά τό 1667 έτος έξ ονόματος και 
επιταγής Λουδοβίκου του ΙΔ '. «3Ά ς  μή νομίση τις λοιπόν (λέγει) 
οχιό  βασιλεύς, δεν ύπόκειται είς τούς νόμους τής επικράτειας 
του, επειδή τό δικαίωμα των ανθρώπων απαιτεί νά είναι και 
αυτός υποταγμένος. Οι κόλακες ενίοτε έπεχείρησαν νά ανα
τρέψουν την αλήθειαν τούτην, οί δέ χρηστοί βασιλείς ήγω νί
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θησαν νά την βεβαιώσουν ΰπερασπίζοντες αυτήν ώς θεόν κη
δεμόνα τής βασιλείας των. Πόσον είναι δικαιότερον νά λέγη τις, 
δπως και ό σοφος Πλατών, δτι τότε αληθώς ευδαιμονεί ή βασι
λεία, δταν ό μέν λαός υποτάσσεται εις τον βασιλέα, ό δέ βα
σιλεύς εις τούς νόμους, οΐ δέ νόμοι, δίκαιοι οντες, αποβλέπουν πάν
τοτε εις κοινόν συμφέρον!» Δεν εξετάζω παντελώς, εάν ό άν
θρωπος δεν ύποβιβάζΐ] την φΰσιντου έξομοιοΰμενος μέ τά κτήνη, 
τά δουλικώς ύποτασσόμενα εις τάς ένστικτους επιθυμίας των* 
αν δεν ΰβρίζτ] και αυτόν τον δημιουργόν του, δταν άπορρίπττ) 
άορειδώς τό πολυτιμότερον δώρόντου, την ελευθερίαν λέγω, την 
άξιολογωτέραν δΰναμιν τής ανθρώπινης φΰσεως, όταν καθυπο- 
βάλλτ] εαυτόν εις την ανάγκην του νά πράττη δλας τάς άπηγορευμέ- 
νας ύπ’ αύτου κακίας, προς αρέσκειαν δεσπότου θηριώδους και 
άνοήτου. Δεν εξετάζω, εάν αυτός ό αριστοτέχνης θεός δεν πρεπει 
μάλλον νά άδημοντ), δταν βλέπη δτι καταστρέφεται ή ατιμάζεται 
τό καλλιστον των πλασμάτων του' παρατρέχω, αν θέλετε, και τό 
αΰτόπιστον των λόγων του Μπαρμπεϋράκ, ό όποιος απλώς άποφαί- 
τεται κατά τον Λώκε, δτι ούδεις δΰναται νά πώληση την ελευ
θερίαν του, ώστε και νά ύποταχθη ύπ3 αυτεξούσιον δεσπότην, αγό
μενος και φερόμένος κατά την φαντασίαν αΰτου, διότι, λέγει, 
τούτο είναι τό αυτό μέ τό νά πώληση την ζωήν του, έπι τής 
όποιας οΰδεμίαν έχει εξουσίαν. Τούτο μόνον ερωτώ, διά ποιον 
λόγον, δσοι άσυστόλως εστερξαν νά εξευτελίσουν τούς εαυτούς 
των τοσοΰτον, ήδυνήθησαν νά καταστήσουν και τούς απογό
νους των εις την αυτήν καταισχύνην, και νά επικυρώσουν υπέρ 
αυτών συνθήκην δουλείας ζημιοΰντες αυτούς τά αγαθά τής ελευ
θερίας, τά όποια δεν λαμβάνουν οί απόγονοι εκ δωρεάς και 
χαριτος των προγόνων, αγαθά, χωρίς των οποίων και αυτή ή 
ζωή είναι αφόρητος εις τούς άξιους ζωής ;

Ό  Ποΰφεντορφ λέγει δτι, καθώς δΰναται έκαστος νά μετα- 
δώση την περιουσίαν του εις άλλον διά συνθηκών και ό [ιολο
γιών, οΰτω δΰναται νά δώστ] χάρισμά καί την ελευθερίαν του. 
Τούτο κατά την έμήν κρίσιν είναι κάκιστος συλλογισμός. Διότι ή
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μέν περιουσία μου, άφ’ ου δοθή, άποξενούται άπ’ έμοϋ καθ3 
ολοκληρίαν, καί αν ό λαβών μεταχειρισΟη κακώς αυτήν, τούτα 
προς εμέ είναι πάντη άδιάφορον ή καταχρησις όμως τής ελευ
θερίας μου εις τάς χειρας του άλλου δεν έχει προς εμέ την 
αυτήν αδιαφορίαν, επειδή δι3 ο,τι κακόν πράξω βιαζόμενος νπ 
όίλλου ώς δούλος κρίνομαι ένοχος εγώ, γενόμενος δργανον τής 
κακίας. Προς τοΰτοις, επειδή το δικαίωμα τής ιδιοκτησίας εκυ- 
ρώΟη εκ συνθήκης και συστήματος ανθρωπίνων, δΰναται έκα
στος νά διατάξτ) την περιουσίαν του κατά την θέλησίν του, δεν 
έχει όμως την αυτήν εξουσίαν και ειςτά ουσιώδη δώρα τής φΰ- 
σεως, εις την ζωήν και την έλευθερίίχν, τά όποια συγχωρείται νά 
λαμβάνη πας άνθρωπος, και τουλάχιστον είναι αμφίβολον αν 
εχτ] τις δικαίωμα νά τά άπορρίπτϊ). Διά την έκουσίαν ζημίαν τής 
ελευθερίας εξευτελίζεται ό άνθρωπος* διά την έκουσίαν στέρησιν 
της ζωής έξουδενουται, δσον εξαρτάται από αυτόν και επειδή 
δεν υπάρχει αγαθόν εις τούτον τον κόσμον ισότιμον τής ζωής και τής 
ελευθερίας, υβρίζει τις έν ταΰτω και την φΰσιν και τό λογικόν, 
όταν δι3 όποιονδήποτε λόγον στερξη νά τά άποβάλη. 3Αλλά και 
αν ύποτεθή οτι δΰναται τις νά άποξενώστ) την ελευθερίαν του, 
καθώς και την περιουσίαν του, ή διαφορά είναι μεγίστη ώς 
προς τά τέκνα του, τά όποια λαμβάνουν τά μέν κτήματα του 
πατρός κατά κληρονομιάν του πατρικού δικαιώματος, ώς υιοί, 
την δέ ελευθερίαν κατά χάριν της ορΰσεως, ως άνθρωποι* καί 
ακολούθως οι πατέρες των δεν έχουν δικαίωμα, νά την άφαιρέ- 
σουν ακ αΰτοΰς. Καθώς λοιπόν, διά νά συστήσουν την δουλείαν, 
βπρεπε νά καταναγκάσουν την φΰσιν, οΰτω διά νά παρατείνουν 
τό τυραννικόν δικαίωμα, έπρεπε νά την μεταβάλουν. ΟΙ δέ νο
μοδιδάσκαλοι, οσοι λέγουν μέ τρόπον σοβαρόν o n  to  παιδίον 
του δούλου γεννάται δούλος, δι* άλλων λέξεων άποοραίνονται δτι 
ό άνθρωπος δεν γεννάται άνθρωπος.

Ε ίναι λοιπόν βέβαιον, κατά την κρίσιν μου, δτι α! πολίτικα! 
κυβερνήσεις δεν έλαβαν αρχήν από την αυτεξούσιον δΰναμιν, 
ή όποια είναι φθορά και έσχατος δρος των πολιτευμάτων, καταβι-



78 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΟΣ

βάζουσα την κοινωνίαν οπό τον νόμον του ισχυρότερου, τον όποιον 
οι άνθρωποι θέλοντες νά καταλΰσουν κατέστησαν τάς πολιτικός 
κυβερνήσεις. Είναι βέβαιον προς τοΰτοις, δτι και αν υποθέσω μεν 
τό αυτεξούσιον κράτος αρχήν των πολιτικών κυβερνήσεων, 
επειδή έκ φΰσεως τό τοιοΰτον κράτος είναι αθέμιτον, δεν ήδΰ- 
•νατο νά στερεώση οΰτε τά δικαιώματα τής κοινωνίας ούτε την 
εκ πολιτικού συστήματος ανισότητα.

Χωρίς νά εισέλθω τώρα εις θεωρίαν τής θεμελιώδους συν
θήκης, κατά την όποιαν εσυστήθη πάσα πολιτική κυβέρνησις, 
— πράγμα μέχρι τσυδε άνεξέταστον— εκλαμβάνω κατά την κοινήν 
γνώμην δτι τό πολιτικόν σύστημα εγεινε τω δντι μέ συνθήκην του 
λαού και των εκλεχΟέντων αρχόντων, συνθήκην, διά τής οποίας 
ν,αλ τά δυο μέρη υπόχρεουνται νά φυλαττουν τούς τεθέντας νόμους, 
τούς συστατικούς τής κοινωνίας των. Ε πε ιδή  δ λαός ήνωσεν 
δλας τάς θελήσεις του εις μίαν μόνην, ολα τά αρθρα, οπού φαί
νεται αΰτη ή Οέλησις, γίνονται νόμοι θεμελιώδεις, ΰποχρεουντες 
δλα τά μέλη τής κοινωνίας ανευ εξαιρέσεως* εις δετών νόμων 
τούτων κανονίζει την εκλογήν κα'ι δΰναμιν των αρχόντων, των 
τεταγμένων εις επιστασίαν και έκτέλεσιν των άλλων νόμων. Αΰτη 
ή δύναμις των αρχόντων εκτείνεται εις δσα συμβάλλουν προς στερε
ό) 0ΐν του συστήματος, δεν δΰναται όμως και νά τό μεταβαλη. 
Ά πέδω καν τιμάς εις αυτους, διά τάς όποιας και οι νόμοι, και 
οί ύπηρέται των νόμων γίνονται σεβασμιώτεροι. Έξεχώρησαν 
προσωπικά προνόμια διά τούς κυβερνήτας προς αμοιβήν του 
κόπου τον όποιον καταβάλλουν διά την καλήν εκτέλεσιν των νο- 
μιμων, ύπεχρέωσαν αυτούς νά μεταχειρίζονται την έμπιστευ- 
μένην εις αυτούς δΰναμιν κατά τον σκοπόν τής κοινωνίας, νά 
φυλαττουν εις πάντα άνθρωπον τό άνήκον εις αυτόν, και νά 
προτιμούν είς πάσαν περί στάσιν τό κοινόν προ του Ιδιου συμ
φέροντος.

Ε π ε ιδή  τότε οι άνθρωποι, μή εχοντες πείραν πραγμάτων 
ή άγνοοϋντες την άνθρωπίνην καρδίαν, δεν ήδΰναντο νά προΐ- 
δουν τάς άφευκτους καταχρήσεις τοΰτοιοΰτου συστήματος, έπρεπε
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νά τό νομίσουν κάλλιστον, καί μάλιστα διότι, δσοι άνεδέχθησαν 
τήν φροντίδα τής συντηρήσεώς του, τό εΰρισκαν εις εαυτούς ιδι
αιτέρως συμφερώτερον. Ή  βασις τής αρχής και τά δικαιώματα 
των αρχόντων ή σαν οι νόμοι, και εάν κατελΰοντο, συγκατελΰετο 
ευθύς και ή νόμιμος δΰναμις του αρχικού αξιώματος, ό δέ λαός 
δεν είχε χρέος νά υποτάσσεται εις τό έξης εις αΰτοΰς. Και επειδή 
ό νόμος και δχι δ κυβερνήτης συνιστα τό ουσιώδες τής πολι
τείας, ήθελεν άναλάβει έκαστος τό δικαίωμα τής φυσικής αύτοΰ
ελευθερίας.

Ε ις από δε ιξ ιν τουτου κα'ι άλλους λόγους εΰρίσκο μεν, αν 
οκεφθώμεν ολίγον μετά προσοχής* κα'ι αυτή καθ’ έαυτήν ή συν
θήκη, τοιαΰτη οΰσα, μαρτυρεί δτι δεν ή δυνατό νά είναι απαρά
βατος. Διότι, μή οΰσης άλλης άνωτέρας δυναμεως έγγυωμένης 
κοά κρατυνοΰσης τά όμολογηΟέντα και άναγκαζοΰσης τούς συμ- 
φωνήσαντας νά φυλάττουν τάς αμοιβαίας συμφωνίας, τά όμο- 
λογοΰντα μέρη επρευτε νά κρίνουν κατ3 Ιδίαν κρίσιν τάς διαορο- 
ράζ των, και νά εχτ] δικαίωμα έκατερον νά καταλΰτ) τήν συνθή
κην, δταν ήθελεν έξελεγχθή τό έτερον δτι παραβαίνει τά χρέη 
του, ή δταν ή συνθήκη ήθελε κριθή δτι δέν ωφελεί πλέον. Εις 
τούτο ίσως θεμελιοΰται τό δικαίωμα τής παραιτήσεως. Λαμ- 
βανοντες λοιπόν τό πολιτικόν σύστημα ώς εργον απλώς ανθρώ
πινης γνώμης, καθώς και τω δντι τό θεωρουμεν, εύρίσκομεν δτι 
Ιάν δ αρχών, έν φ ειχεν άνά χειρ ας δλην τήν δΰναμιν και εϊχεν 
ολον to  δφελος τής συνθήκης, ήδΰνατο μ3 δλον τούτο έκ δίκαια)-  
ματος νά παραιτηθτ) από to  αρχικόν αξίωμα, δ λαός, δ οποίος 
οσάκις σφάλλουν οι άρχοντες, αυτός αισθάνεται τήν βλάβην, 
Έπρεπε νά εχη δικαίωμα ισχυροτέρω τω λόγω νά παραιτηθη από 
τήν υποταγήν, 3Αλλ3 αΐ φρικται διχόνοιαι, αί άπειροι άταξίαι, 
δσας ήθελεν επιφέρει αναγκαίος τό επικίνδυνον τούτο δικαίωμα, 
•αποδεικνΰουν προ πάντων, δτι τά πολιτικά συστήματα των αν
θρώπων δέν έπρεπε νά έχουν βασιν μόνον τήν λογικήν, άλλα 
νά εΰρουν και στερεώτερον υποστήριγμα, δτι δηλαδή ήτον άναγ- 
χαιότατον διά τήν κοινήν ησυχίαν νά μεσολάβηση και ή θεία
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βούλησις, διά νά δώστ) εις τον άρχοντα ιερόν τινα χαρακτήρα 
και άπαραβίαστον, και οΰτω νά άφαιρέσϊ] από τούς υπηκόους 
τό δλέθριον δικαίωμα τής έλευθέρας περί τοΰτου γνώμης. *Άν 
ΰποτεθη δτι τούτο μόνον τό καλόν εχομεν από την θρησκείαν 
πάλιν ήτον ικανόν νά μάς παρακίνηση νά την αγαπώ μεν και 
νά την άποδεχο3μεθα, διότι, και μεθ3 δλας αυτής τάς καταχρήσεις 
δΰναται νά εμποδιστ) περισσοτέρας αιματοχυσίας, παρ’ δσας προ
ξενεί ό ενθουσιασμός. 9Αλλ9 ας ακολουθήσω μεν την σειράν τής 
προκειμένης ΰποθέσεως.

Τά διάφορα είδη τής πολίτικης κυβερνήσεως προήλθαν από 
την κατά τό μάλλον και ήττον διαφοράν, την οποίαν είχον οι 
άνθρωποι προς άλλήλους, δταν έσκέπτοντο περί πολίτικου συστή-

ΙΤΙ C /  . · 9 Η | · · ί» \  Ο  m  9 /ί- /  3 / A V ν^υρισκετο μεταξύ αυτών έξοχος τις άνθρωπος κατα την 
διίναμιν, κατά την αρετήν, κατά τον πλούτον ή κατά τό άξιό- 
πιστον ; Αυτόν μόνον εξέλεξαν άρχοντα, και ή πολιτεία εγεινε 
Μοναρχική. Έ ά ν  ή σαν πολλοί, σχεδόν δμοιοι κατά τό αξίωμα 
προς άλλήλους, ώς δέ προς τούς άλλους πάντας υπέρτεροι, αυτούς 
εξέλεξαν όμου, καί συνεκροτήθη ’Αριστοκρατία. "Οπου δέ οι άν
θρωποι ήσαν άναλογοι προς άλλήλους κατά τον πλούτον, κατά 
την αρετήν, και όλιγώτερον απομακρυσμένοι από τον φυσικόν 
βίον, άνέλαβον κοινώς την ΰπερτατην δΰναμιν του πολιτεύματος 
καί κατέστησαν Δημοκρατίαν. Ό  χρόνος απέδειξε ποιον έκ τούτων 
των πολιτευμάτων ήτον εις τούς ανθρώπους ώφελιμώτερον. Οί 
μέν δ ιέ με ι/ν αν υποκείμενοι εις τούς νόμους, οι δέ ΰπεΥάχθησαν 
ευθύς υπό δέσποτας. Οί μέν πολιται ή θέλησαν νά φυλαξουν την 
ελευθερίαν των, οί δέ υπήκοοι εστοχάσθησαν νά την άφαιρέσουν 
και από τούς γείτονας των, μή ΰποφέροντες νά βλέπουν άλλους 
έχοντας εκείνο το αγαθόν, απο τό όποιον αυτοί έστερήθησαν. 
Έ ν  ένι λόγω, εις τούτο μέν to μέρος συνήλθον τά κτήματα και 
τά πλοΰτη, εις εκείνο δέ ή ευδαιμονία και ή αρετή.

Έ π ι  των διαφόρων τούτων διοικήσεων οί άρχοντες πρώτον 
έγίνοντο κατ’ εκλογήν. "Όταν δέ ό πλούτος δεν ενικά, ή προ- 
τίμησις έδίδετο εις την Αρετήν* (εκ τής οποίας ό άνθρωποςλαμ-
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βάνει φυσικήν υπεροχήν ως προς τούς άλλους), και εις την πρεσ
βυτέραν ηλικίαν, ώς εχουσαν πείραν των πραγμάτων, καί απα
θέστερα ν εις τάς βούλας. Οί πρεσβΰτεροι των Ε βρα ίω ν, οι γέ
ροντες τής Σπάρτης, ή Γερουσία τής Ρώμης, και αυτή ή ετυμο
λογία τής ήμετέρας λέξεως seigneur, άποδεικνΰουν πόσον ήτον 
άλλοτε σεβαστή ή πρεσβυτική ηλικία. 3Αλλ3 δσον αί ψήφοι έδί- 
δοντο εις τούς πρεσβυτέρους, τόσον ή ψηφοφορία έγίνετο συ
χνότερα και το διίσκολον του πράγματος αίσΟητότερον. Π α- 
ρεισήχθησαν λοιπόν αί συνωμοσίαι, έγεννήθησαν οί στασιασμοί, 
παρωξΰνθησαν αι φατρίαι, έξήφθησαν οί εμφύλιοι πόλεμοι, 
τέλος πάντων, έχΰθη τό αίμα των πολιτών, ώς διά κοινήν ευ
τυχίαν, καί έκινδΰνευσαν οί άνθρωποι νά περιπέσουν εις την 
αναρχίαν την παλαιαν. Ή  φιλοδοξία των μεγαλύτερων εΰρεν 
επιτήδειας τάς τοιαΰτας περιστάσεις, διά νά καταστήστ] την πα
τρικήν αξίαν αναφαίρετον από τούς υίοΰς* ό δέ λαός συνειθισ- 
μένος πλέον νά δουλεΰη, νά ήσυχάζϊ) και νά αναπαύεται, και μή 
δυναμενος πλέον νά αποτίναξη τον ζυγόν, συγκατένευσεν εις αΰ- 
ξησιν τής δουλείας, διά νά στερεώστ} την ησυχίαν του, και ούτως 
οι άρχοντες, γενόμενοι διαδοχικοί, έμαθαν νά βλέπουν την αρχήν 
ώς προγονικόν αγαθόν, νά νομίζωνται καθ’ εαυτούς ως κύριοι 
του έθνους, του όποιου κατ3 άρχάς ήσαν ύπηρέται και θερά
ποντες, νά ονομάζουν τούς συμπολίτας των δοΰλους, νάτούς υπο
λογίζουν ώς κτήνη μέσα εις την περιουσίαν αυτών, οΰτοι δέ νά 
ονομάζονται ’Ισόθεοι καί Βασιλείς των βασιλευόντων.

3 Αν εξακολουθήσωμεν την πρόοδον τής άνισότητος επ'ι των 
μεταβολών τούτων, θέλομεν εΰρει, οτιό πρώτος δρος αυτής είναι 
ή νομοθεσία και ή ιδιοκτησία· δεύτερος 6έ, ή σΰστασις τής αρ
χικής δυναμεως* τρίτος δέ και τελευταίος, ή μεταβολή τής νο
μίμου εξουσίας είς κράτος τυραννικόν* ώστε επ'ι μέν τής πρώτης 
εποχής, έπεκυρώθη f) διαφορά του πτωχού και πλουσίου, επι δέ 
τής δευτέρας, ή του αδυνάτου και δυνατού, επ'ι δέ τής τρίτης, ή 
του δεσπότου καί δοΰλου, ή οποία είναι ό τελευταίος της άνισότη
τος βαθμός και ό έσχατος δρος, εις τον όποιον καταντώσι τέλος 

ΙΙερ Ι τη ς  ά ν ισ ό τη τ  ος τω ν άν& ρώπων 6
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πάντων δλοι οι άλλοι, εως οΰ έξ αιτίας νέων μεταβολών κατα- 
λυθτ] παντελώς τό πολιητόν σύστημα ή προσεγγίση εις τό πρώτον 
νόμιμον σχήμα.

Διά νά εννοήσω μεν δτι εις τούτο τό τέλος καταλήγουν τά 
πράγματα έξ ανάγκης, πρέπει νά εξετάσω μεν μάλλον, όποιαν 
μορφήν λαμβάνει τό πολιτικόν σύστημα, δταν σχηματίζεται και 
όποια άτοπα επιφέρει με θ’ έαυτοϋ, παρά τάς αιτίας τής συστά- 
σεώς του. Διότι αί κακιαι, διά τάς όποιας γίνονται αναγκαία 
τά κοινωνικά συστήματα, αί αΰται άναγκαίως επιφέρουν τάς 
συναφείς καταχρήσεις αυτών και διότι (εξαιρούμενης τής Σπάρτης 
μόνης, δπου δ νόμος έφρόντιζε κυρίως περί της των παίδων 
αγωγής* οπού ό Λυκούργος εδωκεν ήθη εις τούς πολίτας, δ ιάτα  
οποία δεν ήτον ανάγκη σχεδόν νά πρόσθεση και νόμους· νόμους, 
οΐτινες έν γένει, ασθενέστεροι δντες των παθών, περιορίζουν 
μόνον τούς ανθρώπους, χωρίς νά τούς μεταβάλλουν) είναι εΰκο- 
λον νά αποδείξω μεν,δτι πάσα πολιτική κυβέρνησις, ή όποια χωρ'ις 
νά διαφθαρί] ή νά μεταβληθη, ήθελε βαδίζει πάντοτε κατά τον 
οκοπον της συστάσεώς της, δεν ήτον άναγκαιον νά συσταθη· 
και δτι δπου δεν παραβαίνει τις τούς νόμους και δεν μεταχει
ρίζεται κακώς to αρχικόν αξίωμα, έκει δεν είναι χρεία ούτε 
νόμων οΰτε αρχόντων.

Αί πολίτικα! διακρίσεις και τά προνόμια επιφέρουν κατ’ 
ανάγκην καί τάς διακρίσεις των πολιτών προς άλλήλους. "Οταν 
αΰξάντ) ή ανισότης των αρχόντων και του λαού, ευθύς εκτείνεται 
εις δλους τούς ΐδιώτας, και σχηματίζεται μυριοτρόπως, κατά τά 
πάθη, κατά τάς άρετάς, καί κατά τάς περιστάσεις. Ό  όίρχων 
δεν δΰναται νά σφετερισθη δύναμιν παράνομον, χωρίς νά κα- 
ταστήστ] περί αυτόν δορυφόρους και παραχώρηση εις αυτούς 
μέρος ταύτης τής δυνάμεως. Προς τοΰτοις οί πολΐται τότε 
στέργουν την τυραννίαν, δταν έκ τυφλής τίνος φιλοτιμίας παρα- 
συρόμενοι βλέπουν μάλλον τούς υποδεεστέρους, παρά τούς ανώ
τερους, και προτιμούν την έπι των άλλων εξουσίαν, παρά την 
ιδίαν ελευθερίαν, στέργοντες τον ζυγόν, διά νά έχουν και αυτοί
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υποχειρίους άλλους. Ε ίναι δυσκολώτατον νά ύποδουλωθτ] εκείνος, 
ό όποιος δεν επιθυμεί νά κυριεύη* καί, ό πανουργότερος πολιτικός 
δεν δΰναται κατ3 οΰδένα τρόπον νά ΰποδουλώστ] τούς φιλελευθέρους. 
3Αλλ3 ή άνισότης ευκόλως εκτείνεται εις ανθρώπους κενοδόξους 
καί δουλικούς άναδεχομένους πάντοτε μέ προθυμίαν τούς τυχη- 
ρούς κινδύνους, και άδιάφορον σχεδόν νομίζοντας ή νά δεσπό
ζουν η νά δουλεύουν άναλόγως μέ την συνδρομήν ή καταδρομήν, 
ήν ευρίσκουν έκ τής τύχης. 'Ό θεν έπρεπε νά ελθτ) καιρός, οπότε 
ό λαός νά καταντήση εις τοιαΰτην τΰφλωσιν, ώστε οι άρχοντες 
τα  λέγουν προς τον μικρότερον των ανθρώπων: «γενοΰ μέγας, σύ 
και δλη σου ή γενεά», και έν ταύτω εκείνος μέν νά φαίνεται μέγας 
«ίς ολον τον κόσμον, και νά το πιστευη και αυτός καθ3 εαυτόν, οί 
f)h απόγονοί του νά μεγαλΰνωνται περισσότερον, καθ3 δσον απο
μακρύνονται «π3 αυτου* νά αΰξάνη καί νά περισσεΰη τό απο
τέλεσμα, δσφ μάλλον ύφίσταται και αμφιβάλλεται 7] αίτια* νά 
γίνεται λαμπρότερα ή οικογένεια, δσφ περισσοτέρους οκνηρούς 
.προπάτορας δΰναται ν3 απαρίθμηση.

Δεν μου επιτρέπεται νά εκταθώ εδώ εις τοιαΰτας λεπτολο- 
γίας, άλλως εύκολα ήθελα εξηγήσει τίνι τρόπω, καί αυτής της 
πολιτικής διοικήσεως μή άναφερομένης παντελώς, άναγκαίως 
συμβαίνει ή κατά τό αξίωμα και κατά την δΰναμιν άνισότης 
των ανθρώπων. (18) 3Α φ3 οΰ συνέλθουν εις μίαν κοινωνίαν οί 
άνθρωποι, ευθύς αναγκάζονται νά συγκρίνουν άλλήλους και νά 
παρατηρούν τάς διαοροράς, κατά τάς όποιας διακρίνονται συμ- 
βιουντες και συμπράττοντες. Αι διαφοραί αΰται είναι μέν πολυ- 
ειδεις, επειδή δμως έν γένει ό πλούτος, ή ευγένεια ή ό βαθμός 
τής αξίας, ή δΰναμις καί ή προσωπική αρετή,είναι τά κυρίως δια
κριτικά- προτερήματα των εν κοινωνία διατελοΰντων ανθρώπων, 
ήθελα αποδείξει, δτι έκ τής συμφωνίας ή διαφωνίας των διαφόρων 
τούτων δυνάμεων φαίνεται έναργεστερον ή καλή ή κακή σΰστασις 
μιας τίνος πολιτείας, και δτι έκ των τεσσάρων τούτων ειδών τής 
ανιαοτητος,τά μέν προσωπικά προτερήματα είναι αρχή πάντων των 
Λοιπών, ό δε πλούτος είναι τό τελευταιον, δπου ανάγονται δλα
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τά αλλα* διότι αυτός είναι τό άμεσον δργανον τής ευζωίας καί 
δυναμενον ευκόλως νά μεταδοθη εις τούς άλλους, και ευκόλως 
αγοράζουν ο! άνθρωποι δι3 αΰτου δλα τά λοιπά. Έ κ  τούτης τής 
παρατηρήσεως δύναταί τις νά κρίνη ως έγγιστα, πόσον απέχει 
έκαστον έθνος άπο την πρώτην σΰστασιν τής κοινωνίας του, και 
πόσον επλησίασεν εις τούς έσχατους ορούς τής διαφθοράς. ’Ή θελα 
αποδείξει* δτι ή επιθυμία τής αξίας καί προτιμήσεως, που κα- 
τατρώγει την καρδιαν δλων ημών, μεγαλως έξασκεΐ τάς άρε- 
τάς και δυνάμεις των ανθρώπων διά τής συγκρίσεως, και είς 
όίκρον έρεθίζουσα καί πολλαπλασιάζουσα τά πάθη, φέρει τούς 
ανθρώπους είς όίμιλλαν, εις αντιζηλίαν, ή μάλλον ειπειν, εις 
εχθραν, κα'ι προξενεί καθ’ ή μέραν αποτυχίας κα'ι καταστροοράς 
παντός είδους, διεγείρουσα τόσους άνταγωνιστάς εις τό αύτσ 
σταδιον. ’Ή θελα αποδείξει, δτι διά την θέρμην τής φιλοτι
μίας, διά την μανιώδη επιθυμίαν τής προτιμήσεως, διά την 
οποίαν οί άνθρωποι είναι πάντοτε έξαλλοι κατά τον νουν,κατωρθώ- 
θησαν τά καλύτερα ή τά χειρότερα πράγματα, δτι εξ αυτής έγεν- 
νήθησαν αι άρετα'ι κα'ι αί κακίαι τών ανθρώπων, αι έπιστήμαικαί 
οι παραλογισμοί, οι πορθητα'ικαί οι φιλόσοφοι,ήτοι έν συνόλω πλή
θος κακών άντ'ι δλιγιστών καλών πραγμάτων και οτι τέλος π ά ν τ α , 
αν βλέπω μεν ολίγους τινάς δυνατούς και πλουσίους εις περιωπή ν 
δόξης κα'ι ευδαιμονίας, εν φ τό πλήθος ερπει εις τό σκότος τής 
δυστυχίας και άθλιότητος, τούτο συμβαίνει, διότι οί πλούσιοι 
τόσω μάλλον τιμώσι τά πλοΰτη, δσω πασχουν οι πτωχοί πε- 
ρισσοτέραν ένδειαν και απορίαν και διότι, χωρίς νά μεταβληθί) 
παντελώς τών πλουσίων ή κατάστασις, ευθύς ή ευτυχία φεύγει 
άπ3 αΰτοΰς, δταν άφαιρεθη του λαοϋ ή δυστυχία.

3Αλλ3 εκ τούτων εΰρίσκο μεν ΰλην μεγάλου συγγράμματος, 
δττου θάήδυνάμεθα νά σταθμίσωμεν τά καλά και τά κακά πάσης 
πολιτείας ως προς τά δικαιώματα του φυσικοΰ βίου, κα'ι νά δεί- 
ξωμεν τάς διαφόρους φάσεις, μέ τάς όποιας ή άνισότης εφανη 
μέχρι τής σήμερον, και ενδέχεται νά cpcevfj εις τούς μέλλοντας αι
ώνας, ώς εκ του είδους τής πολιτικής κυβερνήσεως και τών
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μελλουσών νά γίνουν έξ ανάγκης διά του χρόνου μεταβολών. Ε ίς 
έκεινο to  σύγγραμα θά εβλεπε τις ιόν λαόν έσωτερικώς και εξ 
αυτής τής προφυλαξεώς των απειλούμενων Εξωθεν κακών και 
την δυναστείαν αΰξάνουσαν άδιακόπως, χωρίς νά ήξεΰρουν οι δυ
ναστευόμενοι εις ποιον τέλος μέλλει νά καταντήση, ή ποιος τρόπος 
'δίκαιος θέλει μείνει διά νά τον μεταχειρισθουν κατ9 αυτής· θά 
έβλεπε τά δικαιώματα τών πολιτών και την εθνικήν ελευθερίαν 
ολίγον κατ’ ολίγον καταστρεφόμένα,τάςκραυγάς των ασθενών ύπο- 
τιθεμένας ώς ψιθυρισματα στασιώδη * την πολιτικήν δολιότητα, 
διοριζουσαν ολίγους τινάς μισθωτούς τοϋ λαοΰ εις τον έντιμον 
αγώνα τής ΰπερασπίσεως των κοινών πραγμάτων, και εκ τοΰτου 
την μέν φορολογίαν αναγκαιως επιβαλλόμενην,τόν δέ γεωργόν άπο- 
^άμνοντα και άποφεΰγοντα τούς αγρούς του, δχι μόνον εις πο
λεμικούς, άλλα και ειρηνικούς καιρούς, και άπορρίπτοντα τό 
αροτρον διά νά λαβή το ξίφος. Θά εβλεπε τό λεγόμενον 
τ ι μ ή ς  ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν  (point d’ honneur) νά μας φανερώνεται 
^αραδόξως και άθλίως και τούς ύπερασπιστάς τής πατρίδος μετ’ 
Ολίγον ή πολύν χρόνον νά γίνονται εχθροί αυτής πάντοτε ξιφή
ρεις κατά των πολιτών, και νά λέγουν προς τον τύραννον τής 
πατρίδος των,

Pectore si fratris gladium  juguloque parentis 
Condere me jubeas, gravidaeque in viscera partu 
Conjugis, invita peragam tamen om nia dextra.

*Ήτοι: «3Ά ν  μέ προστάξης νά βάλω τό ξίφος είς τό στήθος 
του αδελφού μου, εις τον λαιμόν των γονέων μου και εΐς τά 
<τπ/ιάγχνα τής κυοφοροΰσης γυναικός μου, θέλω τά πράξει δλα, 
«ν και μέ χειρα ακούσιον».

Έ κ  τής μεγίστης άνισότητος των ανθρώπων κατά την πε
ριουσίαν, έκτης ποικιλίας των παθών και αρετών, έκ των τεχνών 
των ανωφελών, έκτων τεχνών των ολέθριων, έκ των ματαίων 
επιστημών, θά εβλεπε προκυπτοΰσας απείρους προλήψεις, εναν
τίας του δρθοϋ λόγου, τής ευδαιμονίας και τής αρετής. Θά εβλεπε
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τούς άρχοντας, ύποθερμαίνοντας και συνιστώντας, δσα προξενούν 
αδυναμίαν εις ανθρώπους ηνωμένους και ισχυρούς· δσα κατά to  
φαινόμενον, συντρέχονν είς ομόνοιαν τής κοινωνίας, κατά δέ 
τό αληθές, ενσπείρουν διχονοίας ζιζάνια* δσα ορέρουν εις άλλη- 
λομαχίαν τά δικαιώματα και συμφέροντα των ανθρώπων, υπα
γορεύουν δυσπιστίαν και μίσος προς άλλήλους, καί Ισχυροποιούν 
την κατά πάντων εξουσίαν και δΰναμιν.

Θά εβλεπε την τυραννίαν έν μέσω τούτων των ατοπη
μάτων και μεταβολών, έξεγείρουσαν βαθμηδόν την βδελυράν κε- 
οραλήν της και κατατρο.ουσαν ο,τι καλόν και υγιές ευρίσκει παν- 
ταχου τής κοινωνίας, καταπατούσαν υπό τούς πόδας της τούς 
νόμους κα'ι τον λαόν, και άποκαθισταμένην επί των ερειπίων 
τής πολιτείας. Θά εβλεπε τά πράγματα τά προ τής τελευταίας 
ταΰτης μεταβολής ταραχώδη και τρισάθλια, τό δέ τέρας τέλος 
πάντων καταβροχθίζον τό π α ν  και τούς μεν λαούς, μή έχοντας 
πλέον μήτε άρχοντας μήτε νόμους, αλλά μόνον τυράννους άνη- 
λεεΐς* την δέ χρηστοήθειαν και αρετήν διεφθαρμένην παντελώς 
κα'ι μήτε καν διαλόγων άναφερομένην. Διότι δπου επικρατεί ή τυ
ραννία, «ibiex honesto nulla est spes— έ/-ει έκ τίμιου τρόπου 
οΰδεμία υπάρχει ελπίς», δεν υποφέρει αυτή άλλον αρχοντα* δτου 
όμιλε! δεσπότης, ή επιείκεια και τό καθήκον σιωπά, και ή τυφλή 
υποταγή είναι ή μόνη άρευή των υποδούλων ανθρώπων.

Τούτο είναι ό έσχατος τής άνισότητος ορος, κα'ι τό τελευ- 
ταιον σημειον, τό συμπληροΰν του κτικλου την περιφέρειαν συνα- 
πτόμενον μέ to πρώτον σημειον, άπο τύ όποιον έξωρμήθημεν. 
Τότεδλοι γίνονται πάλιν ίσοι, ώς δντες μηδέν* κα'ι οί μέν υπήκοοι 
δεν έχουν άλλον νόμον παρά την θέλησιν του τυράννου^ ό δέ τύ
ραννος δεν έχει άλλον κανόνα παρά τά πάθη του. Τότε αί μέν 
ιδέαι του καλού και αί άρχα'ι τής δικαιοσύνης εκ νέου αφανί
ζονται καί εκλείπουν, τά πάντα δέ υπάγονται υπό μόνον rov 
νόμον του ισχυρότερου και μεταβαίνουν εις ορυσικήν τινα κατά- 
στασιν διαφέρουσαν τής πρώτης, από την οποίαν έλάβαιιεν 
αρχήν, καθότι ή μέν ήτον εργον φΰσεως καΟαρωτατης κα'ι άμι-
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άντου, ή δέ τελευταία τής έσχατης κακοηθείας αποτρόπαιον 
γέννημα. “Άλλως δέ ή πρώτη κατάστα-ις των ανθρώπων, ώς 
προς την τελευτάίαν τούτην, έχει μικρότατην διαφοράν, και ή 
συνθήκη του πολιτεύματος είναι καταλυμένη από την τυραννίαν* 
ώστε μέχρι τοΰτου μόνον επικρατεί και δεσπόζει ό τύραννος,εως οΰ 
είναι ισχυρότερος πάντων* όταν όμως δυνηθοΰν νά τον άποβάλουν 
οί τυραννοΰμενοι, δεν έχει λόγον νά μεμφθτ) και νά ελέγξτ) την 
βίαν. Ή  έπανάστασις, που πνίγει ή εκθρονίζει τον τύραννον^ 
είναι πράξις δίκαια, καθώς και αί προ μιας ή μέρας θεσπιζόμε- 
ναι νπ  αύτου κατά της ζωής και περιουσίας των υπηκόων του. 
Έ κ  μόνης ισχύος εκρατΰνετο, έκ μόνης ισχύος άνατρέπεται και 
καταπίπτει. "Ολα τρέχουν οΰτω κατά φυσικήν τάξι/ν, παί δι3 δσα 
συμβαίνουν έκ των συχνών τούτων μεταβολών, δεν πρέπει νά 
μεμφθη κάνεις ώς άδικον τον άλλον, άλλα μόνον εαυτόν, ως 
άνόητον ή κακοδαίμονα.

Ό  προσεκτικός αναγνώστης εΰρίσκων οΰτω και βαδίζω ν 
την λησμονημένην και έξαφανισμένην οδόν, διά τής οποίας ο 
άνθρωπος κατήντησεν από του φυσικού εις τον πολιτικόν βιον, 
και συναπτών μέ τά ειρημένα, δσα είς τό μέσον συμπίπτοντα σι
ωπώ, ή διότι καιρόν δεν εχω ή διότι δεν δΰναται νά τά άνα- 
πλαστ] ή φαντασία μου, θέλει καταπλαγή διά την άπειρον διά- 
στασιν του πολίτικου από τον φυσικόν βίον. Διά ταύτης τής 
βραδείας των πραγμάτων διαδοχής θέλει λύσει πολλά ηθικά καί 
πολιτικά προβλήματα άλυτα από τούς φιλοσόφους. Θέλει εννο
ήσει, δτι επειδή τό ανθρώπινον γένος άπο 7]λικίας εις ηλικίαν δια
φέρει έαυτοΰ, διά τούτο δεν εΰρισκεν άνθρωπον ό Διογένης, 
επειδή έζήτει άνθρωπον του παρελθόντος καιρού. Ό  Κάτων, Οά 
εΐπτ) ό αναγνώστης, συγκατεστρώρη μετά τής ‘Ρώμης και τής ελευ
θερίας, ακατάλληλος ών εις εκείνον τον αιώνα και διόλου ανάρ
μοστος· και ό μέγιστος εκείνος άνήρ έξέπληξε μόνον ώς εξαίσιος 
τον κόσμον, τον. όποιον ή μπορούσε νά κυβέρνηση προ πεντακο- 
σίων ετών. Έ ν  ένι λόγω Οίλει εξηγήσει, πώ; ή ψυχή και τά 
πάθη τών ανθρώπων μεταβάλλουν φΰσιν, διά νά εΧττω οΰτω,
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και αλλάζουν παντελώς* πώς προϊόντος του χρόνου λαμβάνουν 
χρείας και δρέξεις άλλων πραγμάτων και διά τί ό αρχαίος άν
θρωπος έξουθενώθη βαθμηδόν, ώστε ό σοφός οφθαλμός δεν 
βλέπει πλέον άλλους εις την κοινωνίαν, παρά ανθρώπους επί
πλαστους καί πάθη επείσακτα, έκ τούτων των νέων σχέσεων άνα- 
φυέντα και μηδεμιαν εχοντα βασιν ορυσικήν. 'Ό σα περ'ι τούτου 
σκεπτόμενοι συμπεραινομεν, διά πάρατηρήσεως έπιβεβαιοϋνται. 
eO άγριος άνθρωπος και ό πολιτισμένος τόσον διαφέρουν κατά 
τήν καρδίαν καί κατά τάς δρέξεις, ώστε δσα εκείνος νομίζει 
υπέρτατην ευδαιμονίαν του, ταυτα φέρουν τον άλλον εις άγα- 
•νάκτησιν και αδημονίαν. Ό  μέν άγριος πνέει ανεσιν και ελευ
θερίαν, δεν θέλει άλλο, παρά νά ζ|) και να διαγτ) βίον ραθΰμως 
και άμελώς, ώστε καί, αυτή τού Στωικου ή αταραξία δεν έχει 
σΰγκρισιν ώς προς τήν οίκραν αύτου υπέρ των λοιπών πραγμά
των αδιαφορίαν ό δέ πολίτης έξ εναντίας πάντοτε κατάκοπος, 
μέ ιδρώτα περιρρεόμένος, άκαταπαΰστως εργάζεται, και ταλαιπω
ρούμενος ζητεί έπιπονώτερα έργα. Μέχρ ι θ αν ατού κοπιάζει, σπεύδει 
μάλιστα νά άποθάντ) διά νά ζήση, ή παραβλέπει τήν ζωήν διά 
νά είίρτ] τήν αθανασίαν. Θεραπεύει τούς μεγάλους, έν φ  τούς 
άποστρέφεται, καί τούς πλουσίους, έν φ καταφρονεί αυτούς κοίί 
απορρίπτει αφειδώς τά πάντα, διά νά τι μη Of] γενό μένος υπη
ρέτης αυτών. Καυχάται άλαζονικώς διά τήν χαμέρπειαν του και 
διά τήν ύπ1 αυτών ΰ.τεράσπισιν, καί ύπερηφανευό μένος διά την 
δουλείαν του καταφρονεί τούς μή έχοντας τήν δουλικήν τιμήν 
του. Ό ποιον θέαμα 0ά ήτο διά τον Καραΐβην ό βίος του αύ- 
λικου Ευρωπαίου, ό επίμοχθος και επίφθονος! Πόσους σκληρό
τατους θανάτους ήθελε προτιμήσει ό νωθρός οΰττος άγριος παρά 
ταυτήν τήν φριχτήν ζωήν, τής οποίας την πικρίαν οΰδ’ αυτή 
ή έκ τής ευεργεσίας ήδονή δεν δΰναται πολλάκις νά γλυκαντ)! 
’Έπρεπε νά ήξεΰρτ) τί σημαίνει ή λέξις δΰναμις και τιμή, διά 
νά ΐδτ] εις τί αποβλέπουν αί τόσαι φροντίδες. "Επρεπε νά μάθΐ] 
οτι εύρίσκονται άνθρωποι, περί πολλοϋ ποιούμενοι τήν παρά των 
λοιπών ανθρώπων τιμήν, άνθρωποι πιστεΰοντες, οτι είναι ευ
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τυχείς, δτι είναι σημαντικοί μάλλον κατά πιστοποίησιν των άλλων, 
και δχι έκ τής Ιδίας αυτών συνειδήσεως. Τοιαΰτη είναι τω όντι 
ή αληθής αιτία τούτων των διαφορών. Ό  μέν άγριος ζη εν 
έαυτω, ό δέ κοινωνικός εξω εαυτού άποβλέπων εις την ΰπό- 
ληψιν των άλλων καί πιστεΰων, δτι είναι τοιοϋτος, όποιον 
οί άλλοι τον υπολαμβάνουν. Δεν ανήκει εις to θέμα 

του λόγου μου νά αποδείξω, πώς έκ τής τοιαΰτης διαθέσεως 
και μετά τοσαύτας ήθικάς διατριβάς γεννάται τόση αδιαφο
ρία εις τό καλόν καί κακόν πώς δλα καταντώσιν εις τήνΰπό- 
κρ t<nv και δλα γίνονται επίπλαστα κα'ι παιγνιώδη, τιμή, φιλία, 
αρετή, και αΰταί πιολλακις αί κακίαι, μέ τάς όποιας οι άνθρωποι 
τέλος πάντων μέ τέχνην επιδιώκουν δόξαν υπέρ εαυτών πώς, 
έρωτώντες πάντοτε τούς άλλους περί ήμών και μή τολμώντες 
νά στρέψωμεν την τοιαΰτην έρώτησιν προς ημάς αύτοΰς, μετά 
τοσαΰτην φιλοσοφίαν, κοινωνικότητα και κοσμιότητα, μετά τοι- 
αΰτας θεωρίας υψηλότατων αντιλήψεων, δεν έ'χομεν άλλο, παρά 
ψευδές και απατηλόν σχήμα τιμής ανευ τχρετής, λόγου άνευ φρο- 
νήσεως και ηδονής ανευ ευδαιμονίας. ’Απέδειξα δμως δτι δεν 
είναι οΰτος ό αρχαίος βίος του ανθρώπου, καί δ η  ή πολιτική κοι
νωνία και ή έξ αυτής προερχόμενη άνισότης μετατρέπουν καί με
ταβάλλουν οίίτω τάς φυσικάς ήμών διαθέσεις, και τούτο μέ αρκεί.

Προσεπαθησα νά εκθέσω την αρχήν καί πρόοδον τής 
άνισότητος των ανθρώπων, την ιδρυσιν και τάς καταχρήσεις 
των πολιτικών κοινωνιών, καθ3 α δΰναταί τις νά συμπερανη περί 
τούτων, ως έκ τής ανθρώπινης ορΰσεως, διά μόνου του λογικού 
φωτός, ήγουν χωρίς νά αναφέρω τά ιερά δόγματα, τά όποια πα
ρεισάγουν τον ηγεμόνα έκ θείου δικαιώματος τεθειμένον. Συνά
γεται δ’ έκ των είρημενών, δτι ή άνισότης, επειδή δεν υπάρχει 
οχεδόν εις τον φυσικόν βίον, ενισχΰεται και αυξάνει διά τής άνα- 
πτύξεως των ήμετέρων δυνάμεων, διά τής προόδου του ανθρω
πίνου νού, και τέλος πάντων γίνεται μόνιμος και νόμιμος έκ 
τής συστάσεως τής Ιδιοκτησίας και των νόμων. Συνάγεται προς 
τούτοις, δτι ή ηθική άνισότης, καθ’δ διά μόνου του θετικού δικαιώ
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ματος στηριζομένη, είναι εναντία του φυσικοΰ, οσάκις δεν συν
τρέχει κατ3 αναλογίαν τής φυσικής άνισότητος. Έ κ  τοΰτου άπο- 
δεικνυεται ικανώς τι πρέπει νά φρονώμεν περί εκείνης τής άνι
σότητος, ή όποια επικρατεί εις δλα τά πολιτισμένα έθνη. Διότι όπως 
ποτέ και αν έξηγηθή ό φυσικός νόμος, είναι προφανώς κάτι 
εναντίον εις αυτόν, τό νά δεσπόζη τό π α ίδιον του γέροντος, να 
διοικη δ ανόητος τον σοφόν, και ολίγοι τινές άνθρωποι νά 
διαρρηγνύονται έκ του κόρου καί τής πλησμονής, έν φ  πείνα 
ό  λαός, στερούμενος των απαραιτήτων.



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

Έ π ι  τ ο ν  κ ε ίμ ε ν ο ν  γεν ικ ώ ς* .

Ό  Η ρόδοτος ιστορεί, δτι μετά τον θάνατον του Ψευδο- 
σμέρδιος, συνελθόντες οί επτά πρώτοι των Περσών^ έβουλευοντο 
περί του είδους τής πολιτείας τήν όποιαν έπρεπε νά συστήσουν 
εις την Περσίαν, και δτι ό Ό τανης, εις επ τούτων των επτά, άπε- 
δέχετο μάλλον την Δημοκρατίαν. Παράδοξον είναι τω δντι νά 
προβληθτ] τοιαΰτη γνώμη από στόματος Σατράπου, επειδή έκτος 
του δτι ή δυνατό νά βασιλεύ στ) αυτός, ή Δημοκρατία ώς προς 
τούς μεγάλους είναι φοβερωτέρα του θανατου, άναγκαζουσα 
αυτούς νά απονέμουν τιμήν εις τον άνθρωπον. 9Αλλ* ή γνώμη του 
Ό τάνη , ώς φαίνεται, δεν ένεκριθη, κα'ι βλέπων ό Σατράπης δτι 
τά πράγματα καταντώ σι πάλιν εις Μοναρχίαν, μη θέλων δέ μήτε 
νά αρχτ] μήτε νά άρχεται, παρεχώρησεν έκουσίως εις άλλους τό 
σκήπτρον, ζητήσας εις αμοιβήν νά μείνη ελεύθερος κα'ι ανεξάρ
τητος αυτός και οί απόγονοί του, δπερ και έγένετο. Είχε δέ τι/να 
δρον ή έξαίρεσις αΰτη του Ό τάνη, τον όποιον και αν δεν εγρα- 
φεν ό Η ρόδοτος, (*) έπρεπε νά τον υποθέσω μεν άναγκαίως· 
άλλως δέ ό Ό τανης, ελεύθερος ών παντός νόμου και δλως ανε
ξέταστος, Οά ήτο παντοδύναμος εις την Περσίαν, και αΰτοΰ του 
βασιλέως ισχυρότερος* αλλά τοιουτος άνθρωπος, άρκοΰ μένος επί 
τοιαΰτης περιστασεως είς τό προνόμιον τούτο, ήτο εντελώς άπί- 
Οανον νά τό μεταχειρισθη κακώς. Και τω δντι δεν βλέπομεν

(*) Κ α ί νυν αΰτη ή οικία διατελέει μοΰνη έλευθέρη έοίσα Περσέονν, 
και άρχεται τοσαϋτα, όσα αυτή έθέλει, νόμους οΰκ ύπερβαίνουσα τούς 
Περσέων. Ή ροδ. Θαλ. σελ. 1 0 1 .
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εκ τοΰτου παραμικρόν ταραχήν εις την βασιλείαν των Περσών, 
ούτε επ'ι τού σοφού 30τάνη ούτε έπι των απογόνων του.

*ΕηΙ τον Προλόγου (αελ. a  — η )

Έ κ  πρώτης αφετηρίας λαμβάνω μετά θάρρους μίαν των μαρ
τυριών εκείνων, τάς όποιας οί φιλόσοφοι αποδέχονται ώς λόγους 
γενναίου και υψηλου νοΰ, λόγους ύπ’ αυτών μόνον ευρισκομέ
νους και νοούμενους.

« Έ νφ  είναι συμφερώτατον νά γνωρίζω μεν έαυτοΰς, εγώ 
δεν ήξεΰρω, δν δεν γνωρίζωμεν κάθε τ'ι άλλο καλύτερα παρ3 
ημάς αΰτοΰς. Έ ν  φ  εχομεν έκ φΰσεως όργανα εις μόνην την 
συντήρησιν ήμών ώρισμένα, τά μεταχειριζόμεθα εις άλλότρια 
πραγματα. Ιΐαντοτε προσεχομεν εις τα εξω και ζωμεν έκτος 
εαυτών, καί ένασχολοΰμενοι καθ’ υπερβολήν εις to  νά πολλα
πλασιάζω μεν τάς ένεργείας των αισθήσεών μας και νά έκτει- 
νώμεθα έξωτερικώς, σπανίως γινόμεθα προσεκτικοί εις εκείνην 
την εσωτερικήν αΐσθησιν, από την οποίαν μανθανοντες ακρι
βώς όπόσον είναι τό μέγεθος ημών, διακρίνομεν εαυτούς από 
παντός ά'λλου δντος. Ε ις ταΰτην δμως την αΐσθησιν πρέπει νά 
προσέχωμεν, εάν θέλωμεν νά γνωρίσωμεν τον εαυτόν μας. Δι’ αυτής 
μόνης δυναμεθα νά κρίνω μεν τι είναι άνθρωπος. 3 Αλλά πώς νά 
δώσω μεν εις ταΰτην την αΐσθησιν την πρέπουσαν κίνησιν, και 
νά την έκτεινωμεν δσον τό δυνατόν; Πώς νά απαλλάξω μεν 
την ψυχήν μας, δπου υπάρχει αΰτη ή αΐσθησις, από την απά
την, την οποίαν πάσχει διά την άχλύν του νοΰ ήμώ ν; Ή  αΐ- 
σθησις αυτή διά την αργίαν και απραξίαν της εμεινεν αγύ
μναστος μεταξύ τοσοΰτων σωματικών αισθημάτων έξηράνθη 
υπό του πυρός των ήμετέρων παθών. Ή  καρδία, ό νους, αί 
αλλαι αισθήσεις, δλα συνώμοσαν εναντίον της». Ά ρ ισ τ. 'Ιστορ. 

Φυσικ. περί τής ανθρώπινης φΰσεως.
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3 Ε π ι τοϋ Λ όγου

(Σελ. 17 Σημείωσις 1 .)Έ κ  των μεταβολών, τάς οποίας ή πο
λυχρόνιος χρήσις του περιπατειν έπι δυο ποδών έγέννησεν εις την 
σωματικήν σΰστασιν του ανθρώπου, έκ τής μέχρι τοΰδε φαινο- 
μενης όμοιότητος των ανθρωπίνων βραχιόνων μέ τούς εμπρό
σθιους πόδας των τετραπόδων, και έκ τοϋ τρόπου, κατά τον όποιον 
βαδίζουν τά ζώα, συνέβη αμφιβολία αν είναι φυσικόν νά βαδιζωμεν 
δίποδες οι άνθρωποι. "Ολα τά παιδία βαδίζουν τετραποδητί και 
έχουν χρείαν παραδείγματος και διδάγματος διά νά σταθούν όρ
θια* υπάρχουν μάλιστα έθνη άγριων, δπως οι Όττεντόται, οί 
όποιοι άμελοϋντες τά παιδία των, συγχωρούν τον τετραποδισμόν 
πολύν χρόνον, καί ύστερον δυσκολεύονται μεγάλος νά τά 
στήσουν είς τούς πόδας των. Τό αυτό πασχουν και οίΚ αραΐβαι 
των ’Αντιλλών. Έ κ  των πολλών τετραπόδων ανθρώπων αναφέρω 
τό παιδίον, τό εύρεθέν περί τό 1344 έτος πλησίον τής 'Έσσης 
(Hesse). Τούτο έτράφη από λΰκους, καί ελεγε κανόπιν εις την 
αυλήν του Πρίγκηπος Ερρίκου, δ π  αν εμενεν είς την εξουσίαν 
του, έπροτίμα νά έχιστρέψτ] εις τούς λΰκους μάλλον, παρά νά 
συζτ] μέ τούς ανθρώπους. ?Ητο τόσον συνειθισμένον νά περι- 
jtatfj ως λΰκος, ώστε περιέδεσαν εις τό σώμα του ξΰλα, διά νά 
τό αναγκάσουν νά σταθη ορθόν και μέ ισοσταθμίαν έπι των δυο 
ποδών του. Τοιουτον ήτο και τό παιδίον, τό εΰρεθέν κατά τό 
1694 είς τά δάση τής Λιθουανίας, συζών μέ τάς άρκτους. Δεν 
έφαίνετο παντελώς, ώς λέγει ό Κονδιλλιάκ, δτι είχε λογικόν. 
Περιεπάτει διά των ποδών και χειρών, και δεν είχε διόλου 
προφορικόν λόγον, άλλ’ εξέφερε ορωνάς πάντη άλλοτρίας τοϋ 
ανθρώπου. Ό  μικρός άγριος .Υνοβέρου, ό μεταφερθεις 
προ πολλών ετών εις την αυλήν τής ’Αγγλίας, μέ μεγί- 
στην δυσκολίαν ήδΰνατο νά περιπατήσω έπι δυο ποδών. Εύ- 
ρέθησαν προς τούτοις δυο άγριοι εις τά Πυρηναία, οί όποιοι 
έτρεχαν τά δρη ως τετράποδα. Τό τετραποδίζειν, λέγουν τινές* 
καταργεί την χρήσιν των χειρ ίο ν, έκ των οποίων οι άνθρωποι
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λαμβάνομεν τόσην ωφέλειαν αλλά τούτο δεν είναι ικανόν νά άνα- 
τρεψτ] την ύπόθεσιν του τετραποδισμού, επειδή έκτος του δτι οί 
πίθηκοι μαρτυρούν δτι καλλιστα δυναμεθα νά κινώμεν τάς 
χειρας κατά δύο τρόπους, ή τοιαΰτη εν στάσις άπο δεικνύει μόνον, 
δτι 6 άνθρωπος δΰναται νά μεταχειρισθη τά μέλη του και κατ3 
όίλλον τρόπον, εΰχρηστότερον του φυσικοΰ, δχι δμως κα'ι δτι ή 
φΰσις έκαμε τον άνθρωπον νά περιπατη άλλως πως, παρά δπως 
αυτή διδάσκει.

Έ χομ εν  δμως, νομίζω, πολύ Ισχυρότερους λόγους, εις από
δειξήν του δτι ό άνθρωπος είναι ζωον δίπουν. Διότι πρώτον μέν, 
και αν άποδειχθη δα  δυνατόν κατ3 άρχάς ό άνθρωπος νά εχη 
άλλον σχηματισμόν παρά τον σημερινόν, τούτο δεν είναι ικανόν 
ώστε νά συμπεράνωμεν, δτι τω δντι ό σχηματισμός του ήτό 
ποτέ άλλοιος, επειδή, άφ3 οΰ άποδειχθουν δυναται αί τοιαυταί 
μεταβολαί, πρέπει προς τοΰτοις νά άποδειχθτ) πιθανόν τουλάχι
στον κα'ι to δτι εγειναν. ’Έπειτα, εάν οι βραχίονες του ανθρώπου 
δΰνανται νά χρησιμεύσουν κατά την χρείαν άντ'ι ποδών, τούτο 
είναι μία μόνη παρατήρησις υπέρ τής ΰποθέσεως του τετραποδι
σμού, έν ω εχομεν πλήθος άλλων παρατηρήσεων εναντίων. Πρώτον 
μέν δτι ό τρόπος, κατά τον όποιον ή κεφαλή του ανθρώπου είναι 
προσκολλημένη εις τό σώμα του, άντ'ι νά διευθυνη τούς οφθαλ
μούς του όριζοντίως, καθώς δλων των άλλων ζώων και 
αύτου τοϋ ανθρώπου όταν περιπατη ορθός, τούς στρέφει κατ’ 
ευθείαν εις την γην, όταν περιπατη διά τεσσάρων, ή δέ τοιαΰτη 
θέσις των οφθαλμών δεν είναι πολλά ωφέλιμος εις την συντή- 
ρησιν του ζώου. Δεύτερον δέ, δτι δεν έχει ουράν, μέλος πε
ριττόν μέν εις τον όρθίως βαίνοντα άνθρωπον, άναγκαιον δε εις 
τά τετράποδα ζώα* διό και δλα την έχουν. Τρίτον δέ, δτι οί 
μαστοί τής γυναικός οί όποιοι, όταν ή γυνή είναι δίπους και 
φέρει τό παιδίον εις τάς άγκάλας της, έχουν θέσιν αρμοδιωτά- 
την, εάν δέ έτετραπόδιζεν, ή θέσις των θά ήτον άναρμοδιοτάτη· 
και διά τούτο ή φΰσις επί πάντων των τετραπόδων τούςεταξεν 
άλλως πως. Τέταρτον, δτι τά οπίσθια τοϋ ανθρώπου έχουν
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ΰψος υπερβολικόν ως προς τά εμπρόσθια, και αν περιπατήση 
τεττραποδηδόν, άναγκη πάσα νά γονυπετήστ)* δθεν και to  δλον 
ζωον λαμβάνει αρμονίαν εξω πάσης αναλογίας και to  βάδισμα 
γίνεται δΰσκολον. ’Έ πειτα, αν πατήστ] έπι γης to πέλμα, ήτοι ολό
κληρον την βασιν του ποδός καθώς πατει τής χειρός την πα
λάμην, ήθελεν έχει είς τον οπίσθιον πόδα μίαν αρθρωσιν δλιγώτε- 
ρον παρά τά όίλλα ζωα, εκείνην δηλαδή, κατά την οποίαν ένουται 
το άρθρον τής οπλής μέ την κνήμην (qui jo int le canon au tibia)· 
αν δέ πατήση μέ τά ά'κρα των δακτύλων, καθώς και τω δντι 
αναγκάζεται νά πατη δταν τετραποδίζτ], ό ταρσός, έκτος του δτι 
σΰγκειται έκ πολλών δστέων, είναι καί μεγαλύτερος ή ώστε νά 
έπέχτ) τόπον οπλής (de canon)· πρός δέ τούτοις ό ταρσός είναι 
συνηρμοσμένος εγγύτατα μέ τό μετατάρσιο ν, ώστε δεν δΰναται 
νά δώστ) εις την κνήμην του ανθρώπου τόσην εύκαμψίαν. όσην 
έχουν αι των τετραπόδων. Τετραποδίζουν μεν τά παιδίορ άλλ’ εις 
τοιαΰτην ήλικίαν, κατά την οποίαν αί φυσικά! δυνάμεις είναι ακόμη 
ασθενείς και τά μέλη άτταγίωτα. Έ ά ν  έκ τοΰτου συμπεράνωμεν φυ
σικόν τον τετραποδισμόν, είναι τό αυτό ώς νά φρονώ μεν, δτι 
οΐ κυνες δεν είναι ζωα περιπατητικά άλλα ερπετά, διότι εις 
πολλάς ήμέρας, άφ3 οΰ γεννηθούν, ερποτιν. 'Ό τι δέ συνέβη νά 
φανουν ποτέ άνθρωποι τετράποδες, τούτο δεν αρκεί εις άπό- 
δειξιν του δτι παρά φΰσιν δρ0οπερίπατε! δλον τό ανθρώπινον 
γένος, ένω μάλιστα ύπαρχουν έθνη τά όποια, ώς πάντη ακοι
νώνητα μετά των λοιπών, δεν ήδΰναντο νά μιμηθοΰν τίποτε, και 
δμως δρθοπεριπατουν. c,O tav άφεθτ] παιδίον εις τό δάσος, πριν 
ελθη εις ήλικίαν του περι.πατεΐν, και τραφΐ] υπό τίνος ζώου, 
θέλει μιμηθή την τροφόν του, γυμναζόμενον νά περιπατη καθώς 
αυτή, και θέλει λάβει έκ συνήθειας τοιαΰτην ευκολίαν εις τούτο, 
όποιαν δεν έχει έκ φΰσεως. Και καθώς οι άχειρες γυμναζόμενοι, 
επιτηδεύονται διά των ποδών δσα ημείς διά των χειρών, οΰτω 
και το παιδίον εκείνο θά κάμη τάς χειράς του νά λαβουν όμοίαν 
χρησιμρποίησιν μέ τούς πόδας.

(Σελ. 18. Σημ. 2.) 9Ά ν  τΰχτ) τις από τούς άναγνώστας μου τόσον
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αμαθής εϊ,ς την φυσικήν ιστορίαν, ώστε νά μου προβάλτ) δυσκο
λίας εις ταΰτην την ΰπόθεσιν την περ'ι φυσικής καρποφορίας τής 
γης, προς τον τοιοϋτον αποκρίνομαι διά των κατωτέρω.

«"Επειδή τά φυτά λαμβάνουν περισσοτέραν τροορήν έκ του 
άέρος και των ύδάτων παρ3 δσην έκ τής γης, συμβαίνει, ση- 
πόμενα, νά προσφέρουν εις τήν γην περισσοτέραν ύλην, 
παρ3 δσην έ'λαβον έξ αυτής. Προς τοΰτοις τό δάσος τών δένδρων 
προξενεί βροχήν, οπού εύρισκεται, διότι περισυνάγει τάς ανα
θυμιάσεις. 'Ό θεν, εάν τό δάσος διαμειντ) πολύν χρόνον άνέπα- 
φον, τό ύπ’ αυτό στρώμα τής γης, τό χρήσιμον εις τάς βλα
στήσεις και φυτοτρόφον, θέλει παχυνθή μεγάλος. Τά δέ ζώα 
προσφέρουν εις τήν γην όλιγώτερον παρ’ δ,τι έ'λαβον έξ αυτής* 
και οι άνθρωποι ομοίως φθείρουν πάμπολλα δένδρα καί φυτά 
διά τό πυρ και δι3 άλλας χρήσεις. 'Ό θεν τό φυτοφόρον στρώμα 
τής γης του ύπ3 ανθρώπων κατοικουμένου τόπου, άκαταπαΰ- 
στως λεπτυνόμενον, πρέπει νά ελθτ) τέλος πάντων εις τήν κα- 
τάστασιν τής Πετραίας ’Αραβίας και πολλών άλλων ’Ανατολι
κών γαιών, τών αρχαιότατων τω δντι τόπων διαμονής του αν
θρώπου, ένθα δεν ευρίσκει τις άλλο, ειμή αλας και άμμον, διότι 
τό μέν στερεόν αλας, τό έκ τών ζώων και ορυτών, αποτα
μιεύεται εκεί, τά δέ άλλα μόρια εξατμίζονται». Μπυφών Ίστορ. 
Φυσ.

Τούτο άπο δεικνύεται καί έκ του πλήθους τών φυτών και 
δένδρων, έκ τών όποιων έκαλΰπτοντο δλαι σχεδόν αι εσχάτως 
εύρεθεισαι έρημοι νήσοι, ετι δέ και έξ δσωνή ιστορία λέγει περί 
τών απείρων δρυμώνων, τούς όποιους έκοψαν οί άνθρωποι διά 
πόσης τής γης, πληθυνόμενοι και έκπολιτιζόμενοι. Σημειωτέον 
προς τοΰτοις και τά τρία ταυτα. Πρώτον μέν, δτι αν ύπαρχουν 
φυτά, δυνάμενα νά άναπληρώσι τήν ψυτοτρόφον ύλην τής γης, 
δσην φθείρουν τά ζώα κατά τήν γνώμην του Μπυφών, αυτά είναι 
προ πάντων τά δένδρα, τών οποίων αι κορυφαι και τά φύλλα 
συνάγουν και έφέλκουν περισσότερα ΰδατα και αναθυμιάσεις, 
παρά τά λοιπά φυτά. Δεύτερον δέ, δτι ή ορθορώ τής χώρας,
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δπερ είναι ή στέρησις τής φυτοφόρου ΰλης, πρέπει νά γίνεται 
ταχύτερα, δσω μάλλον καλλιεργείται ή γη, καί οτι οι άνθρωποι 
φιλοπονώτεροι γινόμενοι, δαπανούν περισσοτέρους καρπούς από 
έκαστον είδος. Τρίτον δέ και Ισχυρότερον, δτι έκ του καρπού 
των δένδρων λαμβάνουν άφθονωτέραν τροφήν οί άνθρωποι, παρ3 
δσην εκ των άλλων φυτώ ν περί τοΰτου εκ πείρας Ιδιας είμαι 
πεισμένος, συγκρίνας τά προϊόντα δυο γαιών, ίσων κατά την 
εκτασιν και κατά την ποιότητα, τής μέν καρποφοροΰσης κά
στανα, τής δέ σίτον.

(Σελ. 18 Σημ. 3). Δυο είναι αι γενικώτεραι διαφοραί των σαρ
κοφάγων τετραπόδων. Ή  μέν λαμβανεται έκ του σχήματος των 
δδόντων, ή δέ έκ τής διοργανώσεως των έντοσθίων. "Ολα τά 
φυτοφάγα ζωα, δπως ό "Ιππος, ό Βοΰς, τό Προ βατόν, ό Λα- 
γωόζ, έχουν πλατείς τούς δδόντας· τά δέ σαρκοβόρα, δπως ό Α ί
λουρος, ό Κύων, ό Λΰπός, ή 3Αλώπηξ, έχουν αυτούς οξείς. Και 
πάλιν τά σαρκοφάγα, διαφέρουν ώς προς μερικά των εσωτερικών 
οργάνων, δπως τό λεγόμενον κώλον ελλείπει απ αυτά. Ε π ε ιδ ή  
λοιπόν ό άνθρωπος έχει δδόντας και σπλάγχνα τοιαϋτα, 
όποια και τά καρποφάγοι, πρέπει νά συγκαταταχθί] φυσικώζ μετά 
των καρποφάγων. Τούτο βεβαιοΰται δχι μόνον έξ ανατομικών 
παρατηρήσεων, αλλά και έξ αρχαίων απομνημονευμάτων. Ό  
Δικαίαρχος, κατά τον "Αγ. Ιερώνυμον, είς τά περί Ελληνικών 
αρχαιοτήτων βιβλία λέγει, δτι «επί τής βασιλείας του Κρόνου, 
καθ’ ον καιρόν ή γή ήτον είσέτι καρποορόρος ένεκα φυσικής γο- 
νιμότητος, ούδε'ις των ανθρώπων έτρωγε κρέας, άλλα πάντες 
έτρέφοντο από καρπούς και όσπρια, άγεωργήτως συλλεγόμενα. 
(Liv. 2 adv. Jovinian). Φανερόν δέ έκ τούτου, δτι έκουσίως παρα
σιωπώ την έκ τής καρποφαγ ίας εις τούς ανθρώπους ωφέλειαν, 
διότι ή μόνη αιτία μάχης των σαρκοβόρων ζώων πρόζ όίλληλα, 
είναι ή βορά, τά δέ καρποφάγο* συζοϋν έν ειρήνη άδιακόπως* 
ώστε, αν ό άνθρωπος είναι έκ των καρποφάγων, θά είχε πολύ 
μεγαλυτέραν ευκολίαν νά διάγη τον φυσικόν βίον, και πολύ μ ι- 
κροτέραν ανάγκην νά μεταπέση εις βίον κοινωνικόν.

ΪΙερ ί τη ς  άνισότητος τω ν άν&'ρώτζων 7
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(Σελ. 19 Σημ. 4). "Οσαι γνώσεις απαιτούν μελέτην καί θεωρίαν, 
δσαι προσγίνονται εξ αλληλουχίας ιδεών, και κατά διαδοχήν τε- 
λειοποιουνται, είναι τροπον τινα εξω της ουναμεως του άγριου 
ανθρώπου, οστις διάγει άκοινώτητος προς τούς άλλους, δηλαδή 
ούτε τό δργανον τής κοινωνίας έχει ούτε χρείαν εις τούτο κατε- 
πειγουσαν. CH  μόνη γνώσις και έπιτηδειότης αΰτου είναι το νά 
πηδά, νά τρέχτ], νά μάχεται, νά ρίπτη λίθον και ν' άναβαίντ] τά 
δένδρα. Έ ά ν  δέ αΰται μόνον είναι αι πράξεις του, πράττει όμως 
αΰτάς ασυγκρίτως καλύτερα, παρ3 δσον ημείς οΐ μή εχοντες τούτων 
την αυτήν ανάγκην και επειδή τά τοιαυτα είναι αποτελέσματα 
μόνης τής σωματικής γυμνάσεως και δεν μεταδίδονται άπ άλλου 
εις άλλον, οΰτε τελειοποιούνται διά μεταδόσεως, ό πρώτος άνθρω
πος ήτον άξιος εις τά τοιαυτα, δσον και οί έσχατοι αΰτου από
γονοι.

Αι διηγήσεις των περιηγητών είναι πλήρεις παραδειγμάτων 
περί τής δυνάμεως και εΰρωστιας των βαρβάρων και αγρίων 
εθνών. Ε πα ινούν ομοίως και την έπιτηδειότητα και ελαφρότητά 
των τοιοΰτων ανθρώπων και επειδή αρκεί νά εχτ) τις οφθαλ
μούς διά νά παρατηρήση τά τοιαυτα πράγματα, δεν είναι άπαί- 
σιον νά πιστεΰσωμεν δσα περί τούτων διηγούνται μάρτυρες αυ- 
τόπται. Λαμβάνω ως προς τούτο τά τυχόντα παραδείγματα από 
τά προχειρότερα βιβλία.

«Οι Όττεντόται, λέγει ό Κολβιν, είναι εις την αλιευτικήν δο- 
κιμώτεροι των Ευρωπαίων, τών κάτοικου ντων τό 3Ακρωτήριον 
τής Χρηστής Έλπίδος. Ή  απλή έπιτηδειότης των έξισοΰται μέ 
τά τεχνικά έργα, τά δίκτυα, τό οίγκιστρον, τό αλιευτικόν κα- 
μακιον, και εις τούς θαλασσίους κόλπους και εις τούς ποτα
μούς. Ε ίνα ι Ικανοί νά συλλαμβάνουν τούς Ιχθύς διά της χειρός. 
Ε ίνα ι όίριστοι κολυμβηταί, και τό κολΰμβημά των έχει τι το έξαί- 
σιον και ιδιαίτερον. Κολυμβουν εχοντες τό σώμα δρθιον και 
τάς χειρας τεντωμένας εξω τής θαλάσσης, ως βαδίζοντες τρόπον 
τινά επι γης. Εις ώραν μεγάλης τρικυμίας, δταν τά κύματα 
•υψουνται εις ύψος δρέων, αυτοί χορεύουν τρόπον τινά επί τών
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κυμάτων άναβαινοντες καί καταβαίνοντες ως κομμάτια φελλού».
«Οι Όττεντόται, λέγει προς τοΰτοις δ αυτός συγγραφεΰς, 

είναι θαυμασιώτατοι κυνηγοί, και ή έλαφρότης των εις τον 
δρόμον είναι ακατανόητος». Θαυμάζει, διότι δεν μεταχειρίζονται 
εις κακόν την ελαφρότητα των συχνότερα* δπερ συμβαίνει ενί
οτε κατά τά έξης λεγάμενα του Κολβίν: «Ναύτης τις Όλλανδός, 
καταβάς από τό πλοιον εις τό ’Ακρωτήριον τής Χρηστής Έ λ - 
υαδος, έπεφόρτισε, λέγει, Όττεντότην τινά βάρος εως είκοσι 
λίτρων καπνού, προστάξας αυτόν νά συνακολουθήσω εις την 
πόλιν. 3Α φ’ οΰ άπεμακρΰνθησαν όπωσουν και οι δύο από τό 
πλήθος των ανθρώπων, δ Όττεντότης ήρώτησε τον Όλλανδόν 
αν είναι ικανός νά τρέχη. Νά τρέχω ; Μάλιστα, άπεκρίθη ό 
ναύτης. 3Ά ς  τρέξωμεν λοιπόν, ειπεν ό 'Αφρικανός, και φεΰγων 
μέ ιόν καπνόν ευθύς εγεινεν αφαντος. Ό  ναύτης απορών διά 
τον έξαίσιον δρόμον του Όττεντότου, δεν εστοχασθη καν νά 
τον καταδιώξη, και δεν είδε πλέον ούτε τον καπνόν του, οΰτε 
τον κομιστήν αυτου.

»’Έχουν την δρασιν δξυτατην και τήν χεΐρα σταθερωτάτιγν* 
ώστε κατά τούτο οι Ευρωπαίοι δεν συγκρίνονται μέ αυτούς παν
τελώς. Ε ις εκατόν βήματα μακράν είναι ικανοί νά θέσουν τό 
μικρότερον νόμισμα, κα'ι ρίπτοντες· πέτραν, νά επιτύχουν του 
σκοπού* τό δέ Οαυμασιώτερον είναι, δτι άντι νά προσηλώσουν 
τούς οφθαλμούς εις τον σκοπόν, καθώς ημείς, αυτοί κινούνται 
και συστρέφονται άκαταπαΰστως, ως αν έξ αοράτου χειρός έπιρρί- 
πτεται ή πέτρα των».

'Ό σα άναφέρομεν ήμεις περ'ι των Όττεντότων του 3Ακρω- 
ταρίου τής Χρηστής Έ λπίδος, τά αυτά λέγει περ'ι των κατοι- 
κοΰντων τάς ’Αντίλλας νήσους ό Τέρτρ. Έ παινε! προ πάντων 
τήν ακρίβειαν, ικανότητα μέ την οποίαν κηνυγουν τά πτηνά πε- 
τώντα και τούς ιχθύς νηχομένους, τούς οποίους και συλλαμβά
νουν διά των βελών κολυμβώντες. ’Ό χι δλιγώτερον έιναι περί
φημοι και οί άγριοι τής άρκτώας 9Αμερικής, διά τήν δΰναμι/ν 
και δεξιότητά των. Ιδ ο ύ  παράδειγμα περί τούτων, έκ του όποιου
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δυναμεθα νά κρίνωμεν και περ'ι των κατοικοΰντων την μεσημ
βρινήν 3 Α μερικήν.

Κατά τό 1746 έτος ’Αμερικανός τις έκ Μπουένας "Αϋρες, 
καταδικασθεις νά δουλεύτ) εις τά Γαδειρα (Cadix), έπρότεινεν 
εις την εκεί πολιτικήν διοίκησιν νά έξαγόραση την ελευθερίαν 
του διά του κίνδυνου της ζωής του επί τινος δημοσίας εορτής* 
ύπεσχέθη νά άγωνισθη μόνος κατά του άγριωτέρου ταύρου, καί 
εχων άντι παντός δπλου μιαν μόνην χορδήν νά εκφοβίστ) και 
νά δέση τον ταύρον άφ3 όποιου δήποτε μέρους θελήσουν, νά θέση 
επ3 αΰτου έπίσαγμα, νά τον χαλινώση, νά τον άναβη, και 
οΰτω νά άντιπαραταχθϊ) προς άλλους δυο ταΰρους, τούς μα- 
νικωτέρους, κα'ι νά τούς θανατώση εΰθΰς, δταν τον προστάζουν 
οι θεαται όίνευ τίνος άλλης βοήθειας. Γενόμένος δεκτός ό 3Αμε- 
ρικανός έπέτυχεν εις δλα κατά την ύπόσχεσίν του. Ό  τρόπος 
μέ τον όποιον επεχείρησεν εις τον αγώνα, και δλη της ταυρο
μαχίας ταΰτης ή λεπτομέρεια, περιέχεται εις τον πρώτον τόμον 
τής Φυσ. Ιστορίας τον Γκωτερί.

(Σελ. 21 Σημ. 5). Ό  χρόνος τής ζωής των ίππων, λέγει α 
Μπυφών, καθώς και όλων των άλλων ζώων, αναλογεί μέ τον 
χρόνον τής σωματικής αυτών αύξήσεως. Ό  άνθρωπος, δ στις 
μέχρι δεκατεσσάρων ετών αυξάνει, δΰναται νά ζήση έξάκις ή 
επτάκις τόσον χρόνον, δπερ είναι ένενήκοντα ή εκατόν έτη. A t 
επέκεινα των δρων τούτων ήλικίαι είναι τόσον σπάνιαι, ώστε δεν 
πρέπει ούτε κατ’ έξαίρεσιν νά τάς θεωρήσω μεν και νά συμπερά- 
νωμεν έξ αυτών συμπεράσματα μακροβιότητος. Και επειδή οι 
παχεις ίπποι αυξάνουν ταχύτερα παρά οι λεπτοί, διά τούτο 
και ζοϋν όλιγώτερον χρόνον, γηράσπόντες ευθύς από δεκατεσ
σάρων ετών.

(Σελ. 21 Σημ. 6). Τά σαρκοφάγοι ζώα, προς τά καρ,τοφάγα πα
ραβαλλόμενα, έχουν κατά την κρίσιν μου καί άλλην διαφοράν, 
γενικωτέραν τής ) εις την 3 σημ. εκτεθείσης, εκτεινομένην μέχρι 
των πτηνών. Συμβαίνει δέ ή διαφορά αυτή εκ του αριθμού των 
τέκνων, τά όποια έφ3 εκάστης γέννας, επί μέν των φυτοφαγων
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ζώων δεν υπερβαίνουν τά δυο, έπ'ι δέ των σαρκοφάγων ως έπ'ι 
τό πλειστον γεννώνται περισσότερα. Και έκ του αριθμού δέ των 
μαστών φαίνεται ό περί τοΰτου σκοπός τής φΰσεως* διότι των 
μεν φυτοφάγων τά θήλεα, όπως ή Βους, ή Αΐξ, ή Έ λαφος, τό 
Πρόβατον κ.τ.λ. έχουν μόνον δυο μαστούς, τά δέ των σαρκο
φάγων, δ πως ή Κΰων, ή Γαλή, ή Λύκαινα, ή Τ ίγρις κ.τ.λ., έχουν 
εξ η οκτώ. Και ή μέν ’Αλεκτορίς, ό Χήν, ή Νήσσα, όρνεα κρε- 
οφάγορ καθώς ό 3Αετός, ό Ιέραξ, ό Αιγωλιός, υποθάλπουν και 
έκλεπίζουν πολλά συγχρόνως φά, ή δέ Περιστερά, ή Τρύγων, 
και δλα τά καρποφάγοι πτηνά επωάζουν δυο μόνον. Ό  λόγος 
τής διαφοράς ταΰτης είναι, δτι τά μέν φυτοοράγα και καρπο
φάγοι μένουν είς βοσκήν δλην σχεδόν την ημέραν, και αναγκα
ζόμενα νά δαπανούν πολύν χρόνον εις ιδίαν τροφήν, δεν έξαρ- 
κοΰν νά τρέφουν πολλά τέκνα, τά δέ σαρκοφάγα, επειδή εις 
μίαν στιγμήν δΰνανται ευκόλως νά χορτασθοΰν, έχουν καιρόν νά 
επιστρέφουν συχνά εις τά τέκνα των, και πάλιν νά θηρεύουν 
άλλην τροφήν, και νά άναπληροΰν την πολλήν ποσότητα του έκ- 
μυζωμενου γαλακτος. h ivai πολλά εν τούτοις αξία ιδιαιτέρας 
Ιξετασεως και παρατηρήσεως, άλλα δεν είναι του προκειμενού, 
καί αρκεί μόνον δτι απέδειξα τό γενικώτερον σύστημα τής φΰ- 
σεως, σύστημα έκ του όποιου λαμβάνουν νέας άφορμας, διά 
νά διακρίνουν άπο τά σαρκοφάγοι τον άνθρωπον και νά τάξουν 
αυτόν μετά των καρποφάγων..

(Σελ. 27 Σημ. 7). ’Ένδοξός τις συγγραφεΰς, παρ αβάλλων προς 
όίλληλα τά καλά και κακά τής ανθρώπινης ζωής, εΰρεν δτι τά 
κακά είναι ασύγκριτα) λόγω περισσότερα, και δτι εν γένει ή ζωή 
είναι ικανής άθλιότητος δώρον εις τον άνθρωπον. Έ γώ  δεν 
απορώ διόλου διά τό συμπέρασμα του. Αυτός ελαβε τας προ
τάσεις των συλλογισμών του από την πολιτικήν του ανθρώπου 
κατάστασιν* αν έξήταζεν δμως τον φυσικόν άνθρωπον, ήθελε 
συμπεράνει άλλα, δτι δηλαδή ό άνθρωπος πάσχει deep3 έαυτου, 
και διά τά πάθη του δεν ενέχεται ή φΰσις. Δεν έδοκιμάσαμεν 
ολίγους κόπους διά νά φθασωμεν εις τόσην αθλιότητα. Έξακρι-
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βώσαμεν τόσας έπιστήμας, έπενοήσαμεν τόσας τέχνας, μετεχει- 
ρίσθημεν τόσας δυνάμεις, κατεχώσαμεν αβύσσους, έξωμαλυνάμεν 
δρη, συνετρίψαμεν κρημνούς^ κατεστήσαμεν ποταμούς πλωίμους, 
έκαλλιεργήσαμεν τόσην γην, άνεσκάψαμεν λάκκους, εξηράναμεν 
τέλματα, άνεγείραμεν επι γης οικοδομάς ΰπερμεγέθεις, επληρώ- 
σαμεν την θαλασσαν πλοίων και πλωτήρων. 9Αλλ° άφ5 ού συνά
θροιση τις εις εν τοΰτους δλους τούς κόπους, ας έξετάση όπωσοΰν 
την αληθινήν έξ αυτών ωφέλειαν ως προς τούς ανθρώπους, και 
αναμφίβολος θά καταπλαγη μή ευ ρίσκων μηδεμιαν αναλογίαν* 
θά πλαΰστ] του ανθρώπου την τΰφλωσιν, ό όποιος διά νά θερα- 
πεύστ| την ματαίαν αυτοΰ φιλοδοξίαν καί τινα αλογον μεγαλο- 
φροσΰνην περί έαυτου, τρέχει, άσθμαίνων προς την δσον τό δυ
νατόν μεγαλυτέραν αθλιότητα, από την οποίαν ως έκ της αγα
θοεργού φΰσεως είναι άπηλλαγ μένος.

01 άνθρωποι είναι κακοί* δεν είναι ανάγκη νά to  αποδεί
ξω μεν διά λόγων εχοντες την καθημερινήν πείραν άναντίρρητον 
μαρτυρα* καί όμως ό άνθρωπος είναι φύσει καλός, καθώς τό 
απέδειξα νομίζω. * Πόθεν λοιπόν διεφθάρη τόσον, είμή διότι κα'ι 
αφ’ οτου μετεβλήθη ή καχάατααίς του,έξ δσων ό νους του εμαθε 
καί έπέδωκεν. ’Ά ς  θαυμάζουν δσον θέλουν την πολιτικήν κοινω
ν ία ν  πάντοτε θ’ άπομέντ] άποδειγμένον, δτι αυτή επιφέρει 
αναγκαίος to προς άλλήλους μίσος, καθ’ δσον είναι αντίθετα 
και διαμάχονται τά συμφέροντα ενός έκαστου, και υπαγορεύει 
εις τούς ανθρώπους νά θεραπεύουν τούς άλλους καθ3 ύατόκρισιν, 
και νά πράττουν εις αυτούς δσα κακά δΰνανται νά φαντασθοϋν. 
Τ ί πρέπει νά φρονώ μεν περ'ι τοιοΰτου συναλλάγματος, δπου 6 
ιδιαίτερος έκαστου νους υπαγορεύει πράγματα εκ διαμέτρου αν
τικείμενα προς οσα ό δημόσιος και κοινός νους διδάσκει την δλην 
κοινωνίαν και οπού ωφελείται, έκαστος από την δυστυχίαν των 
λοιπών; Δεν υπάρχει ίσως εύπορος άνθρωπος, που δεν έχει κλη
ρονόμους πλεονέκτας κα'ι πολλάκις Ιδιου σπέρματος υιούς ευχο
μένους μυστικώς εναντίον τής ζωής του.Λεν πλέει πλοιον είς την 
θάλασσαν, του οποίου τό ναυάγιον δεν νομίζεται αγαθή αγγελία
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ώς προς ενα τουλάχιστον έμπορον.Δεν εύρίσκεται οικος, δ στις αν 
xafj μετά των εμπεριεχόμενων έγγραφων, δεν θέλει εΰφράνει χρε- 
ώσΐου τίνος την αισχροκερδή καρδίαν* ουδέ λαός ολόκληρος, δ στις 
δεν λαμβάνει μεγάλην χαράν διά τάς δυστυχίας των γειτόνων του. 
Τοιοΰτοι είναι οι κοινωνικοί άνθρωποι* νομίζει έκαστος ευδαιμο
νίαν του την κακοδαιμονίαν των άλλων, καί τό χειρότερον είναι, 
δτι έκ των δημοσίων συμφορών λαμβάνουν ελπίδα ευτυχίας 
πολλοί κατ3 ιδίαν άνθρωποι, και οι μέν επιθυμούν επιδη
μίας, οί δέ σφαγάς, οι δέ πόλεμον, οι δέ πείναν. Έ γώ  
είδον ανθρώπους τερατώδους ψυχής, οΐτινες έθρηνολόγουν 
διά την λυπηράν ελπίδα τής πολλής καρποφορίας ενός τυχόν 
έτους* και ή μεγίστη του Λονδίνου πυρκαϊά, που κατέκαυσε 
τόσων δυστυχών τον πλούτον και γρυ  περιουσίαν, ένομίσθη ευ
δαιμονίας αίτιον εις δέκα χιλιάδάς κα'ι πλειοτέρους ανθρώ
πους. Ό  Μοντέγν ελέγχει μέν τον ’Αθηναιον Δημαδην, διότι 
έτιμώρησεν εκείνον τον τεχνίτην δστις έπώλει νεκροφορεια μέ 
πολλήν τιμήν και έκέρδαινεν έπ του θανάτου των πολιτών πολλά 
χρήματα, επειδή όμως ύπεραπολογοΰ μένος -υπέρ του τεχνίτου 
εκείνου λέγει, δτι ό Δημώδης έπρεπε νά τιμωρήση διά την αυτήν 
αιτίαν δλον τον κόσμον, άποδεικνυει την ορθότητα των λόγων 
μου. "Ας μή βλέπη τις τάς κενάς κα'ι ματαίας επιδείξεις τής κα- 
λωσΰνης των ανθρώπων, άλλ3 ας έξετάστ) τά βάθη τής καρδίας, 
και ας στοχασθτ) τί αρα πρέπει νά συμβαίντ] εις τοιαΰτην κατά- 
στασιν των πραγμάτων, οπότε οι άνθρωποι αναγκάζονται νά 
καταστρέφωνται ύπ’ άλλήλων μετά φιλικής χαριτος και γίνονται 
κατά χρέος εχθροί καί διά τό συμφέρον πανούργοι. νΑν δέ τις 
είς ταυτα μου άποκριθΐ], δτι ή κοινωνία των ανθρώπων είναι τοι- 
αύτη, ώστε έκαστος νά κερδαίντ) θεραπεΰοον τούς άλλους, ή άπό-
κρισις αΰτη θά ήτο καλλίστη, αν δεν έκέρδαινεν ακόμη περισσό
τερον γινόμενος βλαπτικός και ολέθριος. Δεν υπάρχει νόμιμον 
κέρδος τό όποιον δεν λογίζεται μικρόν ώς προς άλλο παράνομον 
και αθέμιτον. Ή  προς τον πλησίον αδικία είναι πάντοτε επι
κερδέστερα τής φιλικής θεραπείας κα'ι χαριτος. ’Άλλο δεν στοχά
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ζονται πλέον ο! άνθρωποι, παρά πώς νά διαφυγουν την τιμω ρίαν 
και εις τούτο καταγίνονται δλαι αί δυνάμεις των ισχυρών και 
αι πανουργίαι των αδυνατών.

Ό  άγριος άφ’ οΰ φαγ?}, ζ£) έν ειρήνη προς δλην την φΰσιν 
και φιλικώς προς κάθε άνθρωπον. 3'Αν συμβ?) ποτέ νά φιλονι
κήσει περί τής τροφής του, δεν έρχεται είς μάχην πριν έξεταστ] 
ποιον είναι δυσκολώτερον, νά νικήση τον αντίπαλον ή να εΰρτ] 
οίλλοθεν την άναγκαίαν τροορήν του* και επειδή εις την cpuovi- 
κίαν δεν συντρέχει ή υπερηφάνεια, μετά μικράν πυγμαχίαν,ΰσΓερ3 
άπ’ ολίγα γρονθοκοπήματα, ή μάχη παύει, ό νικητής τρώγει, δ 
νικηθείς ζητεί τροφήν αλλαχού, και το παν ειρήνευε?. Έ π ι  δέ 
της πολίτικης κοινωνίας συμβαίνουν όίλλα πράγματα. Ε κ ε ί πρώτη 
προμήθεια είναι ή των αναγκαίων, ε/ιειτα ή των πρριττών. Μετά 
ταυτα ζητούνται a t προς ήδονην απολαύσεις, ύστερον άπειρα 
πλοΰτη, ύστερον υπήκοοι, έπειτα δούλοι. Έ κ ει δεν συμβαίνει ανε- 
σις ουδέ μίαν στιγμήν, και τό παραδοξότερον είναι, οτι δσον αι 
άνάγκαι, παρά φΰσιν ούσαι^ επιφέρουν μετριωτέραν βίαν, τόσω 
μάλλον τά πάθη, και to χειρότερον, ή προς κορεσμόν αυτών δΰ- 
ναμις, αυξάνουν και κραταιοΰνται, ώστε μετά πολλάς ευτυχίας ό 
καλός μας ήρως, άφ9 οΰ καταβροχθίσκ) πολλούς θησαυρούς και 
έρημώση πλήθος ά ν θ ρ ώ π ο . θά κατέσΓρεορε τό παν, εως νά 
κατασταθΓ] μόνος αυτός κύριος τοϋ κόσμου. Τοιαΰτη είναι έν 
συντόμφ ή ηθική καταστασις τής ανθρώπινης ζωής, ή τουλά
χιστον ή εγκάρδιος και ενδόμυχος επιθυμία παντός πολιτι
σμένου ανθρώπου.

Συγκρίνατε απαθώς τούς βίους του έν κοινωνία πολιτισμένη 
και του αγρίου ανθρώπου, και εΰρετε, αν είναι δυνατόν, πόσας 
νέας διόδους ήνοιξεν ό πολιτικός εις λύπην και θάνατον, μή 
συναριθμουντές έν τοΰτοις μήτε την κακίαν του μήτε τάς άνάγ- 
κας και τάς δυστυχίας του. 9Ά ν  εξετάσετε τούς αγώνας του 
νοΰ έκ των όποιων διαφθειρόμεθα, τά βίαια πάθη διά τά όποια 
άποκάμνομεν και αμήχανου μεν, την υπερβολικήν ταλαιπωρίαν 
των πτωχών και την ακόμη περισσότερον άθλιωτέραν χαΰνωσιν
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των πλουσίων άποθνησκόντων, των μέν δ·ιά την υπερβολήν τής 
άττολαΰσεως,τών δέ διά την απορίαν των αναγκαίων αν ένθυμη- 
θΓμε τάς άλλοκότους μίξεις των τροφών, τά ολέθρια καρυκεύματα, 
τάς διεφθαρμένας τροφάς, τά νοθευμένα φάρμακα, τάς πανουργίας 
των φαρμακοπωλών, τάς άπατας των ιατρών, την ακαθαρσίαν 
των αγγείων εις τά όποια κατασκευάζονται, αν παρατηρήσετε 
τάς επιδημικός νόσους, δσας επιφέρει ό αήρ καταντών νοσηρός 
από το πλήθος των συγκατοικοΰντων ανθρώπων, δσας προξενεί 
το άβροδίαιτον καί τρυφηλόν τής ζωής· τάς μεταβάσεις ημών 
ατό των οικημάτων εις υπαίθρους τόπους και ταναπαλιν την 
άπερίσκεπτον μεταβολήν των ενδυμάτων, και δλα τά πράγματα, 
δσα διά την όίκραν ήδυπαθειαν αναγκαία γενόμενα εις τούς αν
θρώπους και αμελούμενα η έλλείποντα καταστρέορουν την υγείαν 
ή την ζω ήν αν συναριθμήσετε τάς πυρκαϊάς και τούς σεισμούς 
της γης, εκ των όποιων αφανίζονται ή άνατρεπονται πόλεις ολό
κληροι καί ί-'ξολοθρεΰουν τούς ανθρώπους άνά χιλιάδας* έν ένι 
λόγφ, αν συμπεριλαβετε τούς εκ το ι.ω ν των αιτίων όμοΐ> πάντων 
συχνούς κίνδυνους, θέλετε αισθανθΓ] πόσον ή φυσις τιμωρεί τούς 
παραβάτες των προσταγμάτων της.

Παραλείπο3 ενταύθα δσα ειπον άλλοτε περ'ι του πολέμου· 
ήθελα όμως νά δημοσιευθοΰν ποτέ λεπτομερώς δσα φρικώδη 
κακούργηιιατα πράττουν εις τά στρατόπεδα οί εργολάβοι της τρο
φοδοσίας και νοσοκομείας* επειδή αυτά μόνον εάν τις εΐ.δήμων 
θέλησή ή τολμήστ] νά δημοσίευση, θέλει αποδείξει δτι οι τρόποι 
των τοιοΰτων εργολάβων, τρόποι δχι πολύ απόρρητοι, στη
ρίζουν τά θαυμαστοτερα των στρατευμάτων εις θεμέλια και του 
μηδενός μηδα [ανώτερα, και φονεύουν περισσοτέρους στρατιώτας 
παρ’ ΰσους θερίζει ό εχθρικός σίδηρος. ’Ό χι δλιγώτερον άπερί- 
ληπτος είναι και ό αριθμός των ανθρώπων, δ'σους κατ’ έτος κα
ταπίνει ή θαλασσα διά τής πείνας, διά του σκορβούτου (ασθένεια 
προσβάλλουσα τούς ταξειδεΰοντας εις τάς ψύχρας θαλάσσας), διά 
των πειρατών, διά του πυρος, διά του ναυαγίου. ’Έ ργα  προς 
τοτΚοις τής Ιδιοκτησίας και τής πολιτικής κοινωνίας είναι α! δολο-



106 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΟΣ

φονίαι, αί, δηλητηριάσεις, αι ληστείαι, και αύται αΐ, τιμωρίαι των 
αμαρτημάτων τούτων, αι όποιαι είναι μέν άναγπαιαι δια νά 
συστέλλουν μεγαλύτερα κακά, διπλασιάζουν δμως την φθοράν 
τού ανθρωπίνου γένους, επειδή διά τον φόνον ενός επιφέρουν 
θάνατον εις δυο ή περισσοτέρους ανθρώπους. Πόσα αισχρά μέσα 
δεν επενόησαν διά νά εμποδίζουν την γέννησιν των ανθρώπων 
και νά πλανουν την φΰσιν. Έ κίνησαν ορέξεις αλόγους, ασελγείς, 
αί όποιαι καθυβρίζουν τό χαριέστερον δημιούργημά της, ορέξεις 
παντη αγνώστους εις τά άλογα ζώα και εις τον άγριον άνθρωπον, 
λαβοΰσας αρχήν από τήν διεφθαρμένην φαντασίαν των πολιτι
σμένων εθνών. ΈμηχανεΰΟησαν φθοράς εμβρύων καί εκτρώσεις, 
καρπούς άξιους τής άκρασίας και κακοήθους φιλοτιμίας. 3Απε- 
τόλμησαν νά εκθέτουν κα'ι νά φονεύουν τά βρέφη, ήτοι πράξεις 
έλεεινάς πατρός πενομενού κα'ι άποροΰντος ή μητρός ύποκρυ- 
πτομένης διά βάρβαρον εντροπήν. Επενόησαν κολοβώσεις αν
θρώπων, και αφαιρουντες τά ανδρικά των όργανα, καταστρέφουν 
και τούτους τούς δυστυχείς κα'ι τούς εξ αυτών ενδεχομένους απο
γόνους, δι3 άπόλαυσιν ματαίων τινών μελωδιών, ή τό χειρότερον 
προς χάριν τής κτηνώδους ζηλοτυπίας, ή όποια διά των κολοβώ
σεων τούτων εξυβρίζει τήν φΰσιν διττώς, άφ3 ενός μέν διότι με
ταβάλλει τούς άνδρας εις ουδέτερον γένος, άφ’ ετέρου δέ διότι άπο- 
καθιστα αυτούς φύλακας εναντίον των φυσικών θελημάτων. 3Αλλά 
τά κακάταΰτα πόσον θέλουν cpavfj μικρά,εάν αποδείξω δτι to αν
θρώπινον γένος εύρίσκεται επηρεαζόμενον καί έπ3 αυτής τής συνου
σίας από τήν όποιαν λαμβάνει τήν αρχήν επ’ αυτής τής ιερωτέρας 
κοινωνίας, είς τήν όποιαν δεν τολμά τις πλέον νά ελθη, εάν εις 
τούς λόγους τής (ρύσεως δεν εΰρη σύμφωνον τήν γνώμην τής 
τύχης, οπότε ή πολιτική αταξία συγχέει τάς κακίας και αρετάς, 
κα'ι δ μέν έγκρατευόμένος κατακρίνεται, ό δέ μή θέλων νά γέν
νηση άλλον άνθρωπον λέγεται φιλάνθρωπος. 9Αλλ9 ας μή σχίσω- 
μεν to κάλυμμά, υπό τό όποιον κρύπτονται τόσα φρικώδη, άρκού- 
μενοι δ η  έδείξαμεν τό νόσημα, του ό,τοίου ή θεραπεία άπόκει- 
ται εις άλλους.
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3'Ας προστεθούν είς ταΰτα και τό πλήθος των νοσηρών 
τεχνών, αί όποιαι συντέμνουν τον χρόνον τής ζωής ή την υγείαν, 
δπαος ή μεταλλωρυχία και α ί πολυειδεις των μετάλλων
ορυκτών βιομηχανίαι και μάλιστα του μόλυβδου, του
χαλκού, του υδράργυρου, του κο βάλτου, του αρσενικού, τής σαν- 
δαραχης* τά κινδυνώδη εκείνα επιτηδεύματα* έκ των όποιων 
αποθνήσκουν καθ’ ημέραν τόσοι έργαται, οικοδόμοι, ξυλοκόποι, 
κτισται, λιθοτόμοι* δλα ταυτα, |ip %  ας συνενωθούν και θέλει άπο- 
δειχθϊ], δτι εκ τής συστασεως και τελειότητος των πολιτικών κοι
νωνιών προήλθεν ή έλάττωσις του πλήθους των ανθρώπων, την 
οποίαν παρετήρησαν πολλοί φιλόσοφοι.

Ή  πολυτέλεια, την όποιαν είναι αδύνατον νά περιορίσουν 
δσοι ζητουν άκορέστως τάς ή δόνας και τιμάς, συμπληρόνει τό 
κακόν τό όποιον ελαβεν αρχήν έκ τής πολιτικής κοινωνίας, και 
προφασιζομένη δτι θέλει νά δώστ] πόρον ζωής είς τούς πτωχούς, 
τούς οποίους δεν επρεπεν εξ αρχής νά καταστήστ) εις τοιαΰτην 
αθλιότητα, πτωχΰνει καί τούς λοιπούς και τέλος πάντων εξολο
θρεύει τάς πόλεις.

Ή  πολυτέλεια είναι Ιατρικόν πολύ χειρότερον του κακού 
τό όποιον υπόσχεται τάχα νά Ιατρεΰστ), ή μάλλον ειπειν είναι 
πάντων των κακών to χείριστον, εις όποιανδήποτε πόλιν εισχω- 
ρήστ), εΐτε μεγάλην είτε μικρών επειδή, διά νά τρέφη τόσους 
ΰπηρέτας και τόσους άλλους ανθρώπους, οσους αυτή εφερεν 
εις άμήχανον αθλιότητα, διαφθειρει την περιουσίαν του πολίτου 
και γεωργού, μή διαφέρουσα παντελώς απ ι τούς αυχμηρούς άνε
μους τής μεσημβρίας, οι όποιοι φέροντες άπειρον σμήνος παμ
φάγων ζωυφίων, αφανίζουν εξ ολοκλήρου to χόρτον καί την 
χλόην, των ωφελίμων ζώων την τροφήν, και πνέουσι πείναν και 
θάνατον.

Έ κ  τής πολιτικής κοινωνίας και τής εντεύθεν πολυτελείας 
γεννώνται αί ελευθέριοι τέχναι καί μηχανικαί, τό έμπόριον, αΐ 
έπιστήμαι και δλαι έκειναι αί ματαιότητες, αι όποιαι φέρουν είς 
ακμήν την τεχνοποιίαν και πλουτίζουν και φθείρουν τάς πόλεις.
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Τής φθοράς ταΰτης ό λόγος είναι απλούστατος. Εΰκολον είναι 
νά εννοήσω μεν δτι ή γεωργική εξ Ιδίας φΰσεως είναι ή άκερδε- 
στέρσ. των τεχνών. Ε πε ιδή  ό καρπός της είναι αναγκαιότατος 
εις παντας τούς άνθροοπους, ή τιμή αυτού πρέπει νά είναι ανά
λογος μέ τάς δυνάμεις των πτωχότατων. Έ κ  τοΰτου συνάγεται 
γενικόν συμπέρασμα, δτι αί τέχναι είναι επικερδείς κατά λόγον 
αντίστροφον τής έξ αυτών ωφελείας, και οτι αι αναγκαιότεροι 
συνεπώς ελκύουν την επιμέλειαν του ανθρώπου όλιγώτερον των 
άλλων. Έ κ  τοΰτου γίνεται δηλον, οποίαν ωφέλειαν λαμβάνουν 
αληθώς οί άνθρωποι από τάς ιέχνας και όποιον είναι to απο
τέλεσμα τής τελειότητός των.

Τοιαυτα είναι τά αισθητά αίτια όλων των δυστυχιών, εις 
τας όποιας κατακρημνίζει τέλος πάντων ό πλούτος τά θαυμα- 
στότερα έθνη. "Οσον αί τέχναι εκτείνονται και ακμάζουν, τόσον 
ό γεωργός αμελείται, και καταβαρημένος από τούς φόρους, τούς 
οποίους άναγκαίως επιβάλλει ή πολυτέλεια, καταδικασμένος νά 
ταλαιπωρήται και νά πείνα δι5 δλης της ζωής του, φεύγει τούς 
αγρούς διά νά ελθη εις τάς πόλεις και νά εΰρη άρτον εκεί, 
οπού αυτός έπρεπε νά τον στέλλη. 'Όσον οί. οφθαλμοί του ανό
ητου λαού έκθαμβουνται, βλέποντας τάς μητροπόλε ις, τόσω μάλλον 
πρέπει νά αναστενάζω μεν ήμεις βλέποντες τούς αγρούς έρη
μους, την χώραν άγεώργητον καί πλήθος άπειρον πολιτών, οι 
όποιοι ένεκα ενδείας περιφέρονται εις τάς πλατείας και ψωμο
ζητούν ή κλέπτουν, μέλλουν δε νά τελειώσουν την δυστυχίαν των 
εις τό κάτεργον ή επί κοπριάς.

Οίίτως αι πόλεις πλουτιζόμεναι, ασθενούν και έρημοΰνται* 
και αι ίσχυρότεραι μοναρχίαι, άφ’ οΰ μετά πολλούς κόπους πλου- 
τισθοΰν και ερημωθούν, εξανδραποδίζονται ΰποτασσόμεναι εις 
τά πτωχά έθνη, δσα νικώνται από την δλεθρίαν δρεξιν τής αρ
παγής· αυτά δέ πάλιν διαδέχονται τον πλούτον και την ασθέ
νειαν καί πάσχουν τέλος τον αυτόν ανδραποδισμόν καταστρεφό- 
μενα υπ’ άλλων.

*Άς λάβη τις τον κόπον νά μου έξηγήστ] πόθεν εγεννήθη-
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σαν εκείνα τά νέφη των βαρβαρών, δσα καχέκλυσαν την Ευρώ
πην, την ’Ασίαν και την ’Αφρικήν. *Αρα διά τάς τέχνας των, 
διά την σοφίαν τής νομοθεσίας των, διά την άξιόλογον κυβέρ- 
νησιν της πολιτείας των έπληθΰνθησαν τόσον; Ε ρω τώ  τούς 
σοφούς ημ ώ ν διά τι εκείνοι οι άγριοι και κτηνώδεις άνθρωποι, 
αμαθείς δντες, αχαλίνωτοι, άνάγωγορ αντί νά πληθυνθουν τόσον, 
δεν έπνιγοντο ύπ3 άλλήλων εις πάσαν στιγμήν φιλο^κουντες διά 
την τροφήν αυτών; ’Ά ς  μου εξηγήσουν πώς οί τρισάθλιοι εκείνοι 
έτόλμησαν νά ενατενίσουν εις τό πρόσωπον ημών των αξιόλογων 
ανθρώπων, των αρίστων πολεμικών, των υπό σοφούς νόμους πο
λιτευόμενων. Διά τί τέλος πάντων, άφ’ οΰ εφθασεν εις τελειό
τητα ή πολιτική κοινωνία των αρκτικών τόπων, και έκαμαν 
τόσους κόπους διά νά διδάξουν τούς ανθρώπους τά χρέη των, 
και την τέχνην του καλώς ζην και ειρηνικώς συμπολιτεΰεσθαι, 
διά τί, λέγω, μετά τά καλά ταυτα δεν γεννώνται πλέον εκεί τόσα 
πλήθη ανθρώπων ώς άλλοτε; Πολύ φοβούμαι μήπως τέλος 
πάντων μ3 άποκριθη τις εις αυτά, δτι οί άνθρωποι έπενόησαν 
και άπεδέχθησαν τά μεγαλα ταυτα πράγματα, τάς τέχνας, τάς 
έπιστήμας και τούς νόμους ως λαιμόν σωτήριον, διά νά προκα- 
ταλάβουν τον ΰπέρμετρον πληθυσμόν του ανθρωπίνου γένους, 
μήπως ό τόπος του κόσμου, ό (.ορισμένος εις ημάς, άποδειχθτ] 
τέλος πάντων πολύ ολίγος ώς προς τούς κατοίκους του.

Τ ί λοιπόν; Πρέπει νά διαλύσοομεν τάς πολιτικάς κοινωνίας, 
νά εξαλείψω μεν τό έμόν και σόν και νά έπιστρέψωμεν εις τούς 
δρυμώνας διά νά συζήσοομεν μέ τάς άρκτους;— λόγος οικειότατος 
εις τάς άνταγωνιστας μου, τον όποιον επίσης θέλω και νά προ
λάβω και νά διπσω καιρόν νά μου τον προβάλουν δ ιάνα  καταισ
χύνω τούς προβάλλοντας αυτόν. 5Ω άνθρωποι,οί. όποιοι δεν ακούετε 
τον λόγον του Θεού, οι όποιοι δεν ομολογείτε άλλον προορισμόν 
υπέρ των ανθρώπων παρά τό ζην έν εΐρήντ] την βραχυτάτην 
ταΰτην ζωήν, οι όποιοι δύνασθε νά άφήσετε έν μέσω των πό
λεων τά ολέθρια κτήματα σας, τον άνήσυχον νουν, την διεφθαρ- 
μένην καρδίαν και τάς άχαλινοότους ορέξεις σας, άναλάβετε διότι
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έξαρτάται από σάς— την άρχαίαν και πρώτην αθωότητα σας* 
φύγετε εις τά δάση διά νά μή βλέπετε, μήτε νά ένθυμήσθε τάς 
αμαρτίας των συγχρόνων, και μή φοβήσθε δτι θέλετε εξευτελίσει 
to ανθρώπινον γένος αποποιούμενοι τάς γνώσεις του, διά νά 
άποβάλετε κα ι τάς κακίας του. 'Ό σοι δέ πάλιν, καθώς εγώ, νικη- 
θέντες από πάθη έστερήθησαν διά παντός την άρχαίαν απλότητα 
και δεν δΰνανται πλέον νά τρώγουν χόρτον και βαλάνους ουδέ 
νά ζήσουν άνευ νόμων και ήγεμόνων, δσοι ήξιώθησαν νά λαβουν 
διά του προπάτορος αυτών υπερφυσικά διδάγματα, δσοι ιδοΰν 
δτι ή γνώμη μου, ή καθ’ εαυτήν αδιάφορος καί ανεξήγητος εις 
παν άλλο σύστημα, αποβλέπει προ πάντων εις τό νά διδάξΐ] χρη
στοήθειαν τούς ανθρώπους— την οποίαν εστερήθησαν προ χρόνων 
πολλών — δσοι έν εν! λόγω είναι πεισμένοι, οτι ή φωνή του 
Θεού προσκαλει δλον τό ανθρώπινον γένος εις την σοφίαν και 
μακαριότητα των ουρανίων πνευμάτων, ας επιμελή θ ου ν διά των 
αρετών τάς όποιας μανΟάνοντες χρεωστουν και νά τάς πράττουν 
ας έπιμεληθοϋν, λέγω, νά ορανοϋν άξιοι τής αΙωνίου τιμής, την 
όποιαν πρέπει νά προσμένουν έκ τούτων και τιμώντες εΰλα- 
βώς τούς ιερούς δεσμούς τής κοινωνίας, εις την όποιαν περι
λαμβάνονται, ας αγαπούν τούς άλλους ανθρώπους ύπτ]ρετοΰντες 
αυτούς κατά δΰναμιν ας ύποτασσωνται ακριβώς εις τούς νόμους 
και είς τούς διαχειριστάς ή υπουργούς αυτών* ας τιμούν προ 
πάντων τούς αγαθούς και σοφούς βασιλείς, δσοι προλαμβάνουν 
και αποβάλλουν ή δπωσοΰν θεραπεύουν τό πλήθος των κατα
χρήσεων και δεινών, που κρέμανται πάντοτε επί τής κεφαλής των 
ανθρώπων ας εμψυχώσουν τον ζήλον των άξιων τούτων ηγεμό
νων άποδεικνΰοντες εις αυτούς άφόβως και άκολάστως τό μέ
γεθος του αξιώματος των και τό βάρος του χρέους των, και ας 
μή καταφρονήσουν παντελώς την πολιτικήν κοινωνίαν, μή δυ- 
ναμένην νά στηριχθί) άλλως πως, ειμή διά τής βοήθειας τόσων 
σεβαστών άνδρών, τούς όποιους έπιθυμουμεν και ώς επ'ι το 
πλειστον δεν τούς εΰρίσκομεν κοινωνίαν έκ τής οποίας, μετά το-
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σαΰτην επιμέλειαν των κυβερνητών πάντοτε γεννώνται αληθή 
κακά περισσότερα παρά καλά νομιζόμενα.

(Σελ. 27 Σημ. 8 ).Έ κ  των ανθρώπων, οσους αμέσως ή εμμέσως 
διά των ιστορικών ή περιηγητών εγνωρίσαμεν, οι μέν είναι με
λάνες, οί δέλευκοί, οι δέ ερυθρόδερμοι* οί μέν τρέφουν κόμην, οι 
δέ είναι οΰλότριχες· οι μέν καθ3 δλον σχεδόν το σώμα είναι τρι
χωτοί, οί δέ δεν έχουν οΰτε γένεια. Ή σ α ν  δέ ποΐε, και ίσως 
υπάρχουν μέχρι τοΰδε, έθνη ανθρώπων γιγαντιαίου μεγέθους* και 
πλήν των μυθικών πυγμαίων, των όποιων ή μικρότης ίστορήθη 
"ίσως καθ’ υπερβολήν, είναι γνωστόν δτι οί Λάπωνες, κα'ι προ 
πάντων οί Γροιλλανδοί, είναι υπέρ τό ήμισυ μικρότεροι ως προς 
το μεσαιον μέγεθος των ανθρώπων λέγεται μάλιστα δτι υπάρ
χουν ολόκληρα έθνη ανθρώπων, οΐτινες έχουν ουράν καθώς γ.α\ 
τά τετράποδα- και χωρίς νά δώσω μεν πίστιν τυφλήν εις τάς διη
γήσεις του Η ροδότου κα'ι Κτησίου, ήμπορουμεν τουλάχιστον νά 
λάβωμεν εξ αυτών την πιθανήν ταΰτην ΰπόθεσιν δτι, εάν κατ’ 
εκείνους τούς αρχαίους χρόνους, οπότε τά έθνη εΐχον περισσότερόν 
διαφοράν προς άλλη λα κατά τον τρόπον τής ζωής παρ3 δσην 
έχουν σήμερον, έξήταζέ τις άκριβέστερον τούς ανθρώπους, ήθελε 
παρατηρήσει προφανεστέρας ποικιλίας και κατά τό σχήμα κα'ι κατά 
την εξιν του σώματος. Δι3 δλαταυτα, περί των οποίων είναι εΰκο- 
λον νά φέρω μεν αναντίρρητους αποδείξεις, δεν πρέπει νά απο
ρούν άλλοι, είμή οί- συνειθισμένοι νά βλέπουν μόνον τά περί 
αυτούς πράγματα και άγνοοΰντες τά μέγιστα αποτελέσματα τής 
διαφοράς των κλιμάτων, του άέρος, των τροφών, του τρόπου 
της ζωής, των εξεων έν γένει και προ πάντων τής εξαίσιας δυ- 
νάμεως των αυτών αίτιων, δταν άδιακόπως ενεργούν είς γενεάς 
γενεών. Σήμερον οτε τό έμπόριον, αι αποδημίαι και έκστρατειαι, 
φέρουν τά^ έθνη εις περισσοτέραν επικοινωνίαν, και of τρόποι 
τον βίου έξομοιουνται άκαταπαΰστως διά τής συχνής συνανα
στροφής, βλέπομεν δτι εθνικαί τινες διαφοραί έσμικρΰνθησαν. Οί 
σημερινοί Γάλλοι, παραδείγματος χάριν, δεν έχουν πλέον εκείνα 
τά λευκά και ξανθά σώματα, τά ύπο των Λατίνων ιστορικών πε-
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ριγραφόμενα, μ3 δλον δτι ό χρόνος και ή μιξις των Φράγκων %α\ 
Νορμανδών, οιτινες και αΰτο'ι ή σαν λευκοί και ξανθοί, έπρεπε 
νά αναπληρό^σουν δσον έκ τής δυναμεως του κλίματος διέφθει- 
ρεν ή μετά των cPcoμαιών κοινωνία και νά καταστήσουν των 
Γάλλων τά σώματα εις την πρώτη ν σΰστασιν κα'ι χροιάν. Διά 
ταΰιας τάς ποικιλίας και εκφυλίσεις, δσας δΰναται νά λαβή τό 
ανθρώπινον γένος, κα'ι τω δντι ελαβε, αμφιβάλλω εάν τά άνθρο3- 
ποειδή ζώα, δσα οι περιηγηται έξέλαβον ώς αλόγα κτήνη είτε μή, 
έξετασαντες αυτά καθώς πρέπει, είτε άπατη θέντες εκ τινων εξω
τερικών διαφορών, εΐτε βλεποντες αυτά εστερημένα μόνου του 
προφορικού λόγου, αμφιβάλλω, λέγω, εάν δεν είναι τφ δντι 
άγριοι άνθρωποι, των όποιων ή γενεά έξ αρχής εις τά δάση δι
εσπαρμένη και μη λαβουσα ευκαιρίαν νά τελειοποιηθτ] όπωσοΰν, 
διαμένει εις την φυσικήν κατάστασιν. ’Έ στω  παράδειγμα του 
λόγου τά έξης.

«Εΰρίσκονται (λέγει ό μεταφραστής τής ιστορίας των περιη
γήσεων) εις την βασιλείαν του Κόγγου πλήθος m  των μεγάλων 
εκείνων ζώων, των ονομαζόμενων εις τάς ’Ανατολικός Ίνδ ίαζ 
Όραγγουταγγων. Τά ζώα ταυτα έπέχουν τρόπον τινά τό με
ταξύ των ανθρώπων και των πιθήκων των λεγομένων Βαβου- 
ίνων. Ό  Βαττελ διηγείται δτι εις τά δάση τής Μαιόμβης, μέρος 
τής βασιλείας του Λοάγγου, υπάρχουν δυο είδη τερατωδών ζώων, 
έκ των οποίων τά μέν λέγονται ΙΙόγγοι, τά μεγαλύτερα, τά δέ 
Ένιοκοι* οι Πόγγοι έχουν ακριβή ομοιότητα μέ τον άνθρωπον, 
πλήν δτι είναι πολύ παχύτεροι και υψηλότεροι. Έ χουν  πρόσωπον 
ανθρώπου και βαθύτατους οφθαλμούς. Αι χειρες, οι πώγωνες και 
τά αΰτία των δεν έχουν τρίχα, εξαιρούμενων των δορρΰων^ δπου 
αι τρίχες είναι μακρόταται. Τό δέ λοιπόν σώμα των εχει μέν 
τρίχας, άλλ3 δχι πολύ πυκνός* έχει δέ χρώμα μελανοειδές· 
έν έν'ι λόγω έκ τοΰτου μόνον διακρίνονται από τούς ανθρώπους, 
δτι ή κνήμη των δεν εχει γαστροκνήμιον. Περιπατούν δρθιοι, 
κρατούντες διά τής χειρός τάς τρίχας του λαιμού των. Κατα
φεύγουν εις τά δάση, κοιμώνται ΰπό τά δένδρα και κατασκευά-
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ζοντες καλΰβην τινορ φυλαττονται από την βροχήν. Ή  τροφή των 
είναι καρποί και άγριοκαρυα* ουδέποτε τρώγουν κρέας. Οί εκεί 
Αιθίοπες περιπλανοψενοι εις τούς δρυμώνας, την νύκτα συνή
θως άναπτουν πυρ* άφ3 ού δέ αυτοί αναχωρήσουν τό πρωί, 
έρχονται οι Πόγγοι και κάθηνται κύκλω του πυρός καί δεν 
φεύγουν πριν σβεσθΐ) διόλου* επειδή κατά τά αλλα επιδέξιοι 
δντες εις τούτο δεν έχουν νουν παντελώς, να φυλάξουν τό πυρ, 
έπιφέροντες ξύλα.

»Περιπατούν πολλακις αγεληδόν και φονεύουν δσους Α ιθί
οπας απαντήσουν εις τά δάση. Επέρχονται, και κατ3 αυτών των 
ελεφάντων δταν έλθουν βόσκοντες εις τούς τόπους τής κατοικίας 
των, και μέ γρόνθους ή ράβδους τούς ενοχλούν τόσον, ώστε οί 
ελέφαντες φεΰγουν φωνάζοντες. Πόγγοι ουδέποτε ζωγρουνται, 
επειδή είναι τόσον εύρωστοι, ώστε δέκα άνθρωποι δεν είναι ικανοί 
κατά του ενός Πόγγου* συλλαμβάνουν δμως οί ΑΙΘίοπες τούς 
ανηλίκους, άφ’ οΰ φονεΰσουν την μητέρα των, εις τής όποιας τό 
νεκρόν σώμα ό ορφανός Πόγγος προσκολλάται ισχυρότατα. 
'Ό ταν άποθανϊ] ό Πόγγος, σκεπάζουν οι λοιποί τό σώμα τουέπι- 
σωρεΰοντες κλάδους και ψυλλα. Ό  δέ Πιρσάς λέγει προς τούτοις 
οτι εκ τής μετά του Βάττελ ομιλίας εμαθε και τούτο, δτι έκλεψε 
τις των Πόγγων ενα μικρόν Αιθίοπα του Βαττελ και ό μικρός 
εκείνος ενα μήνα ολόκληρον συνανεστράφη μετά των ζώων 
τούτων, επειδή δεν βλάπτουν παντελώς δσους συλλαμβάνουν αν
θρώπους, και μάλιστα δταν οί άνθρωποι δεν προσέχουν εις 
αυτούς, καθώς τό παρετήρησεν ό μικρός οΰτος Αιθίοψ. Ό  
Βαττελ δεν περιγράφει και τό δεύτερον είδος των ζώων τούτων 
τούς ειρημένους Ένιόκους.

» Ό  Νταπηρ βέβαιοι, δτι ή βασιλεία του Κόγγου έχει 
πλήθος εξ εκείνων των ζώων,τά όποια οί μέν Ιν δ ο ί ονομάζουν 
Ούραγγουταγγους δασοδιαιτους, οί δέ 3Αφρικανοί Κοΐας Μόρρους. 
Τούτο λέγει τό ζωον έχει τόσην ομοιότητα μέ τον άνθρωπον, 
ώστε ήλθεν εις τον νουν πολλών περιηγητών,. δτι ίσως έγεννήθη 
εκ γυναικός και πιθήκου* έννοια παράλογος, την όποιαν ούτε οί

Π ερί τη ς  άνισότητος τω ν άν&ρώτΐων ο
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ΑΙΘίοπες αυτοί αποδέχονται. "Εν τούτων των ζώων μετεκομίσθη 
εις την cΟλλανδίαν προς τον Π ρίγκηπα d3 Orange, Φριδέριχον 
Ε ρρίκον. Ειχεν ύψος παιδιού τριετοΰς καί πάχος μέτριον ή τον 
δέ πλατύ μέ πολλήν αναλογίαν, ευκίνητον και δράστηριόν. Αι 
κνήμαί του ή σαν κρεατώδεις και εύρωστοι, το μέν έμπροσθεν 
μέρος του σώματός του γυμνόν, τό δέ όπισθεν δασύ από μαΰρας 
τρίχας. Έ κ  πρώτης ΰψεως τό πρόσωπόν του έφαίνετο 
άπαραλλάκτως ανθρώπινον, ειχεν δμως την μύτην ομαλήν και 
ύπόκρυτον. Τά αυτία του ή σαν ανθρώπινα και αυτά, τά δέ στήθη 
τον ευτραφή, επειδή ήτο θηλυκόν τό ζώ ον ό όμφαλός 
του βαθύς, οί ώμοι του πολύ συνημμένοι, αί χειρές του 
διηρημέναι εις δάκτυλα και άντίχειρας, τα γαστροκνήμιά του καί 
αι πτέρναι του παχειαι καί κρεατώδεις. Περιεπάτει συχνά ορθι,ον 
ήδΰνατ©· νά βαστάζτ) καί νά ΰποφέρη ικανού βάρους φορτία. 
"Οταν ήθελε νά πίη νερόν, έλαμβανε διά τής μιας χειρός τό κά
λυμμα του αγγείου και διά τής άλλης τό άγγείον αυτό* έπειτα 
έσπόγγιζε τά χείλη του χαριέστατα. Κατακλινόμενον διά νά κοι- 
μηθη, εφερε την κεφαλήν του εις to προσκεφάλαιον και έσκεπά- 
ζετο μέ πολλήν δεξιότητα ώς άνθρωπος. Ε ξαίσ ια  διηγούνται οι 
ΑΙΘίοπες περί τον ζώου τοΰτου. Λέγουν δτι δχι μόνον βιάζει τάς 
γυναίκας, αλλά και τολμά κατά των ενόπλων άνδρών. Έ ν  ένι 
λόγω είναι πιθανώτατον δτι τούτο τό ζωον είναι ό Σάτυροςτών 
παλαιώ ν περ'ι τούτων ίσως των ζώων όμιλεΐ ό Μερόλλας, λέγων 
δτι οί ΑΙΘίοπες συλλαμβάνουν ενίοτε κυνηγοΰντες ανδρας και 
γυναίκας άγριους».

Και έν τω τρίτω τόμω τής ιστορίας των περιηγήσεων άνα- 
φέρονται τά ανθρωπόμορφα ζώα ταυτα, ονομαζόμενα Βέγγοι 
και Μανδρίλλοι* άλλ9 ημείς ας ακολουθήσω μεν την έννοιαν των 
είρημενών διηγήσεων. Τά νομιζόμενα ταυτα τέρατα κατά τάς 
περιγραφάς αυτών, έχουν μέ τον άνθρωπον ομοιότητας προφα
νείς και διαφοράς μικροτέρας, παρ3 δ σας έχει άνθρωπος προς άν
θρωπον. Ε ις τά έκτεθέντα τεμάχια δεν φέρονται ο! λόγοι, διά τούς 
οποίους οί συγγραφείς δεν θέλουν νά ονομάζουν τά ζώα ταυτα
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«αγρίους ανθρώπους* εΰκολον δμως είναι νά συμπεράνωμεν, δτι 
τούτο συνέβη, επειδή δεν έχουν νουν κα'ι προφορικόν λόγον. 
3Αλλά τούτο είναι ασθενές ως προς τούς γνωρίζοντας δτι τό μέν 
δργανον του λόγου είναι φυσικόν εις τον άνθρωπον, αυτός δέ ό 
λόγος δεν είναι φυσικός* και δτι δ πολιτικός άνθρωπος τελειοποιού
μενος δΰναται νά φθάση εις βαθμόν πολύ ύψηλότερον τής αρ
χαίας καταστάσεώς του. Έ ξ  αυτών των ολίγων στίχων τής έκ- 
τεθείσης περιγραφής δυνάμεθα νά κρίνω μεν, πόσον κακώς πα- 
ρετηρήθησαν τά ζφα ταυτα, και μέ όποιας προλήψεις έΟεωρή- 
θησαν* παραδείγματος χαριν ώνομάσθησαν τέρατα και δμως όμο- 
λογειται κοινώς δτι τεκνοποιούν. Ό  μέν Βάττελ λέγει δτι οΐ 
Π όγγοι φονεΰοΠν οσους απαντήσουν Αιθίοπας εις τά δάση, ό 
δέ ΓΙιρσας επιφέρει δτι δεν τούς βλάπτουν παντελώς, ούδ3 δταν 
τούς προσλαμβάνουν, έκτος εάν οΐ Αιθιοπες τούς παρατηρούν 
μετά προσοχής. Οΐ Πόγγοι περικυκλουν τό πυρ των Αιθιόπων 
μετά την άναχώρησιν αυτών, και αυτοι ομοίως άφ3 οΰ σβεσθί) to 
πυρ αναχωρούν. Τούτο μέν συμβαίνει, το δέ συμπέρασμα του 
παρατηρητου όποιον; «Διότι (λέγει) κατά τάάλλα επιδέξιοι δντες 
εις τούτο δεν £χουν νουν παντελώς νά φυλάξουν τό πυρ επιφέ- 
ροντες 'ξύλα. Περίεργον είναι νά έννοήση τις πόθεν έγνώρισεν ό 
Βάττελ ή ό έξ αΰτου ερανιζόμενος Π ιρσάςδτι ή άναχώρησις των 
Πόγγων ήτον εργον τής άλογίας των κα'ι δχι τής θελήσεώς των. 
Ε ις κλίμα τοιοΰτον, όποιον τό του Άοάγγου, δεν είναι το πυρ 
άναγκαιότατον και αν οι Αιθιοπες το άναπτουν δεν έχουν σκοπόν 
την θεραπείαν του ψύχους άλλα τό νά εκφοβίσουν τά θηριώδη 
ζφα. Ε ίνα ι λοιπόν άπλοΰστατον δτι οΐ Πόγγοι μετά τινα άπό- 
λαυσιν τής φλογός ή τής θερμότητος, μή άρεσκόμενοι νά μένουν 
πάντοτε εις τον αυτόν τόπον, αναχωρούν ζητοΰντες τροφ ήν 
Έττειδη βραδύτερον ευρίσκουν οι καρποφάγοι τούς καρπούς, παρ’ 
οσον οι κρεοοράγοι τά κρέατα. Κα'ι άλλως δέ είναι γνωστόν δτι 
τά περισσότερα των ζώων, και αυτός ό άνθρωπος, είναι φύσει 
οκνηρά κα'ι δτι αποφεύγουν πάσαν επιμέλειαν και φροντίδα, δταν 
■δεν είναι έξ ανάγκης άφευκτος. Πολύ παράδοξον τέλος πάντων
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νό νά μή μάθουν οι Πόγγοι δτι πρέπει νά ρίπτουν ξύλα εις τ& 
πυρ, οί Πόγγοι, ο πάνες ήξεΰρουν νά θάπτουν τούς νεκρούς καί 
νά στεγάζουν καλύβας από κλάδους. Έ γώ  ενθυμούμαι δτι είδα- 
πίθηκον νά πράξη τούτο to  πράγμα, τό όποιον θέλουν, δτι ά 
Πόγγος δεν δΰναται νά σκεφθη. Τότε δεν ή τον ό νους μου 
προσεκτικός εις τοιαΰτας παρατηρήσεις και περιέπεσα τω οντι 
και έγώ εις τό αυτό τούτο σφάλμα, διά τό οποίον ελέγχω τούς 
περιηγητάς, μή έξετάσας όπο ιος ήτον ό σκοπός του πιθήκου νά  
διατηρήστ) τό πυρ ή απλώς νά μιμηθή, ώς νομίζω, την πράξιν 
του ανθρώπου. 3Αλλ3 δπως και αν εχτ) το πράγμα, είναι άποδε- 
δειγμένον, δτι ό πίθηκος δεν είναι εκ του γένους των ανθρώπων' 
οχι μόνον διά την στέρησιν του προφορικού λόγου, άλλα και 
διότι δεν εχειτοΰ τελειουσθαι την δΰναμιν, τον ειδικόν τούτον χα
ρακτήρα του ανθρώπου. Δεν ελάβομεν, νομίζω, τοιαΰτην πείραν 
στερι των Πόγγων και Οΰραγγουτάγγων, ώστε νά εξακριβώσω μεν 
ομοίως την φΰσιν αυτών υπάρχει όμως τρόπος διά του οποίον 
και οί άναξ κότερο ι παρατηρηται δΰνανται νά μάθουν εναργέ
στατα, εάν ό Ούραγγουτάγγος και αλλα τοιαυτα ζώα είναι είδος 
του ανθρώπου. *Αλλ* έκτος του δτι εις τοιαΰτην πείραν δεν αρκεί 
χρόνος μιας μόνης γενεάς, πρέπει και νά νομίσω μεν αυτήν άκα- 
τόρθωτον, διότι τό υποτιθέμενον επρεπε νά είναι άποδειγμένον 
αληθές, πριν ή δοκιμή νομισθϊ) ύπεΰθυνος.

Α ί κρίσεις του «περιέργου και άσοφου νοΰ εκπίπτουν εις 
ύπερβολάς. Οί περιηγηταί εκλαμβάνουν απλώς ως κτηνώδη ζώα,, 
έπ3 όνο μάτι Πόγγων, Μανδρίλλων, Οΰραγγουτάγγων, τά αυτά 
εκείνα τά όποια, θεοποιουντες οί παλαιοί, ώνόμαζον Σατΰρους, 
Φαΰνους^ Συλβίους* ίσως δέ μάθη τις δι3 ακριβέστερων εξετά
σεων δτι είναι άνθρωποι. Έ π Ι του παρόντος αντί νά πρόσε
χα} μεν εις δσα λέγει περί τούτων ό Εμπειρικός Βάττελ, ό Νταπήρ, 
ό Πιρσάς και άλλοι εξ εράνων βιβλιογράφοι, εΰλογό)τερον νο
μίζω νά παραδεχθώ μεν τούς λόγους του Μερόλλα, άνδρός ιερού, 
πεπαιδευμένου, αύτόπτου μάρτυρος, δστις απλούς και αφελής ών^ 
άποδεικνΰει δμως πάντοτε την ευφυΐαν του νοΰ του.
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Τί αρα νομίζετε δτι ήθελον κρίνει τοιουτοι παρατηρηταί 
.περί τοβ ειρημενού παιδιού, του εύρεθέντος κατά τό 1694 έτος; 
Τούτο δεν είχε παντελώς λογικού σημεΐον, περιεπάτει τετραπο- 
<δηδόν, εστερειτο προφορικού λόγου και έφώναζε μόνον εντελώς 
διαφορετικάς του ανθρώπου φωνάς. Μετά πολύν χρόνον (λέγει 
ό αυτός φιλόσοφος δστις μου διηγήθη to πράγμα) ήδυνήθη νά 
προφέρη λέξεις τινάς, και ταΰτας μέ βάρβαρον τρόπον. 3Α φ3 οΰ 
•έέ εμαθε νά δμιλτ], τό η ρώτησαν περί τής πρώτης αύτοϋ κατα- 
στάσεως, πλήν δεν ένεθυμεΐτο τίποτε περισσότερον παρ3 δσα έν- 
θυμεΰμοθα ημείς, έξ ών επάθομεν έπ'ι σπαργανών. "Άν συνέ- 
βαινε κατά δυστυχίαν νά περιπέστ, τό παώίον τούτο εις χειρας 
των ήμετέρων περιηγητών, δεν αμφιβάλλω δτι παρατηροΰντες 
την σιωπήν του και την άνοιάν του, ήθελον κρίνει εύλογον νά 
τό στείλουν πάλιν εις τά δάση ή νά τό περικλείσουν εις τό κτηνο- 
τροφειον, κοινολογουντες περί τουτου σοφάς διηγήσεις και έκ- 
λαμβάνοντες αυτό ως πολύ περίεργον ζωον μέ οΰκ δλίγην ομοιό
τητα προς τον άνθρωπον.

3 Από τριακοσίων ή τετρακοσίων ετών, οι κάτοικοι τής Ε υ
ρώπης πλημμυρουν εις τά άλλα μέρη του κόσμου και εκδίδουν 
■•ακαταπαΰστως νέα συντάγματα περιηγήσεων και ειδήσεων, και 
Όμως εγώ δεν αμφιβάλλω, δτι δεν γνωρίζομεν άλλους άνθρώ- 
;πους παρά τούς Ευρωπαίους. Κατά τάς γελοίας προλήψεις, αι 
όποιαι δεν έξέλιπον δι3 δλου και άπ αυτούς τούς πεπαιδευμέ
νους, φαίνεται δ η  εξετάζει έκαστος τούς συμπατριώτας του, ονο
μάζει δέ την έξέτασίν του μέ πομπικόν δνομα θεωρίαν εις τον 
άνθρωπον. Ματαίως πλανώνται* ή φιλοσοφία, ώς φαίνεται, δεν 
αποδημεί, και διά τούτο ή σοφία καθενός έθνους είναι ανοί
κειος είς άλλο. Το αίτιον τουτου είναι προφανές. Τεσσάρων 
βίων άνθρωποι αποδημούν εις μακράς περιηγήσεις, οίναυται, 
ο ι έμποροι, οι στρατιώται και οΐ απόστολοι* άλλ3 εκ των τριών 
πρώτων δεν πρέπει νά προσμένω μεν καλούς παρατηρητάς* οι 
δέ του τετάρτΘυ, επειδή καταγίνονται εις τό θειον εργον έφ3 φ  

ϊίπλήθησαν, κα'ι αν δεν ή σαν υποκείμενοι εις 10 νικάς προλήψεις,
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καθώς και παντες οι άλλοι, δεν πρέπει νά πιστεύω μεν δτι προ- 
θΰμως αναδέχονται πράγματα απλής περιέργειας νομιζόμενα και 
ικανά νά τούς απασχολήσουν από τά κυριώτερα, εις τά όποια 
είναι προσδιορισμένοι. Προς τοΰτοις εις τό νά κηρΰξη τις το 
Εΰαγγέλιον, αρκεί μόνον νά εχη ζήλον, δ δέ Θεός άναπληροι τά. 
λοιπά* διά νά θεώρηση δμως τούς ανθρώπους εμβριθώς έχει 
χρείαν αρετών όποιας δ Θεός δεν ύποχρεοΰται νά δώση εις κανένα, 
αρετών τάς όποιας οι άγιοι δεν έχουν πάντοτε. Δεν ανοίγει τις 
βιβλίον περιηγήσεως δπου νά μή εΰρη περιγραψάς χαρακτήρων 
και η θ ώ ν  και τό θαυμαστότατον είναι, δτι οί περιγραψαντες 
τόσα πράγματα δεν ειπον αλλα παρά τά γνωστά, δεν παρετή- 
ρησαν εις τό άλλο ά'κρον του κόσμου, πλήν δσα ήτο δυνατόν νά 
εξετάσουν χωρίς νά μετατεθούν και δτι οί αληθείς εκείνοι χαρα
κτήρες, οί διακρίνοντες τά έθνη καί προσβάλλοντες εις τάς έκ 
φΰσεως διορατικάς όψεις, εξέφυγον τούς οφθαλμούς αυτών και. 
πάντοτε σχεδόν έμειναν αόρατοι. Έ κ  τοΰτου προή?νθεν ή ηθική 
εκείνη καλλιστη παροιμία, την οποίαν λέγει συχνότατα δ φιλο
σόφων δχλος, δτι πανταχοΰ οι άνθρωποι είναι οί αυτοί* κα'ι 
έ,τειδή έχουν τά αυτά πάθη και τάς αύτάς κακίας, ματαίως ζη- 
τονμεν Ιδιαιτέρους εθνών χαρακτήρας, τό όποιον είναι σχεδόν 
ούτως εύλογον, ως εάν ειπη τις, δτι ό Πέτρος και ό Ηάκωβος 
δεν διακρίνονται άπ° άλλήλων, διότι έχουν καθείς των δυο ρίνα, 
στόμα και οφθαλμούς.

Ά ρ α γ ε  δεν θέλει επανέλθη ποτέ ό ευτυχής εκείνος χρόνος, 
καθ’ δνό  δχλος δεν έφιλοτιμειτο νά επιχειρτ) εις φιλοσόφους 
σπουδάς, άλλα μόνον οι Πλάτωνες, οι Θαλητες, οι Πυθαγόραι, 
υπό φίλο μα θείας καταφλεγόμενοι, άνεδέχοντο τάς μακροτάτας πε
ριηγήσεις χαριν μόνης μαθήσεως και άπεδήμουν διά νά απο
σείσουν τον ζυγόν των εθνικών προλήψεων, νά γνωρίσουν τούς αν
θρώπους έκ διακρίσεως των ομοιοτήτων και διαφορών αυτών,, 
και νά λάβουν τάς παγκοσμίους έκείνας γνώσεις, αί οποΤαι δεν' 
ανήκουν εις ενα μόνον τόπον και χρόνον, αλλά διδασκόμεναι παν-
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τότε κα'ι πανταχοΰ είναι, διά νά εϊπω ούτως, κοινή των σοφών 
επιστήμη.

Θαυμάζεται ή μεγαλοπρέπεια τινων περιέργων, οί όποιοι άπε- 
δήμησαν ή έστειλαν άλλους μέ μεγάλας δαπανας, μέ συνοδίαν 
ζωγράφων κα'ι σοφών, διά νά περιέλθουν την ’Ανατολικήν χώραν, 
νά σχεδιάσουν ερείπια και νά εξηγήσουν η νά αντιγράψουν επι
γραφές; απορώ δμως διά τί, έν φ φίλοτίμως ζητούνται καλά 
μαθήματα, δεν εΰρίσκονται δυο άνθρωποι σύμφωνοι εχοντες 
πλούτον, ό μέν χρημάτων, ό δέ μεγαλοφυΐας, άμφότεροι τής δόξηζ 
έρασται κα'ι θερμοί ζηλωται των άθανατων πράξεων, ώστε δαπα- 
νήσαντες ό μέν είκοσι χιλιάδάς σκούδων τής περιουσίας του, ό 
δέ δέκα έτη τής ζωής του χάριν μιας περί τον κόσμον ένδοξου 
περιηγήσεως, νά εξετάσουν δχι πάντοτε λίθου; και φυτά, δλλ9 
άπαξ τούς ανθρώπους και τά ήθη, και μετά τόσους αιώνας κα - 
τατριβέντας εις παρατήρησιν του οίκου νά ανακρίνουν και τούς 
κατοίκους του.

ΟΙ ’Ακαδημαϊκοί, δσοι περιήλθον τά άρχτφα μέρη τής Ευ
ρώπης και τά μεσημβρινά τής ’Αμερικής, έφρόντισαν νά εξε
τάσουν τά πράγματα ως γεωμέτραι μάλλον παρά ως φιλόσοφοι* 
επειδή δμως ή σαν άνθρωποι γεωμετρικού έν ταύτφ κα'ι φιλοσό
φου νοΰ, δεν πρέπει νά νομίζωμεν ώ ; πάντη αγνώστους τάς 
χώρας έκείνας δσας ειδον κα'ι περιέγραψαν οί Κονταμ'ιν και οι 
Μωπερτοΰς. Ό  Χαρδιν που έμιμήθη τονΠλατωνα περιερχόμένος, 
δεν άφησε τίποτε άνεξέταστον εις την Περσίαν. Φαίνεται δέ δτι 
καί ή χώρα των Σινών παρετηρήθη καλώς άπο τούς 3ίησουίτας. 
Καλήν όπωσοΰν έξέτασιν εχομεν καί του ολίγου μέρους τής Ι α 
πωνίας, δσον περιήλθεν ό Κέμπφηρ. Πλήν τούτων των περιη
γήσεων δεν υπάρχει άλλη λόγου αξία. Δεν γνωρίζομεν παντελώς 
τά έθνη των ’Ανατολικών ’Ινδιών, οπού περιήλθον απλώς Ευ
ρωπαίοι, χρήματα ζητοϋντες μάλλον παρά μαθήματα. 'Ολόκληρος 
ή ’Αφρική και to  πολυάριθμον πλήθος των κατοίκων της, αν
θρώπων εξαίσιων και διά τον χαρακτήρα κα'ι διά τό χρώμα των> 
μένουν ανεξέστατα μέχρι του δε. "Ολη ή γη καλύπτεται από έθνη
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των όποιων δεν γνωρίζομεν άλλο παρά τά ονόματα, και όμως 
θέλομεν νά κρίνω μεν το ανθρώπινον γένος ! *Άς υποθέσω μεν ενα 
Μοντεσκιέ, Μπυφών, Διδερό, Δΰκλ, Δαλεμβέρ, Κονδιλλιάκ ή αν
θρώπους τοιαΰτης ποιότητος περιερχομένους προς διδασκαλίαν 
τών συμπατριωτών, παρατηρουντας και περιγράφόντας, καθώς 
ήξεΰρουν, την Τουρκίαν, την Αίγυπτον, την Βαρβαρΐαν, 
τό Μαρόκον, την Γουινέαν, τούς τόπους τών Κάφρων, 
τό εσωτερικόν τής 9Αφρικής, τούς ανατολικούς αίγιαλοΰς της, 
Υας Μαλαβαρίας, to  Μογγόλ, τάς δχθας του Γάγγου, τά βασί
λεια του Σιάμ, του Πεγκοΰ, της *Άβας, την χώραν τών 
Σινών, την Σκυθίαν, και έπ'ι πάσι την Ια π ω ν ία ν  εις δέ τό άλλο 
ήμισφαίριον, τό Μεξικόν, την Περουβίαν, την Χιλήν, τάς Μα- 
γελλανικάς χώρας μετά τών Παταγώνων, είτε αληθών είτε ψευδών 
την Τυκομανίαν, την Παραγουάην εΐ δυνατόν, την Βρα- 
σιλίαν, τέλος τούς Καραΐβας, την Φλωρίδα και πάσας τάς
χώρας τών άγριων τάς όποιας προ πάντων έπρεπε νά περιέλθουν %
μέ περισσοτέραν προσοχήν* ας υποθέσω μεν δτι οΐ νέοι οΰτοι 
Ή ρακλεις μετά τάς άξιολόγους περιηγήσεις των, συνέγραψαν 
ήσυχως την φυσικήν ιστορίαν τότε ήθελα μεν ΐδη κα'ι ημείς νέον 
κόσμον και ήθέλαμεν μαθη πώς νά γνωρίσω μεν τον ή μέτερον. 
"Οταν τοιοΰτοι έξετασταί λέγουν δτι τούτο τό ζωον είναι άνθρω
πος, τούτο δέ κτήνος, τότε πρέπει νά πιστεύω μεν τό νά προσέ- 
χοομεν δέ εις λόγους αμαθών περιηγητών, περ'ι τών όποιων 
πολλάκις λαμβάνομεν αιτίαν νά προβάλω μεν τό αυτό πρόβλημα 
τό όποιον αυτοί επιχειρούν νά λύσουν περί τών άλλων ζώων, 
είναι άπόδειξις μεγάλης άπλότητος.

(Σελ. 28 Σημ. 9). Τούτο κατ3 εμέ είναι έναργέστατον και 
απορώ πόθεν οι ήμέτεροι φιλόσοφοι παράγουν δλα τά πάθη, 
δσα αποδίδουν εις τον φυσικόν άνθρωπον. Εξαιρούμενων τών 
φυσικών αναγκών, αι λοιπά! πασαι είναι άνάγκαι κατά συνή
θειαν, προ τής όποιας δεν ΰπηρχον παντελώς, ή άνάγκαι κατ3 
επιθυμίαν, ή όποια ποτέ δεν φέρεται εις άγνωστα πράγματα· δ 
άγριος λοιπόν, επειδή δεν επιθυμεί αλλα παρ’ δσα γνωρίζει και
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■δεν γνωρίζει πλήν δσα δΰναται νά απόλαυση, είναι κατά την 
ψυχήν ήσυχώτατος και κατά τον νουν συνεσταλμένος.

(Σελ.32 Σημ. 10). Ευρίσκω εις την Πολιτείαν του Λώκε, μίαν 
άντίρρησιν, και επειδή μου φαίνεται πολύ ασύστατος, δεν κρίνω 
•εύλογον νά την παραδράμω. «Τό τέλος τής κοινωνίας του αρ
ρενος και του θήλεος, λέγει ό φιλόσοφος οΰτος, δεν είναι μόνον ic] 
τεκνοποιία, άλλα και ή διαμονή του είδους των* ή τοιαΰτη κοι
νωνία λοιπόν πρέπει νά διαρκή κα'ι μετά την τεκνοποιίαν, του
λάχιστον μέχρι της αναγκαίας ανατροφής των τέκνων, δπερ είναι 
εως ν3 άποδειχθοϋν ικανά νά θεραπεύουν άφ3 εαυτών τάς άνάγ- 
κας των.Βλέπομεν δτι και τά ευτελέστερα του ανθρώπου ζωα φυ- 
λάττουν μονίμως και ακριβώς τούτον τον κανόνα, τον όποιον ή 
■άπειρος σοφία του δημιουργόν εδωκεν είς τά ποιήματα της. 
Έ ίτι των χορτοφάγων ζώων ή κοινωνία του αρρενος καί του θή
λεος δεν διαμένει επέκεινα τής συνουσιαστικήζ πράξεως· διότι 
to γάλα της μητρός αρκεί νά τρέφη τά τέκνα της, εως νά δυ- 
νηθουν νά βόσκουν χόρτον δ δε πατήρ εις μόνην την γέννησιν 
συνεργήσας, δεν φροντίζει μετά τούτο οΰτε περί τής μητρός 
οΰτε περί των τέκνων, επειδή εις την τροφήν αυτών δεν συν
τελεί παντελώς ή βοήθεια του. Έ π 'ι δέ των σαρκοφάγων ή κοι
νωνία διαρκει περισσότερον. Μή δυναμένης της μητρός νά τρέφη 
και έαυτήν και τά τέκνα της έκ μόνης τής Ιδιας άγρας, τής 
οποίας ή επιδίωξις είναι και επιπονωτέρα και κινδυνωδεστέρα παρά 
ή ζήτησις του χόρτου, ή προστασία του αρρενος είναι ανα
γκαιότατη προς σΰστασιν τής κοινής οικογένειας αυτών — αν συγ- 
χωρήται τοιαΰτη λέξις— και ή κοινωνία διαρκει, επειδή τά νεογνά 
εως δτου δυνηθουν νά κυνηγούν μόνα των τροφήν, πρέπει νά 
τρέφωνται δι3 επιμελείας τής μητρός και του πατρός των. Τό 
αυτό συμβαίνει και εις τά πτηνά, εξαιρούμενων των οίκιακών 
ορνίθων, αι όποΤαι διά την άδιάκοπον αφθονίαν τής τροφής 
δεν έχουν χρείαν τής βοήθειας του αρρενος. Έ ν  δσορ τά τέκνα 
των εμφωλεύουν απτερα, δ πατήρ και ή μήτηρ τά τρέφει.

«Τούτο %ατ εμέ είναι δ κυριώτερος, αν δχι δ μόνος
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λόγος, δια τον όποιον τό άρρεν και θήλυ των ανθρώ
πων ύποχρεουνται εις μακροτέραν κοινωνίαν παρά τά λοιποί. 
Διότι ή γυνή συλλαμβάνει καί ως έπ'ι τό πλεϊστον κυοφορεί άλλα 
παιδίον, πολύ πρότερον του καιρού καθ3 δν τό προγεννηθέν δΰ- 
ναται νά προμηθευη τάς άνάγκας αΰτου ά'νευ τής των γονέων 
βοήθειας. "Οθεν δ πατήρ, ΰπόχρεως ών νά φροντίζη υπέρ των 
ίδιων τέκνων, χρεώστε! ομοίως και νά διαμένη εις την γαμικήν 
κοινωνίαν τής μητρός αυτών, πολύ περισσότερον χρόνον παρά τά 
αλλα ζώα, των όποιων τά τέκνα δτίνανται νά ζοϋν i f f  εαυτών 
πρ!ν συλλαβή πάλιν ή μήτηρ των, και δ δεσμός του θήλεος και 
αρρενος διαλύεται άφ’ έαυτοϋ, μένουν δέ ελεύθερα εως οΰ ελ- 
θόντος πάλιν του ετησίου καιρού, καθ’ δν κινούνται τά ζώα προς 
συνουσίαν, εκλέξουν νέαν σύζυγον ύπερθαυμαστός είναι τω δντι 
ή σοφία του δημιουργού, ή όποια καταστήσασα τον άνθρωπον 
ικανόν νά προμηθεύεται περί του μέλλοντος καθώς περ'ι του ένε- 
οτώτος, ηΰδόκησε και διώρισε νά διαρκή ή συζυγία των ανθρώ
πων πολύ περισσότερον παρά ή των άλλων ζώων, διά νά 
διεγερθη τοιουτοτρόπως περισσότερον ή φίλοπονία του άνδρός 
καί τής γυναίκας, και νά ενωθούν καλύτερα εις τό κοινόν αΰτοις 
συμφέρον έπ'ι σκοπφ του νά προμηθεύσουν τά αναγκαία προς 
τροφήν των τέκνων αυτών και νά τά καταστήσουν κληρονόμους 
περιουσίας. Διότι τω δντι δεν ήτον άλλο τόσον βλαπτικόν εις τά 
παιδία, δσον ή ά'στατος και αβέβαιος κοινωνία ή ή εύκολος και 
συχνή του συζυγικόν βίου διαλυσις».

Ό  έ'ρως τής αλήθειας, ό όποιος με παρεκίνησε νά εκθέσω ει- 
λικρινώς ταυτήν την αντίφασιν, ό αυτός οΰτος μου ύπαγερεΰει και 
νά προσθέσω σημειώσεις τινας, αν δχι διά νά την διαλΰσω, του
λάχιστον διά νά την σαφηνίσω.

α . Θέλω σημειώστ) δτι α! ήθικαι αποδείξεις δεν έχουν με
γάλη ν δΰναμιν έπ'ι ζητημάτων τής φυσικής, καί δτι μάλλον χρη
σιμεύουν εις τό νά δώσουν λόγον των υπαρχόντων πραγμάτων,, 
παρά νά βέβαιό) σου ν την υπαρξιν αυτών ως αληθή. Τοιαΰττ^ 
είναι ή ειρημένη άπόδειξις του Λώκε* αλλά καί ωφέλιμος αν είναι



ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 12&

εις τό ανθρώπινον γένος ή διαμονή τής ενώσεως των συζυγών, 
δεν συνάγεται εντεύθεν δτι είναι ώρισμένη έκ φύσεως* άλλως δέ 
πρέπει νά εΐπωμεν ομοίως, δπ  ή φΰσις συνέστησε και την πο
λιτικήν κοινωνίαν, και τάς τέχνας καί τό έμπόριον, καί δσα αλλα 
νομίζει τις ωφέλιμα εις τούς ανθρώπους.

β'. ’Αγνοώ που ηΰρεν ό Λώκε, δτι ή κοινωνία του θήλεος. 
και αρρενος των σαρκοφάγων ζφων είναι διαρκέστερα τής των 
χαρτοψάγων, καί δτι νπ αλλήλων βοηθοΰμενα τρέψουν τά τέκνα 
των. Ό  κΰων, δ αίλουρος, ό λύκος, εις την μετά του θήλεος συ
ζυγίαν, δεν είναι έπιμονώτερα του ίππου, του κριού, του ταΰρου 
και των άλλων φυτοφάγων τετραπόδων. Έ ξ  εναντίας φαίνεται 
δτι, αν ή βοήθεια του αρρενος ή τον αναγκαία προς τό θήλυ διά 
να τρέφτ) τά τέκνα του, τούτο έπρεπε νά γίνεται μάλιστα εις τά. 
χορτοφάγα ζωα, τά όποια κατατρφουν πολύν χρόνον εις την 
βοσκήν, και καθ3 ύλην την ώραν τούτην άναγκαίως ή μήτηρ πα
ραμελεί τά τέκνα της εν φ  ή άρκτος καί ή λύκαινα κατατρώ- 
γουσα την άγραν της εις μίαν στιγμήν, έχει καιρόν νά θηλάζη 
τούς σκΰλακάς της χωρίς νά πείνα. Βέβαιοι τον λόγον μου δ 
ανάλογος αριθμός των μαστών και των σκυλάκων, έκ του 
οποίου διακρίνονται τά σαρκοφάγα εκ των καρποοραγων^ ως εΐ- 
πομεν εις την Σημ. 3. Έ ά ν  δέ τούτο γενικώς άληθεύη, επειδή ή, 
γυνή εχουσα δυο μαστούς γέννα εν πα ίδιον έκάστης συλλή-
ψεως, ιδού προς τοΐς άλλοις ισχυρός λόγος εις τό νά αμφιβάλ
λω μεν δτι ό άνθρωπος είναι φύσει σαρκοφάγον* ώστε διά νά 
συμπεραίνω μεν του Λώκε τό συμπέρασμα, πρέπει νά άναστρέ- 
ψωμεν έξ ολοκλήρου τον συλλογισμόν του. ’Ασύστατος είναι 
ομοίως ή διάκρισις αΰτη άναφερομένη και εις τά πτηνά* διότι 
ποιος δΰναται νά καταπεισθΐ) δτι ό συζυγικός βίος των κοράκων 
καί γυπών είναι μονιμώτερος τής των τρυγόνων ; *Έχομεν δΰα 
είδη πτηνών οικιακών, την περιστεράν και την νήσσαν, έκ των 
οποίων λαμβάνομεν εναντία παραδείγματα εις τό σύστημα του- 
συγγραφέως τοΰτου. Ή  μέν περιστερά, καρποφάγον πτηνόν, δια- 
μένουσα εις την συζυγίαν, συντρέφει τους νεοσσούς της μετά
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του θήλεος, ή δέ νήσσα, παμφάγος δρνις, άπαρνεϊται και την σύ
ζυγον κα'ι τά νεογνά και δεν σιηαρέχει κατ’ οΰδένα τρόπον εις 
την τροφήν αυτών. Και ό αλέκτωρ ομοίως δεν επιμελείται παν
τελώς υπέρ τής επωαζουσης άλεκτορίδος, τρεφόμενης ούχ ήττον 
κα'ι αυτής κατά σαρκοφάγον δία ιταν ώστε αν τά άρσενικά άλλου 
είδους ορνίθων συνασχολώνται μετά του θήλεος εις τροφήν των 
νεοσσών, τούτο γίνεται ούτως, διότι τά πτηνά τά όποια δεν δΰ- 
νανται νά πετάξουν οϋτε να λαβουν τροφήν γάλακτος ΰπο της 
μητρος αυτών, έχουν περισσοτέραν χρείαν της πατρικής επιμέ
λειας παρά τά τετράποδα, εις τά όποια τουλάχιστον μέχρι τίνος 
έξαρκει τό μητρικόν γάλα.

γ \  3Αβέβαιόν είναι προς τοΰτοις και τό πράγμα εκείνο, διά 
του όποιου ό Αώκε υποστηρίζει κυρίως τον συλλογισμόν του, 
διότι διά νά μάθωμεν, αν ή γυνή, καθώς εκείνο; νομίζει, επί 
του φυσικοϋ βίου συλλαμβαντ) παλιν ώς επί τό πλειστον πριν 
δυνηθη τό προγεννηθέν παιδίον νά ζτ) αφ3 εαυτού, πρέπει νά 
λάβω μεν πείραν πραγμάτων, εις την οποίαν οτίτε ό Λώκε βέβαια 
έπεχείρησεν ο υ .  άλλος δυνατάι νά επιχείρηση. Ή  αδιάκοπος 
•συγκατοίκησις του άν&ρός μετά τής γυναικός έχει ακόλουθον την 
*νέαν κυοφορίαν τόσον προσεχώς, ώστε είναι δύσκολον νά πι- 
Φτεΰσωμεν, δτι ή τυχαία συναπαντησις και μόνη ή τής κράσεως 
αφορμή δΰνανται νά επιφέρουν τοιαυτα αποτελέσματος τόσον συχνά 
«πι του φυσικού βίου δσον και έπι τής γαμικής συζεΰξεως. ΑΙ συλ
λήψεις των άγριων είναι βραδύτεραι, άλλ5 ή τοιαύτη βραδτντης 
συντελεί ίσως εις ευρωστίαν των παιδιών, κα'ι άναπληρουται 
άλλως εκ τής δυνάμεως του συλλαμβανειν, ήτις παρατείνεται και 
διαρκεΐ εις τάς γυναίκας μέχρι πρεσ[5υτέρας ηλικίας αυτών έφ3 
δσον μετριώτερα την εξαντλούν κατά την νεότητα. Περί δέ των 
παιδιών, έκ πολλών λόγων πειθόμεθα, δτι αί. δυνάμεις των και 
τά όργανα των εις πολιτισμένην ζωήν τελειοποιούνται βραδύτερον 
παρ’ οσον είς την φυσικήν. Ή  εξ αρχής ασθένεια την οποίαν 
κληρονομούν έκ των γονέων, ή επιμέλεια με την οποίαν περιδέ
νουν κα'ι -στενοχωρούν τά μέλη των, ή μαλακότης τής ανατροφής
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των, το ξένον γαλα ίσως αντί του μητρικοί), παντα ταυτα εμπο
δίζουν και βραδύνουν εις αυτά τάς πρόκας αναβάσεις τής φΰ- 
σεο^ς. Ή  μελέτη προς τοΰτοις, εις την οποίαν υπόχρεου νται 
αναγκαζόμενα να προσέχουν άδιακό.τακ εις απειρα πράγματα,, 
έν φ  δεν γυμνάζουν και3 ούδένα τρόπον τάς σωματικός δυνά
μεις, αντιβαίνει μεγάλος εις την αΰξησιν αυτών* ενώ αν έγΰμναζον- 
το σώμά των διά τών συχνών κινήσεων τάς όποιας απαιτεί ή, 
φΰσις, αντί νά επιφορτίζουν και να  καταβαρύνουν μυριοτρόπως 
τον νουν αυτών, είναι, πιθανόν oil πολύ πρωιμώτερα ηθελον 
άποκτα δυνάμεις νά περιπατούν, νά ενεργούν και νά προμη
θειών tot ι άφ3 εαυτών τάς άνάγκας των.

δ'. CQ Λώκε τέλος πάντων τούτο μάλιστα άποδεικνΰει, δτι 
ί\ γέννησις ενός παιδιού είναι ικανή cut ία νά προσκόλληση τον 
ανδρα προς την γυναίκα του και νά τον καταστήση σταθερόν 
σύζυγόν της· δεν άποδεικνΰει δμως και διατ'ι πρέπει νά δια- 
μένη μετ’ αυτής πριν γεννηθη τό παιδίον, καθ’ δλους δηλαδή 
τούς εννέα μήνας τής κυαφορίας της.. Έ ά ν  ή γυνή είναι αδιά
φορος προς τον ανδρα της επί τής έννεαμηνίας τούτης, ουδέ 
καν μένει εις αυτόν γνωριμίας λόγος, διατ'ι πρέπει νά την βοηθτ) 
μετά την γένησιν; Atari νά συντέλεση προς ανατροφήν παιδός, 
ενώ δεν γνωρίζει παντελώς δτι αυτός είναι ό πατήρ του, και. 
οΰτ5 έστοχάσθη ούτε π.ροεϊδέ ποτέ την γέννησιν αΰτου; cO Λώκε 
υποθέτει το ζητοΰμενον ώς άποδειγμένον, επειδή δεν πρόκειται 
νά μάθωμεν διατ'ι ό άνήρ θέλει μέντ) προσκολλημένος είς την 
γυναίκα μετά την γέννησιν άλλα διατ'ι μετά την σύλληψιν. Ό  
όίνθρωπος, πληρώ θείσης τής επιθυμίας του, δεν έχει χρείαν αυτής, 
η εκείνης τής γυναικός, οΰτε ή γυνή τοΰτου ή εκείνου του άνδρός. 
Ό  άνήρ οΰτε φροντίζει παντελώς οΰτ3 έχει ίσως παραμικρών 
Ιδέαν τών παρακολουθημάτων τής συνουσίας του. 3Αναχωρούν 
λοιπόν δ μέν εις τούτο, ή δέ εις εκείνο τό μέρος, και δεν υπάρ
χει λόγος νά εν θυμηθούν μετά παρέλευσιν εννέα μηνών δ η  έγνω- 
ρίσθησαν άλλοτε. Ε κείνο  τό είδος τής μνήμης, καθ’ ήν ό άνήρ. 
προτιμά μίαν γυναίκα εις συνουσίαν, απαιτεί, καθώς απέδειξα.
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εις τό κείμενον του λόγου, περισσοτέραν προκοπήν και διαφθοράν 
του ανθρωπίνου νοϋ, παρ3 δσην δυνάμεθα νά ΰποθέσωμεν επί 
τής ζωώδους καταστάσεως περί ής ενταύθα ό λόγος. Δΰνφται 
λοιπόν άλλη μέν γυνή νά θεραπευη τάς νέας ορέξεις του ανδρός 
καθώς και ή πρώτη, άλλος δέ άνήρ νά συνέλθη μετά τής αυτής 
γυναικός, αν ΰποθέσωμεν δτι κινείται γυνή εκ τής αυτής επιθυ
μίας δταν έγκυμοντ), περί του οποίου αμφιβάλλω μετά λόγου* 
ώστε αν επί τής φυσικής καταστάσεως των ανθρώπων δεν αισ
θάνεται πλέον ή γυνή τό πάθος του έρωτος μετά την συλληψιν 
του παιδιού, τό έμπόδιον της κοινωνίας των συζυγών γίνεται 
πολύ ίσχυρότερον, επειδή τότε ή γυνή δεν έχει χρείαν' πλέον ούτε 
του ανδρός έξ οΰ συνέλαβεν ouV άλλου τίνος. Οΰδεις άρα υπάρ
ξει λόγος εις τό νά ζητη ό άνήρ την αυτήν γυναικορ ή τον αυτόν 
οίνδρα ή γυνή. *Όθεν ό συλλογισμός του Λώκε παντελώς άνα- 
τρέπεται, καί δλη ή διαλεκτική δεν έφύλαξε τον φιλόσοφον τούτον 
από τό σφάλμα τό όποιον επαθεν ό Χόβες και άλλοι τινές. 
Έπεχείρησαν νά εξηγήσουν πράγμα του φυσικοϋ βίου, καθ’ δν 
οι άνθρωποι εζων μεμονωμένοι, και οΰτε τοιουτός τις άνθρωπος 
είχεν αιτίαν νά συγκατοικη μετά ταιοΰΐΘυ τίνος ανθρώπου, ούτε 
ΐσως οι άνθρωποι νά συνδιατρίβουν μετ3 άλλήλων, τό όποιον 
είναι χειρότερον δεν έστοχάσθησαν δμως, δτι πρέπει νά μετα
τεθούν επέκεινα τής πολιτικής κοινωνίας, τουτέστι νά φΰγουν 
μακράν απ’ εκείνους τούς καιρούς, δτε οί μέν άνθρωποι έχουν 
πάντοτε λόγον νά συγκατοικούν, ό δέ τοιουτος άνθρωπος έχει 
<τυχνάκις εύλογον αιτίαν νά συνδιατρίβη μετά τοιοΰτου ανδρός η 
τοιαΰτης γυναικός.

(Σελ. 33 Σημ. 11). Δεν θέλω νά εισχωρήσω εις τούς φιλοσο
φικούς στοχασμούς, δσους δΰναταί τις νά επινόηση έξετάζων κατά 
τί ωφελεί και κατάτί βλάπτει ή συ στάσις αΰτη των γλωσσών. Δεν 
0 υγχωρειται εις εμέ νά πολεμήσω τάς δημώδεις άπατας, ενώ 
καί ό λαός των σοφών τόσον πολύ τιμά,τάς προλήψεις του, ώστε 
δεν υποφέρει παντελώς τάς νομιζομένας παραδοξολογίας μου. 
Παραχωρώ λοιπόν .τον περί τοΰτου λόγον εις εκείνους, δσοι δεν
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«κρίθησαν υπεύθυνοι ώς τόλμησαντες νά υπερασπίσουν την αλή
θειαν κατά τής γνώμης του δχλου.

«Πληρέστατη ήθελεν εισθαι ή ευδαιμονία του ανθρωπίνου 
γένους, εάν οι άνθρωποι, άποβάλλοντες την δλεθριωτατην σΰγ- 
χυσιν των γλωσσών, έπετηδευοντο νά ερμηνεύουν κοινώς τάς έν
νοιας των διά σημείων, κινήσεων και σχημάτων. Σήμερον δμως 
ούτως έχουν τ·α πράγματα, ώστε τά νομιζόμενακτιγνη είναι πολύ 
«ύτυχέστερα των ανθρώπων κατά τούτο, επειδή πράγματι φα
νερώνουν τάς έννοιας και τούς λογισμούς των ά'νευ διερμηνέως 
ετοιμότερα, ίσως δέ και ακριβέστερα παρά οι άνθρωποι όταν μά
λιστα οΰτοι διαλέγωνται εις ξένην γλώσσαν».

Is. Vossius de poemat. cant, et viribus rythm . p. 66.
(Σελ. 37 Σημ. 12). Ό  Πλάτων άποδεικνΰων πόσον αί ιδέαι 

τής διακεκριμένης ποσότητος και των αναφορών αυτής είναι 
αναγκαιαι καί εις τάς μικροτέρας τέχνας, εμπαίζει λογικώτατα 
τούς συγχρόνους αυτου συγγράφεις, δσοι επίστευον δτι δ Παλα- 
μήδης έπενόησε τούς αριθμούς έπι του Τρωικού πολέμου, ώς 
εάν δεν ήξευρεν εως τότε 6 3Αγαμέμνων πόσους πόδας
.ειχεν. ’Ή τον άδΰνατον τω δντι ή κοινωνία και αι τέχναι νά 
<ρ Θάσου ν εις εκείνον τον βαθμόν, οπού ή σαν ήδη προχωρη- 
μέναι επι τής Τρωικής πολιορκίας, χωρίς νά έχουν έν χρήσει οι 
άνθρωποι τούς αριθμούς και τον υπολογισμόν. 'Αλλ3 δτι ή 
γνώσις των αριθμών ή τον αναγκαία προ πολλών άλλων μαθη
μάτων, τούτο δεν άποδεικνΰει δτι ήτον εΰκολον νά τούς επινο
ήσουν οί άνθρωποι. *Αφ’ οΰ γνωσθοΰν απαξ τά ονόματα των 
αριθμών, είναι εΰκολον νά έξηγηθΐ] ή σημασία των και νά κατα- 
ληφθοΰν αι ιδέαι αι διά των ονομάτων τούτων παριστάμεναι* 
διά νά τά επινόηση τις δμως έπρεπε πριν συλλαβή τάς ιδέας ταΰτας, 
■νά εξοικειωθη, διά νάεΐπω  οΰτω, τάς φίλοσοορικάς μελετάς και νά 
μάθϊ] νά θεωρη τά όντα κατά μόνην την ουσίαν αυτών, ά'νευ τίνος 
άλλης άντιλήψεως* τοιαΰτη κατά άφαίρεσιν θεωρία, δυσκολό
τατη καί μεταφυσικωτάτη οΰσακαι ελαχίστην οικειότητα εχουσα 
μέ εήν φΰσιν του ανθρώπου, ήτον αναγκαία εις έπινόησιν των
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αριθμών, διότι χωρίς αυτής οΰτε αί ΐδέαι εκεί ναι ήδΰναντο να  
μετατεθούν ποτέ άπ3 άλλου εις άλλο είδος ή γένος, οΰτε οί αριθ
μοί να γείνουν καθολικοί. Ό  άγριος άνθρωπος ήδυνατό νά 
θεωρη χωριστά την δεξιάν κνήμην του και την άριστεραν, ή νά 
τάς βλέπη συνάμα κατ* έννοιαν αχώριστου ζεΰγους χωρίς νά στο- 
χασθη ποτέ οτι είχε δυο κνήμας, επειδή άλλη τις είναι ή πα
ραστατική Ιδέα κατά την οποίαν εικονίζεταί τι άντικείμενον εις τον 
νουν ημών, και άλλη ή αριθμητική κατά την όποιαν αφοριζεται 
και διακρίνεται. 3 Ακόμη περισσότερον ή δυνατό προς τούτο ις νά 
αρίθμηση μέχρι των πέντε* και μολονότι προσαρμόζουν τάς χειρ ας 
του προς άλλήλας, ήδυνατο νά παρατηρήση δτι οι δάκτυλοί του 
συμπίπτουν ακριβώς, δεν ήθελεν δμως στοχασθτ] την αριθμη
τικήν αυτών Ισότητα* δεν εγνώριζε περισσότερον τον άριθμόν 
των δακτύλων του παρά τον των τριχών τής κεφαλής του* και αν 
τις έδίδασκεν αυτόν τί είναι αριθμός και επειτα ελεγε εις αυτόν 
δτι τόσους είχε δακτύλους εις τούς πόδας όσους εις τάς χεϊράς 
του, ήθελεν ίσως καταπλαγή παραβολών αυτούς και ευρών οτι 
τούτο αληθεύει.

(Σελ, 41 Σημ . 13). Ή  προς τον εαυτόν μας αγάπη και ή. 
φιλαυτία είναι δυο πάθη πολύ διάφορα καί κατά την φΰσιν και 
κατά τά αποτελέσματα αυτών. Ή  προς τον εαυτόν μας αγάπη 
είναι φυσικόν αίσθημα διεγειρον παν ζφον εις διαφΰλαξιν εαυ
τοί», αίσθημα το οποίον εις τον άνθρωπον, δταν διοικήται διά 
του ορθού λόγου και τής εύσπλαγχνιας, γέννα την φιλανθρω
πίαν και την αρετήν. Ή  δέ φιλαυτία είναι πάθος σχετικόν, 
έπείσακτον, γέννημα τής πολιτικής κοινωνίας, τό όποιον παρα
κινεί έκαστον νά προτιμά εαυτόν υπέρ πάντα άλλον, εμπνέει εις. 
τούς ανθρώπους δλα τά κακά δσα πράττουν προς άλλήλους, και 
είναι ή αληθινή πηγή τής τιμής.

Διά τούτο και λέγω δτι επι τής αρχαίας ημών καταστάσεως, 
έπ'ι του κυρίως φυσικόν βίου, ή φιλαυτία δεν υπάρχει. Ε πειδή  
τότε έκαστος νομίζει εαυτόν ώς μόνον θεωρόν αΰτου, ώς μόνον 
έν τω κόσμω φροντίζοντα υπέρ των συμφερόντων του, ως.



ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 129

μόνον εξεταστήν τής Ιδίας αΰτου αρετής, είναι αδύνατον νά κυ
ρ ιεΰσΐ) την ψυχήν τό τοιοΰτον πάθος, to  οποίον λαμβάνει αρχήν 
εκ συγκρίσεων, εις τάς όποιας δεν φθάνει δ νους του. Διά τον 
αυτόν λόγον τοιουτος άνθρωπος ούτε* μίσος δΰναται νά εχτ) οΰτ3 
επιθυμίαν έκδικήσεως, πάθη προερχόμενα έξ ύπολήψεως βλάβης 
κα'ι ζημίας γενομένης προς αυτόν και επειδή ή καταφρόνησις 
ή ή μελέτη τής βλάβης νομιζεται βλάβη, και δχι ή βλάβη αυτή, 
άνθρωποι οι όποιοι δεν ήξεύρσυν ούτε νά έκτιμώνται, οΰτε νά 
συγκρινωνται, ενδέχεται μέν νά επιβάλλουν πολλάκις βίαν προς άλ- 
λήλους, δταν ευρίσκουν έκ τούτων ωφέλειαν τινα, ουδέποτε όμως 
και νά βλάπτωνται ύπ3 άλλήλων. Έ ν  ενι λόγω, επειδή έκαστος 
βλέπει τούς άλλους ανθρώπους ως ί|θελεν ιδεΐ και άλλα ζώα, 
διίναται νά άρπάση του ασθενέστερου την τροφήν, η ν ’ άφήσΐ] 
την Ιδίαν αΰτου εις τον ίσχυρότερον, νομίζων τάς τοιαύτας άρ- 
παγάς ώς φυσικά πράγματα χωρ'ις καμμίαν αυθάδειαν η πει
σματικήν οργήν, άλλα μετά χαράς ή λΰπης κατά την καλήν ή 
κακήν εκβασιν.

Σελ. 4 4 Σ η μ . 14). Παραδοξότατον είναι τη αλήθεια, δτι κα- 
ταγινόμενοι προ τοσουτου χρόνου οΐ Ευρωπαίοι, νά καταστή
σουν τούς αγρίους πολλών μερών εις τον Ευρωπαϊκόν βίον, κα
νένα μέχρι του δε νά κερδίσουν δεν ήδυνήθησαν οΰτε διά μέσου 
του Χριστιανισμού. Οί απόστολοί μας βαπτίζουν μέν πολλάκις | |  
αυτών χριστιανούς, δεν τούς μεταρρυθμίζουν δμως κα'ι εις ήθος 
πολιτισμένον. Ή  προς τά ήθη καί τον βίον των Ευρωπαίων 
αποστροφή των είναι πάντη ανίκητος. Έ ά ν ή  άθλιότηςτών άγριων 
τούτων είναι τοσαΰτη δση νομίζεται, τί αρα ακαταληπτον συμ
βάν διέφθειρε τόσον την κρίσιν του νοΰ των, ώστε ν3 άπα- 
φεΰγουν έπιμόνως τον πολιτικόν βίον καί νά μ ή στέργουν νά ζσυν 
μεθ3 ημών ευτυχείς, έν φ  έκ του εναντίου άναγινώσκομεν εις 
πολλά μέρη τής ιστορίας, δτι Γάλλοι και άλλοι Ευρωπαίοι εκπρο- 
αιρέσεως καταφυγόντες εις εκείνα τά έθνη, διέμειναν εκεί μέχρι 
ζωής μή θέλοντες πλέον νά έπιστρέψουν έξ εκείνου του παραδό
ξου βίου, καί οτιτινές των φρονίμων αποστόλων έπόθησαν

U ερί τη ς  ανισότητας τω ν άν&ρώσζων 9
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και αυτοί μϊ αγάπην τάς γαλήνιους εκεινας και αθώας ημέ
ρας της έκει διατριβής των, επιθυμουντές νά συζήσουν μ3 
εκείνους τούς λαούς τούς τόσον καταφρονονμένους; Έ ά ν  τις εις 
τούτο μου άπαντήστ) δτι αμαθείς δντες δεν δΰνανται νά κρίνουν 
ύγιώς, όποιος τις είναι ό βίος αυτών σχετικώς μέτον Ιδικόν μας, 
εγώ πάλιν επιφέρω δτι ή τιμή τής ευδαιμονίας δεν είναι εργον του 
λογικού νου δσον τής αισθήσεως. Καί άλλως δέ ή άπόκρισις 
αΰτη αντιστρέφεται ισχυρότερα εναντίον ήμών των πολιτισμένων. 
Διότι περισσότερον απέχουν άΐ ήμέτεραι ιδέαι από τήν διάθεσιν 
τον νου, την όποιαν έπρεπε νά έ'χτ) τις διά νά κρίνη τί αισθά
νονται οι άγριοι ζώντες κατά τον οικείον βίον, παρ’ δσον απέ
χουν αι Ιδέαι των αγρίων από τάς γνώσεις εκεινας, διά των όποιων 
ήδύναντο ν’ άντιληφθοΰν τήν ήμετέρανζωήν. Τω οντι μέ δλίγας 
παρατηρήσεις είναι εΰκολον εις εκείνους νά μάθουν δτι δλοι οί 
αγώνες ήμών αποτείνονται εις άπόλαυσιν δυο μόνον πραγμάτων, 
άνέσεως και τιμής· ημείς δέ, πώς νά οραντασθώμεν οποίαν δ 
άγριος ηδονήν αισθάνεται, δταν ή διατριβή μόνος είς τά δάση, 
ή άλιευτ] ή παίζτ) τον ατεχνον αυλόν του, χωρίς ποτέ νά έκ- 
φέρτ] μηδένα τόνον μελωδικόν και χωρίς νά φροντίζτ) να· τον 
μάθη.

Πολλακις μετέορεραν αγρίους εις Λονδινον, εις Παρισίους 
και εις όίλλας πόλεις καί έφιλοτιμήθησαν νά δείξουν προς αυτούς 
τήν πολυτέλειαν και τά πλόιμη τής Ευρώπης και δλας τάς ώφε- 
λιμωτέρας και περιεργοτέρας των τεχνών* άλλα ταυτα πάντα δεν 
τους έκίνησαν είς άλλο τι πλήν εις θαμβός ανόητον και μωρόν 
άνευ τίνος επιθυμίας. Έ κ  τής ιστορίας κάποιου αρχηγού βο
ρείων ’Αμερικανών^ τον όποιον έφεραν εις τήν αυλήν της 
9Αγγλίας, ενθυμούμαι και τούτο δτι εδειξαν προς αυτόν απειρα 
πράγματα διά νά μάθουν τί θέλει λάβη δώρον, και δεν έφάνη 
δτι άρέσκεται εις οΰδέν. Τά καθ’ ημάς όπλα ένομίζοντο εις 
αυτόν βαρέα και δυσμεταχείριστα, τά Ευρωπαϊκά υποδήματα 
ετραυματιζαν τούς πόδας του, τά ενδύματα τον εστενοχώρουν, 
απερριπτεν ολα τα πράγματα, και τέλος πάντων παρετήρησαν,



ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 131

οτι λαβών ενα μαλλινον ύφασμα, και περικαλΰψας τούς ώμους 
αύτου, απέδειξε τινα ηδονήν. Όμολογεϊς τουλάχιστον, είπαν ευθύς 
πρόζ αυτόν, δτι τό ένδυμα τούτο είναι ωφέλιμον; — Ναι, απεκ- 
ρίθη, μου φαίνεται σχεδόν τόσον καλόν δσοντό δέρμα του ζώου. 
“Αλλά και τούτον τον λόγον δεν ήθελενειπεΐ, αν τά είχε cpope- 
μένα εΐς την βροχήν παι τα δύο.

'Ίσως δέ μου εΐπτ) τις οτι τούτο συμβαίνει εκ της συνήθειας, 
ή οποία, επειδή προσκολλα πάντα άνθρωπον εΐς τον οικειον άρ- 
χικώς τρόπον ζωής, εμποδίζει και τούς αγρίους νά αισθανθούν του 
ήμετέρου τά καλοί. 3Αλλά και κατά τούτον τον λόγον παραδοξό- 
τατον πρέπει νά φανη τουλάχιστον, δτι ή συνήθεια είναι ισχυ- 
ρετέρα εις τό νά κρατ-rj προσηλω μένους τούς αγρίους εις την 
δυστυχίαν αυτών, παρά τούς Ευρωπαίους εις την άπόλαυσιν της 
ευτυχίας των. 5Αλλά διά νά δώσω άναντίρρητον απόκρισιν εις 
την (Αντίστασιν τούτην, δεν αναφέρω τούς νέους των αγρίων 
δσους ματαίως ήναγκασαν νά πολιτισθουν σιωπώ τούς Γροιλ- 
λανδούς ?·;αΙ ΊσΑανδοΰς, δσους έπεχείρησαν νά αναθρέψουν και 
νά παιδαγωγήσουν εις την Δανίαν, οί όποιοι διά την θλΊ/ψιν και 
αδημονίαν αυτών άπέθανον, οί μέν φθειρόμενοι από την μαλα- 
κότητα του βίου, οι δέ πνιγόμενοι εις την θάλασσαν, οπού έρρί- 
πτοντο διά νά έπιατρέψουν εις τούς τόατους των κολυμβώντες' 
τούτο δέ μόνον επιφέρω ώς άποδειγμένον κάλλιστα, και ας τό 
εξετάσουν οί θαυμάζοντες την αστυνομίαν των Ευρωπαίων.

«Κατ’ ούδένα τρόπον δεν ήδυνήθησαν οι ’Απόστολοι των 
'Ολλανδών εις τό 9Ακρωτήριον τής Χρηστής Έ λπίδος νά προση
λυτίσουν κανένα Όττεντότην. cO Οΰανδερ Στάλ, δ διοικητής του 
’Ακρωτηρίου, άνέθρεψεν ενα εκ παιδικής ηλικίας κατά τά χρι
στιανικά δόγματα και κατά την πρακτικήν άγοογήν των Ευρω
παίων. Τον ενδυσαν πλουσίως, τον έδίδαξαν πολλάς γλώσσας, 
και η ΰϊΌοκοπή του απεδείχθη άναλογος μέ την περί αυτής επι
μέλειαν. Ό  Οΰανδερ εχων μεγαλας ελπίδας διά τον νουν του- 
εστειλεν αυτόν εις τάς Ιν δ ία ς  μετά τίνος ανώτερου υπαλλήλου 
too, δ στις μετενειρίσθ η ώφζ/.ίμω; τον OcrevtoUjV εΐς τά πραγ-
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ματα της εταιρίας. Έπιστρέψας δέ εις to  ’Ακρωτήριον μετά τον 
θάνατον του επιστάτου, καί έλθών μετ3 δλίγας ημέρας εις επίσκε
ψήν τινων Όττεντότων συγγενών αΰτοΰ, ένέκρινε νά γυμνωΟΐ] 
την Ευρωπαϊκήν ενδυμασίαν και νά φορέση δέρμα προβάτου. 
Έπέστρεψε λοιπόν εις τό Φροΰριον ένδυμένος την μηλωτήν, 
και φορτωμένος τά παλαιά ενδύματα εις δέμα άπέδωκεν αυτά 
προς τον διοικητήν λέγων: Κ ύριε! Ιδού άποδΰομαι διά παντός 
την μεγαλοπρεπή αυτήν ενδυμασίαν και άπαρνοΰμαι ! r  δλης 
τής ζωής μου τά χριστιανικά δόγματα. CH  γνώμη μου είναι νά 
ζήσω και ν’ αποθανω εις την θρησκείαν και εις τά έθιμα των προ
γόνων μου. Ταυτήν δέ μόνην την χάριν σου ζητώ νά μ3 άφησης 
το περιδέραιον τούτο παι την μάχαιράν μου. Θά τά φυλάξω διά 
την αγάπην σου. Ταΰτα είπών δεν έοτρόσμενε την απόκρισιν του 
Οΰανδερ^ άλλ* εφυγεν ευθύς m l δεν έφάνη πλέον εις τό 3Α- 
Τνρ,ωτηρίον». (Ηστορ. των Περιηγήσεων Το μ. 5).

(Σελ. 60 Σημ. 15). Έ π 'ι τοκχΰτης αταξίας θ’ άντέτεινέ tic, 
δτι οίόίνθρωποι αντί νά κατασφάζονται μεταξύ των ηθελον δια- 
σκορπισθη, αν δεν εΰρισκον δρια έμποδίζοντα την διασκόρπισιν 
αυτών. 3 Αλλά τά δρια ταΰτα θά ήσαν τά δρια του κόσμου, 
και αν στοχασθτ] τις τον υπερβολικόν πληθυσμόν των ανθρώπων, 
τον όποιον επιφέρει ό ορυσικός βίος, θέλει t5rj, δτι ή γή έπι τής 
φυσικής ταΰτης παταστασεως ήθελε μετ’ ολίγον σκεπασθη από 
ανθρώπους αναγκαζόμενους διά τούτο νά συμβιοΰν. Προς 
τοΰτοις ηθελον διασκορπισθτ] αν τό κακόν ήτο ραγδαΐον 
και δςυτατον αυμβαΐνον εν τφ μεταξύ δυο ημερώ ν άλλ9 οι άν
θρωποι έγεννώντο υπό τον ζυγόν, ήσαν συνειθισμένοι νά τον 
υποφέρουν δταν ήσθάνθησαν τό βάρος του, και ήσαν* Ικανοί νά 
προσμένουν την ευκαιρίαν του νά τον άποτιναξουν. Τέλος πάντων 
συνειθισμένοι πλέον εις πολλήν καλοπέρασήν ήναγκάζοντο νά 
ουζουν πολλοί μαζί, καί ή διασπορά δεν ήτον εύκολος πλέον, 
καθώς έπι των αρχαίων χρόνων, οπότε οΰδε'ις είχε χρείαν όίλλου 
πλήν του έαυτοΰ του και έφέρετο έκαστος κατά την γνώμην τοι* 
χωρίς νά προσμέντ) την συγκατάθεσιν άλλου.
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(Σελ. 67 Σημ. 16). Ό  αρχιστράτηγος de V*** διηγείτο δ τ ι 
ταπτά τινα εκστρατείαν του, επειδή δ στρατός έπείνα και εγόγ- 
γυζε διά τάς υπερβολικός πονηριάς ενός εργολάβου τροφοδο
σίας, εξήλεγξεν αυτόν παρρησία απειλών δτι θά τον έκρεμοϋσε. 
«Τοιαΰτη απειλή, άπεκρίθη μέ θρασΰτητα ό πονηρός, είς εμέ δεν 
ανήκει, και μάθε δτι άνθρωπος εκατόν χιλιάδων σκούδων ποτέ 
δεν είναι για κρεμάλα». Πώς εγεινε τούτο αγνοώ, ελεγε μέ 
απλότητα ό αρχιστράτηγος, πλήν τω οντι δεν έκρεμάσθη, αν και 
άξιος εκατοντακις τοιαυτης ποινής.

(Σελ. 69 Σημ. 17 καιΣελ. 83 Σημ. 18). 9Ά ν  ήτο δυνατόν νά 
εισαχθτ) πραγματικώς είς την πολιτικήν κοινωνίαν ή ακριβέστατη 
ατίτη ισότης, ήθελεν έναντιωθή προς αυτήν ή διανεμητική δικαιο
σύνη. Ε π ε ιδή  πάντες οι πολίται χρεωστουν νά συνδράμουν εις τό 
κοινόν δφελος κατ’ αναλογίαν της αρετής και δυναμεώς των, πρέπει 
λοιπόν νάτιμώ νται διά διακρίσεως καί αυτοί και νάτιμώνται κατ’ 
αναλογίαν τής συνδρομής των. Κατά την έννοιαν ταΰτην πρέπει νά 
εξηγήσω μεν έπεινο τό χωρίον του Ίσοκρατους, δπου εγκωμιάζει 
τούς αρχαίους των ’Αθηναίων ως διακρινοντας καλώς, όποια 
ισονομία ήτον ωφελιμότερα, ή διανέμουσα τάς αύτάς ώφελείας 
καί τιμάς εις δλους τούς πολίτας άδιαφόρως, ή ή άμείβουσα 
τούς ανθρώπους σύμφωνα μέτήν αρετήν έκαστου.Εκείνοι ο! θαυ
μάσιοι άνδρες, λέγει ό ρήτωρ, άποβάλλοντες την άδικον Ισότη
τα, την μη διακρίνουσαν τούς καλούς dot6 τούς κακούς, άπεόέ- 
χθησαν θεληματικούς την ισότητα εκείνην, ή οποία βραβεύει και 
τιμωρεί έκαστον κατ’ αξίαν. 9Αλλ* εν πρώτοις δεν υπήρξε ποτέ 
πολιτική κοινωνία τόσον διεφθαρμένη, δπου δεν έγίνετο διάκρι
σης καλών και κακών επί δε των ηθικών πραγμάτων, δπου ό 
τόμος δεν δΰναται νά προσδιορίσϊ) μέτρον άκριβέστατον, διά νατό 
μεταχειρισθτ) ό αρχών ώς κανόνα, καλώς ποιούσα ή πολιτική κοι
νωνία, διά νά μή άφήστ] τον άρχοντα νά κρίνη δπως θέλει περί 
τής άνηκοΰσης ταξεως ή περί τής θέσεως δι3 έκαστον των πο
λιτών, απηγόρευσεν είς αυτόν την κρίσιν των προσώπων κα'ι 
κατέστησεν αυτόν εξεταστήν μόνων των πράξεων. Τά καθαρώ-
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τατα ήθη των παλαιών Ρωμαίων ήδύναντο ν’ ανέχωνται τιμη- 
τας* εις ημάς δμως τοιαυτα κριτήρια δεν αρμόζουν, επειδή ευθύς 
ήθελαν ανατρέψει to παν. Ή  δημοσία ΰπόληψις και κρΐσις 
πρέπει νά διακρίνη τούς καλούς και κακούς. cO μεν αρχών δι
κάζει το άναντίρρητον δίκαιον ό δέ λαός είναι ό αληθινός κριτής 
των ηθών, κριτής αδέκαστος και σοφός μάλιστα κατά router οτι 
ενίοτε μεν άπατάται, ουδέποτε όμως διαφθείρεται. Ή  άνήκουσα 
λοιπόν τιμή εις καθένα πολίτην δεν πρέπει νά προσδιορίζεται 
κατά τά προσωπικά προτερήματα, επειδή τότε ό αρχών ελευ
θέρων σχεδόν προσαρμόζει τον νόμον δτου θέλει, άλλα κατά 
τάς γενομένας άπο καθένα πραγματικός εις την πολιτείαν ωφέ
λειας, αί όποιαι επιδέχονται ά.ριβεστέραν έκτίμησιν.

Τ Ε Λ Ο Σ



ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΓΕίϊΡΠΟΥ Λ. ΦΕΞΗ ΕΝ

ΑΘΗΝΑΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ
•Ιστορία τ δ ν  άτατολικ& ν λαών καί τΓ|ς*Ελλάδος

ύα ό  Γ . Σωττ|(ιΐ(Ιδου 
•Ιστορία των έπαναστάστιων

δρ. 4»— 
x f |i  Κ ρήτης bub

^Ιω ά ννο υ  Κονδυλάκη 
“Ιστορία  το υ  'Ελληνικοί) ^EffivcWg

δρ. 8.50 
{mb Κ . Πα-

παρρηγοπουλου, συμπληρω^βΐσα Wk {mb II . 
Κα^ολίδου. Τ όμ ο ι 6, σελ. 4,

*ΙστορΙα 'Ελληνοτουρκικοί)
,500 

αολέμον
φω νος Ε ύαγγελΙδου. Τ όμοι 2 

•Ιστορία  τη ς  ’Ο θω μανικής Αύτοχοατο(?(ας

βρ. 80.— 
<wt5 Τβύ· 

δρ. L·—  
b xb  
3.50Τρύφω νος ΕΌαγγβλίδου 

ΤΑ μ ετά  τό ν  "ΌΦωνα ή το ι *Σατορ£α το υ  Βασι- 
λέως Γεω ργίου Α \  Από Τ . Εΰαγελ* δρ . $.—

Χαρίλαος Τρικούπης. Β ιογραφ ία  bab  Γ . Τσοκο- 
δρ. 1.70πούλσυ

Έ πανά σ τασ ις τή ς  ΑΙγύπτσυ (1881-1882) δρ. 1.20 

'Ιστορία, του 'Ε λληνοτουρκ ικο ί πολέμου {mb
9Η λία  Οίκονομοπούλου 
κών εικόνων

μ ετά  850 eOgcosrai- 
6ρ. 12.—

Τ στο ρ (« τώ νΡ ω μ α Ιο > ν  ίιπό Β . Δουςουή. Μετά- 
φ ^άόις Α . ’Αργυρο® δρ. 8.—
κϋεσις τη ς  Α .Β.Υ . τοΰ  Αιαδόχσυ Κωνσταν-

τ ί,νην περί τω ν πεπραγμένω ν %ο0 οτ^ατοΰ 
τη^ΰεσσαΧ Ιας (1897). bq. θ .—

ΝΑΥΤΙΚΑ
Απάνθισμα ναυτικές έπιστήμης <6.6 Ι ·  Μαυ-

&Q.ρομμώτγ|
Έ μ π ο ρ ικ ή ν α υ τ ιλ ία  Έ μ μ . Μ ακςυγιάννη 
Φάροι καί Φανοί Ν . Συρίγου 

νέος πςτβςεύς I .  Μ αυρομμάτ^
ΠβρΙ έξαρτισμ«0 Γ . Κουτβοβίλΐ]
Κρονόμετρον I .  Μ αυρομμάνη
Α ίμενοδβΙκτης I .  Μ αυρομμάτη 
‘Γεταρτημόριον I .  Μ αυρομμάτη

6.50 
ι8 .—
S.—
6.50 
2.— 
Β.— 
δ.—
1.50

Π01ΗΣΙΣ— ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΣκηναΙ τοΰ  Βοημιχοΰ βίου ta b  

M yrger
*Η Ά-Οήνα μας ύπ6  Ν . Σ πανδω νή  »
*Η Ταβέρνα (L ’asso iao ir) {mb Αίμ,ΖολΑ » 
*Η Γη (Ια  te rre )  bab  Α ίμ. Ζολϋ *
Α ττ ικ ά ! νύκτες Σ .  Βασιλεςάδου ·

&Q. 2.50
* 6. —

*Απ<^ί.Εσ9·8ΐς Π α ράδεισος (mb  Μ(λτα>νος 
Χίος δούλη ύπό Θ. ^ΟρφανΙδου 
•Εκηρυλιαμ^ς M ax  N o rd au
Π οιήματα *Α§ιστοτέλους Β *λαω ς(τον 
Ψ ά * Α «αντα Ζαλοκώ βν·
ΤΑ Α ξαντα  Διονυσίαν ΣολωμοΟ 
ΣχονΛΩ^Θάΐλα. Σ ά τνρ α  Π . ΔημητρακοχαύλοΑί ι

4.50 
Α.50 
β.—
1.50 

90
ί . —
δ.—
β .*0
2.50

to

c zLlJ

SK
Ο
h -a
Κ
AU

Ε5Κ0 Ν0 ΓΡΑΦΗΜΕΝΗ
At Φιλιτντϊΐναι vftdot 

Ή  Μ αώαγαοκάρη 
N f i i i o i  ΐ ο ν  
Τό Ά λ γ έ ^ ιο ν  
Τ ά  Ι ν δ ικ ά  ’I u a ^ d ta  
Τ ό  Κάΐ£>ον 
ΟΙ *Α 8ίγγαγο ι 

*Η  Β ,ε ν ο ζ ο ν έ λ α  
Τ6 £ ΐκ ά γ ο ν

ΛΕΞΙΚΑ
Ae%nt6v ’Ε μπορίου ύώΰ 2 .  θβοχάρη

L O

y j^5ι .. Wr "  a  
3

o ~
SM Q*’.* IV)
cs $ a.

Λεξικόν ‘Ομηρικόν ύπό E. Κοψινιώτου »
Λβξιπον Νομικής ν^εύ Θ.Φλογαΐτο,υ.Τόμ9·ι 
*Ελληνογαλλικόν Λεξαιόν Θ. KvjcqIou >

θ .  Κυ.τρΙολίΓαλλοελληνιχόν Λεξικόν 
Έ λληνογαλλικόν Λεξικόν Πρόχειρον vx b

Δ. Μελισσοπσύλου
Γαλλοελληνικόν Αεξυών Πρόχειρον {mb

L·-—

Δ. Μελτ,οσοπουλου
*Αγγλοελληνιχ5ν Λεξικόν Π ρόχειρον b ad

Φ. Φιλίππου
*Ελληνοαγγλικόν Λεξικόν Πρόχβιςον

8.50

ύπδ  Φ . Φ ιλίππου 
Πλήρες Άγγλοελληνιχδν

ΖΜ '
Λεξικόν {mb

Α. Γεωργιάδου a
Έλληνοαγγλικόν Λεξικόν Γ. 'Αλεξάνδρου
"Αγγλοελληνικόν Λεξικόν Γ . 'Αλεξάνδρου
Έ λληνογερμανίηόν Αεξικύν X. Χαμαδα 
Γερμανοελληνι>«Υν Λεξικόν ύ:ε6 Έ μ μ .

ιΟ.—
6.60
6.50
7.50

■"5“ ι/>
c  I

Δρακοπούλου
Ίταλοελληνικ5ν Λεξικόν Μ. ΠεζΙδον

ΐ Ζ  > 
8

cc. 
K c a
Κ ,

a -  2;
Ο :ts

^Ομήρ^κον Λεξικόν 1. ΠανταζίδοΌ
CE λληνολατίΎικόν Λεξικόν Χ .Ά δα μ α ντίο ν  » 
ΛατΤΥοελλί'ινικόν Λεξικόν Σ.Κονμανβύ&ΐ]

3

ui ι
CD ^

θμ-GV 
Τόμο^ 2*

5̂ 4 »
<  I««  Ο * ·  ν" Η

•Α^τοπώλις ba b  X . M on tep in
Διάβολος έν ΤουρκΙςι <>πό Σ τ . Ξένου

_  ρ- Δύο Ό ρ φ α να Ι ύπό δ ’ Έννε^ρί»
L ’Ιατρός τω ν  τρελλών <wt6 M on tep in

<2s:

■&<s
C D

ΜοϊκανοΙ τώ ν Παρ^οίων <ιπ6 ΔουμέΙ
Ό  Σαλβατόρος (συνέχεια)
ΙΙάπι^οα Ιω ά ννα  bab  Έ μ μ . Ροΐδου 
Π ε ^ ί^ α ν ώ μ ε ν ο ; *Icw&aXog

ΒΙΒΛΙΑ
Μ αγικά πα ίγνια

ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΩΝ

7.50 
ΙΑ 0 
7.— 
4.— 
7.—

*Ε»ίτομον Αεςδκόν της βΕλλ*τ|νικ^ς γλώσσης bab
Δημ. Ζαλονχου. bq. 6.—

Λκξυών 'Ιστορίας, Γεβογςαφέας, Μ υφολογίας καί
Β ιογραφίας bab  Μ. B o u ille t. Μετάι^^ασις
έπεκτα^εΧσα είς τ ά  άφορώ ντα x b v  Έ λ λ η ν ι-  

diQ&Qa bab  Ή λ ία  ΟΙκονομοπούλον. 
Σβλ. 2872 &Q. 19.—

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ
"Αμαξα <»π’ Agt/ft. ιΒ bab  X . M o n tep in  bq. i — 
’Α πολεσύβ^ παράδεισος ’Ιουλίου Μαρύ » 4.—

4.60 
4.— 
7.—

8.—  

8.—  
2.—  
β.—

δρ.
Π αίγνια  συναναστροφών 
Ζατρίκιον (^Ατάκι)
Χ αρτομαντεία  καί χβιρομαν*1β
Ν τά μ α  νχύ, T quo&cov

Ά πτΛιώρ^ο

1.2 ( Τ Γ
1.40
1.40 
I.— 
1.20 
1.20

)  9 ι Um
*Η Ι Κ ^ ο 'ία  
•Η U iv a
Τ ό  · Α φ γ α ν % ό τ ά ν  

*Η  Ι ί ΐ Έ , λ ά ν π  
Τ ό  Μ α ^ ό κ ο ν  

/ Η  Α ο κ ν ί α  
*Η πό λ ις  τ&ν Δερ6%0ών 
βΙ ί  * A 6 v d d i v i a  
Ι Ι λ ό κ α ν ι ο ς  τ ο Θ  Ν ί γ η ρ ο ς

ΗΚΗ ΤΑΞΕΙΔΙΠΝ
*Η Στβηοία
• Η  Τ ι τ ν ι ς
ΟΙ Τ ο νρ κ ο ^ ά νο ι 

*Η B p a . i l t a
Τ ό  Σ ι ά μ  

* 0  Κ α ν α δ ά ς  
Ή  Βομβάη 
Ή  Μ αρτινίκα  
Τ6 ϊα ν ΐ ΐά ^ β ν



kKAUIIIUU. UtKÛ  I tUPHUT ΦΕΞΗ -  £ n

α θ η ν α ις

Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ο Ι Κ Ω Δ ΙΚ Ε Σ  κατορτιττίΝϊντες Όπό 

Γ . Α ν ο β α ν ν κ -τυν , Λικηγ., <κρηγ. έν τφ  Π ανεπ. 
Π ολιτική Δικονομία (έκδοσις Β%) Δρ. 22.—

15.— 
7·— 
8.— 
4.— 
9.50 
4.—

13.— 
18.—
4. —
5. — 
4.— 
8.— 
4.—

13.50

Ν Ο Μ Ι Κ Α
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

'Ε μ πορ ική  Ν ομοθεσία  (δχδοσις Β ')
Δ ιπλωματική χα ΐ Προξενική ΝομοάΗσΙα
Τ όνιος Π ολιτικός Κώδιξ
Χαρτόσημον
*Ελληνι*Λ Σ υντάγμ α τα
ΛυτΠ.*Έλβγχος. Λημ. ΧςΡ.ος. Μ ονοπώλιο
Φορολογία καπνοί)
Π οινική ΛικονομΙα (ίκδοσις Β ') 
Ποινικός Χομος (δκδοοις Β ')
Διοικιγνικϊ} Έκτέλεσις
Φορολογία έπ ιτηδενμάτω ν
Σ τραχ . καί Ν ανχ. Ποινική ΝομοΦβώα
'Ε λληνική  Ε κκλησία
Δίκασα ικδς 'Ο ργανισμός
Α σ τικ ο ί Ν όμοι
'Ε λεγκτικόν Σννέδρεον, Δημόσιον Λο

γιστικόν, Σ υντάξεις
Δημοτική ΝομοΌτοΙα 
•Οδοποιία, Οίκοδόμ, πόλεων, Αημ. βργα 
Τβλφνιακή Νομοθεσία 
Γβνικόν ΕΦρβτήςιον

β.—
3. —
4. — 
8.— 
3.—

Τ 6  βλον δρ . 141.— 
ΣΥ ΣΤ Η Μ Α  ΡΩΜΑ Ϊ ΚΟΥ Μ Κ Α Ι0 Υ , ϋ π ό  Ber-

n a rd  W ln d sch e ld  ·,*ατά μβτάφ^αονν 'Α θα να 
σίου Άογνζτοΰ, δικηγόρου. &Q. 60.—
Τόμος Α '. Γενικαί Ά ρ χα Ι » 14.—

» Β*. ’Ε μπράγματον Αίκαισν » 12.—
» Γ '.  Ε ν ο χ ικ ό ν  Δίκαιον, μέρος ο '.»  11.—
* Δ '. * * » β '.»  12.—
» Ε \  ΟΙκογενειακόν Δίκαιον * δ.—
• Σ Τ '.  Κληρονομικόν Δίκαιον » 12.—

Λ ΕΞΙΚ Ο Ν  Ν Ο Μ ΙΚ Η Σ  συγγραφήν έπιμελείφ θ .

Φ λογαϊτου, τόμ ο ι 2, σελ. 9.000 » 30.—

E g  Α Β ΙΒ Λ Ο Σ Α ΡΜ ΕΝ Ο  ΠΟΥΛΟΥ ύ χ ό  Θβοδώ- 

ρου Φ λογαΐτου Δρ. 14.—

Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η  ΔΙΚΟΝΟΜ ΙΑ κατά τά ς παραδό* 
σβις 5**». Ψ&ρα, αχ . 8ον, οβλ. 9*0 Δρ. 12.—

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Η  ΝΟ Μ Ο Θ ΕΣΙΑ  Μ ΕΤΑ Τ Υ Π Ι
ΚΟΥ {uio Ktpv&toLYit-vov Aldtmm Δρ. 15*.-

Κ Ε Ο Ι Π Α Ν Δ Ε Κ Τ Α Ι, ή το ι συλλογή η α ο δ ν  τω ν

μέχρι σήμερον γραφεισών νομικιδν διατριβών, 
Ιϋαμβλείφ IV. JFbvrrονριώτον δικηγόρου.

Τό|Λ  α .  Α . Ά β α ρ ία ·  ’Ανήλικος Aq. 17.50
β '.  Α . ’Α νταγω γή -  *Αχρεώστητον * 16.— 
ν '.  Β-Δ. Βιασμός - Δημ.κατήγορος » 12.50 
ο*. Δ. Δ ιαζύγιον - Δωσι,δνκία » 1.Η.Λ»)
β*. Ε . "Ε γγραφ α  - Ε π ιτ α γ ή  · 13.60
iTt'v- Ε -Κ . *Επι·τροπεΙα-Ι<βφαλαιώσεις 12.50 
ζ*. Κ-Μ. Κ ηδεμονία - Μ ονκιανόν

* τεκμήριόν '_  '  Aq. 13.50
Μ· 14.—

tL

,. Ναΰλος - Πράξεις πο ιν . *
$ Υ  Π -Ρ . Προανάκςισςς - Ρέοντα

Iftcrv*» *
/ .  Σ -Υ . ΐή μ α τ α  - Ύ πέρογχ. βλάβη » 
ία '·  Υ-Ω. Υ π ο θ ή κ η  - Ή φελεΙας

4 γ » γ ή  - Εύρβτήριον *

18.50 
13.—

9.50
Τ ο  ΰλον δραχ. 147.—
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ΚΑΙ Ο ΡΓΑ Ν ΙΣΜ Ο Υ  ΤΩΝ Δ ΙΚ Α Σ Τ Η Ρ ΙΩ Ν^ p
ΝΟΜ ΟΝ Π ο τα /ιιά νο ν  -J5flC^Cou *Etpe-
τώ ν . Τ όμοι 4, σελ. 3-452 ,  . 1 .  Δρ. 40.—

Β Α Σ ΙΛ ΙΚ Α . Τ δ  γνήσιον κείμενον οθτώ ν μόνον, 
κατ* έπεξρργαηίον χών y] κ. Γ*, A vu fi^H ’tcor^v 
και λ . J νό β η ΐ'rititfov. Τόμοι 5 i j j k

Δ ΙΚ Α Σ Τ ΙΚ Ο Ι ΝΟΜΟΙ Τ Η Σ  ΕΛΛΑΔΟ Σ  ύπό θ .

Φ λργ«ιτον. Τ6 ολον. έργον Δρ. 47.50
Τ όμ . a ' .  Π ολιτική Δικονομία καί Όργανι,σμός 

Δικαστηρίων, σελ. 92» Δρ. 10.—
• β '. Π οινικός νόμος - Π οιν. δ ι

κονομία - Π οιν. ίπ,ατίμησις ο 10.^-
•  Υ#. Ε μ π ο ρ ικ ό ς νόμος — 9Ασχν-

κδς νόμος - Χαρτόσημον * 1 0 .~
•  6 '.  *Έξάβίβλος ΓΑ^>μβνοπούλου · 14.—
• · ' .  Έ πίμ .ετρον τη ς  β ' έκ6όοεως

περώαμ|3άνον τούς νεωτέ- 
ςο υ ς νόμους, Β. Δ ιατάγ
ματα , νομολογίαν κτλ. * 8.50

Ε Ρ Μ Η Ν Ε ΙΑ  Π Ο ΙΝ ΙΚ Ο Υ  ΔΙΚΑΙΟΥ, γςαφ&Χσα

έ^Ι τη  βάσ.ίΐ τοϋ συγγράμματος Κ . Ν . Κ ω σ ίν  
νΛΟ ' /α* iJ frp vvvd m u t' Τόμοι 8 Δρ. i>,-—

ΙΙΡ Ο Χ Ε ΙΡ Ο Σ  Δ ΙΚ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ,. γραφείς ί-πό Jf. 

Α”. νντυνρΐίό τον, δικηγόροχ». Δο. 10.—

ΣΥ ΣΤ Η Μ Α  Ε Μ Π Ο ΡΙΚ Ο Υ  ΔΙΚ ΑΙΟΥ 6 π ό L yon
C aen και Κ .' R en au lt, ν-α^ηγητών έν Tfj Να-, 
μ-ixfj Σχολ'ή τω ν ΓΙαριαίων. Μ ετάφρασις Κ ονν- 
iw pi*)r'w , χα ΐ ~  <ακ*:.χ«/ον δικηγόρων.

Τ 6  δλον έργον τόμος 8 Δρ. 80.—

ΕΓΧ ΕΙΡΙΑ ΙΟ Μ  ΣΥ Ν ΤΑ ΓΜ  Α ΤΙΚΟΥ ΔΙΚ Α ΙΟ Υ , 

4>π6 Θ Φ λογαΐτον , opU, 488 Δρ. 10.·—

Ε ΙΔ ΙΚ Ο Ι NOM O i A 2 T IK Q I ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟ-
M1XQI Φ ΐάς τη ς  *ΕΌνίκης Τ ραπέζης, άλλων 
Τρα^χ'ςών, κτλ. {ιπά Γ .Κ α σ ίμ η  δ ικηγ. Λ<>. 3.—

Ν Α Υ ΤΙΚ Ο Ν  ΔΙΚΛΙΟΝώκαΙ Ε Μ Π Ο Ρ ΙΚ Η  ΝΑΥ
Τ ΙΛ ΙΑ  ί»πό *Ε μμ . Μ αχρνγιαννη Δρ. 18.-

Λ ΕΞΙΚ Ο Ν  Δ ΙΚ Α Σ Τ ΙΚ Η Σ  Π Ρ Α Κ Τ ΙΚ Η Σ , *μ -

ριέχον σνντοιιον έραηνεΐαν έπάστου Ο^εσμοΟ, 
τούς σχετικούς τόπους καί τή ν  σχετικήν νομο
λογίαν, υπό .V Κ οι ν ιο νρ ιώ το ν . Τόμ. α '.  *Αβα· 
ρϊα—’Α πιστία , . ε λ .  752 Δρ. 14.—

Β Α Σ ΙΛ ΙΚ Α , Κ ατά  τή ν  έν  Λειψίςτ έκδόσιν το®
Ο Η H e iin b ach  καί τό  συμπλήρωμα του  Ζ. 
L in g e n th a l, x a l τω ν Ε . F e rr in i καί J .  M er- 
c a ti, ο ίς προσετέ-θ-ησαν αΐ νεαραί δ ιατάξεις τ&Υ 
Β υζαντινώ ν Αύχοκρατόρων α ΐ μέχρι τή ς  κατα- 
λύσεως τή ς  Βυζαντιακής Αυτοκρατορίας έκδο* 
δεΤσαι, τά  έλλέίποντα κείμενα τη ς  *Ιοτιστινια- 
νείου νομοθεσίας, τά  κείμενα τοΰ J u s  G raeco· 
ro m an  um , ή  μέχρι του  νΟν σχετική νομολογία 
τω ν  'Ε λληνικώ ν δικαστηρίων κα ί πλεΐσται έθ" 
μηνευτικα ί σημειώσεις, ύπό * Ιω άννα» Zr^T tov  
δικηγόρου. “Εκδοσις δευτέςα, ?πηνςημε?/η jyxi 
βελτΜομέχ»! Ιμβγαλ?|χέρα τή ς  α  έκδόσεώς.κατά 
1000 σελϊ5.). Τ όμοι 6. Σ χ. 4ον δίστ. ί>ρί 150.—

ΣΥ ΣΤ Η Μ Α  ΡΟΜΛ·?*ΚΟ-Υ ΔΙΚΑΙΟΥ. Μ  Ε ρ 
ρ ίκ ο ν  D e ro b u rg  καΙΓηγητοΟ έ-ν τφ  Πανβπι* 
οττ>μί<ρ τοΰ  ΒεροΡ^ίνου, κατά μετάφρασιν Γεω ρ
γιών Α νοβοννιώ τ·'» , ύφ ηγητοΰ έν τώ  *Ε\λνικφ 
ΠανιπιστημΛψ. *Έκδοσις δεύτερα έπηυξι^υένη.


